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  پاسخگویی در سازمانها
  

  1مهاجران بهناز دکتر
  2ايدکترعلیرضا قلعه
  3محمد فرخی

  
هدف از پاسخگویی در . باشدپاسخگویی یکی از مسائل مهم در عرصه مدیریت سازمانی می - چکیده
. ها یافتن مقصر نیست بلکه غرض تعیین نوع مشکالت و نقطه شروع براي رفع مشکالت موجود استسازمان

پاسخگویی با . شودشد و به دو جنبه فردي و اجتماعی نیز تقسیم میباپاسخگویی مورد تاکید دین اسالم نیز می
که مسئولیت به زمان حال مسئولیت تفاوت دارد و عمل پاسخگویی به زمان آینده و گذشته توجه دارد در حالی

ها و نظریات اي برآنیم که مسئله پاسخگویی در سازماندر این مقاله کتابخانه. کندو عمل حاضر توجه می
  . بوط به پاسخگویی و هدف از پاسخگویی را بررسی نماییممر

  ايمسئولیت، پاسخگویی سازمانی، پاسخگویی قانونی، پاسخگویی حرفه پاسخگویی، :کلمات کلیدي
  

  مقدمه
 هايواژه وجود به) 1998( اولسون. باشدمی تأمل قابل و پیچیده چندوجهی، مفهومی پاسخگویی، مفهوم

 و ندارد وجود پاسخگویی واژه کشورها، از بعضی زبان در گویدمی و کندمی شارها مفهوم این براي مختلف
 پور،قلی( است شده ارائه همسو اما متعدد تعاریف پاسخگویی براي. است مسئولیت آن به واژه نزدیکترین
  :شودمی اشاره هاآن از نمونه چند به زیر در). 118 ص ،1385 آشتیانی، طهماسبی

 در رفتاري نظریه از دفاع یا ارزیابی براي شده شناخته نیاز« بعنوان را پاسخگویی یکیلموسک و فرینک
 این از که کنندمی ادعا آنها. کنندمی تعریف »دارند کردن مجازات یا دهیپاداش قدرت که مخاطبانی مقابل

                                                             
  عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه و نویسنده مسئول - 1
  ارومیه دانشگاه علمی هیئت عضو - 2
 دانشجوي دکتري مدیریت آموزشی - 3
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 همکاران، و  متترآ( نمود تعریف مشترك رفتاري انتظارات از ايمجموعه بعنوان را سازمان توانمی دیدگاه
  ).115 ص ،1383

 منظور به التزام و تعهد نوعی وجود« از است عبارت پاسخگویی معتقدند) 1993( کیس جان و گري
  »است بوده او عهده بر هامسئولیت آن که فردي توسط شده انجام هايمسئولیت به دادن پاسخ و جوابگویی

 دانان،تاریخ. است شده تفسیر مختلفی هايگونه به لم،ع صاحبنظران و پردازاننظریه دیدگاه از پاسخگویی
 نه پاسخگویی که معتقدند دانانتاریخ. اندکرده تفسیر را آن مختلفی هايصورت به کدام هر. .. و روانشناسان

 حضرت. است شده برده کار به نیز وسطی قرون اروپایی و روم هايدولت و نیل نواحی هايدولت وسیله به تنها
 اداره به شبیه اداره این. کرد ایجاد دارالقصاص نام به را اياداره اداري، پاسخگویی از اطمینان براي) ع( علی

 اداره کارکنان عملکرد سوء یا سوءاستفاده باب در شهروندان شکایات شنیدن براي که است امروزي استیناف
 هر داراي غربی فرهنگ دیدگاه در حداقل پاسخگویی). 243 ص ،1380 فرد،دانایی الوانی،( است شده تشکیل

 تحت هم و باشد وريبهره افزایش براي پتانسیلی هم تواندمی پاسخگویی یعنی. است منفی و مثبت اثر دو
 در. دهد کاهش را عملکرد واقعی طور به بنابراین، و دهد افزایش را معین وظایف انجام ریسک معین شرایط

