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ارائهی مدل بهینه برای جلب اعتماد عمومی به سامانهی رسیدگی به شکایتها
و اعالمات سازمان بازرسی

تاریخ دریافت1397/12/12:

مهناز

تاریخ پذیرش1398/05/17 :

چکیده
رسیدگی مؤثر به شکایتهای شهروندان یکی از روشهایی است که دستگاههای دولتی میتوانند در
جهت صیانت از حقوق شهروندان اتخاذ نمایند .این پژوهش به دنبال ارائهی مدل بهینه برای جلب اعتماد
عمومی به سامانهی رسیدگی به شکایتها و اعالمات سازمان بازرسی است .در این تحقیق از روش پیمایش
و ابزار پرسشنامهی محققساخته استفاده شده است .جامعهی آماری این پژوهش را مشتریان و کاربران
سامانهی رسیدگی به شکایتها و اعالمات سازمان بازرسی استان مازندران تشکیل میدهند که در سال
 1396تعداد آنها برابر با  24884نفر بوده است که  378نفر از آنها در مطالعه شرکت کردند .پرسشنامهها
بر اساس روش نمونهگیری سیستماتیک در جامعهی نمونه توزیع شد .نتایج بهدستآمده منجر به تدوین
یک مدل شد .مدل تدوینی برای تبیین تغییـرات میزان موفقیت در جلب اعتماد عمومی به سامانهی
شکایتها سازمان بازرسی ،نشاندهندهی تأثیر معنادار متغیر بیرونی ویژگیهای مشتری و متغیرهای درونی
فنآوری ،کیفیت وبسایت و ویژگیهای سازمان بر اعتماد عمومی به سامانه است .به طور کلی نتایج
تحقیق نشان میدهد با بهبود کیفیت وبسایت ،وضعیت فنآوری و ویژگیهای سازمان ،میتوان انتظار
داشت ویژگیهای مدنظر مشتریان بیشتر تأمین شود و میزان اعتماد آنها به سامانهی رسیدگی به شکایتها
افزایش یابد.
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مقدمه و بیان مسأله
مردم به عنوان خدماتگیرندگان این نظام بوده و از اینرو سازوکارهای الزم در ارائهی خدمات
مطلوب و مناسب و مؤثر به مردم ،اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا علت وجودی هر سازمان و دستگاهی
به خدماتی است که به افراد مختلف ارائه میدهد .اهمیت یک سازمان امروزه به میزان اعتمادی
برخوردهای صمیمی و سازندهی هر دستگاه و ارائهی خدمات مناسب به آنها ممکن میشود.
جلب اعتماد مردم و افزایش آن از اصول اساسی و بنیادی سرمایهی اجتماعی است و به طور کلی
میزان سرمایهی اجتماعی در هر گروه یا جامعهای نشاندهندهی میزان اعتماد افراد به یکدیگر
است(عبدی .)62 :1393،از این رهگذر دولتها از طریق پاسخگویی شفاف و مسؤوالنه به مردم به
عنوان ارباب رجوع ،میتوانند پایههای اعتماد عمومی را محکم کرده و با تقویت سرمایهی
اجتماعی ،پشتوانهی مردمی خود را نیز تقویت کنند.
در نتیجه در مدیریت دولتی نوین ،دولتها در پی ایجاد نظامهای پاسخگویی و رسیدگی به
شکایتهای مردمی هستند ،تا بتوانند رضایت و اعتماد مردم را جلب کنند و مشارکت آنها را در
عرصهی اجتماع باالتر ببرند .پاسخگویی به مردم توسط دولت سبب ایجاد اعتماد و افزایش آن در
بین مردم میشود .اعتماد نیز از بنیادیترین اصول سرمایهی اجتماعی است .لذا ظهور و تقویت
اعتماد اجتماعی به طور غیرمستقیم تسهیلکنندهی همکاری اعضای جامعه برای رسیدن به منافع
مشترک است(نجفپور.)30 :1394،
بنابراین پاسخگویی یکی از ارزشهای کلیدی هر نظام است .بر اساس برخی یافتههای
صاحبنظران با توجه به این که در سالیان اخیر اعتماد عمومی نسبت به بخش دولتی عمدتاً با
کاهش مواجه بوده ،تقاضا و فشار برای افزایش پاسخگویی در بخش عمومی نسبت به گذشته
بیشتر شده است .علّت ،این است که ماهیت بخش عمومی دائم ًا در حال تغییر است .این بخش از
نظر اندازه ،منابع و مسؤولیتها رشد پیدا کرده و نوعی رقابت و کارآفرینی را در چارچوب
مدیریتگرایی به خود دیده است .در حقیقت شواهد نشان میدهد که افزایش منابع و مسؤولیت-
های این بخش با میزان پاسخگویی آن هماهنگ نبوده است .در نتیجه توانایی اجرای استانداردهای
رسمی با افول مواجه شده است .طبعاً این افول در پاسخگویی به بیاعتمادی منجر میشود .به
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است که مردم به آن دارند و این مهم تحقق نمییابد مگر با جلب رضایت مراجعین که از طریق
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اعتقاد دنهارت 1هیچ چیز ،نه خطاهای قضاوت ،نه عدم کارایی ،نه ضایعات ،نه مالیاتهای سنگین،
نه وجود مقررات بیش از حد و نه حتی شکست در جنگ ،دولتها را از ریشه نمیلرزاند ،مگر
وجود این باور که عامهی مردم تصور کنند حاکمان و مدیران دولتی به جای توجه به منفعت عامه
به منفعت شخصی خویش میاندیشند(اوجاقلو و زاهدی .)99:1384،زمانی که این باورها میان
دولتمردان و نهادهای دولتی از دست خواهند داد .اگر عامهی مردم به نهادهای دولتی و افراد
منتخب و منتصب دولتی ایمان و اعتماد نداشته باشند ،در اجرای تصمیمات دشوار ،خصوص ًا
تصمیماتی که مستلزم ایمان و فداکاری است ،همکاری نخواهند کرد .بروز رفتار منفعتطلبانه از
سوی مدیران و کارکنان دولت ،اعتماد عمومی را مخدوش میکند و به ازدستدادن اعتماد عمومی
به نهادهای مزبور میانجامد .پس برای اینکه مدیران و مسؤوالن دولت نشان دهند که به منفعت
عامه پایبند هستند ،باید پاسخگویی به شهروندان را سرلوحهی کار خویش قرار دهند و این امر را
در طرق مختلف به انجام برسانند.
به طور کلی اعتماد در بسیاری از تعامالت اجتماعی که با عدم اطمینان و وابستگی درگیر است،
عامل مهمی محسوب میشود .در سراسر مبادالت و روابط اجتماعی ،اعتماد همچون روانکنندهای،
چرخهای کنش اجتماعی را راحتتر به حرکت درمیآورد .اعتماد تسهیلکنندهی مبادالت در فضای
اجتماعی است که هزینهی مذاکرات و مبادالت را به حداقل میرساند .در نهایت این که در محیط-
های کسب و کار امروزی به طور طبیعی کاربران و محیط طبیعی سیستمهایی را میپذیرند که از
قابلیت اتکا و اعتماد باالیی برخوردار باشد(زارعی .)1387،اعتماد و مکانیزم ایجاد اعتماد در
تجارت الکترونیک مهم است؛ زیرا ریسک و عدم اطمینان ادراکشدهی مرتبط با مبادالت بینام
برخط را کاهش میدهد و به مشتری انگیزه میدهد برای پیوستن به رفتارهای اعتمادی مثل تغییر
اطالعات فردی و خرید کاالها اقدام کند(گرینر و وانگ.)2010 ،2
سازمان بازرسی کل کشور در اجرای اصل  174قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و به
منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین تشکیل شده و بر اساس قانون تشکیل
و آئیننامهی اجرایی آن ،سازمان بازرسی کل کشور عهدهدار مسؤولیت رسیدگی و پاسخگویی به
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شکایتهای مردمی نیز هست .همچنین در مادهی  25قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با
فساد ،در راستای تسریع و تسهیل در رسیدگی به شکایتهای مردمی ،تکالیفی برای دستگاههای
اداری و اجرایی کشور تعیین شده و بر اساس تبصرهی یک مادهی مذکور ،سازمان بازرسی کل
کشور مسؤول نظارت بر حسن اجرای این ماده است.
فرآیند بازرسی سنتی است که در آن ،دادهها به صورت دیجیتال ذخیره و پردازش میگردند .از
جمله کاربردهای این سامانه ،ثبت و بررسی شکایتها و همچنین ارزیابی و نظرسنجی میباشد که
با توجه به اهمیت کاربرد آن الزم است امنیت کافی برای استقرار آن فراهم گردد تا اعتماد و
اطمینان کاربران به آن جلب شده و مورد بهرهبرداری قرار گیرد .از ویژگیهای بارز این سامانه،
صرفهجویی در هزینه و زمان بوده که شهروندان بدون محدودیت مکانی ،به مشارکت بیشتر در
