َّالـبفي
ٍاحذ آهَصؽ

جسوه هبحث ارتقاء ههارت هاي رفتاري و ارتباطي و
داساي گَاّيٌبهِ اػتبًذاسد ايضٍ 9001
دس هذيشيت ويفيت ٍ دسخِ يه ٓبلي اسصؿيبثي
ؿوبسُ ػٌذ -7530 :ف

آشنايي با حقوق گيرندگاى خدهت

ؿوبسُ ثبصًگشي 2 :

هذيشيت پشػتبسي داًـگبُ ٓلَم
پضؿىي هـْذ
تبسيخ ثبصًگشي 93/12/26 :

جسوه هبحث ارتقاء ههارت هاي رفتاري و ارتباطي و
آشنايي با حقوق گيرندگاى خدهت

تهيه كننده :
هديريت پرستاري دانشگاه علوم پسشكي هشهد
تنظين و هواهنگي :
واحد آهوزش بيوارستاى
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َّالـبفي
ٍاحذ آهَصؽ

جسوه هبحث ارتقاء ههارت هاي رفتاري و ارتباطي و
داساي گَاّيٌبهِ اػتبًذاسد ايضٍ 9001
دس هذيشيت ويفيت ٍ دسخِ يه ٓبلي اسصؿيبثي
ؿوبسُ ػٌذ -7530 :ف

هذيشيت پشػتبسي داًـگبُ ٓلَم

آشنايي با حقوق گيرندگاى خدهت

ؿوبسُ ثبصًگشي 2 :

پضؿىي هـْذ
تبسيخ ثبصًگشي 93/12/26 :

ارتقاء مهارتهای رفتاری و ارتباطی و آشنایی با حقوق گیرندگان خدمت
استثاط چ٘ؼت؟
استجبى ٓجبستؼت اص اًتمبل ٓمبيذ ،تفىشات ٍ احؼبػبت اص ؿخلي ثِ ؿخلي ديگش.
اًتمبل اًالٓبت ،افىبس ٍ احؼبػبت ،آًگًَِ وِ ثِ دسػتي دسيبفت ٍ فْويذُ ؿَد.
استجبى هَثش چيضي فشاتش اص كحجت وشدى يب ًليحت وشدى اػت.
استجبى ؿبهل پشػيذى ػَال،گَؽ دادى ثب دلت ،ػٔي دس فْويذى ًگشاًي ّب ٍ ًيبص ّبي ثيوبسً ،ـبى دادى يه سفتبس حشفِ اي ٍ ووه ثِ حل هـىالت
ثيوبس هي ثبؿذ.
اّو٘ت استثاط دس حَصٓ ػالهت
استجبى ثيي پشػتبس ٍ ثيوبس ،ثيوبس سا ثِ پضؿه ،پشػتبس  ،ديگش آوبء تين دسهبى ٍ ًْبيتبً خبًَادُ ٍ اختوبّ ٍكل هي وٌذ.
ثشاي ؿٌبخت ًيبص ّبي ثيوبس ثبيذ اثتذا خَد فشد ؿٌبختِ ؿَد ٍ دػتيبثي ثِ ايي ؿٌبخت ،ثذٍى ثشلشاسي استجبى  ،هيؼش ًوي ؿَد.
استجبى پبيِ پشػتبسي اػت چشا وِ ثَػيلِ استجبى فشا هي گيشين ٍ آهَصؽ هي دّين.
ثَػيلِ استجبى هي تَاى ثِ ثيوبس ووه وشد تب ثش تشع ٍ اهٌشاة خَد غلجِ وٌذ.
ثيوبساى هجتال ثِ ثيوبسي ّبي حبد ٍ هضهي دس ثشلشاسي استجبى ثب خبًَادُ ٍ ػبيشيي هـىل داسًذ.
ثحث استجبى هشثَى ثِ سؿتِ خبكي ًيؼت ٍ دس توبم سؿتِ ّب ٍخَد داسد.

هـىالت ٍهَاًْ استجبى والهي پشػتبسٍثيوبس
ًتبيح تحميك دسثيوبسػتبًْبي تْشاى 1386-
ووجَدتٔذادپشػتبسً-%83ذاؿتي ٍلت ٍفشكت وبفي- %76.7ون تَخْي هؼئَليي ثِ استجبى ثبثيوبس- %80ؿيَُ غيشاكَلي تمؼين وبسدسثخؾ- %56.7
داؿتي چٌذؿغلي ٍخؼتگي ًبؿي اصاهبفِ وبس- %53.3تفبٍت خٌؼيت%43.3
هيضاى استجبى والهي يه پشػتبسدسًَل ؿيفت30دليمِ %83.3-پشػتبساى ّيچ دٍسُ اهَصؿي دسهَسداستجبى ثبثيوبسسا ًگزساًذُ اًذ
استثاط ت٘ي کادس پشػتاسٕ ٍت٘واس
هـخلبتّ :وذلي -احتشام هتمبثل -افضايؾ آتوبدثيوبس
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َّالـبفي
ٍاحذ آهَصؽ

جسوه هبحث ارتقاء ههارت هاي رفتاري و ارتباطي و
داساي گَاّيٌبهِ اػتبًذاسد ايضٍ 9001
دس هذيشيت ويفيت ٍ دسخِ يه ٓبلي اسصؿيبثي

آشنايي با حقوق گيرندگاى خدهت

ؿوبسُ ػٌذ -7530 :ف

ؿوبسُ ثبصًگشي 2 :

هذيشيت پشػتبسي داًـگبُ ٓلَم
پضؿىي هـْذ
تبسيخ ثبصًگشي 93/12/26 :

هشاحل استثاط کادسپشػتاسٕ ٍت٘واس
اؿٌبيي /هشحلِ اخشا (ٓمذلشاسداد)  /هشحلِ پبيبًي
هْوتشٗي اصل دس پشػتاسٕ استثاط تشلشاسؿذُ ت٘ي ت٘واس ٍپشػتاس اػت ّ ،ش پشػتاس تاٗذ دس هشحلِ اٍل چگًَگٖ تشلشاسٕ استثاط سا
فشاگ٘شد تا تتَاًذ ً٘اصّإ ت٘واس سا تـخ٘ص دادُ ٍآًْاسا تشعشف ػاصد
استثاط اهشٕ اػت هذاٍم ٍهتماتل
* تَخِ :فشػتٌذُ اي هَثش اػت وِ َٓاهل هحيي سا هَسد ثشسػي لشاسدادُ ٍاًويٌبى حبكل وٌذ وِ پيبم دسيبفت ؿذُ اػت
ثشاي ثشلشاسي استجبى هَثش ثبيذ ثِ ػٌح آگبّي فشد ٍ پيؾ صهيٌِ ّبي رٌّي ٍ تدشثيبت لجلي ٍي تَخِ وشد
صثبى والم ثشاي افشادهختلف هٔبًي هتفبٍتي داسد؛
ػي  ،هيضاى تحليالت ٍصهيٌِ فشٌّگي ػِ هتغيش هـخق ّؼتٌذ وِ هٔبًي ٍ هفبّين سا تحت تأثيش لشاس هي دٌّذ ٍّويي هَهَّ دس هَسد استجبى
غيش والهي ّن كذق هي وٌذ.
هبهي ثشلشاسي استجبى هَثش ثب ديگشاى اػتفبدُ اص صثبى ٓبهِ هي ثبؿذ .
پ٘ام عثاستؼت اص ؿکل عٌٖ٘ ؿذُ هفَْم رٌّٖ فشػتٌذُ پ٘ام
کالهٖ
ًَ ؿتاسٕ/گفتاسٕ
ؼ٘شکالهٖ
 عالئنً /ـاًِ ّا /اؿاسات /تصاٍٗش /طػت ّا
استثاط
 سػوٖ /ؼ٘شسػوٖ
* تَجِ
دس استثاط دٍجاًثِ ،گ٘شًذُ ٍاکٌؾ ّا ًٍظشات خَد سا دستاسُ پ٘ام تِ اعالع فشػتٌذُ هٖ سػاًذ
استجبى والهي(ػبدُ تشيي ٍحذالل ولوبت)
3
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ٍاحذ آهَصؽ

جسوه هبحث ارتقاء ههارت هاي رفتاري و ارتباطي و
داساي گَاّيٌبهِ اػتبًذاسد ايضٍ 9001
دس هذيشيت ويفيت ٍ دسخِ يه ٓبلي اسصؿيبثي
ؿوبسُ ػٌذ -7530 :ف

آشنايي با حقوق گيرندگاى خدهت

ؿوبسُ ثبصًگشي 2 :

هذيشيت پشػتبسي داًـگبُ ٓلَم
پضؿىي هـْذ
تبسيخ ثبصًگشي 93/12/26 :

استجبى غيشوالهي(تي كذا -حشوبت ٍاؿبسات ٍ)...
ايدبدهحيي هٌبػت ثشاي ثشلشاسي استجبى
دادى اًالٓبت
گَؽ دادى ثِ ثيوبس
ٍهٔيت ثذى
حشين ؿخلي
ت٘ي گَؽ دادى ٍؿٌ٘ذى تفاٍت ٍجَدداسد
گَؽ دادى عول فعال اػت ٍتِ هعٌٖ دًثال هعٌٖ ٍهمصَد گـتي اػت ٍلٖ ؿٌ٘ذى ؼ٘ش فعال اػت
پاػخْاٖٗ کِ تِ تشلشاسٕ استثاط کوک هٖ کٌذ :
پبػخْبي وَتبُ -تىشاسولوبت وليذي -اػتفبدُ اصػَاالت ثبص -لوغ -يبفتي ساُ حل ّب -ثبصتبة احؼبػبت
پاػخْاٖٗ کِ تاعث اختالل دساستثاط ه٘ـَد:
لَت للت دادى ثي خب -پبػخْبي وليـِ اي -خلَهت  -تحويل اسصؽ ّب -وٌدىبٍي -تحميشوشدىً -شدوشدى ً -ليحت وشدى
دسٍغ ؿ٘شٗي ٗا حم٘مت تلخ
خجش ثذ :ثَوويّ« :ش خجشي وِ ًگشؽ يه فشد دس هَسد آيٌذُاؽ سا ثِ گًَِاي هٌفي ٍ ثِ ًحَ چـوگيشي تغييش هيدّذ»
هَهَّ افـبي خجش ثذ ثب ػِ چبلؾ اػبػي هَاخِ اػت :
 1ـ آيب ثيوبس حك داسًذ وِ خجش ثذ سا ثذاًٌذ؟
2ـ هحذٍديت وبدس دسهبى ٍ ديذگبُ آًبى دس هَسد افـبي خجش ثذ چيؼت؟
3ـ آيب ثيوبس هبيل اػت خجش سا ثـًٌَذ؟
ت٘واساى تِ دًثال  2چ٘ض ّؼتٌذ:
 1ـ همذاس وبفي اًالٓبت
2ـ فشكتي ثشاي كحجت وشدى ٍ فىش وشدى ثِ خَد
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َّالـبفي
ٍاحذ آهَصؽ

