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  (EFQM)بررسی موردی مدل تعالی  هاها بر عملکرد مالی شرکتهای مدیریت کیفیت و تأثیر آنروش

 2، علیرضا ایرج پور،*1سیده لیال صمدی

 دار مکاتبات( )عهده، دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایران واحد قزوین ،مدیریت صنعتی ، گروهکارشناسی ارشد1
 ، قزوین، ایرانواحد قزوین، دانشگاه آزاد اسالمیگروه مدیریت صنعتی،  ،استادیار2

 1396ماه  آذر، پذیرش: 1396ماه  مهر، اصالحیه: 1396ماه  تیرتاریخ دریافت: 
 

 هکیدچ

توجهی به این امر موجب از بین رفتن دائمی آن، نقش مهم و اساسی در توسعه اقتصادی دارد و بیدر سطح ملی، توجه به کیفیت و تالش برای بهبود 

ها در ها عملکرد شرکتتولیدات داخلی و افزایش واردات خواهد شد. مدل تعالی )سرآمدی( ابزاری جهت ترسیم تصویر جامع از سازمان است. این مدل

ها و کسب و کارها برای تعالی، رشد و د، همچنین به عنوان محرک سازمانندهزمانی را مورد ارزیابی قرار میهای بهبود در مقاطع مختلف اجرای برنامه

   ها و تأثیر تجهیزات بر بهبودکیفیت بر کارایی عملکرد مالی شرکتگردند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر اجرای مدیریتآفرینی استفاده میثروت

از  1393تا  1390در دوره زمانی  EFQMو بعد از اخذ گواهینامه  EFQMوری و کارایی سرمایه و نیروی کار طی دو دوره قبل از اخذ گواهینامه هرهب

سود کاکسون استفاده شده است. نتایج بیانگر این است که بین متغیرهای مالی بازده دارایی، از آزمون ویل کههای مقطعی شبه طولی است طریق داده

بر عملکرد  EFQMداری بر عملکرد مالی ندارند و در نتیجه فرضیه مبنی بر تأثیر استقرار مدل تعالی وری نیروی کار اختالف معنیخاص به فروش و بهره

وری سرمایه سوم متغیر بهرهاند عملکرد مالی خود را ارتقاء دهند و تنها نتیجه آزمون فرضیه ها نتوانستهگردد. این بدین مفهوم است که شرکتمالی رد می

 دار بوده است.بر عملکرد مالی معنی
 

 کاکسون، کارایی عملکرد مالی، ویلEFQMکیفیت، مدل تعالی مدیریتهای اصلی:  واژه

 همقدم -1

 کسب کارآفرینی، به مربوط مسائل در تولیدی هایشرکت مورد در طالعهم

 .]22[ است استراتژی عملیات تمرکز یا و کار و

ها نبود کیفیت و نوآوری است که کلید دالیل شکست شرکت برخی از

 باشد. برنده کارایی میپیش

برای تحرک و پویایی یک سازمان، نیاز به ایجاد، توسعه و بهسازی 

ی گذشته، ها در دهههای مدیریتی است. یکی از مفیدترین گرایشسیستم

ها بوده است. در این راستا سازمانهای خودارزیابی در بسیاری از فعالیت

های اقتصادی کشورها نقش قابل ها به عنوان عاملین فعالیتشرکت

ها در یک فضای رقابتی تنها در صورتی بقاء توجهی دارند، بنابراین شرکت

خواهند داشت که بتوانند سهم بازار خود را ارتقاء بخشند. با توجه به 

ویژه در اروپا مبنی بر ارائه ی جهانی بهالمللی حاکم در بازارهارقابت بین

های تولیدی و محصول با کیفیت باال و باال بردن فروش و سود شرکت

های های تولیدی از روشخدماتی، امروزه باعث شده است تا همه شرکت

کیفیت استفاده نموده و از این طریق بتوانند مشتریان خود را در داخل و 

این باشند تأمین نمایند. کیفیت می خارج که به دنبال محصوالت با

های تولیدی با هدف گیری کیفیت برای شرکتپژوهش به توسعه جهت

های مختلف و پر کردن شکاف ادبیات کسب و کار، به نتایج ارزیابی کارایی

پردازد. گیری کیفیت شرکت در ایجاد تمایز کارایی مفید میبررسی جهت

( 3)روند پژوهی 2شبه طولی 1طعیهای مقگیری از دادهپژوهش با بهره

کیفیت پژوهش تأثیر اجرای مدیریت چهار سال مالی است. در این

در دوره قبل از اخذ و ( بر کارایی مالی EFQMها )سطح تعالی شرکت

اجرای روش مدیریت تأثیر با هدف بررسی  بعد از اخذ گواهینامه استاندارد

برنامه کیفیت با ساختار همچنین  ،ها در مفید بودن کاراییکیفیت شرکت

 ی در میزان تعهد سازمان با نسبتــدهه گزارشـسازمانی کارآمد و روی

وری ارزش افزوده کار رفته و تعهد کم با نسبت بهرهوری سرمایه بهبهره

وری نیروی کار ها و بهبود بهرهوری سرمایه شرکت)بهبود بهرهکار به

  .ردیده استگ بررسیها( شرکت

 ه و ضرورت پژوهشبیان مسأل -2

در جهان امروز همگام با تحوالت و تغییرات شگرفی که در ابعاد مختلف 

دهد، تحوالت عمیقی نیز در اقتصادی اجتماعی و تکنولوژیک رخ می

های کامالً های نوین مدیریت ایجاد شده و دیدگاهها و سیستمروش

                                                           
1 Cross-sectional 
2 Semi-longitudinal 
3Trend research 
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که بر گردد ها حاکم میمتفاوتی نسبت به گذشته بر مدیریت سازمان

های مختلف مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته ها و بنگاهاساس آن سازمان

ها تقویت و با ایجاد فضای رقابتی حرکت به سمت بهبود و ارتقاء را در آن

 .]6[نماید می

مندی مدیران و کارشناسان کیفیت و عالقههای مدیریتگسترش روش

در صنعت تولید، صادرات عرصه صنعت و خدمات به بهبود مستمر، رقابت 

منجربه  ]22[و دستیابی به مزیت اقتصادی )از طریق مقیاس/دامنه( 

های کیفیت شده و در حال حاضر، از افزایش تقاضا برای استقرار روش

رود. شناسایی های سازمانی به شمار میهای اصلی استراتژیاولویت

رویکردهای ساختار کارگیری ها و نتایج حاصله از بههای سازمانتوانمندی

 های مدیریت نوین شناخته شده است. یافته به عنوان فعالیت

ای است که ضرورت آن امروزه بیش از هر زمان رشد و توسعه نیز پدیده

های جامعه و دیگر در کشورهای درحال توسعه با آگاهی از اهمیت ویژگی

 نقش آن در تسریع پیشرفت اقتصادی نقش دارد. 

کیفیت یعنی نظارت بر فرآیند ساخت و ها: مدیریتنگرشبر طبق یکی از 

چه مورد نظر تولید محصول برای ایجاد اطمینان از مطابقت محصول با آن

طراح یا مشتری بوده است. این نظارت از مرحله دریافت و سفارش مواد 

شود. بدین ترتیب طیف وسیعی  اولیه تا خدمات پس از فروش را شامل می

 )این نگرش مطابق استاندارد .گردد شامل می ها را از فعالیت

ISO9001:1994  باشد(.  می 

بنابراین کسب اطمینان از کیفیت محصول و خدمات، اهمیتی حیاتی در 

ها در المللی پیدا نموده است. به عبارتی ثبات و رشد شرکتاقتصاد بین

های سازی نیازمندیبازارهای ملی و جهانی به میزان درجه برآورده

 محصول )کیفیت( از دیدگاه مشتری بستگی دارد.

