
  :یکارکنان و عملکرد سازمان یسازمان يشهروند يرفتارها
 جامع تیفیک تیریمد يها مؤلفه یانجینقش م

 16/03/93: تاریخ پذیرش    23/01/93: تاریخ دریافت

 2يمحمد ذاکر 1،ياسد لیاسماع
  88تا  61از صفحه 

  چکیده
 يشهروند يرفتارها نیجامع در ارتباط ب تیفیک تیریمد يها مؤلفه یانجیپژوهش حاضر با هدف مطالعه نقش م

مسلح  انجام شده است کـه از   يروهاین یبانیتابعه وزارت دفاع و پشت يها از شرکت یکیدر  یو عملکرد سازمان
به لحـاظ   نیو همچن یپیمایش - یفیصها از نوع تو داده ياز نظر روش گردآور ،ينظر هدف، یک تحقیق کاربرد

 يهـا  از شرکت یکیشامل کلیه کارکنان شاغل در  قیتحق يجامعه آمار. است یمقطع قاتیجزو تحق زین یزمان
از . اند نفر بوده 500و باالتر بوده که در مجموع  یبا مدرك کارشناس 3مسلح يروهاین یبانیتابعه وزارت دفاع و پشت

 يها ساده به عنوان نمونه انتخاب شده و به پرسشنامه یتصادف يریگ از روش نمونه دهانفر با استف 217تعداد،  نیا
با روش آلفـاي   ییایشده و ضریب پا دییتوسط خبرگان تأ قیپرسشنامه تحق ياعتبار محتوا. پاسخ دادند قیتحق

 931/0  ،یزمانسا يدرصد براي رفتار شهروند891/0کرونباخ محاسبه شد که براي سواالت متغیرها به ترتیب، 
بـه   ق،یتحق يها هیفرض. دست آمد به یدرصد براي عملکرد سازمان 881/0جامع و  تیفیک تیریدرصد براي مد

معنادار رفتار   رینشان دهنده تأث جیقرار گرفتند که نتا لیمورد تحل ریمس لیتحل کیو با تکن زرلیافزار ل کمک نرم
 ،يزیر برنامه ،يکارکنان، توجه به مشتر تیریمد ،يرهبر( امعج تیفیک تیریمد يها بر مؤلفه یسازمان يشهروند

است که  یها بر عملکرد سازمان مؤلفه نیمعنادار ا ریتأث نیو همچن) لیو تحل هیو اطالعات و تجز ندهایفرا تیریمد
به دسـت آمـده    جیبر اساس نتا تیدر نها. رابطه است نیجامع در ا تیفیک تیریمد یانجینشان دهنده نقش م

 .ارائه شد يبه شرکت مورد مطالعه و محققان بعد ییکارها و راه شنهادهایپ
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  مقدمه

 تمامی که است چرخیده محور این بر مدیریت غالب تفکر که است قرن یک از بیش
 روزهاي از عملکرد بهبود براي تالش .باشد مستمر بهبود جهت در باید سازمان هاي تالش
 وارد روز هر که است بوده ناپذیري اصل خدشه عنوان به مدیریت رشته گیري شکل اولیۀ

 اولیه مکاتب در. کند می تسخیر بیشتري را هاي حوزه و شود می جدیدتري مباحث
 شاغل از، احراز شرایط و شغل در شرح که شدند می ارزیابی رفتارهایی با افراد، مدیریت

حسنی و ( است گرفته قرار مدنظر ها آن از فراتر رفتارهایی امروزه ولی رفت، می انتظار
اکنون این اعتقاد وجود دارد که عملکرد سازمان تا حدود زیادي به تالش  .)1386پور،  قلی

ها به  همچنین سازمان .باشد، بستگی دارد کارکنان که فراتر از الزامات تعریف شده می
منظور رقابت در صحنه جهانی، ارضاي نیازها و انتظارات مشتریان و سازگاري با ماهیت در 

انتخاب کنند که فراتر از  را ند تا کارکنانیهست حال تغییر شغل، تمایل دارند و در تالش
این ). 2008 1جو و سون کوان،( کنند رفتارشان  وظیفه و نقش تعیین شده در شرح شغل
و رفتار شهروندي سازمانی  3رفتارهاي فرانقشی 2رفتارها شامل؛ رفتارهاي اجتماعی گرایانه،

هدف این تحقیقات، تعریف آن نوع از رفتارهاي فردي است که در آن، فرد به . است
این رفتارها پیش از این در . مشارکت بلندمدت در موفقیت خدمات سازمان معتقد است

متاسفانه  ).2004کاسترو و دیگران،(د کارکنان مورد غفلت واقع شده است ارزیابی عملکر
وري و عملکرد سازمانی در ایران در مقایسه با کشورهاي منطقه و نیز  هاي بهره شاخص

هاي عمده  شرق آسیا بسیار پایین بوده و ضعف کارایی و مشکالت عملکرد از ویژگی
  ).  53، ص1383 طاهري،(شوند  هاي کشور ما محسوب می سازمان
هاي مشاهداتی محقق حاکی از آن است که شرکت مورد مطالعه نیز از این  داده

هاي مختلف آن مشهود است، به طوري  قاعده مستثنی نبوده و ضعف عملکرد در حوزه
. که موجبات نارضایتی مشتریان و استفاده کنندگان از خدمات آن را در پی داشته است

م ارائه خدمات مناسب و مطلوب از طریق اعمال مدیریت از سوي دیگر با توجه لزو
کیفیت فراگیر، چگونگی تأثیرگذاري رفتارهاي شهروندي سازمانی بر عملکرد سازمانی 
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هاي مدیریت کیفیت جامع، به عنوان مساله پژوهش  در شرکت با لحاظ کردن مؤلفه
نی در زمره اهداف تلقی شده و دستیابی به راهکارهاي مناسب براي بهبود عملکرد سازما

بر  رفتارها این تبیین تأثیر مقاله این بنابراین هدف. این پژوهش قرارگرفت
  .عملکرد سازمانی و تبیین نقش مدیریت کیفیت جامع در این میان است

 اینگونه مطرح و) 1983( 1ارگان بار توسط اولین براي سازمانی شهروندي رفتار
 رسمی سیستم توسط ضمنی یا صریح طور به ،است داوطلبانه که شد؛ رفتار فردي تعریف
؛ 2009پاسکال، (داد  خواهد افزایش را سازمان کارایی و است نشده برانگیخته پاداش
 به کارکنان تمایل همچنین. )32006تیم و دیگران،- ؛ یو2010؛ حسن رضا،22011لوید،
 عنوان به نیز باشد می جایگاهشان و نقش رسمی الزامات از فراتر که رفتارهایی انجام
سونر (است  شده شناخته سازمانی شهروندي رفتار دهنده تشکیل اصلی عناصر از یکی

