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 چکيده
اغلب سازمان ها دریافته اند که برای بقای خود باید کیفیت را برای حضور شایسته  امروزه،: مقدمه

کلید حل این مشکل که همه سازمان ها با آن دست به گریبانند در . در عرصة جهانی ارتقا دهند

اشاره به ماهیت و کیفیت عملی دارد که سازمان برای عملکرد . خالصه شده است TQMمقوله 

 روش هدف این تحقیق بررسی :هدف تحقيق.هدایت مأموریتش به سمت سودآوری انجام می دهد

 آماری جامعه :روش تحقيق.ها می باشد شرکت مالی عملکرد بر آنها تاثیر و کیفیت مدیریت های

 مورد است و نمونه تهران بهادار اوراق سبور شده در پذیرفته های شرکت از متشکل تحقیق این

 0931لغایت  0931 سال های طی در مختلف صنایع از در بورس اوراق بهادار شرکت 55 رسیدگی

از دیدگاه سرمایه کار و ارزش افزوده )عملکرد شرکت ها  حاضر، پژوهش وابسته متغیر. باشد می

طیقه بندی  مرجع داده ها در فایل اکسل عنوان به و آوری داده های مورد نظر جمع. باشد می( کار

فرضیه ها از مدل های رگرسیون چند متغیره مبتنی بر تکنیک داده های  آزمون همچنین. گردید

نتایج حاکی از آن  :یافته ها.است انجام شده Eviewsتلفیقی با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی 

های غیررسمی تضمین کیفیت، برنامه های کیفیت، برنامه  تضمین رسمی های برنامه است که بین

 رابطه( کار افزوده ارزش و کار سرمایه دیدگاه از) ها شرکت عملکرد کمک خارجی تضمین کیفیت و

 .دارد معناداری و مثبت

 .مدیریت کیفیت، عملکرد مالی، تضمین کیفیت :واژگان کليدي
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 مقدمه            

 از. گرفتند قرار اجتماعی و فنی سیاسی، اقتصادی، زیاد بسیار تغییرات معرض در مدرن های شرکت اخیر، های سال در            

 مفهوم یک بکارگیری ضرورت مدرن، ارتباطاتی و اطالعاتی های قابلیت و جدید های تکنولوژی ظهور و رقابت افزایش دیگر طرف

 و ارتقا نیازمند پویا، و رقابتی محیط یک در تجارت برای ها سازمان دیگر بیان به. کند می بیان را تجاری های شرکت در جدید

 تغییرات با رویارویی برای آمیز موفقیت راهکار یک کیفیت، جامع مدیرت. هستند خود های قابلیت و تجاری عملکرد مداوم بهبود

 بردن بکار شرایطی چنین در ها سازمان بقای برای اساسی و کننده تعیین عوامل از یکی دیگر عبارت به باشد، می محیط این سریع

 آوردن فراهم جامعه، ثبات به کمک راستای در خود تقویت و حفظ سازمان، یک هدف .باشد می کیفیت جامع مدیریت های تکنیک

 .باشد می سازمان آن اعضای رشد برای سالم محیط یک آوردن وجود به و مشتریان برای کیفیت با خدمات و محصوالت

مدت زمان طوالنی است که مدل های نوین حسابداری مدیریت در شرکت های جهانی اجرا می شوند و آثار و نتایج مثبت و منفی 

وجود مشوق، اما در کشور ایران به دلیل ساختار خاص اقتصادی و نبود بازار رقابتی و عدم . آن مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرد

هر چند مدت زمانی است که بعضی از شرکت ها رو به سوی اجرای مدل های جدید . تالش چندانی در این زمینه انجام نگرفته است

کیفیت واژه ای کلیدی و کلمه ای جادویی به شمار می آید، هر چند که (. Yeganeh et al, 2011)حسابداری مدیریت آورده اند 

ی، تفاوت های چشمگیری در مفهوم، کاربرد و جایگاه مقوله کیفیت وجود دارد و کمتر مقوله ای را می در حوزه های مختلف کار

توان یافت که این چنین فراگیر، خاطر دست اندرکاران حرفه ای را به خود مشغول داشته و به شاخصی عمومی برای ارزیابی میزان 

ب همگان به طور مستمر در جستجوی روش های موثری برای افزایش به همین سب. پیشرفت و موفقیت حرفه ای تبدیل شده باشد

و ارتقای کیفیت محصوالت و خدمات خود هستند و هر از گاهی روشی جدید یافت می شود که خلق کیفیت و حل مشکالت کیفی 

 (.Bayazita  et al, 2007)را نوید می دهد 

توانایی مالی . برای هدایت مأموریتش به سمت سودآوری انجام می دهدعملکرد اشاره به ماهیت و کیفیت عملی دارد که سازمان 

عملکرد مالی در شرایط و متغیرهای مختلفی مورد بررسی قرار . یک سازمان در بهره وری و سودآوری، عملکرد مالی نامیده می شود

سود، هزینه، بازده : یری می کنند، مانندبسیاری از سیستم های اندازه گیری عملکرد، عملکرد مالی سازمان را اندازه گ. می گیرد

این روش های اندازه گیری عملکرد بیشتر بر نتایج قبلی فعالیت ها تأکید دارند و سازمان ها از آنها برای درک ... . سرمایه گذاری و 

عملکرد سازمان ها  مدیریت(. Shahin, 2011)و تشخیص تأثیر استراتژی ها و برنامه هایی که اجرا شده است، استفاده می کنند 

