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طرح تکريم ارباب رجوع در نظام اداری
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تکریم ارباب رجوع؛ تکیه گاه نظام اداری
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جلب رضایت و تکریم مشتریان ،بحث جدیدی نیست که طی سالهای اخیر موورد توجوه کورکتها و
موسسه های خدماتی واقع کده باکد ،بلکه خدمت به مشتریان مقوله ای است که ریشوه در تواری
زندگی بشر ،در تجارت و بازاریابی دارد .امروز کرکتهاو موسسه های خودماتی در سو ج جهوان ،در
فضایی به رقابت می پردازند که توجه به خواست و انتظارات مشتریان را عاملی بورای اداموه ایوات
ارفه ای خود معرفی می کنند ،آنان به کمک ابزارها و وسایل جدید ارتباطی به تفکر جدیدی دست
یافته اند و آن چگونگی ورود به اذهان و خاطره مشتریان خود با ارایه کار و خدمات با کیفیت است.
«تام پیترز» از متفکران علم مدیریت با اکاره به نقش رهبری در سازمانها بر این نکته تاکید می کند
که بدون رهبری مناسب و اثر گذار ،نمی توان درک درستی از انتظارات مشتریان به دسوت آورد.بوه
عبارت دیگر ایجاد تعهد در مشتری یا مردم کیوه ای است بسیار پویا در جهت کسب و کوار موفو .
این تعهد نمی تواند تنها صنفی باکد بلکه رهبر یک کرکت خدماتی پیش از آن که فقط بور گفتوار
خود تکیه کند باید به کردار موسسه خود بیندیشد .زیرا مشتریان قبل از آن که به گفتار موسسوات
خدماتی توجه کنند ،بر کردار و عمل اجرایی و نحوه خدمت آن ها دقت دارند.
افزایش تعداد مشتریان ،دست یابی به سود بیشتر در ازای ارایه خدمات با کیفیوت ،جوذب و افو
مشتریان ،از نگرانیهای مستمر موسسه ها و کرکت های خدمت رسان است و تنها آن دسته از ایون
کرکتها موف تر خواهند بود که به درستی تشخیص دهند مشتری نیز جزو سرمایه با ارزش کرکت
آن هاست .بنابراین وفاداری به مشتریان و درک و تشخیص درست نیازها و انتظارات آن ها از الزمه
های بقا و موفقیت چنین موسسه هایی است.
گذکته از موسسه های خدماتی ،جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری هر کشوور نیوز از اهمیوت
خاصی برخوردار است.
بانکها ،وزارتخانه ها و سازمان های دولتی به عنووان دسوتگاههای اجرایوی و نیوز بخوش خ وصوی،
پیوسته با مردم یا ارباب رجوع در ارتباطند و در دایره نظام اداری هر کشور نقش آفرینی می کننود
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پس جهت گیری مدیریت آن ها باید در جهت توجه به اصل مشتری گرایی و جلب رضایت خودمت
گیرندگان باکد.
در نظام اداری و اجرایی کشور نیز رضایت مردم از خدمات ارایه کده توسط دستگاههای دولتوی بوه
عنوان یکی از کاخص های اصلی سنجش کارآمدی و رکد و توسعه نظام تلقی موی گوردد و مولفوه
هایی از قبیل سرعت ،دقت و صحت در انجام امور ارباب رجوع ،کیفیت انجوام اموور ،نحووه رفتوار و
برخورد با خدمت گیرندگان ،هزینه های انجام خدمات ،کوفافیت و اطو ع رسوانی مناسوب عوواملی
هستند که ضمن جلب رضایت مردم در ارتباط با دریافت خدمات از دسوتگاههای دولتوی ،موجبوات
افزایش اعتماد عمومی که بزرگترین سرمایه و تکیه گاه برای نظام اداری می باکد را نیز فراهم موی
سازند.
در این ارتباط به منظور ایجاد سازوکار الزم در ارائه خودمات م لووب و مووثر بوه موردم و برخوورد
مناسب کارکنان با مراجعین و نهادینه کدن موضوع رضایتمندی ارباب رجوع ،طرح تکوریم موردم و
جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری در فروردین ماه  6836به ت ویب کورایعالی اداری کشوور
رسید و به دستگاه های دولتی اب غ گردید.
اهم سازوکارهای پیش بینی کده در این م وبه به کرح ذیل می باکد؛
 اط ع رسانی مناسب به مراجعین در زمینه نحوه ارائه خدمات از طری تنظیم برکور ،کتابراهنما و استقرار سایت اط ع رسانی
 بازنگری و اص ح و مهندسی مجدد روش های انجام کار در جهت تسهیل ارائه خودمات بوهمردم
 تدوین منشور اخ قی سازمان به منظور ایجاد برخورد مشفقانه با ارباب رجوع نظرخواهی از مراجعین از نحوه ارائه خدمات دستگاههای دولتی ایجاد سازوکارهای الزم در جهت تشوی کارکنان که موجبات رضایت خدمت گیرنودگان رافراهم آورده اند و برخورد با کارکنان خاطی
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 نظرسنجی ساالنه از مردم در ارتباط با رضایت مندی آنان از موسسات و دستگاهها در ارائوهخدمات

طرح تکر یم ارباب رجوع و اهداف اولیه
تفکر کارآمد نمودن نظام اداری کشور که هدف اصلی و با اهمیت پیاده سوازی طورح تکوریم اربواب
رجوع به اساب می آید با تدوین و ت ش سازمان مدیریت و برنامه ریوزی کشوور در فوروردین مواه
سال  6836جامه عمل به خود گرفت و به ت ویب هیات محترم وزیران رسید که ظرف مودت یوک
هفته به عنوان یکی از برنامه های هفتگانه تحوول اداری محسووب و جزئیوان آن در نشسوت موور
 6836/6/52در کورای عالی اداری مورد ت ویب آن کورا قرار گرفت و تحت عنوان «طورح تکوریم
مردم و جلب رضایت ارباب رجوع» در نظام اداری ،به تمامی دستگاه های دولتی اب غ کد.
این طرح با هدف بسیار مهم افزایش اعتماد عمومی به عنوان بزرگترین سورمایه و تکیوه گواه بورای
نظام اداری کشور ،وارد سال دوم بعد از ت ویب می کود.
