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بررسی نقش میانجی مسئولیت اجتماعی شرکت در رابطه بین مدیریت کیفیت جامع
با عملکرد سبز شرکت ها

یداهلل کارگر
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چکیده:

سازمان های جهانی همواره به دنبال دستیابی به مزیت رقابتی از طریق خلق نوآوری و روش های جدید هستند .برخی از این
سازمان ها از طریق بهبود عملکرد زیست محیطی با رعایت قوانین و استانداردهای زیست محیطی ،افزایش دانش مشتریان در
این خصوص و کاهش اثرات منفی زیست محیطی در محصوالت و خدمات خود مزیت رقابتی به دست می آورند .عملکرد سبز
یکی از مهم ترین تعیین کننده ها در بهبود رقابت و عملکرد شرکت ها است .عملکرد سبز تشخیص می دهد که حوزه های
مختلف ادارات و حوزه های تابع در شرکت باید به عنوان بخشی از فرایند یکپارچه که انتظار می رود به عملکرد مرتبط باشد،
عمل کنند .عملکرد سبز به ارزیابی ارتباط بین تجارت و محیط برمی گردد  .عملکرد سبز را می توان در مورد شاخص های
مختلفی برآورد کرد که کاهش تأثیرات محیطی شرکت در دسته هایی را ارزیابی می کند که هرکدام با متغیرهای کاالهای مجزا
سنجیده شده است .تمامی تحوالت شرکت های تولیدی برای پاسخ گویی به نیازهای مشتریان است و فعالیت شرکتها بدون
مشتری معنایی ندارد و سازگاری تنها راه ماندگاری در بازار است .از این رو شرکتها میبایست به برای کسب سهم باالتر از
بازار رویکردی متفاوت به بازار و تولید داشته باشند و امروزه تغییر رویکرد در این الیه بدون توجه به کیفیت تولید و تأثیرات
آن برای جامعه و حفظ منابع و محیط زیست برای نسل آینده امکانپذیر نخواهد بود .در این مسیر مفاهیم متعددی ازجمله
مدیریت کیفیت جامع مطرح شده که در شرکتها و سازمان ها با فعالیتهای متفاوت مورد استفاده قرار میگیرد .در نهایت هدف
این مطالعه بررسی روابط بین مدیریت کیفیت جامع ،عملکرد سبز و مسئولیت اجتماعی شرکت ها می باشد.
واژههای کلیدی :مدیریت کیفیت جامع ،عملکرد سبز و مسئولیت اجتماعی
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Investigating The Mediating Role Of Corporate Social Responsibility In
The Relationship Between Total Quality Management And Green
Performance Of Companies
Abstract
Global organizations are always looking to gain a competitive advantage by creating innovations and
new methods. Some of these organizations gain a competitive advantage by improving environmental
performance by complying with environmental laws and standards, increasing customer knowledge in
this regard, and reducing the negative environmental impact of their products and services. Green
performance is one of the most important determinants in improving the competitiveness and
performance of companies. . Green Performance recognizes that the various areas of office and
function in the company must act as part of an integrated process that is expected to be performancerelated. Green performance is about evaluating the relationship between business and the environment.
Green performance can be estimated from a variety of indicators that assess the reduction of the firm's
environmental impact in categories, each measured by individual commodity variables. All
developments of manufacturing companies are to meet the needs of customers And the activity of
companies without customers does not make sense and compatibility is the only way to stay in the
market. Therefore, companies must have a different approach to the market and production to gain a
higher share of the market, and today it will not be possible to change the approach at this level without
considering the quality of production and its effects on society and conservation of resources and
environment for future generations. In this direction, several concepts have been proposed, including
total quality management, which are used in companies and organizations with different activities.
Finally, the purpose of this study is to investigate the relationships between TQM, green performance
and corporate social responsibility.
Keywords: TQM, green performance and social responsibility
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محیط طبیعی وارد میکند ،انتخاب کنند(ماساااوچا.)7062 ،2

