وضعیت اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوریاسالمیایرانباتأکیدبرآموزههایفرهنگاسالمی
نجال حریری | مرال حقجو

چڪیده
هدف :شناسايی وضعیت اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در سازمان
اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران با تأکید بر آموزههای
فرهنگاسالمیاست.
روش /رويكرد پژوهش :روش پژوهش پیامیشی ،و جامعه آماری
شامل دو گرو ِه کارکنان و ارباب رجوع بود .جامعه کارکنان شامل 50
کارکنان 7بخش از سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی
نفر
ِ
ایران است که با ارباب رجوع ارتباط مستقیم دارند و از این تعداد،
 41نفر به پرسشنامههای کارکنان پاسخ دادند .جامعه آماری ارباب
رجوع را  1336ارباب رجوع در  7بخش کتابخانه ملی شکل دادهاند.
باتوجه به حجم باالی جامعه ارباب رجوع و با درنظرگرفنت بخشهای
کتابخانه بهعنوان طبقات ،انتخاب اعضای منونه بهصورت تصادفی
طبقهای غیرنسبتی انجام شده است .تعداد منونه آماری از بین جامعه
ارباب رجوع  300نفر بود که از این تعداد 261 ،نفر به پرسشنامهها
پاسخدادند.گردآوریدادههابااستفادهازدوپرسشنامهمحققساخته
انجام شده است .پرسشنامه اربابرجوع ،نحوه اجرای طرح تکریم
اربابرجوع را در 4بُعد ،و پرسشنامه کارکنان ،نحوه اجرای طرح را در
 5بُعد مورد سنجش قرار داده است.
یافتهها :میانگین همه ابعاد طرح تکریم در سازمان اسناد و کتابخانه
ملی جمهوری اسالمی ایران بهجز بُعد «نظرسنجی از مردم» از حد
متوسط باالتر است .بیشرتین میانگینها بهترتیب مربوط به ابعاد
«تدوین منشور اخالقی سازمان در ارتباط با مردم» ،و «شفافسازی و
مستندسازینحوهارائهخدماتبهاربابرجوع»است.
نتیجهگیری :یافتههای پژوهش در مورد ابعاد مختلف طرح تکریم
ارباب رجوع در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران
نشان داد که این طرح در بیشرت ابعاد در سازمان مذکور با موفقیت
نسبی و در حد باالتر از متوسط اجرا میشود .سازمان بهویژه در مورد
بُعد منشور اخالقی که از مهمترین ابعاد تکریم ارباب رجوع است و
برخی از مؤلفههای آن مستقی ًام برگرفته از آموزههای دینی و فرهنگ
اسالمیاست،بهنحوشایستهایعملكردهاست.

ڪلیدواژهها
آموزههای دینی ،تکریم ارباب رجوع ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران ،کارکنان ،فرهنگ اسالمی

وضعیت اجرای طرح تکریم ارباب رجوع
در سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسالمی ایران با تأکید
بر آموزههای فرهنگ اسالمی
نجال حریری  | 1مرال حقجو

2

دریافت1391/8/27 :

پذیرش1391/11/16:

مقدمه

جلب رضایت مراجعان ،هدف بنیادی تمامی سازمانهای خدماتی محسوب میشود و در
این راستا شعار «همواره حق با مردم است» 3سرلوحه خدمات کتابخانهها و سازمانهای
فرهنگی است .ارائه خدمات در باالترین سطح ممکن و برقراری ارتباط نزدیک با مراجعان
و درنهایت جلب رضایت آنها هدفی است که تحقق آن با اتخاذ تمهیدات و برنامهریزیهای
دقیق میسر میشود .در راستای تحقق این هدف بینادی ،اولین گام اساسی درک ارزش انسانی
مراجعهکنندگان و تالش در جهت حفظ کرامت انسانی آنهاست« .بدون شک اربابرجوع
مهمترین دارایی هر سازمان بهشمار میرود و تمامی تالش سازمانها در نحوه ارائه خدمات
به او ارزش پیدا میکند؛ لذا توجه ،تمرکز و حفظ اربابرجوع درسازمانها از اهمیت خاصی
برخوردار است» (محمدی ،1384 ،ص )52و سازمانها باید توجه و تمرکز به ارباب رجوع را
در رأس فعالیتهایشان قرار دهند و کارکنان قبل از اینکه جوابگوی مدیران باشند ،پاسخگوی
نیازها و انتظارات ارباب رجوع باشند (معادی .)1383 ،سلوک شایسته با دیگران در اعتقادات
دینی مسلمانان جایگاه ویژهای دارد و از سوی دیگر کرامت ،موهبتی الهی است که در وجود
انسان به ودیعه گذاشته شده است .یکی از نشانههای بارز کرامت انسان آیه مبارکه « َفتَبا َر َك
َّ
الل أَ ْح َس ُن الْخَ الِقِين» (سوره مؤمنون ،آیه  )14است که مطابق این آیه شریفه خداوند از اینکه
انسان را خلق كرد ،خرسند شد و خویشتن را تحسین گفت .آیه  70سوره االسراء نیز بهنوعی
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دیگر بیانگر کرامت ذاتی انسان استَ « :ول َ َقدْ َك َّر ْمنا بَني آ َد َم َو َح َم ْلنَا ُه ْم فِي الْبَ ِّر َوالْبَ ْح ِر َو َر َزقْنَا ُهم
ِّم َن َّ
الط ِّي ِ
بات َو َف َّض ْلنَا ُه ْم َعلى َكثِي ٍر ِّم َّم ْن خَ َل ْقنا تَ ْف ِ
ضي ً
ال» (و بهراستى ما فرزندان آدم را گرامى
داشتيم و آنان را در خشكى و دريا [بر مركبها] برنشانديم و از چيزهاى پاكيزه به ايشان روزى
داديم و آنها را بر بسيارى از آفريدههاى خود برترى آشكار داديم) .همچنین در تأیید نیکویی
خلقت انسان و کرامت وی ،سوره تین آیه  4نیز نشانه دیگری است که در آن آیه خداوند
میفرماید« :ل َ َقدْ خَ َل ْقنَا اإلن َْسانَ فِي أَ ْح َسنِ تَ ْقوِي ٍم» (که ما انسان را در بهترین صورت و نظام
آفریدیم) .عظمت و کرامت انسان در قرآن بدان پایه می رسد که خداوند در سوره حجر آیه 29
ت فِيه مِن ُّروحي َف َق ُعوا ْ ل َ ُه سا ِج ِدين» (پس چون کار او را به پایان
میفرمایدَ « :فإِذا َس َّويْتُ ُه َون َ َفخْ ُ
رساندم و از روح خود در او دمیدم باید که برایش به سجده افتید) .همچنین در سوره بقره آیه
 30میفرماید« :إِن ِّي جا ِع ٌل فِي َ
األ ْر ِ
ض خَ لِي َف ًة» (من در زمین جانشینی خواهم گماشت) .ناگفته
َ
پیداست مخلوقی که جایگاه خلیفهاللهی دارد و خداوند از روح خود در وی دمیده است ،در
چنان مرتبهای از کرامت قرار میگیرد که خداوند فرشتگان را به سجده او امر میفرماید .توجه
به کرامت انسانی در سازمانهایی که مسئولیت ارائه خدمات به مردم را دارند ،یکی از مؤلفههای
مهم در فرهنگ اسالمی و در عین حال ،رسالت دینی و اجتماعی حائز اهمیتی است که رعایت
آن از اهم سیاستهای اجرایی سازمانها در جمهوری اسالمی ایران است.
حفظ کرامت و ارائه خدمات مطلوب به مراجعین سازمانها ،عمل دوجانبهای است که
اثرات آن مستقیم ًا به تقویت اعتماد عمومی نسبت به کارکنان دولت و ب هتَبع آن به سازمانها
و کل نظام منجر میشود (کلهر ،1383 ،ص .)9باتوجه به اهمیت فرهنگسازی اسالمی در
محیطهای کاری و تأکید دین مقدس اسالم به حفظ کرامت انسانی در کلیه مناسبات فردی و
اجتماعی ،بهمنظور ایجاد سازوکارهای الزم در ارائه خدمات مطلوب و مؤثر به مردم و برخورد
مناسب کارکنان با مراجعین و نهادینه شدن موضوع رضایتمندی ارباب رجوع در دستگاههای
دولتی ،برنامه «ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری» بهعنوان یکی از برنامههای هفتگانه
تحول اداری منظور شد و جزئیات آن در جلسه مورخ  1381/1/25شورایعالی اداری
کشور مورد تصویب قرار گرفت و مصوبه مربوطه تحت عنوان طرح «تکریم ارباب رجوع
و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری» به شماره .18540/13ط مورخ  1381/2/10به
دستگاههای دولتی ابالغ شد و محورهای اصلی طرح به شرح زیر اعالم شد :شفافسازی و
مستندسازی نحوه ارائه خدمات به ارباب رجوع؛ اطالعرسانی از نحوه ارائه خدمات؛ تدوین
منشور اخالقی سازمان در ارتباط با مردم؛ بهبود و اصالح روشهای ارائه خدمت به مردم؛
نظرسنجی از مردم؛ تشویق و تقدیر از مدیران و کارکنان موفق و برخورد قانونی با مدیران
و کارکنانی که موجب نارضایتی مردم میشوند (مصوبه طرح تکریم ارباب رجوع.)1381،
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وضعیت اجرای طرح تکریم
ارباب رجوع در سازمان اسناد
وکتابخانهملیجمهوریاسالمیایرانبا...

