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حیدريغالمرضا : گردآوري و ارائه
فوق لیسانس برنامه ریزي آموزشی و مدرس دوره هاي مشتري مداري 

 

حیدريغالمرضا : گردآوري و ارائه
فوق لیسانس برنامه ریزي آموزشی و مدرس دوره هاي مشتري مداري 

1

اهداف آموزش 

ی موضوعی شهروند مداري یآشنائی با مبانی  نظري و محتوا 

کسب دانش هاي مورد نیاز براي گوش دادن به صداي مخاطب 

شناخت مشکالت پیش روي شهروند مداري  

آشنائی با روش هاي نیاز سنجی  و پاسخ گوئی مناسب  

2
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حق یعنی چه؟
منظور از حق چیست؟

3

.حق عبارت است از شایستگی انسان براي برخورداري از مزایا و وضعیت هاي مطلوب 

:فرایند پیدایش حقوق شهروندي را مشتمل بر مراحل زیر دانسته اند

؛گرفت شکل 18 قرن در که مدنی حقوق پیدایش :اول مرحله

  و آمد پدید 19قرن در که سیاسی حقوق پیدایش :دوم مرحله 

.آمد وجود به 20 قرن در که اجتماعی حقوق پیدایش :سوم مرحله 

  

4
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حقوق شهروندي و سابقه آن در ایران

 و» رعیـت«، به جاي ایـن واژه از کلمـه مشروطیتدر ایران تا پیش از  
 بـه عبـارت دیگـر در سلسـله مراتـب نظـام. اسـتفاده می شـد» رعایا«

.داجتماعی، مردم رعیت پادشاه و پیرو و فرمانبردار او تلقی می شدن

 پس از مشروطیت، حتی پس از تصـویب قـانون مـدنی، افـراد جامعـه  
 ایرانی از دیدگاه حقـوق، تبعـه دولـت ایـران معرفـی می شـدند یعنـی

. ایرانیان به عنوان تبعه باید تابع دولت متبوع خود باشند

5

د؟کدام دسته از سازمان ها با چه نوع کارکنانی به موفقیت می رسن

آدم ھای معمولی
آدم ھای 

مسئولیت شناس
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مفهوم رفتار شهروندي سازمانی

را وضـع  (OCB)براي اولین بار اصـطالح رفتـار شـهروندي سـازمانی ) 1983(باتمان و ارگان     
:کردند و آن را اینگونه تعریف نمودند 

رانگیختـه رفتارفردي که داوطلبانه است ، بطور صریح یا ضمنی  توسط سیستم رسـمی پـاداش ب
. نشده است ، و کارایی سازمان را افزایش خواهد داد

ان مـی همچنین تمایل کارکنان به انجام رفتارهایی که فراتر از الزامات رسمی نقـش و جایگاهشـ
اخته شـده باشد نیز به عنوان یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده رفتار شهروندي سـازمانی شـن

.نامید» روغن کاري حرکت ماشین اجتماعی سازمان« را  (OCB) بنابراین می توان. است 

 فرانقشی رفتارهاي اصطالح زمان آن در او که (OCB) پدیده برنارد چستر 1930 دهه در
  کرد می تعریف »خودانگیخته و خودجوش رفتارهایی « را آنها و نامید

 با ريهمکا: از عبارتند گردیده ارائه کتز بوسیله که » خودجوش و نوآورانه رفتار « ابعاد
 وبمطل نگرش حفظ و خودآموزشی داوطلبانه،  سازنده هاي ،ایده سازمان حفاظت دیگران،

سازمان به

8

پنج سطح پاسخگویی یک صاحب مسئول به یک 
شهروند 

پاسخ گویی به التزام و مشروعیت برنامه ها از منظر بودجه بندي و مالی

ها پاسخ گویی به چگونگی روش هاي کنترل و اندازه گیري نتایج برنامه

پاسخگویی به چگونگی و عملکرد برنامه هاي طرح ریزي شده 

پاسخگویی به میزان و تحقق برنامه هاي تبیین شده

پاسخ گویی به خط مشی ها و ارزش هاي تعیین شده
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 حکمرانی