مقدمه :
سازمان های جهانی همواره به دنبال دستیابی به مزیت رقابتی
از طریق خلق نوآوری و روش های جدید ه ستند .برخی از این
سااازمان ها از طریق بهبود عملکرد زیساات محیطی با رعایت
قوانین و اسااا تا ندارد های زیسااات محیطی ،افزایش دانش
مشتریان در این خصوص و کاهش اثرات منفی زیست محیطی
در محصاااوالت و خدمات خود مزیت رقابتی به دسااات می
آورند(کوپلین و همکاران7002 ،؛ به نقل از ح سینی و عزیزی،
.)6931از طرفی در طی دو دهه گذشااته  ،مشااا ل  ،به وی ه
م شا ل تولیدی  ،با ف شار فزاینده ای از طرف ذینفعان مختلف
روبرو شاادند تا تأثیر عملیات خود را بر محیط طبیعی در نظر
بگیرند(عباس و ساسان.)7063 ،6
تالش مداوم اکولوژیست ها برای ایجاد آگاهی عمومی در مورد
کاهش منابع طبیعی(وتیلیک ،)7062 ،7تغییر در آب و هوای
طبیعی و افزایش قا بل تو جه آلودگی هوا  ،آب و خاک(لی و
همکاران ، )7062 ،9باعث شااده اساات که شاارکت های تولید
کننده از اتکا به منابع انرژی فسااایلی که باعث ایجاد خطرات
زی ست محیطی می شود  ،د ست بک شند و سرمایه گذاری در
منابع تجدید پذیر را شروع کند(جی و ژانگ7063 ،4؛ سپهری
و سااارافزاده .)7062 ،5عالوه بر افزایش آ گاهی مشاااتر یان،
مقررات محلی و بینالمللی برای حفظ محیطزیسااات طبیعی،
شاارکتها را مجبور کردهاساات تا تاثیر عملیات خود بر محیط
طبیعی را در نظر بگیر ند و فرآی ند های تول ید دوسااااتدار
محیطزیساات(داونپورت و همکاران )7062 ،1یا ساابز را دنبال
کنند(فرناندو و همکاران .)7063 ،2این سناریو همچنین نیازها

به همین دلیل ،شااارکتها باید نه تنها کیفیت محصاااوالت و
خدمات خود را ت ضمین کنند ،بلکه اطمینان حا صل کنند که
فعالیتهای آنها به محیط طبیعی آ سیب نمیر ساند(عباس،3
.)7070
فعالیتهای سبز شرکت پتان سیل باالیی برای مقابله با م سائل
مربوط به محیط طبیعی دارند .مفهوم عملکرد سبز شرکت

60

بر معرفی محصوالت و یا فرآیندهای موجود(آمورس -سالوادو و
هم کاران )7064 ،66به روشااای تمرکز میک ند که نه تن ها
انتظارات مشاااتریان را با توجه به کیفیت اجرا میکند بلکه
منجر به بهبود عملکرد زیساات محیطی میشااود(یو و هو،67
.)7063
عملکرد سبز شرکت با محصول سبز(ژی و همکاران)7063 ،69
 ،فرآیند سااابز و شااایوه های مدیریت سااابز(لی و همکاران،
 )7062در جهت کاهش چالش های زی ست محیطی نا شی از
فعالیت های تولید مرتبط اساات .نوآوری ساابز 64همچنین با
عملکرد سبز شرکت ها در ارتباط است که از طریق آن شرکت
ها فناوری های جدیدی را معرفی می کنند که آنها را قادر می
ساااازد محصاااول  ،فرآیند یا فعالیت های مدیریتی را تولید و
جذب یا بهره برداری کند و مساااائل محیطی مانند آلودگی و
مصااارف منابع ناشااای از فعالیتهای ساااازمانی را به حداقل
بر ساند(عباس .)7070 ،اگرچه بر ا ساس پ وهش های ژانگ و
هم کاران )7063(65و وا نگ )7063(61م طال عات مربوط به
عملکرد سبز در مرحله اولیه است و نیاز به نی سازی ادبیات
در این زمینه وجود دارد.

و اولویتهای م شتریان را تغییر داده و آنها را ت شویق میکند
تا محصااوالت یا خدمات شاارکتها را که حداقل خسااارت به
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یکی از عواملی که می تواند سازمانها را در ارتقاء عملکرد سبز