   ).2000 تایلور،(  شود هاسازمان در رساست سطح افزایش باعث است ممکن حال عین
 بایستی منظور این براي و است دیگري نظر از فرد یک رفتار توجیه یا دفاع از ادراك يمنزله به پاسخگویی

 هاينظام ها،سازمان. باشد داشته وجود شده انجام رفتار از ارزیابی به بسته بازخواست یا پاداش قدرت
 اجتماعی هاينظام چنین در فعال افراد. دارند را اخالقی هنجارهاي همچون ترکیمش انتظارات که انداجتماعی

 و قوانین حقوق، يواسطه به اشخاص. هستند هایشانفعالیت مسئول و بوده پاسخگو اقداماتشان بابت از
 همچون اجتماعی نظارت سازوکارهاي طریق از و شود،می ارزیابی عملکردشان یا رفتار که طریقی انتظاراتشان،

  ).79 ص ،2004 همکاران، و بیو( هستند پاسخگو شده، مطرح انتظارات
  

  سخگوییتعریف پا
 این به نظر اتفاق به اشتراك عدم شاید است نیامده گوییپاسخ از واحد تعریف گونههیچ دسترس در متون در

 مفهوم پاسخگویی است نگذشته زیادي مدتی پیشرفته کشورهاي در حتی مفهوم این طرح از که باشد دلیل
 از مشخصی هايجنبه و ابعاد  برداشت فراخور به نظري صاحب هر پیچیدگی همین برحسب و دارد ايپیچیده

 که دارند نظر اتفاق نکته این بر نظرانصاحب اکثر عام صورت به اما دهدمی قرار تحلیل و تجزیه مورد را آن
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 از و است رابطه یک نشانگر و دارد دربر را آن خاص پیامدهاي و نتایج ها،لیتئومس بر پاسخگویی اصطالح
 گوییپاسخ همچون را گوییپاسخ انواع که باشدمی دوجانبه روابط از خاصی انواع نشانگر متفاوت ابعاد

 باید که است ايوعده شامل گوییپاسخ که نجاآ از و آوردمی وجود به...  و ايحرفه قانونی، اخالقی، سیاسی،
 و کات( بگیریم نظر در بیشتر با عامل دو میان رابطه یک عنوان به را پاسخگویی که است یطبیع شود انجام

 ).1998 اولسون( باشدمی تأمل قابل و است چندوجهی مفهومی گوییپاسخ مفهوم) 13 ص ،2002 موري،
 ندارد وجود گوییپاسخ واژه کشورها از بعضی زبان در کندمی اشاره مغهوم این براي مختلف هايواژه بوجود

 به زیر در است شده ارائه همسو اما متعددي تعاریف پاسخگویی براي. است مسؤلیت آن به واژه کترینینزد و
  .شودمی اشاره آنها از نمونه

 در رفتاري نظریه از دفاع با ارزیابی براي شده شناخته نیاز عنوان به را پاسخگویی کیلموسکی و فرینک
 این از که کنندمی ادعا آنها کنند،می تعریف دارند کردن مجازات با دهیاشپاد قدرت که مخاطباتی مقابل

 فریس، داگالس، امنتر،( .نمود تعریف مشترك رفتاري انتظارات از مجموعه عنوان را سازمان توانمی دیدگاه
  .)115 ص ،1383 نژاد،عظیمی از نقل به گوگا،

 تعیین پیش از هااصول و هاارزش بر مبتنی هايعالیتف از ايمجموعه انجام قبال در است دینی پاسخگویی
 در بازیگران از تعدادي که تعهداتی و هالیتئومس از ايمجموعه به جوابگویی از است عبارت پاسخگویی شده

 عمومی، اهداف در توافقات برخی آوريجمع نیازمند معمول طور به پاسخگویی دارند یکدیگر مقابل
 براي کارهاییوساز هانقش تعیین جهت اطالعات تفسیر و آوريجمع هايراه اجرا و قبول قابل استانداردهاي