جسوه هبحث ارتقاء ههارت هاي رفتاري و ارتباطي و
داساي گَاّيٌبهِ اػتبًذاسد ايضٍ 9001
دس هذيشيت ويفيت ٍ دسخِ يه ٓبلي اسصؿيبثي
ؿوبسُ ػٌذ -7530 :ف

آشنايي با حقوق گيرندگاى خدهت

ؿوبسُ ثبصًگشي 2 :

هذيشيت پشػتبسي داًـگبُ ٓلَم
پضؿىي هـْذ
تبسيخ ثبصًگشي 93/12/26 :

ٍلتٖ حم٘مت سا تِ ت٘واس تگَٗ٘ن:
اٍالًً :گبُ ثيوبس ثِ صًذگي تغييش وشدُ ٍ تالؽ هيوٌذ اص ثبلي هبًذُ ٓوش خَد ثِ خَثي ٍ دسػتي اػتفبدُ وٌذ
ثاً٘اً :دس چٌيي هَاسدي ثيوبس دػتَسات پضؿىبى دسثبسُ دسهبى خَد سا ثْتش ٓول هيوٌذ
ثالثاً :ػبصگبسي ايي افشاد ثِ لحبٍ سٍاى ؿٌبختي ثب ثيوبسيّبي كٔت الٔالج ٍ پيبهذّبي آى ثؼيبس لبثل لجَلتش اص وؼبًي اػت وِ اص ثيوبسي خَد ثي
اًالّ ّؼتٌذ
چگًَِ خثش تذ سا تگَٗ٘ن؟
 1ـ آهبدُ ػبصي وبهل ؿشايي
 2ـ تشتيت دادى يه استجبى دسهبًي
 3ـ ثشلشاسي استجبى هٌبػت
 4ـ ّن دسدي ثب ٍاوٌؾّبي ثيوبس ٍ خبًَادُاؽ
 5ـ تـَيك وشدى ٍ احتشام ثِ احؼبع ثيوبس
افـبي خجش ثذ ٍ پبػخ ثِ پشػؾّبي دؿَاس
هْاستْإ استثاط دس هصاحثِ
ٓلش حبهش دػتخَؽ تغييشات ؿگفت اًگيض اػت ٍ استجبًبت حشف اٍل سا هي صًذ  .تحميمبت ًـبى هي دّذ وِ حذٍد  75دسكذ اص اٍلبت ؿجبًِ سٍص
هب ثِ ًحَي دس توبع ٍ استجبى ثب ديگشاى هي گزسد ٍ ويفيت صًذگي ّش ؿخق ثِ ويفيت استجبًبت اٍ ثب ديگشاى استجبى داسد .
ّوِ هب دس ه حيي وبس فشكتْبي يىؼبًي داسين اهب تٌْب وؼبًي هؼيش پيـشفت ٍ تشلي سا ثِ ػشٓت هي پيوبيٌذ ٍ احتشام  ،آتجبس  ،همبم ٍ توَل ثشاي
خَيؾ وؼت هي وٌٌذ وِ لذست ثيبى داؿتِ ثبؿٌذ  ،خَد سا ثِ دسػتي هٌشح وٌٌذ ٍ دس ؿشايي هختلف ٍ ثب افشاد هختلف استجبًي هٌبػت ٍ هَثش ثشلشاس
وٌٌذ .
استجبى دس هلبحجِ يىي اص ساّْبي ًفَر دس تفىش  ،احؼبػبت آوبل ٍ ٍاوٌـْبي ديگشاى اػت وِ ػجت هَافك ًوَدى آًبى ثب ؿشايي حبهش هي ؿَد .
پشػتبسي دس خبهِٔ حشفِ اي يىي اص هـبغلي اػت وِ ثبيؼتي ثيؾ اص ّوِ ثِ ايي ٌّش ٍالف ثَدُ ٍ ثب في صثبى ٍ استجبًبت والهي ٍ غيشوالهي ثتَاًذ
هذدخَي خَد سا تحت وٌتشل دسآٍسد .گبُ يه ًگبُ ،لحي كذا يب يه حشوت حبٍي پيبهي اػت وِ اص ًْفتِ تشيي دسًٍيبت فشد ػشچـوِ هي گيشد ٍ
هٌٔبي استجبى سا هـخق هي وٌذ ٍ ػجت اًتمبل خوالت يه وتبة ثِ ؿوب هي ؿَد.
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َّالـبفي
جسوه هبحث ارتقاء ههارت هاي رفتاري و ارتباطي و
داساي گَاّيٌبهِ اػتبًذاسد ايضٍ 9001
دس هذيشيت ويفيت ٍ دسخِ يه ٓبلي اسصؿيبثي
ؿوبسُ ػٌذ -7530 :ف

آشنايي با حقوق گيرندگاى خدهت

ؿوبسُ ثبصًگشي 2 :

ٍاحذ آهَصؽ
هذيشيت پشػتبسي داًـگبُ ٓلَم
پضؿىي هـْذ
تبسيخ ثبصًگشي 93/12/26 :

سٍاثي هب  ،هٌلَة ٍ غيش هٌل َة ؿىل دٌّذُ ثخؾ ٓوذُ اي اص اٍلبت سٍصاًِ هبػت ٍ هْبست دس استجبى هٌبػت پشػتبس ثب هذدخَ ػجت افضايؾ آتوبد ثِ
ًفغ ٍ دػت آٍسدّبي هتٔبلي ػالهت دس خبهِٔ اػت .
پشػتبساى ّش چِ ثْتش استجبى ثشلشاس وٌٌذ اص يه ًشف دس حشفِ خَد هَفك تش ٍ دسآهذ ثْتشي وؼت هي وٌٌذ ٍ اص ًشف ديگش تخت سٍص ثيوبسػتبًي سا
وبّؾ هي دٌّذ.
تحميمبت ًـبى هي دّذ وِ لشيت ثِ  70دسكذ اص خٌبّبي هحيي وبس كشفب ًبؿي اص استجبى هٔيف اػت .
تشلشاسٕ استثاط دس هصاحثِ
هلبحجِگش ثبيذ خَد سا هٔشفي وٌذ ٍ اص هلبحجِؿًَذُ ثپشػذ وِ دٍػت داسد چگًَِ اٍ سا خٌبة وٌٌذ .ػؤالّبي هلبحجِ ثبيذ ثِ صثبًي هٌشح ؿًَذ
وِ ثيي هلبحجِوٌٌذُ ٍ هلبحجِؿًَذُ استجبى هؤثش ثشلشاس ػبصد .هلبحجِؿًَذُ ثِ صثبًي وِ ثب آى هلبحجِ هيوٌذ ثبيذ وبهال هؼلي ثبؿذ.
تعشٗف هصاحثِ
هلبحجِ ٓجبست اػت اص پشػيذى ّذفوٌذاًِ اص يه ؿخق يب اؿخبف ثشاي وؼت اًالٓبت ٍ اخجبس ٍ هجي هٌبػت پبػخْب ثِ هٌَِس اًتـبس آى(.حجيت
صادُ هلىي .)7:1385،
هلبحجِ ٓجبست اػت اص يه گفت ٍ ؿٌَد هؼتمين ٍ سٍ دس سٍ ثب فشدي وِ لشاس اػت دسثبسُ يه هَهَّ ،اص ٍي اًالٓبتي وؼت ؿَد(.هٔتوذ ًظاد
)28:1386،
هذت هصاحثِ
دس گزؿتِ تلَس ثش ايي ثَد وِ هذت ّش هلبحجِ ًجبيذ اص حذٍد  30تب  35دليمِ تدبٍص وٌذ اهب تدشثيبتي وِ دس ايي هَسد ثِ ٍػيلِ پشػـگشاى هختلف
وؼت ؿذُ اػتً ،ـبى هي دّذ وِ پبػخگَيبى هي تَاًٌذ حتي حذٍد يه ػبٓت تب يه ػبٓت ٍ ًين ًيض ثِ ًَس فٔبل ٍ هـتبلبًِ دس هلبحجِ ؿشوت
وٌٌذ ،هـشٍى ثش ايٌىِ هَهَّ هَسد هٌبلِٔ ٍ يب ػَاالت ٍ هحتَاي پشػـٌبهِ خبلت ٍ خبرة ثَدُ ٍ ؿشايي هلبحجِ (صهبى ٍ هىبى ٍ َٓاهل ديگش) ثش
سٍي پبػخگَ تب ثيش هٌفي ًذاؿتِ ثبؿذ

"( هيـل ٍتشي گَال گويل،1372،ػبل،4ؽ ")5

ّذف اص استثاط اص ًظش هصاحثِ کٌٌذُ
)1

آگبُ وشدى هخبًت ًؼجت ثِ هؼبئل خبهِٔ

)2

آهَصؽ دادى هخبًجبى

)3

ػشگشم وشدى هخبًجبى

)4

تبهيي ًيبصّبي اًالٓبتي هخبىثبى

ٍٗظگْ٘إ هصاحثِ کٌٌذُ
)1

تيض ثيٌي ٍ ًىتِ ػٌدي ٍ وٌدىبٍي

)2

داؿتي رٍق ٍ اػتٔذاد ًَيؼٌذگي
6
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)3

تَاًبئي خَؿؾ ثب ًجمبت هختلف خبهِٔ

)4

كجش ٍ حَكلِ صيبد

)5

لذست تفىش ػشيْ

)6

ٓـك ثِ وبس خجشي

)7

سٓبيت اكَل اخاللي ٍ حشفِ اي ٍ داؿتي تمَا

)8

ًذاؿتي غشٍس ٍ تٔلت فىشي ،ػبدُ لَحي ٍ .....

