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 چکیده
. است ری سبزبهره و بر مدیریت کیفیت جامع تأثیر سیربر هشوپژ ینا منجاا از هدف

تادی و سرکنان پژوهش با استفاده از روش نمونه تصادفی ساده از میان کا ریماآ جامعه
 یرانگری ا تهریخ اجرایی در رده های سرپرستان، کارشناسان و رؤسا و مدیران شرکت صنایع

م نمونه الزم فرمول کوکران حج سساابرانتخاب گردید.  نفر 115 ادتعد به 1394 لسا در
رار گرفت. قنمونه مورد بررسی  90نمونه بوده که تعداد  88جهت بررسی این پژوهش، 

با  هاداده لیحلت و هیتجزنماید. جدول کرجسی و مورگان نیز مقدار به دست آمده را تأیید می
آزمون  اده ها درتوجه به نرمال بودن د استفاده از معادالت ساختاری صورت گرفته که با

رسی . در برردیدگیک در تحلیل روابط استفاده های پارامتر، از آزمونیرنوفمکلموگروف اس
ر شخیصی دتایی ، سازگاری درونی و اعتبار درونی مدل، همچنین روها، پایایی مرکب داده

دل را مکیفیت مناسب   CV Comسطح سازه تأیید شد که مثبت بودن مقادیر در شاخص 
توجه به  با د.به دست آم 0.207در این مدل عدد  GOF دهد و در نهایت شاخص نشان می
 GOFی شاخص که به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برا 0.36 و 0.25،  0.1 سه مقدار

 باشد.دل مینشان دهندۀ مطلوبیت کلی و برازش متوسط م 0.207معرفی شده است مقدار 
ز تأثیر مستقیم سب وریاساس یافته های این پژوهش مؤلفه مدیریت کیفیت جامع بر بهرهبر
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 مقدمه

یجاد ام و وری بهترین ابزار برای افزایش بهبود سطح زندگی مردافزایش بهره
ه ی جامعقتصادابا گسترش این تفکر در سطح منابع تمی ثروت ملی است. از دیدگاه سیس

شده  وری ملیها موجب افزایش بهرهوری شرکتفزایش بهرهتوان نتیجه گرفت که امی
ش تورم ی، کاهد ملو آن نیز به باالرفتن قدرت خرید مردم، رونق اقتصادی، افزایش درآم

   .(1384 ،)احدی نیا شد مدت منجر خواهد و همچنین افزایش اشتغال در دراز
 یولیدت یها سیستم در مهم یمتغیر انعنو به طبیعی محیط ،قبل ههد چند تا

 همخاطر رچاد را یبشر نتمد یهاوردستاد محیطیب های سیآ یجرتد به ماا .دنبو حمطر
 رثات. آداش لنباد به را یستز محیط گیدلوآ ی،تولید هایپساب و تضایعا .ساخت

 طبیعی منابع هب سیبآ و ها کوسیستما از یهرو بی یها دهستفاا از هماند جا به بمخر
 تا شتدا آن بر ار ننساا و شد دییاز نگرانی های وزبر موجب ،یرتجدیدناپذ منابع هبویژ

 رطو به ارپاید توسعه یلگوا بحث. بیابد ارناگو یپیامدها ینا از یپیشگیر ایبر هیرا
 محیط و صنعت ی»برنامههامطرح شد. مرکز فعالیت های  1980ۀ هد خراوا از یجد

 شتدابر دادن ننشا ایبر ترهزپاکی تولید رتعبااز  1989در سال  « ملل نمازسا یستز
 که است ی( بدیه1392،استفاده کرد. )طاهری« تولید و محیط زیست» گیرافر و کلی
 پایدار هتوسع دنبال به تواند نمی محیطی زیست مسایل به توجه بدون کشوری هیچ

 باشد، زیست یطمح از حفاظت باید وری بهره افزایش برای اقدام ترین عمده لذا باشد،
 پایدار وسعهت اساس و پایه زیست محیط حفظ و مستمر بهبود بر مبتنی وری رهبه زیرا
 مدیریت، منظا به کارگیری از است عبارت سبز وری (. بهره1391،)اسدی .است بوده

 محیط با ازگارس خدمات ارایه و کاال تولید برای صحیح و مناسب فنون و ها تکنولوژی
 وری بهره نهایت در و آالیندگی کمترین ایجاد ایراست در منابع از بهینه استفاده و زیست

 نوع یک ای محصول یک عمر چرخه در آلودگی و ضایعات رساندن حداقل به: یعنی سبز
  . (1391 ،مصرف )همان منبع تا طراحی از خدمت

یک استراتژی چند بعدی است که عملکرد تجارت و از همه مهمتر وری سبز بهره
 دوعنوان یک فلسفه توسعه از ائتالف  وری سبز بهبهرهشد. بخکیفیت زندگی را بهبود می

 (وریبهره)شکل گرفته است.  (زیستحمایت از محیط)و ( وریبهبود بهره)راهبرد مهم 
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پایه و اساس حفظ و تداوم بهبود  (زیستحمایت از محیط)چارچوبی برای بهبود مداوم و 
 .(1393،)بهروز را ارائه می دهد

بز از ادغام دو مهم استراتژی توسعه یعنی بهبود بهره وری و مفهوم بهره وری س
 2وری آسیاییسازمان بهره(. 2000، 1حفاظت از محیط زیست برگرفته شده است)هوآ
کند که به موجب آن کشور می تواند با  بهره وری سبز را یک استراتژی جامع تعریف می

دن به کیفیت بهتر زندگی را برای وری و با عدالت اجتماعی، رفاه و رسی اهرم پویایی بهره
 ایبر دیهبررا سبز وریه(. بهر2002، وری آسیاسازمان بهرهشهروندان خود افزایش دهد)

-دیقتصاا پایدار توسعه به محیط زیست جهت نیل از حفاظتش بهره وری و یافزا
برای اندازه گیری و پایش عملکرد اقتصادی  3وری سبزبهره شاخص اجتماعی می باشد.

باشد در حالی که بهره وری فقط عملکرد گاه به همراه عملکرد زیست محیطی آن میبن
آورد در حالی وری چارچوب بهبود مستمر را فراهم میاقتصادی را نشان می دهد. بهره

که حفاظت از محیط زیست زیربنای توسعه پایدار می باشد و بدون حفظ محیط زیست 
یک  سبز وری (. بهره2006، 4شود )گاندیتداوم و استمرار توسعه دچار چالش می

استراتژی برای افزایش بهره وری و عملکرد زیست محیطی برای توسعه کلی اجتماعی و 
های مدیریت  آوری، و سیستم و جهت استفاده از تکنیک های مناسب، فن اقتصادی است

 .(2011، 5برای تولید کاالها و خدمات سازگار با محیط زیست است )فیندیازتوتی
در دنیای امروز وجود مزیت رقابتی در بازار امری اجتناب ناپذیر بوده و تولید 

های نوین به سمت کاهش مصرف منابع، اعم از کنندگان مایلند با استفاده از تکنولوژی
وری محیطی در راستای کسب سود و بهبود بهرههای زیستآب، گاز و کاهش آالینده