کیفیت، به عنوان ابزاری مناسب برای های مدیریتدر این راستا روش

فراهم آوردن مداوم و تکرارپذیر سطح کیفیت مورد انتظار وارد عرصه شده 

تواند به عنوان یک ابزار بهبود کیفیت میکه مدیریتاست. با توجه به این

و بهبود عملکرد مورد استفاده قرار گیرد، برای بسیاری فرایند کسب و کار 

ریزی استراتژیک و در راستای اهداف ها به عنوان بخشی از برنامهاز شرکت

 .]5[گردد  بلندمدت محسوب می

های تولیدی بر روی مسائل مربوط به کارآفرینی، مطالعه در مورد شرکت

 . ]22[کسب و کار و یا عملیات استراتژی، تمرکز دارد 

شان کیفیت و نوآوری را به عنوان اغلب مدیران برای تشخیص شکست

 .  ]22[دهند برنده عملکرد مد نظر قرار مییک کلید نیروی پیش

های تولیدی با های کیفیت برای شرکتگیریاین پژوهش به تأثیر جهت

گیری های مختلف است که آیا اعالم جهتبررسی نتایج ارزیابی عملکرد

 شرکت در ایجاد تمایز عملکرد شرکت مفید است. کیفیت یک

که هنگامی 20کیفیت در اوایل قرن های کنترلبا اجرای شروع تکنیک

افزایش حجم در روش بازرسی چرخه تولید برای بهبود و حفظ کیفیت 

در  20داری بین کیفیت در اوایل و اواخر قرن تعبیه شد تفاوت معنی

به مفهوم کیفیت کل مشاهده گسترش محصوالت و کیفیت عملیاتی 

ای از سازمان فرض و توان به هر جنبهگردید. با این فلسفه کیفیت را می

 .کار گرفت به

های با کیفیت برتر از صادرات محصوالت در دهه آگاهی از کیفیت

( ژاپن و در بخش بزرگی با تأثیر چرخه دمینگ در ژاپن 1970 -1980)

ها زمینه را ی تولید شده توسط ژاپنیالمللتشدید شد. رشد اقتصادی بین

کیفیت در سراسر جهان آوری و اصول مدیریتبرای تغییر گسترده فن

 غرب ایجاد نمود.

های گوناگون کیفیت در کشور و کارگیری سیستمدرنتیجه با توجه به به

های تولیدی و خدماتی در زمینه برقراری عالقمندی بسیاری از شرکت

های معتبر کیفی جهت باالبردن دریافت گواهینامهها و گونه سیستماین

تری از بازار این موضوع در سطح کیفی محصوالت و دریافت سهم بیش

 کشورمان مورد توجه ویژه قرار گرفته است. 

 جدی طوربه ها امروزهسازمان سازیخصوصی رویکرد همچنین با اجرای

 و رقابتی به حمایتی محیط از هاوکار سازمان کسب فضای تغییر شاهد

 در چنین کشور هستیم. اقتصاد نوین فصل در مؤسسات رشد و حرکت

 مدیریت نیازمند پایدار، موفقیت و کسب بقاء برای هاسازمان محیطی

 .]15[هستند  ارزشمند و محدود منابع اتکا بر با و صحیح مدبرانه

بر  تکیه با مدیریت علم اخیر، اندیشمندان هایدهه طی راستا، در این

 برای هاییحلیافتن راه درپی همواره پیشرو، و موفق هایسازمان تجارب

 تحقیق نتیجه اند کهبوده کیفیتمدیریت سوی به حرکت و وضعیت بهبود

 که است کیفیت شدههای مدیریتشیوه خلق ها، منجربهآن ومطالعات

 مکان و زمان در صحیح کارگیریبه درصورت ابزارها این از هرکدام

داشته باشد.  همراه به هاسازمان برای را شماریبی منافع تواندمیمناسب، 

 اندتوانسته هامتنوع، شرکت مدیریت کیفیت هایشیوه پیدایش موازات به

 کنند. ارائه رقابتی درمحیط هاسازمان مدیریت برای را چهارچوب مناسبی

کیفیت بر عملکرد مالی را در های مدیریتدر این پژوهش تأثیر روش

، ایماوراق بهادار مورد ارزیابی قرار داده های پذیرفته شده در بورسشرکت

( بر عملکرد مالی EFQMهای مدیریت کیفیت )مدل تعالی که آیا روش

ها در دوره قبل از اخذ کواهینامه و بعد از اخذ گواهینامه تأثیری شرکت

 دارد؟ 

 مروری بر پیشینه پژوهش -3

ا مطالعات گوناگون انجام شده در خصوص مدیریت کیفیت تحقیقات ب

توان به تحقیقات توسط پیتر اونیل و  همکاران است که از آن جمله می

آگاروال  ]20[ 2013کلیگنبرگ و همکاران در سال  ]22[ 2016در سال 

کوبر  ]19[ 2013کاماچو و همکاران درسال  ]17[ 2013و گرین در سال 

 ]16[ 2012عبداللهی و تاری در سال  ]21[ 2012و واتسون در سال 

 2005آنتونی و همکاران در سال  ]23[ 2010سادیکوگلو و زهیر در سال 

-های مدیریتاشاره کرد. پیتر اونیل و همکاران در مطالعه روش ]18[

ها در بررسی استرالیا آن-هاها بر عملکرد مالی شرکتکیفیت و تأثیر آن

-گیریچندین نویسنده به توسعه جهتگیری از کار پژوهش خود با بهره
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-به (SAMFs)های تولیدی کوچک استرالیا های کیفیت برای شرکت

صورت هدفمند با پر کردن شکاف در ادبیات کسب و کار، و فعال کردن 

نتایج ارزیابی عملکردهای مختلف پرداختند و عالوه بر توجه به کیفیت، 

بهره وری(  را به عنوان ادبیات عملکرد مالی، از دو نسبت جدید مالی )

ای رابطه لیگنبرگ و همکاران در مطالعهک کار بردند.گیری عملکرد بهاندازه

دیدگاه انتقادی، که طرح مدیریت  -نوآوری عملیاتی و عملکرد مالی

وری ریزی، و کنترل فرآیندهای سازمانی برای افزایش بهرهعملیات، برنامه

-/تولید ناب، مدیریت(JIT)به موقع  هایی مانند تحویلبا استفاده از روش

 (EMS)و یا سیستم مدیریت زیست محیطی ( TQM)کیفیت جامع 

سازی، مدیران عموماً نیاز به تعیین تأثیر خالقیت و است. و پس از پیاده

ها نشان داد تأثیر نوآوری عملیاتی بر عملکرد شرکت دارند. نتایج آن

های نمودن از دیگر فعالیتفرد برای مجزا استراتژی عملیات منحصربه

 ROA ،ROEهای سودآوری مانند شرکت مشکل است. از این رو، نسبت

های یک شرکت است معیار مناسب برای که مجموع تمام فعالیت BEPو 

تعیین تأثیر تحویل به موقع/روش تولید ناب بر عملکرد مالی شرکت 

های های عوامل شیوممکن است نباشد. آگاروال و گرین در مطالعه

مدیریت کیفیت را مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند اندازه شرکت، 

ساختار مالکیت و سطح آموزش و پرورش در میان مدیران و غیر مدیران 

ای تأثیر مثبتی بر مدیریت عملکرد دارد. کاماچو و همکاران در مطالعه

یاتی و های مالی و عملترین مدل، تفکر توجه به شاخصدریافتند که جامع

دار مدیریت ناب بر عملکرد مالی است. عوامل زمینه، تأثیر مثبت و معنی

ای تحت عنوان تأثیر اتخاذ مدیریت کیفیت کوبر و واتسون در مطالعه

های کوچک و متوسط با کمک به ادبیات جامع بر عملکرد مالی شرکت

های بزرگ نشان دادند های حسابداری مدیریت برای شرکتتوسعه شیوه

کیفیت جامع بر بهبود عملکرد مالی پس از ه هیچ سندی از مدیریتک

ی کنترل اندازه و ریسک یافت نشده است. عبداللهی و تاری در مطالعه

های نرم و سخت مدیریت کیفیت بر عملکرد نشان دادند که تأثیر رویه

کیفیت سخت دارد؛ کیفیت نرم تأثیر مثبتی بر مدیریتعوامل مدیریت

کیفیت نرم ت سخت دارای اثر مستقیم بر عملکرد و مدیریتکیفیمدیریت

 عوامل اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر عملکرد است. در نتیجه، 

-مدیریت  کیفیت سخت به عنوان یک متغیر میانجی بین عوامل مدیریت

ای با کند. سادیکوگلو و زهیر در مطالعهکیفیت نرم و عملکرد عمل می

های وری و عملکرد کارکنان در رابطه بین شیوهعنوان بررسی اثرات نوآ

مدیریت کیفیت کل و عملکرد شرکت نشان دادند که عملکرد کارکنان و 

های مدیریت کیفیت جامع عملکرد نوآوری واسطه جزئی رابطه بین شیوه

ای تجزیه و و عملکرد شرکت است. آنتونی و همکاران نیز در مطالعه

های کوچک و متوسط تولیدی رکتتحلیلی از اجرای شش سیگما در ش

 انگلستان ارائه دادند. 

