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 چکیده
لی احساس شهروندی در باید متضمن تجکه تحول دولت  است و   از درون به بیرون متمایل ساخته روندهای در حال ظهور، مدیریت دولتی را به حرکت

. امروزه مدیریت دولتی را مدیریت مسائل عمومی کرده استنیازمند ارایه تعریفی مجدد از احساس سازمان های دولتی نسبت به جامعه عملکرد آن باشد ما را 

پذیری  ا مفهوم مسئولیتًاخیر ها، سنگ بنای مدیریت مسائل عمومی است. های اجتماعی در سازمان می دانند و ایجاد اعتقاد به مسئولیت برای ارتقای منفعت عامه

گویی اجتماعی  برای سازمان های دولتی  است.این پژوهش به تبیین و بسط مولفه های مفهوم پاسخ گویی اجتماعی سازمانی تغییر یافته اجتماعی سازمانی به پاسخ

دی توسعه ای و بر حسب روش شاخص ارایه داده است پژوهش برحسب هدف کاربر 82مولفه و  11بعد و  5ایران پرداخته است به طوری که برای این مفهوم 

 توصیفی و از شاخه اکتشافی همبستگی است که از طریق تکنیک دلفی و معادالت ساختاری انجام پذیرفته است .
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 مدیریت مسایل عمومی  گویی اجتماعی سازمانی ، مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانی ، پاسخ 
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 قدمه م
های واسط بین فرد و جامعه،  ها به عنوان حلقهسازمان      

یکی از اجزای بنیادین پیکره اجتماعی بشر امروزی به شمار 

آیند که به منظور بقا و ادامه فعالیت خود به جامعه  می

های پیشرو توجه به ارایه ارتباط سازماننیازمندند، در این 

خدمات نوین اجتماعی را در راس فعالیت های مربوط به 

پس .(8111، 1) شیخ و بیزیتوسعه خود قرار داده اند تحقیق و

گویی و توجه به  سازمان ها باید حس مسئولیت پذیری، پاسخ

  حقوق اعضای جامعه را در قالب برنامه های راهبردی خود،

های  مورد توجه قرار دهند و در عین حال که از سرمایه

اجتماعی و علمی محیط پیرامون خود تغذیه می کنند  - زیستی

قوله مسئولیت ای به م های راهبردی خود توجه ویژه در برنامه

 اجتماعی سازمانی و رعایت حقوق شهروندان داشته باشند

مدیران امروزی باید ابعاد اجتماعی  .(8111و همکاران ، 8)پیتر

آثار سازمان خود بر  و عمومی حرفة خود را شناخته و از

محیط اجتماعی آگاه باشند. مدیران باید از جزءنگری و 

 ت بردارندشیفتگی صرف به اهداف سازمانی خود دس

  کار و مسئولیت رعایت اخالق کسب و(. 623: 1623)الوانی،

های اجتماعی از سوی سازمان سبب افزایش مشروعیت اقدام 

های سازمانی ، بهبود مزیت رقابتی شده و موفقیت سازمان را 

ایجاد  (.82:  1638  )شافعی و احمدی ،آورد  به همراه  می

ها، سنگ  های اجتماعی در سازمان باور و اعتقاد به مسئولیت

بنای مدیریت مسائل عمومی محسوب 

امروزه مدیریت دولتی را مدیریت (. 1621)پورعزت،شود می

)دانایی فرد می دانند منفعت عامهمسائل عمومی برای ارتقای 

. اندیشه مدیریت مسائل عمومی، زبان دولت در جامعه (1621،

و به عبارتی ، به عنوان قرائتی نوین از نقش  کرده یچیده پرا 

 6دیوران (.1623)قاهری ،گردد  دولت در جامعه محسوب می

گوید سیاستگذاری عمومی به مطالعه مسائل عمومی  می

ای در  پرداخته و از علوم سیاسی فاصله گرفته و به  بستر ویژه

در  (.33:  1623 )اشتریان ،حوزه اجتماعی تبدیل شده است

 

1. Sheikh & Beise  

2. Peter 

3. .Dioran 

های دولتی با حل  حل مسائل عمومی ،امکان دارد که سازمان

یک مسئله ، سبب بروز مسئله دیگر در جامعه پیرامون شوند 

که الزم است نسبت به این پیامدهای ناشی از تصمیم یا  

گو باشند. بازنگری سازمان ها در  های خود عمال پاسخ اقدام

پیرامون و اهمیت غفلت محیط های لکردها و پرهیز از عم

بیشتر به شهروندان ، فضا را برای توجه و تاکید بیشتر به 

مدیران  محیط به ویژه در سطح اجتماعی فراهم آورده است.