در فضای رقابتی حاصل ست، حرکت نمایند. از سویی وری سبز اسازمانی که همان بهره
بنابراین هر چه . مشتریان حق انتخاب دارند ،تولیدکنندگان داخلی و خارجیاز فعالیت 

و  شرکت مشتریانداری هتر باشد امید به دست آوردن و نگهای جذب مشتری قویاهرم
ای پاسخ گویی به بر شرکت های تولیدیتحوالت تمامی . بیشتر استوری افزایش بهره

سازگاری تنها و  بدون مشتری معنایی ندارد هافعالیت شرکتاست و ی مشتریان نیازها
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بایست به برای کسب سهم باالتر از میها . از این رو شرکتراه ماندگاری در بازار است
ه داشته باشند و امروزه تغییر رویکرد در این الی تولیدرویکردی متفاوت به بازار و بازار 

بدون توجه به کیفیت تولید و تأثیرات آن برای جامعه و حفظ منابع و محیط زیست برای 
 . پذیر نخواهد بودنسل آینده امکان

ر که د زجمله مدیریت کیفیت جامع مطرح شدهادر این مسیر مفاهیم متعددی 
 گیرد. های متفاوت مورد استفاده قرار میها و سازمان ها با فعالیتشرکت

گیری تمامی منابع فه مدیریتی است که هدف آن به کارفلس 1کیفیت جامع مدیریت
سازمان از جمله کارکنان به عنوان مؤثرترین عامل دستیابی به اهداف شرکت است. 
تمرکز اصلی نظام مدیریت کیفیت جامع بر افزایش رضایت مشتری )خواه درونی و یا 

های مدیریت مشارکتی، تکنیکمدیریت کیفیت جامع به ترکیب فلسفه  است. بیرونی(
پردازد تا به بهبود کیفیت کاالها و آماری و همکاری پرسنل از طریق ارتباطات می

ها منجر شود. خدمات، زمانبندی صحیح تولید، تأمین نیاز مشتریان و کاهش هزینه
های یک سازمان از فروش و بازاریابی تمامی فعالیت مدیریت کیفیت جامع بنابراین،
(. 1383،)رئیسی اردلی گیردا طراحی، تولید و خدمات پس از فروش را در بر میگرفته ت

مدیریت کیفیت جامع فرآیندی است که بر اساس آن، مدیریت با مشارکت کارکنان، 
 (. 1381 ،)مصدق راد پردازدمشتریان و اعتباردهندگان به بهبود مستمر کیفیت می

هیم مدیریتی مثل مدیریت بر مدیریت کیفیت جامع، جانشینی برای بعضی مفا
 دیریت مشارکتی، حلقه های کیفیت، ارزش افزوده و ارزیابی استممبنای هدف، 

 اساسی نقش مهم، استراتژی یک عنوان به فراگیر کیفیت (. مدیریت1995، 2)استینگرابر
مدیریت کیفیت جامع یک (. 1996، 3دارد )بالدوین نوآوری زمینه سازمان ها در تمایز در

ها، شیوه ها و ابزار، با هدف افزایش مدیریتی دائماً در حال تحول شامل ارزش سیستم
(. 2000، 4باشد )هلستن و کلسجومیرضایت مشتری داخلی و خارجی با مقدار کم منابع 

های کارگیری روش مدیریت کیفیت فراگیر، یک استراتژی سازمانی است که از طریق به
وری سازمان بهره) کندباال به مشتریان ارائه میکیفیت  کیفی، خدمات و تولیدات با
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2 . Steingraber 
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4  . Hellsten & Klefsjo 
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. است کار نیروی و مدیریت بین مشارکت مستلزم جامع، کیفیت (. مدیریت2000،آسیا
 کار، نیروی شامل سازمان های جنبه همه در را بنیادی تغییرات مدیریتی، فلسفه این

 دیریت کیفیت فراگیرم  .(2003، 1طلبد )آلوارو سازمانی را می فرهنگ و ساختار مدیریت،
ها  سازمان رقابتی مزیت افزایش و تواند باعث بهبود یادگیری نوعی استراتژی است که می

ای مدیریتی است که فرهنگی سازمانی  فلسفه جامع کیفیت (. مدیریت2008، 2)الم شود
)ابران  متعهد به ایجاد رضایت در مشتری از طریق بهبود مستمر را پرورش می دهد

که به  شوداصطالح مدیریت کیفیت فراگیر به سه قسمت تقسیم می (.0820، 3هوسا
 ،کنندگان(به هر فرد درگیر در این فرآیند )شامل مشتریان و تأمین موجب آن جامع

)مراد  و مدیریت به مدیران ارشد متعهد اشاره دارد  کیفیت به نیازهای مشخص مشتری
عنوان یک فلسفه به دنبال ادغام تمام (. مدیریت کیفیت جامع به 2010، 4و راجش کومار

توابع سازمانی در همه زمینه ها از محصوالت و خدمات جهت تبدیل شدن به یک حوزه 
 .(2013، 5پژوهشی جذاب و مهم است )اوال

ازۀ دن اندشزرگ ببا توجه به افزایش حجم تولید در راستای تأمین نیاز مشتریان و 
ولید و رآیند تفها، در مسیر و شرکت ان سازمان هاها و افزایش تنوع نیاز در مشتریشرکت

مدیریت  باشد.حفظ محیط زیست نیاز به ابزاری چون مدیریت کیفیت جامع ملموس می
ضایعات  د، حذفموا کیفیت جامع می تواند با اعمال مدیریت در راستای استفاده بهینه از

 ایجاد با را در فروش محیطی نقش یک کانال تسهیل کنندههای زیستو کاهش آالینده
 .مایدگردد، ایفا نوری میمزیت رقابتی در کیفیت و قیمت که منجر به کسب سود و بهره

مدیریت کیفیت زیست از مدیریت کیفیت جامع با رویکرد بهره وری سبز با عنوان 
 شود.نیز یاد می  6محیطی فراگیر

ر در مجموع به عنوان یک محور اقتصادی، مدیریت کیفیت زیست محیطی فراگی
سیستم گسترده و و رویکرد یکپارچه جهت کاهش و حذف جریان های زباله در ارتباط با 
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http://19-659-fall-2011.wiki.uml.edu/file/view/Total+Quality+Environmental+Management+and+Total+Cost+Assessment-An+Exploratory+Study.pdf
http://19-659-fall-2011.wiki.uml.edu/file/view/Total+Quality+Environmental+Management+and+Total+Cost+Assessment-An+Exploratory+Study.pdf
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مدیریت (. 4199، 1شود )ویلینگطراحی، ساخت و یا دفع محصوالت و مواد استفاده می
به  2ر از یکپارچه سازی سیستم مدیریت زیست محیطیکیفیت زیست محیطی فراگی

 .(2010، 3پدید آمده است )لزیبت مدیریت کیفیت جامع
مدیریت کیفیت جامع منادی یک تغییر پارادایم، از فرهنگ واکنش به یک فعالیت 

سازی تک وانمندتتوسعه فرهنگ، مشارکت و . با تأکید بر اهمیت حفظ مشتریان است
از ضعیف ترین تا قوی ترین فرد، امری ضروری است.  تک کارمندان در درون سازمان،

