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چکيده
توصيف مفاهيم و بررسي نظام پاسخگويي دانشگاه آزاد اسالمي وتبيين عوامل تاثير گذار بر آن و ارائه يک الگوي
مناسب پاسخگويي هدف کلي اين پژوهش را تشکيل ميدهد .جامعه آمااري مطالعاه را ماديران ساطو و بخشاااي
مختلف واحدهاي دانشگاهي مناطق  13و  8و 2تشکيل ميدهد که با روش نموناه گياري در دو مرحلاه ووهاهاي و
تصادفي ساده تعداد  384نفر دربيش از 25واحاد دانشاگاهي انتخاا

هاده اسا  .روش پاژوهش ،توصايفي ازناو

همبستگي بوده و ابزار جمع آوري اطالعات را دوناو پرسشانامه مق اق سااوته ،هاامل پرسشانامهي تعياين ميازان
پاسخگويي دانشگاه آزاد اسالمي و پرسشنامه تعيين عوامل تأثير گذار بر کارآمدي نظام پاسخگويي تشاکيل مايدهاد.
روايي ابزارها با استفاده از روايي صوري و پايايي آناا با استفاده از آلفاي کرونباخ مقاسبه هده اس

و از هاوصهاي

آماري توصيفي براي تلخيص و آزمون همبستگي براي تقليل دادهها استفاده هده اس  .نتاايج پاژوهش حااکي از آن
اس

که بين عوامل درون و برون سازماني ونظام پاسخگويي دانشگاه آزاد اسالمي رابطه معني دار وجود دارد وبرمبناي

يافتههاي پژوهش پيشناادهايي به منظور بابود و کارآمدي نظام پاسخگويي دانشگاه ارائه هده اس .
واژگان کليدي :پاسخگويي ،نظارت ،مطالعات تطبي ي ،دانشگاه آزاد اسالمي

 1دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،گروه مدیریت دولتی ،تهران ایران
ali.kargarzanjani@gmail.com

 2استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران( faghihi@srbiau.ac.irمسئول مکاتبات)
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استاد و مدیر گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات تهران kimia_m_85@yahoo
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احساس تعاد ميکند .به عبارت ديگر فرد اجبار دارد

مقدمه
پاسخگويي عمومي 1ازنشانههاي اداره مدرن و

به توضيح وتوجيه روابط وود با ساير افراد بپردازد»

دمکراتيک اس  .اگر آناايي که قدرت دارند در رابطه

(پولي  .)89 : 2003 ،4البته پاسخگويي وپاسخ وواهي

با اعمال ،اهتباهات و تصميمگيري هايشان به مردم

ارتباط بسيار نزديکي با يکديگر دارند وتا پاسخ وواهي

پاسخگو نباهند ،دموکراسي در حد حرف وهعار باقي

ت وي

نشود پاسخگويي افزايش نمييابد واز طرفي

ميماند .بنابراين پاسخگويي عمومي به عنوان يک نااد،

ت وي

پاسخ وواهي وابسته به ميزان اطالعاتي اس

مکمل مديري

دولتي در يک حکوم

دمکرايک

که در دسترس عموم قرارمي گيرد.