این زمینه ترغیب خواهند شد .مقابله با تهدیدات امنیتی این سامانه و استفاده از پروتکلهای
رمزنگاری ،مهمترین چالش در استفاده از آن میباشد .
به عبارت دیگر سهولت دسترسی مردمی به سازمان ،سرعتدادن و کاهش زمان در رسیدگی به
شکایتها ،ایجاد حداکثر شفافیت برای شاکی ،افزایش رضایتمندی مردم و افزایش اعتماد عمومی
و ارتقای سرمایهی اجتماعی را از اهداف ایجاد مرکز رسیدگی به شکایتهای مردمی و بسط و
گسترش راههای ارتباطی مردم با این مرکز به منظور تحقق اهداف ذیل صورت پذیرفته است.
بنابراین با توجه به اینکه اعتماد به عنوان یک مکانیسم کاهش ریسک و عدم اطمینان نقش
بسیار مهمی را در موفقیت سازمانها در بهرهگیری از خدمات الکترونیک دارد ،در این تحقیق
موفقیت سازمان بازرسی در ایجاد اعتماد عمومی به سامانهی رسیدگی به شکایتها مورد بررسی
قرار گرفته است.
لذا تحقیق حاضر درصدد پاسخ به این سؤال اساسی است:
موفقیت سامانهی رسیدگی به شکایتها و اعالمات سازمان بازرسی کل کشور در جلب اعتماد
عمومی به چه میزان است و مدل بهینهی آن کدام است؟
چارچوب نظری پژوهش
در این تحقیق میزان موفقیت سامانهی رسیدگی به شکایتهای سازمان بازرسی بررسی خواهد
شد؛ لذا دو موضوع اعتماد و کیفیت خدمترسانی این سامانه مدنظر قرار دارد.
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اعتماد 1یکی از جنبههای مهم روابط انسانی و زمینهساز مشارکت و همکاری میان اعضای
جامعه است .همچنان که از شواهد کتابها و مقاالت بسیاری که اخیراً در مورد مفهوم اعتماد و
نظریههای مربوط به آن نوشته شده برمیآید ،اعتماد را به آسانی نمیتوان تعریف کرد .به عالوه،
آنچه موضوع را بیشتر پیچیده میکند ،مترادفهای بسیاری است که برای آن وجود دارد؛ از
تکیهکردن و غیره...
به عنوان مثال امیل دورکیم ،2اعتماد را آرامشی میداند که حاصل زندگی مسالمتآمیز بشر در
کنار همنوعانش در حالت صلح و به دور از هرگونه دشمنی و خصومت است .گئورگ زیمل،3
«اعتماد را معادل کلمهی ایمان به کار میبرد و به اعتقاد وی نوعی ایمان و اعتقاد به افراد جامعه
است»(گالبی .)28:1384،در کارهای فردیناند تونیس« 4در جوامع سنتی یا گماین شافت 5اعتماد
مانند احترام و حس تعلق شخصی ،فضیلتی برای افراد است ،در حالی که در جوامع مدرن یا گزل
شافت 6اعتماد غیر شخصی و رسمی است»(ازکیا و غفاری.)156:1384،
تالکوت پارسنز 7عامل ایجاد اتحاد و انسجام اجتماعی و ثبات و نظم را اعتماد میداند .به
عقیدهی وی اعتماد ،این باور را در افراد ایجاد میکند که دیگران به منظور دستیابی به یک موقعیت
گروهی از منافع شخصی دست میکشند« .وی نظام منسجم را نظامی میداند که بتوان به عامالن
آن در انجام وظایفشان اعتماد کرد که این امر خود به پایداری و نظم سیستم اجتماعی کمک می-
کند»(انعام.)25:1380،
آنتونی گیدنز 8در تعریف اعتماد به فرهنگ آکسفورد استناد می کند و «اعتماد را به عنوان
اطمینان یا اتکا به نوعی کیفیت ،یا صفت و یا اطمینان به حقیقت عبارت یا گفتهای توصیف میکند.
به اعتقاد وی اعتماد نوع خاصی از اطمینان است و چیزی یکسره متفاوت از آن
نیست»(گیدنز.)37:1384،
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رونالد اینگلهارت 1در تعریف خود از اعتماد به جنبهی قابلیت پیشبینی رفتار توجه داشته و
عقیده دارد «اعتماد یا عدم اعتماد به تشکیل انتظارات در شرایط اطالعاتی ناقص کمک میکند و
اعتماد این انتظارات را دربرمیگیرد که رفتار دیگری به طرز قابل پیشبینی دوستانه خواهد بود و
در جهت مخالفت رفتار موذیانه یا غیرقابل اعتماد افراد ،عدم اعتماد تلقی
نیکالس لوهمان« 2اعتماد را به معنی مطمئنبودن دربارهی کنشهای احتمالی دیگران در آینده
تعریف میکند و عنوان می کند که اعتماد با مفهوم مخاطره و ریسک در ارتباط است .به اعتقاد
لوهمان کارکرد اعتماد در نظام اجتماعی این است که عدم تعین اجتماعی را کاهش میدهد»(امیر
کافی.)11:1374،
پیوتر زتومکا« 3اعتماد و اعتمادکردن را نوعی استراتژی مهم در مواجهه با شرایط نامعین و
کنترل آینده میداند(زتومکا .)29 :1386،جیمز کلمن 4اعتماد را واردکردن عنصر خطر در کنش با
دیگران دانسته و اعتماد را با مخاطره در ارتباط میداند»(کلمن.)1377،
فرانسیس فوکویاما« 5اعتماد را به عنوان انتظاری که در یک جامعه از رفتار مقرراتی ،مسؤوالنه
و همیارانهی بخشی از اعضای دیگر جامعه که بر هنجارهای مشترک عام مبتنی است ،تعریف
میکند»(فوکویاما.)10:1379،
از نظر کالوس اوفه« 6اعتماد به معنای باور به عملی است که از دیگران انتظار میرود .وی
همچنین اعتماد را فرضی شناختی میداند که کنشگران فردی یا جمعی /گروهی در تعامل با
دیگران به کار میبندند»(تاجبخش.)208:1384،
در یک جمعبندی کلی اشتراکات تعاریف فوق را میتوان این چنین برشمرد -1 :اعتماد در
فرایند روابط اجتماعی بین افراد و سازمانهای اجتماعی با همدیگر تبلور مییابد -2 .اعتماد
متضمن نوعی انتظار است -3 .اعتماد در شرایط و وضعیت مخاطرهآمیز وجود دارد .مفهوم عدم
تعین اجتماعی ،یعنی عدم پیشبینی رفتارها و امور نیز با مفهوم اعتماد توأم میباشد -4 .حسن ظن
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فرد نسبت به سایر اعضای جامعه نیز عنصر کلیدی اعتماد محسوب میشود؛ چراکه با وجود عدم
قطعیتها و وجود خطر در روابط ،افراد به خاطر حسن ظن و احساس مثبتی که به یکدیگر دارند
به هم اعتماد میکنند -5 .اعتماد واقعیتی اجتماعی و فرهنگی است -6 .اعتماد خصلت نسبی و
متغیر دارد؛ یعنی اینکه در دورههای مختلف تاریخی یک جامعه تغییر میکند.
و گذشتهی تاریخی هر جامعه یا اجتماع خاص و دارای انواع متعدد است .تعاریف متعددی از آن
وجود دارد و به صورتهای گوناگونی مفهومپردازی و سنجیده شده است .همهی ویژگیهای فوق
پیچیدگیهای ارزیابی و شناسایی وضعیت اعتماد را برای اندیشJمندان علوم اجتماعی سختتر
میکند .اما اکثر نظریات مربوط به باورها ،فرهنگ ،میزان جرایم و امنیت عمومی و نوع تعامالت
بین مردم با یکدیگر و با دستگاههای سیاسی و حاکم را به عنوان عوامل اصلی مرتبط با میزان
اعتماد در هر جامعهای عنوان کردهاند .یکی از مهمترین ابعاد و انواع اعتماد ،اعتماد نهادی است که
به چگونگی عملکرد مجریان نهادهای رسمی و سازمانی و نحوهی برخورد آنها با مردم مربوط
میشود .بهویژه در کشورهای درحالتوسعه که نهادها و سازمانها نتوانستهاند به خوبی نیازهای
مردم را در محیطهای اجتماعی – سیاسی جدید برآورده کنند.
زتومکا 1بین اعتماد شخصی و اعتماد اجتماعی تفاوت بنیادی نمیبیند .او آنها را به عنوان
"دوایر متحدالمرکزی از اعتماد" یا به تعبیر فوکویاما "شعاعهای اعتماد" ی میداند که به تدریج از
عینیترین روابط بین شخصی به سمت روابط انتزاعیتر که معطوف به موضوعات اجتماعی
هستند ،بسط پیدا میکند .به نظر زتومکا ،تعیین برخی نقشها به عنوان نقشهای قابل اعتماد و یا
غیر قابل اعتماد در میان جوامع مختلف و در دورههای تاریخی مختلف ممکن است متفاوت باشد.
یکی از عوامل مؤثر بر اعتماد ،بهخصوص در مورد اعتماد نهادی ،کیفیت ارائهی خدمات است.
توصیف دقیقی از واژهی "کیفیت" دشوار و مبهم است و معموالً به کلیهی ویژگیهایی که
برطرفکنندهی نیازهای مشتری است ،کیفیت اطالق میشود .هر خدمتی که تأمینکنندهی نیازهای
مشتریان باشد ،خدمتی باکیفیت است .تعریف و سنجش کیفیت خدماتی که ماهیت فیزیکی ندارند
کاری دشوار است و این دشواری ناشی از ابعاد و ویژگیهای خاص خدمات است .ابعاد کیفیت،

