تکریم ارباب رجوع
تهیه کننذه :اسماػیل حسنی
هذیر اهىر اداری و هنابغ انسانی

هقذهه
با پیذایؼ بًگاه های الحقادی یکی اص هغایلی که بغیاس اهمیث پیذا کشد هىضوى
سوابظ ايغايی بىد که ؽاهل چکىيگی اسجباط کاسکًاو ؽاغل به کاس دس بًگاه هوای
الحقادی با یکذیگش و چکىيگی اسجبواط کاسکًواو بًگواه هوای الحقوادی بوا افوشاد
هشاجعه کًًذه به ایى بًگاه ها بىد .و جعذاد بغیاس صیادی اص بًگاه های الحقادی بوه
دلیل بی جىجهی به ایى هىضى با هؾکالت فشاوايی اص جمله اص دعث دادو يیشوی
کاس  ،اص دعث دادو خشیذاساو و هؾحشیاو خىد و دس يهایث جعغیلی بًگا ه الحقادی و وسؽکغحگی سوبشو ؽذيذ.
هىضى سوابظ ايغايی و جىجه به کشاهث ايغايی هخحـ صهاو فعلی يیغث و دس صهايهای پیؼ اص هیالد يیض ایى هىضى هغوش
بىده اعث .اگش يگاهی به هًؾىس حمىق بؾش کىسوػ ايذاخحه ؽىد ایى هىضى هؾاهذه هی ؽىد.
با يگاهی به ادیاو و هکاجب آعمايی بخقىؿ دیى اعالم و همچًیى عویشه يبوی هکوشم اعوالم حضوشت هحموذ(ؿ) و ائموه
هعقىهیى علیهن الغالم هىضى کشاهث ايغايی و سوابظ ايغايی داسای جایگاه ویژه و اهمیث خافوی اعوث و و ؽواهذ ایوى
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وحي فم ُعىا ل ُه َع ّاج ّذ َیى?
هذعا آیه ؽماسه > 9عىسه هباسکه حجش اعث که خذاويذهی فشهایًذ@ :ف ّئرا عىیحه ويفخث ّفی ّه ّهى س ّ

@چىو آفشیًؾؼ سا به پایاو بشدم و اص سو خىد دس آو دهیذم ،دس بشابش اوبه عجذه بیفحیذ?.
جایگاه انساو در قرآو

هیچ هکحبي هايًذ اعالم و هیچ کحابي هايًذ لشآو  ،دس باسه جایگواه و اسصػ وجوىد ايغواو عوخى بوه هیواو يیواوسده اعوث.
خذاويذ دس عىسه هباسکه اعشاء آیه  <7هی فشهایًذ:
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ًاه ْن َعلی کثیش ّه َّم ْى خلمًا َجفضیال?
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@ها فشصيذ آدم سا گشاهي داؽحین و او سا دس خؾکي و دسیا به حشکث دسآوسدین و به آياو اص سوص ها پواکیضه بخؾویذین و بوش
بغیاس آفشیذه ها خىد بشجش دادین?
ایى کشاهث اص آو فشصيذاو آدم اعث و ؽاهل همه آياو هي ؽىد.

تکرین ارباب از دیذگاه حضرت ػلی ػلیه السالم
دس دیذگاه اهام علی(علیه الغالم) خؾىيث با هشدم و عحن بش بًذگاو خذا ،جًگ با خذا
جلمی هی ؽىد .ایؾاو دس ياهه هعشوف خىد به هاله اؽحش هی يىیغًذ:
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وحوة  Aبوا خؾوىيث يغوبث بوه هوشدم ،خوىد سا دس
جًذهى علی عفى و ال جبجحى ّبعمىبة و ال جغ ّشعى ّإلی ب ّادسة وجذت ّهًها هًذ

هىضع جًگ با خذا لشاس هذه که جى سا يیشوی هماوهث دس بشابش يممث [و لهش] او يیغث و اص بخؾوایؼ و ههشبوايی او (خوالك

یکحا) بی يیاص يیغحی .هشگض اص گزؽث و بخؾایؼ [يغبث به سعیث] پؾیماو هباػ و اص کیفش دادو ،احغاط ؽوادی بوه خوىد
ساه هذه و به هیچ وجه دس هًگام غضب که [باعث الذاهات جًذ و بی هىسد هی گوشدد و] همکوى اعوث چواسه و گشیضگواهی
بیابی ،ؽحاب هکى?.
تکرین ارباب رجىع در کالم اهام خمینی و هقام هؼظن رهبری
 با سوی گؾاده ،اخالق اعالهی و ایماو لىی با هشدم بشخىسد کًیذ.
 هغئىلیى اداسی بایذ سضایث خذا و عمىم هشدم هغلماو سا دس ايجام وظوای
و هغئىلیث ها هذ يظش داؽحه باؽًذ يه ایى که سضایث خىد سا بش خؾن عاهوه
هشدم کىچه و باصاس جشجیح دهًذ.
هفهىم تکرین
گشاهي داؽحى ،هححشم داؽحى و اسجمًذ ؽمشدو اعث.