(بوونز .)182 :2005 ،2پاسخگويي

بقث پاسخگويي قلمرو وسيعي ميتواند داهته

سازوکار تضمين تآمين منافع عموم وروهي براي

باهد واز پاسخگويي دربرابر وداوند متعال تا

نظارت بر ديوان ساالري هاس ؛ زيرا پاسخگويي در

پاسخگويي درم ابل فرد ودرم ابل ديگران وجامعه را
که پاسخگويي امروزه يکي

ومردم ساالر اس

که تصميمات

در برگيرد .واقعي

اينس

کارگزاران ورفتارآناا همواره تأثير هديدي بر جوامع

از چالشاايي اس

که که دول ها و سازمانااي دولتي

ميگذارد ،لذا در چنين وضعيتي که هاروندان از

و غير دولتي با آن مواجه هستند و بايستي نسب

رفتارکارگزاران متأثر ميهوند ،چگونه ميتوان

سياستاا ،وط مشيها و اقداماتشان پاسخگو باهند .به

تأمين منافع

همين واطر گفته ميهود يکي از راهااي کارآمد

که سازمانها

نمودن دانشگاهاا ايجاد سيستم پاسخگويي در

ودستگاهااي اجرايي در راستاي منافع عموم گام بر

دانشگاهااس  ،تا ضمن هفاف نمودن اوتيارات و

ميدارند .پاسخگويي ابزاري موثر درتأمين منافع عموم

مسئولي هاي هر يک از بخشهاي مختلف نظام

که البته وود نيازمند نظارت عمومي اس  .اين

آموزهي ،مسئولين آناا را وادار به ارائه توضيح در قبال

يا توسط ناادهاي

عملکرد وود نمايد .دانشگاه وجامعه با هم تعاملي پويا

سياسي صورت ميگيرد درهر دو صورت پاسخگويي

دارند و در اين رابطه اس

که افراد واعضاي جامه

در صورت تق ق ،عاملي براي کنترل قدرت ،تضمين

مايلاند دانشگاه در م ابل آناا احساس مسئولي

استفاده صقيح ازمنافع عمومي وابزاري براي بابود

وتناا به فکر جمع هاريه وسود وود نباهد .هر گاه

ودمات عمومي وواهد بود( .قلي پور.)183 :1387 ،

دانشجويان و اولياء آنان اطمينان حاصل کنند که

بخش عمومي مبتني بر اين فرض اس
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تصميمات ورفتار کارگزاران را درجا
عموم هداي

اس

کرد واطمينان ياف

نظارت يا به هکل حرفه اي اس

از نظر تاريخي مفاوم پاسخگويي به مفاوم

مديري

دانشگاه نسب

به

کند

به آناا احساس مسئولي

حسابداري بسيار نزديک اس  ،ساب ه تاريخي اين

ميکنند وبه پاسخگو بودن در م ابل جامعه ميانديشند،

مفاوم به سده يازدهم ميالدي بر ميگردد؛ زماني که

به دانشگاه پيدا ميکنند و در پرتو

مالکان در قلمرو حکوم

ويليام اول ملزم به ارائه

صورتقسابي از دارائيهايشان هدند .مفاوم پاسخگويي

تل ي مثبتي نسب

اين جو اطمينان و اعتماد ،سرمايه اجتماعي توليد
ميهود.

از منظر جامعه هناوتي با مفاهيم حسابرسي

امروزه مديران واحدهاي دانشگاهي ميبايد به

(دوبينک .)7-9 :2002 ،3در

بزنند که مورد قبول جامعه ومنطبق با

وحسابدهي مرتبط اس

کارهايي دس

تعريف پاسخگويي ميتوان گف « :پاسخگويي

ارزهااي آن باهد .دانشگاهاايي که نتوانند وود را با

که براساس آن

اين مام تطبيق دهند ،درعرصه عمل موفق نخواهند

هخص در توجيه رفتار وود (روابط وود) با ديگران

بود .به عبارت ديگر اگر دانشگاهاا بخواهند جايگاه

مجموعهاي از روابط اجتماعي اس
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وود را در جامعه حفظ کنند وبه نقوي عمل کنند که
باغث ب اء ،توسعه وموف ي
به مسئولي

