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Abstract
Awareness of the amount and factors affecting the satisfaction of clients or
customers is important for governmental organizations and agencies and can
increase the quality of services and, consequently, increase the level of customer
and customer satisfaction. For this reason, organizations are always looking to
satisfy their customers and service recipients by providing quality and desirable
services. Therefore, the present study was conducted to measure the satisfaction of
veterans under the auspices of the Martyr and Veterans Affairs Foundation of
Baneh during 1398 and the attitude of staff and its effectiveness, for which 180
people in the target community were surveyed. In this study, a questionnaire was
used to collect data and also, the critical method was used to weight the critic to
determine which criterion is relatively more important than other criteria. In
addition, Victor method was used to prioritize the available options to identify their
strengths and weaknesses. Finally, the results showed that the criteria of the
admission unit, social work unit and referral communication, respectively, have
been assigned to the first to third ranks in terms of the level of satisfaction of the
clients of the Martyr Foundation and Veterans Affairs of Baneh city.
Keywords: Customer Satisfaction, Multiple-Criteria Decision Analysis Method,
Critic, Victor, Martyr Foundation and Veterans Affairs
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سنجش میزان رضایت ارباب رجوع به روش تصمیمگیری چندمعیاره کریتیک
حسن شیخی ،1هیرش سلطان پناه
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چکیده

آگاهی از میزان و عوامل مؤثر بر رضایتمندي مراجعین یا مشتریان براي سازمانها و دستگاههاي دولتی
مهم بوده و میتواند باعث افزایش سطح کیفیت خدمات و درنتیجه ،افزایش میزان رضایتمندي مراجعین
و مشتریان شود .به همین دلیل ،همواره سازمانها به دنبال جلب رضایت مشتریان و خدماتگیرندگان
خود از طریق ارائه خدمات باکیفیت و مطلوب هستند .برایناساس ،پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان
رضایتمندي ایثارگران تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بانه طی سال  1931و نحوه
برخورد ک ارکنان و سنجش میزان اثربخشی آن انجام گرفت که بدین منظور تعداد  111نفر از افراد جامعه
هدف مورد بررسی قرار گرفتند .در این پژوهش از پرسشنامه جهت جمعآوري دادهها و همچنین ،از روش
کریتیک بهمنظور وزندهی به معیارهاي مورد بررسی استفاده گردید تا مشخص شود که کدام معیار
اهمیت نسبی بیشتري نسبت به سایر معیارها دارد .عالوه بر آن  ،از روش ویکور براي اولویتبندي
گزینههاي موجود بهره گرفته شد تا نقاط ضعف و قوت آنها مشخص شود .درنهایت نتایج نشان داد که
به ترتیب معیارهاي واحد پذیرش ،واحد مددکاري اجتماعی و ارتباطات مراجعات رتبههاي اول تا سوم را
در رابطه با میزان رضایتمندي مراجعین بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بانه به خود اختصاص
دادهاند.
واژگان کلیدی :رضایتمندي اربابرجوع ،تصمیمگیري چندمعیاره ،کرتیک ،ویکور ،بنیاد شهید و امور
ایثارگران
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مقدمه