تاریخچه طرح تکرین و جلب رضایت هشتری
عاصهاو هذیشیث و بشياهه سیضی کؾىس بش اعاط هاده یک لوايىو بشياهوه
عىم جىععه الحقادی ،اجحمواعی و فشهًگوی دس جواسی  1=/1/18=1دس
خقىؿ ایجاد افالحات اداسی ،بشياهوه ای هؾوحمل بوش هفوث بشياهوه
افلی جحث عًىاو "جحىل دس يظام اداسی" جًظین و بوه هیوتت وصیوشاو و
ؽىسای عالی اداسی کؾىس پیؾًهاد کشد.

هیتت وصیشاو بشياهه پیؾًهادی سا که بشياهه "اسجما و حفظ کشاهث هشدم دس يظام اداسی" اص هفحمیى بشياهه آو بىد پظ اص بشسعوی
الصم عی هقىبه ؽماسه > 9;7<:/9:7دس جاسی  =/9/18=1به جقىیب سعايذ.
ؽىسای عالی اداسی يیض عی هقىبه ؽماسه 1=:97/18ط دس جاسی " 9/17/18=1عش جکشین و جلب سضایث اسباب سجى "
سا دس  1:هاده واحذه و  9بًذ و  19جبقشه جقىیب کشد.
تؼاریف ارباب رجىع
هعًی لغىی اسباب سجى  :هشاجعه کًًذگاو ،هحماضیاو ،سجى کًًوذگاو.
(فشهًگ فاسعی هعیى)
اسباب سجى  :کغايی که بشای دسخىاعحی به یک اداسه و یا هشکض خافی

سجى هی کًًذ ،هحماضویاو .دس ایًجوا ِ
واژه اسبواب بوه هعًوی داسيوذگاو و
فاحباو اعث و سجى به عمل هشاجعه کشدو اسجباط داسد.
اسباب سجى کغی اعث که به خذهات عاصهاو ها اححیاج داسد.
اسباب سجى هش کغی که به ها هشاجعه هی کًذ اسباب سجى اعث ،ححی اگش یک عؤال داؽحه باؽذ.

رونذ تکرین ارباب رجىع
دس دههها گزؽحه دس کغب و کاس و ججاست یه ؽعاس حاکن بىد و آو ایى بوىد کوه ?عوش
هؾحش و اسبوابسجى سا بایوذ کواله گزاؽوث? .هؾوحش و اسبوابسجى يیوض دس هعاهلوه و
ججاست بشا هقىو هايذو اص فشیب فشوؽًذه ،هيکىؽیذ جا با صیشکي خىد ،او سا فشیب دهذ.
دس دههها بعذ ؽعاس افلي ججاست ایى ؽذ@ :حك با هؾحش اعوث@ .هؾوحش بوه عواصهاو
هىیث هيدهذ و عاصهاو جمام جوالػ و فعالیوث خوىد سا بوشا جوتهیى خىاعوحهها هؾوحش
هحمشکض هيکًذ .اهشوص ،ؽعاس افلي حاکن بش ججاست و باصسگايي ایى ؽذه اعث که ?هؾحش
پادؽاه اعث@ ،هؾحش اخحیاسات فشاوايي داسد .او جعییىکًًذه افلي و داوس يهایي اعث.
تکرین اربا ب رجىع ،نىػي هذیریت اسالهي است
جکشین اسباب سجى  ،ايغاو هذاس اعث .اسصػ يهادو به ايغاو بعًىاو اسصيذه جشیى هىجىد و بعًىاو ؽشی
خذا خلك کشده اعث .هىجىد که دس دیذگاه دیى هبیى اعالم اؽشف هخلىلات اعث.