  . )42009پوالت،
 رفتار عنوان تحت را رفتار نوع این ،زمینه این در متقدم محققان سایر و اورگان

 فراترکار،  محیط در افراد هاي کمک که اي گونه به اند، داده قرار مالحظه مورد فرانقشی
 طریق از آشکار و مستقیم طور به و است شده تعیین آنها براي که است نقشی الزامات از

؛ 2011حسن رضا و دیگران،(گیرد  نمی قرار تقدیر مورد سازمان رسمی پاداش سیستم
آن دسته از رفتارهاي فردي است که به بافت رفتار فرانقشی شامل ). 2009سونرپوالت، 

 کمک گیرد، انجام باید شغلی عملکرد آن در که تیشناخ –اجتماعی و روانی
که این گونه  کند میاین تعریف از رفتار شهروندي سازمانی بیان  ).52009دایله،(کند می

تأثیري خاص بر اثربخشی  ،رفتارها از طریق غنی کردن چارچوب اجتماعی محیط کار
      .کلی سازمان دارد

اند، نظیر  تشریح چنین رفتاري استفاده شدهدر دهه اخیر بسیاري از اصطالحات براي 
رفتار اجتماعی گرایانه و ، )1983 7؛ اورگان،1991 6گراهام،(رفتار شهروندي سازمانی 
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). 1983اورگان،( 2و خودجوشی سازمانی) 1990 1ون داین و کامینگز،(رفتار فرانقشی 
ش چشمگیري افزای 2000اگرچه سرعت مطالعات و تحقیقات در این زمینه بعد از سال 

عنوان مثال، ون  به. داشته است، اما بعضاً عواقب نامطلوبی را در نیز پی داشته است
 شهروندي یادآور شد که بیشتر مطالعات انجام شده بر روي رفتار) 1995( 3داین

سازمانی و مفاهیم وابسته به آن، مثل رفتارهاي اجتماعی گرایانه و خودجوشی سازمانی 
نامید، در 5آن را اعتبار بنیادي  1980در سال  4کز است که اسچباي متمر بر روي واژه

توان گفت که  در واقع می. متمرکز باشد 6که بایستی بیشتر بر روي اعتبار برساخته حالی
سازمانی و دیگر  شهروندي ادبیات موضوع بیشتر بر درك ارتباطات میان رفتار

سازمانی را  شهروندي ماهیت رفتارصورت دقیق  ها تمرکز کرده است تا اینکه به برساخته
  . تعریف و تبیین کند

هاي رفتار شهروندي سازمانی  بندي ارائه شده درباره ابعاد و مؤلفه معتبرترین تقسیم
شکل از ابعادي پنجگانه است که تاین مقیاس م. ه استدشارائه ) 1988(ارگان  توسط

هاي مختلف مورد  یقو در تحق دهد را تشکیل می سازمانی شهروندي رفتارساختار 
  :عد عبارتند ازب پنج، این گیرد استفاده قرار می

 کمک به همکاران و کارکنان براي انجام وظایف در شرایط غیرمعمول: نوع دوستی.  

 رود  اي فراتر از آنچه انتظار می انجام وظایف تعیین شده به شیوه: شناسی وظیفه
  ).رساندن به سازمانهمانند کار در بعد از ساعت اداري براي سود (
 هاي منفی آن هاي مثبت سازمان به جاي جنبه کید بر جنبهأت: جوانمردي.  
 هاي اداري سازمان است مستلزم حمایت از عملیات: فضیلت مدنی.  
 عمل و  دادن اطالع قبل از مشورت با دیگران قبل از اقدام به عمل،: ادب و نزاکت

  . رد و بدل کردن اطالعات
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بندي شده  سازمانی را در قالب چهار طبقه دسته شهروندي اد رفتارنیز ابع 1یر مه نت
  : استفاده کرده است که عبارتند از

 هاي اجتناب ناپذیر و  تمایل به شکیبایی در مقابل مزاحمت: جوانمردي
 .هاي کاري بدون این که گله و شکایتی صورت بگیرد اجحاف

 ی اجتماعی سازمانی را رفتاري است که توجه به مشارکت در زندگ: رفتار مدنی
 .دهد نشان می

 هاي ایجاد شده به وسیله سازمان در  رفتاري است که از نیازمندي: با وجدان بودن
 .به عنوان مثال، کار بعد از ساعت براي سودآوري شرکت. رود محیط کاري فراتر می

 لوید (دوستی شامل کمک به همکاران در انجام وظایفشان است  نوع : دوستی نوع
 ).2010؛ حسن رضا،2006تیم و دیگران، -؛ یو2009؛ پاسکال دایله، 2011بیل،

درونی  هاي سنجش همۀ، مدیریتی جدید پارادایم عنوان به کیفیت در مدیریت
آلن (مشتریان است  انتظارات و نیازها به پاسخگویی میزان ارزیابی با ارتباط در ها سازمان

رو  اي عصر حاضر با مسائل و مشکالتی رو بهه مدیران بیشتر سازمان). 2،1990یر و می
هستند، آنها باید پیوسته بازدهی را باال ببرند، کیفیت محصول را بهبود بخشند و 

ها براي بهبود  مدیران سازمان. خدمات شایسته و مناسبی را به مشتریان عرضه کنند
را به  3جامع هایی مثل مدیریت کیفیت وري باید برنامه کیفیت و افزایش تولید یا بهره

واژه مدیریت کیفیت جامع که خود شامل سه ). 20، ص41390رابینز،(اجرا در بیاورند 
واژه مدیریت، کیفیت و جامع است و تالش براي بهبود مستمر همه فرایندها، تولیدات و 

ها و نیازهاي مشتري و تقویت  هاي سازمان در جهت تأمین خواسته فعالیت
ستیابی به سطح بهینه انجام فعالیت، انعکاسی از سه واژه پذیري و رقابت در د انعطاف

مدیریت کیفیت جامع ). 124، ص1390مقیمی،(مندرج در مدیریت کیفیت جامع است 
نگرشی است که بر مبناي آن، مدیریت سازمان با مشارکت تمامی کارکنان، مشتریان و 