نهادهاي عمومی در واقع محل رفع نیازهاي مادي و معنوي مردم هستند؛ ازاینرو ،بخشی از
خردهسیستمهاي اجتماعی محسوب شده که بهطور دائم حوزه زندگی اجتماعی را تحت تأثیر قرار میدهد.
دستگاههاي بخش عمومی اصوالً غیرانتفاعی بوده و رضایت سهامداران در اینگونه دستگاهها بهطور
معمول در عوامل موفقیت سازمانی از دید بیرونی لحاظ نمیگردد .شناخت عملکرد سازمان و به تبع آن
ارزیابیها و نگرش شهروندان در قبال سازمانها بهعنوان خردهسیستم اجتماعی ،آن اندازه داراي اهمیت
است که شماري از صاحبنظران تحول اجتماعی از طریق تغییر و تحول سازمانی را از جمله راهکارهاي
اساسی براي توسعه کشورها ذکر مینمایند .درهمینراستا و بهمنظور ایجاد سازوکارهاي الزم در ارائه
خدمات مطلوب ،مناسب و مؤثر به خدمتگیرندگان جهت نهادینه نمودن موضوع رضایتمندي مراجعان در
دستگاههاي دولتی براي حفظ کرامت مردم در نظام اداري کشور دستورالعملهایی تدوین گردیده است
(زیویار و همکاران .)1939 ،از سوي دیگر ،رویکرد سازمانهاي دولتی به مقوله کارایی و اثربخشی نیز
دچار دگرگونی بنیادي شده است (شریفی کلویی .)1933 ،رویکردهاي جدید برخالف رویکردهاي سنتی،
شاخصهاي مختلفی را که بهطور عمده غیرمالی هستند ،مورد توجه قرار دادهاند که یکی از شاخصها
کسب رضایت ارباب رجوع است .زمانی رضایت ارباب رجوع حاصل میشود که سازمان بکوشد با
شناسایی نیازهاي واقعی خدمتگیرندگان ،تصویر شفاف و روشنی از کموکیف خدمات قابل ارائه به دست
آورده و با منطبقکردن رفتار خود با نیازهاي مخاطبان امکان رضایت آنان را فراهم آورد (محمديفر و
همکاران .)1931 ،در سازمانهاي دولتی رضایتمندي 1یکی از معیارهاي مهم سنجش عملکرد سازمانی
به شمار میرود .رضایتمندي به ادارک مراجعهکنندگان از عملکرد سازمان یا احساسی که از برآوردهشدن
خواستهها و انتظاراتشان در آنها شکل گرفته ،اطالق می شود (دبیرخانه خزانهداري کانادا.)2111 ،2
در نظریههاي نوین مدیریت توجه به اصل مشتريمداري و جلب رضایت متقاضیان خدمات بهعنوان
یکی از جهتگیريهاي اصلی تلقی میشود .در نظام اداري و اجرایی نیز رضایت مردم از خدمات
دستگاههاي دولتی یکی از شاخص هاي اصلی سنجش کارآمدي و رشد و توسعه است و مؤلفههایی
همچون سرعت ،صحت و دقت در انجام کار مراجعان ،چگونگ ی رفتار و برخورد با خدمتگیرندگان و
اطالعرسانی درست و مناسب از جمله عواملی هستند که موجب رضایتمندي خدمتگیرنگان و مراجعان
دستگاههاي دولتی میشوند (الوانی و داناییفرد )1931 ،و این از جمله اهداف طرح تکریم است که
بایستی با ایجاد انگیزه قوي در کارکنان به این مهم دست یافت .براي دستیابی به این هدف باید نظام
اداري دگرگون شود .این دگرگونی مستلزم مداخله مؤثر و کارآمد است (دایر .)1911 ،ارائه خدمات
باکیفیت به آحاد جامعه ،پاسخگویی همه افراد در مقابل مسئولیتها و اختیارات آنها و از همه مهمتر جلب
رضایت مردم از جمله مهمترین سیاستهاي تبینشده دولت جمهوري اسالمی ایران است که میتوان
1. Satisfaction
2. Treasuru Board of Canada a Secretariat

110

حکمرانی و توسعه ،دوره  ،2شماره  ،1بهار 1011

طرح تکریم ارباب رجوع نقطه عطفی در راستاي اصالحات نظام اداري در همه سازمانهاي کشور باشد
که داراي بیشترین تطابق با نگرشهاي نوین مدیریتی است و صداي مشتریان را به گوش سازمان
میرساند (طیبی .)1911 ،براین اساس ،با توجه به آنچه گفته شد ،هدف از پژوهش حاضر ،شناسایی میزان
1
رضایت ارباب رجوع در بنیاد شهید و امور ایثارگران شهر بانه با استفاده را روش تصمیمگیري چندمعیاره
کریتیک 2است.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
رضایتمندی ارباب رجوع