)9

داؿتي حبفِِ اي ثيـتش اص حبفِِ هتَػي خبهِٔ

)10

آؿٌبئي ثب هْبستْبي استجبًي

)11

لذست تلوين گيشي ػشيْ

ؿوبسُ ثبصًگشي 2 :

ٍاحذ آهَصؽ
هذيشيت پشػتبسي داًـگبُ ٓلَم
پضؿىي هـْذ
تبسيخ ثبصًگشي 93/12/26 :

استثاط دس هصاحثِ تِ دٍ دػتِ عوذُ تمؼ٘ن ه٘ـَد:
)1

استجبى والهي

)2

استجبى غيش والهي

استثاعات کالهٖ
استثاط کالهٖ ؿاهل کلِ٘ اعالعاتٖ اػت کِ ت٘ي دٍ عشف هصاحثِ دس ؼالة گفتگَ ٍ تِ ت٘اى هؼتم٘ن هثادلِ ه٘ـَد ٍ تِ ػِ دػتِ تمؼ٘ن
ه٘ـَد:
الف) پبػخْبي هؼتمين هلبحجِ ؿًَذُ ثِ ػئَاالت هلبحجِ وٌٌذُ
ة)اًالٓبت ػشسيض يب اًالٓبت پيؾ ثيٌي ًـذُ ٍ غيش هٌتِشُ
ج) هٌبلت ون اسصؽ ٍ غيش هشٍسي ٍ لبثل حزف
استثاعات ؼ٘ش کالهٖ
استجبًبت غيش والهي ثيـتش دس غبلت هلبحجِ ّبي غيش خجشي ثِ وبس گشفتِ ؿذُ ٍ اص اّويت ثبالئي ثشخَسدا ساػت.
يىي اص اثضاسّبي هْن وِ ّوَاسُ دس اختيبس هلبحجِ وٌٌذُ اػت ،اػتفبدُ ثدب اص حشوبت دػت ،كَست ٍ اًَاّ ٍ الؼبم ًگبّْب ئٌي استجبًبت غيش والهي
دس حيي هلبحجِ اػت
ٍٗظگْ٘إ الصم تشإ کاس آهذٕ ٍ اثش تخـٖ ه٘اى استثاعات فشدٕ
)1

گـَدگي

)2

ّوذلي

)3

حوبيت گشي

)4

هثجت گشائي

)5

تؼبٍي

هعاٗة ٍ هحاػي هصاحثِ
هعاٗة هصاحثِ تغَس خالصِ عثاستٌذ اص :
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ؿوبسُ ثبصًگشي 2 :

ٍاحذ آهَصؽ
هذيشيت پشػتبسي داًـگبُ ٓلَم
پضؿىي هـْذ
تبسيخ ثبصًگشي 93/12/26 :

 -1هلبحجِ ٍلت گيش ٍ پشخشج اػت
 -2لذست تٔوين اًالٓبت ثِ ٓلت ووي تٔذاد آصهَدًي ّب ون اػت
 -3تٔجيش ٍ تفؼيش اًالٓبت دس هلبحجِ آصاد هـىل اػت
 -4ثِ افشاد هدشة ٍ هتخلق ًيبص اػت
 هحاػي آى: -1دس هَسد وَدوبى ،افشاد ثيؼَاد ،افشاد ثب اختالالت خَاًذى ٍ ًَؿتي ٍ ثيوبساى سٍاًي لبثل اػتفبدُ اػت
 -2حوَس هلبحجِ گش هيتَاًذ ثبٓث فْن ٍ دسن ػؤاالت ؿَد ٍ پبػخ هٌبػت اسائِ هيؿَد.
 -3اًالٓبت گؼتشدُ تش ٍ ٓويك تشي ثذػت هيآيذ
 -4تلَيشي اص ًگشؿْب ،احؼبػبت افشاد فشاّن هيؿَد( حجيت صادُ هلىي .)134:1385
پ٘ـٌْاداتٖ تشإ اًجام هصاحثٔ هغلَب
ًکاتٖ کِ اعتثاس سٍؽ هصاحثِ سا تاال هٖتشًذ عثاستٌذ اص:
-1فشٌّگ ٍ صثبى هلبحجِ وٌٌذُ ٍ ؿًَذُ يىي ثبؿذ
-2هلبحجِ گش اص ّذف ٍ هٌَِس هلبحجِ آگبُ ثبؿذ تب ثتَاًذ خْت ٍ هؼيش هلبحجِ سا ّذايت وٌذ
-3هلبحجِ گش اص وذگزاسي ٍ ًجمِ ثٌذي اًالٓبت آگبُ ثبؿذ
-4هلبحجِ گش هحيي آسام ٍ كويوي سا ثشاي هلبحجِ ؿًَذُ ثَخَد آٍسد
 -5هلبحجِ گش اص آوبل ًِشّب ٍ توبيالت ؿخلي خَد پشّيض وٌذ ٍ ّشگض دس همبم ثحث ٍ خذل ٍ هخبلفت ثب هلبحجِ ؿًَذُ ثشًيبيذ.
-6اگش ثشاي ثجت اص هجي كَت اػتفبدُ هيؿَد آتوبد ٍ اًويٌبى هلبحجِ ؿًَذُ ٍ سهبيت اٍ وؼت ؿَد.
-7ػؤاالت ثلَست ػبدُ ٍ ثذٍى اثْبم هٌشح ؿًَذ.
-8اص ػؤاالتي وِ ًيبص ثِ تخلق داسد خَدداسي ؿَد
-9هلبحجِ گش ؿًٌَذُ خَة ثبؿذ ٍػؤاالت سا خْت داس هٌشح ًىٌذ
 -10لجل اص خؼتگي هلبحجِ ؿًَذُ ثِ هلبحجِ پبيبى دّذ(.حجيت صادُ هلىي 135:1385،
(ّ )1وِ وبسّب ي هب ًَٓي استجبى ّؼتٌذ
صتاى تٌْا ٍػ٘لِ استثاعٖ ً٘ؼت کلوات  %7پ٘ام سا تـک٘ل هٖ دٌّذ .
چگًَگي آغبص پيبم  ،اغلت حبكل استجبى سا تٔييي هي وٌذ
ّوِ هب تدشثِ وشدُ اين وِ هٌَِسگَيٌذُ سا يىؼشُ وح فْويذُ اين  .گبّي ّوبى چٌذ ولوِ اي وِ دس آغبصػخي ثىبس هي ثشين وبفي اػت وِ ديگشاى سا
ثِ ثشداؿتي ًبدسػت اص ػخٌبى هب ػَق دّذ ٍ هَخت سًدؾ ٍ آصسدى آًْب ؿَد .
استجبى يه خيبثبى دٍ ًشفِ اػت
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ٍاحذ آهَصؽ
هذيشيت پشػتبسي داًـگبُ ٓلَم
پضؿىي هـْذ
تبسيخ ثبصًگشي 93/12/26 :

اسػال پ٘ام ٍ دسٗافت پ٘ام .
اگش هبيليذ استجبى هَفك ثبؿذ ثبيذ ًمٌِ ًِش ّبي همبثل سا گَؽ وٌيذ ٍ ثِ سٍؿٌي دسن وٌيذ ٍگشًِ فمي ػخٌَسي ٍ اًذسص دادُ ايذ .
صتاى ()%7
ثيـتش استجبًبت هب اص ساُ والم كَست هي گيشد دسحبليىِ كحجت وشدى ٍ ػخي گفتي ثِ تٌْبيي ثذتشيي ٍ ون اثشتشيي ؿيَُ اًتمبل اػت .
تحميمبت ًـبى دادُ اػت وِ تٌْب  %7اًالٓبت هب اص ًشيك والم هٌتمل هي ؿَد .
اگش هخبًت ؿوب چشت هي صًذ ٍ يب خويبصُ هي وـذ يب ثِ ٓبلن ّپشٍت سفتِ اػت ئٌي ؿوب اص  % 93ساُ اًتمبل اًالٓبت اػتفبدُ ًوي وٌيذ .
لحي ٍ عٌ٘ي()%33
ثِ والم خَد آٌّگ ثذّيذ تب تَخِ پبيذاستشي ثِ هخبًت خَد ثذّيذ .
ثب تغييش لحي ثِ ػخي خَد سٍح هي دّيذ .
 %38اًالٓبت هب اص ًشيك لحي ٍ ًٌيي كذاي هب هٌتمل هي ؿَد ئٌي  5ثشاثش والم
حشکات ()%55
گبُ لجخٌذ ثضًيذ  ،گبُ چْشُ دسّن ثىـيذ  ،گبُ لخت ٍ ثي آتٌب ثبؿيذ  ،گبُ هحىن ٍ ًشم چـن ثِ خبيي ثذٍصيذ .
اًؼبى ثِ تلَيشّبي هتحشن ثيـتش تَخِ ًـبى هي دّذ ٍ ٓاللِ فشاٍاًتشي داسد .
 %55اًتمبل اًالٓبت اص ًشيك حشوبت هلبحجِ وٌٌذُ اػت .
ػَال :
تاسصتشٗي ؿَُ٘ ًفَر کالم کذام اػت ؟
-

تمليذ

-

تَخِ ثِ فىش

-

سفتبسّبي ٓلجي ػؤي ٍ ثلشي ٍ لوؼي
يىي اص ثبسصتشيي ؿيَُ ّبي ًفَر والم ؿٌبخت ػيؼتن سٍحي افشاد ٍ تمليذ اص آى اػت ثشاي ايي ثِ دلت ثِ افشاد چـن ثذٍصيذ  ،ثِ ػخٌبى آًبى گَؽ
دّيذ ٍ ثجيٌيذ اص چِ ولوبتي  ،اص چِ لحي كذايي  ،تغييشات چْشُ  ،حبالت ٍ حشوبت چـوْب اػتفبدُ هي وٌٌذ .
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تبسيخ ثبصًگشي 93/12/26 :