شود،  ري میتامین کنندگان به بهبود مستمر کیفیت که منجر به جلب رضایت مشت
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کند تا با اتخاذ رویکردهاي جدید  ها را ملزم می مدیریت کیفیت جامع سازمان. پردازد می
مدیریت کیفیت جامع ). 1993 1راس،(در راستاي بهبود کیفیت محصوالت تالش کنند 

ها، کیفیت محور، مبتنی بر حقایق و متکی بر  فرایندي است، متمرکز بر روي مشتري
یابی به اهداف راهبردي سازمان از طریق ارتقاي مستمر فرایندها، ها که براي دست تیم

مدیریت کیفیت جامع یک راهبرد . شود توسط مدیریت ارشد سازمان رهبري می
هاي کیفی، خدمات و تولیدات با کیفیت  سازمانی است که از طریق به کارگیري روش

  . کند باال به مشتریان ارائه می
جامع، وجه تمایز این راهبرد از بازرسی سنتی، کنترل واژه جامع در مدیریت کیفیت 

در مدیریت کیفیت جامع، کیفیت توسط ). 2،2003دسلر(کیفی و تضمین کیفیت است 
اي سازماندهی شود که انتظارات  بنابراین، محصول باید به گونه. شود مشتري تعریف می

جنس، شخصیت، انتظارات مشتري به خاطر متغیرهاي سن، . مشتري را برآورده کند
به عبارت دیگر، آنچه که براي یک . کند تغییر می... شغل، رتبه اقتصادي، اجتماعی و

. شود، ممکن است براي مشتري دیگر فاقد کیفیت باشد مشتري کیفیت محسوب می
هاي مدیریت کیفیت جامع در بازار رقابت  ارائه کیفیت به همه مشتریان یکی از چالش

کا براي رسیدن به اهداف عالی رشد و توسعه کیفیت و باال در کشور آمری. جهانی است
ریزي مدلی تحت عنوان  ها در کنار سایر رقبا، اقدام به طرح بردن توان رقابتی سازمان

جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج ابداع گردید  1987مدل مالکوم بالدریج شد و در سال 
هاي  ا، ارائه معیار و شاخصه مهمترین کمک این مدل به سازمان). 1385کاوه، (

استاندارد براي سنجش عملکرد سازمانها است، بنابراین این مدل توسط بسیاري از 
و تحقیقات زیادي ) 32000چورکوویچ و دیگران،(هاي متعدد به کار گرفته شد  سازمان

د هاي این مدل عبارتن مؤلفه. ها با عملکرد سازمانی را نشان دادند وجود ارتباط این مؤلفه
  ):2008 4جو و سون کوان،(از

 رهبري؛  -

 مدیریت کارکنان؛ -
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 تمرکز بر مشتري؛ -

 ریزي؛ برنامه -

 مدیریت فرایند؛ -

  .اطالعات و تحلیل -
 نیروها این کند، می افزایی ایجاد هم عظیم نیروي، ها سازمان عملکرد مستمر بهبود

 و ها دولت. شود سازمانی تعالی هاي فرصت ایجاد و توسعه و رشد برنامه پشتیبان تواند می
 و بررسی بدون. کنند می اعمال مورد این در را اي برنده جلو تالش مؤسسات، و ها سازمان
 روي پیش هاي چالش شناسایی بدون و اهداف به دستیابی و پیشرفت میزان از آگاهی کسب

 مواردي شناسایی و شده تدوین هاي سیاست اجراي میزان از اطالع و بازخور کسب و سازمان
 مذکور موارد هیچ یک. شد نخواهد میسر عملکرد مستمر بهبود، دارند نیاز جدي بهبود به که

سازمان همواره  عملکرد راهبردي ارزیابی. نیست پذیر امکان ارزیابی و گیري اندازه بدون
 ها سازمان براي بهبود هاي تدوین برنامه نیازهاي پیش ترین اساسی و اولین از یکی
 جاري امور از یکی که جایی تا باشد، می برخوردار باالیی اهمیت از و است

 محور دانش اقتصاد در امر این. است خود ضعف و قوت نقاط شناسایی ها، سازمان
، امروزه )1388مهرگان، (است  مضاعفی برخوردار اهمیت از پرتالطم امروزي محیط و

و موقعیت  اهداف آن بودهآگاهی از اینکه عملکرد سازمان تا چه حد در راستاي رسیدن به 
ها اهمیت  سازمان در محیط پیچیده و پویاي امروزي کجا است، براي مدیران و سازمان

   ).12000کاپالن، نورتون و راگلس جوین،(فراوانی دارد 
هاي مالی و عملیاتی،  در ادبیات مدیریت کیفیت جامع، عملکرد سازمانی با شاخص

. شود هاي چندگانه سنجیده می کارایی خدمات و رضایت مشتري با استفاده از شاخص
ها به لحاظ محتوا و تعداد موارد، از جامعیت و سادگی الزم برخوردار  این شاخص

ارائه  را براي سنجش عملکرد سازمانیمدلی ) 1999(2سامسون و ترزیوسکی. نیستند
جو (هاي این مدل عبارتند از مؤلفه. اند که از جامعیت و سادگی الزم برخوردار است کرده

 ):2008و سون کوان، 

                                                                                                              
1 - Kaplan, Norton, Rugelsjoen 
2 - Samson و  Terziovski 
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 اخالق کارکنان؛ -

 ؛)ارباب رجوع(رضایت مشتریان  -
 کیفیت خدمات؛ -

  .کاهش ضایعات -
 شهروندي رفتارهاي مورد در انجام شده تحقیقات عمده کلیدي نتایج جوهره

 مطالعات .دهد می افزایش را سازمانی اثربخشی ،رفتاري چنین که است این سازمانی
 را هایی زمینه و عوامل از برخی، فوق مطلب تأیید ضمن زمینه این در شده انجام تجربی

 این .اند کرده مشخص را میشوند سازمانی شهروندي رفتار ارتقاء و تقویت موجب که
 و بخش لذت کار ،حمایتگر و آفرین تحول رهبري ،شغلی از؛ رضایت عبارتند عوامل

 و روانی قرارداد اجراي، سازمانی عدالت، اعتماد، سازمانی حمایت، شغلی درگیري
به طور کلی تأثیر رفتارهاي شهروندي  ).114، ص1390،مقیمی(کارکنان  هاي ویژگی