به سبب اهمیت این مصوبه شورایعالی اداری کشور و توجه ویژه جمهوری اسالمی
ایران به رواج رفتارهای مناسب اسالمی در سازمانهای کشور برخی از پژوهشگران به
بررسی موضوع در سازمانهای مختلف کشور پرداختهاند که از آنجمله پژوهش مهرابیان،
نصیریپور و طبیبی ( )1385است كه جامعه آماری آن  6بیمارستان آموزشی درمانی رشت
بود .در این پژوهش همه فعالیتهای مربوط به برنامه دهگانه طرح تکریم ارباب رجوع مورد
بررسی قرار گرفته است و براساس نتایج پژوهش ،اجرای طرح تکریم در بیمارستانهای
آموزشی رشد با توفیق نسبی روبهرو بوده است.
زارعی محمودآبادی و عسگری ( )1387به بررسي ميزان تحقق اهداف طرح تکريم
ارباب رجوع در بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد
پرداختند .براساس یافتهها ،ميانگين امتيازهاي «آموزش کارکنان» در اين بيمارستانها  33درصد
بود که در حيطه «برنامه شفاف و مستندسازي نحوه ارائه خدمات به ارباب رجوع»  39درصد،
در حيطه «اطالعرساني از نحوه ارائه خدمات به مردم»  43درصد ،در حيطه «تدوين منشور
اخالقي سازمان در ارتباط با ارباب رجوع»  71درصد ،در حيطه «پيشبيني فضا و امکانات
مناسب»  80درصد ،در برنامه «بهبود و اصالح روشهاي ارائه خدمات به مردم»  46درصد،
در برنامه «نظرسنجي از مراجعان»  61درصد ،در حيطه «نظارت و بازرسي»  85/7درصد،
در حيطه «تشويق و تقدير از مديران و کارکنان موفق»  74درصد ،و در حيطه «نحوه رفتار با
مردم»  81درصد بوده است .پژوهشگران نتیجه گرفتند که اجراي طرح تکريم ارباب رجوع
در بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي يزد با توفيق نسبي روبهرو بوده است.
عباسی ،یزدانی و بهادری ( )1387نتايج طرح تکريم ارباب رجوع در ارائه خدمات
بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکي گلستان را مورد مطالعه قرار دادند .براساس محورهاي
مورد ارزيابي ،بهترين عملکرد بيمارستانهاي اين دانشگاه با کسب  68/4و  67/6درصد
بهترتيب مربوط به محور «رعايت ادب و احترام کارکنان» و «محور اطالعرساني» بوده و محور
«ميزان سنجش اعتماد مردم» از عملکرد متوسطي برخوردار است.
میرغفوری ،شفیعی رودپشتی و زارع ( )1387پژوهشي در مورد اثربخشی تکریم ارباب
رجوع در شرکت مخابرات استان یزد انجام دادند وپرسشنامههاي پژوهش ميان  305نفر از
ارباب رجوع و تمامي كاركنان امور مشتركين توزيع شد .نتايج نشان داد كه در تمامي ابعاد،
اختالف معنیداري بين ادراكات ارباب رجوع و انتظارات آنها از دريافت خدمات وجود
دارد .به عبارت ديگر امور مشتركين در ابعاد ملموسات ،اعتبار ،پاسخگويي و اطمينان ،نيازهاي
ارباب رجوع را درك ميكند .همچنين تحليل ساير فرضيات نشاندهنده اين است كه در
تأثيرگذاري ابعاد مختلف بر رضايت ارباب رجوع اختالف معنیداري وجود دارد ،بهطوري
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4. Bace
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كه در تدوين برنامهريزيهاي بهبود ،بايد ميزان تأثير اين ابعاد مدّ نظر قرار داده شود.
طالقانی و سمویی ( )1388اثرات اجراي طرح تکريم ارباب رجوع در ميزان وفاداري
مشتريان بانکي را مورد پژوهش قرار دادند .روش تحقيق مورد استفاده ،روش ع ّلي مقايسهاي،
از شاخه تحقيقات همبستگي بود .براي فرضيهها نيز آزمونهاي «فريدمن» و «کاي -اسکوئر»
مورد استفاده قرار گرفت .براي گردآوري اطالعات  120پرسشنامه ميان مشتريان بانک ملي
توزيع شد .نتايج نشان داد که بین اجزای طرح تکريم از ديدگاه مشتريان تفاوت معنیداري
وجود دارد .همچنين بين اجراي طرح تکريم و وفاداري مشتريان باتوجه به دو متغير تعديلگر
(نوع سپرده و سطح تحصيالت) رابطه معنیداري وجود ندارد.
تأثير آموزش طرح تکريم بر آگاهي ،نگرش و عملكرد كاركنان مراكز بهداشتي موضوع
پژوهشی بود که توسط لطیفی ،ظهور و اک ( )1389انجام شد .كاركنان شاغل در  15مركز
بهداشتي درماني به تعداد  231نفر جامعه آماري اين پژوهش بودند كه از بين آنها  66نفر
بهطور تصادفي انتخاب و به شيوه کارگاه آموزشي مورد مداخله قرار گرفتند .طبق آزمونهاي
آماري انجام شده ارتباط معنيداري بين ميزان آگاهي كاركنان در رابطه با طرح تكريم در هر
چهار زمينه موردنظر قبل و بعد از مداخله آموزشي وجود داشته و این میزان پس از مداخله،
افزايش يافته است .در حيطه نگرشي در زمينههاي رفتار شغلي و فضاي اداري و اطالعرساني
ارتباط معنيدار نبوده ،ولي در موارد مهندسي مجدد روشهاي ارائه خدمات و نظرسنجي
ارباب رجوع معنيدار بوده است .در حيطه عملكردي ،در هيچكدام از زمينهها ارتباط معنيدار
وجود نداشته است .باتوجه به نتايج تحقيق آموزش و ارتقاء ميزان آگاهي كاركنان در اين
خصوص ،براي ارتقاء انگيزه و به مرحله ظهور درآوردن دانستهها و تصميمات ،الزم ولي
كافي نيست و بايد عالوه بر شناسايي و بهكارگيري عوامل انگيزشي مناسب ،امكانات و بستر
كاري الزم براي فعاليت كاركنان فراهم شود.
باتوجه به اینکه طرح تکریم ارباب رجوع طرحی اسالمی -ایرانی است که براساس
آموزههای دین مقدس اسالم در ایران ارائه شده ،طبیعت ًا در خارج از ایران پژوهشهای
مشابهی یافت نمیشود .برخی پژوهشها در خارج از ایران به رضایت کاربران از کیفیت
خدمات کتابخانهها پرداخته اند که از آن جمله مطالعه بیس )2005( 4در کتابخانههای دانشگاه
آالباماست که براساس یافتههای آن ،استفادهکنندگان از کتابخانههای دانشگاه آالباما برآورد
نسبت ًا خوبی از خدمات کتابخانهها داشتند و از دیدگاه همه گروههای استفادهکننده ،مهمترین
نقاط مثبت کتابخانههای مورد بررسی ،یک محیط راحت و خوشایند و توجه به فردفرد
استفادهکنندگان بود .براساس مطالعهای که توسط انجمن کتابخانههای پژوهشی ( )2006در
کتابخانه دانشگاه گالسکو بهعمل آمد ،خدمات فعلی کتابخانه در مورد همه متغیرها از حداقل
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سطح مورد قبول ،کیفیت بهتر و از مطلوبترین سطح ،کیفیت پایینتری داشت .متغیرهایی
که در مورد آنها خدمات فعلی کتابخانه بیشترین فاصله مثبت را با حداقلِ مورد قبول داشتند،
به ترتیب متغیرهای زیر بود:
 کتابدارانی که حس اعتماد را در استفادهکنندگان به وجود میآورند؛ و کتابدارانی که با عالقه و توجه با استفادهکنندگان برخورد میکنند.باتوجه به مرور مطالعات انجام شده چنانکه مشاهده میشود علیرغم اینکه مطالعاتی
در برخی سازمانهای کشور در مورد تکریم ارباب رجوع انجام شده است ،تاکنون پژوهشی
در مورد تکریم ارباب رجوع در کتابخانههای کشور به انجام نرسیده است .باتوجه به تأکیدی
که نظام جمهوری اسالمی ایران در مورد اجرای طرح تکریم در سازمانهای مختلف داشته
است ،و از آنجا که سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نهاد فرهنگی و علمی معتبری است که
مسئولیت حفظ و انتقال فرهنگ اسالمی و ایرانی را به عهده دارد ،پژوهش حاضر بر آن است
که نحوه اجرای طرح تکریم ارباب رجوع را در سازمان مذکور مورد بررسی قرار دهد .نتایج
این تحقیق میتواند با روشن کردن نقاط قوت و ضعف اجرای طرح مذکور ،دادههای الزم
برای برنامهریزی مناسب اجرای کارآمد طرح تکریم در کتابخانه ملی را فراهم كند .این پژوهش
در صدد پاسخگویی به پرسشهای زیر است:
 .1وضعیت شفافسازی و مستندسازی نحوه ارائه خدمات به اربابرجوع در سازمان
اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران چگونه است؟
 .2وضعیت تدوین منشور اخالقی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی
ایران چگونه است؟
 .3وضعیت بهبود و اصالح روشهای ارائه خدمات به مردم در سازمان اسناد و کتابخانه
ملی جمهوری اسالمی چگونه است؟
 .4وضعیت نظرسنجی از مردم در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران
چگونه است؟
 .5وضعیت تشویق کارکنان موفق و برخورد با کارکنان خاطی در رابطه با طرح تکریم
ارباب رجوع در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران چگونه است؟

