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بررسی تأثیر مدیریت کیفیت بر عملکرد مالی سازمان با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر متغیر فرهنگ سازمانی

*

چکیده:
هدف پژوهش حاضر« بررسی تأثیر مدیریت کیفیت بر عملکرد مالی سازمان با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر فرهنگ سازمانی»
میباشد .روش پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر نحوه گردآوری دادهها ،توصیفی-پیمایشی است .جامعه آماری در این
پژوهش کلیه مدیران ،معاونین و کارشناسان مالی  12شرکت خصوصی فعال در صنعت تولید وسائل گازسوز میباشند که تعداد آنها
مجموعاً  103نفر بوده و بر اساس جدول مورگان تعداد نمونه  85نفر تعیین گردیده است.ابزار گردآوری دادهها در این پژوهش پرسشنامه

است .روایی محتوایی پرسشنامهها با استفاده از نظرات افراد خبره و اساتید صاحب نظر در علم مدیریت تایید شد .همچنین آلفای
کرونباخ پرسشنامه ها باالی  0.7بود که حاکی از پایایی آنها می باشد .از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف جهت تشخیص نرمال بودن
دادهها استفاده شده است و براساس نتایج بهدست آمده مدیریت کیفیت بر عملکرد مالی تأثیر مثبتی دارد و فرهنگ سازمانی تأثیر مثبتی
بر رابطهی بین مدیریت کیفیت و عملکرد مالی میگذارد.
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فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

واژگان کلیدی:

مدیریت کیفیت ،عملکرد مالی ،فرهنگ سازمانی

 .1مقدمه

درسال  1987کمیته فنی  176سازمان ایزو 1سری استانداردهای

ایزو 29000را به جهانیان ارائه نمود .هدف از تدوین این سری
استاندارد ،به وجود آوردن الگویی بینالمللی برای پیادهسازی و

استقرار سیستمهای مدیریت و تضمین کیفیت بوده است که
مورد استقبال فراوان در سطح دنیا قرار گرفت .سیستمهای

مدیریت کیفیت 3به منظور حفظ سطح کیفیت تعریف شده و
بهبود کیفیت از طریق اصالح فرآیندها ،در سازمان پیادهسازی

میشود .امروزه واحدهای خدماتی نیز مانند واحدهای صنعتی،

عالقه زیادی به استقرار سیستم کیفیت نشان میدهند.

استانداردهای سری  9000در ارائه تولیدات و خدمات

بینالمللی نقش بسیار حساسی را ایفا نموده و در سالهای
اخیر حتی تولیدات داخلی کشور را نیز تحتالشعاع قرار

دادهاند[ .]3لذا آنچه که امروز در صحنه بازرگانی بینالمللی

بهعنوان وجه مشخص بازار از آن یاد میشود ،رقابت بسیار
شدید در عرضه کاال و خدمات برای بدست آوردن سهم بیشتر

* عضو هیئتعلمی گروه مهندسی صنایع ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد دماوند
** کارشناسی ارشد ،گروه مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد دماوند
*** عضو هیئتعلمی گروه مهندسی صنایع ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد دماوند

از بازارهای جهانی است .این رقابت در واقع هیچ تناسبی با

وضع بازارهای داخلی کشور نداشته و ندارد ،چون در بازار
داخلی ،کمبود برخی از کاالها و خدمات آنقدر محسوس
است که بعضاً خریداران حتی بهنام کاال و اینکه دارای حداقل

استانداردهای پذیرفتهشده هست یا نه ،توجه نمینمایند .ولی
با ورود ایران به سازمان تجارت جهانی ،عرضه کاال و خدمات

آنقدر زیاد و با فشار رقابتی همراه است که مشتریان شانس
بیشتری در انتخاب داشته و در این انتخاب دو عامل مهم

کیفیت و استاندارد را مدنظر قرار میدهند که عامل کیفیت

حتی از عامل قیمت هم بیشتر اهمیت دارد .بههمین منظور
برای تأیید و تضمین کیفیت کاال و خدمات ،افکار عمومی
جهانی این وظیفه و مسئولیت مهم را به سازمانها و نهادهای

بینالمللی معتبر استاندارد سپردهاند که برای تضمین کیفیت
کاال و خدمات ،با استفاده از روشهای مختلف که نوینترین

این روشها استانداردهای سری  9000است ،حداکثر اطمینان
و اعتبار بخشی را به درجه کیفیت و محصوالت و خدمات
1. ISO/TC 176
2. ISO 9000
3. Quality Management Systems

محقق سازند[.]3

استاندارد ایزو از سازمانها و مؤسسات میخواهد که رضایت
مشتری را به اعتماد مشتری تبدیل کنند ،و از تمامی امور

مربوط به سازمان ،مثل مواد ،تجهیزات و کارکنان ،بهنحو
شایسته و صحیح برای کار مطلوب و صحیح ،در زمان

می کند؟

 2ادبیات نظری:

بوکاری میباشد که ممکن
ت از شیوه های کس 
مدیریت کیفی 
4

است عملکرد شرکت را تحت تأثیر قرار دهند.

تعیین شده ،بهصورت فراگیر در جهت تأمین و حفظ کیفیت

سیستمهای مدیریت کیفیت بهعنوان وسیلهای برای بهوجود

ارزشهای عرضه شده شرکت و ارزشهای عرضه شده توسط

تعهد شدهاست با توجه به فواید زیر ،در سازمان استقرار

بهرهگیری نمایند .ارتباط مستقیم ارزشهای موردنظر مشتری،

مییابند.