سازمانی کارکنان بر روي عملکرد سازمان به طور کلی از سوي پژوهشگران مورد پذیرش 
در ادامه برخی از تحقیقات انجام ). 1385سید جوادین و جاویدان نژاد،(قرار گرفته است 

  .شود شده در این خصوص اشاره می
بررسی ارتباط بین اي به  در مطالعه )2008(1جوي واي جونگ و سونگ وان هونگ -

رفتار شهروندي سازمانی و مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی چند شرکت 
آنها . هاي تگزاس و مکزیکو پرداختند المللی آمریکایی مستقر در ایالت بین

رهبري، مدیریت (افزاري  هاي نرم هاي مدیریت کیفیت جامع در قالب مؤلفه مؤلفه
ریزي، مدیریت فرایند و  برنامه(افزاري  و سخت) ه به مشتریان کارکنان و توج

را مورد مطالعه قرار دادند، نتایج نشان داد که بین ) اطالعات و تجزیه و تحلیل
هاي مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی  رفتار شهروندي سازمانی و مؤلفه

ري مدیریت کیفیت جامع بر افزا هاي نرم اما تأثیر مؤلفه. دار وجود دارد ارتباط معنی
  . هاي سخت افزاري، قوي و بیشتر است عملکرد نسبت به مؤلفه

                                                                                                              
1 - Joo Y. Jung and Soonkwan Hong 
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 یسازمان يشهروند يرفتارها اتتأثیر یدر مطالعه خود به بررس) 2009( 1نویهوکل -
 يابعاد رفتارها. پرداخته استی منابع سازمان يزیر برنامه سامانه تیبر موفق
 لتیادب و مالحظه، فض ،یشناس فهیوظ ،یشامل نوع دوست یسازمان يشهروند

 تیفیک؛ شامل یسازمان عمناب يزیر برنامه سامانهو ابعاد  يو جوانمرد یمدن
 نیا جهینت. استاطالعات  يدر حوزه فناور يبه نوآور لیکار و تما ییاطالعات، کارا

بر ابعاد  یسازمان يرفتار شهروند يها لفهؤر مانشان دهنده تأثیر معناد قیتحق
 هیفرض ضمناً. استاطالعات  يدر حوزه فناور يبه نوآور لیاطالعات و تما تیفیک

کار مورد تأیید  ییبر کار یسازمان يرفتار شهروند يها لفهؤم يتأثیرگذار همربوط ب
 .قرار نگرفت

انجام شد که در آن به بررسی رابطه ) 2011(2گوانگلینگپژوهش دیگري توسط  -
. در شرکتهاي خصوصی پرداخته شده است میان عدالت سازمانی و رفتار شهروندي

بینی کننده مثبتی بر روي  نتایج پژوهش نشان داد که عدالت سازمانی نقش پیش
طور  گذارد و همچنین نشان داد که هویت سازمانی به کارکنان و هویت آنها می

در این پژوهش، هویت . شود مثبت موجب ارتقاء رفتار شهروندي کارکنان می
ن یک نقش میانجی در روابط میان عدالت سازمانی و رفتار عنوا سازمانی به

 .شهروندي سازمانی محسوب شد
 سازمانی شهروندي رفتار تأثیر«با عنوان ) 1387(و همکاران  نتیجه تحقیق نجات -

 نشان» )تهران شهر مسافرتی هاي آژانس موردي مطالعه( خدمات کیفیت بر
 با داري معنی رابطه مدیران، به نسبت کارکنان اعتماد و شغلی رضایت که دهد می

 رابطه نیز رفتار شهروندي سازمانی همچنین و دارد رفتار شهروندي سازمانی
 .دارد مشتري توسط شده ادراك خدمات کیفیت با مثبتی

نشان داد که رفتار شهروندي سازمانی بر ) 1386(پور تحقیق حسنی کاخکی و قلی -
نیات رفتاري و وفاداري مشتریان تأثیر ادراك مشتري از کیفیت خدمات، رضایت و 

  .دارد

                                                                                                              
1 - Cheolho Yoon 
2 - Guanling 
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  شناسی تحقیق روش
بدین . مشخص شدبا بررسی سوابق پژوهشی در قلمرو مسأله تحقیق چارچوب نظري 

، مدیریت کیفیت )1988(صورت که براي مطالعه رفتار شهروندي سازمانی از مدل ارگان
امسون و ترزیوسکی و عملکرد سازمانی از مدل س) 1995(جامع مدل ماکوم بالدریج

مدل ، با توجه به تعاریف ارائه شده و ذکر تحقیقات گذشته. استفاده شد) 1999(
ري رفتار شهروندي سازمانی بر ابعاد ثیرگذاأنحوه ت ه منظور بررسیمفهومی زیر ب

   .شدارائه  نمودار یک به شرحمدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  

  

  
  تحقیق مفهومی مدل: 1نمودار
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 رهبري
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مدیریت 
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 ریزي برنامه

مشتري  
 سازمانی

مدیریت 
 کارکنان



 
 
 
 
 
 71  ...يها مؤلفه یانجیم نقش :یکارکنان و عملکرد سازمان یسازمان يشهروند يرفتارها  

هاي بررسی شده در تحقیقات پیشین و از جمله  براساس مدلتحقیق  هاي هفرضی
  :جونگ و سونگ وان هونگ مطرح شدند که به شرح زیر استتحقیق، جوي واي 

 .رفتار شهروندي سازمانی بر مدیریت کیفیت جامع تأثیر دارد .1

  . رفتار شهروندي سازمانی بر بعد رهبري مدیریت کیفیت جامع تأثیر دارد -1- 1
رفتار شهروندي سازمانی بر بعد مدیریت کارکنان مدیریت کیفیت جامع  - 2- 1

  . تأثیر دارد
  . رفتار شهروندي سازمانی بر بعد مشتري مدیریت کیفیت جامع تأثیر دارد -  3- 1
  . ریزي مدیریت کیفیت جامع تأثیر دارد رفتار شهروندي سازمانی بر بعد برنامه -  4- 1
  . رفتار شهروندي سازمانی بر بعد فرایند مدیریت کیفیت جامع تأثیر دارد -  5- 1
رفتار شهروندي سازمانی بر بعد اطالعات و تحلیل مدیریت کیفیت جامع  - 6- 1

