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 مقدمه

ــت که تنها نقطه تماس  ــازمان اس ــازمان و  میز خدمت به عنوان یک مرکز ارتباطات در س داخلی و  هايرجوعاربابمیان س

همسو با   ظه و زمانسازمان در هر لح  رجوعاربابهنگام و کارآمد به رود. هدف این مرکز ارائه خدمات بهخارجی به شمار می 

 .باشدمیان آنها و سازمان می يهانامهتوافق

ستاي ارائه بهتر خدمات میز خدمت، این مرکز باید همسو با بهروش   شد. یکی از مهمترین و  ها و چارچوبدر را هاي مرتبط با

هاي فناوري است که این مرکز را به عنوان یکی از عملکردهاي مهم واحد  ITIL ها در این حوزه چارچوببهترین چارچوب

کند و اســتانداردهاي ایجاد و مدیریت این مرکز معرفی می هاارباب رجوع اطالعات جهت مدیریت کارا و اثربخش خدمات به

 .دهدرا به خوبی شرح می

ITIL چیست؟ 

شهاي  ITIL چارچوب   (ITSM) مرتبط با مدیریت خدمات فناوري اطالعات (Best Practice) مجموعه اي از بهرو

مدیریت خدمات فناوري اطالعات به چرخه اي اطالق میشود که از شناسایی نیاز مشتري آغاز شده و تا مرتفع ساختن       است.  

آن نیاز در قالب ارائه خدمات فناوري اطالعات ادامه دارد. در حدود سی سال پیش، جمعی از متخصصان و خبرگان این حوزه    

ستاي    ها با جمع آوري مجموعه کاملی از بگرد هم آمدند ت شهاي موثر در بهبود ارائه خدمات فناوري اطالعات گامی در را رو

ــخه از چارچوبی تحت عنوان   ــالها چندین نس ــنعت نوظهور بردارند. نتیجه فعالیت این جمع در طی این س  کمک به این ص

ITIL یا همان Information Technology Infrastructure Library   بوده اســت. این چارچوب با ارائه

شنهاداتی براي  فرآیندها اي ازمجموعه سازمانی  در کنار پی ست تا در ارائه کارآمد و اثربخش       واحدهاي  شته ا سعی دا

 .خدمات، نقشی موثر داشته باشد

شده، نقش مهمی را در            سازي  ستاندارد سازي فرآیندهاي ا سازمانی، طراحی و پیاده  شهاي مختلف  سازمانها و بخ در تمامی 

ــازمان ایفا میکیفیت ارائه خدمات  ــازي یک فرآیند کمک میکند تا کلیه کارکنان  آن بخش و یا س ــتندس کند. طراحی و مس

درگیر در آن، فارغ از سالیق شخصی و ترجیحات خود، با پیگیري مجموعه اقدامات از پیش تعریف شده در روشهاي اجرایی      

ــتندات مربوطه،   ــان به ایفاي نقش پرداخته    و مسـ نیز با کیفیت مطلوب و مورد انتظار در اختیار     و نتیجه نهایی    بطور یکسـ
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امکان پایش و کنترل کیفیت  مخاطب قرار گیرد. همچنین دنبال کردن یک فرآیند واحد توســـط افراد مختلف در ســـازمان،

ا ب  ITILرا تســـهیل کرده و اقدامات مدیریتی مورد نیاز در این رابطه را نیز شـــفافتر خواهد کرد. مؤلفان چارچوب فعالیتها

با                          مات  خد ئه  تاي ارا ــ یاز در راسـ مات مورد ن قدا یل ا عات و تحل ناوري اطال هاي ف حد هاي رایج در وا عالیت ــی ف بررسـ

ــیه   اي از فرآیندها  مجموعه  کیفیت،  هایی کارآمد در رابطه با هریک از آنها، به مخاطبان این چارچوب ارائه             را همراه با توصـ

ندها در       ند. مجموعه این فرآی ــیم  مرحله (  5نموده ا فاز) تقسـ ندي و تحت عنوان  یا   Service) چرخه عمر خدمت    ب

Lifecycle)   مرحله عبارتند از 5معرفی شده اند. این: 

 

 استراتژي خدمت •

ستفاده کنندگان          ست. اینکه مخاطبان و ا شها و ابهامات نظیر چرایی ارائه خدمت ا س سخ به پر هدف از این مرحله پا

 .از آن چه ارزشی را براي آنها ایجاد خواهد نموداین خدمت چه افرادي هستند و استفاده 

 خدمتطراحی  •

در مرحله طراحی میکوشیم تا با استفاده از دانش فنی کارشناسان و تجربیات قبلی، جنبه هاي مختلف یک خدمت را     

ــده در مرحله قبلی، مورد برنامه ریزي و طراحی قرار دهیم. جنبه هایی نظی   ــمیمات اخذ ش ــاس تحلیلها و تص  ربر اس

ــتمرار، تامین کنندگان و  ــترس پذیري، اسـ ر این مرحله مورد توجه و طراحی قرار خواهند د …امنیت، ظرفیت، دسـ

 .گرفت

  انتقال خدمت •

سوق میدهد. در این         شدن  سمت اجرایی  صورت گرفته در مرحله قبل، خدمت را به  ستفاده از طراحی  این مرحله با ا

شده و د    اقدام از …مرحله فعالیتهایی نظیر مدیریت تغییرات، مدیریت دانش، مدیریت پروژه و  سوب  صلی مح ر ات ا

 .معرفی موفق یک خدمت جدید نقشی به سزا خواهند داشت

  خدمتعملیات  •

 5با معرفی  ITIL رســیده اســت. چارچوب پس از معرفی خدمت به محیط عملیاتی، اکنون زمان پشــتیبانی آن فرا

شتیبانی و نگهداري روزمره یک خدمت فناورانه را مورد توجه و پوشش    فرآیند در این مرحله، کلیه جوانب ممکن در پ
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ــتها، مدیر        ــت. فرآیندهایی نظیر مدیریت درخواسـ ــکالت و    قرار داده اسـ   مجموعه  از …یت حوادث، مدیریت مشـ

 .میشوند محسوب مرحله این فرآیندهاي

 بهبود مستمر خدمت •

از آنجایی که فضــاي اطراف ما و نیازهاي اســتفاده کنندگان از خدمات همواره در حال تغییر اســت لذا، وجود نظامی 

سخگویی به این تغییرات الزامی خواهد بود. چارچوب  سعی کرده تا ضرورت   با پیش  ITIL جهت پا بینی این مرحله 

اي از فعالیتها را جهت بروزرسانی و بهبود خدمات در حال ارائه توسط سازمانها و ارائه کنندگان خدمات وجود مجموعه

 .را یادآور شود

 

 چیست؟ (Service Desk) میز خدمت

میز خدمت، یک واحد سازمانی برخوردار از پرسنل اختصاصی است؛ که جهت اجراي مجموعه متنوعی از فعالیتهاي مرتبط با      

ــخ    فناوري اطالعات و ارتباطات    خدمات    ــهاي تلفنی،        د با هدف پاسـ ــیگنالهایی که بطور معمول از طریق تماسـ هی به سـ

 سط سامانه مدیریت رویدادها، شکل گرفته است. درخواستهاي تحت وب و یا پیامهاي خودکار تولید شده تو

سازمان    شهاي حیاتی براي  سب وکارها میز خدمت یکی از بخ شد تا       ها و ک شود و میکو سوب می ایجاد کننده یک نقطه مح

سمت ارائه     هاسازمان  جهت برطرف کردن نیازهاي ارتباطی روزمره بین کاربران خدمات واحد تماس ستقر در  و نیروهاي م

 .کننده خدمات باشد

وظایف اصلی این واحد رسیدگی به حوادث اتفاق افتاده، ارجاع برخی از حوادث به تیم مدیریت مشکالت، مدیریت درخواستها 

ست       شهاي مرتبط با خدمات ا س سخ به پر س    ،و پا سط با فرآیندها و فعالیتهاي دیگر نظیر ر دگی به یاما بطور معمول نقش وا

سطح خدمت، مدیریت دارایی        سهاي نرم افزار، مدیریت  سن ستهاي تغییر کاربر، مدیریت قراردادها، الی ندي بها و پیکردرخوا

 .خدمت، مدیریت دسترس پذیري، مدیریت مالی خدمات و مدیریت استمرار خدمات  را نیز ایفا خواهد کرد
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ــت کم گرفت.         ــیاري از کمبودهاي موجود در      ارزش یک میز خدمت تاثیرگذار را نباید دسـ یک میز خدمت خوب میتواند بسـ

سازمان را جبران کند اما در مقابل یک میز خدمت ضعیف (و یا نبود کلی میز خدمت) میتواند برداشتی ضعیف و منفی از یک     

ین واحد به خدمت سازمان مؤثر و فعال را در ذهن مخاطب ایجاد کند. در همین رابطه بسیار مهم است که افراد مناسبی در ا    

 .نیز بکوشد تا این واحد محیط جذابی براي کار و حفظ نیروي انسانی باشد سازمان گرفته شوند و

، تعداد کاربران، پیچیدگی تماســها، هاکســب و کارها، ســازمانماهیت اصــلی، نوع، ســایز و موقعیت یک میز خدمت به نوع 

 .محدوده خدمات و بسیاري عوامل دیگر وابسته است.