دستگاههای دولتی کی از مراکز ارائه دهنده خدماتی هستند که همه مردم از آن هوا اسوتفاده موی
کنند .دولت عموما خدمات کیفی ارائه می دهد و ارزیابی و سنجش کیفیت این خدمات کار مشکلی
است و سازمانهای دولتی همچون بخش خ وصی پاسخگو نیستند .از سوی دیگر مردم هم به عنوان
کهروندان از این خدمات راضی نیستند .امروز در دنیا موج تغییر و تحوول اداری و اصو اات اداری
م رح کده است و همه به دنبال بهبود کیفیت ارائه خدمات هستند .ایون موضووع در ایوران اودود
سال  6836مورد توجه قرار گرفت و قرار کد به کهروندان به عنوان ارباب رجوع نگریسته کود .هور
کدام از کارمندان نیز به نوعی ارباب رجوع سازمانهای دیگری هستند و با تاخیر و کیفیت نامناسوب
ارائه خدمات در سازمانهای دیگر مواجه هستند .طب تحقیقات انجام کوده توسوط سوازمان برناموه
ریزی کشوری پیرامون سنجش عملکرد دستگاه های دولتی 83 ،درصد مردم از کیفیت ارائه خدمات
ناراضی هستند.
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اهداف طرح عبارت است از:
 - 6اط ع رسانی مناسب به مراجعین در زمینه نحوه ارائوه خودمات از طریو تنظویم بروکوور،
کتاب ،راهنما و ...
 - 5بازنگری و اص ح و مهندسی مجدد روش های انجام کار در جهت تسوریع و تسوهیل ارائوه
خدمات به مردم
 - 8تدوین منشور اخ قی به منظور برخورد مشفقانه و مناسب با ارباب رجوع
 - 4نظرخواهی از مراجعین در مورد نحوه ارائه خدمات و رضایت آنان
 - 2تشوی کارکنانی که باعث رضایت ارباب رجوع می کوند و برخورد با کارکنان خاطی
هدف از اجرای طرح تکریم مردم اط ع رسانی مناسب به مراجعین در زمینه نحوه ارائوه خودمات از
طرق مختلف می باکد .همچنین تسوهیل ارائوه خودمت بوه موردم ،طرااوی دوبواره روکوهای کوار
(مهندسی مجدد) یا تجدید ساختار ،بروی سپاری فعالیوت هوا ،کوچوک سوازی و  ...در ایون جهوت
ضروری است .مضافا تدوین منشور اخ قی سازمان به منظور ایجاد برخوورد مشوفقانه و مناسوب بوا
مردم و ارباب رجوع از هدف های طرح است.
کناسایی انتظارات و دیدگاههای مشتری
سازمانها و موسسات برای کناسایی انتظارات و خواسته های ارباب رجوع خود نیاز به انجام تحقیقات
گسترده بازاریابی دارند .تحقیقات بازاریابی پل ارتباط بین جامعه (مشتریان و م رف کننودگان) بوا
سازمانها و موسسات می باکد .ثمره این تحقیقات اط عاتی است که مدیران را در کناسایی محویط
اطراف خود و آگاهی از انتظارات و دیدگاههای جامعه و تعیین خط مشی ها و استراتژیهای سوازمان
بر اساس این انتظارات یاری می نماید.
البته تمامی اط عات به دست آمده از این تحقیقات مناسب نمی باکد .بدین منظور سازمانها نیاز به
یک سیستم اط عوات بازاریوابی )MIS(MARKETING INFORMATION SYSTEM
دارند تا این اط عات را تسویه نماید و اط عات صحیج را در اختیار مدیریت سازمان قورار دهود .در
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ایران مدیران و مسئولین سازمانها و موسسات با مشکل کمبود اط عات مواجه نیستند بلکه مشوکل
آن ها غرق کدن در اط عات است .آنان اغلب با کمبود اط عوات صوحیج و زیوادی اط عوات غلوط
روبرو می باکند که این امر بر ارزیابیهای آنان از جامعه و ت میم گیریشوان تواثیر بوه سوزایی دارد.
دریافت بازخور از مردم و ارباب رجوع می توانود سوازمان را در جهوت تنظویم رفتارهوای مناسوب و
عملکرد خود یاری دهد .در طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع هم نظرخواهی و هم نظور
سنجی ساالنه پیش بینی کده است .مراد از نظرخواهی ا ولی اط ع فووری از طورز تلقوی اربواب
رجوع است و هدف از نظرسنجی ساالنه تنظویم پرسشونامه ای اسوت (کوه دارای قابلیوت اعتبوار و
قابلیت اتکا می باکد) که به واادهای نمونه ارسال می کود و سپس اط عات دریافتی طبقه بنودی
و تجزیه و تحلیل می گردد.
نهادینه کرد ن فرهنگ تکریم در جامعه
اصوال برای نهادینه کدن هر روش جدید مراال زیر باید انجام کود:
الف -کالبد کوکافی از پیشوینه تواریخی مربوطوه و کناسوایی نقواط ضوعف ،مشوک ت ،کاسوتیها و
محدودیتها.
ب -رفع و اذف مشک ت و تغییر همه مبانی و مواردی که باعث مشک ت و ضعفها بوده اند.
ج -آموزش افراد در مورد روکهای جایگزین و کیوه های بهتر .به نظر من اگر در زمینوه هوای زیور،
فعالیتها ،برنامه ریزیها و تخ یص منابع الزم صورت گیرد ،طرح تکریم موف و نهادینه خواهد کد و
در غیر این صورت مانند سایر طراها ،در اد کعار باقی خواهد ماند و فقوط منوابع را تلوف خواهود
کرد:
 ال مشک ت معیشتی ،ارضای مالی ،رفع فقر و محرومیت و باالخره ایجاد روایوه مناسوب بورایتغییر و تحول در رفتار کارمند دولت
 -رفع تبعیضات استخدامی ،رفاهی ،آموزکی و سازمانی بین پرسنل سازمانهای دولتی
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 رفع ممنوعیت های اداری از همه کسانی که بهتر می اندیشند یا دگر گونه می اندیشند و آموزشو اص ح همه آن هایی که فاقد مایه های علمی و تجربی هستند.
 ااترام و قدردانی از پیش کسوتها ،فرهیختگان ،پژوهشگران و الگوسازی از این ؟؟؟ آموزش عمومی در زمینه های مبانی جامعه کناسی اداری ،روابط عمومی ،موردم داری و رضوایتمشتری برای کارمندان دولت
 اعتماد به مردم و ارباب رجوع از جانب دولت و ایجاد اس اعتماد در مردم نسبت به دولتبرای این منظور می توان از روکهای زیر استفاده نمود:
 - 6وضع قوانین و مقررات چه به صورت عمومی و چه در س ج ک ن جامعه و چه بوه صوورت
خ وصی در سازمانها به صورت بخشنامه
 - 5توجه به پیشنهادات و انتقادات مشتریان و ارائوه پاسو روکون و مکتووب بوه صوورتی کوه
مشتری به طور مستقیم اثر آن را در موسسه درک نماید.