  . تأثیر دارد
  .مدیریت کیفیت جامع بر بهبود عملکرد سازمان تأثیر دارد - 2

  .بعد رهبري مدیریت کیفیت جامع بر بهبود عملکرد سازمان تأثیر دارد -  1- 2
  .عملکرد سازمان تأثیر داردبعد مدیریت کارکنان مدیریت کیفیت جامع بر بهبود  -  2- 2
  .بعد مشتري مدیریت کیفیت جامع بر بهبود عملکرد سازمان تأثیر دارد -  3- 2
  .ریزي مدیریت کیفیت جامع بر بهبود عملکرد سازمان تأثیر دارد بعد برنامه -  4- 2
  .بعد فرایند مدیریت کیفیت جامع بر بهبود عملکرد سازمان تأثیر دارد -  5- 2
  .العات و تحلیل مدیریت کیفیت جامع بر بهبود عملکرد سازمان تأثیر داردبعد اط -  6- 2

مدیریت کیفیت جامع در رابطه بین رفتار شهروندي سازمانی و عملکردسازمان  - 3
  .کند به عنوان متغیر میانجی عمل می
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هاي مدیریت کیفیت  مطالعه نقش میانجی مؤلفه حاضر از آنجایی که هدف پژوهش
بین رفتارهاي شهروندي و عملکرد سازمانی در یکی از شرکت هاي  جامع در ارتباط

از نظر هدف، تحقیق  بنابراین، است تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح
پیمایشی و همچنین به لحاظ  - ها از نوع توصیفی کاربردي، از نظر روش گردآوري داده
  .زمانی نیز جزو تحقیقات مقطعی است

پرسشنامه است که بر این اساس براي متغیرهاي مورد  ،ري اطالعاتابزار اصلی گردآو
هاي  مؤلفهسئوال براي  18رفتار شهروندي سازمانی، وال براي ئس 10بررسی به ترتیب 

سئوال  3سئوال مدیریت کارکنان،  3سئوال مؤلفه رهبري،  3(مدیریت کیفیت جامع 
سئوال اطالعات و  3ت فرایند و سئوال مدیری 3ریزي،  سئوال برنامه 3توجه به مشتري، 

لیکرت در نظر اي  گزینه پنجبا طیف  متغیر عملکرد سازمانیسئوال براي  8 )تحلیل
 30یک نمونه اولیه شاملپرسشنامه،  به منظور سنجش پایایی. گرفته شده است

دست آمده از پرسشنامه،  ههاي ب پرسشنامه پیش آزمون شد و سپس با استفاده از داده
ب اعتماد با روش آلفاي کرونباخ محاسبه شد که براي سواالت متغیرها به میزان ضری

مدیریت درصد براي  0,931رفتار شهروندي سازمانی، درصد براي  0,891 ترتیب،
این اعداد نشان  .دست آمد هبعملکرد سازمانی درصد براي  0,881و  کیفیت جامع

رت دیگر از پایایی الزم برخوردار است که پرسشنامه از قابلیت اعتماد و به عبا آن ةدهند
روایی محتوا استفاده شد، بدین صورت که  به منظور سنجش روایی سواالت از. است

هاي استاندارد مختلف، ساخته شده و مورد  پرسشنامه تحقیق با مراجعه به پرسشنامه
  . تأیید اساتید و خبرگان قرار گرفته است

شاغل کلیه کارکنان شامل  تحقیق، هايجامعه آماري این پژوهش با توجه به متغیر
هاي تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح با مدرك کارشناسی  در یکی از شرکت

به دلیل مشخص بودن چارچوب نمونه گیري از روش نمونه گیري تصادفی . و باالتر است
 اساسبر که  نفر است 500برابر با  تحقیقتعداد جامعه آماري . ساده استفاده شده است

         .دشانتخاب  فرن 217اي با حجم  ، نمونهکوکران گیري از جامعه محدد فرمول نمونه

                                                 
P=0/5 

pqZN
pqZN

n
2

2/1
2

2
2/1





 








 
 
 
 
 
 73  ...يها مؤلفه یانجیم نقش :یکارکنان و عملکرد سازمان یسازمان يشهروند يرفتارها  

q=0/5  
α=0/05 
1-α/2=0/975 
z1-α/2 = z0/975=1/96 
N=  حجم جامعه 
ε =0/05 

در سطح . گیریم در نظر می/. 5مساوي در دسترس نیست آن را  pاز آنجا که مقدار 
باشد و  که شامل تعداد کل افراد جامعه آماري می α (500=N=05/0/. (95اطمینان 

شود، این تعداد با جدول مورگان نیز  ، حجم نمونه به صورت زیر تعیین می =05/0
  .مطابقت دارد

217
)5.0)(5.0(2)96.1(2)05.0)(500(

)5.0)(5.0(296.1500





n  

  ها یافته
  گیري تحقیق هاي اندازه مدل
الزم است تا از  ،هاي مفهومی تحقیق از وارد شدن به مرحله آزمون فرضیات و مدلقبل 

 و )مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی(زا  درون هاي هاي اندازه گیري متغیر صحت مدل
هاي  مدل ،در ادامه بنابراین. حاصل شوداطمینان ) رفتار شهروندي سازمانی( رونزابمتغیرهاي 

 1شود که این کار توسط تحلیل عاملی تاییدي و نوع متغیر به ترتیب آورده میگیري این د اندازه
هاي  ترین روش تحلیل عاملی تاییدي یکی از قدیمی .مرتبه اول و دوم صورت گرفته است

 )سواالت(متغیرهاي مشاهده شده  آماري است که براي بررسی ارتباط بین متغیرهاي مکنون و
  ).1997 2بایرن،( مدل اندازه گیري استو بیانگر  شود به کار برده می

  رفتار شهروندي سازمانیگیري متغیر  مدل اندازه )الف
. رفتار شهروندي سازمانی در نمودار شماره دو آمده استییدي أنتایج تحلیل عاملی ت

است،  3محاسبه شده کمتر از عدد   dfχ/2با توجه به خروجی لیزرل، مقدار 
بررسی . باشد می 000/0برابر با  P-Valueو شاخص  091/0 نیز برابر با) RMSEA(مقدار

                                                                                                              
1 - Confirmatory factor analysis 
2 - Byrne 
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رفتار شهروندي سازمانی، گیري  که مدل اندازه دهد هاي برازش مدل نشان می شاخص
   .مناسب و کلیه اعداد و پارامترهاي مدل معنادار است

  
  متغیر رفتار شهروندي سازمانی مدل تخمین استاندارد: 2نمودار 

  مدیریت کیفیت جامعمتغیر گیري  مدل اندازه)ب
مدیریت کیفیت جامع در نمودار متغیر  و دوم ییدي مرتبه اولأنتایج تحلیل عاملی ت