سعه یافته  ست و تنها محدود به عنوان یک مرکز تماس به کار نمی  Call Center و Help Desk میز خدمت تو رود. ا

سجم چرخه عمر تمامی تماس  ست     میز خدمت در قالب چند فرآیند مهم و من شامل انواع درخوا سازمان  ها، هاي ورودي به 

  اطالع و خاتمه نیاز، صورت  در باالتر مراتب به ارجاع آنها، رفع و حل داده، پایگاه در ثبت زمان از را …رویدادها ، مسائل و  

 .کندمی مدیریت ارباب رجوع  به آنها وضعیت مستمر

 توجیه و مزایاي استقرار میز خدمت

سانی، فرآیند، اطالعات و ابزار می    یک  صر کلیدي نیروي ان شامل چهار عن سب ای   میز خدمت موفق  شد که با ترکیب منا ن با

 برخی از این منافع عبارتنداز:آفریند. میها سازماناجزا منافع و ارزش زیادي براي 

 و رضایتمندي آنها ارباب رجوعبهبود ارائه خدمات به  •

 طریق ایجاد نقطه واحد تماسافزایش دسترس پذیري از  •

 کاهش تاثیرات منفی بر کسب و کار •

 سازمانوري پرسنل بهبود استفاده از منابع پشتیبانی فناوري اطالعات و افزایش بهره •

 مفاهیم گمراه کننده در رابطه با میزخدمت و دیگر تعاریف مشابه
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یري گوجود دارند که ممکن است در زمان بررسی و تصمیمهاي مشابهی با میزخدمت نیز باید توجه داشت که تعاریف و جایگاه

 :باعث ایجاد سردرگمی شوند. شناخته شده ترین آنها عبارتند از

 Call Center  مرکز تماس •

مراکز تماس بطور معمول درگیر تماسهایی هستند که از بیرون سازمان و توسط ذینفعان خارجی با سازمان برقرار میشود. این 

منظور گزارش یک حادثه، طرح یک پرسش و یا ثبت یک درخواست جدید گرفته میشود. پرسنل شاغل در  تماسها اغلب به

گیري از دانش و تجربیات محدود خود به تبادل اطالعات با تماس گیرنده پرداخته و نیاز کوشند تا با بهرهاین بخش عموماً می

 .وي را مرتفع سازند

 Help Desk   میز امداد •

بطور معمول یک واحد درون سازمانی است که پاسخگوي مشکالت و حوادث بوجود آمده براي دیگر پرسنل شاغل میز امداد 

اي و و استفاده کننده از خدمات فناوري اطالعات در سازمان است. مشکالتی در رابطه با رایانه، نرم افزارها، تجهیزات رایانه

را تشکیل خواهد داد. یکی از تفاوتهاي اصلی میز امداد با مرکز  نان سازمانکارک توسط شده گزارش مشکالت اکثریت …

تماس در این است که پاسخهاي مراکز تماس از جنس تشخیصی و در جهت کسب اطالعات و رفع مشکل تماس گیرنده 

سب ااست؛ در حالیکه پاسخهاي مراکز امداد بطور معمول از جنس رفع مشکل و بر اساس پاسخهاي از پیش تعریف شده متن

 .با شرایط تماس گیرنده است

کند تا بتواند در کنار درك بهتر مفاهیم مرتبط با میز خدمت از این گزینه ها ها به سازمان کمک میشناخت بهتر این گزینه

 به عنوان ابزارهاي مکمل و حمایتی میز خدمت آگاهانه استفاده کند. باید توجه داشت که مراکز تماس، مراکز ارتباط

(Contact Center) روشو میزهاي امداد هریک به تنهایی بر اساس تعاریف به ITIL  تنها بخشی از وظایف در نظر

.را پوشش میدهند” میزهاي خدمت“گرفته شده براي 
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 اختار سازمانی میز خدمتس

گرفته است. در بطور رسمی مورد اشاره و بررسی قرار  ITIL چهار نوع ساختار سازمانی براي میزهاي خدمت در بهروش

هاي خود، نسبت به ایجاد ساختار مناسب اقدام نماید. زمان پیاده سازي، هر سازمان میبایست متناسب با شرایط و خواسته

آشنایی با هریک از این ساختارها کمک میکند تا در زمان طراحی ساختار مناسب میز خدمت براي سازمان، به نکات تاثیرگذار 

 یم. توجه بیشتري داشته باش

 Local Service Desk  میز خدمت محلی

وجه به استقرار میز خدمت ت  در این مدل، میز خدمت در همان محل اصلی سازمان و یا در نزدیکی آن مستقر شده است. با

در محل سازمان، برقراري ارتباط بسیار تسهیل شده و حضور محسوس پرسنل پشتیبانی نیز که مورد عالقه بسیاري از مشتریان 

است بطور کامل حس خواهد شد. بطور معمول با توجه به هزینه باالي استقرار میز خدمت محلی و درگیر نمودن نیروي 

ي هاي ثبت شده از سوانسانی اختصاصی در این ساختار، مهمترین عامل انتخاب آن میتواند حجم باالي تماسها و درخواست

 .ها را تسریع و تسهیل نمایده درخواستتواند روال رسیدگی بکاربران باشد که این مدل می

 :اما موارد دیگري نیز میتواند در انتخاب این مدل جهت استقرار تاثیرگذار باشد

 تفاوتهاي زبانی و فرهنگی •

 تفاوت در منطقه زمانی •

 ویژه استوتجربهسازي شده که پشتیبانی آنها نیازمند دانشوجود خدمات اختصاصی و ویژه •

 (ویژه) و یا حیاتی کاربرانوضعیت سفارشی  •

اما بزرگترین نکته منفی در رابطه با این مدل از استقرار میز خدمت هزینه هاي باال و نیاز به تخصیص نیروي انسانی اختصاصی 

 .براي فعالیت در آن است

 Centralized Service Desk   میز خدمت متمرکز
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را با متمرکز نمودن آنها در یک محل واحد کاهش داد. در این مدل که توان تعداد میزهاي خدمت با استفاده از این مدل می

بسیار مقرون به صرفه تر خواهد بود میتوان نیروهاي انسانی را جهت پاسخگویی به حجم بیشتري از تماسها بکار گرفت و با 

 نیاز پشتیبانی خدمات از برخی که دارد احتمال همچنان. داد بهبود  وري این واحد را نیزارتقاي سطح تخصص این افراد بهره

 .شوند کنترل و مدیریت مرکزي واحد همین طریق از میتوانند نیروها آن اما باشد، داشته محل در فیزیکی حضور به

 سطح ود قالب در این مدل به سادگی امکان ترکیب و استفاده در کنار مدل محلی را خواهد داشت به نحوي که بتوان آنها را 

 و مشتري براي را نهایی افزوده ارزش و داد قرار هم کنار در و پشتیبانی) تخصصی( دوم سطح و) اي پایه و عمومی( اول

 تاًنسب مختلف محلهاي در شده ثبت درخواستهاي و تماسها حجم که شرایطی در عمومی بطور مدل این. نمود ایجاد سازمان

 .و طبیعتا توجیه اقتصادي استقرار میز خدمت محلی را به همراه ندارد مورد استفاده قرار میگیرد بوده کم

 Virtual Service Desk  میز خدمت مجازي

بهره برداري از این مدل که به کمک ابزارهاي تکنولوژي محور و باالخص اینترنت میسر میشود این امکان را براي سازمان 

ایجاد میکند تا در زمانی که استفاده کنندگان از خدمات در گستره قابل توجه جغرافیایی توزیع شده اند، بدون نیاز به راه اندازي 

د. این مدل ارائه نموبانی مورد توقع آنها را (به کمک یک میز خدمت مجازي) یارائه خدمات پشت مراکز متعدد پشتیبانی، تجربه

 .امکان دورکاري، کار در منزل و حتی برون سپاري میزخدمت را مهیا میسازد

ط سدغدغه اصلی در این مدل یکسان سازي کیفی خدمات ارائه شده و حفظ کیفیت در سطح مورد توقع سازمان و مشتریان تو

 .گروههاي کاري مختلف است

انش است. به نحویکه بتوان دمتمرکز  "مدیریت دانش خدمت"نکته کلیدي در جهت اثربخش بودن چنین مدلی وجود سامانه 

تولید شده در مراکز مختلف را بصورت اشتراکی مورد استفاده قرار داد. در غیر اینصورت با توجه به نرخ باالي تولید مجدد 

