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چکیده:
هدف از انجام این تحقیق استخراج شاخصهای ارائه مطلوب خدمات عمومی ،از دیدگاه مقام معظم
رهبری (حفظه ا )...است .به این منظور با مطالعه بیانات رهبر معظم انقالب (حفظه ا )...در خصوص ارائه
خدمات ،شاخصهای ارائه مطلوب خدمات عمومی از دیدگاه ایشان احصاء گردید .روش تحقیق به لحاظ
هدف توسعهای و به لحاظ ماهیت روش توصیفی -اکتشافی است .روش گردآوری دادهها کتابخانهای
است .ابزار گردآوری دادهها فیشبرداری بوده است .همچنین فن دلفی در دو مرحله به کار گرفته شد ،با
استفاده از روش دلفی و تائید گروه اول از خبرگان امر ،از میان شاخصهای استخراج شده  51شاخص
شناسایی شد .در مرحله بعد هر کدام از شاخصها که از لحاظ مفهومی به یکدیگر نزدیک بودند ،ذیل
یک مفهوم کلی و مشترک آورده شدند و در نهایت الگویی  6وجهی حاصل گردید که ویژگیهای مورد
نظر به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی در آن لحاظ شده است ،این الگو و ابعاد آن و ارتباط ابعاد با
شاخصهای احصا شده به تائید گروه دوم از خبرگان امر رسید .حاصل این مطالعه مدل  6وجهیِ ارائه
مطلوب خدمات عمومی است 6 .وجه مدل عبارتاند از :عادالنه بودن ،مسئوالنه بودن ،صادقانه بودن،
کارآمد ،با روحیه جهادی و مخلصانه بودن.
واژههایکلیدی :ارائه مطلوب خدمات ،خدمات عمومی ،مدل ارائه خدمات عمومی ،مدل شش وجهی

خدمات.
 .عضو هیات علمی ،گروه مدیریت ،واحد بروجرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بروجرد ،ایران.
m_ansari1353@yahoo.com

 .دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مدیریت ،واحد بروجرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بروجرد ،ایران.
afshinparsaiyan@gmail.com

مقدمه
یکی از اصلیترین اهداف نظام جمهوری اسالمی ،خدمت به مردم به شکل مطلوب همراه با حفظ کرامتت
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(اصول  ،)33 ،33 ،92 ،3قانون خدمات کشتوری (متواد  ،)33 ،33 ،33 ،36برنامته نتنجم توستعه جمهتوری

مطالعات

انسانی آنها است .این هدف مهم در اسناد باالدستی نظام جمهوری اسالمی ایتران از جملته قتانون اساستی دو فصلناهم علمی – ژپوهشی

اسالمی ایران (مواد  )935 ،33 ،36و همچنین سیاستهای کلی نظام اداری ،متجلی است.
با توجه به اینکه در مقطع کنونی کشور ،موضوع اقتصاد مقاومتی در دستور کار قوای سهگانه قرار گرفته