روش پژوهـش

روش پژوهش پیمایشی است و جامعه آماری آن شامل دو گروه کارکنان و اربابرجوع
 7بخش (کتابخانه عمومی ،تخصصی و مراجع ،منابع غیرکتابی ،نشریات ،ایرانشناسی و
اسالمشناسی ،نسخ خطی ،و کتابخانه تخصصی کتابداری و اطالعرسانی) سازمان اسناد و
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 5دادهها ،آمار و اطالعات این بخش
با مراجعه حضوری به سازمان اسناد و
کتابخانهملیجمهوریاسالمیکتابخانه
ملی گردآوری شده است.
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کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران است که با ارباب رجوع ارتباط مستقیم دارند .جامعه
کارکنان درواقع مجریان طرح تکریم ارباب رجوع در کتابخانه ملی محسوب می شوند و در
این پژوهش دلیل نظرخواهی از جامعه کارکنان این بوده است که عالوه بر جامعه ارباب رجوع،
دیدگاه مجریان طرح تکریم نیز در مورد نحوه اجرای طرح سنجیده شود و چگونگی اجرای آن
از دو زاویه ،یعنی دیدگاه مجریان و مخاطبان طرح مورد ارزیابی قرار بگیرد .جامعه کارکنان 50
نفر بودند و  41نفر با نرخ پاسخگویی  82درصد به پرسشنامههای کارکنان پاسخ دادند ،و جامعه
آماری ارباب رجوع را  1336نفر در 6بخش کتابخانه ملی شکل دادهاند .5باتوجه به حجم باالی
جامعه ارباب رجوع ،با درنظرگرفتن بخشهای کتابخانه بهعنوان طبقات ،انتخاب اعضای نمونه
بهصورت تصادفی طبقهای غیرنسبتی انجام شده است .تعداد نمونه آماری از بین جامعه ارباب
رجوع  300نفر بود که از این تعداد 261 ،نفر با نرخ پاسخگویی  0/87به پرسشنامهها پاسخ
دادند .تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان بوده است .گردآوری دادهها با استفاده
از دو پرسشنامه محققساخته انجام گرفت که براساس محورهای اساسی طرح تکریم ارباب
رجوع طراحی شد .در پرسشنامه اربابرجوع ،نحوه اجرای طرح تکریم در  4بُعد شفافسازی
و مستندسازی نحوه ارائه خدمات به اربابرجوع ،تدوین منشور اخالقی سازمان در ارتباط با
مردم ،نظرسنجی از مردم ،و تشویق و تقدیر مدیران و کارکنان موفق ،و برخورد قانونی با مدیران
و کارکنانی که موجب نارضایتی مردم میشوند ،مورد ارزیابی گرفت .در پرسشنامه کارکنان،
نحوه اجرای طرح در  5بُعد مورد سنجش قرار گرفت ،به این معنی که عالوه بر ابعاد چهارگانه
مطرح شده در پرسشنامه ارباب رجوع ،بهبود و اصالح روشهای ارائه خدمات به مردم نیز
بررسی شد .براي سنجش بُعد شفاف و مستندسازی نحوه ارائه خدمات به ارباب رجوع9 ،
سؤال؛ تدوین منشور اخالقی سازمان در ارتباط با مردم 14 ،سؤال؛ بهبود و اصالح روشهای
ارائه خدمات به مردم 4 ،سؤال؛ نظرسنجی از مردم 3 ،سؤال؛ و تشویق و تقدیر از کارکنان و
برخورد با کارکنان خاطی  4سؤال طراحی شد .سؤاالت در طیف لیکرت پنجگزینهای شامل
گزینههای بسیارکم ،کم ،متوسط ،زیاد و بسیارزیاد با ارزشگذاری عددی از  1تا  5تنظیم شد.
روایی پرسشنامهها با نظرخواهی از متخصصان علم اطالعات و دانششناسی ،مدیریت ،و علوم
اسالمی مورد تأیید قرار گرفت .براي سنجش پایایی پرسشنامهها مطالعه مقدماتی انجام گرفت
و پرسشنامهها بین  30نفر از کارکنان و  30نفر از ارباب رجوع توزیع ،و پایایی خردهمقیاسها
یعنی هر یک از ابعاد پرسشنامههای کارکنان و ارباب رجوع و پایایی کل پرسشنامهها محاسبه
شد .پایایی هر دو پرسشنامه با بهدست آمدن آلفای کرونباخ  0/90برای پرسشنامه کارکنان و
 0/85برای پرسشنامه ارباب رجوع مورد تأیید قرار گرفت .تحلیل دادهها با استفاده از نسخه
 16نرمافزار  SPSSانجام شد.
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یافت هها

بررسی ویژگیهای جمعیتشناختی اربابرجوع نشان داد که از ميان  261اربابرجوع120 ،
نفر ( 46درصد) زن و  141نفر ( 54درصد) مرد هستند .بيشترين فراواني مربوط به گروه
سني  30 - 20سال و کمترین فراوانی مربوط به گروه سنی باالتر از  50سال است .میزان
تحصیالت نیمی از اربابرجو ع ( 51درصد) کارشناسیارشد 35 ،درصد کارشناسی13 ،
درصد دکتري و فقط  2نفر دیپلم و کاردانی است.
بررسي ویژگیهای جمعیت شناختی کارکنان نشان داد از مجموع  41نفر 26 ،نفر (63/4
درصد) از کارکنان ،زن و  15نفر ( 36/6درصد) مرد هستند .بیشترین فراوانی مربوط به گروه
سنی  40 - 31سال ( 58درصد) است .دو سوم کارکنان ( 65/9درصد) متأهل هستند و سطح
تحصیالت نیمی از کارکنان ( 51/2درصد) در حد کارشناسی 26/8 ،درصد دارای مدرک
کارشناسیارشد 12/2 ،درصد کاردانی 4/9 ،درصد دیپلم ،و  4/9درصد دکتری است .بیش
از دوسوم کارکنان ( 70/7درصد) دانشآموخته رشته علم اطالعات و دانششناسی هستند.