 شودمی صادر پاسخگویی جهت ذینفعان وسیله به معمول طور به که دستوراتی و فرامین ها،نقش آن به دستیابی
  .)28 ص ،1385 قشقایی، و الوانی( باشدمی
  

  رابطه مسئولیت و پاسخگویی
 لغتی کشورهاي برخی در است شناسی اصطالح مشکالت جمله از ولیتئمس و سخگوییپا بین موجود تفاوت

  ). 6 ص ،2003 پشنگ،( است نهفته لیتئومس يواژه در اغلب و ندارد وجود ملی زبان در پاسخگویی نام به
 و دي. نیستند مشابه کلمات این اما. شودمی استعمال گوییپاسخ مترادف عنوان به اغلب لیتئومس کلمه

  .اندکرده پیدا کلمات این بین را هاییتفاوت کلین
  .نیست پاسخگو کسهیچ براي فرد یک )1
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  .است لئومس چیزها برخی براي فرد یک که شکل همان به )2
 را کار این شما چرا که کنیممی سوال معموالً ما پاسخگویی مصداق درك براي که کندمی اشاره لوکاس

 به قبلی مورد است شده انجام کار این چرا که بپرسیم باید ما لیتئومس قمصدا درك براي و دادید، انجام
  .کندمی اشاره فردي رفتار به اخیر مورد و است نموده تأکید مراتبی سلسله ساختار نظیر رسمی ترتیبات
 دارد وجود تفاوت مسئولیت و گوییپاسخ بین که رساندمی نتیجه این به را ما شناسیواژه بحث حال هر در

 یک پاسخگویی مقابل در. شودمی اجرا حاضر حال در و است خورده پیوند عمل با که است ايواژه لیتئومس
 در وقت هیچ تقریباً اما باشد گذشته در خواه و آینده در خواه عمل این شود،می عمل مورد در متن و سخن

 بدان این باشدمی مرتبط مکان و زمان موضوعات با واژه دو بین تفاوت بنابراین نیست حاضر زمان خصوص
 که فردي و باشد نداشته پاسخگویی براي گزارشی شاید. باشدمی لئومس عملی براي فردي که که معناست
  .)2 ص ،1385 باقرزاده، میرسیاسی،( باشد نداشته عمل براي لیتیئومس شاید. دهدمی گزارش

  
  دیدگاه اسالم درباره پاسخگویی

 دولت و دولت شودمی کسب الهی قانون برمبناي دولت اختیارات اینکه به ایتعن با اسالم سیاسی نظام در
 مردم مقابل در بودن پاسخگو باشند پاسخگو و مسئول مردم و خدا برابر در الهی قانون همان برمبناي باید مردان

  )1385 حبیبی،( .است آن مکمل و آن طول در بلکه نیست متعارض خداوند مقابل در پاسخگویی با تنها به
 و فردي دارد جنبه دو پاسخگویی است استوار پاسخگویی يپایه بر اسالم قرآن هايآموزه براساس

 اهداف و است داده قرار انسان اختیار در هاییتوانمندي و اختیارات خداوند فردي، يجنبه از. اجتماعی
 پرسشگري این از باشد پاسخگو دبای اهداف و هاتوانمندي این مقابل در که است کرده تعیین او براي شخصی

 کارگزاران اختیار در هاییتوانمندي و اختیارات مردم، وقتی نیز اجتماعی جنبه از که گرفت نتیجه توانمی الهی
  ) 1385 همان،( هستند ملزم پاسخگویی به النئومس این. کردن واگذار آنها به را خود قدرت و دهند قرار خود

 کتاب سراسر. دارد دقیقی کتاب و حساب انسانی، حیات آن تبع به و آفرینش کریم نآقر دیدگاه از
 و است کرده تأکید انسانها از حسابرسی و پرسشگري خواهی،لیتئومس بر که است آیاتی از سرشار آسمانی