محاسبه شده کمتر   dfχ/2شود، مقدار  همان طور که مالحظه می .شماره سه آمده است
برابر با   P-Valueو شاخص  071/0  نیز برابر با RMSEAاز عدد سه است، مقدار 

گیري  که مدل اندازهدهد  هاي برازش مدل نشان می بررسی شاخص. باشد می 000/0
نتایج مدل . معنادار است ،مناسب و کلیه اعداد و پارامترهاي مدل یاد شده،متغیر 
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هاي متغیر  مؤلفهحاکی از وجود روابط همبستگی مثبت و معناداري بین  ،گیري اندازه
  .است  مدیریت کیفیت جامع

  
  متغیر مدیریت کیفیت جامع تخمین استاندارد مدل: 3نمودار 

  متغیر عملکرد سازمانیگیري  مدل اندازه )پ
 .عملکرد سازمانی در نمودار چهار آمده استییدي مرتبه متغیر أنتایج تحلیل عاملی ت

محاسبه شده کمتر از عدد سه است، مقدار   dfχ/2شود، مقدار  طور که مالحظه می همان
RMSEA  و شاخص  090/0 نیز برابر باP-Value  بررسی . باشد می 000/0برابر با

مناسب و  یاد شده،گیري متغیر  که مدل اندازهدهد  هاي برازش مدل نشان می شاخص
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حاکی از وجود  ،گیري نتایج مدل اندازه. معنادار است ،کلیه اعداد و پارامترهاي مدل
  .است یت کیفیت جامعهاي متغیر مدیر مؤلفهروابط همبستگی مثبت و معناداري بین 

  
  متغیر عملکرد سازمانی مدل تخمین استاندارد: 4نمودار 

   تحقیق) تحلیل مسیر(مدل ساختاري 
تحلیل عاملی تأییدي (گیري  هاي اندازه بعد از اطمینان یافتن از صحت مدل

، )متغیرهاي رفتار شهروندي سازمانی، مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی
هاي تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند یا به عبارت دیگر، تأثیر رفتار شهروندي  فرضیه

اد مدیریت کیفیت جامع در این بین با سازمانی بر عملکرد سازمانی و نقش میانجی ابع
الزم به ذکر است که . سنجیده شد) تحلیل مسیر(استفاده از مدل معادالت ساختاري 
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. شود استفاده می 2و اعداد معناداري  1ها از ضرایب استاندارد براي تأیید یا رد فرضیه
  . ستدرصد ا 5درصد و سطح خطا،  95همچنین براي کلیه مسیرها، ضریب اطمینان، 

  
  استاندارد مدل تحقیق در حالت تخمین: 5نمودار

 

                                                                                                              
رود و هر چه این  کار می و براي مقایسه اثرات اجزاي مدل به) بین دو متغیر( منظور از ضریب استاندارد، مقادیر همبستگی دوتایی است  -  1

  .ضریب بیشتر باشد، به معناي اثرگذاري بیشتر متغیر مستقل بر متغیر وابسته است
است با این تفاوت که براي معنادار بودن یک ضریب، عدد  spssافزار در نرم Sigافزار لیزرل، همان مفهوم  منظور از عدد معناداري در نرم -  2

عدد معناداري هر چقدر از . رود کار می باشد و در کل براي تأیید یا رد فرضیات تحقیق به -96/1یا کوچکتر از  96/1معناداري آن باید بزرگتر از 
  . تري روي متغیر وابسته دارد اثر قويبزرگتر باشد، نشان دهنده آن است که متغیر مستقل،  96/1
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  اعداد معناداري تحقیق در حالت مدل: 6نمودار 

  مدل) مناسب بودن(برازش  -الف

X هاي خوب بودن برازش مدل شـامل؛   شاخص
2

،  df، P value  وRMSEA  هسـتند .
df/ Xافزار لیزرل،   بهترین شاخص مناسب در نرم

اسـت کـه   ) کاي دو به درجـه آزادي ( 2
شــاخص . بهتـري اسـت  ) تناســب(هـر چـه کـوچکتر از ســه باشـد، مـدل داراي بـرازش       

RMSEA    همان میانگین مجذور خطاهاي مدل است، این شاخص بـر اسـاس خطاهـاي ،
باشـد، قابـل    09/0است، یعنـی اگـر زیـر    09/0حد مجاز این مقدار . شود مدل ساخته می
  .اشد، خیلی خوب استب 05/0قبول و اگر زیر 
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  هاي برازش مدل ساختاري شاخص: 1جدول 
میانگین مجذور 

  ها شاخص  کاي مربع  درجه آزادي  P value  خطاهاي مدل

  ها مقادیر شاخص  98/1711  582  000/0  096/0

دهد که مدل مفهومی تحقیـق از   دست آمده در جدول شماره یک نشان می مقادیر به
) 096/0(توجه به اینکه میانگین مجذور خطاهـاي مـدل   با .برازش خوبی برخوردار است 

نیـز کـوچکتر    )582(به درجه آزادي ) 1711,98(همچنین کاي دو  است و 09/0برابر با 
، 92/0و  90/0، 91/0به ترتیب برابر بـا   NFIو  GFI ،AGFIاز سه است، همچنین مقدار 

 داراي بـرازش و تناسـب  در نتیجـه مـدل   . نسبت باالي مدل اسـت  دهنده برازش بهنشان
باالیی است و نشان میدهد که روابط تنظیم شدة متغیرهـا بـر اسـاس چـارچوب نظـري      

 .تحقیق منطقی بوده است

  مدل  هاي هبررسی فرضی -ب
هاي تناسب در وضعیت مناسبی  مدل از نظر شاخص با توجه به مطالب ذکر شده،

در مورد روابط بین اجزاي ت، طور که در جدول شماره دو نیز آمده اس همان. قرار دارد
  :دست آمده است هب زیر مدل نتایج

و  داراي اثر مثبت رفتار شهروندي سازمانی بر بعد رهبري مدیریت کیفیت جامع
  .شود تحقیق تأیید می 1- 1 فرضیهاست، بنابراین ) 31/6(و معناداري ) 48/0(مستقیم 

 داراي اثر مثبت کیفیت جامع رفتار شهروندي سازمانی بر بعد مدیریت کارکنان مدیریت
  .شود تحقیق تأیید می 2- 1 فرضیهاست، بنابراین ) 25/6 ( و معناداري) 48/0(مستقیم و 