خوب

پاسخگویی

حاکمیت و 

قانون

شفافیت

حق اظهارنظر

کارآیی و

انرژي بخشی 

انصاف و 

عدالت

مشارکت

اجماع سازي

زنجیرة حکمرانی خوب از منظر شهروند 

چیست؟شفافیت 

  یعنی تینال دوکلمه ترکیب از ]پاریتس ترانس ویا پارنس ترانس[ "شفافیت " واژة
 ازمیان میان، بمعنی" ترانس" که است شده تشکیل پاریر، و ترانس:

 به		 "تشفافی "ودرکل است دادن ونشان تابیدن درخشیدن، بمعناي 		"پاریر"و 		واز،
.است "دادن نشان را خود" 	معنی

 اساس بر و ودهب نسبی بلکه کرد فکر ایستا ویا مطلق مفهومی توان نمی را شفافیت
 ابربن بشري جوامع در .شود می مربوط بشري جوامع به اي گونه به موضوع همین

 همین و دارد وجود مقاومت متداوماً  		اجتماعی گروهاي و افراد منافع اختالفات
. کند می تعیین را انها شفافیت اي درجه که است مقاومت
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 بھ و درآوردیم حرکت بھ دریا و خشکی در را او و داشتیم گرامی را آدم فرزند ما”
” دادیم برتری خود ھای آفریده بسیاری بر و بخشیدیم پاکیزه ھای روزی از آنھا

رجوع از منظر قرآن وپیامبر خاتم االنبیا و امامان ع طرح تكریم مردم و جلب رضایت ارباب 

:اند فرموده )ص(محمد حضرت اسالم پیامبر

 رهبزداید،ھموا را او غم و کند تکریم آمیز لطف ای کلمھ با را خود مسلمان برادر ھرکس
.است الھی لطف جاودان سایھ در

  :نویسد مى مالك بھ خویش نامھ در )السالم علیھ( مؤمنان امیر

.»بدان )رفتارى خوش( شایستھ كردار را خود اندوختھ نیكوترین پس«

:فرمود است )السالم علیھ( جعفر بن موسى امام

.»كنند رفتار تو با دارى دوست كھ كنى رفتار چنان مردم با كھ است آن تواضع،«

ن قممطالعه موردي از دالیل ناموفقیت طرح تکریم ارباب رجوع در استا

موانع 

اطالعاتی
موانع 
فرایندی

نبود نیروی 
انسانی صاحب 
مھارت و دانش 

کافی

کمبود امکانات 
و تجھیزات و 

فنآوری ھا

موانع 
فرھنگی

ناکارآمدی 
منشور اخالقی 

سازمان

ضعف در 
اجرای دوره 
ھای آموزشی

موانع 
مدیریتی

نبود بازخورد 
مناسب

نبود سیستم 
مناسب برای 
ھتشویق و تنبی

تم نبود سیس
اطالع 
رسانی

ضعف در 
پایگاه 
اطالع 
رسانی



www.ARF.co.ir 8

تعریف ذي نفع

د، ذي نفع، افراد یا سازمان هایی هسـتند کـه بـه نـوعی از فعالیت هـاي سـازمان متـأثر می شـوند و می تواننـ
ز می تواننـد ذي نفعان ممکن است برنـده یـا بازنـده باشـند و نیـ. تقویت کننده یا مانع موفقیت سازمان شوند

بخشی از تصمیم گیرندگان، کاربران، مصرف کنندگان و فعاالن  سازمان باشند 

ی از ذي نفعان، افراد و گروه هایی هستند که براي رسیدن به بخشـ
وبـه اهداف یا نیازهاي خود به سازمان وابسته اند و سازمان نیز به ن