که

پاسخگويي ضرورت غير قابل انکار جوامع مردم

اجتماعي وود توجه داهته باهند وبه

که پاسخگويي اساس

تعادات وود نسب

هان هود ،الزم اس

بيان مساله

به دانشجويان واستادان وبطور

ساالر اس  .ميتوان گف
ومديري

حاکمي

دولتي اس  .زيرا متضمن اين اصل

کلي به هاروندان به درستي عمل نمايند .بدياي اس

اس

که اگر دانشجويان از مديران واحدهاي دانشگاهي

را اعمال ميکنند درم ابل مردم پاسخگومقسو

سلب اعتماد کنند در يک فضاي بي اعتمادي هر دو

ميهوند (ف ياي .)6 : 1384 ،پاسخگويي عمومي نه

متضرر ميهوند ووسارت ميبينند (الواني.)1384 ،

تناا از نشانههاي اداره مدرن ودمکراتيک ،بلکه الزمه

سيستمهاي

جديد

پاسخگويي

بر

عملکرد

که سازماناايي که قدرت را در اوتيار دارند وآن

آن اس  .پاسخگويي دموکراسيهاي مدرن را ميتوان

براي اطمينان از اينکه دانشجويان بر اساس استاندارد

عمومي يا همان پاسخگويي بخش دولتي مبتني بر اين

سطح باال آموزش ببينند .پاسخگويي دانشگاهاا صرفاً

فرض اس

که تصميمات واقدامات کارگزارن همواره

پاسخگويي به بازار وت اضاي بازار نيس  ،بلکه

بر امور اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي وفرهنگي جوامع

اجتماعي پاسخگويي به مسائل فرهنگي

هديداً تأثير ميگذارد (ف ياي .)54 :1380 ،مبقث

جامعه را نيز دارند .دانشگاهاا ناادهايي هستند که

پاسخگويي در ايران نسبتاَ جديد اس  ،زيرا در دوران

منابع عمومي ،کمکهاي وصوصي داوطلبانه ،هاريه

باستان و حکومتااي بعد از اسالم تا زمان مشروطي

اوقاف وصلح بالعوض استفاده مينمايند ،لذا انتظار

پاسخگويي هخصي وجود داه  ،يعني بر وفا داري و

ميرود که پاسخگوي مسائل عمومي جامعه نيز باهند

پاسخگوبودن به فردي واص استوار بود ،پس از

(فراستخواه.)1384 ،

مشروطه مخصوصاً بعداز هاريور  1320هر چند با

مسئولي

مفاوم پاسخگويي در کشور ما

الگو برداري از ساير کشورها واستفاده از مشاوران

با توجه به اهمي

نيز در طي سالااي اويرمورد توجه واقع هده اس  .اما

وارجي ،قوانيني در مورد انجام اصالحات تصويب هد

تق ي ات مست ل کمتري در باره پاسخگويي دانشگاهاا

ولي پاسخگويي در حد پاسخگويي اداري (در سطح

انجام هده ،بلکه اغلب تق ي ات به مطالعات

ادارات مرکزي و استانها) باقي ماند (موتمني

پاسخگويي درنظام اداري و سازمانااي دولتي کشور

طباطبائي .)1373 ،فرهنگ پاسخگويي هنوز در بين

اوتصاص يافته اس  ،در حاليکه بررسي پيشينه

مديران سازمانااي کشورمان بطور کلي ناادينه نشده،

که پاسخگويي

وآنان احساس ميکنند الزامي براي پاسخگويي وجود

ازابعاد مختلف در سطح دانشگاهاا مورد بررسي قرار

ندارد .معموالً در ايران پاسخگويي با ارائه عملکرد

گرفته اس  .در اين پژوهش با هدف تبيين مامترين

اهتباه گرفته ميهود (دانايي فرد.)1382 ،

پژوهش در دنيا حاکي از آن اس

عوامل تآثير گذار بر نظام پاسگويي دانشگاه آزاد

در ميان سازمانااي کشورمان دانشگاه آزاد اسالمي

اسالمي بر اساس ديدگاهااي وبرگان دراين حوزهي

به عنوان يک موسسه عمومي در قلمروآموزش عالي از

اداري در دو بعد درون وبرون سازماني ،بر تدوين يک

جايگاه رفيعي برووردار بوده وبه عنوان مامترين مرکز

الگوي مطلو

تأکيد هده اس .