 .مقرون به صرفه و اثربخش نخواهد بوددانش این مدل 

 .امروزه ارائه خدمات پشتیبانی آنالین در وب سایت سازمانها یکی از عمومی ترین مدلهاي استفاده از میز خدمت مجازي است
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 Virtual Service Desk  منافع حاصل از استقرار میز خدمت مجازي

در میز خدمت الکترونیکی شامل مراحل گردش کار، اطالع رسانی شفاف در مورد هر یک از خدمات ارائه شده  •

مستندات مورد نیاز ، قوانین ومقررات، سواالت متداول ، مدت زمان انجام خدمت، هزینه هاي مورد نیاز براي 

 دریافت خدمت ، رویه ارائه شکایت و پیگیري و مسئول اصلی ارائه خدمت

اي الکترونیکی و بارگذاري و ارسال الکترونیکی امکان اخذ درخواست خدمت از ارباب رجوع در قالب فرم ه •

 مدارك و مستندات به ارباب رجوع

 انجام کلیه استعالمات و انجام فرایندهاي بین دستگاهی مورد نیاز براي ارائه خدمت •

 قابلیت ارائه و تحویل خدمت به ارباب رجوع به صورت الکترونیکی •

 منظور ردگیري مراحل اجراي فرایندارائه کد رهگیري منحصر بفرد به درخواست خدمت به  •

 پردازش درخواست خدمت و بازیابی و رجوع به سوابق اطالعات خدمت ارائه شده •

 امکان ارسال پیامک به منظور اطالع رسانی مراحل پردازش درخواست خدمت به ارباب رجوع •

 خدمتنظر سنجی الکترونیکی از ارباب رجوع در ارتباط با کیفیت خدمات ارائه شده در میز  •

 Follow The Sun  دنبال کردن خورشید

این مدل به عنوان یک بهروش در مواقعی که گستره جغرافیایی استفاده کنندگان از خدمات به حدي است که سبب ایجاد 

ار ردارد مورد استفاده قرار میگیرد. به نحویکه سازمان با استق 24*7اختالف زمانی میشود و سازمان نیز تمایل به ارائه خدمات 

 24متفاوت (در کشورهاي مختلف) این امکان را پیدا میکند تا کل  (Time Zone) میزهاي خدمت متعدد در مناطق زمانی

 ساعت شبانه روز را بدون نیاز به استفاده از نیروهاي انسانی در شیفت عصر و شب پوشش دهد
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 میز خدمت الکترونیکی چیست؟

ــازماناســت که  میز خدمت الکترونیک اصــطالحی هاي بزرگ ها و شــرکتاین روزها در حوزه خدمات فناوري اطالعات س

سان نظام اداري و دپارتمان       شنا شود. مدیران و کار شنیده می  سعه خدمات    دولتی زیاد  ستاي تو هاي فناوري اطالعات در را

 .الکترونیک مطبوعشان سعی در گسترش دامنه میز خدمت الکترونیک دارند

یکی چیســت و براســاس چه دســتورالعملی در ادارات در دســتور کار قرار گرفته اما میز خدمت الکترون

 است؟

  ابالغ هاسازمان  و ادارات به دستورالعملی  1396مورخ 1538588 سازمان اداري و استخدامی کشور مطابق بخشنامه شماره       

  اهدستگ  آنان مندي رضایت  ارتقاء همچنین و رجوع ارباب به آسان  و سریع  موقع، به خدمات ارائه منظور به آن طی که کرد

ستانداري  و اجرایی هاي سبت به برنامه مکل ها ا ستورالعمل فند ن و آموزش  "میز خدمت الکترونیکی "ریزي و اجراي مفاد د

 .متصدیان آن اقدام کنند

 هک کندمی موظف را اجرایی هاي دستگاه  کلیه شده،  مطرح "ق شهروندي در نظام اداري حقو" این دستورالعمل که با عنوان 

ه اي الکترونیکی و قابل دسترس از طریق وب و دستگاه هاي ارتباطی   سامان  تحت الکترونیکی میزخدمت اندازيراه به نسبت 

 .قابل حمل هوشمند، اقدام کنند

ضی  که آنگونه یا الکترونیک خدمت میز سامانه   سیون  افزارينرم هايشرکت  بع شخوان ارب   " آنرا اداري اتوما اب سامانه پی

 :هاي زیر را داشته باشدنامند، طبق این دستورالعمل باید ویژگیمی "رجوع

شامل        • شده در میز خدمت الکترونیکی و میز خدمت حضوري  شفاف در مورد هر یک از خدمات ارائه  سانی  اطالع ر

زمان انجام خدمت، هزینه هاي مراحل گردش کار، مســتندات مورد نیاز، قوانین و مقررات، ســواالت متداول، مدت 

 .مورد نیاز براي دریافت خدمت، رویه ارائه شکایت و پیگیري و مسئول اصلی ارائه خدمت

 امکان اخذ درخواست خدمت از ارباب رجوع در قالب فرم هاي الکترونیکی و بارگذاري و ارسال الکترونیکی. •

 .نیاز براي ارائه خدمت انجام کلیه استعالمات و انجام فرآیندهاي بین دستگاهی مورد •
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 قابلیت ارائه و تحویل خدمت به ارباب رجوع به صورت الکترونیکی •

ست     • ارائه کد رهگیري منحصـربه فرد به درخواسـت خدمت به منظور ردگیري مراحل اجراي فرآیند پردازش درخوا

 .خدمت و بازیابی و رجوع به سوابق اطالعات خدمت ارائه شده

 ر اطالع رسانی مراحل پردازش درخواست خدمت به ارباب رجوع.امکان ارسال پیامک به منظو •

 .نظر سنجی الکترونیکی از ارباب رجوع در ارتباط با کیفیت خدمات ارائه شده در میز خدمت •

 ،ادالنه به مشتریان فعالیت می کندمیز خدمت به عنوان یک مرکز ارتباطات در سازمان در راستاي ارائه خدمات مطلوب و ع

 .ایجاد میز خدمت تکریم ارباب رجوع و رعایت حقوق شهروندي استهدف از 

 

 :  باشد می یلذ حشر به مختلف منابعدر تکریم کلمه ممفهوو معنیدر واقع 

 گفتن کریم تعظیمو تنزیه ، معایباز دنکر تنزیه ، دنکر میاگر نیک ،شتندا میاگر ،شتاپاسد معنی به لغتدر تکریم ممفهو

  . باشد می تسلیمو تحیتو امحتروا حرمتو تعظیم را، کسی

 ادفرا رفتار که ستا ینا حصطالا در .ستا شتندا میاگرو شتندا نگه حرمتو شتندا همنز يمعنا به تکریم در مفهوم دیگري،

 شتاپاسد،تکریم ستارا یندرا .ددگر عایتر ادفرا حرمت که باشد اي بگونه  ادفرا به نسبت جامعه نمسئوال یا هم به نسبت جامعه

 ستدو معنی به تکریمو محبت.  دیابیکرارز موثرو مهم ربسیا يمرا ريکشو مختلف يها زهحودر ها عجور بباار از حمایتو

 د،شو ازبرا دفر به انیگرد جانب از محبت گرا که ريطو به ،ستا دخو شتندا ستودو ذات حب معنی به تکریمو کسی شتندا

 محبت ردانقدو هبخشند به انتو می  محبت باو متاباکر  ننساا يها یژگیو از.ددگر می او ديخشنوو ضایتر سحساا موجب

 نسانیا يها وارزش انیگرد از يچیز دننکر ستاخودر دادن، باخوبی را يبد ابجو دن،کر فاو دخو عهد به ، انیگرد يها

 .  دنمو رهشاا دنشمر ممحتر دراخو

 ازيندا راه و او يها ستاخودر به مناسب پاسخگویی ع،جور بباار به امحترا معنی به عجور بباار تکریم منا به يیگرد ي واژه

 اداراتبیشتر در که اي نقیصه فعر ايبر و رود می رکا به ربسیا حکومتی تبیااد در رتعبا ینا. باشد می قتو عسرا در رشکا
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 ادفرا به نهاآ لیلد بی دادن عجو،ر دممر به مناسب گویی پاسخ معد نهما نقیصه ینا .دشو می دهستفاا ، دارد دجوو لتیدو

  .ستا... و دنکر ءمضاا مانند اي دهسا يهارکا منجادرا تعلل ن،مازسا مختلف

 

 .نماز کمتریندر ،مناسب تخدما ئهارا یعنیعجور بباار تکریم

 

 در که تحوالتی و تغییرو تتباطادرار سرعت ژي،تکنولوو نشدا پیشرفت سبب به ن،شد جهانی عصر در وزهمرا عجور بباار

 هاتغییرسلیقه .ستا شتهاگذ تاثیر اداري تتحوال یندابرفر ه،شد دیجاا ها ملت سیاسی تمطالباو راتنتظاا ،ها فرهنگ و شهاارز

 يمانهازسا دنپاسخگوبو قعدروا .دشو تبدیل زاونبر يمرا به زادرون يمرا از ل،تحو که ستا هشد سبب انندوشهر تتوقعا و

