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Abstract 
Purpose: This study is conducted to design a model of mutual expectations in the relationship between the individual and the 
organization (Person as a client) in Isfahan's government organizations and service providers based on the phenomenological 
approach. 
 
Methodology: The purpose of this study is practical, and information collection is qualitative. The trio approach of Rao and 
Perry is used for the reliability of the results and the validity of the research; the validity approaches of Lincoln and Guba 
structures are used. In addition, to determine the validity of the questionnaire, the content validity ratio of Lawshe is used. 
The modified aesthetic-Klaizi method was also used to analyze the information. Seventeen experts and 19 managers of 
government and service organizations and 35 clients of these organizations were the statistical populations of the study. They 
were selected by purposive sampling method, and data were collected through semi-structured interviews. In quantitative 
research, the DEMATEL technique investigated the relationship between affecting and being affected between components. 
The existing gap between the organization's demands and the client's supply was also created through a researcher 
questionnaire. One hundred managers and experts of government and service organizations and 100 of their clients were 
purposefully selected using the pairwise comparison test method and identifying in the quantitative section. 
 
Findings: The findings in Demetel technique showed that the most impact was related to the factor of capable and 
knowledgeable client and the most impact was related to the factor of respect for human dignity of employees.Also the 
findings show that among the components of the organizational questionnaire, the most gaps are in the component of the 
rule of law and avoidance of illegal methods, and the minor gaps are in the component of participation in client-related 
organizational systems by using the questionnaire to collect the required information. In the organization questionnaire, the 
respondents claim that the client's supply to the organization is much less than the organization's demand from the client. 
 
Originality/Value: The results of this research can be effective in the theoretical development of the relationship between 
governmental organizations and service providers and clients, and policy makers and managers can create intelligent structures 
to reduce the expectations of clients and employees of governmental organizations and provide more favorable conditions 
for service and receiving services. 
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دولتی و  هایسازماندر  مدل انتظارات متقابل در رابطه فرد و سازمانطراحی 

 با استفاده از روش دیمتل رسان شهر اصفهان بر اساس رویکرد پدیدارشناسیخدمت
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 چکیده 

رسان شهر اصفهان بر اساس  دولتی و خدمت  هایسازمانرجوع( در  طراحی مدل انتظارات متقابل در رابطه فرد و سازمان )فرد به عنوان اربابپژوهش    اینهدف    هدف:
 است.  رویکرد پدیدارشناسی

 
بوده و به منظور بررسی پایایی   پدیدارشناسیهدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطالعات کیفی با استفاده از روش    لحاظ  ازاین پژوهش    پژوهش:  شناسیروش 

استفاده   (روایی بیرونی، روایی توصیفی و روایی تفسیری)  5استفاده شد. برای روایی تحقیق از رویکردهای روایی سازه لینکلن و گوبا  4رائو و پری  گانهسهنتایج از رویکرد  
ی به کار کالیز-برای تجزیه و تحلیل اطالعات روش اصالح شده استوتیک جهت تعیین اعتبار پرسشنامه از نسبت روایی محتوایی الوشه استفاده شد. همچنین گردید.

 ها سازمان این  رجوع اربابنفر از  35دولتی و خدمت رسان و  هایسازمان نفر از مدیران و کارشناسان  19نفر از خبرگان و تعداد  17جامعه آماری پژوهش،  گرفته شد.
و    گیرینمونهبا روش   انتخاب شدند  نی  هایداده هدفمند  یافته گردآوری  از   ازمورد  نیمه ساختار  دوم  طریق مصاحبه  مرحله  بررسی  ،  گردید. در  میزان  برای  و  ارتباط 

طریق از  رجوع ارباب  هایعرضه زمان و اموجود بین تقاضاهای س گپ استفاده شد. همچنین 6از روش تکنیک دیمتل  آمدهدست به هامؤلفه بین  تأثیرپذیریو  تأثیرگذاری
 .گردید شناسایی  ،آزمون مقایسه زوجیپرسشنامه محقق ساخته با استفاده از روش 

 
انسانی    شأنرعایت  رجوع توانمند و آگاه و بیشترین تأثیرپذیری مربوط به عامل  داد بیشترین اثرگذاری مربوط به عامل ارباب نشان  در تکنیک دیمتل    هایافته  :ها یافته

مترین  های غیرقانونی« و کی »قانون مداری و پرهیز از شیوهی سازمان، بیشترین گپ در مؤلفههای پرسشنامهبین مؤلفه  همچنین نتایج نشان داد  .کارکنان تعلق گرفت
های کنند که عرضه ی سازمان، پاسخگویان )که کارکنان هستند( ادعا می باشد. در پرسشنامه رجوع« می های سازمانی مرتبط با اربابی »مشارکت در نظام گپ در مؤلفه

 باشد. رجوع میرجوع به سازمان بسیار کمتر از تقاضاهای سازمان از اربابارباب
 

مشی گذاران و رجوع مؤثر باشد و خط دولتی و خدمت رسان و ارباب   هایسازمان تواند در بسط نظری رابطه بین  ایج این تحقیق مینت  علمی:   افزودهارزش اصالت/  
دهی و دریافت دولتی را کاهش دهند و شرایط مساعدتری برای خدمت   هایسازمان رجوع و کارکنان مدیران نیز با ایجاد ساختارهای هوشمندانه بتوانند انتظارات ارباب 

 خدمات فراهم سازند. 
 

 کلمات کلیدی: 
 . رجوع ارباب  هایعرضه دولتی و خدمت رسان،  هایسازمان رابطه فرد و سازمان، رویکرد پدیدارشناسی، روش دیمتل، تقاضاهای سازمان،
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 مقدمه  -1

توسعه   و رشد و یکارآمد  سنجش یاصل هایشاخصاز   یکی عنوانبه  یدولت هایدستگاه در شده  ارائه خدمات   از رجوع ارباب تیرضا زانیم بحث امروزه
مدیس  در مهم اریبس مسئله كی عنوانبه  رجوع اربابت  یرضا مبحث لیدل  نیهم به و گرددمی یتلق  اداری  نظام  باشد می مدنظر کشور یدولت تی ریستم 

 یتعداد اندک  وجود  این  با ،شوند می محسوب سازمان هر  بخشحیات انی شر یمنزلهبه یمشتر و رجوع ارباب  اینکه با .(1396همکاران،  رضایی صوفی و  )
 صیتشخ د یبا رانیمد . (2020،  1مارسلیدهند ) ان انطباقی مشتر یازهاین با خدمات، ای بازده ت،یف یک  نظر را از عملکردشان که دارند تیقابل هاسازمان از

 برجسته خدمات ارائه و رجوع اربابم  ی تکر.  است وابسته آن به سالمت سازمان ست، بلکهین انتخاب كی صرفا   مشتریان نظر  مورد  بهبود خدمت که دهند

بلندمدت،  . (2021،  2وازنالک شود )می محسوب سازمان تیموفق  و اتیح ادامه  یبرا یضرور امر كی  یصورت در فقط رونی،یب ی دهایتهد برابر در  در 
در  دولت سازمان یمعمار .شود  کسب رجوع ارباب و  یمشتر یوفادار و دیدرآ انتخاب ن ی بهتر صورتبه   یمشتر یبرا  ،هاسازمان که کرد  مقاومت توانمی

رحیمی و همکاران، شود ) ظاهر کارآمد و خود اثربخش  ابعاد  همه در  که آورد  د یپد یدولت چنان ن رهگذریا  از  تا است ی دولت بخش ساختمان د یتجد یپ
محقق    یاتیرا در سطح عمل  یت دولتی ر یمد  ی علم  یکردهای ها و رو، دیدگاهیاست. نظام ادار  یت دولتی ریمد  یین اجرایابزار کار و ماش   ینظام ادار  .(1391

ن کند. مسئله این است که این امر در عمل چه میزان محقق شده است.  یجامعه و مردم را تأم  یکند انتظارهاتالش می  یفن  یکرده و با استفاده از سازوکارها
 .(1396بارانی و همکاران، دارد )ویژه در نظام اداری ایران وجود آید در عمل بین آنچه باید و آنچه انجام آن محقق شده است، تفاوت زیادی به به نظر می 

ده تا دستگاه ین موضوع باعث گرد یالزم برخوردار نبوده و ا  یو اثربخش  ییهای گوناگون از کارآاز ضعف  یرخورداربه دلیل ب  یدر حال حاضر نظام ادار
شهروندان را فراهم نماید )فرخ سرشت   یتیرا به بار آورده و موجبات نارضا  یاندک  یج و دستاوردهایبلعد نتاکه می  ی از منابع   ییدر مقابل حجم باال   یادار

خاص از   یبرداری گروه، اتالف منابع و بهره ینظام ادار  ییر پاسخگوی، غیض و فساد ادار ین، تبع یاد، ابهام در قوانی (. وجود تمرکز ز1395و همکاران،  
ن کشورها شده و در  یظمی و اتالف منابع در انحقوق شهروندان موجب بی  یفایجه عدم استیو در نت  ی های نظارت، ضعف در سیستم یامکانات عموم

توان نتیجه گرفت که نظام اداری ناکارآمد باعث بروز نارضایتی در شهروندان و  (؛ بنابراین می1389باقری،  کند )د می یرا تشد  یعموم  یتینارضا  جهینت
 . شودمی دولتی و خدمت رسان  هایسازمان مراجعان به 

توان به: ها مین ویژگییا   ترینمهم. از  (2020،  3نعیمی سازد )ز مییمتما  یهایی است که عموما  آن را از بخش خصوص ویژگی  یدولتی دارا  ینظام ادار
و   یریگری، رقابت ناپذگری و مجری طلبی، مداخله، خودمحوری و افزون یریکاری، مشارکت ناپذو محافظه   یزی گرایی، تحول گرو درون   ی نگر  یبخش

 ی پذیری و شفاف نشدن عملکردها اشاره نمود )عسگرل به مشارکت ی، عدم تمایل به حفظ وضع موجود، مقاومت در قبال تحول و نوسازیمداری، تمالت دو
 و خواست به توجه که پردازندمی رقابت به ی یفضا در جهان،  سطح در خدماتی هایموسسه ها و(؛ و این در حالی است که امروزه شرکت1384، یساجد

 آن و اندیافتهدست دی یجد تفکر  به ارتباطی دیجد ل یوسا و ابزارها کمک به آنان کنند،می معرفی خود ای حیات حرفه  ادامه برای عاملی  را ان ی مشتر انتظارات

، 6اسالم و همکاران ؛  2021،  5تاپ و علی  ؛2021،  4میتال و همکاراناست ) باکیفیت خدمات و کار ارائه با خود انی مشتر خاطره  و اذهان ورود به چگونگی
به رضایتمندی و اهمیت(2021 به ارباب . مدیریت دولتی از مدیریت بخش خصوصی آموخته است که موفقیت او  به دهی  باید  و  رجوع بستگی دارد 

 های او توجه نماید.ارات و خواستهانتظ

  ها آندولتی و خدمت رسان درصدد رفع    هایسازمان هایی است که با مراجعه به  رجوع رکن اصلی در نظام اداری است و دارای انتظارات و خواسته ارباب
با ارباب آید. خوشنودی و ناخوشنودی ارباببرمی و  )باشد  رجوع میرجوع درگرو نحوه ارتباط با نظام اداری و چگونگی برخورد نظام اداری  الحمدی 
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 باشد.می جامعه عموم  مصالح و منافع تأمین ت دولتی، ی ریمد اصلی  رسالت و نکه فلسفهیا به توجه ( معتقد است با1388)  2. هیوز(2021،  1همکاران 

 . شوندمی قلمداد دولتی و نظام اداری هایسازمان در مشتری عنوانبه  شهروندان و مردم همه نیبنابرا

رجوع مداری و جلب رضایت خدمت گیرندگان و یا همان  رجوع یعنی در اصل ارباب رویکردهای نوین مدیریت دولتی، توجه به تکریم ارباب یکی از  
هت رجوع در جگیری و برآورد کردن نیازهای ارباب رجوع گرایی یعنی درک اندازهدیگر اربابعبارترجوع و جامعه است یا به بحث ارتباط و پیوند با ارباب 

(.  1391اصل هاشمی و موالیی،؛  1391گیوریان و سامانی،  باشد )عیب و نقص میش برای کار بیجلب رضایت او و آمادگی برای نیازهای متغیر و تال
 دنیای در  که شودمی ملی  اقتدار  عمومی و مشارکت ،3ملی  وفاق عمومی،  وفاداری و اعتماد ش یافزا باعث مراجعان، و شهروندان تیرضا همچنین جلب

 (.1379کاظمی، ؛ 1392نیازآذری و همکاران، ) شوندمیمحسوب  سیاسی و اداری نظام توسعه و کارآمدی سنجش اصلی  هایشاخص مانندبه کنونی

ز دید بیرونی  ها در عوامل موفقیت سازمانی اگونه دستگاههای بخش عمومی اصوال  غیرانتفاعی بوده و رضایت سهامداران در ایناز منظر دیگر، دستگاه
توان نتیجه گرفت های این بخش در چارچوب فلسفه وجودی خود به رضایت خدمت گیرندگان دست یابند، میگردد؛ بنابراین چنانچه دستگاهلحاظ نمی 

 (. 1392رضایی صوفی و همکاران،است )ه نتیجه آن جلب اعتماد عمومی های خویش را محقق نموده ک که مأموریت 

دولتی از   هایسازمانهای کارکنان و  های مدیریت دولتی مورد غفلت قرار گرفته، توجه به انتظارات و خواستهآید یک موضوع مهم که در نظریهبه نظر می
طور  ابراین همان ؛ بن(2021، 4همکاران   وانگ و است )دهی به آن خدمت گیرنده است. اثربخشی هر رابطه بستگی به آگاهی از انتظارات متقابل و اهمیت 