 - 8اجرای طرح تکریم به صورت مناسب و کامل از طرح مدیران سازمان به عنوان الگویی برای
کارکنان
 - 4در نظر گرفتن پاداکها و یا تنبیهاتی به عنوان بازخورد عملیاتی بورای کارکنوان بور اسوب
نظرسنجی از مشتریان
 - 2آموزش مداوم کارکنان به عنوان یک سورمایه گوذاری مهوم در جهوت افوزایش تواناییهوای
ارتباطی آنان با مشتریان و همچنین باالبردن دانش ارفه ای ایشان جهت ارائه خودمات بوا
کیفیت برتر
 - 1نشر فرهنگ مشتری مداری و بازگویی قوانین ااکم بر آن در کل جامعه توسط موسسات و
سازمانهای اط ع رسانی عمومی
کاخ های رضایتمندی
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واقعا چگونه می توان در مشتریان یا به نوعی ارباب رجوع رضایت قابل قبولی ایجواد کورد آیوا تنهوا
کافی است تا مح ولی فقط کیفیت مناسب داکته باکد یا کاخ های دیگری در برخورد بوا آن هوا
الزم است .کاخ هایی چون کیفیت برخورد ،خوش قولی و یا توجه به نظریوات و ااساسوات اربواب
رجوع .کاید زمان و دقت مناسب برای مشتریان در اجرای کارکنان برای آن ها با اهمیت تر باکد.
کاخص های رضایتمندی:
 نحوه برخورد با ارباب رجوع چگونگی انجام کار او از نظر زمان ،زیرا انجام به موقع و اتوی در زموان کوتواه از انتظواراتمشتریان یا ارباب رجوع است.
 و این که به چه نحو کار ارباب رجوع انجام کده است (ضابه مند یا به واس ه آکنایی)در کشور ما ،دولت بنگاهدار است و نه فقط عهده دار امور دفاعی و دادگستری و اجرائیات اکوومتی
است ،بلکه صااب کارخانه و مح والت فیزیکی نیز هستن و مردم به عنوان مشوتری ،یوا از او کواال
می خرند یا بهای خدمات او را می پردازند.
بدین ترتیب کاخ های رضایت مشتری در دو وادی کاال و خدمت به کرح زیور و بوه طوور خ صوه
بیان می گردد:
 پذیرش و برخورد انسانی و عاطفی با مشتری کیفیت م لوب مشتری و به تشخیص مشتری مردم داری ،ااترام و ال مشکل دسترسی به خدمات ،لوازم یدکی ،تعمیرگاه و ... تضمین و گارانتی اسن انجام کار سرویس دهی سریع قبول انتقادات و پیشنهادات ساعات کار طوالنی تر8

 تنوع و ا انتخاب قبول مرجوعی و پرداخت ما به ازامشتریان زمانی از مح والت و خدمات رضایتمند هستند کوه م ورف کواال و خودمات بورای آنوان
خوکایند باکد .مبنا و اساس رضایت هر متشری انتظارات و درک او از خدمات ارائه کده می باکود.
هوور مشووتری انتظوواراتی دارد چنانچووه در ارائووه خوودمات درک وی از خوودمات ارائووه کووده کمتوور از
انتظاراتش باکد منجر به نارضایتی وی می گردد.
سازمانهای موف سعی خود را در جهت کسب اداکثر رضایت متشری به کار می گیردند .آن ها می
دانند که رضایت و وفاداری مشتری بستگی به نوع راب ه آن ها با مشتری دارد .همچنین دارا بوودن
کیفیت باال ،از جمله پیش کرطهای الزم برای تحق انتظارات مشتری است.
درک چگونگی دستیابی به وفاداری و رضایت مشتری از توجهات اصلی سازمانها و موسسواتی اسوت
که در مورد رفتار مشتری پژوهش می کنند .اجم عمده ای از پژوهشهای بازاریابی بور هور دو ایون
جنبه ها متمرکز است .به ویژه بر رضایت مشتری ،نر رضایت مشتری یک کاخص مهوم در درجوه
رقابتی بودن یک بنگاه است.
مسابه با دیگر رقبا برای پیشی گرفتن در نر رضایت مشتری یک هدف مهم محسوب می کود ،زیرا
رضایت مشتری یک کاخص کلی پیرامون سنجش عملکرد سازمان در مورد مشتریان است.
البته کاخص های رضایتمندی مشتریان از ارفه ای به ارفه دیگر متفاوت است .
ب ور مثال در پژوهشهای انجام کده  ،رضایتمندی مشتریان در موسسات مالی و بانکهوا بوه صوورت
زیر ارزیابی کده است ؛
ارائه خدمات گسترده و متنوع  ،دانش و مهارت کارکنان  ،نحووه رفتوار کارکنوان  ،سورعت عمول و
پاسخگویی سریع به نیازها و خواسته های مشتریان ،ارائه بهره و سود سوپرده بوه صوورت رقوابتی ،
سرعت عمل در اع ای تسهی ت اعتباری (در صورتی که کرایط الزم برای اخذ وجود داکته باکد )
بدون بروکراسیهای پیچیده و سنگین ،ارائه خدمات مشاوره مالی  ،آرامش و زیبایی ارگونومی محیط
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ارائه خدمات ،پایین بودن اکتباهات و خ اهای موسسه و رسیدگی سریع به این موارد  ،امنیت الزم
 ،کارمزدهای پایین  ،دسترسی راات به خدمات در هر مکان و در هر زمان  ،ساعات ارائه خدمات و
غیره .از نگاه ادوارد دمینگ مشتری مهمترین عن ر در زنجیره فعالیتهای تولیدی و بازرگانی است و
مشتری گرایی یکی از بحثهای نهادی واادهایی است که خدمت ارائه می دهند زیورا در موسسوات
خدماتی به مراتب پیچیده تر و غامض تر از موسسات تولیدی می باکد .
در کرکتهای خدماتی ارائه مح ول (خدمات )توسط یک وااد از آن موسسه و به طور خاص انجوام
می کود که این مح ول بر اساس نیاز و کرایط هر مشتری می بایست تفاوت داکته باکد .