رضایتمندي مفهومی است که امروزه اهمیت زیادي پیدا کرده است .باور مشتریان در این خصوص
که تا چه حد انتظاراتشان برآورده میشود ،یکی از مهمترین تضمینکنندهاي بقاي سازمان محسوب
میشود .رضایتمندي عبارت است از احساس مطلوبی که به شخص پس از برآوردهشدن نیازها و
انتظاراتش دست میدهد؛ به عبارت دیگر ،رضایتمندي خدمتگیرنده ،یک ارزیابی توسط وي پس از
دریافت خدمات است .خدمات در مفهوم عام شامل فعالیتهاي نامحسوس و لمسنشدنی هستند که
موجب منفعت یا ارضاء خاطر میشوند؛ اما مالکیت چیزي را نیز به دنبال ندارند (کاتلر .)1933 ،بهطور
کلی ،هر چیزي که عالوه بر محصول فیزیکی عرضه میگردد ،جزئی از خدمت محسوب میشود (روستا
و همکاران.) 1931 ،
در گذشته مدیریت دولتی توجه اصلی خود را به رخدادهاي درون بوروکراسی معطوف میداشت و
بهطور عم ده مشکالت درونی بوروکراسی را مسئله اصلی میپنداشتند (الوانی و داناییفرد)1931 ،؛ اما با
تغییراتی که در ارزشها ،فرهنگ ،انتظا رات و مطالبات شهروندان ایجاد شد ،تحول از امري درونزا به
امري برونزا تبدیل گردید .ضرورت پاسخگو بودن سازمانهاي دولتی در برابر شهروندان سبب شده است
که دولت به افراد جامعه از منظر جدید و به مثابه مشتریان بخش خصوصی بنگرد و تالش کنند حداکثر
رضایتمندي را براي آنها فراهم سازند (خاکی .)1911 ،بهطور کلی ،نتایج پژوهشهاي متعدد سالهاي
اخیر به یک راهحل مشترک رسیدهاند و آن این است که مشتريمداري و تکریم ارباب رجوع باید سرلوحه
تمام فعالیتها قرار گیرد ( معاونت امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزي کشور،
 .)1911در کشور ما نیز بهمنظور افزایش رضایت ارباب رجوع نسبت به کارکرد ادارات و واحدهاي
ارائه دهنده خدمات و همچنین افزایش کیفیت خدمات و رضایت شهروندان در بخش دولتی« ،طرح تکریم
و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداري» در سال  1911به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزي
کشور به شماره  19/11581ط به تصویب شوراي عالی اداري رسید و جهت اجرا به کلیه دستگاههاي
دولتی و عموم ابالغ گردید .از آ نجا که افزایش کیفیت خدمات و رضایت شهروندان از خدمات دولتی در
)1. Multiple-Criteria Decision Analysis (MCDM
2. Critic
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اعتماد مردم به دولت اهمیت فراوان دارد ،ابالغ این طرح گامهاي مهمی در جهت بهبود روند ارائه
خدمات و نیل به مقاصد فوق تلقی میشود .مهمترین اقداماتی که در تدوین و ارائه طرح تکریم ارباب
رجوع در نظام اداري کشور مدنظر بوده است ،عبارتند از :
 شناسایی انتظارات و دیدگاههاي مردم
 نهادینه کردن فرهنگ تکریم در جامعه
 رضایتمندي مراجعان
یکی از تئوريهاي مرتبط با رضایتمندي مشتریان ،تئوري ارزش است .این تئوري مبتنی بر
مقیاسهایی است که خدمتگیرندگان بین هزینههاي پرداختی در مقابل فایدههاي دریافتی ،قائل
میشوند .طبق این تئوري رضایت خدمتگیرنده با ارزش دریافتی از سوي خدمتگیرنده ارتباط دارد
(یعنی سازمانهایی عملکرد مناسبی دارند که بتوانند ارزشهاي بیشتري براي خدمتگیرندگان به وجود
آورند .ضمن اینکه خدمتگیرندگان امروزه خواهان عرضه فرآورده کاال و خدمات با کیفیت برتر ،سرعت
باالتر ،همخوان و متناسب با نیازهاي خود ،قیمت مناسبتر و تضمین کارآمد هستند).
عملکرد دستگاههاي اجرایی در قبال رضایت ارباب رجوع و تکریم آنها با نگرش مبتنی بر هدف ،در
تأمین رضایتمندي ارباب رجوع تجلی مییابد .رویکرد سیستمی به طرح مذکور نشانگر آن است که تأمین
رضایتمندي ارباب رجوع از طریق فرایندهاي کاري همچون شفافیت ،مستندسازي و اطالعرسانی نحوه
ارائه خدمات به مردم ،تدوین و استقرار منشور اخالقی سازمان ،بهبود و اصالح روشهاي ارائه خدمات و
مدیریت رفتار کارکنان و مدیران برنامهریزي شده است؛ بهعبارتی ،عملکرد هر سازمان در چارچوب طرح
تکریم از دو بعد کارایی 1و اثربخشی 2و با توجه به تعاریف این دو مفهوم قابل بررسی است .در ادبیات
مدیریت ،کارایی را به تالشهاي صورتگرفته در راستاي دستیابی به هدف و اثربخشی را به میزان
موفقیت در حصول نتیجه ،تعبیر نمودهاند و عملکرد را ترکیب اثربخشی و کارایی واحدهاي تصمیمگیري
تعریف کردهاند (میرغفوري و همکاران .)1913 ،برمبناي چنین نگرشی ،در چرخه مدیریت عملکرد
دستگاههاي اجرایی بهعنوان یکی از وظایف خطیر سازمان مدیریت و برنامهریزي ،فرایند ارزیابی عملکرد
دستگاهها را در قبال این طرح میتوان به اندازهگیري کارایی و اثربخشی عملکرد آنها تفکیک نمود.
متناسب با این امر ،مؤلفههاي مربوط به کارایی دستگاههاي اجرایی در پیادهسازي طرح تکریم بهصورت
نمودار  ،1قابل تعیین میباشد.

