مدیریت پاسخگویی و مسئولیت پذیری

تعاریف و مفاهیم واگذاری کار
 واگذاری کار به معنی تفویض بخشی از وظایف و مسئولیتهای شغلی مدیران و سرپرستان و نتایج حاصل
از آن به کارکنانی است که توانمندیهای الزم را برای انجام موفقیتآمیز آن کسب کلرهانلد .بله ب لارت
هیگر ،میتوان گفت ،واگذاری کار به معنی تفویض بخشی از وظایف و مسئولیتهای مدیران و سرپرسلتان
به کارکنان و زیرهستان توانمند شد به منظور یافتن فرصت برای انجام کارهای مهمتر ملدیریتی از ق یل
برقراری ارت اطات الزم با خارج سازمان ،برنامهریزی استراتژیک برای سازمان ،افزایش بهروری ،ایجاه نظم

و انض اط هر محیط کاری ،رسیدگی به شکایات ،ایجاه رضایت ارباب رجوع و مصرفکنندگان کاال و خدمات
و امور مربوط به مدیریت منابع انسانی از ق ی نیرویابی ،جذب ،گزینش ،آموزش ،حقوق و هستمزه ،ارزیابی

هرست از بملکره کارکنان و تأمین تندرسلتی و روانهرسلتی نیروهلای انسلانی اسلت کله هر حقیقلت
سرمایههای اصلی سازمان و مدیریت به شمار میروند.

اختیار
 قدرت و حق قانونی که سازمان به هنگام احراز پست به فره میههد تلا بلا اتکلا بله آن قلدرت و حقلوق،
هستورات الزم هر جهت انجام امور را صاهر نمایند را اختیار ملیگوینلد و مرسوسلان مللزم بله اجلرای آن
هستند .اهم اختیارات هر محیط کار شام  :هاهن هستور کار ،تقسیم کار ،نظارت ،تشویق ،تن یه و ملوارهی
از ق ی هستند.

مسئولیت
 الزام به انجام کار و پاسخگویی هر مقاب نتایج حاص از آن را مسئولیت گویند .به ب ارت هیگر مسلئولیت
یعنی موره سوال و بازخواست قرار گرفتن هر مقاب اختیاراتی که به فره واگذار شد است.
 هر فره هر مقاب زیرهستان ،باالهستان ،سایر مسئوالن ،کار و محیط کار مسلئولیت هاره و ایلن مسلئولیت
میتواند مسئولیت کاری ،اخالقی یا اجتمابی باشد.

ضرورت تکریم ارباب رجوع
ضرورت معنوي :
کرامت انسان و احترام به موجوهیت انسان اولین بام الزام آور مشتری
مداری است .

ضرورت بين املللي :
مشتری مداری سازمان را مج ور می کند برای جلب رضایت مشتری هزینه را
کاهش ههد .

ضرورت قانوني :
از جمله ابتقاهات بمومی و ارزشمند هر کشوری کرامت مللت اسلت کله هر
جای جای هنیا به اشکال مختلف هید می شوه .
اص  13قانون اساسی ژاپن  :همه مرهم به بنوان افراه جامعه موره احترام
هستند.
اص  98قانون اساسی ایتالیا  :کارمندان هولت منحصراٌ هر خدمت ملت
هستند .
اص  11قانون اساسی اسپانیا  :اساس نظم سیاسی و اجتمابی احترام به قانون
و حقوق هیگران است .

تکریم ارباب رجوع  ،نوبی مدیریت اسالمی است
تکریم ارباب رجوع  ،انسان مداری است  .ارزش نهاهن به
انسان بعنوان ارزند ترین موجوه و بعنوان شریف ترین چیزی

که خدا خلق کره است  .موجوهی که هر هیدگا هین م ین
اسالم اشرف مخلوقات و خلیف اهلل است .

اصول انسانی و اسالمی تکریم ارباب رجوع
 -1وحدت هر اهداف ( توحید )

 -2بدالت هر رفتار ( بدالت )
 -3صداقت هر گفتار ( ن وت )
 -4مدیریت مستمر ( امامت )
 -5نتیجه نهاسی ( معاه )

انواع مشتریان(ارباب رجوع) سازمانی
الف ـ مشتريان (ارباب رجوع) برون سازماني :
بههف ادههرابي عههف بههف ننههوان ار ابههان رجههوز اي بيههزون ههايمان بههف من ههور ا ه
ه ه يه هها رو ه ههي و يه هها
ي ه ه اري و يه هها منلو ه ههي موه ه ههنا به هها ه ههواي و ن اي ه ههاي
ايماني بف ب وگاه ذير ط مراجعف مي عنند .