همچنین در مطالعات داخلی تحقیقاتی با مطالعات گوناگون بر روی 

توان به تحقیقات مدیریت کیفیت بر عملکرد مالی انجام شده که می

تهرانی و همکاران  ]8[ 1393توسط دیانتی دیلمی و پور چنگیز در سال 

یعقوب نژاد و  ]12[ 1389همکاران در سال محقر و  ]5[ 1391در سال 

اشاره نمود. دیانتی دیلمی و پور چنگیز  ]15[ 1387نظریان زاده در سال 

کیفیت جامع کارگیری مدل مدیریتای تحت عنوان بررسی تأثیر بهمطالعه

(TQM)  بر روند عملکرد مالی، به بررسی تأثیر اجرای مدل       

با استفاده از مبانی مدل تعالی سازمانی  (TQM)کیفیت جامع مدیریت

(EFQM) ها یک بر روند عملکرد مالی شرکت پرداختند. پژوهش آن

های پذیرفته شده در مطالعه موردی در شرکت سازه پویش از شرکت

های مالی این شرکت بورس اوراق بهادار تهران است که با بررسی نسبت

)سال اجرای مدل(  1387نسبت به سال  1391تا  1384طی دوره زمانی 

     ها نشان داد که اجرای مدل های آنصورت گرفته است. یافته

کیفیت جامع، باعث تغییر در روند و بهبود عملکرد مالی شرکت مدیریت

ای که اجرای مدل، بهبود چشمگیر در های زمانیشده است. حتی در برهه

عملکرد مالی  عملکرد شرکت نداشته است، توانسته حداقل باعث ثبات در

 های آن گردد. تهرانی و همکاران در مطالعه ارزیابی تأثیر سیستم

های بورسی اثربخشی استقرار کیفیت بر عملکرد مالی شرکتمدیریت

های پذیرفته شده در بورس را در شرکت 9000المللی ایزو استاندارد بین

ای با طالعهاوراق بهادار مورد ارزیابی قرار دادند. محقر و همکاران در م

ها سازمان عملکرد کیفیت بر مدیریت هایفعالیت تأثیر عنوان بررسی

 بر معیارهای کیفیت مدیریت سیستم هایفعالیت  دادند که نشان

 تأثیر سازمانی اثربخشی و مشتریان رضایت کارکنان، رضایت ملکردیع

 نتایج معیار بر هافعالیت این تأثیرگذاری ولی دار داشتهمعنی و مثبت

ای با تأیید نشده است. یعقوب نژاد و نظریان زاده  نیز مطالعه بازار و مالی

کارگیری مدل تعالی سازمانی بر ارزش افزوده اقتصادی و عنوان تأثیر به

 این به شانتحقیق معیارهای ارزیابی عملکرد مالی انجام دادند و در

 بهاند منجرستهتوان چقدر کیفیت مدیریت هاینظام که پرداختند موضوع

 گروه دو تحقیق سوال به پاسخ برای .شوند هاسازمان عملکرد بهبود

 اشاره موضوع این به اول گروه هایفرضیه دادند، آزمون قرار مورد فرضیه

و  EFQMمدل  بر اساس ارزیابی شده کسب امتیاز بین آیا که دارد

 هایفرضیهدارد.  داری وجودمعنی همبستگی مالی عملکرد هایشاخص

 مالی عملکرد هایشاخص بین آیا که دارد اشاره موضوع این به دوم گروه

 نتایج داری وجود دارد.معنی تفاوتEFQM  مدل قبل و بعد از اجراء

 امتیازات بین که دهدمی نشان اول گروه هایفرضیه آزمون از حاصل

 اقتصادی افزوده ارزش وEFQM مدل  بر اساس ارزیابی شده کسب

 آمده دستنتایج به اما .دارد داری وجودمعنی و  مثبت همبستگی

 بازده و نرخEFQM مدل  بر اساس شده کسب امتیازات بین همبستگی

 بازده و هادارائی بازده نرخ فروش، به عملیاتی هایهزینه فروش نسبت

 آزمون از آمده دستبه نتایج .است تائید نکرده را سهام صاحبان حقوق

ارزش  داری بینمعنی تفاوت دهد کهمی نشان دوم گروه هایفرضیه

 از بعد و قبل سهام صاحبان حقوق بازده و هادارائی بازده اقتصادی، افزوده

 .دارد وجود EFQMاجرای 
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 روش پژوهش -4

4واتسون -خودهمبستگی و آزمون دوربین  -4-1
 

این کند. مقدار بین اجزاء خطا را بررسی می ]1[این آماره خودهمبستگی 

های مورد پذیرش گیرد که آستانهآماره همواره بین صفر تا چهار قرار می

 آن بدین صورت است:

ی عدم وجود دهندهچنانچه مقدار این آماره نزدیک به دو باشد نشان

مطلوب در فرضیات اصلی  که حالتباشد خودهمبستگی در مدل می

 باشد.ها در تحلیل رگرسیون می مربوط به باقیمانده

باشد همبستگی پیاپی مثبت )نوعی همبستگی پیاپی می دوتر از دار کممق

مثبت بودن  مقدار باقیمانده مثبت برای یک مشاهده شانس که در آن

تر از دهد و بالعکس( و مقدار بیشباقیمانده مشاهده دیگر را افزایش می

 دهد.در بین باقیمانده نشان می این آماره همبستگی پیاپی منفی را دو

باشد  سهتر از یا بیش یکتر از ذکر است مقدار آماره آزمون اگر کم زم بهال

  یا منفی بین باقیمانده  وجود خودهمبستگی مثبت هشدار برای زنگ

 باشد.می

t ،F ،rهای اعتبار شدن آمارهوجود خودهمبستگی در مدل باعث بی
2 

 شود که ممکن است رگرسیون کاذب داشته باشیم.می

باشد که در آن از تأخیر مرتبه یک صورت زیر میمحاسبه آن بهفرمول 

 استفاده شده است:

(1)                                                                     

 
2t=T

e -et t-it=2d=
t=T 2et
t=1





 

تعداد کل مشاهدات  T ام در معادله رگرسیون و tباقیمانده  et که در آن

 می باشد.

   5/1-5/2واتسون کمتر از حد نرمال  -در این پژوهش آماره دوربین 

 دهنده وجود خودهمبستگی در مدل است.باشد که نشانمی

5ایاسمیرنف تک نمونه -آزمون کولموگروف -4-2
 

 شود.از این آزمون به عنوان آزمونی برای نکوئی برازش استفاده می

در یک نمونه با توزیعی توزیع یک صفت  اسمیرنف –آزمون کولموگروف 

 .]7[شودکه برای آن جامعه مفروض است، مقایسه می

این آزمون ناپارامتری و بدون توزیع است. اما باید توزیع متغیر در جامعه 

ای در جامعه به طور نسبی در نظر های مقیاس رتبهبرای هر یک از رتبه

 نامند.گرفته شود که آن را نسبت مورد انتظار می

H0: قواره یا یکسان است.بندی در نمونه همتوزیع رتبه 

H1: قواره یا یکسان نیست.بندی در نمونه همتوزیع رتبه 

 اسمیرنف عبارت است از: -ای کولموگروف فرمول آزمون تک نمونه

                                                           
4 Durbin-Watson 
5 One-Sample K-S 

(2)                                                  
   F n F n

i ith
D Maxc

n


 

 F n
i

n
 = تابع تجمعی مشاهده شده

 F n
ith

n
 = تابع توزیع تجمعی نظری و مورد انتظار

صورت توزیع تر باشد، در آنبیش 05/0داری از چنانچه مقدار معنی

مشاهده شده با توزیع نظری یکسان است و تفاوتی بین این دو وجود 

تر است. اما دست آمده به توزیع نرمال نزدیکندارد. یعنی توزیع به 

گاه توزیع مشاهده تر باشد، آنکوچک 05/0داری از چنانچه مقدار معنی

شده با توزیع نظری متفاوت است. یعنی توزیع فوق یک توزیع نرمال 

های ناپارامتری تر آن، باید از آزموننبوده و در نتیجه برای تحلیل بیش

 مناسب استفاده کنیم.