ارباب انتظارات  به  باید  سازمانکه  و  کارکنان  انتظارات  به  شود،  توجه  اربابرجوع  از  داده  ها  اهمیت  باید  هم  و  2021؛،5آرواتی شود )رجوع  منساح  ؛ 
انتظارات یا تقاضای خدمت دهندگان از خدمت گیرندگان و برعکس   این موضوع، با طرحما را بر آن داشت تا  موجود  خألاز این رو   .(2021، 6همکاران 

منظور بهبود رابطه بین خدمت گیرنده و خدمت دهنده شناسایی یا به سخن دیگر عرضه مورد انتظار خدمت گیرندگان از خدمت دهندگان و برعکس به 
دولتی( و  هایسازمان تظارات متقابل بین خدمت دهندگان )کارکنان و هدف تحقیق حاضر شناسایی ان برخوردار است. نوآوری پژوهش از   این؛ بنابرشوند

 رجوع( است.خدمت گیرندگان )ارباب

بخش نباشد، اهمیت تقویت روابط رضایت کیفیت خدمات دولتی است شده موجب که دارد  وجود درونی ضعف  نقاط ایران دولتی که در بخشازآنجایی
ارباب  اداری  بین  نظام  و  میرجوع  یکیدوچندان  دولتیرضایت دالیل از شود.  خدمات  نبودن   در کار اخالق و فرهنگ نبودن نهادینه توانمی را بخش 

به سزایی دارند که  تأثیرکشور دانست؛ بنابراین فرهنگ و اخالق در نحوه ارائه و کیفیت خدمات  یادار در نظام یرفتار به مشکالت توجه عدم و هاسازمان
 (. 1389نمایند )سالجقه و سیستانی، بین فرد و سازمان کمک می بر بهبود روابط 

عوامل در  ترینمهمعنوان یکی از ویژه در کشورهای در حال توسعه، به امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل فرهنگی و اجتماعی تبدیل شده است و به 
روی سرعت حرکت چرخ توسعه جوامع وارد نموده است )موسوی دوست،    ناپذیری را برشده است که صدمات جبرانسر راه پیشرفت جامعه، مطرح 

رجوع شناخت و حتی آن را به خواهی، ایجاد نارضایتی اربابعدالتی، باج بازی، بیتوان با مصادیقی مثل پارتی های دولتی را می(. فساد در دستگاه1398
ام و موقعیت شغلی تسری داد و لذا زمانی که یک مقام اداری در اتخاذ تصمیمات تمام اشکال گوناگون اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مق 

 (. 1397گیرد، مرتکب فساد اداری شده است )الوانی، های اجتماعی قرار می بستگیمنافع شخصی و یا روابط خانوادگی و دل تأثیراداری، تحت 

کند، از اهمیت های دولتی کمک شایان توجهی میرجوع و نظام اداری یا دستگاهرسد شناسایی عواملی که در ارتباط دادن بین ارباباز این رو به نظر می
شود که عدم بهبود این روابط پیامدهایی از قبیل بحران اعتماد عمومی، بحران  برخوردار است. ضرورت انجام چنین تحقیقاتی ازآنجا ناشی میای  ویژه 

مییمشروع ایجاد  جامعه  در  همگرایی  بحران  و  عمومی  مشارکت  بحران  میت،  بنابراین  یا شود؛  شهروندان  بین  روابط  اصالح  که  گرفت  نتیجه  توان 
ابطه  رجوع با نظام اداری و جلب رضایت مردم از اهمیت باالیی برخوردار است به همین دلیل مطالعه و تحقیق در زمینه شناسایی عوامل مؤثر بر رباربا

 فرد و سازمان از اهمیت به سزایی برخوردار است. 

رجوع بین ارباب از این رو بایستی این رابطه دو طرفه تقویت و بهینه گردد تا هر دو طرف سود ببرند؛ اما سؤال این است که چه عواملی باعث بهبود روابط 
ت رسان اظهارنظر دولتی و خدم  هایسازمان رجوع و  توان در خصوص مؤثر بودن روابط بین اربابو نظام اداری خواهد شد؟ با پاسخ به این مسئله، می
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دولتی و خدمت    هایسازمان نظران مطرح است پاسخ داد. هدف از این پژوهش شناسایی تقاضاهای  کرد و به ابهام و سؤاالت متعددی که برای صاحب 
 شود: رت مطرح می صوهای پژوهش بدین باشد؛ بنابراین پرسش دولتی و خدمت رسان می  هایسازمان رجوع به های اربابرجوع و عرضه رسان از ارباب

 دولتی و خدمت رسان چیست؟  هایسازمانرجوع به های اربابعرضه .1
 رجوع چیست؟ دولتی و خدمت رسان از ارباب  هایسازمان تقاضاهای  .2

 

 

 یشینه پژوهش پ -2

بیان کردند که پژوهش حاضر با   جوانان"در وزارت ورزش و    رجوع اربابالگوی ارتباطی توسعه تکریم  عنوان "با    ایمقاله ( در  1399همکاران )رئوفیان و  
عامل کلی به عنوان عوامل    7نتایج پژوهش نشان داد که  .  دورزش و جوانان طراحی و اجرا گردیدر وزارت    رجوع اربابهدف الگوی ارتباطی توسعه تکریم  

سازمانی به عنوان    هایجنبه حمایتی و    هایجنبهانگیزش، عوامل فرهنگی،  های فنی، توانمندی کارکنان و مدیران، قوانین و مقررات سازمانی،  زیرساخت 
حمایتی و عوامل    هایجنبهدر وزارت ورزش و جوانان شناسایی گردید. با توجه به نتایج مشخص گردید که    رجوع ارباب ی تکریم  عوامل مؤثر بر توسعه 

سازمانی به عنوان عوامل   هایجنبه فنی، قوانین و مقررات، انگیزش و    هایزیرساختن،  فرهنگی به عنوان عوامل علی و عوامل توانمندی مدیران و کارکنا
رجوع  مندی اربابآن بر رضایت تأثیرسنتی و مدرن و  هایسازمانمقایسه  در تحقیقی تحت عنوان (1396و همکاران ) یکاظم .معلولی مشخص گردید

اجتماعی استان اصفهان، به این نتیجه رسیدند که وجود فناوری اطالعات،    تأمین احوال، بانک مسکن و  بورس اوراق بهادار و اداره ثبت  هایسازمان در  
( در  1393فرد و همکاران )یی دانا  دارد.  تأثیررجوع  مندی ارباببر رضایت   مدرن  هایسازمان واحد تحقیقات و توسعه، آموزش کارکنان و ارتباطات در  

سازمان دولتی موردبررسی قرار گرفت به این نتیجه دست یافتند که    10که در    دولتی  هایسازمانواکاوی مسئولیت ملی کارکنان    پژوهشی تحت عنوان
 عنوان یک هدف، کاهش احساس عدمرجوع به داشتن اربابرجوع، راضی نگه رجوع، پاسخگویی، تسهیل فرایند کاری اربابآراستگی در مقابل ارباب 
ای از عواملی هستند که بر مسئولیت ملی کارکنان اثر دارند. نتایج این پژوهش  رجوع، مجموعه رجوع، برخورد مناسب با ارباب امنیت و دلواپسی ارباب

( 2021) 1همکاران ر و دار دارد. لیندن مایتفاوتی سازمانی رابطه معکوس و با رفتار شهروندی رابطه مثبت و معنیحاکی از این بود که مسئولیت ملی با بی
بیان    آلمان "خدمات عمومی: تجزیه و تحلیل مراکز مراقبت روزانه    هایسازمانتولید مشترک به عنوان محرک رضایت مشتری با  عنوان "با    ایمقاله در  

و سطح اطالعات، تناسب   کرد   تأیید، اثر مشارکت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را بر رضایت  یبر اساس نظرسنجی از والدین آلماناین مقاله    ،کردند
و مثبت تولید سیاسی و   توجهقابل گری تأثیرات غیرمستقیم  . تجزیه و تحلیل میانجیمعرفی کردمتغیرهای میانجی  به عنوان  سازمان و کیفیت ساختاری را 
( در پژوهشی با 2020)  2همکاران   و  شیوانگ یودر رضایت مشتری ندارد.    تأثیری. در مقابل، تولید مشترک اقتصادی  داداجتماعی بر رضایت را نشان  

به رودخانه آلوده شهری  ،"ینچدرمان رودخانه سیاه بوی بد شهری در   در دولت  زیستمحیط عمومی    و مشارکتبررسی رابطه بین رضایت عمومی  عنوان "
بد   بو  که  دارد  و    گونههیچاست،    رنگ سیاه تقریبا   که    دهدمی اشاره  اجتماعی  مشکالت  بسیاری  ایجاد  باعث  نتیجه  در  و  ندارد  آبزی  حیوان  یا  گیاه 

این   هایداده  آوریجمع زار  اب  .عمومی بود  و رضایت  بر مشارکت  مؤثربررسی عوامل    شده بود و دولت چین در طول این مدت به دنبال  محیطیزیست
، با استفاده از  SPSS 22.0 افزارنرم از  های داده انجام تجزیه و تحلیل  یبرا .انجام شد رودخانه نزدیک به  ساکنانیک پرسشنامه در بین  با استفاده از تحقیق

که رابطه مستقیمی بین رضایت عمومی و عوامل رفتار    دادو تحلیل و تحلیل رگرسیون خطی نتایج نشان    یهتجز  تحلیل عاملی و همبستگی استفاده شد.
 جبران خسارت وجود دارد. و اقداماتسالمتی،  تأثیردولت، ادراک عمومی و رفتار مشارکت عمومی، مانند رفتار تعاملی، رفتار نظارت، 

 انجام دادند.  "یعمومنوآوری دولت: خدمات یکپارچه برای افزایش خدمات با کیفیت و رضایت  پژوهشی با عنوان "  (2102)  3نوراویانتو  باکتیموکسین و  
این در  شد.    آوریجمعمتعدد    منابعاز    هادادهرویکردهای کیفی برای یافتن  اطالعات    .هدف این پژوهش اتخاذ یک سیاست نوآوری در مدیریت است 

تصادفی ساده بر اساس نوع خدمات   گیرینمونه از    و  گذاریسیاست، ذینفعان، تجار و کارشناسان  رجوع ارباب  ازنیمه ساختار یافته    هایمصاحبه   ازتحقیق  
صنعتی استفاده شده است. این تحقیق به توسعه مدیریت خدمات کمک کرده است که با افزایش خدمات و رضایت عمومی توسط   هایشهرکو توزیع  

خدمات، از جمله خدمات الکترونیکی، تقویت نظارت عمومی    هایاستراتژیدولتی در طراحی    کارکنانتوسط    الکترونیکی،یکپارچه    از خدماتده  استفا
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فعال در آینده به عنوان شریک دولتی مشارکت داشته   طوربه   تواندمیاز خدمات    کنندگاناستفادهامعه به عنوان  جکه  باعث شد   و تقویت اکوسیستم نوآوری
 .باشد

 شرکت  در  جهانی  و  المللیبین   هایشایستگی  اساس  بر  انسانی  منابع  مدیریت  سیستم شناسیآسیب عنوان "( در پژوهشی با  2021همکاران )روان پیکار و  
نفر   10با نمونه شامل مناسب برای رشد و تعالی کارکنان برای به دست آوردن مزیت رقابتی،  هایبرنامه یافتن   با هدف" یرانا جنوب خیزنفت مناطق ملی

منابع انسانی« مؤثرترین است و    تأمینمشکل »سیستم    با استفاده از تکنیک دیمتل به این نتیجه دست یافتند که از مدیران منابع انسانی و افسران ارشد و  
 را داشته است. تأثیریت عملکرد منابع انسانی« شد که بیشترین در نهایت منجر به مشکل »سیستم مدیر

 هدف   با  ترکیبی  روش   از  استفاده  با  "دولتی  هایشرکت  در  انسانی  منابع  توسعه  بر  مؤثر  عوامل  ارزیابیعنوان "( در پژوهشی با  2021همکاران )هروی و  
از  22شامل    اینمونه با    (SOEs)  دولتی  هایشرکت  در(  HRD)  انسانی  منابع  توسعه  در  مؤثر  عوامل  تحلیل  و  مدیران  انسانی،  منابع  کارشناسان  نفر 

 توانمندسازی  عوامل  دیمتل به این نتیجه دست یافتند که  تکنیک با استفاده از    دولتی  هایشرکت  مدیریت  و  انسانی  منابع  ریزیبرنامه   حوزه  کارشناسان
 بخشید.  بهبود را  آن توانمی سازمانی  عوامل بندیاولویت  و مرتبط تأثیرگذار عوامل گرفتن نظر  در با که بودند HRD کنندهتعیین عوامل ترینمهم

  " یمشترمشتری نسبت به اثربخشی خدمات مشاوره با  ادراک  رابطه بین رضایت مشتری، کیفیت خدمات و  پژوهشی با عنوان "  (2020)  1همکاران   بوژنگ و
مشاوره مشتری اداره    خدمات  خدمات و درک مشتری نسبت به اثربخشی،  یفیتک   بررسی رابطه بین رضایت مشتری،  تحقیقهدف از این  انجام دادند.  

