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 پیشینه تحقیق

 کتاب ها

آشنایی با مبانی نظری و در کتاب فرهنگ تکریم نوشته ای آقای دکتر احمد اصل هاشمی به موضوعاتی مانند 

ع رسانی التشریح پیامدهای طرح تکریم در ارتقای کرامت انسانی و افزایش بهره وری اط ،محتوای طرح تکریم

تبیین اصول مشتری محوری و رعایت احترام ارباب رجوع از دیدگاه کامل در زمینه خدمات قابل ارائه به مشتری 

ارزشی تشریح خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع و مستند سازی فرآیندها گوش دادن به صدای مخاطب و مشتری 

پرداخته است ولی در مورد نقش تکریم و احترام ارباب رجوع در مراکز خدماتی  تشریح مشکالت مشتری گرایی

 مراکز درمانی سخنی نگفته است.مانند 

 پایان نامه ها

: یارباب رجوع ) مورد مطالعات میتکر یانجیم ریبا متغ یدرسالمت ادار یهوش فرهنگ ریتاثای با عنوان مطالعه

هوش  ریتاث یپژوهش به بررس نیدر ابیان شد.  شعبانهاحاجی ابوالفضل توسط 1399در سال (نیقزو یاستاندار

 یفیتوص - یانجام پژوهش کاربرد وهیارباب رجوع پرداخته شد. ش میتکر یگر یانجیو م یبر سالمت ادار یفرهنگ

 5نفر به عنوان نمونه ) 160که تعداد  باشد،یم نیقزو یکارکنان استاندار هیپژوهش، شامل کل یبوده و جامعه آمار

 یی. روادیپژوهش از پرسشنامه استفاده گرد یهاداده یجمع آور یگرفته شدند. برا نظر رها( د هیبرابر تعداد گو

کرونباخ  یآلفا بیضر ،ییایسنجش پا یقرار گرفت و برا دییمحتوا مورد تا ییپرسشنامه با استفاده از سنجش روا

 دیگرد عیکارکنان توز نیپرسشنامه ب 113بدست آمد. سپس تعداد  7/0 یکل پرسشنامه باال ییایمحاسبه شد که پا

پرسشنامه سالم و قابل اتکا بوده و لذا  108قرار گرفت. الزم به ذکر است که از تعداد مذکور لیو تحل هیو مورد تجز

 ،ی)فراوان یفیتوص یشده با روش آمار یجمع آور یهاداده لیو تحل فیقرار گرفت. توص لیو تحل هیمورد تجز

انجام گرفت.  Smart plsافزار ( با نرمی)معادالت ساختار یو استنباط spssافزار  رمانحراف استاندارد( با ن ن،یانگیم

، رجوعارباب میبر تکر یفرهنگرهوشی، تاث یبر سالمت ادار یفرهنگ رهوشیتاث رازیپژوهش نشان داد که بغ جینتا

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84%20%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7&basicscope=5&item_id=1280778
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84%20%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7&basicscope=5&item_id=1280778
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 ریتأث نیقزو یاستاندار رد یارباب رجوع و سالمت ادار تیبر عملکرد ورضا ،یاداررجوع بر سالمتارباب میتکر

 مثبت و معنادار دارد.

میانجی رضایت شغلی،  ه نقشبا توجه ب رجوع ارباب تکریم تاثیر توانمند سازی سازمانی برای تحت عنوان مطالعه

 1395 در سال تعهد عاطفی و توانمندسازی روانشناختی کارکنان کمیته امداد امام خمینی )ره( استان گیالن

این تحقیق از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از لحاظ نوع روش توصیفی انجام شد.   مجید بهمن یارتوسط 

ت. از نظر جمع آوری داده ها، تحقیق میدانی محسوب می شود. جامعه آماری در این تحقیق، شامل کارکنان اس

نفر می باشد که بر اساس فرمول جامعه محدود کوکران،  434 کمیته امداد امام خمینی )ره( استان گیالن به تعداد

نتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها در نفر از آنها بر اساس روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس ا 239

تحقیق حاضر، پرسشنامه می باشد که دارای روایی محتوا بوده و از نظر پایایی براساس ضریب آلفای کرونباخ برای 

، رضایت شغلی،تعهد عاطفی، توانمندسازی سازمانی و توانمندسازی روانشناختی به  رجوع ارباب تکریم متغیرهای

شده است. داده های تحقیق با استفاده از نرم تایید  942/0، 925/0، 815/0، 884/0، 813/0،ترتیب با مقدار

 تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که میزان تاثیر توانمندسازی سازمانی بر LISREL 8.54 وSPPS20 افزار

 تکریم ارباب رجوع سازمانی بر؛ تاثیر توانمندسازی 37/0میانجی رضایت شغلی  ه نقشبا توجه ب رجوع ارباب تکریم

میانجی  نقش با توجه به تکریم ارباب رجوع و تاثیر توانمندسازی سازمانی بر 12/0 تعهد عاطفی ه نقشبا توجه ب

 است. 19/0 توانمندسازی روانشناختی

ارباب رجوع در اداره کل راه آهن  میطرح تکر یعوامل موثر بر اجرا یبندو رتبه ییشناساای تحت عنوان مطالعه

 نییو تب ییپژوهش، شناسا نیهدف از انجام ای انجام شد. ابوالفضل مالحسنتوسط  1395در سال  شمال شرق

پژوهش  نیا یباشد. جامعه آمار یارباب رجوع در اداره کل راه آهن شمال شرق م میطرح تکر یعوامل موثر بر اجرا

در آن شرکت مشغول به خدمت  1395باشد که در سال  یراه آهن شمال شرق منفر از کارکنان اداره کل  450

نفر محاسبه شده است. ابزار  201 ساده یتصادف یریکوکران و به روش نمونه گ مولهستند. حجم نمونه از فر

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/f372740cb417f58a8dfe338884a7ea96/search/4d51aa47051f679fb1cdbce95d1f79dc
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/f372740cb417f58a8dfe338884a7ea96/search/4d51aa47051f679fb1cdbce95d1f79dc
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%20%DB%8C%D8%A7%D8%B1&basicscope=5&item_id=1604390
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طبقه  فیارباب رجوع استفاده شده است که بر حسب ط میپرسشنامه محقق ساخته تکر ق،یتحق نیپژوهش در ا

 یتن ارنظراظه قیاز طر ز،یاستاندارد پژوهش ن یپرسشنامه ها ییشده است. روا می(، تنظیا نهیگز5) کرتیل یبند

 0.884ارباب رجوع  میکرونباخ پرسشنامه تکر یآلفا نیشد. همچن دییو تا یبررس تیریچند از متخصصان مد

است. در  دهیاستفاده گرد یو آمار استنباط یفیداده ها، از روش آمار توص لیو تحل هیتجز ی. برادیمحاسبه گرد

از روش آزمون  ات،یآزمون فرض یبرا جینتا لیو درصد و در تحل یفراوان ن،یانگیداده ها به محاسبه م فیتوص

پژوهش،  یها هیبدست آمده از فرض جیداده ها و نتا لیو تحل هیاستفاده شده است. بنابر تجز دمنیدوجمله و فر

سازمان در ارتباط  یمنشور اخالق نینحوه ارائه خدمات به ارباب رجوع، تدو یو مستند ساز یشفاف ساز یمولفه ها

و کارکنان موفق و  رانیمد قیاز مردم و تشو یارائه خدمات به مردم، نظرسنج یو اصالح روش ها بودبا مردم، به

ارباب رجوع در اداره کل راه آهن شمال شرق  میطرح تکر یدر اجرا یو کارکنان خاط رانیبا مد یبرخورد قانون

 نقش دارد.

 یهامولفه ییدامغان از منظر ارباب رجوع و شناسا یرفتار کارکنان شهردار یفیک یابیارز"ی با عنوان مطالعه

و بر اساس  یحاضر بر اساس هدف از نوع کاربرد قیتحقبیان شد.  1394 ی در سالکیبحسن اکبریعلتوسط  "بهبود

ارباب  هیکل قیتحق نیاست. جامعه مورد مطالعه ا یهمبستگ - یفیداده ها از نوع توص یو نحوه گردآور تیماه

 ییایپرسشنامه بود. پا قی. ابزار تحقدیگرد یاز آنها بررس ینفر 384نمونه  کیکه  باشدیدامغان م یرجوعان شهردار

شده با استفاده  یگردآور یهاقرار گرفت. داده دییمورد تا0.847کرونباخ و با مقدار یبه روش آلفا سشنامهپر نیا

رفتار کارکنان از نظر  نیمطالعه نشان دادند که ب یهاافتهی. دیگرد لیو تحل هیتجز 21 نسخه SPSSنرم افزار 

 . دامغان رابطه وجود دارد یرجوع در شهردار باربا تیرضا یرفتار کارکنان از نظر عملکرد بر رو نیبرخورد و ب
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 های داخل کشور  مقاله

ق حرفه الت و چالش های رشد اخالم و بررسی مشکالق حرفه ای از دیدگاه اسالبررسی اخپژوهشی تحت عنوان 

ق البررسی اخهدف  باانجام شد. این پژوهش  1399در سال  دکتر مهدی مهدی زاده رستمتوسط  ها ای در سازمان

ادارات و سازمان ها از منظر آموزه های دینی به رشته حرفه ای و ارائه راهکارهایی جهت نهادینه کردن آن در 

مجموعه با شیوه  نای تحلیلی صورت گرفته است. -با استفاده از روش توصیفی . پژوهش حاضرتحریر در آمده است

تحلیلی  -ق حرفه ای در دو قالب تفصیلیالمؤلفه های اخ نت و روایات و سخنان بزرگان علم و دیابهره گیری از آی

پژوهش حاکی از آن است که بکارگیری نیروی انسانی متعهد و مقید ن اری ارائه گردیده است. یافته های ایو نمود

منشور  نبه اخالقیات و قانون در ادارات و سازمان ها، آموزش علمی مؤلفه های اخالقی توسط کارکنان متعهد، تدوی

یری یا به بیانی دیگر نهادینه کردن مؤلفه های به یادگ القیاتاخالقی در ادارات و سازمان ها، تبدیل آموزش اخ

ق حرفه ای در سازمان الای از جمله راهکارهای تقویت و توسعه اخاخالقی و مسأله محور بودن در امور اخالق حرفه

  .ها و ادارات مطرح شده اند

ترجیح مراکز درمانی فرار مشتریان محلی: شناسایی عوامل اساسی موثر بر "در پژوهشی با عنوان  (1398)زارعی

اجتماعی، تنوع مراکز درمانی، -عامل ظرفیت، فرهنگی  9دریافتند که  "ها توسط بیماران بومی سایر شهرستان

منابع انسانی، تصویر ذهنی و اعتماد عمومی، مدیریتی، رفتاری، خدمات، و تجهیزات پزشکی به عنوان اصلیترین 

این تحقیق به روش اکتشافی در شهرستان  .ستانها شناخته شدندعوامل موثر بر ترجیح مراکز درمانی سایر شهر

های پژوهش انتخاب  عنوان نمونه گیری هدفمند، به نفر به روش نمونه 32سراب به انجام رسید. بدین منظور تعداد 

ایج بر اساس نت .و از تکنیک مصاحبه استفاده شد و تحلیل داده ها با استفاده از نظریه داده بنیاد انجام گرفت

شود عوامل شناسایی شده در این تحقیق را ریزان مراکز درمانی شهرستان سراب پیشنهاد می پژوهش، به برنامه

 .در راستای جلوگیری از خروج بیماران محلی از شهرستان مد نظر قرار دهند
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توسط  "ارباب رجوع در وزارت ورزش و جوانان میتوسعه تکر یارتباط یالگو"با عنوان با عنوان  گرید یپژوهش

پژوهش  یآمار یبود. جامعه (کم-یفی)کختهیانجام شد. روش پژوهش حاضر آم 1398 در سال  انیفاطمه رئوف

هدفمند به عنوان  یرگیروش نمونه سبنفر بر ح 41 منظور تعداد نیپژوهش بودند که بد یشامل نخبگان در حوزه

-مهین یمحقق ساخته و مصاحبه یشامل پرسشنامه پژوهش ی. ابزار گردآوردندیپژوهش مشخص گرد ینمونه

پرسشنامه  نیا ییایپا نیقرار گرفت. همچن یپرسشنامه با توجه به نظر خبرگان مورد بررس ییبود. روا افتهساختاری

 یکم لیو تحل هیدر قسمت تجز =α 58/0قرار گرفت  یمورد بررس کرونباخ یآلفا یبا استفاده از روش محاسبه

 ،یفن هایرساختیبه عنوان عوامل ز یعامل کل 7پژوهش نشان داد که  جیاستفاده شد. نتا متلیپژوهش، از روش د

 های¬و جنبه یتیحما هایجنبه ،یعوامل فرهنگ زش،یانگ ،یو مقررات سازمان نیقوان ران،یکارکنان و مد یتوانمند

. با توجه دیگرد ییارباب رجوع در وزارت ورزش و جوانان شناسا میتکر ی¬به عنوان عوامل مؤثر بر توسعه یسازمان

