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چکیده

زمینه و هدف :به داقل حأثقر هفتاه شهرمندی سازمانی بر کقفقت خدماو اهائه شد م به حبع آن
برسودآمهی سازمان ،حوجه بمه ایمن گونمه هفتاههما میحوانمد یکمی از ها همای افمزایش اثربخشمی
سازمانها باشد که حاکنون بدان حوجه چندانی نشد است .هدف این پژمهش برهسی هابلمه هفتماه
شهرمندی سازمانی م کقفقت خدماو ده یگانهای انتظامی شهرستان کرمان میباشد.
روش شناسی :جامته آماهی این حقیقق کاهکنان م مراجتمه کننمدگان بمه یگانهمای انتظمامی
(متامنت بهداهی ،کالنتری93م مرکز حتویض پالز پلقس هاهناایی م هانندگی) شهرسمتان کرممان
میباشد .حجم ناونه این پژمهش 968نفر که ناونه گقمری از کاهکنمان بمه صموهو حصمادفی م از
مراجته کنندگان به صوهو غقر حصادفی (ده دسترس) انجام شد .برای جاع آمهی داد ها ده ایمن
پژمهش از دم پرسشنامه استفاد گردید.
نتایج :پژمهش حاکی است بقن موافههای هفتاه مدنی ،مجدان م احتمرام بما کقفقمت خمدماو
اهحباط متنی داهی مجود داهد .ده حااقکه هاب متنی داهی ده بقن موافمههای (جمواناردی م نموع
دمستی) با کقفقت خدماو برقراه نبود .بلوه کلی بقن هفتاه شهرمندی سازمانی م کقفقت خمدماو
ده یگانهای انتظامی شهرستان کرمان هابله مجود داهد.
کلید واژهها :هفتاه شهرمندی سازمانی ،کقفقت خدماو ،کاهکنان ،پلقس

 -9کاهشناس اهشد مدیریت دم اتی دانشگا آزاد اسالمی ماحد کرمان ،عضو پژمهشگران دفتر حقیقیاو کاهبردی،
حلفن؛ Amanmolaei9363@gmail.com -15936376416
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مقدمه و بیان مسئله
نقرمی حقاحی یک سازمان ،کاهکنان آن ممیباشمد ،ده ماقمع چمون کاهکنمان ممرحب بما
مشتری اهائه دهند خدماو سازمان میباشند ،به طوه مستیقم بمر هضمایت مشمتریان حمأثقر
میگذاهند م نیش بازاهیابان ها ایفا میناایند .آنهما کاهکردهمای بازاهیمابی ها انجمام داد م
میحوانند این کاهکردها ها که به سود سازمان میباشد بمه خموبی انجمام دهنمد مبمه عنموان
مزیتی برای سازمان ده نظر گرفته شود م یا اهائه گر ضتقفی از این کاهکردها باشند کمه بمه
سود سازمان نایباشد (کقم .)722 :2116 ،9یکی از مهمحرین موضوعاحی که سمازمان بما آن
مواجه میباشد چگونگی انگقزش کاهکنان است ،به این منظوه که نیشها م مظمایف خمود
ها به خوبی انجام دهند حا نتقجتا این اطاقنان حاصمل گمردد کمه مشمتریان ،خمدماو ها بما
کقفقت بسقاه باالیی دهیافت ناایند م این امر سازمان ها قاده خواهمد سماخت حما مشمتریان
موجود هاحفظ نااید (نایهن م ماهاو .)257 :9553 ،2ده ماقع ،مجاوعه خاصی از هفتاههای
کاهکنانی که ده اهائه خدماو به مشتریان با آنها حااس داشمته م حتاممل برقمراه ممیکننمد،
میحواند حأثقر قابمل حموجهی بمر ادهاز مشمتریان از کقفقمت خمدماو داشمته باشمد ،بمویژ
هفتاههای دامطلبانه م اختقاهی که کاهکنان ،هم برای مشمتریان مهمم بمرای سمازمان انجمام
میدهند .این هفتاهها ،هفتاه شهرمندی سازمانی نامقد میشود که به عنموان مشماهکت فمرد
ده مقق کاهی میباشد م خاهج از مقدمد اازاماو میژ نیش آن فرد میباشد م بمه طموه
مستیقم م صریقی ،حوس سقستم هسای پاداش موهد شناسایی قمراه نامیگقمرد (گراهمام،
 .)245 :9554حقیقیاو قابل حوجهی ده خصوص هفتاه مللوب مده عقن حمال غقرهسمای
دهسازمان صوهو گرفته است .بمه چنمقن هفتماهی ،هفتاهشمهرمندی سمازمانی یما (سمندهم
سربازخوب) گفته میشود (اهگان .)9583 ،بر مبنای بقشمتر حتماهیف هفتماه سمرباز خموب،