چگونگی ارائه مطلوب خدمات عمومی است .مشخصاً نظام اداری کشور از لحاظ کیفیت و چگونگی ارائه
خدمات ،با انتظاری که نظام جمهوری اسالمی از ارائه خدمت به مردم دارد ،فاصله دارد .لذا بایستی بتوان
نظام ادرای را با الگوهای مناسب به سمت جایگاه مد نظر ،هدایت کرد و گام بزرگی در اجرایی نمودنِ
اقتصاد مقاومتی برداشت.
در این تحقیق سعی بر این است که مدلی از ارائه مطلوب خدمات عمومی با بهرهگیری از دیدگاه رهبر
معظم انقالب (حفظه ا )...شناسایی و معرفی شود.
روشتحقیق:
تحقیق حاضر با هدف شناسایی الزامات توسعه نظام اداری الکترونیک (به منظور ارائه مطلوب خدمات
عمومی) به روش توصیفی  -اکتشافی است و روش تحقیق ،از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت
توصیفی -اکتشافی است.
تحقیق توصیفی :شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا ندیدههای مورد
بررسی است .اجرای تحقیق توصیفی میتواند صرفاً برای شناخت شرایط موجود یتا یتاری دادن بته فرآینتد
تصمیمگیری باشد( .بازرگان)5333،
تحقیق اکتشافی :در روش تحقیق اکتشافی نژوهشگر چهارچوب خاصی را برای تعریف مسئله یا معیارهای
جمعآوری اطالعات و همینطور واحد تجزیه و تحلیل تعریف و مشخص نمیکند .لذا در این روش
نژوهشگر با داشتن یک چهارچوب کلی از مسئله یا موضوع تحقیق به کنکاش در مورد گستردگی یا عمق
مسئله مینردازند .بدین ترتیب بسیاری از ندیدهها یا ارتباطهای نا شناخته کشف شده یا معنای آنها
واضحتر میشوند .در تحقیق اکتشافی نژوهشگر سعی میکند اطالعات بیشتر و عمیقتری از یک ندیده
خاص را مشخص نماید و آشنایی بیشتری با ماهیت ندیده نیدا کند .این امر باعث میشود نژوهشگر بتواند
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الزامات حرکت در راستای اقتصاد مقاومتی و اجرای درست آن ،اصالحِ نظام اداری کشور بر مبنای

مدلِ ارائه مطلوب خدمات عمومی ،با بهرهگیری از
دیدگاه مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

است ،و راه حلی مناسب برای برون رفت از مشکالت اقتصادی کشور است ،لذا باید اشاره کرد که یکی از

قدرت رنم

نرسشهای نژوهشی (سؤاالت تحقیق) دقیقتری را درمورد فرآیندها و نتایج اساسی ناشی از ندیده مورد
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بررسی ،صورت بندی کند .این روش تحقیق مستلزم قدرت آفرینندگی و خالقیت نژوهشگر است.
در این روش اغلب بجای نرداختن به اصل مسئله میتوان به زمینههای روی دادن آن توجه نمود تا به

ف علم هش
دو صلناهم ی – ژپو ی شناخت بیشتری از آن دست یافت (دالور ،5336 ،صص .)535-539
مطالعات

قدرت رنم

روشگردآوریاطالعات:
در این تحقیق برای جمعآوری اطالعات ،از روش کتابخانهای استفاده شده است .همچنین در قسمتی از
تحقیق از تئوری داده بنیاد (گراندد تئوری )5استفاده شده است.
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نظریه داده بنیاد عبارت است از فرآیند ساخت یک نظریه مستند و مدوّن ،از طریق گردآوری سازمان یافته
دادهها و تحلیل استقرایی مجموعه دادههای گردآوری شده ،به منظور ناسخگویی به نرسشهای نوین ،در
زمینهها یی که فاقد مبانی نظری کافی برای تدوین هرگونه فرضیه و آزمون آن هستند( .منصوریان،5331 ،
ص )1
ابزارگردآوریاطالعات:
در این تحقیق از ابزار فیشنویسی برای بخش اکتشافی تحقیق ،و همچنین از دو نرسشنامه استفاده شده
است .نرسشنامه اول به شکل باز (آزاد) بوده است که از خبرگان خواسته شد به شکل تشریحی نظر خود را
نیرامونِ چگونگی توسعه الزامات نظام اداری مورد نظر بیان کنند .همچنین از نرسشنامه دیگری که به شکل
بسته (منظم) بوده است برای دریافت نظرات خبرگان نیرامون تعیین اولویت بندیِ الزامات توسعه نظام
اداری مورد نظر استفاده شده است.
فیش نویسی
فیش 9واژهای فرانسوی و در زبان فارسی به معنای (برگه) است .و در اصطالح به معنای برگههای یک
شکل و یک اندازهای است که چکیده مطالعات و گزیده تحقیقات در آن یادداشت میشود تا بتوان به
آسانی و در زمانی کوتاه و با اسلوبی خاص و منظم از آن بهره جست.
چون گرد آوری اطالعات و معلومات غالباً از سه راه (خواندن) مانند مطالعه و (شنیدن) از قبیل مصاحبه و
(دیدن) نظیر مشاهده صورت میگیرد ،بنابراین فیش برداری معموالً یا از یک مأخذ و مدرک کتبی یا از
یک گفته و درس شفاهی و یا از یک فعالیت تجربی و عملی است ،و ثبت مطالعات و تحقیقات در فیشها
به یکی از شکلهای زیر انجام میشود:

1. Grounded Theory
2. fiche

الف .نقل مستقیم:
انتقال یا چسباندن عین عبارتهای کتاب یا مأخذی را به زبان اصلی (نقل مستقیم) میگویند و عالمت
اختصاری آن را میتوان حرف (م) انتخاب کرد .برای نقل مستقیم عبارتهای مأخذ را در داخل گیومه
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(()) قرار میدهند و مأخذ آن را به طور کامل ذکر میکنند تا سرقت فرهنگی محسوب نشود و انسان به دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
مطالعات

عدم رعایت امانت علمی متهم نگردد.
ب .ترجمه
نقل مستقیم عبارتهای کتاب یا مأخذی را به زبان دیگر (ترجمه) مینامند و حرف (ت) را میتوان به

یادداشت و ثبت فشرده و گزیده مطالب کتاب و مانند آن را به زبان اصلی و به گونهای که بیانگر اصول
اساسی و مطالب مهم محتوای آن باشد (تلخیص) یا (خالصه برداری) و یا (چکیدهنویسی) میگویند و
حرف (خ) را میتوان به عنوان عالمت اختصاری آن انتخاب کرد.
د .خالصه ترجمه
تلخیص کتاب و مانند آن به زبان دیگر را با حفظ صحت تلخیص و دقت ترجمه (خالصه ترجمه) مینامند
و میتوان حروف (خت) را به عنوان عالمت اختصاری آن برگزید.
هت .یادداشت شخصی
نوشتن مطالب و نظریات شخصی را که از گنجینه فکر شخص فیش نویس تراوش کرده است (یادداشت
شخصی) مینامند و میتوان حرف (ش) را به عنوان عالمت اختصاری آن برگزید.
کامالً روشن است که این مواد و مطالب از نظر ارزش و اعتبار یکسان و در یک ردیف نیستند مثالً ارزش
و اعتبار مطالب فیشهایی که بر نایه آیات و روایات یا اصول منطقی و قوانین قطعی و ثابت علمی
گردآوری شدهاند به مراتب بیشتر از فیشهایی است که مطالب آن بر نایه اَمثال و اشعار و حکایات
استوارند و قابل قیاس با یکدیگر نیستند.
نکته دیگری که باید متذکر شد این است که در فیشبرداری تا آن جا که امکان دارد باید از مواد و
اطالعاتی استفاده کرد که قابل (استناد) و دارای (اعتبار) باشند و از نوشتن مطالبی که خدشه نذیرند و بر
نایه محکمی استوار نیستند خودداری کرد( .عبدالرحیم موگهی)5336 ،
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ج .تلخیص

مدلِ ارائه مطلوب خدمات عمومی ،با بهرهگیری از
دیدگاه مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

عنوان عالمتت اختصاری آن برگتزید.