اشاره شده است ،فرهنگ سازمانی است .فرهنگ سـازماني،

• شفافیت فرایندها و شاخصها در سازمان

و در بند  4ویرایش  2015استاندارد ایزو  9001هم بهآن

و رفع کاستیها

مجموعـهاي از معـاني مـشترك اسـت بـا ويژگيهايي كه

• جلوگیری از دوباره کاریها به واسطه تعریف فعالیتهای

سازماني از سازمان ديگـر مـيشـود .در واقـع همـان عاملي

• کاهش هزینهها

نظام ارزشي حاكم بر سازمان را تشكيل ميدهد و باعث تمايز

است كه شيوه انجام امور را تعيين ميكند و حال و هـوايي
است كه هر تازهواردي در سـازمان ،آن را حـس مـيكنـد.

ايـن فرهنگ آنقدر قوي است كه ناخودآگاه در وجود فرد رخنه

برنامهریزی شده و سیستماتیک

• ایجاد اطمینان و اعتماد در درون سازمان(ردههای مدیریتی

و کارکنان)

• ایجاد اطمینان و اعتماد در برون سازمان(مشتری) و بالطبع

كـرده وتفكر و رفتار سازماني وي را تشكيل ميدهـد .فرهنـگ

قابلیت عرض اندام در فضای مختلف تجاری

اسـت كـه از نسلي به نسلي ميرسد ،نه آنكه يك نسل(به

مدیریت کیفیت یک سیستم مدیریت شامل تعدادی از شیوهها

سازمانها تا زمانی که برای بقا تالش میکنند و خود را نیازمند

این شیوهها هزینههای خاصی را دربردارد و بنابراین ،افزایش

شـامل فرآوردههاي مادي و غيرمادي بوده و هـرآن چيـزي

• افزایش توان رقابت در عرصه بینالملل[.]3

برای مدیریت سازمان میباشد .در ابتدا ،تصور میشد که اجرای

حضور در عرصه ملی و جهانی میدانند ،باید اصل بهبود مستمر

کیفیت ،افزایش هزینههای ضمنی است .این دیدگاه از کیفیت

مگر اینکه زمینه دستیابی بهآن با بهبود مدیریت عملکرد

کیفیت ممکن است به کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری

محیط درونی و پیرامونی و تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف

افزایش دهند و رقابتپذیری خود را بهبود ببخشند[.]11

رضایت مشتری با ایجاد و بکارگیری سیستم ارزیابی عملکرد

شود و باعث کاهش هزینهها و افزایش سطوح تمایز گردد[.]8

را سرلوحه فعالیت خود قراردهند .این اصل حاصل نمیشود،

امکانپذیرشود .این بهبود را میتوان با گرفتن بازخور الزم از

و فرصتها و تهدیدهای سازمان ،مسئولیتپذیری و جلب
با الگوی مناسب ،ایجاد نمود که به انعطافپذیری برنامهها و
ت سازمانها در محیط پویای امروزی کمک
اهداف و مأموری 

قابلتوجه مینماید .ارزیابی و اندازهگیری عملکرد و توسعه آن

به فرهنگسازی و ارتقاء فرهنگ سازمانی نیاز دارد[.]4

بهتدریج تغییر کرد ،و امروزه بر این باورند که تعهد به بهبود
منجر شود ،که اجازه میدهد شرکتها سهم بازار خود را

بنابراین ،کیفیت ممکن است در تمام سطوح سازمانی استفاده
تجزیه و تحلیل رابطهی بین مدیریت کیفیت و عملکرد نتایج

متناقضی داشتهاند ،بعضی مطالعات رابطهی مثبت و معناداری
را بیان کردهاند و بعضی دیگر به این مسئله اشاره کردهاند که
فاقد ارتباطی روشن و همیشگیاند.

هدف از این پژوهش بیان این مسئله است که مدیریت کیفیت

ميدانيم كه هيچ سازماني در خالء وجود ندارد؛ سازمانها

موجود تحت تأثیر متغیر تعدیلگر فرهنگ سازمانی چه تغییری

تأثير ميگذارند .اين تأثير متقابل در بخش سازمان بيشتر

چه تأثیری بر عملکرد مالی سازمان خواهند داشت؟ و ارتباطات
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در محيط زندگي ميكنند ،از محيط متأثر گرديده و بر آن
)4. Quality Management (QM
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تنهايي) بـراي خـود به دست آورده باشد.

سال هفتم -شماره  - 4پیاپی  - 26زمستان 1396

ازجمله عواملی که میتواند بر مدیریت کیفیت تأثیرگزار باشد

• بررسی مجدد فعالیتهای سازمان بر اساس اهداف سازمان

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

رقبای شرکت الزامات و ابعاد مزیت رقابتی را تعیین میکند[.]3

آوردن محصوالت منطبق با آنچه از سوی سازمان به مشتری

به فرهنگ سازماني و افراد وابسته به آن مـرتبط مـيگـردد.

قابلیتها را توسعه میدهند که ممکن است اجرای شیوههای

هـوردن اشـتاین و بـرک درمـورد امنیـت فرهنـگ سـازمانی

ت محیطی را تسهیل کنند .مهارتهای ضروری
مدیریت زیس 

برنامهریزی شـده ،بـا دگرگونـی فرهنـگ سـازمانی ،برابر

برای اتخاذ مدیریت کیفیت هستند و به عنوان یک نتیجه،

بررسی تأثیر مدیریت کیفیت بر عملکرد مالی سازمان با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر متغیر فرهنگ سازمانی

بیـان میدارنـد؛ بالندگـی سـازمان بـه عنـوان یـک فرآینـد

برای اتخاذ مدیریت زیست محیطی مکمل قابلیتهای موردنیاز

گـوردون 5فرهنـگ سـازمانی را بـهعنـوان مجموعـهای از

صنعت هتلداری پرداختند .در تحقیق انجامشده به تحلیل

8

گســترده رعایــت میشــود و بــه الگوهــای رفتــاری

محیطی ومزیت رقابتی ،و ارتباط بین مدیریت کیفیت و

میباشـد؛ در واقـع ،هر گونـه دگرگونی در سـازمان بـدون

توجـه بـه فرهنـگ سـازمانی مؤثـر واقـع نمیشـود؛

محیطی را تسهیل میکنند و این توانایی را برای سازمانها

باشـند ،بایـد بـه عوامـل تشـکیلدهندهی فرهنـگ سـازمانی

خود را کاهش دهند[.]20

همچنیـن ،اگـر مدیـران درصـدد تغییـر عملکـرد سـازمان
و تغییـر آنهـا توجـه داشـته باشـند.