ثِ گًَِ اي ثب آًبى كحجت وٌيذ وِ ثب ًحَُ فىش ٍ ٓولىشد رٌّيـبى هٌبثك ثبؿذ .
تِ عَس کلٖ افشاد دس استثاعات خَد تِ ٗکٖ اص چْاس ػ٘ؼتن عصثٖ صٗش گشاٗؾ داسًذ :
 )1تصشٕ  :خْبى سا ثِ كَست تلَيش هي ثيٌٌذ  ،تلَيشگشا ّؼتٌذ  ،لحي كذا ٍ تغييشات چْشُ ٍحشوبت ثذى آًْب هبًٌذ صيش اػت :
 ثِ ٌّگبم ؿٌيذى ثِ ًشف ثبال ًگبُ هي وٌٌذ ٍ دػتْب سا ثِ ًشف ثبال حشوت هي دٌّذ ثب ػشٓت ػخي هي گَيٌذ ٍ آٌّگ كذايـبى ثلٌذ اػت تٌفغ ػشيْ ػٌحي ٍ ًبهشتت داسًذ ٍ دس لؼوت ثباليي لفؼِ ػيٌِ تٌفغ هي وٌٌذ . )2افشاد ػوعٖ  :ثِ لغبت ٍ ٍاطُ ّبي ػؤي تىيِ داسًذ دػتْب سا تب ًيوِ ووش ثبال آٍسدُ ٍ ثب آى طػت هي گيشًذ آسام ٍ هٌِن  ،اص ٍػي لفؼِ ػيٌِ
تٌفغ هي وٌٌذ  .هي گَيٌذ  :ثبيذ گَؽ ثِ صًگ ثبؿن .
 )3افشاد لوؼٖ  :هفبّين احؼبػي سا هٌشح هي وٌٌذ ثِ ٌّگبم اًذيـيذى ثِ پبييي ٍ ًشف ساػت خَد ًگبُ هي وٌٌذ.
 حشوبت دػت  ،چْشُ ٍ آوبل خؼوبًي صيبد داسًذ دػتـبى سا پبييي ًگبُ هي داسًذ ٍ خَد سا ثِ وشات لوغ هي وٌٌذ. تٌفغ ٓويك ٍ اص توبم لفؼِ ػيٌِ تٌفغ هي وٌٌذ . )4افشاد حؼاتگش (هٌغمٖ ٍ اػتذاللگش )  :ولوبت آهيختِ ثب هٌٌك ٍ اػتذالل داسًذ هَلْ اًذيـيذى ثِ پبييي ٍ ًشف چپ ًگبُ هي وٌٌذ لحي
آّؼتِ ٍ آسام ٍ ؿيَا ػخي هي گَيٌذ حشوبت دػت ٍ تغييشات ليبفِ دس آًْب اًذن اػت .
تحميمبت ًـبى دادُ اػت وِ ثب حغ ثيٌبيي  %83-87هٌبلت ٍاسد هغض هب هي ؿَد.پغ چـوبى هب دس دسيبفت اًالٓبت ًمؾ ٓوذُ سا ثِ ْٓذُ داسًذ
پغ اص حغ ثيٌبيي هذد ثگيشيذ ٍ تبثيش ٍ تَاى ولوبت خَد سا افضايؾ دّيذ .
ّشچِ حَاع پٌدگبًِ هخبًت سا ثيـتش دخبلت دّيذ استجبًي دليك تش ٍ ثِ يبدهبًذًي تش سا ثٌب ًْبدُ ايذ.
تـَٗك
ثلشي ..............وبدٍ
ػؤي  ..............ثبسوال  ،آفشيي
لوؼي  ..............دسآغَؽ وـيذى  ،تحشيه چـبيي
اگش ؿخليت افشاد سا ثـٌبػين استجبًي هَثش ٍ ػَدهٌذ خَاّين داؿت
دکتش کاسل ًَٗگ سٍاًـٌاع ػَٗ٘ؼٖ تحم٘ماتٖ داسد ٍ هٖ گَٗذ اًؼا ى دس دٍ گشٍُ اػت :
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ٍاحذ آهَصؽ
هذيشيت پشػتبسي داًـگبُ ٓلَم
پضؿىي هـْذ
تبسيخ ثبصًگشي 93/12/26 :

 )1افشاد دسًٍگشا ( %25)introvertsهشدم سا تـک٘ل هٖ دّذ
-

ثِ اكَل ٍ حمبيك دًيبي دسٍى توبيل داسًذ .

-

ثب پشدُ هخيوي وِ ثِ دٍس خَد هي وـٌذ اص دًيبي دسٍى خَيؾ حشاػت هي وٌٌذ .

-

اغلت گَؿِ گيش  ،ووشٍ ٍ دػت ٍ پب چلفتي اًذ .

-

هتىي ثِ اًذيـِ اًذ ٍ لجل اص ػخي گفتي هي اًذيـٌذ .

-

ػش دس الن خَد داسًذ .
 ) 2افشاد تشٍى گشا (  %75 )extrovertsهشدم سا تـک٘ل هٖ دٌّذ .

-

افشادي خًَگشم ٍ اختوبٓي اًذ ٍ ثب ّوِ وغ هي خَؿٌذ .

-

هتىي ثِ ٓول ّؼتٌذ .

-

اٍل ػخي هي گَيٌذ ٍ ػپغ هي اًذيـٌذ .

صو٘و٘ت تا افشاد دسٍى گشا ٍ تشٍى گشا
ثشاي كويويت ثب افشاد دسٍى گشا  :ثجيٌيذ چِ ايذُ ّب ٍ اسصؿْبيي ثشاي آًبى اّويت داسد آًگبُ ثىَؿيذ تب ثب تَخِ ثِ چبسچَثْبي رٌّي ؿبى ثب آًْب سفتبس
وٌيذ  ٍ.يب دس ثبسُ وبسّبيي وِ دسدػت الذام داسيذ كحجت وٌيذ .
ثشاي كويويت ثب افشاد ثشٍى گشا  :ثِ آًْب ًـبى دّيذ وِ آًچِ هي گَييذ ٍ ٓول هي وٌيذ ثب اًذيـِ ٍ سفتبس ػبيش هشدم خْبى ّوبٌّگ اػت .ػخٌبى
خَد سا حَل ًِشيبت هشدم توشوض دّيذ .
دوتش وبسل يًَگ دستحميمبت خَد ثِ ايي ًتيدِ سػيذ وِ ّوِ دسٍى گشايبى ٍ ثشٍى گشايبى ّشوذام ثب چْبس گشايؾ هختلف ثِ ػيش ٍ ادسان خْبى هي
پشداصًذ ٍ غبلجب اًؼبًْب تحت تؼلي يىي اص ايي چْبس وٌؾ ّوِ چيض سا دسن هي وٌٌذ ٍلي ثِ هٌٔي ًفي وبهل وٌـْبي ديگش ًيؼت چَى هي تَاًذ
دسهويش ًبخَدآگبُ فشد ثبؿذ ٍثشسفتبس ٍي تبثيش گزاسد .

 )1کٌؾ اًذٗـوٌذ  :ايي افشاد ؿذيذا پبيجٌذ اكَل ٍ لَآذ ّؼتٌذ ٍ دس تدضيِ ٍ تحليل هؼبيل هْبست داسًذ ػشٍوبسؿبى پيَػتِ ثب آذاد  ،حمبيك ٍ
تدضيِ ٍ تحليل ػيؼتوْب اػت .
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ؿيَُ استجبى ثب ايي افشاد  :كحجتْبي خَد سا ثب تئَسي ٍ اكَل آغبص وٌيذ اًالٓبتي ساوِ دس اختيبسؿبى هي گزاسيذ ثب حمبيك ٍ اػتذالل آهيختِ ثَدُ ٍ
داساي يه تمذم ٍ تبخش هٌٌمي ثبؿذ
 )2کٌؾ عاعفٖ  :ثِ خبي ايٌىِ اّذاف خَد س ا ػجه ٍ ػٌگيي وٌٌذ ٍ ًمبى هٔف ٍ لَت آى سا ثؼٌدٌذ ّوِ چيض سا ثشهجٌبي چبسچَة اسصؿْبي
ؿخلي خَد هي ثيٌٌذ ٍ لوبٍت هي وٌٌذ ايي افشاد خًَگشم ٍ اختوبٓي اًذ دس سٍاثي ٓوَهي ٍ داٍسي ٍ هـبٍسُ ثيي افشاد ٍ ايدبد تفبّن ثيي آوبي يه
گشٍُ ٍالٔب ػشآهذًذ .

ؿَُ٘ استثاط تااٗي افشاد  :اسصؿْبي صًذگي تبى سا هٌشح وٌيذ تب اص خْت گيشي اكلي ؿوب ًؼجت ثِ صًذگي آگبُ ؿًَذ  .هشالت ثبؿيذ وِ احؼبع
وٌٌذ سٍاثي ثب ؿوب تْذيذ آهيض ًيؼت ثلىِ حوبيت وٌٌذُ اػت.
 )3کٌؾ ؿَْدٕ  :ايي افشاد لذست تدؼن خاللي داسًذ ٍ ايذُ ّبي ػبصًذُ ٍ ثذئي سا اسايِ هي وٌٌذثب اػتفبدُ اص ثليشت خَد سٍي حذػيبت ٍ
احتوبالت وبس هي وٌٌذ دس ثشًبهِ سيضي دساصهذ ت  ،افىبس ػبصًذُ ٍ ًگبسؽ ثذيْ ػشآهذًذ .
ؿيَُ استجبى ثب ايي افشاد  :فمي وبفي اػت ايي افشاد سا اص تدؼوبت رٌّي ٍاّذاف ًْبيي خَد ثبخجش وٌيذ ثي دسًگ ؿوب سا يبسي هي وٌٌذ .
 )4کٌؾ حؼٖ  :ايي افشاد پشاًشطي  ،سن ٍ اّل ٓول اًذ ٍ وبس سا ثِ حشف ٍ اُْبس ًِش تشخيح هي دٌّذ آًچِ ثشايـبى هْن اػت ”ّويي خب ٍ ّن
اوٌَى“اػت ايي افشاد دس ساُ اًذاصي ًشحْب  ،دادٍػتذ  ،هيبًديگشي ٍ هزاوشُ وشدى ٍ تجذيل ايذُ ّب ثِ ٓول ٍالٔب ػشآهذًذ .
ؿيَُ استجبى ثب ايي ا فشاد  :ػٔي وٌيذ ثب كشاحت فمي اص ًتبيح وبس ثبخجشؿبى وٌيذ ٍ اص ؿشح خضئيبت ثپشّيضيذ .

