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  چکیده

 هاي کیفی کاالها تاثیر زیادي بر شاخص می تواند واحدهاي تولیديمدیران کنترل کیفیت  اي حرفه استقالل
  اي حرفه استقالل ارتباط مطالعه پژوهش  اینهدف   .داشته باشد و موجب اطمینان مصرف کنندگان شود

 با محصوالت  تولید در حیاتی عامل یک عنوانه ب تولیدي واحدهاي کیفیت تولید اب کیفیت کنترل مدیران
ماري این آ جامعه و ) 2012( همکاران و نگیی پژوهش از مدل برگرفته حاضر پژوهش مدل. است کیفیت

که تعدادشان در زمان انجام  باشد شهر شیراز میي دیتولي ها واحد مدیران کنترل کیفیتشامل  پژوهش
 به نفر تعیین و پرسشنامه ها 190آماري با استفاده از جدول مورگاننمونه  ..نفر بوده است 360پژوهش 

این در  گردآوري داده هاابزار. در دسترس در جامعه آماري توزیع گردیدتصادفی غیر روش نمونه گیري 
 .می باشد)1390(پرسشنامه بهبود کیفیت مقیمی  دو پرسشنامه استقالل حرفه اي محقق ساخته و پژوهش

 .د تایید قرار گرفته استنها از طریق الفاي کرونباخ مورآصورت محتوایی وپایایی ه روایی پرسشنامه ها ب
زمون فرضیه ها از آبراي  اس و. اس. پی.براي تحلیل اولیه داده ها ازنرم افزار اس  پژوهشهمچنین در این 

مدل سازي معادالت ساختاري با بهره گیري از تحلیل عاملی تاییدي استفاده شده است و جهت برازش مدل 
است که بین استقالل حرفه اي  آننتایج بیانگر .گردیده استبررسی فرضیه ها از نرم افزار آموس استفاده  و

  .وجود داردمعناداري  رابطه  مشمول استاندارد اجباريکیفیت محصوالت تولیدي  باکنترل کیفیت   مدیران

  سامانه پاداش دهی محیط کار، ،استاندارد اجباري، کیفیتکنترل استقالل حرفه اي، : واژگان کلیدي
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  فصل اول

  و طرح پژوهشکلیات 
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  مقدمه  -1- 1 
 افراد همه که استچیزي  استقالل .گرایی است اي گام مهمی به سوي ارتقا حرفه حرفه ايرتقا استقالل ا   
در راستاي هدف مورد نظر شان افزایش می  را ، زیرا آزادي عمل و خالقیت آناندست یابند آن به که لندیما

هاي اصلی حرفه اي گرایی در طول تاریخ  قالل همواره یکی از چالشست که کسب استا این در حالی .دهد
ی وتنیني ها سازمان مهمی ژگیوِ و هستندی وتونیني ها سازمانی رانیاي ها شرکت و ها سازمان .بوده است
 مطلب نیا. باشدی م...  و دیشدی مراتب سلسلهساختار  ار،یاخت ضیتفو عدم باال، و کاغذ بازي یبوروکراس

 دیرانم و است سازمان مهمي ها بخش از تیفیک کنترل واحد. است صادق زیني دیتولي ها شرکت مورد در
با  تا کند کمک آنان به تواندی مي ا حرفه استقالل .دارند عهده بر را کاال تیفیک تیمسئول تیفیک کنترل

ی م مشاهده ما کشور در بعضا. باشند داشتهي تر قیدق نظارت ،مناسب اراتیاخت آزادي عمل، خالقیت و
ي ا حرفه استقالل از ،ستندین برخوردار و آموزش هاي مناسب مرتبط با کار دانشگاهی دانش از رانیمد شود،
 دخالت هاي با و اند بهرهی ب هم خود حرفه با مرتبطي ها برنامه نیتدو مورد دري ریگ میتصمي برا کامل
ي ها تیفعالي برا رانیمد ازي اریبسحتی . تندهس مواجه سازمان پرشمار استگذارانیس میرمستقیغ و میمستق

ی وابستگ چه هر است آشکار .نمایند کسب مافوق يااقتدارگر ریمد از قبال را میمستق اجازه دیبا ،روزمره
 ساختاري نیچن در. بود دنخواه برخورداري کمتر عملي آزاد از ،شود شتریب سازمان به کنترل کیفیت دیرانم

 و ندارد وجود کیاستراتژ نشیگز و سازمان با برابر ای هیسو دو رابطی نوعي برقراری حت ای و استقالل امکان
 خطربنابراین  دهند،ی م کاهش را دیجد انتخاب شانس ،شده تثبیت آمد ناکاری آرمان وی سنتي ها شرو

 نگران هانداز تا را اقتداگرا رانیمد و سازمان به و کارشناسان متخصصان ،کارگزاران شتریب چه هری وابستگ
و عملکرد حرفه اي آنان را تحت تاثیر قرار داده، و باعث ناکارآمدي و ناکارایی آنان می  بردی م باالي ا کننده
در این فصل در قالب کلیات پژوهش، بیان مساله پژوهش، اهمیت و ضرورت آن، اهداف و پرسش  .شود

  .هاي پژوهش، تعاریف متغیر ها و روند انجام پژوهش مطرح خواهد شد
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  مساله انیب -2- 1
ی م کردن اداره را خود کاری کس ه يمداخل بدون کردن؛ي کاري آزاد به داشتن؛ي آزادي معنا به استقالل     
 طهیح در ها استیس و ها میتصم نیا اعمال با همراهي گذار استیس وي ریگ میتصم قدرت داشتن و باشد
  ).1389 د،یعم( است تیحاکم

 استقالل و دارد محولهی شغل فیوظاي اجرای ط فرد اریاخت وي آزاد زانیم به ارهاش زینی شغل استقالل    
 و استقالل ،يآزاد فرد به کار روال نییتع وي کاري زیر برنامه هنگام به بتواند شغل که استی زانیمی شغل
 از. است هشد نییتع اهداف به دنیرس کارهاو دادن انجام در افراد تیمسئول احساس آن جهینت و دهد اریاخت

ي ها روش وي  ریگ میتصم کار،ي زمانبندی عنیي دیکل و مرتبط هم به جنبه سه شامل استقالل رو نیا
 وسعت به اشارهی شغل استقالل) 1999(ویبر نظر نقطه بنابر). 2006 ،1يوهامفر مورگسون( است کاري اجرا
 که استی کسي معنا بهي ا رفهح شخص ).484: 2007 ،2اوبو( دارد محوله فیوظاي اجرا در فرد آزاد عمل

ي آزاد شامل تیفیک کنترل دیرانم 3يا حرفه استقالل. باشد داشتهي ادیز مهارت خود حرفه ای شغل در
  .ردیپذی م انجامي ا حرفهی شکل به دیتهد و دخالت بدون که شودی می عمل
 .باشد گذار ریتاثي دیتول 4محصوالت تیفیک بر تواندی م تیفیک کنترل دیرانمي ا حرفه استقاللیی سو از    

 حفظ. هست مطرحی سازمان رقابت عرصه دري جدي ها چالش ازی کی عنوان به محصوالت تیفیک امروزه
ی م محصوالت دیتول در تیفیک به توجه مستلزمی خارج وی داخلي بازارها درعرصهی رقابتي ها تیمز

ي ها نهیهز کاهش وي مشتر تیرضا شیافزا راه نیبهتر عنوان به تیفیک بهبود به  توجه به عالوه، . باشد
 مزیت کسب براي منابع مهمترین از یکی کیفیت، ي مقوله. است شده شناختهي ور بهره شیافزا وي دیتول

 هاي شرکت که زمانی ویژه به بود، مطرح 1990میالدي  و 1980 هاي دهه طی ها سازمان براي رقابتی
). 1990 ،5نارور( دادند دست از ژاپنی هاي شرکت با رقابت در را خود بازار سهم از بزرگی بخش آمریکایی
 فیتعر ازین موردی ذاتي های ژگیو ازي ا مجموعه ازي ا درجه" عنوان به را تیفیک ٦یالملل نیب استاندارد

 استي ضرور محصولي های ژگیو و بازاري ازهاین نیبی شانپو هم تیفیک از فیتعر نیا در "کند یم

                                                           
١.Morgson & Hamfri 
٢.Oubo 
٣. Professional autonomy 
٤. Quality of products 
٥ .Naror 
٦. EN ISO9000: 2005 
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 نهیهز ای و دیتول مواد، عاتیضا کاهش به منجر تواندی م  محصوالت تیفیک). 2015 ،1همکاران و مالت(
  ).2010 ،2همکاران و شهباز( باشد افتهی بهبود ای و دیجد محصول کی تولیدي برا زمان کاهش ای سربار،ي ها
 ارائه خدمت ای محصول اگر. کندی م طلبي مشتر که استي زیچ همان خدمت ای محصول کی تیفیک     

ي ا نهیهز تنها باشد نداشته ازین بداني مشتر اما باشد، داشتهیی باال اریبس تیفیک خاص،یی ها جنبه در شده
: گفت توانی م تیفیک به نینو نگاه در. است نکرده جادیاي ا افزوده ارزشی ول شده پرداخته که است

 به نامفهوم اول نگاه در فیعرت نیا. دیآی م وجود به بازار به محصول ورود لحظه از که استي ضرر تیفیک
 برآورده را انیمشتري ها خواسته که دینما جادیا افزوده ارزش تواندی می زمان محصول کی اما رسدی م نظر

 قابل ای وي ریگ اندازه قابل معمول طور به تیفیک مختلفي ها جنبه و ها حالت). 2014 ا،یپدی کیو( سازد
ي دیکل نقشي ا ندهیفزا طور به تیفیک امروزه ).2015 ،3کارانهم واگنرو استفان(ستین میمستق ي مشاهده

ی رقابت شدت به کار و کسب طیمح در شرکت کیی رقابت گاهیجا شیافزا منظور بهو  کندی مي باز دیتول در
ي ور بهره وی دسترس در بهبود به منجر تیفیک کنترلي ها داده موثر لیتحل و هیتجز. شودی م گرفته کار به
  ).2012 ،4همکاران و لیسبر( شودی م دیتول ستمیس

ی سازمان وي فرد ابعاد دری درست کارکرد ه اندنتوانستي ا حرفه استقالل نبود لیدل به ها سازمان امروزه     
 حرفه استقالل تواند یمي ادیز عوامل .اند نبودهی سازماني اندازها چشم تحقق به قادر جهینت در باشند داشته

 بهتر شناخت در تواندی م عوامل نیایی شناسا بنابراین. باشد موثر آن بر و دهد قرار ریتاث تحت راي ا
 عوامل نیایی شناسا هدف با حاضر پژوهش رو نیا از .باشد کارساز تیفیک کنترل ندیرامي ا حرفه استقالل

   .است گرفته صورت رازیش درشهر مشمول استاندارد اجباري يدیتول محصوالت تیفیک بر رآنیتاث و
 استقالل بر موثر عوامل و گرفته صورت) 2012( همکاران و نگیی پژوهش مدل اساس بر حاضر وهشپژ 

ی بررسي دیتول محصوالت تیفیک بر عوامل از کی هر ریتاث و شدهیی شناسا تیفیک کنترل ندیرامي احرفه
 محصوالت تیفیک و مستقل ریمتغ عنوان بهي ا حرفه استقالل بر موثر عوامل الزم به ذکر است که .شودی م

استان فارس و شهر شیراز با توجه به موقعیت خاص  .است شده گرفته نظر در وابسته ریمتغ عنوان بهي دیتول
صادرات محصول  براي جغرافیایی و نزدیکی به آب هاي آزاد جهان استعداد و توان بالقوه ي بسیار مناسبی

                                                           
١..Malte & et al 
٢. Shahbaz et al 
٣ . Stefan Wagner & et al 

٤. Cebrail & et al 
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ی بین المللی مانند تحریم کشور قطر به وسیله البته برخی مسائل سیاس. و کاال به سایر نقاط جهان دارد
عربستان سعودي و چند کشور دیگر زمینه را براي صادرات محصوالت تولیدي استان فارس و شهر شیراز 

بنابراین اگر محصوالت تولیدي شهر شیراز از کیفیت و استاندارد مناسبی . مناسب تر نیز کرده است
راي رقابت با محصوالت شرکت هاي مربوط به کشور هاي رقیب برخوردار باشد، پیش شرط اساسی الزم ب

در بازارهاي بین المللی را دارا خواهد بود و در صورت حصول سایر شرایط الزم، می تواند گوي سبقت را 
و  يبا توجه به اهمیت موضوع کیفیت در بازار رقابتی امروز ،در مقطع زمانی کنونی لذا .از رقبا برباید

تر به کیفیت در واحد هاي تولیدي شهر شیراز براي کسب مزیت رقابتی در بازار هاي ضرورت توجه بیش
 تیفیک کنترل دیرانمي ا حرفه استقالل  نیبي ا رابطه ایآ است پژوهش آنی اصل سوال داخلی و بین المللی،

دد و پژوهش حاضر در ص دارد وجود رازیش شهرمشمول استاندارد اجباري دري دیتول محصوالت تیفیک و
گامی هرچند کوچک در جهت کمک به ارتقاي  ،تا بتواند با توجه به آن پاسخگویی به این پرسش است

  .کیفیت محصوالت تولیدي شهر شیراز بردارد

  پژوهش ضرورت و تیاهم  3- 1
  :به دالیل زیر داراي اهمیت و ضرورت باشد می تواند این پژوهش
در کنترل کیفی محصول قرار گرفته  خدماتی مختلف تولیدي و امروزه رقابت اصلی بین صنایع* 

در واقع با توجه به پیشرفت هاي صنعتی و تولید روز افزون محصوالت مختلف معیوب بودن  است
مهم بوده و نادیده گرفتن ان باعث کاهش  معایبو وجود اشکال در محصوالت و تولیدات از 

 .آن ها خارج خواهد ساخت و بازار را از دست ارزش و اعتبار تولید کنندگان خواهد شد

درواقع  .گسترده بوده و بسته به نوع تولیدات متفاوت استبسیار کنترل کیفیت در سازمان ها  *
هاي مختلف یک کارخانه اعم از تولید، فروش،  مدیر کنترل کیفی به عنوان یک رابط بین تمام بخش

اصلی کنترل و بررسی مواد اولیه، پردازد و وظیفه  آزمایشگاه و خرید مواد اولیه به ایفاي نقش می
 وجوددر صورت  ي کنترل کیفیت را به عهده دارد وها محصول در حین تولید و نتایج آزمایش

مورد نظر باید با هماهنگی و همکاري  و استاندارد هاي معیارها بامشکل و متفاوت بودن نتیجه 
رفه اي وي می تواند به حرفه اي استقالل ح ارتقاي بنابراین. ها به رفع مشکل بپردازد سایر بخش

 .گري وي کمک کند و از دخالت عوامل بیرونی بکاهد
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افزایش  کیفیت در عصر حاضر منجر به، کاهش هزینه ها و افزایش بهره وري، دادن به اهمیت* 
افزایش منابع و امنیت  بهبود روحیه کارکنان، بهبود شهرت و اعتبار، سهم بازار درشرایط رقابت،

 .سایر رقبا می شود نسبت بهافزایش صادرات و دستیابی به مزیت هاي رقابتی  نان،شغلی کارک

مشتریان به معناي توجه به  دریافته اند که توجه و تمرکز بر نیازهاي و سازمان ها موسسات  *
ها در  همچنین حرکت سازمان .به مشتریان است و خدمات بهتر کیفیت محصول و ارائه محصوالت

تزم شناسایی ابزارهاي اندازه گیري کیفیت و همچنین شناسایی نقاط ضعف سازمان مسیر کیفیت مسل
فارسیجانی و زندي، (در ارائه محصوالت با کیفیت مطلوب و چگونگی برطرف ساختن آنها است 

1389.(  

نتایج این پژوهش می تواند مورد استفاده مدیران و کارشناسان واحد هاي تولیدي و خدماتی   * 
 .قرار گیرد

نتایج این پژوهش می تواند مورد استفاده پژوهشگران دانشگاهی و دانشجویان تحصیالت * 
همچنین سیاست گزاران سازمان هاي نظارتی از . تکمیلی جهت انجام پژوهش هاي آتی قرار گیرد

 . جمله سازمان استاندارد می توانند نتایج این پژوهش را مورد بررسی و توجه قرار دهند

 پژوهش اهداف  -4- 1

  هدف اصلی - 4-1- 1
مشمول استاندارد کنترل کیفیت و کیفیت محصوالت تولیدي  دیرانرابطه بین استقالل حرفه اي م شناخت
  اجباري

  اهداف فرعی - 4-2- 1
مشمول استاندارد کنترل کیفیت و کیفیت محصوالت تولیدي  دیرانم فردي رابطه بین استقالل شناخت -1

  اجباري
  مشمول استاندارد اجباريکنترل کیفیت و کیفیت محصوالت تولیدي  دیرانم رابطه بین روابط شناخت -2
مشمول استاندارد کنترل کیفیت و کیفیت محصوالت تولیدي  دیرانمرابطه بین محیط کار  شناخت -3

  اجباري
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مشمول  کنترل کیفیت و کیفیت محصوالت تولیدي دیرانمپاداش دهی  سامانه رابطه بین شناخت -4
  ارياستاندارد اجب

  پژوهشهاي  پرسش -  5 - 1
  یاصل پرسش -  5-1- 1
ي دیتول محصوالت تیفیک و تیفیک کنترل دیرانمي ا حرفه استقالل بر موثر شدهیی شناسا عوامل نیب ایآ

  دارد؟ وجود معناداري ارتباط مشمول استاندارد اجباري

  

  

  ی فرعي ها پرسش -2 -1-5

 مشمول استاندارد اجباريي دیتول محصوالت تیفیک و تیفیک کنترل دیرانم فردي استقالل نیب ایآ-1
  دارد؟ وجودي معنادار ارتباط مشمول استاندارد اجباري

 ارتباط مشمول استاندارد اجباريي دیتول محصوالت تیفیک و تیفیک کنترل دیرانم روابط نیب ایآ-2
  دارد؟ وجودي معنادار

 وجودي معنادار ارتباط رازیش شهري دیولت محصوالت تیفیک و تیفیک کنترل دیرانم کار طیمح نیب ایآ-3
  دارد؟

 مشمول استاندارد اجباريي دیتول محصوالت تیفیک و تیفیک کنترل دیرانمی ده پاداش سامانه نیب ایآ-4
  دارد؟ وجودي معنادار ارتباط

  

  

  



 

٩ 
 

  اصطالحات و واژگان تخصصی فیتعر - 6- 1
  تعریف هاي مفهومی متغیرها - 6-1- 1
 

  1تیفیک
 و ها ویژگی مجموعه": است کرده تعریف گونه این را کیفیت واژه آمریکا کیفیت کنترل انجمن    

 و کاتلر( "کند تامین را خریدار پنهان و آشکار ي نیازها بتواند که خدمت یا کاال یک خصوصیات
 شرکت اگر که است آن بیانگر و زند می دور گرایی مشتري محور حول تعریف این ).1384 آرمسترانگ،

 کیفیت داراي کند، تامین را ي مشتر انتظارات و ها خواسته نیازها، که دهد ارائه را محصوالتی و الهاکا بتواند
 خواهد باالتر کیفیت داراي کند، تامین را یان مشتر نیازهاي بیشترین ها، زمان بیشتر در که شرکتی. است الزم
 است میزانی و) 1382 یاري، و پیکر هم( سازمانی تعالی به رسیدن شروع نقطه کیفیت ).1984، کراسبی( بود
 مفهومی سطح چهار کیفیت،. سازد می برآورده را ها خواسته یا الزامات ماهیتی، هاي ویژگی از اي مجموعه که

 نهایت در و کرده سپري را پنهان نیازهاي با تطبیق و هزینه با تطبیق کاربرد، براي تطبیق استاندارد، با تطبیق
  ).1384 زاده، اصغري( است رسیده مشتري وفاداري کسب تعریف به

  

  2ياحرفه استقالل
ی م کردن اداره را خود کاری کس ه يمداخل بدون کردن؛ي کاري آزاد به داشتن؛ي آزادي معنا به استقالل   

 طهیح در ها استیس و ها میتصم نیا اعمال با همراهي گذار استیس وي ریگ میتصم قدرت داشتن و باشد
ي ادیز مهارت خود حرفه ای شغل در که استی کسي معنا بهي ا حرفه شخص). 1389 دیعم( تیحاکم
 به دیتهد و دخالت بدون که شودی می عملي آزاد شامل تیفیک کنترل نمدیراي ا حرفه استقالل .باشد داشته
 و نگیی ( شودی م لیذ موارد شاملي ا حرفه استقالل ابعاد .ردیپذی م انجامي ا حرفهی شکل

  :)2012همکاران،

                                                           
١.  Quality 

١. Professional independence  
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ی ب و صداقت به ازین وي زیمم عمل انجام در بودن مستقلي معنا به پژوهش این در استقالل :فردي استقالل
  .باشدی م گریدي فشارها برابر در استقالل داشتن حال نیع در وی طرف

 کینزد روابط و یا تضاد منافع منافع اشتراك ،یمالی وابستگ چونی روابط از اجتناب شامل ریمتغ نیا :روابط
  .شود یم تیفیک کنترل ندیرام توسط گرانید با

 یم تیفیک کنترل ندیرام نبودنی راخالقیغ مسائل ریدرگ شاملي ا حرفه استقالل از بعد نیا :کار طیمح
  .شودی م شرکت تیموفق جهت فردی اخالق سازش نیز و شود
 خواهدی شخص منفعت به منجر کهی اخالق ریغي رفتارها مجازات وی ده پاداش شامل :یده پاداش سامانه

 شد خواهد منجر شرکت از سوي خیتوب به کهیی رفتارها ای تحمل قابل ریغی اخالق ریغي رفتارها ای شد
  .)2012همکاران، و نگیی(
  
  متغیرها یاتیعمل هاي فیتعر- 6-2- 1

  کیفیت
 پرسشنامه 45 تا1ي ها هیگو پاسخگویی به از دهنده پاسخ که است امتیازي پژوهش این در کیفیت از منظور

  .)1390مقیمی،( دینمای م کسب محصوالت تیکیف  بهبود بر موثر عوامل استاندارد
  

  ياحرفه استقالل
ي ها هیگو به پاسخگویی از دهنده پاسخ که است امتیازي پژوهش این دري احرفه استقالل از منظور   
  .دینمای م کسبي احرفه استقالل ساخته محقق پرسشنامه16تا1

  رديف استقالل
 5تا1هاي گویه به پاسخگویی از دهنده پاسخ که است امتیازي پژوهش این در فردي استقالل از ورظمن     

  .دینمای م کسب تولیدي محصوالت استقالل  ساخته محقق پرسشنامه
  روابط

 پرسشنامه 7تا6هاي گویه به پاسخگویی از دهنده پاسخ که است امتیازي پژوهش این در روابط از منظور    
  .دینمای م کسب تولیدي محصوالت روابط ساخته محقق



 

١١ 
 

  کار طیمح
 10تا8هاي گویه به پاسخگویی از دهنده پاسخ که است امتیازي پژوهش این در کار طیمح از منظور     

  .دینمای م کسب تولیدي محصوالت کار طیمح ساخته محقق پرسشنامه
  یده پاداش سامانه

 11هاي گویه به پاسخگویی از دهنده پاسخ که است امتیازي پژوهش ینا دری ده پاداش سامانه از منظور    
  .دینمای م کسب تولیدي محصوالتی ده پاداش سامانه  ساخته محقق پرسشنامه 16تا

را می توان به طور خالصه در  و ارتباط سازه ها با گویه هاي پرسشنامه هاي مذکور تعاریف عملیاتی فوق
  :جدول زیر نشان داد

  
  ي پژوهش)متغیرها(سازه هاپرسشنامه و  گویه هايارتباط  - 1- 1جدول 

  گویه ها  سازه ها یا متغیر ها  ردیف 
  1 – 45  کیفیت  1
  1 – 16   ياحرفه استقالل  2
  1 – 5  فردي استقالل  3
  6 – 7  روابط  4
  8 – 10  کار طیمح  6
  11 – 16  یده پاداش سامانه  7
  
  
  پژوهشقلمرو  -7- 1

  .قراردارد تیفیک تیریمد قلمرو در این پژوهش موضوع ه به عنوان طرح،با توج :یموضوع قلمرو   
  

  .قلمرو مکانی پژوهش شهر شیراز است: یمکان قلمرو
  96تا پایان شهریور  95اسفند ماه  :یزمان قلمرو
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  ساختار طرح و روند انجام پژوهش -8- 1
اهداف و پرسش هاي  ،هشپژو ضرورت و تیاهم مسأله، انیب است و پژوهش اتیکل نخست شامل فصل 

را در بر  ساختار طرح و روند انجام پژوهش ، قلمرو پژوهش،رهایمتغی اتیعمل و مفهومی فیراتع ،پژوهش
ه یفرض و در پایان شد خواهد پرداخته پژوهش نهیشیپ و اتیادب مبانی نظري، یبررس به دوم فصل در. دارد

 گردآوري ابزار و پژوهشاجراي  روش به سوم فصل .شد خواهد ارائهی مفهوم مدل همراه به پژوهش ياه
 اشاره مورد استفادهي ها افزار نرم و و پردازش داده ها لیتحل هیتجز سنجش، يها روش نیهمچن داده ها

پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها را در قالب آمارهاي توصیفی و استنباطی شامل  چهارم فصول . می پردازد
بیان محدودیت ها و پیشنهادهایی مبتنی بر  ،يریگ جهینتبحث و  ،ل یافته هاتحلی به پنجم در فصل .می شود

در پایان نیز فهرست منابع، . نتایج فرضیه ها و پیشنهادهایی براي پژوهشگران آتی پرداخته خواهد شد
روند انجام پژوهش می تواند در قالب شکل زیر می توان بیان  .پیوست ها و چکیده انگلیسی خواهد آمد

  :شود
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  خالصه فصل -1-9
 پژوهش ضرورت و تیاهم ي پژوهش بیان گردید و سپس مواردي از مسأله  ،پس از بیان مقدمه اي فصلدر این 

ساختار  و ، قلمرو پژوهشرهایمتغی اتیعمل و مفهومی فیراتع ،پژوهشاهداف و پرسش هاي  همچنین. مطرح شد

  .شکل ارائه شددر قالب یک و روند انجام پژوهش  بیان طرح
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  فصل دوم
  پژوهشو پیشینه  ادبیاتمبانی نظري،
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  مقدمه  -1- 2

، چارچوب نظري و سپس به بیان پژوهش پیشینه ادبیات و ،مبانی نظري مطالعه يبه  ابتدا در این فصل
موضوع  درباره گستردهاین فصل شامل کندوکاوي عمیق و . و مدل مفهومی پرداخته خواهد شد فرضیه ها

 پیشین هاي نگارش شدهنامهپژوهش ها و پایان ،مقاله ها ،هاپژوهش و برخی موضوع هاي  مشابه در کتاب
با مطالعه  موجب آشناییپژوهش است که  موضوع این فصل مشتمل بر اطالعات مهم و مربوط به. باشدمی

براي گسترش مطالعه ها و  را جدیدي و ابعاد می شودهاي دیگران در این زمینه ها، پژوهش ها و نوشته
  .سازدپژوهش هاي بعدي فراهم می

  مبانی نظري پژوهش -2- 2
 نیا بر زین یجهان تجربه و است داشته وجود شده هیارا اطالعات تیفیک رامونیپ ییها ینگران همواره     
 ساده يامر ت،یفیک با عاتاطال افتیدر افته،یساختار ومدون  یکنترل يسازوکارها نبود درکه  دارد داللت امر

 مناسبنحو  به دیبا باشد موقع به و مربوط اتکا، قابل دیباکه  آن ضمن تیفیک با اطالعات. است انگارانه
  نیتر یاز چالش یکی). 1394بذز افشان و همکاران،(گردداطالعات  تقارن عدم کاهش موجب و شده عیتوز

 در کهی انتقادات از جداي. باشد یم تیفیکنترل ک رانمدیمطرح است استقالل  تیفیکه در بحث ک یموضوعات
 نشان  ،استقالل با مرتبط يها پژوهش جینتا دارد، وجود ... و بودن مستقل طیشرا استقالل، مفهوم به عمل

 و اتیادب مبانی نظري، یبررس به حاضر فصل در رو نیا از. است تیفیک شیافزا بر آن مثبت اثرات دهنده ي
 پرداخته تیفیک کنترل مدیراني ا حرفه استقالل و يدیتول محصوالت تیفیک با رابطه در پژوهش نهیشیپ

  با رابطه در بعد بخش در سپس و تیفیک با رابطه در الزم حاتیتوض ارائه به ابتدا بخش دو در و  شده
  .شد خواهد پرداختهي ا حرفه استقالل

 کیفیت ينظر میمفاه: اول بخش - 2-3

  کیفیت تعریف -2-3-1
 کیفیت: کند می تعریف چنین این را کیفیت 1951 سال در فیگنبام یعنی 1فراگیر کیفیت کنترل واژه مبتکر    

. باشد شده تولید ممکن هزینه حداقل با که نظر مورد هدف برآوردن در محصول یک توانایی یعنی
 را کیفیت زبیکرا و است گنجانده کیفیت تعریف در را »تغییرات وکاستن مشتري رضایت تأمین«دمینگ