جوشیى چیوض کوه

اهمیت ارباب رجىع در سازهاو
 هشاجعه کًًذه اعث که به عاصهاو اسصػ و هىیث هی بخؾذ.
 هشاجعه کًًذه جوتهیى کًًوذه بخوؼ اعظموی اص يیاصهوای هوادی و
هعًىی ها اعث.
 ها هش چه داسین اص اسباب سجوى اعوث(.هايوذگاسی دس سلابوث بوا
دیگش سلبا و عىدآوسی)
 اسباب سجى  ،سییظ ها اعث چىو بشای ها اسصػ آفشیًی هی کًذ یعًی حمىق ها اص او جتهیى هی ؽىد.
 اخالق یک کاسهًذ بشای اسباب سجى بغیاس ههن اعث( .لايىو چًذ ثايیه).
تؼریف خریذار و هشتری
 خشیذاس کغی اعث که بشای باس اول الذام به خشیذ جًظ و یوا خوذهات
هی کًذ.
 هؾحشی کغی اعث که عالیاو عال اص اجًاط ،هحقىالت و یا خوذهات
یک عاصهاو و یا ؽشکث اعحفاده هی کًذ.
 اگش خشیذاس به هؾحشی جبذیل ؽذ ،آو عاصهاو ،هؤعغه و یا  ...هىفك اعث.
 فشآیًذ ايجام کاس دس ایشاو بغیاس عىاليی اعث و ایى هىضى باعث وسؽکغث بغیاسی اص ؽشکث ها ؽذه اعث.
انىاع هشتري از نظر هیساو رضایت
 -1هؾحش ساضي  :هؾحش ساضي کغي اعث که دس حال حاضش ،ساضي بىده ولي هًىص جضء هؾحشیاو اسصؽي و وفواداس
و دائمي ها يیغث .ایى هؾحش دس عغح خىبي لشاس داؽحه ولي دهذهي هضاج بىده و سلیب ها هيجىايذ يظش او سا جغییش
دهذ و يغبث به عاصهاو ها بيجفاوت اعث.
 -9هؾحش ؽاد :ایى هؾحش هیضاو وفاداسیؼ به ؽما بیؾحش اعث صیشا ؽما سا باوس داسد و اص ؽما يوضد دوعوحايؼ جعشیو
هيکًذ و هؾحشیاو جذیذ سا هيآوسد .ولي ایى هؾحش جىلعاجي يیوض داسد کوه بایوذ دس ابحوذا خوىد سا آهواده بوشآوسده
ا
عاخحى جىلعات بعضا يابجا او کًیذ و گشيه يذاؽحى بشياهه هًغمي و هذوو بشا بشآوسده عاخحى او هيجىايذ او س بوه
هؾحش ياساضي هبذل کًذ .بشا ایى کاس بایذ جخی

ها هؾخـ و جعییى ؽذها سا دس يظش بگیشیذ.

 -8هؾحش ياساضي :او به جا ساضي بىدو ،هحتعفايه دس گشوه هخالفاو و ياساضیاو ؽما لوشاس داد .صیوشا ؽوما يیواصػ سا
بشآوسده يکشدهایذ و سلبا ؽما بهحش اص ؽما به او عشویظ دادهايذ ،بًا بش ایى جالػ کًیذ جا با اسائه خوذهات بًیوايي اص
ابحذا هايع ياسضایحي هؾحشیاو ؽىیذ .صیشا ایى لبیل هؾحشیاو الذاهات صیش سا ايجام هيدهًذ:
ال

– هؾحش ياساضي هؾکلؼ سا حذالل با = يفش دسهیاو هي گزاسد آياو سا به عى سلیب هيبشيذ.