و  داراي اثر مثبت رفتار شهروندي سازمانی بر بعد مشتري مدیریت کیفیت جامع
  .شود تحقیق تأیید می 3-1 فرضیهاست، بنابراین )40/5(و معناداري ) 48/0(مستقیم 

و  داراي اثر مثبت ریزي مدیریت کیفیت جامع رفتار شهروندي سازمانی بر بعد برنامه
  .شود تحقیق تأیید می 4-1 فرضیهاست، بنابراین )44/6(و معناداري ) 50/0(مستقیم 

و  داراي اثر مثبت رفتار شهروندي سازمانی بر بعد فرایند مدیریت کیفیت جامع
  .شود تحقیق تأیید می 5- 1 فرضیهاست، بنابراین ) 02/6(و معناداري ) 46/0(مستقیم 
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داراي اثر  رفتار شهروندي سازمانی بر بعد اطالعات و تحلیل مدیریت کیفیت جامع
تحقیق نیز  6-1 فرضیهاست، بنابراین ) 56/5 (و معناداري ) 50/0(مستقیم و  مثبت

  .شود تأیید می
توان نتیجه گرفت که رفتار  می، )6-1(تا ) 1- 1(هاي فرعی  با توجه به تأیید فرضیه

شهروندي سازمانی بر مدیریت کیفیت جامع تأثیر دارد، بنابراین فرضیه اصلی اول 
  .شود تحقیق تأیید می

مستقیم و  داراي اثر مثبتبعد رهبري مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمان 
  .ودش تحقیق تأیید می 1- 2 فرضیهاست، بنابراین ) 02/7(و معناداري ) 59/0(

و  داراي اثر مثبتبعد مدیریت کارکنان مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمان 
  .شود تحقیق تأیید می 2-2 فرضیهاست، بنابراین )  71/6(و معناداري ) 57/0(مستقیم 

مستقیم و  داراي اثر مثبتبعد مشتري مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمان 
  .شود تحقیق تأیید می 3- 2 فرضیهبراین است، بنا) 45/9(و معناداري ) 75/0(

مستقیم و  داراي اثر مثبتریزي مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمان  بعد برنامه
  .شود تحقیق تأیید می 4- 2 فرضیهاست، بنابراین ) 41/3(و معناداري ) 31/0(

مستقیم و  داراي اثر مثبتبعد فرایند مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمان 
  .شود تحقیق تأیید می 5- 2 فرضیهاست، بنابراین ) 40/3(و معناداري ) 31/0(

و  داراي اثر مثبتبعد اطالعات و تحلیل مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمان 
  .شود تحقیق نیز تأیید می 6-2 فرضیهاست، بنابراین ) 31/5(و معناداري ) 47/0(مستقیم 

توان نتیجه گرفت که بین  ، می)6-2(تا ) 1-2(هاي فرعی  با توجه به تأیید فرضیه
مدیریت کیفیت جامع و بهبود عملکرد سازمان ارتباط معنادار آماري وجود دارد، 

  .شود بنابراین فرضیه اصلی دوم تحقیق تأیید می
داراي اثر مثبت، مستقیم و  مدیریت کیفیت جامعسازمانی بر روي  رفتار شهروندي

داراي اثر مثبت، مستقیم و  یریت کیفیت جامعمد و) 1 اصلی فرضیه(است معناداري 
فرضیه میانجی بودن  ، بنابراین)2 اصلی فرضیه(باشد  بر عملکرد سازمانی میمعناداري 
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یید أت در رابطه بین رفتار شهروندي سازمانی و عملکرد سازمان مدیریت کیفیت جامع
  .شود ، بنابراین فرضیه اصلی سوم تحقیق نیز تأیید میشده است

  )تحلیل مسیر(نتایج حاصل از مدل معادالت ساختاري: 3جدول
  نتیجه  t-Value  ضریب استاندارد  مسیر  فرضیه

  تأیید  23/0  31/6  48/0  رهبري رفتار شهروندي سازمانی  1-1فرضیه
 تأیید  23/0  25/6  48/0  مدیریت کارکنان رفتار شهروندي سازمانی 2-1فرضیه
 تأیید  23/0  40/5  48/0  مشتري رفتار شهروندي سازمانی 3-1فرضیه
 تأیید  25/0  44/6  50/0  برنامه ریزي رفتار شهروندي سازمانی  4-1فرضیه
 تأیید  21/0  02/6  46/0  فرایند رفتار شهروندي سازمانی 5-1فرضیه
 تأیید  25/0  56/5  50/0  اطالعات رفتار شهروندي سازمانی 6-1فرضیه
 تأیید  35/0  02/7  59/0  عملکرد سازمان  رهبري 1-2فرضیه
 تأیید  32/0  71/6  57/0 عملکرد سازمان  مدیریت کارکنان  2-2فرضیه
 تأیید  56/0  45/9  75/0 عملکرد سازمان  مشتري 3-2فرضیه
 تأیید  09/0  48/3  31/0 عملکرد سازمان  برنامه ریزي 4-2فرضیه
 تأیید  09/0  40/3  31/0 عملکرد سازمان  فرایند 5-2فرضیه
 تأیید  22/0  31/5  47/0 سازمانعملکرد   اطالعات 6-2فرضیه

   بحث و نتیجه گیري
نتایج به دست آمده از آزمون فرضیات تحقیق نشان داد که رفتارهاي شهروندي سازمانی 

سازي مدیریت کیفیت جامع در شرکت کمک  تواند به اجرا و پیاده کارکنان شرکت می
وظایف در شرایط غیر براي انجام به همدیگر کمک کارکنان  و نوع دوستییعنی . کند

اي فراتر از آنچه انتظار  انجام وظایف تعیین شده به شیوهو  شناسی وظیفه، معمول
، هاي منفی آن هاي مثبت سازمان به جاي جنبه کید بر جنبهأت وجوانمردي ، رود می

مشورت با و   ادب و نزاکتو هاي اداري سازمان  حمایت از عملیات وفضیلت مدنی 
با همکاران، باعث تقویت و تحکیم  دل کردن اطالعاتابتدام به عمل و دیگران قبل از اق

نتیجه به دست آمده با نتایج  .مدیریت کیفیت جامع در شرکت خواهد شد هاي مؤلفه
مبنی بر تأثیر رفتار شهروندي ) 2008(جوي واي جونگ و سونگ وان هونگ تحقیق