است. اساس رضایت مشتری، کیفیت خدمات، درک مشتری و اثربخشی است که آن با استفاده از یک پرسشنامه   مالزی در شعبه کوچینگ   بازنشستگی
 . از نظر کیفیت خدمات است رضایت مشتری ادراک مشتری کنندهتعیینعوامل  ترینمهمکه  دادنشان  یجنتا .معتبر ارزیابی شد

  80بانک خصوصی و  80که بین  "های خصوص و دولتی بنگالدشای در بانک رضایت مشتری: مطالعه مقایسه "  ( در پژوهشی تحت عنوان2018) 2ری
آوری و لوازم مدرن، ظاهر آراسته و پاکیزه استفاده از فنجه دست یافت که عواملی همچون  ها به این نتینفری از مراجعان بانک  160بانک دولتی با نمونه  

خدمات  کارکنان، جذاب بودن ظاهر داخلی و خارجی بانک، جانمایی مناسب بانک، ارائه خدمات در زمان اعالم شده، برخورد صمیمانه کارکنان، ارائه  
رجوع، رجوع، انجام سریع کار اربابش کافی کارکنان، رعایت ادب و متانت در برخورد با ارباب بر اساس خواست مشتری، احساس امنیت مشتری، دان

از جمله عواملی هستند   های طوالنی شدن صفوف ارائه خدمات بدون اخذ هزینه،رجوع، ساعات مناسب برای ارائه خدمات، در زمان پیگیری کار ارباب
 ای داشته باشند. کنندهتعیینتواند نقش عنوان یک مزیت رقابتی در محیط رقابتی امروزه می دارند و این عوامل به  تأثیرها که بر رضایت مشتریان از بانک 

و   پژوهشی تحت  2018)  یعتمداریشرامین طهماسبی  "( در    با   " ایران  بیمه  شرکت  بدهی  پرداخت  بر   نظارت   مختلف  هایسیستم  بندیاولویت عنوان 
 استفاده   با   ایران  بیمه   شرکت  بدهی  پرداخت  پایش  مختلف  هایسیستم  بندیاولویت  با هدف  DEMATEL  و  تحلیلی  شبکه  فرآیند  ترکیبی  رویکرد   از  استفاده

 پرداختی   توان  بر  تأثیر  کمترین  کیفی  شاخص  و  تأثیر  بیشترین  کمی  محاسباتی  شاخص  که  انجام شد. نتایج نشان داد(  ANP)   تحلیلی  شبکه  فرآیند  از
 . ایران را دارد  بیمه شرکت

عنوان2015)  یعتمداریشر تحت  پژوهشی  در   بر  CRM  ابعاد   مؤثرترین  انتخاب  برای  DEMATEL – ANP  ترکیبی  الگوریتم  رویکرد   از  استفاده"  ( 
 تحلیلی  شبکه  فرآیند  و(  DEMATEL)  گیریتصمیم   ارزیابی  و  ترکیبی  رویکرد   از  استفاده  با   CRM  ابعاد  مؤثرترین  با هدف انتخاب  "ینوآور  هایقابلیت 

(ANP )،  فناوری   مشتری با ارتباط مدیریت ترتیب به سپس مؤثرترین بعد و «بلندمدت همکاریکه »با استفاده از تکنیک دیمتل به این نتیجه دست یافت
 . گیرندمیمرتبه بعدی قرار  در مشاوره و اطالعات گذاریاشتراک مشتری، مشارکت ،محور

انجام دادند.   "رجوع در پرستاری و مراقبت از سالمندانمدیریت منابع انسانی بر رضایت ارباب  تأثیر"( پژوهشی تحت عنوان  2005)  3دایجک اوت و   
داد نشان  برنامه  ،نتایج  همچون  در عواملی  مشارکت  سالیانه،  عملکرد  بازنگری  شغل،  با  مرتبط  تکمیلی  آموزش  کارکنان،  توانمندسازی  و  توسعه  های 

رجوع، بینی، کیفیت ارائه خدمات، کیفیت رفتار کارکنان با اربابهای کاری قابل پیشجلسات، سبک مدیریت شفاف، سبک مدیریت حمایتی، برنامه 
  دارد. تأثیررجوع و رضایت کارمندان کارکنان و ارائه سریع خدمات بر رضایت اربابتجربه و تخصص 

نتایج این تحقیق نشان داد، متغیرهایی همچون انجام دادند.   "خدماتی هایسازمانرجوع در رضایت ارباب "( پژوهشی تحت عنوان 1994) 4راوو و گوپتا
رجوع، کارکنان، توجه به تکرار ارتباط، پیگیری بعد از ارائه خدمات، توضیحات واضح کارکنان به ارباب ای  کارکنان مهربان و مؤدب، ظاهر آراسته و حرفه
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به شخصیت رجوع در سؤال پرسیدن، کارکنان خواهان کمک به اربابرجوع درباره تغییرات، راحتی اربابرسانی به ارباباطالع  رجوع، توجه کارکنان 
بدون معطارباب تلفنی  پاسخ  به رجوع،  ارائه گزارش  اربابلی،  به  اربابموقع  کار  کارکنان درباره  کافی  کارکنان، دانش  بودن  رجوع، رجوع، در دسترس 

قبول، ارائه باکیفیت ای، توضیح قیمت و هزینه ارائه خدمات قبل از ارائه، هزینه خدمات قابل صورت اثربخش و حرفه رازداری کارکنان، تصحیحی خطاها به 
کارکنان   اربابحل خدمات،  مشکالت  اربابکننده  ارجاع  اربابرجوع،  توسط  مفید  مشاوره  دریافت  و  متخصص  به  ارتباطات، رجوع  روی  بر  رجوع، 

 دارد. تأثیررجوع پذیری، کیفیت، کارایی و رضایت اربابمسئولیت

دولتی و خدمت   هایسازمان اد یک رابطه دو طرفه بین  شده، محققان به این نتیجه رسیدند که الگوی مناسب و واحدی برای ایجبا مطالعه تحقیقات انجام 
ارباب و  بنابررسان  ندارد؛  وجود  می  اینرجوع  خطپژوهش  مناسب،  الگوی  ارائه  با  تصمیمتواند  و  گذاران  قانونمشی  امر  در  را  و گیرندگان  گذاری 

 دولتی یاری نماید. هایسازماندر  گذاریسیاست

 
 
 
 
 پژوهش وش  ر  -3

 بخش کیفی  -1-3

 یالگو  بر یمبتن پدیدارشناسی بر اساس روش  کیفیشده است. در بخش پژوهش، در دو قسمت کیفی و کمی انجام  یاصل هدف به توجه با حاضر تحقیق
ادارات دارایی، ثبت اسناد و امالک، اداره برق، اداره سازمان،   کارکنان مدیران و تحقیق کنندگان دراستفاده شد. مشارکت   یکوالیز  – شده استیویک  اصالح

در بخش کیفی بودند.   هارجوع آن نفر از ارباب  35ران و کارکنان و  نفر از مدی  19 شامل که اصفهان معدن، تجارت، بانک ملی، بانک توسعه تعاون شهر
مصاحبه   ابزار از محقق اطالعات یمنظور گردآور به بود و یحداکثر تمایز هدفمند گیریروش نمونه  یمبنا بر تحقیق این در کنندگانمشارکت  روش تعیین

 استفاده شد.  نیم ساختار یافته در بخش کیفی و پرسشنامه در بخش کمی

در   کنندگان مشارکت ابتدا  مصاحبه، یبرا و ذکر شده  هایسازمان تحقیق  ارباب کارکنان که مدیران  بودندو  شدند.  انتخاب کنندهمشارکت عنوانبه رجوع 
نفر از مدیران و کارکنان   17از   اطالعات اشباع یبررس  منظور به برسد. اشباع اطالعات به تا گرفت انجام پدیدارشناسانه با رویکرد  هامصاحبه قدرآن سپس

نفر از    30نفر دیگر مصاحبه شد که چیزی به نتایج اضافه نشد. از    2مصاحبه انجام شد که تا نفر پانزدهم اطالعات به اشباع رسید و برای اطمینان از  
شد که  نفر دیگر مصاحبه انجام 5ع رسید و جهت اطمینان با ام اطالعات به اشباذکر شده نیز مصاحبه به عمل آمد و تا نفر سی هایسازمانرجوع ارباب

 چیزی به نتایج اضافه نشد. 
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 های زیر موردبررسی قرار گرفت. ( روایی سازه در بخش کیفی به روش 2007) 1بر اساس رویکرد لینکلن و گوبا : روایی سازه

که از زوایای طوریکنندگان پرسیده شده است به در این رویکرد هر سؤال مصاحبه از طریق دو یا چند سؤال دیگر، از مشارکت : روش سه گویه نگر -1
دولتی    هایسازمان رجوع و  حاضر محقق برای بررسی عوامل مؤثر در رابطه متقابل اربابکه در پژوهش  مختلف به پدیده موردنظر نگریسته شود؛ یعنی این

ها به سؤاالت متفاوت در  ها را با یکدیگر مقایسه نمود. نتایج حاصل از مصاحبه و خدمت رسان، چندین سؤال خاص مطرح و نتایج حاصل از مصاحبه 
 ود، دوباره موردبررسی قرار گرفت. اکثر موارد نتایج یکسانی داشت و نتایجی که متفاوت ب

ی مناسب باید رویکرد انعطاف روش را به کار گرفت. ( برای رسیدن به روایی سازه 2007بر اساس دیدگاه لینکلن و گوبا )رویکرد انعطاف روش:    -2
بندی و کدگذاری را بازبینی  رده و محتوا، طبقه بندی، دوباره ارزیابی ک ها را پس از پیدا شدن نهایی مفاهیم و طبقهبه همین منظور محقق کلیه مصاحبه 

بندی صورت گرفته، ها و طبقه نموده و در این راه دیدگاه چندین نفر از متخصصان و خبرگان دانشگاهی را در زمینه کدگذاری جویا و بر اساس نظرات آن
 بندی نهایی صورت گرفت. طبقه

 
1 Lincoln and Goba 



 

 

پذیری نامیده  اشاره دارد. این معیار در تحقیقات کیفی معیار انتقال  پذیریتعمیمهای تحقیق برای  روایی بیرونی، به توانایی یافته   :الف( روایی بیرونی
نمونه می در  نظری  تکرارپذیری  طریق  از  بیرونی  روایی  کیفی،  تحقیقات  در  میشود.  ایجاد  شده  مصاحبه  آنکه های  از  قبل  محقق  منظور  بدین  شود. 

شده را ترکیب نماید، نتایج حاصل از هر مصاحبه را با نتایج دیگر مقایسه نمود و میزان تکرارپذیری آن را بر اساس فراوانی تکرارپذیری های انجاممصاحبه 
 موردبررسی قرار داد. 

دیگر میزان تکرارپذیری   مورد   10اما در  درصد بود    60مصاحبه اولیه میزان تکرارپذیری نظرات افراد حاصل از مصاحبه    7در مصاحبه خبرگان دانشگاهی در  
درصد   70مصاحبه اول میزان تکرارپذیری    10درصد رسید. همچنین در مصاحبه از مدیران و کارشناسان نیز در    100ها به نزدیک  نظری مفاهیم و مقوله 

درصد    100مورد دیگر به    25درصد و در    75حبه اول  مصا  10رجوع نیز میزان تکرارپذیری در  رسید. در مصاحبه از ارباب  100نفر دیگر به    9بود و در  
 پذیری مناسب است. قبول و معیار انتقالتوان نتیجه گرفت که میزان تکرارپذیری نظری قابل رسید؛ بنابراین می 

د که یکی از اهداف  شده توسط پژوهشگر دارد. این روایی از آن جهت اهمیت داراین روایی اشاره به صحت واقعی گزارش ارائه :ب( روایی توصیفی
است  کنندگان  ( استراتژی مناسب برای کسب روایی توصیفی، تکثر مصاحبه2005های کیفی توصیف است. از دیدگاه مکسول )عمده در کلیه پژوهش

گر برای ثبت و توصیف  کنندگان دی های خود از مصاحبه(. به همین دلیل و برای دستیابی به نتایج موردقبول محقق در مصاحبه 1398صادقی و همکاران،  )
 کرد.مفاهیم و اظهارات معنادار استفاده 

ها است. بدین منظور از نظر خبرگان درک درستی از مفاهیم استخراج شده از مصاحبه  دهندهنشان یعنی تا چه حد تفسیر گزارش    :ج( روایی تفسیری
نفر از خبرگان دانشگاهی    15ها در اختیار  بندی مقولهها و طبقه اج شده از مصاحبه دار استخرویژه اظهارات معنیها، مفاهیم و به استفاده شد و کلیه کدگذاری

ها، اصالحات الزم صورت گرفت و  قرار گرفت. پس از انجام تفسیرها و برگشت نظرات، کلیه موارد مورد بازبینی مجدد قرار گرفت و بر اساس تغییرات آن
 ئید نهایی در تحقیق قرار گرفتند. پس از تا

(. به این منظور از رویکرد رائو و  1391کنند )عباس زاده،ی قابلیت سازگاری یا اطمینان استفاده میهای کیفی محققان از واژه در پژوهش :  پایایی سازه
 ( استفاده گردید و برای رسیدن به پایایی در این تحقیق اقدامات زیر صورت گرفت.2003) 1پری

صورت  شده به های انجام های تحقیق: در این تحقیق کوشش شده است تا کلیه مصاحبه افته و دقیق در تنظیم مصاحبه یالف( استفاده از فرایندهای ساخت
 اصولی، منطقی و منظم تنظیم شوند.