-Kim
-Nyhen & Marlowe
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هفتاههایی چون مددکاهی اجتااعی ،مقت شناسی ،کامک بمه دیگمران ،نموآمهی ،کاههمای
دامطلبانه م هاینقن عدم برمز هفتاههای نامللوبی چون گالیه ،مشاجر م عقمب جمویی از
دیگران ها ده بر میگقرد.
با حوجه به ملااب ذکرشد هفتماه شمهرمندی سمازمانی نقمز از موضموعاو اساسمی ده
حوز هفتاه سازمانی است که حالش میکند حا با اهائه هاهکاههایی ده جهت افمزایش حتهمد
سازمانی ،بهبود عالکرد ،هضایت مشمتریان ،مفماداهی مشمتری ،هضمایت شمغلی م کقفقمت
خدماو اهائه شد به مشتریان گامهای موثری ها برداهد .بر این اساس حوجه بمه شمهرمندان
هم به افزایش بود م اهاقت آنان به عنوان یکمی از منمابع بسمقاه مهمم سمازمان دهز شمد
است ،هفتاه آنها میحواند بسقاه با اهاقت حلیی شد  ،از این همسمت کمه اممرمز مقییمان
بسقاهی به حجزیه م حقلقل هفتاه شهرمندی ده سمازمانها پرداختهانمد .دهایمن حقیقمق نقمز
هابله بقن دم متغقر هفتاهشهرمندی سازمانی م کقفقت خدماو موهد سنجش قراه میگقمرد،
اذا سئوال اساسی این حقیقق به شرح زیر است:
آیا بقن هفتاهشهرمندی سمازمانی م کقفقمت خمدماو دهیگانهمای انتظمامی شهرسمتان
کرمان هابله مجود داهد؟
ااوانی مدانایی فرد متتیدند ده دنقای کنونی یکی ازاستراحژیهای نوین مدیریت دماتمی
حوجه به میواه شهرمند مداهی م اهائه خدماو باکقفقت مجلب هضایت اهباب هجوع است.
کقفقت خمدماو یکمی از مهمحمرین سماز ها م قراهدادهمایی اسمت کمه بمرای حوضمقح
حاایالو هفتاهی آحی مشتریان ایجاد شد است  .حتی گفته شد است که حوزیع خدماو با
کقفقت ،یکی از اساسیحرین استراحژیها برای بیای شرکت میباشد (کمقم .)729 :2116 ،ده
انجام خدماو ،عالکرد هفتاهی کاهکنمان ،مهمحمرین بخمش از کقفقمت خمدماحی اسمت کمه
مشتریان دهیافت میناایند؛ اذا حقیقق ده این خصوص میحواند از نظر علای داهای اهزش
م اهاقت میژ ای بود م نتایج حاصل از آن موهد استفاد مدیران م نقز مقییقن قراه گقمرد.
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از هاقن هم هدف اصلی این حقیقق به دنبال پاسخگویی به این سوال است کمه آیما هابلمه
متناداهی بقن هفتاهشهرمندی سازمانی (هفتاه مدنی ،جمواناردی ،مجمدان ،نموع دمسمتی م
احترام) م کقفقت خدماو اهائه شد به ممراجتقن ده یگانهمای انتظمامی شهرسمتان کرممان
مجود داهد؟
پیشینه و مفاهیم
رفتارشهروندی سازمانی :مجاوعه ای از هفتاههای دامطلبانه م اختقاهی که بخشمی از
مظایف هسای فرد نقستند ،اما با این مجود حوس می انجام م باعث بهبود مؤثر مظایف م
نیشهای سازمان میشوند (اپل بام م هاکاهان.)95 :2114 ،9
رفتار مدنی :شامل هفتاههایی از قبقل حضوه ده فتااقتهای فوق برناممه م اضمافی ،آن
هم زمانی که این حضوه الزم نباشد ،حاایت از حوسته م حغققراو اهائه شد حوس مدیران
سازمان م حاایل به ملااته کتاب ،مجالو مافزایش اطالعماو عامومی م اهاقمت دادن بمه
نصب پوستر م اطالعقه ده سازمان برای آگاهی دیگمران ،ممیشمود .بمراین اسماس گراهمام
متتید است که یک شهرمند سازمانی خوب نه حنها باید از مباحث همز سازمان آگما باشمد
بلکه باید دهباه آنها اظهاه نظر کند م ده حمل آنهما نقمز مشماهکت فتاالنمه داشمته باشمد
(اهگان.)92 :9588 ،
جوانمردی :حاایل کاهکنان به حقال شرایلی است که داهای کاترین شمرای ایمد آل
موهد نظر آنها میباشد ،بدمن آن که شکایتی انجام دهند (نجاو ممقرزاد .)9388 ،
وجدان :اعضای سازمان هفتاههای خاصی ها انجام میدهند که فراحر از حمداقل سملح
مظقفه ای موهد نقاز برای انجام آن کاه است (اهگان.)5 :9588 ،