 (.  2003، 4به عبارت دیگر، هر کس مسؤول تضمین کیفیت است)جمشید خان
آشنایی با مزایای حذف یا کاهش زباله و استفاده بهینه از منابع، یک رویکرد فراگیر 

شارکت کنندگان کمک می کند. با این حال، برای مؤثر است که به همه ذی نفعان و م
اجتناب از  .تواقع شدن این رویکرد برخی از آموزش ها تقریبا به طور قطع الزم اس

اجرای برنامۀ حداقل کردن ضایعات  ضایعات معادل منابع مصرف شده در تولید آن است.
قابتی در این زمینه و استفادۀ مجدد آن و بهبود مداوم مصرف یک استراتژی و مزیت ر

 ( .1999، 5ارائه می دهد)موهانتی و دشماخ
ای موضوع تجزیه و تحلیل زنجیرۀ  ( در مطالعه2014و همکاران )  6ماری مین

وری سبز در زنجیره تأمین الستیک طبیعی را بررسی نموده و  ارزش برای بهبود بهره
ا توجه به استفاده کمتر از حد وری سبز در اوایل فرایند تولید ب معتقدند: شرایط سطح بهره

های مایع در مقدار  تواند به تخلیه زباله مطلوب منابع: استفاده از مقدار زیادی از آب می
اساس نظرات کارشناسان در ین، چهار استراتژی جایگزین که برزیادی منجر شود. بنابرا

های  ویژگی(2ید، )رایند تولسازی ف ( بهینه1) از:ستیک طبیعی انتخاب شدند عبارتندحوزۀ ال
( استفاده مجدد از آب )استفاده مجدد( که 4( مواد کمکی تعویض، و )3کنترل مواد خام، )

 به عنوان بهترین استراتژی است.

                                                           
1 . Willig 

2 Environmental management system (EMS) 

3 . Lazibat 

4 . Jamshed H. Khan 

5 . Mohanty and S.G. Deshmukh 

6 . Marimin 
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( موضوع بهره وری مبتنی بر سیستم برنامه ریزی 2014) و همکاران 1جان سئونگ
ده و معتقدند: الگوریتم فرآیند سبز برای یک فرآیند ماشین کاری را مورد مطالعه قرار دا

در عملیات   GP، برای بهبودبرای استخراج پارامترهای فرآیند به  GPریزی فرایند برنامه
ریزی فرایند این الگوریتم، مدل روش قبلی مبتنی بر برنامه. ماشین کاری ارائه شده است

  اثر از سنتی را با ارزیابی ادغام کرده و از طریق چرخه بهبود فرایند به طوری که مت
 تواند در تصمیم ریزی روند فعلی بر عملکرد ماشین کاری است انجام شده و می برنامه

این الگوریتم .ریزی فرآیند الزم برای عملیات ماشین کاری بعدی کمک کند گیری برنامه
مشکل تعادل بین بهره وری و اجرای توانایی های سبز را که مکمل بوده و سازگار است، 

تواند نسبت به تجسمی نزدیک از روش های فن آوری که منبع  کند و میحل می
رساند، در مرحله برنامه ریزی آالینده در مبحث انرژی را کاهش داده و به حداقل می

روش سازگار با محیط زیست طراحی شامل: انتخاب مواد و آثار زیست .فرآیند بهبود دهد
ز سیستم متریک، روش ها، محیطی پیش بینی شده برای طراحی محصول با استفاده ا

 چارچوب ها و ابزار است.
سبز،  وری بهره های ( در مطالعه ای موضوع شاخص2006و همکاران ) 2موهان

عملکرد را بررسی  زیست محیط از حفاظت سازی یکپارچه جهت در عملی گام یک
؛ گریریخته از بهبود مستمر، در صنعت (GPI)وری سبز نموده و معتقدند: شاخص بهره

       GPIگریامل اجرای عوامل اقتصادی و زیست محیطی است. در صنعت ریختهش
های اثرگذار مورد استفاده  گیری تواند به عنوان بازخورد عملی برای رهبری در تصمیم می

گیری آثار مستقیم زیست  گیرد. پژوهش، یک چارچوب و شاخص برای اندازهقرار می
مستقیم زیست دهد در حالی که آثار غیر نشان میگری را محیطی از صنعت ریخته

توان با کاهش آلودگی از فرصت های  و می محیطی همچون مصرف برق وجود دارد
 .جدید موجود در دیگر صنایع  بهره برداری کرد تا یک راهنمای کاربردی باشد

ارائۀ چارچوب ارزیابی سبز بودن ( موضوع 1392و همکاران )سید محمود زنجیرچی 
ی براساس عملکرد محیطی و رویکرد فازی )مطالعۀ موردی: صنایع کاشی، صنایع تولید

صنایع کاشی، را در مطالعه خود بررسی نموده و معتقد است: فوالد و نساجی استان یزد( 

                                                           
1 . Seung-Jun Shina 

2 . N. Mohan   
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 بندی بسته از مواد سازگار با محیط زیست برای ساخت و باید فوالد و نساجی استان یزد
از تأمین کنندگانی که مسائل مربوط به محیط محصوالت استفاده کرده و مواد خود را 

همچنین به بازیافت محصوالت و بازاریابی  کنند، خریداری کنند، زیست را رعایت می
های محیطی مصرف کنندگان بپردازد. استفاده از وسایل  آگاهی محصوالت با تکیه بر

عت مفید خطر نیز می تواند در افـزایش توزیع سبز برای صن نقل مطمئن و کم حمل و
محصوالت سازگار با محیط زیست پرداخته و در  بـه طراحی یستبا صنایع میاین باشد. 

 تجهیزات سازگار با محیط زیست و مواردی دیگر به برای ارائه بخش تولیدی نیز از
 محصوالت سازگار با محیط زیست استفاده کنند. 

رهیافت  موضوع( نیز در مطالعات خود با 1384محمد پناهنده و منصور صوفی )
( را TQM) ( رویکرد محیط زیستی مدیریت کیفیت جامعPPپیشگیری از وقوع آلودگی )

 است: خورده یر گرهمحاسبۀ همزمان دو متغ آینده سازمان ها بهبررسی نموده و معتقدند: 
 .تضمین کیفیت محیط زیست؛ کارایی اقتصادی

ن آن و مبی دهد می ر قرارمتغیر اولی، رقابت درونی صنایع با یکدیگر را تحت تأثی
ر اختیار تری د پایین باالتر را با قیمت های مشابه و یا که سازمانی که بتواند کیفیت است

 بهر دومیمتغی رقابت و ماندگاری بیشتری خواهد داشت. اما مشتریان قرار دهد، شانس
 گیری لکشتی و اطالعا ارتباطی و های یا فناوری، و شکوفایی عصر اطالعات و ارتباطات
 نیازهای اعتالیی جوامع مرتبط است.