فاده شود و ها: در این قسمت سعی شد از رویکرد اصالح شده کالیزی است یافته برای ثبت، نوشتن، کدگذاری و تغییر دادهب( سازماندهی فرایند ساخت
 صورت گام به گام و دقیق بر مبنای رویکرد موجود انجام شود.کلیه موارد به 

کننده زمان و موازی چند مصاحبه صورت همها: در این بخش سعی شد بهکننده برای انجام مصاحبه و اطالعات حاصل از مصاحبهج( وجود دو مصاحبه 
ناسب یا اطمینان  از چند پرسشگر استفاده شود و نتایج حاصله با یکدیگر مقایسه گردید تا سازگاری م  هاآوری اطالعات مصاحبه استفاده شود و برای جمع 

 مناسب حاصل شود.
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تقاضاهای   شناسایی  پژوهش  هدف  زیرا  است  کاربردی  تحقیقات  جزو  هدف  حیث  از  تحقیق  ارباب   هایسازمان این  از  عرضه دولتی  و  های رجوع 
 باشد و به آزمونآمده میدستهای به هدف، تعیین روابط بین مؤلفه  ،دولتی و خدمت رسان است. به دلیل اینکه در این پژوهش  هایسازمان رجوع به  ارباب

های دولتی مثل بانک همبستگی است. جامعه آماری در این تحقیق مدیران و کارکنان بانک   –پردازد از نوع توصیفی  مدل خاصی از رابطه بین متغیرها می 
رجوع  رایی و ارباباسناد و امالک، اداره دااجتماعی اصفهان، اداره برق، اداره ثبت  تأمینملی و توسعه تعاون، سازمان صنعت، معدن، تجارت، اداره کل  

 مذکور بودند. هایسازمان

و    هایسازمان نفر از مدیران و کارشناسان    100با توجه به ماهیت تحقیق و محدودیت تمایل پاسخگویان تعداد   رجوع این  نفر ارباب  100مورداشاره 
رجوع انجام  اس معیار همگنی و داشتن باالترین حجم اربابموردمطالعه بر اس   هایسازمانعنوان نمونه موردمطالعه قرار گرفتند. انتخاب  ها به سازمان

 گیری در هر دو مورد به شیوه در دسترس انجام شد. گرفت. روش نمونه 
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گذاری رجوع و پرسشنامه سازمان نام ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش، دو پرسشنامه محقق ساخته بود که در این پژوهش با عناوین پرسشنامه ارباب
مذکور   هایسازمانپرسشنامه بین مدیران و کارشناسان    100مذکور و دیگری نیز به تعداد    هایسازمان رجوع  پرسشنامه بین ارباب  100و به تعداد    شدند

(  2مؤلفه برای پرسشنامه سازمان به شرح جدول )  8پرسشنامه از هرکدام اخذ گردد. پس از دریافت نظر خبرگان،    100توزیع گردید که سعی شد هر  
نفر از خبرگان دانشگاهی به محقق کمک    15ها از طریق نسبت روایی الوشه موردبررسی قرار گرفتند. در این مرحله تعداد  شناسایی گردید. پرسشنامه

 کردند. 
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شود؛ بنابراین اعتبار محتوا، ویژگی ساختاری ابزار کاربرده میگیری به اندازه ی یک ابزار  دهندهاعتبار محتوا نوعی اعتبار است که برای بررسی اجزای تشکیل 
(. اعتبار محتوای یک آزمون معموال  توسط افراد متخصص 1380شود )سرمد و همکاران،  زمان با تدوین آزمون در آن تنیده میگیری است که هماندازه

تعیین می بنابراین محتوادر موضوع موردمطالعه،  از رفع شود؛  بود، پس  کیفی مورداستفاده  نتایج  و حاصل  که محقق ساخته  آنجا  از  این پرسشنامه  ی 
 اشکاالت آن توسط اساتید و خبرگان مورد تائید قرار گرفت و اعتبار آن تائید شد. 

صورت  به  CVIشود.  تفاده می(، اسCVIو شاخص روایی محتوا ) (CVRبرای بررسی روایی محتوایی به شکل کمی، از دو ضریب نسبی روایی محتوا )
اند تقسیم بر تعداد کل متخصصان محاسبه خواهد  تجمیع امتیازات موافق برای هر آیتم که امتیاز »مرتبط اما نیاز به بازبینی« و »کامال  مرتبط« را کسب کرده

است«، »مفید است ولی ضرورتی ندارد«،   قسمتی »ضروریشود تا هر آیتم را بر اساس طیف سه از متخصصان درخواست می  CVRشد. برای تعیین  
 گردد. ها مطابق فرمول زیر محاسبه می»ضرورتی ندارد« بررسی نماید. سپس پاسخ

 

 

 به شرح زیر استفاده شد.  2الوشه 1در این تحقیق به منظور بررسی روایی محتوایی از نسبت روایی محتوایی

𝐶𝑉𝑅 = (𝑛𝑒 − 𝑁 2⁄ ) (𝑁 2⁄ )⁄  
 که در این فرمول:

𝐶𝑉𝑅 :نسبت روایی محتوایی 

𝑛𝑒 اند. : تعداد متخصصان که گویه موردنظر را در پرسشنامه مناسب دانسته 

𝑁اند.: تعداد کل متخصصان که پرسشنامه را بررسی کرده 

𝐶𝑉𝐼  که نمره  باشد. درصورتیهای »کامال  مرتبط« و »مرتبط اما نیاز به بازبینی« بر تعداد کل متخصصین مینیز حاصل تقسیم امتیازات ردیف𝐶𝑉𝐼   از
های پژوهش مؤلفه ها و  (. در این قسمت میزان ارتباط بین گویه1390زاده و اصغری،  باشد )حاجیباالتر باشد روایی محتوایی مقیاس مورد تائید می   79/0

 گردد. تعیین می

نظران و اساتید دانشگاه در حوزه مدیریت دولتی قرار داد و میزان و فراوانی  نفر از صاحب 15بدین منظور محقق پس از ساخت پرسشنامه، آن را در اختیار 
است. سپس نسبت روایی محتوایی   1آمده  دستههای پرسشنامه مشخص گردید و سپس نسبت محتوایی، محاسبه شد که مقدار بموافقت هر فرد با گویه

 شده است. ( ارائه 1دهد، مقایسه گردید که در جدول )با جدول الوشه که حداقل مقدار نسبت روایی محتوایی را نشان می 

 

 

 

 
1 Content Validity Ratio (CVR) 
2 Lavsheh 



 

 

 

 حداقل مقدار و تعداد متخصصان در روایی محتوایی   -1ل جدو 
Table 1- Minimum amount and number of specialists in content validity 

 حداقل مقدار روایی  تعداد افراد پنل متخصصان 
5 0.99 
6 0.99 
7 0.99 
8 0.85 
9 0.78 

10 0.62 
15 0.49 
20 0.42 
25 0.37 
30 0.33 
40 0.29 

 ( 1390زاده و اصغری، منبع: )حاجی

با تغییر محتوا به مشارکت در ارزیابی عملکرد   18حذف و گویه شماره    12متخصصان گویه شماره    نظراعمالدر این پرسشنامه نیز پس از راند دوم و  
( نیز مورد تائید قرار گرفت. همچنین گویه CVIو شاخص روایی محتوایی )  1برابر   (CVRرجوع دارای امتیاز روایی محتوایی )کارکنان نسبت به ارباب 

و تائید شاخص روایی محتوایی    87/0های سازمان خدمت رسان دارای روایی محتوایی برابر  قوق کارکنان و حساسیت با تغییر محتوا به احترام به ح  4شماره  
آمده  دست( بودند که مورد پذیرش قرار گرفتند. همچنین امتیازهای به 2( جدول شماره )49/0ها دارای امتیاز بیشتر از حداقل امتیاز )شد. همچنین بقیه گویه

 . باشدمی ها تأیید گویه دهندهنشانبود که  79/0یی محتوایی نیز بیشتر از برای شاخص روا

 باشد.می 2جدول آمده از نظر خبرگان بر اساس روایی محتوایی الوشه به شرح  به دستدر این مرحله نتایج 

 
 رجوع از سازمان ها در موضوع تقاضای اربابیابی گویه ارز -2جدول 

Table 2- Evaluate items on the subject of client demand from the organization 

 ردیف  ها گویه هامؤلفه
تعداد نظرات  

 نامناسب 

تعداد  
نظرات  
 مناسب 

نسبت روایی  
محتوایی الوشه  

CVR)  ) 

شاخص 
روایی 
 محتوا 
(CVI) 

رسانی و اطالع
آگاهی بخشی به  

 رجوع ارباب

 تأیید 1 15 0 1 رجوع برای ارباب درک قابلاطالعات در دسترس و  

)  های رسانه  کارگیری به دیداری،    هایرسانهترکیبی 
رسانی  منظور اطالعشنیداری، نوشتاری، شفاهی( به

 رجوع به ارباب
 تأیید 1 15 0 2

ارائه خدمات  فن  کارگیریبه ارتباطی در  آوری نوین 
 رجوع به ارباب

 تأیید 1 15 0 3

 پاسخگویی

 تأیید 1 15 0 4 رجوع پاسخگویی کارکنان و سازمان به ارباب
 تأیید 1 15 0 5 رجوع تالش و پیگیری مجدانه امور مربوط به ارباب

 تأیید 1 15 0 6 نظام دریافت و رسیدگی به پیشنهادات و شکایات 
 تأیید 1 15 0 7 رجوع نظام ارزیابی و پیگیری رضایتمندی ارباب

 آراستگی و نظم 
 تأیید 1 15 0 8 آراستگی و زیبایی محیط کار 

 تأیید 1 15 0 9 نظم و انضباط کاری کارکنان

 سهولت
 تأیید 1 15 0 10 در ارائه خدمات  پذیریانعطاف

 تأیید 1 15 0 11 سهولت دسترسی به خدمات و مدیران 
 تأییدعدم 0.47 9 6 12 رجوع تساهل و تسامح با ارباب



 

 

انسانی  شأنرعایت 
 رجوع ارباب

 تأیید 1 15 0 13 رجوع دهی به اربابتوجه و اهمیت
 تأیید 1 15 0 14 ادب و تواضع کارکنان 

 تأیید 1 15 0 15 رجوع انسانی ارباب شأنرعایت احترام و 
 تأیید 0.87 14 1 16 رجوع مناسب برای اربابامکانات رفاهی 

 تأیید 1 15 0 17 رفتارهای اعتماد آمیز کارکنان 
 تأیید 1 15 0 18 رجوع ارتباطات مؤثر با ارباب

 تأیید 1 15 0 19 رجوع با ارباب روییخوشو  روییگشاده

بهبود مستمر  
 خدمات

 تأیید 1 15 0 20 انجام کار  هایروشو  هاسیستمبهبود 
 تأیید 1 15 0 21 کیفیت خدمات و بهبود مستمر آن

نظام سنجش و بهبود عملکرد کارکنان و سازمان در 
 نظام اداری 

 تأیید 1 15 0 22

  دهیخدمت اخالق 
 کارکنان 

 تأیید 1 15 0 23 دهیخدمتبرابری و انصاف در 
 تأیید 1 15 0 24 پاکدستی کارکنان و مدیران 

 تأیید 1 15 0 25 توانمندی کارکنان شایستگی و 
 تأیید 1 15 0 26 قانون مداری کارکنان 

 تأیید 1 15 0 27 پرهیز از اسراف و تبذیر توسط کارکنان و مدیران 

 تأیید 1 15 0 28 کارکنان با نشاط و با انگیزه 

جو امن و اخالقی 
 رجوع برای ارباب

ارباب  تأمین ذهنی  و  امنیت  کارکنان  توسط  رجوع 
 مدیران 

 تأیید 1 15 0 29

 تأیید 0.87 14 1 30 جو سازمانی مثبت و امن 
و  های انسانی، اخالقی، اسالمی  جو مبتنی بر ارزش

 فرهنگی
 تأیید 1 15 0 31

ارباب به  سازمانی  مثبت  تصویر  توسط  ارائه  رجوع 
 کارکنان

 تأیید 1 15 0 32

  توانمندسازی
 رجوع ارباب

 تأیید 0.60 12 3 33 رجوع در امور مشارکت ارباب

و    هاطرحشفافیت فراگیر )شفافیت در ارائه خدمات،  
و  هابرنامه وظایف  انجام  هامسئولیت،  فرایندهای   ،
 امور، مدیریت( راهیسربهانجام کار،   هایروشکار، 

 تأیید 1 15 0 34

)اطالعارباب  توانمندسازی  گاهی  رجوع  آ و  رسانی 
  ها دستورالعملبخشی نسبت به قوانینی و مقررات و  

 و فرایند انجام کارها( 
 تأیید 1 15 0 35

 تأیید 1 15 0 36 رجوع به ارباب رسانیکمکو   رسانییاری

 خدمات اثربخش
 تأیید 1 15 0 37 دهی خدمتسرعت در 

 تأیید 1 15 0 38 دهیخدمتصحت و دقت در 
 تأیید 1 15 0 39 رجوع دریافتی از ارباب هایهزینهمنطقی بودن 

 به شرح زیر است. سازماناز  رجوع اربابآمده از این پژوهش برای تقاضاهای دستبه  هایشاخصبر این اساس 
 



 

 

 
 

 رجوعاربابسازمان به  هایعرضهاز سازمان و  رجوعاربابتقاضاهای  -1 شکل
Figure1- Client demands from the organization and the organization supplies to the client 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                 

         

                

     

                   

                   

         

              

      

                 

           

                  

              

        

               

                

             

           

             

            

          

              

               

                           

               

                        

                  

                  

               



 

 