مسیر دست یافتن به اهداف سازمانی را تعیین می کند و به این علت متغیرهایی که سبب بهبود عملکرد سازمان می شوند از 

 (.Mohaghar et al, 2010)اهمیت قابل توجهی برخورارند 
 

 مبانی نظري و فرضيه ها .1

 جامع کيفيت مدیریت. 1-1
TQM) جامع کیفیت مدیریت

 TQM. گیرد می در بر را سازمان ها از زیادی تعداد که گراست کیفیت های روش از یکی( 0

 است دهه دو از بیش خصوص به. است کرده جذب خود به کار و کسب دنیای در رشد به رو پذیرش و انتشار دلیل به را دانشمندان

 .است شده مدیریت مفاهیم ترین دوام با و ترین محبوب از یکی TQM که

 اصلی فلسفه که آورند می دست به سازمانی بقای و مشتری نیازهای ارضای طریق از را انرژی رهبران/مدیران ها،سازمان  در

 از عملکرد بهبود هدف با شرکتهایی برای گرا کل کیفیت بهبود رویکرد یک جامع کیفیت مدیریت. است جامع کیفیت مدیریت

 جمله از بسیاری منافع کنند می استفاده TQMاز  که هایی سازمان. است شده مطرح گذشته دهه دو برای نوآوری و کیفیت لحاظ

 این بر عالوه و عملکرد در نوآوری و کیفیت مالی، بهبود هزینه، کاهش مشتریان، بیشتر رضایت باالتر، کیفیت با محصوالت تولید

 می محسوب رقابتی مزیت یک شود، سازی پیاده موفقیت با TQM اگر این، بر عالوه. شود می آنان نصیب کارکنان رضایت بهبود

 .شود

                                                           
1
 . Total Quality Management 
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یکی از  TQM. طی دو دهه گذشته توجّهات زیادی را در صنعت و علوم آکادمیک به خود جلب کرده است TQM مقوله

یافته و مدرن مدیریت در پایان قرن گذشته بوده که اثرات شگرف و عمیقی های توسعه  ترین مفاهیم و فلسفهمشهورترین و پردوام

دهد که  ها نشان میدر سازمان TQM مروری بر مطالعات مختلف پیرامون اجرای. تاریخ کسب و کارهای جدید داشته است در

-مند شده های مختلف بهره اند از مزایای اجرای آن در زمینههای خود به کار بردهرا در فعّالیت TQM هایی که اصولاغلب سازمان

تدوین . ای روبرو استهای عمده از طرفی فضای رقابتی صنایع در عصر کنونی با چالش (.0933 سمیعی نیستانی و همکاران،) اند

های اصولی و عملیاتی بر اساس آن به انضمام استقرار نظام مناسب پایش و ارزیابی عملکرد یکی از ابزارهای راهبرد و اتّخاذ برنامه 

 (. 0931 مستبسری،) ی باشدفّقیت در فضای رقابتی تولید و تجارت امروز موکلیدی م

 

 عملکرد شرکت. 1-2
 می ذینفع های گروه اهداف یعنی بیرونی سازمان اهداف آن مبنای که است سازمانی مفهوم اثربخشی از بخشی سازمانی عملکرد

 بازده سود،) عملکرد مالی( 0: گیرد برمی در را کلی حوزه سه که یک سازمان اثربخشی بیرونی معیارهای از است و عبارت باشد

 ارزش سهام، صاحبان بازده) سهام بازده صاحبان( 9 و...(  و بازار سهم فروش،) بازار عملکرد( 2، ...( و گذاری سرمایه بازده دارایی،

 مورد مالی عملکرد که در عملیاتی اهداف به توجه با و سازمانی عملکرد سازمانی و اثربخشی تعریف به توجه با...(.  و افزوده اقتصادی

در  سهامداران مالی های هدف به شرکت که درجه یا میزانی»: بود خواهد صورت بدین مالی تعریف عملکرد گیرد، می قرار توجه

 افزایش یعنی اصلی هدف یابی به دست راستای در شرکت عامل مدیر که اهداف عملیاتی .«آید می نائل آنان ثروت افزایش راستای

 تجاری شرکت یک مالی عملکرد توان می آن بر مبنای که است معیارهایی و ها شاخص دربرگیرنده کند دنبال می سهامداران ثروت

 (.0935خدادادحسینی، ) کرد گیری را اندازه

Fweston (0332)عنوان به را از منابع استفاده و نحوه نوآوری انعطاف پذیری، خدمات، کیفیت مالی، عملکرد رقابتی، ، توان 

 سنجش شاخص عنوان به متوازن امتیازدهی سیستم معرفی با نیز، Norton et al (0332) .می کند معرفی عملکرد معیارهای

 و کیفیت کارایی، مشتریان، معیارهای رضایتمندی معیارهای سودآوری، و مالی معیارهای بعد چهار در را معیارها عملکرد مجموعه

 ایجاد عملکرد سنجش ادبیات در مالحظه قابل تحولی کرده اند که معرفی جامع صورت به یادگیری و نوآوری معیارهای و زمان

 .است نموده

. نمود بندی تقسیم غیرمالی عملکرد های شاخص و مالی های شاخص به توان کلی می طور به را عملکرد سنجش های شاخص

. شوند بندی تقسیم...  و اداری های شاخص های بازاریابی، شاخص تولیدی، های شاخص به تواند می خود غیرمالی های شاخص