 بنگرند خصوصی بخش عجور بباار مثابه به و جدید يمنظر از جامعهادفرا به لتهادو ستا هشد سبب ان،ندوبرشهرابردر لتیدو

 .ندزسا همافر نناآ ايبر را يضایتمندر کثراحد کنند شتال و

 

 : ستا یلذ حشر به داد ئهارا عجور بباار ايبر انمیتو که تعریفی يها یژگیو از 

 یا و کند می یافتدر نمازسا ونبیر یا نمازسا خلدا از عما را کاالیی یا خدمت که ستا کسی صوالا عجور بباار 

  هبهر نهاآ از و نددار زنیا نهاآ به یا کنند می فمصر را دعملکر یک نتایج یا لمحصو هاعجور بباار یگرد تیرعبا به

 . برند می

 شریفترین انعنو به و دموجو ترین هندارز انعنو به ننساا به دننها ارزش .ستا اريمد ننساا ، اريمد عجور بباار 

 .ستا لّلها خلیفه و تمخلوقا فشرا مسالا مبین هیدگاد در که ديموجو.ستا دهکر خلق اخد که يچیز

 

  يمشتر راتنتظاا و نیازها ، عجور بباار اعنوا

 تمشکال هعمدرطو بهو شتدا می فمعطو سیاکرروبو درون يهاادخدر به را دخو صلیا توجه لتیدو مدیریت ،گذشته در

 واز بشناسد دراخو حرفه عمومیو جتماعیا دبعاا باید لتیدو مدیریت وزهمرا.  شتاپند می صلیا ي مسئله را سیاکرروبو نیدرو

 عصر در هدد ارقر دخو هنیذ ي غدغهد را يندوشهرو انندوشهر مسائلو باشد هگاآ آن جتماعیا محیط بر دخو نمازسا رثاآ
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 يها دیکررو.ستا هشد ساسیوا ديبنیا گرگونید یک رچاد بخشی ثروا ییراکا تمقوال به لتیدو يها نمازسا دیکررو ، حاضر

 منظادر .ندا اردادهقر توجه ردمو هستند مالی غیر هعمد رطو به که را مختلفی يها شاخص ، سنتی يهادیکررو فبرخال جدید

 يها شاخصو هارمعیا از یکی رتبصو ،لتیدو يها هستگاد از عجور بباار ضایتر  و اداري سالمت ،هارکشو ییاجروا اداري

 معلو انندیشمندا دعتقاا به. دشو می تلقی لتیدو يها نمازسا دعملکر دبهبوو یابیوارز ستا دهبو اداري منظا لتحو صلیا

 ،ندزسا آوردهبر را انندوشهر ضایتور يمعنوو ديما يها زنیاو ها ستهاخو نندانتو ها حکومت و ها لتدو گرا ، واداري سیاسی

 ییاهمگر انبحر و عمومی کترمشا انبحر منظا عیتومشر انبحر ،عمومی دعتماا انبحر قبیل از مختلفی يها انبحر

 گسست و انبحر وزبر موجب واداري، سیاسیام نظ بخشی ثروا ییرآکا تقلیل ضمن ها انبحر ینا و دشو می دیجاا جامعهدر

  .شد هداخو توسعه یندافر در

 انندوشهردر يمند ضایتر دیجاا رمنظو به هشد ئهارا تخدما کیفیت دبهبو جهتدر لتیدو يمانهازسادعملکر مدیریت ینابنابر

 ،باشد شتهدا تژیکاسترا نقش معاجو توسعهو لتحوودر ه،شدرداربرخو ییابسز همیتا از نداتو می نجعاامرو

 گرچها .هدد می یشافزا را مانهازسا ینا پاسخگویی رتقدو وري هبهر، قابتیر ينمنداتو، لتیدو يمانهازسادعملکردبهبوایرز

 .هستند مشترکی يهازنیاو راتنتظاا داراي لیو نددار اي هعمد يتهاوتفا نمازسااز نهایشازنیا عنودر وهگردو ینا

 

 :دکر تقسیم دسته دو ها را به عجور بباار انتو می يبند جمع یکدر

 

 موسسه یک انمدیرو نکنارکااز ستا رتعبا که: مانیزسا درون 

 

  لتیودو خصوصی ننشستگازباو ها عجور بباار شامل: مانیزسا ونبر 

 

 تتوقعاوهازنیا کلیرطو به .خرند میرا آن تیاخدماو تمحصوال ده،بو نمازسااز ونبردر : جیرخا عجور بباار -لفا

 تیاخدما تمحصوال مقابلدر مناسب قیمت، یاخدمت لمحصو موقع به لتحو يهارمحو لبیشترحو عجور بباار

 .باشد می....) و لمحصو یافتدر یا تحویل، نطمینارداموو لقبو قابل کیفیت(قابتیر مشابه
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 بباار ازهندا به که داردنیز خلیدا عجور بباار اديتعد مانیزهرسا ،جیرخا عجور ببااربرابردر :خلیدا عجور بباار -ب

 که دارد دجوو خلیدا عجور بباار یک ارههمو نمازسا يیندهاافرو تعملیا حلامر متمادر هستند مهم جیرخا عجور

 بباار تتوقعاو هازنیا کلیرطو هدبهدمی ئهارا را یاخدمتی لمحصو ضعودر و کندمی یافترادر یاخدمتی لمحصو

 و رساختا دجوو ، هیوگررکا منجاا ل،قبو قابل کیفیت با رکا یافتدر ر،کا بموقع ئهارا يهارمحو لبیشترحو عجور

 تمشخصا بهرا هازنیا ینا کهدارد ورتضر عجور بباار يهازنیا آوردنبر ايبر باشد می مناسب مانیزسا تتشکیال

 . تفسیرکنیمو تبدیل یاخدمت لمحصو

 

 ارباب رجوعان نیازهاي

 تخدمااز دهستفااو  افهدا،  نتایجاز گاهیآ-لفا

 عجور بباار تحتیاجاا قیقد تعریفو تعیین-ب

 ممکن نماز لیندراو عجور بباار کترمشا-ج

 تخدماازارباب رجوع   راتنتظاا تعیین-د

 وريضر د،کر عرضه انتو می کهرا نچهوآ عجور بباار راتنتظاا بین ازنتو د،شو ئهارا باکیفیت خدمت یک باشدارگرقرا    

 رهچا نتولیدکنندگا ايبر ،ستا دهکر همافر را تقاضا به نسبت عرضه یشافزا مینه،ز هنبوا تولید نمکاا خیرکها يسالهادر .ستا

 همدر را رينحصاا يفضا، قابتیر دقتصاا کهوزمرا صنعتی نجهااز هرگوشهدر.ستا هنماند باقی عجور بباار ضایتر جزجلب اي

 سبب نقانو ینا عایتر معدو هشد تلقیرکاو کسب نقانو ع،جور بباار ضایتر کسبو اريمد عجور بباار شنگر شکند می

  .شد هداخو زاربا صحنه از نهاآ فحذ

 يیندهاافر کلیه در ها عجور بباار يهازنیا از یک هر که ستا همیتا حائز حیث ینازا یندهاافر در اريمد عجور بباار شنگر

 به حرکت جهت در زمال طشر یک، یندافر در ها عجور بباار يهازنیا به توجه قعو در .شوند می قعوا نظر مد مانیزسا مرتبط

 همیتا . ستا نمازسا يبقا ضامن عجور بباار ضایتر که ندا یافتهدر مانهازسا همه وزهمرا.  ستا اريمد عجور بباار يسو

 رکا و کسب یندافر دمجد مهندسی مباحث در عامل مهمترین عجور بباار ضایتر که ستا جا انبد تا مرا ینا به توجه و
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 لیو ، باشد تمد هکوتا ستا ممکن و ستا تژیکاسترا يها ئیدارا از یکی عجور بباار که نجاییآ از باشد می ها نمازسا

 .  ددگر می تبدیل تمد بلند عجور بباار به تکریم توسط

 فرصتی انعنو به عجور بباار طتباار هر از و کند می حاطها قبتامر و تکریم توسط را آن و دارد عجور بباار یک نمازسا ابتدا

 بستگیوا مرحله به عجور بباار داريفاو مرحله از دخو پیشرفت ايبر بایستی ها نمازسا و کند می دهستفاا داريفاو دیجاا ايبر

 صف دوره یگرد نیمابد باید و ببینند یگرد رجو را رکا و کسب عرصه باید ديقتصاا نفعاال همه. نماید اپید عتقاار عجور بباار

 یرد اريمد عجور بباار به نسیدر ايبر نماز شاید. ستا هسیدر نپایا به نهاآ به سنتی تخدما ئهارا و ها عجور بباار نکشید

 توجه ونبد هکنندگا عرضه برابر در وزمرا قابتیر زاربا که نندابد ها نمازسا و تخدما نکنندگا عرضه بایستی لیو باشد هشد

