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Considering the current economic situation in Iran, domestic production can reduce import 
and consequently increase employment rate. High quality products have always been im-
portant for consumers as a main factor for purchasing Iranian products. One of the key fac-
tors of quality is labor force in workshops. Workers are employed in the workshops through 
a contract, thus, the type and the terms of contract can affect their job satisfaction and quality 
of work, and consequently the quality of product. This study aims to investigate the role of 
workers and their terms of contract on the quality of products in the workshops. The pop-
ulation was all the large industrial workshops of Khorasan Razavi province, sampling 163 
workshops The data are extracted using questionnaire, and then analyzed through general-
ized order logit model. The findings show that the individual characteristics variables such 
as education, marital status, age, work experience, working hours, and income have a posi-
tive relationship with contract-related variables such as rewards and meal, and effective in-
dexes of product quality such as policies for work-life balance and workshop management.
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بهار 1400. دورۀ 9. شمارۀ 1 فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

نوع مقاله: علمیـ  پژوهشی

در شــرایط کنونــی اقتصــاد ایــران، تکیــه بــه تولیــد داخلــی ســبب کاهــش نیــاز بــه واردات 
ــن تقاضــای  ــرای تأمی ــت ب ــد کاالی باکیفی ــود. تولی ــتغال زایی می ش ــق اش ــال آن رون و به دنب
مصرف  کننــدگان مهــم بــوده و یکــی از اساســی ترین فاکتورهــا بــرای ترغیــب خریــد 
کاالی ایرانــی اســت. یکــی از عوامــل مؤثــر بــر کیفیــت، نیــروی کاِر شــاغل در کارگاه اســت. 
ــوند؛  ــت می ش ــغول فعالی ــدی مش ــای تولی ــای کار در واحده ــق قرارداده ــران از طری کارگ
ــان و  ــِت کار آن ــت شــغلی و درنتیجــه کیفی ــر رضای ــا و شــرایط آن ب ــرارداد آن ه ــوع ق ــذا ن ل
به تبــع کیفیــت کاالی تولیــدی مؤثــر اســت. ایــن تحقیــق به دنبــال بررســی نقــش کارگــران 
و شــرایط قــرارداد کار آن هــا در کیفیــت کاالهــا در کارگاه  هــای صنعتــی بــزرگ اســت. جامعــۀ 
آمــاری پژوهــش »کارگاه  هــای بــزرگ صنعتــی« اســتان خراســان رضــوی بــوده کــه نمونــه  ای 
ــزار  ــک اب ــه کم ــد و ب ــاب ش ــه  ای انتخ ــری طبق ــب نمونه  گی ــورد برحس ــر 163 م ــتمل ب مش
ــه و  ــورد تجزی ــا م ــه، داده  ه ــی تعمیم  یافت ــت ترتیب ــدل الجی ــتفاده از م ــش نامه   و اس پرس
ــا ویژگی  هــای فــردی  تحلیــل قــرار گرفــت. نتایــج نشــان داد در گــروه متغیرهــای مرتبــط ب
کارگــران، عوامــل »تحصیــات، تأهــل، ســن، ســابقۀ کاری، میــزان ســاعت کاری  و درآمــد«، 
ــا قــرارداد کار، عوامــل »وجــود امتیــازات مــوردی در قــرارداد  در گــروه متغیرهــای مرتبــط ب
ــت  ــر کیفی ــر ب ــاخص  های مؤث ــا ش ــط ب ــای مرتب ــروه متغیره ــی« و در گ ــای غذای و وعده  ه
ــت کارگاه«  ــی و مدیری ــادل کار و زندگ ــود تع ــل »سیاســت  های بهب ــی، عوام ــای صنعت کااله

ــد. ــی بوده  ان ــای صنعت ــت کااله ــش کیفی ــر افزای ــا  دار ب ــت و معن ــر مثب دارای اث
.J6 ،J53 ،C21،E2 :JEL طبقه بندی
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1. مقدمه
نیــروی انســانی را یــک منبــع فرصــت در راســتای اهــداف توســعۀ پایــدار تلقــی کرده انــد کــه تحــت 
ــا هــدف ایجــاد  ــا ب ــا و پروژه  ه ــی و اقتصــادی اســت. اجــرای برنامه  ه ــل سیاســی، اجتماع ــر عوام تأثی
فرهنــگ کارآفرینــی در دوره  هــای آموزشــی و دانشــگاهی، برقــراری ارتبــاط مؤثــر بیــن نیازهــای صنایــع 
ــن زمینــه اســت  و مهــارت نیــروی انســانی و به وجــود آوردن روحیــۀ همــکاری از عوامــل مهــم در ای
)Chitescu & Lixandru, 2016, p. 822(. رفتارهــای حمایتــی مدیــران ســازمان ها و کارگاه هــا بــا 
کارگــران و کارکنــان ســبب ایجــاد محیــط حمایتــِی کاری می گــردد و ایــن امــر موجــب ایجــاد تعهــد 
 Tsarenko, Leo( و تــاش در نیــروی کار می شــود و درنتیجــه ســرمایۀ اجتماعــی را بهبــود می  بخشــد
Tse, 2018, p. 260 &(. نیــروی انســانی خبــره و باانگیــزه منشــأ موفقیــت بــرای هــر نهــادی به شــمار 
مــی رود و تولیــدات، کاالهــا و خدمــات آن نهــاد را به ســمت ارائــۀ باکیفیت  تــر ســوق می دهــد. تولیــد 
ــش  ــه افزای ــک ب ــر کم ــد عاوه ب ــش تولی ــت. افزای ــور اس ــاد کش ــم در اقتص ــای مه ــی از بخش  ه یک
درآمــد ســرانه و رفــاه مــردم، دارای اثــرات مثبــت دیگــری، ازقبیــل ایجــاد اشــتغال، نیــز خواهــد بــود. 
ــی  ــزرگ صنعت ــای ب ــژه کارگاه  ه ــی به وی ــای صنعت ــد کارگاه  ه ــا تولی ــط ب ــم و مرتب ــز مه یکــی از مراک
ــه اشــتغال مشــغول کــرده و به دلیــل صرفه  هــای حاصــل  اســت کــه تعــداد بیشــتری از کارگــران را ب
ــع مهــم تولیــدی در ایــن کارگاه  هــا کــه  از مقیــاس، نقــش پررنگ تــری در اقتصــاد دارد. یکــی از مناب
نقــش کلیــدی را در بیــن نهاده  هــای تولیــد دارد، کارگــران یــا همــان نیــروی انســانِی مشــغول فعالیــت 

در ایــن کارگاه  هــا هســتند.  

ــادی  ــع و نهاده  هــای الزم و تأمیــن آن هــا اهمیــت زی ــه مناب در کارگاه  هــای صنعتــی، دسترســی ب
ــل و... در  ــوژی، حمل و نق ــاخت  ها، تکنول ــرژی، زیرس ــروی کار، ان ــه، نی ــواد اولی ــه م ــی ب دارد. دسترس
ــوان  ــد به عن ــز می  توان ــت نی ــت  های دول ــزایی دارد. سیاس ــش بس ــی نق ــای صنعت ــت کارگاه  ه موفقی
عامــل بــرون  زا بــر تولیــدات ایــن کارگاه  هــا اثرگــذار باشــد. امــا موضــوع قطعــی و مهــم در ایــن میــان 
ــروی  ــت. نی ــی اس ــداف کارگاه صنعت ــبرد اه ــانی در پیش ــل انس ــروی کار و عام ــت نی ــش و اهمی نق
ــروی کار  ــه نی ــت؛ چراک ــد اس ــاز تولی ــورد نی ــای م ــایر نهاده  ه ــا س ــی ب ــای مهم کار دارای تفاوت  ه
ــی و  ــی، ذهن ــای فیزیک ــه توانایی  ه ــت، بلک ــر گرف ــادی درنظ ــادۀ م ــۀ نه ــط به منزل ــوان فق را نمی ت
ــا  ــروی کار ی ــخصیتی نی ــای ش ــذارد. ویژگی  ه ــر می گ ــدات تأثی ــر  تولی ــدت ب ــخصیتی آن به ش ش
ــت  ــی و کیفی ــد کارگاه صنعت ــت، در تولی ــد و خاقی ــئولیت  پذیری، تعه ــد مس ــران، مانن ــان کارگ هم
کاالهــای آن نقــش دارد. همچنیــن آموزش  هــا و ســطح مهارت  هــای کارگــران مهــم اســت و ایــن امــر 
ــران  ــارت کارگ ــک ســو سیاســت  های توســعۀ مه ــان اثربخشــی دارد. از ی ــره  وری آن ــرد و به ــر عملک ب
ــوی  ــذارد )Cookey & Janyam, 2017, p. 821( و از س ــر می گ ــا تأثی ــی آن ه ــت کار خروج ــر کیفی ب
 Cova &( دیگــر مشــارکت کارگــران و یادگیــری آن هــا نیــز بــر کیفیــت کاالی صنعتــی اثرگــذار اســت
ــه آنچــه بیــان شــد، نقــش و تأثیــر کارگــران در کیفیــت کاال و  ــا توجــه ب Monroy, 2016, p. 134(. ب
محصــوالت انکارناشــدنی اســت. بنابرایــن تأمیــن نیازهــا و خواســته  های کارگــران و رضایــت آنــان و در 
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رأس آن  هــا، رضایــت از شــرایط قــرارداد کار می  توانــد بــر کیفیــت کاالهــا و محصــوالت کارگاه صنعتــی 
اثرگــذار باشــد. امــا کیفیــت کاال یــا همــان محصــوالت کارگاه تحــت تأثیــر عوامــل دیگــری نیــز اســت. 

قــرارداد کار اصطاحــی اســت کــه در حقــوق کار بــرای توافــق دوجانبــه فــی مابیــن اشــخاص در 
زمینــۀ انجــام کار در ازای اجــر مــادی بــه کار مــی  رود و جانشــین »عقــد اجــارۀ انســان« در فقــه اســامی 
ــدت  ــوع »م ــه دو ن ــرارداد کار ب ــیم ق ــت. تقس ــی اس ــوق اروپای ــات« در حق ــارۀ خدم ــرارداد اج و »ق
ــران، »مــدت موقــت« و »مــدت غیرموقــت«  ــون کار ای ــه تعبیــر قان ــا ب ــن« ی ــن« و »مــدت نامعّی معّی
ــی  ــوع به خوب ــن دو ن ــک از ای ــگاه هری ــه جای ــر اینک ــی اســت مشــروط ب ــا و منطق ــته بندی ای بج دس
مشــخص و مــورد اســتفادۀ هرکــدام به نوعــی معلــوم باشــد. در آن صــورت، هــم کارفرمــا می  توانــد بــا 
توجــه بــه نیازهــای کار و کارگاه، کارگــران را به خدمــت گیــرد و هــم حقــوق کارگــران درحــد ممکــن 