- Appelbaum
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نوع دوسرتی :بمه هفتاههمای مفقمد مسودبخشمی از قبقمل ایجماد صماقاقت ،هامدای
مداسوزی مقان هاکاهان که خوا به شکل مستیقم میا غقرمسمتیقم بمه کاهکنمانی کمه داهای
مشکالو کاهی هستند کاک میکند (اسالمی م سقاه.)9 :9386 ،
احترام وتکریم :بقان کنند نقو هفتاه افراد با هاکاهان ،سرپرستان م مخاطبان سمازمان
است .افرادی که ده سازمان با احتمرام م حکمریم بما دیگمران هفتماه ممیکننمد داهای هفتماه
شهرمندی مترقی هستند (اسالمی م سقاه.)9 :9386 ،
کیفیت :کقفقت هقچ متنا م مفهومی به جز هرآنیه که مشتری ماقتا میخواهمد ،نمداهد.
به عباهو دیگر یک مقصول زمانی با کقفقت است کمه بما خواسمتهها م نقازهمای مشمتری
انلباق داشته باشد .کقفقت باید به عنوان انلبماق مقصمول بما نقماز مشمتری حتریمف شمود
(کراسبی.)61 :9584 ،9
خدمات :گرمنرمز( 2ذکر شمد ده سمقد جموادین م کقااسمی )95 :9384 ،خمدمت ها
اینگونه حتریف میکند :خدمت ،فرآیندی است مشتال بمر یمک سمری از فتااقتهمای کمم
بقش نامقسوس که بلوه طبقتی اما نه ازمما هاقشگی ،ده حتامالو بقن مشتریان م کاهکنان
م یا منابع فقزیکی یا کاالها م یا سقستمهای اهائه کنند خدمت ،همی داد حا ها حلی بمرای
مسائل مشتریان باشد.
کیفیت خدمات :هاپسون( 3ذکر شد ده ایران نژاد )994 :9384 ،متتیمد اسمت کقفقمت
خدماو یتنی هسقدگی به جزئقاو ،کقفقت خدماو بدین متنی است کمه حامام فراینمدهای
کسب مکاه مبتنی برمشتری گرایی م سازماندهی کسب م کاه به نقوی باشد کمه مشمتریان
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بتوانند آنیه ها میخواهند ده زمان مللوب بدست آمهنمد ،امذا بخمش دیگمری از کقفقمت
خدمت ،مبتنی بر انسان است ،هفتاه انسانها با مشتریان م با یکدیگر عنصر اصلی است.
اطمینان خاطر :دانش ممهاهو م شایستگی کاهکنان مسمازمان دهاایمای حسمن اعتاماد
ماطاقنان به مشتری (مقرغفوهی م مکی.)66 :9386 ،
نوع متغیرها :الف) متغیرپیش بین :به متغقری گفتمه ممیشمود کمه از طریمق آن متغقمر
مابسته حبققن یا پقش بقنی میگمردد (طماهری .)29 :9389 ،دهایمن حقیقمق هفتاهشمهرمندی
سازمانی به عنوان متغقر پقش بقن ده نظر گرفته شد است.
ب) متغیرمالک :متغقری است که حغققراو آن مابسته به حغققراو متغقر پقش بقن اسمت
(طاهری. )26 :9389 ،
دهاین حقیقق کقفقت خدماو به عنوان متغقر مالز ده نظر گرفته شد است.
هسکت  9مزایای کقفقت خدماو ها به شکلی ساد م هسما ده شمکل شمااه ( )2نشمان
داد است.
شکل :0چرخه کیفیت خدمات (هسکت)71 :1245 ،
افزایش حجم
کسب مکاه