 .هندد می ننشا کنشع،واجور بباار زنیاو ستاخو به

 

 عجور بباار كمشتر راتنتظاوا نیازها اعنوا

 :دکر يبند تقسینم ستهد رچها به انتو می را ها عجور بباار كمشتر راتنتظاوا هازنیا اعنوا

 :ديبررکانیازهاي  .1

  رود می رنتظاا ستا مانیزسا فعالیتو تعملیا نتیجه که تخدما یا کاال از نچهآ یعنی

 

 :کیفیتنیازهاي  .2

  تخدما دنبو کاملو سریع،صحیح خدماتی يها شرکتودر ننشد ابخر،مانندعمرطوالنی

 

 :يظاهرنیازهاي  .3

 .ددگرمی بر نمازسا ینا محیط به هازنیا ینا تخدما ئهارا ودر يبندبسته ،یباییز ح،طر ،نگر مانند

 

 :نپنهانیازهاي  .4

 دعتماوا نطمیناام،احتر،ا تتباطاار
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 موسسهو ها نمازسا وزهمرا.  دارد بشر یخرتا در یشهر که ستا اي مقوله عجور بباار به خدمتيمشتر یا عجور بباار تکریم

 مهادا ايبر عاملی را نمشتریا راتنتظاوا ستاخو به توجه که نددازپر می قابتر به فضایی ،در نجها سطحدر خدماتی يها

 بباار صلا در یعنی عجور بباار تکریم به توجه ، مدیریت نوین يها دیکررو از یکی کنند می معرفی دخو اي حرفه تحیا

 یگرد رتعبا به یا ستا جامعهو عجور بباار با پیوند و طتباار بحث نهما یاو نگیرندگا خدمت ضایتر جلبو اريمد عجور

 ايبر گیدماآ و او ضایتر جلب جهت در عجور بباار يهازنیا دنکر آوردبر و يگیر ازهندا درك یعنی ییاگر عجور بباار

 .باشد می نقص و عیب بی رکا ايبر شتال و متغیر يهازنیا

 بریتانیا و مریکاآ در اینطور برشمرد که، توانمی انیرا با مقایسه دررا  عجور بباار به دموجو هیدگاد یابیارز ،یگرد يهارکشو در

 در ایرز ، ستا عجور بباار انیرا در ماا ، ئیسر هند در و ننداخو می شاهشدپا پنژا در ، گویند می رهکا همه و نسلطا او  به

 دخو نباباار ايبر نیایرا يها عجور بباار و شد می اداره عیتیر و بباار رتصو به رکشو، انیرا به ممفهو ینا ورود نماز

 افهدا جمله از  ستا وريضر مشاکرا که هشد دیا بابانیار انعنو به عجور بباار از ینابنابر، شدند می قائل نیاوافر امحترا

 شتال گونه هر .دارد بستگی ها نمازسا توسعه به ها رکشو توسعه وزهمرا. ستا عجور بباار تکریم به توجه نیکولکترا لتدو

 بباار ندگیز کیفیت که گفت انتو می ینابنابر و ستا ندگیز کیفیت يتقاار جهت در تالشی، مانهازسا دعملکر دبهبو ايبر

 . یابد می بستگی نمدیریتشا عنو به نیز مانهازسا عنو که ستا ردهخو هگر ها نمازسا باکیفیت ننشستگازبا و ها عجور

 

  تکریم حطر لصوا

 ادب عایتر بایدو دشومی تلقی حق صاحب انبعنو مندرکا ايبر هکنند مراجعهو دهبو صلیا فهد عجور بباار ضایتر        

 که هشد معین يها نماودرز مناسب يیزر برنامه سساا بر تا  کنند مقید دراخو انمدیر .دگیر رتصو او با ردبرخو در امحتروا

 نشناسارکا،پرسنل يها هنماییرا و اتمضراز يگیر هبهر یا تتوضیحا  یهارا صخصو در کنند معالا را آن ننداتو می نیز قبل از

 انمدیر از وديمحد ادتعد که ینا به توجه با روش ینا.باشند شتهدا تمالقا ، نکنندگا جعامر دردل نشنید قعامو بعضی ودر

 یک شتناگذ جا بر و پرسنل جمع در نناآ محبوبیتو موفقیت باعثو دهبو مدآ رکا ربسیا، کنند می لعماا دخو رکا محیط در

 . دبو هداخو مجموعه یک انمندرکا و هکنند جعهامر دفر ايبر میدمرو زلسود مدیر یک از بخو ي هخاطر
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 : دکر خالصه یرز رموا در انتو می را تکریم صوالا ستارا ینا در

 عجور بباار به نسبت محبتومهر ريبادبرو صبر شتندا-ظیفهو منجاا در نیت صخلو-ترسیاخد: سالمیا قخالا به يپایبند.1

 تخصصو ينمنداتو از رداريبرخو.2

 فنصاا و لعد عایتر.3

 از دهستفاا و بهتر تخدما ئهارا در طنضباا و نظم و نجعاامر رموا سریع منجاا تاثیر و همیتا به توجه:  طنضباوا نظم شتندا.4

 يستارا در را ممکن شکل بهترین در ظیفهو منجاا و تلقی فهد یک انعنو به نداتو می اريفزا سخت و اريفزا منر تمکاناا

 خالقیا انجدو ضایتر آن نتیجه تا دگیر رتصو رمقر موعد در رموا منجاا دشو سعی. باشد شتهدا بر در مهم ینا به عمل

 قیقاد ، رموا يپیگیر و تجلسا ردرحظو جمله از محوله ظایفو دشو شتال ورلمقدا حتی . باشد عجور بباار نظر جلب و مندرکا

 صلا ینا تعاامر ضمن و کنیم تلقی اداري طنضباا انعنو به را سلبا ستگیآرا و نظم.دپذیر منجاا هشد بینی پیش نماز در

   دشو همافر رکا محیط در سالمیا فرهنگ يحیاا مینهز دشو شتال

 

 باشد می یرز مقاصد لنباد به حطر ینا درآوردن اجرا با لتدو گفت انتو می خالصه ربطو الذ

  هادنهادر ییراکا و بخشی ثرا یشافزا. 1

  ريجا رموا به طمربو راتمقر و نیناقو با دممر شناییآ. 2

  لتیدو يها نمازسا و ستگاههاد يها مسئولیت و ظایفو با دممر شناییآ. 3

  هارکا منجاا یندافر هنحو از دممر گاهیآ. 4

  دممر تشکایا و داتپیشنها و اتنظر نبیا جهت یطاشر نشد مهیا. 5

 رکا منجاا یندافر يها روش حصالا جهت نشناسارکا و دممر اتنظر نقطهاز يگیر هبهر. 6

 

          يمشتر تخدما لصوا ع،جور بباار تکریم ورتضر

 فهد ان،یرا سالمیا منظا اداري يها سیستم در دممر يمند ضایتر آوردن ستد به و عجور بباار تکریم و ماحترا ساساا

 ر،کشو يیزر برنامه و مدیریت نمازسا کههدبو ییاجرا يستگاههاد و دممر نمیا اينهفته زنیا آن، و ستا تکریم حطر یینها
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 ضایتر جلب و تکریم در زمال رکا و زسا دیجاا رمنظو به ف،صااو ینا با .دنمو غبالا ،ستگاههاد همه به و کشف را زنیا ینا

 جعینامر با نکنارکا مناسب ردبرخو و ها عجور بباار به موثر و بمطلو تخدما ئهارا و رکشو اداري منظا در لتحوو عجور بباار

 و راداريموا نمازسا در ماتیاقدا ، رمذکو عموضو قیقد و علمی سیربر نیز ، عجور بباار يضایتمندر عموضو نشد ینهدنها و

 مشتمل برنامه ینا که دبو  رکشو اداري منظا در لتحو برنامه  انعنو تحت اي برنامه آن ماحصل .شد منجاا رکشو میاستخدا

 :یددگر می اجرا لتیدو يستگاههاد توسط بایستی می که دبو یرز ارقر به اداري تصالحاا برنامه 7 بر

 لتدو ازهندا دننمو منطقی برنامه .1

 لتدو تشکیالتی يهارساختا در لتحو برنامه .2

 مدیریتی يها منظا در لتحو برنامه .3

 میاستخدا ينظامها در لتحو برنامه .4

  لتدو نسانیا وينیر زيبهسا و زشموآ برنامه. 5

 اداري وريفنا توسعه و رکا منجاا يها ،روشیندهاافر حصالا برنامه. 6

  اداري منظا در دممر متاکر حفظ و تقاار برنامه. 7

 

 می جعهامر لتیدو يها نمکاو گانهاار از هریک به دخو اداري رموا منجاا جهت که میدمر به امحتروا دننها ارج رمنظو به

 ،سرعت قبیل از يهامولفه يگیررکا به نیزو لتیدو يها هستگاد تخدما از دممر ضایتر جهت ودر ستارا همین در ، کنند