 هاآسمان که امانتی. است شده سپرده آنها به احزاب سوره 72 آیه به بنا که باشند امانتی پاسخگوي باید هاانسان
 هاآسمان و الهی آفرینش اساس که شودمی استنباط روشنی به الهی آیات از. زدند سرباز آن از هاکوه و زمین و
 فردي لیتئومس حیطه در چه هاانسان. است شده بنا ضرورت حسابرسی و حسابگري بر بشري جامعه و زمین و
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 او خلق و خدا به لیتئومس قبول برابر در باید و موظفند خویش رفتار و هاشنک لیتئومس قبول به اجتماعی چه و
 از خداوند پرسشگري بزرگترین قبر، اول شب هايپرسش اسالمی باورهاي به بنا که گونههمان باشد پاسخگو

  .)8 ص پور،قلی( نیست پاسخگویی جز گریزي و مفر موجود، این براي و است انسان
  

  هاماهیت پاسخگویی در سازمان
 کرد، تعریف مشترك یا شده تقسیم انتظارات و رفتارها از هاییواژه در توانمی را جامعه هايسیستم عموماً
 متصل هم به را خاص اجتماعی هايسیستم آن که گرفت نظر در چسبی عنوان به توانمی را پاسخگویی پس،

 نظم براي اسیاس هیچ کارها، این به دادن پاسخ جهت فردي عوامل احضار براي ظرفیت داشتن بدون. کندمی
-واکنش ندارد، وجود اجتماعی، سیستم هرگونه نگهداري براي واقع در یا مشترك هايخواسته براي اجتماعی

 دهیگزارش روابط قبیل از هايمکانیزم ایجاد شامل ازاعضایشان پاسخگویی درخواست براي سازمانی هاي
 دهینظم هايپروسه دهیپاداش سیستم د،عملکر کردن کنترل کاري، قراردادهاي عملکردها، ارزیابی رسمی،

 پاسخگویی جهت یمغیررس منابع چندین از هاسازمان رسمی، هايمکانیسم این بر عالوه. باشدمی غیر و
 و شخصی هايمافوق فاداري و شده یکی فرهنگی هنجارهاي گروهی، هنجارهاي شامل اینها. کنندمی استفاده

  لقوهاب پیچیدگی .رسدمی نظر به واضح که چیزي باشندمی مشتري يبرا شدن قائل احترام بر حتی همکاري
  .)21 ص ،2004 همکاران، و اردوغان( است شده احاطه نهاآ با کارمندان که است هاپاسخگویی شبکه

  
  هامنبع پاسخگویی در سازمان

 این از کیموسکی و فرینک گیرندمی عهده به زیادي منابع براي را زیادي هايلیتئومس افراد هاسازمان در
 مساوي طور به کارکنان هاسازمان خارجی و داخلی متن در کردند یاد کارکنان گوییپاسخ يشبکه مقوله

 دیگر و مشتریان تیم، اعضاي همکاران، ناظران، یا سرپرستان قبیل از زیادي داافر پاسخگویی و لئومس
  .اندسهامداران

 در اما برود او قوانین از فراتر او کمک براي است ممکن مندکار یک مشتري با مستقیم برخورد در مثالً
 مورد است ممکن و دارد کنترل تحت را او ناظر زیرا کندمی استفاده شرکت هايسیاست از هم کار این انجام
 کدهاي با و خود شخصی اهداف گاهی کارکنان چرا باشد مسئله این براي توصیفی. گیرد قرار تشویق و تنبیه

  .کنندمی اعمال ازمانیس تنبیه و پاداش هايسیستم و قوانین رغمعلی ترقوي احساسات براساس ودخ القیخا
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 در فرایندي گوییپاسخ گرفتن قرار دارد وجود پاسخگویی زمینه در که دیگري توجهی قابل و مهم نکته
 احساس چه در وصیفت براي سابقاً که عبارتی جاي به گوییپاسخ اینجا در. گرفت نتیجه پاسخگویی مقابل