ــعیدی، 1388، ص. 82(. ــردد )س ــن می گ ــب تأمی ــور مناس و  به ط

ــه در  ــور ک ــای کاری کش ــغلی و قرارداده ــت ش ــت امنی ــزارش وزارت کار از وضعی ــن گ  جدیدتری
شــهریور 1395 منتشــر شــده، حاکــی از آن اســت کــه بیــش از 90 درصــد کارگــران دارای »قــرارداد 
موقــت« هســتند و ایــن مســئله نشــان دهندۀ نبــود امنیــت شــغلی و وضعیــت نامطلــوب قراردادهــای 
ــرارداد  ــدی از شــرایط ق ــدم رضایتمن ــت شــغلی و ع ــدان امنی کاری اســت. از نظــر روان شــناختی، فق
ــر  ــت کار کارگ ــر کیفی ــر ب ــال کار و از ســوی دیگ ــرد درقب ــد و مســئولیت ف ــر تعه ــو ب ــک س کار از ی
اثرگــذار اســت. قراردادهــاي کار دائــم تــا حــدودي تضمین  کننــدۀ امنیــت شــغلي کارگــران اســت. امــا 
ــا  ــه قرارداده ــد. این گون ــران فراهــم نمی کن ــرای امنیــت شــغلي کارگ ــی ب ــت تضمین ــاي موق قرارداده
ــۀ  ــر از ادام ــي مي  شــود و کارگ ــه تلق ــد، خاتمه  یافت ــرارداد موافقــت نکن ــد ق ــا تمدی ــا ب چنانچــه کارفرم
اشــتغال محــروم مي  گــردد. قراردادهــای مــدت معّیــن در صنایــع کارگاهــی نیــز مــورد اســتفاده قــرار 
ــوع کارگاه  هــا و نقــش مهــم آن هــا در تولیــد، حساســیت  ــه اهمیــت ایــن ن ــا توجــه ب می  گیــرد کــه ب
ــان  ــه کــه بی ــوع قراردادهــا در آن هــا بیــش از ســایر مشــاغل اســت؛ چراکــه همان گون ــن ن اجــرای ای
شــد، صنایــع کارگاهــی از یــک ســو به علــت نقــش و جایــگاه انکارناپذیرشــان در ایجــاد اشــتغال مفیــد 
ــا ســایر بخش  هــا، نقــش بســزایی در  ــد تنگاتنــگ ب ــر در کشــور و از ســوی دیگــر به دلیــل پیون و مؤث
ــان دارای  ــر تولیــد آن ــر ب ــه عوامــل مؤث ــن توجــه ب ــد. بنابرای توســعۀ اقتصــادی و ایجــاد اشــتغال دارن

اهمیــت اســت.  

ــر شــرایط  ــزان تأثی ــه توضیحــات ذکرشــده، هــدف تحقیــق حاضــر آن اســت کــه می ــا توجــه ب ب
ــش های  ــنجد. پرس ــزرگ بس ــای ب ــی در کارگاه  ه ــت کاالی صنعت ــر کیفی ــران را ب ــرارداد کار کارگ ق

تحقیــق عبارت انــد از:

ـ ویژگی  هــای فــردی کارگــران بــه چــه میــزان بــر کیفیــت کاال در کارگاه  هــای صنعتــی اثرگــذار 
اســت؟
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ـ شرایط ذکرشده در قرارداد کار کارگران چه اندازه بر کیفیت کاال تأثیر می گذارد؟

ــه  ــد و اثرگذاری شــان ب ـ چــه عوامــل دیگــری در کیفیــت کاال و محصــوالت صنعتــی نقــش دارن
چــه میــزان اســت؟ 

ــل  ــاری انتخــاب شــده و عوام ــۀ آم ــوان جامع ــزرگ به عن ــی ب ــای صنعت ــق، کارگاه  ه ــن تحقی در ای
ــردی  ــای ف ــرارداد، ویژگی  ه ــرایط ق ــه ش ــی، ازجمل ــوالت صنعت ــای محص ــت کااله ــر کیفی ــر ب مؤث
ــزار  ــری از نرم اف ــنجی و بهره  گی ــاری و اقتصادس ــای آم ــک روش  ه ــه کم ــل، ب ــایر عوام ــران و س کارگ

ــده اســت.  ــل ش ــه و تحلی Stata تجزی

2. پیشینۀ تحقیق
ــا  ــده؛ ام ــام ش ــادی انج ــای زی ــر آن پژوهش ه ــر ب ــل مؤث ــران و عوام ــغلی کارگ ــت ش ــارۀ رضای درب
درخصــوص اثــر یــا نقــش کارگــران در کیفیــت محصــوالت تولیــدی تحقیقــات کمتــری صــورت گرفتــه 

ــه اشــاره شــده اســت.    ــق در ادام ــه موضــوع تحقی ــر ب ــات نزدیک ت ــه برخــی از مطالع اســت. ب

ــتفادۀ  ــر اس ــر ب ــل مؤث ــرارداد کار«، عوام ــوع ق ــل »ن ــه و تحلی ــی و تجزی ــعیدی )1388( در بررس س
نامناســب برخــی از کارفرمایــان از »قراردادهــای مــدت موقــت« را ارزیابــی کــرده و بــه ایــن نتیجه رســیده 
اســت کــه بیــن متغیرهــای ثبــات بــازار تولیــدات، نحــوۀ عمــل مجریــان )اعضــای مراجــع حــل اختــاف(، 
ناآشــنایی کارگــران و کارفرمایــان بــا قانــون کار، صاحیــت نداشــتن پیمانــکاران یــا شــرکت های خدماتی، 
کمبــود فرصــت شــغلی و حمایــت نکــردن دولــت از کارفرمایــان در کاهــش هزینه  هــا بــا متغیــر »اســتفادۀ 

نامناســب از قراردادهــای کار موقــت« رابطــۀ هم بســتگی مســتقیم و مثبــت وجــود دارد.  

درمــورد کارگاه  هــای بــزرگ صنعتــی و رضایــت شــغلی کارگــران، مهرابیــان، فلکــی و ســیدفضلی 
)1392( در پژوهشــی »کارگاه بــزرگ صنعتــی تولیــد نئوپــان« را انتخــاب کردنــد و بــه بررســی نقــش 
ــر  ــق 98 کارگ ــن تحقی ــاری ای ــۀ آم ــد. جامع ــران پرداختن ــغلی کارگ ــت ش ــی در رضای ســامت عموم
شــاغل در ایــن کارخانــه بودنــد. نتایــج نشــان داد بیــن ســامت عمومــی و رضایــت شــغلی هم بســتگی 
ــی و  ــب، ایمن ــع و مناس ــع بموق ــت ترفی ــردن فرص ــم ک ــذا فراه ــود دارد؛ ل ــا  داری وج ــت و معن مثب

اســتاندارد محیــط کار و بهبــود شــرایط محیــط کار بایــد مــورد تأکیــد قــرار گیــرد.  

ــای  ــه انگیزه ه ــران ب ــه کارگ ــه چگون ــد ک ــان دادن ــی نش ــی1 )2018( در پژوهش ــراس و کلس گیوت
ــاالوی، کارگــران  ــی در کشــور م ــک آزمایــش میدان ــد. در ی ــرارداد کار پاســخ می  دهن ایجادشــده در ق
دارای قــرارداد کار موقــت مــورد پرســش قــرار گرفتنــد و خروجــی کار آنــان از نظــر کیفیــت و کمیــت 
بررســی شــد. نتایــج حاکــی از آن بــود کــه کارگــران دارای قــرارداد بــا شــاخص  های انگیزشــی بیشــتر، 

1. Guiteras & Kelsey 



فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

139

بهار 1400. دورۀ 9. شمارۀ 1

مریم رسول زاده و همکاران. بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت کاال در کارگاه های صنعتی بزرگ با تأکید بر نقش کارگران و رونق تولید.

ــرارداد  ــوع ق ــورد ن ــران درم ــی کارگ ــدرت چانه  زن ــان ق ــا همچن ــته  اند. ام ــری داش ــی باکیفیت  ت خروج
کار آن هــا و شــرایط ذکرشــده در آن انــدک اســت.   

ــچامچر  ــۀ کارل، اس ــدی، مطالع ــات تولی ــت کاال و خدم ــود کیفی ــر بهب ــزه ب ــر انگی ــارۀ اث درب
ــزۀ  ــش انگی ــا افزای ــروژه ب ــک پ ــدی در ی ــت کار تولی ــه کیفی ــرد ک ــات ک ــتات2)2016( اثب و اس
ــِت  ــا کیفی ــان نشــان داد در کســب  و  کارهای ب ــق آن ــج تحقی ــۀ مســتقیم دارد. نتای ــان رابط کارکن
بــاال در ارائــۀ خدمــات، انگیــزۀ تــاش و کوشــش از مهم تریــن عوامــل در موفقیــت آن کســب و کار 

بــوده اســت.   

ــج آن در  ــرارداد کار و نتای ــی ق ــض روان ــوان »نق ــه ای باعن ــورد3 )2015( در مقال ــن و رادرف هارتم
ــنده  ها  ــد فروش ــار کردن ــی(« اظه ــت انتقال ــغلی و نی ــرش ش ــی، نگ ــش روان شناس ــنده  ها )نق فروش
ــی  ــد. وقت ــش می  یاب انتظاراتشــان از ســازمان خــود، براســاس تعهــدات واقعــی و پیش بینی  شــده افزای
کــه ســازمانی بــه همــۀ ایــن تعهــدات عمــل نمی کنــد، نقــض روانــی قــرارداد اتفــاق می  افتــد. در ایــن 
مطالعــه، وابســتگی بیــن جنبه  هــای روانــی، نقــض روانــی قــرارداد و نگــرش شــغلی )رضایــت شــغلی و 
الــزام ســازمانی( در فروشــنده  ها بررســی شــده اســت. نمونــۀ تحقیــق شــامل 308 پاسخگوســت. نتایــج 
پژوهــش گویــای آن اســت کــه 1. بُعــد روانــی بازخــورد عملکــرد و نظــم و ترتیــب اهــداف ســازمانی بــر 
نقــض روانــی قــرارداد اثرگــذار اســت؛ 2. نقــض روانــی قــرارداد تحــت اثــر بازخــورد عملکــرد و نظــم و 
ترتیــب اهــداف ســازمانی بــر نگــرش شــغلی مؤثــر اســت؛ 3. نگــرش شــغلی تحــت تأثیــر نقــض روانــی 
ــر نقــض  ــر واقــع شــده اســت. یافته  هــای پژوهــش ب ــی و جابه جــا شــدن مؤث ــر نیــت انتقال ــرارداد ب ق
ــا و نیــروی کار  ــط بیــن کارفرم ــرای درک رواب ــی مهــم و حســاس ب ــوان چارچوب ــرارداد به عن ــی ق روان

ــد.  ــد می  کن ــنده  ها( تأکی )فروش

بررســی کیفیــت تولیــد و رضایــت شــغلی کارگــران در مطالعــۀ کاربونــل و رودریگــز ـ اســکوئدرو4 
)2015( باعنــوان »اثــرات فــردی و مشــترک کنتــرل فراینــد و پــاداش مبتنــی بــر فراینــد، بــر عملکــرد 
محصــول جدیــد و رضایــت شــغلی« انجــام شــده اســت. مطابــق یافته  هــای پژوهــش، کنتــرل فراینــد و 
پــاداش مبتنــی بــر فراینــد، بســته بــه نــوع نتیجــۀ عملکــرد، می  توانــد اثــرات مثبــت یــا منفــی داشــته 
ــدی  ــا مخــل پایبن ــد اســت؛ ام ــد مفی ــت محصــول جدی ــرای کیفی ــد ب ــرل فراین ــن کنت باشــد. بنابرای
ــه  ــق آن اســت ک ــج تحقی ــه در نتای ــب توج ــۀ جال ــغلی اســت. نکت ــت ش ــه و رضای ــه، برنام ــه بودج ب
شــرکت  ها بایــد ترکیب  هــای کنتــرل فراینــد و پــاداش مبتنــی بــر فراینــد را کــه هدفــی بــرای توســعۀ 
محصــوالت جدیــد بــا کیفیــت مطلــوب اســت، مدنظــر قــرار دهنــد کــه ایــن امــر بــه رضایــت شــغلی 

کارگــران نیــز منجــر خواهــد شــد. 