قدرت رنم

پرسشتحقیق:ارائه مطلوب خدمات عمومی چیست؟
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خدمت
خدمت به مشتری قدیمیترین و در عین حال تازهترین مسئله برای هر سازمانی است .برای بیشتر سازمانها

ف علم هش
دو صلناهم ی – ژپو ی و مؤسسات ،مطمئنترین راه برای ادامه حیات و موفقیت آن است که با کیفیت خدمات همواره در خاطر
مطالعات

قدرت رنم

مشتریان باقی بمانند .خدمات نوعی محصول است که در تجارت سهم قابل مالحظهای دارد و از توسعه
کمی و کیفی باالیی در هزاره سوم برخوردار شده است.
امروزه خدمت و کیفیت به ابزاری کلیدی در دستیابی به تمایز رقابتی و ترویج وفاداری مخاطبان یعنی
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مشتریان تبدیل شده است ،که مورد توجه تحقیقات بازاریابی و حسابداری مدیریت قرار گرفته است .به
دلیل تنوع خدمات ،تعریف خدمت همواره دشوار بوده است .آنچه این امر را نیچیدهتر میکند ،این
واقعیت است که به دلیل نامحسوس بودن اکثر دادهها و ستادهها ،غالباً درک و تشخیص راههای انجام و
عرضه خدمات آسان نیست( .الوالک)5333 ،5
 سید جوادین و کیماسی ( )5333معتقدند :خدمت فرآیندی است مشتمل بر یک سری از فعالیتهای کمو بیش نامحسوس که به طور طبیعی اما نه لزوماً همیشگی ،در تعامالت بین مشتریان و کارکنان و با منابع
فیزیکی یا کاالها و یا سیستمهای ارائه کننده خدمت روی داده تا راه حلی برای مسائل مشتریان باشد.
تعریف کیفیت در مدیریت کیفیت جامع عبارت است از" :کیفیت کار ،کیفیت سازمان ،کیفیت فرآیندها و
کیفیت محصول" .به عبارت دیگر در این نگرش کیفیت و مفهوم آن تنها به یک عامل محدود نمیشود.
بلکه باید آن را در همه ابعاد سازمان جستجو نموده و این ابعاد را به هم ارتباط داد تا از آن مفهوم ،نگرش
جامعی از کیفیت حاصل گردد .طبق تعریف مدیریت کیفیت جامع ،تمام فعالیتهای سازمان باید با نگرش
رضایت مشتری ،رضایت کارکنان ،رضایت تأمین کننده مواد و خدمات و همین طور رضایت خود سازمان
انجام شود (جلودار ممقانی)5333 ،
خدمات
خدمات محصوالتی ناملموس هستند که از نظر مشتری دارای ارزش مطلوبیت میباشند .مشتری در مقایسه
با خدماتی که از شرکتهای مختلف دیگر دریافت میکند یا در مقایسه با انتظاراتش در مورد خدمت ،به
قضاوت و داوری مینشیند .کالً شاخصهای مورد ارزیابی مشتریان همچون دقت ،سرعت ،امنیت ،رعایت
ادب ،حفظ رابطه دوستی ،مفید بودن و  ...ذهنی هستند و تنها با اندازه گیری آنها میتوان رضایت مشتریان
را ارزیابی کرد.

1. Lovelock

خدمات ممکن است یک ایده ،یک چیز مهیج ،نوعی اطالعات ،نوعی تغییر در ظاهر یا سالمتی مشتری،
ایجاد یک حالت روانی خوشایند ،انجام کار در زمان و مکان درست یا احساس امنیت باشد.
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به عبارت دیگر خدمات یک بسته آشکار و ننهان از منافع و مزایایی است که با استفاده از کارهای تسهیل

دو فصلناهم علمی – ژپوهشی

فیلیپ کاتلر خدمات را فعالیت یا منفعتی نامحسوس ،تفکیک نانذیر ،تغییرنذیر و فنانانذیر تعریف میکند.