=اثرشبکه( به عنوان  598/0 ی)=اثر شبکه( و عوامل فرهنگ 175/4) یتیحما های¬که جنبه دیمشخص گرد جیبه نتا

= اثرشبکه(،  411/0) یفن یرساختهای= اثرشبکه(، ز -489/0و کارکنان)  رانیمد یو عوامل توانمند یعوامل عل

=اثرشبکه( به  -088/4) یسازمان هایاثرشبکه( و جنبه-= -555/0) زشی=اثرشبکه، انگ (469/0و مقررات )  نیقوان

 .دیمشخص گرد یعنوان عوامل معلول

 های شهرستان سوادکوهبررسی رابطه بین اخالق کاری پلیس و تکریم ارباب رجوع در کالنتریپژوهشی تحت عنوان 

این نتیجه دست یافتند که بین رفتار تدوین شده است. در این پژوهش  مطهره مهدویتوسط  1398در سال 

در جامعه پژوهش مشاهده شد که کارکنان  اخالقی و تکریم ارباب رجوع رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

تند و کارشان احساس گرمی به کار دارند، در کار جدیت و تالش دارند، تا حدودی خونسرد هستند، چابک هس

نسبتاً به خوبی پیش میرود همچنین تمام هوش و حواسشان به کار است، در محیط کار نقش مهم و مؤثری دارند، 

جامعه آماری پژوهش تمامی کارکنان نیروی انتظامی  .آدم دقیقی هستند و برای ارباب رجوع شخصیت قائل هستند

 عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش برای جمع به نفر 60شهرستان سوادکوه هستند و از بین این افراد 
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ساخته تکریم ارباب رجوع  وری اطالعات و دستیابی به اهداف، از پرسشنامه استاندارد اخالق و پرسشنامه محققآ

یابی  مدل  5وتحلیل اطالعات از روش  نظران در نیروی انتظامی تکمیل شد. برای تجزیه صاحب با تأیید اساتید و

های اخالق دهد که بین مؤلفه الت ساختاری و نرمافزار لیزرل استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان میمعاد

های تکریم ارباب رجوع  کاری )عالقه به کار، پشتکار در کار، روابط انسانی در محل کار، مشارکت در کار( با مؤلفه

 ز توانمندی و تفحص، داشتن نظم و برنامهوانصاف، برخورداری ا )خوشرفتاری، برخورد محترمانه، رعایت عدل

 .ریزی، مهربانی و عطوفت( ارتباطات معناداری وجود دارد

مدیریت  مبتنی بر قانون در حوزه بهداشت و درمان رجوع اثرگذار بر تکریم ارباب عوامل"ای با عنوان مطالعه

در بین توسط حرمت اصغری به تحریر در آمده است. یافته ها حاکی از آن است  1396در سال  "کشوری خدمات

عوامل ساختاری و رفتاری، عوامل ساختاری در تحقق تکریم اربابرجوع از تأثیر بیشتری برخوردار است. بنابراین به 

های مدیریتی، ، نظامقوانین و مقررات)های ساختاری سازمان نظر میرسد توجه بیشتر مدیران بیمارستان به مؤلفه

های شخصیتی بر اساس از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به اهمیت ویژگی (فنّاوریهای سازمانی و ارتباطی

کارگماری ایشان در مناصبی که مستلزم  نتایج آماری به نظر میرسد دقت بیشتر در استخدام کارکنان و یا به

های آماری و آزمون فرضیات پژوهش نتیجه تحلیل. ن است ضروری استارتباط مداوم با بیماران و همراهان ایشا

پایبندی اعتقادی، ویژگی )به کمک ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه نشان داد که عوامل رفتاری 

قی، امکانات و فنّاوری، الرسانی، آموزش کارکنان، منشور اخ عطالا(و عوامل ساختاری  (شخصیتی و سبک ارتباطی

های دو گروه  دار دارد. نتایج تحلیل میانگین بر تکریم اربابرجوع تأثیر معنی (رائه بازخور و سازوکار تشویق و تنبیها

آنکه در عوامل  دار بین میانگین دو گروه وجود دارد؛ حال نیز نشان داد در برخی از عوامل ساختاری تفاوت معنی

این پژوهش از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی و د. اهده نشداری بین میانگین دو گروه مش رفتاری تفاوت معنی

ها از نوع پیمایشی و از نظر روش تحلیل دادهها از نوع همبستگی است. برای گردآوری از نظر روش گردآوری داده

ها از پرسشنامه استفاده شد که روایی محتوای آن توسط خبرگان و روایی سازه توسط تحلیل عاملی تأییدی داده
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درصد بهدست آمد. نمونه آماری مورد  468/0تأیید شد و ضریب آلفای کرونباخ برای سنجش پایایی پرسشنامه 

ناجا در تهران بودند  (عج)و ولیعصر  (ع)نفر از کارکنان بیمارستانهای امام سجاد  124 مطالعه در این پژوهش شامل

 .ای انتخاب شدندطبقهگیری تصادفی  ، که با استفاده از روش نمونه(نفر 68هرکدام )

رابطه بین کیفیت خدمات و شیوه برخورد کارکنان با رضایت "در پژوهشی با عنوان  (1395)مقدم و ملکی هرکیش

های به این نتیجه دست یافتند که بین شیوه برخورد کارکنان )و نیز مؤلفه" ارباب رجوع در کالنتریهای بندرعباس

پذیری  معنادار وجود دارد و بهصورت تجربی نشان داد که متغیر اطمینان وآن( با رضایت ارباب رجوع رابطه مثبت 

کمترین تأثیر را با 08/0 بیشترین تأثیر را با رضایت ارباب رجوع و متغیر ملموس بودن با  57/0با ضریب تعیین 

 .متغیر وابسته پژوهش دارد

نان و رضایت ارباب رجوع )مورد کاوی: در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه اخالق کاری کارک (1394) وانمردج

کار،  های اخالق کاری )عالقه بهادارات بهزیستی استان اصفهان( به این نتیجه دست یافته است که بین مؤلفه

 .پشتکار در کار، روابط انسانی در محل کار، مشارکت در کار( با رضایت ارباب رجوع ارتباطات معناداری وجود دارد

بررسی نقش روابط عمومی و تکریم ارباب رجوع بر عملکرد سازمانی، سازمان پزشک  "ا عنوان ی دیگر بدر مطالعه

بیان شده که عملکرد سازمانی نتایج قابل اندازه گیری تصمیمات  1394نوشته شده توسط مزیدی در سال  "قانونی

و تابعی است از کارایی های کسب شده است و اقدامات سازمانی است که نشان دهنده میزان موفقیت و دستاورد

و اثر بخشی عملیات سازمانی، در حقیقت سنجش عملکرد یک هدف نیست بلکه ابزاری است برای سنجش اثر 

بخشی مدیریت و اطالع یابی از اتفاقات و چرایی آنها. در این پژوهش سعی شده با استفاده از متغیرهایی چون 

و تکریم اراب رجوع) متغیر برون سازمانی( عملکرد و نحوه  روابط عمومی)متغیر درون سازمانی( و مشتری مداری

تواند نقش بازخورد سازمان پزشک قانونی را مورد سنجش قرار داد. روابط عمومی یکی از عواملی است که می

دهد. وظیفه و رسالت اصلی روابط عمومی مشخص ای در تسریع و تسهیل روند کاری سازمان انجام میتعیین کننده

ینه های کاری و شیوه های مطلوب و مناسب برخورد با ارباب رجوع در سازمان و اجرای دقیق طرح کردن زم
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تکریم با رضایت خاطر متصدی مربوطه است. چارچوب نظری این پژوهش مبتنی بر نظریه کرونیک و دیدگاه 

ارکنان سازمان نفر از ک 190 سیستمی است. روش تحقیق پیمایشی و ابزار پژوهش پرسشنامه است که بر روی

پزشکی قانونی که به صورت تمام شماری انتخاب شده اند صورت گرفته است. اطالعات به دست آمده با استفاده 

از آماری اسانباطی و آزمون های)رگرسیون خطی، ضریب پیرسون و...( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. براساس 

 55.8( و تکریم ارباب رجوع)58.4درصد(، رضایت اراب رجوع) 59.5دیدگاه اکثر پاسخگویان عملکرد روایط عمومی)

های تبینی بین عملکرد سازمان پزشکی درصد( در سازمان پزشکی قانونی در سطح متوسطی است. مطابق یافته

( و روابط عمومی و r=0.55( مشتری مداری)r=0.55( روابط عمومی)r=0.53قانونی و متغیرهای تکریم ارباب رجوع)

( رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، به عبارتی با کارایی بیشتر روابط عمومی و تکریم r=0.43ری)رضایت مشت

یابد. براساس ضرایب ارباب رجوع، رضایت ارباب رجوع در سازمان پزشک قانونی میزان عملکرد سازمان بهبود می

ایش به عملکرد سازمان پزشکی قانونی درصد( از تغییرات و نوسانات گر 36متغیر تکریم ارباب رجوع ) B=0.36بتا 

 کند.را تبیین می

دکترعلی ای نوشته "بررسی قدرت اجتماعی مدیریت و رابطه آن با رضایتمندی ارباب رجوع"پژوهشی با عنوان 

انجام شد. تحقیق مذکور به بررسی قدرت مدیریت و رابطه آن با رضایتمندی ارباب  1393در سال  یعقوبی چوبری

پردازد. متغیر وابسته در پژوهش، رضایتمندی ارباب رجوع و متغیر مستقل، رجوع در ادارات دولتی شهر خلخال می

ت مرجعیت مورد قدرت مدیریت است که با ابعاد قدرت قانونی، قدرت پاداش، قدرت تخصصی، قدرت اجبار و قدر

نفر ارباب رجوع انتخاب  230ه منظور بررسی رضایتمندی ارباب رجوع در شهر خلخال، سنجش قرار گرفته است. ب

ای انتخاب شدند. این تحقیق به روش پیمایش و با ابزار گیری تصادفی طبقه ای و سهمیه و به روش نمونه

امه با استفاده از روشهای آماری در دو بخش آمار پرسشنامه انجام پذیرفته است که دادههای حاصل از پرسشن

نتایج تحقیق، حاکی از وجود تفاوت  .توصیفی و آمار استنباطی، مورد توصیف و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است
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اجتماعی و جنسیت با رضایتمندی ارباب رجوع و رابطه معنی دار بین  -معنیدار بین متغیرهای پایگاه اقتصادی

 .باشدا رضایتمندی ارباب رجوع از ادارات دولتی شهر خلخال میقدرت مدیریت ب

در پژوهشی تحت عنوان بررسی میزان رضایتمندی مراجعان به معاونت نیروی انسانی  (1393)خادم و همکاران 

ناجا )تکریم ارباب رجوع( به این نتیجه دست یافتند که بین عامل همدلی، عامل پاسخگویی، عامل اطمینان با 

با توجه به  01/0در سطح  91/0و  92/0معناداری وجود دارد عوامل همدلی و ضمانت با   ارباب رجوع رابطه تکریم

 .نظرات مراجعان به معاونت نیروی انسانی ناجا باالترین همبستگی را دارا است

س نشان در پژوهشی تحت عنوان تکریم ارباب رجوع در مراکز خدمات اجتماعی ـ انتظامی پلی (1391)خیرخواه 

داد با وجود امکان اخذ دیدگاههای مردم درباره انواع خدمات برای بهبود ابعاد تکریم ارباب رجوع و تأکید ابالغیه 

 به نهادهای عمومی، نیمی از مراجعان تاکنون عرصهای برای اعالم انتقادات و پیشنهادات خود به مسئوالن نیافته

 . اند

طرح تکریم ارباب رجوع در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری  وضعیت اجرای"ای تحت عنوان در مطالعه

 طرحمشخص شد که  1391ی نجال حریری در سال نوشته "میالهای فرهنگ اسمی ایران با تأکید بر آموزهالاس

از متوسط اجرا میشود. باالتر  ر ابعاد در سازمان مذکور با موفقیت نسبی و در حدتدر بیش تکریم ارباب رجوع 

ویژه در مورد ُبعد منشور اخقی که از مهمترین ابعاد تکریم ارباب رجوع است و برخی از مؤلفه های آن  ازمان بهس

روش پژوهش  .ای عمل کرده استنحو شایسته می است، بهالهای دینی و فرهنگ اسمستقیم برگرفته از آموزه

 7 کارکنان نفر  ِ 50ود. جامعه کارکنان شامل پیامیشی، و جامعه آماری ِ شامل دو گروه کارکنان و ارباب رجوع ب

اط مستقیم دارند و از می ایران است که با ارباب رجوع ارتبالبخش از سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اس

 7ارباب رجوع در  1336 های کارکنان پاسخ دادند. جامعه آماری ارباب رجوع رابه پرسشنامهنفر  41 این تعداد،

های کتابخانه بخش نجامعه ارباب رجوع و با درنظرگرفت الیباتوجه به حجم با .اندبخش کتابخانه ملی شکل داده