. Sztompka
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عواملی هستند که انتظارات و نیازهای مشتریان در آن ابعاد گنجانده میشود" .پاراسورامان،"1
"زتامل "2و " گاروین "3هرکدام ابعاد مختلفی را جهت استقرار مدیریت کیفیت بیان کردهاند که در
جدول زیر برخی موارد متفاوت آنها درج شده است(ابطحی و مرآت نیا:)124 :1387،
جدول شمارهی یک -ابعاد کیفیت مدلهای استقرار مدیریت کیفیت
ابعاد کیفیت
ملموس ها
()Tangibles
قابلیت اتکاء

Parasuraman

پاراسورامان

()Reliability
پاسخگویی
()Responsiveness
اعتماد
()Assurance
دلسوزی و تعهد (همدلی)
()Empathy

تأسیسات فیزیکی ،ابزار ،ماشینآالت،
کارکنان ،مسیرهای ارتباطی
توانایی اجرای خدمت وعدهدادهشده به
نحو درست و قابل اتکا
عالقمندی به فراهمکردن خدمت مناسب و کمک به
مشتریان جهت دریافت بهترین خدمت
توانایی و تالش کارکنان در جلب اعتماد
مشتریان جهت بازگشت مجدد آنها
احساس تعلق و تعهد سازمان نسبت به
فرد فرد مشتریان

اطالعرسانی و ارتباطات

در دسترس قـراردادن اطالعـات سـریع و

()Communication

دقیق برای همگان

سرعت در ارائهی خدمات

تســریع در ارائــهی خــدمات مــورد نظــر

()Speed of Response

مشتری

Garvin

گاروین

صحت خدمات

درســتی نتــایج کارهــای انجــام شــده و

()Accuracy

جلوگیری از اشتباهات مکرر

شکل ظاهری
()Personal Characteristics
رفتار مناسب
()Courtesy
قانونمندی
()Legal Actions
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پیشنهاددهنده