مطالعات

کننده و تسهیالت و تجهیزات نشتیبانی کننده ندید میآید.
زیرا قبل از خرید نمیتوان آن را دید ،مزمزه یا لمس کرد ،شنید یا بو کرد.
در مورد تفکیک نانذیری میتوان ادعا کرد که خدمات برعکس کاالها ابتدا فروخته میشوند ،سپس تولید

کیفیت خدمت بستگی به شخص ارائه کننده ،زمان ،مکان و نحوه ارائه خدمت دارد و حتی یک فرد ممکن
است در دو زمان متفاوت ،خدمت خود را متفاوت ارائه نماید ،لذا میتوان گفت یکی از مشخصههای
خدمات ،تغییرنذیری آن است.
همچنین خدمات فنانذیرند و به محض ارائه شدن به مصرف میرسند بنابراین نمیتوان آنها را مثل کاال
ذخیره کرد یا جهت مصارف بعدی انبار نمود .لذا در ناسخگویی به تقاضا ممکن است در سازمان
اختالالتی به وجود آید .با توجه به حجم باالی اشتغال ،سودآوری و ارتباط بسیار نزدیک با مشتری،
اهمیت کیفیت خدمات روشن است .مدیریت و ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شدن ضامن رشد و حیات
سازمان خدمت دهنده و نیروزی در رقابت است( .الوانی و ریاحی)5339 ،
تعریفکیفیت
تحقیقات مختلف در حوزه خدمات بر این موضوع تاکید دارد که از ویژگیهای منحصر به فرد و متمایز
خدمات ،کیفیت است .کیفیت واژه رایج و آشنایی است که توصیف دقیقی از آن دشوار و مبهم است و از
مفهوم و نحوه کاربرد آن تفاسیر گوناگونی به عمل آمده است ،بسیاری از محققان کیفیت را بر اساس
فرضیات تئوریکی متفاوتی تعریف کردهاند ،اما وجه مشترک همه این تعاریف "سازگاری کاال یا خدمت
با نیازها و انتظارات مشتریان است" .کیفیت از مشتری شروع میشود و هرگونه توجه به کاال یا خدمت،
بدون توجه به نظر مشتری الزاماً کیفیت را به دنبال ندارد .لذا معموالً کیفیت را بر اساس تطابقنذیری
محصول با ویژگیهای مدنظر مشتری و یا میزانی که محصول میتواند انتظارات مشتری را برآورده سازد،
تعریف میکنند( .جانستون و نیلسون)9333 ،

5

1. Johnson & nilsson

محمدرضا جابر انصاری و همکار

باشد ،خدمت از ارائه کننده خود جداشدنی نیست .در مورد تغییر نانذیری میتوان گفت از آنجا که

مدلِ ارائه مطلوب خدمات عمومی ،با بهرهگیری از
دیدگاه مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

میگردند و همزمان با تولید به مصرف میرسند .صرف نظر از اینکه ارائه کننده خدمت ،شخص یا ماشین

قدرت رنم

066

ارائهمطلوبخدماتعمومیچیست؟
به منظور ناسخ به این سؤال ،با جستجوی کلیدواژه خدمت و همچنین خدمت رسانی در بیانات رهبر معظم

علم هش
دو فصلناهم ی – ژپو ی انقالب ،از سال  5362الی  5323چندین شاخص در زمینه ارائه مطلوب خدمات عمومی استخراج گردید.
مطالعات

قدرت رنم

سپس با استفاده از روش دلفی و تائید گروه اول از خبرگان امر ،از میان شاخصهای استخراج شده 51
شاخص مدنظر قرار گرفت .در مرحله بعد هر کدام از شاخصها که از لحاظ مفهومی به یکدیگر نزدیک
بودند ،ذیل یک مفهوم کلی و مشترک آورده شدند و در نهایت الگویی  6وجهی حاصل گردید که
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ویژگیهای مورد نظر به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی در آن لحاظ شده است ،این الگو و ابعاد آن
و ارتباط ابعاد با شاخصهای احصا شده به تائید گروه دوم از خبرگان امر رسید.