در نتیجه ،شرکتها میتوانند روشهای مدیریت کیفیت را

فرهنـگ سـازمانی ،مجموعـهای از معانـی مشـترک اسـت
تشـکیل میدهـد و باعـث تمایـز سـازمانی از سـازمان دیگـر

به کار گیرند[ .]9بنابراین ،اتخاذ شیوه های مدیریت کیفیت

میشـود؛ در واقـع همـان عاملـی اسـت کـه شـیوه انجـام

امـور را تعییـن میکنـد .ایـن فرهنـگ ،آنقـدر قـوی اسـت
کـه ناخـودآگاه در وجـود فـرد رخنـه کـرده و تفکـر و رفتـار
سـازمانی وی را تشـکیل میدهـد[.]6

فرضیـات و ارزشهـای سـازمان میدانــد کــه بــهطــور
خاصــی منجــر میشــود[.]17
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ت محیطی
فراهم میکنند تا هزینههای اتخاذ مدیریت زیس 

برای توسعه یک سیستم برای کاهش و حذف همهی مسیرهای

بـا ویژگیهایـی کـه نظـام ارزشـی حاکـم بـرسـازمان را

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

شیوههای مدیریت کیفیت اتخاذ روشهای مدیریت زیست

ضایعات مرتبط با طراحی ،ساخت و استفاده از محصوالت،
ممکن است توسعه و اجرای شیوه های مدیریت زیست

محیطی را فراهم کند.

در سال  ،2015مولینا آزورین و همکارانش به بررسی تأثیرات

مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی بر مزیت رقابتی در

رابطه بین مدیریت کیفیت و مزیت رقابتی ،مدیریت زیست
مدیریت زیست محیطی در صنعت هتل پرداخته شد که این

دنیسـون 6نیـز فرهنـگ سـازمانی را نیـروی قدرتمنـدی

رابطه مشترک بین مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی
بهندرت مورد تحلیل قرار گرفته بود .نتایج نشان دادند که اوالً،

فرهنگ سازمانی سیستمی متشکل از چندین ارزش مشترک

(بهعنوان مثال،آموزش مدیر و آموزش کارکنان ،همکاری با

مدیریت اجرایی سازمان ونتایج آن را در سطح باال به منابع

عملکرد کیفی خود را بهبود میبخشند ،که به نوبه خود مزایایی

میدانـد کـه نحـوهی عملکـردن و چگونگی عملیاتهــا را

تعییــن میکنــد[.]12

است که کارکنان را رهبری میکند .ارزشها و روشهای

هتلهایی که شیوههای مدیریت کیفیت را اعمال میکنند
واسطهها ،استفاده از شاخص /داده ها ،تعریف ونگارش اهداف)

انسانی منعکس میکند .میتواند بزرگترین نقطه قوت ویا

در رابطه با تمایز و هزینه به آنها میدهد .بنابراین ،درجه

شناسایی نقاط قوت و ضعف قادر میگردند با برنامهریزی و

برای بهبود رضایت مشتری ،کاهش خطاها در ارائه خدمات،

ضعف سازمان محسوب شود .مدیران واحدهای اجرایی با

سازماندهی ،کارکنان خود را در مسیر توسعه قراردهند[.]7

پیشرفتهتر اجرای شیوههای مدیریت کیفیت ،امکان بیشتر
افزایش کیفیت خدمات ارائه شده و بهبود رضایت کارکنان را

فرهنگ سازمانی زيربنای رفتارانسانی است که قوت ،ضعف،

فراهم میکنند[.]19

مبدا رفتارهای عملکردی و اثربخش خواهد بود.

 -1مدیریت کیفیت بر عملکرد مالی تأثیر مثبتی دارد.

نوع و سطح روابط مديران و کارکنان را شکل داده و منشأ و
در سال  ،2011پریرا -مولینر 7و همکارانش ،به بررسی تأثیرات

 -فرضیه های تحقیق :

 -2عامل فرهنگ سازمانی بر رابطهی بین سیستم مدیریت

مستقیم و واسطهای مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی

کیفیت و عملکرد مالی تأثیر مثبتی دارد.

شرکتها با تجربهی شیوههای مدیریت کیفیت مجموعهای از

مدیریت کیفیت متغیر مستقل میباشد و فرهنگ سازمانی هم

بر عملکرد هتلها پرداختند .طبق مطالعه صورتگرفته

متغیر وابسته در این پژوهش عملکرد مالی شرکت میباشد،
5. Gordon
6. Denison
7. Jorge Pereira-Moliner

متغیر تعدیلگر رابطهی بین مدیریت کیفیت و عملکرد مالی
میباشد.

 3روش تحقیق :

آزورین( ،)2015سؤاالت  10و  11مربوط به متغیر فرهنگ
سازمانی و سؤاالت  12تا  18مربوط به متغیر عملکرد مالی از

مقاله فنگ و همکاران( )2016استخراج شدهاند.