1. Efficiency
2. Effectiveness
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فرایندهای کاری ،منابع انسانی ،تجهیزات و تسهیالت سازمانی

شفافیت ،مستندسازی فرایندهای کاری ،اصالح و بهبود روشهای
انجام کار ،اطالعرسانی ،نحوه ارائه خدمات ،تدوین منشور اخالقی،
مدیریت رفتار کارکنان و مدیران

رضایتمندی ارباب رجوع

نمودار  .1رویکرد سیستمی به تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع (میرغفوری و همکاران)1901 ،
طرح تکریم و رضایت ارباب رجوع در بنیاد شهید و امور ایثارگران

در بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز بهمنظور افزایش بهرهوري و بهینهسازي شیوههاي خدماترسانی و
افزایش رضایتمندي ایثارگران و خانوادههاي محترم آنها از خدمات ارائهشده ،عالوه بر نیاز به اصالح
ساختارها و قوانین موجود ،آموزش کارکنان در زمینههاي مختلف تخصصی و عمومی با توجه به طیف
وسیع مراجعهکنندگان به بخشهاي مختلف ،اهمیت بسزایی یافته است؛ لذا با هدف پیشگیري از رخداد یا
گسترش برخی نگرانیها از قبیل استرسهاي شایع و رایج در محیطهاي شغلی ،اصطکاکها و
پرخاشگريهاي موجود بین کارکنان و مراجعهکنندگان و با در نظر گرفتن تعامل دوجانبه میان ایثارگران
جهت دریافت خدمات از کارکنان این سازمان چنین تصور میشود که آموزش نیروي انسانی سازمان در
زمینه مهارتهاي زندگی نظیر شیوههاي مقابله با استرس و اضطراب ،مقابله با خشم و هیجان ،اصول
برقراري ارتباط مؤثر و همدلی ،حل مسئله و  ...نه تنها منجر به کاهش قابل مالحظهاي از بروز
آسیبهاي فوق میشود؛ بلکه سازمان را در امر بهینهسازي شیوههاي خدمترسانی یاري نموده و
موجبات رضایتمندي ایثارگران را فراهم میسازد (قاسمزاده و همکاران .)1913 ،یکی از پارامترهاي
تأثیرگذار در بحث رضایت ارباب رجوع ،اصول اخالقی است که اهمیت آن بر عملکرد افراد ،سازمانها،
1
گروههاي ذينفع و جامعه به یکی از موضوعات مهم در حوزه مدیریت تبدیل شده است .از نظر استونر
اصول اخالقی مطالعه شیوهاي است که تصمیمات فرد بر دیگران اثر میگذارد یا مطالعه حقوق و وظایف