هضایت بقشترکاهکنان

چرخه

هضایت بقشتر مشتری

کقفقت
کاهکنان با انگقز حر

افزایش کقفقت خدماو

-Heskett
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ابعاد کیفیت بر گرفته از متون
فرمحنی :میصود از فرمحنی ،استیبال از مشتری ،مودب م یاهی دهنمد بمودن ،حوجمه بمه
حضوه مشتری
موجز بودن :ماکنش سریع داشتن ،حوضقح دادن دهباه حاخقرها ،حارکمز بمرهمی موضموعاو
کاهی
کامل بودن :اهائه خدماو به طوه کامل ،اهائه دستوهااتالها مپاسخهای کامل
مضوح :به مضوح صقبت م سئوال کردن ،صقبت به زبان مشتری ده صوهو امکان
صققح بودن :حصول اطاقنان از صققح بودن مداهز
باحوجه بودن :باحوجه کامل گوش دادن ،حاایل به اهائه حوضققاو
پاکقز بودن :ظاهر آهاسته م حاقز داشتن ،حفظ مقق کاهی حاقز ،مرحب ،ایان
ابعاد کیفیت در بخش خصوصی
ابتاد کقفقت ده بخش خصوصی ،شامل مواهد زیر میباشد:
ققات :منظوه این نقست که کاال م خدمت موهد نقاز ،با هرققاتی حهقه شود ،بلکه باید حوجمه
داشت مهمحرین انتظاه مشتری این است که کاال یا خدمت ها با ققات مناسب بدست آمهد.
دمام :از ابتاد مهم کقفقت ،طول عار مقصول است ،کاال عرضمه شمد بایمد از دمام م طمول
عار نسبی که متناسب با نقاز مشتری است ،برخوهداه باشد.
قابلقت اطاقنان :منظوه از قابلقت اطاقنان ،زمانی است که باید طمی شمود حما کماال خمراب م
احتااال به حتاقر نقاز پقدا کند.
حقویل به موقع :کاال یا خدمت اهائه شد باید به موقع حقویل مشتری شود.
کاهکرد :کاهکرد مقصول یا خدمت باید متناسب با نقاز مشتری باشد.
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خدماو پس از فرمش :سرعت ده حتاقر ،دهدسترس بودن حتاقرگا یا حتاقر کنند م قواعمد
منتاسب برای نگهداهی م حتاقر صققح ،نشان دهند حتاقر م نگهمداهی مللموب مقصمول،
موهد نظر مشتری است.
هاسازی :کاال یا خدمت باید پمس از حواقمد ،بما اسمتانداهدها م نقمز مشخصمههای طراحمی،
هاسازی داشته باشد.
شکل ظاهری :زیبایی م میبواقت مقصول از جنبههای مختلف برحسب نوع کاال یا خمدمت
است.
شهرو :ده صوهحی که مشتری از کاال یا خدمت دهیافتی هضمایتاند شمود م هضمایت اداممه
یابد .نشان سازمانی حواقد کنند  ،مدهکی برای انتخاب میشود.
ایانی :احتاال مقوع حوادث بر اثر استفاد از کاال یا خدمت ،نشانگر مقزان ایانی آن است.
حأثقر اجتااعی :ماکن است فرآمهد ای حاامی جنبههای یاد شمد ها داشمته باشمد مامی اثمر
مخربی ده جامته برجاگذاهد.
ابعاد کیفیت در بخش دولتی
ابتاد کقفقت ده بخش دماتی با ابتاد کقفقت ده بخش خصوصی حفاموهمای عامد ای داهد.
ابتاد مدیریت کقفقت جامع ده بخش دماتی بسقاه فراحر از طرز نگرشی اسمت کمه مشمتری
نسبت به یک کاال یا یک شی داهد.
موانع بهبود کیفیت خدمات
ده اهائه خدماو به مشتریان مشکالحی برمز میکنند که عباهحند از:
فقدان قابلیت روئیت :حقیقیاو نشان میدهد کمه ده همر اقظمه زممانی  29دهصمد از
مشتریمممانی که از خدماو ناهاضی هستند خرید مجددشان ها کامال متوقف ممیسمازند .بما
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این حال حنها  4دهصد از آنها از سازمان شکایت ممیکننمد .ایمن موضموع مسمئواقت اهائمه
کنندگان خدماو ها برای شناخت فتاالنه مسائل کقفقت خلقرحر میسازد.
مشکالت در تخصیص مسئولیت خاص :ادهاز کلی مشتریان دهباه کقفقت خمدماو
از حجربه مراحل مختلف اهائه خدمت اثر میپذیرد.
الزامات زمانی برای بهبود کیفیت خردمات :اغلمب مسمائل کقفقمت خمدماو نقازمنمد
حالش فرامان ده یک دمه زمانی بلند مدو است چرا که کقفقت خدماو بقشتر مابسمته بمه
افراد است حا سقستم م همیه ها .حغققر نگرشها ماعتیاداو نسمبت بمه حغققمر همیمهها زممان
طوالنی حری ها میطلبد.
نامعین بودن ارائه :کنترل کقفقت م اهائه خدمت حوس افراد به داقمل ماهقمت غقرقابمل
پقش بقنی افراد مشکل است .عنصر انسانی هم شامل مشتریان م همم شمامل کاهکنمان جلمو
باجه ده سازمانها میباشد (قبادیان م دیگران.)46 :9554 ،9
ده مدل مفهومی پژمهش حاضر؛ هفتاه شهرمندی سازمانی به عنموان متغققمر مسمتیل م
کقفقت خدماو متغققر مابسته ده نظر گرفته می شود.
شکل :1مدل مفهومی تحقیق

- Ghobadian

0
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روش شناسی
با حوجه به موضوع ،هدف ،سواالو م اطالعاو مربوط بمه ایمن حقیقمق ،همش حقیقمق
حوصقفی از نوع پقاایشی موهداستفاد قراه گرفته است .هاینقن حقیقق موهد نظمر از حقمث
هدف کاهبردی م نقو گمردآمهی داد هما از نموع حوصمقفی م از شماخه ملااتماو مقمدانی
میباشد .جامته آماهی این حقیقق کاهکنان م مراجته کنندگان به یگانهای انتظامی (متامنت
بهداهی ،کالنتری93م مرکز حتویض پالز پلمقس هاهنامایی م هاننمدگی) شهرسمتان کرممان
میباشد با حوجه به همش انجام این پژمهش م گستردگی جامته پژمهش ،نقاز به ناونهگقری
اجتنابناپذیر است .بهمنظوه حتققن حجم ناونه از فرمول کوکران استفاد شد است که پس
از مقاسباو آماهی ناونه این پژمهش  968نفر حتققن گردید.
ابزاه جاع آمهی داد ها ده این حقیقق به منظوه جاع آمهی داد های مموهد نقماز از دم
پرسشنامه استفاد گردید .پرسشنامه شااه یک برای هفتاهشهرمندی سمازمانی م شمامل 21
سوال ده قااب  9بتد هفتاه مدنی ،جواناردی ،مجدان ،نموع دمسمتی ،احتمرام م پرسشمنامه
دمم نقز کقفقت خدماو ها میسنجد که شامل  96سوال ده قاامب  9بتمد مقسموس بمودن،
قابلقت اعتااد ،پاسخگویی ،هادای م اطاقنان خاطر میباشد.
همش حجزیه م حقلقل داد ها ده این پژمهش برای برهسی هابله بقن متغقرها از ضریب
هابستگی م برای برهسی مقزان حأثقر متغقرها بر یکدیگر از ضریب هگرسقون استفاد شمد
است.
پایایی دهمنی موافهها با استفاد از آافای کرمنباخ 9باالحر از 1/7اهزیابی شمد .ده نتقجمه
پایایی دهمنی حاامی بُتدها موهد حأیقد قراه گرفت .میداه ایمن آماه هما نشمان میدهمد کمه
پرسشنامهها از پایایی باالیی برخوهداهند.