خود به آنها وابسته است و از آنها متاثر می  شود
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مسئولیت سازمان ها نسبت به 
ذینفعان

اختیاری

اخالقی

قانونی

اقتصادی

نمایش  در ماتریس رغبت و قدرت در ذینفعان

قدرت

رغبت
آگاه ساختن بازیگران اصلی

حداقل تالش ایجاد رضایت

 یشترینب و شوید درگیر آنها با کامال باید که هستند کسانی افراد این :زیاد رغبت و قدرت با افراد•
.دهید انجام را آنها نگهداشتن راضی براي تالش

 نه ولی یدبکن را افراد این نگهداشتن راضی براي کافی تالش :کم عالقه و رغبت و زیاد قدرت با افراد•
.شوند خسته شما دست از که آنقدر

 سئلهم اینکه از اطمینان براي و دارید نگه کار از مطلع را افراد این :مند عالقه ولی کم قدرت با افراد•
 نندهک کمک بسیار شما پروژه جزئیات مورد در افراد این .کنید صحبت آنها با نیافتد اتفاق مهمی

.بود خواهند

 را آنها زیاد ربسیا ارتباطات با ولی باشید داشته نظر تحت را افراد این :کم مندي عالقه و قدرت با افراد•
.نکنید خسته
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تشریح سندرم مشتریان ناراحت و راهکار هاي فایق شدن برنارضایتی آنان 
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تشریح سندرم مشتریان ناراحت و راهکار هاي فایق شدن برنارضایتی آنان 

   

تشریح سندرم مشتریان ناراحت و راهکار هاي فایق شدن برنارضایتی آنان 
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تشریح سندرم مشتریان ناراحت و راهکار هاي فایق شدن برنارضایتی آنان 

   

تشریح سندرم مشتریان ناراحت و راهکار هاي فایق شدن برنارضایتی آنان 
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: گرایی مشتری ) 1

 بھ انمشتری تمایل بازار مشاھده و گمان و حدس با بیشتر گرائی مشتری در
 شاتگرای بھ توجھ با است درصدد کاال صاحب و شود می گرفتھ نظر در خرید

. بفروشد بیشتری کاالی مشتری

   

تشریح سه رویکرد صاحبان بنگاه هاي کسب و کار و نهادها و 

سازمان هاي دولتی به مشتري و شهروند

: مداری مشتری ) 2

 داتپیشنھا و نظرات و احوال و افکار سنجش بھ مداری مشتری در فروشنده
 مشتریان ھای نیاز و ھا خواستھ ، آرزوھا دارد سعی و کند می اقدام خریدار

. سازد برآورده امکانات بھ توجھ با را

  : محوری مشتری ) 3 

 آنچھ ھستند موظف کنندگان تولید و کارفرماست مشتری ، محوری مشتری در
 در.کند اعطاء کننده مصرف بھ و تولید االمکان حتی خواھد می مشتری کھ را

. است مشتری یک مخصوص کاال ھر نگرش این
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  : رجوع ارباب با ارتباط نوین هاي مدل با آشنائی

) CARP ( کارپ مدل

) KANO ( کانو مدل

4p مدل

) GAP ( گپ مدل

: ) ساز مشکل مشتري کردن آرام براي روشی ( CARP کارپ مدل

Control                                                                  کنترل

 

Acknowledge                                              تصدیق / تائید

      

    Refocus                                                           مجدد تمرکز

Problem                                              یابی مسئلھ solving
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درجات رضایتمنديمدل کانو و 

类1

 ولی شود نمی رضایت باعث وجودش کھ است خدماتی شامل:ضروری خدمات -1
 . کند می ایجاد نارضایتی نبودنش

 مشتریان عموم بھ محدودیت دلیل بھ کھ ھستند خدماتی: شده بیان خدمات-2 
 لبج جھت صرفا و امکانات بر بنا کنند درخواست مشتریان اگر اما . گردد نمی ارائھ