دهند(رحیمی )7062 ،60و سرمایه گذاری در تو سعه سرمایه

خود یاری دهد  ،مدیریت کیفیت جامع 6است(عباس.)7070 ،

انسانی انجام می دهند(کمیسیون اتحادیه اروپا.)7066 ،66

مدیریت کیفیت جامع یک سیستم مدیریتی است که پتانسیل

سانیال و همکاران )7062(67و مخدوم و آنجوم )7061(69بیان

ارتقای فردی و نیز عملکرد سااازمانی را دارا میباشااد .نه تنها

کردند که ریشااههای فلساافی مدیریت کیفیت کلی ،عملکرد

سااااز مان ها را برای دسااات یابی به مز یت ر قابتی تساااه یل

ساابز شاارکت و مفاهیم مساائولیت اجتماعی شاارکت مشااابه

میک ند(وین و هم کاران )7062 ،7بل که منجر به توسااا عه

ه ستند .هر چه شرکت بی شتر در جنبه کیفیت و اجتماعی و

محصاااوالت و خدمات رقابتی با کیفیت برتر ،حداقل هزینه و

محیطی سااار مایه گذاری کند ،به احتمال زیاد به برتری در

زمان تحویل می شود(ق صراوی و همکاران .)7062 ،9اعتقاد بر

عملکرد سبز د ست خواهند یافت .شرکت های تحت مدیریت

این اساات که مدیریت کیفیت جامع به عنوان یک ساایسااتم

کیف یت جامع(ک ند و هم کاران )7063 ،64و اساااترات ی های
65

ساااازگار با محیط زیسااات اسااات .زیرا هدف از آن به حداقل

عملکرد ساابز(هوانگ و لی  )7062 ،از پتانساایل باالیی برای

رساندن ضایعات از طریق استفاده کارآمد از منابع است(یوسر

پاسخگویی به موضوعات مربوط به تغییر ترجیحات مشتری با

و همکاران .)7062 ،4عالوه بر این ،مدیریت کیفیت جامع از

توجه به کیفیت و محیط سااابز برخوردار هساااتند .از طرفی

طریق تمرکز خود بر آموزش و توسعه و بهبود مستمر در همه

مطالعات مربوط به عملکرد ساابز در مرحله ابتدایی هسااتند و

جوا نب(هولینگورت و والنتین ،)7064 ،5قابل یت های فردی را

ن یاز شاااد یدی به نیساااازی ادب یات در این زمی نه وجود

برای نوآوری یا بهبود عملکرد محصاااوالت یا خدمات موجود

دارد(فرناندو و همکاران7063 ،؛ وانگ.)7063 ،

افزایش میدهد(شاافیق و همکاران .)7062 ،1بنابراین مدیریت

امروزه م شکالت زی ست محیطی در ک شور ما یکی از ا سا سی

کیفیت کلی میتواند نقش اساسی در افزایش قابلیت سازمانها

ترین مسااائل شااهر ها و حاصاال تعارا و تقابل آنها با محیط

در دستیابی به اهداف عملکرد سبز ایفا نماید(عباس.)7070 ،

طبیعی است؛ زیرا توسعه شهری ،ناگزیر با تسلط ساختمان ها،

یکی دیگر از عواملی که می تواند بنگاه ها را برای د ستیابی به

صنایع و حمل و نقل و فعالیت های اقتصادی بر فضای طبیعی

اهداف عملکرد سبز قادر سازد مسئولیت اجتماعی شرکت 2ها

همراه اساات .با توجه به ارزش و اهمیت باالی مدیریت کیفیت

ا ست(شهزاد و همکاران .)7063 ،2مسئولیت اجتماعی شرکت

جامع در ارتباط با عملکرد سبز و م سئولیت اجتماعی ،در این

یک ابت کار ع مل داوطل با نه بن گاه ها برای اد ام نگرانی های

پ وهش سعی بر این ا ست که نقش مدیریت کیفیت جامع بر

اجتماعی و زی ست محیطی با فعالیت های تجاری ا ست(گازالو

عملکرد سبز شرکت برر سی شود .تاکنون مطالعاتی در زمینه

و پلی سیال .)7003 ،3از طریق م سئولیت اجتماعی شرکت ها ،

عملکرد ساابز شاارکت ها صااورت گرفته اساات ،با این همه

بنگاه ها برای حفظ جنبه های اجتماعی  ،فرهنگی و اقت صادی

متأساافانه تحقیقی جامع درمورد بررساای میزان تأثیر مدیریت

محیطی که در آن ف عال یت می کن ند  ،ا قدا ماتی ان جام می

کیفیت جامع بر عملکرد سبز و م سئولیت اجتماعی شرکت
انجام نگرفته اسااات .بنابراین برای رفع این خأل در پ وهش
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حا ضر سعی بر این ا ست که با برر سی تأثیر مدیریت کیفیت