چِ کٌ٘ن کِ توشکض حَاػواى تِ گٌَٗذُ تمَٗت ؿَد ؟
 )1فضإ هٌاػة  :هحيي گفتگَ ثبيذ اص ػشٍ كذا ٍ سفت ٍ آهذّبي پي دس پي ٍ هَأًي ايي لجيل دٍس ثبؿذ .
)2حضَس جؼواًٖ ً :شص ًـؼتي  ،توبع خؼوي  ،تىبى دادى ػش ٍ تغييشات چْشُ ثِ ٌّگبم گَؽ وشدى ػخٌبى ديگشاى هَخت هي ؿَد حشفْبي
آًبى هشوض تَخِ لشاس گيشد ( .ساحت ثٌـيٌيذ ٍ دػت ٍپب سا سٍي ّن ًيبًذاصيذ )ثشاي ايٌىِ ٓاللِ خَد سا ثِ ػخٌبى گَيٌذُ ًـبى دّيذ ووي ثِ ػوت
خلَ هتوبيل ؿَيذ .
)3حضَس رٌّٖ  :اگش رٌّي هغـَؽ ٍ افؼشدُ ٍ ًگشاى داؿتِ ثبؿيذ اگش چِ ثِ گَيٌذُ ًگبُ وٌيذ ٍ ػشّن تىبى دّيذ ػيوبي اٍ سا ًوي ثيٌيذ ٍ ًوي
تَاًيذ سؿتِ والم گَيٌذُ سا پيگيشي ًوبييذ  .ػٔي وٌيذ هٌبلت سا يبدداؿت وٌيذ ٍ دس ًَل كحجت ثِ چْشُ ٍ لحي والم ًشف همبثل تَخِ وٌيذ
ٌّ.گبم كحجت وشدى اص داٍسي ثپشّيضيذ ٍ ثِ ػيؼتن سٍحي اٍ (ثلشي  ،ػؤي  ،لوؼي ) تَخِ وٌيذ .
دل٘ل ػشػشٕ گَؽ کشدى چ٘ؼت؟
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-

فىش هي وٌين خَدهبى هٌلت ثْتشي ثشاي گفتي داسين.

-

گَيٌذُ يب پيبهؾ سا دٍػت ًذاسين .

-

تلَس هي وٌين وِ آًچِ سا گفتِ خَاّذ ؿذ سا اص لجل هي داًين .

-

گَيٌذُ  ،اًگيضُ اي سا ثشاي ؿٌيذُ ثشايوبى تذاسن ًذيذُ اػت .

-

هحيي گفت ٍ ؿٌَد هحيي هٌبػجي اػت ٍ ثِ ػَْلت هَخت پشت ؿذُ حَاع هي ؿَد .

-

رٌّوبى ثؼتِ اػت .

-

دس ًتيدِ گيشي وشدى هٌلت ؿتبة ثِ خشج هي دّين .

ٍاحذ آهَصؽ
هذيشيت پشػتبسي داًـگبُ ٓلَم
پضؿىي هـْذ
تبسيخ ثبصًگشي 93/12/26 :

اگش اص وؼبًي وِ دس هحيي وبس ثب ديگشاى خَة استجبى ثشلشاس هي وٌٌذ ٍ سهض هَفميتـبى ػَال وٌيذ  %90اص پبػخْب حىبيت اص آى داسد وِ ايي افشاد ثب
دلت ٍ هتبًت ثِ ػخٌبى ّوىبساى ٍ اًشافيبى خَد گَؽ هي دٌّذ .
ؿَُ٘ ّإ هختلف گَؽ کشدى
-

ًلفِ ٍ ًيوِ ؿٌيذى:اغلت ايٌگًَِ ّؼتين ٍ چيضّبيي سا وِ ًوي خَاّين ثـٌَين غشثبل هي وٌين گَيٌذُ اص حشوبت هب ثِ ثي تَخْي هبى پي هي ثشد ٍ
اًگيضُ خَد سا ثشاي اداهِ ػخي اص دػت هي دّذ ثخلَف اگش هلون ٍ لبًْ ثبؿذ .

-

ثي تفبٍت ؿٌيذى :ثٔوي ثذٍى ّيچ حشوتي ػشخبيـبى هي ًـيٌٌذ ٍ ثِ ػخٌبى ديگشي گَؽ فشا هي دٌّذ ًشف همبثل ثب ػشدي ٍ ثي تفبٍتي ؿًٌَذُ
ػخي خَد سا لٌْ هي وٌذ ايي ؿيَُ فمي ثشاي توبؿبي فيلن هٌبػت اػت .

-

ؿٌيذى تَام ثب تلذيك  :ؿـذاًگ حَاع خَد سا ثِ ػخٌبى گَيٌذُ هٌَٔف هي داسين ٍ ثب حشوت ػش ٍ گفتي ولوبت وَتبّي ثِ گفتبسؽ كحِ هي
گزاسين تمشيجب هي تَاًين هيضاى اًالٓبتي ساوِ اص اٍ دسيبفت هي وٌين ثِ دٍ ثشاثش ثشػبًين ً .مغِ ضعف اٗي سٍؽ ايي اػت وِ ػخٌبى گَيٌذُ سا اص آغبص
تب اًدبم گَؽ هي وٌين ثذٍى ايٌىِ خولِ اي ثگَيين ثِ ّويي دليل ًوي تَاًين هٌوئي ثبؿين وِ ػخٌبى اٍ سا دسػت اػتٌجبى وشدُ اين .

-

دليك ؿٌيذى; گَؽ وشدى  :يه هْبست اوتؼبثي اػت تفبّن هتمبثل ٍ ًتبيح اسصًذُ دس پي داسد دس ايي سٍؽ گفت ٍ ؿٌَد دًٍشفِ ٍ يب گشٍّي اػت
گَؽ دل ػپشدى ٍ تفبّن ًشفيٌي دليك ؿٌيذى ٍدسن وشدى سا ثِ دًجبل داسد لزا ثشاي ثىبس ثشدى ايي سٍؽ ثبيؼتي ثب چـوبى خَد حبالت ٍ حشوبت
گَيٌذُ سا صيش ًِش ثگيشيذ خَاُ هخبلف خَاُ هَافك اػتٌجبى خَد سا ثب ػخٌبى ٍي آالم وٌيذ  .ثِ اٍ هدبل دّيذ تب ًمبى اثْبم سا سفْ وٌذ آًچِ سا ديذُ يب
ؿٌيذُ ايذ دس رّي خالكِ وٌيذ ٍ ػپغ ثب صثبًي ػبدُ  ،اػتٌجبى خَد سا ثب لحٌي دٍػتبًِ ثيبى وٌيذ ٍ .لتي احؼبػبت ٍ ّيدبًبت صيبدي اص ػَي
گَيٌذُ هـبّذُ هي وٌيذ ثِ آخشيي هَسد آى ٍاوٌؾ ًـبى دّيذ  .اػتٌجبى خَد سا ثب ولوبت خبلي اص تٔلت هٌشح وٌيذ ثب ولوبت صيش  :ثِ ًِش هي سػذ
وِ ...اگش دسػت فْويذُ ثبؿن ...ثبيذ احؼبع تَ ايي ثبؿذ وِ ...
فٌَى دل٘ك ؿٌ٘ذى پٌج تاػت ؟
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-

تٔجيش ٍ تفؼيش وشدى  :ثب اػتفبدُ اص گٌديٌِ لغبت ؿخلي خَد هٌبلجي سا وِ ؿٌيذُ ايذ ثشاي گَيٌذُ ثب تٔجيش خَدتبى ثبص گَ وٌيذ .

-

أًىبع احؼبػبت ٍ :لتي وؼي ًبساحت ٓ ،لجبًي ٍ آؿفتِ حبل ثِ ًِش هي سػذ ّوذسدي خَد سا ثب ولوبتي ثِ اٍ هٌٔىغ وٌيذ .

-

أًىبع هفبّين  :ثِ ًَس خالكِ حمبيك ٍ هحتَاي ػخي گَيٌذُ سا ثِ اٍ هٌٔىغ وٌيذ .