Cronbach's Alpha

0.
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جدمل  .9پایایی پرسشنامههای ابتاد پژمهش
ابتاد هفتاه
شهرمندی

آافای
کرمنباخ

حتداد سؤاالو
هر بتد

هفتاه مدنی

1/717

4

جواناردی

1/838

4

مجدان

1/727

4

نوع دمستی

1/779

4

احترام

1/734

4

ابتاد کقفقت

آافای

حتداد سؤاالو

خدماو

کرمنباخ

هر بتد

مقسوس بودن

1/735

3

قابلقت اعتااد

1/822

3

پاسخگویی

1/892

3

هادای

1/823

4

اطاقنان خاطر

1/881

3

یافتههای تحقیق
با حوجه به حجزیه م حقلقل داد ها (جدمل 47 ،)2نفر (27/57دهصد) از پاسخگویان ده
میلع حقصقلی زیرکاهشناسی 87 ،نفر ( )99/78ده میلمع حقصمقلی کاهشناسمی م  34نفمر
( )21/23ده میلع حقصقلی کاهشناسی اهشد م باالحر میباشمند 924 .نفمر (73/8دهصمد) از
پاسخگویان مرد م  44نفر (26/2دهصد) زن میباشند.
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جدول  .0ویژگیهای جمعیت شناختی
مقطع تحصیلی
زیر کارشناسی

کارشناسی

جنسسیت
کارشناسی ارشد و

مرد

باالتر

زن

تعداد

37

07

13

123

33

درصد

27/17

٧1/70

28/21

71/0

2٢/2

توصیف متغیر رفتارشهروندی سازمانی
نقو ساخت این متغقر از 21سوال  9گزینه ای حشکقل شد است (جدمل  .)3مقمانگقن
آن برابر با ( ،)4/9مقانه برابر با ( ،)4/9مد برابر با ( ،)4بقشمترین مکاتمرین میمداه مشماهد
شد به حرحقب برابر با (9م )2میباشد .با حوجه به ناوداه نار هفتاهشهرمندی سمازمانی58
دهصد از آزمودنیها باالحر از سلح متوس میباشد.

جدول .1رفتارشهروندی سازمانی در میان آزمودنی ها
مولفه ها

ميانگين

ميانه

مد

بيشترین

کم ترین

تعداد

رفتارمدنی

1/07

3

3

٧

1/2٧

1٢0

جوانمردي

3/2٧

3/2

3

٧

2

1٢0

وجدان

3/2

3/٧

3/٧

٧

2

1٢0

نوع دوستی

1/1٧

3

3

٧

1

1٢0

احترام

3

3/٧

3/٧

٧

1

1٢0

ميانگين

3/1

3/٧

3

٧

2

1٢0
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توصیف متغیر کیفیت خدمات
این متغقر از  96سوال  9گزینه ای حشکقل شد است (جدمل  .)4مقانگقن آن برابمر بما
( ،)3/19مقانه برابر با ( ،)3/9مد برابر با ( ،)3بقشترین مکاتمرین میمداه مشماهد شمد بمه
حرحقب برابر با (9م )2میباشد .بما حوجمه بمه ناموداه نامر کقفقمت خمدماو 61دهصمد از
آزمودنیها باالحر از سلح متوس میباشد.
جدول .0کیفیت خدمات در میان آزمودنی ها
ميانگين

ميانه

مولفه ها
محسوس بودن

1/12

3

قابليت اعتماد

1/81

بيشترین

مد

کم ترین

تعداد

1

٧

1/٧

1٢0

1

٧

1/٧

1٢0

پاسخگویی

2/٧0

1

1

٧

1/٧

1٢0

همدلی

1/17

1

1

٧

2

1٢0

اطمينان خاطر

1/21

1

3

٧

1/٧

1٢0

ميانگين (کيفيت

9/55

9/5

9

5

2

961

1/٧

خدمات)

بررسی فرضیهها
جدول .7میزان همبستگی و معنی داری بین رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات
متغير
کیفیت
خدمات

رفتارشهروندي
کندال
ضریب
همبستگی
8/17٢

فراوانی

 مقدار P8/882

1٢0

اسپیرم:
ضریب
همبستگی
8/113

 Pمقدار
8/821

هاانلوه ده جدمل  .9مشاهد میشود ،با حوجه به اینکه میداه  - Pبه دست آمد همر
دم آزمون ()1/123 ،1/112کاتراز سلح متنی داهی ( )1/19میباشمد؛ امذا فمرض صمفرهد
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میشود م میحوان ادعا کرد که بقن دم متغقمر هفتاهشمهرمندی سمازمانی مکقفقمت خمدماو
هابله خلی متنی داهی موجود است که با حوجه بمه مثبمت بمودن هابلمه موجمود (،1/976
 )1/934هابله مستیقای بقن هفتاهشهرمندی سازمانی مکقفقت خدماو مشاهد میگردد.
جدول .7میزان همبستگی و معنی داری بین رفتار مدنی و کیفیت خدمات
رفتار مدنی
متغير
کیفیت
خدمات