تواند به سه حالت فاوت بین تابع توزیع تجمعی مشاهده شده و نظری میت

 باشد:

ترین تفاوت دهنده بیشنشان :(Absolute Difference)تفاوت مطلق 

مطلق بین تابع توزیع تجمعی مشاهده شده و مفروض است. مقدار مطلق 

تر است. مقدار آماره آزمون همیشه از دو مقدار تفاوت مثبت و منفی بیش
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 نیز از همین مقدار تفاوت مطلق محاسبه  (z)اسمیرنف  -کولموگروف

 شود.می

ای است که در آن مقدار نقطه :(Positive Sifference)تفاوت مثبت 

نتظار تابع توزیع تجمعی مشاهده شده از مقدار تابع توزیع تجمعی مورد ا

 تر است. بیش

ای است که در آن مقدار نقطه :(Negative Sifference)تفاوت منفی 

تابع توزیع تجمعی مشاهده شده از مقدار تابع توزیع تجمعی مورد انتظار 

 تر است.کم

، 6تواند نرمال، یکنواختها یا مشاهدات مینکته: توزیع تجمعی نظری داد

باشد که پارامترهای )مانند میانگین و انحراف  8و یا نمایی 7پواسون

 شوند.های مشاهده شده برآورد میاستاندارد( این توزیع از طریق داده

9کاکسونآزمون ویل -4-3
 

های ناپارامتری است که برای ارزیابی همانندی دو این آزمون از آزمون

سم آزمون رود. این آزمون به اکار میای بهنمونه وابسته با مقیاس رتبه

کاکسون نیز معروف است، همچون آزمون مک دار ویلهای عالمترتبه

های قبل از اجرا و بعد از اجرا )یک نمونه در دو نمار، مناسب طرح

موقعیت مختلف( و یا دو نمونه که از یک جامعه باشند، است. این آزمون 

توانند ها میگیرد. بنابراین، متغیرها را در نظر میاندازه تفاوت میان رتبه

ای باشند. این آزمون متناظر با آزمون های متفاوت و یا فاصلهدارای جواب

t ای وابسته است و در صورت وجود نداشتن شرایط آزمون دو نمونهt ،

های به کار برده شده در این آزمون، جانشین خوبی برای آن است. نمونه

  .]7[ندشان جور شده )جفت( باشهایباید نسبت به سایر صفت

کند. بنابراین این های همتا را بررسی میاین آزمون اندازه تفاوت بین گروه

تر از جزء ها بزرگآزمون گویای این پاسخ است که کدام جزء از جفت

بندی ها رتبهها را به ترتیب قدرمطلق آندیگری است و همچنین تفاوت

اجزاء از دیگری توان درباره اینکه کدام یکی از کند یعنی با آن میمی

 تر است قضاوت کرد.بزرگ

را  t% از توان آزمون 5/95باید تقریباً  کاکسوندر محاسبات، آزمون ویل

است که تنها  tدارا باشد لذا، شکل ریاضی آن نیز همانند آزمون 

متفاوت است. شکل کلی  tپارامترهای مورد استفاده در آن با آزمون 

 :( مشاهده می گردد1ر جدول )و نتایج د صورت زیر استآزمون به

(3                 )                                         

 

   

n n 1
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6 Uniform 
7 Poisson 
8 Exponential 
9 Wilcoxon Test 

 گیری اندازه نحوه و پژوهش متغیرهای -5

های موجود در پایگاه اطالعاتی سازمان بورس اوراق بهادار و بر اساس داده

و نرم افزار ره آورد تهران )کدال(  بهادار اوراق بورس اطالعاتی هایبانک

نوین به منظور انجام این پژوهش محاسبه متغیرهای مورد مطالعه وجود 

 دارد.

گیری عملکرد را با توجه به مفاهیم حسابداری و مفاهیم معیارهای اندازه

توان به دو دسته حسابداری و اقتصادی تقسیم کرد. در اقتصادی می

های حسابداری رکت با توجه به دادهمعیارهای حسابداری، عملکرد ش

که در معیارهای اقتصادی، عملکرد شرکت با شود در حالیارزیابی می

گذاری بالقوه و با های موجود و سرمایهتوجه به قدرت کسب سود دارایی

 .]9[گردد عنایت به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه ارزیابی می

حسابداری است که میزان کارایی  از معیارهای ]13[ها نسبت بازده دارایی

    کار گرفتن منابع موجود جهت تحصیل سود نشان مدیریت را در به

های سودآوری است که در تجزیه و تحلیل آن دهد و یکی از نسبتمی

صورت مطلق بلکه در ارتباط با منبع تحصیل آن مورد منبع سود نه به

 .]4[گیردبررسی قرار می

ROA  وسیله شود و بهتولید و فروش شرکت مربوط میهای به مهارت

 گیرد. ساختار مالی شرکت تحت تاثیر قرار نمی

 ( است:4صورت رابطه )ها بهنحوه محاسبه بازده دارایی

(4                       )                                          
سود و زیان پس از کسر مالیات

کل دارایی  
∗ 100 

به فروش به عنوان یک شاخص مالی برای اثربخشی استفاده سود خالص 

گردیده چراکه حاشیه سود خالص )بازده فروش(، شناخت عمیقی از 

 دهد.میگذارن قرار کارایی مدیریت در اختیار سرمایه

 :]25[( است5صورت رابطه )سود خالص به فروش به

(5                             )                                    
سود و زیان پس از کسر مالیات

 کل فروش ساالنه 
∗ 100 

وری سرمایه، دهنده بهبود در بهرهنشان (CAPLAB)نسبت سرمایه کار 

های واحد است. مربوط به مکانیزاسیون و کیفیت محصول و هزینه

ازای تعداد های تولید است به آن معنی است که به اتوماسیون پروسه

  کاکسونآماره آزمون ویل:(1) جدول
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Z -2.093b -.966b -3.582b -1.690b 

Asymp. Sig. (2-tailed) .036 .334 .000 .091 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks.  
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ای )فیزیکی( یا چه میزان بهبود سرمایهنیروی انسانی چه میزان دارایی 

 وری سرمایه شرکت انجام گرفته است. بهره

مربوط به )وابسته به( مکانیزاسیون و اتوماسیون  CAPLABافزایش در 

های تولید است، اما آن همچنین قابل توجه است چرا که آن را در پروسه

 .]22[سازد ی نیروی کار قادر میوربهبود بهره

 آید:دست می( به6نسبت سرمایه کار از طریق رابطه )
CAPLAB = ایهای سرمایهدارایی  ÷ FTEE  (6           )                                     

ای: ارزش دفتری دارایی ثابت مشهود+موجودی مواد و های سرمایهدارایی

 های نامشهود کاال+دارایی

های معدن + ساختمان + تأسیسات + دارایی ثابت مشهود: )زمین + جاده

های ها + وسائط نقلیه + اثاثیه و منصوبات( + )داراییآالت + قالبماشین

 ای + دارایی ثابت نزد انبار(های سرمایهپرداختدر دست تکمیل + پیش

امل انشعاب گاز، برق، های نامشهود: )حق اشتراک و حق امتیازها شدارایی

پست، نمابر، تلفکس، تلگراف، تلفن، آب، تجاری ساختمان و .... + دانش 

 فنی + نرم افزارها + ودیعه رهن و تلفن(

 استهالک انباشته -ارزش دفتری دارایی ثابت مشهود : بهای تمام شده 

 -بهای تمام شده: )مانده در ابتدای سال + دارایی اضافه شده طی سال 

 ی فروخته شده طی سال + نقل و انتقاالت و تعدیالت(دارای

 -استهالک انباشته: )مانده در ابتدای سال + استهالک سال مالی 

 استهالک انباشته دارایی فروخته شده + مانده در پایان سال(

گیری ارزش افزوده یا یک اهرم اندازه (VADLAB)ارزش افزوده کار 

ها از طریق تولیدی افزوده شده به داده گیری ارزشبازده واقعی برای اندازه

وری نیروی کار است دهنده ارزش مالی بهرههای اقتصادی و نشانفعالیت

. به آن معنی است که به ازای تعداد نیروی انسانی چه میزان ارزش ]22[

 افزوده )حجم معامالت( انجام گرفته است.