  . است ارائھ قابل رجوع ارباب رضایت

مدل کانو و مولفه هاي مهم آن

: ھیجانی خدمات -3

 مورد حاضر حال در کھ خدماتی یا مشتری نامرئی ھای خواستھ بھ توجھ
 آن اگر جھت ھمین بھ .شود می نیازمند بدانآینده در ولی نیست او توجھ

 زائد شادمانیباعث شود ارائھ زودرس بطور و حاضر حال در خدمات
 . شد خواھد او الوصف
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GAP 1 :
  سازمان در مداري مشتري فرهنگ فقدان•

مدیریت تعهد عدم•

سازمان میانی مدیران در مشتري بر تمرکز اصل فقدان•

تشریح مولفه هاي مدل گپ در عدم رضایت مندي مشتري

GAP 2 :

دسترس در منابع محدودیت•

سازمان سیاسی هاي گیري جهت•

تريمش رضایت به دستیابی براي نیاز عدم و بازار مساعد شرایط•

سازمان مدیریت تفاوتی بی•

  

GAP 3 :

مشاغل در کارکنان صالحیت عدم•

جامع کیفیت مدیریت فرهنگ وجود عدم•

کارکنان وظایف شرح نبودن مشخص•

سازمانی درون هاي تعارض وجود•

  

تشریح مولفه هاي مدل گپ در عدم رضایت مندي مشتري

GAP 4 :

کننده گمراه تبلیغات•

سازمان بازاریابی بخش کارائی عدم•

 عملیاتی هاي واحد با بازاریابی هاي واحد هماهنگی عدم•
GAPسازمان 5 :

خدمات یا و کاال کیفیت سطح در ابهام   •

خدمات یا و کاال کیفیت در روشن تغییرات عدم•
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: رجوع ارباب با موثر مقابلھ برای توصیھ چند

.ندھید جواب عصبانیت با را مراجعین خشم -1

.بدھید گوش بزنید حرف آنکھ از بیشتر -2

.کنید می توجھ رجوع ارباب بھ دھید نشان -3

 .کنید دور خود از را روانی ھای فشار -4

.باشیم داشتھ ھا راھکار بھ مثبت نگاھی -5

.کند خراب را روزتان ھیچکس ندھید اجازه -6

  .اید کرده کمک آنھا بھ کھ باشید محترمی و بزرگ مشتریان یاد بھ -7

类1

)) .پیش نیاز رضایت ارباب رجوع در رضایت کارکنان است((   

)دانش و ابزار. ( کارکنان را از طریق آموزش توانمند سازید

. فرھنگ عمومی قدردانی را تقویت کنید  

. بھ کارکنان پاداش دھید و از آنان تشکر کنید

.با کارکنان رفتار خوب داشتھ باشید

.بھ مشکالت شخصی و سازمانی کارکنان رسیدگی کنید

.    کارکنان را در محیط  کار شاد نگھ دارید
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محور مشتری درسازمان طالئی اصل چند

 کھ افرادی استخدام از لذا .باشد آموزش قابل کھ نیست ای مسئلھ نگرش•
 رد مردم با مستقیما کھ مشاغلی برای دارند مشتریان بھ منفی ھای نگرش
. گردد داری خود بایستی ھستند ارتباط

  . است تحول بنای زیر آموزش•

  . گردد ارائھ مستمر بطور کاری زندگی طول در باید آموزش•

. باشد می شدن دلیل مشتری رضایت و بودن دلیل مشتری•

 .است ناسازگار مشتریان با آمدن کنار مداری مشتری•

 .است مشکالت شناخت راه ارزانترین مشتریان شکایات•

  .گردد بررسی ای حرفھ نگاه و مثبت دید با بایستی شکایات•

  .ببرید پی خدمات و کاال کیفیت بھ توانید می شکایات روی از•

 .است مشتری از بازخورد دریافت برای روش بھترین شکایات•

:شفاف و مستندسازي خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع از طریق  -1
) .روش انجام كار ھر خدمت قابل ارائھ بصورت نوشتاري و نموداري تھیھ شود -1
.ضوابط و مقررات حاكم بر ھر فعالیت تعیین و ارائھ شود -2-1
.در تعیین زمان انجام ھر فعالیت مقتضیات محیطي و نوع خدمت لحاظ شود -3-1
در صورت امكان فرم یا فرمھاي مورد لزوم بنحوي طراحي شود كھ بیانگر روش انجام كار و تقدم و  -4-1