بهعنوان طبقات، انتخاب اعضای منونه بهصورت تصادفی طبقهای غیرنسبتی انجام شده است. تعداد منونه آماری 
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ها با ها پاسخ دادند. گردآوری دادهنفر به پرسشنامه 261نفر بود که از این تعداد،  300از بین جامعه ارباب رجوع 

رجوع، نحوه اجرای طرح تکریم اربابرجوع  ساخته انجام شده است. پرسشنامه ارباب استفاده از دو پرسشنامه محقق

میانگین همه ابعاد  .بعد مورد سنجش قرار داده است  5ه کارکنان، نحوه اجرای طرح را دربعد، و پرسشنام 4ُ را در

از حد  "نظرسنجی از مردم"می ایران به ُ جز بعد الملی جمهوری اسرح تکریم در سازمان اسناد و کتابخانه ط

ی سازمان در ارتباط با القتدوین منشور اخا"ترتیب مربوط به ابعاد  ها به رین میانگینتتر است. بیشالمتوسط با

  .است "رجوع سازی نحوه ارائه خدمات به ارباب سازی و مستند شفاف"و "مردم

های اخالق سازمانی به این  در پژوهشی تحت عنوان تکریم ارباب رجوع در پرتو آموزه( 1391)ساالریراد و صالحی

نتیجه دست یافتند که مقوله رضایت ارباب رجوع عالوه بر تنظیم روابط اجتماعی و انسانی حسنه میان افراد، در 

های مردم و بهطور کلی  زش قائل شدن برای وقت، انرژی، هزینهپایداری و خوشنامی سازمان تأثیرگذار است. ار

ارزش نهادن به کرامت انسانی افراد، از جمله مباحثی است که در قالب الگوهای اخالقی ارائه شده است؛ ولی 

نهادینه کردن آموزههای اخالقی در سازمان، در گرو تبیین جایگاه ارباب رجوع و مؤلفههای اخالقی مؤثر در 

 .تمندی آنها استرضای

شناختی رفتار شهروندی سازمانی دانشگاه و عوامل مرتبط با آن به  در بررسی جامعه (1389)عباسزاده و همکاران، 

اند که انضباط کاری، مهرورزی، دادورزی، معاشرت سازنده، مشاوره، تواضع و خدمتگزاری  این نتیجه دست یافته

اسالم در سازمانها محسوب میشود که برای تحقق آنها، تدوین  از جمله شیوههای مطلوب اخالقی مورد تأکید

منشور اخالقیات و عملی کردن آن در سازمانها ضروری است که با نهادینه کردن رفتار اخالقی در سازمان میتوان 

 اخالقیات و اصول اخالقی را در سازمان تقویت کرد که این امر باعث کاهش تبعیض، بیعدالتی، نارضایتی و تعهد

 .ها از سوی دیگر خواهد شدکارکنان از یک سو و تعالی انسان

نتایج طرح تکریم ارباب رجوع در ارائه خدمات بیمارستانهای دانشگاه علوم  ،(1387)باسی، یزدانی و بهادری ع

پزشکی گلستان را مورد مطالعه قرار دادند. براساس محورهای مورد ارزیابی، بهترین عملکرد بیمارستانهای این 
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 اطالع محور» و « رعایت ادب و احترام کارکنان» درصد به ترتیب مربوط به محور 6/67 و 4/68دانشگاه با کسب 

 .بوده است و محور میزان سنجش اعتماد مردم از عملکرد متوسطی برخوردار است« رسانی

بررسی میزان تحقق اهداف طرح تکریم ارباب رجوع در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه  "پژوهشی با عنوان 

اجرای طرح تکریم ی انجام شد. یافته نشان دهنده 1387در سال  زارعیتوسط علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 

پژوهش  جوع در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی یزد با توفیق نسبی روبرو بوده است.ارباب ر

تحلیلی بوده که به روش مقطعی انجام گرفته است. و جامعه هدف آن کلیه بیمارستان  -حاضر از نوع توصیفی 

بیمارستان( می باشد. ابزار سنجش پرسشنامه  13های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد )

بوده است توسط معاونت امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و پایان نامه مشابه در 

رشت تدوین شده که روایی آن توسط اساتید تایید شده و با روش مشاهده و مصاحبه تکمیل شده است. در این 

های مربوط به برنامه ده گانه طرح تکریم ارباب رجوع مورد بررسی قرار گرفت. میانگین امتیاز تحقیق همه فعالیت 

برنامه شفاف و مستندسازی نحوه »درصد بود که در حیطه  33در این بیمارستان ها %« آموزش کارکنان»های 

درصد، در  43« %به مردم اطالع رسانی از نحوه اریه خدمات»درصد، در حیطه  39« %ارایه خدمات به ارباب رجوع

پیش بینی فضا و امکانات »درصد، در حیطه  %71« تدوین منشور اخالقی سازمان در ارتباط با ارباب رجوع»حیطه 

نظرسنجی »در برنامه  درصد، 46%« بهبود و اصالح روش های ارایه خدمات به مردم»درصد، در برنامه  80« %مناسب

قدیر از مدیران و تشویق و ت»درصد، در حیطه  85.7%« رت و بازرسینظا»درصد، در حیطه  %61 «از مراجعان

درصد بوده است. در مجموع بیمارستان خاتم  %81« مردمنحوه رفتار با »درصد و در حیطه  %74 «کارکنان موفق

 .امتیاز بیشترین و کمترین امتیاز را کسب کردند 85 امتیاز و بیمارستان افشار با 130االنبیا ابرکوه 

 پزشکی علوم دانشگاه بیمارستانهای در رجوع ارباب تکریم طرح نتایج بررسی "ای دیگر با عنوان مطالعهدر 

ریزی صحیح و اصالح و بازنگری ها با برنامهبیمارستان که شد مشخص عباسی انیس اینوشته 1386 سال "گلستان

 از استفاده با رسانی صحیح اقدام نمایند. های انجام کار و اطالعفرایندها نسبت به کارسنجی و کوتاه کردن فرایند

https://www.sid.ir/fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=116084
https://www.sid.ir/fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=116084
https://ijme.tums.ac.ir/article-1-300-fa.pdf
https://ijme.tums.ac.ir/article-1-300-fa.pdf
https://ijme.tums.ac.ir/article-1-300-fa.pdf
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 آمیزلف نسبت به تقویت وافزایش انگیزش و تعهد کاری کارکنان اقدام شود و برای اجرای موفقیتمخت هایروش

 ایجاد و ،سازمان رهبری تعهد ،انگیزشی مؤثر هایشیوه از استفاده و هاآن اصولی بازآموزی و آموزش  این طرح

براساس محورهای مورد ارزیابی  .شودیم پیشنهاد اجرایی کارهایراه عنوانبه الزم بسترسازی و سازمانی فرهنگ

رعایت ادب و »درصد به ترتیب مربوط به محور  6/67و  4/68های این دانشگاه با کسب بهترین عملکرد بیمارستان

از عملکرد متوسطی برخوردار « میزان سنجش اعتماد مردم»بوده و محور « رسانیمحور اطالع»و « احترام کارکنان

امتیاز  1/60 های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گلستان بابیمارستان« ایجاد فضا و تجهیزات»است. اما در محور 

 باریک از بیش کنندگانمراجعه از درصد 5/17 حدود مراجعه دفعات تعداد بعد در عملکرد پایینی برخوردار است. از 

مقطعی در بهار  توصیفی وصورت این مطالعه به .اندنموده مراجعه نظر مورد واحد به خدمات دریافت برای

 اعتماد سنجش» ،«رسانیاطالع» محور 4 قالب در کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان هایپرسشنامه براساس  86

 تجهیزات و فضا از رضایت» و «کارکنان احترام و ادب رعایت از رضایت» ،«کارکنان تعهد و تخصص میزان به مردم

صورت تصادفی انتخاب شدند کننده که بهنفر مراجعه 222ین طرح از ا ارزیابی فرایند در . گرفت انجام «موجود

 .عمل آمدنظرسنجی به

 1385 سال در مهرابیان اینوشته "رشت آموزشی هایبیمارستان در رجوع ارباب تکریم طرح"پژوهشی با عنوان 

درمانی  -های آموزشیاجرای طرح تکریم ارباب رجوع در بیمارستان که شد مشخص پژوهش این در شد. نوشته

عنوان یکی از ضروریات مهم طرح رشت با توفیق نسبی روبرو بوده است. با استقرار برنامه تحول در نظام مدیریت به

کنان ومدیران از روش سنتی به نحوی که از های تشویق و تنبیه کارتکریم ارباب رجوع و همچنین تغییر مالک

میانگین امتیازهای  .نظر مشتریان در این مورد استفاده شود, شاهد موفقیت روزافزون این طرح خواهیم بود

سازی و مستندسازی نحوه برنامه شفاف»درصد بود که در حیطه  3/43ها در این بیمارستان« آموزش کارکنان»

درصد, در  3/68«, رسانی از نحوه ارائه خدمات به مردماطالع»درصد, در حیطه  60« ارائه خدمات به ارباب رجوع

« بینی فضا و امکانات مناسبپیش»درصد, درحیطه 100« تدوین منشور اخالقی سازمان در ارتباط با مردم»حیطه 

https://journal.gums.ac.ir/article-1-486-fa.pdf
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نظرسنجی از »درصد, در برنامه  4/73« های ارائه خدمات به مردمبهبود و اصالح روش»در برنامه  درصد, 3/93

تشویق و تقدیر مدیران و کارکنان موفق »درصد , در برنامه  60« نظارت و بازرسی», در حیطه  6/76مراجعان 

گین کل امتیازات حاصل از ارزیابی طرح درصد بوده است. میان 55 «نحوه رفتار با مردم»درصد و درحیطه  3/53

درصد  49/83 درصد بودکه بیمارستان دکترحشمت با 34/68های آموزشی رشت تکریم ارباب رجوع در بیمارستان

صورت ژوهش به .درصد به ترتیب بیشترین و کمترین امتیاز را کسب کردند 66/52و بیمارستان الزهراء )س( با 

درمانی رشت بودند. ابزار سنجش چک  -بیمارستان آموزشی 6 است. جامعه هدف,مقطعی و توصیفی انجام شده 

لیست بود که روایی و پایایی آن مورد تأیید کمیته ارتقای کیفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار 

همه  های ثبت شده و مصاحبه بود. در این تحقیقگرفت و با سه روش مشاهده، استفاده از مستندات و داده

 ت.ارباب رجوع مورد بررسی قرار گرف های مربوط به برنامه ده گانه طرح تکریمفعالیت

 مقاله های خارج از کشور

و عوامل مرتبط  ماریب تیرضا نیی: تعیپرستار یمراقبت ها یابیارز یبرا تیفیشاخص ک"ای تحت عنوان مطالعه

 نیانوشته شد.  2018 در سال EmineKol وسطت "هیدر ترک ترانهیدر منطقه مد یدانشگاه مارستانیب کیدر 

انجام شد. نمونه مورد  1393اسفند  12تا  1393بهمن  11 یشد و در فاصله زمان یطراح یفیمطالعه به صورت توص

استفاده  وکاسلین یاز پرستار تیرضا اسیمطالعه از مق نیداده ها، ا یجمع آور یبود. برا ماریب 400مطالعه شامل 

 نیانگیم .یاز مراقبت پرستار تیرضا اسیو مق یرستارتجربه مراقبت پ اسیبود: مق اسیمق ریکرد که شامل دو ز

 ± 97/11 «یتجربه مراقبت پرستار» اسیکل مق نیانگمی و 08/62 ± 94/20 «یاز مراقبت پرستار تیرضا»نمره کل 

به  یتمندیاقالم رضا نیقرار گرفتند، باالتر یمورد بررس اسیها در هر دو خرده مق هیکه گو هنگامی. بود 97/71

 ازیامت نیحال، کمتر نیگزارش شد. با ا «مارانیب یخصوص میاحترام پرستاران به حر»و « مهارت پرستاران»عنوان 

داده  "پرستار از بستگان و دوستان یطرز دلدار"و  مارانیاحساس در خانه به ب جادیا یبرا "تالش پرستاران"به 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1322769617300707#!
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 یآموزش، ارتباط و راحت نهیاز پرستاران در زم یشتریب یبه مراقبت فرد ازین مارانیمطالعه، ب جیبا توجه به نتا شد.

  دارند.

در سال  قای دکتر مسعود محمد زادهآ ایشتهنو "ماریاعتماد و ارتباط در رابطه پزشک و ب"ای به نام در مطالعه

 .ی پرداخته استبهداش یارائه دهندگان مراقبت ها یبرا ماریببا  و پرسنل پزشکروابط  یالگوبه بررسی  2018

 .گیردمی در نظر یاتیح ینقش را ارتباط سالم و موثر با پزشک، اعتماد و ارتباطبرای وجود  وی در این مطالعه

 ریتأث یو چگونگ ماریو ب پرسنل به ارتباط و اعتماد در رابطهمربوط  میدانش و مفاه یآورجمع از این مطالعه هدف

با استفاده  مسعود محمد زادهدکتر  .است یبهداشت یهادرک شده از خدمات مراقبت تیفیو ک ماریب تیآنها بر رضا

اطالعات  Google Scholarو PubMed ،Hinari ،Cochrane ،Scopusشامل  یکیمختلف الکترون یهاگاهیپااز 

شده نشان دادند که هم اعتماد و هم ارتباط به طور مثبت با  یمقاالت بررسمورد نظر خود را جمع آوری کرد. 