  .باشدمی رفته کار به کارهایشان نتایج یا فرایند براي هافرد در سازمان پاسخگویی
 که است رسیده نتیجه این به تحقیقات دیگري بر هاشیوه از یکی برتري زمینه در که کرد نشان خاطر باید

- پایین کیفیت به منجر گراتیجهن پاسخگویی ولی دارد تصمیمات کیفیت در مثبت تأثیرات فرایندي پاسخگویی

 وسیله هدف که سیاست این با افراد گرانتیجه گوییپاسخ در گفت توانمی واقع در شودمی تصمیمات در تري
 دهند بروز خود از نیز) سیاسی رفتار از ايگونه( غیراخالقی و مالحظهبی رفتار است ممکن کندمی توجیه را
  .)409 ص ،2004 همکاران، و هال(

  
  هاگویی در سازمانپاسخ عاانو به مربوط نظریات

و ) سلسله مراتبی(هاي سیاسی، قانونی، سازمانی گویی به گونهدهد که براساس آن پاسخرامزك مدلی ارائه می
در این شکل، . دهدهاي چهارگانه پاسخگویی را نشان میجدول زیر گونه. اي قابل تفکیک استحرفه

  .ي استقالل کم و زیاد نشان داده شده استو درجه) درونی و بیرونی(نظارت پاسخگویی از دو بعد منبع 
و ادست شود این پاسخگویی که براساس روابط فرهاي درونی گفته میبه نظارت :پاسخگویی سازمانی

کنند  یفرودست مبتنی است، مدیران براي عملکرد کارکنانی که اغلب اختیارات اندکی دارند نظارت م
ها ادواري عملکرد، مصادیق روشنی از پاسخگویی سازمانی است همچنین تدوین مستقیم و بازبینیهاي نظارت

هاي سازمانی و دیگر سازوکارهاي نظارتی که اختیارات کارکنان براساس سازوکارهاي مقررات، بخشنامه
کرده و براي  گویی سلسله مراتبی و قوانین اداري پاسخگو هستند و باید براساس اختیاراتشان عملپاسخ

منطقی و واقعی ارائه کنند براساس این پاسخگویی زیردستان و سرپرستان خود باید  اعمالشان دلیل درست و
  .ندان تنها به مدیران و مدیران به متصدیان و سیاستمداران پاسخگو باشندارماعمالشان را ارائه دهند ک

نطباق عملکرد با الزامات اد است که هدف آن هاي بیرونی بر عملکردربرگیرنده نظارت :پاسخگویی قانونی
پرسش این است که آیا  .و قوانین اساسی است اساس این پاسخگویی بر روابط اصیل و وکیل نهاده شده است

هاي به شکایات افراد صورت وکیل انتظارات اصیل را تأمین کرده است؟ این پاسخگویی اغلب از راه رسیدگی
  .گیردمی
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سیاسی است که اولی جنبه درونی و دومی جنبه بیرونی  و ايگویی، پاسخگویی حرفهدو گونه دیگر پاسخ
توان یافت به عبارتی دیگر باید اي و سیاسی را در منبع استاندارد عملکرد میدارد تفاوت میان پاسخگویی حرفه

منبع استاندارد  ايدید استاندارد عملکرد که مبناي قضاوت براي راست تعیین خواهد کرد در پاسخگویی حرفه
-حال آنکه در پاسخگویی سیاسی این منبع دیگرانند و نه خود شخص در نظام. گیردعملکرد قضاوت قرار می

نها با آشود و عملکرد ها کم و بیش حفظ میگیرياي استقالل افراد براي تصمیمهاي پاسخگویی حرفه
در . آنان مورد قضاوت قرار گیرد اي، اعتقادات شخصی و تجارب بدست آمده از سويهنجارهاي حرفه

هاي مقامات سیاسی منتخبان مردم، همچنین گروهاي ذینفع و سایر پاسخگویی سیاسی مدیران به خواسته
ها شوند به عبارتی دیگر پاسخگویی سیاسی نظارت صاحبان و مالکان اصلی سازماننهادهاي سیاسی جوابگو می

  .بر عملکرد مدیران است
  

  هاپاسخگویی در سازمانها و اهداف جنبه
  : ي نهفته در پاسخگویی عبارت است ازپنج نکته
 اي دو طرفه است در پاسخگویی طرفین هردو باید پاسخگوي تعهدات خود باشندپاسخگویی، رابطه. 