2. Karle, Schumacher & Staat
3. Hartmann & Rutherford
4. Carbonell & Rodriguez-Escudero
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ــرد  ــر عملک ــزه ب ــرارداد و انگی ــواع ق ــر ان ــه بررســی تأثی ــق5 )2015( ب ــوی و هرت ــر، م ســوپراپتو، بک
پروژه  هــا پرداختنــد. در ایــن تحقیــق، نگــرش رابطــه  ای )هنجارهــای رفتــاری و تعهــد مدیریــت ارشــد( 
ــا اســتفاده از روش  و کیفیــت تیــم کاری )فرایندهــای کمکــی بین تیمــی( تحلیــل شــد. پژوهشــگران ب
ــد و  ــل پرداختن ــه و تحلی ــه تجزی ــرمایه  ای ب ــای س ــیزده عددی از پروژه  ه ــۀ س ــک نمون PLS-SEM و ی
ــردن کیفیــت تیــم کاری، قراردادهــای دارای  ــاال ب ــد کــه از طریــق ایجــاد ارتبــاط بهتــر و ب نشــان دادن
ــت  ــای ارتباطــی و کیفی ــدون مشــوق و نگرش  ه ــه ب ــوند ک ــرا می ش ــی اج ــر از پروژه  های مشــوق موفق ت

تیــم کاری هســتند.      

عوامــل مؤثــر بــر کیفیــت محصــوالت صنعتــی در مقالــۀ تِــه و آدبامــج و احمــد6 )2014( بررســی 
شــده اســت. ایشــان در پژوهــش خــود مقایســه  ای بیــن کشــورهای پیشــرفته و درحــال توســعه انجــام 
ــه روابــط بیــن ســه عامــل اصلــِی »شــرایط بهداشــتی و ایمنــی، انگیــزه و رضایــت کارگــر، و  داده  و ب
ــان داد  ــج نش ــد. نتای ــول پرداخته ان ــت محص ــش کیفی ــی کاری« و افزای ــادل زندگ ــت  های تع سیاس
بهبــود در شــرایط بهداشــتی و ایمنــی تأثیــر مســتقیم و معنــاداری بــر افزایــش در کیفیــت محصــول 

ــدارد.  دارد؛ درحالــی کــه تعــادل زندگــی کاری تأثیــر مشــابهی ن

ســاب و ســایاه7 )2013( بــا مطالعــه    ای کیفــی دربــارۀ کارگــران قــراردادی آلمانــی، تعــادل بیــن کار 
و زندگــی آن  هــا را مــورد بررســی قــرار دادنــد. طبــق نتایــج تحقیــق آن هــا، نیــروی کار قــراردادی )افراد 
دارای قــرارداد کار موقــت( درحالــی کــه مــدت زمــان طوالنــی را بــه کار کــردن اختصــاص می دهــد، 
ــه ســفر  ــرای تعــادل کار و زندگــی خــود در چالــش اســت و دوری ایــن کارگــران از منــزل منجــر ب ب
ــوان  ــراد را می ت ــرادی کار اف ــای انف ــر برخــی از قرارداده و مشــکات دیگــری می  شــود. از ســوی دیگ
ــه  ــا درنظــر گرفتــن زمــان و مــکان را شــامل می  شــود و ب طراحــی کــرد کــه احتمــال کار راحت  تــر ب
تلفیــق بهتــر کار و زندگــی افــراد منجــر می  گــردد؛ لــذا ایــن نــوع قراردادهــا اثــر مثبتــی بــر عملکــرد 

کارگــران خواهــد داشــت. 

ــا  ــاداش و ی ــر پ ــی ب ــرارداد کار مبتن ــوع ق ــه ن ــر آن اســت ک ــش بیانگ ــدی پیشــینۀ پژوه جمع  بن
قراردادهــای دارای انعطــاف از نظــر اجــرا، ســبب بهبــود عملکــرد کارگــر می شــود و به تبــع بــر بهبــود 
ــود. از ســوی دیگــر قراردادهــا و نحــوۀ اعمــال شــرایط آن هــا  ــر خواهــد ب ــان نیــز مؤث کیفیــت کار آن
ــق  ــد. تحقی ــذار باش ــوآور اثرگ ــد و ن ــوالت جدی ــاد محص ــت و ایج ــد کاالی باکیفی ــر تولی ــد ب می  توان
ــران و ســایر  ــرارداد کار کارگ ــوارد ذکرشــده در ق ــدام از م ــذاری هرک ــب اثرگ ــرآورد ضرای ــا ب حاضــر ب
عوامــل مؤثــر بــر کیفیــت محصــوالت صنعتــی، میــزان اثرگــذاری هریــک را به صــورت کّمــی بــرآورد 

ــا تحقیقــات گذشــته شــده اســت.  کــرده کــه ایــن امــر ســبب تفــاوت مقالــۀ حاضــر ب

5. Suprato, Bakker, Mooi & Hertogh
6. Teh, Adebanjo & Ahmed
7. Sub & Sayah
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3. چارچوب نظری  
کیفیــت تحــت تأثیــر عوامــل متعــدد و متنوعــی اســت. ایــن عوامــل به طــور کلــی بــه دو گــروه عوامــل 
ــد و تحــت  ــر می گذارن ــت محصــول اث ــر کیفی ــی ب ــل بیرون ــی تقســیم می   شــود. عوام ــی و داخل بیرون
کنتــرل مدیریــت ســازمان قــرار نیســتند. عوامــل داخلــی ضمــن تأثیــر بــر کیفیــت، در اختیــار مدیریــت 
قــرار دارنــد. ازجملــۀ ایــن عوامــل نیــروی انســانی موجــود در هــر مرکــز تولیــدی یــا خدماتــی اســت 

کــه به عنــوان عاملــی اســتراتژیک، بــر کیفیــت مؤثرنــد )مهــرگان، 1373(.

هــر کشــور درحــال توســعه ای نیازمنــد بهبــود کیفیــت محصــوالت خــود در ســطح مورد درخواســت 
مشــتریان داخــل و خــارج اســت. نیــروی انســانی یکــی از عوامــل مهــم و مؤثــر بــر کیفیــت محصــول 
ــذا چارچــوب  ــرار گرفتــه اســت. ل اســت کــه به عنــوان محــور اساســی ایــن تحقیــق مــورد بررســی ق

نظــری پژوهــش از ســه منظــر قابــل ارائــه اســت:

1. تعریف کیفیت و ابعاد آن؛
2. نقش نیروی انسانی و یا کارگران در تولید محصول باکیفیت؛ 

3. عوامل مؤثر بر کیفیت محصوالت صنعتی. 

3ـ1. تعریف کیفیت و ابعاد آن
کیفیــت، هماننــد منشــور، دارای چندیــن وجــه اســت کــه براســاس هــر وجــه، تعریفــی مشــخص از 
ــت  ــارت اس ــت عب ــت: »کیفی ــوان گف ــت می ت ــع از کیفی ــی جام ــان تعریف ــود. در بی ــان می ش آن بی
ــوم  ــی آن معل ــا ارزیاب ــوان ب ــه بت ــت ک ــا خدم ــراورده ی ــک ف ــاص ی ــل خ ــا عم ــت ی ــه صنع از هرگون
ــا خیــر« )نعیمــی و  ــا شــرایط مشــخص منطبــق اســت ی ــا آن خدمــت ب ــا آن فــراورده ی کــرد کــه آی
ــت  ــد: تمامی ــه کرده  ان ــت را این گون ــي کیفی ــتانداردهاي بین  الملل ــازمان اس ــلطان آباد، 1393(. س س
 ویژگي  هــا و خصوصیــات محصــول یــا خدمــت کــه توانایــي بــرآورده کــردن نیازهــاي مشــتري را دارد

 )UNIDO8, 2006(. گارویــن9 )p. 103 ,1987( اســتدالل کــرد کــه کیفیــت هشــت بُعــد دارد: عملکــرد، 
ــده. در  ــت درک ش ــی و کیفی ــر، زیبایی شناس ــت تعمی ــت، قابلی ــان، متابع ــت اطمین ــخصه ها، قابلی مش
ــود  ــه بهب ــه  ای ک ــد؛ به گون ــت می  کنن ــر را تقوی ــه یکدیگ ــورت دوطرف ــاد به ص ــی ابع ــان، برخ ــن می ای
ــرد  ــط به صــورت منف ــز فق ــاد نی ــری می  شــود و برخــی ابع ــای دیگ ــه یکــی موجــب ارتق بخشــیدن ب

ــد. ــی کمــک کن ــای رقابت ــه ســاخت مزای ــد ب ــاد   می  توان ــن ابع ــد. درک ای عمــل می  کنن

ــان  ــت )Prajogo & Sohal, 2003, p. 901(. محقق ــی اس ــت جهان ــی در رقاب ــل اصل ــت عام کیفی
ــرم« و »ســخت«10 تقســیم  ــل »ن ــه عوام ــوان ب ــت را می  ت ــت کیفی ــر مدیری ــر ب ــل مؤث ــد عوام معتقدن

8. United Nations Industrial Development Organization
9. Garvin
10. ‘soft’ and ‘hard’ factors
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کــرد. عوامــل ســخت مرتبــط بــا جنبه  هــای فنــی مدیریــت کیفیــت بــوده و عوامــل نــرم مربــوط بــه 
 Vecchi & Brennan,( جنبه  هــای اجتماعــی و یــا مبتنــی بــر نیــروی انســانی یــا همــان مــردم11 اســت
p. 527 ,2011(. اختافــی کــه بیــن کیفیــت تولیــد محصــوالت غــرب و آســیا وجــود دارد، بــه فرهنــگ 
نیــز مربــوط اســت. بنابرایــن کشــورهای آســیایی و به ویــژه کشــورهای تولیدکننــدۀ اصلــی در راســتای 
توســعه نیــاز دارنــد بــه عوامــل نــرم مؤثــر بــر کیفیــت محصــوالت صنعتــی توجــه کننــد تــا بتواننــد در 

.)Mathur, Mittal & Dangayach, 2012, p. 10( ــت باقــی بماننــد ــازار رقاب ب

3ـ2.  نقش نیروی انسانی یا کارگران در تولید محصول باکیفیت 
انگیــزه و رضایــت کارکنــان یکــی از عواملــی اســت کــه ســبب توســعۀ کیفــی می  شــود. کارگرانــی کــه 
انگیــزه و رضایــت از شــرایط کاری خــود دارنــد، نه تنهــا اصــول مدیریــت کیفیــت را می  پذیرنــد، بلکــه 
بیشــتر بــه تولیــد محصــول بــا کیفیــت باالتــر کمــک می کننــد و در ابتــکارات و نــوآوری بــرای بهبــود 

 .)Adebanjo & Kehoe, 1998, p. 277( کیفیــت مشــارکت می نماینــد

یکــی از جنبه هــای کلیــدی توســعۀ کیفیــت هماهنگــی اســتراتژی  های منابــع انســانی بــا مدیریــت 
کیفیــت مبتنــی بــر فراینــد اســت. بنابرایــن سیاســت  های ســازمان دربــارۀ شــیوه  های کاری کارکنــان 
ــي را  ــد نیازهای ــازمان بای ــذارد (Teh et al., 2014, p. 1482). س ــر بگ ــی تأثی ــج کیف ــر نتای ــد ب می  توان
مــورد توجــه قــرار دهــد کــه سیاســت  هاي آن ســبب توســعۀ کیفیــت می  شــود. یکــی از ایــن عوامــِل 
 Laudal, 201, p. 64; Baden,) ــت ــرارداد آن هاس ــرایط ق ــران و ش ــه کارگ ــوط ب ــم مرب ــتِی مه سیاس