پاسخ به سؤاالت پژوهش

 .1وضعیت شفافسازی و مستندسازی نحوه ارائه خدمات به اربابرجوع در
سازماناسنادوکتابخانهملیجمهوریاسالمیایرانچگونهاست؟

بهمنظور سنجش بُعد شفافسازی و مستندسازی نحوه ارائه خدمات به اربابرجوع9 ،
مؤلفه در طیف لیکرت طراحی شد و از ترکیب مؤلفههای فوق با یکدیگر ،بُعد شفافسازی
و مستندسازی نحوه ارائه خدمات به ارباب رجوع بهدست آمد.
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9

مؤلفهها
آگاهی از مقرات سازمان
اطالعرسانی سیر اداری با توجه به قوانین و مقررات
واضح بودن نوع خدمات و زمان تعیین شده
مقرون بهرصفه بودن زمان برای دسرتسی به خدمات
تناسب بخشها با توجه به گروههای استفادهکننده از آن
تناسب بخشها باتوجه به نوع خدمات
شفافسازی خدمات مکانیزه و تأثیر آن بر رسعت انجام امور
نصب مشخصات کارکنان در معرض دید افراد
اطالعرسانی از طریق سایت سازمان
بُعد شفافسازی و مستند سازی نحوه ارائه خدمات به اربابرجوع

میانگین
اربابرجوع
3/1
2/86
3/05
3/12
3/06
3/46
3/68
1/78
2/93
3

کارکنان
3/83
3/34
3/51
3/18
3/46
3/71
3/85
1/95
3/3
3/35

جدول 1

میانگین مؤلفه های بُعد
شفافسازی و مستند سازی نحوه
ارائه خدمات به اربابرجوع
در دو گروه اربابرجوع و کارکنان
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جدول  1نشان میدهد که در بُعد شفافسازی و مستندسازی ارائه خدمات ،مؤلفه
«شفافسازی خدمات مکانیزه و تأثیر آن بر سرعت انجام امور» در هر دو گروه ارباب رجوع
و کارکنان ،بیشترین میانگین را کسب کرده است .کمترین میانگین در هر دو گروه مربوط به
مؤلفه «نصب مشخصات کارکنان در معرض دید افراد» است .میانگین این بُعد در گروه ارباب
رجوع در حد متوسط و در گروه کارکنان باالتر از متوسط است.

 .2وضعیت تدوین منشـور اخالقی در سازمـان اسناد و کتابخـانه ملی جمهوری
اسالمی ایران چگونه است؟

تدوین منشور اخالقی سازمان در ارتباط با مردم بُعد دیگر نحوه اجرای طرح تکریم
اربابرجوع در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران ،متشکل از  14مؤلفه
در قالب طیف لیکرت است.
ردیف

جدول 2

میانگینمؤلفههایبُعدتدوینمنشور
اخالقی در ارتباط با مردم در دو گروه
اربابرجوع و کارکنان
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مؤلفهها

میانگین
ارباب رجوع

کارکنان

1

آگاهی از منشور اخالقی

2/077

2/609

2

نصب منشور اخالقی در معرض دید افراد برای آگاهی و اطالعرسانی

1/912

1/825

3

وقتشناسی کارکنان در ارائه خدمات

3/382

4/292

4

نظم کارکنان نسبت به حضور بهموقع در محل کار

3/653

4/35

5

رعایت آراستگی و نظافت کارکنان در رابطه با محیط کار و جنبههای ظاهری

3/365

2/552

6

رعایت ادب و نزاکت کارکنان در برخورد با اربابرجوع

3/289

4/325

7

ارائه خدمات به اربابرجوع بدون تبعیض و با رعایت عدالت و انصاف

3/37

4/375

8

میزان وقت رصف شده در گیشه اطالعات در پاسخگویی به اربابرجوع

3/119

4/219

9

مناسب بودن فضای ساختامن و تجهیزات اداری برای ارائه خدمات

3/449

3/7

10

میزان خدمات رفاهی درنظرگرفته شده برای اربابرجوع

3/079

4

11

تأثیر نیروی متخصص در رسعت انجام امور

3/571

3/902

12

میزان راهنامیی کارکنان به اربابرجوع براي دسرتسی به اطالعات

3/371

4/17

13

آرام و به دور از ازدحام بودن فضای ارائه خدمات

3/284

3/658

14

احساس مسئولیت کارکنان در امور محوله به آنان

3/225

4/45

3/153

3/745

بُعد تدوین منشور اخالقی در ارتباط با مردم
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باتوجه به دادههای مندرج در جدول  ،2مؤلفه «نظم کارکنان نسبت به حضور بهموقع
در محل کار» در گروه اربابرجوع و مؤلفه «احساس مسئولیت کارکنان در امور محوله به
آنان» در بین گروه کارکنان دارای باالترین میانگین است .کمترین میانگین درهر دو گروه
اربابرجوع و کارکنان مربوط به مؤلفه «نصب منشور اخالقی در معرض دید افراد براي
آگاهی و اطالعرسانی» است .میانگین بُعد تدوین منشور اخالقی در ارتباط با مردم ،در گروه
اربابرجوع باالتر از حد متوسط و در گروه کارکنان نزدیک به حد زیاد است.

 .3وضعیت بهبود و اصالح روشهای ارائه خدمات به مردم در سازمان اسناد و
کتابخانه ملی جمهوری اسالمی چگونه است؟

چنانکه در بخش روششناسی پژوهش ذکر شد ،بُعد بهبود و اصالح روشهای ارائه
خدمات به مردم فقط در پرسشنامه کارکنان وجود داشت .این بُعد شامل  4مؤلفه است که از
ترکیب آنها بُعد بهبود و اصالح روشهای ارائه خدمات به مردم بهدست آمد.
مؤلفهها

ردیف

میانگین

1

آموزش مهارتهای الزم درخصوص برقراری ارتباط با اربابرجوع

2/794

2

ارزیابی طرح تکریم در بخشهای مختلف

2/675

4

شناسایی نقاط ضعف و قوت در انجام امور ب هواسطه طرح تکریم اربابرجوع

3/205

5

میزان تأثیر طرح تکریم در کارآیی بیشرت سازمان

3/564

جدول 3
بُعد بهبود و اصالح روشهای ارائه خدمات به مردم

3/06

میانگینمؤلفههایبُعدبهبودو
اصالح روشهای ارائه خدمات به
مردم از دیدگاه کارکنان

جدول  3نشان میدهد که «میزان تأثیر طرح تکریم در کارآیی بیشتر سازمان» باالترین
میانگین را داراست .از دیدگاه کارکنان ،مؤلفه «ارزیابی طرح تکریم در بخشهای مختلف»
کمترین میانگین را دارد .میانگین کلی بُعد بهبود و اصالح روشهای ارائه خدمات به مردم،
از دیدگاه کارکنان باالتر از حد متوسط است.
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 .4وضعیت نظرسنجی از مردم در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی
ایران چگونه است؟

نظرسنجی از مردم بُعد دیگری از طرح تکریم اربابرجو ع است که با استفاده از 4
مؤلفه مورد سنجش قرار گرفته است.