در یک کرکت تولیدی مح ول در راب ه با یک یا دو نیاز مشخص مشتریان بوه طوور کلوی و بعضوا
خاص ،طراای و تولید می گردد در صورتی که در سازمانهای خدماتی که ارائه خودمت بوه صوورت
اضوری می باکد نیازهای مختلف مشتریان که به صورت آککار یا پنهان و یا اتوی تعریوف نشوده
برای سازمان می باکد م رح است و پاسخگویی به آنها در گرو کناخت بهتر مشتریان می باکد کوه
به علت پیچیدگی ماهیت انسان این کناخت مشکل است .از طرفی انتظارات و نیازهای یک مشتری
تابع زمان  ،مکان و عوامل مختلف فرهنگی  ،سیاسوی و اجتمواعی و  ...اسوت کوه باعوث موی کوود
بانیازهای مشتریان دیگر و اتی باروزهای قبل خود متفاوت باکد .
پس سازمان برای کسب رضایت مشتری ع وه بر کناخت مشوتریان بایود بتووان انع واف پوذیری و
خ قیت زیادی در ارائه خدمات خود داکته باکد و ما در موسسات خدماتی مثل بانک هر روز کاهد
این تفاوت در انتظارات می باکیم.
در یک موسسه مشتریان را می توان بر اسب نیازهایشان به دو قسمت تقسیم نمود.
 - 6درون سازمانی :که عبارت است از کارکنان و مدیران یک موسسه
 - 5برون سازمانی :کامل مشتریان تجاری ،غیر تجاری و دولت می باکد.
که این دو گروه در نوع نیازهایشان از سوازمان تفواوت هوای عموده ای دارنود در گوروه اول راب وه
استخدامی مهم می باکد و در گروه دوم راب ه تجاری غلبه دارد .اما باید به این امر توجه نموود کوه
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اگر در یک سازمان مشتریان درون سازمانی مهارت ،دانش و رضایت کافی نداکوته باکوند بوه طوور
اتم در برآورده کردن انتظارات مشتریان برون سازمانی نیز با مشوکل و یوا اتوی ککسوت مواجوه
خواهد کد.
انواع نیازها و انتظارات مشترک مشتریان را می توان:
 - 6کاربردی :یعنی آن چه از کاال یا خدمات که نتیجه عملیات و فعالیت سازمان اسوت انتظوار
می رود.
 - 5کیفیت :مانند عمر طوالنی ،خراب نشدن و در کرکتهای خودماتی صوحیج ،سوریع و کامول
بودن خدمات
 - 8ظاهری :مانند رنگ ،طرح ،زیبایی ،بسته بندی و در ارائه خدمات این نیازهوا بوه محویط آن
سازمان بر می گردد.
 - 4پنهان :ارتباطات ،ااترام ،اطمینان و اعتماد.
که درجهت تامین این نیازها یک موسسه باید بتواند اهداف خوط مشوی هوای سوازمان و همچنوین
چارت سازمانی را تعریف کند .یک سازمان مشتری مدار اغلب از چارت سازمانی به کوکل دایوره ای
استفاده می نماید به طوری که مشتری در مرکز این دایره و بعد کارکنان متخ ص در ارائه خدمات،
سرپرستاران و مدیران می باکند .این چارت سازمانی بر اساس اعتماد مدیران به لیاقت و کایسوتگی
های کارمندان در جواب گویی به نیازهای مشتریان می باکد .البتوه ایون بودان منظوور نیسوت کوه
کنترلهای داخلی در این سازمانها نادیده گرفته کود بلکه الزموه کیفیوت برتور وجوود کنتورل هوای
داخلی موثر و کارا می باکد.
اما رضایت مشتریان چیست؟
رضایت مشتریان را می توان به ایجاد االت رضایت ،کادمانی و خشنودی یا کوعفی کوه در نتیجوه
تامین نیاز و برآورده کردن تقاضاها و ااتیاجات مشتری توسط فروکنده در مشتری تعریف نمنوود؟
که در این باره موارد زیر م رح می باکد:
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 - 6تکرار خرید یا تداوم مراجعه جهت معام ت و وفاداری.
 - 5میزان کهرت و اظهار نظر مثبت مشتریان.
 - 8معرفی مشتریان جدید توسط مشتریان قدیم
 - 4کاهش هزینه های جذب مشتری
 - 2کاهش هزینه های ناکی از اکتباهات
 - 1افزایش فروش
 - 7افزایش سهم از بازار
 - 3افزایش سود ناخالص
اصوال خدمت خوب آن است که کمی بیش از اد انتظار مشتری باکد .اولین قدم برای رضایتمندی
مردم و ارباب رجوع پی بردن به لحظه های اقیقت (اولین تماس و برخورد) است .سوپس کیفیوت
خدمت یا مح ول ،دوستانه انجام کدن کار ،تمیز بودن محل کار ،ساده بودن فرآینود ،در دسوترس
بودن مت دی مربوط ،ظاهر فیزیکی کارکنان و پاس کارکنوان بوه درخواسوت یوا سووال ،از جملوه
عواملی هستند که موجب رضایتمندی مردم و ارباب رجوع می کوند.
نکته اائز اهمیت این است کوه هور تجربوه مشوتری یوک موسسوه بوا چهوار  Pتعیوین موی کوود:
( PEOPLE SKILISمهارتهای انسانها)– کیفیت تعاملی که کارکنوان بوا موردم و اربواب رجووع
دارند.
( PRODUCTمح ول یا خدمت) کیفیت هر خدمت یا کاالیی که مردم می خرند.
( PRESENTATIONنحوه ارائه) اثر گذاری به واس ه آن چه در اطراف مح ول یا خدمت قرار
دارد (محوطه کار -انجام امور دفتری ،بسته بندی و غیره).
( PROCESSفرآیند کار) کارآمدی و «دوستانه بودن» سیستمها و روکها کوه بوه موردم و اربواب
رجوع اجازه می دهد مح والت و خودمات را بیودرنگ و بوی دردسور و در زموان مناسوب و معوین
دریافت کنند.
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طرح تکریم و آموزش کارکنان :
یکی از عناوین مهم هفت برنامه اصلی ایجاد تحول در نظام اداری سازمان مودیریت و برناموه ریوزی
کشور  ،برنامه آموزش وبهسوازی نیوروی انسوانی کواغل در سوازمانها  ،دسوتگاهها و موسسوه هوای
خدماتی است اینکه آموزش کارکنان تا چه اندازه در ترویج فرهنگ تکریم ارباب رجوع مؤثر است و
چقدر می تواند در ارایه خدمات با کیفیت تاثیر بگذارد .