 .ازگویی غفلت کنند توانند از ابعاد مختلف پاسخ نمیبخش دولتی 

گویی  تر از پاسخ گویی در بخش عمومی پیچیده این بابت پاسخ

یکی از  (.1631و همکاران ، )احمدی بخش خصوصی است

ایرانی پیشرفت ،تبیین الگوی  -های الگوی اسالمی  پیش شرط

)علی معنوی جامعه است -گویی به نیازهای مادی پاسخ

پاسخ گویی ابزاری است برای دادن توضیح  (.1631احمدی ،

.  صمیمات نهاد به فرد یا نهاد دیگرمتعهدانه اعمال و ت

ها را  امعه، می تواند سازماناحساس پاسخ گویی در مقابل ج

از ورود به کژراهه و غلتیدن در نگرش های آمرانه و یک 

 (.1626)خداوردی ، سونگرانه باز دارد

ز روندهای در حال ظهور، مدیریت دولتی را به حرکت ا      

. در آینده ضرورت دارد که است درون به بیرون متمایل ساخته

دنیای بیرون متمرکز شود به به شکل جالب توجه این تاکید بر 

ی ویژه به دنیای شهروندی. تحول دولت باید متضمن تجل

: 1621)پورعزت، احساس شهروندی در عملکرد آن باشد

ما نیازمند ارایه تعریفی مجدد از احساس نسبت به  (.633

در مقایسه با پارادایم  2جامعه هستیم. به گفته کینک و استایورز

اثربخشی تاکید زیاد داشت در  مدیریت دولتی نوین که بر

گویی و  بیشتر بر پاسختاکید پارادایم خدمات عمومی نوین 

تطبیق پذیری و خلق اعتماد شهروندان به بخش دولتی است 

در نظریه خدمات عمومی نوین ، مدیران (. 1621)قلی پور ،

دولتی پشتیبانی از جامعه مدنی و محلی را مورد تأکید قرار می 

های انگیزشی برگرفته از خدمت به مردم و سازوکار، دهند 

شهروندان است و شعار هدایت کردن به جای پارو زدن که در 

مدیریت دولتی نوین مطرح بود به شعار خدمت کردن به جای 

 

4 . king & stiverz 
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: 1623و شریفی،)میرعباسی هدایت کردن مطرح شده است 

31.) 