جدول 4

میانگینمؤلفههایبُعدنظرسنجی
از مردم در دو گروه
اربابرجوع و کارکنان

میانگین

ردیف

مؤلفهها

1

ارزیابی طرح تکریم از سوی اربابرجوع و کارکنان از طریق فرمهای نظرسنجی

1/562

2

میزان استفاده از صندوق پیشنهادات

1/491

2/447

3

واحدهای بازرسی برای رسیدگی به انتقادات و شکایات

1/688

2/71

1/58

2/480

بُعد نظرسنجی از مردم

اربابرجوع

کارکنان
2/282

دادههای جدول  4حاکی از این است که کلیه میانگینهای مؤلفههای بُعد نظرسنجی از
مردم پایینتر از حد متوسط است و بیشترین میانگین در هر دو گروه ارباب رجوع و کارکنان
به مؤلفه «واحدهای بازرسی براي رسیدگی به انتقادات و شکایات» مربوط میشود .کمترین
میانگین در گروه اربابرجوع مربوطه به مؤلفه «میزان استفاده از صندوق پیشنهادات» و در
گروه کارکنان مربوط به مؤلفه «ارزیابی اربابرجوع و کارکنان از طریق فرمهای نظرسنجی»
است .میانگین کلی این بُعد در هر دو گروه از حد متوسط کمتر است.

.5وضعیتتشویقکارکنانموفقوبرخوردباکارکنانخاطیدررابطهباطرحتکریم
ارباب رجوع در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران چگونه است؟

بُعد آخر نحوه اجرای طرح تکریم اربابرجوع ،مربوط به تشویق مدیران و کارکنان موفق
و برخورد قانونی با مدیران و کارکنان خاطی است که برای محاسبه آن از  4مؤلفه استفاده شده
است.
ردیف

جدول 5

میانگین مؤلفههای بُعد تشویق و تقدیر از
مدیران و کارکنان موفق و برخورد قانونی
با مدیران و کارکنان خاطی در دو گروه
اربابرجوع و کارکنان
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مؤلفهها

میانگین
اربابرجوع

کارکنان

1

میزان رسیدگی به شکایات اربابرجوع

2/163

3/763

2

تأکید بر تشویق کارکنان کوشا

3/991

2/225

3

تأکید بر برخورد با کارکنان خاطی

3/798

3/205

4

مالقات حضوری مسئولین با اربابرجوع

2/128

3/4

3/02

3/148

بُعد تشویق و تقدیر مدیران و کارکنان موفق و برخورد قانونی با مدیران و کارکنان خاطی
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چنانکه در جدول  5مشاهده میشود ،مؤلفه «تأکید برتشویق کارکنان کوشا» بیشترین
میانگین در گروه ارباب رجوع ،و مؤلفه «میزان رسیدگی به شکایات اربابرجوع» بیشترین
میانگین در گروه کارکنان را کسب كرده است .کمترین میانگین در گروه ارباب رجوع مربوط
به مؤلفه «میزان رسیدگی به شکایات اربابرجوع» ،و در گروه کارکنان مربوط به مؤلفه«تأکید
بر تشویق کارکنان کوشا» است .میانگین کلی بُعد مذکور در هر دو گروه اربابرجوع و
کارکنان باالتر از حد متوسط است.