                                                           
١ - Total quality control 
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 طبق بر کیفیت تعریف. کند می تعریف »شده تعیین پیش از الزامات با خدمت یا محصول یک مطابقت«

 و الزامات ماهیتی، هاي ویژگی از اي مجموعه که میزانی«چنین آمده است معتبر و رسمی  ١استاندارد آخرین
   .)1389حسینی و همکاران، ( »ندمی ساز برآورده را ها خواسته یا

  محصوالت کیفیت تعریف - 2-3-2
 .داشت خدمت و کیفیت مفاهیم از روشنی درك بایستی محصوالت کیفیت درك براي گام اولین در   

 گفته مشتریان نیازهاي کردن برآورده از اي درجه به کیفیت" : کرد تعریف چنین را کیفیت توان می بنابراین

 و اعمال فرآیندها، ها، فعالیت مجموعه از است عبارت کیفیت ."است مرتبط سازمانی فرهنگ با که شود می
 با زمانی محصول، یک. شود می ارایه آنان به مشتریان مشکالت ساختن برطرف منظور به که تعامالتی

 شامل را مختلفی معانی نیز خدمت واژه. باشد داشته انطباق مشتري نیازهاي و ها خواسته با که است کیفیت

 دریافت در نظر مورد تغییر ایجاد پیامد با که است اقتصادي فعالیت نوعی تمحصوال واقع در .شود می
 منافعی و کنند می ارزش ایجاد مشتریان براي خاص هاي زمان و ها مکان در او از نیابت به یا خدمت کننده

ه ب .)1390 و همکاران ، زاد بیک( هستند آن خواستار مشتریان که است اي نتیجه خدمت. نمایند می مهیا را
طور سنتی کیفیت محصوالت به عنوان اختالف بین انتظار مشتریان و ادراك مشتریان از محصوالت دریافت 

در مطالعات اخیر کیفیت محصوالت به عنوان حدودي که یک خدمت نیاز ها و یا  .شده تصور می شد
را می توان به عنوان  همچنین کیفیت محصوالت .ورده سازد در نظر گرفته می شودآانتظارات مشتریان را بر

نیتکی و  ).2،2009موزاحید و همکاران(احساس مشتري از برتري یا ضعف یک خدمت ارایه شده دانست
کیفیت محصوالت را به عنوان رسیدن و یا پیشی گرفتن از انتظارات مشتریان تعریف ) 2000(3همکاران
ن تفاوت بین درك محصوالت دریافت و در تعریفی دیگر بیان می دارد که کیفیت محصوالت هما ندنموده ا

 و نقص نبود یا و محصول مناسب هاي ویژگی عنوان به اغلب کیفیت ..باشد شده و انتظارات مشتریان می
  ). 4،2003کنز مک و کاتلر( شود می دیده کاستی

  

                                                           
١.ISOO 9000:2000 
٢. Muzahid Akbar & Parvez 
٣..Nitecki & Hernon 
٤. Kotler, Bowen & Makens 
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  عملیاتی کیفیت فنی، کیفیت: باشد می بخش دو شامل کیفیت به مربوط مالحظات -2-3-3
  کیفیت فنی

 که باشد می جمله این بیانگر تعریف این. نماید می اشاره محصوالت ملموس هاي جنبه به فنی کیفیت     
 در مشتري توسط محصول مهم هاي ویژگی از یک کدام که این یا و شود می داده مشتري تحویل چیزي چه"

  ).2003همان،( شود می درك محصوالت با برخورد
  کیفیت عملیاتی

 تحویل چگونگی اصطالح این. نماید می اشاره محصوالت فنی غیر هاي جنبه به عملیاتی کیفیت   
 در مشتریان و کارکنان بین ما انفعاالت و فعل که گفت توان می خصوص به. شود می شامل را محصوالت

   .)1،2003یبردل و نیکارون( داد قرار اصطالح این حوزه در توان می را محصوالت با مشتریان رویارویی طول
 این نماید، متمایز رقبا از را خود تواند می آن توسط تولیدي مؤسسه یک که  هاي راه  ترین عمده از  یکی    

 انتظارات به وابسته ها سازمان موفقیت رمز. کند ارائه مشتریان به برتر کیفیت با محصوالتی همواره که است
 از تر پایین محصوالت، کیفیت اگر. باشد می سازمان توسط شده ارائه محصوالت کیفیت به نسبت مشتریان

 اگر. دهند می دست از خاص خدمت یک کننده تأمین به نسبت را خود عالقه مشتریان آنگاه باشد، انتظار حد
 ارائه به مراجعه احتمال صورت، آن در باشد، آن از بیش یا و مشتریان انتظار حد با برابر محصوالت، کیفیت
 جهان سراسر در ها زمینه از بسیاري در محصوالت کیفیت. دارد دوجو آینده در خاص خدمت یک کننده

 برآورده میزان بر بنا محصول، هر تجربه از بعد نارضایتی و رضایت از گوناگونی مشتریان. است یافته کاهش
  ).2،1994جاکوبسن و آکر( می گویند شان، انتظارات مافوق محصوالتی دریافت یا شان انتظارات شدن

  محصوالت کیفیت ابعاد - 3-4- 2
پنج بعد کیفیت محصوالت را شناسایی نمودند که شامل قابلیت  1985در سال  3پاراسورامان و همکاران    

این ابعاد بین ویژگی هاي خاص . قابلیت لمس کردن می باشد همدلی، اطمینان دهی، اعتماد،پاسخگویی،
  :شودمی  معرفی هر یک از این ابعاد در ادامه .محصوالت و انتظارات مشتریان ارتباط برقرار می سازد

                                                           
١. Cronin & Brady 
٢Aaker, & Jacobson 
٣.Parasuraman et al. 
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  تجهیزات و سیماي نیروي انسانی  امکانات فیزیکی، :قابلیت لمس
  مراقبت کردن و توجهات فردي :همدلی
  آگاهی، احترام و توانایی کارمندان براي ایجاد رضایت در مشتریان : تضمین

  اعتماد و صحیحپیمانی مورد  ،توانایی براي اجرایی نمودن محصوالت: قابلیت اعتماد
  محصوالت سریع رضایت در یاري رساندن به مشتریان و ارایه : پاسخگویی

که ابعاد مختلف کیفیت  به دست آمداین نتیجه  ،بعد از مطالعه جامع در حوزه کیفیت محصوالت  
  ). 1،2009موزاحید و همکاران(محصوالت در صنایع مختلف با توجه به شرایط مختلف متفاوت می باشد 

ماد تنها زمانی وجود دارد که یک بخش در یک تبادل قابل اعتماد و جامع داراي اطمینان عملکردي اعت
 پنج را محصوالت کیفیت ابعاد همکاران و والري ).2،1994مورگان و هانت(نسبت به سایر بخش ها باشد

 -4 نبود پاسخگو -3 محصوالت، بودن اطمینان قابل -2 ، محصوالت محسوس هاي جنبه -1 : عامل
 -1 عامل ده محصوالت کیفیت ابعاد خصوص در بري لن .اند کرده معرفی مشتري با همدلی -5 شایستگی

 مشتري، با ارتباط -6 تواضع،- 5دسترسی -4 صالحیت، -3 داشتن، مسؤولیت احساس -2 ، اعتماد قابلیت
 و مولوي ،زادبیک (کند می معرفی را ملموس هاي جنبه -10 و مشتري درك -9 امنیت، -8 اعتبار،-7

  ).1390 اسگندري،
  
  
  کیفیت ارتقاء بر مؤثر عوامل-  3-5- 2

 گردد می پیگیري خاصی  تداوم با کارها اجراي شود، می نهادینه سازمان در جامع کیفیت فرهنگ که زمانی    
 کیفیت شوراي  هاي گروه یا اعضاء که شود می موجب و می رود پیش به آسان زیادي مقدار تا کارها و

 سازمان در کیفیت راهبردي براي وضعیت یک و دهند انجام تر عالی سطح به رسیدن براي را اي وقفه بی شتال
  .آید وجود به

 برسند آن به که هنگامی و دارد وجود مرزي و حد ،بهبود براي که کنند می فکر این به افراد از بسیاري    
 و ها فرآورده افراد، در که مداومی ییرهايتغ دلیل به اما. است غیرعملی و غیرضروري ،بیشتر پیشرفت

                                                           
١.Muzahid Akbar & Parvez 
٢. Morgan & Hunt 
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 جامعه در اي نظریه چنین آید می وجود به کیفیت از ها مشتري فهم و تفسیر و فناوري بازار، محصوالت،
 داشتن از حذر بر براي مداوم طور به که است کیفیت گروه مدیران وظیفه این و نیست درست امروزي پویاي
 درك چنین بردن بین از براي بکوشند و آموزشی مناسب هاي برنامه و یفیتک  مفاهیم نشر با تفکراتی چنین

 آن حرکت بیشتر و زند می دور»کیفیت«محور بر جامع کیفیت مدیریت کلی مفهوم در .نمایند اقدام نادرستی
 و تولید ارائه طریق از مشتري ايه خواسته و نیاز تأمین همچنین .دارد تمرکز مشتري هاي خواسته بر

 تأمین از بیشتر  حرکتی جامع کیفیت مدیریت نهایی هدف بنابراین. شود می تأمین ، مناسب تمحصوال
 گامی و مستمر بهبود پایه بر متعارف استانداردهاي اجراي فراتر از اقدامی آن و است خریداران نیازهاي
 باشند می بیشتر دهافزو ارزش دنبال به همیشه ها شرکت که جایی آن از .است مشتري هاي خواسته از جلوتر

 و تولید طراحی، ، مشتري نیاز تشخیص فرآیند مستمر  بهسازي و پویایی گرو در یقینا امر این تحقق بنابراین
 امر این و باید می بهبود روز  به روز  نهایی محصول کیفیت که اي گونه به است محصول موقع به تحویل

 اندازه هر  .است)صفر(ممکن حداقل تا ضایعات کاهش و مشتریان نیازهاي با بیشتر هرچه تطابق معنی به
 در تري افزون قابلیت که محصولی ارائه طریق از مشتریان نیازهاي و ها خواسته تأمین در شرکت توانمندي

 و بازار سهم امر این و شد خواهد بیشتر مشتریان خشنودي بلکه و رضایت یابد، ارتقاء دارد، آنان نیاز تأمین
خواسته  و انتظارات سازمان که دارند انتظار مشتریان اصوال .آورد خواهد بار به شرکت براي را بیشتري درآمد
 عرضه مقدار تحویل و موقع، به تحویل کمتر،زمان قیمت تر مطلوب کیفیت از است عبارت که را آنان هاي

 برگزیند تولید ندفرآی در را روشی باید اهداف این به نیل براي و سازند  برآورده ، رااست تقاضا مطابق
  ).1381دژخواه،(شود هدف این موجب آن نتیجه که

  محصوالت کیفیت بهبود راهبرد از ها سازمان پیروي دالیل -2-3-6
 تر کیفیت با محصوالت ارائه دنبال به باید ها سازمان جهت بدان که برشمرد توان می ا ر متعددي دالیل     

  .است شده آورده خالصه رتصوه ب ادامه در که باشند خود مشتریان به
 . است یافته افزایش گذشته به نسبت مشتریان انتظارات که است آن واقعیت :مشتریان انتظارت افزایش

  .داد  ربط عامل چندین به توان می را مشتریان انتظارات
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 درحال مدام مشتریان، به آن ارائه چگونگی و خود محصوالت مداومو اصالح  تغییر با رقبا :رقبا فعالیت  

 باعث خود امر این دهند، افزایش را خود بازار سهم تا صددند در راهکار این از و هستند بازار کردن متغیر

  .می شود محصوالت کیفیت ارتقاء درجهت انتظارات افزایش
 سازمان فرهنگی، و اجتماعی اقتصادي، قانونی، و سیاسی عوامل جمله از محیطی عوامل :محیطی عوامل   
  .کند می برتر کیفیت با محصوالت ارائه به داروا را ها

 کنندگان دریافت براي محصوالت هاي ویژگی به جهتو با محصوالت کیفیت ارزیابی :محصوالت ماهیت    

 و رفتار نیز و محصوالت کننده احاطه فیزیکی شواهد به توجه با مشتریان دلیل بدین .باشد می مشکل آن
 .پردازند می محصوالت تکیفی ارزیابی به کارکنان برخورد

 هاي وخواسته انتظارات خود و تشویقی ترفیعی هاي فعالیت با ها سازمان :سازمانی درون عوامل    

 پاسخگوي باید سازمان نماید می مراجعه سازمان به که یزمان مشتري نتیجه در .برند می باال را مشتریان

 .باشد مشتریان در شده ایجاد انتظارات

 عامل خود محصوالت کیفیت از ناشی مزایاي باال موارد بر عالوه :محصوالت کیفیت از یناش مزایاي    

 ارائه مستقیم اثرات از یکی  .کند می ترغیب کیفیت با محصوالت ارائه به را ها سازمان که است دیگري

 باشد، می مشتریان به کارا صورتی به محصوالت ارائه جهت سازمان توانایی افزایش کیفیت، با محصوالت

 غیر محصوالت از بنابراین دارند، نیازهایی و ها خواسته چه مشتریان که است دریافته سازمان چراکه

 وريآسود محصوالت، ارائه در یاثربخش و کارایی افزایش با .نماید می حذف هارا آن یا و کاسته ضروري

 گسترش و خرید تکرار ثباع مشتریان به بهتر محصوالت ارائه همچنین .یافت خواهد افزایش سازمان

  .)1384سیدجوادین،(گردد می مثبت دهان به دهان تبلیغات
  
  
  کیفیت بودن جامع  - 3-7- 2

شود،  محصوالت و خدمات می  اصلی در جامعیت بخشیدن به کیفیت  چه عامل در فرهنگ کیفیت جامع آن   
  .است  شرکتتحت پوشش و افراد شاغل در   هاي بخش فراگیر بودن آن در سه حوزه اهداف،
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عوامل دیگري را نیز شامل   بلکه هدف تنها افزایش کیفیت نیست،مدیریت کیفیت جامع در فرهنگ  :اهداف
 وري، بهره  افزایش ها، کاهش هزینه کاال یا خدمت،  تحویل به موقع: ترین آنها عبارتند از مهم  شود که می

  .ها داراي شمولیت هستند مینهز  بدین ترتیب اهداف در تمام . توسعه بازار فروش محصوالت

 الزم است که همه قسمت  دستیابی به اهداف مدیریت کیفیت جامع در فرهنگ  :هاي تحت پوششبخش 
  محصوالت پشتیبانی و غیره مشارکت بازاریابی مالی، اداري، و توسعه، پژوهشاز بخش   هاي شرکت اعم

  .داشته باشند

هاي شرکت  تمامی قسمت  با توجه به مشارکت یت جامعمدیریت کیفدر فرهنگ  :افراد شاغل در شرکت
مدیران  اداري، کارکنان یک شرکت اعم از کارگران،  بدیهی است که تمامی کارکنان اهداف،  در دستیابی به

  ).1382مطهري نژاد،(دارند یفعال  مشارکت در فرآیند بهبود، کارشناسان و کاردان ها ،سرپرستان میانی، ارشد،

  جامع کیفیت مدیریت تعریف - 3-8- 2
ارائه شده که دامنه وسیعی را در   نظران مختلف جامع به وسیله صاحب  تعاریف چندي از مدیریت کیفیت    

در زیر به عنوان نمونه به دو  .در این زمینه دستیابی به توافق و اجماع با مشکالتی مواجه است .گیرد بر می
  :گردد می  تعریف اشاره

کل سازمان و واحدهاي   کنترل و هدایت از هنر یا روش مدیریت،  عبارت استمدیریت کیفیت جامع  -
بهبود  کارکنان،  سمت موفقیت در تولید محصوالت و محصوالت با کیفیت از طریق مشارکت  مرتبط با آن به

  .مشتري  و جلب رضایت مستمر،
  فلسفه :گونه تعریف شده است این) 1991(مؤسسه استانداردهاي بریتانیا  مدیریت کیفیت جامع به وسیله -

 مشتري و اجتماع و هدف  گیرد که از طریق آنها نیازها و انتظارات هایی را در برمی مدیریت همه فعالیت
کارکنان در مسیري   حداکثر رساندن توانایی بالقوه همه  تر به وسیله به طور کارا و اثربخش  هاي سازمان به

براي درك و شناخت بهتر مدیریت کیفیت جامع به جاي تکیه بر یک  شاید. شود می  برآورده ،براي بهبود
و در فرهنگ مدیریت  شودتوجه  مدیریت کیفیت جامعتک لغات  تک  تعریف خاص بهتر آن باشد که به

مورد بحث و ) مدیریت،کیفیت،و جامع(کلیدي واژگاندر این بخش  .گیرد کیفیت جامع مورد بررسی قرار
  .گیرد بررسی قرار می
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در تعریفی دیگر بیان شده است که مدیریت کیفیت جامع یک سبک مدیریت است که به همگان در  -
جامع هر وظیفه در  مدیریت کیفیت .دهد تا کیفیت را به مشتري نهایی تحویل دهند مسئولیت می  سازمان

هدف هر  .اندد و مرتبط با فرآیندهاي بعدي می کننده مشتري عرضه ي سازمان را اساسا فرآیندي در رابطه
 ي مشتري براي به حداکثر رساندن رضایت مشتري نهایی با کمترین هزینه تعریف و رفع نیازهاي مرحله،
هاي صنعتی، عاملی  عامل کیفیت و چگونگی تأمین و کنترل آن در فعالیت). 1382مطهري نژاد،(است ممکن

ت در شرایط اقتصادي باز، بیانگر کیفی هاي صنعتی است زیرا عامل بنیادي براي بقا و ماندگاري سازمان
هایی از رقباي خود در اقتصادهاي باز پیشی  سازمان .باشند سازمان یا صنعت می ظرفیت رقابت و نوآوري یک

تواند بقا و ماندگاري خود را  سطوح باالتري از کیفیت را تأمین کنند و سازمانی می گیرند که قادر باشند، می
توان گفت که تأمین کیفیت، شرط  بنابراین می. کافی و مؤثر را داشته باشد استمرار ببخشد که توان رقابت

در نتیجه شالوده هر سازمانی به  آن است، شرط ماندگاري پذیري سازمان نیز، پذیري سازمان و رقابت رقابت
ي ها دوره از امور نسبی است و طی اما مقوله کیفیت، .شده از آن بستگی دارد سطح و میزان کیفیت ارائه

به سطح رفاه و آگاهی جوامع و سرعت   توجه تعریف و مفهوم آن با تلقی، هاي صنعتی، تاریخی فعالیت
صرفا بر محصوالت  هاي صنعتی، کیفیت موردنظر در فعالیت در مقطعی، .است  جریان اطالعات تغییر یافته

بود که  متمرکز ه محصوالتیصاحبان صنایع بر ارائ ارائه شده از طرف آن فعالیت متمرکز بود و بیشتر تالش
بررسی و  در دوره اول، :این مقطع خود شامل دو دوره بوده است .عملکردي را داشته باشد بیشترین کیفیت

تأمین کیفیت از طریق بررسی و کنترل  گرفت و در دوره دیگر، می کنترل کیفیت در محصوالت نهایی صورت
سطوح کارکنان از طریق مشارکت آنان  انرژي مؤثر تمامی استفاده از ،)فرایند محصول-ورودي(مسیر تولید کل

اما در هرحال، محور  .گرفت و بررسی رضایت مشتریان صورت می  در فرایند تولید کاالها و محصوالت
دوره در مقطع دوم که  .تمرکز محاسبات و بررسی بر کیفیت کاال و محصوالت استوار بود مشترك این مقطع،

توجهات   دامنه رسانی، هاي مشتریان و سرعت فرایند اطالع گسترش آگاهیبا  ،جاري زندگی ما است
گیرد و داشتن محیط زیستی امن و  یابد و کیفیت محیط زیست آنها را نیز دربر می مشتریان نیز گسترش می

 تعهدات خود را ي ها نیز گستره سازمان بااین تحول، .شود ها و ترجیحات مشتریان می پایدار نیز از اولویت
زیرا رعایت آنها در قدرت  کنند، را نیز وارد محاسبات خود می نمایند و مالحظات محیط زیستی تر می وسیع
نخست از طریق وضع قوانین و  :گیرد این تأثیر از دو طریق صورت می .گذارد پذیري آنها ثأثیر می رقابت

شود و دیگري از  تر می ا گستردهدامنه آنه هاي اجتماعی، مقررات محیط زیستی است که با افزایش درخواست
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براساس میزان تعهد آنها به  صنایع مختلف، به محصوالت)مشتریان(طریق اقبال و یا عدم اقبال مردم
و ادبیات مربوط  این سه دوره تاریخی مربوط به مقوله ي کیفیت در متون.هاي محیط زیستی است حساسیت

   :اند بندي شده به صورت زیر طبقه
   تیتضمین کیفیت سن

   مدیریت کیفیت جامع 
   مدیریت راهبردي کیفیت جامع

آن تمامی فرایند  است که براساس PP کاربرد رهیافت مدیریت راهبردي کیفیت جامع ي وجه مشخصه      
طراحی محصول و ضایعات و  فرایند تولید، مصرفی،  شامل انتخاب نوع و میزان مواد اولیه تولید،

 .گیرند مورد بررسی مستمر قرار می با هدف کاهش آلودگی سطوح سازمان، مشارکت کارکنان تمامی چگونگی
توسط صنایع،  اتخاذ رویکردي محیط زیستی، سازي اقتصادي، آزاد  در فرایند جهانی شدن و گسترش

کشورهاي در حال توسعه بیشتر   حساسیت این موضوع براي صنایع .باشد ناپذیر می اي اجتناب مسئله
  قادر باشند در موج جهانی شدن و آزادسازي اقتصادي و تجاري باقی  که صنایع براي آن زیرا این باشد، می

 و توقعات بازار و مشتریان را چه در داخل،  بتوانند استانداردهاي جهانی حفاظت محیط زیست بایدبمانند 
  .)1،1995مدووا(یا در خارج تأمین کنند

  
  جامع کیفیت مدیریت کنونی وضعیت - 3-9- 2

به  .رفت تا هزینه اضافی براي کیفیت را بپردازند انتظار می  از مشتریان طول نیمه اول قرن بیستم، در    
دیگر کیفیت به عنوان تنها گزینه نیست بلکه کیفیت  به بعد 1980هاي  دهه  هرحال در فضاي رقابتی تجاري

تعهد   و محصوالت نیاز به یک تواند به حیات خود ادامه دهد بدون آن یک سازمان نمی  نیاز مثبتی است که
دکتر استیو اسمیت در   همان طوري که .مدیریت کیفیت جامع دارند  جامع و سیستم جدید مدیریتی یعنی

وجود دارد که نتایج   کند که ده دلیل ضروري و اجباري عنوان می مدیریت کیفیت جامعاي در مجله  مقاله
  :ارتند ازتغییرند،این نتایج عب  حاصله تقریبا غیر قابل

اطمینان از بهبود  مضاعف کارکنان؛  مشارکت ها؛ کاهش هزینه وري؛ بهره  مشتریان متعهد؛ بهبود و گسترش
از راه   تنها راه براي حصول این نتایج با وجود این،  وقفه  مدیریت بی عملیات؛ تصویر بهبودیافته شرکت؛

                                                           
١. Madu 
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باید به وسیله مدیریت   مدیریت کیفیت جامع. سازمانی شروع شود  تعهد مدیریتی است که از سطوح باالي
  هرکارمند نیز باید به بهبود مداوم. نظر اجرا تمامی سطوح سازمان را در بر گیرد رهبري و هدایت شود و از 

باید روش مدیریت کار را تغییر دهند زیرا   اند که ها دریافته امروزه بسیاري از سازمان. ها بیندیشد فعالیت
در این راستا مدیران ارشد،  .تر شوند آنها باید رقابتی بنابراین ها نیز تغییر یافته است،  تريو رسوم مش  آداب

با ارائه دالیل فوق، . ها را در جهت کیفیت جامع سوق دهند کارکنان باید فعالیت تمامیمدیران میانی و 
 1981شده در سال  انجام هاي پژوهش. کنونی مدیریت کیفیت جامع را توضیح داد  شاید بتوان وضعیت

بررسی به   این .درباره کیفیت دیدگاهی یکسان داشتند  آمریکایی هايدهد که رهبران کسب و کار می  نشان
 .دهند طور واضح به این مطلب اشاره دارد که مدیران اجرایی تراز اول سازمان به کیفیت اهمیت بسیاري می

گروه معموال اظهار نظر رسمی در مورد   این .ت شدولی برخی اعتقاد دارند که نباید درگیر مدیریت کیفی
  و یا اصوال آن را درك کلیدي کاري ندارند  هاي کیفیت در اهداف کنند و به تاثیر سیاست نمی  کیفیت
تاثیر آن در   گیرند و همچنین به آنان تاثیر معیارهاي کیفیت را در انجام امور روزانه نادیده می .اند نکرده
  ).1381حسین زاده و صائمیان،(کنند توجه نمی راهبرديهاي  ریزي مدت و برنامههاي بلند برنامه

  جامع کیفیت مدیریت هاي برنامه مدیریت و اجرا در ها چالش - 3-10- 2
فرهنگ سازمانی جدید   اساس اجرا و تداوم اثربخش یک برنامه مدیریت کیفیت جامع، مستلزم نوعی   

فرهنگ سازمانی  .سادگی میسر نیست  تغییر فرهنگ سازمانی بهشد که  یادآوردر عین حال باید  .است
یابد و  ها و باورهاي مشترکی که درون یک سازمان پرورش می ارزش سیستمی از اعمال،: عبارت است از

  هاي بنیادین فرض فرهنگ سازمانی الگویی از پیش کند؛ به عبارت دیگر، و راهنمایی می  رفتار اعضا را هدایت
و در هنگام   پذیري خارجی و انسجام داخلی روه یا سازمان خاص آن را به منظور تطبیق است که یگ گ

برخورد با مسائل و مشکالت ایجاد نموده است که این براساس مفروضات زندگی جمعی کارآمد بوده و از 
انان معناي عملی فرهنگ سازمانی در شعائر، نمادها و قهرم. سوي اکثر اعضا سازمان پذیرفته شده است

عقالیی و غیر  طبیعی و غیر طبیعی، زیبا و زشت، آن در مفاهیمی نظیر خیر و شر،  سازمان و معناي ارزشی
نمادین آن به   هاي هاي ارزشی فرهنگ سازمانی به وسیله فرهنگ ملی و جنبه جنبه .شود معین می  عقالیی

 بنابراین، .شود تعیین می براي تغییر،  یطیهاي مح پذیري نسبت به خواسته به عنوان ابزار تطبیق وسیله سازمان،
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هاي مدیریت کیفیت جامع درون فرهنگی و فرا  برنامه  هاي متعددي نسبت به اجرا و تداوم چالش فرهنگ،
  ).1378الوانی و دانایی فرد،(کند فرهنگی ایجاد می

  

  جامع کیفیت مدیریت اصول - 3-11- 2
رهبري، احترام، راستی، صداقت، تعهد، رضایت مشتري،  مدیریت کیفیت جامع به مفاهیم ظریفی مانند     

گشایی، بهبود مداوم، التزام کامل، آموزش و کارآموزي، به  بینی، مشکل اخالقیات متعالی و روشن، روشن
خود نسبت دادن مشکالت، پاداش و تشویق، جلوگیري از خطا، کار گروهی، انگیزش درونی، 

تواند پی ببرد که اصول و  یک فرد می با مرور آثار موجود،. دکن پایدار و مطلوب اشاره می ارتباطات
سازمان کیفیت . کنند یکسانی را بیان می  زیادي وجود دارند که بعضی مواقع با کلمات متفاوت عقیده مفاهیم

اما . جامع ارائه کرده است گانه را براي معرفی مقدمات مدیریت کیفیت بریتانیا فهرستی از اصول مهم شانزده 
مداري،   مشتري :این سه اصل مهم عبارتند از. اند بندي شده مهم طبقه ، این مفاهیم به سه اصلاین جار این د

  .مشارکت و کارگروهی، بهبود و یادگیري مداوم
  :)تمرکز بر مشتري(مشتري مداري

ي نقطه، ثقل بنابراین مشتر. مشتري تأکید دارد تعریف امروزي از کیفیت، بر برطرف کردن یا ارضاي انتظارات
  .درباره کیفیت است قضاوت و داوري

  :مشارکت و کار گروهی

دستیابی به کیفیت، مورد توجه قرار گیرد،  استفاده کامل از دانش و خالقیت کل نیروي کار براي الزم است    
بخشی به صورتی که آنها بتوانند احساس کنند که . به این معنی که هر کس باید به نحوي فعالیت داشته باشد

اند، اکثرا خود را مفید و  ها مشارکت داشته افرادي که در فعالیت  مطالعات نشان داده. پروژه هستندطرح و از 
. اند ممکن است که تلقی منفی از خود داشته باشند ی که امکان مشارکت نداشتهیکنند آنها مثبت تلقی می
این  .اثربخش، الزم و ضروري است رتباطیها، ایجاد یک شبکه ا مشارکت کارکنان در فعالیت جهت افزایش