یکی از رایجترین مقیاسهای اندازهگیری نگرش ،مقیاس

این پژوهش از نظر هدف كاربردی است ،زیرا به توسعه دانش

لیکرت است که از مجموعهی منظمی از عبارات که بهترتیب

تحقيقات كاربردي به سمت كاربرد عملي دانش هدايت ميشود

برای سنجش متغیرها ،مقیاس پنج درجهای بهصورت «بسیار

پیمایشی است .این پژوهش توصیفی است زیرا به جمعآوری و

مورد استفاده قرار گرفته است.

كاربردي در يک زمينهی خاص میپردازد ،بهعبارت ديگر
[ .]2پژوهش انجام شده از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی-

احتماالً آزمون فرضيهها و پيشبيني رويدادها نيست؛ بلکه

توجه آن بيشتر در جهت توصيف و گزارش واقعيتها بر اساس
اطالعاتي است که صرفاً جنبه وصفي دارند[ .]5این پژوهش
پیمایشی است زیرا مجموعهای از روشهای منظم و استاندارد
است که برای جمعآوری اطالعات دربارهی افراد ،خانوادهها و یا

مجموعههای بزرگتر بهکار میروند .روش تحقيق پيمايشي در

علوم اجتماعي ،فراتر از تکنيکي خاص در گردآوري اطالعات
است .هر چند که عمدتاً در آن از پرسشنامه استفاده ميشود،

محتوا نيز بهکار ميرود .مشخصه پيمايش ،مجموعهاي نظاممند
يا منظمي از دادههاست که آنرا «ماتريس متغير برحسب

دادههاي موردي» مينامند .در اين ماتريس صفت يا ويژگي

هر مورد را برحسب متغير بهدست ميآوريم .لزومي ندارد که
گردآوري دادهها خيلي نظاممند باشد .رايجترين تکنيک مورد

استفاده در تحقيق پيمايشي پرسشنامه ميباشد اما ضرورتاً

پيوندي بين تحقيق پيمايشي و پرسشنامه وجود ندارد[.]1

در تحقیقات مدیریتی به دو روش فرضیات و یا سؤاالت رد و

یا تأیید میشوند که شامل روشهای آماری و فنون غیرآماری

مانند تحقیق در عملیات میشوند که تحقیق حاضر از این منظر
در دستهی اول یعنی استفاده از فنون آماری قرار میگیرد.

برای گردآوری اطالعات در این مطالعه از دو شیوه کتابخانهای

و میدانی استفاده شدهاست .برای تهیه پرسشنام ه  18سؤالی
این پژوهش ،از مقاالت فنگ و همکاران ( ]14[)2016و مولینا

آزورین ( ]19[)2015استفاده شده است .سؤاالت  1تا 9

که مربوط به متغیر مدیریت کیفیت هستند ،از مقاله مولینا

روایی محتوا و روایی همگرا مدنظر است.

در این تحقیق برای محاسبه پایایی ابزار اندازه گیری از روش
ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی مرکب استفاده شدهاست.

این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازهگیری از

جمله پرسشنامه یا آزمونهایی که خصیصههای مختلف را

اندازهگیری میکنند ،بکار میرود.

)1

𝒋𝒋𝟐𝟐𝑺𝑺 ∑
𝑱𝑱
) 𝟐𝟐 (1 −
𝑺𝑺
𝟏𝟏 𝑱𝑱 −

=∝

در رابطه (()1فرمول ضریب آلفای کرونباخ) ( )Jتعداد
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زیرمجموعههای سؤالهای پرسشنامه یا آزمون )Sj2( ،واریانس
زیرآزمون  jام و ( )S2واریانس کل پرسشنامه یا آزمون میباشد.

در تحقیق حاضر جامعه آماری شامل کلیه مدیران ،معاونین
و کارشناسان مالی  12شرکت خصوصی فعال در صنعت
تولید وسائل گازسوز میباشند که تعداد آنها مجموعاً 103
نفر بود و بر اساس جدول مورگان تعداد نمونه  85نفر تعیین
گردید و پرسشنامه میان آنها توزیع شد .پس از جمعآوری

پرسشنامهها ،کدگذاری و استخراج دادهها بهانجام رسید و پس

از ورود دادهها به رایانه ،با استفاده از نرم افزار  SPSSو Smart

 PLSتجزیه و تحلیل آماری انجام گردید؛ به دلیل اینکه دادهها

دارای توزیع نرمال نمیباشند و همچنین به دلیل کم بودن

تعداد نمونهها از نرمافزار  Smart PLSاستفاده گردید .برای

تحلیل و سنجش مدل این تحقیق از تحلیل دادهها به وسیله
مدل معادالت ساختاری استفاده شده است.

 4تجزیه و تحلیل دادهها:

ضريب همبستگي بين دو متغير ،ابزاري آماري است براي

بررسی تأثیر مدیریت کیفیت بر عملکرد مالی سازمان با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر متغیر فرهنگ سازمانی

اما فنون ديگري از قبيل مصاحبه نظاممند ،مشاهده و تحليل

در تأمین روایی پرسشنامههای مورد استفاده در این پژوهش،
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یا جامعه میپردازد .ميتوان گفت که در تحقيقات توصيفي،
محقق الزاماً در پي کشف و توضيح روابط ،همبستگيها و

مخالفم ،مخالفم ،تا حدودی موافقم ،موافقم ،بسیار موافقم»

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

خالصه کردن و توصیف دادههای کمی و کیفی حاصل از نمونه

خاصی تدوین شدهاست ،ساخته میشود .در تحقیق حاضر

تعيین نوع و شدت رابطه آنها .اين ضريب بين  1تا -1

ميباشد .مثبت بودن اين ضريب ،بيانگر رابطه مستقيم بين

خطا در رد  )H0کمتر از  05/0هستند .لذا فرضيه  H0رد میشود

آنها ميباشد .نزديک بودن مقدار اين ضريب به عدد يک (چه

دارای توزیع نرمال نمیباشند وهمچنین تعداد گویههای برخی

بررسی تأثیر مدیریت کیفیت بر عملکرد مالی سازمان با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر متغیر فرهنگ سازمانی

دو متغير و منفي بودن آن نشاندهنده رابطه معکوس بين

بين دو متغير همبستگي معناداري وجود دارد؛ ولي اگر مقدار
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 H0را نميتوان رد نمود و به عبارتي بين دو متغير همبستگي

مثبت و چه منفي) نشاندهنده قدرت باالي رابطه بين آن دو

متغير ميباشد.