طرح آموزش کارکنان هم اکنون در اال اجراست .آموزش پیرامون طرح از دو بعد م رح است .اول
این که در این طرح کلیه مدیران ،مسئوالن و مجریان مشارکت دارند.
گرچه ارباب رجوع با کارمندان به طور مستقیم ارتباط دارد ولی در این طرح کلیه افوراد سوازمان از
دربان تا مدیر کل همه و همه باید آموزش ببینند و ضرورت ایون امور بودیهی اسوت و دوم ،از نظور
فرهنگی باید برای اجرای طرح آموزش هایی داده کود .لذا سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهوران از
مدیران دستگاههای دولتی دعوت به عمل آورد و در سمینارهای توجیهی ،طرح مذکور برای آن هوا
توجیه کد .همچنین چندین سمینار بزرگ به منظور اط ع رسانی کهرداریها ،فرمانداری ها ،نیروی
انتظامی و ک نتریها و  ...نیز اجرا کده است.
در هر سازمان دولتی فردی به عنوان مسوئول طورح تکوریم وجوود دارد و در ارزیوابی دسوتگاههای
دولتی آمده است که هر کدام باید سه طرح آموزکی را در سه س ج مدیران ،مسوئوالن و کارکنوان
اجرا کنند .اما واضج است که فرهنگ سازی باید در س ج عمومی و برای کل افراد جامعه انجام کود
تا اداقل بدانند که آن ها ا دارند در برابر خدمات بدون کیفیت سازمانها اعتراض کننود .در ایون
مسیر رسانه های گروهی از طری اط ع رسانی به بهره وری بیشتر کمک خواهند کرد.
نظر به این که بخش عمده فعالیتهای سازمانها و موسسات دولتی مانند بانکها ،کهرداریها ،بیمه ها و
 ...خدمات می باکد و کارکنان نقش به سزایی در کیفیت ارائه خدمات ایفوا موی کننود ،پوس ارائوه
خدمات عالی و با کیفیت نیازمند کارکنان آگاه و ماهر است .بور ایون اسواس موسسوات و سوازمانها
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بایستی بر تعلیم و آموزش کارکنان تاکید کرده و سرمایه گذاری الزم را در این خ ووص بوه عمول
آورند.
موسسات و کرکتهای مشتری محور می کوکند تا با سرمایه گذاری در آموزش و پرورش کارکنوان،
به آن ها یاد دهند ،چگونه در برابر مشتریان و خواسته های آنان واکنش نشان دهند.
یکی از نارسایی های کرکتها و موسسات (به ویژه سازمانهای خدماتی) کم تجهی یا بی تووجهی بوه
آموزش نیروهای خط اول خدمت رسانی است .آموزش کارکنان باید مستمر و در جریان کار باکد تا
آن ها بتواننند با مهارتهای تازه آکنا کده و موقعیت خود را بهبود بخشوند .ایون آموزکوها بایود بور
اساس گروه های هدف ،نوع خدمات و نیازهای مشتریان دنبال کود.
مدیران و بخ وص کارکنان خط مدقم (که مستقیما با مردم تماس دارند) باید به دانش روز در این
راب ه تجهیز کوند تا وظایفشان را انجام دهند .آموزش و توسعه افراد باید با رسالت سازمان مورتبط
باکند و سهم و نقش افراد را در محق ساختن آن نشان دهند .برنامه های آموزکی بایود کیفیوت و
خدمت را با عملکرد مدیریت ،پاسخگویی و نتیجه کار مرتبط سازند.
اثرگذاری بر مردم و ارباب رجوع و ع قه مند کردن آنان به سازمان و اف وفاداریشان در سوالهای
متمادی ،فقط از طری کیفیت ،انگیزش و تعهد کارکنان بوه سوازمان ،قابول ا ووص خواهود بوود.
آموزش مستمر مدیران و کارکنان در این زمینه در توفی سازمان و تحق هدفها بسیار موثر است.

گردآوری نظریات ارباب رجوع
به نظر می رسد یکی از راههای بهبود و اص ح روکهای ارائه خدمات به موردم ،انجوام نظرسونجی و
کسب نظریات مت دیان ارائه خدمات و خدمت گیرندگان که همان ارباب رجوع باکند ،است .توا بوه
کمک این کیوه نحوه گردش کار ،نوع رفتار مت دیان انجام کار با ارباب رجوع و میزان رضایتمندی
آن ها کفاف و اککاالت مشخص کود .به همین بهانه ،تدبیر پرسش بعودی خوود را بوه چگوونگی و
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بررسی انواع کیوه های گردآوری دیدگاههای مردم در مراجعوه بوه سوازمانها و موسسوات خودماتی
اخت اص داد.
همانگونه که در سایر علوم اجتماعی نیز م رح است ،باید از روش های مرسوم در تحقیقات میودانی
استفاده کرد .بدین معنی که باید با آموزش عده ای پرسشگر (که از میان اهل خبره هر فعالیوت یوا
صنعت انتخاب می کوند) و تشکیل گروه های کانونی ،از مشتریان یا ارباب رجوع هر سازمان اعوم از
تولیدی یا خدماتی ،دولتی یا خ وصی ،موارد ع قه مندی یا تنفر ،ااساس خوب یا بد ،رضوایت یوا
عدم رضایت آنان سنجیده کود .در واقع مشتری یا ارباب رجوع ،بهترین سنگ محک بورای ارزیوابی
کیفیت و چگونگی انجام کار یا خدمت است .در گروه های کانونی معموال ادود  61نفر از مشتریان
یا ارباب رجوع به طور ت ادفی انتخاب می کوند و در جلسه ای کوه توسوط یوک متخ وص روابوط
عمومی ،روان کناسی یا بازاریابی اداره می کود ،نظرات ،پیشنهادات ،انتقادات و یا ایده آل های خود
را در مورد آن کاال یا خدمت بیان می کنند و راه ال ارائه می دهند.
رجوع در قالب فرمهای نظرسنجی و به دو کیوه انجام می کود؛
 - 6از طری مرکز آمار
 - 5توسط دستگاه های دولتی
این پرسشنامه ها به صورت ماهانه جمع آوری می کود و نتایج از طری خود دستگاه های دولتی به
سازمان برنامه اع م می گردد ،هر دستگاه دولتی با بررسی برگ های نظرسنجی واادها یا کسانی را
که بر اساس دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بر مبنای نظر مردم از اود انتظوار
باالتر ارزیابی کوند ،مورد تشوی قرار می دهد و با کارکنانی که موجبات عدم رضایت ارباب رجوع را
فراهم آورده باکند برخورد قانونی می کنند.