 رجوع به سازمان های اربابرجوع و عرضهها در موضوع تقاضای سازمان از اربابارزیابی گویه  -2جدول 
Table 2- Evaluation of items on the subject of the organization's demand from the client and the client's supply to the 

organization 

 ردیف  ها گویه هامؤلفه
تعداد  
نظرات  
 نامناسب 

تعداد  
نظرات  
 مناسب 

نسبت روایی  
 محتوایی الوشه

(CVR ) 
CVI 

 رجوع توانمند و آگاه ارباب

و   برای  صحت  نیاز  مورد  مدارک  بودن  کامل 
 دریافت خدمات 

 تائید 1 15 0 1

گاهی  ارباب آ و  )خودیاری  خودیار  و  گاه  آ رجوع 
 رجوع نسبت به امور و خدمات دریافتی(ارباب

 تائید 1 15 0 2

 تائید 1 15 0 3 رجوع ها و انتظارات اربابمنطقی بودن درخواست

رفتار شهروندی 
سازمان رجوع در ارباب

 خدمت رسان

 تائید 0.60 12 3 4 رجوع نظم و انضباط ارباب
رجوع در سازمان )تعهد به  رفتار شهروندی ارباب

رعایت   سازمان،  به  نسبت  شهروندی  وظایف 
 پاکیزگی و حفظ اموال سازمان خدمت رسان(

 تائید 1 15 0 5

 تائید 1 15 0 6 رجوع پرهیز از اقدامات فراقانونی توسط ارباب
 تائید 1 15 0 7 رجوع قانون مداری توسط ارباب

قانون مداری و پرهیز از  
 های غیرقانونی شیوه

 تائید 1 15 0 8 رجوع پرهیز از فشارهای مخرب توسط ارباب

 رجوع مداری ارباباخالق

 تائید 0.87 14 1 9 رجوع مداری ارباباخالق
 تائید 1 15 0 10 رجوع حفظ اموال عمومی توسط ارباب

 تائید 1 15 0 11 رجوع رعایت شعائر اخالقی و اسالمی توسط ارباب

نگاه مثبت به سازمان  
خدمت رسان و پرهیز از  

 سوگیری منفی 

سوگیری سازمان  نداشتن  به  نسبت  منفی  های 
 خدمت رسان 

 عدم تائید 0.34 10 5 12

اربابمقبولیت و مشروعیت سازمان نزد  رجوع  ها 
 دهی به سازمان خدمت رسان( اهمیت)توجه و 

 تائید 0.74 13 2 13

 رعایتشان انسانی کارکنان 
 تائید 1 15 0 14 نگاه مثبت و انسانی به کارکنان 

به   از طرف    شأنتوجه  انسانی کارکنان و مدیران 
 رجوع ارباب

 تائید 1 15 0 15

های  مشارکت در نظام
سازمانی مرتبط با  

 رجوع ارباب

 تائید 1 15 0 16 رجوع نظام پیشنهادات توسط اربابمشارکت در 
توسط   انتقادات  و  شکایات  نظام  در  مشارکت 

 رجوع ارباب
 تائید 1 15 0 17

مشارکت در نظام تشویق و قدردانی از کارکنان و 
 رجوع مدیران توسط ارباب

 عدم تائید 0.47 11 4 18

کاستی مدیران  گزارش  و  کارکنان  تخلفات  و  ها 
 رجوع توسط ارباب

 تائید 1 15 0 19

 رجوع به شرح زیر است.آمده از این پژوهش برای تقاضاهای سازمان از اربابدستبه  هایشاخصبر این اساس 



 

 

 به سازمان  رجوعارباب هایعرضهو  رجوعاربابتقاضاهای سازمان  -2 شکل
Figure 2- organization demands from the client and the client supply to the organization 

 

 نتایج بخش کیفی  -4-3

از   رجوع اربابتقاضاهای  ( با عنوان  1)  هایشکلدر    که   آمد  به دستتحقیق    هایشاخص ،  هاپرسشنامه   بررسی روایی و پایایی  در بخش کیفی پس از
 . باشندمی به سازمان  رجوع ارباب هایعرضه و  رجوع ارباب تقاضاهای سازمان ( تحت عنوان 2و در شکل ) رجوع ارباب سازمان به  هایعرضه سازمان و 

 1وش دیمتل ر  -3-5

های زوجی است، از قضاوت  بر اساس مقایسه  گیریتصمیم های  ارائه شد. این روش که از انواع روش   1971در سال    2توسط فونتال و گابوس تکنیک دیمتل  
کند. روش دیمیتل برای شناسایی و صورت امتیاز عددی مشخص میای که شدت اثر روابط مذکور را به گونه گیرد. بهخبرگان در استخراج عوامل بهره می

کارتال،شود )ررسی رابطه متقابل بین معیارها به کار گرفته میب . تکنیک دیمتل مبتنی بر نمودارهایی است که  (2021،  و خاتمی  ، داوودی2022یامان و آ
آن می روابط  و  نماید  تقسیم  معلول  و  به گروه علت  را  درگیر  عوامل  به تواند  را  ساختاری  ها  مدل  دی   درکقابل صورت یک  تکنیک  برای  درآورد.  نیز  متل 

به کاربرد دارد.  به یک دنباله از اطالعات مفروض  به طوریساختاردهی  ارتباطات را  بازخوردها توأم  که شدت  صورت امتیازدهی موردبررسی قرار داده 
و همکاران،   و مهرگان  2021، علیخان گرگانی و همکاران،2022و همکاران،    اشراق)  یرد پذها را تجسس نموده و روابط انتقال ناپذیر را می بااهمیت آن 

2020 .) 

 اند: پنج مرحله برای انجام تکنیک دیمتل شناسایی کرده

نفر استفاده می  (:M( تشکیل ماتریس ارتباط مستقیم )1 را تشکیل M شود و  شود از میانگین ساده نظرات استفاده میزمانی که از دیدگاه چند 
 دهیم. می

ها محاسبه شود. ابتدا جمع تمامی سطرها و ستون صورت زیر محاسبه میبه  k که در این فرمول   M  ×K   =  N  نرمال کردن ماتریس ارتباط مستقیم:(  2
 دهد. را تشکیل می kترین عدد سطر و ستون شود. معکوس بزرگمی

(1 ) 𝑘 = 1 𝑚𝑎𝑥 {𝑚𝑎𝑥1≤𝑖≤𝑛∑𝑎𝑖𝑗 , 𝑚𝑎𝑥1≤𝑗≤𝑛

𝜋

𝑗=1

∑𝑎𝑖𝑗

𝜋

𝑖=1

}⁄  

 

 
1 Dematel 
2 Fonetla and Gabus 

 

 

 

                          

                         

                    

                       

                    

                      

                    

          

                         

                

              

            

                  

            

            

            

         

            

                   

                       

     



 

 

. اگر ماتریس پردازد می  غیرمستقیممستقیم و    هایاثرپذیریو    هااثرگذاریدر این مرحله از روش دیمتل به محاسبه  :  محاسبه ماتریس ارتباط کامل(  3
 ( پرداخت. 2) یرابطه ماتریس روابط کل  یمحاسبه ( به 1از رابطه ) توانمیبنامیم،   Tروابط کل را 

(2 ) 𝑇 = 𝑁 × (1 − 𝑁)−1 
. بیشترین مجموع  شودمی گرفته    در نظرواحد    به عنوان ماتریس I در این رابطه، ماتریس  آورده شده است.  7در جدول    هاعامل به    روابط کل، مربوط ماتریس  

 (5)  یرابطه مطابق  (،  Cی )دیگر نفوذ دارند و بیشترین مجموع ستون   ترتیب عناصری است که قویا  بر عناصر  یدهندهنشان  (4)  یرابطه   مطابق(،  R)   ردیفی
 (. 2020)اکبریان و نجفی، شوندمیترتیب عناصری است که تحت نفوذ واقع  یدهندهنشان 

 
(3 ) 𝑇 = [𝑡𝑖𝑗]𝑛×𝑛

𝑖, 𝑗 = 1,2, … , 𝑛 

(4 ) 𝑅 = [∑𝑡𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

]

𝑛×1

= [𝑡𝑖]𝑛×1 

(5 ) 𝐶 = [∑𝑡𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

]

1×𝑛

= [𝑡𝑗]1×𝑛
 

 
های سیستم است. )میزان تأثیرگذاری متغیرها(.  عامل نشانگر میزان تأثیرگذاری آن عامل( برای هر  Dجمع عناصر هر سطر ):  یجاد نمودار علی( ا4

های سیستم است. )میزان تأثیرپذیری متغیرها(؛ بنابراین بردار ( برای هر عامل نشانگر میزان تأثیرپذیری آن عامل از سایر عاملRجمع عناصر هر ستون )
عامل بیشتری باشد آن عامل تعامل بیشتری با سایر   R+Dدیگر هر چه مقدار  عبارتردنظر در سیستم است؛ به و تأثر عامل مو  تأثیر( میزان  R  +Dافقی )

مثبت باشد متغیر یک متغیر علی محسوب  R  - Dطورکلی اگر دهد. به ( قدرت تأثیرگذاری هر عامل را نشان میR  -  Dعوامل سیستم دارد. بردار عمودی )
و   D+Rشود. در این دستگاه محور طولی مقادیر شود. در نهایت یک دستگاه مختصات دکارتی ترسیم می ول محسوب میشود؛ و اگر منفی باشد معلمی

شود. به این ترتیب یک نمودار گرافیکی ( در دستگاه معین میD+R  و  D-Rای به مختصات )است. موقعیت هر عامل با نقطه   R-D  محور عرضی بر اساس
 نیز به دست خواهد آمد.

نظر کرده توان از روابط جزئی صرف باید ارزش آستانه محاسبه شود. با این روش می NRMبرای تعیین نقشه روابط شبکه  :  محاسبه آستانه روابط(  5
قابل  روابط  شبکه  آنو  مقادیر  که  روابطی  تنها  کرد.  ترسیم  را  ماتریساعتنا  در  بزرگ T  ها  آستانه  مقدار  در  از  باشد  خواه  NRMتر  داده  شد. نمایش  د 

محاسبه شود. بعد از آنکه شدت آستانه تعیین شد تمامی مقادیر   T  یسماتر( برای محاسبه مقدار آستانه روابط کافی است تا میانگین مقادیر  1،2011)ونگ 
طور که گفته شد تکنیک همان  (.1393شود )حبیبی و همکاران،  تر از آستانه باشد صفر شده یعنی آن رابطه علی در نظر گرفته نمیکه کوچک   Tماتریس  

های زوجی است؛ بنابراین کافی است یک ماتریس مقایسه زوجی تشکیل دهد و سپس از یک  گیری بر اساس مقایسه های تصمیم دیمتل که از انواع روش 
کنند. جایی است که پژوهشگران ایرانی راه را اشتباه طی میمشخص برای نمره دهی استفاده کنید. مسئله اصلی انتخاب این طیف است و این همان   طیف

ی در این گونه نیست. اوال  هیچ طیف واحدکه اصال  اینای استفاده شود درحالیبه غلط رایج شده است برای تکنیک دیمتل حتما  باید طیف چهارگزینه
ای است. با این تفاوت که برعکس طیف لیکرت ما حد وسط نداریم. بلکه طیف پنج درجه  زمینه وجود ندارد و دوم اینکه طیف رایج یک طیف پنج گزینه

 شود: صورت زیر تنظیم می دیمتل به 

 خیلی زیاد تأثیر زیاد تأثیر کم تأثیر خیلی کم تأثیر تأثیربدون 
0 1 2 3 4 

 
 های پژوهش یافته  -4

 ها مراحل زیر طی شده است:برای اجرای تکنیک دیمتل و محاسبه میزان تأثیرپذیری و میزان تأثیرگذاری شاخص

 میانگین نظر خبرگان  -1

با  نفر از کار شناسان و خبرگان میانگین ساده نظرات ایشان در رابطه با هر زوج عامل محاسبه شده    15پس از توزیع پرسشنامه بین   است که آلفا برابر 
 باشد.می 0529/0

 
1 Wang 



 

 

ها  ها مراحل زیر طی شده است. جهت سهولت در رسم نمودارها، مؤلفه برای اجرای تکنیک دیمتل و محاسبه میزان تأثیرپذیری و میزان تأثیرگذاری شاخص
 اند: صورت زیر مشخص شده به 

 

 ها ها به عاملتبدیل مؤلفه -3جدول 
Table 3- Convert components to agents 

 هاعامل هامؤلفه
گاه ارباب  1عامل  رجوع توانمند و آ

 2عامل  رجوع در سازمان خدمت رسان رفتار شهروندی ارباب
 3عامل  های غیرقانونیمداری و پرهیز از شیوهقانون
 4عامل  رجوع مداری ارباباخالق

 5عامل  نگاه مثبت به سازمان خدمت رسان 
 6عامل  کارکنان  شأن رعایت 

 7عامل  رجوع های سازمانی مرتبط با اربابمشارکت در نظام

  
 میانگین نظر خبرگان  -4جدول 

Table 4- The average opinion of experts 

 مجموع  7عامل  6عامل  5عامل  4عامل  3عامل  2عامل  1عامل  ماتریس
 18.9 3.4 3 2.6 3.1 3.2 3.6 0 1عامل 
 18.9 3.2 3.4 2.5 3.3 3.6 0 2.9 2عامل 
 16.9 2.3 2.9 2.6 3 0 3.8 2.3 3عامل 
 17 2.6 3.3 2.1 0 3.1 3.3 2.6 4عامل 
 18.5 3.3 3.4 0 3 3.2 3.6 2 5عامل 
 14.2 1.9 0 2.2 3 2.6 2.6 1.9 6عامل 
 17.8 0 2.1 2.9 2.8 3.4 3.3 3.3 7عامل 

 