کندال
ضریب
همبستگی
8/123

فراوانی

 مقدار P1٢0

8/882

اسپیرم:
ضریب همبستگی
8/13٢

 Pمقدار
8/882

نتایج جدمل .6نشان میدهد ،با حوجه به اینکه میداه  - Pبه دست آمد همر دم آزممون
()1/112کاتراز سلح متنی داهی ( )1/19میباشد؛ اذا فرض صفرهد ممیشمود م ممیحموان
ادعا کردکه بقن دم متغقر هفتاه مدنی مکقفقت خدماو هابله خلی متنی داهی موجود است
که با حوجه به مثبت بودن هابله موجود ( )1/ 946 ،1/924هابله مستیقای بقن هفتاه ممدنی
مکقفقت خدماو مشاهد میگردد .بنابراین انتظاه داهیم ده سمازمان همایی کمه کاهکنمان از
هفتاه مدنی باالیی برخوهداهند ،مقزان کقفقت خدماو افزایش یابد.
جدول .5میزان همبستگی و معنی داری بین جوانمردی و کیفیت خدمات
جوانمردی

متغیر
کندال
کیفیت
خدمات

ضریب
همبستگی
8/87٢

اسپیرم:

 مقدار P8/8٧7

فراوانی

1٢0

ضریب همبستگی
8/121

 مقدار P8/8٢1
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از آنجائقکه میداه  - Pبه دست آمد همر دم آزممون ()1/163 ،1/197بقشمتراز سملح
متنی داهی ( )1/19میباشد؛ اذا فرض صفر هد نایشود م ممیحموان گفمت بمقن دم متغقمر
جواناردی م کقفقت خدماو هابله خلی متنی داهی موجود نقست .
جدول .4میزان همبستگی و معنی داری بین وجدان و کیفیت خدمات
وجدان

متغير

کيفيت
خدمات

کندال
ضریب
همبستگی
8/877

فراوانی

 مقدار P8/831

اسپیرم:
ضریب همبستگی

1٢0

8/18٢

 مقدار P8/831

ده جدمل  ،8با حوجه به اینکه  - Pمیمداه بمه دسمت آممد همر دم آزممون (،1/149
)1/143کاتراز سلح متنی داهی ( )1/19میباشد؛ اذا فرض صمفرهد ممیشمود م ممیحموان
گفت بقن دم متغقر مجدان م کقفقت خدماو هابلهای مجود داهد.
جدول  .2میزان همبستگی و معنی داری بین نوع دوستی و کیفیت خدمات
متغير
کیفیت
خدمات

نوع دوستی
کندال
ضریب
همبستگی
8/87٢

فراوانی

 مقدار P8/8٧1

1٢0

اسپیرم:
ضریب
همبستگی
8/18٢

P
 مقدار8٢1
8/

نتایج جدمل  . 5چون میداه  - Pبه دست آمد هر دم آزمون ()1/169 ،1/195بقشمتراز
سلح متنی داهی ( )1/19میباشد؛ اذا فرض صفر هد نایشود م ممیحموان گفمت بمقن دم
متغقر نوع دمستی مکقفقت خدماو هابله خلی متنی داهی موجود نقست.
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جدول .10میزان همبستگی و معنی داری بین احترام و کیفیت خدمات
احترام
متغير
کیفیت
خدمات