شرح ابعاد کیفیت

مقبولیت فرآورده برحسب نوع خدمت
ارائهی خدمات با رفتار مشتریمدارانه
پایبندی کارکنـان بـه قـوانین و ضـوابط و
عدم تبعیض بین مشتریان
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مدل تحلیل شکاف کیفی خدمات
در این مدل فعالیتهای برجستهی یک سازمان خدماتی و تعامل و ارتباط بین آنها(که بر درک
کیفیت و ارائهی یک سطح رضایتمندانه از کیفیت خدمت تأثیر دارند) مشخص میشود .این
ارتباطات بهوسیلهی شکافها یا مغایرتها به این گونه توصیف میشوند که «یک شکاف مانع
مدلهای تحلیل شکاف کیفی هریک با یک تمرکز و تأکید متفاوت طراحی شدهاند .ضمن آنکه
هر مدل برای زمینههای متفاوتی ،مفید است؛ ولی به طور کلی مدلهای مفهومی کیفیت به دالیلی
از قبیل تعیین عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات سازمان ،تعیین چگونگی نواقص کیفی و تعیین
چارچوبی برای انجام برنامههای بهبود کیفیت مهم تلقی میشوند(زاهدی و همکاران.)91 :1392،
یک مدل کیفیت مطلوب ،باید مدیریت را در تشخیص منابع ،کشف مشکالت ،مشخصکردن
علل مشکل مشاهدهشده در زمینهی کیفیت و ارائهی راهکارهای عملی ممکن ،یاری
کند(پاراسورامان و همکاران )1994،سطوح شکافهای مدل پاراسورامان عبارتند از:
• شکاف( )1انتظار مشتری -درک مدیریت :مدیریت ممکن است درک نادرستی از انتظارات
واقعی مشتری داشته باشد .دلیل این شکاف فقدان تمرکز مناسب بر مشتری یا بازار است .حضــور
یک بخش بازاریابی لزوماً تضمینکنندهی تمرکز بر بازار نیست ،بلکه به فرآیند مــدیریت مناســب،
ابزارها و نگرش تجزیه و تحلیل بازار نیاز دارد.
• شکاف( )2مشخصات کیفیت خدمات :ممکن است سازمان در ترجمهی انتظارات مشتری
به ویژگیهای کیفی خدمت ناتوان باشد .این شکاف به جنبههای طراحی خدمت مرتبط است.
• شکاف( )3ارائهی خدمت :دستورالعملها در مورد ارائــه یــا عملکــرد خــدمت بــه تنهــایی
تضمینکنندهی ارائهی خدمت با کیفیت باال نیست .چند دلیل برای این مــورد وجــود دارد :فقــدان
حمایت کافی از کارکنان خط مقدم ،مشکالت فرایندی ،تغییرپذیری عملکرد کارکنان خط مقدم /ارتباطی.
• شکاف( )4ارتباطات خارجی :انتظارات مشتری به وسیلهی ارتباطات خارجی یک ســازمان
شکل داده میشود .یک انتظار واقعگرا ،درک مثبت از کیفیت خدمت را ارتقا میدهــد .لــذا بخــش
بازاریابی یک سازمان خدماتی ،باید خدمات و روش ارائهی خدمات را به طور دقیق توصیف کند.

Shahin
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مهمی برای دستیافتن به یک سطح رضایتبخش کیفیت خدمت است»(.شاهین.)2002 ،1
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• شکاف( )5خدمت مورد انتظار– خدمت درکشده :کیفیت درکشدهی خدمت بستگی بــه
اندازه(تفاوت میان  Expectationو  )Perceptionو جهت شکاف پنجم دارد .تفاوت منفــی بــین
انتظارات و ادراکات مشتری ،بیانگر سطحی از کیفیت خدمات کمتر از حد انتظار مشتری است و
بالعکس ،که در مجموع با ماهیت شکافهای بازاریابی ،طراحی و ارائهی خدمت ارتباط دارد.
خدمت مورد انتظار و خدمت درکشده از سوی مشتری) است و عامل کلیدی در کاهش آن ،رفع
شکافهای چهارگانهی دیگر است.
بر این اساس متغیرهای تحقیق عبارتند از:
 متغیر وابستهمتغیر وابستهی تحقیق حاضر ،میزان موفقیت در جلب اعتماد عمومی به سامانهی رسیدگی به
شکایتها و اعالمات سازمان بازرسی کل کشور است.
 متغیرهای مستقل:متغیرهای مستقل در واقع عوامل اعتمادزا هستند که بر اساس چهارچوب نظری به  4دسته
تقسیم میشوند:
 عوامل مرتبط با فنآوری :فنآوریهای مدرن ،کانالهای ارتباطی متنوع و عملکرد فنآوری. عوامل مرتبط با ویژگیهای سازمان :کنترلهای امنیتی ،کنترل حریم خصوصی ،صداقت،شایستگی و خیرخواهی.
 عوامل مرتبط با کیفیت وب سایت :کیفیت خدمات ،کیفیت اطالعات و کیفیت سایت(طراحیگرافیک ،ساختار و محتوا).
 عوامل مرتبط با ویژگیهای مشتری :اعتماد ،سودمندی درکشده ،سهولت استفاده و راحتی.مواد و روشهای پژوهش
روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است که در آن از روش پیمایش برای جمعآوری
اطالعات استفاده شده است .جامعهی آماری این پژوهش را مشتریان و کاربران سامانهی رسیدگی
به شکایتها و اعالمات سازمان بازرسی استان مازندران تشکیل میدهند .بر اساس آمار ماخوذه از
سازمان بازرسی کل کشور ،تعداد شکایتهای ثبتشده در سامانهی سازمان بازرسی استان
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مازندران در سال  1396برابر با  24884مورد است که بر اساس فرمول کوکران  378نفر در مطالعه
شرکت داده شدند .پرسشنامهها با استفاده از روش نمونهگیری سیستماتیک توزیع شده است.
در پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و روش تحقیق از ابزار پرسشنامهی محقق-
ساخته استفاده شده است .این سؤاالت در طیف لیکرت  5گزینهای شامل گزارههای کامالً موافق،
متغیرهای تحقیق نشان میدهد:
جدول شمارهی دو -تناظر سؤاالت پرسشنامه با متغیرهای تحقیق
متغیر

گویه

شاخص

اصلی
به نظر میرسد سازمان از فنآوریهای مدرن در این سامانه استفاده کرده است.
فنآوری-

فنآوریهای بهکاررفته در این سامانه برای انجام فعالیتها مناسب و بهروز است.

های مدرن

کیفیت اینترنت برای استفاده از خدمات این سامانه مناسب نیست.
کیفیت این سامانه در مقایسه با سامانههای مشابه دیگر خوب است.

عوامل مرتبط با فنآوری

اطالعرسانی در این سامانه از طریق پست ،پیامک ،تماس تلفنی و  ...امکانپذیر
کانالهای

است.

ارتباطی

در صورتی که مشکلی در مراحل رسیدگی به شکایت پیش بیاید با من تماس

متنوع

گرفته خواهد شد.
امکان پیگیری شکایت در سامانه وجود دارد.
دسترسی به فرایند رسیدگی به شکایتها باید برای شاکی ،بدون هزینه است.

عملکرد

میزان پیشرفت شکایت در فرایند رسیدگی به اطالع شاکیان رسانده میشود.

فنآوری

استقرار فرایند رسیدگی به شکایتها به آسانی ،قابل دسترسی است.
نظام رسیدگی به شکایتها کارآمد است.
دستورالعمل مدونی برای رسیدگی به شکایتها در سازمان وجود دارد.

عوامل مرتبط با ویژگیهای سازمان

به نظر میرسد این سامانه از امنیت الزم برخوردار است.
کنترلهای
امنیتی

اطالعات مربوط به شاکی در جایی که مورد نیاز است در دسترس است؛ اما
فقط به منظور رسیدگی
به شکایت است و از افشای آن جلوگیری میشود مگر اینکه خود شاکی
صریحاً به افشای آن رضایت داده باشد.

حفظ حریم
خصوصی

دسترسی به پایگاه اطالعاتی شکایتها

محدود به افرادی خاص و دارای

اختیارات ویژه است.
شمارهی شناسایی منحصربهفرد برای هر شاکی در نظر گرفته شده است.
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اختصاص شماره و کد رهگیری جداگانهای برای هر شاکی در نظر گرفته شده
است.
به طور کلی احساس می کنم کسی غیر از من و سازمان بازرسی به اطالعات من
دسترسی ندارد و
حریم خصوصی من حفظ شده است.
کارکنان ماهر و آموزشدیده برای رسیدگی مؤثر به شکایتها در سازمان وجود
شایستگی

دارد.