 آید:دست می( به7ارزش افزوده کار از طریق رابطه )
VADLAB =  خروج سهام + کل فروش ساالنه( -ورود سهام  -)خرید  ÷ FTEE (7 )  

                                                                        

خروج سهام + کل فروش ساالنه( را  -ورود سهام  -که در اینجا )خرید 

 ایم.معادل حجم معامالت در نظر گرفته
FTEE =   )تعداد کارمندان تمام وقت )رسمی + موقت  

 که در این رابطه

کارکنان تابعه  کارمندان موقت: قراردادی + شرکت + مشاور + پیمانی +

 آیین نامه فوالد + تابعه قانون کار + قرار داد مستقیم

ها به آزمون دست آوردن داده متغیرهای شرکتدر این پژوهش پس از به

 فرضیات پرداختیم.

 و پژوهشقلمر -6

 قلمرو مکانی پژوهش -6-1

 بورس اوراق در شده پذیرفته هایشرکت شامل پژوهش این مکانی قلمرو

 .است تهران بهادار

 

 قلمرو زمانی پژوهش  -6-2

 و آخرین مبنای بر نظر مورد آزمون آنکه منظور به پژوهش، زمانی قلمرو

 1390 فروردین از پژوهش زمانی انجام شود. دوره اطالعات جدیدترین

 .است گرفته قرار نظر مد 1393 سال ماه اسفند پایان لغایت

 جامعه و نمونه آماری -7

ای از افراد یا واحدها که دارای جامعه آماری عبارت است از مجموعه

حداقل یک صفت مشترک باشند. صفت مشترک صفتی است که بین 

سایر همه عناصر جامعه آماری مشترک، و متمایزکننده جامعه آماری از 

ای از افراد، اشیاء و . جامعه آماری عبارت است از مجموعه]2[جوامع باشد

 .که حداقل در یک صفت مشترک باشند غیره

جامعه آماری در حقیقت شامل عناصری است که موضوع یک پژوهش 

 کند. معین در آن مصداق پیدا می

پژوهشگر  جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که

. گروه نمونه مجموعه ]11[ها بپردازدخواهد به پژوهش درباره آنمی

کوچکی از جامعه آماری است مشتمل بر برخی از اعضاء که از جامعه 

اند. گروه نمونه یک مجموعه فرعی از جامعه آماری آماری انتخاب شده

ی است که با مطالعه آن پژوهشگر قادر است نتیجه را به کل جامعه آمار

 تعمیم دهد.

 نمونه گیری -7-1

بهادار با در های پذیرفته شده در بورس اوراق پژوهش حاضر شامل شرکت

 نظر گرفتن شرایط زیر است:

در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته  1390هایی که قبل از سال شرکت

 اند.شده

به طور مداوم در بورس  1393تا  1390هایی که در دوره زمانی شرکت

 اند.فعالیت داشته

 باشد.می 29/12ها منتهی به هایی که سال مالی آنشرکت

 های ساخت و تولید.شرکت

شامل  (EFQM)های دارای گواهینامه در یکی از سطوح تعالی شرکت

تقدیرنامه پنج ستاره، -تندیس بلورین-تندیس سیمین-)تندیس زرین

     عالی( در طیگواهی تعهد به ت -چهار ستاره، سه ستاره، دو ستاره

 در لیست سازمان مدیریت صنعتی. 1391-1393های سال

 بوده باشند. 1390های فوق که فاقد گواهینامه در طی سالشرکت

های مذکور برای انجام پژوهش در طی دوره اطالعات مورد نیاز شرکت

 طور کامل ارائه شده باشد.زمانی به

طی را در  EFQM نداردهای دارنده گواهینامه استابدین منظور شرکت

  های مذکور نمودیم و از میان شرکتمشخص 1391-1393سال 

اند مشخص نمودیم و گواهینامه را نداشته 1390هایی که در سال شرکت

  های مالیرا در نسبت EFQMسپس تأثیر استقرار این مدل تعالی 

  ایم.وری( مورد بررسی قرار داده)بهره
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 نمونه آماری به تفکیک صنعتهای (: شرکت2جدول )

 تعداد شرکت نوع صنعت

 6 سیمان آهک گچ

 3 فلزات اساسی

 3 کاشی و سرامیک

 2 شیمیایی

 1 ماشین آالت و تجهیزات

 1 های فلزیاستخراج کانه

 1 خودرو و قطعات

 1 کانی غیر فلزی

 1 های نفتیفرآورده

 19 جمع

 های پژوهشفرضیه -8

 هاکیفیت شرکتتأثیر اجرای روش مدیریتهدف اصلی پژوهش بررسی 

 در مفید بودن کارایی است:

داری بر میزان بازده تأثیر معنیEFQM  تعالی مدل استقرار -

و  قبل مالی عملکرد بین بررسی تأثیرها دارد. )شرکت دارایی

بر  (EFQMکیفیت )مدل تعالی مدیریت روش اجرای بعد

 (هاشرکت میزان بازده دارایی

داری بر میزان رشد تأثیر معنیEFQM  تعالی مدل استقرار -

و  قبل مالی عملکرد بین بررسی تأثیرها دارد. )فروش شرکت

رشد بر  (EFQMکیفیت )مدل تعالی مدیریت روش اجرای بعد

 ها(فروش شرکت

-داری بر بهبود بهرهتأثیر معنیEFQM  تعالی مدل استقرار -

 سرمایه کار( )بررسی تأثیرها دارد. )نسبت وری سرمایه شرکت

کیفیت مدیریت روش اجرای و بعد قبل مالی عملکرد بین

 ها(وری سرمایه شرکت( بر بهبود بهرهEFQM)مدل تعالی 

-داری بر بهبود بهرهتأثیر معنیEFQM  تعالی مدل استقرار -

ها دارد. )ارزش افزوده کار( )بررسی وری نیروی کار شرکت

کیفیت مدیریت روش اجرای و بعد لقب مالی عملکرد بین تأثیر

 ها(وری نیروی کار شرکتبهبود بهرهبر  (EFQM )مدل تعالی

 نتایج پژوهش -9

برای متغیرهای ( 3مطابق جدول )نتایج مربوط به چولگی و کشیدگی 

ROA, ROS ( قرار دارد و نشان از نرمال بودن دارد و -2و  2در بازه )

بودن را غیر نرمال  CAPLAB, VADLABبرعکس نتایج متغیرهای 

 نشان می دهد.

 

 بر متغیرهای پژوهش:  EFQMبررسی تأثیر گواهینامه  -9-1

سال قبل اخذ و سه سال بعد های پژوهش برای یکشرکتبرای هریک از 

ها و های مالی شرکتصورت اخذ گواهینامه، اطالعات مربوط به متغیرها از

گزارشات ساالنه منتشر شده توسط بورس اوراق بهادار تهران )سایت 

( و EFQMکدال(، سازمان مدیریت صنعتی )جهت تعیین اخذ گواهینامه 

دست استخراج گردیده است و میانگین اعداد به نرم افزار رهاورد نوین

 محاسبه گردیده است. EFQMآمده در سه سال بعد از اخذ گواهینامه 

 

 

و میانگین  EFQM (Non-ROA)های فاقد گواهینامه ( بازده دارایی شرکت1شکل )

 EFQMهای دارای گواهینامه بازده دارایی شرکت

 

 

 EFQM (Non-ROS)های فاقد گواهینامه سود خالص به فروش شرکت :(2شکل )

 EFQMهای دارای گواهینامه و میانگین سود خالص به فروش شرکت

 

  توصیفی(: نتایج آزمون 3جدول)

 حدپاال حدپایین انحراف معیار میانگین تعداد 

Non-ROA 19 14.98 13.35 1.80-  36.79 

Non-ROS 19 19.82 18.23 4.92-  65.45 

Non-
CAPLAB 

19 1980.167 3162.8464 525.8969 14110.193 

Non-

VADLAB 
19 80358.22 153921.465 176.70 614619.21 

ROA 19 18.96 16.73 7.51-  53.17 

ROS 19 21.92 17.72 6.86-  54.29 

CAPLAB 19 3454.81 6737.629 647.8035 30230.546 

VADLAB 19 123677.02 206496.883 528.50 672445.28 
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 EFQM (Non-CAPLAB)های فاقد گواهینامه نسبت سرمایه کار شرکت :(3شکل )

 EFQMهای دارای گواهینامه و میانگین نسبت سرمایه کار شرکت

 

 EFQM (Non-VADLAB)های فاقد گواهینامه ( ارزش افزوده کار شرکت4شکل )

 EFQMهای دارای گواهینامه و میانگین ارزش افزوده کار شرکت

آزمون ارزیابی همانندی دو نمونه جفتی/وابسته دو نوع دارد که یکی از 

با دو نمونه جفتی/همبسته برای  tها آزمون پارامتریک آزمون آن

اکسون برای مشاهدات غیر کمشاهدات نرمال و آزمون ناپارامتریک ویل

 های پژوهش دو نرمال کاربرد دارد. با توجه به اینکه داده

غیر نرمال بوده و همچنین تمام (  (CAPLAB,VADLABمتغیر

کاکسون مورد متغیرها دارای خودهمبستگی هستند، در نتیجه آزمون ویل

 استفاده قرار گرفته است.