 یها سیستم متما مالحظه با گیرافر محیطی یستز کیفیت مدیریت سیستم
 ستا هالمد برخی پیچیدگی از وربد و جامع چوبیهارچ دارای ارد،ستاندا و قبلی مدیریتی

 مدیریت و محیطی یستز ،کیفیتی تمعضال از ریبسیا ها سازمان در آن ایجرا با که
 لمد ینا در پرسنل سالمت و هزینه کاهش به توجه آن رکنا در و هشد حل ندهاپسما
 ایبر رااسبی من بستر و دهبوا جرا قابل هزینه کمترین با لمد ینا .ستا لحصو قابل
  .(1391خواه،  رانیجلیل عمآورد) فراهم می مانیزسا تعالی به نیل و کیفیت توسعه و دبهبو

موقعیت رقابتی خود باید اهداف گروهی  یک سازمان کیفیت مدار برای حفظ
مشخصی داشته باشد که سازمان را به سوی بهبود مستمر و برتری در بازار سوق دهد. 

کیفیت را با شیوه تولید  ، مفاهیم مدیریتمدیریت کیفیت زیست محیطی فراگیر سیستم
عه توس کند. هدف نهایی سیستم مدیریت تلفیقی محیط زیست رسیدن بهسبز ترکیب می
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، مدیریت ایمنی و بهداشت و در ین سیستم تلفیقی از مدیریت کیفیتپایدار است زیرا ا
 .  (1389)رنجبر، باشد مدیریت محیط زیست می رأس

سیدگی د رشدن های متداول قدیمی مدیریت می هایی که به روش معموالً در سازمان
ی به رسیدگ وود فیت ببه مسائل مربوط به کیفیت تنها مسؤولیت دپارتمان یا مدیریت کی

ه بتوجه  . بامسائل مربوط به ایمنی تنها مسؤولیت دپارتمان یا مدیریت ایمنی بود
رگیری ه کاهای مدیریتی که چنین دیدگاهی به همراه دارد، ب مشکالت متعدد و ضعف

جه به ایمنی ، توTQناپذیر است. دیدگاه نوین مدیریتی های نوین مدیریتی اجتناب روش
ی و ن ایمندیراوظیفه عمومی تمام کارمندان سازمان تعریف می نماید و م و کیفیت را

 .(1384کیفیت در این دیدگاه نقش کاتالیزور را دارند ) بردیا وحیدی،
 و جتماعیا اقتصادی، حوزه سه در پذیری مسؤولیت در را خود بقای ها سازمان

 هب سبز مدیریت دلم) سبز مدیریت نظام استقرار و اجرا با آنها. اند یافته محیطی زیست
 یارتقا برای اسبمن بسترهای با پایدار موفقیت  به دستیابی ضمن توانند می( الگو صورت

 ختارهایسا ایجاد و سازمان در سبز نگرش اتخاذ پذیری، رقابت کیفیت، وری، بهره
 و حاجی قاسمیسازند ) فراهم را الزم مواد بهینه درمصرف نوآوری و خالقیت سازمانی

 .( 1391، زاده
 ،ساخت ننساا ملاعو نمیا در یستز محیط گیدلوآ و امنهدا عامل ترین رگبز

 فمصر تنها نه که ستا حالیدر ینا ژی است.نرا اعنوا فمصر و تبدیل ،تولید از رتعبا
 یشافزا از اکیح ،ها بینی پیش بلکه ،ماند هدانخو باقی ثابتی سطح در نجها در ژینرا

 تولید یشافزا و هفار به میل ،جمعیت یشافزا به دلیل ،تیآ یها لسا در آن فمصر
      رنتشاا انمیز یشافزا ژی،نرا انمیز ینا فمصر پیامد از یکیاست.  نهاسر ناخالص

   ننشا تتجربیا و تمطالعا ستا محیطی یستز یها هالیندآ یگرد و کسیدکربنا دی
 فمصر زدهبا شیافزا (1: دارد دجوو مشکل ینا تعدیل ایبر صلیا حل راه دو که هدد می

 ن.جها ژینرا ترکیب در پذیر تجدید یها ژینرا سهم یشافز( ا2ژی نرا
  نکال های سیاست و توسعه یها برنامه در صولیا و صحیح های ییزر برنامه با

 و زشموآ آن، زیسا بهینه و ژینرا فمصر کاهشراهکارهای  ایجرا طریق از و رکشو
 و فنی یها پتانسیل در زمال اتتغییر ،هدفمند و پویا یها ییزر برنامه زی،سا هگاآ
 ر، کشو مستعد و رسرشا یکژکولوا و محیطی یستز تمکاناا از دنبر دسو و دیقتصاا
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ی و شت )تقودابر مگا و سبز دقتصاا با همسو ارپاید توسعه افهدا به نیل جهت انتو می
 .(1391عباسپور، 

تولید محصول  ستفاده برایمورد او خروجی ورودی نسبت  ،هره وریبرای ارزیابی ب
مورد وری سنتی چهار  مدل بهرهها در  ها و داده گردد. ورودیمحاسبه می و یا خدمات

بهره وری سنتی روشی در مدل  (.1992، 1)هیپ نیروی کار، سرمایه، مواد و انرژی است
بر پارامترهای طبیعی محیط زیست های سنتی  های وارده از ورودی آسیببرای مقابله با 

این باید تدابیری اندیشیده شود تا آب و هوا به آب و هوا( تدوین نشده است. بنابر)
وضعیت اولیه خود بازگشته و مجدداً به صورت پاک در فرآیند تولید استفاده شود. 

ها  سازمان یقیناً .است سازمان هزینه ورودی به ،خود وضعیت اولیهبه  آب و هوابازگرداندن 
 توانند بهره وری را افزایش دهند.می یورودهای کاهش هزینه با 

جامع  یفیتکهدف اصلی این پژوهش دستیابی به بهره وری سبز با اعمال مدیریت 
نتی سر مدل یر د)تغی نیروی کار، سرمایه، مواد و انرژیبر ورودی های مدل سنتی یعنی 

  و رعایت مالحظات زیست محیطی( می باشد.
 

 مدل مفهومی:

 

 ارایه شده در این پژوهش مدل -(1شماره ) شکل

 

                                                           
1 . Heap 
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   روش و اربزا

 عنو از یتوصیف ها داده آوردن ستد به نظر از و این تحقیق از نوع کاربردی،
 .رود می رشما هب کمّی تتحقیقا عنو از پرسش نامه از دهستفاا لیلد به و است همبستگی

ن، های سرپرستاکارکنان ستادی و اجرایی در ردهکلیه  شامل هشوپژ ریماآ ۀجامع
 ادتعد به 1394 لسا در گری ایران کارشناسان و رؤسا و مدیران شرکت صنایع ریخته

ش این پژوه فرمول کوکران حجم نمونه الزم جهت بررسی سساا بر. بوده است نفر 115
ل کرجسی و نمونه مورد بررسی قرار گرفته است. جدو 90نمونه بوده که تعداد  88

 أیید می نماید.مورگان نیز مقدار به دست آمده را ت
برگان خبا  های مشابه و مصاحبهپرسش نامه پژوهش از طریق مطالعه  پرسش نامه

و  افتهیبخش های مختلف سازمان تنظیم و از طریق غربال سازی شاخص ها تکامل 
، عدد رونباخای کپس از دریافت تأیید روایی پرسش نامه با محاسبه پایایی از روش آلف