 و کیفیت های شاخص و تولیدی های شاخص مالی، های شاخص به را ارزیابی عملکرد های شاخص 0339 سال در بهیمانی

 نقدی، های گردش، جریان در سرمایه از عبارتند بهیمانی مدل در شده مطرح مالی های شاخص .کند می بندی بازاریابی تقسیم

 فروش به سود سهم، نسبت هر درآمد به قیمت سهم، نسبت هر درآمد سهم، هر سود مطالبات، وصول دوره ها، بدهی دوره پرداخت

 (.0930 اسالمی بیدگلی،) شده گرفته بکار سرمایه ی بازده و

 

 پيشينه تحقيق . 1-3
 راستا، این در. است او به کیفیت با خدمات و محصوالت ارائه و مشتری رضایت جلب سازمانها، بقای مسائل مهمترین از یکی

نگرش  از یکی فراگیر کیفیت مدیریت. آورده اند روی کیفیت مدیریت سیستم های به مطلوب کیفیت به دستیابی برای سازمانها

 و محصوالت فروش و ارائه تولید، فرآیندهای بر نظارت و اداره کنترل، توان ها سازمان آن طریق از استکه مدیریتی نوین های

 ایران امروز مسائل مهمترین از یکی جهانی، استانداردهای بر مبتنی کیفیت، مدیریت سیستم استقرار .شد خواهند دارا را خدمات

 تکاملی صورت به را مدیریت تحوالت آنان. است شده گرفته غرب از مدیریتی علوم های زمینه سایر همانند مفهوم این اما. است

 ها جنبه تمام به خود اندوزی های تجربه با بالطبع، و کنند می تجربه را کیفیت پارادایم اکنون و اند گذاشته سر پشت تدریجی

 در نه را تغییراتی سازمان فعالیت نوع به توجه با باید برند می کار به را سیستم ها این سازمان ها، اگر پس. کنند می توجه همزمان

و تاثیر  TQM، به بررسی عوامل حیاتی موفقیت اجرای Salaheldin (2113). کنند ایجاد آنها الزامات و اجزا در بلکه آن ماهیت

بر عملکرد  TQMنتایج تحقیق نشان داد که پیاده سازی . آنها بر عملکرد شرکت های تولیدی کوچک و متوسط در قطر پرداخت

عوامل استراتژیک در اجرای موفقیت  به طور کلی نتایج این تحقیق نقش اصلی. عملیاتی و سازمانی تاثیر مثبت و قابل توجهی دارد
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 شاخص بر تورم ، به بررسی اثرات(0939)زمانی و همکاران . در شرکت های تولیدی کوچک و متوسط را مشخص نمود TQMآمیز 

. پرداخته اند0931الی  0935بهادار در بازده زمانی  اوراق در بورس شده پذیرفته شرکت 011 بر روی مالی عملکرد ارزیابی های

. دارد شرکت ها مالی عملکرد ارزیابی شاخص های و تورم بین دار معنی ارتباط از حاکی تحقیق فرضیات آزمون از ایج حاصلنت

اثر  تواند می (پایین)باال  تورم نرخ با کشوری و داشته فراوان تأثیر ها شرکت مالی عملکرد بر تورم نرخ گفت توان بنابراین می

 (قوت)باعث ضعف که شرکت از خارج عوامل از یکی دیگر عبارت به. باشد داشته ها شرکت مالی عملکرد بر( مطلوب)نامطلوب

بر عملکرد شرکت در کانادا  TQM، به بررسی اثر (2113) 0کومار و همکاران  .است تورم نرخ باشد می ها شرکت مالی عملکرد

اثر مثبت بر تمام ابعاد مورد مطالعه عملکرد سازمانی از جمله روابط کارکنان،  TQMنتایج تحقیق مشخص نمود که . پرداختند

بر عملکرد سازمانی  TQM، به بررسی تأثیر بکارگیری (2100) 2والمحمدی. دارد( افزایش سودآوری)رضایت شغلی و نتایج مالی 

و عملکرد شرکت های  TQMعناداری بین نتایج نشان داد که ارتباط م. شرکت های تولیدی کوچک و متوسط ایران پرداختند

همچنین نتایج نشان داد که رهبری نقش مهمی در بهبود عملکرد سازمانی شرکت های تولیدی . تولیدی و متوسط وجود دارد

یعنی ابزارها و تکنیک ها و تأمین  TQMکوچک و متوسط ایران دارد؛ اگرچه این شرکت ها در استفاده کامل از برخی معیارهای 

 سیستم اجرای بر موثر ارگونومیک عوامل ساختاری ، به ارائه مدل(0939)و همکاران  غضنفری. گان با موانعی برخورد می کنندکنند

 در ساختاری مدل یک ارائه به کیفیت مدیریت سیستم الزامات به توجه با است شده سعی تحقیق این در. کیفیت پرداختند مدیریت

 بر آنتروپومتری و مهندسی شناسی روان شغلی، بیومکانیک کار، فیزیولوژی شامل ارگونومی مختلف های جنبه تاثیرگذاری زمینه

 عامل کار، محیط ارگونومیک عوامل بین از که دهد می نشان تحقیق این از حاصل نتایج. شود پرداخته وری بهره و کیفیت نظام

ثیر أت، به بررسی (0931)و همکاران  خاکسفیدی .دارد جامع کیفیت مدیریت سیستم اجرای بر را تاثیر بیشترین شغلی بیومکانیک