از سازهها از  3عدد کمتر است لذا براي آزمون مدل و فرضيهها

در اين تحقيق از نرم افزار  SMART-PLSاستفاده ميشود.

بررسي همبستگي بين دو متغير ،با يک آزمون فرض به صورت
 : H0همبستگی معنا داری وجود ندارد

فرضیه  : 2فرهنگ سازمانی بر رابطهی بین سیستم مديريت

براي انجام اين آزمون ،با فرض نرمال بودن جامعه آماري و

 -تجزيه و تحليل مدل ساختاري :

 : H1همبستگی معنا داری وجود دارد

فرضیه  : 1مديريت کیفیت بر عملکرد مالی تأثیر مثبتی دارد.

کیفیت و عملکرد مالی تأثیر مثبتی دارد.

عليرغم اينکه طيف ليکرت در عمل مقياس رتبهاي ميباشد،

برای تحلیل و سنجش مدل این تحقیق از تحلیل دادهها به

است و ميتوان تغييرات متغيرها را بر اساس آنها تفسير نمود

مورد استفاده برای این تحلیل  Smart-PLSمیباشد .مدل

نشاندهنده معنادار بودن آزمون و رد فرض  H0است .به عبارتي

مدل معادالت ساختاري در حالت معناداري ضرايب استاندارد

اما ورود اطالعات در نرمافزار به صورت عددي انجام پذيرفته

اگر مقدار ( Sigمقدار خطا در رد  )H0کمتر از  0/05باشد

 Sigبزرگتر يا مساوي  0/05باشد آزمون معنادار نبوده و فرضيه
معناداري وجود ندارد .براي استفاده از تكنيكهاي آماري ابتدا
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و سازهها داراي توزيع نرمال نميباشند .با توجه به اینکه سازهها

 -نتایج فرضیههای تحقیق :

زير انجام ميگيرد :

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

با توجه به اينکه در جدول  1کليه سازهها داراي ( Sigمقدار

بايد مشخص شود كه دادههاي جمع آوري شده از توزيع نرمال

برخوردار است يا غير نرمال .بدين منظور در اين مرحله به
بررسي نتايج حاصل از آزمون كولموگروف -اسميرنوف در مورد
هريك از متغيرها ميپردازيم.

آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن

متغیرها :

دادهها داراي توزيع نرمال ميباشند :

H0

دادهها داراي توزيع نرمال نمیباشند H1 :

در اين آزمون اگر معيار تصميم ( )P-Valueکمتر از  %5باشد
فرض صفر رد میشود يعنی دادهها دارای توزیع نرمال نیستند.
جدول : 1نتايج آزمون کولموگروف -اسميرنوف
ﻋﺎﻣﻞ
Sig.

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ
0/045

0/034

0/007

وسیله مدل معادالت ساختاری استفاده شده است .نرم افزار

معادالت ساختاري در حالت تخمين ضرايب استاندارد و
( )t-valueبه ترتيب در شكل های  1و  2نمايش داده شدهاند.

 برازش مدل کلی تحقیق :OC1

OC2

0.821

0.833

Organizational Culture
0.648
FP1
0.739
FP2

FP5

0.636

FP6

0.812

FP7

0.808

0.349

Quality
Management

Financial Performance

0.631

QM3

0.757

QM4

0.810

QM5

0.652

QM6

0.748

QM7

0.686

QM8

0.685

QM9

شکل  : 1مدل کلی ضرایب استاندارد

فرهنگ سازمانی و  FP1تا  FP7بیانگر سؤاالت مربوط به متغیر

در شکل  QM1 ،1تا  QM9بیانگر سؤاالت مربوط به متغیر

عملکرد مالی میباشد.

مدیریت کیفیت OC1 ،و  OC2بیانگر سؤاالت مربوط به متغیر

OC1

OC2
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16.841

13.622

7.970
FP1
9.769
FP2
FP3
FP4

12.494

FP5

6.740

FP6

34.331

FP7

30.917

2.173

3.815

Financial Performance

Quality
Management

24.742

QM1

11.960

QM2

6.815

QM3

3.372

QM4

23.958

QM5

6.909

QM6

11.975

QM7

13.175

QM8

26.758

QM9

شکل : 2مدل کلی به کار رفته (مقادیر )T-Value

در شکل  QM1 ،2تا  QM9بیانگر سؤاالت مربوط به متغیر

نشان میدهد که آیا هریک از روابط نشان داد ه شده معنیدار

فرهنگ سازمانی و  FP1تا  FP7بیانگر سؤاالت مربوط به متغیر

بیشتر باشد ،رابطه نشان دادهشده معنیدار است .بنابراین با

مدیریت کیفیت OC1 ،و  OC2بیانگر سؤاالت مربوط به متغیر

عملکرد مالی میباشد.