تأثیر نوآوری و نقش تعدیلی مساائولیت پذیری اجتماعی بر

جامع بر عملکرد ساابز با نقش میانجی مساائولیت اجتماعی

رابطه بین نوآوری و عملکرد مالی شاارکت ها در صاانایع

شرکت در جهت افزایش شناخت سازمان ها در مورد مدیریت

مختلف اساات .جامعه آماری پ وهش شاارکت های پذیرفته

کیفیت جامع و اثراتی که می تواند بر عملکرد ساابز داشااته

شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری شامل 624

با شد ،مثمر ثمر واقع شود .مطالعات داخلی وخارجی ب سیاری

شرکت بورسی( سال شرکت  ) 6240در بازه زمانی - 6921

در این حوزه انجام گردیده اسااات .در این راساااتا خواجوی و

6935اسااات .به منظور بررسااای تأثیر متغیر ها از روش

همکاااران ( )6932بااه بررسااای نقش تعاادیاال کنناادگی

معادالت ساااختاری و برای تحلیل الگوه ا از رویکرد حداقل

خودشایفتگی مدیران در تبیین رابطه بین مسائولیت پذیری

مربعات جزئی ا ستفاده شد .یافته ها ن شان می دهند که در

اجتماعی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس

بورس اوراق بهااادار تهران ،نوآوری در صااانعاات دارویی،

اوراق بهادار تهران پرداختند .هدف اصااالی پ وهش بررسااای

شیمیایی و پالستیک نسبت به صنایع دیگر ،تأثیری بیشتری

تجربی نقش تعدیل کنندگی خودشااایفتگی مدیران در تبیین

روی عملکرد مالی دارد .مسااائول یت پذیری اجت ماعی در

راب طه بین مسااائول یت پذیری اجت ماعی و عملکرد مالی 54

صاانعت کانی ها و دارویی ،شاایمیایی و السااتیک نساابت به

شااارکت پذیرفته شاااده در بورس بهادار تهران در بازه زمانی

صنایع دیگر ،تأثیر بی شتری بر عملکرد مالی شرکت ها دارد.

 39-6927است .در این پ وهش از روش پس رویدادی یا شبه

با افزایش م سئولیت پذیری اجتماعی ،عملکرد شرکت ها به

تجربی ا ستفاده شده ا ست .نتایج ن شان داد رابطه م ستقیمی

مراتب بهبود پیدا می کند .باور صاااد و همکاران ( )6935در

بین مسااائولیت پذیری اجتماعی و عملکرد مالی بوده اسااات.

پ وهشاای به بررساای الگوی فرآیندی ارتقای عملکرد مالی

همچنین راعی دهقی( )6932در برر سی تاثیر ادراک کارکنان

شرکت بر ا ساس تولید به هنگام ،چابکی و مدیریت کیفیت

از مسئولیت اجتماعی بر عملکرد شغلی :مطالعه ای در شرکت

جامع پرداختند .هدف این پ وهش طراحی الگوی فرآیندی

نفت و زاگرس جنوبی با ا ستفاده از روش تو صیفی همب ستگی

ارتقای عملکرد مالی شرکت بر اساس تولید به هنگام ،چابکی و

و جامعه آماری  200نفر از کارکنان ساااتادی این شااارکت و

مدیریت کیفیت جامع اساات .برای دساات یابی به این هدف

نمونه  742نفری با روش نمونه گیری تصااادفی ساااده و ابزار

تأثیر به کارگیری ساایسااتم تولید به هنگام ،مدیریت کیفیت

پرساااش نامه به این نتیجه رساااید که برای افزایش عملکرد

جامع ،چابکی سااازمان و لجتتیک بر عملکرد مالی سااازمان

شااغلی کارکنان باید به مساائولیت اجتماعی آنان توجه شااود.