 یها هیاز توص یرویاز نظر انطباق بهتر با دارو و پ یبهداشت یدرک شده خدمات مراقبت ها تیفیو ک ماریب تیرضا

 نیی، عوامل تعبا این حال است.مرتبط  در حال توسعه یو چه در کشورها افتهیتوسعه  یچه در کشورها یپزشک

، سطح درمان پرسنل یارتباط یاز مهارت ها ییجدا متفاوت بود. یکم یو شهر ییروستا طیمح نیکننده اعتماد ب

 طیدر مح نیدرمان منجر به اعتماد بهتر و همچن نیاحترام به پزشک و تضم مار،یو دانش در مورد ب یفرد نیب

موثر و اعتماد  یارتباط یمحور با مهارت ها ماریب کردیکه روو در آخر به این نتیجه رسیدند  شود. یم ییروستا

سالمت بهتر و  جیبهتر به درمان، نتا یبندیامر با پا نیا .شود یم ماریب تیبهتر و بهبود رضا تیریمنجر به مد

  مرتبط است. یدرک بهتر خدمات بهداشت تیفیک

 یها کینی: مورد کلیمارستانیب یخدمات بهداشت یفیبه عنوان شاخص ک ماریب تیرضا یریاندازه گ "پژوهشی با عنوان 

ها نشان دهنده این نوشته شد. یافته 2017 در سال Georgoudi Ekaterinaای نوشته "یعموم مارستانیب ییسرپا

رسد  یحال، به نظر م نیمثبت بود. با ا مارستانیب ییسرپا کینیاز خدمات ارائه شده توسط کل یکل یابیارزبود که 

انجام  یاقدامات اصالح دیداشته باشد که با یها مشکالت کینیکل یها رساختیو ز رهایتاخ ،یکه در سازمانده
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درصد  شود. یباال مشخص م تیفیبا ک ندبر یاز آنها بهره م مارانیکه ب یحاصل شود که خدمات نانیشود تا اطم

ده درجه  اسیمشخص شد که در مق یکل تیرضا یابیدر ارزدر نظر گرفته شد.  25/83پاسخ مصاحبه شوندگان به 

اکثر  تیمهم رضا یارهایباالست. مع اریبس یابینمره کل ارزش نیانگیشود. م یم یابیمثبت ارز مارستانیب ،یا

درصد از نمونه از رفتار پرسنل  29/85 بود. ییاسرپ کینیبودن کارکنان کل یو حرفه ا یادب، دانش تخصص ماران،یب

کامل داشتند. با  تیرضا یپرستار یمراقبت ها تیفیدرصد از ک 67/69، درصد از رفتار پزشکان 37/72 ،رشیپذ

 یهارساختیو ز ییسرپا یهاکینیکل ،یدسترس ،ییمربوط به پاسخگو دیبازد نیساز امشکل یهاحال، جنبه نیا

 مارستانیب یاعالنات و اطالعات ورود یتابلو یکامل مربوط به پاسخ ها تیدرصد رضا نیکمترشد.  ییشناسا یاقامت

 خیو تار دیبازد یمورد نظر برا خیتار نیب یاز زمان انتظار طوالن یتیدرصد( است. نارضا 71/5 و 41/5 بی)به ترت

 یزیزمان برنامه ر تیرعا ظورزمان انتظار به من نیدرصد( و همچن 14.71کامل  تیشده )درصد رضا یزیبرنامه ر

را به  مارستانیذکر است که اکثر مصاحبه شوندگان ب انیدرصد( ابراز شد. شا 12.01کامل  تیشده )درصد رضا

 یکاربران خدمات سالمت، نمونه ا یتمندیرضا زانیسنجش م یبرا. کنند یم هیخانواده توص طیدوستان و مح

ها با استفاده از پرسشنامه  داده .انتخاب شد یطبقه ا یتصادف یرینفر با استفاده از روش نمونه گ 400متشکل از 

 ی( جمع آور2012ژوئن  30داشتند )از اول تا  مارستانیکه قرار مالقات با پزشکان ب یدر افراد یساختارمند وزن

ده درجه  اسیکل خدمات در مق یابیزاز خدمات به دو صورت حک شده است: )الف( ار ماریب تیرضا یابیارز .شد

با  یفرد یو ادار یپرستار ،یخدمات پزشک یابیاست و )ب( ارز یراض اریبس 10 و ینشان دهنده ناراض 1که  یا

: نه خوب و 3: نسبتا بد 2بد  اری: بس1است: مقدار  ریبه شرح ز ی بود کهپنج نقطه ا به صورت اسیمق .ازیپنج امت

و آزمون آنونا استفاده  tآزمون  ،یفیاز آمار توص یآمار لیو تحل هیتجز یخوب. برا اریبس: 5خوب  ی: به جا4نه بد، 

 .شد

در پژوهشی تحت عنوان رابطه بین رضایت ارباب رجوع و عملکرد کسبوکار در بانک لویذر انگلستان (2014)یوپان ن

وکار پرداخته شده است،  کسبانجام داد. هدف ایشان از این پژوهش بررسی رابطه بین ارباب رجوع و عملکرد 



16 
 

وکار در بانک لویذر وجود  نتایج پژوهش حاکی از آن است که سطحی باال از رضایت ارباب رجوع و عملکرد کسب

وکار رابطه مثبت  دارد. همچنین ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین رضایت ارباب رجوع و عملکرد کسب

که رضایت ارباب رجوع تأثیری معنادار بر روی عملکرد تجاری ندارد؛  برقرار است. اما تحلیل رگرسیون نشان داد

 .بنابراین رضایت ارباب رجوع با عملکرد تجاری رابطهای ضعیف و مثبت دارد

در پژوهشی تحت عنوان تأثیر کیفیت خدمات روی رضایت ارباب رجوع در بانکداری  (2014) و همکارانش سخایی

این پژوهش تأثیر عوامل کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی در رضایت ارباب رجوع اینترنتی انجام دادند. هدف از 

در ایران است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که هر شش بعد کیفیت خدمات بر رضایت ارباب رجوع تأثیر 

  .دارد. در حالیکه اطمینان پذیری بیشترین تأثیر و طراحی وب سایت کمترین تأثیر را داشت

در پژوهشی به آزمون اهمیت اخالق عدالتمحوری در ایجاد اعتماد و همکاری با  (2013)ت و همکاران، ارجنس

پلیس در استرالیا پرداختند. نتایج پژوهش بیانگر این است، در میان گروههای نژادی )هندی و ویتنامی( میانگین 

نتایج پژوهش بیانگر این است که فرایند اعتماد و همکاری با پلیس در مقایسه با جمعیت کلی پایین است. در کل 

ایجاد اعتماد و تشویق به همکاری با پلیس در میان گروههای نژادی متفاوت بوده است؛ بهطوریکه عدالتمحوری 

در تشویق به همکاری با پلیس در میان گروههای نژادی هندی و ویتنامی در مقایسه با جمعیت کلی استرالیا کمتر 

مقایسه با  همچنین در بین گروه ویتنامی عدالتمحوری در ایجاد تمایل اعتماد به پلیس در .تأثیرگذار بوده است

جمعیت کلی استرالیا کمتر تأثیرگذار است، در عوض عملکرد پلیس در ایجاد تمایل اعتماد به پلیس در میان آنها 

 .بیشتر تأثیرگذار است

شهروندان به پلیس در میان کشورهای اروپایی  که با هدف مقایسه میزان اعتماد( 2012تایج پژوهش )شاپ، ن

انجام شده بیانگر این است که میزان فساد در سطح کشوری و میزان رضایت مردم از عدالت )دو فرضیه استنتاج 

 .های قوی برای تعیین میزان اعتماد هستند محوری( پیشبینی کننده شده از تئوری عدالت
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 "مطبوعات اردن ادیدر بن یسازمان یدر توسعه رفتار شهروند یمنقش اخالق کار اسال"در پژوهشی با عنوان 

اردن به اخالق  یمطبوعات یادهایتعهد کارگران در بن زانیممشخص شد که  2011 در سال Alhyasatای نوشته

و گذشت در برخورد با کارکنان و ارباب  ی)مهربان یاسالم یاز اخالق کار تیتبع نیباال بود. همچن یاسالم یکار

ها سازمان نیکارکنان ا نیدر ب یسازمان یدر رفتار شهروند یاخالق شغل تیرجوع، اطاعت از صاحبان قدرت و رعا

عدالت  ت،یبه مسلمانان، احساس مسئول هی)مهارت، توص یاز اخالق کار اسالم تیبود(. تبع داریمعن ینظر آمار زا

در  توانیاخالق را م نینبود. ا داریمعن یاز نظر آمار یسازمان ی( در رفتار شهروندیو انصاف، صداقت و کار گروه

در هر کد  توانیاخالق را م نیگر انواع نهادها ادغام کرد، ایو د یارسانه یهادر سازمان یمنابع انسان یهاستمیس

بر  یلیتحل یفیتوص کردیبا روپژوهش مذکور  کرد. انیاز هر کارمند را بمورد انتظار  یگنجاند و رفتارها یرفتار

باشد. نمونه  یم 2010پژوهش شامل هفت روزنامه در اردن در سال  یانجام شد. جامعه آمار یدانیم شیمایاساس پ

 66متناسب با اندازه هر سازمان انتخاب شد. در مجموع،  ییاجرا تیریو مد یعال تیریاز مد یطبقه ا یتصادف یا

شد که مجموعاً  عیدرصد از کارکنان توز 15 نیپرسشنامه ب 175مورد نظر، و  ریمد 218از  ددرص 30 نیپرسشنامه ب

ها و  یجامعه از فراوان یها یژگیو ییشناسا یشد. برا یپرسشنامه جمع آور 204نفر بودند. در مجموع  1163

تک  انسیوار لیو تحل هچندگان ونیبه همراه رگرس اریو انحراف مع نیانگیپاسخ به سؤاالت از م یدرصدها و برا

 یهادر سازمان یسازمان یبر رفتار شهروند یاخالق کار اسالم ریتأث ییشناسا. هدف این مطالعه استفاده شد یعامل

  است. یعنصر اخالق کار اسالم نیتراردن و مشخص کردن مهم یمطبوعات

 یکار یها طیدر مح یاجتماع تیحما شیدر افزا یروابط عموم یعملکرد دپارتمان ها "ای با عنوان مطالعه .

که درک دهد که نوشته شده است. یافته ها نشان می Jenaibiتوسط  2011 در سال "یمتنوع امارات متحده عرب

منابع  یهایاستراتژ ایتازه استخدام شده  یکارکنان خارج یبرا یسازمان تیبه حما ازیاز ن یشناخت کم ایو/

بهبود ساختار  یبرا ییها هیبا توصپژوهش  نیا جه،یدر نت آن وجود دارد. یهاتنوع و چالش تیریمد یبرا یانسان

به  ازیمطالعه روشن کردن ن نیا یحال، هدف اصل نیبا ا رسد. یم انیمتنوع به پا دیکارکنان جد یبرا یتیحما
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بر  هیتک یتیریو مد یاسیس ،یاجتماع یامدهایو پ ،یکارگران خارج یازهایدر مورد ن نشیو ب شتریب قاتیتحق

 یوندهایخرد وجود دارد که پ قاتیبه انجام تحق ازین گر،یبه عبارت د کار است. یازهایاکثر ن یبرا یکار خارج یروین

و  یفرهنگ ،یمختلف مل یهانهیشیها بر محل کار کارگران با پآن ریو تأث یمنابع انسان یهایاستراتژ نیخاص ب

و  پردازد یم یتوسط کارکنان خارج یاجتماع تیحما افتنی یچگونگ یبه بررس قیتحق نیا کند. یرا بررس یزبان

بخش  یو با اعضا دین جداز مصاحبه با کارکنا اطالعات .کند یم ییآنها را در سال اول استخدام راهنما یچه کس

مشکالت و  ییبه دنبال شناسا نیا .شد لیو تحل هیو تجز یشرکت جمع آور نیو کارکنان در چند یروابط عموم

و نحوه واکنش  ،یکارگران خارج یاجتماع تیها هستند، نوع حمابا آن دیکه کارگران جد یاصل یزاعوامل استرس

اند را متولد شده که تازه وارد امارات شده یو کارکنان به چالش کار با کارمندان خارج یروابط عموم یهابخش

  .کندیم ییشناسا

گیری ارتباطات جو اخالقی است.  در یک پژوهشی دریافتند که یکی از عوامل مهم در شکل (2009)السی  وآلپاین 

آنها انتظار دارند سطوح باالیی از استانداردهای های اخالقی توجه میکنند، چون مردم از  ها به موضوع سازمان

سطوح باالی استانداردهای اخالقی از افرادی که در سازمان کار میکنند یا در شرایط پرخطر  .اخالقی را نشان دهند

  .کار میکنند، حمایت میکند

 Jeffreyای نوشته "ها مارستانیب تیفیبهبود ک یدر اجرا یسازمان یها رساختینقش ز"ای تحت عنوان مطالعه

بهبود  یو اجرا یزیبرنامه ر یبرا افتهیسازمان  کردیرو کی (QI) تیفیبهبود کنشان داد که  2008 در سال

 ییها مارستانیاست، ب ماریب و تکریم یمنیمراقبت و ا تیفیبهبود ک دبخشینو QIاگرچه   مستمردرعملکرد است.