انديشه ورزي وتوليد علم ،وظايف ون شااي مختلفي را
برعاده داهته ومتفکران ،مق ان ،دانش پژوهان
ودانشجويان آن در اعتالي علمي وجا

بخشيدن به

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

دانشجويان تمرکز مينمايند وپاسخگويي معياري اس

بر اساس روابط اصيل -وکيل تقليل کرد .پاسخگويي
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حرک هاي فکري ،اعت ادي ،فرهنگي ،اقتصادي

پيشينه پژوهش

وسياسي جامعه ن ش اساسي ايفاء مينمايند .هرچند

هرچند پاسخگويي در جوامع امروز به صورتااي

اين دانشگاه به عنوان فصلي دروشان وبزرگ از

متفاوتي مورد تأکيد قرار ميگيرد ،در مفاوم عام به

اسالمي هناوته ميهود ،اما طبيعي

فرايندهايي گفته ميهود که هاروندان ،حاکمان را

کارنامهي ان ال
اس

همانند هر سازمان ديگري با اين وسع

وفعالي

مسائل و مشکالت پاسخگويي وواهد داه  ،وبايد
درم ابل ذينفعان داولي ووارجي از جمله درم ابل
دانشجويان ،استادان ،کارکنان ،اربا
بازار کار ،دول

براي رفتار و عملکردهان مسئول ميکنند (آکوئين،5
 .)45 : 2000پاسخگويي از مفاهيمي اس
همه اس

که م بول

ودر گفتمان سياسي وادبيات وط مشي

رجو  ،ونيازهاي

گذاري بسيار مورد استفاده قرار ميگيرد ،دليل اين امر

و ...پاسخگو باهد .لذا بررسي نظام

واعتماد

آن اس

که اين مفاوم تصويري از هفافي

پاسخگويي دانشگاه وتعيين عوامل تأثير گذار برآن از

عمومي را به ذهن متبادرمي سازد (بوونز.)2 : 2005 ،

ميباهد .البته بايد در نظر

نخستين و مامترين مبنا وپيش زمينه پاسخگويي

که در کل

وه گونه اي که بدون نظارت پاسخگويي

ابعاد مختلفي حائز اهمي
داه

که طر اين مسأله به اين معنا نيس
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مجموعه دانشگاه آزاد اسالمي فعالي

نظارت اس

موثر ونکته مثبتي

معنا پيدا نميکند وعمالً تا نظارتي نباهد نميتوان افراد

در رابطه با پاسخگويي به انتظارات جامعه مخصوصاً

وناادها را به پاسخگويي فرا وواند .دومين مبناي

دانشجويان وجود ندارد ،بلکه قضيهي پاسخگويي

در نظام اداري

دانشگاه ،به لقاظ اهمي
در وور توجاي اس

آن قضيه اي چالش برانگيز و
که تق يق کامل دراين زمينه را

ميطلبد.

پاسخگويي هفافي

اس  .هفافي

ومالي سامي بزرگ در بوجود آوردن مديري

صقيح

دارد .سومين مبناي پاسخگويي که ميتواند نظام
پاسخگويي را به نتيجه برساند واستمرار تداوم صق

لذا سوال اصلي تق يق اينس

که آيا نظام

آنرا تضمين کند رسيدگي به هکايات واصله اس

پاسخگويي دانشگاه آزاد اسالمي از کارآمدي الزم

(حبيبي .)13 : 1385 ،البته پاسخگويي به آرامي از مرز

برووردار اس ؟ مامترين عواملي که با آن در ارتباط

فراتر رفته

اس

اهت اقي وود که همان حسابداري اس

کدامند؟ و چگونه ميتوان آنرا بابود بخشيد؟

وديگر مانند آن يادآور تصويري از مسائل مالي نيس ،

براساس آنچه مطر هد ميتوان مامترين مسائل اين

پاسخگويي با وود امانتداري ،عدال  ،انصاف بابود

نظام پاسخگويي دانشگاه

هرايط ،هفافي  ،هايستگي اوالقي وجلوههايي از

پژوهش را بررسي وضعي

آزاد اسالمي با رويکرد تطبي ي وتعيين مامترين عوامل

دموکراسي را به همراه دارد.