 مبانی نظری

 پاسخ گویی اجتماعی سازمانی

رند که در طی پنجاه سال اخیر ، ابیان می د، 1برامر و پاولین      

تمرکز مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانی از حالت یک 

محیطی اش به تعیین یک  -رابطه بین سازمان با امور اجتماعی 

 8) جانسری قواعد رفتاری و ابزار مدیریتی تغییر یافته است

یی گو پذیری اجتماعی به پاسخ مفهوم مسئولیت اخیراً(.8113،

 گویی سازمان در برابر اجتماعی تغییر یافته که اشاره به قدرت پاسخ

معمای  ،6وادوک (. 621:  1623 )الوانی، فشارهای جامعه دارد 

را مسائل اجتماعی سازمان  معناشناختی و تعدد درخصوص 

پذیری اجتماعی  مسئولیت :گونه به نمایش گذاشته است این

سازمانی، صداقت اجتماعی گویی اجتماعی  پاسخ ،سازمانی

 3،روابط اجتماعی سازمانی5سازمان آیین اجتماعی ،2سازمانی

، اعتبار  1پایبندی اجتماعی سازمانی سازمانی، ،عملکرد اجتماعی

گاهی در مفاهیمی  3، شهروندی سازمانی2اجتماعی سازمانی

)جنی و  کار می روند و سبب سردرگمی می گردده مشابه ب

با رعایت نمودن مدل  11دوناوود    (      8112، 11اشانی

مدل کارول  اظهار داشت که همچنین وارتیک و  وکوکران 

تواند مفر و برون  مفهوم  پاسخ گویی اجتماعی سازمانی می

های معناشناختی  رفتی از بن بست تعاریف و سردرگمی

)جان تلقی گردد درخصوص عملکردهای اجتماعی سازمان

می کند که در میان اصطالح  اشاره  18فردریک کران  (.8113،

گویی اجتماعی سازمانی است که  های جدید اصطالح  پاسخ

تر و راهبردی و سازمانی  زیاد رشد نکرده است و شکل اساسی

 

1 Bromer&Powlin 

2. John 

3 vadok 

4. Corporate Social Rectitude(CSR) 

5. Corporate Social Religion(CSR) 

6. Corporate Social Relationship(CSR) 
7. Corporate Community Involvement(CCI) 

8. Corporate Social Reputation(CSR)                        

9. Corporate  Citizenship (CC) 

10. Jenny &  Eshani 

11. Donavood 

12 .F.Keran 

مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانی است و در آن سازمان ها 

)اسیمویچ و  واقعا به انتظارهای اجتماعی پاسخ می دهند

گویی اجتماعی سازمانی را می توان  پاسخ.(8112،  16اسپوزیتو

ظرفیت بالفعل سازمان درجهت برآورده سازی عملی و واقعی 

)احمدی  توقعات و انتظارات اجتماعی از سازمان تعریف نمود

گویی اجتماعی یعنی درجه  ،پاسخ 12به گفته آکرمن (.1631،

اثربخشی و بازدهی یک سازمان در نشان دادن پیگیری برای 

گویی اجتماعی های اجتماعی اش . پاسخی مسئولیت ایفا

در  ،پدید آمد  1311سازمانی رویکردی بود که در اواخر دهه 

این رویکرد به شکاف میان آنچه جامعه ذیربط ،انتظار انجام آنرا 

از سازمان داشت و عملکرد واقعی سازمان در این خصوص 

گویی اجتماعی سازمانی  در دیدگاه پاسخ .پرداخته می شده است

ها به مثابه شرکایی در کنار نهادهای جامعه اند و تالش  سازمان، 

پردازند و در نهایت سطح های جامعه ب ارند تا به حل مشکلد

رفاه و کیفیت زندگی اجتماعی مردم را با رعایت برآورده شدن 

 (.1623)یعقوبی ، های ذی نفع باال ببرند  نیازهای تمامی طرف

عملکرد اجتماعی  یک مدل 15پراکاش سیتی 1315درسال 

و برای اولین بار  ی را ارائه نمود که دارای سه سطح بودسازمان

) بوونه و گویی اجتماعی سازمانی را عنوان نمودمفهوم پاسخ

 .(8118، 13کانرز
های دولتی نسبت به مسایل مختلف حساسیت سازمان      

عمومی جامعه محلی و توجه به تبعات منفی تصمیمات و 

در جامعه مذکور مقوله قابل ارزشی است که  اقدامات سازمانی

گویی اجتماعی سازمانی ا می تواند از طریق سازوکار پاسختنه

جنبه عملی و کاربردی به خود بگیرد. سازمان های دولتی بنا به 

سهم و نقش زیادی که در فرهنگ سازی و القای هنجارها دارند 

ن شبکه ای می توانند طالیه دار تحقق و ترویج این مفهوم در بی

از بازیگران همراه در اداره امور باشند تا دیگر بخش های غیر 

دولتی با الهام و الگو برداری از سازمان های دولتی در این 

گویی اجتماعی ص به پذیرش و استقرار مفهوم پاسخخصو

 سازمانی در بخش متبوع مبادرت ورزند.