شش وجه مدل عبارتاند از :عادالنه بودن ،مسئوالنه بودن ،صادقانه بودن ،کارآمد ،با روحیه جهادی و
مخلصانه بودن.
در ذیل به سخنان رهبر معظم انقالب که با استناد به آنها الگوی مورد نظر طراحی شده است اشاره میشود:
اگر بخواهیم ارزش خدمات مختلفی را که قشرهای مردم به یکدیگر تقدیم میکنند ،اینگونه محاسبه
کنیم که هر خدمتی که مستقیماً به انسان ارتباط نیدا میکند ،هر خدمتی که نوعی غمگساری نسبت به
انسانهای دیگر است ،هر خدمتی که تقدیم کننده آن خدمت رنج بیشتری میبرد و هر خدمتی که از روی
علم و معرفت و آگاهی و تحصیالت است ،ارزشش بیشتر است ،در این صورت گمان میکنم که خدمت
نرستاری ،جزو ارزشمندترین حرفهها و خدمتگزاریها خواهد بود.

5

در اداره کشور باید روحیه خدمت به مردم با نیّت خدایی و با تکیه بر علم و درایت یا همان روحیه مدیریت
جهادی حاکم باشد تا بتوان از مشکالت عبور کرد و به نیش رفت.

9

در زمینتتته ختتتدمت ،کتتتار را بایتتد جهتتتادی کتتترده جهتتتادی بتتته معنتتتای بتتیقتتتانونی نیستتتت .دوستتتتانی
کتتته متتتا ستتتالهتتتا بتتتا خیلتتی از شتتتماها کتتتار کتتتردیم  -بتتتا بستتیاری از شتتتما برادرهتتتا در زمینتتتههتتتای
مختلتتتف همکتتتاری داشتتتتیم  -میدانیتتتد روحیتتته متتتن را ،متتتن آدم دعتتتوت کننتتتده بتتته بتتتیقتتتانونی
نیستتتتمه بتتته شت تدّت ضتتتد ایت تن بت تیقتتتانونی هستتتتم ،امّتتتا معتقتتتدم در همتتتان چهتتتارچوب قتتتانون ،دو
جتتتور متتتیشتتتود کتتتار کتتترد :یتتتک کتتتار کتتتار مرستتتوم اداری ،یتتتک کتتتار کتتتار جهتتتادی .کتتتار
جهتتتتادی یعنتت تی از موانتتتتع عبتتتتور کتتتتردن ،موانتتتتع کوچتتتتک را بتتتتزر
رهبر معظم انقالب 77/7/02
رهبر معظم انقالب 20/02/07

ندیتت تدن ،آرمتتتتانهتتتتا را

فرامتتتوش نکتتتردن ،جهتتتت را فرامتتتوش نکتتتردن ،شتتتو بتتته کتتتاره ایت تن کتتتار جهتتتادی استتتت .کتتتار
را باید جهادی انجام داد تا انشاءاهلل خدمت بهخوبی انجام بگیرد.

5

امروز خدمات گوناگون در سرتاسر کشور گسترده استه در شهرهای دوردست ،در روستاهای گوناگون.

061

امروز معنا ندارد که کسی بگوید فالن جا از نیروی بر یا فرضاً از زیرساختهای جاده و امثال اینها دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
محروم مانده است.

مطالعات

9

سازمانهایی که سروکارشان با مردم بیشتر است ،باید روح خدمتگزاری و اخالص را بیشتر از جاهای دیگر
داشته باشند.

3

از انتخاب شوندگان محترم انتظار میرود که با تکیه و امید به فضل الهی بار این مسؤولیت را بر دوش
کشیده همه توان خود را به ادای وظایفی که در قانون برای این شوراها معین است ،مصروف کنند و
خدمت به مردم را که از بزر ترین عبادات است سرلوحه همه انگیزههای خود قرار دهند.

1

معیار مردم برای قضاوت در مورد مسؤوالن و مدیران کشور ،عملکرد آنها در عرصه خدمتگزاری به ملت
است و هیچ کاری فوریتر و مهمتر از خدمت به مردم وجود ندارد.