 .(Harwood & Woodward, 2011, p. 262

ســازمان توســعۀ صنعتــی ســازمان ملــل بیــان می  کنــد معمــوالً مشــکات در کیفیــت در برخــی 
ــی از  ــه برخ ــت. اگرچ ــد اس ــش تولی ــران در بخ ــه داری کارگ ــا نگ ــه ی ــدان عاق ــی از فق ــوارد ناش م
باعــث می  شــود کار  از شــرایط  بازخواســت می  شــوند، برخــی  به دلیــل بی عاقگــی  کارگــران 
ــوب،  ــواد معی ــدن م ــی، وارد ش ــتورالعمل  های ناکاف ــال دس ــرای مث ــود؛ ب ــرا نش ــتی اج ــان به درس آن
ــد و  ــاز نباش ــورد نی ــت م ــا کیفی ــوالت ب ــد محص ــه تولی ــادر ب ــت ق ــن اس ــه ممک ــین  آالتی ک ماش
ــن  ــر ای ــی ب ــچ کنترل ــر هی ــفانه کارگ ــول. متأس ــی از محص ــام بازرس ــرای انج ــب ب ــرایط نامناس ش
ــان شــود (UNIDO, 2006). به طــور مشــابه  ــه نقــص کار آن ــدارد و ممکــن اســت منجــر ب شــرایط ن
ــاوی  ــبت مس ــه نس ــول ب ــاخت محص ــت در س ــکات کیفی ــی مش ــه باق ــرد ک ــتدالل ک ــوان اس می  ت
بیــن مدیریــت )فراهــم نکــردن آمــوزش کافــی بــرای کارگــران( و کارگــران )بــرای مثــال عــدم توجــه 
ــارت  ــت نظ ــکات تح ــد مش ــن 85 درص ــود. بنابرای ــیم می  ش ــتگاه( تقس ــات دس ــه تنظیم ــی ب کاف
مدیریــت اســت؛ درحالــی کــه 15 درصــد مابقــی تحــت کنتــرل کارگــر اســت. کارگــر فقــط در ایــن 

 :(Ibid.) ــود ــص کاال ش ــده  دار نق ــد عه ــرایط می توان ش

11. social or people-based aspects
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- کارگر می  داند چه کاری قرار است انجام بدهد.

- کارگر می  داند نتایج کار برعهدۀ خودش است.

- کارگر می  داند بر نتیجۀ کار اثرگذار است.

ــی  ــای انگیزش ــایر فعالیت  ه ــات و س ــق تبلیغ ــول از طری ــت محص ــر، کیفی ــی دیگ ــق دیدگاه طب
ــۀ  ــاً نتیج ــانی اساس ــتباهات انس ــه اش ــت ک ــرض اس ــن ف ــای ای ــدگاه برمبن ــن دی ــد. ای ــود می یاب بهب
ــه  ــوان ب ــه نشــان داده کــه به طــور چشــمگیری می  ت ــراد اســت. تجرب ــه اف ــا توجــه ب ــه ی فقــدان عاق
نتایــج بهتــری رســید اگــر اطمینــان حاصــل شــود کــه شــرایط مناســب بــرای انجــام کار خــوب وجــود 

.(Ibid.) دارد 

3ـ3. عوامل مؤثر بر کیفیت محصوالت صنعتی
 UNIDO,) ــه و دیگــران (2014) و ســازمان توســعۀ صنعتــی ســازمان ملــل ــی ازقبیــل تِ ــج تحقیقات نتای
ــایی شــده  اند.  ــی شناس ــت محصــوالت صنعت ــر کیفی ــر ب ــار شــاخص مؤث ــد چه 2006)، نشــان می  ده

ــد از: ــاخص عبارت ا ن ــار ش ــن چه ای
1. بهبود در انگیزه و رضایت کارگران؛12 

2. بهبود وضعیت بهداشت و ایمنی؛13 
3. بهبود سیاست  های تعادل بین کار و زندگی؛14 

4. مدیریت.15 

»بهبــود در انگیــزه و رضایــت کارگــران« اشــاره بــه شــرایطی دارد کــه باعــث افزایــش انگیــزه و رضایت 
ــش و  ــردی و دان ــخصیتی و ف ــای ش ــری از ویژگی  ه ــر اثرپذی ــرایط عاوه ب ــن ش ــود. ای ــران می  ش کارگ
مهــارت کارگــران، از شــرایطی کــه باعــث افزایــش انگیــزه در بیــن آن  هــا می  شــود نیــز متأثــر می گــردد. 
»بهبــود وضعیــت بهداشــت و ایمنــی« ناظــر بــه وضعیــت بهداشــتی و ایمنــی محیــط کار اســت کــه خــود 
ــه بهبــود کیفیــت محصــوالت شــود. »بهبــود سیاســت  های تعــادل  ــد منجــر ب ــن عامــل نیــز می  توان ای
ــرون  زا محســوب می  گــردد  ــت اســت کــه عاملــی ب ــه سیاســت  های دول بیــن کار و زندگــی« معطــوف ب
و درنهایــت »مدیریــت« بــه مجموعــه  ای از عوامــل گفتــه می  شــود کــه باعــث تســریع در فراینــد تولیــد 

12. Improvement in workers motivation and satisfaction
13. Improvement in health and safety condition
14. Improvement in work/life balance policies
15. Management
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محصــول می شــود. بــا توجــه بــه آنچــه تــا کنــون بیــان شــد، تحقیــق حاضــر درپــی بررســی عوامــل مؤثــر 
بــر کیفیــت محصــوالت صنعتــی بــا تأکیــد بــر نقــش کارگــران در ایــن زمینــه اســت.

4. روش تحقیق
پژوهــش حاضــر برمبنــای هدف کاربردی و براســاس روش توصیفي تحلیلـــي اســت. روش مورد اســتفاده 
ــی16(  ــت ترتیب ــوی الجی ــیونی )الگ ــوع رگرس ــا، از ن ــل داده  ه ــه و تحلی ــرای تجزی ــش ب ــن پژوه در ای
ــت.  ــادی اس ــی و اقتص ــات اجتماع ــرد در مطالع ــای پرکارب ــی از روش  ه ــیون یک ــل رگرس ــت. تحلی اس
ــات  ــان در تحقیق ــور هم زم ــاً به ط ــتگی دارد و عموم ــب هم بس ــا ضری ــی ب ــاط تنگاتنگ ــن روش ارتب ای
ــد  ــم می  کن ــق فراه ــرای محق ــکان را ب ــن ام ــیون ای ــل رگرس ــرد. تحلی ــرار می  گی ــتفاده ق ــورد اس م
ــک از  ــهم هری ــد و س ــی کن ــتقل پیش  بین ــای مس ــق متغیره ــته را از طری ــر وابس ــرات متغی ــا تغیی ت

ــری، 1387(.   ــد )کانت ــن نمای ــر وابســته تعیی ــن متغی ــای مســتقل را در تبیی متغیره

4ـ1. الگوی الجیت ترتیبی 
در مدل هــاي پروبیــت و الجیــت دوگانــه، انتخــاب تصمیم  گیرنــدگان از بیــن دو گزینــه صــورت 
ــه شــامل  ــم ک ــي مواجهی ــا انتخاب  های ــب ب ــي، اغل ــاي واقع ــه در دنی ــي اســت ک ــن درحال ــرد. ای مي  گی
ــي و  ــود دارد: ترتیب ــاب وج ــري هاي انتخ ــن س ــترده از ای ــف گس ــت. دو طی ــه اس ــش از دو گزین بی
غیرترتیبــی )نصرتــی، حیاتــی، پیش بهــار و محمدرضایــی، 1392(. به لحــاظ ماهیــت ترتیبــی کیفیــت 

ــتفاده شــده اســت. ــق اس ــن تحقی ــی در ای ــت ترتیب ــدل الجی محصــوالت تولیدشــده، از م
ــه  ــت ک ــته اس ــان پیوس ــر پنه ــک متغی ــر ی ــي ب ــي مبتن ــت ترتیب ــوي الجی ــش، الگ ــن پژوه در ای
ــی  رود و  ــه کار م ــوالت ب ــت محص ــر کیفی ــذار ب ــي اثرگ ــاي توضیح ــر متغیره ــن تأثی ــور تعیی به منظ
ــروه اول:  ــد )گ ــان می  ده ــته را نش ــر وابس ــروه متغی ــه گ ــول در س ــر محص ــن ه ــرار گرفت ــال ق احتم
ــر و گــروه ســوم: کیفیــت  ــر از ســایر محصــوالت، گــروه دوم: کیفیــت بهت ــا پایین  ت کیفیــت مشــابه ی
:)Green, 2003( ــود ــخص می  ش ــر مش ــورت زی ــدل به ص ــن م ــوالت(. ای ــایر محص ــر از س ــیار باالت بس

 
                                                                               )1(

کــه در آن، yi* یــک متغیــر غیرقابــل مشــاهده اســت؛ اگــر فــرض شــود yi متغیری گسســته و قابل مشــاهده 
اســت کــه ســطوح کیفیــت محصــوالت را بیــان می کنــد.  بــردار پارامترهایــی اســت کــه بایــد بــرآورد شــود و 
Xi بــردار K×1 از متغیرهــای توضیحــی اســت کــه شــامل متغیرهــای درآمــد کارگــران، ســن کارگــران، ســطح 

تحصیــات کارگــران، ســابقۀ کاری کارگــران، میزان ســاعت کاری، شــاخص بهبود در انگیــزه و رضایــت کارگران، 
شــاخص بهبــود وضعیــت بهداشــت و ایمنی، شــاخص بهبود سیاســت  های تعــادل بیــن کار و زندگی و شــاخص 

16. Order Logit 
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ــوردی،  ــازات م ــات آن، وجــود امتی ــه و جزئی ــوق پای ــن همچــون حق ــرارداد کار معّی ــای ق ــت و گزاره  ه مدیری
وعده  هــای غذایــی و ســرویس رفت وآمــد اســت.  نیــز یــک متغیــر تصادفــی و بیانگــر خطاهــای تصادفــی اســت 

کــه دارای توزیــع الجســتیک اســت. الگــوی الجیــت ترتیبــی به صــورت ذیــل به دســت می  آیــد:
 

   )2(

کــه در آن، μ هــا آســتانه  هایی هســتند کــه پاســخ  های مشاهده شــدۀ گسســته را تعریــف 
می  کننــد و بایــد بــرآورد شــوند. n انــدازۀ نمونــۀ مــورد بررســی اســت. مــدل فــوق بــا اســتفاده از روش 
ــل  ــۀ ذی ــتفاده از رابط ــا اس ــد، ب ــه yi=J باش ــال اینک ــود و احتم ــرآورد می  ش ــت نمایی ب ــر راس حداکث

ــران، 1392(: ــی و دیگ ــود )نصرت ــل می ش حاص

 )3(

ــت  ــی، الگــوی الجی ــان احتمــال تجمع ــرای ε اســت. در بی ــی ب ــع تجمع ــع توزی ــه در آن، F تاب ک
ــد،  ــاص می  ده ــود اختص ــه خ ــر را ب ــا پایین  ت ــطح Jام ی ــول i س ــه محص ــال را ک ــن احتم ــی ای ترتیب

ــود: ــح می  ش ــر تصری ــورت زی ــو به ص ــن الگ ــد. ای ــرآورد می  کن ب

     )4(

که در آن،  احتمال تجمعی است که به این صورت محاسبه می  شود:

     )5(

β بــردار ســتونی پارامترهــا و xi بــردار ســتونی متغیرهــای توضیحــی اســت. الزم اســت ذکــر شــود 
کــه μj تنهــا بــه احتمــال طبقــۀ پیش  بینــی وابســته اســت و بــه متغیرهــای توضیحــی بســتگی نــدارد. 
عاوه بــر ایــن، قســمت قطعــی  بخــش مســتقل طبقــه اســت. ایــن 
ــه  اي  ــج مجموع ــد نتای ــودن گروه  هــاي پاســخ هســتند و نشــان مي  دهن دو ویژگــي متضمــن ترتیبــي ب
ــۀ  ــودن فرضی ــوازي منطقــي ب ــون رگرســیون  هاي م ــر همیــن اســاس، آزم ــوازي اســت. ب از خطــوط م
ــراي تمامــي گروه  هــا را ارزیابــي مي  کنــد. در ایــن حالــت اگــر  برابــري ضریــب متغیرهــاي توضیحــي ب
الگــوي فعلــي برآوردشــده کــه همــان فرضیــۀ صفــر اســت، پذیرفتــه شــود، نشــان مي  دهــد پارامترهــاي 
 χ2 وضعیــت بــراي تمــام گروه  هــاي پاســخ یکســان اســت. بــراي آزمــون رگرســیون  های مــوازی، آمــارۀ
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طبــق رابطــۀ زیــر محاســبه می  شــود )قربانــی، کوچکــی، رجــب زاده و منصــوری، 1393(:

        )6(

ــي اســت. چنانچــه χ2 محاسبه شــده از  ــي و الگــوي عموم Cm و Gm به ترتیــب نشــان  دهندۀ الگــوي فعل
رابطــۀ فــوق از مقــدار آن در جــدول بیشــتر باشــد، نمــودارِ رّد  فرضیــۀ صفــر، یعنــي بــرازش صحیح الگــوي فعلي، 
R2 pseu- اســت )شاهنوشــی، فیــروز زارع،  ژاله رجبــی، دانشــور و دهقانیــان، 1389(. همچنیــن در این الگو مقــدار
do گــزارش می  شــود کــه تفســیر طبیعــی و معمولــی R2 را نــدارد و صرفــاً مي  تــوان گفــت بــا افزایــش نیکویــي 
بــرازش الگــو، مقــدار آن نیــز افزایــش مي  یابــد و ارزش آن بیــن صفــر و 1 اســت. بــن آکــي و و لرمــن در ســال 
1985م شــاخص دیگــري را بــراي بررســي خوبــي بــرازش ایــن الگــو معرفــی کردنــد کــه دقت طبقه  بندي اســت 

و درصــد پیش  بینــي صحیــح و غلــط متغیــر وابســته را بیــان مي  کنــد )قربانــی و دیگــران، 1393(.
ــود؛  ــام نمي  ش ــتقیم انج ــورت مس ــیون به ص ــب رگرس ــیر ضرای ــي، تفس ــت ترتیب ــوي الجی در الگ
ــر اینکــه  ــر در احتمــال عاوه ب ــد، تغیی ــش مي  یاب ــده افزای ــر پیش  بیني کنن ــي   کــه یــک متغی ــرا زمان زی
ــن  ــه ای ــا ک ــز وابســتگي دارد. از آنج ــا نی ــایر متغیره ــه س ــده اســت، ب ــه ارزش پیش  بیني کنن وابســته ب
تغییــر در احتمــال ثابــت نیســت، تفســیر ضرایــب به صــورت مســتقیم انجــام نمي  شــود و صرفــاً عامــت 
ــن  ــه همی ــردد. ب ــي مشــخص مي  گ ــي و انتهای ــاي ابتدای ــراي گروه  ه ــال ب ــر احتم ــب جهــت تغیی ضرای
دلیــل از مفهومــي به نــام اثــرات نهایــي به منظــور اثــر تغییــر احتمــال وقــوع هریــک از طبقــات بــر اثــر 

.)Pai & Saleh, 2008( ــر توضیحــي اســتفاده مي  گــردد ــدار واحــد متغی ــر مق تغیی

       )7(

ــوردار  ــادی برخ ــت زی ــرآورد از اهمی ــا در ب ــاي متغیره ــري ارزش  ه ــارۀ به کارگی ــري درب تصمیم  گی
اســت؛ زیــرا اثــر نهایــي بــه ارزش  هــاي تمــام متغیرهــاي توضیحــي وابســته اســت. از آنجایــي کــه مجموع 
احتمــاالت همــواره برابــر 1 اســت، مجمــوع اثــرات نهایــي بــراي هــر متغیــر برابــر صفــر خواهــد بــود.  امــا 
بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه شــود کــه بــراي متغیرهــاي دوتایــي اثــر نهایــي به صــورت مســتقیم بــرآورد 

 .)Ibid.( نمي  شــود؛  بلکــه به شــکل اختــاف میــان احتمــاالت در دو حالــت ممکــن محاســبه مي  شــود
ــرآورد  ــدل مناســبي جهــت ب ــي م ــت ترتیب ــوازي، الجی ــرض رگرســیون  هاي م درصــورت نقــض ف
ــه  ــورت تعمیم یافت ــي به ص ــت ترتیب ــدل الجی ــتفاده از م ــزوم اس ــن  ل ــود. بنابرای ــد ب ــا نخواه پارامتره

:)Williams, 2006( ــود ــته مي  ش ــل نوش ــورت ذی ــدل به ص ــن م ــود. ای ــاس مي  ش احس

   )8(
ــوق،  ــۀ ف ــتفاده از رابط ــا اس ــت. ب ــی اس ــتۀ ترتیب ــر وابس ــای متغی ــداد گروه  ه ــه در آن، M تع ک

ــا: ــت ب ــر اس ــرد، براب ــر M,…,1,2 را بگی ــک از مقادی ــه Y هری ــال اینک احتم
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      )9(

اگــر M=2 باشــد، مــدل الجیــت ترتیبــي تعمیم یافتــه معــادل مــدل الجیــت معمولــی خواهــد بــود. اگــر 
ــه  M>2 باشــد، مــدل الجیــت ترتیبــی تعمیم یافتــه معــادل یک ســري از رگرســیون  هاي الجســتیک دوگان
خواهــد بــود کــه در آن، گروه  هــاي متغیــر وابســته ترکیــب مي  شــود. بــرای مثــال  اگــر M=4 باشــد، بــه ازای 
J=1 گــروه 1 بــا گروه  هــای 2، 3 و 4 مقایســه می  شــود. بــه ازای J=2 مقایســه میــان گروه  هــای 1 و 2 درمقابــل 
ــا گــروه 4 مقایســه می  شــود.  ــه ازای J=3 گروه  هــای 1، 2 و 3 ب گروه  هــای 3 و 4 صــورت خواهــد گرفــت و ب
مــدل رگرســیون  هاي مــوازي نیــز خــود حالــت خاصــي از مــدل الجیــت ترتیبــي تعمیم  یافتــه اســت. فرمــول 
مدل  هــاي الجیــت ترتیبــي تعمیم  یافتــه و خطــوط مــوازي یکســان اســت؛  بــا ایــن تفاوت کــه در مــدل خطوط 
مــوازي، مقادیــر β )نــه مقادیــر α( بــرای همــۀ مقادیــر j یکســان اســت. همچنیــن در مــدل الجیــت ترتیبــی 
)خطــوط مــوازی( به جــای αهــا، مقادیــر آســتانه وجــود دارد کــه برابــر منهــای مقادیــر α اســت. از آنجایــی 
.)Ibid.( خــط رگرســیون همگــی مــوازی هــم اســت M-1 ،متفــاوت  اســت j میــان مقادیــر α کــه تنهــا مقادیــر

4ـ2. جامعۀ آماری و توضیح پرسش نامه
ــۀ  ــوان مطالع ــوی به عن ــان رض ــتان خراس ــت. اس ــزرگ« اس ــی ب ــای صنعت ــاری »کارگاه  ه ــۀ آم جامع
مــوردی انتخــاب شــد. از آنجــا کــه شــرایط قــرارداد کار و عوامــل مؤثــر بــر تولیــد کاالی باکیفیــت در 
ســایر کارگاه  هــای کشــور نیــز دارای شــرایط تقریبــاً مشــابه اســت، نتایــج به دســت آمده قابــل تعمیــم 
بــه ســطح کان نیــز اســت. کارگاه  هــای صنعتــی بــزرگ بــه کارگاه  هایــی گفتــه می  شــود کــه بیــش از 

100 نفــر کارکــن دارد. تعــداد کارگاه  هــای بــزرگ صنعتــی در اســتان 278 مــورد اســت.
شــیوۀ نمونه  گیــری در ایــن پژوهــش براســاس روش  هــای آمــاری، »نمونه  گیــری طبقــه  ای« اســت. 
ــه خصوصیــات  ــراد جامعــۀ آمــاری را بســته ب ــی، اف ــرای اجتنــاب از اِشــکاالت احتمال در ایــن روش، ب
ــب  ــاز و متناس ــورد نی ــداد م ــه تع ــپس ب ــد. س ــیم می  کنن ــف تقس ــات مختل ــه طبق ــان، ب تمایزبخشش
ــن  ــراد در هرکــدام از ای ــه انتخــاب می  شــود و انتخــاب اف ــراد نمون ــا جمعیــت هریــک از طبقــات، اف ب

ــت. ــی اس ــورت تصادف ــش نامه، به ص ــل پرس ــرای تکمی ــات، ب طبق
ــا اســتفاده از آلفــای کرونبــاخ برابــر 0/808 به دســت آمــد کــه نشــان می  دهــد  پایایــی پرســش نامه ب
ــه  ــار17 پرســش نامه، ب ــی اعتب ــور ارزیاب ــوردار اســت. به منظ ــبی برخ ــار مناس ــق از اعتب پرســش نامۀ تحقی
چندیــن کارشــناس حــوزۀ کار و همچنیــن افــراد بــا ســابقۀ زیــاد کاری در کارگاه  هــای بزرگ صنعتی اســتان 
تحویــل داده و پــس از بررســی  های ایــن افــراد و رفــع ایــرادات آن، پرســش نامه نهایــی گردیــد. بــا توجــه بــه 

هــدف تحقیــق حاضــر، ایــن پرســش نامه در بیــن کارگــران دارای قــرارداد کار موقــت توزیــع شــد.
ــت درنظــر  ــرای آن ســه حال ــه ب ــت محصــوالت«  اســت ک ــدل »کیفی ــن م ــر وابســته در ای متغی
گرفتــه شــد کــه در قســمت بعــد توضیــح داده می  شــود. پرســش نامه از ســه بخــش تشــکیل شــده کــه 

17. validity
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ایــن مــوارد دربرگیرنــدۀ متغیرهــای توضیحــی مــدل یــا همــان متغیرهــای مســتقل اســت و هرکــدام 
چندیــن گویــه دارد کــه در جــدول 1 قیــد شــده اســت:

ـ گویه  های مرتبط با ویژگی  های فردی کارگران؛ 

ـ گویه  های مرتبط با شرایط قرارداد کار؛ 

ـ گویه  های مرتبط با چهار شاخص ذکرشدۀ مؤثر بر کیفیت کاالی صنعتی. 