 یها رساختینقش ز یبه بررسدر نهایت این مطالعه  آن مشکل دارند. یکنند اغلب با اجرا یرا اتخاذ م QIکه 

به طور خاص بر  سندگانینو پردازد. یها م مارستانیدر ب تیفیبهبود ک یها و ساختارها وهیش یدر اجرا یسازمان

 یبانیپشت کپارچه،یداده  یهاستمیس - کنندیتمرکز م QI یبرا رساختیو ز یمارستانیب یبانیچهار عنصر پشت

 یرا برا یو مداوم یبانیعوامل سطح کالن، پشت نیا اطالعات. ستمیس تیو قابل ،ینیبال یکپارچگی، QI یبرا یمال
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 یسازنهینهاد نیبنابرا کند،یهستند، فراهم م ریدرگ ماریاز ب میکه در مراقبت مستق ینیبال یهامیت QI یهاتالش

QI 2350 یرو 1997 سال ینظرسنج یهاداده رهیچند متغ لیو تحل هیحاصل از تجز جینتا .کندیم جیرا ترو 

 تیفیکه قصد بهبود ک ییهاکه سازمان دهدینشان م جینتا .کندیفراهم م هاهیفرض یبرا یقو یبانیپشت مارستان،یب

 دیبع ییهاتالش نیچن نکهیتوجه داشته باشند، و ا شودیانجام م QI یهاکه در آن تالش یانهیبه زم دیرا دارند با

 کامل وجود داشته باشند. یاز اجرا نانیاطم یمناسب برا یبانیپشت یهاستمیس نکهیاست مؤثر واقع شوند مگر ا

صورت  Edwin Dتوسط  2008در سال  "تیفیشاخص ک کیبه عنوان  ماریب تیرضا یداده ها "پژوهشی با عنوان

استفاده از  و یفیدر آمار توص رشیپذ حیصر یارهایمع یریاز بکارگ یبیترکگرفت. یافته ها حاکی از این است که 

 دارتیاولو یهابا کشف حوزه ماریب تیرضا یهاداده یبه حداکثر سودمند تواندیم یکل تیبا رضا یهمبستگ بیضرا

شدند و مشخص شد که بسته  میو اصالح تقس یو نگهدار ریتعم یبه شاخص ها تیاولو یحوزه ها نیا کمک کند.

با هدف قرار دادن  توانندیم ییهایاستراتژ نیمتفاوت هستند. چن یمورد نظر به طور قابل توجه مارستانیبه ب

 سندگانینو عملکرد کمک کنند. ودبهب یهادارند، به اصالح تالش یکل تیرا بر رضا ریتأث نیشتریکه ب ییهاحوزه

ادغام کردند تا  هایآمده از همبستگدستبه یارهایرا با مع تیمقبول یارهایآمده از اعمال معدستبه جینتا

 Bو  A یهامارستانیب ی: براهاافتهیبه دست آورند.  یاصالح و نگهدار یهایاستراتژ یرا برا تیاولو یهاشاخص

را  رشیپذ یارهایشده و زمان انتظار نتوانستند معدرک اقبتمر یهااز شاخص %(55) 16 %( و52) 15 ب،یبه ترت

اصالح به شش  یرا برا تیاولو یهاحوزه سندگانینو ،یکل تیبا رضا هایبا استفاده از همبستگ برآورده کنند.

 مارستانیب یبرا یشاخص نگهدار کی .محدود کردند B مارستانیب یو سه شاخص برا A مارستانیب یشاخص برا

A مارستانیب یو چهار شاخص برا B .تلفن با آنها  قیانتخاب شدند، از طر یبه طور تصادف مارانیب نشان داده شد

مراقبت درک شده و شش زمان انتظار  تیفیشاخص ک 23یجهان تیرضا اریتماس گرفتند و با استفاده از سه مع

مراقبت و زمان  یهااز شاخص کیهر  سهیمقا .محاسبه شد یفیآمار توص.قرار گرفتند یدرک شده مورد بررس
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 هاکنندهیناراض / هادهندهتیرضا نییتع یبرا شدهفیصراحت تعرقابل قبول به یارهایشده در برابر معانتظار درک

 داشت. یهمبستگ یجهان تیشاخص با سه شاخص رضا هر .انجام شد

 Potterای نوشته "بیمار و پزشک رابطه در جانبی و طولی ابعاد بررسی: برخورد تا رابطه از "ای تحت عنواندر مقاله

 یک است ممکن رود می کار به بیمار-پزشک تجربه مورد در که "رابطه" کلمه بیان کرد که امروزه، 2005در سال 

 و پزشکی رابطه مراکز از بیستم قرن نظری مفاهیم بررسی از پس  .نامناسب توصیفی حداقل یا - باشد اشتباه نام

 نظری عنوان یک ما متحده، ایاالت در سیاست و بهداشتی های مراقبت ارائه و بیماری وضعیت توصیف و بیمار

 که کند می در نهایت این مطالعه استدالل .کنیم می ایجاد یکم و بیست قرن بیمار و پزشک رابطه بررسی برای

 به پرسنل باید و ببینند آموزش مراکزدرمانی با خود وقت از کارآمد و موثر استفاده نحوه مورد در باید بیماران

 .دهند ادامه بیماران با خود ارتباطات بهبود

 یبررس نیدر انوشته شد.  Paul D)بی تا( توسط  "مراقبت تیفیبه عنوان شاخص ک ماریب تیرضا"پژوهشی با عنوان 

 ایدهندگان ارائه یهایژگیاست که و نیا افتهی نیتراز مراقبت، ثابت ماریب تیدر مورد رضا یو تجرب یاز کار نظر

از مطالعات  یبرخ .همراه است تیاز رضا یبا سطوح باالتر شوند،یم شتریب «یشخص»که منجر به مراقبت  ییهاسازمان

بهتر مراقبت  تیفیک جهیو در نت ماریب شتریمنجر به ارتباطات بهتر و مشارکت ب شتریب یکه مراقبت شخص دهندینشان م

خاص  یهاجنبه یریگاندازه یبرا یشتریب قاتیتحق .و ناسازگار هستند فیمسائل ضع نیها در مورد ااما داده شود،یم

باشد، مورد  تیفیدر مورد ک یمنابع اطالعات ریمکمل سا تواندیم ماریب یهاکه گزارش ییهاو روش یپزشک یهامراقبت

در  تیو رضا تیفیک نیو رابطه ب تیکننده رضا نییدر مورد عوامل تع شتریب قاتیانجام تحق ن،یعالوه بر ا .است ازین

 شود. یم هیتوص یبستر مارانیب
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 مبانی نظری

بحث تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع، یکی از مباحث مهمی است که امـروزه در دسـتگاه هـای دولتـی مطرح 

کرمنابنی ولقـد )ه آیـات کـ الم ا... مجیـد از آیـ است. این موضوع از آموزه های مهم دینی ما بوده و درجای جای

نـدگا ن بـه نیکوترین أن اسالم مبنی بر سخن گفتن بـا بدر سوره اسراء تا فرمان خداوند به پیامبر عظیم الش (آدم...

یباشـد که در متون همان سیره نبوی و ائمه اطهار مـ وجه برآن دستورداده شده است. مصادیق علمی بحث تکریم

 .اسالمی به کرّات آورده شده اند

، یکی از طرحهای هفتگانه تحول اداری است که به منظور باال (مردم و جلب رضایت ارباب رجوع طرح تکریم)

بردن سطح رضایت ارباب رجوع و ارتقای سطح کارآمدی نظام اداری در میان سایر طرحهای تحـول اداری توجه 

جلسـه خـود د ر  بیشتری را به خود معطوف داشته است. ایـن طـرح را شـورای عـالی اداری در نـودمین

ریزی کشور بـه منظـور تکـریم و جلـب رضـایت اربـاب  بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه 1381ر01ر25

رجوع نسبت به عملکرد واحدهای اجرایی کشور به تصویب رسـاند و همـه موسسـات، شـرکت هـای دولتـی، 

بودجه عمومی استفاده میکنند، ملزم به اهتمام جدی و  ها و موسساتی را که ازها، سازمانها و شرکتوزارتخانه

مداری در بنگاههای خصوصی، خواه ناخواه مورد توجه موضوع تکریم ارباب رجوع یا مشتری. اجرای دقیق آن کرد

بیشتری قرار میگیرد زیرا سودآوریشان به طور مستقیم منتج از رضایت ارباب رجوع است، در حالی که این امر در 

دولتی به دلیل آنکه کارمندان و حتی مدیران در پایان ماه حقوق ثابت خود را دریافت میکنند، مصداق ادارات 

ندارد و تکریم ارباب رجوع مستقیماً سودی را متوجه آنان نمیسازد. چنانچه احدی از کارکنان دستگاه دولتی نیز 

ن نگاه خواهد شد. اگر فرد دارای وجدان شخصی به آ الای کند، به عنوان یک مساله کامبه این مهم توجه ویژه

کاری و صاحب حسن خلق باشد، با ارباب رجوع رفتاری شایسته و صحیح خواهد داشت. در غیر این صورت، تکلیفی 

ارباب  از این بابت متوجه او نخواهد بود لیکن در سازمانهای خصوصی اینگونه نیست حتی اگر رفتار ناشایستی با

امیدوار به  ال، حداقل به مسئول مربوطه و کاماخود را محق به ارائه شکایت الب رجوع کامرجوع صورت پذیرد، اربا



22 
 

طلبد و ها نیز همچنان کار ویژهای را میداند. البته گفتنی است که تکریم ارباب رجوع در این بخشرسیدگی می

عی باشد و در مقام عمل در می مراالمی و آنچه باید در یک حکومت اسالهای اسمتاسفانه وضع موجود با آموزه

می جاری و ساری است، تفاوت و فاصله بسیار چشمگیر دارد. المقایسه با آنچه امروزه در برخی از کشورهای غیراس

شود، ولی در های خصوصی هم به این مهم، از نظر سودآوری و در واقع جلب مشتری توجه میاگرچه در بخش

 دولتی نیز میشود. مثاالهای ارد که در واقع به نوعی شامل بخشتی وجود دالها نیز مسائل و مشکاین بخش

چه در مورد خدمت موردنظر و چه در مورد )انحصاری بودن خدمت موردنظر، ناآگاهی ارباب رجوع از حقوق خود 

، فقدان نهادی مسئول و پیگیر رسیدگی به امور تکریم ارباب رجوع، وجود نقص در ساز (نحوه برخورد متصدیان امر

دولتی و صرفاً  النبویژه مسئو النسوی مسئوتوجهی به موضوع از  وکار کنترل رفتار کارمندان، اهمیت ندادن و کم

  .دولتی بودن خدمات مهم کشوری

در این فصل مبانی نظری موضوع پژوهش بررسی شده است. در ابتدا مفاهیم مربوط تکریم، نیازهای مشتریان، 

یامدهای تکریم ارباب رجوع و ... تشریح شده است. سپس در خصوص رضایت اصول تکریم و تعریف و ضرورت و پ

 ارباب رجوع بحث شده است.