1. Stoner
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مردم ،مقررا ت معنوي است که افراد به هنگام تصمیمگیري رعایت میکنند .در تدوین اصول اخالقی
چهار سطح مدنظر است که در شکل  ،1نشان داده شده است.
سطح  :0جامعه

سطح  :9گروههای

سطح  :2سیاستهای

ذینفع

درونسازمانی

سطح  :1فردی

شکل  .1سطوح اصول اخالقی

در سطح فردي به راب طه فردي با افراد پرداخته و پرسشهایی درباره شیوه رفتار افراد با یکدیگر،
مطرح میشود .در سطح دوم ،ماهیت رابطه سازمان با کارکنان مورد بحث قرار میگیرد .سطح سوم
مربوط به کارکنان ،عرضه کنندگان مواد اولیه ،مشتریان ،سهامداران ،بستانکاران و  ...میشود .درنهایت،
سطح چهارم مربوط به جامعه است.
قداست شهدا وظیفه بنیاد را در قبال خانواده آنان و ایثارگران دو چندان میکند و خدمترسانی با
عزت و کرامت از جمله دغدغههاي مدیران و کارکنان این نهاد است .برایناساس ،بهمنظور ایجاد بستر
مناسب براي ارائه خدمات مطلوب و نهادینهشدن موضوع ارتقاء رضایتمندي در بنیاد شهدا و امور
ایثارگران و در راستاي اجراي طرح موضوع مصوبه شماره  11281در شوراي عالی اداري تکریم مردم و
جلب رضایت ارباب رجوع در سال  1911بهمنظور اجراي سیاستهاي کلی نظام اداري ابالغی از سوي
مقام معظم رهبري ،کارگروه طرح تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع در بنیاد (کمیته سالمت اداري و
صیانت از حقوق مردم شوراي راهبري توسعه مدیریت بنیاد) ،بهمنظور نظارت بر حسن انجام بخشنامهها،
آییننامههاي اجرایی و دستورالعملهاي ابالغی تشکیل و این شیوهنامه در جهت تکریم مراجعین بنیاد
تدوین گردیده است.
روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر از نوع هدف کاربردي است که به شیوه توصیفی -پیمایشی انجام شده است .جامعه
مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه خانوادههاي معظم شهدا ،جانبازان و آزادگانی است که در طی
سال  1931به بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بانه مراجعه داشتهاند که از این میان بر اساس
فرمول کوکران و با استفاده از نمونهگیري تصادفی ساده تعداد  111نفر بهعنوان نمونه آماري انتخاب
شدند که در جدول  ،1نسبت نمونه آماري با توجه به خدمات درخواستشده ،ارائه گردیده است .در ادامه،
جهت جمعآوري دادهها و امتیازدهی از پرسشنامه با طیف دوقطبی استفاده گردید .سپس ،از روش
کریتیک که یکی از تکنیکهاي کالسیک چندمعیاره جهت محاسبه وزن در ماتریسهاي معیار گزینهاي
استفاده شد .این تکنیک ،وزن معیارها را بر اساس انحراف معیار و همبستگی بین عوامل محاسبه میکند.
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همچنین ،در این پژوهش عالوه بر تکنیک کریتیک از روشهاي دیگري از جمله آنتروپی 1و ویکور
بهمنظور آشکار کردن جزئیات بیشتر و رتبهبندي گزینهها استفاده گردید .گزینههاي موجود در پژوهش
حاضر شامل اشتغال و کارآفرینی ،پذیرش ،تسهیالت ،مددکاري ،درمان ،فرهنگی و آموزش ،ارتباطات و
مراجعات ،و تعاون و امور اجتماعی میباشد .همچنین شاخصهاي در نظر گرفته شده در این پژوهش
شفافیت فرایند ،پاسخگویی و مسئولیتپذیري  ،میزان تسلط بر فرایند ،زمان فرایند و نظاممندبودن فرایند
است.
جدول .1نسبت نمونه آماری با توجه به خدمات درخواستشده