 

13. Ecimovic & Esposito 

14 . Akerman 

15  .P.Sity 
16. Boone & Kunrz 
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 پژوهش روش شناسی
به دلیل .  کاربردی است –پژوهش برحسب هدف، توسعه ای 

گویی اجتماعی سازمانی در زمره پژوهش  بسط مفهومی پاسخ

به دلیل طراحی مدلی جهت ارزیابی و  های توسعه ای است

میزان پاسخ گویی اجتماعی در سازمان های دولتی در زمره 

پژوهش . پژوهش های کاربردی هم محسوب می گردد

همبستگی  -برحسب روش  توصیفی که به صورت اکتشافی 

است و از طریق آزمون دوجمله ای و معادالت ساختاری 

 .انجام می گیرد

گویی اجتماعی  به دلیل شناسایی اجزای نظام ارزیابی پاسخ

سازمانی در بخش دولتی ،اکتشافی است زیرا درخصوص 

و  اجزای نظام ارزیابی ، اطالعات قابل توجهی وجود ندارد

مفهوم نظام ارزیابی به دلیل شناسایی رابطه بین اجزای 

شاخص ها( ،از  -مولفه ها، مولفه ها -ابعاد، ابعاد  -)مفهوم 

پژوهش برحسب جمع آوری داده ،  . نوع همبستگی است

براساس پرسش نامه محقق ساخته ای است که مبتنی بر نظر 

با توجه به بهره گیری از  خبرگان و تکنیک دلفی است

ی و قضاوتی تکنیک دلفی ، نمونه گیری به صورت قطع

 بوده است
 

 تجزیه و تحلیل داده ها 
پس از انجام تحلیل عاملی مرتبه اول یعنی شناسایی        

 رابطه و بار عاملی بین نشانگرها یا شاخص ها  با مولفه ها که

در اینجا به دلیل محدودیت حجم  مورد می باشد 62بالغ بر 

پژوهش تحلیلش آورده نشده، میانگین نمرات هرکدام از عامل 

های مشخص شده وارد تحلیل عاملی اکتشافی مرتبه دوم 

گردیدند. تحلیل عاملی مرتبه دوم به منظور تمایز و مشخص 

گویی اجتماعی سازمانی صورت  ساختن ابعاد مفهوم پاسخ

مؤلفه در  11ول ذیل مشخص است همانطور که از جد گرفت.

درصد  21عامل حدود  5بعد خالصه شدند. همچنین این  5

گویی اجتماعی سازمانی را  واریانس نمرات عوامل مفهوم پاسخ

 توضیح می دهند. 

 ماتریس همبستگی دوران یافته تحلیل عاملی اکتشافی مرتبه دوم مفهوم پاسخ گویی اجتماعی سازمانی .1جدول 

( برای مفهوم ابعاد شناسایی شدهعوامل استخراج شده )    

ی پیشنهادیمولفه ها نسبت اشتراکات بعد اول بعد دوم بعد سوم بعد چهارم بعد پنجم  

111/1  115/1  136/1  118/1  219/1  211/1  بهبود اقتصادی محلی 

122/1  165/1  151/1  181/1-  291/1  225/1  مالحظات اقتصادی سازمانی 

123/1-  112/1  128/1-  292/1  163/1  212/1  فضاسازی فرهنگی 

111/1-  113/1-  166/1-  229/1  122/1-  211/1  حمایت  اجتماعی 

181/1  156/1  222/1  158/1-  128/1  231/1  حفاظت زیست محیطی 

111/1  128/1  244/1  181/1-  131/1  231/1  حراست زیست محیطی 

152/1-  399/1  111/1  111/1  186/1-  111/1  اخالق حرفه ای 

811/1  961/1  112/1-  132/1  131/1  352/1  اخالق سازمانی 

118/-  916/1  862/1  831/1-  136/1  332/1  اخالق اجتماعی 

361/1  161/1  116/1  116/1-  112/1  131/1  نتایج ادراکی 

343/1  182/1-  123/1  115/1-  122/1  133/1  نتایج عملکردی 

 

پس از انجام تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم ، میانگین نمرات 