 تکریم

 :معنی و مفهوم کلمه تکریم درمنابع مختلف به شرح ذیل می باشد

مفهوم تکریم در لغت به معنی پاسداشت، گرامی داشتن، نیک گرامی کردن، تنزیه کردن از معایب، تنزیه و تعظیم، 

ماننـد تکریم   ه هاییم گفتن کسی را، تعظیم توقیر و حرمت و احترام و تحیت و تسـلیم مـی باشـد و واژکری

 .کردن به معنی تکریم کردن گرامی داشتن، حرمت کردن، احترام کردن و منزه داشتن است

معنـای تکریم ح المفهوم تکریم درلغت به معنای منزه داشتن و حرمت نگه داشتن وگرامی داشتن است در اصط 

ای باشد کـه حرمـت افراد  ن جامعه نسبت به افراد بگونهالاین است که رفتار افراد جامعه نسبت به هم یا مسئو
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ها در حوزههای مختلـف کشـوری امری  رعایت گردد در این راستا تکریم، پاسداشت و حمایت از ارباب رجوع

  .بسیار مهم و موثر ارزیابی کرد

طوری  هعنی دوست داشتن کسی و تکریم به معنی حب ذات و دوست داشتن خود است، بـمحبت و تکریم به م

های که اگر محبت از جانب دیگران به فرد ابراز شود، موجب احساس رضایت و خشـنودی او مـی گـردد. از ویژگی

ردن، جواب بدی های دیگران، به عهد خود وفا کانسان باکرامت و با محبت می توان به بخشنده و قدردان محبت

  .های انسانی خـود را محتـرم شـمردن اشاره نمودرا باخوبی دادن، درخواست نکردن چیزی از دیگران و ارزش

-ب ر جـوع، پاسـخ گـویی مناسـب بـه درخواستاربـا بـه احتـرام معنـی بـه رجوع ارباب تکریم نام به دیگری ٔەواژ

رود و برای رفع باشد. این عبارت در ادبیات حکومتی بسیار به کار میهای او و راه اندازی کارش در اسرع وقت می

ن عـدم پاسخ گویی مناسب به اشود. این نقیصه همـهای که در بیشترادارات دولتی وجود دارد، استفاده مینقص

 کردن و... مردم، رجوع دادن بی دلیل آنها به افراد مختلف سازمان، تعلل در انجام کارهای سـاده ای مانند امضاء

به توضیح است که کلمات مترادف  لزاما .است. تکریم ارباب رجوع یعنی ارائه خدمات مناسب، در کمترین زمان

برای واژه تکریم نتایج: تجلیل، تکریم، بزرگ سازی، درشت، نمایی، حرمت، احترام، تکریم، احترام گذاردن احترام، 

 .ستایش، تکریم، نیایش، تقدیس یافت شد

 وع ارباب رج

که در  التیت در ارتباطات و تغییر و تحـوامروزه در عصر جهانی شدن، به سبب پیشرفت دانش و تکنولوژی، سرع

ت اداری تـاثیر گذاشته الایجـاد شـده ، برفراینـد تحـو هـاها، انتظارات و مطالبات سیاسی ملتها و فرهنگارزش

است که تحول، از امری درون زا به امری برون زا تبدیل ها و توقعات شهروندان، سبب شده است. تغییر سلیقه

شود. در واقع پاسخگو بودن سازمانهای دولتی در برابر شهروندان، سبب شده است دولـت هـا بـه افـراد جامعه از 

ش کننـد حـداکثر رضـایتمندی را برای آنان الرباب رجوع بخش خصوصی بنگرند و تمنظری جدید و به مثابه ا

 .های تعریفی که میتوان بـرای اربـاب رجـوع ارائـه داد بـه شـرح ذیـل اسـتزند از ویژگیفراهم سا
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کند و ریافـت میدی را اعم از داخل سازمان یا بیـرون سـازمان البکسی است که خدمت یا کا الارباب رجوع اصو

د یـا بـه آنهـا نیـاز دارند و از ها محصول یا نتایج یک عملکرد را مصرف می کننـیا به عبارتی دیگر ارباب رجوع

 .آنها بهره می برند

ترین موجود و بـه عنـوان شریفترین  رباب رجوع مداری، انسان مداری است ارزش نهادن به انسان به عنوان ارزندها

است. انواع  م اشرف مخلوقـات و خلیفـه الّلـهالت. موجودی که در دیدگاه مبین اسچیزی که خدا خلق کرده اس

ارباب رجوع، نیازها و انتظـارات مشـتری در گذشـته ، مـدیریت دولتـی توجـه اصـلی خـود را بـه رخدادهای 

می پنداشت.  اصـلی هت درونی بوروکراسی را مسـئلکالامعطوف می داشت و به طور عمده مشدرون بوروکراسی 

ود را بشناسد و از آثار سـازمان خـود بر محیط اجتماعی امروزه مدیریت دولتی باید ابعاد اجتماعی و عمومی حرفه خ

حاضر، رویکرد  عصـر در دهـد قـرار خـود ذهنـی هائل شهروندان و شهروندی را دغدغـآن آگاه باشد و مس

ه است. رویکردهای ک دگرگـونی بنیـادی و اساسـی شـدسازمانهای دولتی به مقوالت کارایی و اثربخشی دچار ی

های مختلفی را که به طور عمده غیر مالی هستند مورد توجه قرارداده یکردهای سنتی، شاخصجدید برخالف رو

های دولتی، بصورت یکی از مت اداری و رضایت ارباب رجوع از دستگاهالنظام اداری و اجرایی کشورها، س اند. در

عملکـرد سازمانهای دولتی تلقی می های اصلی تحول نظام اداری بوده است و ارزیابی و بهبـود معیارها و شاخص

ها و نیازهای مادی و ها نتوانند خواستهها و حکومتشود. به اعتقاد اندیشمندان علوم سیاسی و اداری، اگر دولت

های مختلفی از قبیل بحـران اعتماد عمومی، بحران مشروعیت معنوی و رضایت شهروندان را برآورده سازند، بحران

مومی و بحران همگرایی در جامعه ایجـاد مـی شـود و این بحرانها ضمن تقلیل کارآیی و نظام بحران مشارکت ع

بنابراین مـدیریت . توسعه خواهد شد اثربخشی نظام سیاسی و اداری، موجب بـروز بحـران و گسسـت در فراینـد

اد رضـایت منـدی در عملکـرد سـازمان هـای دولتـی درجهـت بهبـود کیفیـت خدمات ارائه شده به منظـور ایجـ

شـهروندان و مراجعـان مـی توانـد از اهمیـت بسـزایی برخوردارشده، و درتحول و توسعه جوامع نقش استراتژیک 

ها داشته باشد، زیرا بهبود عملکرد سازمانهای دولتـی ، توانمندی رقابتی، بهره وری و قدرت پاسخگویی این سازمان
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 های عمده ای دارند ولی دارایروه در نـوع نیازهایشان از سازمان تفاوترا افزایش می دهد. اگرچه این دو گ

 :ها را به دو دسته تقسیم کردانتظارات و نیازهای مشترکی هستند در یـک جمـع بندی میتوان ارباب رجوع

 درون سازمانی: که عبارت است از کارکنان و مدیران یک موسسه- 1

 و بازنشستگان خصوصی و دولتی  برون سازمانی: شامل ارباب رجوع ها -2

ت و یا خدمات آن را میخرند. به طور کلی نیازها و الی: در برون از سازمان بوده، محصوارباب رجوع خارج -الف 

ت المحصوتوقعات ارباب رجوع بیشتر حول محورهای تحول به موقع محصول یا خدمت، قیمت مناسب در مقابل 

، کیفیت قابل قبول و مورد اطمینان، تحویل یا دریافت محصول و خدمات مطابق با نیاز (رقابتی)یا خدمات مشابه 

 .باشد، خدمات مناسب و قابل قبول بعد از خدمات می(نه مشابه آن)

ارباب رجوع داخلی: در برابر ارباب رجوع خارجی، هرسازمانی تعدادی ارباب رجوع داخلی نیـز دارد که به اندازه  -ب

ک اربـاب رجوع داخلی ه یـارجی مهم هستند در تمام مراحل عملیات و فرایندهای سازمان هموارارباب رجوع خ

دهد به طور کلی  یر عوض محصول یا خدمتی را ارائه موجود دارد که محصول یا خدمتی را دریافت می کند و د

کار  کیفیـت قابل قبول، انجام ارائه بموقع کار، دریافت کـار بـنیازها و توقعات ارباب رجوع بیشتر حول محورهای ا

هـای ارباب رجوع ضرورت دارد ازب مـی باشـد بـرای بـرآوردن نیسازمانی مناس یالتگروهی، وجود ساختار و تشک

 .ل یا خدمت تبـدیل و تفسـیر کنـیمکه این نیازها را به مشخصات محصو

 های مشترینیاز

 های رسیدن به نتایجهو را(اهداف استفاده از خدمات)آگاهی از نتایج -الف

 تعیین و تعریف دقیق احتیاجات ارباب رجوع -ب

 مشارکت ارباب رجوع در اولین زمان ممکن -ج
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 از خدمات (ارباب رجوع)تعیین انتظارات مصرف کننده  -د

اگر قرار باشد یک خدمت با کیفیت ارائه شود، توازن بین انتظارات ارباب رجوع و آنچـه را کـه مـی تـوان عرضه 

کرد، ضروری است. در سالهای اخیر که امکان تولید انبوه، زمینه افزایش عرضه نسبت به تقاضا را فـراهم کرده 

است، برای تولیدکنندگان چارهای جز جلب رضایت ارباب رجوع باقی نمانده است. در هر گوشه از جهان صنعتی 

اب رجوع مداری و کسب رضایت ارباب رجوع، شکند نگرش اربامروزکه اقتصاد رقابتی، فضای انحصاری را درهم می

قانون کسب و کار تلقی شده و عدم رعایت این قانون سبب حذف آنها از صـحنه بـازار خواهـد شد. نگرش ارباب 

ها در کلیه رجوع مداری در فرایندها از این حیث حائز اهمیت اسـت کـه هـر یـک از نیازهـای اربـاب رجوع

ها در فرایند، یک شرط مد نظر واقع می شوند در واقع توجه به نیازهای ارباب رجوع فرایندهای مرتبط سازمانی

ها دریافتهاند که رضایت ارباب رجوع الزم در جهت حرکت به سوی ارباب رجوع مداری است. امروزه همه سازمان

ع مهمترین عامل در ضامن بقای سازمان است. اهمیت و توجه به این امر تا بدان جا است که رضـایت اربـاب رجو

های مباحث مهندسی مجدد فرایند کسب و کار سازمان ها می باشد. از آنجایی کـه اربـاب رجوع یکی از دارائی

استراتژیک است و ممکن است کوتاه مدت باشد، ولی توسط تکریم به ارباب رجـوع بلند مدت تبدیل میگردد. ابتدا 

از هر ارتباط ارباب رجوع به عنوان  کریم و مراقبت احاطه می کند وسازمان یک ارباب رجوع دارد و آن را توسط ت

فرصتی برای ایجاد وفاداری استفاده مـی کنـد و سـازمان هـا بایسـتی بـرای پیشرفت خود از مرحله وفاداری 

کار را ن اقتصادی باید عرصه کسب و الارتقاع پیدا نمایـد. همـه فعـاارباب رجوع به مرحله وابستگی ارباب رجوع 

جور دیگر ببینند و باید بدانیم دیگر دوره صف کشیدن ارباب رجـوع هـا و ارائه خدمات سنتی به آنها به پایان 

رسیده است. شاید زمان برای رسیدن به ارباب رجوع مداری دیر شده باشـد ولی بایستی عرضه کنندگان خدمات 

رضـه کننـدگاه بـدون توجه به خواست و نیاز ارباب رجوع، و سازمان ها بدانند که بازار رقابتی امروز در برابـر ع

 .واکنش نشان می دهند
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 انواع نیازها و انتظارات مشترک ارباب رجوع

 ها را میتوان به چهار دسته تقسینم بندی کردانواع نیازها و انتظارات مشترک ارباب رجوع

 .و فعالیت سازمانی است انتظار می رود یا خدمات که نتیجه عملیات الکاربردی: یعنی آنچه از کا (الف :

 های خدماتی صحیح، سریع و کامل بودن خدماتی، خراب نشدن و در شرکتالنکیفیت: مانندعمر طو(ب

 ن بـر مـیات این نیازها به محیط این سـازمظاهری: مانند رنگ، طرح، زیبایی، بسته بندی و در ارائه خدما (ج 

 .گردد –

است  یپنهان: ارتباطات، احترام، اطمینان و اعتماد تکریم ارباب رجوع یا مشتری خدمت به ارباب رجوع مقولها (د

 .که ریشه در تاریخ بشر دارد 

امروزه سـازمان هـا و موسسـه هـای خـدماتی در سـطح جهان، در فضایی به رقابت میپردازند که توجه به خواست 

ای خود معرفی می کنند یکی از رویکردهای نوین ی بـرای ادامـه حیـات حرفهو انتظارات مشتریان را عـامل

مدیریت، توجه به تکریم ارباب رجـوع یعنـی در اصـل ارباب رجوع مداری و جلب رضایت خدمت گیرندگان و یا 

ک اندازه همان بحث ارتباط و پیوند با ارباب رجوع و جامعه است یا به عبارت دیگر ارباب رجوع گرایی یعنی در

ش الگیری و برآورد کردن نیازهـای اربـاب رجـوع در جهت جلب رضایت او و آمادگی برای نیازهای متغیر و ت

ی د سازمانها، تالشی در جهت ارتقـاهر گونه تالش برای بهبود عملکر. عیـب و نقـص مـی باشـد برای کار بی

ها ها و بازنشستگان باکیفیت سازمانارباب رجوع کیفیـت زنـدگی است و بنابراین میتوان گفت که کیفیت زندگی

 .یابدها نیز به نوع مدیریت شان بستگی میگـره خـورده است که نوع سازمان

 اصول طرح تکریم

رضایت ارباب رجوع هدف اصلی بوده و مراجع کننده برای کارمند بعنوان صاحب حق تلقی میشود و باید رعایت 

ادب و احترام در برخورد با او صورت گیرد. مدیران خود را مقید کنند تا بر اساس برنامه ریزی مناسـب و در 
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ه توضیحات یا بهره گیری از مضرات ئخصوص ارام کنند در اله از قبل نیز میتوانند آن را اعهای معین شده کزمان

قـات داشـته باشند. الشنیدن در دل مراجع کننـدگان ، مو راهنمایی های پرسنل، کارشناسان و در بعضی مواقع 

این روش با توجه به این که تعداد محدودی از مدیران در محیط کار خود اعمال میکنند، بسیار کارآمـد بوده و 

دلسوز و مردمی  مدیر یک از خوب ٔەبوبیت آنان در جمع پرسنل و بر جا گذاشتن یک خاطرباعث موفقیت و مح

امور زیر ی تـوان در موعه خواهد بود در این راستا اصولً تکریم را مـبرای فرد مراجعه کننده و کارمندان یک مج

 :صه کردالخ

محبت  مهـرو –تن صـبر و بردبـاری داش -خلوص نیت در انجام وظیفه -خداترسی)می الق اسالپایبندی به اخ1.

