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تکریم ارباب رجوع

علیرضا عابدی 



اصطالحیتعریفیالغویتعریف:

:رجوعارباب-2

اینجا در ند، کسانی که برای درخواستی به یک اداره و یا مرکز خاصی رجوع می نمای. ارباب رجوع

. داردواژهٌ ارباب به معنی دارندگان و صاحبان می باشد و رجوع به عمل مراجعه نمودن ارتباط

هنمر، توجه شود به واژه های مشابهی چون ارباب قلم،، اربماب. رجوع کردنو اربابشود به رجوع 

.ارباب همت، ارباب وفا، و غیره

اصطالحیتعریفیالغویتعریف:

:تكریم-1

تمجید.کردن نیک گرامی . داشتن گرامی 

سرع احترام به ارباب رجوع، پاسخگویی مناسب به درخواست های او و راه اندازی کارش در ا

این عبارت در ادبیات حکومتی بسیار به کار می رود . وقت

http://www.loghatnaameh.com/dehkhodaworddetail-fdd86393492e4f5088c38fbb5aaafeea-fa.html
http://www.loghatnaameh.com/dehkhodaworddetail-dbc824fd094f4ef89760de4290a211f0-fa.html


مقدمه 
،جهتدراخیرسالهایطیکهاستطرحیرجوعاربابازتکری

مراجعهازشهروندانرضایتمندیوهاخواستهتامینواداریبوروکراسیکاهش

هایمقولهازیکیکهآنجااز.شودمیاجرادولتیاداراتوهاسازمانبه

دهشارائهخدماتازمردممندیرضایتمیزانادارینظامآمدیکارسنجش

ارائهدرزمالکارهایوسازایجادمنظوربهباشدمیدولتیدستگاههایتوسط

نهادینهومراجعینباکارکنانمناسببرخوردومردمبهموثرومطلوبخدمات

ازییکبعنوانادارینظامدرمردمکرامتحفظوارتقاء،موضوعاینشدن

.استگردیدهمنظوراداریتحولهفتگانههایهایطرح





هيچ مکتبي مانند اسالم و هيچ کتابي مانند قرآن ، درباره جايگاه و ارزش
.  وجودي انسان سخن به ميان نياورده است 

و لقد کرمنا بني آدم و حملنااه  ياي البار و البوار و رزقنااه  مان ” 
70-اسراء الطيبات و يضلناه  علي کثير ممن خلقنا تفضيال           

ما يرزند آدم را گرامي داشتي  و او را در خشکي و دريا به حرکت درآوردي  ”
”و به آنها از روزي هاي پاکيزه بخشيدي  و بر بسياري آيريده هاي خود برتري دادي  

: جايگاه انسان در قرآن 

اين کرامت از آن يرزندان آدم است و شامل همه آنان مي شود 



.کرامت انسان و احترام به موجوديت انسان اولين عامل الزام آور مشتري مداري است 

.مشتري مداري سازمان را مجبور مي کند براي جلب رضايت مشتري هزينه را کاهش دهد 

از جمله اعتقادات عمومي و ارزشمند هر کشوري کرامت ملت است که در جاي جاي دنيا 
.به اشکال مختلف ديده مي شود 

: ضرورت معنوي 

: ضرورت بين المللي 

: ضرورت قانوني 

ضرورت تکريم ارباب رجوع

.همه مردم به عنوان افراد جامعه مورد احترام هستند:   قانون اساسی ژاپن 13اصل 

.کارمندان دولت منحصراٌ در خدمت ملت هستند : قانون اساسی ایتاليا 98اصل 

.اساس نظم سياسی و اجتماعی احترام به قانون و حقوق دیگران است : قانون اساسی اسپانيا 11اصل 



:دنویسدر نامه خویش به مالک مى( علیه السالم)امیر مؤمنان 

.«بدان( ارىخوش رفت)پس نیکوترین اندوخته خود را کردار شایسته »

:فرمایدبه مالک مى( علیه السالم)امیرمؤمنان 

ه اگر رعایت کن کانصاف را در رابطه با خدا و مردم و در مورد خود و نزدیکان،»
.«اىچنین نباشى، ست، کرده

:است فرمود( علیه السالم)امام موسى بن جعفر 

.«ندتواضع، آن است که با مردم چنان رفتار کنى که دوست دارى با تو رفتار کن»

: ضرورت ديني 



COMPANY LOGO10



یقطرازخدماتارائهنحوهزمینهدررجوعارباببهمناسبرسانیاطالع
بروشور،راهنماکتاب

رجوعاربابابمناسبومشفقانهبرخوردایجادمنظوربهاخالقیمنشورتدوین

خدماتارائهنحوهازمراجعینازنظرخواهی

خدمتترضایموجباتکهکارکنانیتشویقجهتالزمکارهایوسازایجاد
خاطیکارکنانبابرخوردواندآوردهفراه،راگیرندگان