کندال
ضریب
همبستگی
8/812

فراوانی

 مقدار P8/81٢

1٢0

اسپیرم:
ضریب
همبستگی
8/123

 Pمقدار
8/821

ده جدمل  .91میداه  - Pبه دست آمد هر دم آزمون ()1/129 ،1/196کاتر از سلح متنی
داهی ( )1/19میباشمد؛ امذا فمرض صمفر هد میشمود م ممیحموان ادعما کمرد کمه بممقن دم
متغقراحترام م کقفقت خدماو هابله خلی متنی داهی موجود است .بنابراین انتظماه داهیمم
ده سازمان هایی که کاهکنان ازاحترام باالیی برخوهداهند ،مقمزان کقفقمت خمدماو افمزایش
یابد.
بحث و نتیجه گیری
سازمانها به میژ سازمانها ده کشوههای جهان سموم کمه نقازمنمد جهشمی عامد ده
کاهآمدی میباشند بایستی زمقنه ها به گونهای فراهم کنند که کاهکنان م مدیرانشان با طقمب
خاطر حاامی حجربقاو ،حواناییها م ظرفقتهای خود ها ده جهت اعتالی اهمداف سمازمانی
بکاه گقرند .این امر مقسر نخواهد شد مگر انکه اصول م قواعد مربوط به هفتماه شمهرمندی
سازمانی شناسایی م بسترهای الزم برای پقاد سازی اینگونه هفتاههما فمراهم گمردد .دنقمای
امرمز به شدو م با سرعت قابل مالحظهای ده حال حقول م حغققر اسمت م جهمانی شمدن،
پدید ایست که باعث شد سازمانها پا ها از مرزهای مقلمی م ملمی فراحمر گذاشمته ،ماهد
عرصه هقابت شدید بقناااللی شوند .ده این مقان سمازمانها بمرای اینکمه بتواننمد ده ایمن
عرصه نیشی پر هنگ داشته باشند ،ده جستجوی شقو های جدیمدی بمرای حمداکثر کمردن
عالکرد م حالش کاهکنان هستند .هفتاه شهرمندی سازمانی یک پدیمد نوظهموه اسمت کمه
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میحواند ده این هاستا گامی برداهد .ضان اینکه ذکر این نکته ضمرمهی اسمت کمه هرچنمد
هفتاه شهرمندی ده جوامع گوناگون مجود داهد ،اقکن فرهنگ م ماهقت آن حأثقر غقمر قابمل
انکاه بر هفتاهشهرمندی م نوع آن م هاینقن مقزانی که افراد آن ها بمرمز ممیدهنمد ،داهد م
بایممد حوجممه داشممت کممه فرهنگهممای گونمماگون ماکممن اسممت ابتمماد م انممواع متفممامحی از
هفتاهشممهرمندی ها اهائممه داد م دهز متفممامحی از ابتمماد هفتمماه شممهرمندی داشممته باشممند
(صنوبری.)9387 ،
دهاین حقیقق حالش گردید حا اهحباط دم میواه مهم موهد برهسی قمراه گقمرد .حجزیمه م
حقلقلهای صوهو گرفته م نتایج حاصل از برهسی ضریب هابسمتگی حماکی از آن اسمت
که:
 اهحبمماط متنمماداه مثبتممی بممقن هفتاهشممهرمندی م کقفقممت خممدماو مجممود داهد.هفتاهشهرمندی سازمانی برای بیای سازمان حقاحی است .برطبمق نظریمه پردازانمی هایمون
اهگان هفتاهشهرمندی سازمانی میحواند کاهایی سازمان ها حداکثر سماخته م عالکمرد مموثر
سازمان ها اهحیاء بخشد  .ده نتقجه افراد داهای هفتاهشهرمندی باال میحوانند نیش به سمزایی
ده بهبود کقفقت خدماو داشته باشند (موهفی.)288 :2112 ،
برای افزایش هفتاهشهرمندی سازمانی به مدیران سازمانها حوصقه میشمود بمه هویمت
سازمانی ،عداات سازمانی ،حتهمد سمازمانی م سمبک ههبمری حوجمه شمود .هرچمه هویمت
سازمانی افراد حیویت شود ،عداات سازمانی هعایت شود ،حتهد سازمانی باال باشد م سمبک
ههبری از نوع حشوییی یا حاایتی باشد هفتاهشهرمندی باال میهمد .بنابراین حوصقه میشود
این سازمانها عوامل ذکر شد باال ها ده اماویت قراه دهند (نجاو م مقرزاد .)89 :9388 ،
مجود اهحباط مثبت م متناداه بقن هفتاهمدنی م کقفقت خدماو ،از دیگر نتایج به دست
آمد از حقیقق حاضر میباشد ،که نشان دهند اهاقت هفتاهمدنی ده جهت افزایش کقفقمت
خدماو میباشد .بدین متنی که افراد داهای هفتاهمدنی باال میحواننمد نیمش بمه سمزایی ده
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بهبود کقفقت خدماو ایفا ناایند .عواملی مانند انلباق با حغققراو سازمان ،مشاهکت فتمال م
دامطلبانه ده جلساو کاهی ده هااهنگی فتااقت اعضای حقم موثر م باعث افزایش کماهایی
م اثربخشی میگردد ده نتقجمه کاهکنمانی کمه داهای هفتاهممدنی بماالحری هسمتند عالکمرد
باالحری داهند م هاقن باعث افزایش کقفقت خدماو برای اهباب هجوع میگردد (صنوبری،
.)56 :9387
 نتقجه دمم که از حقیقق حاضر حاصل شد  ،بقانگر عدم مجود اهحباط مثبت م متنمی داهبقن جواناردی م کقفقت خدماو میباشد.
 نتقجه سوم بقانگر مجمود اهحبماط مثبمت م متنمی داه بمقن مجمدان م کقفقمت خمدماومیباشد .ده صوهو داها بودن باالحرین حد مجدان میحموان جامتمهای ها حصموه کمرد کمه
دهآن افراد ده مشاغل گوناگون ستی داهند حا کاههای مقمممواه ها بمه بهتمرین مجمه م بمه
طوه دققق م کامل م با هعایت اصول بهقنه سازی انجام دهند .پس مجدان موجب میگمردد
حا افراد سقستای منظام مندگردند (خودکنترای) .مجدان کاهکنان حقت حأثقر عوامل مختلفی
است:
م به کاهگقری کاهکنان بر اساس عالقه م حوانایی م متقاههای قابل انداز گقری.