کارافرینی

اشتغال و

پذیرش

تسهیالت

بهداشت

%22

%8

%13

%1

%11

%3

%13

%15

%111

آموزش
درمان و

مددکاری

مراجعات
فرهنگی و

ارتباطات و

درصدی

تعاون

بیان

کل افراد

مراجعین

81

1

91

11

11

11

91

21

111

یافتههای پژوهش

در روش کریتیک مثبت و منفی بودن معیارها در تعیین وزن دخالتی ندارند و در ابتدا بایستی
نرمالسازي ماتریس تصمیم را انجام داد .براي این کار از رابطه  ،1استفاده میشود که باید کلیه
درایه هاي آن در بازه صفر تا یک قرار گیرند.

رابطه  .1فرمول نرمالسازی تصمیم در تکنیک کریتیک

در ادامه ،وزن معیارها باید تعیین شود که در فرایند تعیین وزن معیارها ،انحراف معیار هر شاخص و
همبستگی آن با معیارهاي دیگر سنجیده میشود .در جدول  ،2اطالعات مربوط به شاخصهاي ذکرشده
که با استفاده از طیف دوقطبی امتیازدهی شدهاند ،ارائه شده است که از این اطالعات براي تصمیمگیري
به روش چندمعیاره استفاده میگردد.

1. Entropy
2. Victor
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جدول  .2امتیازدهی شاخصها

شفافیت فرایند

پاسخگویی و
مسئولیتپذیری

پذیرش
تسهیالت
مددکاری

181
111
291

195
511
131

11
291
31

51
291
31

118
838
111

بهداشت و درمان
فرهنگی و آموزشی
ارتباطات و مراجعات
تعاون و امور اجتماعی

231
918
511
512

928
231
535
811

111
111
212
211

121
112
291
291

221
211
881
911

زمان فرایند

اشتغال و کارآفرینی

311

111

211

238

531

گزینه

نظاممندبودن
فرایند

تسلط بر فرایند

شاخص

جدول  ،2نشاندهنده اطالعات اولیه شاخصها میباشد که در ادامه باید با استفاده از روش
بیمقیاسسازي فازي ،شاخصها را بیمقیاس نمود .قبل از بیمقیاسسازي الزم است تا شاخصهاي
مثبت و منفی شناسایی شوند که در این بخش ،شاخصهاي شفافیت فرایند ،پاسخگویی و
مسئولیتپذیري ،تسلط بر فرایند و نظاممندبودن فرایند مثبت و شاخص زمان فرایند منفی میباشند .نتایج
بیمقیاسسازي شاخصها در بازه بین صفر و یک در جدول  ،9ارائه شده است.
جدول  .9نتایج بیمقیاسسازی شاخصها

شفافیت فرایند

پاسخگویی و
مسئولیتپذیری

تسلط بر فرایند

اشتغال و کارآفرینی
پذیرش
تسهیالت
مددکاری
بهداشت و درمان
فرهنگی و آموزشی
ارتباطات و مراجعات
تعاون و امور اجتماعی

زمان فرایند

گزینه

نظاممندبودن
فرایند

شاخص

1
1
1/121
1/131

1
1
1/338
1/115

1
1
1/332
1/151

1
1
1/131
1/135

1
1
1/211
1/225

1/231
1/232
1/315
1/359

1/981
1/218
1/188
1/188

1/258
1/111
1/185
1/191

1/111
1/329
1/131
1/131

1/998
1/251
1/253
1/913
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در مرحله بعد ،محاسبه وزنهاي هر شاخص باید انجام گیرد .بدین منظور ،ابتدا بایستی میزان عدم
اطمینان هر شاخص با استفاده از روش آنتروپی محاسبه گردد .در جدول  ،8نتایج حاصل از میزان عدم
اطمینان هر شاخص بر اساس روش آنتروپی نشان داده شده است.
جدول  .0محاسبه وزن و عدم اطمینان شاخصها