 انگر قابلیت اعتماد به پرسش نامه است.به دست آمد که بی 0.875
 

 یافته ها

 نمونه ای که مورد بررسی قرار گرفت: 90از مجموع 
 باشند.ان مرد میدهندگ( از پاسخ%95.6نفر ) 86دهندگان زن و ( از پاسخ%4.4) نفر 4

،  درک فوق دیپلممد از افراد دارای درص 7.8درصد از افراد دارای مدرک دیپلم،  20
ی مدرک کارشناسی درصد از افراد دارا 8.9د از افراد دارای مدرک کارشناسی ودرص 63.3

 باشند.شناسی میدرصد دارای مدرک کار 63.3باشند. بیشترین افراد نمونه با ارشد می
سال،  10تا  5درصد از افراد بین 31.1سال،  5درصد از افراد کمتر از 15.6

سال دارای سابقه   20درصد از افراد باالی 12.2سال،  20تا  10درصد از افراد بین 41.1
 ل سابقه کاری دارند.سا 20تا  10درصد بین  41.1باشند. بیشترین افراد نمونه با کاری می
سال،  35ا ت 25درصد از افراد بین 48.9  سال، 25درصد از افراد کمتر از  1.1

سال دارند.  45درصد از افراد باالی 13.3سال،  45تا  35درصد از افراد بین 36.7
 سال حایزند. 35تا  25درصد بین  48.9بیشترین افراد نمونه با 
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 درصد از 20، یفندرصد از افراد رشته  53.3، علوم انسانیدرصد از افراد رشته 20
 اشند. بیشترینبمی  علوم تجربیدرصد از افراد رشته  6.7، ریاضی و فیزیکافراد رشته 

 های فنی تحصیل نموده اند.درصد، در رشته  53.3افراد نمونه با 
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 آمار استنباطی

توجه به فرضیات زیر به بررسی نرمال  این آزمون با: 1آزمون کولموگروف اسمیرنف
 بودن داده می پردازد.

0H: ها دارای توزیع نرمال هستندداده . 

1H :ها دارای توزیع نرمال نیستندداده. 
ز رگتر ارها بزبرای کلیۀ متغیداری اسمیرنف اگر سطح معنی -در آزمون کلموگروف

 ها نرمال است.( باشد توزیع داده05/0سطح آزمون )

 

 شاخص هااسمیرنف  –داری آزمون کولموگروف سطح معنی( 1جدول شماره )

 نتیجه آزمون سطح معناداری مقدار آماره آزمون مؤلفه ها

 تأیید 303. 971. مواد سبز

 تأیید 434. 871. سبز یانرژ

 تأیید 401. 894. سبز هیسرما

 تأیید 256. 1.013 کارکنان سبز

 تأیید 843. 616. جامع تیفیک تیریمد

 تأیید 979. 472. بهره وری سبز

 

رمال وزیع نای تاسمیرنف تمامی متغیر ها دار -با توجه به نتیجۀ آزمون کلموگروف
 05/0ز ازرگتر بداری به دست آمده برای آنها در این آزمون باشند چون سطح معنیمی
 کنیم. ده میهای پارامتریک برای تحلیل روابط استفاباشد. بنابراین از آزمونمی

ها به برای بررسی روابط بین دو متغیر، از آزمون  با توجه توزیع نرمال داده
ها نرمال نباشد آزمون همبستگی کنیم. اگر توزیع داده استفاده می 2همبستگی پیرسون

 رار گیرد.اسپیرمن باید مورد بررسی ق

 بیانگر رابطۀ  =1r  اگر تغییر می کند. 1و  -1همبستگی پیرسون بین  ضریب
، رابطۀ مستقیم یا مثبت به این معناست که اگر یکی از مستقیم کامل بین دو متغیر است

                                                           
1- Kolmogorov–Smirnov test 

2- Pearson Correlation Coefficien 
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سطح معناداریضریب همبستگیرابطه مسیر

0/6800/00مديريت کيفيت جامع و بهره وری سبز

0/3870/00مديريت کيفيت جامع و مواد سبز

0/4370/00مديريت کيفيت جامع و انر�ی سبز

0/6060/00مديريت کيفيت جامع و سرمايه سبز

0/5930/00مديريت کيفيت جامع و کارکنان سبز

 نیز  -=r 1اگر  متغیرها افزایش )کاهش( یابد، دیگری نیز افزایش )کاهش( می یابد.
ین دو متغیر را نشان می دهد. رابطۀ معکوس یا منفی ب لکام معکوس رابطۀ یک وجود

 نشان می دهد که اگر یک متغیر افزایش یابد متغیردیگر کاهش می یابد و بالعکس.
 بین دو متغیر رابطۀ خطی وجود ندارد. باشدزمانی که ضریب همبستگی برابر صفر 

 

 ی پیرسونهمبستگ بیضر آزمون( 2جدول شماره )

 

که کمتر  0.000شود؛ سطح معناداری مشاهده می 2ول شماره همان طورکه در جد
قدار ماست.  معنادار مؤلفه ها را تأیید می کند و آزمون بوده وجود رابطۀ بین α=05/0از 

وده و برها ضریب همبستگی بین مؤلفه نشان دهنده رابطۀ مستقیم و مثبت بین متغی
 شدت رابطۀ بین آنها را نشان می دهد. 

 4 است به پژوهش همان طور که در شکل زیر نمایش داده شده در مدل مربوط
 متغیر فرعی و یک متغیر اصلی در پژوهش وجود دارد.
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 بار عاملی استاندارد تحلیل عاملی تأییدی مدل اولیه-(1شماره ) شکل

 

مدل اندازه  1مدل اندازه گیری فرعی و  4برای تحلیل مدل کلی نیاز به بررسی 
ط ت مربوؤاال. در مدل پژوهش ضرایب بارهای عاملی هر یک از سگیری اصلی نیاز است

وی فلش آمده بارهای عاملی مدل ر 1به متغیرها بررسی شده است. در نمودار شماره 
 است.

 

 tضرایب معناداری 

شود که یبرای بررسی برازش مدل ساختاری پژوهش از چندین معیار استفاده م
می باشد.در  t-valuesیا همان مقادیر  t اداریاولین و اساسی ترین معیار، ضرایب معن

 وبین متغیر ها  بیشتر شود، نشان از صحت از صحت رابطۀ 1.96صورتی که این اعداد از 
 دارد. 0.95در نتیجه تأیید فرضیه های پژوهش در سطح اطمینان 
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 مدل اولیه t-valueآماره -(2شماره )شکل 
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 ایج تحلیل عاملی تأییدی مقیاس مورد استفادهخالصه نت-(3جدول شماره )

 

 
یر

تغ
م

 
 