 تشکیل ماتریس ارتباط مستقیم -2
𝑁  نرمال کردن ماتریس ارتباط مستقیم = 𝐾 ×𝑀  :  که در این فرمولk   ها محاسبه  سطرها و ستونتمامی    شود. ابتدا جمع محاسبه می  (1فرمول )صورت  به

 کنیم. اتریس روابط مستقیم ضرب میرا در م( 0529/0)دهد. در این گام آلفا را تشکیل می  kترین عدد سطر و ستون شود. معکوس بزرگمی

 ماتریس ارتباط مستقیم -5جدول 
Table 5- Direct communication matrix 

 7عامل  6عامل  5عامل  4عامل  3عامل  2عامل  1عامل  ( M)ماتریس نرمال
 0.1799 0.1587 0.1376 0.164 0.1693 0.1905 0 1عامل 
 0.1693 0.1799 0.1323 0.1746 0.1905 0 0.1534 2عامل 
 0.1217 0.1534 0.1376 0.1587 0 0.2011 0.1217 3عامل 
 0.1376 0.1746 0.1111 0 0.164 0.1746 0.1376 4عامل 
 0.1746 0.1799 0 0.1587 0.1693 0.1905 0.1058 5عامل 
 0.1005 0 0.1164 0.1587 0.1376 0.1376 0.1005 6عامل 
 0 0.1111 0.1534 0.1481 0.1799 0.1746 0.1746 7عامل 

 محاسبه ماتریس ارتباط کامل  -3
 ماتریس شدت نسبی حاکم بر روابط کامل را از طریق فرمول زیر به دست آورد. برای به دست آوردن ماتریس ارتباط کامل ابتدا باید 

𝑇 = 𝑁 × (1 − 𝑁)−1 
 ماتریس شدت نسبی حاکم بر روابط کامل  -4

 . شوددر ادامه این ماتریس از ماتریس همانی )واحد( کسر می



 

 

 ماتریس روابط کل  -7جدول 
Table 7- Total relations matrix 

7عامل  (Rسطری ) 6عامل   5عامل   4عامل   3عامل   2عامل   1عامل    ماتریس روابط کل  
1عامل  1.4785 2.0632 1.9646 1.888 1.5821 1.8757 1.7588 12.6111  

2عامل  1.6013 1.8912 1.9683 1.8852 1.5688 1.881 1.7395 12.5353  

3عامل  1.4469 1.8917 1.6484 1.7202 1.4437 1.1701 1.5635 11.4244  

4عامل  1.4597 1.8726 1.7895 1.5837 1.4243 1.7255 1.575 11.4301  

5عامل  1.5392 2.0175 1.9211 1.8427 1.4263 1.8509 1.7155 12.3131  

6عامل  1.2364 1.5955 1.5306 1.4913 1.2358 1.3493 1.3359 9.7748  

7عامل  1.5624 1.9696 1.8931 1.7995 1.5305 1.7642 1.5371 12.0564  

 (Cستونی ) 10.3244 13.3013 12.7126 12.2107 10.2115 12.1566 11.2252 

 ماتریس معکوس  -5

 آید.به دست می (7کامل )جدول ماتریس مرحله قبل در ماتریس ارتباط مستقیم ضرب شده و ماتریس ارتباط  در این مرحله معکوس 

 ماتریس معکوس -6جدول 
Table 6- Inverse matrix 

 7عامل  6عامل  5عامل  4عامل  3عامل  2عامل  1عامل  ماتریس معکوس
 1.7588 1.8757 1.5821 1.888 1.9646 2.0632 2.4785 1عامل 
 1.7395 1.881 1.5688 1.8852 1.9683 2.8912 1.6013 2عامل 
 1.5635 1.7101 1.4437 1.7202 2.6484 1.8917 1.4469 3عامل 
 1.575 1.7255 1.4243 2.5838 1.7895 1.8726 1.4597 4عامل 
 1.7155 1.8509 2.4263 1.8427 1.9211 2.0175 1.5392 5عامل 
 1.3359 2.3493 1.2358 1.4913 1.5306 1.5955 1.2364 6عامل 
 2.5371 1.7642 1.5305 1.7995 1.8931 1.9696 1.5624 7عامل 

ها توان نمودار علی میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عاملآید و از این طریق میدست می  به  C  و R ( میزان7های جدول )ها و ردیفدر نهایت با جمع ستون
 (. 8جدول )را محاسبه نمود 

 ها میزان تأثیرپذیری و تأثیرگذاری عامل -8جدول 
Table 8- The degree of influence and influence of factors 

 R C R+C R-C نتیجه
 2.2867 22.9355 10.3244 12.6111 1عامل 
 0.766- 25.8366 13.3013 12.5353 2عامل 
 2.1016 22.5246 10.2115 12.3131 5عامل 
 0.8312 23.2816 11.2252 12.0564 7عامل 
 0.7804- 23.6409 12.2107 11.4303 4عامل 
 1.2912- 21.14 12.7156 11.4244 3عامل 
 2.3819- 21.9314 12.1566 9.7748 6عامل 

و    R-J  ی زیر خطهاعامل بنابراین  ؛  دهد( رابطه علت و معلول را نشان می 3)  شکلبدین ترتیب   بنابراباشندمی ی باالی خط علت  هاعامل معلول   ین ؛ 
گاه، نگاه مثبت به سازمان خدمت رسان و مشارکت در    رجوع اربابی  هاعامل ی هاعامل علت هستند و    رجوع اربابسازمانی مرتبط با    هاینظام توانمند و آ

به   کارکنان  شأن  رعایترجوع و  ارباب  مداریغیرقانونی، اخالق  هایشیوه   از  پرهیز  و  مداری، قانون رجوع در سازمان خدمت رسانرفتار شهروندی ارباب
 .عنوان معلول شناسایی شدند



 

 

 
 رابطه علت و معلول -3 شکل

Figure 3- Cause and effect relationship 

یی که بیشترین ورودی را  هاعاملو    تأثیرگذاریی که بیشترین خروجی را دارند به عنوان عامل  هاعامل  اینجادر    دهد.( شدت روابط را نشان می 4شکل )
گاه و بیشترین تأثیرپذیری مربوط  بیشترین اثرگذاری مربوط به عامل ارباب. در این پژوهش شوندمیمعرفی  اثرپذیردارند به عنوان عامل  رجوع توانمند و آ

 . ن شدانسانی کارکنا شأنبه عامل رعایت 
 

 
 شدت روابط -4 شکل

Figure 4- Intensity of relationships

 نتایج بخش کمی -1-5

ها در ها خدمات رسیان اشیاره شیده نتایج زیر به دسیت آمد. پس از به دسیت آوردن میانگین گویهها در ادارات و شیرکتهمچنین پس از بررسیی پرسیشینامه
رجوع به سیازمان در های اربابرجوع و عرضیهدهندگان در موضیوع تقاضیای سیازمان از اربابمقایسیه زوجی بین پاسیخ  t(، از طریق آزمون 9جدول )
( انجام گرفت 12( و مقایسیه زوجی در جدول )11آمده نیز میانگین در جدول )دسیتهای به( موردبررسیی قرار گرفت. همچنین در مورد مؤلفه10جدول )

 .دست آمد و گپ موجود در هرکدام به

 رجوع به سازمان های اربابرجوع و عرضهی سازمان در دو حالت تقاضاهای سازمان از اربابهای پرسشنامهمیانگین گویه -9جدول 
Table 9- Average items of the questionnaire of the organization in the two modes of the organization's requests from 

the client and the client's supplies to the organization 

 ها گویه ردیف 
تقاضاهای سازمان از 

 رجوع ارباب
رجوع های اربابعرضه

 به سازمان 
 2.99 4.22 صحت و کامل بودن مدارک مورد نیاز برای دریافت خدمات  1

2 
گاه و خودیار ارباب گاهی اربابرجوع آ رجوع نسبت به امور و خدمات  )خودیاری و آ

 دریافتی(
3.60 2.75 

 2.95 4.01 رجوع ها و انتظارات اربابمنطقی بودن درخواست 3



 

 

 2.87 3.91 های سازمان خدمت رسان احترام به حقوق کارکنان و حساسیت 4
 3.21 4.03 رجوع حفظ اموال عمومی توسط ارباب 5

6 
رجوع در سازمان )تعهد به وظایف شهروندی نسبت به سازمان، شهروندی اربابرفتار 

 رعایت پاکیزگی و حفظ اموال سازمان خدمت رسان(
3.78 3.12 

 3.02 4.15 رجوع پرهیز از اقدامات فراقانونی توسط ارباب 7
 2.89 4.11 رجوع قانون مداری توسط ارباب 8
 2.68 3.90 رجوع اربابپرهیز از فشارهای مخرب توسط  9

 3.00 3.87 رجوع مداری ارباباخالق 10
 2.84 3.75 رجوع رعایت شعائر اخالقی و اسالمی توسط ارباب 11

12 
دهی به سازمان  رجوع )توجه و اهمیتمقبولیت و مشروعیت سازمان نزد ارباب

 رسان( خدمت
3.79 2.98 

 2.84 4.00 نگاه مثبت و انسانی به کارکنان  13
 3.04 3.91 رجوع انسانی کارکنان و مدیران از طرف ارباب شأن توجه به   14
 2.64 3.49 رجوع مشارکت در نظام پیشنهادات توسط ارباب 15
 2.78 3.61 رجوع مشارکت در نظام شکایات و انتقادات توسط ارباب 16
 2.38 3.26 رجوع مشارکت در نظام ارزیابی عملکرد کارکنان توسط ارباب 17
 3.28 3.84 رجوع ها و تخلفات کارکنان و مدیران توسط اربابگزارش کاستی 18

میمیانگین  نشان  گویه  هر  با  متناظر  میانگین های  که  گویهدهد  پرسشنامههای  اربابهای  از  سازمان  تقاضاهای  در  سازمان  از ی  بیشتر  بسیار  رجوع 
 باشد.رجوع به سازمان میهای اربابعرضهی سازمان در های پرسشنامه های گویه میانگین 

 

 

 ی سازمانهای پرسشنامهنتایج آزمون زوجی در تعیین گپ در گویه -10جدول 
Table 10- The results of the pair test in determining the gap in the items of the organization's questionnaire

 ها گویه ردیف 
اختالف  
 ها میانگین

خطای  
 معیار

T 
سطح  
 pداری معنی

 0.000 8.75 0.14 1.23 صحت و کامل بودن مدارک مورد نیاز برای دریافت خدمات  1

2 
گاهی اربابارباب گاه و خودیار )خودیاری و آ رجوع نسبت به امور و خدمات  رجوع آ

 دریافتی(
0.85 0.12 6.98 0.000 

 0.000 7.62 0.14 1.06 رجوع ها و انتظارات اربابمنطقی بودن درخواست 3
 0.000 7.49 0.14 1.03 های سازمان خدمت رسان احترام به حقوق کارکنان و حساسیت 4
 0.000 6.91 0.12 0.85 رجوع حفظ اموال عمومی توسط ارباب 5

6 
وظایف شهروندی نسبت به سازمان، رجوع در سازمان )تعهد به  رفتار شهروندی ارباب

 رعایت پاکیزگی و حفظ اموال سازمان خدمت رسان(
0.66 0.11 5.75 0.000 

 0.000 8.68 0.13 1.13 رجوع پرهیز از اقدامات فراقانونی توسط ارباب 7
 0.000 9.10 0.13 1.22 رجوع قانون مداری توسط ارباب 8
 0.000 8.07 0.13 1.03 رجوع اربابپرهیز از فشارهای مخرب توسط  9

 0.000 9.25 0.13 1.24 رجوع مداری ارباباخالق 10
 0.000 6.73 0.13 0.86 رجوع رعایت شعائر اخالقی و اسالمی توسط ارباب 11

12 
دهی به سازمان  رجوع )توجه و اهمیتمقبولیت و مشروعیت سازمان نزد ارباب

 رسان( خدمت
0.91 0.13 6.98 0.000 

 0.000 6.74 0.12 0.82 نگاه مثبت و انسانی به کارکنان  13
 0.000 8.39 0.14 1.16 رجوع انسانی کارکنان و مدیران از طرف ارباب شأن توجه به   14
 0.000 8.13 0.11 0.87 رجوع مشارکت در نظام پیشنهادات توسط ارباب 15
 0.000 5.89 0.14 0.85 رجوع اربابمشارکت در نظام شکایات و انتقادات توسط  16
 0.000 7.09 0.12 0.87 رجوع مشارکت در نظام ارزیابی عملکرد کارکنان توسط ارباب 17
 0.000 6.32 0.14 0.89 رجوع ها و تخلفات کارکنان و مدیران توسط اربابگزارش کاستی 18



 

 

داری در تقاضاهای سازمان از دهد که تفاوت معنی( نشان می9ی سازمان مندرج در جدول )های پرسشنامهنتایج آزمون زوجی در تعیین گپ در گویه 
از خطای   tهای ی آمارهداری کلیهی سازمان وجود دارد. )سطوح معنیهای پرسشنامه رجوع به سازمان در خصوص گویه های اربابرجوع و عرضهارباب

 کمتر هستند(  05/0
 

 رجوع به سازمان های اربابرجوع و عرضهی سازمان در دو حالت تقاضاهای سازمان از اربابهای پرسشنامهمیانگین مؤلفه -11جدول 
Table 11- The average components of the organization questionnaire in the two cases of the organization's requests 

from the client and the client's supplies to the organization 

 رجوع به سازمان های اربابعرضه رجوع تقاضاهای سازمان از ارباب ها مؤلفه
گاه ارباب  2.90 3.94 رجوع توانمند و آ