های تولیدکننده اسااتان خوزسااتان مورد بررساای قرار گرفته

همچنین کهیاری حقیقت و همکاران ( )6932در پ وهشااای

اساات .داده های مورد نیاز از مدیران مالی و عملیاتی 679

در باره جلوگیری از افول عملکرد بر ند با تأک ید بر نقش

شرکت تولیدکننده م ستقر در ا ستان خوز ستان جمع آوری

م سئولیت اجتماعی مدیران و کار شنا سان خرید شرکت های

شده ا ست .مدل این پ وهش ،شامل شش متغیر سی ستم

شهرک صنعتی (گروه ماشین آالت و دستگاه های برقی) شهر

تولید به هنگام ،عملکرد عملیاتی ،مدیریت کیفیت جامع،

شیراز پرداختند .در این پ وهش  64شرکت و نمونه  34نفری

عملکرد لجتتیک ،چابکی سازمان و عملکرد مالی ا ست .نتایج

انتخاب شدند .نتایج ن شان داد که م سئولیت اجتماعی تامین

این برر سی و تحلیل ن شان داد که سی ستم تولید به هنگام بر

کن ند گان بر عملکرد بر ند آن ها اثرات مثبتی دارد .ن مازی و

عملکرد مالی و مدیریت کیفیت جامع تأثیر چشم گیری دارد؛

مقیمی ( )6932به بررسااای تأثیر نوآوری و نقش ت عدیلی

اما بر عملکرد عملیاتی تأثیری ندارد .به عالوه ،یافته ها حاکی

مساائولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد مالی شاارکت ها در

از آن بود که مدیریت کیفیت جامع بر چابکی ساااازمان و

صاانایع مختلف پرداختند .هدف اصاالی این پ وهش تعیین

عملکرد عملیاتی تأثیر دارد و نیز عملکرد عملیاتی و چابکی
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سااازمان بر عملکرد لجتتیک تأثیر دارد و در نهایت ،عملکرد

رگر سیون شیب ا ستفاده شده ا ست .نتایج حاکی از آن ا ست

لجتتیک نیز بر عملکرد مالی تأثیر چشم گیری دارد .عادل آذر

که شااایوه های مدیریت کیفیت جامع با ابعاد آن ،بر عملکرد

و همکاران ( )6934به بررسی تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر

کارکنان تأثیر می گذارد .نتایج این تحقیق به توساعه و اجرای

عملکرد بانکها :نقش میانجی بازارگرایی پرداختند .هدف این

جهت های مختلف اساااترات یک کمک می کند که از طریق

پ وهش ،ارز یابی تأثیر عمل یات مدیر یت کیف یت جامع بر

تصااویب مدیریت کیفیت جامع و انتشااار فرهنگ اشااتراکی

عملکرد بانکها با ا ستفاده از نقش میانجی بازارگرایی در رابطه

دانش ،پیشرفت کارکنان را تقویت می کند .عباس ( )7070به

بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد می باشد .به این منظور،

بررسی تأثیر مدیریت کیفیت کل بر عملکرد سبز شرکت ها از

چهار فرضااایه تدوین گردید .برای گردآوری اطالعات الزم

نقش واساااطه ای مسااائولیت اجتماعی شااارکتها پرداختند.

جهت آزمون فر ضیه ها ،از پر س شنامه ای ا ستاندارد حاوی 66

پ وهش حاضاار با هدف بررساای رابطه زیربنایی بین مدیریت

سااال در  73بعد اساتفاده شاد و بین  697نفر از مدیران و

کیفیت جامع و عملکرد ساابز شاارکت ها انجام شااده اساات و

کارمندان  77بانک تجاری در ا ستان گیالن ،به عنوان جامعه

نحوه تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد ساابز را بررساای

آماری پ وهش توزیع گردید .ابتدا با اسااتفاده از روش تحلیل

می کند .این مطالعه همچنین نقش مسئولیت پذیری سازمانی

عاملی اکت شافی ،عاملهای مربوط به سه متغیر ا صلی پ وهش

در رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سبز را برر سی

در جامعه آماری شااناسااایی و سااپس با اسااتفاده از الگوی

کرده اسااات .شاااش روش مدیریت کیفیت جامع از مالکوم

معادالت ساختاری ،به ارزیابی فر ضیه های پ وهش در محیط

بالدریج شامل استرات ی های مدیریت سبز ،فرآیندهای سبز و

نرم افزار لیزرل پرداخته شااد .تحلیل ها ،حاکی از آن بود که

تولید محصوالت سبز و مسئولیت پذیری اجتماعی شامل ابعاد

نتایج به دست آمده همانند پ وهش های گذشته در خصوص

اجتماعی ،کارمندان و مشتری است .این محقق اطالعاتی را از

اثرگااذاری مثباات دو رویکرد ماادیریاات کیفیاات فراگیر و

مدیران شاارکت های تولیدی متوسااط و بزرگ در پاکسااتان

بازارمحوری بر عملکرد بوده و آشااکار گردید که بازارمحوری

جمع آوری کرد .نتایج نشااان می دهد مدیریت کیفیت جامع

می توا ند در اثر گذاری مدیر یت کیف یت فراگیر بر عملکرد

به طور قابل توجهی توانایی های سازمانی را برای د ستیابی به

نقش وا سطه را ایفا کند .ال صفرا و عبیدات ( )7070به برر سی

ا هداف عملکرد سااابز افزایش می د هد .همچنین مدیر یت

تأثیر شااایوه های مدیر یت کیف یت کل بر عملکرد کارکنان:

کیفیت جامع تأثیر معنی دار و مثبت بر مسااائولیت پذیری

نقش تعد یل کننده اشاااتراک دانش پرداختند .این مطالعه با

اجتماعی داشته است .سرانجام ،مسئولیت پذیری اجتماعی به

هدف شااناسااایی تأثیر ش ایوه های مدیریت کیفیت جامع بر

عنوان یک وا سطه جزئی در رابطه بین مدیریت کیفیت جامع

ابعاد آنها بر عملکرد کارمندان که برای وزارت کشااور قطر کار

و عملکرد ساابز عمل می کند .هانگ ووآ و همکاران ()7070

کرده اند ،با به اشاااتراک گذاری دانش مدرن اسااات .اجزای

به بررساای تأثیر مساائولیت اجتماعی شاارکتها بر عملکرد در

مدیریت کیفیت جامع شاااامل تمرکز مشاااتری  ،مشاااارکت

شااارکتهای دریایی نام دین پرداختند .نمونه پ وهش از 652

کارکنان  ،بهبود مساااتمر ،رهبری و بی نایی خوب و مدیر یت

شرکت تولید ذاهای دریایی در نام دین انتخاب شدند .نتایج

عملیات است .این تحقیق از یک تحقیق کمی است ،که در آن

ن شان داد م سئولیت اجتماعی بر عملکرد شرکت های دریایی

 720پر س شنامه از پا سخ دهندگان جمع آوری شده ا ست تا

تاثیر معناداری دارد .همچنین نیکسااون و فورد ،)7062( ،6در

اطالعات الزم را برای آزمایش فرضااایه های مطالعه بدسااات

پ وهشای با هدف بررساای رابطه بین مدیریت کیفیت جامع با

آورند .برای تحلیل داده های تحقیق از رگرسااایون چندگانه و

بهبود عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی نوآوری

-Nikson & Ford
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سااااز مانی برای تحل یل داده ها از نرم افزار اس پی اس اس

عملکرد سبز شرکت :عملکرد ساابز به ابتکارات سااازمانی

6شااامل آزمون های آماری رگرساایون چندگانه و همبسااتگی

ا شاره میکنند تا م صرف منابع طبیعی در فرآیندهای تولید را

پیر سون ا ستفاده کرده اند .نتایج پ وهش آنها ن شان می دهد

به حداقل برسانند که از طریق آن مواد خام به یک محصول با

بین مدیریت کیفیت جامع با بهبود عملکرد سازمانی با در نظر

ارزش تبدیل میشوند(ما 4و همکاران.)7062 ،

گرفتن نقش میانجی نوآوری ساااازمانی رابطه معناداری وجود
دارد  .اقبال و اساارار یول حق ( )7062در مطالعه ارتباط بین
مدیر یت کیف یت جامع و عملکرد کارک نان با نقش م یانجی
آ مادگی برای تغییر در کارک نان بخش فنی مراکز نرم افزاری
پاکسااا تان در یافت ند بین مدیر یت کیف یت جامع و عملکرد

هدف پژوهش :هدف از این پ وهش بررسااای نقش میانجی
مسااائولیت اجتماعی شااارکت در رابطه بین مدیریت کیفیت
جامع با عملکرد سبز شرکت ها دانش بنیان استان فارس

کارکنان رابطه مثبتی وجود دارد .همچنین آمادگی برای تغییر

روش تحقیق :در این پ وهش از روش توصااایفی -مروری

نقش میانجی بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد کارکنان

استفاده گردیده است.

ایفا می کند.
ابزار گردآوری اطالعات:
برای جمع آوری اطالعات از منابع کتابخانه ،مجالت ،مقاالت
و سایت های معتبر علمی استفاده شده است.

تعارف متغیرهای پژوهش
مدیریت کیفیت جامع :مدیریت کیفیت جامع یا مدیریت
کیفیت فراگیر عبارت ا ست از یک رویکرد برای بهبود م ستمر
کیفیت مح صوالت و خدمات از طریق م شارکت همه سطوح و
وظایف شرکت .رویکرد مدیریت کیفیت جامع سعی می کند
از طریق مشارکت دهی و سازماندهی همه سازمان از بخش ها
و ف عال یت ها و افراد بهبود و پیشااار فت را ای جاد ن ما ید .در
مدیریت کیفیت جامع قرار اسات مدیریت منابع انساانی را به
حدی اعال دا شته با شیم به گونه ای که منابع ان سانی سازمان
در موثرترین حالت خود برای دستیابی به اهداف و چشم انداز
سازمان مشغول باشند (یزدانیم 7و همکاران.)7061 ،
مسئولیت اجتماعی شرکت :تعهدی اجتماعی برای شرکت
به پیروی از خط م شی ها ،ت صمیم ها و عملیاتی ا ست که با
توجه به ارزش ها و هدف های جامعه مطلوب باشد(کوکوستا
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و همکاران7069 ،؛ به نقل از فوریان شااااگردی و همکاران،
.)6932