ک
د 

دل
ر م

د
 

 هاگویه
بارعاملی 

 استاندارد
 tآماره 

بز
 س

ی
رژ

ان
 

1 

: q1 2.336834 0.448007 محصول کیفیت 

: q2 9.403241 0.727566 ضایعات و پسماند حجم 

: q3 8.371366 0.681857 محیطی زیست انتظارات 

: q4 2.104173 0.393960 مشتری وفاداری 

: q5 18.989372 0.825250 فروش در تأثیر 

بز
 س

یه
رما

 س

2 

: q6 4.855190 0.607046 انرژی مصرفی هزینه 

: q7 3.066230 0.462399 سبز انرژی تأمین توان 

: q8 0.213384 0.044029 سبز های انرژی از استفاده های زیرساخت 

: q9 28.661889 0.832637 محیطی زیست های ندهآالی تصفیه عملیات هزینه 

: q10 9.403642 0.687845 تولید های آالیندگی کاهش 

بز
 س

یه
رما

 س

3 

: q11 7.066336 0.669427 تکنولوژی دریافت و انتقال با تولید حجم افزایش 

: q12 3.879855 0.502289 سبز تولید گذاری سرمایه در تمایل 

: q13 5.438547 0.619822 جهیزاتت و آالت ماشین نوسازی یا و خرید با تولید حجم افزایش 

: q146.572044 0.596660 انکارشناس و متخصصان جذب طریق از محصول در کیفیت افزایش 

: q15 12.211340 0.741823 سبز کاالهای تقاضای افزایش در سازی فرهنگ سهم 

سبز
ن 

کنا
کار

 

4 

: q16 6.027175 0.649555 رهبری شیوه 

: q17 20.266718 0.818077 انگیزشی عوامل 

: q18 9.368034 0.720297 کارکنان روحی و جسمی وضعیت 

: q19 18.172820 0.797594 عمومی و کاربردی آموزش 

: q20 5.302242 0.554250 کارکنان کاری تجربه و سابقه 

: q21 20.884520 0.728692 کارکنان نوآوری و خالقیت 

مع
جا

ت 
یفی

 ک
ت

یری
مد

 

5 

: q22 5.869350 0.582790 فرآیند مدیریت طریق از ضایعات کاهش 

: q23 5.002122 0.531143 کارکنان مشارکت طریق از انرژی مصرف میزان پایش 

: q24و نیز چانه قدرت افزایش به برای پذیر بازیافت مواد بکارگیری 
 اولیه مواد تأمین

0.585827 5.570984 

: q25آالینده کاهش و کنترل در مدیریت طریق از کارکنان کارآیی افزایش 
 فرآیند های

0.562950 6.451911 

: q26 13.984398 0.722062 کارکنان مشارکت طریق از اثربخشی افزایش 

: q27 4.160464 0.355503 محصول طراحی در مدیریت طریق از فروش سهم بهبود 

: q28آموزش و طریق از آن های هزینه و سوخت مصرف کاهش 

 کارکنان سازی توانمند
0.737693 11.888125 

  
: q29محصوالت از استفاده سازی فرهنگ طریق از فروش سهم بهبود 

 سبز تولیدی
0.601265 8.118056 

  
: q30در کیفیت مدیریت طریق از مشتریان برای محصول جذابیت 

   فروش
0.663175 9.414777 
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ه های مدل هر یک از گوی t-valueبارهای عاملی و مقادیر   3اره در جدول شم
 اولیه نشان داده شده است.

هایی  یه، سازهبه برای اصالح مدل اول 3جدول شماره  در آمده دست به نتایج اساسبر
ف می باشد، حذ 0.7یر زو همچنین مقدار بارعاملی آنها  1.96مقدار آمارۀ آنها کمتر از  که

 صالح شده به صورت زیر ارائه شد. گردید و مدل ا
 
 

 

 بار عاملی استاندارد تحلیل عاملی تأییدی مدل اصالح شده -(3شماره ) شکل
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 مدل اصالح شده t-valueآماره -(4شکل شماره )

 

 هخالصه نتایج تحلیل عاملی تأییدی مقیاس مورد استفاده در مدل اصالح شد-4جدول شماره 

 tآماره  بارعاملی استاندارد هاگویه کد در مدل متغیر

 1 مواد سبز
q2 0.848755 17.060352 

q5 0.868805 23.795452 

 2 انرژی سبز
q9 0.863765 18.640174 

q10 0.796559 12.484401 

 سرمایه

 سبز
3 

q13 0.803981 8.482976 

q15 0.856074 15.383934 

کارکنان 

 سبز
4 

q17 0.813105 14.612595 

q19 0.881830 34.235525 

q21 0.805850 15.838424 

 مدیریت
 جامع کیفیت

5 
q26 0.837008 21.572840 

q28 0.852509 25.996143 

  q30 0.821901 19.436547 
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t-valueضريب ���رR Squareمسیر

t�����z������0.2521850.5021805.451471�امع --> مواد سبز

���k�����l<-- مع��k�����ğ����0.2926540.5409756.907183�د

0.1986860.4457425.001870مديريت کيفيت جامع --> سرمايه ���

0.4381500.6619299.958441مديريت کيفيت جامع --> کارکنان سبز

------مديريت کيفيت جامع
----1.181675مجموع

ک از سازه ها را در مربوط به هر ی  t مقدار بار عاملی و آماره 4نتایج جدول شماره 
ز مقدار هریک که بزرگتر ا t-valueدار آماره دهد. مق مدل اصالح شده نشان می

 شد.می با متغیرها ومی باشد نشان دهندۀ معنادار بودن رابطۀ بین سازه ها  96/1بحرانی 

 

 : 2Rمعیار 
2R اری: معیاری است که برای متصل کردن بخش اندازه گیری و بخش ساخت 

 مدل سازی معادالت ساختاری به کار می رود.
2R دارد.  رون زار ده نشان از تأثیر یک متغیر برون زا بر یک متغی: معیاری است ک

وسط و قوی در به عنوان مالک برای مقادیر ضعیف، مت 0.67و  0.33،  0.19سه مقدار 
 صفر است. برای متغیرهای برون زا یا مستقل برابر 2Rنظر گرفته می شود. مقدار 

 

 شاخص ضریب تعیین بین متغیرها و T-valueضریب مسیر و - 5جدول شماره 

 

 

 

 

 

 اعتبار درونی متغیرها:

 AVEص شاخ به برای نشان دادن همسانی یا اعتبار درونی مدل اندازه گیری از
   دهندۀ اعتبار درونی مدل قابل قبول بوده و نشان 0.5استفاده شد که مقادیر باالی 

 اندازه گیری می باشد.



 وری سبزتأثیر مدیریت کیفیت جامع بر بهره
 

 

117 

 (AVEاعتبار درونی مدل )شاخص -6جدول شماره 

 AVE AVE تغیرم

 0.858 0.737603 مواد سبز

 0.83 0.690299 سبز یانرژ

 0.83 0.689624 سبز هیسرما

 0.834 0.696053 کارکنان سبز

 0.837 0.700958 جامع تیفیک تیریمد

 

 : 1پایایی مرکب مدل

 0.7از  کبمقادیر پایایی مر روایی همگرا زمانی وجود دارد کهدر این شاخص 
     قابل قبول  0.7به عبارتی مقادیر باالی زرگتر باشد. نیز ب AVE از و بودهرگتر بز

ردار ی برخواالیبمی باشد که اعداد به دست آمده نشان می دهد مدل از سازگاری درونی 
 است.