شفافیت فرایند

مسئولیتپذیری

پاسخگویی و

تسلط بر فرایند

زمان فرآیند

فرایند

مجموع

گزینه

نظاممند بودن

شاخص

میزان عدم اطمینان

1/199

1/111

1/113

1/111

1/118

1/131

وزن هر شاخص

1/913

1/111

1/221

1/133

1/152

1

انحراف معیار شاخص

1/111

1/115

1/115

1/151

1/112

**

با توجه به وزن هر شاخص که در جدول  ،8ارائه گردید می توان گفت که شفافیت فرایند در اولویت
اول ،تسلط بر فرایند در اولویت دوم ،پاسخگویی و مسئولیتپذیري در اولویت سوم ،زمان فرایند در
اولویت چهارم و درنهایت ،نظاممندبودن فرایند در اولویت آخر قرار دارد.
همانطور که قبالً گفته شد ،روش کریتیک صرفاً اهمیت شاخصها را بیان میکند؛ اما براي
مشخصشدن جزئیات بیشتر و رتبهبندي گزینهها از روش ویکور استفاده گردیده است .این روش مبتنی
بر برنامه ریزي توافقی مسائل تصمیمگیري چندمعیاره است؛ بهگونهاي که این روش مسائلی با معیارهاي
نامناسب و ناسازگار را مورد بررسی قرار میدهد؛ به عبارت دیگر ،در شرایطی که فرد تصمیمگیرنده قادر
به شناسایی و بیان برترینهاي یک مسئله در زمان شروع و طراحی آن نیست ،این روش میتواند
بهعنوان ا بزاري مؤثر براي تصمیمگیري مطرح شود (عطائی .)33 :1935 ،براي انجام این روش ابتدا الزم
است ماتریس تصمیم تشکیل و بیمقیاس شود؛ سپس در هر شاخص مقدار بهترین و بدترین را مشخص
نموده و درنهایت  ،بایستی مقدار سودمندي و تأسف محاسبه گردد .نتایج بیمقیاس کردن شاخصها با
استفاده از روش ویکتور در جدول  ،5ارائه شده است.
جدول  .1بیمقیاس کردن شاخصها با استفاده از روش ویکتور

شفافیت فرآیند

مسئولیت پذیری

پاسخگویی و

تسلط بر فرآیند

زمان فرآیند

1/521

1/599

1/511

1/521

فرآیند

گزینه
اشتغال و کارآفرینی

نظامند بودن

شاخص

1/533
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1/111
1/852
1/131
1/229
1/223
1/893
1/829

پذیرش
تسهیالت
مددکاری
بهداشت و درمان
فرهنگی و آموزشی
ارتباطات و مراجعات
تعاون و امور اجتماعی

1/121
1/815
1/189
1/298
1/212
1/811
1/818

1/111
1/881
1/155
1/258
1/223
1/813
1/911

121

1/111
1/818
1/151
1/215
1/135
1/891
1/931

1/131
1/881
1/183
1/282
1/215
1/881
1/881

در ادامه ،در جدول  ،1مقادیر تأسف ( )Rو سودمندي ( )Sارائه شده است.
جدول  .1نتایج رتبهبندی گزینهها
مقدار سودمندی
ترتیب
گزینهها
A2
A4
A6
A5
A8
A7
A3
A1

S

1/122
1/388
1/112
1/183
1/811
1/988
1/913
1/133

مقدار تأسف
ترتیب
گزینهها
A2
A4
A5
A6
A1
A7
A3
A8

مقدار Q
R

1/913
1/911
1/211
1/211
1/133
1/182
1/182
1/182

ترتیب
گزینهها
A2
A4
A5
A6
A8
A7
A3
A1

Q

1
1/111
1/193
1/193
1/132
1/123
1/111
1/131

باتوجه به نتایج جدول  ،1میتوان نتیجه گرفت که از میان گزینه ها ،رتبه اول مربوط به واحد پذیرش،
رتبه دوم مربوط به واحد مددکاري اجتماعی و رتبههاي سوم و چهارم به ترتیب مربوط به ارتباطات
مراجعات و تسهیالت در بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بانه میباشد که در این میان برترین
گزینه مربوط به واحد پذیرش است.
بحث و نتیجهگیری