مقادیر قرار داده شده بر روی هر یک از پیکانها در شکل فوق

است یا خیر .به طوری که اگر مقدار این  T-Valueاز مقدار 1.96

توجه به شکل فوق مالحظه میشود تمامی روابط معنادار
میباشند .برای تأیید روایی ابزار اندازهگیری از دو نوع روایی

بررسی تأثیر مدیریت کیفیت بر عملکرد مالی سازمان با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر متغیر فرهنگ سازمانی

Organizational Culture

10.392
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FP4

0.785

0.694

QM2

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

FP3

0.686

0.347

0.765

QM1

ارزیابی شامل روایی محتوا و روایی همگرا استفاده شده است.

روایی محتوا به وسیله اطمینان از سازگاری بین شاخصهای

اندازهگیری و ادبیات موجود ایجاد میشود این روایی توسط

جدول  : 2نتایج سه معیار آلفای کرونباخ ،پایایی و روایی همگرا
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ

بررسی تأثیر مدیریت کیفیت بر عملکرد مالی سازمان با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر متغیر فرهنگ سازمانی

نظرسنجی از نخبگان حاصل میگردد .هرگاه یک یا چند

شده است[ .]15از آنجايي كه معيار آلفاي كرونباخ يك معيار
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مدرنتري نسبت به آلفا به نام پايايي تركيبي بكار ميبرد.

خصیصه از طریق دو یا چند روش اندازهگیری شوند همبستگی
بین این اندازهگیریها دو شاخص مهم اعتبار را فراهم میسازد.

اگر همبستگی بین نمرات آزمونهایی که خصیصهی واحدی را

اندازهگیری میکنند باال باشد ،پرسشنامه دارای اعتبار همگرا

ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻣﺎﻟﯽ

میباشد .وجود این همبستگی برای اطمینان از اینکه آزمون
آنچه را که باید سنجیده شود میسنجد ،ضروری است .برای
روایی همگرا باید روابط زیر برقرار باشد؛ روایی همگرا به این

ﻓﺮﻫﻨﮓ

ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

اصل بر میگردد که شاخصهای هر سازه با یگدیگر همبستگی
میانه ای داشته باشند[ .]15معیار روایی همگرا بودن این است

که میانگین واریانسهای خروجی ( )AVEبیشتر از  0/5باشد.
همچنین در این تحقیق جهت تعیین پایایی پرسشنامه از دو
معیار (ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی مرکب) استفاده

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﮐﯿﻔﯿﺖ

سنتي براي تعيين پايايي سازه ميباشد ،روش  PLSمعيار
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فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

اين معيار توسط ورتس و همكاران ( ]22[ )1974معرفي
شد و برتري آن نسبت به آلفاي كرونباخ در اين است كه

پايايي سازهها نه به صورت مطلق بلكه با توجه به همبستگي
سازههايشان با يكديگر محاسبه ميگردد .در نتيجه براي

سنجش بهتر پايايي در روش  ،PLSهر دوي اين معيارها به

كار برده ميشوند .ضرایب آلفای کرونباخ تمام متغیرها در این

تحقیق ،از حداقل مقدار ( )0/7بیشتر است .پایایی مرکب بر

خالف آلفای کرونباخ که بطور ضمنی فرض میکند هر شاخص
وزن یکسانی دارد ،متکی بر بارهای عاملی حقیقی هر سازه
است؛ بنابراین معیار بهتری را برای پایایی ارائه میدهد .پایایی

مرکب باید مقداری بیش از  0/7را به دست آورد تا بیانگر ثبات

درونی سازه باشد[ .]15بارهاي عاملي از طريق محاسبه مقدار

همبستگي شاخصهاي يك سازه با آن سازه محاسبه ميشوند

كه اگر اين مقدار برابر و يا بيشتر از مقدار  0/4شود[ ،]18مؤيد
اين مطلب است كه واريانس بين سازه و شاخصهاي آن از

واريانس خطاي اندازهگيري آن سازه بيشتر بوده و پايايي در

مورد آن مدل اندازهگيري قابل قبول است .در جدول  2نتایج
پایایی و روایی ابزار ذکر شده است.

ﮔﻮﯾﻪﻫﺎ

ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﯽ

ﺳﻮال 1

0.648

ﺳﻮال 2

0.739

ﺳﻮال 3

0.686

ﺳﻮال 4

0.785

ﺳﻮال 5

0.636

ﺳﻮال 6

0.812

ﺳﻮال 7

0.808

ﺳﻮال 1

0.821

ﺳﻮال 2

0.833

ﺳﻮال 1

0.765

ﺳﻮال 2

0.694

ﺳﻮال 3

0.631

ﺳﻮال 4

0.757

ﺳﻮال 5

0.810

ﺳﻮال 6

0.652

ﺳﻮال 7

0.748

ﺳﻮال 8

0.686

ﺳﻮال 9

0.685

ﺿﺮﯾﺐ
آﻟﻔﺎي

CR

AVE

ﮐﺮوﻧﺒﺎخ

0.841

0.860

0.894

0.887

0.896

0.934

0.612

0.591

0.826

با توجه به اینکه اعداد آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و AVE

همگی در بازه مربوطه قرار گرفتهاند ،میتوان مناسب بودن
وضعیت پایایی و روایی همگرای روابط بیرونی مدل کلی را

تأیید کرد.

اگر مقدار  ،)T-Value) Tبیشتر از  1/96باشد ،یعنی اثر مثبت

وجود دارد و معنیدار است .اگر بین  +1/96تا  -1/96باشد اثر
معناداری وجود ندارد و اگر کوچکتر از  -1/96باشد یعنی
اثر منفی دارد ولی ،معنادار است .داده های به دست آمده

از تحقیق میدانی در نرم افزار  Smart-PLSاجرا گردیده و

نتایج آن در مدلهای شکلهای  2و  3نمایش داده شدهاست.

تحلیل هریک از روابط درواقع نشاندهنده فرضیههای تحقیق
میباشد ،به صورت مفید و مختصر در جدول  3نشان داده
شده است.