 پاسخگویی به نتایج متکی است امروزه تأکید اصلی به جاي برونداد و درونداد بر نتایج است. 

 دهی باید مداوم و در مورد هر نکته مبهم و تعارض دهی است این گزارشپاسخگویی مستلزم گزارش
 .صورت بگیرد

 کند و پذیري ایجاد میمعنی است الزام در پاسخگویی، مسؤلیتپاسخگویی بدون پیامد کار کامالً بی
 .پذیري یعنی پذیرش پیامد کارمسؤلیت

 شودپاسخگویی باعث بهبود عملکرد می. 

افت مقصر نیست بلکه به دلیل آن، تعیین نقطه شروع حل مشکل در رویارویی با پاسخگویی به دنبال ی
، میرزا صادقی(گردد به همین دلیل موجب بهبود عملکرد می .ستمشکالت و شناسایی موانع عملکرد مطلوب ا

  )13، ص 1381
ً  ماالاحت افراد خاص، پاسخگویی در باشد کلی یا خاص است ممکن هاپاسخگویی در سازمان از هدف
 يدامنه دادن نشان به نیاز احساس افراد کلی پاسخگویی در کهحالی در دهندمی نشان را خاصی رفتارهاي

 در. باشدمی اقتصادي و اجتماعی مبادله مابین تمایز این. کنندمی باشدنمی خاص که را رفتارهاي از ايگسترده
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 منابعی شامل و شده مشخص متقابل عمل در اتیذ تأثیر یک وسیلۀ به است ممکن برعکس اجتماعی، مبادالت
-می قراردادي اغلب. باشدمی واضح اجراي با همرا اقتصادي يمبادله. باشدمی مختلف هاارزش و هاحالت از

  .است دوستی نوع و اعتماد با همراه اجتماعی مبادله کهحالی در باشد
  

  هاي آموزشیانواع پاسخگویی در سازمان
 است عبارت که گیردمی قرار استفاده مورد همزمان بصورت پاسخگویی سیستم نوع سه شیآموز هاينظام در
  .)11 ص اندرسون، جیوان،( از

  

   مقررات و قوانین رعایت بر مبتنی سیستم .1
 شودمی ارزیابی مقررات و قوانین سایر و اساسنامه با مطابقت با ارتباط در آموزشی نطام عملکرد سیستم این در
  .باشند پاسخگو مقررات و قوانین رعایت با ارتباط در باید دانشگاه مقامات و
  

   ايحرفه روال از پیروي بر مبتنی سیستم. 2
 آموزشی عملکرد سیستم این در است ايحرفه روال از پیروي مبناي بر پاسخگویی پاسخگویی، سیستم دومین

 ايحرفه روال از پیروي برابر در باید لئومس اتمقام و گیردمی قرار ارزیابی مورد ايحرفه روال با ارتباط در
 حق صاحبان مقابل در ايحرفه روال از پیروي برابر در باید لئومس مقامات و گیردمی قرار ارزیابی مورد

  .باشند پاسخگو
  

  محور خروجی سیستم. 3
غالباً  آموزشی نظام است پاسخگو عموم مقابل در دانشجویان آموزش برابر در آموزشی نظام سیستم این در

 سیستم نماید ایجاد تعادل سیستم سه این بین کندمی تالش و داندمی پاسخگو سیستم سه هر مقابل در را خود
 در است محور خروجی سیستم و مقررات و قوانین رعایت بر مبتنی سیستم مکمل ايحرفه روال بر مبتنی

 بر پاسخگویی سیستم به کمتر و است حورم خروجی سیستم بر تمرکز بیشترین فعلی پاسخگویی هايسیستم
  .یابدمی تمرکز مقررات و قوانین رعایت مبناي