واسطه  نقش تحقیق این در. پرداختند شرکت تولیدی ایران کوال درمدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمان با دیدگاه بازار محوری 

 این بر .گردید شناسایی سازمان عملکرد بر جامع کیفیت مدیریت و محوری بازار رویکرد دو توامان اثر سازمانی، محوری بازار گری

 از نیاز، مورد اطالعات. گرفت قرار بررسی مورد خدمات کیفیت و رقابت محوری محوری، مشتری محوری، بازار فرض چهار اساس

 کیفیت مدیریت رویکرد دو مثبت تاثیر از نشان نتایج. دست آمد به شرکت، صالحیت واجد کارکنان بین در پرسشنامه توزیع طریق

تاثیر استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر ، به بررسی (0939)و همکاران  اسماعیلیاست  سازمان عملکرد بر محوری بازار و فراگیر

 استفاده شرکت اعتباری و مالی اسناد اطالعات آوری جمع برای. پرداختند بر عملکرد مالی شرکت گاز لوله و قدر 3111مبنای ایزو 

. است گردیده منظور 0932 تا 0931 های سال برای اسناد این 3111 ایزو استاندار اساس بر و عمل دقت افزایش منظور به. شد

 مالی های نسبت سپس و نموده استخراج ها سال این در را شرکت زیان و سود های صورت و ها نامه تراز ابتداً که صورت بدین

 افزایش موجب ایزو مبنای بر کیفیت مدیریت نظام استقرار که شد گزارش گونه بدین پژوهش این نتایج. شدند محاسبه را متناسب

درآمد  به شده تمام بهای نسبت کاهش موجب همچنین و شده تمام بهای به ضایعات های هزینه نسبت کاهش موجب درآمدفروش،

 استرالیا در ها شرکت مالی عملکرد بر آنها تاثیر و کیفیت مدیریت های روش بررسی به ،Peter et al (2015) .شود می فروش

 تمرکز استراتژی، عملیات یا و کار و کسب کارآفرینی، به مربوط مسائل و کوچک تولیدی های شرکت روی بر مطالعه. پرداختند

 را مالی عملکرد مزیت یک کیفیت مدیریت به شرکت گرایش که داد نشان نتایج. است بوده 0333-0335 تحقیق زمانی بازه. داشت

 گیری اندازه عنوان به را( وری بهره) مالی جدید نسبت از استفاده برای مسیر یک مالی عملکرد ادبیات همچنین. کند می فراهم

 .کند می فراهم عملکرد

 

 فرضيه ها. 1-4

مدیریت کیفیت جامع شیوة . مدیریت کیفیت جامع نه درمان جادویی و نه بالفاصله قابل اعمال است، بلکه خیلی فراتر از اینهاست

کامالً جدیدی است که ساختارها و روش های قدیمی مدیریت را هدف قرار می دهد و به بازسازی آنها می پردازد و از طریق تعهد 

درازمدت، وحدت هدف و آموزش، می تواند به اهداف خود نایل شود، اهدافی که رسیدن به برخی از آنها به سال ها صبر و تالش 

در مدیریت کیفیت باالترین سطح کیفیت با کمترین هزینه، بدون نیاز به فناوری (. Bailey & Bennett, 1996)احتیاج دارد 

                                                           
1
 . Kumar et al 

2
 . Valmohammadi 
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بکارگیری و . در این میان همکاری و مشارکت نیروی انسانی اهمیت زیادی دارد. پیچیده و مبتنی بر عقل سلیم به دست می آید

. سازمانی به ویژه جنبه های مالی تأثیر بسزایی داشته باشد پیاده سازی آن تنها زمانی قابل قبول و توجیه پذیر است که بر عملکرد

 (. Shahin, 2011)عملکرد مالی در شرایط مختلف با متغیرهای متفاوتی اندازه گیری می شود 

Mehmet Demirbag (2115) ،Christos & Evangelos (2113) معتقد بودند که شرکت هایی که بر بهبود کیفیت ،

بنابراین عملکرد مالی یک شرکت می . ن تأکید دارند به بهبود درآمدها و کاهش هزینه ها دست می یابندمحصوالت و فرآیندهایشا

تواند به وسیله ی افزایش سطح فروش، درآمد، سطح هزینه ی عملکرد، بازگشت سرمایه گذاری و دارایی ها و افزایش سهم بازار 

 (. Waqas Raja, 2011)اندازه گیری شود 

رابطه مثبت و ( از دیدگاه سرمایه کار و ارزش افزوده کار)و عملکرد شرکت ها  0رسمی تضمین کیفیت بین برنامه های .0

 .معناداری دارد

رابطه مثبت و ( از دیدگاه سرمایه کار و ارزش افزوده کار)و عملکرد شرکت ها  2بین برنامه های غیررسمی تضمین کیفیت .2

 .معناداری دارد

رابطه ( از دیدگاه سرمایه کار و ارزش افزوده کار)و عملکرد شرکت ها  9تضمین کیفیتبین برنامه های کمک خارجی  .9

 .مثبت و معناداری دارد

 

 متغيرهاي تحقيق. 1-5
استفاده   ،Peter et al (2015) در تحقیق حاضر برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق براساس تحقیقات پیشین و همچنین تحقیق

 :دکرده و به شرح زیر می باشن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 . formal quality assurance programs (FORMQ) 

2
 . informal quality assurance programs (INFRMQ) 

3
 . externally assisted Quality Assurance Orientations (EXTQ) 
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 ، متغيرهاي تحقيق1نگاره