 3.06 3.91 رجوع در سازمان خدمت رسان رفتار شهروندی ارباب
 2.85 4.05 های غیرقانونیقانون مداری و پرهیز از شیوه

 2.92 3.82 رجوع مداری ارباباخالق
 2.98 3.79 رسان نگاه مثبت به سازمان خدمت

 2.94 3.96 رعایتشان انسانی کارکنان 
 2.77 3.55 رجوع های سازمانی مرتبط با اربابمشارکت در نظام

با  میانگین  متناظر  میهای  نشان  مؤلفه  میانگینهر  که  مؤلفه دهد  پرسشنامههای  اربابهای  از  سازمان  تقاضاهای  در  سازمان  از ی  بیشتر  بسیار  رجوع 
 باشد.رجوع به سازمان میهای اربابی سازمان در عرضههای پرسشنامه های گویه میانگین 

 

 ی سازمانهای پرسشنامهر تعیین گپ در مؤلفه نتایج آزمون زوجی د -12جدول 
Table 12- Results of paired test in determining the gap in the components of the organization questionnaire 

 pداری سطح معنی t خطای معیار  ها اختالف میانگین ها مؤلفه
گاه ارباب  0.000 9.52 0.11 1.05 رجوع توانمند و آ

 0.000 9.28 0.09 0.84 رجوع در سازمان خدمت رسان رفتار شهروندی ارباب
 0.000 11.23 0.11 1.20 های غیرقانونیقانون مداری و پرهیز از شیوه

 0.000 9.15 0.10 0.90 رجوع مداری ارباباخالق
 0.000 6.74 0.12 0.82 رسان نگاه مثبت به سازمان خدمت

 0.000 9.94 0.10 1.02 انسانی کارکنان  شأن رعایت 
 0.000 8.89 0.09 0.78 رجوع های سازمانی مرتبط با اربابمشارکت در نظام

داری در تقاضاهای سازمان از دهد که تفاوت معنی( نشان می 12ی سازمان مندرج در جدول )های پرسشنامهتایج آزمون زوجی در تعیین گپ در مؤلفه ن
  از خطای  tهای  ی آمارهداری کلیهسازمان وجود دارد. )سطوح معنیی  های پرسشنامه ن در خصوص مؤلفه رجوع به سازماهای اربابرجوع و عرضهارباب

 دهد. ها نشان می ها و مؤلفه ( بیشترین و کمترین گپ را در بین گویه14( و )13کمتر هستند(. همچنین جداول ) 05/0
 

 ی سازمان های پرسشنامهتعیین بیشترین و کمترین گپ در گویه -13جدول 
Table 13- Determining the most and the least gap in the items of the organization's questionnaire 

 وضعیت گپ  ها اختالف میانگین ها گویه
 بیشترین گپ  1.24 رجوع مداری ارباباخالق

  1.23 صحت و کامل بودن مدارک مورد نیاز برای دریافت خدمات 
  1.22 رجوع قانون مداری توسط ارباب

  1.16 رجوع انسانی کارکنان و مدیران از طرف ارباب شأن توجه به  
  1.13 رجوع پرهیز از اقدامات فراقانونی توسط ارباب

  1.06 رجوع ها و انتظارات اربابمنطقی بودن درخواست
  1.03 های سازمان خدمت رسان احترام به حقوق کارکنان و حساسیت

  1.03 رجوع اربابپرهیز از فشارهای مخرب توسط 
  0.91 رسان( دهی به سازمان خدمترجوع )توجه و اهمیتمقبولیت و مشروعیت سازمان نزد ارباب

  0.89 رجوع ها و تخلفات کارکنان و مدیران توسط اربابگزارش کاستی
  0.87 رجوع مشارکت در نظام پیشنهادات توسط ارباب

  0.87 رجوع کارکنان توسط اربابمشارکت در نظام ارزیابی عملکرد 
  0.86 رجوع رعایت شعائر اخالقی و اسالمی توسط ارباب

گاهی اربابارباب گاه و خودیار )خودیاری و آ   0.85 رجوع نسبت به امور و خدمات دریافتی(رجوع آ
  0.85 رجوع حفظ اموال عمومی توسط ارباب



 

 

  0.85 رجوع اربابمشارکت در نظام شکایات و انتقادات توسط 
  082 نگاه مثبت و انسانی به کارکنان 

رجوع در سازمان )تعهد به وظایف شهروندی نسبت به سازمان، رعایت  رفتار شهروندی ارباب
 پاکیزگی و حفظ اموال سازمان خدمت رسان(

 کمترین گپ  0.66

نتایج مندرج در جدول ) بین گویه ( می13بر اساس  بیشترین گپ در گویه پرسشنامه های  توان گفت در  ارباباخالق ی »ی سازمان،  و    رجوع«مداری 
رجوع در سازمان )تعهد به وظایف شهروندی نسبت به سازمان، رعایت پاکیزگی و حفظ اموال سازمان »رفتار شهروندی ارباب  یکمترین گپ در گویه 

 باشد.« می خدمت رسان(

 ی سازمانهای پرسشنامهتعیین بیشترین و کمترین گپ در مؤلفه  -14جدول 
Table 14- Determining the most and the least gap in the components of the organization questionnaire 

 وضعیت گپ   ها اختالف میانگین ها مؤلفه
 بیشترین گپ  1.20 های غیرقانونیقانون مداری و پرهیز از شیوه

گاه ارباب   1.05 رجوع توانمند و آ
  1.02 انسانی کارکنان  شأن رعایت 
  0.90 رجوع مداری ارباباخالق

  0.84 رجوع در سازمان خدمت رسان اربابرفتار شهروندی 
  0.82 رسان نگاه مثبت به سازمان خدمت

 کمترین گپ  0.78 رجوع های سازمانی مرتبط با اربابمشارکت در نظام

های ی »قانون مداری و پرهیز از شیوه سازمان، بیشترین گپ در مؤلفهی های پرسشنامهتوان گفت در بین مؤلفه ( می14بر اساس نتایج مندرج در جدول )
ی سازمان، پاسخگویان )که کارکنان در پرسشنامه   باشد.رجوع« می های سازمانی مرتبط با ارباب ی »مشارکت در نظام غیرقانونی« و کمترین گپ در مؤلفه 

 . باشدرجوع میسازمان بسیار کمتر از تقاضاهای سازمان از ارباب رجوع به های اربابکنند که عرضههستند( ادعا می

 
 مدل اصلی پژوهش  -6

 



 

 

 مدل اصلی پژوهش  -6 شکل
Figure 6- The research main model 

 
ی تقاضاهای سازمان از هامؤلفه رجوع یکسان است. همچنین  های سازمان به ارباب رجوع از سازمان با عرضه ی تقاضاهای اربابهامؤلفهدر این مدل،  

دولتی و    هایسازمان رجوع و  ها و تقاضاهای متقابل اربابمدل بین عرضه   ینا  باشند.رجوع به سازمان نیز یکسان می های اربابرجوع با عرضهارباب
ی موجود در تقاضاهای هر کدام از دو طرف هامؤلفه دهد تغییر در هر کدام از  دهد. این موضوع نشان می یک رابطه دو طرفه را نشان می خدمت رسان  

های طرف دیگر بهبود در چگونگی طرح تقاضاها در هر دو طرف، باعث بهبود در عرضهعبارتهای طرف مقابل خواهد شد؛ به باعث تغییر در عرضه
گاه به عنوان یکی از تقاضاهای سازمان از ارباب این مدل ارباب  در  هد شد.مقابل خوا رجوع آورده شده است. از سوی دیگر آگاهی و رجوع توانمند و آ

دولتی و خدمت رسان    هایسازمانرجوع به سازمان معرفی شده است. این بدین معنا است که  های اربابرجوع به عنوان یکی از عرضهتوانمندی ارباب
 خواهدمیرجوع در زمان مراجعه برای دریافت خدمات خود، ضمن تکمیل بودن مدارک و درخواست خود، نسبت به نوع خدمتی که انتظار دارند، ارباب

  خواهد میرجوع با کامل بودن مدارک خود و آگاهی کامل نسبت به نوع خدمتی که دریافت کند آگاهی و اطالع کامل را داشته باشد. از سوی دیگر ارباب
مکمل یکدیگر    نوعیبه دولتی و خدمت رسان    هایسازمان رجوع و  ها و تقاضاهای متقابل ارباب. در اصل عرضهنمایدمیدریافت کند، به سازمان مراجعه  

توان بنابراین می  ؛ناقص خواهد شد  یعرضههستند و نقص در هر کدام باعث ایجاد نارضایتی در دو طرف معادله خواهد شد. چرا که تقاضای ناقص باعث  
و تحویل خدمت خواهد شد، بلکه باعث ایجاد حس   رسانی خدمت ، نه تنها باعث تسهیل در روند  کنندهتکمیل نتیجه گرفت تقویت و بهبود این روابط  
 به حکمرانی خوب خواهد رسید.  نهایتا  شود که پیامدهای مفید آن به دولت و خرسندی و رضایت در هر دو طرف می
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شده است. با توجه به اینکه مطالعات کمتری در زمینه   رجوع انجام ارباب  ودولتی و خدمت رسان    هایسازمانانتظارات  این پژوهش به منظور شناسایی  

. ایجاد پر نمایدمطالعات  در این    موجود  خألتواند  رجوع خود صورت گرفته است، این پژوهش میها در ارتباط با مشتریان و اربابمحیط داخلی سازمان
ها را در بهبود رفاه اجتماعی و زندگی آحاد جامعه نشان دهد. از این رو ها و نقش آنتواند فلسفه وجودی سازمانساختارهای نوین در نظام اداری می 

 شدهخدمات ارائه  از رجوع ارباب تیرضا زانیم بحث تواند در این مهم نقش داشته باشند از اهمیت باالیی برخوردار است. امروزهشناسایی عواملی که می

شاخص یکی عنوانبه یدولت هایدستگاه در اداری و رشد و یکارآمد  سنجش یاصل هایاز  ت  یرضا مبحث لیدل  نیهم به و گرددمی یتلق  توسعه نظام 
رجوع های اربابباشد. از سوی دیگر شناسایی عواملی که با عرضه می مدنظر کشور ی دولت تی ریستم مدیس  در مهم اریبس مسئله ك ی عنوانبه  رجوع ارباب

 باشد چرا که این دو الزم و ملزوم همدیگر هستند تا رضایت در هر دو طرف ایجاد شود. جلبدولتی و خدمت رسان ارتباط دارد، مهم می  هایسازمان به  

 مشارکت ،1ملی وفاق  عمومی، وفاداری و اعتماد شیباعث افزا (،1395ور و موسوی،  های اجتماعی )حبیب پعنوان سرمایهمراجعان به  و شهروندان تیرضا

و  شوند می  محسوب سیاسی و اداری نظام توسعه و کارآمدی سنجش اصلی هایشاخص مانند به کنونی دنیای در که شودمی ملی اقتدار عمومی 
 بحران:  لیقب از مختلفی هایبحران سازند، برآورده را شهروندان و معنوی مادی ازهایین و هاخواسته نتوانند هاحکومت و هادولت (. اگر1379کاظمی،)

 نظام اثربخشی و کارایی لیتقل ضمن هابحران این و شودمی ایجاد جامعه در همگرایی  بحران و عمومی مشارکت بحران ت،یبحران مشروع عمومی،  اعتماد

 .(1393، فرد دانایی ؛1393 ،بینجهان) شد خواهد ملی فرایند توسعه در گسست و بحران بروز موجب اداری، و اسییس 

های فنی،  عامل کلی به عنوان عوامل زیرساخت   7( نتایج پژوهش نشان داد که  1399همکاران )رئوفیان و    تحقیقات  با نتایج  راستاهمنتایج این تحقیق  
ی سازمانی به عنوان عوامل مؤثر بر توسعه   هایجنبه حمایتی و    هایجنبهتوانمندی کارکنان و مدیران، قوانین و مقررات سازمانی، انگیزش، عوامل فرهنگی،  

حمایتی و عوامل فرهنگی به عنوان عوامل   هایجنبهسایی گردید. با توجه به نتایج مشخص گردید که  در وزارت ورزش و جوانان شنا  رجوع اربابتکریم  
 .سازمانی به عنوان عوامل معلولی مشخص گردید  هایجنبهفنی، قوانین و مقررات، انگیزش و   هایزیرساخت علی و عوامل توانمندی مدیران و کارکنان،  

 های سازمان جه رسیدند که وجود فناوری اطالعات، واحد تحقیقات و توسعه، آموزش کارکنان و ارتباطات در  ، به این نتی(1396و همکاران )  یکاظم
رجوع، پاسخگویی، آراستگی در مقابل ارباب( به این نتیجه دست یافتند که  1393فرد و همکاران )یی دانا  دارد.  تأثیررجوع  مندی ارباببر رضایت  مدرن

رجوع، برخورد مناسب عنوان یک هدف، کاهش احساس عدم امنیت و دلواپسی اربابرجوع به داشتن اربابرجوع، راضی نگه اربابتسهیل فرایند کاری  
 .ای از عواملی هستند که بر مسئولیت ملی کارکنان اثر دارندرجوع، مجموعه با ارباب 
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نتایج تحقیقات   با این پژوهش(  2020)  همکاران   و  ( و شیوانگ یو2021همکاران )لیندن مایر و  همچنین  بین   دادنشان    در رابطه  که رابطه مستقیمی 
جبران خسارت    و اقداماتسالمتی،    تأثیررضایت عمومی و عوامل رفتار دولت، ادراک عمومی و رفتار مشارکت عمومی، مانند رفتار تعاملی، رفتار نظارت،  

 وجود دارد.