اجراي  .سازد بایستی اطالعات مربوط به شغل کارکنان را سریع و با دقت بیشتر در مواقع الزم فراهم سامانه
  .کنند سازمان بستگی دارد که با هم کار می مدیریت کیفیت جامع به تمام اعضاء و اجزاي
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مدیریت کیفیت جامع این فرصت را براي هر فرد . ی استعنصر مهم دیگر مدیریت کیفیت جامع، کار گروه
کننده  مشتري عرضهي   توجه خود را بر رابطه کار گروهی،. سازد که بخشی از یک گروه باشد فراهم می

ي    ویژه مشکالتی که محدودهه متمرکز کرده و دخالت کل نیروي کار را در مواجهه با مشکالت عادي ب
در واقع مدیریت کیفیت جامع،افراد را براي آموزش و . دهد مورد تشویق قرار می کند، کارکردها را تهدید می

ترغیب می  بهبود و یادگیري مداوم  ها و همچنین جهت توجه به خودشان جهت فعالیت در گروه بالندگی
حاتی بهبود مداوم به اصال. جزء الینفک کل سیستم و فرآیندهاي آن باشد باید بهبود و یادگیري مداوم کند و

امکان دارد که بهبود اشکال مختلفی . ممکن است کوچک و تدریجی یا بزرگ و سریع باشد کند که اشاره می
وري،  ها، بهبود بهره مشتریان، کاهش اشتباهات و ضایعات و هزینه به خود بگیرد از قبیل افزایش ارزش

ی به یگو هاي عمده در مواقع پاسخممکن است که بهبود .گویی استفاده اثربخش از تمام منابع و بهبود پاسخ
باشد در این صورت امکان افزایش  سازي مراحل کار و همچنین بهبود همزمان کیفیت نیاز داشته ساده
و رویکردهاي نوین  کند که در نهایت به اهداف یادگیري به سازش با تغییر اشاره می .وري وجود دارد بهره

  ).1384قهرمانی،(آید دست میه ین فعالیت و نتایج بیادگیري از طریق بازخورد ب .گردد منتهی می
  جامع کیفیت مدیریت هاي جنبه - 3-12- 2

ان تالش کرده اند تا جنبه هاي مختلفی که مدیریت کیفیت جامع را شکل می دهد، پژوهشگربسیاري از       
و همکاران بیان  »مارتینز لورنته«جنبۀ اصلی مدیریت کیفیت جامع که در مقالۀ  8در ادامه . مشخص سازند

  :شودمی داده  توضیح در ادامه جنبه هاي مختلف مدیریت کیفیت جامع ). 1،2004لرنته(شده، بیان می شود 
کارگیري و اجراي مدیریت کیفیت جامع نقش اصلی را  مدیریت ارشد در به: پشتیبانی مدیریت ارشد -  1

از مشخصه هاي اصلی اجراي موفقیت آمیز طوري که پشتیبانی و تعهد مدیریت ارشد، یکی ه ایفا می کند ب
ها، شیوه ها و  مدیریت ارشد باید تفکري را اجرا کند که ساختارها، نظام. مدیریت کیفیت جامع است

براي مدیریت ارشد، ساختارها باید شامل مدیریت فرایند، برنامه ریزي . کارکنان را مشخص می سازد
). 1378دترزگیتزي،(هاي صحیح باشد این عناصر با مهارتکیفیت، تضمین کیفیت، ارتقاي کیفیت و ادغام 

ارائه شده راجع به محصول مسئولیت داشته و باید رهبري الزم براي  هايمدیریت ارشد در مورد پیشنهاد
  .ایجاد انگیزه در کارکنان را داشته باشد

                                                           
١.  Lorente 
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عالیت و تالش در در مدیریت کیفیت جامع، مشتري مهمترین عامل در هدف گذاري ف :ارتباط با مشتري-  2
اصول رهبري کیفیت، تالش سازمان باید همواره در راستاي پیشی  ه يبر پای. جهت بهبود کیفیت است

نیازها و . گرفتن از نیازهاي مشتري باشد و باید همواره ارزش مطلوب و مستمري را به مشتریان ارائه کند
تعریف نیازها و سطوح رضایت مشتریان . کارکنان نقش بسته باشد ه يانتظارات مشتریان باید در ذهن هم

  .بسیار مهم بوده و تنها از طریق ارتباط مناسب با مشتریان صورت می پذیرد
مدیریت کیفیت جامع از دیدگاه فرایند عملیات، تأمین کنندگان را بخش مهمی از : ارتباط با تأمین کننده-  3

مشتري، تأمین کنندگان مواد باید در فرایند سازمان  کل فرایند تولید به شمار می آورد و باور دارد که همانند
دسترسی تأمین کنندگان به اطالعات و نیازهاي شرکت و . طور مستقیم درگیر شوند و در آن مشارکت کنند به

مدیریت کیفیت  ه يهاي برجستۀ هر برنام هماهنگ کردن سیستم آنها با سیستم تولیدي شرکت از هدف
 ه يتري نسبت به قیمت است و شرکت در زمین کنندگان، کیفیت عامل مهم در انتخاب تأمین. جامع است

بنابراین، در نظر گرفتن . بهبود کیفیت محصوالت باید با تأمین کنندگان خود همکاري الزم را داشته باشد
  .ارتباطات دراز مدت با تأمین کنندگان از اهمیت بسزایی برخوردار است

چنان  دمدیریت بای. ترین منابع سازمان، نیروي کار و افراد آن است برجسته: مدیریت منابع انسانی -  4
اصول . وجود آورد که برتري گرایی و روابط کاري باثبات و اطمینان بخش تقویت گردد محیط کاري را به

برنامه هاي مناسب براي . مدیریت منابع انسانی شامل آموزش، توانمندي کارکنان و کار گروهی است
هاي الزم به منظور شرکت در فرایند  و آموزش آنها باید اجرا شود زیرا کارکنان به مهارت استخدام افراد

  .بهبود نیاز دارند
مشخصه ها و رفتارهاي کارکنان عامل اصلی پیروزي مدیریت  :مشخصه ها و رفتارهاي کارکنان – 5

یت به این مهم و ناتوانی توجهی مدیر دلیل شکست بیشتر برنامه هاي کیفیت ناشی از بی. کیفیت جامع است
گونه اي  ها باید به شرکت. در تغییر رفتار کارکنان نسبت به برنامه هاي مورد نظر مدیریت کیفیت جامع است

ه عمل کنند که مشخصه هاي مثبت کاري مانند وفاداري به سازمان، غرور کاري، تمرکز بر روي اهداف عمد
  .صحیح، افزایش یابدسازمان و توانایی انجام کار درست به نحوي  ي
هاي شرکت باید در فرایند طراحی شرکت کنند تا طراحی  بخش ه يهم :فرایند طراحی محصول - 6

  .دست آید و هزینه اي به فناوريهاي فنی،  براساس خواسته هاي مشتري و با توجه به محدودیت
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ها، ماشین آالت و  روش ها، فرایند تولید عبارت است از یک سلسله فعالیت :مدیریت فرایند تولید - 7
در این راستا، سازماندهی ). 1373زمردیان،(کار گرفته می شوند ابزاري که براي دستیابی به کیفیت مطلوب به

هاي مربوطه صورت پذیرد و فرایند  شکل بگیرد؛ ممیزي داخلی توسط دستورالعمل 5Sباید بر اساس اصول 
  .تولید تحت کنترل آماري قرار داشته باشد

واحد تضمین کیفیت باید با داشتن آزادي عمل به مدیریت ارشد دسترسی داشته  :حد تضمین کیفیتوا - 8
  .طور مستمر در ارتباط باشد همچنین باید با سایر واحدها به. باشد

 کنار در که کار بهبود نهیزم در کارکنان هايشنهادیپ و اتینظر از استفاده :کارکنان آموزش و مشارکت - 9
 استفاده موردي امروزي ها سازمان در پیوسته صورت به يستاد وی صفي ها واحد کارکناني ساز توانمند

 ). 1984،یکراسب( ردیگی م قرار

 از عبارت که است؛ی سازمان تعهد ،یشغلي ها نگرش از نگرش نیسوم :ارشد ریمد نگرش و تعهد- 10
 تیعضو در که کندیم آرزو و داندیم خود معرف را شیهاهدف خصوص، به سازمان کارگر که استی حالت
 خود به رای خاص شغل فرد، که است نیای معن بهی شغلی وابستگ ازیی باال سطح نیبنابرا. بماند سازمان آن

 معرف رای سازمان فرد، که است معنا بدان ،یسازمان تعهدی ول داند؛یم خود معرف را آن و دهدیم نسبت
 شیب مراتب، به( فرد رفتار هیتوج وی نیبشیپي برا که دهدیم اننش ها  پژوهش جهینت درواقع،. داندیم خود

 زانیم توانیم بهتر ،یسازمان تعهد از استفاده با و ردیگیم قرار استفاده موردی سازمان تعهد) یشغل تیرضا از
 ).1388نز،یراب(کردی نیب شیپ را کارکنانیی جا جابه و بتیغ

 مشاغل مورد در افراد که باورهاست و احساسات ازي ا مجموعه» ی شغل تیرضا: کارکنان تیرضا- 11
 شیافزا موجب کهی عامل ;استی شغل تیموفق در مهم عوامل ازی کی یشغل تیرضا. دارند خودی کنون
 شغل، کی ولوازم طیشرا داشتن دوستی عنی یشغل تیرضا. گرددی مي فرد تیرضا احساس زین ویی کارا
 ).1387،يآباد عیشف(شودی م افتیدر آني برا کهی اداشپ و ردیگی م کارانجام درآن کهی طیشرا

 و پاداش قالب در شود گریدي رفتار تیتقو باعث کهي رفتار گونه هر :کارکنان قیتشو و پاداش-12 
  )2011مگ،یج(باشدی م انیب قابل قیتشو
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 بقال در دیجد محصوالت خلق نیهمچن و مجدد استفاده وي بازآوري ها ندیفرآ: دیتول وی طراح- 13
 ). 1999نگ،ی سانگ(باشدی م مطرح دیتول

 در محصوالت و خدمات ارائه مختلف ابعاد تیفیک زانیم خصوص در رانیمد دانش :تیفیک دانش- 14
 .)1382 یاري، و پیکر مه(باشدی م فیتعر قابل تیفیک دانش قالب

 در نظر مورد لشغي تصد منظور به کارکنان استخدام و جذب با مرتبطي ها ندیفرآ: کارکنان نشیگز- 15
 ). 1388سعادت،(باشدی م فیتعر قابل کارکنان نشیگز قالب

 ای وي دیتول واحدي هاي ازمندین نیتام منظور به سازمان انبار در کهي موجود حداقل: انباري موجود- 16
 .)1388جعفرنژاد،(شودی مي ساز رهیذخی خدمات

  جامع کیفیت مدیریت با سازمان هاي ویژگی - 3-13- 2
یک سازمان   آید به کمک این مدیریت گونه که از توصیف مدیریت کیفیت جامع به دست می همان    
یابد که سازمان  ولی این مهم در صورتی تحقق می .تر باشد تواند نسبت به رقبا کاراتر و اثربخش می

ابستگی متقابل ها همه با هم و ها و قابلیت توانایی  باید توجه داشت که این .هاي زیر را دارا باشد توانایی
هاي نامؤثر مدیریت کیفیت جامع منجر  هرکدام احتماال به برنامه  و نادیده گرفتن چشم پوشیبنابراین  دارند،

  :به شرح زیر استمورد نظر   هاي ویژگی .شود می
  حساسیت نسبت به نیازهاي مشتري

  آوري و انتشار مستمر و مداوم اطالعات جمع
  اي درون و برون سازمانیهمکاري و تشریک مساعی با واحده

  سازي و داشتن یک ساختار مسطح مشارکت،توانمندي
  افقی اپرداخت بر مبناي عملکرد و ارتق

  ایجاد نوعی تعهد و حس مالکیت در کارکنان
  هاي آموزشی مداوم برنامه

  ).1378الوانی و دانایی فرد،(هاي وابسته به هم ها و توانایی قابلیت
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  محصوالت بخش در عجام کیفیت مدیریت - 3-14- 2
هاي  ویژگی از بعد کیفیتی که همیشه به دنبال جانبه منابع محصوالتی در سه دهه گذشته، توسعه همه   

جنبش  .تکنیکی و فنی بوده است، به رضایت مندي مشتریان از طریق تامین حداکثر انتظاراتشان تغییر یافت
نجش عملکرد کیفیتی و تعهد به تولید مدیریت کیفیت جامع در صنایع تولیدي شروع شد، چرا که س

ایجاد تحول فرهنگی و  اما هدف مدیریت کیفیت جامع، .تر بود محصول با کیفیت عالی در آنجا آسان
بهبود  شود و در نهایت به کار تیمی، افزایش روحیه، مردم به پیش رانده می سازمانی است و به نیروي

و هم  تولیدبخش  هم براي راین مفهوم مدیریت کیفیت جامع،بناب .انجامد سازمانی و نیز سوددهی می فرهنگ
  .مهم است خدماتبراي بخش 

که به کار  اول این .هاي فراوانی دارد در بخش محصوالت سودمندي مدیریت کیفیت فراگیر  به کار گرفتن
 کنند، به کیفیت بهتر محصوالت در مقایسه با محصوالتی که رقیبان ارائه می بستن مدیریت کیفیت جامع،

مشتریان دایم براي سازمان  که شهرت در کیفیت، این دوم .دهد انجامد و سهم بازار و سود را افزایش می می
اشخاص  ،مدیریت کیفیت فراگیر  که سوم این .شوند هاي بازار می نوسان آورد که کمتر دستخوش فراهم می

بهبود کیفیت به افزایش  وري، کیفیت و بهره که به دلیل ارتباط چهارم این .کند می با قابلیت را جذب سازمان
 .انجامد روحیه می تر و افزایش هاي مناسب هاي بهتر و ارتقا به مقام حقوق تولید محصوالت، کاهش هزینه،

کند تا  به بخش محصوالت کمک می  تحول فرهنگی که هدف مدیریت کیفیت جامع است که، سرانجام این
تر  ترتیب جایگاه سازمان در میان مشتریانش مستحکم جه کند و بدینبه نیازهاي مشتري به روش بهتري تو

   ).1387گرجی،(شود
  
  مبانی نظري استقالل حرفه اي -4- 2

محیط کاري و  -حاصل تعامل فرد و است هر شغل نظارتیاي  اي شدن از مفاهیم بنیادي و پایه حرفه
اما اگر هر ناظر حرفه اي  .باشد امون آن میاي و ارزشی پیر ارتباطات بین فردي و همچنین داشتن مبانی حرفه

بخواهد دانش، تجربه و قضاوت خود را که مبتنی بر حرفه اي بودنش می باشد، به کار گیرد نیازمند استقالل 
کسب استقالل  حرفه اي نیازمند مدیران و کارشناسان کنترل کیفیتهاي  افزایش مسؤولیت . حرفه اي است

استقالل  .هایی روبروست  با مشکالت و چالش  این حوزهستیابی به استقالل درد و  هایشان است در فعالیت
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مدیران و کارشناسان کنترل کیفیت تحت تاثیر عواملی  تصمیم گیري تواناییکم ممکن است سبب شود که 
تعهد حرفه  .دکن محدودیت خود، دچار اخالقی و درست هاي گیري تصمیم هنگام به قرار گیرد و آنان را

ی از مؤلفه هاي مؤثر بر حرفه مند ماندن و ارتقاي حرفه مندي است که التزام به آن، فواید گسترده اي اي یک
به عنوان یک حرفه،  کنترل کیفیت .نها و گیرندگان خدمات از یک حرفه دارد براي افراد حرفه اي، سازما

 ن و کارشناسان کنترل کیفیتالومدیران، مسوها، معیارها و کدهاي حرفه اي منحصر به خود را دارد و ارزش
تعهد یکی از اصلی ترین متغیرهایی است که بر  .به عنوان افراد حرفه اي، ملزم به رعایت این موارد هستند

ها و اهداف سازمان، تمایل  تعهد حرفه اي اعتقاد به ارزش. ارتباط کارکنان در یک سازمان تأثیرگذار است
و همچنین اشتیاق براي ماندن در حرفه به عنوان یکی از اعضاي  براي انجام تالش مؤثر جهت ارتقاي حرفه

ها و قوانین منحصر به خود را دارد و  بی شک هر حرفه اي، ایدئولوژي، ارزش .شود آن حرفه، تعریف می
تعهد حرفه اي مجموعه  .تعهد حرفه اي، پذیرش این موارد و تالش براي ارتقاي حرفه و فرد است

 برقراري اعتماد و اطمینان در تعامالت افراد حرفه اي با مشتریان و همکاران میرفتارهایی است که سبب 
ها از شغل و تمایل بیشتر براي  که تعهد حرفه اي کارکنان بر میزان رضایت آن دمطالعات نشان می ده. شود

بتی بر ارائه ، اثرات مثتولید و خدماتتعهد به حرفه در بخش  .باقی ماندن در حرفه خود، تأثیر بسزایی دارد
این امر بر اهمیت تعهد به حرفه در کنار . دارد مشتریان و مصرف کنندگانبا کیفیت به  محصوالت و خدمات

چرا که تعهد به سازمان به تنهایی، موجب می شود که فرد خود را تنها در قبال . تعهد به سازمان، تأکید دارد
عهد به حرفه، امري فراسويِ رعایت قوانین و مقررات که ت مقررات و قوانین سازمانی مسئول بداند در حالی

 .سازمانیِ صرف است

تعهد حرفه اي بیان کننده آن است که افراد چگونه در حرفه خود اجتماعی شده و فراسوي مرزهاي شغلی، 
 حرفه به  به بیانی دیگر، تعهد حرفه اي، به درك و دیدگاه افراد نسبت. جهت ارتقاي حرفه تالش می کنند

ابعاد اصلی تعهد حرفه اي شامل نوع دوستی، وظیفه شناسی و مسئولیت پذیري، شرافت و  .می پردازد ،خود
هرچند به نظر می رسد که مؤلفه هاي تعهد  .درستکاري، احترام به دیگران، تعالی شغلی و عدالت است

اي در نیروي انسانی حرفه اي بسیار انتزاعی هستند، اما جهت تعیین رفتارهایی که نشانگرهاي تعهد حرفه 
 .هستند، ابزارهاي گوناگونی تدوین شده است

توجه به جزییات در کار، انجام تمام و کمال وظایف محوله، توجه به کیفیت خدمات، توجه به هزینه ها، 
هاي سازمان، تمایل به انجام داوطلبانه امور شغلی و همچنین تمایل به پذیرش مسئولیت  پیروي از سیاست
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خدمات با کیفیت حتی در شرایطی که نظارتی وجود ندارد، ارائه  تولید کاال و ارائهداوطلبانه، ها به طور 
مناسب و مؤثر در جهت بهبود کیفیت و ارتقاي سازمان، کاهش زمان تاخیر و غیبت، اشتیاق  هايپیشنهاد

تعیین  ه هاياز نشانبراي انجام وظایف، اعتالي دانش و آگاهی حرفه اي، تمایل و تعهد به کار تیمی، برخی 
 .تعهد حرفه اي هستند

به عنوان یک حرفه انسانی، به دلیل آن که داراي بدنه دانش منحصر به فرد است، مبناي نظري  کنترل کیفیت
هاي حرفه اي در راستاي استحصال  سازمان و دانشگاهیخاص خود را دارد؛ داراي دوره هاي آموزش 

تعهد حرفه اي، مسئولیت پذیري اجتماعی  ه هاياز نشان .باشد استقالل حرفه اي به عنوان یک حرفه می
 .و پذیرش آن، وفاداري به حرفه و ماندن در آن از جمله مؤلفه هاي تعهد حرفه اي است حرفهدرك . است

سبب افزایش  فناوري به ویژه فناوري هاي ارتباطیامروزه افزایش آگاهی مردم همراه با پیشرفت هاي 
 مدیران و کارشناسانآن نیاز به وجود  دنبالبا کیفیت شده و به صوالت و خدمات محتقاضاي عمومی به 

  .احساس می شود به طور گستردهفعال و حرفه اي که نسبت به هویت حرفه اي خود متعهد باشند 
  
  استقاللتعریف  - 4-1- 2

. بیشتري شود در برخورد و حل معضالت حرفه اي باید به آن توجه که است مسایلی از یکی شدن حرفه اي
فراهم نمودن ارائه خدمات و محصوالت با  وفراهم کردن شرایط دانایی، تجربه محوري و استقالل در عمل 

اما متاسفانه مفهوم اسقالل به طور کامل در مشاغل نظارتی . کیفیت از اولویت هاي مهم حرفه اي شدن است
  .حرفه اي توسعه مفاهیم مرتبط با آن است یکی از روش هاي مهم توسعه دانش استقالل. توسعه نیافته است

. مفاهیم مربوط به استقالل حرفه اي در بسیاري از مشاغل نظارتی و مراقبتی کاربرد دارد و مطرح شده است
متاسفانه در حوزه  .از جمله قضاوت، بازرسی، نظارت و کنترل، حسابرسی، پرستاري و مواردي دیگر

کنترل کیفیت مبانی نظري و ادبیات چندانی وجود ندارد، و بیشتر  استقالل حرفه اي مدیران و کارشناسان
البته این مفاهیم کلی بوده و در سایر . مفاهیم استقالل حرفه اي در قلمرو دانش حسابرسی توسعه یافته است

 در اینجا مفاهیم مرتبط با استقالل حرفه اي، در قلمرو. مشاغل نیز با تعدیالتی قابل استفاده و اعمال است
 .دانش حسابرسی مطرح می شود
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در فرهنگ اصطالحات حسابداري آکسفورد، استقالل حسابرسان، اصلی بنیادي عنوان و در ادامه گفته    
حسابرسان باید هم در ظاهر و هم در باطن مستقل باشند تا بتوانند با عین درستکاري و واقع «شده است که 

حسابداري دولتی آمریکا اقتدار کامل براي بیان بهترین پاسخ هیات تدوین استانداردهاي . »بینی قضاوت کنند
) 1961(موتز و شرف . به کلیه ذي نفعان، فارغ از هرگونه نفوذ و فشار را الزمه استقالل حسابرسان، می داند

در ایران در . استقالل را به عنوان فرض بدیهی رفتاري حسابرسی بیان کرده اند) 1972(و پس از آن لی
اهداف کلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق استانداردهاي «با عنوان  200حسابرسی  استاندارد

از آنجا که حسابرسی با منافع عمومی سروکار دارد، بنابراین طبق الزامات : عنوان شده است که» حسابرسی
باشد و  حسابرس مستقل باید بی طرف .آیین رفتار حرفه اي، حسابرس باید مستقل از واحد تجاري باشد

حسابرس مستقل باید همواره بی . اجازه ندهد که تعصب یا جانبداري بر بی طرفی وي لطمه وارد سازد
طرفی خود را حفظ کند و از موردي که ممکن است، صرف نظر از آثار واقعی آن، با صداقت و بی طرفی 

حسابرسان از واحدهاي  ضرورت استقالل» .وي ناسازگار به نظر رسد هم واقعا و هم ظاهرا به دور باشد
تجاري مورد رسیدگی، امروزه به وسیله جوامع حرفه اي و قانونی بسیاري از کشورها به رسمیت شناخته 

استقالل دیر زمانی است که به عنوان یکی از مهم ترین ویژگی هاي حرفه حسابرسی محسوب . شده است
اگون، نظیر سهامداران فعلی و بالقوه، فلسفه بنیادي استقالل به افراد مختلف با عالیق گون. می شود

امکان می  بستانکاران، اتحادیه هاي کارگري، بانک ها و عموم مردم ،دیگرانبستانکاران، نهادهاي دولتی و 
انتظار استفاده کنندگان . دهد تا نسبت به اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت هاي مالی اتکا کنند

اندازه اي است که موجب شده تا حسابرسان حفظ استقالل را صورت هاي مالی از استقالل حسابرس به 
در مجموع می توان عنوان کرد که . همواره و در تمامی شرایط، مهم ترین ویژگی حرفه خویش بشناسند

چون مفهوم استقالل به وضعیت فکري و خصوصیات فردي مربوط می شود، از این رو استقالل حسابرس 
به  حسابرسیمنشور سازمانی هیات استانداردهاي ). 1392باقر ابادي،( ف کردرا نمی توان به طور دقیق تعری

   :این شرح زیر است

اطمینان بخشی  ،اصول و استانداردها که براساس آن حسابرسان ،مفاهیم ،ارائه یک فرآیند عمومی ،تدوین"
کنندگان صورت هاي و سایر استفاده  ،مشارکت کنندگان در بازار سرمایه، مناسبی را به انتشار دهندگان

استقالل حسابرسان را پیشنهاد می کند که به صورت هاي مالی انتشار دهندگان اوراق بهادار اعتبار  ،مالی
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. جامعه حسابداران رسمی ایران(  "دهی کند که در رابطه با نظارت کمیسیون بورس و اوراق بهادار است
،1393(.  