 متغيرهاي وابسته

 عملکرد شرکت ها از دیدگاه سرمایه کار:       

                         
                                          

 دارایی سرمایه ای:               

 اجاره سرمایه ای منتسب به ارزش:                                 
                                

                            
 هزینه اجاره:                

 یانگین عمر مفید هزینه اجارهم:   

 قرضه در نظر گرفته می شود اوراق سال 01 بهره نرخ متوسط، طور به گرفته که تنزیل خنر:  

 تعداد کارکنان تمام وقت:     

 ملکرد شرکت ها از دیدگاه ارزش افزوده کارع:       

                           

                                             

       

 مجموع فروش ساالنه:                   

 موجودی کاالی پایان دوره:              

 موجودی کاالی اول دوره:              

 خرید:          

 تعداد کارکنان تمام وقت:     

 متغيرهاي مستقل
FORMQ  سوالی طیف  03تمایز کیفیت با پرسشنامه

 .لیکرت سنجیده شد 1
INFRMQ 

EXTQ 

 کنترلیمتغيرهاي 

 

 Wages Expenseهزینه دستمزد

  Other Expenseهزینه هاسایر 

 Return on Assetsبازده دارایی

 Net Margin on Salesسود خالص حاشیه

 Gross cost marginسود ناخالص

 Employee-Mgr. ratioنسبت تعداد کارکنان به مدیر

 

 روش شناسی پژوهش .2
. باشدمی 0939تا  0933تهران طی سال های  بهادار اوراق بورس در شده های پذیرفتهشرکت تمام آماری تحقیق شامل یجامعه

در پژوهش حاضر، جامعه آماری بر اساس ویژگی های نظام مندی تعدیل شد؛ بنابراین در انتخاب شرکت ها ویژگی های زیر مدنظر 

 :قرار گرفت

در فهرست شرکت  زین 0931سال  انیوده و تا پاب 0931آن ها در سازمان بورس اوراق بهادار قبل از سال  رشیپذ خیتار .0

 .باشند یبورس یها

 .اسفند ماه باشد 23باشد به عبارتی پایان سال مالی آنها  نداشته مالی سال تغییر نمونة .2

 .باشد دسترس در دوره طول در تحقیق، محاسبات و مطالعات برای شرکت ها نیاز مورد اطالعات .9
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 .گردیدند حذف آماری نمونه از( هابانک و لیزینگ هلدینگ، سرمایه گذاری،)مالی  واسطه گری هایشرکت .1

 .سهام شرکت در تمام سال های دوره پژوهش معامله شده باشد .5

گردآوری  جهت. شرکت برای نمونه مطالعه انتخاب گردید 55پس از بررسی شرکت ها از لحاظ ویژگی های یادشده، در مجموع 

 دستیابی برای و استفاده شد اسنادی مطالعات و ایکتابخانه روش از تحقیق موضوع ادبیات تبیین خصوص در اطالعات مبانی نظری

 ساالنه هایگزارش و تهران بهادار اوراق بورس سازمان هایسالنامه و مجالت از تحقیق فرضیات پردازش نیاز، برای مورد اطالعات به

 :اطالعاتی هایبانک تحقیق این در. خواهند شداستفاده  تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت مالی هایصورت و

 .باشدمی معتبر اینترنتی منابع خصوصاً و داخلی و خارجی مقاالت ها،نامهپایان بهادار، اوراق بورس از شده استخراج اطالعات

 و آوریبورس، جمع در شده پذیرفته هایمالی شرکت اطالعات بانک نوین، آوردره تدبیرپرداز، افزارنرم تحقیق از های دادههمچنین 

با استفاده از نرم  باشد که می 0های پانل روش آزمون فرضیات در مطالعه حاضر روش داده .شد گردآوری اکسل افزارنرم از استفاده با

2افزار آماری 
Eviews   گردیدانجام. 

 

 یافته هاي پژوهش .3

 آمار توصيفی. 3-1
. پایا بودند( 0939تا  0933)اجرا شد، حاکی از آن بود که داده ها طی دوره زمانی تحقیق نتایج آزمون هایی که برای پایایی داده ها 

نشان می دهد میانگین  0نتایج مندرج در نگاره . ، مقادیر میانگین، میانه و انحراف معیار متغیرهای پژوهش را نشان می دهد2نگاره 

یک بودن مقادیر میانگین و میانه مشخص می کند که داده ها از توزیع مشاهدات و میانه آنها اختالف اندکی ندارند و این عدم نزد

 .نرمال برخوردار نمی باشند
 ، آمار توصيفی2نگاره

 متغير
 حداکثر حداقل ميانه ميانگين

انحراف 

 معيار

متغير 

سته
واب

        
013/134  204 0333- 1334 194/343 

       
1123/1  5113/1 1594/1 111/2 9510/0 

ل 
ستق

ي م
 متغيرها

FORMQ      

INFRMQ 4111/1  1931/1 1321/1 4315/2 9321/1 

EXTQ 229951 91991 3210 5011191 115331 

متغير کنترل
 

Wages Expense 3144/5 1111/5 1205/1 3231/4 4495/1 

Other Expense  5245/23 1191/95 493/031- 102/35 410/91 

Return on Assets 1011/1 1051/1 1010/1 1424/1 1015/1 

Net Margin on Sales 1201/1 1413/1 1301/2- 5011/1 9131/1 

Gross cost margin 2335/0 0014/1 199/051- 911/003 1115/01 

Employee-Mgr. ratio 111150 5/3331 124103- 5111300 933231 

 