 براي عمومی پاسخگویی و است شده بنا دانشجویان موفقیت پایه بر محور خروجی پاسخگویی سیستم
 ائاًابتد که است این دفاع قابل و مطلوب پاسخگویی سیستم سه هر ویژگی .شودمی نامیده دانشجویان موفقیت

  .دهد قرار مدنظر نیز را قانونی الزامات و باشد داشته توجه نیز ايحرفه هايروال همچنین و محور خروجی
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  گیرينتیجه
. گرددمی ذکر آن براي مختلفی تعاریف باشدمی وجهی چند مفهومی داراي پاسخگویی که این به توجه با

 عامل پاسخگویی. است هاسازمان در مسئله این حساسیت دهنده نشان پاسخگویی از مختلف تعاریف وجود
  . نمود دفاع رفتارها این از و کرد درك هاسازمان در را افراد رفتار تا است مهمی
 هم با دو این امر ظاهر در که چند هر است مسئولیت مسئله شودمی مطرح پاسخگویی با که مهمی مسائل از

 و زمان به دو هر و بوده هم از جدا مقوله دو پاسخگویی و مسئولیت که است این امر واقعیت اما هستند مترادف
 و توجه حال زمان به ولی شودمی شامل را گذشته و آینده زمان پاسخگویی امر. دارند اشاره متفاوتی مکان
 خورده پیوند عمل واژه با مسئولیت بهتر عبارت به. دارد اشاره حال زمان به مسئولیت مسئله اما ندارد اياشاره
  . گیردمی انجام حاضر زمان در که است

 و فردي بعد دو داراي و است شده توجه آن به اسالم دین در که است مهمی مسائل از پاسخگویی
 واگذار خودش به که است اختیاراتی و خود شخصی اعمال پاسخگوي انسان فردي بعد از. باشدمی اجتماعی

 لیتئومس حیطه در چه هاانسان. باشدمی پاسخگو مردم و جامعه مقابل در انسان اجتماعی بعد از و است شده
 او خلق و خدا به لیتئومس قبول برابر در باید و موظفند خویش رفتار و هالیتئومس قبول به اجتماعی چه و فردي

 از خداوند پرسشگري بزرگترین قبر، اول شب هايپرسش اسالمی باورهاي به بنا که همانگونه باشد پاسخگو
  . نیست پاسخگویی جز گریزي و مفر موجود، این براي و است انسان

. دارد اشاره فرودست و فرادست روابط به و است درونی هاينظارت شامل سازمانی بعد از پاسخگویی
 مدیران به نیز مدیران و مدیران به کارمندان سازمان یک در و دارد مراتبی سلسله حالت سازمانی پاسخگویی

  . باشندمی پاسخگو سیاستمداران به نیز عالی سطوح مدیران و هستند پاسخگو عالی سطوح
 صورت افراد هايشکایت به رسیدگی راه از و داشته بیرونی بعد که هاسازمان در پاسخگویی نوع دومین

 در اجبار بازگوکننده نوعی به هاسازمان در قانونی پاسخگویی وجود. است قانونی پاسخگویی گیردمی
 نکنند، پاسخگویی خودشان اختیارات براساس و سازمان در پاسخگو، افراد که صورتی در نییع است هاسازمان

  . نماید پاسخ به وادار را آنها تواندمی قانونی پاسخگویی
 شباهت قانونی و سازمانی پاسخگویی با ترتیب به که دارد وجود هاسازمان در پاسخگویی دیگر نوع دو

 مانند نیز سیاسی پاسخگویی و دارند درونی جنبه سازمانی هم و ايحرفه ییپاسخگو هم که معنا این به دارند
  . دارد بیرونی جنبه قانونی پاسخگویی
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 کسی دانستن مقصر هاسازمان در پاسخگویی از هدف که است این کرد اشاره آن به باید که آخر نکته
  .است مشکالت حل براي کار شروع نقطه و مشکل نوع تعیین هدف بلکه نیست