-

تشويت وشدى ً :ىبت هختلف ػخٌبى گَيٌذُ سا ثب ّن تشويت وشدُ ٍ دسيه خولِ هٌٔىغ وٌيذ

-

تدؼوبت خَد سا ثب كذاي ثلٌذ ًـبى دّيذ  :دس رّي خَد هدؼن وٌيذ وِ اگش ثِ خبي آى ؿخق ثَديذ چِ احؼبػي داؿتيذ ؟
ّشٍلت احؼبع وشديذ گَيٌذُ توبم هٌبلت سا دس اختيبس ؿوب گزاؿتِ هي تَاًيذ ؿوب گفتي سا آغبص وٌيذ .ؿٌيذى ٍالٔي; گَؽ وشدى وبس پشهـمتي
اػت ٍلي ًتبيح آى اسصؽ ايي تالؽ سا داسد .ػٔي وٌيذ دس ًَل گفت ٍ گَ ادة ٍ احتشام سا سٓبيت وٌيذ .
چگًَِ ػَال کشدى ؟
ػَاالت سا تاص (:)open question
 دسثبسُ  ....حشف ثضى. وبس خَد سا اص چِ خْت دٍػت داسي ؟(چِ،چٌَس،چشا) هذيشيت چٌَس اػت ؟كشفب ايٌگًَِ ػَال ًىٌيذ چَى گبّي خٌجِ ثبصخَيي داسد ٍ خَاة ًوي گيشيذ .
ػَاالت تؼتِ ( :)closed questionاوثشا خَاثؾ (ثلي  ،خيش )اػت .ثشاي خلَگيشي اص پشچبًگي افشاد هفيذ اػت .
 خبًَس هَسد ٓاللِ ؿوب چيؼت ؟ هذيش ؿوب ويؼت ؟ آيب وبس خَد سا دٍػت داسيذ ؟ػَاالت تاصجَٗاًِ  :ثشاي ايٌىِ پيشاهَى هَهَٓي ثِ وٌذٍوبٍ ثپشداصيذ اص ايٌگًَِ ػَاالت اػتفبدُ وٌيذ :
ديگِ چي ؟ ثٔذ چي ؿذ ؟ فشد ديگشي ّن ثَد ؟ وِ ايٌٌَس ؟ ثٔذ چِ وشدي ؟ چٌَس اص آة دس آهذ ؟ گفتي  ،ودب ثَدي ؟ ثب آى چِ وشدي ؟
ػَاالت ؼ٘ش کالهٖ  :ثبال وـيذى اثشٍ  ،هىث آهيختِ ثب اًتِبس  ،ثب آٌّگ ثلٌذ ”اٍم“ گفتي
ثشاي ايٌىِ ػَاالتي وِ پـت ػشّن هٌشح هي وٌيذ سًگ ٍ ثَي ثبصخَيي ثِ خَد ًگيشد لجل اص ًشح ػَال ثٔذي خالكِ اي اص ّش پبػخ سا هٌشح وٌيذ
.
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سفتبس هب اغلت ًبخَدآگبُ ثب ديگشاى ػخي هي گَيذ اگش چِ صثبى سفتبس وبهلتشيي ٍػيلِ استجبًي ًيؼت اهب اغلت سٍؿي تش اص صثبى ولوبت ػخي هي گَيذ .
چشا وِ صثبى احؼبػبت ٍ َٓاًف اػت اگش سفتبس خَد سا تحت وٌتشل دساٍسين ٍ ثِ ٓىغ ثب صيش ًِش گشفتي آوبل سفتبسي ديگشاى رٌّـبى سا ثخَاًين هب
هي تَاًين ساثٌِ ّبي هَثشتشي ثشلشاس وٌين .
هحَس ّإ اػاػٖ فعال٘ت حشفِ إ پشػتاساى
Code of professional conduct
 پشٍفـٌبليؼن حيٌِ ٍ اثٔبد تْٔذ افشاد يه حشفِ سا ثِ آى حشفِ ٍ ثِ خبهِٔ اي وِ اص خذهبت آى حشفِ ثْشُ هٌذ هي ؿًَذ تٔييي هي وٌذ.


حشفِ پشػتبسي اص افشاد خَد اًتِبس داسد وِ اص ًِش فشدي ٍ حشفِ اي ًَسي ٓول وٌٌذ وِ آتوبد ٍ اًويٌبى افشاد خبهِٔ سا ًؼجت ثِ حشفِ حفَ وشدُ ٍ
دس ًي يه استجبى حشفِ اي آى سا استمبء ثخـٌذ.

 پشػتبساى ًؼجت ثِ افشاد خبهِٔ ٍ ّوچٌيي حشفِ خَد ثشاي اسئِ هشالجتي ايوي ٍ ؿبيؼتِ ،هتٌبػت ثب ًيبصّبي افشاد ،گشٍُ ّب ٍ خَاهْ دس ساػتبي اّذاف
ٍاالي حشفِ خَد هؼئَليت داسًذ.
 اّذاف اسائِ وذّبي فٔبليت حشفِ اي ثشاي پشػتبساى
 تٌِين يه اػتبًذاسد هلي هَسد اًتِبس ثشاي فٔبليت ّبي پشػتبساى ٍ آگبُ وشدى آًبى اص ايي اػتبًذاسدّب ثشاي هؼئَليت پزيشي حشفِ اي
 آگبُ وشدى خبهِٔ اص اػتبًذاسدّبي حشفِ اي وِ هي تَاى اص يه پشػتبس اًتِبس داؿت
 ايدبد يه پيىشُ هٌؼدن حشفِ اي
 ثِ ٌَٓاى يه پشػتبس ؿوب ثبيذ ػالهت ثيوبساى/هذدخَيبى سا حفَ وٌيذ
 ػالهت خبهِٔ سا حفَ وٌيذ
 ثِ ؿيَُ اي هٌبػت ٍ دس خَس آتوبد هشدم ٓول وٌيذ
 ثب سفتبس خَد خَؿٌبهي حشفِ سا تأئيذ ٍ حوبيت وٌيذ
فشاهَؽ ًکٌ٘ذ کِ :
 ؿوب هؼئَل آوبل خَد ّؼتيذ ٍلَ ايٌىِ وبسي سا ثِ تَكيِ ديگشاى اًدبم دادُ ثبؿيذ
 ؿوب ٍُيفِ هشالجت اص ثيوبساى/هذدخَيبًي سا ثِ ْٓذُ داسيذ وِ ثشاي دسيبفت هشالجتي ايوي ٍ ؿبيؼتِ هشاخِٔ وشدُ اًذ
 ؿوب ثبيذ پبي ثٌذ ثِ لَاًيي وـَسي وِ دس آى صًذگي هي وٌيذ ثبؿيذ
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هحَسّإ اػاػٖ عولکشد حشفِ إ پشػتاساى کذّإ اػتشال٘ا ،اهشٗکا :
ثِ ٌَٓاى يه پشػتبس ؿوب هَُف ّؼتيذ وِ:
 ثِ ثيوبس/هذدخَ ثِ ٌَٓاى يه فشد احتشام ثگزاسيذ
 لجل اص اسائِ دسهبى يب هشالجت سهبيت آگبّبًِ ثيوبس سا خلت وٌيذ
 اًالٓبت هحشهبًِ سا حفبُت وٌيذ
 ثب ديگش افشاد تين ثْذاؿتي ّوىبسي وٌيذ
 تَاًوٌذي ٍ داًؾ حشفِ اي خَد سا ثِ سٍص ًگِ داسيذ
 لبثل آتوبد ثبؿيذ ٍ آتوبد ديگشاى سا ثب سفتبس خَد گؼتشؽ دّيذ
 ثشاي ؿٌبػبيي ٍ ثِ حذالل سػبًذى خٌشاتي وِ هتَخِ ثيوبس/هذدخَ اػت تالؽ وٌيذ
(اًگل٘غ) ٗک پشػتاس حشفِ إ تاٗذ :
 ثِ ؿيَُ اي ايوي ٍ ؿبيؼتِ ٓول وٌذ
ّ وبٌّگ ثب اػتبًذاسدّبي هَسد تَافك حشفِ اي ٓول وٌذ
 سفتبسي ًىٌذ وِ هَخت ثي آتجبسي حشفِ گشدد
ّ وبٌّگ ثب لَاًيي حشفِ اي ٓول وٌذ


ٓالئك ثيوبس/هذدخَ سا ثذٍى تَخِ ثِ خٌغً ،ظاد ،ػي ،ؿيَُ صًذگي ٍ ثبٍسّبي هزّجي ٍ فشٌّگي اٍ دس اٍلَيت لشاس دّذ

 ػالهتي ،سفبُ ٍ تلويوبت آگبّبًِ ثيوبس/هذدخَ سا هَسد حوبيت لشاس دّذ
 آتوبد دس سٍاثي حشفِ اي سا ثب حفَ احتشام ثِ افشاد ٍ خلَكيبت آى ّب گؼتشؽ دّذ
 اًالٓبت ؿخلي وؼت ؿذُ دس يه ساثٌِ حشفِ اي سا هحشهبًِ تلمي وٌذ
 اص اسائِ اًالٓبت ًبدسػت يب تجليغ ًبثدب دس هَسد هحلَالت ثْذاؿتي ٍ خذهبت پشػتبسي خَدداسي وٌذ
ٗک پشػتاس حشفِ إ تاٗذ تِ ؿَُ٘ إ اٗوي ٍ ؿاٗؼتِ عول کٌذ :
 حفَ ٍ استمبء داًؾ ٍ هْبست ّبي حشفِ اي ثب ؿشوت دس ثشًبهِ ّبي آهَصؽ هذاٍم
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ٓ ذم دخبلت دس حيٌِ ّبي خبسج اص ؿشح ٍُبيف
 فٔبليت هتٌبػت ثب اػتبًذاسدّبي حشفِ اي
 تَخِ ثِ هحذٍديت ّبي فشدي دس اسائِ هشالجت
 يه پشػتبس حشفِ اي ثبيذ ّوبٌّگ ثب اػتبًذاسدّبي هَسد تَافك حشفِ اي ٓول وٌذ
 حلَل اًويٌبى اص تٌبثك اػتبًذاسدّبي فٔبليت ثب اػتبًذاسدّبي هَسد تَافك ثشاي حفَ اهٌيت فشد ،ثؼتگبى ٍ ّوىبساى
 گضاسؽ هَاسد هـبّذُ ؿذُ اص ًمن هشالجت ايوي ٍ يب هَاسد غيش اخاللي ٍ ػَال ثشاًگيض
 هذاخلِ دس خْت حفبُت اص ثيوبس ٍ گضاسؽ ثِ هؼئَليي ثبالتش