                                                           
1. Panel Data  
2
. Econometric views 
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 بررسی فرض هاي کالسيک مدل رگرسيون خطی. 3-2
در هر مدل رگرسیون باید فرض های خاصی برقرار باشد که در صورت نقض هر یک از آن ها، خواص مطلوب برآوردهای      

در تحقیق حاضر، فرض های یاد شده به شرح زیر مورد بررسی . پارامترهای رگرسیون یا آزمون فرضیه با مشکل مواجه می گردد

 : قرار گرفته است

 

 
 رسيونرگ هاي شرط ، پيش3نگاره

 نتيجه احتمال آماره  نوع آزمون پيش شرط هاي رگرسيون

 نرمال بودن مدل 1190/1 199/303 برا-جارکیو مدل اخالل اجزای نرمال بودن توزیع

 4391/1 1059/1 وایت آماره ها واریانس همسانی
 واریانس بودن همسان تایید

 خطاها

 عدم وجود خودهمبستگی 4201/1 131/2 گادفری بریوش خودهمبستگی بین اجزای اخالل

 تحقيق مدل برآورد روش تعيين. 3-3
 یا مبدأها از بودن عرض یکسان فروض از یک کدام نمود که مشخص ابتدا باید با توجه به روش مدل سازی داده های تلفیقی،     

در این آزمون . لیمر استفاده می شود  Fآزمون از منظور بدین. گردد مقاطع مختلف، می بایست اعمال آن برای بودن متفاوت

چنان . بر ناهمسانی عرض از مبدأها داللت داردH1 ، نشان دهنده یکسان بودن عرض از مبدأها بوده و در مقابل فرضیه H0فرضیه

جدول، بزرگ تر باشد فرضیه صفر رد شده و متفاوت بودن عرض از مبدأها برای  Fمحاسباتی از مقدار بحرانی F چه مقدار آماره 

 :  شده است ارائه 1در نگاره   Fآزمون به مربوط نتایج. مقاطع مختلف پذیرفته می شود

     
 ليمر براي مدل هاي تحقيق  F ، نتایج آزمون4نگاره 

 

 

 

      

  

 شدن مشخص از پس. رد می شود مبدأها در مقاطع مختلف از برابری عرض بر مبنی صفر نتایج این نگاره نشان می دهد فرضیه    

 تعیین (تصادفی یا ثابت اثرات)مدل  برآورد در استفاده روش مورد باید نیست، یکسان مقاطع مختلف برای مبدأ از عرض این که

، مبنی بر سازگاری تخمین های اثر تصادفی در H0در این آزمون فرضیه . شود می آزمون هاسمن استفاده از منظور بدین که گردد

پذیرفته شود روش اثرات  H0بنابراین در صورتی که . ، مبنی بر ناسازگاری تخمین های اثر تصادفی قرار می گیردH1مقابل فرضیه 

. تصادفی بر روش اثرات ثابت مرجح خواهد بود و در غیر این صورت، روش اثرات ثابت بر روش اثرات تصادفی برتری خواهد داشت

 .، نشان داده شده است5نتایج مربوط به آزمون هاسمن در نگاره 

 

 

 

 

 

 نتيجه آزمون سطح معناداري آماره   مدل

 H0رد  111/1 931/9 0مدل

 H0رد  111/1 312/1 2مدل
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 واثرات تصادفی، نتایج آزمون هاسمن براي انتخاب بين اثرات ثابت 5نگاره 

 

 

 

 

 

 . ، بیانگر آن است که فرضیه صفر رد شده، لذا مدل ها باید به روش اثرات ثابت برآورد گردد5نتایج نگاره 

 (کار سرمایه دیدگاه از) ها شرکت متغیر وابسته عملکرد: آزمون فرضيه هاي تحقيق. 3-4

، 1مندرج در نگاره ( شرکت-سال)به منظور آزمون فرضیه های تحقیق برای مدل رگرسیونی مدنظر، از نتایج برآورد رگرسیون 

 .استفاده شده است

 (کار سرمایه دیدگاه از) ها شرکت ، نتایج آماري آزمون مدل تحقيق، متغير وابسته عملکرد6نگاره

 tآماره  ضریب متغير
 مقدار احتمال

Prob 
 نوع رابطه

 داري سطح معنی

 (درصد 5خطاي )

 درصد 35در سطح  مثبت و معنی دار  9320/9 384/2 485/8 مقدار ثابت

FORMQ 282/1 232/3 9468/9  درصد 35در سطح  مثبت و معنی دار 

INFRMQ 239/9 383/2 9121/9  درصد 35در سطح  مثبت و معنی دار 

EXTQ 853/5 212/2 9154/9  درصد 35در سطح  مثبت و معنی دار 

Wages Expense 254/2 595/4 9199/9  درصد 35در سطح  مثبت و معنی دار 

Other Expense  239/1 395/3 914/9  درصد 05در سطح  مثبت و معنی دار 

Return on Assets 305/1 811/2 999/9  درصد 35در سطح  مثبت و معنی دار 

Net Margin on Sales 539/1 192/3 914/9  درصد 35در سطح  مثبت و معنی دار 

Gross cost margin 018/9 645/3 999/9  درصد 35در سطح  مثبت و معنی دار 

Employee-Mgr. ratio 303/1 312/4 994/9  درصد 35در سطح  مثبت و معنی دار 

   تعيين مقادیر ضریب
128/9 

   مقادیر ضریب تعيين تعدیل شده 
190/9 

 آزمون دوربين واتسون
 D-W 

082/1 

 -آزمون نرمال بودن جمالت اخالل

 آماره جارکو برا 

 