 (نسبت به ارباب رجوع

 از توانمندی وتخصص. برخورداری 2

 رعایت عدل و انصاف.3 

داشتن نظم و انضباط توجه به اهمیت و تاثیر انجام سـریع امـور مراجعـان و نظـم و انضـباط در ارائـه خدمات  .4 

افزاری میتواند به عنوان یک هدف تلقی و انجام وظیفه در بهترین بهتر و استفاده از امکانات نرم افزاری و سخت 

شکل ممکن را در راستای عمل به این مهم در بر داشته باشد. سعی شود انجام امور در موعـد مقـرر صورت گیرد 

لش شود وظایف القی کارمند و جلب نظر ارباب رجوع باشد. حتـی المقـدور تـالنتیجه آن رضایت وجدان اخ تا

بینی شده انجام پذیرد. نظـم و آراستگی حوله از جمله حظور در جلسات و پیگیری امور، دقیقاً در زمان پیشم

می الش شـود زمینـه احیـای فرهنگ اسال، تـیم و ضمن مراعات این اصـللباس را به عنوان انضباط اداری تلقی کن

یـد بـه متقاضـیان ارائـه و در توسعه و تکمیل مجاز و مناسب و مورد نیاز با لعاتدر محیط کار فراهم شود. اط

ش بیشتر انجام شده و در چـارچوب قـوانین جـاری اداری صورت گیرد لذا الع رسانی موجود، تالهای اطشبکه

  د:باشبطور خالصه میتوان گفت دولت با اجرا درآوردن این طرح به دنبال مقاصد زیر می
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 اافزایش اثر بخشی و کارایی در نهاده. 1

 آشنایی مردم با قوانین و مقررات مربوط به امور جاری . 2

 آشنایی مردم با وظایف و مسئولیت های دستگاهها و سازمانهای دولتی 3.

 آگاهی مردم از نحوه فرایند انجام کارها . 4

 مهیا شدن شرایط جهت بیان نظرات و پیشنهادات و شکایات مردم .  5

 هـای فراینـد انجـام کـارح روشالو کارشناسان جهـت اصـ نظرات مردمبهره گیری از نقطه   .6

 تکریم ارباب رجوع چیست؟

روزافزون شهروندان آگـاه ،  های برند که باید به تقاضامی سر ها و مؤسسات در شرایطی بهاکنون اکثر سازمان

و غیـره پاسـخگو  های اجتماعی، مطبوعات، وسـایل ارتبـاط جمعـیهای ذینفع، نهضتهای علمی، گروهتشکل

ها نقش محوری و اساسی دارد و بسیاری از مـدیران و رجوع در همه سازمانباشند. پاسخگویی و تکریم ارباب

ن خواستار آنند که کارکنان در این زمینه از قدرت نامحدود و تهدیدکننـده شـان در برابـر اربـاب رجـوع المسو

 .سوءاستفاده نکنند

 ب و کـار و تجـارت یـک شـعار حـاکم بـود و آن ایـن بـود کـه سـر مشـتری و اربابهای گذشته در کسدر دهه

رجوع نیز در معامله و تجارت برای مصـون مانـدن از فریـب فروشنده،  ه گذاشت. مشتری و اربابالرجوع را باید ک

. "حـق بـا مشتری است"ـد: های بعد شعار اصلی تجارت این شمیکوشید تا با زیرکی خود، او را فریب دهد. در دهه

های مشتری متمرکز ش و فعالیت خود را برای تأمین خواستهالدهد و سازمان تمام تمشتری به سازمان هویت می

، مشتری "مشـتری پادشـاه است"کند. امروز، شعار اصلی حاکم بر تجارت و بازرگانی ایـن شـده اسـت کـه می

 .ه اصلی و داور نهایی استکنند اختیارات فراوانی دارد. او تعیین
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ها تهیه و کانالیزه میشد و در اختیار مردم و جامعه قـرار عات و اخبار توسط سازمانالپیش از این دوران، اط

عـاتی در روابـط سازمان ال میتوان گفـت نـوعی سانسـور اطعات را نداشتند و تقریباًالمیگرفت. مردم حق انتخاب اط

عرسـانی ، مـردم حق الع وسایل و تجهیزات اطالعاتی و اط با توجه به رشد فزایندهو مردم و جامعه حاکم بود. 

عات الاطعات را در اختیار مردم قرار داد، بلکه خـود مـردم هسـتند کـه الارند. به عبارت دیگر نمیتوان اطانتخاب د

ره افکـار عمـومی و تأثیرگذاری هـا در ادارا انتخاب و به سادگی به آن دسترسی پیدا میکنند. دیگر قدرت سازمان

 . های جامعه کم شده است و مردم خود حق انتخاب دارندبر دیدگاه

 :تواند برای سازمان، منافع و امتیازات ذیل را به همراه داشته باشدتکریم اربابرجوع می

 کننده استفاده صحیح از منابع و امکانات تضمین.1

 بهبود ارایه خدمات . 2

 تعارضات بین مردم و کارکنانکاهش میزان . 3

 ها ها و سردرگمی کاریره کاهش میزان دوبا. 4

 دهی عطالرسانی و ا عالبهبود نظام اط.5

 ها کنترل و ارزیابی بهتر و مطلوبتر عملیات و فعالیت.6

 وری، کارآیی و اثربخشی امور افزایش میزان بهره 7.

 محیط جذاب کاری برای کارکنان.8

 هارشد و توسعه فعالیتهای ایجاد زمینه. 9

 افزایش قابلیت و سازگاری با محیط . 10 

 شناسایی بهتر نقاط قوت و ضعف سازمان. 11
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 ها و بهرهگیری از آنها در جهت پیشبرد اهداف سازمان شناسایی فرصت. 12

 ایجاد انگیزه در دیگران .13

 کاران اندر تأمین رضایت جامعه، مدیران و دستا. 14

 ارتباطی سازمان و جامعه  ایجاد پیوند. 15

 عمومی قی حاکم بر روابطالتحقق اصول اخ.  16

های مشارکت هر چه بیشتر تمام کارکنان مهیا گردد. نظام مشارکت است زمینه الزم برای تحقق این اهداف،

تخیـل و  کارکنان در اجرای طرح، سیستمی است فراگیر و بسیار گسترده با ابعادی که میتواند بـه انـدازه دامنـه

های عمدهای که تاکنون به منظور استقرار نظام مشارکت کارکنان مورد استفاده تفکر انسانی ادامه پیدا کند. روش

 :قرار گرفته است، عبارتند از

 سیستم غیرمتمرکز. 1

 روش مدیریت بر مبنای هدفگذاری. 2

 نظام کنترل کیفیت فراگیر. 3

 سیستم کاری بینقص. 4

 روسیه سیستم ساراتف در. 5

 سیستم دورو در لهستان. 6

 سیستم پیشنهادها. 7
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است.   رجوع برای رسیدن بـه اهـداف سـازمان ، ضـروری مشارکت همه افراد سازمان در اجرای طرح تکریم ارباب

 درباره  آمادگی کارکنان برای پاسخگویی، مقدمات توسعه پایدار را فـراهم مـی سـازد. طـی پژوهشـی در آمریکـا

گیرد، آن   افراد جامعه بدون آنکه راجـع بـه آن محصـول تبلیغـی صـورت% 3 ده شوینده، مشخص شد تنهایک ما

 10%ـ15حدود   را مصرف میکنند و اگر نتایج حاصل از مصرف آن ماده برای آنان مطلوب و رضایتبخش باشـد، بـه

 .ع خواهند دادال%افراد دیگر جامعه اط

درصد 80 وینده برای گروه اول مصرفکننده مطلوب و رضایتبخش نباشد، به بیش ازاما اگر نتایج مصرف آن ماده ش

عملکرد  افراد دیگر این نارضایتی را منتقل خواهند کرد. در یک سازمان نیز همینگونه است. اگـر اربـاب رجـوع از

صورتی که   ولـی دریک سازمان راضی و خرسند باشد، تمایل زیادی برای اعـالم رضـایت خـود خواهـد داشـت ، 

و نارضایتی  از عملکرد حتی یک نفر از کارکنان سازمان راضی نباشد، سعی میکند به شیوههای مختلف ناراحتی

بسیاری از  خود را ابراز کند. به عبارتی در بعضی از مواقع که میزان نارضایتی او از آستانه مجاز نیز بیشتر شود، 

قرار خواهد   ه اول جامعه را به لحاظ عملکرد بر یک کارمنـد مـورد انتقـادمقامات باالی کشور و حتی مدیران رتب

 .داد و این مسأله خود نشانگر اهمیت طرح تکریم است

به عبارتی میتوان خاطرنشان ساخت نظام سیاسی حاکم بر هر جامعه تحت تأثیر مشروعیت نظـام اداری آن جامعه 

مـؤثر اسـت . ایـن فرآیند  العیت بخشیدن به نظام سیاسی کـامشروخواهد بود و عملکرد کارگزاران ادارات در م

توجهی به آن میتواند یک نظام سیاسی و مدیران ارشد آن را با  است که بی (سرمایه اجتماعی)تأثیرگذاری نوعی 

 د.رو ساز بحران مشروعیت و حتی بحران هویت روبه

منشـور )ر قالـب نظـام پاسـخگویی سـازمانی وطـرح تکـریم اربـاب رجـوع د 1991 در انگلستان در سال 

 37طرحریزی شد که هدف آن بهبود ارایه خدمات دولتی به مردم است. برای خدمات مهم دولتـی ، ( شهروندی

منشور تدوین شده است. این منشورها هر سال مـورد بـازنگری قـرار مـی گیرنـد و بـه روز مـی شـوند. منشـور 

ی برای خدمات ارایه شده، فراهم کرده است و در نتیجه سبب میشود کارکنان دولـت شهروندی شفافیت بیشتر
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هنگام کردن منشورها از دریافتکنندگان خدمات، نظرخواهی شده و  نسبت به عملکردشان پاسخگو باشند. برای به

الزامـی است، نتایج آن به صورت ادواری منتشر میشود. منشورهای شهروندی متضمن اصولی است که رعایت آنها 

 :از جمله

ع دریافتکنندگان خدمات الاین استانداردها باید به اط ـ برای کیفیت و کمیت خدمات، استانداردهایی وجود دارد.

 عمومی برسد

ع عموم السازمانی باید منتشر شود و به اطـ همزمان با اعالم استانداردهای کیفی و کمی خدمات، نتایج عملکرد 

 .برسد

 .شود  از چگونگی ارایه خدمات، هزینه آنها و افرادی که باید خدمات را ارایـه کننـد، منتشـر عات صحیحالـ اط

 .واقفند ناپذیر اسـت و همـه مـردم بـه ایـن امـر ـ احترام به ارباب رجوع و همراهی کارکنان با آنان، اصلی خدشه

راحتی   نند تا ارباب رجوع بتوانـد بـهـ کارکنان دولت موظفند نام و مشخصات اداری خود را روی سینه نصب ک

 .آنان را بشناسد

به  ـ در صورتی که به هر دلیل، رفتار اداری با استانداردهای تعیین شده مطابقت نداشته باشد، کارمند موظف

 عذرخواهی است.