آگاهی از میزان و عوامل مؤثر بر رضایتمندي مراجعین یا مشتریان براي سازمانها و دستگاههاي
دولتی مهم بوده و میتواند باعث افزایش سطح کیفیت خدمات و درنتیجه ،افزایش میزان رضایتمندي
مراجعین و مشتریان شود .به همین دلیل همواره سازمانها به دنبال جلب رضایت مشتریان و
خدماتگیرندگان خود از طریق ارائه خدمات باکیفیت و مطلوب هستند .برایناساس ،پژوهش حاضر با
هدف سنجش میزان رضایتمندي ایثارگران تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بانه طی
سال  1931و نحوه برخورد ک ارکنان و سنجش میزان اثربخشی آن انجام گرفت .بدین منظور ،پنج معیار
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شفافیت فرایند ،تسلط بر فرایند ،پاسخگویی و مسئولیتپذیري ،زمان فرایند و نظاممندبودن فرایند با
استفاده از تکنیک کریتیک مورد مقایسه قرار گرفتند که درنهایت مشخص گردید ،از نظر افراد
مراجعهکنند ه به بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بانه ،شفافیت فرایند در اولویت اول ،تسلط بر فرایند
در اولویت دوم ،پاسخگویی و مسئولیتپذیري در اولویت سوم ،زمان فرایند در اولویت چهارم و درنهایت،
نظاممندبودن فرایند در اولویت آخر قرار دارد .در ادامه ،بهمنظور رتبهبندي گزینهها بر اساس میزان
سودمندي و تأسف از روش ویکتور استفاده گردید که نتایج این بخش نیز حاکی از آن بود که واحد
پذیرش بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بانه از نظر افراد مراجعهکننده در رتبه اول ،واحد مددکاري
اجتماعی در رتبه دوم و ارتباطات مراجعات و تسهیالت به ترتیب رتبههاي سوم و چهارم را به خود
اختصاص دادند.
منابع

دایر ،ویلیام ( .)1911نظریههاي نوین در مدیریت و توسعه سازمان (ترجمه :اسماعیل اصغرپور و غالمرضا
طالقانی) .تهران :انتشارات علم و ادب  ،چاپ اول.
طیبی ،سید جمالالدین ( .)1911مدیریت کیفیت فراگیر در نظام بهداشت و درمان .تهران :نشر
الکترونیکی واطالع رسانی جهان رایانه ،چاپ اول.

معاونت امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزي کشور ( .)1911گزارش برنامه تحول
در نظام اداري کشوري  .تهران :مرکز چاپ و انتشارات مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و
برنامهریزي ،چاپ دوم.

زیویار ،فرزاد؛ حسنابراهیمی ،رحمتاله؛ محمدي ،منوچهر؛ متقی ،ابراهیم؛ عقیلی ،نیلوفر ( .)1939مروري
بر نتایج سنجش میزان رضایتمندي ارباب رجوع از دستگاههاي اجرایی استان اصفهان سال .1931
تهران :میراث کهن ،چاپ اول.
محمديفر ،یوسف؛ موسیپور ،نعمتاهلل؛ دالنگیزان ،سهراب ،احمدي ،محمد ( .)1931بررسی متغیرهاي
تأثیرگذار بر رضایت ارباب رجوع از سازمانهاي دولتی .فصلنامه چشمانداز مدیریت دولتی-113 ،)9(2 ،
.199
الوانی ،سید مهدي؛ داناییفرد ،حسن ( .)1931گفتارهایی در فلسفه تئوريهاي سازمان دولتی .تهران:
انتشارات صفار ،چاپ سوم.
خاکی ،غالمرضا ( .)1911راهبردهاي مجازيسازي دولت :مهمترین چالش پیش روي نظام اداري در
برنامه چهارم توسعه .فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه.91-29 ،)8(11 ،
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