ٗک پشػتاس حشفِ إ ًثاٗذ تِ ؿَُ٘ إ عول کٌذ کِ هَجة تٖ اعتثاسٕ حشفِ گشدد
 فٔبليت ّبي پشػتبس دس صًذگي ؿخلي اؽ خذا اص حشفِ ًجَدُ ٍ هي تَاًذ اثشات خبًجي ثش حشفِ داؿتِ ثبؿذ
 آوبل پشػتبس دس ّوِ هَالْ ثبيذ دس خْت حفَ ٍ استمبء آتوبد ٓوَهي ثِ حشفِ ثبؿذ
ٗک پشػتاس حشفِ إ تاٗذ ّواٌّگ تا لَاً٘ي حشفِ إ عول کٌذ :
 آؿٌبيي ثب لَاًيي ٍ همشسات حشفِ اي
 اختٌبة اص ٍاسد ؿذى (هؼتمين يب غيش هؼتمين) دس فٔبليت ّبي هغبيش ثب لَاًيي حشفِ اي
ٗک پشػتاس حشفِ إ تاٗذ عالئك ت٘واس/هذدجَ سا تذٍى تَجِ تِ جٌغً ،ظاد ،ػي ،ؿَُ٘ صًذگٖ ٍ تاٍسّإ هزّثٖ ٍ فشٌّگٖ اٍ دس اٍلَٗت
لشاس دّذ :
 احتشام ثِ اسصؽ ّب ٍ ثبٍسّبي فشٌّگي ،توبيالت فشدي ٍ ،تلويوبت ثيوبس/هذدخَ ٍ ثؼتگبى ٍي دس ثشًبهِ سيضي ٍ اسائِ هشالجت هَثش
 دس لوبٍت ّبي حشفِ اي هشتجي ث ب ٓالئك ٍ حمَق افشادً ،جبيذ دس تمبثل ثب حمَق اًؼبًي يب لبًًَي افشاد ٓول وٌذ
ٗک پشػتاس حشفِ إ تاٗذ ػالهتٖ ،سفاُ ٍ تصو٘وات آگاّاًِ ت٘واس/هذدجَ سا هَسد حواٗت لشاس دّذ :
 دادى اًالٓبت دس هَسد هَهَّ ٍ ّذف هشالجت ثِ ثيوبس/هذدخَ يب ثؼتگبى ٍي ٍ تالؽ ثشاي ووه ثِ آى ّب دس اتخبر تلويوبت آگبّبًِ
 دس ؿشايي ٓذم ُشفيت فشد ثشاي تلوين گيشي يب تَاًبيي ثشلشاسي استجبى ،تالؽ ثشاي يبفتي ًوبيٌذُ يب ٍويل هٌبػت وِ ثتَاًذ ًمٌِ ًِشات ثيوبس سا
هٌتمل وٌذ
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ٗک پشػتاس حشفِ إ تاٗذ اعتواد هَجَد دس سٍاتظ حشفِ إ سا تا حفظ احتشام تِ افشاد ٍ خصَص٘ات آى ّا گؼتشؽ دّذ :
 تَخِ ثِ ٓذم تٔبدل لذست دس استجبى ثب ثيوبس /هذدخَ ٍ تالؽ ثشاي ثِ حذالل سػبًذى اهىبى ػَء اػتفبدُ اص ايي هَهَّ
 حفَ هشصّبي حشفِ اي دس استجبى ثب ثيوبس /هذدخَ ٍ ثؼتگبى
 تَخِ ثِ تأثيش ًمؾ ّبي هختلف اختوبٓي وِ پشػتبس ثِ ْٓذُ داسد ثش هَلٔيت حشفِ اي ٍي
ٗک پشػتاس حشفِ إ تاٗذ اعالعات ؿخصٖ کؼة ؿذُ دس ٗک ساتغِ حشفِ إ سا هحشهاًِ تلمٖ کٌذ :
 حفَ اًالٓبت ثيوبس/هذدخَ دس حذ پشػٌل هشٍسي ٍ ثب اّذاف حشفِ اي خبف خْت حفَ حشين
 دس كَست هشٍست اسائِ اًالٓبت ثِ ديگش افشاد تين ثْذاؿتي پشػتبس ثبيؼتي اصلجل ثيوبس/هذدخَ سا اص ايي هَهَّ آگبُ وشدُ ٍ اص اٍ سهبيت ثگيشد
 دس كَست ٓذم اهىبى وؼت سهبيت اصفشد سهبيت ًوبيٌذُ يب ٍويل اٍ هشٍسي اػت


دس هَاسد غيش هوىي ثشاي وؼت سهبيت هؼتمين ،لوبٍت حشفِ اي پشػتبس هْن اػت
ٗک پشػتاس حشفِ إ تاٗذ اص اسائِ اعالعات ًادسػت ٗا تثل٘ػ ًاتجا دس هَسد هحصَالت تْذاؿتٖ ٍخذهات پشػتاسٕ خَدداسٕ کٌذ :

 دس كَست تَكيِ يه هحلَل يب خذهت هشالجتي ثْذاؿتي ،پشػتبس ثبيذ ثِ سٍؿٌي فَائذ ٍ هوشات آى سا ًؼجت ثِ ديگش هحلَالت هـبثِ ؿشح دّذ تب
فشد ثتَاًذ دس هَسد آى يه تلوين آگبّبًِ اتخبر وٌذ
ٍ لتي يه هحلَل يب خذهت ٍيظُ ثِ ثيوبس/هذدخَ تَكيِ هي ؿَد ،پشػتبس ثبيذ هٌوئي ؿَد وِ تَكيِ ثش اػبع داًؾ وبفي دس هَسد ثشتشي آى هحلَل
اػت ٍ ًِ اػتفبدُ ّبي تدبسي
 پشػتبس ثبيذ ثِ دسػتي ٍ سٍؿٌي هبّيت خذهبتي سا وِ اسائِ هي وٌذ ثِ ثيوبس /هذدخَ ؿشح دّذ
هالحظات اخاللٖ ٍلاًًَٖ
اخالق:


هدوَِٓ آداة ٍسػَم افشاد ّشخبهِٔ ٍلَآذ ٍلَاًييي وِ ثشاحؼبػبت ٍافٔبل ايي افشاد حىوفشهب اػت.
ٓلن اخالق ْٓذُ داسايدبد كفبت اسصًذُ ٍحبالت پؼٌذيذُ اًؼبًي ٍاصثيي ثشًذُ كفبت ًبپؼٌذ اػت.
اًدبم وبسخَة ٍپشّيض اصصيبى(اختٌبة اصثشآٍسدى ًيبصثيوبس)



اػبػبً حشوبت ًت ثش هحَس اخال ق ثَدُ ٍ پبيِ ّبي آى ثش هجبًي اخاللي اػتَاس اػت  .وَؿؾ ثشاي ًدبت خبى اًؼبًْب ٍ آبدُ حيبت ٍ ػالهت ثِ آًبى ٍ
دسهبى ثيوبسيْب ٍ تؼىيي آالم دسدهٌذاى ٍ تالؽ دس ثمبي ًؼل ٍ ػبلن ػبصي هحيي اًؼبًي خَد اص اسصؿْبي اخاللي اػت
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خلَُ گبُ وشاهت اخاللي دس دًيبي پضؿىي دس هشحلِ حؼبع ٍ ػشًَؿت ػبص ثشخَسد ثب ثيوبس اػت ّ .ش لذس ايي ثشخَسد اًؼبًي  ،اخاللي ٓ ،بًفي ٍ
كويوبًِ  ،ؿىَّوٌذ  ،ؿشافتوٌذاًِ ٍ احتشام آهيض ثبؿذ  ،حلَل آسهبًْبي همذع تين پضؿىي ٍ اهٌيت سٍاًي ٍ خؼوي ثيوبس ٍ سهبيت خبًش اٍ ٍ
اًشافيبًؾ لٌٔي تش خَاّذ ثَد .



.يىي اص حؼبع تشيي هشاحل هشالجت اصثيوبس اٍليي ثشخَسد ثب ثيوبس اػت ٍ ؿبيذ ثتَاى گفت وِ پبيِ كحيح ٍ هَفميت دس اهش دسهبى دس اٍليي ثشخَسد ثٌب
ًْبدُ هي ؿَد. .



 .اٍ ثبيذ لجبع تويض ثپَؿذ  ،هَسد احتشام ثبؿذ ٍ هَّبي آساػتِ داؿتِ ثبؿذ  .دس ساثٌِ ثب ثيوبس  ،پشػٌل ثبيذ داساي گزؿت ٍ ايثبس ثَدُ  ،اخالف دس ٓول
داؿتِ ٓ ،فت ٍ پبوذاهٌي داؿتِ ثبؿذ  ،وبدسدسهبى ثبيذ ثِ احىبم ٍ هؼبئل هشثَى ثِ حشفِ خَد  ،اص خولِ احىبم لوغ ٍ ًِش تَخِ وبفي داؿتِ ثبؿذ ٍ
ّوَاسُ ػٔي وٌذ وِ اص هحذٍدُ ٍُبيف ٍ اختيبسات خَد پب فشا ًٌْذ ٍ دس ثشخَسد ٍ هٔبيٌِ ثيوبساى  ،اكَل اخاللي سا سٓبيت ًوبيذ  .هوىي اػت وبدس
دسهبى اص ديذگبُ ٓلوي ٍ فٌي ثِ ٍُيفِ خَد ٓول وٌذ اهب هشآبت ًىشدى خٌجِ ّبي اخاللي ٍ اًؼبًي دس ثشخَسد ٍ استجبى ثب ثيوبس اٍ سا اص ّذف ٓبلي
پضؿىي دٍس وٌذ ٍ وَچىتشيي غفلت  ،هؼبهحِ ٍ لغضؽ اص هَاصيي اخاللي ٍ ٍخذاًي ٍ ثي حشهتي ًؼجت ثِ ؿخليت ثيوبس ٍ اًشافيبى اٍ هَخت ٓذم
اهٌيت خبًش  ،دل ؿىؼتگي  ،آؿفتگي ٍ تىذس سٍحي ثيوبس ٍ ػلت آتوبد اٍ اص تين دسهبًي خَد هي گشدد .



هب ثبيذ ثب هشدم ّوبًگًَِ ثش خَسد ًوبيين وِ تَلْ داسين ديگشاى ثب هب ثش خَسد ًوبيٌذ.