و صداقت

تمامی شکایتها چه ساده و چه پیچیده ،در اولین فرصت ممکن حل و فصل
میشوند.
مطمئنم سازمان امانتداری الزم را رعایت خواهد کرد.
سازمان نگرانی مرا در زمینهی ارائهی شکایت درک میکند.
در مورد این که سازمان به شکایتم رسیدگی میکند نگرانی ندارم.

خیرخواهی

هر تصمیمی که سازمان بگیرد به نفع من خواهد بود.
با شکایت به گونهای محرمانه برخورد خواهد شد بدون این که عواقبی برای
شاکی داشته باشد.
ثبت اطالعات در این سامانه آسان است.
قابلیت جستوجو در حوزههای مختلف وجود دارد.

عوامل مرتبط با ویؤگیهای وب سایت

کیفیت

پیگیری پیشرفت و وضعیت شکایت امکانپذیر است.

خدمات

در حداقل زمان ممکن به شکایتم رسیدگی و به من اعالم شد.
به طور کلی خدمات مناسب و شایستهای در این سامانه ارائه شد.

کیفیت
اطالعات

این سامانه منبع مناسبی از اطالعات است.
این سامانه منبع خوبی از اطالعات را فراهم میکند.
این سامانه اطالعات بهموقع (به هنگامی) را فراهم میآورد.
طراحی گرافیک این سامانه مناسب است.

کیفیت وب
سایت

این سامانه ساختار خوبی دارد.
محتوای این سامانه مناسب است و کلیهی اطالعات مورد نیاز در اختیار مشتری
قرار میگیرد.
امکان ارتباط و تبادل پیام در این سامانه وجود دارد.

مشتری

های

ویژگی

با

مرتبط

عوامل

اعتماد

روش رسیدگی به شکایت در این سامانه صحیح است.
شیوهی رسیدگی به شکایت در این سامانه مطمئن است.
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به این که شکایتم بررسی و ترتیب اثر داده خواهد شد اعتماد کامل دارم.
استفاده از این سامانه مرا قادر به طرح شکایت میکند.
سودمندی
درکشده

استفاده از این سامانه کارایی مرا در تسهیم (به اشتراکگذاری) اطالعات بهبود
میبخشد.
این یک برنامهی خدماتی مفید برای طرح شکایت و رسیدگی به آن است.

سهولت
استفاده

یادگیری استفاده از این سامانه آسان است.
تبدیلشدن به فردی ماهر در استفاده از این سامانه برایم آسان است.
بهطور کلی ،استفادهکردن از این سامانه سهل و آسان است.
استفاده از این سامانه مرا قادر میسازد تا در هر زمانی که مناسب میدانم شکایت
خود را مطرح کنم.

راحتی

ثبت اطالعات در این سامانه آسان است.
استفاده از این سامانه به من برای مطرحکردن شکایت آسودگی خاطر میدهد.
این سامانه را مناسب و راحت میدانم.

یافتههای پژوهش
ارائهی مدل بهینه برای جلب اعتماد عمومی به سامانه
برای طراحی مدل بهینه برای جلب اعتماد عمومی به سامانه از روش تحلیل مسیر و معادالت
سختاری استفاده شد .پس از طی مراحل مختلف ،تدوین معادالت ساختاری و اصالح مسیرهای
اثرگذاری متغیرهای مدل بر اعتماد عمومی به سامانه در نهایت ،مطلوبترین مدل معادالت
ساختاری جهت تبیین میزان اعتماد به سامانه شکایتها تدوین شد .مدل نهایی و برازششده
توسط دادههای تحقیق در سطح مناسبی از نظریهها و تحقیقات انجامشده حمایت کرده و مدل
مناسبی برای تبیین میزان اعتماد عمومی به سامانه محسوب میشود؛ زیرا نخست مجذورخی مدل
معنیدار نبوده و مقدار  RMSEAنیز نزدیک صفر است .دوم  AICو  CAICمدل نسبت به مدل-
های مستقل و اشباع مقادیر کمتری دارند .سوم شاخصهای برازش نسبی و برازش مطلق در سطح
مناسب و قابل قبولی هستند .مدل معادالت ساختاری برازششده مدل مناسبی برای تبیین تغییرات
میزان اعتماد به سامانهی رسیدگی به شکایتها بوده و به طور معناداری  31درصد از تغییرات را
تبیین کرده است.
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جدول شمارهی سه -شاخصهای برازش مدل ساختاری میزان موفقیت در جلب اعتماد عمومی به سامانهی
شکایتها
شاخصهای کلی

شاخصهای معیار اطالعات

شاخصهای برازش

شاخصهای برازش

نسبی

مطلق

T

10/44

شکل مستقل AIC

268/51

NNFI

0/99

AGFI

0/97

مجذورخی

1/18

شکل اشباع AIC

30

PNFI

0/10

PGFI

0/067

درجهی آزادی

1

شکل CAIC

90/69

CFI

1

-

-

RMSEA

0/029

شکل  CAICمستقل

290/48

IFI

1

-

-

معناداری

0/28

شکل  CAICاشباع

95/90

RFI

0/95

-

-

شکل شمارهی یک -مدل ساختاری اصالحشده و نهایی موفقیت در جلب اعتماد عمومی به سامانه
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R2

0/31

شکل AIC

29/18

NFI

1

GFI

1
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مدل ساختاری نهایی موفقیت در جلب اعتماد عمومی به سامانهی بررسی شکایتها در شکل
 1و  2ارائه شده است .در این شکل متغیر وابسته ( )Yاعتماد عمومی به سامانه و متغیرهای مستقل
 X1ویژگیهای مشتری X2 ،عوامل مرتبط با فنآوری X3 ،کیفیت وبسایت و  X4ویژگیهای
سازمان است.
مدل تدوینی برای تبیین تغییرات میزان موفقیت در جلب اعتماد عمومی به سامانهی شکایت-
های سازمان بازرسی ،نشاندهندهی تأثیر معنادار متغیر بیرونی ویژگیهای مشتری و متغیرهای
درونی فنآوری ،کیفیت وبسایت و ویژگیهای سازمان بر اعتماد عمومی به سامانه است .نتایج
ضریب مسیر در مدل نشان داد که اثر مستقیم همهی متغیرهای مدل بر اعتماد به سامانه معنادار
بوده است .در مدل ساختاری تدوینشده مهمترین عاملی که تأثیر مستقیم آن در بین عوامل دیگر
بر اعتماد به سامانه شایان توجه است ،متغیر درونی کیفیت وبسایت و متغیر بیرونی ویژگیهای
مشتری تلقی میشود .به عبارت دیگر کیفیت وبسایت ،زمینه را برای افزایش اعتماد به سامانه
فراهم میکند و ویژگیهای مشتری باعث افزایش میزان اعتماد به سامانه میشود .در مدل تحلیل
مسیر ،اثر غیر مستقیم فنآوری بر اعتماد به سامانه به اندازهی اثر مستقیم بوده و نوع اثر نیز مثبت
میباشد؛ یعنی با افزایش میزان فنآوری ،کیفیت وبسایت افزایش یافته و در نهایت منجر به
افزایش اعتماد به سازمان و سامانهی بررسی شکایتها میشود .این امر به نوبهی خود در موفقیت
سازمان نسبت به جلب اعتماد عمومی به سامانه مؤثر است.
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اثر غیر مستقیم کیفیت وب سایت بر میزان اعتماد عمومی به سامانه عمدتاً از طریق ویژگیهای
سازمان بوده است .بدین صورت که کیفیت وبسایت در بین مشتریان ،بر دیدگاه آنها در مورد
ویژگیهای سازمان مؤثر بوده و منجـر به افزایش اعتـماد آنها به سامانه میشود .همچنیـن
ویژگیهای مشتری اثر غیر مستقیم معناداری ندارد؛ زیرا مقدار آن نزدیک صفر است.
فنآوری و ویژگیهای سازمان ،کمترین تأثیر را در جلب اعتماد عمومی به سامانه داشتهاند.
جدول شمارهی چهار -اثرات متغیرهای تحقیق بر میزان موفقیت در اعتماد عمومی به سامانه
ویژگیهای