برای سنجش دیدگاههاو نظریات ارباب رجوع یا مشتریان کیوه های متفاوتی وجود دارد و می توان
کیوه هایی چون تهیه و تنظیم پرسشنامه و تکثیر آن بین مشتریان یا اعزام نیروهای آموزش دیوده
به قسمت های مختلف سازمان به عنوان مشتری و بررسی گزارش آن ها در جهت ارزیوابی رضوایت
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مشتری ،استفاده از کاخص های مالی م لوب با استفاده از اق م گزارش کده در گزارکات و صورت
های مالی و همچنین با انجام دعوت خاص از مشتریان به طور اضوری جهت مشورت خ وصی در
مورد ارزیابی موسسه در راب ه با رضایت مندی مشتریان را نام برد.

کرکت های خدماتی و خ وصی سازی
بسیاری معتقدند چنانچه کرکتها و یا موسسه هوای خودماتی از قالوب دولتوی خوارج و بوه صوورت
خ وصی به ارائه خدمات خود ادامه دهند به کیفیت ارائه خدمات آن ها افزوده خواهد کد .این مهم
را با تنی چند از م اابه کوندگان به پرسش نهادیم که دیدگاههای متفاوتی ارائه کردند با هم موی
خوانیم:
خ وصی سازی ،از نوعی که آن را اجرا می کنیم ،به ااتمال زیاد باعث رکد میوزان رضوایت اربواب
رجوع نخواهد کد ،زیرا در خ وصی سازی یک بنگاه دولتی ،نه فقط مالکیت دولتی به خ وصی باید
تبدیل کود ،بلکه باید فرهنگ ااکم بر سازمان نیز متحول کود و دید اداری و برخورد اداری به دید
و برخورد خ وصی و دوستانه و عاطفی مبدل گردد تا از این رهگذر،کارها ساده تر ،کفاف تر ،سریع
تر ،سود آور تر و  ...کود و نهایتا ت میم گیری و مدیریت تسهیل گردد .تا زمانی که خ وصی سازی
بنگاه های اقت ادی و دولتی فقط به معنی تغییر و تعویض صاابان سهام است و مدیران و مجریان،
همان مدیران و مجریانی هستند که با فرهنگ دولتی رکد کورده انود ،م مئنوا تغییوری در درجوه
رضایت مشتری و ارباب رجوع به وجود نخواهد آمد.
در چند سال گذکته به دلیل مشک ت مختلف اقت ادی ،اجتماعی و دولتی بودن سازمانهای بوزرگ
نظیر بانکها و مهمتر از همه فزونی میزان تقاضا بر عرضه ،همواره این موسسات مشتریان خوود را توا
ادی مورد بی توجهی و بی مهری قرار داده و نتوانسته اند به نحو کایسته خدمت گزار مردم باکند.
البته مدیران این موسسات همواره تمامی توجه کان به اجورای قووانین و دسوتورالعمل هوایی بووده
است که بیشترین تاکیدش بر نحوه انجام کار بوده است بدون آن که توجه ای به رضایت مشتریان و
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تسهیل و تسریع در ارائه این خدمات باکد .در واقع موسسات و سازمانهای دولتی در چنودین سوال
گذکته ترجیج داده اند خدمت گرا و یا مح ول گرا باکند تا مشتری گرا و مردم نیز به ناچار به این
سازمانها مراجعه نموده تا نیازهای ابتدایی خود را بر طرف سازند و به تعبیر دیگر در اال ااضر این
مردم هستند که در خدمت سازمانهای دولتی هستند نه سازمانها در خدمت مردم.
اال چنانچه در آینده اندازه دولت بر اساس هفت برنامه اصلی ایجاد تحول در نظام اداری ،من قوی
تر کود و اداره امور این موسسات تا ادی خ وصی کده و از ای ه مدیریت دولتی خارج کوند و از
سوی دیگر رقبای جدی وارد چرخه اقت اد کشور کوند موی تووان آغواز ارکوت مشوتری گرایوی و
تکریم ارباب رجوع را مشاهده نمود.
خ وصی سازی همراه با نظارت و کنترل دولت می تواند در جهت تسریع و تسهیل ارائه خدمت بوه
مردم و مشتریان نقش موثری داکته باکد .واگذاری اعموال ت ودی بوه بخوش خ وصوی و تعیوین
استاندارد برای ارائه خدمت یا کاال و نظارت دولت بر چگونگی کیوه انجام کار ،رضوایت موردم را بوه
دنبوال دارد .آن چووه کوه قابوول تامول اسوت ایوون اسووت کوه اگوور اعمووال ت ودی و کوچووک سووازی
) (DOWNSIZINGو واگذاری فعالیت ها بوه بیورون ) (OUTSOURCINGانجوام کوود و
سازمان به سوی یک ساختار مناسب و منسوجم ارکوت کنود ) ،(RIGHTSIZINGاموا اعموال
ااکمیت و اعمال کیفیت و توانا سازی کارکنان انجام نشود ،پیامدهای نام لوبی به بار خواهد آمد.

نتیجه گیری:
 - 6توجه بیشتر به صحیج و کامل بودن خدمات و تسریع و تسهیل نمودن امور مشتریان.
 - 5ارائه منشور اخ قی کارکنان به عنوان یک الگو م رح در زمینه ایجاد موف بوا مشوتریان و
همکاران می باکد.