جدول  : 3نتايج ساختاری مدل
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ

ﺿﺮﯾﺐ رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ

ﻣﻘﺪار آﻣﺎره t

ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ <--ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ

0.347

2.173

ﺗﺄﯾﯿﺪ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ <--ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ

0.349

3.815

ﺗﺄﯾﯿﺪ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ * ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ  <--ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ

0.273

3.801

ﺗﺄﯾﯿﺪ

در رابطه با برازش مدل یک معیار جهانی توسط تنهاس()2004

و بدین ترتیب ،مقیاس واحدی برای عملکرد پیشبینی کلی
مدل فراهم میکند.

()2

) GOF =�𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴) × 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑅𝑅 2

طبق رابطه ( )2توجه به میزان شاخص  R2قدرت پیشبینی
مدل را نشان میدهد .میانگین R2برابر با  0/707است که چون

از  0/1باالتر است مهر تأیید دیگری بر مدل آزمون شده است.

شاخص  GOFبرابر با  0/688است که نشانگر برازش مطلوب
و قابل قبول مدل آزمون شده است چرا که از سطح  0/3باالتر

است.

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ

ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮل

SRMR

ﮐﻤﺘﺮ از 0/08

d-ULS

d-G

NFI

GOF

)(Hu & Bentler, 1999

ﮐﻤﺘﺮ از 0/95
)(Henseler et al, 2015

ﮐﻤﺘﺮ از 0/95
)(Henseler et al, 2015

ﺑﯿﺸﺘﺮ از 0/5
)(Bonett & Bentler,1999

ﺑﯿﺸﺘﺮ از 0/25
)وﺗﺰﻟﺲ و ﻫﻤﮑﺎران(

ﻣﻘﺪار

اعتماد میباشد .موضوع بعدی بررسی همخطی شدید میان
متغیرها میباشد به این معنا که زمانی که متغیرهای مستقل

تحقیق با یکدیگر همبستگی باالیی داشته باشند ،این موضوع
منتهی به کاهش کارایی مدل میگردد .یکی از روشها ،آزمون

عامل تورم واریانس میباشد زمانی که آماره مذکور کمتر از

عدد  5باشد ،می-توان نتیجه گرفت که همخطی قابل اغماض
میباشد.

جدول  : 5مقادیر عامل تورم واریانس
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ

ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮرم وارﯾﺎﻧﺲ )(VIF

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ

3.085

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

4.021

ﻧﺘﯿﺠﻪ

مقادیر عامل تورم واریانس کمتر از  5میباشد که نشان از عدم

0/061

ﺑﺮازش ﻣﻨﺎﺳﺐ

فرضیه  : 1مديريت کیفیت بر عملکرد مالی تأثیر مثبتی دارد.

0/714

ﺑﺮازش ﻣﻨﺎﺳﺐ

کیفیت بر عملکرد مالی برابر  0/349می باشد ،همچنین مقدار

0/357

ﺑﺮازش ﻣﻨﺎﺳﺐ

معنیدار بودن این ضریب است .به طور کلی نتایج حاصله

0/734

ﺑﺮازش ﻣﻨﺎﺳﺐ

میشود ،یعنی مديريت کیفیت بر عملکرد مالی تأثیر مثبتی (با

0/688

ﺑﺮازش ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه

وجود همخطی میان متغیرهای مدل کلی میباشد.

با توجه به مدل شکل  1ضریب رگرسیونی تاثیر متغیر مديريت
آماره  tبرای این ضریب برابر  3/815میباشد که نشان از
از برآورد مدل ،حاکی از آن است که فرضیه  1تحقیق تأیید

توجه به مثبت بودن ضریب رگرسیونی) دارد.

فرضیه  : 2عامل فرهنگ سازمانی بر رابطهی بین سیستم
مديريت کیفیت و عملکرد مالی تأثیر مثبتی دارد.

با توجه به مدل شکل  1ضریب رگرسیونی تأثیر متغیر مدیریت

کیفیت بر عملکرد مالی برابر  0/349میباشد ،همچنین مقدار
ضریب رگرسیونی تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مالی برابر
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بررسی تأثیر مدیریت کیفیت بر عملکرد مالی سازمان با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر متغیر فرهنگ سازمانی

جدول  : 4معیارهای نیکویی برازش مدل کلی

و در نتیجه ،نتایج حاصل از برآورد مدل کلی قابل اتکا و مورد

سال هفتم -شماره  - 4پیاپی  - 26زمستان 1396

عملکرد مدل در سنجش و مدل ساختاری طراحی شده است

اندازهگیری متغیرهای پنهان از کفایت و برازش الزم برخوردارند

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

پیشنهاد شده است؛ این شاخص به منظور در نظر گرفتن

با توجه به مقادیر بدست آمده ،دادههای جمع آوری شده برای

 0/347میباشد .ضریب متغیر (مدیریت کیفیت ٭ فرهنگ

مدیریت زیست محیطی بر مزیت رقابتی در صنعت هتلداری

بودن این متغیر میباشد .یعنی با وجود متغیر فرهنگ سازمانی

بر مزیت رقابتی تأثیر مثبتی دارد؛ همخوانی داشته است.

طور کلی نتایج حاصله از برآورد مدل ،حاکی از آن است که

اعمال شیوههای مدیریت کیفیت و بهبود عملکرد کیفی ،به

سازمانی) از لحاظ آماری معنیدار میباشد که نشان از تعدیلی

بررسی تأثیر مدیریت کیفیت بر عملکرد مالی سازمان با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر متغیر فرهنگ سازمانی

رابطه میان مدیریت کیفیت بر عملکرد مالی بهبود مییابد .به

گرفتن نقش تعدیلگر متغی ر فرهنگ سازمانی» بوده است .این

14

های خصوصی مورد انجام قرار گرفته است که جامعه آماری

فرضیه  2تحقیق تأیید میشود .یعنی عامل فرهنگ سازمانی بر

رابطهی بین مدیریت کیفیت و عملکرد مالی تأثیر مثبتی دارد.