برای اطمینان بیشتر آزمون توزیع متغیرهای مورد مطالعه پژوهش از 

استفاده شده است. بر اساس نتایج  ]3["اسمیرنف –کولموگروف "آزمون 

داری محاسبه شده برای متغیرهای  آزمون نرمالیتی سطح معنی

(ROA,CAPLAB,VADLAB) است حاکی از  01/0تر از پژوهش کم

دست آمده از آزمون برای است. نتایج بهها  عدم نرمال بودن توزیع آن

( نمایش داده شده 4توزیع متغیرهای مورد مطالعه تحقیق در جدول )

 است.

 (: نتایج آزمون توزیع متغیرهای پژوهش با استناد به آزمون نرمالیتی4جدول)

 اسمیرنف -کولموگروف 
 نام متغیر تعداد

 آماره سطح خطا

001/0 265/0 19 Non-ROA 

گواهینامه 

 ندارد

198/0 163/0 19 Non-ROS 

000/0 396/0 19 Non-CAPLAB 

000/0 346/0 19 Non-VADLAB 

200/0 129/0 19 ROA 

گواهینامه 

 دارد

200/0 116/0 19 ROS 

000/0 339/0 19 CAPLAB 

000/0 324/0 19 VADLAB 

 ها به قرار زیر است:نتایج آزمون فرضیه
 

 جامعه نمونه برای بازه دارایی ]10[های آمار توصیفیویژگی :(5جدول )

 حد باال حد پایین انحراف معیار میانگین تعداد متغیر

Non-ROA 19 89/14 35/13 80/1- 79/36 

ROA 19 96/18 73/16 51/7- 17/53 
 

 کاکسون برای شاخص بازده دارایینتایج آماره آزمون ویل :(6جدول )

ROA-Non -ROA   

093/2- z آماره 

036/0 Sig. (p) 
 

 کاکسون )بیان کیفیت( برای شاخص بازده دارایینتایج آزمون ویل :(7جدول )

  تعداد میانگین رتبه مجموع رتبه

 رتبه منفی 4 75/10 43
ROA - Non-ROA 

 رتبه مثبت 15 80/9 147

 

بر میزان بازده داری معنیتأثیر EFQM استقرار مدل تعالی : 1فرضيه 

 .ها داردهای شرکتدارایی

H0 : استقرار مدل تعالی EFQMها های شرکتبر میزان بازده دارایی

 تأثیر ندارد. 

H1 : استقرار مدل تعالی EFQMها های شرکتبر میزان بازده دارایی

 تأثیر دارد. 

اخذ گواهینامه در زمان قبل از  ROAبر اساس خروجی، میانگین متغیر 

EFQM  برابرROA=14.89  اخذ گواهینامه و در زمان بعد ازEFQM 

 باشد.می ROA=18.96برابر 

تر از ( که در سطح خطای کوچک093/2) Zبا استناد به مقدار آزمون 

تفاوت متغیر  99/0دار است و به لحاظ آماری با اطمینان معنی 01/0

ROA  در زمان قبل از اخذ گواهینامهEFQM  و در زمان بعد از اخذ

در زمان  ROAدار است. یعنی میزان متغیر معنیعدم  EFQMگواهینامه 

 EFQMو در زمان بعد از اخذ گواهینامه  EFQMقبل از اخذ گواهینامه 

عدم بر پژوهش مبنی H0تفاوت ندارد. این نتیجه داللت بر تأئید فرض 

و در  EFQMدر زمان قبل از اخذ گواهینامه  ROAتفاوت میزان متغیر 

از متغیر  H1 و در مقابل رد فرض EFQMزمان بعد از اخذ گواهینامه 

ROA .در دو زمان مورد نظر دارد 

در زمان قبل از  ROAطبق نتایج، میانگین رتبه متغیر وابسته  همچنین

اخذ گواهینامه تر از زمان بعد از بیشEFQM (75/10 )اخذ گواهینامه 

EFQM (80/9.است ) 
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 فروش بازدهجامعه نمونه برای  ]10[های آمار توصیفیویژگی :(8جدول )

 حد باال حد پایین انحراف معیار میانگین تعداد متغیر

Non-ROS 19 89/19 23/18 92/4- 45/65 

ROS 19 92/21 72/17 86/6- 29/54 
 

 فروش بازدهکاکسون برای شاخص نتایج آماره آزمون ویل :(9جدول )

ROS - Non-ROS  

966/0- z آماره 

334/0 Sig. (p) 
 

 فروشبازده  کاکسون )بیان کیفیت( برای شاخصنتایج آزمون ویل :(10جدول )

  تعداد میانگین رتبه مجموع رتبه

 رتبه منفی 8 88/8 71
ROA - Non-ROA 

 رتبه مثبت 11 82/10 119

 

بر میزان رشد داری معنیتأثیر EFQM استقرار مدل تعالی : 2فرضيه 

 .ها داردشرکت)بازده فروش( فروش 

H0:  استقرار مدل تعالی EFQMها تأثیر بر میزان رشد فروش شرکت

 ندارد.

H1:  استقرار مدل تعالی EFQMها تأثیر بر میزان رشد فروش شرکت

 دارد.

اخذ گواهینامه در زمان قبل از  ROSبر اساس خروجی، میانگین متغیر 

EFQM  برابرROS=19.82  اخذ گواهینامه و در زمان بعد ازEFQM 

 باشد.می ROS=21.92برابر 

تر از ( که در سطح خطای کوچک966/0) Zبا استناد به مقدار آزمون 

تفاوت متغیر  99/0دار است و به لحاظ آماری با اطمینان معنی 01/0

ROS  در زمان قبل از اخذ گواهینامهEFQM  و در زمان بعد از اخذ

در زمان  ROSدار است. یعنی میزان متغیر معنیعدم  EFQMهینامه گوا

 EFQMو در زمان بعد از اخذ گواهینامه  EFQMقبل از اخذ گواهینامه 

عدم بر پژوهش مبنی H0تفاوت ندارد. این نتیجه داللت بر تأئید فرض 

و در  EFQMدر زمان قبل از اخذ گواهینامه  ROSتفاوت میزان متغیر 

از متغیر  H1 و در مقابل رد فرض EFQMزمان بعد از اخذ گواهینامه 

ROS .در دو زمان مورد نظر دارد 

اخذ در زمان قبل از  ROSطبق نتایج، میانگین رتبه متغیر  همچنین

 EFQMاخذ گواهینامه تر از زمان بعد از کمEFQM (88/8 )گواهینامه 

 ( است.82/10)

 جامعه نمونه برای نسبت سرمایه کار ]10[توصیفی های آمارویژگی: (11جدول )

 حد باال حد پایین انحراف معیار میانگین تعداد متغیر
Non-

CAPLAB 
19 16/1980 84/3162 89/525 19/14110 

CAPLAB 19 81/3454 62/6737 80/647 54/30230 
 

نسبت سرمایه کارکاکسون برای شاخص نتایج آماره آزمون ویل :(12جدول )  

CAPLAB - Non-CAPLAB  

582/3- z آماره 

000/0 Sig. (p) 
 