 - 8رسیدگی به وضعیت ظاهری و ایجاد محیط دلپذیر ،آراسته و تمیز
 - 4ت ش در جهت آراستگی کارکنان و استفاده از لباسهای یکرنگ و مرتب
17

 - 2افزایش آموزش مداوم کارکنان جهت ارتقا مهارت های ارفه ای در راب ه با ارائه خدمات با
کیفیت و معرفی نفرات برتر ک س های آموزکی و اع ای پاداش به آن ها
 - 1انتشار بروکورهایی جهت معرفی خدمات ارائه کده
 - 7اخت اص تلفنهایی جهت پاسخگویی به صورت مسوتقیم بوه مشوتریان و راهنموایی آن هوا
جهت دریافت خدمات
 - 3اع ای پاداش و مزایای به طور غیر مستمر به کارکنان بر اساس نتایج نظرسنجی مشتریان
 - 8افزایش امکانات تفریحی ،ورزکوی بورای کارکنوان و توجوه بیشوتر بوه بهداکوت و سو مت
کارکنان
 -61ارتقا کغلی کارکنان بر مبنای نظر سنجی از مشتریان کعبه و آزمونهای کتبی و کفاهی
 -66ارزیابی مدیران توسط کارکنان و مشتریان
 -65ایجاد نظوام پیشونهادات در بوین کارکنوان و در نظور گورفتن پواداش هوایی جهوت ارائوه
پیشنهادهای موثر
در خ صه بحث می توان گفت در مشتری مداری در سوازمانهای خودماتی ایجواد یوک ارتبواط
موف  ،کلید ط یی موفقیت محسوب می کود که باید توجه داکت این ارتباط می بایست یوک
راب ه عاطفی باکد نه راب ه مبتنی بر تجارت و این در سایه درک ایون م لوب موی باکود کوه
مشتری به ما وابسته نیست بلکه ما به مشتری وابسته ایم .همچنین با توجه به فرهنگ اس می
ااکم بر جامعه و استفاده از سخنان پیشوایان می توان این راب ه را غنی تر ساخت .نمونه ای از
این سخنان در ادیثی از امام اسین (ع) به نقل از اضرت رسول (ص) که فرموده اند« :کسی
که برای برطرف کردن نیاز برادر مسلمان خود ت ش کند گویا خدا را نه تنها هزار سال عبوادت
کرده بلکه روزها را روزه دار بوده و کبها را به کب زنده داری گذرانده است»
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طرح تکریم و دستورالعمل
کورای عالی اداری در نودمین جلسه مور  6836/6/52بنوا بوه پیشونهاد سوازمان مودیریت و
برنامه ریزی کشور به منظور تکریم و جلب رضوایت موردم و اربواب رجووع نسوبت بوه عملکورد
واادهای اجرایی کشور ت ویب نمود ،کلیه وزارتخانه هوا ،سوازمانها ،موسسوات و کورکت هوای
دولتی ،کرکتها و موسساتی که کمول قانون بر آن ها مستلزم ذکور یوا ت وریج نوام هسوتند ،از
جمله نیروی انتظامی ،کهرداری تهران و سوایر کوهرداری هوا ،بانکهوا و کورکت هوای بیموه و
همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیور دولتوی و نهادهوای انقو ب اسو می کوه از بودجوه
عمومی دولت استفاده می کنند ،نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایند:

 - 6کفاف و مستند سازی نحوه ارائه خدمات به ارباب رجوع
ماده یک :کلیه مدیران ،روسا و مسئولین واادهای ستادی و اجرایوی دسوتگا ههوای موضووع ایون
م وبه ،مکلفند جهت کفاف سازی نحوه ارائه خدمت به مردم اوداکثر توا تواری  36/7/6اط عوات
الزم در خ وص خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع را به نحوی که ااوی مووارد زیور باکود ،مسوتند
کرده و در اختیار مراجعین قرار دهند:
 نوع خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع مقررات مورد عمل و مراال انجام کار مدت زمان انجام کار مدارک مورد نیاز و فرمهای مورد عمل عنوان وااد ،محل استقرار ،نام مت دی انجام کار و تعیین اوقات مراجعه -نوع فناوری مورد استفاده
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 -5اط ع رسانی از نحوه ارائه خدمات به مردم
ماده دو :کلیه اط عات مذکور در ماده یک باید به ترتیب اولویت و از طرق ذیل به اط ع عموم مردم
و مخاطبین برسد.
 ن ب در تابلوی راهنما در مبادی ورودی و در معرض دید مراجعین تهیه بروکور و توزیع بین ارباب رجوع و مخاطبین ن ب نام و نام خانوادگی عوامل مت دی کار پست سازمانی ،رئوس وظایف اصولی کارکنواندر محل استقرار آن ها
 -راه اندازی خط تلفن گویا برای راهنمایی مردم

 -8تدوین منشور اخ قی سازمان در ارتباط با مردم
ماده  :4دستگاه های مشمول این م وبه موظفند نسبت به تهیه و تدوین منشوور اخ قوی سوازمان
متبوع مشتمل بر موارد مندرج در طرح با توجه به مبانی اعتقادی و اخ قی برای تثبیوت رفتارهوای
مناسب کغلی مورد انتظار جهت ارج نهادن و ااترام به مردم اقدام نمایند.

 -4بهبود و اص ح روکهای ارائه خدمات به مردم
ماده  :2روسای هر یک از واادهای اجرایی موظفند روش های مورد عمل خود را با رعایت قوانین و
مقررات مربوط و با کسب نظر از مت دیان ارائه خدمات و خدمت گیرندگان ،اصو ح و ضومن اجورا،
یک نسخه از روش اص ح کده را برای کمیسیون تحول اداری دستگاه مروبط در استان ارسال کنند.

 -2نظر سنجی از مردم
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ماده  :3واادهای اجرایی موظفند هنگام ورود ارباب رجوع ،برگ نظرسنجی در اختیار وی قرار دهند
و نظر ارباب رجوع را در خ وص نحوه گردش کار ،همچنین ت بی یا عدم ت بی آن بوا اط عوات
اع م کده قبیلی و رفتار مت دیان انجام کار جویا کوند .برگ نظرسنجی می تواند ظهر برگ م قات
یا به هر طری دیگر با رعایت صرفه جویی و اخت ار طراای کود.

 -1نظارت بر اسن رفتار کارکنان دستگاه های اجرایی با مردم
ماده  -61کلیه دستگاههای مشمول این م وبه موظفند جهت تحق اهوداف م ووبه و نظوارت بور
اجرای آن ،همچنین پیگیری ،راهنمایی و رفع موانع و ارزیوابی عملکورد وااودهای سوازمانی تحوت
مدیریت خود اقدامات ذیل را انجام دهند:
الف -تجهیز واادهای بازرسی و رسیدگی به ککایات جهت بازرسی و تهیه گزارکهای الزم.
ب -انتخاب بازرس ویژه از طرف وزیر یا باالترین مقام مسئول دستگاه برای بازرسی ،راهنمایی و ارائه
گزارش مستمر از پیشرفت و اجرای م وبه.

 -7تشوی و تقدیر از مدیران و کارکنان موف و برخورد قانونی با مدیران و کارکنانی که موجوب
نارضایتی مردم می کوند.