خدمات هایی برای شکایت از سوء رفتار اداری پیشبینی شده است و خسارات وارده به دریافـت کننـدگان روش

قیات الاخقـانون )،قـانونی تحـت عنـوان  1978 های مناسب جبران شـود. در کشـور آمریکـا در سـالباید به گون

هایی را هر ساله درباره وضعیت مالی، عدم تصویب شد که مطابق آن کارکنان ارشد فدرال موظفند فرم (در دولت

دفتر امـور اخالقی )میل کنند. این قانون، دفتری به نام های اداری و عدم دریافت هدایا تکاستفاده از موقعیت

قی در الاخح امـور السته بود و پس از تصویب قانون اصایجاد کرد که در آغاز به دفتر مدیریت پرسنلی واب(دولت

ها واحدی مستقل شناخته مـی شـد. ایـن دفتـر کـه وابسـته بـه قـوه مجریـه اسـت ، مـوارد خالفکاری 1989 سال
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قیات، همه مؤسسات دولـت فدرال موظفند الدهد. براساس قانون اخرا به وزارت دادگستری آمریکا گزارش می

کارکنان و امور واحدی برای نظارت بر امور اخالقی کارکنانشان تأسیس کنند. این واحـدها مسـو ولیت آمـوزش 

 .قیات را بر عهده دارندالاداری اخ

هـای متعـددی برگـزار مـی کنـد کـه از آن جملـه کنفـرانس کنفرانس النهاقی دولت فدرال سالدفتر امور اخ

دولـت ،  القیاخکشور شرکت داشـتند. دفتـر امـور  49 بود که در آن 1994 قیات دولت در سالالالمللی اخبین

اسـاس ش خود را صرف بررسی روابط مالی کارکنان کرده است. وقتی مأموری منصـوب مـی شـود، برالبیشتر ت

مربوط به روابـط مـالی او بررسـی مـی شـود. ایـن قـانون فرصـت سـوء اسـتفاده از  طالعاتقی، االمقررات اخ

 .موقعیتهای اداری پس از خروج از خدمت را به شدت محدود میکند

ری از قی، کتاب راهنمایی تهیه کرد که در آن دسـتورالعمل هـایی بـرای پیشـگیالدفتر امور اخ 1993در سال 

ف اداری ذکر شده است. در این راهنما اموری همچون دریافت هدایا از خارج سازمان، رابطه با الانجام کارهای خ

سازمانهای دیگری که کارمند منافعی در آنها دارد، مسایل مالی بعـد از اسـتخدام ، سـوء اسـتفاده از موقعیـت 

ضـیح داده شـده اسـت . در کشـورهای دیگـری همچـون شغلی و فعالیتهای نابهنجار در خارج از سـازمان تو

 و حتـی زامبیـا( قانون بازرس ـ آمبـودزین  1980)، بنگالدش (دفتر احتساب نهادی قانونی 1983 سال)پاکستان 

 .برای رسیدگی به شکایات شـهروندان از دسـتگاه هـای اداری تأسـیس شـده اسـت

 ضرورت تکریم ارباب رجوع

های   مشتری اساساً، احترم و تکریم ارباب رجوع و به دست آوردن رضایت مندی مردم در سیستماصول خدمات 

 هـای اداری نظام اسالمی ایران، هدف نهای طرح تکریم است و آن، نیـاز نهفتـه ای میـان مـردم و دسـت گاه

 غ نمود. با ایـنالستگاهها، ابز را کشف و به همه داجرایی بود که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، این نیا

و ارائه  اوصاف، به منظور ایجاد ساز و کار الزم در تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع و تحول در نظام اداری کشـور

موضوع  خدمات مطلوب و موثر به ارباب رجوع ها و برخـورد مناسـب کارکنـان بـا مـراجعین و نهادینـه شـدن
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استخدامی  بررسی علمی و دقیق موضوع مذکور، اقداماتی در سازمان امـور اداری ورضایتمندی ارباب رجوع، نیز 

برنامه مشتمل   بود که ایـن "برنامه تحول در نظام اداری کشور"کشور انجام شد. ماحصل آن برنامه ای تحت عنوان 

مدیریت و برنامه  سـازمان 29/11/1388مـور  20065/105 برنامـه اصـالحات اداری ،موضـوع نامـه شـماره 7بر 

 :ریزی کشور وقت، به قرار زیر بود که میبایستی توسط دستگاههای دولتی اجرا می گردید

 برنامه منطقی نمودن اندازه دولت- 1

 برنامه تحول در ساختارهای تشکیالتی دولت- 2

 برنامه تحول در نظام های مدیریتی- 3

 برنامه تحول در نظامهای استخدامی- 4

 مه آموزش و بهسازی نیروی انسانی دولتبرنا- 5

 یبرنامه اصالح فرایندها، روش های انجام کار و توسعه فناوری ادار- 6

رجوع   برنامه ارتقا و حفظ کرامت مردم در نظام اداری همان طور که می دانید در سالهای آتی بحث تکریم اربـاب

مردمی   گرفته است.به منظور ارج نهادن و احتـرام بـهبه عنوان یک دستور در روند کارهای اجرایی و اداری قرار 

راستا و   که جهت انجام امور اداری خود به هریک از ارگانها و مکانهای دولتـی مراجعـه مـی کننـد ، در همـین

صحت و  در جهت رضایت مردم از خدمات دستگاههای دولتی و نیز به کـار گیری مولفـه هـای ازقبیـل سـرعت، 

برنامه ارتقاءو  ع رسـانی مناسـب ،البرخورد با خدمت گیرندگان و اطـجام کار مراجعان، چگونگی رفتار و دقت دران

شورای عالی  های هفت گانـه تحـول اداری در جلسـهحفظ کرامت مردم درنظام اداری به عنوان یکی از برنامه

جلب رضایت ارباب رجوع درنظام  مـردم وتکریم "اداری وقت مورد تصویب قرار گرفت. مصوبه مربوط، تحت عنوان 

موسسات، شرکتهای دولتی و  هـا ،به کلیه وزارت خانه 1381 /10/02.ط تاریخ18540/13با شماره  "اداری

می الب اسالها، نهادهای انقشرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، بانـک هـا، شهرداری
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غ شد. که این طرح موجب الکنند، اب  به نحوی از بودجـه عمـومی دولـت اسـتفاده مـیهایی که و سایر دستگاه

 . با ارباب رجوع گردید  های دولتی و تغییر نگرش آنها در نحوه برخـوردتغییرات مثبت در دستگاه

 :از مهمترین دستاوردهای این طرح عبارتند از

 جوعشفاف ومستند سازی نحوه ارائه خدمات به ارباب ر- 1

 ع رسانی از نحوه ارائه خدمات به مردمالاط- 2

 .های ارائه خدماتح روشالبهبود و اص- 3

 نظارت بر حسن رفتار کارکنان دستگاههای اجرائی با مردم- 4

مسئولین   مشارکت مردم با ارائه پیشنهادها و آنچه مسلم است طرح تکریم و خدمت رسانی به مردم مورد توجـه- 5

است همه   خصتگاههای دولتی می شود. آنچـه مشـاجرای این طرح موجب پویایی و رشد دس نظام بوده است و

بوجد آمدند.  دمتی در جهـت خـدمت رسـانی بـه مـردستگاههای دولتی خدمتگزار مردم هستند و همه ادارات دول

حل مسائل   جهت ت نظام اداری، نشان دهنده رهیافتی هدفدار است که درالمح ساختار اداری و بهبود سالاص

موجود و آنی   یلمسـا هیندی سیستماتیک و مستمر اسـت کـح رفتار اداری فراالموجود اداری گام بر نمیدارد. اص

ی ح نظام ادارالاص ح کرده و دگرگون میسازد. بنـابراینالازها و مسائل زیربنایی جامعه اصرا در چارچوب چشم اند

میتوان، تغییرات  ای کـه از طریـق آنمند و یکپارچه است، به گونه شی نظامالو مدیریت دولتی در برگیرنده ت

داد. در اردیبهشت   شای رسیدن به پیشرفت ملـی، افـزایموثری در نظام اداره عمومی پدیده آورد و توان آن را بر

یص مجمع تشخ  ورت بـاکلی نظـام اداری کـه پـس از مشـ غ سیاستهایالمقام معظم رهبری با اب 1389ماه 

مشخص برای  مصلحت نظام تعین شده است، کلیه مخاطبان این سیاستها را موظـف فرمودنـد زمـان بنـدی

 .عملیاتی شدن آن تهیه و پیشرفت آن را در فواصل زمان معین گزارش دهند
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 ارباب رجوع در بیمارستانتکریم 

به  یحفظ کرامت انسان .است یدر اخالق پزشک یدیمفهوم کل کی ،یارزش اخالق کیبه عنوان  یکرامت انسان

اخالق  .قرار گرفته است دیدر سراسر جهان مورد تاک یارائه دهندگان خدمات بهداشت یاخالق فهیوظ کیعنوان 

را حفظ کنند و به اعتقادات  مارانیب یخصوص میمودب باشند، حر مارانیکند که پزشکان با ب یم جابیا یپزشک

 است. یپرستار یقدر منشور اخال یعنصر اساس کی زین ماریحفظ کرامت ب آنها احترام بگذارند. یو ارزش ها

است که همه  یانسان کرامت یجهان ای یکرامت اساس .یو کرامت نسب یکرامت بر دو قسم است: کرامت اساس

تواند کسب  یشود و م یفرد مربوط م یاجتماع تیبه موقع یکرامت نسب انسانها به عنوان انسان از آن برخوردارند.

نوع کرامت با  نیشود. ا یشناخته م تیبه طور متناوب به عنوان کرامت هو یکرامت اجتماع از دست برود. ایشود 

شدن در  یو بستر یماریو ب تیشأن هو نیمرتبط است. ب گرانیکرامت خود، احترام به خود و احترام به د

 مارستانیشدن در ب یو بستر یماریو ب تیشأن هو نیب. وجود دارد یرابطه معنادار یماریبه عنوان ب مارستانیب

کند  دیآنها را تهد یشخص تیکند و هو فیاستقالل افراد را تضع تواندیم یماریب رایزوجود دارد،  یرابطه معنادار

 کنند،یمالقات م با افراد ناآشنا مارانیب ها،مارستانیدر ب .گذاردیم یمنف ریآنها تأث تیثیکه به نوبه خود بر ح

را  یفیکه وظا رودیروزانه خود را رها کنند و از آنها انتظار م یو اجتماع یشخص یهاو نقش هاتیمجبورند فعال

 مواجههو  دیجد یازهاین جادیعوامل منجر به ا نیانجام دهند که همه ا کند،یم نییها تعآن یبرا یکه کادر پزشک

محسوب  ق، مراقبت و پرستاریاله اخم خصوصی موضوعی مهم در زمینحری .شودیم یماریب نیبا خطر ابتال به ا

در ماهیت خاص این مفهوم، از اهمیت بسزایی برخوردار است  و درسیستم ارائه مراقبتهای درمانی، به دلیل شودمی

اصول اخالقی پزشکی  بیمار جزء این مفهوم را در بیانیه حقوق 1334راستا، سازمان بهداشت جهانی در سال  این

 وضوع ، با حریم خصوصی عنوان کدهای اصلی واصول اساسیاهمیت م همچنین با توجه به. قید کرده است

در ایران نیز حریم خصوصی . گرفته است استاندارهای مراقبتی، سازمانها و انجمنهای بین المللی مورد تاکید قرار

مبتنی  بایدالمت دکه بر اساس آن ارائه خدمات سمنشور حقوق بیمار محسوب می شو یکی از بندهای مهم پنچگانه
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الهای اخیر مطالعات زیادی در زمینه حریم خصوصی س در. خصوصی و رعایت اصل رازداری باشد بر احترام به حریم

مان خصوصی توسط تیم در است که در غالب موارد میزان رضایت مندی بیماران از حفظ حریم بیماران انجام شده

 در نتایج پژوهشهای کمی انجام شده در داخل ایران نیز که به بررسی دید  متوسط و ضعیف گزارش شده است

شده، حاکی از مطلوب نبودن تأمین نیاز  گاههای بیماران در زمینه رعایت حریم خصوصی در طی مراقبت پرداخته

 هدرک بیماران و گرو همچنین در مطالعاتی که به منظور مقایسه. آنها میباشد بیماران برای حفظ حریم خصوصی

انجام گرفته است، اغلب تفاوت معنی داری وجود  بیماران های مختلف پزشکی از میزان رعایت حریم خصوصی

رعایت آن از دیدگاه  اهمیتی که پرستاران به رعایت حریم خصوصی بیماران میدهند اما میزان دارد. علیر غم

 حریم خصوصی، مفهومی سیال و نسبی دارد، لذا تعاریف. میباشد بیماران و میزان رضایت مندی آنها بسیار پایین

جامعه و موقعیت خاص هر فرد در اجتماع  های فرهنگی هربرای آن ارائه شده است، زیرا هنجارها و ارزشمتعددی 

خصوصی  است در حقیقت برای تدارک مراقبت مناسب فرهنگی، بررسی حریم در تعریف و تعیین دامنه آن مؤثر

فکنده این امر از اهمیت یه ابر آن سا الماس که شرع مقدس همچنین در ایران. دید گاه بیماران حائز اهمیت است از

بررسی میزان رعایت حریم  بیشتر مطالعات انجام شده در زمینه حریم خصوصی، صرفاً به. است ی بر خوردارلینبا

دگاه خود بیماران انجام شده مفهوم پردازی حریم خصوصی از دی اند و مطالعات اندکی در زمینهبیماران پرداخته

عات و بررسی وقایع ارزشها وهنجار ها الاط لذا با بکار گیری تحقیق کیفی که از روشهای مختلف جمع آوریت. اس

پدیده را  امکان بررسی عمیق درک و شناسایی واضح و جامع این کند،استفاده می از دیدگاه مشارکت کنندگان

گیری حریم خصوصی در مراقبت این است که مستقیماً  ینان ترین روش اندازهبنابر این قابل اطم. فراهم میسازد

میتواند در ارزیابی و ارتقاء  بررسی تجربه بیمار از حریم خصوصی. خود بیماران پرداخته شود به بررسی دیدگاه

 با توجه به. باشد اطالعات او در مراقبتهای بهداشتی و درمانی مؤثر محافظت حریم بیمار و محرمانه نگه داشتن

لذا این مطالعه با هدف بررسی . است اینکه معنای حریم خصوصی مشروط به فرهنگ مذهب و الویت های فردی

 .احترام به حریم خصوصی انجام گردید تجارب بیماران بستری در مورد
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