ب ـ مشتريان (ارباب رجوع) درون سازماني :
كارعنههان ههايمان عنههوان م ه زيان (ار ابههان رجههوز) با لههي مب ههوو مههي ههوند
بنوريكههف ههر دههرب برون ههايمان م ه زي بههوبه و او نيه بههف نو ههف ههوب م ه زياني بارب و
چنانچههف بههرون بابي عههف بههين كارعنههان ي ه ه ههايمان م اب ههف مههي ههوب نههاقب با هد
ايمان قابر بف تامين ن اي اي م زيان(ار ابان رجوز) بيزوني نخوا د بوب.

تعریف مشتری Customer :
م زي عس ا ي عف انجام معاملف و باب و ود را بر ي مب ط رقابت بف نهده بارب
وبر ا ي تعاملي كاال م اب ف مي عند.
نوع هریافت

هزینه

بینیت

نگهداری

کیفیت

تعام
مشتری

هو طرفه
و رقابتی

کاال

هارای هزینه

ملموس

قاب ذخیر

قاب انداز
گیری

ارباب رجوع

یک
طرفه

خدمات

رایگان

غیر ملموس

غیر قاب
ذخیر

غیر قاب
انداز گیری

تعریف ارباب رجوع Client:
ار او رجوز مثل م زي ا ي تعاملي وطرد ن ندارب بلكف دمات واري
برماني دمات هري دمات نلمي دمات آمويش و پرورش و ...

اي ي جان ف را امل م وب .مثل دمات

سازمان
محصول گرا

مدیران بالی
مدیران میانی
کارکنان
مشتری

مشتری
کارکنان
مدیران میانی
مدیران بالی

سازمان
مشتری محور

جنس فروخته شد به هیچ بنوان
پس گرفته نمی شوه

اگر از خرید خوه ناراضی هستید هزینه به
شما مستره خواهد شد

فالن کاال را نداریم  .سئوال نفرماسید

هدف ما جلب رضایت مشتری است .

برنامه ریزی  :کوتا مدت –
برگشت سریع سرمایه

برنامه ریزی  :بلند مدت-
سوه ههی بلند مدت

کیفیت بر اساس خواست شرکت

کیفیت بر اساس خواست مشتری

رفتار اخالقی هر محیط کار چیست؟
 معیارهایی که رفتارهای پسندیده و یا نامطلوب ،درست و یاا للار رم مصا
می کند و رفتار فرد یا گروه رم هدمیت می کند ،ضومبر و مصول مخالقای ععریا
می شود.
 مللب مصکالت مخالقی زمانی بروز می کنند که مفرمد رم برمی منجام دمدن کاری
در وضعیتی قرمر می دهند که وجدمن آنها رم جریحه دمر کند.

مواره هفت گانه الگوی خدمات


فروتنی



موجز بوهن

 کام بوهن


پاکیز بوهن

 وضوح


صحیح بوهن

 با توجه بوهن

شش قانون مهم هر خدمات رسانی مطلوب به مشتری و ارباب رجوع



اول ارباب رجوع ،بعد کارهای خوهتان!



سرتان را شلوغ نکنید ،مهربان باشید.



با لحن مناسب پاسخ حضوری و تلفنی بدهید.



از زبان تحکم و آمرانه خوههاری کنید.



ق



خوشامد بگویید.

از آنکه بدانید ارباب رجوع کیست ،با او هوستانه رفتار کنید.

منشور اخالقی پیشنهاهی ستاه مرکزی طرح تکریم و
جلب رضایت ارباب رجوع


حضور دمشتن به موقع در محل کار و رعایت وقت شناسی در برخورد با همکارمن و مرباب رجوع.



خوش رویی و متانت رفتار نسبت به همکارمن و مرمجعان.



رمهنمایی کردن به موقع و مرمئه مطالعات الزم به مرمجعان و جلوگیری مز سرگردمنی آنها.



فرمهم کردن فضای مرمودمت به گونه می که مرمجعان به مسئوالن و کارکنان مطمینان کامل دمشته باشند.



مرمئه دمدن خدمات به مرباب رجوع با رعایت عدملت و منصاف و بدون عبعیض ( قومی ،جنسی ،خویصاوندی ،مذهبی و لیره)
به صورت مؤثر ،کارآمد با سرعت و منطبق با قومنین و مقررمت سازمانی.



منجام دمدن وظای



پرهیز مز مظاهر فساد مدمری نظیر عوصیه ،سفارش و مخذ هر گونه هدیه لیر متعارف و وجه نقد.



رمزدمری و خوددمری مز مفصای مسناد محرمانه.



پوشیدن لباس های متناسب با عرف و فرهنگ جامعه.



پرهیز مز مستعمال دخانیات به ویژه در محیر کار.



مرعب کردن عجهیزمت و مشیاء در جای خود به نحوی که آنچه رم که می خومهید به رمحتی در دسترس باشد.



مستفاده مطلوب مز وسایل میمنی مناسب.



مسرمف نکردن و جلوگیری مز مصرف بیهوده ممکانات و ممومل سازمان.



ندمدن مدمرک و مسناد به مش اصی که حق دریافت آنها رم ندمرند.