 

 پایایی مرکب مدل- 7جدول شماره 

 پایایی مرکب متغیر

 0.848972 مواد سبز

 0.816532 سبز یانرژ

 0.816157 سبز هیسرما

 0.872750 کارکنان سبز

 0.875474 جامع تیفیک تیریمد

 

                                                           
1 . Composite Reliability 
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 روایی تشخیصی در سطح معرف یا بار عرضی:

داقل حخود،  نهانپذیر بر روی متغیر پ در این جدول چنانچه بارعاملی متغیر مشاهده
مدل  باشد، دیگر پذیر بر متغیرهای پنهانجبیشتر از بار عاملی همان متغیر مشاهده 0.1

به  ا توجهین بگیری مربوط دارای روایی تشخیصی در سطح سازه اش است. بنابرا اندازه
    سطح  گیری در این پژوهش دارای روایی تشخیصی در مدل اندازه 8جدول شماره 

 سازه اش می باشد.

 

 روایی تشخیصی در سطح معرف یا بار عرضی-8جدول شماره 

 5 4 3 2 1 کد متغیر در مدل

q 2 0.848755 0.410032 0.183904 0.279906 0.416807 

q5 0.868805 0.344400 0.420782 0.365205 0.445118 

q9 0.308810 0.863765 0.316987 0.483268 0.487662 

q10 0.431977 0.796559 0.182387 0.267905 0.406459 

q13 0.317850 0.151325 0.803981 0.298881 0.343156 

q15 0.277975 0.345821 0.856074 0.452654 0.394810 

q17 0.266382 0.318361 0.394918 0.813105 0.490071 

q19 0.261164 0.367539 0.352093 0.881830 0.575442 

q21 0.408280 0.461138 0.401773 0.805850 0.582121 

q26 0.498827 0.515024 0.298698 0.509458 0.837008 

q28 0.405008 0.413687 0.412921 0.525758 0.852509 

q30 0.356825 0.428111 0.408841 0.625025 0.821901 
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 فورنل الرکر: -روایی تشخیصی در سطح سازه

طبق این معیار یک متغیر پنهان در مقایسه با سایر متغیرهای پنهان، باید پراکندگی 
تغیر پنهان مورد بیشتری در بین مشاهده پذیرهای خودش داشته باشد، تا بتوان گفت م

نظر، روایی تشخیصی باالیی دارد. در واقع باید جذر میانگین واریانس استخراج شده 
(AVE√ هر متغیر پنهان، باید بیشتر از حداکثر همبستگی آن متغیر پنهان با )

 (1981، 1متغیرهای پنهان دیگر باشد. )فورنل و الرکر

 

 فورنل الکر-9جدول شماره 

 کارکنان سبز سبز هیسرما سبز ینرژا مواد سبز نام متغیر
 تیریمد

 جامع تیفیک

     0.858 مواد سبز

    0.830 0.437824 سبز یانرژ

   0.830 0.307002 0.356454 سبز هیسرما

  0.834 0.458194 0.462505 0.377084 کارکنان سبز

 0.837 0.661929 0.445742 0.540975 0.502180 جامع تیفیک تیریمد

 

آن متغیر  برای هر متغیر از همبستگی AVEکه جذر  9ه جدول شماره با توجه ب
 د.ی شوبا سایر متغیرها بیشتر است روایی تشخیصی مدل اندازه گیری تأیید م

 

 شاخص اشترک
 CV Comدر این شاخص در صورتی که تمامی مقادیر به دست آمده برای شاخص

 ت.ی برخوردار استوان گفت مدل ساختاری از کیفیت مناسبمثبت باشند، می
 

                                                           
1 . Fornell & Larcker 
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 (CV Comشاخص اشترک )-10جدول شماره 

 CV Com متغیر

 0.738306 مواد سبز

 0.687285 سبز یانرژ

 0.686564 سبز هیسرما

 0.699444 کارکنان سبز

 0.700471 جامع تیفیک تیریمد

 

 شاخص های کیفیت مدل ساختاری

ین امی شود. ( محاسبه CV Redکیفیت مدل ساختاری توسط شاخص افزونگی )
ه دست امده برای بینی را دارد. مقادیر بشاخص نشان می دهد که آیا مدل توانایی پیش

ن گفت توا اگر از صفر بزگتر باشند یا به عبارتی مثبت باشند، می CV Redشاخص 
 رونزایدغیر مدل ساختاری از کیفیت مناسبی برخوردار است. این شاخص فقط برای مت

 ز نوع انعکاسی می باشد کاربرد دارد.مدل که شاخص های آن ا
 

 (CV Redشاخص افزونگی )-11جدول شماره 

 قدرت پیشبینی CV Red متغیر

 متوسط 0.184957 مواد سبز

 متوسط 0.169101 انرژی سبز

 ضعیف 0.122616 سرمایه سبز

 متوسط 0.307843 کارکنان سبز

 

وده که مثبت ب CV Redمقادیر به دست آمده در جدول، برای شاخص 
برای  0.35 و 0.15، 0.02باشد. همچنین سه مقدار دهنده کیفیت مناسب مدل مینشان

معرفی  CV Redاین شاخص به ترتیب به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای 
 شده اند. 
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 آزمون کلی مدل

های برخالف روش PLSدر مدل سازی معادالت ساختاری به کمک روش 
برای سنجش کل مدل وجود ندارد ولی شاخص نیکویی کواریانس، محور شاخصی 

و همکاران،  2همکاران پیشنهاد شد )تنن هاوس و هاوس توسط تنن 1GOFبرازش 
(. این شاخص هر دو مدل اندازه گیری و ساختاری را مد نظر قرار داده و به عنوان 2005

بوده  1و  0رود. حدود این شاخص بین معیاری برای سنجش عملکرد کلی مدل بکار می
را به ترتیب به عنوان مقادیر ضعیف،  0.36و  0.25، 0.01همکاران سه مقدار  و و وتزلس

 ( .2009و همکاران،  3معرفی نمودند )وتزلس GOFمتوسط و قوی برای 
 

 
و متوسط ضریب تعیین  4این شاخص از ضرب دو مقدار متوسط مقادیر اشتراکی

2R باشد.می 
 

 Communalityشاخص و  عیینشاخص ضریب ت-12جدول شماره 

CommunalityR Squareمتغير

0.7376030.252185مواد سبز

0.6902990.292654انرژی سبز

0.6896240.198686سرمايه سبز

0.6960530.438150کارکنان سبز

--0.700958مديريت کيفيت جامع
 3.5145371.181675جمع کل :

 

                                                           
1 .Goodness Of Fil  

2 . Tenenhaus 

3 . Wetzels 

4 . Communality 
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نوع رابطهنتیجه آزمونt-valueضریب مسیرسطح معنادریضریب همبستگیمتغیر وابستهمتغیر مستقل

متوسطتایید0/3870/0000.5021805.451471مواد سبز

خوبتایید0/4370/0000.5409756.907183انرژی سبز

عالیتایید0/6060/0000.4457425.001870سرمایه سبز

عالیتایید0/5930/0000.6619299.958441کارکنان سبز

مدیریت کیفیت جامع 

 

 

 
 

یت به دست آمد که نشان دهندۀ مطلوب  0.207برای این مدل  GOFشاخص 
 باشد.کلی و برازش متوسط مدل می

 

 پژوهش سؤاالتآزمون 

 نتایج داده ها -(13جدول شماره )

 

( GPوری سبز )بهره چه تأثیری بر (TQM)سئوال اصلی: مدیریت کیفیت جامع 
 ت؟خواهد داش

 پژوهش:  سؤاالتدیگر 

o  ی بر مواد )سبز( دارد؟تأثیرمدیریت کیفیت جامع چه 

o  ی بر انرژی )سبز( دارد؟تأثیرمدیریت کیفیت جامع چه 

o  ی بر سرمایه )سبز( دارد؟تأثیرمدیریت کیفیت جامع چه 

o  ی بر کارکنان )سبز( دارد؟تأثیرمدیریت کیفیت جامع چه 
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ژوهش په در تأیید شده و مدل ارائه شدبر اساس جدول فوق کلیه فرضیات تحقیق 
 برازش داشته است و آن نیز و مورد تأیید قرار گرفته است.