موثر بر کارآمدي واثر بخشي نظام پاسخگويي دانشگاه

پاسخگويي دانشگاهاا نيز امروزه به عنوان يک

آزاد اسالمي در م ابل ذينفعان داولي ووارجي وارائه

بقث داغ در بين سياستمداران اس  .پاسخگويي

راه حل مناسب دانس  .بنا بر اين پژوهش حاضر از دو

که طي آن سازماناا وانجمناا يا اهخاص

جنبه داراي اهمي

فرآيندي اس

اس  -1 :پرکردن والء نظام

تالش مينمايند تا اطمينان يابند که دانشگاهاا اهداف

پاسخگويي از حيث تئوري وعمل  -2طراحي الگوي

که وظيفه

وود را مق ق نمايند .امروزه ع يده براينس

مناسب پاسخگويي براي دانشگاه آزاد اسالمي با

دانشگاهاا صرفاً تربي

بررسي نظريهها و تئوريااي پاسخگويي با ديدگاهي

بلکه وظيفه دانشگاهاا پرورش هاروند ،زندگي با

تطبي ي.

يک انسان متخصص نيس ،

مخالفان واحساس مسئولي
در اين زمينه هاس

اجتماعي و ...وپاسخگويي

(فراستخواه .)1384 ،دانشگاهاا
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ناادهاي هستند که از منابع عمومي ،کمکهاي

در موسسات آموزش عالي (با  8مولفه و 45زير مولفه)

وصوصي داوطلبانه ومردمي ،هاريهي دانشجويان،

به عنوان چارجو

ادراکي مدل وود را ارائه نموده

اوقاف وهدايا وصلح بالعوض استفاده مينمايند ،لذا

ونتيجه گيري کرده اس

انتظارمي رود که پاسخگوي مسائل عمومي جامعه

پاسخ وواهي وپاسخ گويي بايد بسترسازي از طريق

نيزباهند.

سازوکارهاي اجرايي وعملي صورت گيرد وپاسخ

بنابراين بسياري از صاحبنظران ،پاسخگويي
دانشگاهاا را به ويژه در هرايط کنوني ،به عنوان يک
ضرورت مطر

ميکنند وپرداوتن به اين امر را

که به منظور ترويج فرهنگ

گويي به عنوان يک هيوه ارتباطي جا
فرصتااي جديد مطر

ولق

گردد .اعرابي ( )1380در
در

مطالعه اي با نگرش تطبي ي نظام پاسخگويي دول

ازمامترين راههاي م ابله با چالشها ومشکالت

ايران را با چاار کشور پيشرفته جاان فرانسه ،انگلستان،

مبتالبه نظام آموزش عالي ميدانند.

ژاپن وآمريکا مورد م ايسه قرار داده ونتيجه گيري

دايجل وکيوکو )2002( 6انوا مختلف پاسخگويي،

نموده اس

که کشور ما با مشکالتي جدي در زمينه

فناوري اطالعات در پاسخگويي را مورد بررسي قرار

وجامعه مدني مواجه ميباهد و پيشناادهايي را جا

که

بابود نظام پاسخگويي در ايران پيشنااد نموده اس .

پاسخگويي در مراکز آموزش عالي آمريکا به عنوان يک

بنابراين سازماناا ومديران دولتي بايد براي حسا

داده اند ونتايج بررسي هان نشان داده اس
چالش مام واساسي مطر هده اس

که درک آن به

پس دهي باب

عملکردهان به گروهااي ذينفع،

NGO

موسسات کمک مينمايد تا با افزايش پاسخگويي به

ها( 7سازمانااي غير دولتي) وجامعه مدني احساس

نمونهي موثري عمل نمايند (دايجل وکيوکو.)2000 ،

الزام نمايند .اولين قدم براي کسب اين مطلو

ناادينه

ف ياي ( )1380دريک مطالعه تطبي ي نظامااي

کردن گزارش دهي وايجاد پانلهاي عمومي براي بيان

پاسخگويي را در کشورهاي آمريکا ،وانگليس (به

نظريات عمومي اس  .امروزه رهد استفاده از اينترن

عنوان نماينده دونظام سياسي پارلماني ورياستي)

به اين پاسخگويي وجاهي جديدي بخشيده اس  .به

باپاکستان وبنگالدش (در آسيا) وزامبيا (درآفري ا) را به

طور روزافزوني نتايج بازرسيها ،ارزيابياا و به

عنوان نمونه اي از کشورهاي جاان سوم بررسي نموده

قرارداده ميهوند .براي مثال

ونتيجه گيري نموده اس
ضرورت واهمي

که اوالً همهي اين جوامع

پاسخگويي بوروکراسي به ناادهاي

گزينيها دراينترن

درهلند وانگلستان سازمانااي بازرسي ملي مدارس
وجود دارند که درباره مدارس گزارهاتي را در اينترن