  
  :منابع

 در سازمانی هايحمایت و سازمانی هايسیاست درك تأثیر بررسی« ،)1389( علی، بازه، بلوط ابراهیمی .1
 دانشگاه دولتی، مدیریت رشته در ارشد کارشناسی نامهپایان» کارکنان بین در انحرافی رفتارهاي بروز

  . 53 – 41 صص مدرس، تربیت
 تربیت هايدانشکده استادان و کارمندان مدیران، شغلی رضایت مقایسه و بررسی 1390 حسین، اسدي، .2

  101-114 صص ،9 شماره حرکت. کشور ورزشی علوم و  بدنی
 اداره شغلی کارکنان رضایت و توانمندسازي یا هیجانی هوش رابطه بررسی« ،1389 جلیل، حور،امجدي .3

   29 – 36 صص ارومیه، ادبیات دانشکده ارشد، کارشناسی نامهپایان» غ.آ استان کل
» ایران کشور از خارج آموختهدانش علمی هیئت اعضاي شغلی رضایت« ،1382 حمیدرضا، آراسته، .4

  . 97 – 125 صص ،28 و 27 شماره عالی آموزش در ریزيبرنامه و پژوهش فصلنامه
  .359 -368 صص» سوم هزاره ایران در عالی آموز هايچالش« 1385 احمد، بابکی، .5
 منابع آموزش الگوهاي ملی همایش اولین» هادانشگاه انسانی منابع مندسازيتوان« 1391 گراچی،باقري .6

  تهران ها،دانشگاه انسانی
 مدارس در معلمان شغلی رضایت با مدیران با انسانی هايمهارت هايرابطه بررسی« ،1387 نسرین، توفیق، .7

  36 ص ارومیه، دبیاتا دانشکده ارشد، کارشناسی نامهپایان» بوکان شهرستان متوسطه و راهنمایی
  »نوین پاسخگویی استانداردهاي« 1385 سهراب، حسینی، .8
  25- 22 صص ،16 شماره تدبیر، مجله» پاسخگو دولت و پاسخگویی« ،1384 عباس، رشیدپور، .9

  66 – 85 صص تهران، سمت، انتشارات» سازمان در سیاسی رفتارهاي مدیریت« ،1383 علی، رضائیان، .10
  . 52 ص اصفهان، سپاهان، انتشارات» پرورش و آموزش مدیران شغلی عهدت« ،1390 قربانعلی، سلیمی، .11
سال . مجلس و پژوهش» نقش نظارت در استقرار تقویت و فرهنگ پاسخگویی«، 1389، حمودصادقی، م .12

 . 303- 329، صص 49 – 50شماره . 12



    
  1395ماه اسفند  و سه،سی شماره                                                             هاي مدیریت و حسابداري  ماهنامه پژوهش

۶٢ 
 

 فردي یپاسخگوی و شغلی عملکرد بر روانشناختی توانمندسازي نقش بررسی« ،1391 صابر، فتحی، .13
  .انسانی علوم ادبیات دانشکده ارشد، کارشناسی نامهپایان. »ارومیه دانشگاه کارکنان

» آن تحقق در مالی رشگرياگز نقش و هادانشگاه در پاسخگویی استانداردهاي« ،1391 عباس، پور،قلی .14
  .55- 78 ص ،74 شماره هفدهم، سال، مصباح انسانی، علوم مجالت

» سینا، بوعلی دانشگاه علمی هیئت اعضاي شغلی رضایت بر مؤثر عوامل سیبرر«) 1385( سعید کریمی، .15
  23 شماره ششم، سال ،1385 اجتماعی، و انسانی علوم نامهپژوهش

  .320 تهران، مروارید، انتشارات» سازمانی رفتار« 1393 جعفر، معمارزاده، .16
 انتشارات زاده،عباس سید محمد میر پروفسور ترجمه» عمل تحقیق و تئوري«. 1391 ج، میسکل، و هوي .17

 .394 ص ارومیه، دانشگاه
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