ب – هؾحش ياساضي اعالعاجؼ سا به  97يفش دیگش ايحمال هيدهذ.
ج – => دسفذ هؾحشیاو ياساضي بذوو ؽکایث و بذوو اعال لبلي ها سا جشن کشده وبه عى سلیب هيسويذ.
 -9هؾحشیاو ؽیفحه  :آياو هؾحشیاو هحعقب و پش و پا لشؿ عاصهاو ؽما هغحًذ و با افشاس دیگشاو سا به عى عاصهاو ؽما
هيکؾايًذ .ححي اص خىدؽاو هضیًه هيکًًذ جا عاصهاو ؽما سا به ؽهشت بشعايًذ .آياو اسصؽومًذجشیى هؾوحشیاو ؽوما
هغحًذ و بایذ با اعحفاده اص ؽیىهها يافز سهبش و اص عشیك جلب للوىب و يفوىر دس دلهوا ،آيواو سا جوزب عواصهاو
ا
کشده ،صیشا آياو بعذا جضء هؾحشیاو وفاداس خىاهًذ ؽذ.
 -:هؾحشیاو خؾمگیى :عملکشد ؽما و عاصهايحاو يه جًهوا هىجوب سضوایث آيواو يؾوذه بلکوه آيواو سا ياساحوث و ححوي
خؾمگیى کشده اعث .ایى يى هؾحشیاو دس پي ايحمامگیش بوىده و بوشا يوابىد ؽوما جوالػ هيکًًوذ و کمحوشیى
خىاعحه آياو هحى ؽما و عاصهًحاو اص فحًه اعث .بشا يابىد ؽما ،وجىد همذاس بغیاس کموي اص ایوى يوى هؾوحش
فىق العاده خغشيان اعث به عىس که بشا يابىد و اص بیى بوشدو ؽوما چًوذ يفوش اصایًهوا کوافي اعوث .لوزا يبایوذ
بگزاسیذ هؾحش به ایى حذ خؾمگیى ؽىد.
يحىه بشخىسد با هش یه اص ایى هؾحشیاو به دلیل رهًیحي هثبوث و هًفوي کوه آيهوا اص هوا داسيوذ بغویاس هحفواوت اعوث.
هًگاهي که آو سا يظام بخؾیذم و اص سو خىد دس آو دهیذم ،بشا او عجذهکًاو دس افحیذ( .عىسه =8آیه )<9
چنذ پیام بسیار ههن
 اسائه خذهات هغلىب به اسباب سجى  ،هشبىط به هذیش یک هجمىعه اعث.
 جکشین اسباب سجى يؾتت گشفحه اص فشهًگ جاهعه اعث.
 هیچ چیضی دس ديیا يمی جىايذ به ؽما خذهث کًذ هگش ایى کوه ؽوما بوه هوشدم خوذهث
کشده باؽیذ(.بشگؾث يحیجه کاس)
 کلیذ ساضي کشدو هؾحشیاو ،دس دعوث هوذیشیث فوحیح هًوابع ايغوايي اعوث(چیوًؼ
فحیح يیشوها)

ا
 کاسهًذ عضیض ،لغفا خىد سا به جا اسباب سجى بگزاسیذ.
 جبغن یه صباو همگايي اعث که هشدم عشجاعش ديیا آو سا دسن هي کًًذ.

 یکی اص ؽاخـ های اسصیابی یک ؽشکث و یا عاصهاو هىفك ،جعذاد اسباب سجىعی اعث که اص کاالها و یا خوذهات
آو اعحفاده هی کًًذ.
 اسباب سجى سئیظ سئیظ اعث.
 ؽکایات اسباب سجى سا به حغاب پیؾًهادات آياو بگزاسیذ.
 باوس @ؽایذ اسباب سجى دسعث هي گىیذ? به ساعحي اعجاص هي کًذ.
 دلغىصی يکشدو يغبث به اسباب سجى  ،باعث هالکث عاصهاو اعث.
 خیلی اص هىاسد پشخاؽگشی اسباب سجى دس عاصهاو ،ياؽی اص بی اعحمادی وی يغبث به ايجام کواس فوحیح جىعوظ
کاسکًاو آو عاصهاو اعث.
 اعحمادعاصی عالیاو عال عىل هی کؾذ و بی اعحمادی دس ظشف چًذ ثايیه.
 اگش بخىاهین خىب کاس کًین و خذهات ها لابل پزیشػ اص عىی اسباب سجى باؽذ ،بایذ يگاهماو يغبث بوه اسبواب
سجى جغییش کًذ.
 همه اعضای یک عاصهاو بایذ دس جهث جحمك اهذاف عاصهاو جالػ کًًذ و کاسها يبایذ لائن بوه فوشد باؽوذ (وجوىد
يمؾه ساه بشای یک عاصهاو)
 بغیاسی اص بی اعحمادی های به وجىد آهذه دس هیاو اسبواب سجوى یوک
عاصهاو ،هذیشیث های غلظ اعموال ؽوذه دس عوالهای حضوىس آيواو دس
عشفه هذیشیث اعث.
 يغل االو اص يغل گزؽحه باهىػ جوش و جىايمًوذجش اعوث .پوظ يحوىه ی
بشخىسد با اسباب سجى بغیاس ههن اعث.
 عاصهايهای ضعی

و لىی(هثال يحىه خىابیذو گشگ و ؽیش)

 علث پیؾشفث ژاپًی ها جالػ دس جهث هًافع خىد اعث به همیى خاعش
يغبث به اسباب سجى بغیاس هحىاضع هغحًذ.
 بایذ عغح اسائه خذهات به اسباب سجى جغییش یافحه و افضایؼ یابذ.
پیام آخر
 جکشین اسباب سجى  ،یک ؽعاس يیغث ،بلکه ضشوسجی اعث که بایذ عاصهايها آو سا پیاده کًًذ.
 اسباب سجى دس هش ؽشایغي بایذ هىسد جکشین لشاس گیشيذ.