 حفظ و ءتقاار برنامه مناسب سانیر عطالوا نگیرندگا خدمت با ردبرخو و رفتار چگونگی ، نجعاامر رکا منجاا در قتد و صحت

 .  گرفت ارقر تصویب ردمو اداري لتحو گانه هفت يها برنامه از یکی انعنو به اداري منظادر دممر متاکر

   :از تندرعبا حطر ینا يهاوردستاد ترین مهم از

  عجور بباار به تخدما ئهارا هنحو زيسا مستندو فشفا. 1

  دممر به تخدما ئهارا هنحو از سانیر عطالا. 2

  تخدما ئهارا يشهارو حصالا و دبهبو. 3

  دممر با ئیاجرا يستگاههاد نکنارکا رفتار حسن بر رتنظا. 4
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  هادپیشنها ئهارا با دممر کترمشا. 5

 پویایی موجب حطر ینا ايجرا و ستا دهبو منظا مسئولین توجه ردمو دممر به سانیر خدمت و تکریم حطر ستا مسلم نچهآ

 لتیدو ادارات همه وهستند دممر ارخدمتگز لتیدو يستگاههاد همه ستا مشخص نچهآ.دشو می لتیدو يستگاههاد شدر و

 ارهدفد هیافتیر ههندد ننشااداري، منظا سالمت دبهبو و اداري رساختا حصالا.مدندآ بوجد دممر به سانیر خدمت جهت در

 که ستا مستمر و سیستماتیک يیندافر اداري رفتار حصالا . دارد نمی بر مگا اداري دموجو مسائل حل جهت در که ستا

 . زدسا می نگرگود و دهکر حصالا جامعه یربناییز مسائل و هاازندا چشم بچورچا در را نیآ و دموجو مسائل

 

         اداري منظا در تکریم

 که باشد اي گونه به عجور بباار با ردبرخو هنحو و رکا منجاا یندافر و مکانیسم که ستا ینا اداري منظا در تکریم از رمنظو 

 . کند يضایتمندر سحساا عجور بباار

 . ستا تخدما کیفیت و تخدما در سرعت از رتعبا يضایتمندر شاخص مهمترین

 

 :خدماتیو حدوا یک در تخدما ئهارا سرعت) لفا

 بین.دارد نکنارکا رتمها به بستگی شاخص ینا تحقق و ساندر می قلاحد به را عجور بباار رحضو،  تخدما ئهارا سرعت

 ايبر خدمت ضمن شیزموآ يهابرنامه ايجرا بینی پیش. ستا اربرقر مستقیم ي بطهرا تخدما سرعتو نکنارکا رتمها

 .باشد می ستارا همین در اداري نتوماسیوا نیزو تخدما بعضی دنکر نیکیولکتروا نکنارکا

 

  هشد ئهارا تخدما زيسااردستاندوا بمطلو تخدما ئهارا:  تخدما کیفیت)ب 

 تخدما عرضهو تامین و ارپاید، مطمئن رتبصو لتیدو غیرو لتیدو مختلف يها نگاار و ها نمازسا یترمأمو که نجاییآ از 

 بمطلو تخدما ئهارا فلسفه رو ینا از ، باشد می هانمازسا راتمقرو بطاضو،نیناقو بچو رچادر ديقتصاا و جتماعیا دیکررو با

 صلا سه دادن ارقر لوحه سر ،ها شرکت يها برنامهو ها سیاست و هانمازسا راهبردهاي به ستیابید يستارا در اردستاندوا
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 منظا ارستقرا در که باشد می مدیریتی هنگاو رساختا مینهز در ،فنی اريپاید يتقاار  وري،هبهر تقاار ،مشترکین ضایتر تقاار

 .ددگر می حسوبم تیاورضر مدیریتی تتصمیما وها يیزر برنامه متما در آن افشروا ها نمازسا سطحدر تژیکاسترا مدیریت

 و دمتعد دبعاا تخدما در کیفیت. ستا تخدما در کیفیت با مرتبط صوالوا عمدتا ، عجور بباار ضایتر معد یا يضایتمندر

 نسانیا ردبرخو تا سانیر عطالا و هنماییرا یندافر ،فاهیر تمکاناا دجوو و اداري يفضا زيسا مناسب از آن منهودا دارد سیعیو

 به ختنداپر که دارد یطیاشر و بیراتد به بستگی ها یتمآ از یک هر تحقق که. دارد یابیوارز رتنظا مکانیسمو سمرئوو ئیسر

 عنصر ینا ستا عجور بباار با بخو ردبرخو و رفتا،ر عنصر مهمترین تخدما کیفیت بحث در. نیست میسر مقوله ینا در نهاآ

 اش ستهاخو به و دنشو مرتفع زشنیا اي سهسمو یا نمازسا به جعهامر با گرا که ستا عجور بباار رنتظاا ردمو و مهم رقد آن

 ئهارا ماا باشد هم تمکاناا عنو همه جدوا و مجلل و هشکو با ربسیا نمازسا و اداره گرا. دگیر ارقر امحترا ردمو ماا دنشو نائل

 .دشو نمی حاصل يضایتمندر سحساا نباشد امحترا و تکریم با امتو تخدما

 

 محبت و تکریم ديبررکا اهداف

 ستا ما ینید عمل رستو،دباشد علمی نظریه نکهآ از قبل عجور بباار تکریم        . 

 ستا رداربرخو اي هیژو همیتا از عجور بباار تکریم، اداري لتحو از فهد        . 

 بستگیوا که باشد اي ازهندا به باید مانیزسا حدوا به ورود زغادرآ هماندزباو عجور بباار به محبتو تکریم 

 .        کند دیاز را عجور بباار يعالقمندو

 با باید، نددار رکاوسر عجور بباار با که اديفرا تمامی ینابنابر، نیست خاصی ادفرا به ودمحد محبتو تکریم 

 .کنند رفتار متاکرو محبت

 باشد تبعیض از دور بهو منطقی باید محبتو تکریم        . 

 باشد تصنعاز دور بهو قلبی باید محبتو تکریم        . 

 باشد فهم قابل هماندزباو عجور بباار ايبر باید محبتو تکریم علت        . 

 تکریمو محبت ازبرا در نباید.  دشو قعوا محبت ردمو شایسته رفتار مقابلدر که باشد اي ازهندا به محبتو تکریم 

 .       باشد وطمشر، ستا ننساا ساسیا يها زنیا از که
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 اي گونه به محبتو تکریم.  نکنیم اطفروا گرفته نظر در عجور بباار ودرك ناییاتو،سن،تکریمو محبت ازبرا در 

 .        باشد درك قابل عجور بباار ايبر که دشو ازبرا

 ن،خویشا ،همسر ادفرا هجایگاو موقعیت به توجه با ستا زمال الذ. نیست عجور بباار به مختص محبتو تکریم 

 .کنیم تکریم را نناآ ...وگترهاربز

 

 عجور بباار تکریم ايجرا ديبررکا هاي یژگیو

 بمطلو تخدما ئهارا در زمال يهارکازوسا . باشد می اداري منظا در دممر متاکر حفظو ءتقا،ار اداري لتحو يها فهد از یکی

 ستا اي هیژو همیتا داراي ، اداري منظادر عجور بباار ضایتر جلبو دممر تکریم حطر انعنو تحت دممر به موثرو مناسبو

 سایت ت،عالناا يتابلو، هنمارا بکتار،شووبر طریقاز سانیر خدمت يهنحو يرهبادر نجعاامر به مناسب سانیر عطالا که

 و وريضر يمرا سانیر عطالا در که ستا پاسخو پرسش بین مانیز فاصله ههندد کاهش صوتی پستو گویا تلفن ،ینترنتیا

 . رود می ربشما مهم

 تکریم ايجرا جهت در ناپذیر رنکاا تیاورضر از ستا رداربرخو اي هیژو همیتا از عجور بباار تکریم، اداري لتحو بحث در

 نکنیم شموافر.شوند نظر تجدید و گرفته ارقر توجه ردمو ارههمو باید که هستند ساسیا يمترهاراپا از یلذ اردمو عجور بباار

 . دبر هداخو وفر وانزا و غربت طهور در را ما نگما بی، مغتنم فرصت ینا از غفلت که

 :دنمو رهشاا یلذ اردمو به انتو می تکریم حطر بهینه ايجرا يها یژگیو از

 نتوماسیوا از دهستفاا  ،منابع تجهیز 

 بکتا، رشووبر، تعالناا تابلو طریق از سانیر خدمت هنحو رهبا در نجعاامر بهس،سترد در ، قیق،د سریع سانیر عطالا ،

 ...و هنمارا

 هید خدمت کیفیت و نجعاامر يهارکا منجاا در صحت     

 جعینامر نظر ردمو تعملیا تسریع.        

 روز ژيتکنولو از يگیر هبهر.       