فن-

کیفیت

ویژگیهای

مقدار

ضریب

اثرات

مشتری

آوری

وبسایت

سازمان

T

تعیین

اثرمستقیم

0/24

0/18

0/31

0/15

اثر غیرمستقیم

0/01

0/18

0/10

0

اثر کل

0/24

0/36

0/41

0/15

10/44

0/31

بحث و نتیجهگیری
امروزه سازمانها به شکل بنیادین تغییر کرده و دیگر شباهتی به سازمانهای دیروز ندارند.
سازمانها در دنیایی به سر میبرند که پویایی ،تغییر و پیچیدگی جزء عناصر اصلی آن است و برای
بهرهوری از فرصتهای زودگذر عصر حاضر ،ناچار به ایجاد ساختار منعطف و بهرهمندی از
امکانات بیرون سازمان هستند .آنچه در سازمانهای امروزی مشاهده میشود ،تغییرات اساسی در
ساختارها و رفتارها و شبکهایشدن فعالیتهای آنهاست.
سازمانها برای ارتقای سطح عملکرد و بهرهوری خود ،نیازمند این هستند که ضمن ارزیابی
برنامهها و سیاسها ،به شکایتهای رسیده از سوی مخاطبان نیز پاسخ گویند.
رسیدگی به شکایتها در سازمانهای دولتی ،عمومی و خصوصی متفاوت است .اگرچه در
تمامی این سازمانها ،منافع مردم در اولویت است ،ولی هر سازمانی با توجه به سیاستها ،اهداف
و برنامههای خود رویکرد مشخصی در رسیدگی به شکایتها دارد .در سازمانهای خصوصی
رویکرد اقتصادی و جلب رضایت مشتری در اولویت اول است .اما در سازمانهای عمومی ،توجه
به منافع جمعی و حقوق جمعی ،اولویت داشته و در سازمانهای دولتی نیز هدف از رسیدگی به

Downloaded from journals.sabz.ac.ir at 16:51 +0430 on Friday April 16th 2021

در مجموع بر اسـاس اثرات کل در مدل ساختاری ،به ترتیب متغیـرهای کیفیت وبسایت،

ارائه مدل بهینه برای جلب اعتماد عمومی به سامانه رسیدگی به شکایات165......................................

شکایتها ،پیشگیری از فساد سازمانی ،نیل به اهداف دولت و نظام و همچنین تعالی اخالق
سازمانی است.
رسیدگی به شکایتها در کشورهای مختلف بر اساس ظرفیتها و توانمندیها و همچنین
سیاستهای دولت آنها متفاوت است .در برخی از کشورها بر ظرفیتهای قانونی ،در برخی دیگر
میشود .رسیدگی به شکایتها در کشورهای مختلف در قوانین ،وزارتخانهها و سازمانهای
مربوطه متفاوت است؛ ولی آنچه اهمیت بهسزایی دارد ،توجه جدی سازمانها به رسیدگی و
فرجام شکایتهاست.
شکایت ،ابراز نارضایتی است که نیاز به پاسخگویی و رسیدگی دارد .رسیدگی به شکایتها
نهتنها آزاردهنده و زاید نیست ،بلکه بسیار مفید و آموزنده است .با استخراج اطالعات مورد نیاز از
شکایتهای صورتگرفته ،میتوان کیفیت خدمات را ارزیابی کرده و همچنین با جبران نواقص و
کمبودها ،نقاط ضعف را از بین برد .رسیدگی به شکایتها و بررسی آنها ،ابزاری بسیار مؤثر
برای ارتقای کیفیت خدمات است(موحدنیا و همکاران.)28 :1393 ،
مفهوم رسیدگی به شکایتهای مردمی اگرچه در نگاه اول ممکن است رویکردی پلیسی به
نظر برسد ،ولی بیشتر از جنبهی مردمی و نهادهای غیر پلیسی در ایران مطرح است .هدف این
نهادها این است که بدون دخالت پلیس تا حد امکان وضعیت شکایتهای مردمی که بیشتر از
مسایل و مشکالت اداری است ،بررسی ،رسیدگی و حل شود.
از سوی دیگر رسیدگی سازمانها به شکایتهای مردم ،ثمرات بسیاری برای نظام جامع دولتی
خواهند داشت و بهرهوری سازمان بهواسطهی ارتقای سطح رضایت مردم بیشتر خواهد شد.
در نگاه مردم ،از میان سازمانهای دولتی ،سازمان بازرسی ،مهمترین نقش را در رسیدگی به
شکایتها دارد و این پژوهش میتواند جایگاه مردم را به عنوان یک عنصر اساسی روشن کند.
پدیدهی رسیدگی به شکایتها در راستای خدمترسانی به مردم است و این موضوع در بطن
سازمانهای دولتی در جمهوری اسالمی ایران اهمیت بهسزایی دارد .این رویه در راستای رفع
ضعفهای اطالعرسانی و فرهنگسازی ،ایجاد بستر مناسب برای ارتقای سطح رضایت ،جلوگیری
از اتالف وقت و تردد اضافی و نیز کاهش اتالف سرمایههای انسانی در نظر گرفته شده است.
پژوهشها نشان میدهد  45درصد مردم حتی با اعالم نارضایتی ،شکایت نمیکنند و 50درصد
شکایت کرده ولی منصرف شده و تنها  5درصد هستند که شکایت خود را پیگیری کرده و پاسخ
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میگیرند .با استخراج اطالعات مورد نیاز از شکایتهای صورتگرفته ،میتوان کیفیت خدمات را
ارزیابی کرد و ضمن تقویت نقاط مثبت بر نقاط منفی چیره شد .رسیدگی به شکایتها و بررسی
آنها ،ابزاری بسیار مؤثر برای ارتقای کیفیت خدمات است(موحدنیا و همکاران.)31 :1393 ،
با این کار اعتماد مردم به دولت و نظام ،تقویت شده و مشارکت آنها در برنامههای مختلف
در این تحقیق میزان اعتماد به سامانهی رسیدگی به شکایتهای سازمان بازرسی مورد بررسی
قرار گرفته است .نتایج تحقیق نشان داد که عوامل مرتبط با فنآوری ،عوامل مرتبط با ویژگیهای
سازمان ،عوامل مرتبط با کیفیت وبسایت و ویژگیهای مشتری با جلب اعتماد عمومی به سامانه،
رابطهی معناداری دارد .درواقع ویژگیهای مشتری با میانجیگری فنآوری ،کیفیت وبسایت و
ویژگیهای سازمان بر اعتماد به سامانهی رسیدگی به شکایتهای بازرسی مؤثر است.
بررسی تطبیقی نتایج بهدستآمده از تحقیق حاضر با نظریهها و تحقیقات داخلی و خارجی از
جمله تحقیقات محمدی کره ناب( ،)1393کازالو و همکاران ،)2011(1کانولی و بنیستر،)2009(2
یانگ و همکاران ،)2009(3لومسدن و مک کی ،)2006(4کیم و همکاران )2005(5و بارت و
همکاران )2005(6نشان از همسویی و سازگاری باال دارد.
"پاراسـورامان" ،"7زتامــل "8و " گــاروین "9در تحقیقـ ـات خــود بــه ابعــاد کیـ ـفیت از جملــه
ویژگیهای مرتبط با مشــتری ،ســازمان و نحــوهی ارائــهی خــدمات اشــاره کردنــد کــه در نهایــت
رضایتمندی مشتریان را به دنبال دارد .در این زمینه ،بحث شکاف کیفی خدمات ارائه شد که در آن
تأثیر فعالیتهای برجستهی یک سازمان خدماتی و تعامل و ارتبــاط بــین آنهــا بــر درک کیفیــت و
ارائهی یک سطح رضایتمندانه از کیفیت خدمت مورد تحلیل قرار گرفت .تحلیل نتــایج تحقیــق بــر
اساس سطوح شکافهای مدل پاراسورامان عبارتند از:

1

Casaló
Connolly
3
Yang et.al
4
Lumsden & MacKay
5
Kim
6
Bart
7
Parasuraman
8
Zeithaml
9
Garvin
2
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سازمانی و بهبود عملکرد سازمانی افزایش مییابد.
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 -1شکاف انتظار مشتتتری -درک متتدیریت  :مــدیریت ممکــن اســت درک نادرســتی از
انتظارات واقعی مشتری داشته باشد .دلیل این شکاف فقدان تمرکز مناسب بر مشــتری یــا بــازار
است .در این تحقیق این شکاف مشــاهده نشــده اســت .بــه عبــارت دیگــر بــر اســاس دیــدگاه
پاسخگویان مدیریت به نیازهای آنها توجه نموده و هر شکایتی با روال قانونی خود و در اســرع
 -2شکاف مشخصات کیفیت خدمات :کیفیت ارائهی خدمات یکی دیگر از عوامل مؤثر بــر
اعتماد مشتریان است .در این تحقیق به کیفیت وبســایت ،کیفیــت ارائـ هی خــدمات و کیفیــت
اطالعات اشاره شده است .این شکاف به جنبههای طراحی خدمت مرتبط است.
 -3شکاف ارائهی خدمت :دستورالعملها در مــورد ارائــه یــا عملکــرد خــدمت بــه تنهــایی
تضمینکنندهی ارائهی خدمت با کیفیت باال نیستند .چندین دلیل بــرای ایــن مــورد وجــود دارد:
فقدان حمایت کافی از کارکنان خط مقدم ،مشکالت فرایندی ،تغییرپذیری عملکــرد کارکنــان خــط مقــدم/
ارتباطی.
 -4شکاف ارتباطات خارجی :انتظارات مشتری به وسیلهی ارتباطات خارجی یــک ســازمان
شکل داده میشود .یک انتظار واقعگرا ،درک مثبت از کیفیت خدمت را ارتقا میدهد .لذا بخش
بازاریابی یک سازمان خدماتی باید خدمات و روش ارائهی خدمات را بـ هطــور دقیــق توصــیف
کند.
 -5شکاف خدمت مورد انتظار– خدمت درکشده :کیفیت درکشدهی خدمت بســتگی بــه
اندازه و جهت انتظارات مشتریان و درک آنها از ســودمندی خــدمات ارائــهشــده دارد .تفــاوت
منفی بین انتظارات و ادراکات مشتری ،بیانگر سطحی از کیفیت خدمات کــمتــر از حــد انتظــار
مشتری است و بالعکس؛ که در مجموع با ماهیت شکافهای کیفیت خدمات ،طراحی و ارائهی
خدمت ارتباط دارد.
مشاهده میشود که مهمترین شکاف در این مدل ،شکاف مشتری(فاصلهی بین خدمت مورد
انتظار و خدمت درکشده از سوی مشتری) است و عامل کلیدی در کاهش آن ،رفع شکافهای
چهارگانهی دیگر است.
مدل تدوینی برای تبیین تغییرات میزان موفقـیت در جلـب اعتماد عمومی به سامانهی
شکایتهای سازمان بازرسی ،برای پرکردن این خالها و رفع این شکافها ارائه شده است.
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وقت در این سامانه قابل رسیدگی است.
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آزمونهای آماری نشان داد که مدل طراحیشده از برازش مناسبی برای تبیین اعتماد عمومی به
سامانه برخوردار است.
با مطالعهی یافته های مرتبط با موضوع پژوهش برای تبیین و توضیح این نتایج ،میتوان گفت
همانگونه که محققان مطرح کردند ،وقتی کیفیت ارائهی خدمات افزایش یابد ،امکان بهبود
آمادگی سازمان در قبال تغییرات افزایش پیدا میکند و به طور کلی اعتماد به سازمان افزایش می-
یابد .بنابراین تالش برای بهبود کیفیت خدمات و تسهیل فرایند رسیدگی به شکایتها موجب
ارتقای اعتماد عمومی به سامانهی رسیدگی به شکایتها خواهد شد.
لذا به نظر میرسد در راستای تقویت رسیدگی به شکایتها در سازمانهای دولتی باید بستر
قانونی ،ساختار منسجم ،دریافت پاسخگویی سریع و کمهزینهی شکایت ،یک سازمان یا حتی
وزارتخانه ،پشتیبانی و نیروهای انسانی مورد اعتماد ،پاسخگویی قاطع و الزامآور ،جبران هزینه-
ها و حمایت از فرد شاکی ،مردمی مشارکتجو و پیگیر ،فرایندهای مکانیزه و الکترونیکی،
مصونیت حقوقی و سیاسی شاکی ،فعالیت آزادانهی سازمانهای مردمنهاد مرتبط ،ساختار پیش-
گیریکننده از بروز شکایت ،وجود واحدهای رسیدگی به شکایتها در هر سازمان دولتی ،تعامل
مؤثر سازمانهای مختلف نظارتکننده و آموزشهای شهروندی ،سازمانی و اجرایی وجود داشته
باشد.
پیشنهادها
با توجه به این که طبق مطالعات انجامگرفته در داخل و خارج از کشور و همچنین یافتههای
این بررسی ،به نظر میرسد در راستای تقویت رسیدگی به شکایتها در سازمانهای دولتی باید
بستر قانونی ،ساختار منسجم ،دریافت پاسخگویی سریع و کمهزینهی شکایت ،یک سازمان یا
حتی وزارتخانه ،پشتیبانی و نیروهای انسانی مورد اعتماد ،پاسخگویی قاطع و الزامآور ،جبران
هزینهها و حمایت از فرد شاکی ،مردمی مشارکتجو و پیگیر ،فرایندهای مکانیزه و الکترونیکی،
مصونیت حقوقی و سیاسی شاکی ،فعالیت آزادانهی سازمانهای مردم نهاد مرتبط ،ساختار پیش-
گیریکننده از بروز شکایت ،وجود واحدهای رسیدگی به شکایتها در هر سازمان دولتی ،تعامل
مؤثر سازمانهای مختلف نظارتکننده و آموزشهای شهروندی ،سازمانی و اجرایی وجود داشته
باشد .برخی از پیشنهادها در این حوزه عبارتند از:
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• تدوین ساختار منسجم رسیدگی به شکایتها در قالب یک واحد سازمانی مقتدر
اگرچه در سازمان بازرسی کل کشور واحد رسیدگی به شکایتها وجود دارد ،ولی به نظر
میرسد ،موضوع رسیدگی به شکایتها از چنان اهمیتی برخوردار است که برای آن یک واحد
سازمانی بااقتدار و استقالل بیشتر در راستای تقویت چهرهی آمبودزمانی سازمان تأسیس شود.
خود بیشتر بها میدهند.
یک ساختار رسیدگیکننده به شکایتهای مردمی باید شامل موارد زیر باشد:
 فرمتهای مناسب و سادهسازیشدهی شکایت نامه و کدهای رهگیری و شناسایی؛ مسیرهای ارتباطی متنوع پستی ،تلفنی ،ایننرنتی و تماس صوتی؛ سامانهی پاسخگویی مناسب و ساده برای شهروندان؛ نظام پشتیبانی و حمایتی از شاکیان و ارائهی مشورتهای مناسب به مردم؛ نظام بررسی و مدیریت شکایتهای مناسب و قابل شناسایی برای مردم؛ فرایندهای روشن برخورد با سازمانها و دریافت پاسخ از آنها؛ ارائهی پاسخهای روشن و قابل بررسی و شناسایی به مردم از طرق گوناگون.• کاهش هزینهها و زمان رسیدگی به شکایتهای مردمی
از مهمترین مسایلی که مورد توجه است ،رایگانبودن(نداشتن هزینههای پنهانی) و جبران
هزینههای شاکیان از سازمانهای دولتی است .به عبارت دیگر انتظار میرود شکایتکردن از
سازمانهای دولتی هزینهی آشکار یا پنهانی برای مردم نداشته باشد.
از سوی دیگر زمان رسیدگی به شکایتها نیز بسیار اهمیت دارد .گاهی الزم است در همان
زمان وقوع ،به شکایتها رسیدگی شود و در صورت طوالنیشدن زمان رسیدگی به شکایتها،
مردم روزبهروز از ارائهی شکایتهای خود منصرفتر میشوند .این موضوع در بررسی مسایل
حقوقی کشور بسیار شایع است و سبب شده تا بسیاری از مردم از پیگیری شکایتهای حقوقی
خود منصرف شده و یا شکایتی نداشته باشند.
•