جدول 1. گویه های استفاده شده در پرسش نامه 

	:گویه  های مرتبط با چهار شاخص مؤثر بر کیفیت کاالی صنعتی
	 :»شاخص »بهبود انگیزه و رضایت کارگران
	 میزان مرخصی  های موجود
	 مزایای رفاهی از قبیل وام
	دریافت بموقع حقوق و مزایا
	 احساس مسئولیت در قبال کار
	تمرکز فکری در حین کار کردن
	 تمدید مدت زمان قرارداد کار
	 اجازۀ ادامۀ تحصیل درصورت قبولی در دانشگاه
	:»شاخص »بهبود وضعیت بهداشتی و ایمنی
	 بهداشت محیط کار
	 ایمنی محیط کار

	:»شاخص »بهبود سیاست  های تعادل بین کار و زندگی
	 ساعت کاری روزانه
	 ساعت اضافه کار
	 وجود تشکل  های کارگری مرتبط

	:»شاخص »مدیریت
 استفاده از مواد اولیۀ مناسب	
	 توجه به کنترل کیفیت محصوالت
	 توجه به استانداردهای موجود در ساخت محصول
	 به روز بودن وسایل و تکنولوژی
	 وجود انگیزۀ قوی در کارفرمایان برای تولید محصول باکیفیت
	 تشویق از سوی کارفرما برای انجام کار باکیفیت
	 آموزش و ارتقای فنی کارگران
	 وجود استرس شغلی و عدم امنیت شغلی
	 نظم موجود در محیط کار
	 وجود تخصص الزم در کارگران
	 فضای آرام محیط کاری
	رعایت قوانین و حقوق کارگران توسط کارفرما

	:گویه  های مرتبط با ویژگی  های فردی کارگران شامل
	 سن
	 وضعیت تأهل
	 سطح تحصیات
	 تعداد ساعات کاری
	 تعداد سال های سابقۀ کاری
	 سطح درآمد

	:گویه  های مرتبط با قرارداد کار شامل
	 ــار و ــق خوارب ــات آن )ح ــه و جزئی ــوق پای حق

مــواد غذایــی، حــق عائله منــدی و...(
	 وجــود امتیــازات مــوردی مثــل بــدی آب و هــوا

و ســختی کار
	)وعده  های غذایی )صبحانه، ناهار یا شام 
	 سرویس رفت وآمد 
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5. یافته  های تحقیق
در مدل  هــاي پروبیــت و الجیــت دوگانــه، انتخــاب تصمیم  گیرنــدگان از بیــن دو گزینــه صــورت 
ــه شــامل  ــم ک ــي مواجهی ــا انتخاب  های ــب ب ــي، اغل ــاي واقع ــه در دنی ــي اســت ک ــن درحال ــرد. ای مي  گی
ــي و  ــود دارد: ترتیب ــاب وج ــري هاي انتخ ــن س ــترده از ای ــف گس ــت. دو طی ــه اس ــش از دو گزین بی
غیرترتیبــی )نصرتــی و دیگــران، 1392(. به لحــاظ ماهیــِت ترتیبــِی کیفیــِت کاالی تولیدشــده، از مــدل 

ــق اســتفاده شــده اســت.  ــن تحقی ــی در ای الجیــت ترتیب
ــای  ــوالت در کارگاه  ه ــت محص ــر کیفی ــر ب ــل مؤث ــی، عوام ــت ترتیب ــوی الجی ــتفاده از الگ ــا اس ب
بــزرگ صنعتــی مــورد ســنجش قــرار گرفــت. بــرای ایــن منظــور متغیــر وابســته »کیفیــت محصــوالت« 
اســت کــه بــرای ایــن متغیــر ســه حالــت درنظــر گرفتــه شــد: گــروه اول: کیفیــت مشــابه یــا پایین  تــر 
از ســایر کاالهــا؛ گــروه دوم: کیفیــت بهتــر از ســایر کاالهــا؛ گــروه ســوم: کیفیــت بســیار بهتــر از ســایر 
کاالهــا. درواقــع داده  هــای ایــن متغیــر نیــز از طریــق پرســش نامه و به صــورت کیفــی مــورد پرســش 
ــی  ــازۀ زمان ــی در ب ــت کاال به صــورت کّم ــن کیفی ــه تعیی ــر آن اســت ک ــن ام ــل ای ــت. دلی ــرار گرف ق
ــت.  ــاز داش ــر کاال نی ــا ه ــط ب ــی مرتب ــاخص  های فن ــع  آوری ش ــه جم ــود و ب ــر نب ــق میس ــن تحقی ای
ــرار داده  ــذا از کارشناســان مربوطــه از کیفیــت کاالی هــر کارگاه ســؤال پرســیده و در ســه گــروه ق ل
شــد. ســؤال عبــارت بــود از »کاالی تولیــدی در ایــن کارگاه در مقایســه بــا کاالهــای مشــابه، در چــه 
ســطحی از نظــر کیفیــت قــرار دارد؟« و ســه حالــت کیفــی بــرای پاســخ گویی بــه آن درنظــر گرفتــه 
شــد: »کیفیــت مشــابه یــا پایین  تــر، کیفیــت بهتــر، کیفیــت بســیار بهتــر«.  متغیرهــای توضیحــی یــا 
همــان متغیرهــای مســتقل در مــدل شــامل ســه دســته متغیــر اســت کــه در بخــش قبــل نیــز توضیــح 
داده شــده: 1. ویژگی هــای فــردی کارگــران: »درآمــد، تأهــل، ســن، تحصیــات، ســابقۀ کاری و میــزان 
ــازات  ــود امتی ــات آن، وج ــه و جزئی ــوق پای ــرارداد کار: »حق ــای ق ــه«؛ 2. گزاره  ه ــاعت کاری روزان س
ــت محصــوالت  ــر کیفی ــر ب ــاخص  های مؤث ــد«؛ 3. ش ــرویس رفت وآم ــی و س ــای غذای ــوردی، وعده  ه م
صنعتــی: »شــاخص بهبــود در انگیــزه و رضایــت کارگــران، شــاخص بهبــود وضعیــت بهداشــت و ایمنــی، 
شــاخص بهبــود سیاســت  های تعــادل بیــن کار و زندگــی و شــاخص مدیریــت«. قبــل از تخمیــن مــدل 
بــا اســتفاده از روش الجیــت ترتیبــی، براســاس اصــول اقتصادســنجی، جهــت تخمیــن مــدل صحیــح، 

الزم اســت بــه بررســی همخطــی، واریانــس ناهمســانی و خطــای تصریــح پرداختــه شــود.
بــرای آزمــون همخطــی روش ریشه  مشــخصه بــه کار مــی  رود. برمبنــای ایــن روش، چنانچــه شــاخص 
ــدل  ــر از 30 همخطــی معت ــر از 10 و کمت ــدم همخطــی، بزرگ ت ــد، نشــان  دهندۀ ع ــر از 10 باش کمت
ــتفاده  ــا اس ــی ب ــون همخط ــج آزم ــت. نتای ــدید اس ــی ش ــان دهندۀ همخط ــم نش ــر از 30 ه و بزرگ ت
ــای  ــن متغیره ــی بی ــدم همخط ــه از ع ــت ک ــر 1/77 اس ــق براب ــن تحقی ــخصه در ای از روش ریشه  مش

توضیحــی در مــدل حکایــت دارد.
بــرای تشــخیص خطــای تصریــح از آزمــون رمــزی اســتفاده شــده اســت. ایــن آمــاره برابــر بــا 1/79 
ــن ســطح خطــای 5  ــا درنظــر گرفت ــر 0/1483 اســت. ب ــاره براب ــن آم ــا  داری ای ــل ســطح معن و حداق
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درصــد و مقایســۀ آن بــا ســطح معنــا  داری، فرضیــۀ صفــر مبنــی بــر شــکل تبعــی صحیــح پذیرفتــه و 
ــح( رد می  شــود.  ــل )شــکل تبعــی ناصحی ــۀ مقاب فرضی

بــرای تشــخیص واریانــس همســانی یــا واریانــس ناهمســانی جمــات اخــال، روش بــروش پــاگان 
ــا  داری  ــطح معن ــل س ــد و حداق ــت آم ــاره 0/38 به دس ــدارۀ آم ــاس آن، مق ــه براس ــه ک ــه کار رفت ب
ایــن آمــاره برابــر 0/5368 بــود. بــا درنظــر گرفتــن ســطح خطــای 5 درصــد و مقایســۀ آن بــا ســطح 
معنــا  داری، فرضیــۀ صفــر، مبنــی بــر واریانــس همســانی جمــات اخــال، پذیرفتــه و فرضیــۀ مقابــل 

ــود.  ــال( رد می ش ــات اخ ــانی جم ــس همس ــدم واریان )ع
نتایــج بــرآورد الگــوی الجیــت ترتیبــی در جــدول 2 آمــده اســت. همان طــور کــه یافته هــای ایــن 
ــران، شــاخص  ــران، ســابقۀ کاری کارگ ــات کارگ ــای »ســطح تحصی ــد، متغیره جــدول نشــان می ده
ــر کیفیــت  ــد و درجهــت مثبــت ب ــت« معنا  دارن ــود وضعیــت بهداشــت و ایمنــی و شــاخص مدیری بهب
ــش در  ــر، افزای ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــا  داري مي  گذارن ــر معن ــی، تأثی ــد صنعت ــدۀ واح ــوالت تولیدش محص
ــرار  ــری ق ســطح ایــن متغیرهــاي مســتقل ایــن احتمــال را کــه محصــول تولیدشــده در کیفیــت باالت
ــت محصــوالت  ــر کیفی ــی ب ــران« درجهــت منف ــد کارگ ــر »درآم ــا متغی ــد. ام ــرد، افزایــش مي  ده بگی
تولیدشــده، اثــر معنــا  داري مي  گــذارد. بــه عبــارت دیگــر، افزایــش در ســطح ایــن متغیــر مســتقل ایــن 
ــر  ــد. به نظ ــش مي  ده ــرد، افزای ــرار بگی ــر ق ــت پایین  ت ــده در کیفی ــول تولیدش ــه محص ــال را ک احتم
می  رســد دلیلــش ایــن باشــد کــه کارگــران بــا درآمــد پایین  تــر به ســبب انگیــزه  ای کــه بــرای افزایــش 
ــوالت  ــر محص ــد باکیفیت  ت ــه تولی ــر ب ــه منج ــر ک ــام کار بهت ــه انج ــب ب ــد، اغل ــد دارن ــوق و درآم حق

می  شــود، مبــادرت می  ورزنــد.  
ــارۀ  ــاس آم ــن براس ــد و همچنی ــان می کن ــیون را بی ــا  داري کل رگرس ــي دو  معن ــارۀ ک ــدار آم مق
ــي  ــي از نیکوی ــوان گفــت الگــوي الجیــت ترتیبــي برآوردشــده از ســطح نســبتاً خوب Pseudo R2 مي  ت
ــح  ــي توضی ــبی  از توانای ــور نس ــدل به ط ــتفاده در م ــورد اس ــاي م ــوده و متغیره ــوردار ب ــرازش برخ ب

ــر وابســته برخــوردار اســت. ــرات متغی تغیی

جدول 2. نتایج حاصل از برآورد الگوی الجیت ترتیبی

سطح احتمالآمارۀ Zانحراف معیارمقدار ضریبمتغیر

0/092*0/0900/0531/69سطح تحصیات کارگران

0/000***0/1360/0353/82سابقۀ کاری کارگران

0/0250/0550/460ns/645میزان ساعت کاری
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سطح احتمالآمارۀ Zانحراف معیارمقدار ضریبمتغیر

0/920ns/358-0/0240/026-سن کارگران

0/002***3/17-0/00170/0005-درآمد کارگران

0/1120/3350/330ns/738وضعیت تأهل کارگران

1/520ns/128-0/7890/518-حقوق پایه و جزئیات آن

0/0960/2970/320ns/747وجود امتیاز موردی

0/3450/2711/270ns/203وجود وعده  های غذایی

0/4030/6230/650ns/518سرویس رفت وآمد

شاخص بهبود در انگیزه و رضایت 
0/640ns/523-0/1990/311-کارگران

شاخص بهبود وضعیت بهداشت 
0/078*0/5160/2921/76و ایمنی

شاخص بهبود سیاست  های تعادل 
0/520ns/606-0/1130/220-بین کار و زندگی

0/083*0/7000/40451/73شاخص مدیریت

سطوح آستانه  ای الگو

0/79261/552آستانۀ اول

3/9191/574آستانۀ دوم

Log likeli- = -266/957
hoodPseudo R2 =0/090 =52/81 )000/0(

Waldchi2
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نتایــج حاصــل از آزمــون رگرســیون مــوازی ـ آزمــون برنــت در جــدول 3 ذکــر شــده اســت. ارزش 
ــیون  هاي  ــرض رگرس ــوده و ف ــان نب ــت و یکس ــخ ثاب ــاي پاس ــام گروه  ه ــراي تم ــت ب ــاي وضعی پارامتره
ــدل  ــت محصــوالت، به جــای م ــر کیفی ــر ب ــن عوامــل مؤث ــراي تعیی ــذا ب ــوازي نقــض شــده اســت. ل م