رتی مطرح شده اابرسی به عنوان یک حرفه ي نظدرست است که این مبانی نظري در قلمرو دانش حس
، اما چون مفاهیم عام و کلی است، می توان از آن در مورد استقالل حرفه مدیران کنترل کیفیت نیز است

 شامل استقالل را می توان. در زیر به انواع مفاهیم مرتبط با واژه استقالل اشاره شده است. استفاده کرد
  :موارد زیر دانست

 تنهاوضعیتی ذهنی است که در آن، رأي شخص درباره یک موضوع، : قالل راي یا استقالل باطنیاست - الف
بـر مبنـاي قضاوت حرفه اي اظهار شود، بدون آن کـه از سـایر عوامـل تـأثیر پـذیرد یـا سازشـی صورت 

  .کار گیرده اي را بگیرد تا بدین ترتیب، شخص بتواند با درستکاري عمـل کنـد و واقـعبینـی و تردید حرفه 
  

پرهیز از هرگونه شرایط یا روابط با اهمیتی اسـت کـه هـر  :استقالل ظاهري یا استقالل از نظر دیگران - ب 
شـخص ثالـث ذیصـالح و مطلعی که از کلیه اطالعات مربوط، آگاه است به این نتیجه برسد کـه آن 

ا تردید حرفه اي مؤسسه یـا عضـوي از اعضاي شـرایط یـا روابط، ممکن است بر درستکاري، واقع بینی ی
مفاهیم مطرح شده در فوق در حوزه استقالل همان گونه که بیان گردید . گروه حسابرسی خدشه وارد کند

  .حرفه اي مدیران کنترل کیفیت نیز قابل اعمال و استفاده است
  
  اصول بنیادي رفتار حرفه اي - 4-2- 2

  :)1393جامعه حسابداران رسمی ایران ،( دي زیر پیروي کندحسابدار حرفه اي باید از اصول بنیا
  درستکاري - الف

حسابدار حرفه اي . حسابدار حرفه اي باید در همه روابط حرفه اي و تجاري خود، صادق و صریح باشد
  .نباید اجازه دهد که جانبداري، تضاد منـافع یـا نفـوذ صورت پذیرد

  واقع بینی -ب 
  .وردآه امکان جانبداري ونفوذ نابجاي دیگران، بر قضاوت حرفه اي وي فراهم پرهیز از ارایه خدماتی ک

  صالحیت و مراقبت حرفه اي -پ 
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هاي  ها و تکنیک حسابدار حرفه اي باید دانش و مهارت حرفه اي خـود را  در زمینه تحوالت، روش    
ار یا کارفرماي وي اطمینان جدید در حرفه و قوانین و مقـررات، همـواره به سطحی ارتقا دهد که صاحبک

حسـابدار حرفـه اي بایـد خـدمات حرفـه اي خـود . شود یابد از خدمات حرفه اي کارآمدي برخوردار می
  .را بـا شایستگی و بر اساس استانداردهاي فنی و حرفه اي مرتبط، انجام دهد

  رازداري –ت 
 دست میه خدمات حرفه اي یـا  روابط تجاري بحسابدار حرفه اي باید اطالعاتی را که در جریان ارائه      

آورد، محرمانه تلقی کند؛ و بدون مجـوز صـریح صـاحبکار یـا کارفرما چنین اطالعاتی را افشا نکند، مگر 
حسابـدار حرفـه اي . آن که بنـا بـر حـق یـا تکلیـف قـانونی و حرفه اي، ملزم به افشاي آن اطالعات باشد

  ت محرمانـه در جهت منافع شخصی یا منافع اشخاص ثالث، استفاده کند نباید از این اطالعــا
  رفتار و آداب حرفه اي -ث  
حسابدار حرفه اي باید قوانین و مقررات را رعایـت نمایـد از انجام اعمالی بپرهیزد که حرفه را بی اعتبار  

  .میکند
  ابعاد استقالل   - 4-3- 2

فدراسیون بین المللی . داند ت در برابرفشار صاحبکار میاستقالل را توانایی مقاو) 1985( 1نپ   
و واقعی ) حسابرس مستقل به نظر برسد(نیز استقالل را داراي دو بعد ظاهري ) 2001( 2حسابداران

این نظر همسو با دیدگاه هاي انجمن حسابداران رسمی آمریکا . می داند) حسابرس واقعا مستقل باشد(
، انجمن )2000(، انجمن حسابداران خبره کانادا )1995(انگلستان و ولز  ، انجمن حسابرسان خبره)1985(

و استانداردهاي 3) 2001(و انجمن حسابداران مدیریت انگلستان ) 2001(حسابرسان مستقل استرالیا 
سوالی که در اینجا مطرح می شود، این است که کدام بعد استقالل داراي اهمیت . حسابرسی ایران است

برخی صاحبنظران معتقدند استقالل ظاهري در قیاس با استقالل واقعی از اهمیت بیشتري بیشتري است؟ 
زیرا این بعد از استقالل کامال قابل مشاهده بوده و . برخوردار بوده و موجب بقاي حرفه حسابرسی می شود

ت بر استقالل در مقابل برخی دیگر همچون کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا، به صراح. اثبات پذیر است
بیان می کنند که با وجود غیر قابل ) 1991(در این خصوص هال و رنر . واقعی تاکید بیشتري می کنند

                                                           
١. Knapp 
٢.  IFAC 
٣. ICAEW 
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مشاهده بودن جنبه ذهنی و واقعی استقالل، زمانی که قصور و سهل انگاري حسابرسان کشف می شود، 
یسه استقالل در یازده کشور از به مقا) 1985(بلورد و نیدلس . مدارکی از فقدان استقالل به دست می آید

جمله فرانسه، سوئیس، اردن، انگلستان، کویت، کانادا، آمریکا، ژاپن و هلند پرداختند و به این نتیجه رسیدند 
  ).1392باقر ابادي،( که به استثناي سوئیس، سایر کشورها به هر دو بعد استقالل ظاهري و واقعی توجه دارند

  
  لعوامل موثر بر استقال - 4-4- 2

  :، می تواند به صورت زیر باشداز جمله عواملی است که بر استقالل حسابرس تاثیر می گذارد   

طرفانه بودن اظهار نظر  به منظور اطمینان دادن به استفاده کنندگان اطالعات و پذیرش بی :منافع مالی    
در رابطه با واحد ) یر مستقیمیا منافع مالی با اهمیت غ(حسابرس، وي نباید هیچ گونه منافع مالی مستقیم 

مورد رسیدگی داشته باشد، در غیر این صورت استفاده کنندگان ممکن است قضاوت حسابرس را جهت دار 
  .تلقی کنند

در هر فرآیند آزمونی و گزارشگري که توام با قضاوت باشد، لزوم وجود یک نگرش ذهنی  :نگرش ذهنی    
بخشی از اعتقادات و تفکرات حسابرس و بیانگر این است که اساسا نگرش ذهنی . مستقل احساس می شود

طرفی در دستیابی به قضاوت هاي حساس و دقیق  بی. حسابرسی، با استقالل راي و عمل انجام گرفته است
تنها یافته ها باید مبناي قضاوت حسابرس باشند و هیچ گونه منافع شخصی، نباید نقشی در . الزامی است

الزمه معتبر بودن حسابرسی وجود یک نگرش بی طرفانه است و این نگرش . باشدقضاوت حسابرس داشته 
 .بر قابلیت اتکاي قضاوت حسابرس می افزاید

انتخاب و ارزیابی شواهد، مبناي قضاوت حرفه اي : آزادي عمل در آزمون و گزارشگري حسابرسی   
تاکید بر استقالل در اینجا به . باشدحسابرس در این امر باید آزادي عمل و استقالل داشته . حسابرس است

در واقع . این دلیل است که فرایند آزمون و گزارشگري، مسوولیت حسابرس است و نه تهیه کننده اطالعات
طرفانه داشته باشد، نه مدافع منافع واحد مورد  حسابرس در فرآیند آزمون و گزارشگري باید نقشی بی

  .رسیدگی
به طور . حسابرس و تهیه کننده اطالعات محور اصلی بحث استقالل استرابطه بین  :جایگاه سازمانی   

کلی، به منظور تاکید بر یک رابطه مستقل دوطرفه، موضع اتخاذ شده این است که انتخاب حسابرس و فراهم 
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. کردن زمینه و امکانات حسابرسی براي وي باید از مسوولیت هاي مجمع عمومی صاحبان سهام باشد
زمینه مساعدي براي مذاکرات مستقیم بین ) یا کمیته اي مشابه(توسط کمیته حسابرسی انتخاب حسابرس 

حسابرس و کمیته حسابرسی را فراهم می سازد و باعث بهبود ارتباط موثر در مورد گزارش حسابرسی، خط 
از استفاده . مشی هاي مالی، ساختار سازمانی، روش هاي کنترلی و سایر موارد و مشکالت مشابه می شود

کمیته حسابرسی به عنوان پل ارتباطی بین حسابرسان و تهیه کنندگان اطالعات نشانگر سیر تکاملی به منظور 
. برقراري جایگاه سازمانی مناسب براي حسابرسان مستقل و در نتیجه تقویت پایه هاي استقالل آنهاست

جایگاه سازمانی مستقل، . وداستقالل سازمانی باعث رهایی حسابرس از نفوذ تهیه کننده اطالعات می ش
فراهم کننده اطمینانی منطقی است که حسابرس تحت تاثیر حرکات مشکوك واحد مورد رسیدگی قرار نمی 
گیرد و می تواند پذیرش نقش حسابرسی را به عنوان مکانیزمی نظارتی توسط استفاده کنندگان و جامعه 

  .)1392باقر ابادي ،(بهبود بخشد
  
  ايل حرفهابعاد استقال - 4-5- 2

کسی کار خود را اداره کردن  ه ياستقالل به معناي آزادي داشتن؛ به آزادي کاري کردن؛ بدون مداخل      
ها در حیطه  ها و سیاست گذاري همراه با اعمال این تصمیم گیري و سیاست می باشد و داشتن قدرت تصمیم

ا حرفه خود مهارت زیادي یل شخص حرفه اي به معناي کسی است که در شغ). 1389عمید (حاکمیت 
کنترل کیفیت شامل آزادي عملی می شود که بدون دخالت و تهدید به  دیراناستقالل حرفه اي م. داشته باشد

یینگ (ابعاد استقالل حرفه اي  در پژوهش حاضر شامل موارد ذیل می شود .شکلی حرفه اي انجام می پذیرد
  :)2012و همکاران،

به منزله فلسفه وجودي و روح حسابرسی مستقل است و حسابرسی مستقل بدون استقالل : فردي استقالل   
، به عنوان رهایی از هرگونه تاثیر، )1986(استقالل در فرهنگ و بستر. استقالل عمال فاقد معنی و مفهوم است

 استقالل در پژوهش حاضر به معناي مستقل). 1392باقر ابادي،( کنترل یا اراده دیگران تعریف شده است
در عین حال داشتن استقالل در برابر فشارهاي  بودن در انجام عمل ممیزي و نیاز به صداقت و بی طرفی و

اعتماد به  و مهارت مستقل افراد. می کند برابر چند را شخص نفس به اعتمادفردي استقالل  .دیگر می باشد
 کار انجام براي آن ها که باشد این  تواندمی آن دلیل. دارند  شاننفس بیشتري در مواجهه با مشکالت زندگی
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مستقل بودن به معناي آن است که . منتظر پشتیبانی یا اجازه دیگران بمانند که این تا دارند بیشتري آمادگی
و انتظارات دیگران را جواب  توقع که این جاي به دارد جدید  هايعالقه بیشتري به امتحان کردن چیزفرد 
 :در ابعاد زیر مورد توجه قرار داداستقالل فردي را می توان  .دهد

به معناي آن است  عاطفی استقالل. فرد را براي انجام کار کاهش می دهداسترس را کاهش : استقالل عاطفی
شرکت دادن دیگران در آن،  بدون را کاري مربوط به خود را  هايبیشتر تصمیمات شخصی و چالش فردکه 

 .می رود پیش و  کندحل می

  شود،زمانی که صحبت از مستقل بودن می. دي و احساس دستاورد استآزا داشتن معناي به  :استقالل مالی
. کند ارضا را او  تواندنمی فرد و کارکرد او خود توسط شخصی هزینه هاي پرداخت از بهتر حسی هیچ

. می دهد کاهش …دوستان و  همکاران، خانواده، به را فرد وابستگی شخصی هزینه هاي پرداخت قابلیت
 .تو به هیچ فردي جوابگو نیس ددار خود دخل و خرج روي کاملی کنترل فرد یعنی مالی استقالل

 فردي تنها  کندمی قبول زیرا فرد می کند؛ آسان شدت به را تصمیم گیري بودن، مستقل: بهتر  گیريتصمیم
ري به دیگران استقالل کمتر و وابستگی بیشت اگر اما می گیرد، قرار تصمیمات خود تاثیر تحت که هست

 .می شود کار ها سخت ترین جزو وي براي  گیريبراي پشتیبانی عاطفی و مالی داشته باشد، تصمیم

 چنین دلیل. دارند  دیگرانبر کردن تکیه به بیشتري تمایل مستقل، کمتر افراد :وابستگی کمتر به دیگران
 یا بگیرند تصمیم خودشان براي ودشانخ باشند مجبور  خواهندنمی افراد این که باشد این می تواند اقدامی

شخصی کنار  که این بدون شوند  به روهامت آن را ندارند در زندگی خودشان با مشکالت به تنهایی روش
 .نیازمند تبدیل کند فرد یک به را فرد می تواند شخصیتی چنین داشتن. باشد  هاآن

  
خانوادگی و غیره است که می تواند استقالل روابط مبتنی بر منغعت، دوستی،  ،منظور از روابط :روابط   

یا  منافع اشتراكمالی،  روابط این متغیر شامل اجتناب از روابطی چون .حرفه اي را تحت تاثیر قرار دهد
رابطه کاري، مالی و  بنابراین .شود کنترل کیفیت می دیرانو روابط نزدیک با دیگران توسط م تضاد منافع

  .براي آنان مجاز نیست تحت تاثیر قرار دهد،که استقالل حرفه را  فامیلی
چگونگی  ها از موضوعات مهمی است که پیوسته مطرح و بر اهمیت و محیط کار در سازمان :محیط کار   

 ک محیط خوب، می تواند بر رشد ارزشی ایجاد محیطی مناسب و کارا براي نیروهاي انسانی تاکید می شود؛
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نتایج حاصل از  .تاثیرات مثبت زیادي داشته باشدو بهره وري آنان  ، کارایی، افزایش توانکارکنانهاي 
مطالعات مربوط به نیروهاي انسانی، نشان می دهد که توسعه نیروهاي انسانی بهره ور به طور مستقیم در 

 خدمات موثر، براثر ایجاد فضا و محیط  ارائه و دستیابی به بسیاري از اهداف سازمانی نقش بسزایی دارد
این بعد از استقالل حرفه اي شامل درگیر مسائل غیراخالقی  .سیار مناسب و سالم به دست می آیدهاي ب

  .فرد جهت موفقیت شرکت می شود و رفتاري اخالقی گاريساز نیز کنترل کیفیت و دیراننبودن م
انجام یک تالش اضافه و  پاداش جایزه اي دلخواه است که در ازاي یک کار مشخص، :پاداش دهی سامانه  

موفقیت آمیز یک کار یا پس از یک رویداد خاص پرداخت می شود و هیچ تضمینی براي پرداخت دوباره ي 
پاداشی که فرد به جبران زحمتی که در سازمان متحمل می شود در  .آن براي کارهاي مشابه وجود ندارد

براي جبران  سازمان .ی کندازاي وقت و نیرویی که او در سازمان و به خاطر نیل به اهداف سازمان صرف م
به فرد پاداش می  ،ابتکارات و به کار گیري رویه ها و روش هاي کار جدید تر و بهتر و تالفی خالقیت و

پاداش در واقع وسیله اي است که با استفاده از آن سازمان از کارکنان خود به علت شایستگی آن  .دهد
سعادت، ( ترام آن را به ادامه ي کار خود تشویق می کند سپاسگزاري می کند و با این قدر شناسی و اداي اح

رفتارهاي  و مجازات رفتارهاي غیر اخالقی که منجر به منفعت شخصی خواهد شد یا جزا همچنین. )1386
نگ یی( را نیز شامل می شود غیر اخالقی غیر قابل تحمل یا رفتارهایی که به توبیخ شرکت منجر خواهد شد

  .)2012و همکاران،
  
  پژوهش نهیشیپ -5- 2
  یداخل پیشینه - 5-1- 2
 و حسابرسی کمیته استقالل) آنالیز متا( تحلیل فرا عنوان تحت را یپژوهش) 1394( همکاران و افشانه بذر  

 سال زمانی بازه در شده انجام مطالعات. انجام دادند آن ها رابطه مطالعه هدف با مالی گزارشگري کیفیت
 در. باشند می) ناهمگن( نامتجانس مطالعات این که است آن بیانگر بطه،را این پیرامون 2000-2013 هاي

 کیفیت متفاوت معیارهاي مبناي بر ها پژوهش بندي تقسیم با تجانس، عدم این عامل شناسایی راستاي
 رفته کاره ب متفاوت معیارهاي این ، مشخص شد کهگروهی درون دو کاي آماره محاسبه و مالی گزارشگري

 بین معناداري رابطه شد مشاهده بررسی ادامه در. اند بوده نتایج در تناقض عوامل از یکی ها پژوهش در
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 معناداري رابطه مقابل، در که درحالی ندارد وجود کیفیت امتیاز و سود مدیریت با حسابرسی کمیته استقالل
  .دارد وجود تقلب و ارائه تجدید و عادي غیر بازده تعهدي، اقالم کیفیت با کمیته استقالل بین

 هاي هزینه بر مدیره هیات استقالل و اندازه تاثیر بررسی عنوان با پژوهشی )1392( همکاران وي مراد   
 شرکت در نمایندگی هاي هزینه و مدیره هیات هاي ویژگی از برخی بین رابطه بررسی هدف با نمایندگی

 هیات اندازه بین که دهد می نشان حاصل نتایج .انجام دادند بهادارتهران اوراق بورس در شده پذیرفته هاي
 هاي هزینه با مدیره هیات استقالل بین ولی دارد وجود مثبتی معنادار ارتباط نمایندگی هاي هزینه و مدیره

 .نشد یافت معناداري رابطه نمایندگی

 و پارتو ينمودارها از استفاده باي ریآمارگ طرح تیفیک کنترل عنوان بای پژوهش) 1391(یرعبدالعظمیم    
 است رگذاریتاث تیفیک بري ریآمارگ طرح از مختلفی مراحل دري متعدد عوامل .انجام دادند معلول و علت

 بهبود باعث ضعف، نقاط و مشکالت نمودن برطرف و قوت نقاط حفظ ای ارتقا دری سع و نهاآیی شناسا که
ي ها روش از استفاده با و مختلف مراحل در توانی م را موارد نیا. شودی مي ریآمارگ طرح تیفیک

 طرح مختلفي ها قسمت در موجود ضعف و قوت نقاطیی شناسا چه اگر. کردیی شناسا گوناگون
 ،يآماري هاروش از استفاده و شدهیی شناسا موارد لیتحل. ستینی کافی ول است، مهم اریبسي ریآمارگ
ی م جمله آن از که دارند وجود نهیزم نیا دری گوناگوني آماري ابزارها. است تیفیک مداوم بهبود ي الزمه
 آن کاربرد ها، روش نیای معرف ضمن مطالعه نیا در. نمود اشاره معلول و علت و پارتوي نمودارها به توان

  .گرفته است قراری بررس موردي ریآمارگي ها طرح تیفیک کنترل در زین ها
 غذایی صنعت در محصوالت کیفیت ارتقاي عنوان بای پژوهش در) 1389( همکاران و احمد جعفرنژاد   

 مشتریان هاي خواسته آوري جمع و صنعت این در AHP و QFD کارگیري به با که  شکالت، و شیرینی
 خواسته از یک هر مهندسی و فنی الزامات متخصصان، و کارشناسان نظرات از گیري بهره با  همچنین هدف،

 هاي خواسته مراتبی، سلسله تحلیل فرآیند روش از استفاده با .دادند قرار  شناسایی مورد را آنها هاي
  .گردید بندي اولویت داشتن که اهمیتی اساس بر مشتریان

 تیفیک تیریمد نیب یکپارچگی نقشی بررس عنوان بای پژوهش )1389(ی ستانینی عیسم وی جانیفارس    
 بود این بر مبنی حاصله یجنتا .دادند انجامي نوآور و تیفیکي عملکردها نییتع در فناوري تیریمد و جامع

 گونه چیهی ول است سازمانی فیکي عملکردهاي براي قو ینیب شیپ قدرتي دارا مدیریت کیفیت جامع که
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ي برای نیب شیپ قدرتي دارا TIM همچنین .نداردي نوآور يعملکردها بای توجه قابل و مشخص ي رابطه
 قراري تر نییپا درجات در مدیریت کیفیت جامع به نسبت آن شدتی است،ول سازمانی فیکي عملکردها

 تینها در .است سازماني نوآوري عملکردها ینیب شیپي براي تر يقو رابطهي دارا وجود نیا با دارد،
 دست به ي جهینت نیتر مهم .هستند گریکدی بای همبستگ ي رابطهي دارا TIM و مدیریت کیفیت جامع که نیا

مدیریت ی هماهنگ با مناسب منابع ي توسعه و پژوهش و فناوري تیریدم که است نیا پژوهش نیا از آمده
ي عملکردها تیتقو آن از تر مهم ت،ویفیکي عملکردها ارتقاء تعامل نیا ي جهینت که باشد یمکیفیت جامع 

  .است سازمان دري نوآور
 صنعت در یتکیف هاي هزینه توسعه موانع ارزیابی عنوان بای پژوهش) 1388( نژاد فالح وی داراب    

 صنعت در کیفیت یابی هزینه سیستم توسعه راه سر بر موجود تاموانع اند داده انجام شیمیایی محصوالت
 آشنایی عدم -اول فرضیه گردید، تبیین فرضیه چهار راستا این در. گردند شناسایی شیمیایی محصوالت

 -  دوم فرضیه است، سیستم این عهتوس موانع از کیفیت یابی هزینه هاي روش و مفاهیم با سازمان مدیریت
 اجراي از حمایت و پشتیبانی جهت مناسب سازمانی ساختار ایجاد براي سازمان مدیریت توانایی عدم

 کافی و مناسب آموزش عدم - سوم فرضیه است، سیستم این توسعه موانع از کیفیت یابی هزینه هاي تکنیک
 فرضیه است، سیستم این توسعه موانع از کشور، يها دانشگاه در کیفیت یابی هزینه هاي وروش مفاهیم
 یابی هزینه سیستم توسعه موانع از پیشرفته آالت ماشین و تاسیسات در سازمان گذاري سرمایه عدم - چهارم
  .بوده است ها فرضیه تمامی تایید دهنده نشان پژوهش هاي فرضیه آزمون از حاصل نتایج. است کیفیت

 و سوسیس محصوالت ایمنی و کیفیت مقایسه عنوان تحتی پژوهش) 1388( همکاران فرو یعقوبی    
 محصول دو ایمنی و کیفیت بررسی پژوهش این هدف که اند داده انجام سبزوار شهر در شده عرضه کالباس
 استاندارد مهر درج و ساخت پروانه داراي محصوالت همه مطالعه این در. باشد می کالباس و سوسیس

 بسته در و بوده سالمونال فاقد ها نمونه کلیه. داشتند انقضا و تولید تاریخ همگی صد،در 13 جز به که بودند
 وضعیت و مورد یک جز به محصوالت کلیه نمک. شدند می داري نگه خنک دماي و پلیمري هاي بندي

 مایشاتآز کیفیت، نظر از. گردید ارزیابی مطلوب ها نمونه مزه و بو رنگ، حالت، قبیل از ها آن ارگانولپتیک
 درصد 29.7 و رطوبت درصد 29.7 خاکستر، درصد 21.9 کربوهیدرات، درصد 50 چربی، درصد 25 میزان

 نشان استاندارد حد از کمتر را محصوالت پروتئین درصد 15.6 و استاندارد حد از بیش را ها نمونه نیتریت
  .اشتد تفاوت قبول قابل دحدو با محصوالت این از برخی کیفی نتایج ایمنی، مطلوبیت علیرغم. دهد می
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 سیما شرکت در کیفیت آماري کنترل فرایند کاربرد بررسی عنوان بای پژوهش) 1385( همکاران و حمصی   
 نشان جینتا .انجام دادند سیماچوب شرکت در آماري کیفیت کنترل هاي روش کاربردی بررس هدف با چوب
 و ساخت جریان در کاالي اولیه، مواد خصوص در آماري کیفیت کنترل نظام کاربرد و استقرار کهداد 

  است داشته همراه به را محصوالت مفید عمر افزایش و کیفی ارتقاي موجبات نهایی، محصول
  یخارج پیشینه - 5-2- 2

 تیفیک کنترلي ها حلقهي ریکارگ به وی طراح عنوان بای پژوهش) 2015(1همکاران اسکرودرو مالت   
 جینتا . انجام دادند تیفیک تیریمدي برای چارچوب جادیا وی رقابت تیفیک سطح از نانیاطم حصول باهدف

 وجود داده کنترلي ها حلقه مند نظامي اجراي برا کردیرو کیی اصل عنصر کی عنوان به دهد یم نشان
 و کسبي ندهایفرآ تیفیک کنترلي ها حلقه عملي ساز ادهیپي برا شرح و چارچوب کی کردیرو نیا. دارد
  .دهدی م ائهار داریپا کار
 تیفیک کنترلي ها حلقهی ابیارز وی طراح عنوان بای پژوهش) 2012(2 همکاران و تیاسم رابرت   
 حلقهي های ژگیوي برا ازین مورد الزامات مورد در طالعهم نیا .انجام دادند داریپا کار و کسبي ندهایفرآ
  .است دهدا ارائه افزار نرمي گذار جراا به در شان یابیارزي برا دیجد کردیرو کی و است تیفیک کنترلي ها
 و کوچکي ها شرکت کارکناني ا حرفه استقالل تیوضع تاثیر یبررس در) 2006(براکسون و جانسون   

 از نفر 268ي رو بر الزمي های بررس انجام از بعد که اند نموده انیب ،نستونیبر در آنان عملکرد بر متوسط
 موثر کارکنان عملکرد بر تواندی مي ا حرفه استقالل که است داده اننش پژوهش جینتا کارشناسان، و کارکنان

  .باشد
 .انجام دادند دیتول ستمیس عملکردي رو بر تیفیک کنترل ریتأث عنوان بای پژوهش) 2006( 3ویتول وی کلدان   
 ارکاتتد دیتول و تیفیکبعد  دو هر به توجه با ستمیسی کل عملکردی ابیارزي برا روش کی همطالع نیا در

 و بعد ایجاد دو انیم روابط دري دیجد نشیب ،روشاین  از استفاده با آمده دست به جینتا. شودی م شنهادیپ
  .کندی م جادیا تیفیک کنترلي ها ستمیس و دیتول تدارکات مشتركی طراحي برا را راه

                                                           
١. Malte Schröder 
٢.Robert Schmitta 

٣. M. Colledania, T. Tolioa 
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 تیفیک نیتضم و معجا تیفیک تیریمدي برا کنترلي ندهایفرآ عنوان بای پژوهش) 2002(1 جابنون وریناک   
 قرار بحث مورد جامع تیفیک تیریمد و تیفیک نیتضم در کنترلي ندهایفرآ ه،طالعم نیا در .انجام دادند

 پس. است گردیده برجسته آن کمبود و شده ارائه بار نیاولي برا تیریمد ندیفرآی عموم کنترل. است گرفته
 ندیفرا دو نیا ت،ینها درو  شنهادیپ جامع تیفیک تیریمد و تیفیک نیتضمي برا کنترلي ندهایفرا آن از

  .شوندی م سهیمقا
 تقریبا مستمر و عالقه پژوهشگران تاکنون، از گذشتهکه  می شود ، روشنمطالعات پیشینبا جمع بندي مرور 

مقایسه نتایج پژوهش  .کنترل کیفیت و استقالل حرفه اي نشان داده اند را در مقوله مطالعه رو به افزایشی
آن است که که هرکدام از پژوهشگران از زاویه خاصی به این مقوله ها نگریسته  رت گرفته بیانگرهاي صو

بر اساس نتایج مرور مطالعات پیشین، پژوهشگران گوناگون از کشورهاي مختلف از زوایاي گوناگون و   .اند
ل از پژوهش هاي آنان پرداخته و نتایج حاص موضوع و مطالب مرتبط با آنبه شیوه هاي متفاوتی به بررسی 

ارتباط استقالل حرفه اي  بررسی خصوص در دانشگاهی هاي پژوهش اما هنوز هم. گاه با هم متناقض است
 بنابراین، .است توصیفی بسیار ها آن نتایج از برخی و است محدود بسیار و کم و کیفیت محصوالت تولیدي

است و می تواند  پایه اي درست بسیار مهمبر موضوع  به نسبت گوناگوننگرش هاي  و ها دیدگاه بررسی
  .راهگشا باشد کیفیت محصوالت تولیديدر مدیریت 

  
  پژوهش ، فرضیه ها و مدل مفهومیينظر چارچوب -6- 2
  چارچوب نظري - 6-1- 2

 تولیدي محصوالت کیفیت با کیفیت کنترل رانیمد اي حرفه استقالل رابطه نییتب به دنبال حاضر پژوهش     
در این  .قراردارد تیفیک تیریمد قلمرو در موضوع و این است شیراز شهر در ياجبار ارداستاند مشمول
 شناخته وابسته ریمتغ عنوان بهي دیتول محصوالت تیفیک و مستقل ریمتغ عنوان بهي ا حرفه استقاللمطالعه، 

لی و فرعی در فصل نخست عنوان کلی پژوهش، در راستاي مطالعه دقیق تر، در قالب اهداف اص. است شده
براي مطالعه ارتباط . بیان گردید و همراستا با اهداف پژوهش، پرسش هاي اصلی و فرعی پژوهش مطرح شد

باید فرضیه هایی مطرح شود تا  متغیر هاي پژوهش که در اهداف و پرسش هاي پژوهش مطرح شده بود،

                                                           
١. Naceur Jabnoun 
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ی عالمانه و اندیشمندانه درباره از آن جا که فرضیه حدس. قابلیت آزمون پذیري ارتباط متغیر ها ممکن گردد
ارتباط متغیرها است، ضروري بود که مطالعات و کنکاش هاي گسترده اي در باره متغیرها صورت گیرد تا 

در این راستا فصل دوم به مبانی نظري، ادبیات و پیشینه پژوهش در قالب . به این حدس عالمانه کمک نماید
مطالعه متغیر وابسته یعنی کیفیت و مقوله کیفیت در بخش نخست به . چهار بخش اختصاص یافت

  در بخش دوم متغیر مستقل و مولفه هاي آن مورد توجه قرار گرفت و. محصوالت تولیدي پرداخته شد
 کار طیمح ، روابط ، استقالل  شامل آن  شدهیی شناسا و مولفه هاي  تیفیک کنترل مدیراني ا حرفه استقالل

 تیفیکو  عوامل نیا از کی هر این پژوهش در پی بررسی رابطه ي .ردیدبررسی گی ده پاداش سامانه و
در بخش سوم پیشینه پژوهش شامل پیشینه داخلی و خارجی مورد توجه قرار . استي دیتول محصوالت

ی مفهوم مدل .گرفت و در یک جمع بندي وجوه تشابه و تمایز پژوهش حاضر با مطالعات پیشین بیان شد
 .بوده است 2012در سال همکاران و 1نگیی مدل مفهومی کار انجام شده توسط ازبرگرفته  حاضر پژوهش
با توجه به اهداف و پرسش هاي پژوهشی مطرح شده در فصل نخست و با توجه به این مدل و نیز  بنابراین

به مطالعات انجام شده درباره متغیرها و ارتباط احتمالی آن ها در فصل دوم، فرضیه هاي پژوهش می توانند 
  .صورت زیر مطرح شوند

  
  پژوهشي ها هیفرض - 2 -6- 2

  فرضیه اصلی
:H  مشمول استاندارد اجباريکنترل کیفیت و کیفیت محصوالت تولیدي  مدیرانبین استقالل حرفه اي 

  .ارتباط معناداري وجود دارد
  فرضیه هاي فرعی

:H1 ارتباط  ل استاندارد اجباريمشموکنترل کیفیت و کیفیت محصوالت تولیدي  مدیران فردي بین استقالل
  معناداري وجود دارد

 :H2  ارتباط  مشمول استاندارد اجباريکنترل کیفیت و کیفیت محصوالت تولیدي  مدیرانبین روابط
  معناداري وجود دارد

                                                           
١. Ying & et al 
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:H3  ارتباط  مشمول استاندارد اجباريکنترل کیفیت و کیفیت محصوالت تولیدي  مدیرانبین محیط کار
  ردمعناداري وجود دا

:H4  مشمول استاندارد اجباريکنترل کیفیت و کیفیت محصوالت تولیدي  مدیرانپاداش دهی  سامانهبین 
  ارتباط معناداري وجود دارد

   مدل مفهومی پژوهش - 6-3- 2

مبانی نظري  اساس بر حاضر پژوهش در .مدل مفهومی پژوهش را می توان بیان نموداري فرضیه ها دانست
 کنترل مدیراني ا حرفه استقالل ابعاد) 2012(همکاران و 1نگیی نظرمدل  ساسا بر و  پژوهش نهیشیپ و
 استقالل. می شودی بررسي دیتول محصوالت تیفیکبا  عوامل از کی هر ارتباط و شدهیی شناسا تیفیک