ماده  -65سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است جهت اعموال و تواثیر نظورات موردم و
ارباب رجوع در وضعیت استخدامی کارکنان دستگاه های مشمول ایون م ووبه ،نسوبت بوه تهیوه و
تنظیم لوایج و م وبات مربوط در زمینه تشوی و تنبیه کارکنان و رسیدگی به ککایات ارباب رجوع،
اداکثر ظرف مدت سه ماه از تاری ت ویب این م وبه ،اقدام نماید .این مقررات باید به نحوی وضع
کود که رعایت اقوق مردم و کسب رضایت ارباب رجوع در چارچوب مقررات موضوعه ،در دسوتگاه
های اجرایی تامین نماید .منبع :گزارش طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری
کشور (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)
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نتیجه گیری:
بزرگان و اندیشمندان علم مدیریت بر این باورند که عامل انسانی ،با ارزش ترین و مووثرترین عامول
در سازمانها هستند که می توان با اندکی توجه به انگیزه ها و نیازهای آن ها و نیز اهمیت دادن بوه
ایده ها و دیدگاه هایشان باعث رکد عملکرد آن ها و تحق اهداف سازمانهایشان کد.
این عامل انسانی در رکد موسسات ارایه کننده خدمات با کیفیت نیز نقشی اساسی ایفا موی کننود.
چرا که قدرت عملکرد کارکنان موسسه یوا سوازمان خودماتی ،رونود بهتور کودن و جوذب و افو
مشتریان را تقویت می کنند .این گونه است که مشتریان یک سازمان نسبت به آن سازمان وفاداری
عمی از خود نشان می دهند و پیوسته در کنار سازمانهای خود می مانند.
الزمه داکتن چنین کارکنانی آموزش است و نقش آموزش در توانا سازی کارکنوان در جهوت ارایوه
خدمات بهتر و کار با کیفیت در قبال مشتریان با اهمیت است.
به واقع می توان گفت آموزش نیروی انسانی در این امر از کاخ ه های بسیار مهم و با ارزش تکریم
ارباب رجوع و برآورده ساختن نیازها و خواست آن هاست.
امروز میلیونها موسسه و کرکت خدماتی در سراسر جهان به ارائه سرویس و خدمات بوه موردم موی
پردازند و بررسی روند کار آن ها نشان داده است ،سازمانهایی که از ابتودا اصول را بور پایوه آمووزش
کارکنان خود بنا نهاده اند از سایر سازمانهایی که بی توجه به امر آمووزش در اجورای طورح تکوریم
ارباب رجوع و خواست مشتریان ،ارکت می کنند سوبقت گرفتوه انود و فاصوله ایون دو بوه تودریج
افزایش می یابد .نباید فراموش کرد در جهان و در ع ر ارتباطات مقوله بسیار مهم دیگری نیز ککل
گرفته است و آن ع ر خدمات است .ع ری که وابستگی انکار ناپذیری با تولید مح والت دارد.
ممکن است مسکن ،خودرو و یا لوازم زندگی از نیازهای اولیه انسانها به اساب بیاید اما از این فراتر،
آن چه که برای مشتریان با همیت تر است توجه مدیران و گردانندگان موسسوه هوای خودماتی بوه
خواست ،انتظارات و ارزکهای فکری مشتریان است .مشتریان یا ارباب رجوع ع قه مندنود توا موورد
ااترام و توجه کرکتها ،سازمانها و دستگاههای اجرایی و خدماتی واقع کوند و با آن ها به گونوه ای
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رفتار کود که گویی ااساساتشان مورد توجه قرار گرفته است ،پس این بر تمام سازمانها و نهادهوای
اجرایی – خدماتی است تا با درک این موضوع ،بر ارایه خدمات و کیفیت مح والت خود بیفزایند و
به مشتریان چیزی فراتر از یک خریدار بنگرند.
چنانچه از این منظر به بخش یا سهم دولت نگریسته کود ،در می یابیم که در تمامی کشورها دولت
بزرگترین و یا اداقل یکی از بزرگترین عناصر بخش خدمات به اساب می آید و طبیعی اسوت کوه
ارایه کردن خدمات را چون اداره امور سیاسی نقش اصلی خود بداند و تمام کارکنان در همه س وح،
خود را کارکنان خدماتی بشمارند.
امروز دولتها درصددند تا مانند بسیاری از سازمانهای خدماتی بزرگ به هدف اصلی خود یعنوی رفوع
نیازهای مردم بیاندیشند .اما برخی دولتها در جهان غالبا تنها نقش اداره کننوده ،هودایت و کنتورل
مردم را ایفا می کنند و عملکرد آن ها بر اساس دیدگاه دولتوی هنووز ماننود عملکورد یوک کورکت
خدماتی نشده است .منظور این است که برای خشنود ساختن مشتریان از سیستم ها و روش های و
دولتی بهره می گیرند .در االی که مردم مشتریان دولتها هستند و باید اهداف اصلی دولتهوا ماننود
هر کرکت خدمات دهنده ،تامین رضایت مشتریان خود باکد .اگر دولتهوا نتواننود کیفیوت خودمات
خود را بهبود دهند ،بی تردید مشتریان خود را از دست خواهند داد پس الزمه جوذب ،نگهوداری و
ایجاد رضایتمندی در ارباب رجوع و مشتریان در دستگاه های دولتی نظیر بانکها ،کوهرداریها ،بیموه
ها ،سازمانها و سایر دوایر دولتی ،ایجاد تغییرات و رفتارهای زیر در ساختار فکری ان هاست:
 نسبت به ساده سازی روکهای انجام کار و اص ح فرایندها در جهت ارائه خودمات بهتور بوهارباب رجوع ،مهندسی مجدد کود.
 آموزش افراد در جهت تکریم ارباب رجوع به کمک کیوه های جدید جایگزینی تفکر مشتری گرا به جای تفکر خدمت گرا یا مح ول گرا توجه بیشتر به خواست و انتظارات ارباب رجوع و گرفتن نظریات آن ها از نوع خدمات ارایهکده
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 رکد بخش خ وصی به عنوان رقیبان بخش دولتی در امر خدمات افزایش اعتماد در ارباب رجوع از طری سرعت و دقت بخشیدن در انجام امور ایجاد اطمینوان در مشوتریان بوه کموک برخوورد و رفتوار مناسوب بوا خودمت گیرنودگان،رکدکیفیت انجام امور و کاهش هزینه های انجام خدمات
 تهیه آمار از نظریات مردم و ارباب رجوع در خ وص میزان رضایتمندی آن ها از نوع ارایوهخدمات.
 تشوی مدیران ،کارکنان و دستگاه های اجرایی خوش برخورد کوه خودمات را بوا کیفیوت،دقی و سریع انجام می دهند.
 کفاف و مستند سازی نحوه ارایه خدمات به مشتریان اذف مقررات زاید و دست و پاگیر در جهت تسریع پاسخگویی به ارباب رجوع -رسیدگی به ککایات ارباب رجوع و انعکاس نتایج رسیدگی به ککایات.
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