پاسخگویی قاطع و الزامآور سازمانهای رسیدگیکننده به شکایتها

از دیگر مسایلی که در ایران بسیار اهمیت دارد و باعث میشود فرهنگ شکایتها و
رسیدگی به آنها تقویت شده و مردم بیشتر شکایتهای خود را ارائه کنند ،نتیجهی شکایت-
هاست .در صورتی که مردم به این نتیجه برسند شکایتکردن نتیجهای نداشته و فرایندها بیشتر
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نمادین و ظاهری است ،کمتر به سراغ شکایتهای مدیریتشده خواهند رفت و مشکالت را
توسط خود حل میکنند .به همین منظور به نظر میرسد در مسیر رسیدگی به شکایتها ،مردم
از نتیجهی شکایتهای خود در عمل آگاه شده و تغییرات را در سازمان مشاهده کنند.
•

جبران هزینهها و حمایت از فرد شاکی توسط سازمانهای دولتی

فرایند رسیدگی به شکایتها دارد .در اغـلب موارد شهروندان هزینههای بسیاری را اعم از
جابهجایی ،زمان ،اسکان ،پیگیریها و نامهنگاریها متقبل میشوند که هیچ وقت جبران نمیشود.
سازمانهای دولتی نیز گویا همان که پاسـخگوی مشـکل هستند ،آن را کافی میدانند .به نظر
میرسد در مسیر رسیدگی به شکایتها باید هزینههای جانبی نیز بررسی شده و برای فرد شاکی
لحاظ گردد .یکی از علل اصلی عدم ارائه و پیگیری شکایت توسط مردم ،هزینهها و ارزش
شکایتها و نتیجهی آن برای مردم است .در صورتی که مشخص شود سازمان در کار خود
قصور کرده است ،الزم است هزینههای جانبی نیز جبران شود.
•

آموزش و اطالعرسانی فرایندهای رسیدگی به شکایتهای مردمی

ارائهی آموزش به مردم برای آشنایی با شیوههای طرح شکایتها و فرایندهای آن از اهمیت
باالیی برخوردار است .این موضوع باعث شده تا درصد قابل توجهی از مردم از نظامهای
رسیدگی به شکایتها اطالع نداشته باشند .البته در این رابطه آمار دقیقی وجود ندارد .حتی مردم
اطالع ندارند که سازمان بازرسی چه وظایف و اختیاراتی دارد .آموزش مردم از طریق رسانهها،
سخنرانیها و شبکههای اجتماعی باعث میشود تا مردم به جای پیگیری فردی شکایتها ،از
طریق نظامهای رسیدگی به شکایتها به شکایتهای خود رسیدگی کنند .همچنین در ادارات
توسط روابط عمومیها باید این نظامها معرفی شود .در سایتهای سازمانها ،لینکهای مناسب
و قابل رؤیت برای رسیدگی به شکایتها تعبیه شود.
در صورت حصول این موارد است که موضوع رسیدگی به شکایتها در بین مردم و
مراجعان به سازمانها پراکنده شده و فرهنگسازی صورت میگیرد.
•

مصونیت حقوقی و سیاسی شاکیان در کشور

در صورتی که محرز شود شکایت شهروندان به حق بوده است ،الزم است تمهیداتی
اندیشیده شود تا آنها در موارد خاص از نظر حقوقی و سیاسی تحت تعقیب قرار نگیرند .به
باور بسیاری از مردم ،شکایتکردن از یک سازمان باعث میشود سازمان مورد نظر در زمینههای
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دیگر مشکالتی را برای آنها به وجود آورد .مخصوصاً اینکه فرایندهای رسیدگی به شکایتها
واضح شده و شاکی و کارمند یا نظام سازمانی همدیگر را خواهند شناخت .در همین راستا باید
تمهیداتی اندیشیده شود که مشکالت ثانوی برای شاکیان پیش نیاید.
•

تقویت واحدهای رسیدگی به شکایتها در هر سازمان دولتی

کرده است .این واحدها در بسیاری از موارد اقدامات مناسبی انجام داده و مشکلگشای مردم در
مراجعات به ادارات بودهاند .بررسی وضعیت این واحدها و تقویت آنها از جمله موضوعاتی
است که انتظار میرود در مسیر رسیدگی به شکایتها مورد توجه قرار گیرد .این واحدها سبب
شدهاند فرایند رسیدگی به شکایتها سریعتر انجام شود.
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چند سالی است واحدهای رسیدگی به شکایتها در سازمانها مستقر و شروع به فعالیت
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