بحث و نتیجه گیری:
مدیر یت کیف یت جامع بهعنوان ابزاری نوین در مدیر یت،
میتواند در بهبود و ارزیابی عملکرد ساااازمانها بهعنوان ماثر
واقع شود و سازمانها با توجه به محیط درونی (نقاط ضعف و
قوت) و محیط خارجی (فرصااات ها و تهدیدها) و به کارگیری
یک ا سترات ی کالن (ا سترات ی خدمت) پا سخ گوی انتظارات
شهروندان و بخش عمومی باشند و با توجه به افزایش انتظارات
عمومی ،وجود تقا ضای مت ضاد و انتظارات م شتری و متقا ضی،
با اسااتفاده از تکنیک مدیریت کیفیت جامع بتوانند چارچوبی
منطقی برای ای جاد ت عادل در جام عه طراحی کن ند .مدیر یت
کیفیت جامع با اسااتفاده از مکانیساامهای شاااخصسااازی
سازمانی ،شنا سایی و م شکالت سازمانی به صورت م ستمر،
به کارگیری روش ها و راه حل های خالق ،تداوم خودارز یابی
فردی و ساااازمانی و تلفیق نگرش فرایندمدار و نتیجه مدار به
پیشگیری از بروز بحرانهای سازمانی کمک کنند .همچنین با
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توجه به الگوی جد ید ،مدیریت امور ساااازمانی شاااامل امور

اسااترات ی شاارکتی خود در نظر می گیرند (دخلی و انساای،

مبتنیبر بازار ،مدیریتگرایی و ...میتوان با اساااتفاده از ابزار

 .)7064از طرفی مسااائولیت اجتماعی شااارکت ها موضاااوع

مدیریت کیفیت جامع با عث تحقق صااارفهجویی ،کارایی و

حساسیت برانگیزی در سال های اخیر بوده است تا آن جا که

اثربخ شی در تمامی سطوح سازمان شد و با ایجاد و ا ستقرار

سازمان های بین المللی مانند اتحادیه اروپا ،ا ستانداردهایی را

فرهنگ مدیریت کیفیت جامع بتوان موجب رقابت پویا بین دو

در این زمینه ارائه کرده اند .همچنین با توجه به این که کسب

بخش خصوصی و دولتی شده و از این طریق نیازها و انتظارات

و کار در محیط اجتماعی در حال رشاااد اسااات ،مسااائولیت

موجود در جامعه برآورده شود.

اجتماعی شاارکت ها را یکی از برنامه های اسااترات یک انجام

در ساااازمان ها ،مدیران انرژی را از طریق ارضاااای نیازهای

شده تو سط شرکت در رابطه با سود و مزایای پایدار اجتماعی

م شتری و بقای سازمانی به د ست می آورند که فل سفه ا صلی

تعریف کرده ا ند (راعی دهقی  6932به ن قل از ساااتیوان و

مدیریت کیفیت جامع اسااات .مدیریت کیفیت جامع یک

دارماوان .)7069 ،مطالعات نشان می دهد در بازارهای صنعتی

رویکرد بهبود کیفیت جامع برای شاارکت هایی با هدف بهبود

مسئولیت اجتماعی منجر به بهبود عملکرد شرکت و بهره وری

عملکرد از لحاظ کیفیت و نوآوری برای دو دهه گذ شته مطرح

آن ها می شاااود (کهیاری حقیقت و همکاران .)6932 ،نظریه

شده است .سازمان هایی که از مدیریت کیفیت فراگیر استفاده

های مربوط به مسااائولیت اجتماعی ماید آن هساااتند که

می کنند منافع بساایاری از جمله تولید محصااوالت باکیفیت

مسااائولیت اجتماعی به دلیل در نظر گرفتن منافع همه ذی

باالتر ،رضااایت بیشااتر مشااتریان ،کاهش هزینه ،بهبود مالی،

نفعان ساااازمان از جمله محیط زیسااات ،به طور عمده تأثیر

کیف یت و نوآوری در عملکرد و عالوه بر این بهبود رضاااا یت

مثبتی بر عملکرد شااارکت ها می گذارد (رحمان ،رحمان و

شود .عالوه بر این ،اگر مدیریت کیفیت جامع با موفقیت پیاده

بنتلی .)7062 ،همچنین ویتجاکسونو ( )7067با ارزیابی پیاده

سازی شود ،یک مزیت رقابتی مح سوب می شود (ع سگری و

سازی مدیریت کیفیت جامع در شرکت های مختلف دریافت

دادرس .)6932 ،ب نابراین تو جه به مدیر یت کیف یت جامع و

که آن دسااته از شاارکت هایی که مدیریت کیفیت جامع را به

تاثیر آن بر عملکرد شرکت ها اهمیت زیادی دارد.