 تخدما ئهارا در پیشگامی.     
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 هارکا منجاا در سرعت یشافزا و سهولت دیجاا رمنظو به رکا منجاا يشهارو دمجد مهندسی و حصالا و ينگرزبا 

 .دممر به سانیر خدمت در قتد و رموا دشگرو

 ت،خدما منجاا يها هزینه و نگیرندگا خدمت با ردبرخو رفتار چگونگی و تبعیض معد و نیناقو و بطاضو به يپایبند  

        .پرسنل بیداشا حفظ و دیجاا

 نکنارکا با ردبرخوو شوند می نگیرندگا خدمت ضایتر موجب که کنانیرکا تشویق رمنظو به، زمال يهارکازوسا دیجاا 

 .رخطاکا

 ییاجرا يها وروش ها یهرو در اوممد ينگرزبا.         

 تطبیقی شنگر   .      

 جعهامر محل نظمو یباییز عجور بباار با مناسبو  مشفقانه ردبرخو دیجاا رمنظو بهن،مازسا خالقیا رمنشو ینوتد 

      .  تمااقدوا راتنتشا،ا تمکاتبا، تمکانا،ا

 راتمقر ايجرا هنحو در يپذیر فنعطا،ا جعینامر با مشفقانه ، مناسب رفتار    .     

 هشد منجاا يها رکا نتایج صحت.        

 نکنارکا رفتار چگونگیو هید خدمت کیفیت رهبادر نمازسا به نجعاامر از هیاخو نظر. 

 

   )يمند ضایتر انمیز جنبه از( نجعاامر اعنوا

 :خشمگین عجور بباار 

 بباار عنو ینا ستا دهکر خشمگین حتیو حترانا را نهاآ بلکه هنشد نهاآ ضایتر موجب تنها نه نتانمازسا و شما دعملکر

 .ستا صحنه از نتا نمازساو شما محو نهاآ ستهاخو کمترین و دهبو يگیر منتقاا پی در ها عجور

 

  :ضیرانا عجور بباار 
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 حتما ضیرانا عجور بباار یک کنید فطر بر را زشنیا نستیدانتو ایر،ز دارد ارقر شما نضیارانا و نمخالفا وهگردر متاسفانه

 قبیل ینا ایرز .شوید نمشتریا ضایتیرنا مانع ابتدا از بنیانی تخدما ئهارا با تا کنید شتال ینابنابر کند می كتر را نمازسا

  هندد می منجاا را یرز تمااقدا ها عجور بباار

 برند می قیبر يسو به را نهاوآ اردگذ می نمیا در نفر 8با قلاحد را مشکلش ضیرانا يها عجور بباار-لفا

  هندد می لنتقاا یگرد نفر20 به را نشا تطالعاا ضیرانا يها عجور بباار-ب

 عجور بباار  ندرو می قیبر يبسو و دهکر كتر را ما قبلی عطالا ونبدو شکایت ونبد ضیرانا يها عجور بباار صددر98-ج

 سطح در ها عجور بباار ین،انیست ما ئمیدا و شیارز عجور بباار وجز زهنو لی،و ستا ضیرا حاضر لحا در چه گرا: ضیرا

         ستا وتتفا بی ما نمازسا به نسبت و هدد تغییر را او نظر نداتو می ما قیبور دهبو اجمز مید دم لیو شتهدا ارقر خوبی

 

  :دشا عجور بباار 

 بیشترین که دارد وربا او ایرز. باشد می دلشاد شما از ساله دو یا یکساله دوره یک لطو در و هشد بیشتر ما به یشدارفاو انمیز

 عجور بباار ینهاا:همدآ جدو به و شیفته عجور بباار  کند می تعریف ستانشدو دنز شما از ،او یدا داده ابجو را او راتنتظاا

 می هزینه نشادخو از حتی.کشانند می  شما نمازسا يسو به را انیگرد ارصرا باو هستند مانهازسا صقر پاوپرو متعصب يها

 .هستند شما يها عجور بباار ترین شمندارز ینهاا برسانند تشهر بهرا شما نمازسا تا کنند

 

 ريفتار نظراز عجور بباار اعنوا

o فپرحر عجور بباار: 

 راه تنها،وکند می تبدیل  هیندآ سخت سر داران اهو به  را وهگر یناو،ا يحرفها دادن شگودر قتود متانت شتندا شک ونبد

    . ستا حوصلگی بی و گیزد بشتا از يجلوگیر نهاآ بر ذنفو

o عصبی عجور بباار : 

 را نهاآ تتوقعا گبر و خشا با و او دنکر آرام با ینابنابرداد، منجاا را خدمتی انتو نمی عصبانیت حالت در عجور بباار ینا به

 . یدزسا آوردهبر
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o  حوصله پر عجور بباار : 

  حوصله با و خستگی ونبد الذ، کنند می تلف را نیاوافر قت،و دهسا خدمت یک ايبر اديفرا چنین

 را تحمل ارزش عجور بباار دنکر اپید ایر،زمکنید بجذ را نهاآ مطمئنا رتصو ینا ،در هیدد شگو نهاآ يحرفها به اوانفر

         .دارد

 

o  ضیرا دخو از عجور بباار : 

 و کم ونبد نهاآ سطح هم را دخو باید شما،شناسند می را، شما خدمت خوبی به ننددا می را چیز همه که کنند می تظاهر نهاآ

 وبمجذ را ،او هستند کم عالی بجنا مثل اديفرا یا)نیددا می نتادخو که رطو نهما( جمله از دهستفاا با و هیدد ننشا دیاز

 .        نماید

 

o ادب کم عجور بباار: 

 دکر هداخو سعی شما بانهدمو رفتار با رتصو ینا ،در ساخت نشا هشرمند بانهدمو رفتار با ،و گرفت هیددنا را نهاآ بیاد بی باید

 . بکوشد آن انجبر در و تغییر را دخو رفتار

 

o معمولی عجور بباار 

  يمشتر ايصد ھب دادن شگو و گیدگشو دخو ايبر يها هشیو

 

 : يظاهر رفتار ساختن نهمگو :لفا

 و تحساساا دننمو نپنها از تیرعبا به. یدزسا نهمگو دخو نیدرو اتتفکر و تحساساا با ورلمقدا حتی را دخو يظاهر رفتار

 .نمائید دوري ننیتادرو در رفکاا
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 :  دخو تحساساا روي تمرکز:ب  

 رکا سحساا دننمو گوزبا لی،و هستند اي هعقید اداري ادفرا همه. ستا تحساساا نبیا از تر دهسا، رفکاا و عقاید نبیا معموال

. دگیر می طنشا یگرد تحساساا از هگا و دشو می هپوشید تحساساا سایر سطهابو تحساساا  برخی گاهی. ستا يتر مشکل

 ما گرا.  ستا صلیا سیبآ نبیا از تر حترا خشم نبیا معموال، دشو ناشی حیرو سیبآ یک از نداتو می خشم لمثا ربطو

 را دخو يتر عمیق دبعاا ،در کنیم نبیا و شناخته را یرینز و تر عمیق تحساسا،ا يظاهر تحساساا يجا به که کنیم شتال

 . یمدار ازبرا را آن و شناسیمزبا را ینزغاآ و صلیا سحساا تیرعبا به یما دهکر نبیا

 

 : لیاسئو تجمال شکل تغییر :پ

 آن صریح نبیا از و ،یمدار همهوا آن شتناگذ نمیا در از لی،ویمدار يچیز رهبا در اي هعقید و شنگر ما که فتدا می قتفاا هگا

 ینا از من : بگوئیم که آن يجا به مثال  کنیم دهستفاا پرسشی از صلیا مطالب نبیا يجا به هگا قعامو ینا در .سانیماهر را

 تجمال يجا به و باشید هگاآ مکال تغییر ینا به نسبت پس ؟مدآ خوشت فیلم ینا از تو یاآ گوییممی ،یدآنمی خوشم فیلم

   .کنید دهستفاا يخبر تجمال از پرسشی

 

 : گفتگو حین در شخص اول با دخو تجمال وعشر :ح

 هستید ینجاا که ینا از یاآ بگوئید نکهآ يجا به لمثا ربطو. ستا موثر مکال حتاصر در تو يجا به من کلمه با تجمال وعشر

 . کنید زغاآ من با را دخو تجمال ورلمقدا حتی.خوشحالم هستید ینجاا شما که ینا از من،بگوئید نیداتو می ؟ خوشحالید

 

 :نمدا نمی من جمله از دننکر دهستفاا:ج

 معالا را صحبت ختم قعوا ودر کنم صحبت ینا از بیشتر ردمو ینا بر هماخو نمی من که ستا معنا بدین عموما جمله ینا

 .کنید می

 

 عجور بباار تکریم ابزارهاي
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 نشد عملیاتی قابل و شنرو ف،شفا يها نامه هشیو.        

 انمدیر سیلهو به عجور بباار تکریم يهااربزا ستدر و صحیح لعماا.        