 5بحث و نتیجه گیری:

نوبه خود مزایایی در رابطه با تمایز و هزینه کسب میکنند.

بنابراین ،درجه پیشرفتهتر اجرای شیوههای مدیریت کیفیت،
امکان بیشتر برای بهبود رضایت مشتری ،کاهش خطاها در
ارائه خدمات ،افزایش کیفیت خدمات ارائه شده و بهبود رضایت

از آنجاییکه معموالً تحقیق با سؤاالت اولیه که در ذهن محقق
خود سعی در آن دارد که محور تحقیق را مشخص نماید و طی

دهند ،و در خدمات خود نوآوری داشته باشند .هم چنین این

قادر خواهند بود خدمات بهتری نسبت به رقبای خود ارائه

یک فرآیند مطالعه و بررسی نظریات صاحبنظران و سابقهی

عملکرد کیفیت اجازه میدهد که شرکتها هزینههای خود

قابل آزمون مطرح نماید؛ براین اساس هدف علمی این تحقیق

عملیاتی ،سیستمهای اطالعاتی وسیستمهای استراتژیک

موضوع ،پاسخی برای خود یافته و آن را به صورت فرضیه

را کاهش دهند .با توجه به مدیریت کیفیت؛ سیستمهای

«بررسی تأثیر مدیریت کیفیت بر عملکرد مالی با در نظر

مهمترین سیستمها برای ایجاد این اثرات مثبت هستند .با

بررسی از دیدگاه مدیران ،معاونین و کارشناسان مالی شرکت

بر عملکرد مالی شرکت های خصوصی خصوصی با در نظر

تحقیق را تشکیل دادهاند .روش تحقیق از نظر هدف کاربردی

سال هفتم -شماره  - 4پیاپی  - 26زمستان 1396

تحقیقات انجام شده در سال  ،2015نشان داد که هتلها با

کارکنان را فراهم میکنند .شرکتها با بهبود مدیریت کیفیت

شکل میگیرند آغاز میشود و محقق با دقیقتر نمودن سؤال

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

پرداختهاند؛ از حیث دستیابی به این نتیجه که مدیریت کیفیت

بوده و از حیث ماهیت و روش تحقیق توصیفی-پیمایشی بوده
است .اطالعات مربوطه جمع آوری شد تا براساس آن رابطه

توجه به هدف اصلی پژوهش که بررسی تأثیر مدیریت کیفیت

گرفتن نقش تعدیلگر متغی ر فرهنگ سازمانی است ،پیشنهاداتی
برای شرکتها به صورت زیر مطرح میگردد :

با توجه به اینکه مدیریت کیفیت بر عملکرد مالی تأثیر مثبتی

دارند؛ به مدیران پیشنهاد میشود که با توجه روزافزون و بهبود

بین متغیرها برای آزمون فرضیههای تحقیق بررسی شود و

سیستم مدیریت کیفیت شرکتهای خود جایگاه خود را در

به آزمون فرضیههای تحقیق و بررسی تأیید و یا عدم تأیید

مالی بهتری را کسب نمایند .مدیران میتوانند با بهبود فرهنگ

از تحقیق پریرا -مولینر و همکارانش ( ،)2011که به بررسی

عملکرد مالی داشته باشند و باعث بهبود بازده مالی شرکت

در نهایت با استفاده از مدلیابی معادالت ساختاری ،نسبت

آنها پرداخته شده است .تحقیق حاضر نتایج به دست آمده

بازار هدف از لحاظ کسب مزیت رقابتی ارتقا داده و عملکرد

سازمانی تأثیر مثبتی بر رابطهی سیستم مدیریت کیفیت و

تأثیرات مستقیم و واسطهای مدیریت کیفیت و مدیریت زیست

شوند .در مطالعات آتی میتوان اثر تعدیلی عوامل دیگری را

مطالعه صورت گرفته در سال  ،2011شیوههای مدیریت

تعهد مدیریت بر رابطهی سیستم مدیریت کیفیت و عملکرد

محیطی بر عملکرد هتلها پرداختهاند را تأیید میکند.طبق
کیفیت اتخاذ روشهای مدیریت زیست محیطی را تسهیل
میکنند و این توانایی را برای سازمانها فراهم میکنند تا

ت محیطی خود را کاهش دهند،
هزینههای اتخاذ مدیریت زیس 

همچنین اتخاذ شیوه های مدیریت کیفیت ممکن است توسعه
و اجرای شیوه های مدیریت زیست محیطی را فراهم کند.

نتایج تحقیق حاضر با تحقیق مولینا آزورین و همکارانش
در سال  ،2015که به بررسی تأثیرات مدیریت کیفیت و

مورد بررسی قرار داد ،به طور مثال بررسی اثر تعدیلی عامل

مالی .همچنین میتوان بررسی کرد که آیا تعامل دیگر عوامل

محیطی و سازمانی به طور مشترک بر روابط مدیریت کیفیت

با عملکرد مالی تأثیرگزار میباشند؟ تحقیقات آینده میتوانند
منابع اطالعاتی متعددی را به منظور افزایش قابلیت اطمینان
یافتههای این پژوهش مورد بررسی قرار دهند؛ برای مثال

مطالعات آتی میتوانند مقادیر عینی و ذهنی عملکرد مالی را
ترکیب نمایند .در این پژوهش تنها بر عملکرد مالی متمرکز

al learning orientation. International Journal of Production Research, 52(10), 2901-2914.
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