م حالش برای اهضاء نقازهای کاهکنان.
م احتساب سختی ،حساسقت م پقیقدگی کاه ده حنظقم حیوق م مزایا.
م اهائه فرصت م امکان الزم برای حرفقع کاهکنان.
م حشویق م حنبقه کاهکنان.
م شرکت دادن کاهکنان ده حصاقم گقریهای سازمانی.
م حفویض اختقاه م عدم حارکز حا حد امکان.
م حیسقم کاه مللوب کاهکنان.
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 نتقجه چهاهم بقانگر عدم مجود اهحباط مثبت م متنی داه بقن نوع دمسمتی م کقفقمتخدماو میباشد.
 آخرین نتقجه به دست آمد از حقیقق حاضر ،بقانگر مجود اهحباط مثبمت م متنماداهبقن احترام مکقفقت خدماو میباشد .ده ماقع افراد اگر میخواهند ده زمقنمه کماهی موفمق
باشند ،باید ده پی ایجاد همابلی خوب م موثر با دیگران باشند .احتمرام بمه اهبماب هجموع،
حدمین همشها م همیه هایی که نشانگر احترام به اهباب هجوع باشد م ماکنش مناسمب بمه
برخوهدهای نامناسب آنان اعتااد مردم ها به دستگا های دماتی افزایش ممیدهمد .کاهکنمان
باادب م نزاکت حضاد بقن گرمهی کاتری داهند .بنابراین باعث میشوند که زمان کاتری به
فتااقتهای مدیریت حتاهض اختصاص داد شود (صنوبری.)56 :9387 ،
پیشنهادها
 برای این که سازمانها ده جهت ایجاد هفتاهشهرمندی سمازمانی حرکمت کننمد بایمدگام به گام حرکت کرد .چون فرایند هفتاهشهرمندی سازمانی یک فرایند یمک همز نقسمت
که بتوان مانند یک حکنواوژی جدید به سرعت آن ها ماهد سازمان کمرد ،بلکمه یمک فراینمد
مدامم م زمان بمر ممیباشمد .دهصموهحقکه سمازمانهای موفمق م نماموفق ده جهمت ایجماد
هفتاهشهرمندی سازمانی به طوه قاطع گام هایی برداهند دهاین صوهو کاهایی م بهمر مهی
م ده نهایت کقفقت خدماو اهائه شد به اهباب هجوع به طوه باایو افزایش خواهد یافمت
م این امر باعث اهحیاءعالکرد آنها ده مقان سازمانهای دیگر خواهد شد.
 ایجاد هفتاهشهرمندی سازمانی نقازمند یک فرهنمگ بمر مبنمای اهزشهمای مشمترزاست هفتاهشهرمندی ده مققلمی حوسمته مگسمترش پقمدا ممیکنمد کمه ده آن اهزشهما م
نگرشهای مشمترکی بمقن کاهکنمان ده خصموص پقمرمی دامطلبانمه کاهکنمان از قموانقن م
میرهاو (سازمانی) مظقفه شناسی ،حامل پذیری نسبت به مشکالو م سختیهای همزممر م
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مفاداهی نسبت به سازمان پدید آمد باشد .یتنی از هفتاه شهرمندی به عنموان یمک ااگمو م
فرهنگ یاد شود.
 برای پاسخگویی به نقازهای اهباب هجوع مدادن مشامه های دهست به آنان بایمد دمموضوع مد نظر قراه گقرد .امل این که قبل از کامل شدن حخصص افراد ده حدی کمه آنمان
به طوه متیوای پاسخگویی نقازهای مراجته کنند باشند ،بایستی از پاسمخگویی بمه اهبماب
هجوع خودداهی ناود ،ثانقا این که آموزشها حنها مقدمد به امایل استخدام نشد  ،بلکمه ده
جهت بهبود م حوسته حواناییهای فتلی نقز مد نظر قراه گرفته شود.
 کاهکنان اهائه دهند خدمت ده یگانهای انتظامی بایستی مهاهوهمای اهحبماطی بماال،قاده به ماکنش مناسب ،قانع سازی ،دهز حفامو ها ،کماه گرمهمی ،حموان گفتگمو ،اهحبماط
شفاف م مقانجی گری داشته باشند .این چنقن افرادی قادهند با برقراهی یک هابله مناسمب
با مراجته کنند سریتأ اعتااد م اطاقنان آنان ها جلب کند .بنابراین کاهکنمان ممیحواننمد بما
افزایش حتامالو ماحترام صققح با اهباب هجوع ،باعث اثربخشی باالحر بمرای سمازمانهای
خود باشند.
 عالکرد کاهکنان اهائه کنند خدماو ،بخمش مهامی از کقفقمت خمدماو دهز شمدبوسقله مراجته کنند ها حشکقل میدهد .عواملی مانند نبود نظام اطالع هسانی م بکماهگقری
فنامهی اطالعاو نامناسب – عدم انجام کاه یا خدمت معد داد شد ده زمان میره -عدم
اهائه خدماو به اهباب هجوع ده کوحا حرین زمان -نداشتن دانش کافی برای پاسخگویی بمه
سئواالو اهباب هجوع-عدم حوجه شخصی به اهباب هجوع مواهدی هستند که سازمانها ها
غقراثربخش ناود م باعث پائقن آمدن کقفقت برای اهباب هجوعان میشود.
 اگر کاهکنان دامطلبانه ده حل مشکالو کاهی به سمایر هاکماهان یما هاکماهانی کمهداهای حجم کاهی سنگقنی هستند کاک کنند مده سمازمان ممدیران بمه شمکایاو م گالیمه
مندیهای جزئی کاهکنان هسمقدگی کننمد م کاهکنمان حمالش کننمد ده هنگمام مشمکالو م
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موقتقتهای دشواه م ناخوشایند بدمن گالیه منمدی م ناهضمایتی از خمود خویشمتن داهی
نشان دهند مکاهکنان حالش کنند قبل از انجام هر عال یا احخاذ هر حصاقای اطالعماو الزم
ها جاع آمهی کنند م کاهکنان حالش کنند حق دیگران ها ده استفاد از منابع هعایت کننمد،
این مواهد باعث افزایش کاهایی سازمان شد م ده نتقجه موجب افمزایش کقفقمت خمدماو
خواهد شد.
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