 اصد، یداجر طریق از آن رنتشاا و باشد شتهدا بر در را نمازسا هر تخدما عنو که نشریاتی یا هاربرشو و واتجز رنتشاا 

 . سیماو

 پاسخگویی يها بخش در رصبو ادفرا يگیر رکا به.       

 يها هستگاد از یک هر در عجور بباار با ردبرخو صحیح يها زشموآ هیژو به خدمت حین يها زشموآ ورتضر 

       .لتیدو

 از رينگاا سهل یا هشتباا وزبر نشد زمحر رتصو در عجور بباار از هیاخورعذو خطاو هشتباا لقبو فرهنگ شپذیر 

 .پاسخگویی يها بخش نکنارکاو انمدیر فطر

 نماز ترین هکوتا در هشد حمطر تیدانتقاوا تشکایا به سیدگیر. 

 پاسخگو ادفرا از هنگیزدایجاوا تشویق،منطقیو صحیح يها پاسخ.       

 ناسالمو صحیح نا يها رشسفا شپذیر معدو نقانو به امحتر،اشناسی ظیفهو. 

 قتاصد شتنودا بطهرا يجا به ضابطه دادن ارقر. 

 خویش منافع بر ها عجور بباار منافع متقد. 

 ها عجور بباار خالقیا ديعتقاا يها هیدگاد به جتو. 

 جامعهدر همدلی تعمیق . 

 جامعه يهارهنجا به انمدیر قعیوا دعتقاا. 

 

  ها ، نهادها و ارگان ها  نمازسادر يمشتر یا عجور بباار تکریم مؤثر ملاعو

 . شتدابر یلذ حشر به را يبهتر يها مگا اداري منظا در لتاعدو سالمت تحقق رمنظو به انتو می منظا یندرا

 . عجور بباار رموا منجادرا صحتو قت،دسرعت قبیلاز هایی مؤلفه. 1

 .ارمد دممر قخالوا فرهنگ توسعه ايبر مؤثرو مناسب تماالزواها مشی خط بینی پیش. 2
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 .مانیزسا يها وارزشهارمعیا،عداقو،هادیکررو در لتحوو ينگرزبا. 3

 . ستانهدو رتبصو رکا نشد منجاوا ءعضاا با ردبرخوو رفتار هنحو. 4

 . رموا منجاا کیفیتو مناسب سانیر عطالوا شفافیت. 5

 منجاا يها هزینه،یاامزو قحقو ختداپرو محاسبه نوین منظا حیاطرو خدمت انجبر سامانه تتنظیماو تترکیبا بینی پیش. 6

 . تخدما

 . ممکن نماز ترین سریع در رکا منجاوا تر طوالنی رکا تساعا. 7

 .یابیارز فرصت دنکر همافر .8

 . نکنارکا ظاهرفیزیکیو رکا محل دنبو تمیز. 9

 . تخدما ئهدرارا یندهاآفر دنبو دهسا. 10

 .ديهبررا دبعادرا هید ردخوزباو يگیرردخوزبا،تحلیل. 11

 . مربوطه يمتصد دنبو سستردرد. 12

 .انمندرکا تکالیفو قحقوزات،متیاات،اتعهد نشد مشخص. 13

 .ستاخودر یا السؤ به نکنارکا پاسخو نکنارکا مستمر زشموآ. 14 

 .بنتخاا حقو منابع عتنو. 15 

 . نظرسنجی مفر. 16

 

  نجعاامر يمند ضایتر هاي شاخص

 ريیا و دبمو ، گفتن سخن خوشایند و دهگشا ییرو باع،جور بباار رحضو به توجه، عجور بباار از لستقباا: تنیوفر  

 ستانهدو اي گونه به اریدد به دادن نپایا، دنبو ههندد

         ريکا يها عموضو به تمرکز، موجز يهارکا رستود و تتوضیحا ئه،ارا شتندا سریع کنشوا: دنبو موجز 

         کامل يها پاسخ و هارکا رستود ئه،ارا کامل رطو به تخدما ئهارا: دنبو کامل 

         یمنا و مرتب و تمیز ريکا محیط حفظ، شتندا تمیز و ستهآرا ظاهر: پاکیزگی  
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 دهستفاا معد، فهم قابل و فشفا تتوضیحا ئه،ارا شنرو يهارکا رستود ئه،ارا دنکر پرسش و صحبت حضوو به: حضوو 

         منامفهو و فنی هیژو يها واژه از

 دادن شگو عجور بباار نسخنا به کامل توجه با: عجور بباار به توجه  

 

 عجور بباار تکریم حطر صخصودر پاسخگویی منظا تماالزا

  ها عجور بباار با طتباار در نمازسا خالقیا رمنشو ینوتد. 1 

  تعملیا دشگر و ها مشی خط حصالا. 2

  تخدما ئهارا هنحو زيسا مستدو زيسا فشفا.  3

  تخدما ئهارا هنحو از سانیر عطالا.  4

  ها عجور بباار از نظرسنجی.  5

  نکنارکا رفتار برحسن رتنظا. 6

  موفق نکنارکا و انمدیراز تقدیرو تشویق. 7

 نددگر می ها عجور بباار ضایتیرنا موجب که کنانیرکا و انمدیر با قانونی ردبرخو.  8

 برتر يستگاههاد معرفی. 9 

  عجور بباار تکریم زاتمتیاا و منافع

 :باشد شتهدا اههمر به را یلذ زاتمتیاا و منافع ، نمازسا ايبر نداتو می عجور بباار تکریم

 منابع و تمکاناا از صحیح دهستفاا هکنند تضمین 

 تخدما ئهارا دبهبو  

 نکنارکا و ها عجور بباار بین تضارتعا انمیز کاهش  

 ها گمیدرسر و ها ريکا رهبادو انمیز کاهش  

 هید عطالا و سانیر عطالا منظا دبهبو  

 ها فعالیت و تترعملیا بمطلو و بهتر یابیارز و لکنتر  
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 رموا بخشی ثرا و ییراکا، وري هبهر انمیز یشافزا  

 نکنارکا ايبر ريکا ابجذ محیط  

 ها فعالیت توسعه و شدر يها مینهز دیجاا  

 نظر ردمو محیط با آن پرسنل و نمازسا ريگازسا و قابلیت یشافزا 

 نمازسا ضعف و تقو طنقا بهتر شناسایی  

 انیگرد در هنگیزا دیجاا  

 رانکا رندا ستد و انمدیر،جامعه ضایتر تامین  

 جامعه و نمازسا تباطیار پیوند دیجاا  

 عمومی بطروا بر حاکم خالقیا لصوا تحقق 

 نمازسا و رکشو ايبر را ارپاید توسعه تمقدما آوردن همافر  

         

 کترمشا منظا.زدسا مهیا را نکنارکا متما تر بیش هرچه کترمشا يها مینه،ز نمازسا ستا زمالاف،هدا ینا تحقق ايبر 

 نسانیا تفکر و تخیل منهدا ازهندا به نداتو می که ديبعاا با دهگستر ربسیا و گیرافر ستا سیستمی، حطر ايجرا در نکنارکا

 . ستا وريضر نمازسا افهدا به نسیدر ايبر عجور بباار تکریم حطر ايجرا در نمازسا ادفرا همه کترمشا. کند اپید مهادا

 

 عجور بباار تکریم حطر در نکنارکا نقش

 و رماندگا يتاثیر  نکنارکا مناسب نا یا مناسب ردخو بر هگا باشند می نمازسا با عجور بباار ستما ي نقطه نکنا رکا    

 می باشد:  همیتا يادار یرز تنکا نکنارکا ردمو در.اردگذ می عجور بباار سحساا و فکر در ساسیا

 

یف ـلتک یک تنها انعنو به نه را عوضوـم ینا و دهنمو توجه عجور بباار تکریم ینید و يمعنو ارزش به باید نکنارکا .1

 هند.د ارقر توجه ردمو ینیود نسانی،ا خالقیا ارزش یک انعنو به بلکه مانیزسا
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 تکنیک و ها روش با نکنارکا عملیو تخصصی شناییآ ايبر مناسب ضمن خدمت  يها زشموآ بایست می نمازسا .2

 .نماید  اربرگز نناـکرکا ايبر عجور بباار تکریم يها

 .شود اجروا حیارـــط عجور بباار تکریم حطردر نکنارکا دعملکر سنجش ايیابی برارز منظا بایست می سازمان .3

 الحیـــصا تمااقدا منجاا ايبر وده نمو یافترادر عجور بباار تکریم حطرد در لکرــــعماز زمالرد خوزباید با نکنارکا .4

 .شوند یتاهدو حمایت زمال

 برنامه که ستا آن ههندد ننشا مرا ینوا دهنبو ها آن مانیزسا هجایگا با متناسب ماالزا عجور ببادرار نکنارتاثیرکا .5

 دد.گر ريجا نمازسا کلدر بایست می عجور ب باار تکریم حطردر شیزموي آها
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