ــاره انجــام می  شــود.  ــرآورد دوب ــه اســتفاده و ب الجیــت ترتیبــي از مــدل الجیــت ترتیبــي تعمیم یافت

جدول 3. نتایج حاصل از آزمون رگرسیون  های موازی ـ آزمون برنت

درجۀ آزادیسطح احتمالآمارۀ کی دومتغیر

80/990/00014*کل

3/150/0761سطح تحصیات کارگران

0/120/7301سابقۀ کاری کارگران

0/000/9521میزان ساعت کاری

19/540/0001سن کارگران

2/070/1501درآمد کارگران

11/210/0011وضعیت تأهل کارگران

0/930/3341حقوق پایه و جزئیات آن

6/580/0101وجود امتیاز موردی

16/550/0001وجود وعده  های غذایی

1/600/2051سرویس رفت وآمد

1/380/2411شاخص بهبود در انگیزه و رضایت کارگران

0/730/3931شاخص بهبود وضعیت بهداشت و ایمنی

8/570/0031شاخص بهبود سیاست  های تعادل بین کار و زندگی

6/460/0111شاخص مدیریت

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن*  مقدار آمارۀ معنا  دار نشان مي  دهد فرض رگرسیون  هاي موازي نقض شده است.
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ــه  ــف مقایس ــطوح مختل ــد در س ــتقل بای ــای مس ــه، متغیره ــي تعمیم یافت ــت ترتیب ــدل الجی در م
شــوند کــه در ایــن تحقیــق بــا توجــه بــه ماهیــت آن، متغیرهــای مســتقل در دو ســطِح صفــر و یــک 

ــدول 4(.  ــده اند )ج ــاس ش قی

در اینجــا مطابــق بــا حالت  هــای متغیــر وابســته، 3 گــروه وجــود دارد: گــروه 1: کیفیــت مشــابه یــا 
پایین  تــر؛ گــروه 2: کیفیــت بهتــر؛ گــروه 3: کیفیــت بســیار بهتــر.

در جــدول 4، ســتون بــا عنــوان »ســطح صفــر« گــروه 1 را بــا گروه  هــای 2 و 3 مقایســه می  کنــد. 
ســتون بــا عنــوان »ســطح یــک« گروه  هــای 1 و 2 را بــا گــروه 3 مقایســه می  کنــد.  

از ایــن رو، ضرایــب مثبــت نشــان مي  دهــد مقادیــر بیشــتر متغیــر مســتقل احتمــال قرارگیــري در 
ــق ضرایــب منفــي،  ــي کــه مطاب ــه ســطح جــاري افزایــش مي  دهــد؛ درحال ــر را نســبت ب ســطوح باالت
مقادیــر باالتــر متغیــر مســتقل احتمــال بــودن در گــروه جــاري یــا گــروه پایین  تــر را افزایــش مي  دهــد. 

بــا توجــه بــه توضیحــات بــاال، در ادامــه تحلیــل نتایــج بــرآورد مــدل الجیــت ترتیبــي تعمیم یافتــه 
طبــق جــدول 4 بیــان شــده اســت: 1. ضریــب تخمینــي مثبــت و معنــا  دار متغیــر ســطح تحصیــات 
ــد  ــال تولی ــران، احتم ــات کارگ ــطح تحصی ــای س ــا ارتق ــد ب ــان مي  ده ــر نش ــطح صف ــران در س کارگ
محصــوالت بــا کیفیــت بهتــر و بســیار بهتــر نســبت بــه احتمــال کیفیــت مشــابه یــا پایین  تــر افزایــش 
می  یابــد. 2. ضریــب مثبــت و معنــا  دار ســابقۀ کاری کارگــران در ســطح صفــر حاکــی از آن اســت کــه بــا 
افزایــش ســابقۀ کاری کارگــران احتمــال تولیــد محصــوالت بــا کیفیــت بهتــر و بســیار باالتــر نســبت بــه 
احتمــال تولیــد محصــول بــا کیفیــت مشــابه یــا پایین  تــر افزایــش می  یابــد کــه دلیــل ایــن امــر تجربــۀ 
زیــاد کارگــران در تولیــد محصــوالت اســت. همچنیــن ایــن متغیــر در ســطح یــک نیــز معنــادار شــده 
کــه تأییــدی اســت بــر همیــن موضــوع. 3. ضریــب مثبــت و معنــا  دار میــزان ســاعت کاری در ســطح 
ــت  ــا کیفی ــد محصــوالت ب ــا افزایــش ســاعت کاری، احتمــال تولی ــر نشــان  دهندۀ آن اســت کــه ب صف
ــب  ــد. 4. ضری ــش می  یاب ــر افزای ــا پایین  ت ــت مشــابه ی ــه احتمــال کیفی ــر نســبت ب ــر و بســیار بهت بهت
ــا افزایــش ســن کارگــران،  ــر بیانگــر آن اســت کــه ب ــا  دار ســن کارگــران در ســطح صف مثبــت و معن
ــا کیفیــت  ــه احتمــال تولیــد ب ــا کیفیــت بهتــر و بســیار بهتــر نســبت ب احتمــال تولیــد محصــوالت ب
ــا  دار  ــر معن ــران در ســطح صف ــد کارگ ــر درآم ــب متغی ــد. 5. ضری ــش می  یاب ــر افزای ــا پایین  ت مشــابه ی
ــا افزایــش درآمــد کارگــران،  نیســت و در ســطح یــک مثبــت و معنــا  دار اســت کــه نشــان می  دهــد ب
احتمــال تولیــد محصــول بــا کیفیــت بســیار بهتــر نســبت بــه تولیــد محصــول بــا کیفیــت پایین  تــر و 
بهتــر افزایــش می  یابــد. 6. ضریــب متغیــر وضعیــت تأهــل کارگــران در ســطح صفــر و در ســطح یــک 
مثبــت و معنــا  دار اســت کــه حاکــی از آن اســت بــا افزایــش احتمــال تأهــل کارگــران، تولیــد محصــول 
ــد.  ــر و بهتــر افزایــش می  یاب ــا کیفیــت پایین  ت ــه تولیــد محصــول ب ــا کیفیــت بســیار بهتــر نســبت ب ب
7. ضریــب مثبــت و معنــادار متغیــر وجــود امتیــازات مــوردی در ســطح صفــر نمــودار  آن اســت کــه بــا 
افزایــش امتیــازات مــوردی در فیــش حقوقــی )ماننــد بــدی آب و هــوا و...( احتمــال تولیــد محصــوالت 
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ــد.  ــر افزایــش می  یاب ــا پایین  ت ــه احتمــال کیفیــت مشــابه ی ــا کیفیــت بهتــر و بســیار بهتــر نســبت ب ب
ایــن متغیــر در ســطح یــک نیــز معنــادار شــده کــه مؤیــد همیــن امــر اســت. 8. ضریــب متغیــر وجــود 
وعده  هــای غذایــی نیــز تفســیری مشــابه متغیــر امتیــازات مــوردی دارد. 9. ضریــب شــاخص »بهبــود 
ــک  ــر و در ســطح ی ــت« در ســطح صف ــی« و شــاخص »مدیری ــن کار و زندگ ــادل بی سیاســت  های تع

مثبــت و معنــا  دار اســت و تفســیرهایی مشــابه قبــل دارد.

جدول 4. نتایج حاصل از برآورد مدل احتماالت الجیت ترتیبي تعمیم یافته

سطح یکسطح صفرمتغیر

0/802( 0/020(0/312ns )0/001(***سطح تحصیات کارگران

0/164 )0/001(***0/348 )0/000(***سابقۀ کاری کارگران

0/737( 0/028(0/282ns )0/036(**میزان ساعت کاری

0/139 )0/001(***0/348 )0/000(***سن کارگران

ns)0/585( 0/0006**)0/020( 0/0022درآمد کارگران

1/015 )0/034(**2/72 )0/000(***تأهل

ns)0/299( -1/355ns)0/503( -0/543حقوق پایه و جزئیات آن

0/774 )0/041(**2/097 )0/001(***وجود امتیاز موردی

1/022 )0/004(***2/321 )0/000(***وجود وعده  های غذایی

ns)0/380( 0/903ns)0/794( -0/221سرویس رفت وآمد

ns)0/993( 0/0042ns)0/213( 0/599شاخص بهبود در انگیزه و رضایت کارگران

ns)0/293( 0/511ns)0/971( -0/015شاخص بهبود وضعیت بهداشت و ایمنی

763/ )0/018(**1/84 )0/001(***شاخص بهبود سیاست  های تعادل بین کار و زندگی

1/921 )0/002(***1/75 )0/000(***شاخص مدیریت

Log likelihood = -214/27Pseudo R2 =0/26Waldchi2 =158/817 )000/0(

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن** و *** به ترتیب معناداری در سطح 5 و 1 درصد و ns عدم معنا  داری  )منبع: یافته های تحقیق(
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5ـ1. محاسبۀ اثرات نهایی    
بــا توجــه بــه ممکــن نبــودن تفســیر کّمــي مقادیــر ضرایــب، در مدل  هــای الجیــت ترتیبــی، بایــد اثــرات نهایــی 
بــرآورد شــود؛ لــذا اثــرات نهایــي بــراي گروه  هــاي مختلــف کیفیــت محصــوالت محاســبه گردیــد کــه نتایــج آن در 
جــدول 5 آمــده اســت. به طــور کلــي مي  تــوان گفــت اثــرات نهایــي میــزان تغییــر در احتمــاالت پیش  بیني شــده 
بــراي کیفیــت محصــوالت را بــه ازاي یــک واحــد تغییــر در یــک متغیر خــاص توضیحي )مســتقل( نشــان می  دهد. 

در ادامــه توضیــح نتایــج جــدول 5 آمــده اســت: 

اثــر نهایــی ســطح تحصیات کارگــران فقط بــرای محصــوالت واقــع در گــروه 1 معنــا  دار و دارای عامت منفی 
اســت؛ یعنــی بــا افزایــش 1 واحــد از ایــن متغیر و ثابــت ماندن ســایر متغیرهــا، احتمال افزایــش محصــوالت دارای 

کیفیــت پایین  تــر بــه میــزان 0/010 کاهــش می  یابــد. 

اثــر نهایــی ســابقۀ کاری کارگــران در گــروه   1 منفــی و معنــا  دار و در گــروه 3 مثبــت و معنــا  دار اســت؛ یعنــی با 
افزایــش 1 واحــد از ایــن متغیــر و ثابــت بودن ســایر متغیرهــا، احتمــال افزایش محصــوالت دارای کیفیــت پایین  تر 

بــه میــزان 0/011 کاهــش و بــرای محصــوالت بــا کیفیــت بســیار باالتــر 0/025 افزایــش می  یابد. 

اثــر نهایــی میــزان ســاعت کاری فقــط در گــروه 1 منفــی و معنــا  دار شــده اســت و نشــان می  دهــد بــا افزایــش 
1 واحــد از ایــن متغیــر و ثابــت بــودن ســایر متغیرهــا، احتمــال افزایــش محصــوالت با کیفیــت پایین  تر بــه میزان 

0/009 کاهــش می  یابــد. 