نتیجهگیری

تقویت فرهنگ اسالمی در محیطهای کاری از اهم امور مدیریتی در سازمانهای کشور
است .در راستای تحقق این هدف ،تکریم اربابرجوع که ریشه در آموزههای دین مقدس
اسالم دارد ،از سال  1381درقالب طرح «تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت اربابرجوع
در نظام اداری» به کلیه سازمانها ابالغ شده و در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری
اسالمی ایران نیز مورد اهتمام مسئوالن قرار گرفته و به اجرا درآمده است .یافتههای پژوهش
در مورد ابعاد مختلف طرح تکریم ارباب رجوع در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری
اسالمی ایران نشان داد که این طرح در بیشتر ابعاد در سازمان مذکور به شیوه مناسب و در
حد باالتر از متوسط اجرا میشود .این یافتهها با پژوهشهای مهرابیان ،نصیریپور و طبیبی
( ،)1385زارعی محمودآبادی و عسگری ( )1387و عباسی ،یزدانی و بهادری ( )1387در
سایر سازمانها همخوانی دارد و بهنظر میرسد که اجرای طرح در سازمان اسناد و کتابخانه
ملی جمهوری اسالمی ایران نیز مانند سایر سازمانها با توفیق نسبی روبهرو بوده است.
در پاسخ به سؤال اول پژوهش مبنی بر اینکه «وضعیت شفافسازی و مستندسازی
نحوه ارائه خدمات به اربابرجوع در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران
چگونه است؟» یافتهها نشان داد که میانگین این بُعد از دیدگاه هر دو گروه اربابرجوع و
کارکنان باالتر از حد متوسط است .مقایسه این یافتهها با نتایج پژوهش زارعی محمودآبادی
و عسگری ( )1387در بیمارستانهای دانشگاه شهید صدوقی یزد ،نشان میدهد که بُعد
شفافسازی خدمات در کتابخانه ملی با موفقیت بیشتری به اجرا درآمده است .بررسی بیشتر
یافتهها نشان میدهد که در این بُعد ،مؤلفههایی که سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری
اسالمی ایران باید به آنها توجه بیشتری به آنها داشته باشد عبارتند از« :اطالعرسانی سیر اداری
باتوجه به قوانین و مقررات» و «نصب مشخصات کارکنان در معرض دید افراد».
در پاسخ به سؤال دوم پژوهش مبنی بر اینکه «وضعیت تدوین منشور اخالقی در
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران چگونه است؟» یافتهها نشانگر وضعیت
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مطلوب سازمان در اجرای این بُعد از طرح تکریم ارباب رجوع بود .میانگین کلی این بُعد در
هر دو گروه باالتر از حد متوسط یا نزدیک به زیاد بود .مؤلفههای کلیدی این بُعد از دیدگاه
ارباب رجوع میانگین باالتر از حد متوسط را بهدست آورد .بُعد منشور اخالقی از مهمترین
ابعاد تکریم ارباب رجوع است که برخی از مؤلفههای آن مستقیم ًا برگرفته از آموزههای دینی
است .وظایفی مانند رعایت ادب و نزاکت و ارائه خدمات بدون تبعیض و با رعایت عدالت
و انصاف ریشههای عمیقی در دستورات دین مقدس اسالم دارد .آیههای قرآنی متعددی
در تأکید این مکارم اخالقی وجود دارد که از آنجمله سوره حجرات است که درمجموع
بهعنوان سوره ادب و اخالق معروف است .در مورد عدالت نیز آیههای متعددی در قرآن
کریم وجود دارد که از آنجمله آیه  29سوره اعراف است که میفرمایدُ « :ق ْل أَ َم َر َربِّي بِالْقِ ْس ِ
ط»
الس َماء َر َف َع َها َو َوضَ َع
(بگو پروردگارم امر به عدالت کرده است)؛ و نیز آیه  7سوره الرحمنَ « :و َّ
ال ْ ِمي َزانَ» (و آسمان را برافراشت و [در آن] میزان نهاد)؛ آیه  25سوره حدید« :ل َ َقدْ أَ ْر َس ْلنَا ُر ُس َلنَا
َّاس بِالْقِ ْس ِ
بِالْبَيّ ِن ِ
ط» (همانا فرستادگان خویش را با
َات َوأَن ْ َزلْنَا َم َع ُه ُم ال ْ ِكتَ َ
اب َوال ْ ِمي َزانَ لِيَ ُقو َم الن ُ
داليل روشن فرستادیم و همراه آنها کتاب و مقیاس [قانون] فرستادیم تا مردم بدینوسیله
عدل را بهپا دارند) ،آیه  124سوره بقره که میفرماید« :ال يَن ُ
ين» (عهد من به
َال َع ْه ِدي الظل ِ ِم َ
ستمگران نميرسد)؛ و یا آیه  9از سوره حجرات« :إ ِ َّن ّ
ين» (همانا خداوند
الل يُ ِح ُّ
ب ال ْ ُم ْق ِس ِط َ
عدالت پیشگان را دوست دارد).
در این بُعد ،رعایت پاکیزگی و نظافت و آراستگی نیز از دیدگاه ارباب رجوع ،میانگین
بین متوسط تا زیاد کسب كرده است .برداشت نسبت ًا مطلوب ارباب رجوع از پاکیزگی و
آراستگی محیط کار وکارکنان ،یافته مهمی است که نشانگر توجه سازمان اسناد و کتابخانه
ملی جمهوری اسالمی ایران به سفارشات دینی در مورد رعایت نظافت و پاکیزگی است.
اعتقاد مسلمانان همواره بر این بوده که نظافت نشانهای از ایمان است و خداوند در آیه  4سوره
مدثر میفرماید« :و ثیابک فط ّهر» (و لباست را پاکیزه کن) .میانگین رعایت پاکیزگی و نظافت
و آراستگی از دیدگاه کارکنان کمتر از اربابرجوع برآورد شده و از حد متوسط پایینتر
است .احساس مسئولیت کارکنان نیز در این بُعد از دیدگاه اربابرجوع باالتر از متوسط
و از دیدگاه کارکنان باالتر از حد زیاد است .اسالم با تكيه بر منبع فياض و بينظير وحي،
دستورات متعددی مبنی بر مسئولیت مردم و مورد پرسش قرار گرفتن آنها از سوی خداوند
دارد .آیات متعددی در قرآن کریم بر مسئولیت پیامبر اعظم(ص) و مردم تأکید كرده که از
ین» (پس
ین أُ ْر ِس َل إِلَیْهِ ْم َولَن َْس َأل َ َّن ال ْ ُم ْر َسل ِ َ
آنجمله میتوان به آیه  6سوره االعرافَ « :ف َلن َْس َأل َ َّن ال َّ ِذ َ
قطع ًا از کسانى که [پیامبران] به سوى آنان فرستاده شدهاند خواهیم پرسید و قطع ًا از [خود]
فرستادگان [نیز] خواهیم پرسید) ،و آیه  92سوره الحجرَ « :ف َو َرب ّ ِ َ
ک لَن َْس َألَنَّ ُه ْم أَ ْج َمعِیْ َن» (پس
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سوگند به پروردگارت که از همه آنان خواهیم پرسید) .باتوجه به اهمیت مسئولیتپذیری