ازانهایمندرضایتدرجهبررسیورجوعاربابازنظرسنجیسیست،اجرای
رجوعاربابمختلفهایگروه





(  1)مبانی اعتقادی در طرح تكریم ارباب رجوع 

شناسیوقتوموقعبهحضوربهاعتقاد

رفتاریمتانتوروئیخوشبهاعتقاد

الزماطالعاتارائهوموقعبهراهنمائیبهاعتقاد

خدماتئهارادرتبعیضهرگونهازپرهیزوانصافوعدالتبهاعتقاد

اجعینمرهایخواستهبهپاسخگوئیدرتالشحداکثربهاعتقاد

خدماتبهترچههرانجامجهتدراطالعاتارائهبهاعتقاد

سازمانیمقرراتچارچوبدرخدماتارائهبهاعتقاد

اداریفسادمظهرازجلوگیریبهاعتقاد

شغلیموقعیتازاستفادهسوءعدمبهاعتقاد



هافعالیتانجاموزمانبندیبهاعتقاد

ومانیسازهایرویهوهافراینداساسبرکارهاانجامبهاعتقاد

شخصیهایسلیقهاساسبرنه

محرمانهمداركازخوداریوداریرازبهاعتقاد

هرونیخبرچیتهمت،سازی،شایعههرگونهازپرهیزبهاعتقاد

.نمایدتضعیفراکارکنانروحیهکه

کارمحلدردخانیاتازپرهیزبهاعتقاد

جامعهعرفوشاندرخورومناسبپوششبهاعتقاد

( 2)مبانی اعتقادی در طرح تكریم ارباب رجوع 



اشیاءوتجهیزاتکلیهازمناسباستفادهبهاعتقاد

سازمانمصرفیموارددرجوئیصرفهبهاعتقاد

کارمحیطمناسبچیدمانوآرایشبهاعتقاد

انوادگیخوشغلیزندگیبیناعتدالبرقراریوتوازنبهاعتقاد

سازمانیقدرتواختیاراتازصحیحاستفادهبهاعتقاد

فردیاهدافراستایدرسازمانیاهدافهمسوسازیبهاعتقاد

ایحرفهمسئولیتاحساسبهاعتقاد

( 3)مبانی اعتقادی در طرح تكریم ارباب رجوع 





شناخت 
ارباب رجوع

احترام به
ارباب رجوع

شنيدن حريهاي
ارباب رجوع

لذت کار براي
ارباب رجوع

خوش 
برخوردي

دوست داشتن 
ارباب رجوع

مفهوم تکري 

ريتار
منصفانه



ترنکاتي براي تفکر بيش



شودميآغازسازماندرعضويهرآموزشبارجوعاربابرضايت

ربارهدرجوعاربابتاکنيدمهيارامويطي،نکنيدقضاوترجوعاربابدرباره
کنندقضاوتشما

نيسترجوعاربابرضايتمندياثباتبرايموک دليليوياداري

اددخواهندانجامرااينکارديگران،نکنيدمراقبتخودمشتريازشمااگر،
بيانديشيدمشتريانبهرقيبانبجايپس

ندکرجوعمابهمجددامشتريتادهي انجامبايستياستالزمکهآنچههر

ونيرنگحيلهنهداردميگهوياداررارجوعاربابکهاستصداقت

کنيدتبعيضجايگزينراتواضع،مداومارتباطاتبرقراريبراي



کندميمعناراارتباطادامهبهنيازاحساسکهشماستکالملون

نگذاريدپاسخبدونرارجوعاربابتماسهرگز

کنيدحلرجوعاربابکمکبااالمکانحتيرامشکالت

وجاهمهدراحترامچراکه،نشويدقائلتبعيضرجوعارباببابرخورددرهرگز
استضروريمراجعينهمهبراي

استشتريبرمپيروزيبراياصرارشکستراهنزديکترين.بيانديشيدبرندهبرنده

کنيدتبعيضجايگزينراتواضع،مداومارتباطاتبرقراريبراي



استمشتريرضايتومطلوبکيفيتضامن،کارکنانبينموثرارتباطات

بازيييکاگراستپنگپينگبازيارتباط،کنيدبرقرارارتباطرجوعارباببا
شودنميانجامبازينکند

بگذاريداحترامرجوعاربابحقوحرفبهصادقانه

استمستمربهبودبرايمااولمشاوررجوعارباب

استسازمانبهرجوعاربابوروددروازهخوشناميوصداقت

کندميقضاوتشماکارمويطظاهروشماظاهراساسبررجوعارباب