تأخر ھر یك از فعالیتھا
.باشد

.از اعالم و دریافت مدارك غیرضرور خودداري شود -5-1



www.ARF.co.ir 22

:اطالع رسانی از نحوه ارائه خدمات به ارباب رجوع  -2
مي  ارائھ روشھاي مستند شده بھ ارباب رجوع بھ منظور آگاھسازي ایشان بھ یكي از طرق زیر ممكن

:باشد 
:تابلوي راھنما  -1-2
 تابلو در مبادي ورودي ، در فضاي مناسب و با نور كافي و در معرض دید مراجعین قرار -1-1-2

.داده شود
.طریقھ استفاده از تابلو براي ارباب رجوع راحت باشد -2-1-2
.تابلو حتي االمكان قابل جا بھ جائي باشد -3-1-2
.اطالعات موجود در تابلو بھ گونھ اي باشد كھ قابل تغییر و تعویضباشد -4-1-2
.خط مورد استفاده در تابلو، زر یا لوتوس و فونت آن مناسب باشد -5-1-2
زمینھ تابلو بھ رنگ روشن و نوشتھ ھا بھ رنگ مشكي باشد -6-1-2

:تھیھ بروشور  -2-2
.از نوع فعالیت سازمان باشد(سطر  4حداكثر در (بروشورھا حاوي مقدمھ مختصري  -1-2-2
ا بروشور مي بایست حاوي اطالعات مفید و مختصر باشد بھ نحوي كھ آگاھي عمومي ارباب رجوع ر -2-2-2

.ارتقاء دھد 
.اطالعات آماري بروشور حتي االمكان بھ صورت جدول و نمودار نمایش داده شود -3-2-2
.متن ھاي اطالعاتي با خط زر یا لوتوس و با فونت مناسب نوشتھ شود -4-2-2
.بروشور در رنگ ھاي شاد و متنوع تھیھ شود -5-2-2
.حتي االمكان بروشور داراي عكس بوده و عكس ھاي چاپ شده با توضیح و زیرنویس باشند -6-2-2
ن از تیراژ بروشور محدود و براي مدت زمان كوتاه پیش بیني شود تا با تغییر احتمالي اطالعات آ -7-2-2

ایجاد ھزینھ ھاي
.غیرضرور پرھیز گردد

ھ آن محل قرار گرفتن بروشور و یا توزیع آن باید بھ گونھ أي باشد كھ كلیھ مراجعین بھ راحتي ب -8-2-2
.دسترسي داشتھ باشند

.دریافت بروشور فاقد ھزینھ براي مراجعین باشد -9-2-2
شناسائي عوامل متصدي انجام كار -2-2
.تابلوي معرفي نام واحد و متصدي مربوطھ بر سردرب اطاق كار نصب گردد -1-3-2
.تابلوي معرفي متصدي انجام كار روي میز قرار گیرد -2-3-2
متصدیاني ) سمت چپ(روي سینھ "سمت "و " نام و نام خانوادگي "الصاق كارت حاوي اطالعات  -3-3-2

.كھ محل استقرارثابتي ندارند 
.زمینھ كارت و یا تابلوھا بھ رنگ روشن و با خط مشكي و فونت مناسب باشد -4-3-2
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:راه اندازي تلفن گویا  -4-2
:حتي االمكان داراي خصوصیات زیر باشد 