633/8 

 963/9 احتمال آماره جارکو برا

 F  158/2 مقدار آزمون

 Prob 936/9 مقادیر   

 مدل
 روش تایيد شده   نتيجه سطح معناداري   آماره  

 اثرات ثابت H0رد  1231/1 5431/3 0مدل

 اثرات ثابت H0رد  1104/1 5131/9 2مدل
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درصد به  5، در این نگاره، می توان دریافت که مدل رگرسیونی برازش شده در سطح خطای F (0530/2)با نگاهی به مقدار آماره 

 درصد از عملکرد 02با توجه به مقدار ضریب تعیین  مدل می توان ادعا نمود که متغیرهای مدل حدود . طور کلی معنادار است

نیز موید عدم وجود ( 332/0)همچنین، بررسی مقدار آماره دوربین واتسون . را توضیح می دهند (کار سرمایه دیدگاه از) ها شرکت

باتوجه . است 2دلیل این امر، تمایل آماره دوربین واتسون به سمت عدد . خود همبستگی بین اجزای اخالل مدل رگرسیون می باشد

 :ضیه های تحقیق را به صورت زیر تجزیه و تحلیل نمودبه معناداری و مناسب بودن مدل رگرسیون برازش شده می توان فر

 رابطه( کار سرمایه دیدگاه از) ها شرکت عملکرد و کیفیت تضمین های رسمی برنامه بین :فرضيه اول تحقيق بيان می کند

مثبت  FORMQمربوط به متغیر  tهمان طور که در نگاره فوق مالحظه می شود، ضریب برآوردی و آماره  .دارد معناداری و مثبت

 .درصد تأیید می شود 5فرضیه تحقیق در سطح خطای   رد شده و H0لذا فرضیه . درصد معنادار می باشد 5و در سطح خطای 

 رابطه( کار سرمایه دیدگاه از) ها شرکت عملکرد و کیفیت تضمین  غیررسمی های برنامه بین :فرضيه دوم تحقيق بيان می کند

مثبت  INFRMQمربوط به متغیر  tهمان طور که در نگاره فوق مالحظه می شود، ضریب برآوردی و آماره  .دارد معناداری و مثبت

 .درصد تأیید می شود 5فرضیه تحقیق در سطح خطای  رد شده و H0لذا فرضیه . درصد معنادار می باشد 5و در سطح خطای 

( کار سرمایه دیدگاه از) ها شرکت عملکرد و کیفیت تضمین خارجی کمک های برنامه بین :فرضيه سوم تحقيق بيان می کند

 EXTQمربوط به متغیر  tهمان طور که در نگاره فوق مالحظه می شود، ضریب برآوردی و آماره  .دارد معناداری و مثبت رابطه

 .تأیید می شوددرصد  5فرضیه تحقیق در سطح خطای  رد شده و H0لذا فرضیه . درصد معنادار می باشد 5مثبت و در سطح خطای 

 (کار افزوده ارزش) ها شرکت متغیر وابسته عملکرد: آزمون فرضيه هاي تحقيق. 3-5
، 4مندرج در نگاره ( شرکت-سال)به منظور آزمون فرضیه های تحقیق برای مدل رگرسیونی مدنظر، از نتایج برآورد رگرسیون 

 .استفاده شده است

 (کار افزوده ارزش) ها شرکت وابسته عملکرد ، نتایج آماري آزمون مدل تحقيق، متغير2نگاره

 tآماره  ضریب متغير
 مقدار احتمال

Prob 
 نوع رابطه

 داري سطح معنی

 (درصد 5خطاي )

 درصد 35در سطح  مثبت و معنی دار  999/9 512/6 492/8 مقدار ثابت

FORMQ 851/3 022/2 998/9  درصد 35در سطح  مثبت و معنی دار 

INFRMQ 284/9 822/2 999/9  درصد 35در سطح  مثبت و معنی دار 

EXTQ 224/8 510/3 992/9  درصد 35در سطح  مثبت و معنی دار 

Wages Expense 412/1 243/3 999/9  درصد 35در سطح  مثبت و معنی دار 

Other Expense  088/1 521/2 992/9 
مثبت و معنی 

 دار 

 05در سطح 

 درصد

Return on Assets 424/2 212/4 999/9  درصد 35در سطح  مثبت و معنی دار 

Net Margin on Sales 312/1 824/3 924/9  درصد 35در سطح  مثبت و معنی دار 

Gross cost margin 084/9 284/2 999/9  درصد 35در سطح  مثبت و معنی دار 

Employee-Mgr. ratio 328/2 411/6 999/9  درصد 35در سطح  مثبت و معنی دار 
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   ضریب تعيين مقادیر

328/9 

   مقادیر ضریب تعيين تعدیل شده 
282/9 

 آزمون دوربين واتسون
 D-W 

152/2 

 -آزمون نرمال بودن جمالت اخالل

 آماره جارکو برا 
122/6 

 129/9 احتمال آماره جارکو برا

  F مقدار آزمون
338/4 

 Prob مقادیر   
999/9 

درصد به  5، در این نگاره، می توان دریافت که مدل رگرسیونی برازش شده در سطح خطای F (9923/1)با نگاهی به مقدار آماره 