  .شودی م شناخته وابسته ریمتغ عنوان بهي دیتول محصوالت تیفیک و مستقل ریمتغ عنوان بهي ا حرفه

  
  

 

  

  

                                                           
١. Ying & et al 
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  )2012(همکاران و 1نگیی برگرفته از. پژوهشی مفهوم مدل -1-2شکل 

 

     

  دوم فصل خالصه  -7- 2
 با مرتبط مطالب نخست بخش در. است بوده بخش چهار بری مبتن پژوهش موضوع به توجه با فصل نیا   
 مباحث دوم بخش در. است شده ارائه مرتبط فیتعار و میمفاهی برخ نهیزم نیا در و است شده انیب تیفیک

 در مرتبط پژوهشي ها تیفعال و پژوهش نهیشیپ در بخش سوم .است شده ارائهي ا حرفه استقالل با مرتبط

                                                           
١. Ying & et al 
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 ،ينظر چارچوب بخش چهارم نیز در .است شده انیب همراه با یک جمع بندي یخارج وی داخل بخش دو
  .مطرح گردیده است پژوهش یمفهوم مدل و ها هیفرض
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 فصل سوم

روش اجرایی پژوهش
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  مقدمه - 3-1

پس از انتخاب موضوع پژوهش، بر مبناي هدف و ماهیت موضوع مورد بررسی و امکانات اجرایی باید 
از آن جا که براي انجام پژوهش هاي علمی رویه مشخص و معینی که بر اساس . روش پژوهش تعیین شود

توجه و به کار گیري آن بر هر پژوهشگري الزم و  روش شناسی علمی شکل گرفته وجود دارد، لزوم
 هاي روش کاربرد شناسی، روش نظر از پژوهش. است حقیقت کشف علمی، روش از هدف. ضروري است

 ها، هدف به مناسب پژوهش روش انتخاب .باشد می سئوال یک به پاسخگویی یا مساله یک حل در علمی
 آسان و دقیق دسترسی پژوهش از هدف و دارد بستگی اجرایی امکانات و پژوهش مورد موضوع و ماهیت

در این فصل، ضمن مشخص کردن روش پژوهش و  ).1379خاکی،( است پژوهش هاي پرسش پاسخ به
تشریح آن، مواردي از قبیل ، جامعه آماري و نمونه، روش نمونه گیري و تعیین اندازه نمونه، ابزار و روش 

ر گردآوري داده ها و تکنیک هاي آماري مورد استفاده مطرح شده گردآوري داده ها، روایی و پایایی ابزا
  .است
  پژوهش روش -2- 3    

ها دنبال آوري حقایق و واقعیتهایی است که محقق براي جمعروش علمی تحقیق، مجموعه قواعد و رویه
  ).1392سرمد و دیگران، (ها را تفسیر، تبیین و تأیید نماید کند تا سپس آنمی

این مبناها و معیارها شرایطی . ا بر اساس مبناها و معیارهاي گوناگونی می توان دسته بندي کردپژوهش ها ر
را فراهم می کند که بتوان بر اساس آن ها، پژوهش ها را طبقه بندي کرد، اما به طور کلی می توان گفت 

قل و تفاوت ها به مفیدترین طرح طبقه بندي انواع پژوهش، حالتی است که در آن دسته بندي ها به حدا
  ).1383خاکی،(حداکثر برسد

  روش اساسطبقه بندي بر  - 2-1- 3

پژوهش توصیفی شامل گردآوري داده ها براي آزمون فرضیه ها یا . این پژوهش از نظر اجرا توصیفی است
یک نمونه متعارف از پژوهش . پاسخ به پرسش هاي مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می شود
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یفی شامل ارزیابی نگرش ها یا عقاید نسبت به افراد، سازمان ها، رویدادها یا رویه ها می هاي توص
در این روش هیچ دستکاري آزمایشی در متغیر ها صورت نمی گیرد و هدف آن ). 1383خاکی،(شود

  ).1384دالور، (توصیف واقعیت هاي اجتماعی از دیدگاه افراد است نه دیدگاه مشاهده کننده

گر، چون از میان آزمودنی هاي پژوهش، نمونه اي انتخاب و ابزار اصلی گردآوري داده ها میان از سوي دی
  .پیمایشی است - وهش حاضر از نوع توصیفیژنمونه آماري توزیع و جمع آوري می شود، پ

  طبقه بندي بر مبناي زمان - 2-2- 3

د مقطع و یا طی یک دوره زمانی، می پژوهش ها را با توجه به این که در یک مقطع زمانی انجام گیرند یا چن
از آن جا که داده هاي پژوهش حاضر، ). 1388میرزایی،( توان به دو دسته ي مقطعی و طولی طبقه بندي کرد

در یک مقطع کوتاه از آزمودنی ها گردآوري شده است، این پژوهش از نظر زمان، پژوهشی مقطعی محسوب 
ا از آزمودنی ها در یک دوره زمانی خاص و نسبتا کوتاه جمع زیرا در این نوع تحقیق ها داده ه .می شود

  ).1388میرزایی، ( شوند آوري می

  طبقه بندي بر اساس هدف - 2-3- 3

با توجه به این که هر پژوهشی با یک مساله و هدف آغاز می شود، بنابراین بر پایه ماهیت مساله مطرح شده 
انواع پژوهش . می توان پژوهش ها را طبقه بندي کردو هدفی که پژوهشگر از پژوهش خود دنبال می کند، 

  .ها بر مبناي هدف شامل پژوهش هاي پایه اي یا بنیادي، پژوهش هاي کاربردي و تحقیق و توسعه می باشد

استقالل حرفه اي مدیران کنترل کیفیت و کیفیت  رابطه بررسی  زمودنآ به که دلیل بدین ،پژوهش جاري 
 پذیري تاثیر و اي حرفه استقالل وو دانش کاربردي در مورد رابطه کیفیت  .پردازد محصوالت تولیدي می

زیرا هدف پژوهش هاي کاربردي، به دست . استکاربردي  پژوهشی دهد، می توسعه را متغیر دو این میان
آوردن دانش الزم براي تعیین ابزاري است که به وسیله آن نیازي معین، مشخص شده و برطرف گردد تا 

  ). 1383خاکی،(زه اي، کاربرد مشخصی را درباره ي فرایندي در واقعیت دنبال کنددانش تا

  به روش گردآوري داده ها توجهطبقه بندي با  - 2-4- 3

روش ها را با توجه به این که چگونه اجرا می شوند و داده هاي خود را به دست می آورند، می توان به سه 
). 1388میرزایی،(و روش هاي آزمایشگاهی طبقه بندي کرددسته ي روش هاي میدانی، روش هاي اسنادي، 
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از آن جا که در این پژوهش گردآوري داده ها از طریق آزمودنی ها صورت گرفته و آزمودنی ها در محیط 
  .واقعی فعالیت خود می باشند، این پژوهش میدانی است

کنترل کیفیت و کیفیت  مدیراناي استقالل حرفه  رابطه بررسی  زمودنآ به که دلیل بدین حاضر، پژوهش    
 پذیري تاثیر و اي حرفه استقالل و  و دانش کاربردي در مورد رابطه کیفیت پردازد محصوالت تولیدي می

   .است کاربردي پژوهش هدف، نظر از دهد، می توسعه را متغیر دو این میان
  يآمار جامعه -3- 3

 همی باشد ک رازیش شهر دري دیتولي ها واحد کیفیت کنترل مدیران شامل پژوهش این آماري جامعه    
  .بوده است نفر 360 آن ها در زمان انجام این پژوهش تعداد

  نمونه و تعیین اندازه نمونه -4- 3

یک نمونه . اغلب مساله عملی بودن انجام پژوهش بر مطلوب بودن نمونه هاي بزرگ ترجیح داده می شود
معرف جامعه بوده و نتایج حاصل از آن قابل تعمیم باشد و آن قدر آرمانی باید آن قدر بزرگ باشد که بتواند 

کوچک باشد که از نظر دست یابی به آزمودنی ها، اقتصادي و زمانی و تجزیه و تحلیل داده ها مقرون به 
  ).1388میرزایی،(صرفه باشد

با  پژوهش نیا در .استاندارد استفاده نمود ول هايبراي تعیین اندازه نمونه می توان از فرمول ها و جد
 نفر 190و براي جوامع با حجم معین، تعداد نمونه کافی ) 1970(استفاده از جدول کرجسی و مورگان

با توجه به احتمال عدم بازگشت و ناقص و غیر قابل تحلیل بودن برخی پرسشنامه  .است دهیگرد محاسبه
با  در فضاي میدانی در نظر می گیرد و 25/1که نرخ توزیع پرسشنامه ها را ) 2008( 1ها، به پیشنهاد فیجام

براي (بود% 80توجه به این که در پژوهش هاي پیشین نرخ بازگشت پرسشنامه معتبر و قابل  تحلیل باالي 
، بنابراین نرخ بازگشت )1389و سید جوادین و دیگران، 2013؛ هیدایت،1390مثال مالحسینی و جبارزاده،

به  25/1در نظر گرفته شده و پخش پرسشنامه ها با ضریب % 80اقل پرسشنامه هاي معتبر و قابل تحلیل حد
 گردآوري مذکور نمونه تعداد حداقل عدد صورت خواهد گرفت تا اطمینان حاصل شود که 238تعداد 

  .خواهد شد

                                                           
١ - Ficham 
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  و شیوه نمونه گیري ها داده آوري گرد هاي روش -5- 3

 انجام براي نیاز مورد داده هاي. است اداده ه آوري گردمرحله  ،پژوهش مراحل ترین مهم از یکی   
  مصاحبه، مشاهده، مانند گوناگونی ابزارهاي. نمود آوري گرد توان میروش هاي گوناگون  به را پژوهش

 و معایب ابزارها این از یک هر. دارد وجود ها داده آوردن دست به براي غیره و مدارك و اسناد و پرسشنامه
 از و نشود خدشه دچار پژوهش اعتبار تا د،گیر قرار توجه مورد باید آنها از هاستفاد هنگام که دارند مزایایی
 شده طراحی هاي فرضیه و مسأله ماهیت به توجه با باید پژوهشگر هر. گردد تقویت ابزار قوت نقاط طرفی

 جهت در آنها از ابزارها، این اعتبار مورد در الزم شرایط کسب از پس و نماید انتخاب را ابزار چند یا یک
 ها فرضیه مورد در بتواند ها، داده این تحلیل و پردازش طریق از نهایت در تا جوید بهره ها داده آوري جمع

 دفاع خود ابزار انتخاب نحوه از بتواند پژوهشگر که باشد اي گونه به باید ابزارها انتخاب. نماید قضاوت
 هاي روش مهمترین). 1378 خاکی،( دساز معتبر را خود پژوهش دستاوردهاي طریق این از و نماید

  :است شرح بدین پژوهش این در ها داده گردآوري
 آغاز از پیش که آیند می دست به دست دوم هاي داده مطالعه نوع این طریق از: اي کتابخانه مطالعات) الف

 گذشته، اداسن در موجود هاي داده: از عبارتند ها داده این منابع. شوند می بررسی پژوهشگر توسط پژوهش
 ادبیات به مربوط اطالعات آوري جمع براي. سازمانی مدارك و اسناد و رسمی غیر آمارهاي رسمی، آمارهاي

 انگلیسی مقاالت و کتبمانند  اي کتابخانه مطالعات روش از موضوع با مرتبط نظري مباحث و پژوهش این
  .است دهش استفاده علمی اینترنتی و تارنماهاي  ها، نامه پایان فارسی، و

 اگرچه. است شده استفاده پرسشنامه از تحلیل و تجزیه براي ها داده آوري گرد منظور به: پرسشنامه) ب
   .باشد می هم از متمایز پرسش هاي دسته 2 شامل اما است، آمده پرسشنامه یک در پرسش ها این مجموعه

 اندازه هاي مقایس ترین رایج از یکی که است گردیده تهیه لیکرت اي گزینه5 طیف پرسشنامه در قالب این
 پاسخ هاي گزینه و عبارت تعدادي از که است اي فاصله مقیاس یک طیف این. رود می شمار به گیري

 میزان نشانگر معموال مقیاس، این در پاسخ هاي گزینه. است مرکب مقیاس یک بنابراین. است شده تشکیل
 عبارت به. است منفی یا و مثبت از اعم معین، هوممف یا موضوع یک به نسبت پاسخگو مخالفت یا موافقت

شیوه ي نمونه  ).1378 خاکی،( کرد تعیین را سخگو پا نگرش و باور توان می مقیاس این طریق از دیگر
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بوده است، به این ترتیب که به  1گیري در پژوهش حاضر نمونه گیري غیر تصادفی آسان یا در دسترس
افراد در دسترس از جامعه  بیناد نمونه آماري تعیین شده، پرسشنامه جامعه آماري مراجعه شده و به تعد

و به صورت اتفاقی، توزیع شده و  آماري در زمان نمونه گیري بدون هیچ گونه پیش زمینه ذهنی قبلی
  .است شده انیب 1- 3 شماره  جدول در ها پرسشنامه ابعاد. گردآوري گردیده است

  
  ها پرسشنامه ابعاد 1-3جدول

 هیگو(پرسش ها تعداد ابعاد )متغیر(ازهس منبع
 )ها

 فیرد

  
  
  
 )1390( مقیمی

  
  
  

 محصوالت تیفیک

 آمــوزش و مشــارکت
 کارکنان

 10تا 1
  
1 

 ریمـد  نگـرش  و تعهد
 ارشد

 17 تا 11

 22 تا 18 کارکنان تیرضا

ــاداش ــو و پـ  قیتشـ
 کارکنان

 27 تا 23

 31 تا 28 انیمشتر

 35 تا 32 دیتول وی طراح

 38 تا 36 تیفیک دانش

 42 تا 39 کارکنان نشیگز

 45 تا 43 انباري موجود

  
  
 ساخته محقق

  
  

 رانیمدي ا حرفه استقالل

   5 فردي استقالل
 2 روابط 2

 3 يکار طیمح

 6 ی ده پاداش سامانه

  
  
  

                                                           
1- Convenient sampling  
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  پژوهش ابزار  روایی  -6- 3
. سنجد می را نظر مورد خصیصه حد چه تا گیري اندازه ابزار هک دهد می پاسخ سوال این به روایی مفهوم   

 سرمد( داشت اطمینان آن از حاصل هاي داده دقت به توان نمی گیري اندازه ابزار اعتبار از آگاهی بدون
  است گردیده بررسی پرسشنامه عاملی اعتبار و محتوا اعتبار پژوهش این در). 1380

  
  پرسشنامه محتواي اعتبار  - 6-1- 3

 می کاربرده به گیري اندازه ابزار یک دهندة تشکیل اجزاي بررسی براي که است اعتبار نوعی محتوا اعتبار   
 هاي سوال اگر. دارد بستگی آن ه يدهند تشکیل هاي سوال به گیري اندازه ابزار یک محتوایی اعتبار. شود

 باشد، داشته را ها آن گیري دازهان قصد محقق که باشد اي ویژه هاي مهارت و ها ویژگی معرف پرسشنامه
 که کرد عمل چنان ابزار ساختن موقع در باید محتوا، اعتبار از اطمینان براي. است محتوا اعتبار داراي آزمون
 اعتبار بنابراین. باشد شده انتخاب محتواي هاي قسمت معرف گیري اندازه ابزار ي دهند تشکیل هاي سوال

 اعتبار. شود می تنیده آن در آزمون تدوین با همزمان که است گیري ازهاند ابزار ساختاري ویژگی محتوا،
 محتواي اعتبار. شود می تعیین مطالعه مورد موضوع در متخصص افرادي توسط معموالً آزمون یک محتواي

 الزم، اطالعات اقالم تعیین و پژوهش به مربوط مقاالت و کتب مطالعه و خبرگان توسط پرسشنامه این
. است گرفته صورت ها آن ضعف و قوت نقاط تعیین و ها پژوهش و مقاالت هاي شنامهپرس مطالعه

 و استشده اعمال  اصالحی نظرات و پاسخگویان انجام از تعدادي بین پرسشنامه ابتدایی توزیع همچنین
  .باشد می برخوردار الزم اعتبار از درنتیجه پرسشنامه

  
  پژوهش ابزار ییایپا -7- 3

 استفاده کرونباخي آلفابراي تعیین ضریب  آزمون یک پیش از پژوهشي ها ریمتغیی ایپا سنجش جهت    
 با پرسشنامه 40 حدود پرسشنامهیی روا دییتا از پس که باشدی م صورت نیبد کار انجام نحوه. شده است

 جهت پژوهشي رهایمتغي بندمیتقس. شودیم دهیسنج آنیی ایپا و گرددی م پخش  آماري جامعه سطح در
  .است آمده ریز جدول در پژوهشیی ایپا
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  رانیمدي ا حرفه استقاللگویه هاي مربوط به یی ایپا 2 -3جدول

 )متغیر(سازه ابعاد کرونباخي الفا ضریب نتیجه

 فردي استقالل 89/0 تایید 

 رانیمدي ا حرفه استقالل
 روابط 75/0 تایید

 سامانه پاداش دهی 74/0 تایید

 ريمحیط کا 71/0 تایید

  .است شده مشخص ریز جدول در تولیدي محصوالت تیفیک به مربوطیی ایپا

  

  تولیدي محصوالت تیفیکگویه هاي مربوط به یی ایپا  3-3جدول

 )متغیر(سازه گویه ها کرونباخي الفا ضریب نتیجه

 دییتا
 آموزش و مشارکت 10تا  1 84/0

 کارکنان

ارشد ریمد نگرش و تعهد 17تا 11 85/0 دییتا  

کارکنان تیرضا 22تا  18 98/0 دییات  

کارکنان قیتشو و پاداش 27تا  23 74/0 دییتا  

انیمشتر 31تا  28 78/0  دییتا  

دیتول وی طراح 35تا  32 77/0 دییتا  

تیفیک دانش 38تا  36 77/0 دییتا  

کارکنان نشیگز 42تا  39 82/0 دییتا  

انباري موجود 45تا  43 75/0 تایید  
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  داده ها لیتحل و هیزتج روش -8- 3

هاي مدل، از و براي آزمون فرضیه Spss نرم افزار ها ازتحلیل اولیه داده ورود و براي پژوهشدر این    
و همچنین آزمون برازش مدل، در قالب  گیري از تحلیل عاملی تائیديسازي معادالت ساختاري با بهرهمدل

هاي آماري است که اي از روشت ساختاري، مجموعهسازي معادالمدل. استفاده می شود نرم افزار آموس
کند اي از روابط بین یک یا چند متغیر مستقل و یک یا چند متغیر وابسته را فراهم میامکان آزمون مجموعه

اي از سازي معادالت ساختاري، شناسایی همزمان الگوي مجموعههدف اولیه مدل .) 1،2001تاباکنیک و فیدل(
که هر یک به وسیله یک یا چند متغیر آشکار  پنهانهاي اي از متغیر یا سازههم بین مجموعهروابط وابسته به 

  ).  1996، 3، اسکاماکر و الماکس1995، 2هیر و همکاران(شوندگیري میاندازه
  تحلیل عاملی تاییدي - 8-1- 3

و مشاهده شده تحلیل  هانپنترین روش آماري براي بررسی روابط بین متغیرهاي شدهترین و شناختهقدیمی    
شده را ها، محققان کوواریانس میان یک مجموعه از متغیرهاي مشاهدهدر این رویکرد تحلیل داده. عاملی است

زاده و همکاران، عباس(کنند هاي آنها بررسی میهاي زیربنایی یا عاملبه منظور گردآوري اطالعات درباره سازه
. زیربنایی دارد پنهانشود که پژوهشگر دانش زیادي از سازه استفاده می تحلیل عاملی تأییدي، زمانی). 1391

کند بین متغیرهاي مشاهده شده و تجربی و مطالعات قبلی، فرض می پژوهشپژوهشگر بر اساس دانش نظري، 
لیل تمایز تحلیل عاملی اکتشافی از تح. پردازدهاي بنیادي رابطه وجود دارد و سپس به آزمون این فرض میعامل

هاي تجربی با هدف کشف و در تحلیل عاملی اکتشافی، داده. اي استعاملی تأییدي داراي اهمیت ویژه
ها تحمیل شود، ها بدون آن که مدل معینی بر دادههاي خاص و روابط مورد عالقه آنآشکارسازي ویژگی

هاي شود دادهست که فرض میاما در تحلیل عاملی تأییدي، پژوهشگر به دنبال تهیه مدلی ا. شوندمی جستجو
تجربی این مدل نیز مبتنی بر اطالعات پیش. کندتجربی را بر پایه چند پارامتر نسبتاً اندك، توصیف یا تبیین می

بندي یک طرح طبقه) 2یا فرضیه،  نظریهیک ) 1: تواند براساسمدل مورد نظر می. ستا هادرباره ساختار داده

                                                           
١.Tabachnick and Fidell 
٢. Hair et al 
٣. Schumacker and Lomax 
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دانش حاصل از مطالعات قبلی درباره ) 4شرایط معلوم تجربی، و یا ) 3، هاي بخشیآزمون ها یا معین براي گویه
  .هاي وسیع باشدداده

  
  الگوي معادالت ساختاري -3-8-2

ابی معادالت یاي از مدلطور فزایندههاي پیشین، نویسندگان بههاي روشبراي غلبه بر محدودیت   
هاي رگرسیونی، که در آنها فقط در مقایسه با روش. ردندساختاري به عنوان یک راه حل مناسب استفاده ک

ابی معادالت یشوند، در مدلیک سطح از رابطه بین متغیرهاي مستقل و وابسته به صورت همزمان تحلیل می
، 1گفن(ابی ارتباط میان چندین سازه مستقل و وابسته وجود دارد یساختاري به عنوان روش ثانویه امکان مدل

بنابراین در این دو روش تفاوتی بین متغیرهاي مستقل و وابسته نیست، بلکه بین ). 3،2000درئوو بو 2اشتراب
متغیرهایی که ( 5و برون زا) متغیرهایی که تحت تاثیر عوامل درون مدل قرار دارند( 4درون زا پنهانمتغیرهاي 

  .تمایز وجود دارد) تحت تاثیر عوامل خارج از مدل قرار دارند
- هاي پیشین دارند انعطافابی معادالت ساختاري نسبت به روشیهاي مبتنی بر مدلروش مزایایی که   

-اگر مبانی نظري قوي باشد، محققان می. ها در بررسی اثر متقابل نظریه و داده ها استپذیري این روش

ی وجود نداشته که مبانی نظري قابل اطمینانها  بیشتر به نظریه متکی شوند و هنگامیتوانند در تحلیل داده
  ).1391زاده و همکاران، عباس(هاي تجربی متکی شوند توانند بیشتر به دادهباشد محققان می

  مدل پژوهش برازش بررسی -9- 3

مدل تدوین شده بر مبناي چارچوب  که است این شود می مطرح که پرسشی مدل پژوهش، تدوین از پس
دارد یا نه؟  سازگاري و همخوانی هاي مربوطه آیا با دادهنظري و پیشینه تحقیق تا چه اندازه مناسب است و 

این پرسشی است که هر پژوهشگري که پژوهش خود را در قالب یک مدل مدون کرده است، باید به آن 
 عاملی تحلیل در بنابراین .است پذیر امکان مدل برازش بررسی طریق از تنها پرسش این به پاسخ. پاسخ گوید

                                                           
Gefen.١  

٢. Straub 
٣. Boudreau  
٤. Endogenous latent variables  
٥.Exogenous 



 

۵٩ 
 

حاصل  اطمینان مدل برازندگی از باید آن ها تفسیر از قبل و پارامترها برآورد انجام زپس ا تاییدي، پژوهشگر
  ).1388 کالنتري،(کند

  :به طور کلی شاخص هاي برازش مدل به دو دسته کلی تقسیم می شوند 

. هاي خوب بودن برازش مدل که که از آن ها به شاخص هاي نیکویی برازش یاد می شودشاخص -1 
 .این شاخص ها افزایش یابد نشانه اي از پشتیبانی قوي تر داده ها از مدل نظري تفسیر می شودهرچه مقدار 

  .ها بیشتر باشد بهتر استکه هر چقدر مقدار آن... وAGFI ،AGFI ،NFIمانند شاخص هاي 

هرچه مقدار . هاي بد بودن برازش مدل که از آن ها به شاخص هاي بدي برازش یاد می شودشاخص -2
 .ص ها افزایش یابد نشانه اي از پشتیبانی ضعیف تر داده ها از مدل نظري تفسیر می شوداین شاخ

ها کمتر باشد مدل داراي برازش ، که هر چقدر مقدار آنRMSEAو  df /2χمانند شاخص هاي 
  .بهتري است

،  df /2χ: مانند(با هم بدي برازش و نیکویی برازش هاي  شاخص باید براي پاسخ به پرسش برازش مدل
RMSEA ،GFI ،AGFI ،NFI و CFI( مورد بررسی قرار گیرند.  