ری وبهره  ع بربا توجه به نتایج برآمده از مدل پژوهش مؤلفه مدیریت کیفیت جام
بزاری اوری سبز رهسبز تأثیر مستقیم و مثبت دارد، به عبارتی به برای بهبود و کسب به

 .شرکت می باشدمناسب در خدمت 
ع بر جام سؤاالت فرعی این پژوهش به بررسی نحوۀ تأثیرگذاری مدیریت کیفیت

 الحظاتمی که یعنی همان نهاده های سنتی بهروروری سبز )های بهرههر یک از مؤلفه
 ته استرداخپزیست محیطی با آن تلفیق شده است( در شرکت صنایع ریخته گری ایران 

وری سبز رهر بهبمامی این متغیرها به شکل مثبت و مستقیم که با توجه به جدول فوق ت
  تأثیرگذارند.

 

 بحث و نتیجه گیری

 تری بال مشاجرای مدیریت کیفیت جامع، اهداف مختلفی از قبیل جلب رضایت کام
ر دعات و ضای کمترین هزینه، درگیری همه کارکنان با هدف حذف خطاها و جلوگیری از

ری و ب فناوطراحی و انتخاحفظ کیفیت و بهبود مستمر، ها، نتیجه انگیزش بهتر آن
نه طه بهیه نقبگیری کار، توجه ، اندازهموزش عینی کیفیت، آفرآیندهای مناسب تولید

تر را ای باالاردهو رعایت استاند وری و ارزش افزوده بیشترهرههای چرخه حیات، بهزینه
ی، ، رهبرشتریمامل تمرکز بر در بر دارد. سیستم مدیریت کیفیت جامع دارای اصولی ش

تباط ارمر، مست مشارکت کارکنان، رویکرد فرآیندی، رویکرد سیستمی به مدیریت، بهبود
  است.هکنندگان و تصمیم گیری بر مبنای واقعیت سودمند و دوطرفه با تامین

وری سؤال اصلی این پژوهش به بررسی تأثیرگذاری مدیریت کیفیت جامع بر بهره
گری ایران پرداخته است که مبتنی بر این شاخص هاست، نایع ریختهسبز در شرکت ص

ای،  مقایسه ارزیابی اساس بر کیفیت عالی، سنجش مدیریت مدیریت کیفیت جامع )تعهد
توانمندسازی، مدیریت کیفیت فروش،  و کارمند محصول،آموزش فرایند؛ طراحی مدیریت
 و مناسب فنون و ها تکنولوژی مدیریت، نظام به کارگیری مشتری( و رضایت و درگیری
 منابع از بهینه استفاده و زیست محیط با سازگار خدمات ارایه و کاال تولید برای صحیح
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 در آلودگی و ضایعات رساندن حداقل به آالیندگی )به نوعی کمترین ایجاد راستای در
 مصرف( است پرداخته است.  تا طراحی از خدمت نوع یک یا محصول یک عمر چرخه

   ر بامع ساس نتایج به دست آمده از مدل پژوهش، مؤلفه مدیریت کیفیت جابر
ه سازی، ر پیادنه دوری سبز تأثیر مستقیم و مثبت دارد، به عبارتی صرف زمان و هزی بهره

ه و در بخشید رتقاااجرا و تداوم برنامه های مدیریت کیفیت جامع سهم بهره وری سبز را 
ای محیطی در راستع با رعایت مالحظات زیستحقیقت جایگاه مدیریت کیفیت جام

ا در واند بتمی  وری شرکت های تولید کننده را تبیین می کند و مدیریت ارشدکسب بهره
ش و کاه یعاتاختیار داشتن این ابزار در راستای استفاده بهینه از مواد، حذف ضا

ت مزی کهمحیطی به عنوان عامل تسهیل کننده در کانال فروش های زیستآالینده
ر وری بیشترهرقابتی در کیفیت و قیمت ایجاد می نماید به به منظور کسب سود و به

 استفاده نماید.

 مبتنی بر نتایج پژوهش هایپیشنهاد

هداف اا و مدیران ارشد سازمان به ابزار مدیریت کیفیت جامع طی بخشنامه ه -
 راهبردی و عملیاتی، اهمیت ویژه بخشند.

و  ارکنان اثربخشی را افزایش داده و آموزشاز آنجایی که مشارکت ک -
کاهش  های مصرفی راتوانمندسازی آنان در جلوگیری از اتالف انرژی، هزینه

ه ای ویژ می دهد، اهمیت به آموزش تخصصی و ارتقای روحیه جمعی از جایگاه
 برخوردار گردد.

ت بعاه تذیر کو از مواد بازیافت پ کندسازمان به استفاده از مواد سبز توجه  -
 استفاده نماید. ،زیست محیطی برای جامعه و آیندگان ندارد

های  انرژی ه ازن سازمان به استفاده از انرژی سبز توجه نموده و استفادمسؤوال -
 تجدیدپذیر را در برنامه ریزی های کالن لحاظ نمایند.

 همی درقش منمدیران ارشد در راستای استفاده و جذب سرمایه و منابع سبز که  -
 تولید دارند، تالش نماید. عرصه

 وایجاد، حفظ  به برایآموزش کاربردی و عمومی را در سطوح مختلف  -
لیف نگهداری کارکنان سبز که صیانت از محیط زیست را یک وظیفه و تک

 .دانند با جدیت دنبال نماید همگانی می
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Abstract 
The aim of this study was to evaluate the effect of comprehensive 

quality management on Green Productivity in Iran Casting Industries 

Company. A random sample of 115 employees from various executive 
and managerial sections was recruited 90 of who were selected to form the 

research sample based on Cochran formula, Morgan and Krejcie Table. 

The research data were normally distributed and thus were analyzed using 

Structural Equation Modelling and parametric tests. Further analysis 

confirmed omposite reliability, internal consistency and credibility of the 

data, as well as diagnostic validity at the level of structures. The positive 

values in the index CV Com verified the suitable quality of the models. 

Ultimately, the GOF index of 0.207 was computed. According to 

literature, the three values of 0.1, 0.25 and 0.36 are interpreted as weak, 

medium and strong, respectively; hence, the GOF index of 0.207 indicated 

a moderate fit of the model. Based on the findings from this research, 

comprehensive quality management has direct and positive impact on 

Green Productiviey. 
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