 نسبت سرمایه کارکاکسون )بیان کیفیت( برای شاخص نتایج آزمون ویل :(13جدول )

  تعداد میانگین رتبه مجموع رتبه

 رتبه منفی 2 3 6
CAPLAB - Non-

CAPLAB 184 82/10 17 رتبه مثبت 

 

    بر بهبود داری معنیتأثیر EFQM استقرار مدل تعالی : 3فرضيه 

 ها دارد. )نسبت سرمایه کار(وری سرمایه شرکتبهره

H0 : استقرار مدل تعالی EFQMوری سرمایه بر میزان بهبود بهره

 ها تأثیر ندارد.شرکت

H1 : استقرار مدل تعالی EFQMوری سرمایه بر میزان بهبود بهره

 ها تأثیر دارد.شرکت

اخذ در زمان قبل از  CAPLABمتغیر  بر اساس خروجی، میانگین

اخذ و در زمان بعد از  CAPLAB=1980.16برابر  EFQMگواهینامه 

 باشد.می CAPLAB =3451.81برابر  EFQMگواهینامه 

تر از ( که در سطح خطای کوچک582/3) Zبا استناد به مقدار آزمون 

تفاوت متغیر  99/0دار است و به لحاظ آماری با اطمینان معنی 01/0

CAPLAB  در زمان قبل از اخذ گواهینامهEFQM  و در زمان بعد از

 CAPLABدار است. یعنی میزان متغیر معنی EFQMاخذ گواهینامه 

و در زمان بعد از اخذ گواهینامه  EFQMدر زمان قبل از اخذ گواهینامه 

EFQM جه داللت بر تأئید فرض متفاوت است. این نتیH1  پژوهش

در زمان قبل از اخذ گواهینامه  CAPLABبر تفاوت میزان متغیر مبنی

EFQM  و در زمان بعد از اخذ گواهینامهEFQM و در مقابل رد فرض 

H0  از متغیرCAPLAB .در دو زمان مورد نظر دارد 

در زمان قبل از  CAPLABطبق نتایج، میانگین رتبه متغیر  همچنین

اخذ گواهینامه تر از زمان بعد از کمEFQM (00/3 )اخذ گواهینامه 

EFQM (82/10.است ) 
 

 جامعه نمونه برای ارزش افزوده کار ]10[های آمار توصیفیویژگی :(14جدول )

 حد باال حد پایین انحراف معیار میانگین تعداد متغیر
Non-

VADLAB 
19 22/80358 46/153921 70/176 21/614619 

VADLAB 19 02/123677 258 50/258 28/672445 
 

 ارزش افزوده کارکاکسون برای شاخص نتایج آماره آزمون ویل :(15جدول )

VADLAB - Non-VADLAB  

690/1- z آماره 

091/0 Sig. (p) 
 



 (EFQM تعالی مدل موردی بررسی) ها¬شرکت مالی عملکرد بر ها¬آن تأثیر و کیفیت مدیریت های¬سیده لیال صمدی و همکار/ روش
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 ارزش افزوده کارکاکسون )بیان کیفیت( برای شاخص نتایج آزمون ویل :(16جدول )

  تعداد رتبهمیانگین  مجموع رتبه

 رتبه منفی 8 63/6 53
VADLAB - Non-

VADLAB 137 45/12 11 رتبه مثبت 

 

   بر بهبودداری معنیتأثیر  EFQMاستقرار مدل تعالی  : 4فرضيه 

 ها دارد. )ارزش افزوده کار(وری نیروی کار شرکتبهره

H0:  استقرار مدل تعالی EFQMوری نیروی کار بر میزان بهبود بهره

 ها تأثیر ندارد.شرکت

H1:  استقرار مدل تعالی EFQMوری نیروی کار بر میزان بهبود بهره

 ها تأثیر دارد.شرکت

اخذ در زمان قبل از  VADLABبر اساس خروجی، میانگین متغیر 

اخذ و در زمان بعد از  VADLAB=80358.22برابر  EFQMگواهینامه 

 باشد.می VADLAB =123677.02برابر  EFQMگواهینامه 

تر از ( که در سطح خطای کوچک690/1) Zبا استناد به مقدار آزمون 

تفاوت متغیر  99/0دار است و به لحاظ آماری با اطمینان معنی 01/0

VADLAB  در زمان قبل از اخذ گواهینامهEFQM  و در زمان بعد از

دار است. یعنی میزان متغیر معنیعدم  EFQMاخذ گواهینامه 

VADLAB  قبل از اخذ گواهینامه در زمانEFQM  و در زمان بعد از

 H0تفاوت ندارد. این نتیجه داللت بر تأئید فرض  EFQMاخذ گواهینامه 

در زمان قبل از  VADLABتفاوت میزان متغیر عدم بر مبنی پژوهش 

و در  EFQMو در زمان بعد از اخذ گواهینامه  EFQMاخذ گواهینامه 

 در دو زمان مورد نظر دارد. VADLABاز متغیر  H1 مقابل رد فرض

در زمان  VADLABطبق نتایج، میانگین رتبه متغیر وابسته  همچنین

اخذ تر از زمان بعد از کمEFQM (63/6 )اخذ گواهینامه قبل از 

 ( است.45/12) EFQMگواهینامه 

 گیرینتیجه -10

دهد که استقرار روش نتایج حاکی از آزمون صورت گرفته نشان می

داری بر بازده دارایی، ( تأثیر معنیEFQMکیفیت )مدل تعالی مدیریت

ها وری نیروی کار شرکترشد سود خالص به فروش )بازده فروش(، بهره

ندارد، و این بدان معنی است که روش کیفیت در دو دوره قبل اخذ 

گواهینامه و بعد اخذ گواهینامه بر بازده دارایی، رشد سود خالص به فروش 

ها تأثیر ندارد و  تنها تأثیر وری نیروی کار شرکت(، بهره)بازده فروش

ها دارد، در نتیجه فرضیه وری سرمایه شرکتداری بر متغیر بهرهمعنی

شود، و این بدان معنی است روش کیفیت دار بودن تأئید میبر معنیمبنی

وری سرمایه در دو دوره قبل اخذ گواهینامه و بعد اخذ گواهینامه بر بهره

ها با توجه به کارآمد بودن این مدل و ها تأثیر دارد. بنابراین شرکتکتشر

فایده از این مدل به عنوان ابزاری برای  -با در نظر گرفتن معیار هزینه

 ها استفاده نمایند.ارزیابی عملکردهای مالی و افزایش ارزش شرکت

توان به بررسی تأثیر مدل مذکور بر عملکرد مالی به تفکیک همچنین می

صنعت و مقایسه عملکرد صنایع با یکدیگر، بررسی رابطه بین امتیازات 

کسب شده از مدل با معیارهای عملکرد، بررسی تأثیر مدل مذکور بر 

سال گواهینامه اساس مقاطع طی شده که اصالً گواهینامه نداشته، یک

ینامه داشته و تأثیر این روند بر عملکرد مالی، برررسی داشته، دوسال گواه

ها، تجزیه و کیفیت بر عملکرد مالی شرکتهای مدیریتتأثیر سایر مدل

 تحلیل عملکرد با سایر متغیرهای مالی را مورد بررسی قرار داد.

  پژوهش: پیشنهادات -10-1
تعالی کیفیت )مدل روش مدیریتهای پژوهش، استقرار با توجه به یافته

EFQMوری داری بر بازده دارایی، سود حاصل از فروش، بهره( تأثیر معنی

ها با توجه به کارآمد بودن این ها ندارد، بنابراین شرکتنیروی کار شرکت

فایده از این مدل به عنوان ابزاری -مدل و با در نظر گرفتن معیار هزینه

 ه نمایند.ها استفادبرای ارزیابی عملکرد و افزایش ارزش شرکت

بررسی تأثیر مدل مذکور بر عملکرد مالی به تفکیک صنعت و مقایسه  -

 عملکرد صنایع با یکدیگر.

رابطه بین امتیازات کسب شده از مدل با معیارهای عملکرد مورد بررسی  -

 قرار گیرد.

بررسی تأثیر مدل مذکور بر اساس مقاطع طی شده که اصالً گواهینامه  -

گواهینامه داشته، دوسال گواهینامه داشته و تأثیر این سال نداشته، یک

 روند بر عملکرد مالی.