مبنی ) 1387(و همکاران  سازمانی بر مدیریت کیفیت جامع و عملکرد و تحقیق نجات 
بر تأثیر رفتارهاي شهروندي سازمانی بر کیفیت خدمات سازمان و تحقیق کاخکی و 

  .سازگاري و همخوانی دارد) 1386(پور  قلی
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رهبري، (هاي مدیریت کیفیت جامع  دهد که مؤلفه نتایج به دست آمده نشان می
ایند و اطالعات و تجزیه و ریزي، مدیریت فر مدیریت کارکنان، توجه به مشتري، برنامه

این یافته تا حدودي دور از انتظار نبود و با . بر عملکرد سازمانی تأثیر دارند) تحلیل
، )1996(1مبانی نظري نیز سازگاري دارد، چرا که به اعتقاد ساسون و ترزیوسکی

. گر خوبی براي افزایش عملکرد سازمانی هستند هاي مدیریت کیفیت جامع تسهیل مؤلفه
نیز ) 2008(هاي تحقیق جونگ و سونگ وان هونگ نین این نتیجه با یافتههمچ

هاي رهبري، مدیریت  همخوانی دارد، با این تفاوت که در تحقیق آنان تأثیر مؤلفه
ریزي، مدیریت  هاي برنامه کارکنان و توجه به مشتري بر عملکرد سازمانی بیشتر از مؤلفه

تواند ناشی از تفاوت در قلمرو  که این تفاوت میفرایند و اطالعات و تجزیه و تحلیل بود 
المللی آمریکایی  مکانی انجام تحقیق باشد، چرا که تحقیق در بین چند شرکت بین

  .هاي تگزاس و مکزیکو انجام شده بود مستقر در ایالت
دست آمده از این تحقیق حائز اهمیت بسیار هستند، چرا که بر  به طور کلی نتایج به

هاي مدیریت کیفیت جامع به عنوان عوامل  شهروندي سازمانی و مؤلفهنقش رفتارهاي 
بنابراین توجه به . پیش بینی کننده عملکرد شرکت مورد بررسی صحه گذاشته است

هاي مدیریت کیفیت جامع براي  رفتارهاي شهروندي کارکنان و همچنین تقویت مؤلفه
ر پایان براي بهبود وضعیت دبنابراین . افزایش عملکرد سازمانی اجتناب ناپذیر است

  :شود میزیر ارائه  هايپیشنهاد یاد شده متغیرهاي 

  :پیشنهادهاي مربوط به تقویت رفتار شهروندي سازمانی
 .در امور شرکت و اخذ نظرات و پیشنهادهاي آنان مشارکت دادن کارکنان .١

 .تشویق کارکنان به مشارکت در انجام امور سازمانی .٢

شرکت از طریق کمک به همکاران در حل مشکالت تقویت اصل نوع دوستی در  .٣
 .مرتبط با کار

کمک به همکاران جدید براي تطبیق یافتن با محیط کاري، انجام تکالیف کاري  .٤
 .همکاران در صورت ضرورت و برقراري ارتباط میان همکاران

                                                                                                              
1 - Samson and Terziovski 
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تقویت وجدان کاري کارکنان از طریق تشویق اصل خود کنترلی در میان آنها و  .٥
وانین و مقررات سازمانی بدون نیاز به اعمال کنترل از سوي تبعیت از ق

 .سرپرستان

تشویق کارکنان به تالش بیشتر و کاهش اشتباه در انجام تکالیف شغلی و افزایش  .٦
 .کیفیت ارائه خدمات

هاي  تقویت  حس  جوانمردي از طریق تشویق کارکنان به توجه و تمرکز بر جنبه .٧
و پرهیز از بزرگنمایی مسائل محیط کاري و مثبت امور در محیط کاري سازمان 

 .هاي آن شکایت بیش از حد از سازمان و رویه

تقویت حسن نیت در بین کارکنان از طریق اجتناب از صدمه زدن به همکاران  .٨
منظور تأمین منافع فردي و مشورت با همکاران در اموري که ممکن است  به

 .تأثیراتی بر افراد دیگر بگذارند

از  تقویت تمایل کارکنان به حفظ وجهه و خوشنامی سازمان ستايراتالش در  .٩
 .طریق ارائه اطالعات مثبت به مراجعان و محیط برون سازمانی

اي براي ایجاد همسویی و تفاهم میان مدیران و کارکنان از  برگزاري جلسات دوره .١٠
 .طریق گفتگوهاي آزاد

 .همکاران ز سوي شرکت وکارکنان انیازهاي مادي و معنوي  تقویت فرهنگ توجه به .١١

  پیشنهادهاي مربوط به تقویت مدیریت کیفیت جامع
  هاي راهبردهاي سازمان؛ ریزي توجه به موضوع بهبود مستمر عملکرد سازمانی در برنامه .١
  تأکید و تمرکز مدیران ارشد سازمان بر بهبود مستمر عملکرد سازمانی؛  .٢
هاي  بیانیه مأموریت شرکت و برنامهگنجاندن اصل بهبود مستمر عملکرد سازمانی در  .٣

  عملیاتی؛
تقویت فرهنگ بهبود مستمر عملکرد سازمانی از طریق اعطاي پاداش به کارکنان  .٤

داراي عملکرد باال، رعایت اصل بهبود مستمر عملکرد در گفتار و اقدامات مدیران 
  شرکت به عنوان الگوي عملی؛
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تحلیل اطالعات در مورد  آوري و بینی یک رویکرد ساختارمند براي جمع پیش .٥
  کیفیت و استفاده از آنها در راستاي بهبود مستمر عملکرد شرکت؛

هاي مربوط به عملکرد سازمانی به  هاي آماري و ارائه گزارش استفاده از تحلیل .٦
  نفعان سازمان؛ ذي

  ؛ )در قبال جامعه(تأکید مدیران ارشد سازمان بر مسئولیت اجتماعی شرکت  .٧
  هاي حامی بهبود کیفیت؛  سازمان از پیشنهادها و فعالیتحمایت مدیران ارشد  .٨
هاي آموزش کارکنان و  گیري از برنامه تمرکز بر توانمندسازي کارکنان از طریق بهره .٩

  مشارکت آنان در امور؛
توجه به ارباب رجوع و مراجعان سازمان از طریق اصالح فرایندهاي سازمانی مطابق با  .١٠

  .هاي آنان ارتباط با آنان و توجه به نیاز و خواسته نیاز و درخواست آنان و برقراري
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