ها مشخص شده و وارد تحلیل عاملی هرکدام از مؤلفه

اکتشافی مرتبه سوم گردیدند. تحلیل عاملی مرتبه سوم به 

منظور تمایز و مشخص ساختن مفهوم نظام ارزیابی 

گویی اجتماعی سازمانی صورت گرفت.شاخص اندازه  پاسخ

و معناداری آزمون کرویت نمونه  KMOکفایت نمونه یعنی 
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به ترتیب  SPSSبارتلت در تحلیل عاملی اکتشافی توسط 

است. همانطور که از جدول ذیل  111/1و  182/1برابر 

 1طبقه خالصه شدند. همچنین این  1 بعد در 5مشخص است 

درصد واریانس نمرات عوامل مفهوم  51عامل حدود 

 گویی اجتماعی سازمانی را توضیح می دهند.  پاسخ

  

 پاسخ گویی اجتماعی سازمانی ماتریس عاملی )همبستگی( تحلیل عاملی اکتشافی مرتبه سوم مفهوم . 2جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در تحلیل عاملی تائیدی مرتبه دوم از مؤلفه های پرسشنامه به 

ابعاد مفهوم پاسخ گویی اجتماعی سازمانی رسیدیم. در ادامه 

 گویی  از تحلیل عاملی مرتبه سوم برای رسیدن به مفهوم پاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجتماعی سازمانی استفاده شده که شاخص های برازش مدل 

ی برازش نسبتاً خوبی است نشان دهنده این است ، مدل دارا

بوده ، همچنین  6زیرا کای دو به درجه آزادی آن کمتر از 

RMSEA  است. 12/1نیز کمتر از 

 

 

استاندارد مرتبه سوممدل اندازه گیری مفهوم نظام ارزیابی پاسخ گویی اجتماعی سازمانی در حالت تخمین . 1نمودار 

(مفهوم شناسایی شدهعامل استخراج شده )   

 ابعاد نسبت اشتراک
پاسخ گویی اجتماعی سازمانینظام   

967/1  525/1  
مجموعه تمهیدات سازمان در جهت پاسخ به تبعات اقتصادی سازمان و مسائل 

 اقتصادی جامعه باالخص جامعه محلی

637/1  333/1  
سازمان در جهت پاسخ به تبعات اجتماعی سازمان و مسائل مجموعه تمهیدات 

 اجتماعی جامعه باالخص جامعه محلی

319/1  331/1  
مجموعه تمهیدات سازمان در جهت پاسخ به تبعات زیست محیطی سازمان و 

 مسائل زیست محیطی جامعه باالخص جامعه محلی

379/1  162/1  
اخالقی سازمان و مسائل مجموعه تمهیدات سازمان در جهت پاسخ به تبعات 

 اخالقی جامعه باالخص جامعه محلی

641/1  111/1   مجموعه نتایج و دستاوردها 
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 نتیجه گیری
ها ،مولفه ها و  شاخص شناساییتحلیل داده ها و با عنایت به 

می توان  وضعیت  گویی اجتماعی ، االن مفهوم پاسخ ابعاد

گویی اجتماعی در سازمان های دولتی ایران را براساس  پاسخ

کیفی به کمی ه ای جدول متناظر طیف لیکرت  مقیاس رتب

یعنی  امتیازبندی نمود و با اتکا بر آن چهار سطح ضعیف

گویی،  پاسخ بهاشتهار یعنی  گویی، متوسط اهمال در پاسخ

کمال و تعالی یعنی گویی و عالی  پاسخ بههتمام یعنی ا خوب

گویی را تعیین نمود تا قابلیت سطح بندی و شناسایی  در پاسخ

گویی اجتماعی  اسخپ صخصو وضعیت هر سازمان دولتی در

ایجاد یک پیشران و جهت  در سازمانی تشخیص داده شود.