یافته توسط مات یکپارچه که از دیجیتال تغییرافزایش خدمات و رضایت عمومی توسط خد  نشان داد  (2121)  نوراویانتو  باکتیموکسین و  نتایج تحقیق  
خدمات، از جمله خدمات الکترونیکی، تقویت نظارت عمومی و تقویت اکوسیستم نوآوری استفاده کرده    هایاستراتژیدیوانساالران دولتی در طراحی  

فعال در آینده به عنوان شریک دولتی مشارکت داشته   طوربه   تواندمیاز خدمات  کنندگاناستفادهمعه به عنوان نقش جا کهطوریبهاست، موفق شده است. 
 .باشد

رابطه بین رضایت مشتری، کیفیت خدمات و مشتری ادراک نسبت به اثربخشی خدمات مشاوره با  در پژوهشی با عنوان "  (2020)  1همکاران   بوژنگ و
مشتری،"  یمشتر رضایت  بین  رابطه  بررسی  مطالعه  این  از  اثربخشی،  یفیتک   هدف  به  نسبت  مشتری  درک  و  اداره    خدمات  مشتری  مشاوره  خدمات 

فیت خدمات، درک مشتری و اثربخشی است که آن با استفاده از یک پرسشنامه  است. اساس رضایت مشتری، کی  ورشکستگی مالزی در شعبه کوچینگ
این تحقیق   ؛ کهاز نظر کیفیت خدمات است  رضایت مشتری ادراک مشتری  کنندهتعیینعوامل    ترینمهمکه    دهدمیتجربی نشان    یجنتا  .معتبر ارزیابی شد

 .باشدمیبا نتایج این پژوهش  راستاهم

موقع و سریع، اطمینان، ( نشان داد، ملموسات: ظاهر تسهیالت و تجهیزات و ظاهر کارکنان، پاسخگویی: ارائه خدمات به 2015احمد و اسالم )پژوهش   
 خواهند یم  هابانک که مشتریان در    یافتنددر(  2014)  صبیر و همکاران   و عرفانباشد  می   هابانک رجوع از این  های اربابتضمین، همدلی به عنوان خواسته

، محیط تمیز، لباس آراسته کارکنان، قابلیت اعتماد، ارائه خدمات وعده داده  روزبه   هاییآورفنکه عواملی همچون چیدمان مناسب بانک، استفاده از  
رجوع، نان برای کمک به اربابکاری اعالم شده، پاسخگویی، شفافیت، آمادگی کارک   یهاساعترجوع، ارائه خدمات در  شده، رسیدگی به مشکالت ارباب 

کارکنان، وضوح اطالعات، هزینه مناسب، خدمات آنالین و الکترونیک،   یدارامانت کارکنان، رازداری و    یزآماحترامتضمین، امنیت، دانش کارکنان، رفتار  
رجوع  ( نتایج تحقیق نشان داد، رضایت ارباب2012)  گوپتا و دودر تحقیق    .باشدمیبا نتایج این پژوهش    راستاهم که این نتایج نیز    وجود داشته باشد

مناسب ارائه   یبندزمانمنظم کارکنان، محل مناسب شعب بانک، فضای مناسب پارکینگ،    یهالباس درگرو عوامل زیر هستند. استفاده از لوازم مدرن،  
دس  و...  شستشو  آشامیدنی،  آب  انتظار،  سالن  مثل  بانک  در  مناسب  فیزیکی  امکانات  اربابخدمات،  آسان  خوب ترسی  عملکرد  کارکنان،  به  رجوع 

، رفتار مناسب کارکنان، دانش، توانایی و مهارت خودپردازهای  بانکی مثل کامپیوتر، چاپ گر، دستگاه شمارش و... محل مناسب دستگاه  آالتینماش 
به مشکالت   ا  مؤدب،  رجوع اربابکارکنان، مدیریت رسیدگی  رجوع، اجرایی کردن از ارباب   بازخورد رجوع، اخذ  رباببودن کارکنان، توجه کارکنان به 

ارباب )  اوت   رجوع.پیشنهادات  دایجک  برنامه   هاآن پژوهش    نتایج  ،(2005و  عواملی همچون  داد  و  نشان  توسعه  آموزش   توانمندسازیهای  کارکنان، 
، بینی یش پهای کاری قابل  تکمیلی مرتبط با شغل، بازنگری عملکرد سالیانه، مشارکت در جلسات، سبک مدیریت شفاف، سبک مدیریت حمایتی، برنامه 

وع و رضایت کارمندان رج رجوع، تجربه و تخصص کارکنان و ارائه سریع خدمات بر رضایت اربابکیفیت ارائه خدمات، کیفیت رفتار کارکنان با ارباب
 هستند.  راستاهمهمچنین نتایج تحقیقات فوق با نتایج این پژوهش  .باشدیم راستاهم دارد  تأثیر

کمک کند. این تحقیق پس از شناسایی عوامل که در ادبیات تحقیق آمده    رجوع ارباب و    هاسازمان د به بهینه شدن روابط  توانمیاز این رو این پژوهش  
 تایج دست یافت:است، به این ن

گاه، نگاه مثبت به سازمان خدمت رسان و مشارکت   رجوع اربابعامل    دارد   رجوع ارباب تقاضاهای که سازمان از    ،شده  شناساییی  هامؤلفه بین   توانمند و آ
با    هاینظام در    هایشیوه در سازمان خدمت رسان، قانون مداری و پرهیز از    رجوع اربابرفتار شهروندی  علت و    عنوانبه   رجوع اربابسازمانی مرتبط 

 توانمندسازیگفت    توانمیبنابراین  ؛  معلول در این تحقیق شناسایی شدند   عنوانبه انسانی کارکنان    شأن  رعایتو    رجوع ارباب  مداریاخالق   و  غیرقانونی
گاه و  ع به سازمان، ارباب ومدارک مورد نیاز برای دریافت خدمات قبل از رج همانند اطالع از صحت و کامل بودن    رسانیآگاهیو    رجوع ارباب رجوع آ

و منطقی    یهادرخواست  و بامورد نیاز به دست آورده باشد    یهاو فرم مدارک    آوریجمع باید بتواند از طریق سایت سازمان اطالع کافی را برای  ،  خودیار
در    هاآن دولتی و خدمت رسان و مشارکت    هایسازمان با نگاه مثبت به    هاآن  کارش در سازمان را به پایان ببرد ونیز  و حوصله نظم  و داشتن  جا به  انتظارات

  رجوع ارباب، قانون مداری و بروز رفتارهای شهروندی و انسانی در  مداریاخالق  گیریشکل د باعث تقویت و  توانمی خدمات خود    و دریافت  تحویل
 شود. 
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گاه و بیشترین    رجوع اربابمربوط به عامل    اثرگذاری همچنین بیشترین    بنابراین ؛  انسانی کارکنان شد  شأن  رعایتمربوط به عامل    تأثیرپذیریتوانمند و آ
که    توانمی از ط  رجوع ارباب  توانمندسازینتیجه گرفت  اربابکه  مشارکت  امور،ریق  در  ارائه خدمات،    یتشفاف  رجوع  در  و    هاطرح فراگیر )شفافیت 

رسانی و آگاهی رجوع )اطالع ارباب  توانمندسازی(  امور، مدیریت  راهیسربهانجام کار،    هایروش ، فرایندهای انجام کار،  هامسئولیت، وظایف و  هابرنامه 
 و فرایند انجام کارها( هادستورالعملبخشی نسبت به قوانینی و مقررات و 

  هاعامل در این راستا بیشترین ارتباط با سایر  .  شودمی   هاآنباعث بروز و تقویت رفتارهای انسانی در    باشدی مرجوع  به ارباب   رسانیکمک و    رسانییاری
رجوع، تعهد به وظایف شهروندی نسبت به سازمان، نظم و انضباط ارباب؛  که شامل  در سازمان خدمت رسان تعلق گرفت  رجوع اربابی  به رفتار شهروند

اما پس  ؛ یابدمی بهبود  رجوع ارباب و  ها سازماندر نتیجه این رفتار تقویت شده و روابط بین  که  رعایت پاکیزگی و حفظ اموال سازمان خدمت رسان است
  خأل دولتی و خدمت رسان، نتایج نشان داد بیشترین گپ و    هایسازماننفر از مدیران و کارکنان    100بین    هاآناز توزیع پرسشنامه محقق ساخته و بررسی  

بیشترین   ،هامؤلفه بین  بود. همچنین    در سازمان  رجوع اربابمربوط به رفتار شهروندی    و کمترین گپ  رجوع ارباب  مداریاخالق ها مربوط به  بین گویه
 بود.  رجوع اربابسازمانی مرتبط با  هاینظام و کمترین گپ مربوط به مشارکت در  غیرقانونی هایشیوه گپ مربوط به قانون مداری و پرهیز از  

و  وجود ندارد یا  هاسازماندر بین مراجعان این  غیرقانونی  هایشیوه و قانون مداری و پرهیز از  مداریاخالق نتایج اما در واقعیت چیز دیگری را نشان داد. 
 هایعلتنیاز است که    دهدمی . این نشان  کندمیاداری اندکی از مراجعان بروز    هاینظام رفتارهای شهروندی و مشارکت در    اگرچهاست.    رنگ کم یا بسیار  

تغییر و    رجوع ارباب به    رسانیآگاهیو    توانمندسازیبا    دیگرعبارت؛ بهرا شناسایی کرده است  هاآنبروز چنین رفتارهایی تقویت گردد که این پژوهش  
نتایج این    را پر نمود.  خأل این    توانمی  ،هاسازماناداری    هاینظام در    هاآندولتی و خدمت رسان و تقویت مشارکت    هایسازمان نسبت به    هاآن  دیدگاه

گذاران و مدیران نیز با ایجاد ساختارهای   مشیخط باشد و    مؤثر  رجوع اربابدولتی و خدمت رسان و    هایسازماند در بسط نظری رابطه بین  توانمیتحقیق  
و دریافت خدمات فراهم   دهیخدمتدولتی را کاهش دهند و شرایط مساعدتری برای    هایسازمانو کارکنان  رجوع  اربابهوشمندانه بتوانند انتظارات  

 زند. سا

 پژوهش  هاییت محدود -8

 ساختاری به شرح زیر وجود داشت:  هاییت محدوددر این پژوهش  

 اجرایی سازمانی که به آن مراجعه کرده بود.  یسازوکارهادرباره نحوه و  رجوع اربابعدم شناخت و آگاهی کامل  -1
بین   -2 تناقض  از    یسردرگمو    رجوع ارباب به    رسانیخدمتدر حیطه    یهابخشنامه وجود  برخی  تفسیر داشتن  به  نیاز  و  و    هابخشنامه کارکنان 

 صادر شده. هاینامه یینآ
  رجوع ارباب به    رسانیخدمتتفاوت بین    یگردعبارتبه؛  و گروه دیگر  رجوع اربابصادر شده بین گروهی از    هابخشنامهتبعیض در اجرای  وجود   -3

 در گذشت زمان. 
 . هاسازمان نظام تشویق در این  خصوص به .  دمت رسانخ یهاسازمانعدم اجرای نظام پیشنهادات در  -4
 رجوع ارباب و  هاسازمان دور زدن قانون توسط کارکنان  -5
 .خدمت رسان یهاسازمان در  رجوع اربابتوسط  یرقانونیغ هاییوه ش استفاده از  -6
 دستور گیرنده است.  رجوع اربابو  دستوردهندهگویی کارکنان  کهینحوبه  خدمت رسان یهاسازمان تابع در -وجود نظام آمر -7

 پیشنهاد برای تحقیقات آتی  -9

موجود در تحقیقات بپردازند و ارتباط بین عواملی که باعث بروز    یخألهابا توجه به نتایج این پژوهش محققان و اندیشمندان حوزه مدیریت دولتی باید به  
 یها سازمان و    رجوع ارباباین عوامل را در بهبود روابط بین    تأثیررا شناسایی و    شودمی  هاآن  رجوع اربابدولتی و    یها سازمانرفتارهای مثبت در کارکنان  

 نمایند.  گذارییاستس و  گیریتصمیم درباره بهبود این روابط  یبازتربا دید گذاران دولتی  یمشخطدولتی و برعکس را بررسی نمایند تا  

 داشت: توانمی از جمله پیشنهاداتی که برای تحقیقات آینده در این حوزه 

 . خدمت رسان یهادستگاه( و میزان عاملیت و خادمیت رجوع اربابفرد به عنوان سازمان )برسی رابطه فرد و  -1
 .رجوع اربابخدمت رسان و میزان آمر بودن  یهادستگاهو میزان تابعیت  (رجوع اربابفرد به عنوان )بررسی رابطه فرد و سازمان  -2
 .شودمیشناسایی عواملی که باعث ایجاد توازن در رابطه فرد با سازمان  -3



 

 

 شکر و قدردانی ت

 ، ابراز نمایند. خویش که موجب افزایش کیفیت مقاله شدند  یسازندهنویسندگان تمایل دارند تا مراتب تقدیر و تشکر خود را از داوران محترم که با نظرات  
 

 تعارض با منافع 
 ندارد.  وجود نسخه این انتشار مورد  در منافع در تضادی هیچ که دارندیم اعالم نویسندگان

 

 توافقنامه نویسندگان 
 نویسندگان  اثر اصلی  مقاله  این  که  نماییمیم  تضمین  همچنین.  اندکرده  تأیید  و  مشاهده  ارسال  از  قبل  را  نهایی  نسخه  که  دارندیم  اعالم  مقاله  این  نویسندگان

 . باشدمی ن  انتشار تحت حاضر حال در یا  نشده  چاپ قبال   و است
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