کار گرفته اند نساابت به شاارکت هایی که از آن بی بهره بوده

از ساااوی دیگر پیچیده شااادن ساااازمان ها و افزایش میزان

اند از عملکرد بهتری برخوردارند.

کارهای یراخالقی در محیط های کاری توجه مدیران را به

عالوه بر این با توجه به افزایش حجم تولید در راسااتای تامین

ای جاد و حفظ اخالق حر فه ای ،مسااائول یت و پاساااخ گویی

نیاز مشااتریان و بزرگ شاادن شاارکت ها و افزایش تنوع در

اجتماعی در همه سازمان ها ضروری کرده ا ست .م سئولیت

مشااتریان شاارکت ها ،در مساایر فرایند تولید و حفظ محیط

اجتماعی از جمله مسایل مهمی است که در یکی دو دهه اخیر

زیساات نیاز به ابزاری چون مدیریت کیفیت جامع ملموس می

مورد توجه دانشااامندان و صااااحب نظران علم مدیریت قرار

باشاااد .مدیریت کیفیت جامع می تواند با اعمال مدیریت در

گرفته ا ست (قا سم زاده و همکاران .)6939 ،همچنین امروزه

راستای استفاده بهینه از مواد ،حذف ضایعات و کاهش آالینده

موضوع مسئولیت اجتماعی در سطح بین المللی اهمیت بیش

های زیسااات محیطی نقش یک کانال تساااهیل کننده را در

تری یافته اساات .مدیران شاارکت های بزرگ و کوچک با یک

فروش با ایجاد مزیت رقابتی در کیفیت که منجر به کساااب

وظیفه پویا و چالش انگیز برای اعمال اسااتانداردهای اجتماعی

سود و بهبود عملکرد می گردد ،ایفا نماید .بنابراین با توجه به

اخالقی در عملیات شرکت و فعالیت های ک سب و کار روبه رو

اهم یت مدیر یت کیف یت جامع و تاثیر گذاری آن بر عملکرد

هستند .شرکت های بزرگ و معتبر جهانی مسئولیت اجتماعی

شرکت ها می توان گفت در محیط اقتصادی و رقابتی امروزی

را مسااائول یت در برابر اجت ماع و محیط اجت ماعی و جزیی از

شاارکت ها به منظور حفظ بقای خود به اهمیت ارضااای نیاز
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مشتریان پی بردهاند و این رضایت جز از طریق افزایش کیفیت

.4

راعی دهقی مرتضااای .تاثیر ادراک کارک نان از

محصااوالت و خدمات امکان پذیر نمیباشااد .شاارایط خاص

مساائولیت اجتماعی بر عملکرد شااغلی :مطالعه ای

اقتصادی که امروزه شرکت های فعال در آنها به رقابت مشغول

در شااار کت ن فت و گاز زاگرس جنوبی .مدیر یت

اند ،نیاز مبرمی را برای اساااتفاده از ابزارهایی به منظور بهبود

منابع انسااانی در صاانعت نفت)92( 60 ;6932 .

کیفیت و تطبیق با شاارایط اقتصااادی ایجاب می کند .تمرکز

702-629:

برتوجه سازمان بر درک وجوابگویی به نیازهای مشتری ،بهبود

.5

رنجبر شااامس.ح ،ام یدی نجف آ بادی.م ،عوا مل

م ستمرهمه فعالیتها اعم ازمح صوالت ،خدمات و فرآیندها به

ماثربرنگرش م صرف مح صوالت ک شاورزی ارگانیک

صورت سی ستماتیک وم شارکت فراگیرهمه کارکنان ازا صول

درتهران:نشاااریااه پ وهشاااهااای ترویج وآموزش

اساسی درمدیریت کیفیت جامع است .مدیریت کیفیت فراگیر

ک شاورزی ،سال هفتم ،شماره ، 7تاب ستان ، 6939

کارگروهی را بهبود میبخشاااد ،باعث کاهش هزینه ها ،حذف
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ضایعات و افزایش و ارتقا سطح عملکرد شرکت ها می شود.
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