محرک برای یک نوع التزام سازمانی در قبال مسئولیت های 

تعیین موقعیت و جایگاه سازمان  ،سطح بندی اجتماعی، ارایه 

نسبت به مدل یا  اش گویی اجتماعی از نظر وضعیت پاسخ

می ه جهت تسهیل این امر ضرورت دارد کسازمان های دیگر 

ذیل بهره جست که از نتایج پژوهش است امتیاز  هرماز توان 

به نام سطح اهمال  85در این هرم موقعیت درصد امتیاز تا 

به نام سطح اشتهار یا متوسط ،  51تا  85،درصد امتیاز از 

به نام سطح اهتمام یا خوب و درصد  15تا  51درصد امتیاز 

نام سطح کمال یا عالی نام گذاری شده  به 111تا  15امتیاز 

 . است

 

 
 

 

 

هر بعد دارای مولفه های ذیربط خود هستند و هر مولفه 

دربرگیرنده چندین سنجه و شاخص است  که برای 

سنجش هر شاخص با توجه به رتبه ای بودن مقیاس آنان 

از خیلی زیاد تا خیلی کم و بهره گیری از طیف لیکرت 

جهت کمی سازی نظردهی می توان به اعدادی جهت 

ماعی در سازمان های تشخیص وضعیت پاسخ گویی اجت

اساس شکل باال و با الهام از مدل ارزیابی بردولتی رسید. 

فرهنگ دنیسون می توان نمودار کلوچه ای را به شکل ذیل 

ارایه که بیانگر وضعیت سازمان در ابعاد و مولفه های 

پاسخ گویی اجتماعی سازمانی است. مدل مذکور دارای 

ز پاسخ گویی چهارالیه،که هر الیه بیانگر یک سطح ا

 حداکثر درصد اجتماعی سازمانی است . الیه اول که دارای 

 

گر سطح اهمال و الیه دوم که دارای بوده نمایان 85امتیاز 

گر سطح اشتهار و الیه بوده نمایان 51حداکثر درصد امتیاز 

گر سطح بوده نمایان 15حداکثر درصد امتیاز سوم که دارای 

 111اکثر درصد امتیاز اهتمام و الیه چهارم که دارای حد

درصد نمره برحسب  گر سطح کمال است.بوده نمایان

فرمول ذیل قابل تعیین است.   با توجه به امتیازات کسب 

شده می توان سطح و وضعیت هر سازمان را در ابعاد و 

مولفه های پاسخ گویی اجتماعی سازمانی را شناسایی و 

 انجام دادمیزان مقایسه بین سازمانی را در این خصوص 

  

 100تا  75 سطح تعالی و کمال در پاسخگویی اجتماعی سازمانی  درصد امتیاز

 75تا  50سطح اهتمام در  پاسخگویی اجتماعی سازمانی    درصد امتیاز 

 75تا  25سطح اشتهار در  پاسخگویی اجتماعی سازمانی   درصد امتیاز 

 25تا سطح اهمال در  پاسخگویی اجتماعی سازمانی درصد امتیاز 

 گویی اجتماعی سازمان از نظر پاسخهرم درصد امتیاز  .2نمودار
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قبال در چارچوب نظری و مدل مفهومی همان طور که 

پژوهش هم مفروض بود مدل پیشنهادی چهار حوزه 

 کلیدی و اثرگذار را به همراه نتایج حاصله بعنوان اجزای

گویی اجتماعی در نظر گرفته تا ساازمان   ابعاد مفهوم پاسخ

توانند از طریق تصمیمات و اقداماتشاان  بهای بخش دولتی 

د.در شناساایی  نا د توجاه قارار ده  موراین ابعاد پنجگانه را 

اجزا سعی شده تا از اسناد ،انتظارات ، راهبردها،برنامه ها و 

سیاست های باالدستی نظام اداری مثل برنامه های چهاارم  

و پنجم توساعه و پایش ناویس الگاوی پیشارفت ایرانای       

هااا و  اساالمی،بیانات اماام خمینای)ره( و همچناین ارزش    

گرفتاه شاود باه طاوری کاه      هنجارهای جامعه هام بهاره   

 گار شاود.   تاحدودی جنبه بومی باودن مادل بیشاتر جلاوه    

همانطورکه داده های جمع آوری شده درخصاوص شاکل   

 82مولفاه و   11بعاد،  5گیری مدل نشاان داد مادل دارای   

شاخص است امتیازبندی و سطح بنادی وضاعیت موجاود    

گویی اجتمااعی ساازمانی را در هار ساازمان دولتای       پاسخ

وضاعیت موجاود مفهاوم      شناختبر ورد و عالوه فراهم آ

فوق الذکر ، بستری  نیز جهت قیاس بین ساازمانی را نیاز   

یک  مقایسه تطبیقی بین شاخص های بدست بوجود آورد. 