.سیستم دو شوال یا سریكال باشد -1-4-2
ي كھ بنحو) مانند سیستم بانك ملت. (از كدگذاري براي كسب اطالعات مختلف استفاده شود -2-4-2

مشتري قادر بھ انتخاب
.اطالعات مورد نظر باشد

.از صداي داراي تن مناسب براي ایجاد ارتباط استفاده شود -3-4-2
:در اختصاص شماره تلفن گویا خصوصیات زیر لحاظ شود  -4-4-2
.سھ ویا چھار رقمي باشد-
.ترتیب ارقام براي یادگیري سھل باشد-
.حتي االمكان با ھماھنگي سازمان بخشي یك شماره در سطح شركتھاي ھم گروه تعیین گردد-
:پیشبیني اطالعات زیر در تلفن گویا ضروري مي باشد  -5-4-2
نوع خدمات قابل ارائھ-
اطالعات مرتبط با مشترك-
تشریح روشھاي انجام كار ھر خدمت-
ضوابط حاكم بر انجام ارائھ ھر خدمت-
…محل جغرافیائي انجام ھر خدمت-

:الزم است سایت اینترنتي پیش بیني موارد ذیل در 

ایجاد قابلیت تعیین تعداد مراجعین بھ سایت -3-5-15:سایت اینترنتي  -5-2

مقدمھ -1-5-2
تاریخچھ تشكیل شركت -2-5-2
…( محدوده جغرافیایي و) حوزه فعالیت شركت -3-5-2
انواع خدمات قابل ارائھ -4-5-2
روش دریافت و یا ارائھ خدمات -5-5-2
ضوابط حاكم بر ھر یك از خدمات قابل ارائھ بھ مشتري -6-5-2
انواع تعرفھ ھا -7-5-2
مدت زمان انجام ھر یك از خدمات قابل ارائھ بھ مشتري -8-5-2
عنوان واحد و نام متصدیان انجام كار و وظایف آنان -9-5-2

تعیین اوقات مراجعھ -10-5-2
:ارائھ اطالعات آماري مانند  -11-5-2

تعداد و تنوع مشتركین-
حجم و تنوع خدمات ارائھ شده-

سایر اطالعات مورد لزوم جھت آگاه سازي عمومي -12-5-2
آدرس شركت و سایر واحدھاي مورد نیاز -13-5-2
…و شماره ھاي تلفن ، پست الكترونیكي ، تلفن گویا ، پیام گیر، صندوق پستي -14-5-3
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:سایر شیوه ھاي اطالع رساني  -6-2
:استفاده از سایر شیوه ھاي اطالع رساني بر حسب امكانات و محدودیت ھاي شركت 

رسانھ ھاي تصویري و شنیداري -1-6-2
رسانھ ھاي نوشتاري -2-6-2
استفاده از مجامع و محافل عمومي -3-6-2
قبوض ارسالي بھ مشتركین -4-6-2
پاسخگویي و راھنمایي مراجعین بصورت حضوري -5-6-2
استفاده از خطوط رنگي در روشھاي پرمراجع -6-6-2

:نظم و آراستگي -3
محیط كار -1-3
واحدھاي مرتبط با ارباب رجوع در طبقات پائین ساختمان و -1-1-3

.حتي االمكان جدا از دیگر واحدھا باشد
.طراحي جا و مكان اطاقھا ومتصدیان برابرمراحل روش انجام كار باشد -2-1-3
.محل انتظار ارباب رجوع نزدیك واحدھاي ارائھ كننده خدمت باشد -3-1-3
از تجمع وسایل ، اثاثیھ اداري ، امكانات شخصي، اوراق زائد و بالاستفاده و  -4-1-3

.غیرضرور در محل كار جلوگیري بعمل آید 
 با طراحي استقرار صحیح وسایل و اثاثیھ اداري در محل كار، فضاھاي كاري مناسب -5-1-3