سياسي را پذيرفته اند وساوتارهايي براي پاسخگو

منتشرمي کنند واولياء ،روزنامه نگارها وادارههاي مقلي

کردن سازمانااي اداري برپا داهته اند ،ثانياً مطالعه

به سادگي ميتوانند نتايج عملکرد مدرسه واصي را با

نظامهاي پاسخگويي دروني درقلمرو نظارت قوه

ساير مدارس مشابه م ايسه کنند ،زيرا که اطالعات

مجريه در کشورهاي آمريکا وانگليس از اثر بخشي

کيفي وکمي فراهم هده اس

وهواهد زيادي وجود

مطلوبي برووردارند ودر کشورهاي پاکستان ،بنگالدش

دارد که والدين در انتخا

وزامبيا نظارت مجلس بر بوروکراسي چندان اثر بخش

مدرسه از اين اطالعات استفاده ميکنند وهمين امر

نيس  .صفايي ( )1382دررساله دکتري وود تق

سبب ميهود پاسخگويي در سطح مقلي افزايش يابد

عنوان ارائه مدلي جا

پاسخگويي مديران آموزش

عالي کشور با پرداوتن به موضو پاسخگويي مديران

مدرسه يا هنگام تعويض

(پولي  .)2003 ،به هر حال پاسخگويي اجتماعي از

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

چگونگي کاربرد آنرا در آموزش عالي آمريکا ون ش

پاسخگويي در هر سه حوزه قانون اساسي ،نظام اداري

 / 20علي کارگر زنجاني ا ابوالقسن ف ياي ا رضا نجف بيگي

مامترين انوا پاسخگويي در کشورهاي دمکراتيک
اس .

فرضيات پژوهش
فرضيه اصلي  :1بين عوامل درون سازماني ونظام

مطالعه نظامهاي پاسخگويي دانشگاهااي وصوصي
در کشورهاي آسيايي نظير :ژاپن ،چين ،سنگاپور،
مالزي ،اندونزي ،ترکيه حکاي
جوامع ضرورت واهمي

پاسخگويي کارآمد دانشگاه آزاد اسالمي رابطه مثب
وجود دارد.

از آن دارد که همه اين

پاسخگويي به ذينفعان داولي

ووارجي را پذيرفته اند وساوتارهايي را براي پاسخگو

فرضيههاي فرعي:
 )1بين رضاي

مندي (کارکنان واساتيد ودانشجويان) و

کردن سازمانااي اداري برپا داهته اند .نظامهاي

نظام پاسخگويي دانشگاه آزاد اسالمي رابطه مثب

پاسخگويي در دانشگاهااي اين جوامع هم در بعد

وجود دارد.

بيروني وهم در بعد دروني است رار يافته اس  .با

 )2بين است رار نظام هايسته ساالري و نظام پاسخگويي

بررسي وم ايسه نظام پاسخگويي در واحدهاي

کارآمد دانشگاه آزاد اسالمي رابطه مثب

وجود

دانشگاهي دانشگاه آزاد اسالمي با نظام پاسخگويي

دارد.
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دانشگاهااي کشورهاي ياد هده از حيث عملکرد به

 )3بين استفاده از کارآفريني دانشگاهي و نظام

نظر ميرسد در اين زمينه با مشکالتي مواجه ميباهند

پاسخگويي کارآمد دانشگاه آزاد اسالمي رابطه

ونيازمند ايجاد نظام قوي رسيدگي ،ايجاد هفافي
وجريان آزاد اطالعات وتکريم کرام

انساني وتبديل

نظام اداري آن از حاکم وطلبکاربه ودمتگزاري
ميباهد .پاسخگويي واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي
هم نسب

به عملکرد گذهته و برنامههاي آينده زماني

امکان پذيراس

مثب

وجود دارد.
سيستم نظارت دروني ونظام پاسخگويي

 )4بين کفاي

دانشگاه آزاد اسالمي رابطه مثب
 )5بين سياس

وجود دارد.