اثــر نهایــی ســن کارگــران در گــروه   1 منفــی و معنــا  دار و در گروه هــای 2 و 3 مثبــت و معنــا  دار اســت؛ بــه ایــن 
معنــا کــه بــا افزایــش 1 واحــد از این متغیــر و ثابت بودن ســایر متغیرها، احتمــال افزایــش تولید محصــوالت دارای 
کیفیــت پایین  تــر بــه میــزان 0/011 کاهــش و احتمــال افزایــش تولیــد محصــوالت با کیفیــت بهتر و بســیار بهتر 

بــه میــزان 0/021 و 0/032 افزایــش می  یابــد. 

اثــر نهایــی درآمــد کارگــران در گــروه 2 مثبــت و معنــا  دار و در گــروه 3 منفــی و معنــا  دار اســت و بــا افزایــش 1 
واحــد از ایــن متغیــر و ثابــت بــودن ســایر متغیرهــا، احتمــال افزایــش محصــوالت دارای کیفیــت بهتــر بــه میــزان 
0/0003 افزایــش و احتمــال تولیــد محصــول بــا کیفیــت بســیار باالتــر بــه میــزان 0/0003 کاهــش می  یابــد. ایــن 
امــر حاکــی از آن اســت کــه در تولیــد محصــوالت بــا کیفیت بســیار باال، عامــل »درآمــد کارگــر« اثرگذار نیســت و 

ســایر عوامل اثربخشــی دارد.

اثــر نهایــی وضعیــت تأهــل کارگــران در گــروه 2 و 3 مثبــت و معنــا  دار اســت و با افزایــش 1 واحــد از این متغیر 
و ثابــت بــودن ســایر متغیرهــا در گــروه 2، احتمــال افزایــش تولید محصــوالت با کیفیت بهتــر 0/176 افزایــش و در 

گــروه 3 احتمــال تولیــد محصــوالت با کیفیت بســیار باالتــر بــه میــزان 0/126 افزایــش می  یابد. 

اثــر نهایــی وجــود امتیــاز مــوردی و وعده  هــای غذایــی در گروه هــای 2 و 3 مثبت و معنــا  دار و در گــروه 1 منفی 
و معنا  دار اســت و تفســیری مشــابه مــوارد قبل خواهد داشــت.
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اثــر نهایــی شــاخص »بهبــود سیاســت  های تعــادل بیــن کار و زندگــی« در گــروه 1 منفــی و معنــا  دار و در 
گروه هــای 2 و 3 مثبــت و معنــا  دار اســت و نشــان می  دهــد بــا ثابــت مانــدن ســایر متغیرهــا، درصــورت افزایــش 
1 واحــد از ایــن متغیــر، احتمــال افزایــش محصــوالت بــا کیفیــت پایین  تــر بــه میــزان 0/059 کاهــش و احتمــال 
افزایــش تولیــد محصــوالت بــا کیفیــت بهتر و بســیار بهتــر به ترتیــب بــه میــزان 0/175 و 116 /0 افزایــش می  یابد. 

اثــر نهایــی شــاخص »مدیریــت کارگاه« در گروه هــای 2 و 3 مثبــت و معنــا  دار و در گــروه 1 منفــی و معنــا  دار 
اســت؛ یعنــی بــا افزایــش 1 واحــد از ایــن متغیــر و ثابــت ماندن ســایر متغیرهــا، احتمــال افزایش کیفیت مشــابه یا 
پایین  تــر 0/056 کاهــش و احتمــال افزایــش تولیــدات بــا کیفیــت بهتــر و بســیار بهتــر بــه میــزان 0/349 و 0/293 

افزایــش می  یابــد. 

جدول 5. اثرات نهایي محاسبه شده براي محصوالت با کیفیت  های مختلف

متغیر
اثر نهایی گروه 1

)کیفیت مشابه یا 
پایین  تر(

اثر نهایی گروه 2
)کیفیت بهتر(

اثر نهایی گروه 3
)کیفیت بسیار 

باالتر(

0/586( 0/006ns)0/802( 0/003(0/010ns- )0/013(**سطح تحصیات کارگران

0/094( -0/013***)0/001( 0/025(0/011ns- )0/002(***سابقۀ کاری کارگران

0/707( 0/004ns)0/737( 0/0043(0/009ns- )0/048(**میزان ساعت کاری

0/021 )0/001(***0/032 )0/000(***0/011- )0/001(***سن کارگران

ns)0/586( 0/00001**)0/026( 0/0003**)0/019( -0/0003درآمد کارگران

0/126 )0/009(***0/176 )0/000(***0/050 )0/003(***تأهل

ns)0/111( 0/026ns)0/671( 0/068ns)0/552( -0/095حقوق پایه و جزئیات آن

0/132 )0/069(*0/256 )0/001(***0/123- )0/020(**وجود امتیاز موردی

0/171 )0/008(***0/293 )0/000(***0/121- )0/002(***وجود وعده  های غذایی

ns)0/535( -0/043ns)0/601( 0/0797ns)0/806( -0/035سرویس رفت وآمد

ns)0/993( -0/0001ns)0/189( -0/091ns)0/202( 0/091شاخص بهبود در انگیزه و رضایت کارگران

ns)0/343( -0/016ns)0/774( 0/018ns)0/971( -0/002شاخص بهبود وضعیت بهداشت و ایمنی

شاخص بهبود سیاست  های تعادل بین کار 
و زندگی

***)0/004( -0/059***)0/000( 0/175**)0/014( 0/116

0/293 )0/001(***0/349 )0/000(***0/056 - )0/051(*شاخص مدیریت

*، ** و *** به ترتیب معناداری در سطح 10، 5 و 1 درصد و ns عدم معناداری )منبع: یافته های تحقیق(
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6. بحث و نتیجه  گیری
کیفیــت هــر محصــول و کاالی تولیــدی تحــت تأثیــر عوامــل متعــددی اســت کــه بــه دو دســتۀ کلــِی 
ــل درون ســازمانی  ــروی کار یکــی از عوام ــل درون ســازمانی و برون ســازمانی تقســیم می شــود. نی عوام
مؤثــر بــر کیفیــت اســت.  در ایــن پژوهــش، بررســی عوامــل اثرگــذار بــر کیفیــت کاالهــای صنعتــی بــا 
ــر کیفیــت شناســایی شــد کــه  ــر ب ــر نقــش کارگــران بررســی شــد. ســه دســته متغیــر مؤث تأکیــد ب
ــر  ــر ب ــران« و »شــاخص  های مؤث ــرارداد کار کارگ ــران«، »شــرایط ق ــردی کارگ ــای ف شــامل »ویژگی  ه
کیفیــت کاالی صنعتــی« اســت. ایــن ســه دســته متغیــر بــر روی متغیــر وابســته کــه ســطح کیفیــت 
محصــوالت صنعتــی )شــامل ســه ســطِح محصــوالت دارای کیفیــت پاییــن، محصــوالت دارای کیفیــت 
ــی  ــت ترتیب ــیونی الجی ــدل رگرس ــک م ــه کم ــوده، ب ــاال( ب ــیار ب ــت بس ــا کیفی ــوالت ب ــر و محص بهت
ــات آن،  ــه و جزئی ــوق پای ــرارداد کار، همچــون »حق ــای ق ــده اســت. ویژگی  ه ــرس ش ــه رگ تعمیم یافت
ــا  داری  ــر معن ــد« دارای اث ــرویس رفت وآم ــی و س ــای غذای ــود وعده ه ــوردی، وج ــازات م ــود امتی وج
ــرارداد کار کارگــران  ــا ایــن مــوارد در ق ــر کیفیــت محصــوالت اســت. بنابرایــن پیشــنهاد می  شــود ت ب
ــرای تولیــد کاالهــای  ــه انگیــزه و تــاش بیشــتر کارگــران ب لحــاظ گــردد؛ چراکــه درنهایــت منجــر ب
باکیفیــت می  شــود. متغیــر دیگــری کــه تأثیــر معنــا  داری در کیفیــت محصــوالت تولیــدی دارد، ســابقۀ 
کاری کارگــران اســت. کارگــران بــا ســابقۀ کاری بیشــتر دقــت و تجربــۀ زیادتــری در تولیــد دارنــد؛ از 
ــه دقــت و توجــه بیشــتری نیــاز  ــه خدمــت گرفــت کــه ب ــان را در موقعیت هایــی ب همیــن رو بایــد آن
دارد تــا درنهایــت بــه تولیــد محصــول بــا کیفیــت باالتــر بینجامــد. »درآمــد« متغیــر دیگــری اســت کــه 
ــل  ــر به دلی ــای پایین ت ــا درآمده ــران ب ــوالت دارد. کارگ ــت محص ــر کیفی ــا  داری ب ــی و معن ــر منف تأثی
ــر  ــد محصــوالت باکیفیت  ت ــه تولی ــد، توجــه بیشــتری را ب ــوق دارن ــش حق ــزه  ای کــه جهــت افزای انگی
ــر  ــازاد ب ــی م ــن مبالغ ــر گرفت ــا درنظ ــا ب ــود ت ــنهاد می   ش ــران پیش ــه مدی ــذا ب ــد؛ ل ــوف می کنن معط
حقــوق کارگــران، آن هــا را بــه تولیــد کاالی باکیفیــت تشــویق نماینــد و یــا آنکــه بــا ارزیابــی کیفیــت 
محصــوالت و تعییــن نقــش کارگــران در آن، مبالــغ تشــویقی را بــرای آن لحــاظ کننــد. نتایــج تحقیــق 
همچنیــن نشــان داد کارگــران بــا ســطح تحصیــات باالتــر به طــور نســبی توجــه بیشــتری بــه تولیــد 
محصــوالت باکیفیــت باالتــر دارنــد؛ از ایــن رو مدیــران کارخانه  هــا و کارگاه  هــای تولیــد صنعتــی بایــد 
اقــدام بــه اســتخدام نیــروی کار بــا ســطح تحصیــات مناســب نماینــد و یــا اجــازۀ ادامــۀ تحصیــل بــه 

آن هــا بدهنــد.

ــود سیاســت  های تعــادل بیــن کار و زندگــی«  وجــود تشــکل های کارگــری کــه در شــاخص »بهب
ــت  ــا تقوی ــه ایجــاد ی ــد ک ــرآوردی اســت، نشــان می ده ــدل ب ــا  دار در م ــر معن آورده شــده و دارای اث
ــد  ــرای تولی ــزه ب ــه انگی ــت منجــر ب ــع کارگــران باشــد، درنهای ــع مناف تشــکل  های کارگــری کــه مداف
محصــول بــا کیفیــت باالتــر می  شــود. امــا یکــی از مهم تریــن عواملــی کــه در تولیــد کاالی باکیفیــت 
نقــش اساســی ایفــا می  کنــد، عامــل مدیریــت اســت. ایــن عامــل تحــت عنــوان شــاخص مدیریــت کــه 
خــود از 11 زیرشــاخص )گویــه( تشــکیل شــده، معنــا  دار شــده اســت. بــر ایــن اســاس، مدیــران صنایــع 
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ــا اســتفاده از مــواد اولیــۀ مناســب، بایــد بــه کنتــرل و کیفیــت محصــوالت، بــه روز بــودن وســایل و  ب
تکنولــوژی، بازاریابــی مناســب و... توجــه بیشــتری معطــوف کننــد تــا بتواننــد نقــش مؤثــری در تولیــد 
ــر داشــته باشــند. الزم اســت ذکــر شــود کــه کــه عوامــل برون ســازمانی  ــا کیفیــت باالت محصــوالت ب
اثرگــذار بــر کیفیــت محصــوالت کــه عمدتــاً متوجــه فضــای سیاســی، فرهنگــی و اقتصــادی حاکــم بــر 
ــد در راســتای افزایــش کیفیــت محصــوالت نقــش داشــته باشــد  صنعــت و کشــور اســت نیــز می  توان

ــرای تحقیقــات بعــدی پیشــنهاد داد.  کــه می  تــوان ایــن مــوارد را ب
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