.ایجاد گردد 
:سایر موارد در انجام آراستگي محیط عبارتند از  -6-1-3
جلوگیري از الصاق كاغذ و پوستر بھ دیوار-
جمع آوري اوراق زیر شیشھ میز كار-
ایجاد نظم وسایل كار روي میز-
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:كاركنان -2-3
رعایت نظم و آراستگي در ظاھر -1-2-3
رعایت رفتارھاي متعارف اداري -2-2-3

:نظرسنجي -4
:نظرسنجي بعد از اتمام مراحل ارائھ خدمت بھ گونھ اي انجام پذیرد كھ شامل موارد زیر شود  -1-4
ارزیابي روش انجام كار-
ارزیابي متصدي انجام كار-
ارزیابي مدت زمان انجام كار-
ارزیابي ضوابط حاكم بر ارائھ خدمت-
اخذ نظر در خصوص ھزینھ ارائھ خدمت-

.دجمع آوري برگھ ھاي نظرسنجي تكمیل شده توسط گیرنده خدمت از طریق صندوق پیشنھادات انجام گیر: یادآوري 
:م پذیردو با توجھ بھ نكات زیر انجا" پرسشنامھ منضم بھ قبوض" ،"پرسشنامھ عمومي "نظرسنجي با استفاده از  -2-4
.نمونھ ھا بصورت تصادفي انتخاب شود-
.در مقاطع زماني مشخص انجام پذیرد-
.شامل ھمھ گروه ھاي مختلف از مشتركین شود-
.بھ تفكیك انواع خدمات را شامل گردد-
.ابعاد كاغذ پرسشنامھ استاندارد باشد-

.متن سواالت ساده و قابل فھم باشد
.از پرسش ھاي مشابھ و تكراري خودداري شود-
.تعداد سئواالت خارج از حوصلھ پاسخ دھنده نباشد-
.ھزینھ اي بھ پاسخ دھنده تحمیل نشود-
.از طراحي سواالت تشریحي و باز خودداري شود-
…تریكي و استفاده از سیستم ھاي مكانیزه براي دریافت پیشنھادات و انتقادات از قبیل تلفن پیام گیر ، پست الك -3-4
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افزایش مهارت هاي ارتباطی 
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استانداري جهانی براي مسئولیت اجتماعی

26000بررسی اجمالی ایزو 
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آرمانهاي توسعه هزاره
به هشت آرمان زیر دست  2015کشور از اعضاي سازمان ملل متحد متعهد شده بودند تا سال  191

:یابند

101

) Global compact(عهدنامه جهانی

 سویس، داووس، در اقتصاد جھانی مجمع در ،1999 سال در      

 جاریت رھبران کشیدن چالش بھ با  ملل سازمان كل دبیر عنان كوفي

 بشر، حقوق بنیادین اصول اجرای و قبول بھ را آنھا جھان

.خواند فرا  زیست محیط از حمایت و كار استانداردھاي

است زیر ارکان از برگرفتھ اصل 9 دارای معاھده این     

بشر حقوق

کار معیارھای 

زیست محیط از حفاظت

102
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  ISO26000موضوعات اساسی استاندارد

نحوه حاکمیت شرکتی 

حقوق بشر  

عملکرد کارگری 

محیط زیست  

فعالیت منصفانھ 

احترام بھ حقوق مصرف کننده  

توسعھ جوامع محلی  

103

پاسخگویی در مقابل محیط زیست و •
جامعه 

شفافیت در عملکرد و تاثیرات•

رفتار اخالقی •

رعایت حقوق ذي نفعان •

احترام به قوانین و مقررات •

به رسمیت شناختن حقوق بشر •

احترام به قواعد و هنجارهاي بین المللی•
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اختصاص  100براي مشخص کردن میزان شفافیت عملکرد دولت در استفاده از منابع عمومی، به هر کشوري نمره اي از صفر تا 
.داده میشود که بر اساس آن رتبه دولت ها در شفافیت استفاده از منابع عمومی مشخص می شود