انسان ،این بخش از یافتههای حاصل از پژوهش مایه مباهات و از ویژگیهای مثبت سازمان
اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران است.
بخش دیگر پژوهش به بررسی سؤال سوم مبنی بر وضعیت بهبود و اصالح روشهای
ارائه خدمات به مردمپرداخته که یافتههای حاصل از آن نشانگر وضعیت باالتر از متوسط
سازمان در این رابطه است .باتوجه به یافته های پژوهش حاضر ،در این بُعد ،مؤلفه «میزان
تأثیر طرح تکریم در کارآیی بیشتر سازمان» دارای میانگین نزدیک به حد زیاد است که
باتوجه به این یافته میتوان طرح تکریم را از دیدگاه کارکنان در کارآیی سازمان اسناد و
کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران دارای تأثیر زیادی تلقی كرد .در این بُعد ،مؤلفههایی
مانند «آموزش مهارتهای الزم درخصوص برقراری ارتباط با اربابرجوع» و«ارزیابی طرح
تکریم در بخشهای مختلف» به دلیل کسب میانگین کمتر از متوسط ،نیازمند توجه بیشتر
مسئوالن سازمان است.
یافتههای پژوهش در پاسخ به سؤال چهارم مبنی بر اینکه «وضعیت نظرسنجی از مردم
در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران چگونه است؟» نشان داد که میانگین
دیدگاه اربابرجوع و کارکنان در این بُعد از سایر ابعاد پایینتر است و سازمان در این
زمینه باید فعالیت بیشتری بهخرج داده ،اقدامات مقتضی را در مورد توجه بیشتر به نظرات
اربابرجوع و نظرسنجی از آنها بهعمل آورد .توجه به این امر از آن جهت اهمیت دارد که
«دیدگاههای مردمی و انتظارات اربابرجوع در سیاستهای مدیریتی و اتخاذ روشهای
مناسب خدمترسانی نقش اساسی و اصلی را دارد» (جعفری ،1379 ،ص.)56
سؤال پنجم پژوهش به وضعیت تشویق کارکنان موفق و برخورد با کارکنان خاطی
دررابطه با طرح تکریم اربابرجوع در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران
پرداخته است .یافتهها در رابطه با این سؤال نشان داد که میانگین این بُعد از دیدگاه اربابرجوع
و کارکنان ،اندکی باالتر از حد متوسط است .این بُعد از طرح تکریم پیوند نزدیکی با کنترل و
نظارت بر عملکردهای کاری و همچنین مفهوم عدالت دارد .رعایت عدالت در سازمانها و
محیطهای کاری از اهم وظایف مدیریتی است که رابطه اساسی با انگیزش کارکنان و نحوه
ارائه خدمات از سوی آنها دارد .عدالت از مفاهیم بنیادین دینی است که پایبندی به آن در همه
سطوح جامعه و طبیعت ًا در سطوح سازمانی نیز قوی ًا توصیه شده است .رسول خدا(ص) در
این زمینه میفرمایند« :بِال َعدْ ِل قا َم ِ
موات و ا َال َر ُ
ض» آسمانها و زمین با عدالت برپاست
الس ُ
ت ِّ
(تفسیر صافی ،جلد  ،5ص .)107خداوند در آیه  17سوره غافر می فرماید:«الْيَ ْو َم ت ُْج َزى
ت َل ُظ ْل َم الْيَ ْو َم إ ِ َّن َّ
ُك ُّل ن َ ْف ٍ
ِيع ال ْ ِح َس ِ
اب» (امروز هر كسى به [موجب] آنچه
س ب ِ َما َك َسبَ ْ
اللَ َسر ُ
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انجام داده است كيفر مىيابد ،امروز ستمى نيست .آرى خدا سریعالحساب است) .چنانکه
اشاره شد میانگین این بُعد در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران از دیدگاه
هر دو گروه ،باالتر از حد متوسط ارزیابی شد .این بخش از یافتهها نشان میدهد که از نظر
اربابرجوع و کارکنان ،کنترل و نظارت سازمان بر عملکرد کارکنان در رابطه با طرح تکریم
مناسب است و سازمان سیاست نسبت ًا مناسبی از نظر این بُعد اتخاذ كرده است .البته الزم به
ذکر است که در این بُعد از دیدگاه اربابرجوع میانگین مؤلفه «میزان رسیدگی به شکایات
اربابرجوع» پایین تر از حد متوسط ارزیابی شده است .باتوجه به این بخش از یافتهها ،توجه
ویژه به شکایات احتمالی مراجعان در راستای اجرای مناسب طرح تکریم اقدام شایستهای
است که باید مورد توجه مسئوالن سازمان قرار بگیرد .از سوی دیگر کارکنان ،میانگین مؤلفه
«تأکید بر تشویق کارکنان کوشا» را کمتر از حد متوسط برآورد کردهاند که این امر نیز توجه
ویژه مسئوالن را طلب میکند.
پيشنهاد ميشود:
 از آنجا که بیشترین اربابرجوع در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمیایران اقشار جوان ،پژوهشگر و فرهیخته جامعه هستند ،حفظ حرمت و کرامت آنان همواره
باید سرلوحه خدمات این سازمان قرار بگیرد و کارکنان در این مورد بهنحو مناسبی توجیه
شوند.
 یکی از جنبههای زیربنایی خدمات در هر سازمان ،اطالعرسانی و شفافسازی نحوهارائه خدمات به اربابرجوع است .الزمه ارائه خدمات بهتر در سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسالمی ایران اطالعرسانی مناسب در زمینه خدمات قابل ارائه به اربابرجوع
با استفاده از روشهای مختلف است .به این ترتیب در مراحل مختلف ارائه خدمات ،از
سردرگمی و اتالف وقت اربابرجوع جلوگیری بهعمل میآید.
 از آنجا که موازین اخالقـی در ارائه خدمـات به مراجعان ،از مهمترین جنبههایالزماالجرا در سازمانهاست و رعایت اصول اخالقی هم در دین مقدس اسالم قوی ًا مورد
تأکید قرار گرفته ،بنابراین منشور اخالقی و بندهای مطرح شده در این محور باید در معرض
دید کارکنان و مراجعان قرار بگیرد تا هر دو گروه ضمن اطالع از این اصول ،نسبت به پایبندی
به مفاد آن کوشا باشند.
 ارزیابی خدمات یکی از اهرمهای کلیدی حفظ کیفیت خدمات سازمانهاست وبه همین دلیل الزم است برگههای نظرسنجی حداقل سهماه یکبار در اختیار کارکنان و
اربابرجوع قرار گیرد و با بررسی نظرات و نتایج حاصله ،میزان موفقیت سازمان در جلب
رضایت اربابرجوع محاسبه شود و باتوجه به نتایج نظرسنجی ،اقدامات الزم در جهت رفع
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وضعیت اجرای طرح تکریم
ارباب رجوع در سازمان اسناد
وکتابخانهملیجمهوریاسالمیایرانبا...