 درصد از عملکرد 92با توجه به مقدار ضریب تعیین مدل می توان ادعا نمود که متغیرهای مدل حدود . طور کلی معنادار است

نیز موید عدم وجود خود ( 054/2)مقدار آماره دوربین واتسون همچنین، بررسی . را توضیح می دهند (کار افزوده ارزش) ها شرکت

باتوجه به . است 2دلیل این امر، تمایل آماره دوربین واتسون به سمت عدد . همبستگی بین اجزای اخالل مدل رگرسیون می باشد

 :ه و تحلیل نمودمعناداری و مناسب بودن مدل رگرسیون برازش شده می توان فرضیه های تحقیق را به صورت زیر تجزی

 رابطه( کار ارزش افزوده دیدگاه از)ها  شرکت عملکرد و کیفیت تضمین رسمی های برنامه بین: فرضیه اول تحقیق بیان می کند

مثبت  FORMQمربوط به متغیر  tهمان طور که در نگاره فوق مالحظه می شود، ضریب برآوردی و آماره  .دارد معناداری و مثبت

 .درصد تأیید می شود 5رد شده و  فرضیه تحقیق در سطح خطای  H0لذا فرضیه . رصد معنادار می باشدد 5و در سطح خطای 

 رابطه( دیدگاه ارزش افزوده کار از) ها شرکت و عملکرد کیفیت تضمین غیررسمی های برنامه بین: فرضیه دوم تحقیق بیان می کند

 INFRMQمربوط به متغیر  tهمان طور که در نگاره فوق مالحظه می شود، ضریب برآوردی و آماره  .دارد معناداری و مثبت

درصد تأیید می  5رد شده و فرضیه تحقیق در سطح خطای  H0لذا فرضیه . درصد معنادار می باشد 5مثبت و در سطح خطای 

 .شود

( کار ارزش افزوده دیدگاه از) ها شرکت عملکرد و کیفیت تضمین خارجی کمک های برنامه بین: فرضیه سوم تحقیق بیان می کند

 EXTQمربوط به متغیر  tهمان طور که در نگاره فوق مالحظه می شود، ضریب برآوردی و آماره  .دارد معناداری و مثبت رابطه

د تأیید می درص 5رد شده و فرضیه تحقیق در سطح خطای  H0لذا فرضیه . درصد معنادار می باشد 5مثبت و در سطح خطای 

 .شود
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 بحث و نتيجه گيري .4
اجرای مدل مدیریت کیفیت جامع باعث بهبود یافتن شاخص ها و عملکرد شرکت شده و در بدترین حالت باعث حفظ شرایط 

مدیریت کیفیت جامع بهبود کیفیت محصوالت و خدمات از طریق بهبود منابع انسانی، فرآیندها و تجهیزات . موجود می گردد

مدیریت کیفیت جامع اعتقاد دارد که خدمات و تولیدات، همواره با . موجود و به موازات آن کاهش هزینه های حوزه عملیاتی است

کیفیتی بهتر در دسترس مشتریان درونی و بیرونی سازمان گذاشته شود و بر آن است که با در نظر گرفتن بازخورد از همین 

عملکرد مالی شرکت یکی از دغدغه های مهم صاحبان سهام و مدیران . خدمتی را تعیین کندمشتریان، مشخصات کیفی هر تولید یا 

عوامل . واحدهای اقتصادی است، مدیران با استفاده از روش های جدید سعی در اداره بهتر سازمان و ارائه عملکرد ممتاز دارند

سعی می کند مجموعه ای از روش های کارا و مؤثر بر متعددی عملکرد مالی شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد و هر شرکتی 

میزان توسعه یافتگی کشورها، مقبولیت روش، ریسک پذیری مدیران در . بهبود روندها و فرایندهای تجاری اش را انتخاب کند

مزیت برتری در انتخاب روش ها و وجود نرم افزارهایی که برای تسهیل به کارگیری این روش ها در سازمان ها وجود دارد موجب 

سرمایه گذاری مستمر ضرورتی انکار ناپذیر برای طی کردن مسیر توسعه در سطح کالن و در سطح بنگاه . گزینش آن خواهد شد

تجربه تاریخی بسیاری از . توسعه سرمایه گذاری نشانه ی توسعه فعالیت شرکت ها و بنگاه های اقتصادی است. های اقتصادی است

و تازه صنعتی شده گواهی بر این مدعاست که سرمایه گذاری، موجب استحکام و افزایش تولید شده و با کشورهای توسعه یافته 

با توجه به اینکه هدف این . ارتقاء سطح کیفی و کمی تولید می توان انتظار داشت که عملکرد شرکت دارای روند صعودی باشد

ها می باشد و اینکه معیار عملکرد مالی شرکت ها از  شرکت مالی دعملکر بر آنها تأثیر و کیفیت مدیریت های روش تحقیق بررسی

 مدیریت های دو دیدگاه سرمایه کار و ارزش افزوده کار بررسی گردید، نتایج فرضیه ها نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار بین روش

د مالی شرکت ها نتایج نشان داد که البته با توجه به دو معیار بودن سنجش عملکر. ها می باشد شرکت مالی عملکرد و کیفیت

کار بیشتر از معیار عملکرد مالی شرکت ها از دیدگاه سرمایه کار می  افزوده با معیار ارزش ها شرکت مقدار ضریب تعیین عملکرد

 .باشد، در نتیجه قدرت مدل این معیار بیشتر می باشد
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