6

از اولین روز آغاز به کار و بدون هدر دادن حتی یک روز ،شانه به زیر بار سنگینی که بر عهده شما نهاده
شده بدهید و مسابقه در خدمترسانی را آغاز کنید.

3

یکی از بزر ترین چیزهایی که کام مردم را شیرین میکند ،این است که ببینند ،حس کنند و بیابند که
مسؤوالنِ امور آنها در نی خدمت صادقانه و نیگیرانه و عالمانه به آنها هستند .خود همین ،مردم را خوشحال
میکند .گاهی گفته میشود باید مردم را شاد و افسردگان را از افسردگی خارج کرده این حرف درستی

رهبر معظم انقالب 20/6/6
رهبر معظم انقالب 20/7/01
رهبر معظم انقالب 20/2/07
رهبر معظم انقالب 20/00/02
رهبر معظم انقالب 72/0/2
رهبر معظم انقالب 20/00/02
رهبر معظم انقالب 20/0/6

محمدرضا جابر انصاری و همکار

خدا» کار کرد و حتی یک روز را برای خدمت به مردم از دست نداد.

3

مدلِ ارائه مطلوب خدمات عمومی ،با بهرهگیری از
دیدگاه مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

باید با روحیهای بسیجی یعنی با «احساس تکلیف ،بدون توقع ،فداکارانه ،بدون خودنمایی و برای رضای

قدرت رنم

است .اگر کسانی به معنای حقیقی کلمه دنبال این موضوع هستند ،راهش همین استه به مردم نشان دهند
061

که در نی کار صادقانه و نیگیرانه و عالمانهاند .این بیش از همه چیز فضا را شادمانه خواهد کرد.

عزیزان من! هیچ عبادتی باالتر از خدمت به مردم نیسته چه در شهر ،چه در بخش و چه در روستا.

ف علم هش
دو صلناهم ی – ژپو ی در خدمتگزاری ،به همه مردم نگاه یکسان داشته باشید و تفاوتی میان هیچکس قائل نشوید.
مطالعات

قدرت رنم

5
9

3

یک نقطه قوّت دیگر در این مدت ،گسترش خدمات به ملت است ،کمی و کیفی .این خدمات نه با گذشته
نزدیک قبل از انقالب ،بلکه با گذشتههای دوردست هم قابل مقایسه نیست .خدمات عظیمی که در سراسر
کشور گسترش نیدا کرده است ،هم کیفیتهای این خدمات باالست ،خدمات درجه اول است  -مادی و
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معنوی  -هم کمیت و گسترش آنها زیاد است .این یک نقطه قوّت مهمی است.

3

هر کسی در هر جایی میتواند خدمت کند .وقتی خدمت صادقانه شد ،خدا اینجور ناداشها را هم به
بهترینها میدهده که داد.

1

نرهیز از نیازهای موهوم و ساختگی تبلیغات بیگانه و نیگیری نیازهای حقیقی مردم که عدالت اجتماعی و
نیشرفت را محقق میسازد مانند :اشتغال ،مبارزه با فساد مالی ،زدودن محرومیت از مناطق محروم ،مهار
تورّم و مقابله با گرانی ،روان شدن چرخه خدمت رسانی ،گسترش و اعتالی فرهنگ و اخال  ،رونق یافتن
علم و تحقیق ،مسئولیت نذیری و ناسخگویی مسئوالن حکومتی.