کاستیهای اجرای طرح تکریم بهعمل آید.
 الزم است سازمان با استفاده از نظرات کارکنانی که ارتباط کاری بیشتری با اربابرجوعدارند ،موجبات جلب رضایت هر چه بیشتر آنان را فراهم آورد و اجرای هر چه دقیقتر طرح
تکریم آنها را تضمین كند.
 سازمان باید دورهها و کارگاههای آموزشی الزم را در زمینه اجرای بهینه طرح تکریماربابرجوع برای کارکنان برگزار کند.
 الزم است مقررات مربوط به تشویق کارکنان کوشا و برخورد با کارکنان خاطی درسازمان شفافسازی شود و درعین حال ،سازمان با استفاده از سازوکارهای مناسب ،اقدامات
تشویقی الزم را از کارکنان موفق در زمینه طرح تکریم بهعمل آورد.
 سازمان تالش بیشتری در زمینه استفاده از نظرات اربابرجوع داشته باشد و با استفادهاز سازوکارهای الزم مانند صندوق شکایات و پیشنهادات و همچنین استفاده از واحدهای
بازرسی برای رسیدگی به شکایات ارباب رجوع ،زمینههای نارضایتی احتمالی را سریع ًا
شناسایی و نسبت به رفع آنها اقدام كند.
 کارکنان در طرح تکریم نقش کلیدی را به عهده دارند ،و کارکنانی که از آرامشو رضایت شغلی الزم برخوردار باشند میتوانند با ارائه خدمات شایسته موجبات تکریم
اربابرجوع و جلب رضایت آنان را فراهم آورند« .اگر اقدامات مناسب جهت رضایت
کارمند و آموزش او برای تکریم اربابرجوع انجام شود ،رضایت اربابرجوع نیز بیشتر
خواهد شد ،لذا نقش کارکنان در اجرای طرح تکریم اربابرجوع از اهمیت خاصی برخوردار
است» (ایراندوست ،1386 ،ص .)183باتوجه به مطالب پیشگفته ،حفظ کرامت و حرمت
کارکنان از سوی مسئوالن و اقدامات الزم در جهت افزایش رضایت شغلی آنان نیز از اهم
اموری است که در رابطه با طرح تکریم باید مورد توجه سازمان قرار بگیرد.
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