  برازش در الگوي معادالت ساختاري انواع شاخص هاي  - 9-1- 3

. شاخص هاي برازش متعددي وجود دارد که اغلب آن ها در خروجی نرم افزار آموس گزارش می شوند
  :ارتند ازکه عب به سه گروه تقسیم می شوند  این شاخص هاي بررسی برازش مدل

 شاخص هاي برازش مطلق -1
 شاخص هاي برازش تطبیقی  -2
  تعدیل یافته شاخص هاي برازش -3
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با استفاده  و شود می گروه هاي باال بیاندر هر کدام از  هابراي فهم بهتر، برخی از این شاخصدر اینجا  
 زیرجدول در  ها ین شاخصبرخی از ا. از آن ها برازش مدل پژوهش در فصل چهارم تعیین خواهد شد

  . است درج گردیده
  
  
  
  

 

برازندگی هايشاخص 4-3 جدول  

 شاخص هاي مطلق شاخص هاي نسبی شاخص هاي تعدیل یافته

PGFI 
شاخص نرم شده برازندگی 

NFI 
 مجذور کاي

 شاخص نرم شده برازندگی
PNFI 

شاخص نرم نشده برازندگی 
NNFI 

 X2/dfنسبت 

 IFIشاخص برازندگی فزآینده  
ر باقیمانده ها میانگین مجذو

RMR 

 CFI GFIشاخص برازندگی تطبیقی  

 - AGFI 

  

  1مطلق برازش شاخص هاي -1- 9-1- 3

 مشاهده کوواریانس هاي و ها واریانس تفاوت مبناي بر که هستند شاخص هایی مطلق برازش شاخص هاي
 دیگر طرف از شده تدوین مدل برمبناي شده بینی پیش کوواریانس هاي و ها واریانس و طرف یک شده از

  .قرار دارند

                                                           
Absolute fit indices.١  
Chi-square.٢  
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  1اسکویر کاي شاخص

الزم  احتیاط باید آن از استفاده در چند، هر .است مدل برازش ارزیابی براي سنتی روش اسکویر، کاي آماره
 است ممکن کوچک نمونه. دارد حساسیت نمونه حجم به نسبت اسکویر کاي مقدار زیرا شود، گرفته به کار
 اسکویر کاي معموال آزادي مثبت درجه با نیز بزرگ نمونه در و باشد نداشته را اسکویر کاي توزیع کفایت
  .شوند می رد مدل ها بیشتر تقریبا و شود می دار معنی

بسیار  فرضی باشد، داشته برازش آماري جامعه با کامل طور به مدل اسکویر، کاي که با فرض این همچنین
است،  استفاده مورد که مدلی هر که ندارد تطابق اقعیتو با عمل در موضوع این زیرا .است کننده محدود

  ).1388 کالنتري،( باشد داشته تطابق آماري جامعه با دقیقا

  AGFI 3یافته تعدیل برازش نیکویی شاخص وGFI   2برازش نیکویی شاخص

 ترباال مقادیر GFI برازندگی شاخص براي و )1388، کالنتري(باشد یک و صفر بین باید شاخص این مقادیر
 برازش نمایانگر  90/0 به نزدیک مقادیر AGFIبراي شاخص . ستا الگو خوب برازش از حاکی 90/0 از

   ).1389قاسمی، (است خوب

  

  

   RMR 4مانده باقی مربعات میانگین شاخص ریشه

شاخص  این براي مقدار حداقل .شود می استفاده یکسان هاي داده با دو مدل مقایسه براي شاخص این از
مقدار این شاخص نباید . است کامل تر برازش باشد کوچکتر دیگر مدل با مقایسه در و هرچه تاس صفر

  ).1998هایر و دیگران،( باشد 06/0بیشتر از 

  

                                                           
Goodness of Fit Index.١  
Adjusted Goodness of Fit Index.٢  

 
Root Mean Squared Residual.٣  
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  1نسبی یا تطبیقی برازش هاي شاخص -2- 9-1- 3

 مبنا با که ترتیب این به هستند، مطلق برازش شاخص هاي تکمیل جهت در گامی واقع در ها شاخص این
  .کند می مقایسه را آزمون تحت شده تدوین نظري مدل مدل، چند یا یک رار دادنق

 توجه. کنند می مقایسه) مستقل مدل(صفر یا مبنا  مدل یک با را شده پیشنهاد مدل یک نوعا ها شاخص این
 مبنایی مدل یک عنوان به را آن با جایگزین هاي مدل تفاوت انتظار پژوهشگر که مدلی هر باشید داشته
 آزاد پارامترهاي تنها که است مستقل مدل یک مبنا مدل موارد دراغلب .باشد می صفر مدل یک باشد، داشته

 چه تا شده تدوین مدل که دهند می نشان شاخص ها این پس شده است، مشاهده متغیر واریانس هاي آن
    .است مطلوب تر لمد برازش باشد بیشتر فاصله این هرچه.  بگیرد فاصله مستقل مدل از توانسته حد

   NFI 3شده هنجار برازش شاخص یا 2بونت -بنتلر برازش شاخص

 دهنده که نشان شود می تلقی قبول قابل برازشنیکویی   عنوان به 1تا  7/0مقادیر بین  NFI شاخص در
  )1389قاسمی،(است مدل بودن خوب

   NNFI  5نرم غیر برازش شاخص یا TLI 4لوییس -توکر برازش شاخص

 در ).1388کالنتري، (کند می رفع جریمه گرفتن نظر در با را شده هنجار برازش شاخص ایراد ص،شاخ این
 خوب دهنده که نشان شود می تلقی قبول قابل برازشنیکویی   عنوان به 1تا  7/0شاخص مقادیر بین  این

  ).1389قاسمی،(است مدل بودن

  CFI 6مقایسه اي برازش شاخص

 دهنده که نشان شود می تلقی قبول قابل برازشنیکویی   عنوان به 1تا  7/0مقادیر بین  نیز شاخص در این
  ).1389قاسمی،(است مدل بودن خوب

  

                                                           
Comparitive Fit Indices١  
Bentler-Bonett٢  

Normed Fit Index .٣  
- Tuker-Lewis۴  
Non- Normed Fit Index -۵  
Comparitive Fit Index -۶  
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  IFI 1برازش افزایشی شاخص

 تلقی قبول قابل برازشنیکویی   عنوان به 1تا  7/0مقادیر بین  قبلی هاي شاخص مانند نیز شاخص در این
  ).1389اسمی،ق(است مدل بودن خوب دهنده که نشان شود می

   2تعدیل یافته برازش شاخص هاي -3- 9-1- 3

 از خاصی سطح به دستیابی براي که دارد اشاره اي شده برآورد پارامترهاي تعداد به مدل تعدیل یافته برازش
 پارامتري هر ازاي به که است آن برازش شاخص هاي از گروه این در اصلی مبناي .هستند نیاز مورد برازش

 کاي از عبارتند شاخص ها این مهمترین .شوند می جریمه ها شاخص شود این می دهافزو مدل به که
  .برآورد خطاي مربعات ریشه میانگین و شده بنهجار اسکوئر

  RMSEA  3برآورد خطاي مربعات میانگین ریشه شاخص

این  ارمقد که زمانی .شود می گزارش اعشاري صورت به است، مرکزي غیر پارامتر بر مبتنی که آماره این
 08/0تا  05/0بین  اگر .است برخوردار خوبی برازش از مدل که دهد می نشان باشد، 05/0از  کمتر آماره
 با ارتباط در بنابراین). 1388کالنتري، (است ضعیف برازش باشد 1 از بزرگتر اگر و متوسط برازش باشد

 کمتر یا  08/0 مقدار و گوال خوب برازش دهنده نشان یا کمتر 05/0 به نزدیک مقادیر RMSEA شاخص
؛ 1389قاسمی، (باشد می الگو کردن رد الزام از نشان 10/0از باالتر مقدار است؛ تقریب منطقی خطاي بیانگر

  .کمتر باشد 08/0، مقدار آن باید از )1998(هایر و دیگراناما بر اساس نظر ). 1390،مالحسینی و جبارزاده

                                                           
١Incremental fit index  

Parsimonious Fit Indices  -٢  
 Root Mean Square of Approximation  -٣  
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.  

  df /2χ یا CMIN/DF  1شده بهنجار اسکویر شاخص کاي

 df /2χحد مجاز  .شود می محاسبه مدل آزادي درجه بر اسکوئر کاي مقادیر ساده تقسیم از شاخص این
  ).1389 قاسمی،(دانند می قبول قابل شاخص براي را 3تا  2 بین مقادیر اغلب. باشدمی 3عدد 

 از مختلف، ايروش ه که دهد می نشان مدل برازش گیري هاي اندازه خصوص در شده مطرح مباحث
 از باید یک پژوهشگر بنابراین .گیرند می بهره مدل کل برازش درباره قضاوت براي متفاوتی شیوه هاي

 به که ندارد وجود واحدي شاخص زیرا کند، استفاده مدل برازش مورد در قضاوت براي معیارهاي مختلف
  .باشد آل ایده ارزیابی، مورد مدل آزمون قطعی براي طور

  سوم فصل خالصه-10- 3

در این فصل، ضمن مشخص کردن روش پژوهش و تشریح آن، مواردي از قبیل ، جامعه آماري و نمونه، 
تعیین اندازه نمونه و روش نمونه گیري، تدوین ابزار و روش گردآوري داده ها، روایی و پایایی ابزار 

شاخص  و ها، داده تحلیل و تجزیه ابزار و نرم افزارهاي آماري مورد استفاده در ها، گردآوري داده ها، روش
.تعیین برازش مدل مطرح شده است هاي

                                                           
١.Normed Chi-Square 
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  فصل چهارم
  داده ها و پردازش تحلیل و تجزیه

  
  
  
  
  
  
  



 

۶۴ 
 

  

  مقدمه-1- 4
با استفاده از ابزارهاي  هاهاي مورد نیاز را براي آزمون فرضیهداده ،روش پژوهششدن  پس از مشخص

گیري از فنون مناسب آماري که با روش تحقیق ن نوبت آن است که با بهره، اکنومی شودآوري مناسب، جمع
-بندي و تجزیه و تحلیل و در نهایت فرضیهآوري شده را دستههاي جمعو نوع متغیرها سازگاري دارد، داده

ن و تکلیف آن ها را روش گیرد، در بوته آزمون قرار شدههایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت 
در این فصل به تجزیه و  ).1387خاکی،(یافتبراي پرسش تحقیق ) حلیراه(پاسخی نو سرانجام بتوا شود

 و تجزیه که است ضروري نکته این ذکر .تحلیل داده هاي به دست آمده از پاسخگویان پرداخته خواهد شد
 و تعبیر و نیست کافی پژوهش پرسش هاي پاسخ یافتن براي تنهایی به آمده دسته هاي ب داده تحلیل

و استنباطی داده ها  یدر ادامه به پردازش توصیف .است الزم نیز این داده ها یافته هاي حاصل ازتفسیر
  .پرداخته خواهد شد

  
  تحلیل توصیفی داده ها: اول  بخش -2- 4

ی، در این نوع تجزیه و تحلیل، پژوهشگر داده هاي گردآوري شده را با استفاده از شاخص هاي آمار توصیف
و ...) و  فراوانی ،درصد فراوانی( درسطح توصیفی از شاخص هاي فراوانی .کند خالصه و طبقه بندي می

هاي جمعیت دادهدر این بخش . می شوداستفاده ... اي و  ، دایرهستونی هاي آماري مانند نمودارهاينمودار
حلیل توصیفی مناسب مورد بررسی شناختی گردآوري شده از نمونه آماري با استفاده از ابزارهاي تجزیه و ت

که حاوي سواالت جمعیت  ، پرسشنامه می باشدپژوهشابزار سنجش متغیر هاي این  .قرار گرفته است
نمونه بین  غیر تصادفی در دسترس، پرسشنامه بر اساس روش نمونه گیري. شناختی و استنباطی می باشد

 توصیفی مربوط به آمار ،ول این فصلدر سطح شهر شیراز پخش گردید، در بخش ا آماري مشخص شده
سابقه  و تحصیالت، ،جنسیت شاملجمعیت شناختی که  متغیرهاي ، همچنینوضعیت پرسشنامه پخش شده

  .مطرح می شودکار است 
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  نامه پخش شده پژوهش  پرسشوضعیت  - 2-1- 4
ش نامه تکمیل شده پرس 190با توجه به اندازه نمونه اي که در فصل سوم به آن پرداخته شد، ضروري بود 

بنابراین همان گونه که در فصل سوم گفته شده با توجه به . قابل تحلیل از پاسخگویان گرد آوري شود
پرسش نامه پخش  238احتمال عدم برگشت و نیز ناقص و قابل تحلیل نبودن برخی از پرسشنامه ها، تعداد 

یه و تحلیل گرد آوري شود که جدول زیر پرسش نامه مناسب و قابل تحلیل براي تجز 190گردید تا حداقل 
  .بیانگرجزئیات آن است

  پرسش نامه پخش شده تیوضع:  )1-4(جدول

  شاخص آماري
 وضعیت

 درصد فراوانی فراوانی

 100 238 تعداد پخش شده

 6/9 23  برگشت داده نشده

  4/90  215  برگشت داده شده
 09/81 193 تعداد قابل تحلیل

  

  
  وضعیت پرسشنامه پخش شده): 1- 4(نمودار
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اما بر اساس روالی معین و تعریف شده . نفر تعیین گردید 190نمونه آماري پژوهش بر اساس جدول مورگان
همان گونه که . پرسشنامه قابل تحلیل گردآوري شود 190تعداد بیشتري پرسشنامه توزیع گردید تا حداقل 

تاي آن ها برگشت داده نشده  و تنها  23پرسشنامه توزیع شده است و 238نشان می هد تعداد  1-4جدول 
بنابر . پرسشنامه کامل و قابل تحلیل بوده اند 193از این تعداد هم . پرسشنامه برگشت داده شده است 215

هر درصد هاي فراوانی مربوط به  1-4در جدول . این حداقل تعداد نمونه مورد قبول حاصل شده است
  . نیز محتویات جدول را نمایش می دهد 1- 4نیز قابل مشاهده است و نمودار ستونی فراوانی 

  ویژگی هاي جمعیت شناختی پاسخگویان - 2-2- 4
  .باشد می سابقه کار این بخش در  بردارنده ي ویژگی هاي پاسخگویان از قبیل جنسیت، میزان تحصیالت، و 
  
  تفکیک پاسخگویان بر اساس متغیر جنسیت -1- 2-1- 4
  

  پاسخگویانتوزیع فراوانی متغیر جنسیت وضعیت  2-4 جدول

 درصد
  یفراوان
 تجمعی

  شاخص آماري فراوانی یفراوان درصد
  

 جنسیت

 زن 40 72/20 72/20

 مرد 153 28/79 100

 کل  193 100% 
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مرد %) 28/79(نفر  153از پاسخگویان زن و %) 72/20(نفر  40شود که  مشاهده می 2- 4با توجه به جدول 
فراوانی  بیشترین است و زنفراوانی مربوط به رده جنسیت  کمترین در بین کسانی که پاسخ داده اند،.. تندهس

  .مطالب جدول باال در نمودار زیر نیز نمایش داده شده است  .است مردمربوط به رده جنسیت 

  
 ویانپاسخگ توزیع فراوانی متغیر جنسیتوضعیت  2- 4نمودار 

  
  
  تفکیک پاسخگویان بر اساس متغیر میزان تحصیالت -2- 2-2- 4
  

  پاسخگویان التیتحصتوزیع فراوانی متغیر وضعیت  3-4جدول 

  درصد
 فراوانی تجمعی

  ماريآشاخص                  فراوانی  درصد فراوانی
  

  تحصیالت
 کاردانی 34 61/17 61/17

 کارشناسی 122 21/63 82/80

 و باالترکارشناسی ارشد   37 18/19 100

 کل 193 100% 
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از پاسخگویان داراي تحصیالت در سطح %) 61/17(نفر  34شود که  مشاهده می 3-4با توجه به جدول 
داراي تحصیالت در مقطع %) 18/19(نفر  37کارشناسی، %) 21/63(نفر  122همچنین . باشند می کاردانی

فراوانی مربوط به رده تحصیالت کارشناسی است و کمترین بیشترین . کارشناسی ارشد و باالتر بوده اند
 .مطالب جدول باال در نمودار زیر نیز نمایش داده شده است .است کاردانیفراوانی مربوط به رده تحصیالت 

   

 
 
پاسخگویان التیتحصتوزیع فراوانی متغیر وضعیت  3- 4نمودار    

 
  ویان بر اساس متغیر سابقه کارتفکیک پاسخگ -3- 2-2- 4

پاسخگویان کار سابقه توزیع فراوانی متغیروضعیت  4-4 جدول  

درصد فراوانی 
 تجمعی

 درصد
یفراوان  

یفراوان ماريآشاخص              
 سابقه کار

29/8  29/8 سال 1 ریز 16   

8/65  51/57 سال 5 تا 2 111   

9/95  1/30 سال 10 تا 6 58   

100 1/4 سال 15 تا 11 8   

 100%  کل 193 
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درصد  51/57سال سابقه کاري،  1درصد افراد زیر  29/8می توان بیان نمود که  باالبر اساس نتایج جدول 
 سال 15ی ال 11 نیب درصد 0/3،سال سابقه کاري 10تا  6درصد افراد  1/30سال  سابقه کاري، 5تا  2افراد 
 سال سابقه کاري بیشترین تعداد را تشکیل می 15 تا 11نتایج نشان می دهد افراد  با . دارندي کار سابقه
  .مطالب جدول باال در نمودار زیر نیز نمایش داده شده است .دهند

 

پاسخگویان کار سابقه توزیع فراوانی متغیروضعیت  4- 4نمودار   

  

   داده ها بودن نرمال آزمون  -3- 4
در  زیرا. آوري شده مشخص گردد گردري ابتدا باید نوع توزیع داده هاي هاي آما ستفاده از تکنیکبراي ا   

هاي  براي آزمون فرضیه ها از آزمونتوان  می ،آوري شده گردصورت نرمال بودن توزیع داده هاي 
بدین منظور در این مرحله . هاي ناپارامتریک استفاده نمود و در صورت غیرنرمال بودن از آزمون پارامتریک
و بر اساس  پرداخته می شوداسمیرنوف در مورد متغیرها  -نتایج حاصل از آزمون کولموگروف به بررسی

مومنی و ( گرددرا انتخاب می  پژوهشنتایج حاصل، آزمون مناسب براي بررسی صحت و سقم فرضیات 
  :فرض آماري و فرض خالف این آزمون به صورت زیر است ).1392فعال قیومی،
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  .کنند می پیروي نرمال وزیعت از ها داده :صفر فرض
  .کنند نمی پیروي نرمال توزیع از ها داده: مقابل فرض

ـ  صـفر  فـرض  .شود یم استفاده رنوفیاسم-کولموگروف آزمون از ها داده  بودن نرمالی بررسي برا       0H ای
ی م انیب H 1 ای مقابل فرض و کندی م تیتبع نرمال عیتوز ازی بررس موردي ها داده  نیانگیم که داردی م انیب

 باشـد  داری معن آزمون اگر بتابراین. کندی نم تیتبع نرمال عیتوز ازی بررس موردي ها هداده  نیانگیم که دارد
 سـطح  از بزرگتر آزموني معنادار عدد وقتی الزم به بیان است که. بود نخواهد نرمال جامعه و رد صفر فرض

 نیبنابرا .شودی م رفتهیپذ رهایمتغ بودن نرمالی عنی رصف فرض باشد،) 05/0( شده گرفته نظر دري داری معن
 مقـدار  کـه ی صـورت  در و می شود جهینت صفر فرض باشد، خطا مقدار از بزرگتر داريی معن سطح مقدار اگر

  .شودی م جهینت کی فرض باشد خطا از کوچکتر داريی معن سطح
  

  پژوهشي ها داده بودن نرمالی بررس 5-4 جدول

 نام شاخص  آماره آزمون ح معنی داريسط مقدار خطا نتیجه

05/0 نرمال  950/0 520/0 استقالل حرفه اي  
 مدیران

05/0 نرمال  071/0 947/1  فردي استقالل 

05/0 نرمال  355/0 929/0  روابط 

05/0 نرمال  143/0 149/1  یده پاداش سامانه 

05/0 نرمال  143/0 149/1  يکار طیمح 

05/0 نرمال  310/0 965/0  والتمحص تیفیک 

    
محاسبه شده است که بیشتر از معیار  05/0هاي پژوهش سطح معنی داري باالتر از  دادهدر زمینه کلیه    
  .ها دارد دادهمی باشد که این امر نشان بر نرمال بودن توزیع این  05/0
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  یاستنباط آمار-4- 4
اما در ابتدا باید . ی باشدم پژوهشبررسی ارتباط بین متغیر هاي  ،هدف اصلی پژوهشدر این بخش از     

مورد ارزیابی قرار گیرد و سپس برازش مرتبط با هر یک از متغیر ها ارزیابی  پژوهشوضعیت متغیرهاي 
که معروفترین این شاخص ها در  هاي مختلفی ارائه شده است شاخص ،ها  در بررسی برازش مدل .شود

هر یک از این شاخص ها  .ستمعرفی شده ا NFIو CFI,AGFI,GFI,RMSEA,CMIN/df ،RMRقالب 
جدول . از برازش مدل می باشد و اعداد مورد قبول براي هر شاخص متفاوت می باشد جنبه ايمعرف 
  ). 1390هومن،(باشد نشان دهنده مقدار قابل قبول براي هر شاخص می 6-4شماره 

  
  

  

  مدل برازشي ها شاخص قبول قابل ریمقاد 6-4 جدول

مقدار قابل 
 قبول

 شاخص

GFI>90% GFI 
AGFI>90% AGFI 
0.90<CFI<1 CFI 
 CMIN/df ٣مقدار كمتر از 

RMSEA<0.1 RMSEA 
RMR<0.5 RMSEA 
NFI>90% NFI 

  
تمامی شاخص هاي باال به معنی شاخص هاي برازش می باشد که در همگی این شاخص ها مقادیر کاي   

 . دو مورد استفاده قرار گرفته است

که مقادیر محاسبه شده براي شاخص هاي مورد ارزیابی در حد  در صورتی 6-4 با توجه به جدول شماره    
قابل قبول باشد برازش مدل تایید می شود و در غیر این صورت می بایست مدل مورد ارزیابی مجدد قرار 

در نهایت پس از تایید مدل نهایی . شود تعدیلزننده برازش مدل شناسایی و حذف یا  گیرد تا عامل بر هم
ل توزیع سواالت به عام .مورد ارزیابی قرار می گیرد پژوهشاستفاده از تحلیل مسیر روابط بین متغیر هاي  با
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  :ها در جدول زیر ارائه شده است
 گویه هاي پرسشنامه عیتوز -7-4 جدول

 عامل تخصیص یافته گویه هاي نام معیار

  1عامل   5تا1 گویه فردي استقالل
 2 عامل  7 تا 6 گویه  روابط

 3 عامل 10 تا 8 گویه محیط کاري

 4عامل  16 تا 11 گویه پاداش دهی سامانه

 5عامل   45تا  1 گویه کیفیت محصوالت

   
  پرسشنامه عاملی اعتبار  - 4-1- 4

 یک عاملی تحلیل. آید می دسته ب عاملی تحلیل طریق از که است سازه اعتبار از صورتی عاملی اعتبار   
 که هایی درشاخه عاملی تحلیل از استفاده حقیقت در. دارد فراوان کاربرد انسانی علوم در که است آماري فن
 توان می عاملی تحلیل از استفاده با. است ضروري و الزم شود، می استفاده پرسشنامه و آزمون آنها در

 باید یعامل تحلیل در .خیر یا کند می گیري ه انداز را نظر مورد هاي شاخص پرسشنامه آیا که نمود مشخص
 عاملی بار یک داراي اند شده طرح خاص صفت یا شاخص یک ارزیابی براي که گویه ها یا پرسش هایی

  .را نشان می دهدبرازش شاخص هاي وضعیت  جدول زیر  .باشند مشترك
  

يساختار مدل دییتأ مدل برازشیی کویني ها شاخص -8-4ل جدو  

 شاخص مقدار قابل قبول مقدار کسب شده وضعیت

 GFI>90% GFI 952/0 قبول

 CFI<1 CFI>0.90 984/0 قبول

 CMIN/df  مقدار کمتر از  3  717/2 قبول

 RMSEA<0.1 RMSEA 014/0 قبول

 RMR<0.5 RMR 023/0 قبول

 NFI>90% NFI 903/0 قبول

کلیه شاخص هاي مورد بررسی به منظور ارزیابی برازش مدل عاملی تأییدي  باالبا توجه به جدول       
. با توجه به این مطلب می توان بیان نمود که برازش این مدل تایید شده است. پذیرش قرار گرفته اند مورد
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 9/0محاسبه شده است که کمتر از معیار  GFI   ،952/0طور که در این جدول مشاهده می شود مقدار  همان
صورت مشترك در سطح ها به  ها و کوواریانس این بدین معنی است که مقدار نسبی واریانس. می باشد

محاسبه شده است که این شاخص نیز بیشتر  CFI،984/0همچنین مقدار شاخص . مناسبی ارزیابی می شود
ک مدل به اصطالح مستقل که در یبدین معنی که مقدار بهبود از طریق مقایسه . باشد می 9/0اب صاز حد ن

در نهایت مقدار . ، در سطح مناسبی قرار داردآن بین متغیرها هیچ رابطه اي نیست با مدل پیشنهادي مورد نظر
این به آن . و کمتر از آن می باشد 3استاندارد این مقدار . محاسبه شده است717/2کاي دو بر درجه آزادي 

ه در نهایت ریش. معنی است که مدل مورد نظر هماهنگ با الگوي همپراشی بین متغیرهاي مشاهده شده است
می  1/0که کمتر از معیار . محاسبه شده است014/0مقدار RMSEAهمان  میانگین مجذورات تقریب یا ي

  .باشد و بنابراین می توان بیان نمود که برازش مدل به طور کلی در سطح مناسبی ارزیابی می شود
  
   افزار نرم از استفاده با )CFA(پژوهشي ها مؤلفهي دییتای عامل لیتحل  - 4-2- 4

استقالل حرفه اي، مورد  هاي مربوط به متغیری، ابتدا مولفه پژوهشهاي براي انجام تحلیل عاملی مولفه    
گیري بررسی کیفیت محصول در مدل اندازه مربوط به گویه ها یا پرسش هايسپس . گیرندتحلیل قرار می

  .شود که این دو مرحله پیش نیاز معادله ساختاري در مدل نهایی هستند  یادآوري می. شوندمی
  

که  گویه هایی. گیردسوال مد نظر قرار میگویه یا بدین منظور بارهاي عاملی هر : مدلبررسی اعتبار  -1
شان در مدل کمتر از حد پذیرفته شده است و بهتر است از دارند، اثرگذاري 4/0بار عاملی کمتر از 

  ).1390هومن،(مدل حذف گردند تا در برازش مدل مشکلی رخ ندهد
ش مدل بر اساس شاخص هایی که در فصل سوم آورده شاخص هاي براز: 1بررسی برازش مدل -2

شاخص مورد پذیرش قرار گیرند، مدل  4گونه که بیان شد چنانچه همان. شودشده است بررسی می
توان از ارتباط بین سایر در صورت عدم تحقق این امر، می. به طور مناسب برازش شده است

ها بهبود استفاده کرد؛ تا این شاخص) گیرياندازهارتباط بین خطاهاي ( گویه هامتغیرهاي اثرگذار بر 
البته در صورت برقراري ارتباط بین خطاها ارتباط منطقی آنها نیز از . یافته و برازش مدل تأیید گردد

سوالی که گویه یا طریق مراجعه به پرسشنامه باید مورد تأیید قرار گیرد و در صورت عدم تأیید، 
 .گرددف میداراي بار عاملی کمتر است حذ

                                                           
١. model fit 
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الزم است تا نرمال بودن داده ها مورد  ،پژوهشدر آزمون برازش مدل مفهومی :نرمال بودن داده ها -3
 .بررسی قرار گیرد

 ها به صورت کلی با انجام آزمون کولموگروفنرمال بودن داده آزمونالزم به ذکر است که  -4

 .در بخش قبلی آورده شده است) (k-sاسمیرونوف 

 
  رانیمدي ا حرفه استقالل مولفه هايي دییتأی ملعا لیتحل - 4-3- 4

  فردي استقالل مولفه يي دییتأی عامل لیتحل -1- 4-3- 4

ارائه  9-4مدل تحلیل عاملی تأییدي این بخش در قالب جدول شماره . می باشد گویه 5داراي  مولفه این
  .نشان داده شده است  I با فردي استقالل دراین قسمت متغیر.شده است

  
  فردي استقالل ي عاملیمدل تایید 1-4شکل  
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  فردي استقاللی عامل يدییتأ مدل برازشیی کویني ها شاخص -9-4 جدول

 شاخص مقدار قابل قبول مقدار کسب شده وضعیت

 GFI>90% GFI 996/0 قبول

 CFI<1 CFI>0.90 000/1 قبول

 CMIN/df 3مقدار کمتر از  519/1 قبول

 RMSEA<0.1 RMSEA 001/0 قبول

 RMR<0.5 RMR 015/0 قبول

 NFI>90% NFI 994/0 قبول

  

کلیه شاخص هاي مورد بررسی به منظور ارزیابی برازش مدل عاملی تأییدي مورد  باالبا توجه به جدول      
. مدل تایید شده است زیر با توجه به این مطلب می توان بیان نمود که برازش این. پذیرش قرار گرفته اند

 9/0محاسبه شده است که بیشتر از معیار GFI  ،996/0ر این جدول مشاهده می شود مقدار طور که د همان
ها به صورت مشترك در سطح  ها و کوواریانس این بدین معنی است که مقدار نسبی واریانس. می باشد

محاسبه شده است که این شاخص نیز بیشتر  CFI ،000/1همچنین مقدار شاخص . مناسبی ارزیابی می شود
بدین معنی که مقدار بهبود از طریق مقایسه یک مدل به اصطالح مستقل که در . می باشد9/0اب صاز حد ن

در نهایت مقدار . آن بین متغیرها هیچ رابطه اي نیست با مدل پیشنهادي مورد نظر، در سطح مناسبی قرار دارد
باشد که این  و کمتر از آن می 3استاندارد این مقدار . محاسبه شده است 519/1کاي دو بر درجه آزادي 

 RMSEAدر نهایت ریشۀ میانگین مجذورات تقریب یا همان . مقدار نشان از تأیید باالتر این مدل است
این  بنابراین می توان بیان نمود که برازش .می باشد 0/.1محاسبه شده است که کمتر از معیار  001/0مقدار 

  . می شود مدل به طور کلی در سطح مناسبی ارزیابی زیر

  روابطي   مولفه يدییتأی عامل لیتحل -2- 4-3- 4

ارائه  10-4مدل تحلیل عاملی تأییدي این بخش در قالب جدول شماره . می باشد گویه  2داراي مولفهاین 
  .نشان داده شده است   Rدر این قسمت متغیر روابط با .شده است
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  روابط  ي عاملیمدل تایید 2-4شکل 

  
  

  روابطی عامل يدییتأ مدل برازشیی کویني ها شاخص -10-4 جدول

 شاخص مقدار قابل قبول مقدار کسب شده وضعیت

 GFI>90% GFI 972/0 قبول

 CFI<1 CFI>0.90 957/0 قبول

 CMIN/df 3مقدار کمتر از  298/2 قبول

 RMSEA<0.1 RMSEA 099/0 قبول

 RMR<0.5 RMR 063/0 قبول

 NFI>90% NFI 929/0 قبول

  

کلیه شاخص هاي مورد بررسی به منظور ارزیابی برازش مدل عاملی تأییدي مورد  باالوجه به جدول با ت     
 همان. با توجه به این مطلب می توان بیان نمود که برازش این مدل تایید شده است. پذیرش قرار گرفته اند

می  9/0تر از معیار محاسبه شده است که بیش GFI  ،972/0طور که در این جدول مشاهده می شود مقدار 
ها به صورت مشترك در سطح مناسبی  ها و کوواریانس این بدین معنی است که مقدار نسبی واریانس. باشد

محاسبه شده است که این شاخص نیز بیشتر از حد  CFI ،957/0همچنین مقدار شاخص . ارزیابی می شود
یک مدل به اصطالح مستقل که در آن بین بدین معنی که مقدار بهبود از طریق مقایسه . می باشد9/0اب صن

در نهایت مقدار کاي . متغیرها هیچ رابطه اي نیست با مدل پیشنهادي مورد نظر، در سطح مناسبی قرار دارد
باشد که این مقدار  و کمتر از آن می 3استاندارد این مقدار . محاسبه شده است 298/2دو بر درجه آزادي 

مقدار  RMSEAمیانگین مجذورات تقریب یا همان  ه يدر نهایت ریش. استنشان از تأیید باالتر این مدل 
 این زیر بنابراین می توان بیان نمود که برازش  .می باشد 1/0که کمتر از معیار . محاسبه شده است099/0

  .در سطح مناسبی ارزیابی می شود یمدل به طور کل
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  یده پاداش سامانه ي مولفهي دییتأی عامل لیتحل  -3- 4-3- 4

ارائه  11-4مدل تحلیل عاملی تأییدي این بخش در قالب جدول شماره . می باشد گویه 6داراي  مولفهاین 
  .نشان داده شده است REپاداش دهی با  سامانه در این قسمت متغیر .شده است