را کسب کرده اند  60کشور، کمتر از یک چهارم آنها، نمره اي باالتر از  102کشور از  24در این رتبه بندي تنها 

درصد از مردم کره زمین را در خود  68کشور باقی مانده که موفق به شفاف سازي درستی در این زمینه نیستند  78متاسفانه . 
.جاي داده اند

.  هندکشور هیچ گونه اطالعاتی از نحوه استفاده دولت از بودجه هاي عمومی را در اختیار مردم قرار نمی د 78مورد از این  17حتی  
ین نمره البته در این مطالعه مشخص شده است که شفافیت دولت ها در مورد بودجه در سطح جهان رو به بهبود است و میانگ

.نمره بهبود یافته است 100از کل 45کشورها در این زمینه به 

 شدند که از این بهبود بیشتر در کشورهایی محسوس است که تا پیش از این در زمره کشورهاي داراي شفافیت محسوب نمی 
نزدیک به سه  نمره قرقیزستان در شفافیت بودجه اي. جمله آنها می توان به جمهوري قرقیزستان، تونس و غرب آفریقا اشاره کرد

.  برابر شده و نمره تونس نیز تقریبا چهار برابر شده است
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اه را به لحاظ بر اساس این بررسی، کشورهاي نیوزیلند، دانمارك، فنالند و سوئد به ترتیب بهترین جایگ
این چهار  یک مشخصه مشترك مهم بین. شفافیت در استفاده از منابع دولتی به خود اختصاص داده اند

ه مردم در کشور این است که گرچه هیچ یک از آنها عملکرد بی نقصی نداشته اند، اما نظام اطالع رسانی ب
. آنها بسیار موفق عمل کرده است

بازمی گردد که یکی از  1766سابقه تصویب قانون دسترسی مردم به اسناد دولتی در سوئد به سال 
. قدیمی ترین قوانین مربوط به شفافیت عملکرد دولت است

.ستنددر دانمارك، وزرا موظف به انتشار ماهانه اطالعات مربوط به هزینه هاي سفر و هدایاي دریافتی شان ه

جود دارد در وب سایت دولت آمریکا، لینک هاي مختلفی براي اطالع رسانی به مردم در زمینه امور مختلف و
لف که از جمله آنها می توان به لینکی اشاره کرد که عموم مردم را از ریز هزینه هاي دولت در سال هاي مخت

در این فضاي مجازي آرشیو شده است، با کلیک روي هر  1996این اطالعات که از سال مالی . مطلع می کند
یک از سال هاي مورد نظر به راحتی قابل دسترس است و مردم این امکان را دارند که از جزئیات 

.  برداشت هاي دولت از منابع دولتی در سال هاي مختلف و در دولت هاي مختلف، مطلع شوند
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ماخذ و منابع
 نتامورکشور،معاو ریزي برنامه و مدیریت سازمان کشور، اداري نظام در رجوع ارباب رضایت جلب و مردم تکریم طرح .1 / ط/ 18540
10 مورخ /1381/2 مصوبه انسانی منابع و مدیریت

عمومی روابط کارگزار نشریه تهران، عمومی، روابط در کاربردي عمومی روابط فلسفه ،) 1381 ( مهدي باقریان، .2
تهران دوم، کن،چاپ شکر سازمانی،حسین رفتار زمینه ها سازمان در مردم) 1377 (میچل ترنسآر، .3

  ش طعمومی،رواب تحقیقات فصلنامه آقاداود، رسول دسی نوشته روابطعمومی، در اخالقی موضوعات بر راهبردي تأملی مقاله  . 4. 14
سال ، 11

1380
سال ،7 جهادسازندگی،ش وزارت عمومی روابط پیام ماهنامه سازمان، درون در وظایفروابطعمومی درسول،سی آقاداود، .5

1387فروردین و اردیبهشت  16دوماهنامه توسعه انسانی پلیس،سال پنجم،شماره .1

1384فرهنگ مدیریت،سال سوم،شماره یازدهم،زمستان .2