رهبر انقالب 20/2/07
رهبر معظم انقالب 72/7/1
رهبر معظم انقالب 20/7/02
رهبر معظم انقالب 22/00/01
رهبر معظم انقالب 22/02/02
توصیههای رهبر معظم انقالب به مجلس هفتم

6

063

دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
مطالعات

قدرت رنم
محمدرضا جابر انصاری و همکار

است ،سپس با توجه به محتوا ،عناوینی را برای هر دسته از شاخصها که ارتباط معنایی با هم دارند ،انتخاب
گردید .در شاخص اول ،بیان شده است که بایستی ارائه خدمات از لحاظ کیفی و کمی گسترش یابده که
در این مدل ذیل عنوان "عادالنه" بودنِ ارائه خدمات آورده شده است.
در شاخص بعدی ،فداکارانه و نیگیرانه بودنِ ارائه خدمات مد نظر قرارگرفته است ،که ذیل عنوان
"مسئوالنه" بودنِ ارائه خدمات آورده شده.
در شاخص بعدی بدون خودنمایی و بدون توقع بودنِ ارائه خدمات ذکر شده است که ذیل عنوانِ
"صادقانه" بودنِ ارائه خدمات نوشتهشده است.
در شاخص بعدی به مواردی نظیر سریع بودن خدمات و همچنین با کیفیت بودن خدمات ارائه شده اشاره
شده است .که این شاخص نیز ذیل عنوان "کارآمد" بودنِ ارائه خدمات ذکر شده است.

مدلِ ارائه مطلوب خدمات عمومی ،با بهرهگیری از
دیدگاه مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

در الگوی  6وجهی باال ،ابتدا شاخصهای موجود در بیانات رهبر انقالب (حفظه ا )...استخراج شده

در شاخص بعدی ،مواردی نظیر احساس تکلیف و مسابقه در ارائه خدمت ،تحت عنوان "با روحیه
011

جهادی" خدمت کردن ،آورده شده است.
و همچنین در شاخص آخر ،موارد برای رضای خدا و با اخالص بودنِ ارائه خدمات ذیل عنوان "مخلصانه"

ف علم هش
دو صلناهم ی – ژپو ی بودنِ ارائه خدمات نوشتهشده است.
مطالعات

قدرت رنم

همانطور که از توضیحات مشخص است ،در این مدل ،جنبههای انسانی ارائه خدمات بیشتر از جنبههای
تکنولوژیکی مورد تاکید هستند ،به عبارت دیگر ،این مدل بیان میدارد که جنبههای نرم افزاری ارائه
خدمات از اهمیت بیشتری نسبت به جنبههای سخت افزاری برخوردار هستند .هر چند قابل ذکر است که
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جنبههای سخت افزاری ارائه خدمت (نظیر تکنولوژیهای مورد استفاده مانند کامپیوتر ،سیستمهای
اطالعاتی و نظایر آنها) نیز از اهمیت باالیی برخوردارند و جنبه بسیار مهم و حیاتیِ "کارآمد" بودنِ ارائه
خدمات را محقق میسازند .به همین سبب مشاهده میشود که تحقق نظام اداری الکترونیک ،یکی از
اهداف و برنامه های بسیار مهم کشور است و در یکی از بندهای سیاستهای کلی نظام اداری (ابالغی مقام
معظم رهبری) ذیل عنوانِ "توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه
مطلوب خدمات عمومی" به آن اشاره شده است.
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قدرت رنم
مدلِ ارائه مطلوب خدمات عمومی ،با بهرهگیری از
دیدگاه مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

 -موگهی ،عبدالرحیم (" .)5336روش یادداشت برداری و دسته بندی مطالب" ،ناشر :بوستان کتاب قم.

مطالعات

http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=3172
 بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار اعضای شورای شهر و شهردار تهران39/32/53 ،011

دو فصلناهم علمی –ژپوهشی

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2949
 -بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار نخبگان و مسئوالن استان خراسان شمالی25/33/91 ،

قدرت رنم

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21320
 -خطبههای نماز جمعه تهران23/55/53 ،

سال هفتم ،شماره هفدهم ،پاییز و زمستان 0936

مطالعات

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3207
 -بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار مسئوالن شوراهای اسالمی33/33/33 ،

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=18923
 بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار خانواده شهید مصطفی احمدی روشن23/53/92 ،http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21894
-