 
  یده پاداش سامانه ي عاملیدییتا مدل -3-4 شکل     

 یده پاداش سامانه عاملی يدییتأ مدل برازشیی کویني ها شاخص 11-4 جدول

 شاخص مقدار قابل قبول مقدار کسب شده وضعیت

 GFI>90% GFI 915/0 قبول

 CFI<1 CFI>0.90 944/0 قبول

 CMIN/df 3مقدار کمتر از  981/2 قبول

 RMSEA<0.1 RMSEA 022/0 قبول

 RMR<0.5 RMR 045/0 قبول

 NFI>90% NFI 988/0 قبول

یه شاخص هاي مورد بررسی به منظور ارزیابی برازش مدل عاملی تأییدي مورد کل باالبا توجه به جدول     
. با توجه به این مطلب می توان بیان نمود که برازش این مدل تایید شده است. پذیرش قرار گرفته اند

 9/0محاسبه شده است که بیشتر از معیار  GFI  ،915/0همانطور که در این جدول مشاهده می شود مقدار 
ها به صورت مشترك در سطح  ها و کوواریانس این بدین معنی است که مقدار نسبی واریانس. اشدمی ب

محاسبه شده است که این شاخص نیز بیشتر  CFI ،944/0همچنین مقدار شاخص . مناسبی ارزیابی می شود
تقل که در بدین معنی که مقدار بهبود از طریق مقایسه یک مدل به اصطالح مس. می باشد 9/0از حد نساب 

در نهایت مقدار . آن بین متغیرها هیچ رابطه اي نیست با مدل پیشنهادي مورد نظر، در سطح مناسبی قرار دارد
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باشد که این  و کمتر از آن می 3استاندارد این مقدار . محاسبه شده است 981/2کاي دو بر درجه آزادي 
 RMSEAمیانگین مجذورات تقریب یا همان در نهایت ریشۀ . مقدار نشان از تأیید باالتر این مدل است

بنابراین می توان بیان نمود که برازش مدل  . می باشد 1/0که کمتر از معیار . محاسبه شده است 022/0مقدار 
  .ی در سطح مناسبی ارزیابی می شودبه طور کل

  يکار طیمح ي مولفهي دییتأی عامل لیتحل  -4- 4-3- 4
 12-4مدل تحلیل عاملی تأییدي این بخش در قالب جدول شماره . سوال می باشد 3داراي  مولفهاین    

  .نشان داده شده استWE در این قسمت متغیر محیط کاري با  .ارائه شده است

 

  محیط کاري ي عاملیمدل تایید -4-4شکل 

  

 يکار طیمحی عامل يدییتأ مدل برازشیی کویني ها شاخص -12-4 جدول

 شاخص بولمقدار قابل ق مقدار کسب شده وضعیت

 GFI>90% GFI 000/1 قبول

 CFI<1 CFI>0.90 000/1 قبول

 CMIN/df 3مقدار کمتر از  - قبول

 RMSEA<0.1 RMSEA 090/0 قبول

 RMR<0.5 RMR 000/0 قبول

 NFI>90% NFI 000/1 قبول
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مورد  یديتایبرازش مدل عاملی  ارزیابیکلیه شاخص هاي مورد بررسی به منظور  باالبا توجه به جدول     
. شده است تاییدمدل  ایننمود که برازش  بیان ن مطلب می توانیبا توجه به ا. رش قرار گرفته اندیپذ

 9/0 معیاراز  بیشتر محاسبه شده است کهGFI  ،000/1جدول مشاهده می شود مقدار  اینهمانطور که در 
به صورت مشترك در سطح  واریانسو کو واریانس هامعنی است که مقدار نسبی  این بدین. می باشد
از  نیز بیشترشاخص  این محاسبه شده است کهCFI ،000/1مقدار شاخص  همچنین. می شود ارزیابیمناسبی 

مدل به اصطالح مستقل که در آن  مقایسه اي طریقمعنی که مقدار بهبود از  بدین. می باشد 9/0اب صحد ن
ریشۀ  نهایتدر. نظر، در سطح مناسبی قرار دارد مورد پیشنهادي با مدل نیسترابطه اي  بین متغیر ها هیچ

  .می باشد1/0 معیارکه کمتر از . محاسبه شده است 090/0مقدار  RMSEAهمان  تقریبامیانگین مجذورات 
  .می شود ارزیابینمود که برازش مدل به طور کلی در سطح مناسبی  بیانمی توان  اینبنابر

  نرایمدي ا حرفه استقاللي ساختار مدل  -5- 4
  :در این بخش مدل ساختاري مرتبط با ابعاد استقالل حرفه اي مدیران در قالب شکل زیر ارائه شده است   
 استقالل ، Rبا روابط ری،متغ RE بای ده پاداش ستمیس ، environment  باي کار طیرمحیمتغ بخش نیا در

  .است شده داده نشان P  با رانیمدي ا حرفه تقاللسا ریمتغ نیهمچن .است شده داده نشان  I با فردي
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  مدل ساختاري 5-4شکل 

  اندبررسی شده مدل ساختاريدر جدول بعد شاخص هاي برازش مدل تحلیل عاملی تأییدي 

.  
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  يساختار مدل ي عاملیدییتأ مدل برازشیی کویني ها شاخص 13-4 جدول

 شاخص مقدار قابل قبول مقدار کسب شده  وضعیت

 GFI>90% GFI 952/0 قبول

 CFI<1 CFI>0.90 984/0 قبول

 CMIN/df 3مقدار کمتر از  717/2 قبول

 RMSEA<0.1 RMSEA 014/0 قبول

 RMR<0.5 RMR 023/0 قبول

 NFI>90% NFI 903/0 قبول

  

با توجه به جدول فوق کلیه شاخص هاي مورد بررسی به منظور ارزیابی برازش مدل عاملی تأییدي      
. با توجه به این مطلب می توان بیان نمود که برازش این مدل تایید شده است .مورد پذیرش قرار گرفته اند

محاسبه شده است که بیشتر از معیار GFI  ،952/0طور که در این جدول مشاهده می شود مقدار  همان
ها به صورت مشترك در سطح  ها و کوواریانس این بدین معنی است که مقدار نسبی واریانس. می باشد9/0

محاسبه شده است که این شاخص نیز بیشتر CFI ،984/0همچنین مقدار شاخص . ارزیابی می شود مناسبی
بدین معنی که مقدار بهبود از طریق مقایسه یک مدل به اصطالح مستقل که در . می باشد 9/0از حد نساب 

در نهایت مقدار . دآن بین متغیرها هیچ رابطه اي نیست با مدل پیشنهادي مورد نظر، در سطح مناسبی قرار دار
این به آن . و کمتر از آن می باشد 3استاندارد این مقدار . محاسبه شده است 717/2کاي دو بر درجه آزادي 

در نهایت ریشۀ . معنی است که مدل مورد نظر هماهنگ با الگوي همپراشی بین متغیرهاي مشاهده شده است
می  1/0که کمتر از معیار . اسبه شده استمح014/0مقدار  RMSEAمیانگین مجذورات تقریب یا همان 

  .توان بیان نمود که برازش مدل به طور کلی در سطح مناسبی ارزیابی می شود بنابراین می. باشد

  

  محصوالت تیفیکي دییتأی عامل لیتحل  -6- 4

ه ارائه شد14- 4مدل تحلیل عاملی تأییدي این بخش در قالب جدول شماره . بعد می باشد 9این بعد داراي 
  .نشان داده شده است QP در این قسمت متغیر کیفیت محصوالت با  .است
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  تکیفیت محصوال ي عاملیمدل تایید -6-4شکل 

  محصوالت تیفیکی عامل يدییتأ مدل برازشیی کویني ها شاخص 14-4 جدول

 شاخص مقدار قابل قبول مقدار کسب شده وضعیت

 GFI>90% GFI 937/0 قبول

 CFI<1 CFI>0.90 962/0 قبول

 CMIN/df 3مقدار کمتر از  511/2 قبول

 RMSEA<0.1 RMSEA 097/0 قبول

 RMR<0.5 RMR 044/0 قبول

 NFI>90% NFI 940/0 قبول

  

کلیه شاخص هاي مورد بررسی به منظور ارزیابی برازش مدل عاملی تأییدي مورد  باالبا توجه به جدول      
. ب می توان بیان نمود که برازش این مدل تایید شده استبا توجه به این مطل. پذیرش قرار گرفته اند

 9/0محاسبه شده است که بیشتر از معیار  GFI  ،937/0همانطور که در این جدول مشاهده می شود مقدار 



 

٨٣ 
 

ها به صورت مشترك در سطح  ها و کوواریانس این بدین معنی است که مقدار نسبی واریانس. می باشد
محاسبه شده است که این شاخص نیز بیشتر  CFI ،962/0مچنین مقدار شاخص ه. مناسبی ارزیابی می شود

بدین معنی که مقدار بهبود از طریق مقایسه یک مدل به اصطالح مستقل که در . می باشد 9/0از حد نساب 
 در نهایت مقدار. آن بین متغیرها هیچ رابطه اي نیست با مدل پیشنهادي مورد نظر، در سطح مناسبی قرار دارد

باشد که این مقدار  و کمتر از آن می 3استاندارد این مقدار . محاسبه شده است511/2کاي دو بر درجه آزادي 
مقدار  RMSEAدر نهایت ریشۀ میانگین مجذورات تقریب یا همان . نشان از تأیید باالتر این مدل است

بیان نمود که برازش مدل به طور بنابراین می توان  .می باشد1/0که کمتر از معیار . محاسبه شده است097/0
  .کلی در سطح مناسبی ارزیابی می شود

  ي ساختار معادالت مدل - 7- 4

ترسیم و روابط بین متغیرهاي پنهان مورد  بررسی  پژوهشگیري، مدل پس از بررسی و تائید مدل اندازه      
و سپس روابط مفروض بین  شود هاي برازش اطمینان حاصل میدر این مورد ابتدا از شاخص. گیرندقرار می

متغیر  ، RE، سیستم پاداش دهی با  WEدر این بخش متغیرمحیط کاري با   .بررسی می گرددمتغیرهاي پنهان 
نشان  IPهمچنین متغیر استقالل حرفه اي مدیران با  .نشان داده شده است  Iبا  فردي استقالل و ، Rروابط با

  .نشان داده شده است QPز با  متغیر کیفیت محصوالت نی .داده شده است
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 پژوهشساختاري  تمدل معادال -7-4شکل 

  .همچنین شاخص هاي برازش مدل به شکل زیر خواهد بود
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 پژوهش يساختار مدل ي عاملیدییتأ مدل برازشیی کویني ها شاخص -15-4 جدول

 شاخص مقدار قابل قبول مقدار کسب شده وضعیت

 GFI>90% GFI 960/0 قبول

 CFI<1 CFI>0.90 929/0 قبول

 CMIN/df 3مقدار کمتر از  978/2 قبول

 RMSEA<0.1 RMSEA 022/0 قبول

 RMR<0.5 RMR 049/0 قبول

 NFI>90% NFI 965/0 قبول

  

کلیه شاخص هاي مورد بررسی به منظور ارزیابی برازش مدل عاملی تأییدي مورد  باالبا توجه به جدول      
 همان. توجه به این مطلب می توان بیان نمود که برازش این مدل تایید شده است با. پذیرش قرار گرفته اند

می  9/0از معیار  بیشتر محاسبه شده است کهGFI  ،960/0طور که در این جدول مشاهده می شود مقدار 
ها به صورت مشترك در سطح مناسبی  ها و کوواریانس این بدین معنی است که مقدار نسبی واریانس. باشد

محاسبه شده است که این شاخص نیز بیشتر از حد CFI ،929/0همچنین مقدار شاخص . رزیابی می شودا
بدین معنی که مقدار بهبود از طریق مقایسه یک مدل به اصطالح مستقل که در آن بین . می باشد 9/0نساب 

در نهایت مقدار کاي  .متغیرها هیچ رابطه اي نیست با مدل پیشنهادي مورد نظر، در سطح مناسبی قرار دارد
این به آن معنی . و کمتر از آن می باشد 3استاندارد این مقدار . محاسبه شده است978/2دو بر درجه آزادي 

در نهایت ریشۀ . است که مدل مورد نظر هماهنگ با الگوي همپراشی بین متغیرهاي مشاهده شده است
می  1/0که کمتر از معیار . سبه شده استمحا  022/0مقدار  RMSEAمیانگین مجذورات تقریب یا همان 

  .ی در سطح مناسبی ارزیابی می شودبنابراین می توان بیان نمود که برازش مدل به طور کل .باشد

  پژوهش هايفرضیه آزمون - 8- 4
پس از بررسی و تأیید الگوها، براي آزمون معناداري فرضیه ها از دو شاخص جزئی و مقدار بحرانی و     

مقدار بحرانی مقداري است که از حاصل تقسیم تخمین وزن رگرسیونی  .ري استفاده شده استسطح معنادا
  .باشد96/1مقدار بحرانی باید بیش از  05/0بر اساس سطح معناداري . بر خطاي استاندارد به دست می آید

  .آورده شده است 16-4نتایج آزمون مدل مربوطه و مقادیر شاخص هاي جزئی در جدول 
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  مدل آزمون جینتا -16-4جدول

 نتیجه
ضریب 
  P  رگرسیونی

   مقدار
 اتیفرض     هیفرض   یبحران

 11. 86 0001/0 04/1 تایید
 

 محصوالت تیفیک

  استقالل 
  حرفه اي
 مدیران

 یاصل هیفرض

 محصوالت تیفیک 766/5 /001 757/0 تایید
 

 فردي استقالل
ی فرع هیفرض

 اول

 تمحصوال تیفیک 215/8 0001/0 828/0 تایید
 

 روابط
ی فرع هیفرض

 دوم

 محصوالت تیفیک 500/7 0001/0 770/0 تایید
 

 یده پاداش سامانه
ی فرع هیفرض

 سوم

 محصوالت تیفیک 952/5 001/0 615/0 تایید
 

 يکار طیمح
ی فرع هیفرض

 چهارم

  
 رمقدا با که است 04/1فرضیه، این براي شده استاندارد رگرسیونی ضریبی اصل هیفرض آزمون در    

Pنانیاطم با هیفرض نیا که گرفت جهینت توان یم است؛ 05/0 از کوچکتر کهی ونیرگرس بیضر نیا به مربوط 
 و تیفیک کنترل مدیراني ا حرفه استقالل نیب نمود عنوان توانی می عبارت به و شودی م رفتهیپذ 95/0

  .دارد وجودي معنادار ارتباط رازیش شهري دیتول محصوالت تیفیک
 مقدار با که است757/0فرضیه، این براي شده استاندارد رگرسیونی ضریب اولی فرع هیفرض ونآزم در    

Pنانیاطم با هیفرض نیا که گرفت جهینت توان یم است؛ 05/0 از کوچکتر کهی ونیرگرس بیضر نیا به مربوط 
 تیفیک و تیفیک کنترل مدیران فردي استقالل نیب نمود عنوان توانی می عبارت به و شودی م رفتهیپذ 95/0

  .دارد وجودي معنادار ارتباط رازیش شهري دیتول محصوالت
 مقدار با که است828/0فرضیه، این براي شده استاندارد رگرسیونی ضریب دومی فرع هیفرض آزمون در    

Pنانیاطم با هیفرض نیا که گرفت جهینت توان یاست؛م 05/0 از کوچکتر کهی ونیرگرس بیضر نیا به مربوط 
کنترل کیفیت و کیفیت  مدیرانبین روابط  نمود عنوان توانی می عبارت به و شودی م رفتهیپذ 95/0

  .محصوالت تولیدي شهر شیراز ارتباط معناداري وجود دارد
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 مقدار با که است 770/0 فرضیه، این براي شده استاندارد رگرسیونی ضریب سومی فرع هیفرض آزمون در
Pنانیاطم با هیفرض نیا که گرفت جهینت توان یم است؛ 05/0 از کوچکتر کهی ونیرگرس بیضر نیا به مربوط 

 تیفیک و تیفیک کنترل مدیران کار طیمح نیب نمود عنوان توانی می عبارت به و شودی م رفتهیپذ 95/0
  .دارد وجودي معنادار ارتباط رازیش شهري دیتول محصوالت

 مقدار با که است615/0فرضیه، این براي شده استاندارد رگرسیونی ضریب چهارمی فرع هیفرض آزمون در
Pنانیاطم با هیفرض نیا که گرفت جهینت توان یم است؛ 05/0 از کوچکتر کهی ونیرگرس بیضر نیا به مربوط 

 و تیفیک کنترل مدیرانی ده پاداش سامانه نیب نمود عنوان توانی می عبارت به و شودی م رفتهیپذ 95/0
  .دارد وجودي معنادار ارتباط ازریش شهري دیتول محصوالت تیفیک
  

  خالصه -9- 4
نخست به تحلیل  .در این فصل داده هاي به دست آمده از پاسخگویان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

 و انجام بودن نرمالآزمون  سپس .توصیفی داده ها و جدول ها و نمودارهاي آماري مربوط به آن پرداخته شد
پس از آن سنجش برازش  .ا، پردازش هاي مربوط به آمار استنباطی انجام شدداده ه بودن نرمال دییتا از پس

مدل پژوهش مورد توجه قرار گرفت و بر اساس شاخص هاي برازش، برازندگی مدل تایید گردید و در 
 در جامع مدل آزمون با بنابراین .گردید انجامپایان آزمون فرضیه ها در قالب مدل یابی معادالت ساختاري 

ي رهایمتغ نیب روابط برازش،ي ها شاخص از استفاده با مدل نیا برازش دییتا وي ریگ اندازه دلم قالب
  . شد دییتا روابط نیا زین تینها در وی بررس زین پژوهش
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  فصل پنجم
  و پیشنهاد ها نتیجه گیري، بحث
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  مقدمه -1- 5
حاصل از محاسبه و تجزیه و تحلیل داده هاي ها و دستاوردهاي پژوهش عبارت است از نتایج  یافته       

از این رو این نتایج باید با توجه به اهداف پژوهش تعبیر و تفسیر . گردآوري شده و تعبیر و تفسیر این نتایج
در این مرحله داده ها و اطالعات کد گذاري شده . ها و دستاوردهاي پژوهش تبدیل گردند شوند تا به یافته

در مرحله ورود داده ها و ( 20اس.اس.پی.و پردازش به وسیله نرم افزارهاي اس پس از تجزیه و تحلیل
، مورد تفسیر و تعبیر قرار ) در مراحل اصلی تجزیه و تحلیل داده ها(  21و آموس)  محاسبه اعتبار و پایایی

 العات،اط تحلیل و تجزیه و پژوهش اهداف به توجه با آمده دست به نتایج خالصه فصل این در. گیرند می

  .خواهد شد بیان پیشنهادي سپس مطالب تفسیر شده و ارائه و تري صورت کامل به
هاي پژوهش به هاي پژوهش در فصل چهار، در این فصل سعی شده تا یافتهبنابراین پس از ارائه یافته

ه ها همچنین در این فصل فرضیات پژوهش بر اساس یافت. صورت توصیفی، تحلیلی مورد ارزیابی قرار گیرد
شود و ها خالصه میدر ادامه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده. مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت

شود تا در راستاي هداف پژوهش به پرسش هاي پژوهش که در فصل اول مطرح با تحلیل آن ها تالش می
  .مطرح خواهد شددر ادامه نیز محدودیت ها و پیشنهاد هاي پژوهش . شده بود پاسخ داده شود

.  
  
  دستاوردهاي پژوهش -2- 5
 پژوهش این که آن جا در این این جا، ابتدا خالصه اي از روند انجام پژوهش بیان می گردد و سپس از 

نتیجه گیري آن  با توجه به اهداف پژوهش و بر اساس نتایج آزمون فرضیه  دربردارنده ي اهدافی بوده است،
  .ري بررسی خواهد شدها در قالب مدل معادالت ساختا

  خالصه اي از روند انجام پژوهش - 2-1- 5
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر استقالل حرفه اي مدیران بر کیفیت محصوالت تولیدي شهر شیراز      

انجام شده در  پژوهش هاي در این پژوهش، پس از مطالعه و بررسی مبانی نظري و پیشینه ي . انجام گرفت
جهت ) پاداش دهی و محیط کاري سامانه، روابط، فردي استقالل(چهار بعد شامل  مورد موضوع پژوهش،

کنترل کیفیت به عنوان متغیر مستقل و  کیفیت محصوالت به عنوان متغیر  مدیران سنجش استقالل حرفه اي 
در مرحله ي بعد، محقق با تدوین پرسش نامه در دو بخش شامل سواالت جمعیت . وابسته  شناسایی شدند
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مربوط به متغیرهاي پژوهش، بر اساس نظر کارشناسان تدوین گردید و روایی و پایایی  گویه هاي ناختی وش
آن ها سنجیده شد و بین کلیه کارشناسان ممیزي کنترل کیفیت در سطح شهر شیراز توزیع و جمع آوري 

در نهایت براساس . دیددر آخر، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده هاي پرسشنامه ها استخراج گر. گردید
بین  مشخص شد که به عبارتی. تایید قرار گرفت آزمون مورده ها مدل معادالت ساختاري تمام فرضی

  .کنترل کیفیت و کیفیت محصوالت تولیدي شهر شیراز ارتباط معناداري وجود دارد مدیراناستقالل حرفه اي 
  
  پژوهشي ها افتهی از حاصل جینتا -3- 5 
نخست . یج آمار توصیفی،نتایج آزمون فرضیه ها در دو مرحله مورد بررسی قرار می گیردپس از تحلیل نتا 

خالصه ي نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها بر اساس داده اي تحلیل شده بیان می گردد و در سپس به 
  .بحث، مقایسه و تفسیر و جمع بندي نتایج پرداخته خواهد شد

  
  یفیوصت آمار از آمده دسته ب جینتا - 3-1- 5

به  پژوهشو نمودارهاي فصل چهارم، افرادي که در این  ها از جدول شده بر اساس اطالعات حاصل
  .باشند می )1-5(شناختی به شرح جدول اند داراي مشخصات جمعیتها پاسخ دادهپرسشنامه

  
  یشناختتیجمع اطالعات خالصه ي  1-5  جدول

 متغیر جمعیت شناسی  توضیح

 جنسیت %)72/20(زن %) 28/79(مرد 

 مدرك تحصیلی %)18/19(و باالتر کارشناسی ارشد ،%)21/63(کارشناسی  ،%)61/17(فوق دیپلم 

 15تا  11%)3(سال،  10تا  6%) 1/30(سال ،  5تا 2%)51/57(سال ، 1زیر %) 29/8(
 سال

 سابقه کاري

  
  یاستنباط آمار از آمده دسته ب جینتا- 3-2- 5

ها پرداخته با توجه به تجزیه و تحلیل استباطی داده پژوهشیج حاصل از در این قسمت به بررسی نتا    
از آزمون  خالصه اي) 2- 5(جدول شماره . گرددخواهد شد و بر این اساس تلخیصی از این نتایج ارائه می

  .دهدرا نشان می ه هافرضی
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  ه هایفرض آزمون از خالصه اي  2- 5   شماره جدول

 اتیفرض Pفرضیه                                                                   نتیجه    

 یصلا هیفرض رانیمدي ا حرفه استقالل   0001/0   محصوالت تیفیک دییتا

 اولی فرع هیفرض فردي استقالل   001/0  محصوالت تیفیک دییتا

 دومی فرع هیفرض روابط   0001/0  محصوالت تیفیک دییتا

یده پاداش سامانه   0001/0حصوالتم تیفیک دییتا  سومی فرع هیفرض 

يکار طیمح   001/0 محصوالت تیفیک دییتا  چهارمی فرع هیفرض 

  
  یاصل هیفرض آزمون-1- 3-2- 5

کنترل کیفیت و کیفیت  مدیرانبین استقالل حرفه اي  «: بدین شکل بیان شده است پژوهش اصلیفرضیه      
  .»ط معناداري وجود داردمحصوالت تولیدي شهر شیراز ارتبا

 مربوطP مقدار با که است 04/1فرضیه، این براي شده استاندارد رگرسیونی ضریبی اصل هیفرض آزمون در  
 95/0 نانیاطم با هیفرض نیا که گرفت جهینت توان یم است؛ 05/0 از کوچکتر کهی ونیرگرس بیضر نیا به
 تیفیک و تیفیک کنترل مدیراني ا حرفه استقالل نیب نمود عنوان توانی می عبارت به و شودی م رفتهیپذ

 توسط شده ارائه جینتا با مطابق بخش نیا جینتا. دارد وجودي معنادار ارتباط رازیش شهري دیتول محصوالت
همخوانی ) 2012(و رابرت اسمیت و همکارات ) 1388(و دارابی و فالح نژاد )1393( مرادي و همکاران 

  .دارد

  

  اولی فرع هیفرض آزمون-5-3-2-2 

کنترل کیفیت و کیفیت  مدیران فردي بین استقالل« :بدین شکل بیان شده است پژوهشفرضیه فرعی اول     
  .».محصوالت تولیدي شهر شیراز ارتباط معناداري وجود دارد

 مقدار با که است757/0فرضیه، این براي شده استاندارد رگرسیونی ضریب اولی فرع هیفرض آزمون در   
Pنانیاطم با هیفرض نیا که گرفت جهینت توان یم است؛ 05/0 از کوچکتر کهی ونیرگرس بیضر نیا به مربوط 
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 تیفیک و تیفیک کنترل مدیرانفردي  استقالل نیب نمود عنوان توانی می عبارت به و شودی م رفتهیپذ 95/0
 توسط شده ارائه جینتا با مطابق بخش نیا جینتا دارد وجودي معنادار ارتباط رازیش شهري دیتول محصوالت

  .همخوانی دارد) 2006(و جانسون و براکسون) 1392(میر عبدالعظیمی 
  دومی فرع هیفرض آزمون -3- 3-2- 5

کنترل کیفیت و کیفیت  مدیرانبین روابط  «:بدین شکل بیان شده است پژوهشفرضیه فرعی دوم     
  .»محصوالت تولیدي شهر شیراز ارتباط معناداري وجود دارد

  مقدار با که است828/0فرضیه، این براي شده استاندارد رگرسیونی ضریب دومی فرع هیفرض زمونآ در
Pنانیاطم با هیفرض نیا که گرفت جهینت توان یم است؛ 05/0 از کوچکتر کهی ونیرگرس بیضر نیا به مربوط 

یت و کیفیت کنترل کیف مدیرانبین روابط  نمود عنوان توانی می عبارت به و شودی م رفتهیپذ 95/0
 توسط شده ارائه جینتا با مطابق بخش نیا جینتا. محصوالت تولیدي شهر شیراز ارتباط معناداري وجود دارد

  .همخوانی دارد) 1388(و یعقوبی فر وهمکاران ) 1394(ر افشانه و همکاران ذب
  سومی فرع هیفرض آزمون-5-3-2-4 

کنترل کیفیت و کیفیت  مدیرانمحیط کار  بین «: بدین شکل بیان شده است پژوهشفرضیه فرعی سوم 
  .»محصوالت تولیدي شهر شیراز ارتباط معناداري وجود دارد

 مقدار با که است 770/0 فرضیه، این براي شده استاندارد رگرسیونی ضریب سومی فرع هیفرض آزمون در
Pنانیاطم با هیفرض نیا که گرفت جهینت توان یم است؛ 05/0 از کوچکتر کهی ونیرگرس بیضر نیا به مربوط 

 تیفیک و تیفیک کنترل مدیران کار طیمح نیب نمود عنوان توانی می عبارت به و شودی م رفتهیپذ 95/0
 توسط شده ارائه جینتا با مطابق بخش نیا جینتا. دارد وجودي معنادار ارتباط رازیش شهري دیتول محصوالت

  .همخوانی دارد) 2015(مکاران و مالت اسکلرودر و ه) 1389(جعفر نزاد احمد و همکاران 
  

  چهارمی فرع هیفرض آزمون-5- 3-2- 5
 و تیـ فیک کنتـرل  مدیرانی ده پاداش سامانه نیب «: بدین شکل بیان شده است پژوهشفرضیه فرعی چهارم  
  .»دارد وجودي معنادار ارتباط رازیش شهري دیتول محصوالت تیفیک

است کـه بـا مقـدار    615/0ارد شده براي این فرضیه،در آزمون فرضیه فرعی چهارم ضریب رگرسیونی استاند
P توان نتیجه گرفت که این فرضیه با اطمینان  می است؛ 05/0مربوط به این ضریب رگرسیونی که کوچکتر از
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کنتـرل کیفیـت و    مـدیران پـاداش دهـی    سامانهپذیرفته می شود و به عبارتی می توان عنوان نمود بین  95/0
 شده ارائه جینتا با مطابق بخش نیا جینتا. شیراز ارتباط معناداري وجود داردکیفیت محصوالت تولیدي شهر 

) 2006(و جانسـون و براکسـون   )  1388(یعقوبی فر و همکـاران  ) 1392(مرادي و همکاران  پژوهش توسط
  .همخوانی دارد

 محدودیت هاي پژوهش -5-4

 .پژوهش است در شده تعیین شرایط از کنترل که ناشی قابل هايمحدودیت  -4-1- 5

باید توجه داشت که در برخی فرهنگ ها با توجه به شرایط اجتماعی، پرسشنامه نمی تواند داده ها را * 
بنابراین صحت و دقت پاسخ هاي ارائه شده توسط ). 1385سرمد و دیگران، (با دقت الزم به دست دهد