ثِ هثبثِ ّشحشفِ ديگشدسخبهِٔ گشٍُ پشػتبسي ًيضداساي هؼئَليت ّبي هختق ثِ خَد اػت.
هشالجت:ثِ ٌَٓاى يه فٔبليت ثب پبيِ ٍاػبع اخاللي يبد هيـَد
دسن احؼبػبت اؿخبف ٍتوبيل خْت ووه ثِ آًْب اصكفبت الضاهي ٍهَسد ًيبصاػت.
 افـبي اػشاس ثيوبساى ٓذم ووه ثِ هلذٍهيي ثىبسگيشي افشاد غيشحشفِ اي خذي گشفتي ؿىبيت دسد توبع دس ّش صهبى ٓذم اًدبم فٔبليت خبسج اص حيٌِ تٔييي ؿذُ گضاسؽ هَسد ًمن ٍػبيل ٍ ووجَد اهىبًبت ثىبسگيشي هشالجت وٌٌذُ ّبي فيضيىي ٓذم ّشاع اص لجَل ًمبى هٔف19
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 ٓلل هْن دادگبّي ؿذى

اصَل حمَق ت٘واس



حك ثشخَسداسي اص هشالجت ٍ دسهبى هٌبػت ٍ ثب ويفيت ثبال



حك هحشهبًِ ثَدى اًالٓبت ٍ ساصداسي



حك ثشخَسداسي اص اًالٓبت



حك سهبيت آگبّبًِ



حك اػتمالل سأي



حك ثشخَسداسي اص آهَصؽ ػالهت



حك سٓبيت هحيي خلَف ثيوبس



حك داؿتي آساهؾ



حك اثشاص آتشام ٍ ؿىبيت



حك خجشاى خؼبست

عزح تكزيى يزدو ٔ جهة رضايت ارتاب رجٕع
عزح تکزيى در آيٕسِ ْای ديُی جايگاِ ٔيژِ ای داػتّ  ،تغٕريکّ ائًّ اعٓار َیش تا تاکیذ تز دفظ کزايت اَظاَی اَظآَا را تّ َیکٕکاری ٔ
رػايت دمٕق يکذيگز تٕؿیّ ًَٕدِ اَذ.
ًَٕدِ اَذ.
پیايثز اطالو دضزت يذًذ(ؽ) فزيٕدِ اَذ:
ْزکض تزادر يظهًاٌ خٕد را تا کهًّ ای نغف آيیش تکزيى کُذ ٔ غى أ را تشدايذًْٕ،ارِ در طايّ جأداٌ نغف انٓی اطت.
فرایند :يجًٕػّ فؼانیتٓای يزتثظ تّ ْى کّ ٔرٔدی ْا را تّ خزٔجی ْا تثذيم يی کُذ.
 رضایت مطتری :تهمی يؼتزی اس يیشاَی کّ خٕاطتّ ْايغ تزآٔردِ ػذِ اطت. مطتری گرا :يک رٔع طاسياَی کّ در آٌ تّ َیاسْا ٔ خٕاطتّ ْای يؼتزی تٕجّ خاؽ يیؼٕد.تّ ػثارت ديگز يؼتزی در کإٌَ تٕجّطاسياٌ لزار يیگیزد.
يؼتزي كیظت؟
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مطتري كسي است كه نيازش را خىد تعریف مي كند ،كاالها و خدمات تىليدي ما را مصرف مي كند و حاضر است بابت آن هسینه مناسبي را
بپردازد
باید تىجه داضت كه زماني مطتري این هسینه را تقبل مي كند كه در كاالها و یا خدمات تحىیلي ارزضي را ببيند كه پرداخت آن هسینه را
تىجيه مي كند
 -4مطتریان داخلی  :اػضای سَجیزِ يؼتزی کّ در درٌٔ طاسياٌ ػزضّ کُُذِ کاال ٔ خذيات لزار دارَذ.
 -5مطتریان خارجی  :اػضای سَجیزِ يؼتزی کّ در خارج طاسياٌ ػزضّ کُُذِ کاال ٔ خذيات لزار دارَذ.
کهیذ ٔاژِ ْای کارگاِ
 -7رضایت مطتری :تهمی يؼتزی اس يیشاَی کّ خٕاطتّ ْايغ تزآٔردِ ػذِ اطت.
 -8مطتری گرا :يک رٔع طاسياَی کّ در آٌ تّ َیاسْا ٔ خٕاطتّ ْای يؼتزی تٕجّ خاؽ يیؼٕد.تّ ػثارت ديگز يؼتزی در کإٌَ تٕجّ
طاسياٌ لزار يیگیزد.
چرا رضایت مطتری ؟؟چرا طرح تکریم؟؟
در يٕارد سيز تايم کُیذ:
 -1ضزر ٔ سياٌ اس دطت دادٌ يک يؼتزی،در دکى فزار 111يؼتزی ديگز اطت.
ْ -2شيُّ جذب يک يؼتزی جذيذ،تیٍ  5تا  11تزاتز َگٓذاری يک يؼتزی لذيى اطت.
 2 -3درؿذ تٓثٕد ،تزای يؼتزی ،يظتهشو  11درؿذ کاْغ ْشيُّ ْاطت ،يؼُی تزای افشايغ  2درؿذ يؼتزی  ،تايذ  11درؿذ ْشيُّ کزد.
 -4رضايت يؼتزی ،پیغ ػزط تًاو يٕفمیت ْای تؼذی طاسياٌ اطت.
 -5اَتخاب يؼتزی دائًی ٔ ٔفادار ،تُٓا ػزط تمای دائًی ٔ اطتًزار فؼانیتٓای کارايذ ْز طاسياَی اطت.
 :98 -6يؼتزياٌ َاراضی  ،تذٌٔ ايُکّ ػکايتی داػتّ تاػُذ تّ طًت رلثا يیزَٔذ.
 -7ادتًال اطتفادِ يؼتزياٌ کايال راضی کّ يجذدا اس خذيات طاسياٌ ػًا اطتفادِ کُُذ 6،تزاتز يؼتزياٌ فمظ راضی اطت.
 -8گٕع دادٌ تّ ػکايت يؼتزی  ٪09،کار اطت ٔ دم کزدٌ آٌ  ٔ ٪7پیگیزی تزای اعالع اس راضی ػذٌ يؼتزی  :3ديگز اطت.
 6دمیمت يظهى درتارِ يؼتزياٌ
 -1يؼتزی ريیض ػًاطت.
 -2يؼتزی را طٕد تذاَیذ.
 -3خٕدتاٌ را تّ جای يؼتزی تگذاريذ.
 -4يؼتزی را ْزگش اس دطت َذْیذ.
 -5يؼتزی کظة ٔ کار ػًاطت.
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ْ -6ذف طاسياٌ  ،جهة يؼتزی ٔ تايیٍ رضايت يؼتزی اطت.
 2نکته مهم در مىرد رضایت مطتری
ػکايت يؼتزی يکی اس ػاخؾ ْای يتذأل در يٕرد پايیٍ تٕدٌ طغخ رضايت يؼتزی اطت  ،ايا َثٕدٌ آٌ َیش ضزٔرتا ،دالنت تز تاال
تٕدٌ طغخ رضايت يؼتزی َذارد.
دتی ٔلتی کّ خٕاطتّ ْای يؼتزی تا ٔی يٕرد تٕافك لزار گزفتّ ٔ تزآٔردِ ػذِ تاػذ ايٍ ايز انشايا تاال تٕدٌ طغخ رضايت يؼتزی را
تضًیٍ ًَی کُذ.
راهكارهاي پيطنهادي به منظىر افسایص رضایت ارباب رجىع
تمٕيت رٔاتظ ٔ ارسع ْاي اَظاَي ٔ اطاليي در يذیظ كار
ايجاد طیظتى تؼٕيك ٔ تُثیّ يُاطة ٔ فؼال در يذیظ كار
تمٕيت سيیُّ ْاي يؼاركت كاركُاٌ در ايٕر يذٕنّ
ايجاد طیظتى يُاطة ارسياتي يذيزاٌ تٕطظ كاريُذاٌ

اْى ػیِٕ ْای اعالع رطاَی َذِٕ ارايّ خذيات دطتگآْای دٔنتی
 -1اطتفادِ اس تاتهْٕای يختهف اػالَات در دطتگآْا.
 -2تذٔيٍ کتة راًُْای يزاجؼاٌ تزای ْز دطتگاِ .
 -3در َظز گزفتٍ تهفٍ ْای خاؽ جٓت پاطخگٕيی تّ ارتاب رجٕع .
 -4اطتفادِ اس تهفٍ ْای گٕيا در ايز اعالع رطاَی کارا.
 -5اطتفادِ اس ػثکّ ْای راديٕ ٔ تهٕيشيَٕی تزای اعالع رطاَی اثز تخغ.
 -6اطتفادِ اس طیظتى ْای کايپیٕتزی در ايز اعالع رطاَی کارطاس.
 -7تٓیّ تزٔػٕرْای تثهیغاتی ٔ اعالػاتی ٔ تٕسيغ آَٓا اس عزيك يزاکش پظتی ٔ ػٓزداری ْا.
 -8اطتفادِ اس جزايذ تّ ػُٕاٌ يکی اس فزاگیزتزيٍ رٔع ْای اعالع رطاَی.
 -9اطتفادِ اس اػاليیّ ْا ٔ اعالػیّ ْا در اعالع رطاَی تّ ػُٕاٌ يکی اس رٔػٓای کارا ٔ اثز تخغ.
 -11تٓیّ َزو افشار ْای يزتٕط تّ اعالع رطاَی َذِٕ ارايّ خذيات در دطتگآْا ٔ ارايّ آٌ تّ کظاَیکّ خٕاْاٌ اطتفادِ اس خذيات آٌ
دطتگاِ يی تاػُذ.
 -11تزگشاری طًیُارْا،کُفزاَض ْا ٔ ًَايؼگآْا جٓت يؼزفی خذيات.
 -12ايجاد تاَک اعالػاتی کّ در آٌ تًاو خذياتی کّ طاسيآَا ارايّ يی ًَايُذ تايگاَی ػذِ ٔ يتماضی اس عزيك خظ تهفٍ تتٕاَذ تا تاَک
اعالػاتی تًاص داؿم ًَٕدِ ٔ اعالػات يٕرد َیاس خٕد را اس عزيك راياَّ دريافت ًَايذ.
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 -13اطتفادِ اس تانٍ تثهیغاتی ٔ اتٕتٕص آگٓی.
 -14اطتفادِ اس ػثکّ اعالع رطاَی ٔب طايت.
 -15اطتفادِ اس طیظتى تهٕيشيٌٕ يذار تظتّ .
 -16تمٕيت تخغ اعالػات دطتگآْا ٔ طاسيآَا تزای اعالع رطاَی يفیذ ٔ يٕثز.
 – 17تمٕيت تخغ رٔاتظ ػًٕيی دطتگآْا ٔ طاسيآَا تزای اعالع رطاَی يفیذ ٔ يٕثز.

هٌبثْ :
حجيت صادُ هلىي 1385،
هٔتوذ ًظاد 1386
هيـل ٍتشي گَال گويل،1372،ػبل،4ؽ 5
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