گویی اجتماعی سازمان های دولتی  آمده نظام ارزیابی پاسخ

با بندهای سیاسات هاای ابالغای مقاام معظام رهباری در       

 به ترتیب ذیل است:1623سال بخش نظام اداری در 

 

 

 

 

50 25 75 
100 

 گویی اجتماعی  سازمان  مدل راداری امتیازدهی پاسخ. 1شكل
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 مقایسه تطبیقی بین شاخص های نظام ارزیابی پاسخ گویی اجتماعی با سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری .9جدول 

 

گویی اجتماعی  های مدل نظام ارزیابی پاسخ شاخص سیاست های کلی نظام اداری کشور ی ازبند های

 سازمان های دولتی ایران

: عدالت محوری در جذب ،حفظ و ارتقای منابع 8بند 

 انسانی

 و .. : رعایت حقوق اقلیت های جنسیتی،مذهبی11شاخص

 سازمان : شفافیت مالی اقتصادی3شاخص  : شفافیت داشتن16بند 

: آگاهی بخشی مردم  نسبت حقوق سازمان در قبال 12بند 

 آنها

آگاه سازی شهروندان محلی جهت  : اهتمام در 3شاخص 

 بهره مندی بهتر از خدمات سازمان

 : صرفه جویی در اموال عمومی2شاخص  : حفظ بیت المال81بند 

: جبران خسارت وارده بر مردم براثر تصمیمات نظام 86بند 

 اداری

و پرداخت های   وارده : جبران سریع خسارات6شاخص 

 قانونی

 : تدوین و آموزش منشور اخالقیات 81شاخص در نظام اداری :رشد ارزش های اخالقی82بند 

: رعایت کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه های 1بند

 انسانی

 :نوع دوستی و دگرخواهی86شاخص 

 

های  همچنین در یک مقایسه تطبیقی دیگر بین شاخص

های دولتی با  گویی اجتماعی سازمان نظام ارزیابی پاسخ

قانون مدیریت خدمات کشوری موارد قابل ذکر به ترتیب  

گرفته  1631بندها و قوانین از منبع طباطبایی  .ذیل است

 :شده است

 

 

 مقایسه بین شاخص های نظام ارزیابی پاسخ گویی اجتماعی با قانون مدیریت خدمات کشوری .4جدول 

 

گویی اجتماعی  های مدل نظام ارزیابی پاسخ شاخص موادی از قانون مدیریت خدمات  کشوری

 سازمان های دولتی ایران

: دستگاه های دولتی مکلف به تقویت و حمایت از 88ماده 
 بخشهای غیردولتی اند

 :همکاری و حمایت از تشکالت مردمی محلی11شاخص

:رعایت موازین اخالق اداری و امضا منشور 85ماده
 اخالقیات

 : تدوین و آموزش منشور اخالقیات81شاخص

:دستگاه های دولتی مکلف به آشنا نمودن مردم به 83ماده 
 حقوقشان نسبت به سازمان هستند 

محلی جهت   : اهتمام در آگاه سازی شهروندان 3شاخص 
 بهره مندی بهتر از خدمات سازمان

: دستگاه های دولتی مکلفند  با اصالح فرایندهای 63ماده:
 انجام کار هزینه خدمات را تقلیل بخشند

 : ارایه خدمات ارزان به شهروندان5شاخص

: دستگاه های دولتی مکلف به صرفه جویی و بهره 63ماده 
هزینه های غیر  برداری مناسب از فضاهای اداری و حذف

 ضرورند

 : صرفه جویی در اموال عمومی2شاخص 
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