  .شود محدودیت ایجاد به منجر تواند می تنهایی به پرسشنامه خود ابزار از پاسخ دهندگان واستفاده

 خـود  نکته این است؛ نگرفته صورت کنترلی نمونه شناختی جمعیت عوامل روي حاضر پژوهش در* 
  .شود نظري هاي پایه از متفاوت نتایجی به منجر تواند می

از آن جایی که داده هاي پژوهش حاضر از نظر مکـانی، متعلـق بـه حـوزه جغرافیـایی شـهر شـیراز         * 
ممکن است در سایر شهرهاي کشور نتایج متفاوتی حاصل گردد، که براي تعمیم پذیري بیشتر  باشد، می

باید در کالن شهرهاي دیگر ایران نیز انجام گیرد تا سنجش ها قدرت تبیـین کننـدگی بیشـتري را پیـدا     
 .کنند

 .بیرونی پژوهش است محیط شرایط از کنترل که ناشی قابل غیر محدودیت هاي - 4-2- 5

آن جا که این پژوهش از نظر زمانی جزء پژوهش هاي مقطعی بوده به گونه اي که گرد آوري از * 
بنابراین نتایج پژوهش به ویژه در بخش معادالت . انجام شده است 96داده ها در نیمه نخست سال 

 یجادتواند با گذشت زمان تغییر کند و ا زمان می طول در پاسخگویان متغیر ساختاري، با توجه به رفتار
  .نماید محدودیت

 و این است شده بیان نظري هاي پایه و مدل مبناي بر متغیرها این پژوهش بین روابط این که به توجه با* 
نتایج آن  تعمیم در است ضروري است، نبوده دستکاري و کنترل قابل آزمایشگاهی صورت به روابط

  .صورت گیرد الزم احتیاط هاي
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 منجر ممکن است که اطالعات افشاي بابت  پرسشنامه تکمیل حین در نبرخی پاسخگویا  هاي نگرانی* 
 .گردد احتمالی تنبیه اداري به

  
   ي پژوهششنهادهایپ -5- 5

  مبتنی بر نتایج فرضیه ها پیشنهادهاي  کاربردي - 5-1- 5

 این پژوهش می تواند مورد استفاده مدیران و مجریان و همچنین دانشجویان و ازبه دست آمده  نتایج* 
پژوهشگران دانشگاهی قرار گیرد و چارچوبی مفهومی را براي هدایت اندیشه و عمل، در دسترس آنان 

 .قرار دهد

با توجه به این پژوهش و نتایج حاصل از آن به مدیران شرکت ها، بازاریابان و سیاست گذاران و * 
 ایش کیفیت محصوالت وافز عوامل اقتصادي پیشنهاد می شود، در هر برنامه ریزي و راهبردي با هدف

در نظر  موضوع استقالل حرفه اي مدیران کنترل کیفیت فاقد کیفیت،محصوالت  مسالهکنترل و مدیریت 
 . گرفته شود

این پژوهش می تواند براي بازاریابان، مدیران شرکت ها، سیاست گذاران اقتصادي و پژوهشگران          * 
هاي کیفیت کاالارزشمندي را در خصوص ابعاد مختلف دانشگاهی مفید واقع شود؛ چرا که مطالعات 

و اطالعات مفیدي را در این رابطه در بر دارد که بر مبنا و با کمک آن هر گروه می تواند  تولیدي
 .راهبرد هاي مناسب، در راستاي هدف خود تدوین و اجرا نماید

در پژوهش هاي  تقالل حرفه اياسمی توان از پرسشنامه تهیه شده این پژوهش براي مطالعه در زمینه * 
 .کاالها و خدمات گوناگون استفاده نمودکیفیت  آتی و در مورد 

تولیدي  ن بر کیفیت محصوالتآدهد استقالل حرفه اي مدیران و ابعاد  گونه که نتایج نشان می همان* 
تواند  اد آن میو ابع استقالل حرفه اي  مدیران کنترل کیفیت به عبارتی تقویت و اهمیت به .تاثیر دارد

پیشنهاد می شود که به استقالل حرف اي  بنابراین. و برعکس منجر به تقویت کیفت محصوالت شود
 .فزایش یابدامدیران و کارشناسان کنترل کیفیت بیشتر اهمیت داده شود تا کیفیت محصوالت تولیدي 

 استقالل و دقت و شجاعت و مدیران کنترل کیفیت، با کمال باید شرایط و زمینه هایی فراهم شود تا * 
 وظایف الزم را انجام دهند ،هاي اجرایی هاي احتمالی دستگاه بدون هراس از عکس العمل
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مدیران کنترل کیفیت شهر شیراز باید همه توانایی خود را  باید شرایط و زمینه هایی فراهم شود تا* 
ومالی در جهت انجام وظیفه واثبات ها وعوامل سیاسی،اجتماعی  فارغ از هرگونه تاثیر پذیري از جریان

 . حقیقت بکار گیرند

 حرفه خدمات تیفیک کنترل رانیمدباید زمینه اي فراهم شود و آموزش مدیران در راستایی باشد که * 
  .دهند انجام اي حرفه رفتار آیین کامل رعایت وبا شایستگی و دقت و طرفی بی با را خود اي

 گونه هر از ت،یفیک کنترل رانیمدسازي مدیران در جهتی باشد که باید شرایطی فراهم شود و آماده * 
مدیران همچنین   .ورزند اجتناب رسیدگی موضوع در دخیل اشخاص یا موضوع به نسبت پیشداوري

یا اجتماعی خود را با دستگاه یا  کنترل کیفیت جهت افزایش استقالل کاري خود باید روابط شخصی و
  .دتاثیر ندهن اناشخاص در کارش

 هر از دور به تیفیک کنترل رانیمدباید زمینه اي فراهم شود و آموزش مدیران در راستایی باشد  که * 
 واحد کنترل نظرات، و اطالعات از استفاده با سیاسی یا شخصی،گروهی گرایشات از پذیري تاثیر گونه

 .دهند قرار رسیدگی مورد را تولیدي

 پذیرش از تیفیک کنترل رانیمدکه  مدیران در جهتی باشد باید شرایطی فراهم شود و آماده سازي * 
 آن نظایر و امتیاز یا مال وعده قبول نیز و رسیدگی مورد واحد از هدیه و هبه گونه هر صریح یا ضمنی
  .ورزند اجتناب باشد، که عنوانی هر تحت

 و ها گزارش و داده قرار نظر مد را اي فه حر رفتار موازین رعایت یدبا تیفیک کنترل رانیمد* 
 منافع بر عمومی منابع ترجیح طرفی، بی و راي استقالل درستکاري، صداقت، بر مبتنی را خود اقدامات
  .کنند گزارش و هیته اشخاص یا دستگاه با مناسب روابط حفظ با شخصی

مدیران کنترل کیفیت  همچنین باشند داشته صاحبکار با یمال یوابستگ نباید تیفیک کنترل رانیمد* 
 .داشته باشند یا اشتراك منافعی با آنان باید تضاد منافعن
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  هاي آتی پژوهش یی برايشنهادهایپ -2- 5-5  

توان به صورت زیر پیشنهادهایی  این پژوهش میانجام انجام شده در طول  و مطالعات با توجه به بررسی ها
  :را براي پژوهشگران آتی ارائه کرد

شود که موضوع پـژوهش حاضـر در    ، پیشنهاد میبر رفتار انسانی اهمیت عوامل فرهنگیبا توجه به  *
مناطق مختلف و متفاوت کشور و در فرهنگ هاي مختلف با افزودن یک سازه فرهنگی، مورد آزمـون  

 . قرار گیرد

فرهنـگ   بین تطبیقی مقایسه با توجه به عوامل فردي و اجتماعی گوناگون در جوامع مختلف، انجام *
 ایـن  ادامـه  جهـت  در بعدي ازگام هاي تواند می نیز میانه خاور و غربی شورهايک در گوناگون هاي

شود یک مقایسه تطبیقی در بین کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه در  پیشنهاد می .باشد پژوهش
 .استفاده باشد نظریه قابلاین پژوهش بتواند به عنوان یک  نتایجاین زمینه صورت گیرد تا 

 . تا مطالعاتی در طول زمان انجام شود پیشنهاد می شودب نتایجی با اعتبار بیشتر، در راستاي کس *

با توجه به محدودیت هاي مرتبط با پرسشنامه که در بخش محـدودیت هـاي پـژوهش ذکـر شـد       *
 نیـز  بـا پاسـخگویان    مصاحبه به ویژه کیفی روش هاي از پرسشنامه ابزار کنار در تا شود می پیشنهاد
 .شود استفاده

پیشنهاد می شود تا در پژوهش هاي آتی عوامل جمعیت شناختی کنترل شود و تاثیر این عوامل بـه   *
عنوان متغیر تعدیل کننده ي روابط بین سایر سازه ها مورد بررسی قرار گیرند تا اطالعات  دقیق تـري  

کیفیـت   بررسـی رابطـه اسـتقالل حرفـه اي  مـدیران کنتـرل      همچنـین   .از جامعه آماري به دست آید
متغیرهـا از قبیـل    با نقش میانجی یا تعدیل گر برخیکیفیت  محصوالت تولیدي  باواحدهاي تولیدي  

رابطه استقالل کارشناسـان اسـتاندارد و  مـدیران     هچنین مطالعه ي غیره و افزایش رتبه استخدام،نوع 
  نظارت بر تولید بازرسی و باکنترل کیفیت 

ئولیت اجتماعی مدیران واحدهاي تولیدي و کیفیت محصوالت رابطه بین مسپیشنهاد می شود   *
 .بررسی شود ايتولیدي به واسطه اخالق حرفه
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  خالصه ي فصل  -6- 5
هاي پژوهش اختصاص داشت که در آن دستاورد هاي پژوهش مورد توجه این فصل به تفسیر نتایج و یافته

همچنین . حاصل از آزمون فرضیه ها پرداخته شددر این راستا به بحث و بررسی و تفسیر نتایج . قرار گرفت
  .پیشنهاد ها پژوهش، پیشنهادهایی براي پژوهشگران آتی ارائه گردید و پس از بیان محدودیت ها
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  .آموخته انتشارات:تهران.فروزنده بهمن جمهتر.یابیبازار اصول). 1385.(گريآرمسترانگ، و فلیپکاتلر،
 تیموفق در متوازنی ابیارز کردیرو و جامع تیفیک تیریمد نقش). 1389. (ریان،امیرسائو  پور،محمدی کاشان

  106 شماره بودجه، و برنامه فصلنامه ،ها سازمان
فرهنگ : تهران. يسازي معادالت ساختاري در تحقیقات اجتماعی و اقتصاد مدل). 1388. (لیلکالنتري، خ

 .صبا

 ،صنعتسروکوال مدل مبناي بر ایران بیمه صنعت در جامع کیفیت مدیریت.)1384(. محمد باقرگرجی،
  .36- 5:صص.80 بیمه،شماره

 بر مدیره هیات استقالل و اندازه تاثیر بررسی). 1392( .حمیدرضا ،رضایی و مجتبی ،سعیدي ؛مهدي ،مرادي
 تا 35 صفحه از ; 7  شماره,  2  دوره,  1392 بهار:    حسابداري ربیتج هاي پژوهش نمایندگی هاي هزینه

  . 53 صفحه
 .51-47:تعاون،ص ،مجلهتعاونی شرکتهاي در جامع کیفیت مدیریت .)1382(.حسیننژاد، مطهري

، EFQM & MBNQA – کیفیت جوایز و سازمانی تعالی). 1382( .لهحرا یاري، و  محمد رضا پیکر، مه
  .لهسنب نشر اول، چاپ

 خرید به تمایل بر قیمت آگاهی و ارزش ریسک، تاثیر بررسی ).1390(مالحسینی، علی و جبارزاده، بهرام 

 شماره اول، سال .نوین بازاریابی تحقیقات پژوهشی علمی مجله .کرمان استان در بازار خاکستري کاالهاي

 .1- 22، اول

  .مؤلف ناشر: تهران. SPSS از استفاده با يآماري هالیتحل). 1392. (یعل ،یومیق فعال و ،منصوریمؤمن
  
 و علت و پارتوي نمودارها از استفاده باي ریآمارگ طرح تیفیک کنترل).1391(.بهیحب دهی،سیمیعبدالعظ ریم

 .22-1،صص) 1(23،»  رانیای رسم آماري های بررس معلول،

 بی هاي پرسش و عجام کیفیت مدیریت :مدیریت بخش .)1378(.حسنفرد، دانایی و سید مهديالوانی،
  120-105:صص.3 عالی،شماره آموزش مجتمع مجلهپاسخ،

  آزاد دانشنامه). 2014(. ایپدی کیو
 1378 ریزپردازنده، انتشارات خرم، مسلم ترجمه ،کیفیت و ارشد مدیریت ).1999.(دترزگیتزي ،هانس

  .سمت انتشارات ،زرلیل افزار نرم کاربرد باي ساختار معادالتی ابی مدل).1390.(یعل دریح هومن،
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 محصوالت ایمنی و کیفیت مقایسه ).1388.(آرش اکابري، و علینژاد، شاکري ؛محمد علی فر، یعقوبی
) اسرار( سبزوار پزشکی علوم دانشگاه فصلنامه ،استانداردها با سبزوار شهر در شده عرضه کالباس و سوسیس

   120 - 114 صص ،) 2(  16 ،
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  پرسشنامه) الف
 

  پاسخ گوي گرامی 

کنترل کیفیت و عوامل مـوثر بـر    دیرانپرسشنامه زیر به منظور بررسی ارتباط بین استقالل حرفه اي م
لطفا ضـمن مطالعـه   . تقدیم حضورتان گردیده است ي شهرستان شیرازدمحصوالت تولیبهبود کیفیت 

  . دقیق هر گویه میزان موافقت خود با هر کدام از این گویه ها را بیان دارید

 با سپاس      
  

  اطالعات کلی پاسخگو
  سال  50باالي )      4ل سا 50الی  40بین )       3سال  40الی  30بین )          2سال  30کمتر از ) 1  سن

  متاهل )          2مجرد )   1زن )          2مرد ) 1  جنسیت و وضعیت تاهل
      دکتري )        4 کارشناسی ارشد )       3 کارشناسی  )         2فوق دیپلم ) 1  تحصیالت

  سال  15تا  11بین ) 4سال  10تا  6بین )       3ال س 5تا  2بین )          2سال   1کمتر از ) 1  سابقه مسولیت کیفیت

  
کامال 

  موافقم 
نظري   موافقم 

  ندارم 
مخال
  فم 

کامال 
  مخالفم 

 گویه

 .در شغلم از استقالل برخوردارم-1     

 با توجه به مسئولیت هایی که به من واگذار شده، اختیارات الزم را دارم -2     

  ت هایی که به من محول شده است، باالستوسعت عملم در مسئولی 3     

 در حین انجام وظیفه، دخالت در انجام امور مشاهده نمی شود     -4     

    .در برخورد مدیران مشخص است که شغلم و خودم را به رسمیت می شناسند-5     

 .روابط در سازمان کامال تعریف شده است. -6     

شغلی ما، اجازه نمی دهیم کسی در روابط ا نتظارات نـا   با توجه به حساسیت هاي-7     
 معقول داشته باشد

 در کار ما که کنترل کیفیت محصوالت می باشد، محیط کامال حمایتی است-8     
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 .فشار محیطی که بر کار ما تاثیر باشد تا کنون وجود نداشته است-9     

به گونه اي است  -. اثیر گذار نیستفشارهاي سیاسی در کنترل و نظارت کار ما ت 10     
 سیستم پاداش دهی که ما را زیر مجموعه واحد ذینفع نمی کند      -11

 .سیستم پاداش دهی  مبتنی بر عملکرد است  -12     

 از میزان حقوقی که در دریافت می کنم، رضایت کامل دارم -13     

 منطقی است مزایاي شغلی پرداختی توسط سازمان معقول و-14     

 .سیستم ارتقاء در سازمان ما مناسب است.-15     

 .نحوه ارتقا افراد در شغل مشخص است-16     

      

  .آموزش مفهوم کیفیت جامع. 1     

  .توجه به مهارت و دانش کارکنان در برنامه ریزي ها. 2     

  .مشارکت کارکنان در تحقق اهداف سازمان. 3     

  .هاي بهبود ایی وانجام پروژهشناس.4     

  .فراهم آوردن منابع کافی. 5     

  .مشارکت و مسؤلیت پذیري مدیریت. 6     

  .به کاربردن رویکردي رسمی، در بهبود کیفیت. 7     

  .ارائه بازخورد در مورد عملکرد. 8     

  .آموزش و توسعه شغلی کارکنان. 9     

.بهبود مستمر کیفیت. 10       

  .نگریستن به کیفیت به عنوان یک فرصت کلیدي و استراتژیک. 11     

  .پذیرش مسؤلیت کیفیت از سوي مدیر ارشد. 12     

  .تعهد مدیر ارشد در مقایسه با دیگران. 13     

  .ایجاد ارزش هاي کیفیت از سوي مدیر ارشد. 14     
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  .پاداش دادن براي عملکرد از سوي مدیر ارشد. 15     

  .الگوبرداري از سایر سازمان ها. 16     

 .فرایند برنامه ریزي استراتژیک کیفیت. 17     

  .رضایت کارکنان از شغلشان. 18     

  .رضایت کارکنان از حقوقشان. 19     

  .رضایت کارکنان از سازمان. 20     

  .رضایت کارکنان از مدیریت. 21     

 .اران خودرضایت کارکنان از همک. 22     

  .پرداخت به کارکنان در ازاء عملکرد عالی. 23     

  .هاي تشویقی و انگیزش بر مبناي خروجی کارکنان برنامه. 24     

  .تمرکز دادن پاداش. 25     

  .هاي تشویقی و انگیزشی گروهی برنامه. 26     

 .قدردانی از کارکنان به دلیل عملکردشان. 27     

  .ت کیفیت قابل قبول از سوي مشتریاندریاف. 28     

  .درك مشتریان در مورد کیفیت خوب سال گذشته. 29     

  .دریافت کیفیت مورد انتظار از سوي مشتري. 30     

.تقاضاي کیفیت از سوي مشتري. 31       

  .انعکاس کیفیت در طراحی. 32     

  .ها انعکاس کیفیت در انطباق. 33     

  .نزدیک مهندسین طراحی و تولید با همدیگر همکاري.34     

.انعکاس کیفیت در طراحی و انطباق ها. 35       

  .هاي کیفیت تالش در توسعه دانش در حوزه. 36     

  .هاي کیفیت تنوع در برنامه. 37     
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 .برخورداري از دانش کیفیت در مقایسه با دیگران. 38     

  .در گزینش آنهاتوجه به سابقه کارکنان . 39     

  .استخدام آزمایشی کارکنان. 40     

  .آموزش و توسعه شغلی کارکنان. 41     

.تر مسؤلیت پذیري و تصمیم گیري در سطوح پایین. 42       

  کاهش موجودي انبار. 43     

  .اجراي سیستم تولید به هنگام. 44     

.ربرنامه ریزي و کنترل اثربخش موجودي انبا. 45       

  
  

  براي تایید روایی پرسشنامه شرح  مشخصات خبرگان 
  فعالیت هاي علمی و پژوهشی  تجربه کاري  تحصیالت  نام و نام خانوادگی
واحد  آزاد دانشگاه علمی عضو هیات  استادیار- دکتري  منصور امینی الري

  مرودشت و فعال در بازار
داراي مقاالت متعدد و طرح هاي پژوهشی و 

ه و داوري پایان نامه هاي راهنمایی، مشاور
  دانشجویی

محمد جواد  تقی 
  پوریان

واحد  آزاد دانشگاه علمی عضو هیات  استادیار- دکتري
  چالوس

و طرح هاي  ISIداراي مقاالت متعدد
پژوهشی و راهنمایی و داوري پایان نامه هاي 

  دانشجویی
دانشجوي   فریبا عابدي

  دکتري
زمینه هاي پژوهشی وداراي مقاالت و فعال در   مدرس دانشگاه آزاد واحد زرقان

مفاهیم و  مسلط به متعدد طرح هاي پژوهشی
  ، SPSSنرم افزارهاي آماري مانند آموس و 

غالمعباس علی 
  پوریان

واحد  آزاد دانشگاه علمی عضو هیات  استادیار- دکتري
  مرودشت

و طرح هاي  ISIداراي مقاالت متعدد
پژوهشی راهنمایی و داوري پایان نامه هاي 

  دانشجویی
سید علیرضا  

  موسوي
واحد  آزاد دانشگاه علمی عضو هیات  استادیار- دکتري

  آباد، سابقه کار در نیروي انتظامیفیروز
و طرح هاي  ISIداراي مقاالت متعدد

پژوهشی راهنمایی و داوري پایان نامه هاي 
  دانشجویی

 - دکتري  یوسف  کشاورز
  استادیار

ی واحد ن آزاد دانشگاه علمی عضو هیات
سابقه کار در اداره کل بازرسی و  ریز، 

نظارت بر تولید، توزیع و خدمات استان 
  خوزستان وابسته به وزارت بازرگانی  

و غیره، رساله  ISIداراي تالیف وچندین مقاله
 در زمینه بازاریابی جهانگردي و مسلط به

مفاهیم و نرم افزارهاي آماري مانند آموس و 
SPSS 
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   فزار هاي آمارينرم ا هاي خروجی) ب

  

  

 
 جنسیت

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 زن
40 20.72 20.72 20.72 

 مرد
153 79.28 79.28 100.0 

Total 
193 100.0 100.0  

 
 
كاري     سابقھ
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 سال ١ زیر
16 8.29 8.29 8.29 

سال ۵الی  ٢  
111 57.51 57.51 65.8 

سال ١٠الی  ۶  
58 30.1 30.1 95.9 

سال ١۵الی  ١١  
8 4.1 4.1 100.0 

Total 
193 100.0 100.0  

  

 
 تحصیالت

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 کاردانی
34 17.61 17.61 17.61 

 کارشناسی
122 63.21 63.21 80.82 

کارشناسی ارشد و 

 باالتر

37 19.18 19.18 100.0 

Total 
193 100.0 100.0  
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 X X1 X2 X3 X4 Y 

N       

Normal Parametersa,b 
Mean 3.3904 3.6842 3.3970 3.2726 3.2726 3.3914 

Std. Deviation .69645 .80416 .76594 .69577 .69577 .70071 

Most Extreme Differences 

Absolute .045 .169 .081 .100 .100 .084 

Positive .045 .114 .080 .100 .100 .059 

Negative -.036 -.169 -.081 -.085 -.085 -.084 

Kolmogorov-Smirnov Z .520 1.947 .929 1.149 1.149 .965 

Asymp. Sig. (2-tailed) .950 .071 .355 .143 .143 .310 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

  خروجی شاخص هاي مدل معادالت ساختاري

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 74 905.163 304 .000 2.978 
Saturated model 378 .000 0   
Independence model 27 3859.944 351 .000 10.997 

  

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 
Default model .049 .962 .979 .532 
Saturated model .000 1.000   
Independence model .461 .196 .135 .182 

Baseline Comparisons 

Model NFI 
Delta1 

RFI 
rho1 

IFI 
Delta2 

TLI 
rho2 CFI 

Default model .965 .929 .931 .902 .929 
Saturated model 1.000  1.000  1.000 
Independence model .000 .000 .000 .000 .000 
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RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Default model .022 .113 .132 .000 
Independence model .275 .267 .283 .000 

  

  نمدیرا اي حرفه خروجی شاخص هاي متغیر استقالل

  

Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 49 437.465 161 .000 2.717 
Saturated model 210 .000 0   
Independence model 20 1471.665 190 .000 7.746 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 
Default model .023 .952 .676 .576 
Saturated model .000 1.000   
Independence model .441 .282 .206 .255 

Baseline Comparisons 

Model NFI 
Delta1 

RFI 
rho1 

IFI 
Delta2 

TLI 
rho2 CFI 

Default model .903 .949 .989 .945 .984 
Saturated model 1.000  1.000  1.000 
Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Default model .014 .101 .127 .000 
Independence model .226 .215 .237 .000 
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   فردي خروجی شاخص هاي متغیر استقالل

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 8 3.038 2 .005 1.519 
Saturated model 10 .000 0   
Independence model 4 179.793 6 .000 29.965 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 
Default model .015 .996 .981 .199 
Saturated model .000 1.000   
Independence model .407 .546 .243 .328 

Baseline Comparisons 

Model NFI 
Delta1 

RFI 
rho1 

IFI 
Delta2 

TLI 
rho2 CFI 

Default model .994 .983 1.005 1.017 1.000 
Saturated model 1.000  1.000  1.000 
Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

  

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Default model .001 .000 .142 .685 
Independence model .468 .411 .529 .000 

  خروجی شاخص هاي متغیر روابط

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 11 9.193 4 .056 2.298 
Saturated model 15 .000 0   
Independence model 5 130.144 10 .000 13.014 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 
Default model .063 .972 .897 .259 
Saturated model .000 1.000   
Independence model .367 .680 .519 .453 
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Baseline Comparisons 

Model NFI 
Delta1 

RFI 
rho1 

IFI 
Delta2 

TLI 
rho2 CFI 

Default model .929 .823 .959 .892 .957 
Saturated model 1.000  1.000  1.000 
Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Default model .099 .000 .185 .138 
Independence model .302 .257 .349 .000 

  

  

  پاداش دهی سامانه خروجی شاخص هاي متغیر

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 16 59.610 20 .000 2.981 
Saturated model 36 .000 0   
Independence model 8 281.199 28 .000 10.043 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 
Default model .045 .915 .947 .508 
Saturated model .000 1.000   
Independence model .349 .575 .454 .447 

Baseline Comparisons 

Model NFI 
Delta1 

RFI 
rho1 

IFI 
Delta2 

TLI 
rho2 CFI 

Default model .988 .903 .948 .981 .944 
Saturated model 1.000  1.000  1.000 
Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

  

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Default model .022 .087 .159 .001 
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Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Independence model .262 .234 .290 .000 

  

  کاري خروجی شاخص هاي متغیر محیط

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 6 .000 0   
Saturated model 6 .000 0   
Independence model 3 98.110 3 .000 32.703 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 
Default model .000 1.000   
Saturated model .000 1.000   
Independence model .618 .657 .314 .329 

Baseline Comparisons 

Model NFI 
Delta1 

RFI 
rho1 

IFI 
Delta2 

TLI 
rho2 CFI 

Default model 1.000  1.000  1.000 
Saturated model 1.000  1.000  1.000 
Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Independence model .090 .409 .576 .000 

  

  محصوالت جی شاخص هاي متغیر کیفیتخرو

  

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 16 30.132 12 .003 2.511 
Saturated model 28 .000 0   
Independence model 7 503.751 21 .000 23.988 
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RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 
Default model .044 .937 .854 .402 
Saturated model .000 1.000   
Independence model .519 .386 .181 .289 

Baseline Comparisons 

Model NFI 
Delta1 

RFI 
rho1 

IFI 
Delta2 

TLI 
rho2 CFI 

Default model .940 .895 .963 .934 .962 
Saturated model 1.000  1.000  1.000 
Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Default model .097 .060 .155 .027 
Independence model .417 .386 .449 .000 

  ه هاآزمون فرضی

  فرضیه اصلی

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
QP <--- IP 1.542 .130 11.861 .000 par_11 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 
QP <--- IP 1.042 

  فرعی ه هايفرضی

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
QP <--- X1 .767 .133 5.766 .001 par_8 

QP <--- X2 .838 .102 8.215 .000 par_9 

QP <--- X3 .780 .104 7.500 .000 par_10 
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   Estimate S.E. C.R. P Label 
QP <--- X4 .625 .105 5.952 .001 par_11 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

  ضرایب رگرسیونی

   Estimate 
QP <--- X1 .757 

QP <--- X2 .828 

QP <--- X3 .770 

QP <--- X4 .615 
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  چکیده انگلیسی

  

Explaining the relationship between the professional independence of 
quality control managers and the quality of manufacturing products 

subject to mandatory standards 

Case Study: Manufacturing products subject to mandatory standards in 
Shiraz  

 

Abstract 

The professional independence of the quality control managers of the manufacturing units can 
have a great impact on the quality indices of the goods and will ensure consumer confidence. 
The purpose of the study was to investigate the relationship between professional 
independence of quality control managers and the quality of goods produced by the units as a 
vital factor in the production of quality products. The research model is based on the research 
model of Ying et al. (2012) and the statistical population of the research is 360 people of 
quality control managers of Shiraz manufacturing units. A sample of 190 people was selected 
using the Morgan table and the questionnaires were distributed among them according to 
convenient sampling. Data were collected by two questionnaires. A researcher-made 
questionnaire related to professional independence and a quality improvement questionnaire 
Moghimi (2011). Questionnaire validity was obtained through content validity and reliability 
obtained by Cronbach's alpha coefficient. SPSS software is used for the primary data analysis 
and factor analysis and structural equation modeling were used through Amos software for 
data analysis. The results indicate that: there is a significant relationship between the 
professional independence of quality control authorities and the quality of manufacturing 
products subject to mandatory standards. 

Keywords: Key words: professional independence, quality control, compulsory standard, 
work environment, reward system 
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