 ها.کیفیت بر عملکرد مالی شرکتهای مدیریتبرررسی تأثیر سایر مدل -

    تجزیه و تحلیل عملکرد با سایر متغیرهای مالی. -

 های پژوهش:محدودیت -10-2

نظر گرفته شد که در  1393تا  1390های دوره زمانی پژوهش بین سال

اند محدود هایی که موفق به استقرار و اخذ گواهینامه شدهتعداد شرکت

ها موجب محدود شدن بوده است و کامل نبودن اطالعات برخی شرکت

    تواند در تأثیر نتایج های مورد مطالعه شده است که میتعداد شرکت

 دست آمده مؤثر بوده باشد.به

ن قبل از اخذ و بعد از اخذ گواهینامه به دلیل زمان اجرای پژوهش در زما

عدم مدت کافی )فاصله زمانی کوتاه( برای نشان دادن سطح عملکرد 

مناسب بعد از استقرار را نداشته است و به همین دلیل از میانگین سه 

سال بعد از اخذ گواهینامه استفاده گردیده اما به دلیل اینکه برخی 

سال درمیان و یا صورت یکال و برخی بهسصورت مقطعی یکها بهشرکت

اند اطالعات جامعی به دست طور مداوم گواهینامه را اخذ نمودهدوسال به

 نیامده است.

ها بر اساس نگرش استقرار مدل تعالی و اخذ گواهینامه برای شرکت

صورت مشی شرکت برخی بهها است با توجه به خطمدیران شرکت

کیفیت در شرکت های مدیریتن است روشمقطعی اقدام نموده اما ممک

باشد پذیر نمیسازی شده باشد که کنترل آن توسط پژوهشگر امکانپیاده

های مقطعی از و از تنگناهای موجود در اجرای تحقیقات متکی بر داده

  .جمله پژوهش حاضر است



143-153 (1398نامه ) مدیریت توسعه و تحول ویژهمجله   

153 

 :مآخذ و منابع

مطالعات روش تحقیق در  .(1388) .حسن ،خانجمالی .غالمحسین ،اسدی [1]

تهران: انتشارات دانشکده  .مالی و اقتصادی )با رویکرد تحلیل داده(

 صفحه.  342علوم اقتصادی، 

، جلد آمار و کاربرد آن در مدیریت .(1389) .منصور ،مؤمنی .عادل ،آذر [2]

ها اول، تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

 صفحه. 304علوم انسانی،  )سمت(، مرکز تحقیق و توسعه

آمار و کاربرد آن در مدیریت  .(1390) .منصور ،ؤمنیم .عادل ،آذر [3]

جلد دوم، تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب  .)تحلیل آماری(

 467ها )سمت(، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، علوم انسانی دانشگاه

 صفحه.

 .(1390) .سمانه ،کوپائییاریان .افسانه ،یارسروش .کریم ،آذربایجانی [4]

 .52، شماره جستجوی بهترین معیار عملکرد مالی، حسابرسی

ارزیابی  .(1391) .محسن ،صیقلی .سیدمحمد ،نژادهاشمی .رضا ،تهرانی [5]

 .های بورسیکیفیت بر عملکرد مالی شرکتهای مدیریتتأثیر سیستم

شماره چهارم، گذاری، سال اول، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه

 .195-214صص 

چاپ اول، تهران:  .های متعالیسازمان .(1389) .بهرام ،نیجلوداری ممقا [6]

 صفحه. 168انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، 

راهنمای جامع  .(1394) .رضا ،شالیدکتر صفری .کرم ،پور گتابحبیب [7]

چاپ  .کمی(های ات پیمایشی )تحلیل دادهدر تحقیق SPSSکاربرد 

 صفحه. 862ششم، تهران: انتشارات لویه، متفکران، 

-بررسی تأثیر به .(1393) .محمدصادق ،پورچنگیز .زهرا ،دیانتی دیلمی [8]

بر روند عملکرد مالی  (TQM)کیفیت جامع کارگیری مدل مدیریت

های مدیریت در ایران، دوره فصلنامه پژوهش .شرکت )بررسی موردی(

 .113-131، شماره سوم، صص 18

 .هامعیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکت .(1385) .مرتضی ،دلخوش [9]

 mdelkhosh.blogfa.com/post/6وبالگ 

آمار و احتمال و کاربرد آن در مدیریت و  .(1387) .هادی ،رنجبران [10]

 صفحه. 427چاپ اول، همدان: انتشارات نور علم،  .حسابداری

ترجمه دکتر محمد  .مدیریت های تحقیق درروش .(1380) .اوما ،سکاران [11]

صائبی، دکتر محمود شیرازی، تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت 

 صفحه. 532دولتی، 

 .(1389) .علی ،طهرابندبیضائی .معین ،فقیهه ،آبادینجف .علی ،محقر [12]

فصلنامه  .هاسازمان عملکرد کیفیت بر مدیریت هایفعالیت تأثیر بررسی

 .185-204، شماره چهارم، صص 14ایران، دوره های مدیریت در پژوهش

ای نقش  بررسی مقایسه .(1389) .اصغر ،قربانی .غالمحسین ،هدویم [13]

های نوین و سنتی نقدینگی در ارزیابی عملکرد مالی  شاخص

-مجله پژوهش .های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شرکت

 .67-88های حسابداری مالی، سال چهارم، شماره یک، جلد چهار، صص 

مبانی  .(1384) .فرشاد ،هیبتی .فریدون، رهنمای رودپشتی .هاشم ،نیکومرام [14]

 صفحه. 526جلد اول، تهران: انتشارات ترمه،  .مدیریت مالی

کارگیری مدل تأثیر به .(1387) .افشین ،زادهنظریان .احمد ،نژادیعقوب [15]

تعالی سازمانی بر ارزش افزوده اقتصادی و معیارهای ارزیابی عملکرد 

-142فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال اول، شماره چهارم، صص  .مالی

109. 

[16] Abdullah, M.M.B., Tari, J.J. (2012). The Influence of Soft and 

Hard Quality Management Practices on Performance.Asia 

Pacific, Management Review 17, 177-193. 
[17] Agarwal, R., Green, R., Brown, P.J., Tan, H., Randhawa, K. 

(2013). Determinants of Quality Management Practices:An 

Empirical Study of New Zealand Manufacturing Firms. 
International Journal of Production Economics 142, 130-145. 

[18] Anthony, J., Kumar, M., Madu, C.N. (2005). Six Sigma in 

Small- and Medium-sized UK Manufacturing Enterprises. 

Some Empirical Observations. International Journal of Quality 

& Reliability Management 22, 860-874. 

[19] Camacho-Minano, M.-d.-M., Moyano-Fuentes, J., Sacristan-Diaz, 
M. (2013). What Can We Learn from the Evolution of 

Research on Lean Management Assessment?. International 

Journal of Production Research 51, 1098-1116. 
[20] Klingenberg, B., Timberlake, R., Geurts, T.G., Brown, R.J. 

(2013). The Relationship of Operational Innovation and 

Financial Performance - A Critical Perspective. International 
Journal of Production Economics 142, 317-323. 

[21] Kober, R., Subraamanniam, T., Watson, J., (2012). The Impact 

of Total Quality Management Adoption on Small and 

Medium Enterprises' Financial Performance. Accounting and 

Finance 52, 421-438. 

[22] O’Neill. P, Sohal. A, Wei Teng. C, (2016). Quality 

Management Approaches and Their Impact on Frms’ 

Financial Performance–An Australian Study, Int. J.Production 

Economics171, 381–393. 
[23] Sadikoglu, E., Zehir, C., (2010). Investigating the Effects of 

Innovation and Employee Performance on the Relationship 

Between Total Quality Management Practices and Firm 

Performance: An Empirical Study of Turkish Firms. 

International Journal Production Economics 127, 13-26. 

http://uijs.ui.ac.ir/far/files/site1/user_files_fdbc4f/admin-A-10-1-65-9aee4c5.pdf
http://uijs.ui.ac.ir/far/files/site1/user_files_fdbc4f/admin-A-10-1-65-9aee4c5.pdf
http://uijs.ui.ac.ir/far/files/site1/user_files_fdbc4f/admin-A-10-1-65-9aee4c5.pdf