گذاري صقيح ونظام پاسخگويي

دانشگاه آزاد اسالمي رابطه مثب

وجود دارد.

که پرسشگران مست ل و دور از غرض

 )6بين داهتن اوتيار مديران وکارکنان ونظام

وتعصب ومتخصصين آنرا تعيين کنند .پاسخگويي

وجود

پش

تريبونااي

يک

سويه

ازاعتبار

بااليي

برووردارنبوده بلکه بايستي پرسشگران مست ل

پاسخگويي دانشگاه آزاد اسالمي رابطه مثب
دارد.

فرضيه اصلي :2بين عوامل برون سازماني ونظام

متخصص را در مراکز مطالعاتي ودانشگاهاا وناادهاي

پاسخگويي کارآمد دانشگاه آزاد اسالمي رابطه مثب

غير دولتي جستجو کرد وفضايي را بوجود آورد تا اين

وجود دارد.

قشر فرهيخته انگيزهي الزم را براي پرسشگري از

فرضيههاي فرعي:

قدرت مسلط داهته باهند .از سويي لزومي ندارد که
مديران دانشگاه آزاد اسالمي هم در برابرفشار
پاسخگويي به صورت منفعل بروورد نمايند ،بلکه آناا
ميتوانند تا حدي اين فرآيند پاسخگويي را هداي
ومديري

کنند وبه جاي تبديل هدن به قربانيان

پاسخگويي به قارمانان پاسخگويي تبديل هوند.

 )1بين نظارت ناادهاي ناادهاي قانوني و مدني
وپاسخگويي دانشگاه آزاد اسالمي رابطه مثب
وجود دارد.
سازمانااي دولتي وناادهاي حکومتي

 )2بين حماي

ونظام پاسخگويي دانشگاه آزاد اسالمي رابطه مثب
وجود دارد.
مدل تقليلي تق يق براي متغيرهاي استخراج هده
از چارچو

نظري تق يق به هکل زير ميباهد:
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عوامل درون سازماني
-1رضاي

استادان ،كاركنان

و دانشجويان
 -2هايسته ساالري
 -3اوتيار مديران و كاركنان
 -4نظارت و سيستم كنتارل
مؤثر
 -5كارآفريني دانشگاهي

ذينفعان داخلي

 -6وااااط مشااااي هااااا و
سياستااي دانشگاه
پاساااخگويي نظاااام كارآماااد
دانشگاه آزاد اسالمي در م ابل

عوامل برون سازماني
 -1نظااارت ناادهاااي ناااظر
قانوني و مدني
 -2حماياااا

ناادهااااا و

ساااااازمانااي دولتاااااي و
حكومتي

هکل :1مدل مفاومي پژوهش (پژوهشگر)1393 ،
در اين مدل عوامل درون سازماني هامل
متغيرهاي  :رضاي

مندي (کارکنان ،اساتيد،

دانشجويان) ،است رارنظام هايسته ساالري ،سياس
گزاري صقيح مديران ،کفاي

روش شناسي تحقيق
روش تق يق درپژوهش حاضر ،توصيفي ازنو
همبستگي اس  .توصيفي از آن نظرکه به توصيف،

سيستم نظارت موثر

تبيين واستخراج متغيرهاي مورد بررسي ميپردازد،

دروني ،تفويض اوتيار به مديران وکارکنان ،استفاده

همبستگي ازآن جا

که ،پس از استخراج وتعيين

ازکارآفريني دانشگاهي و عوامل برون سازماني هامل

عوامل موثر بر نظام پاسخگويي دانشگاه با استفاده از

متغيرهاي  :نظارت ناادهاي ناظر قانوني ،حماي

اين روش به نو وميزان رابطهي اين عوامل با نظام

سازمانااي دولتي وحکومتي ،نظارت مردم وناادهاي

پاسخگويي دانشگاه آزاد اسالمي اقدام هده اس .

مدني ميباهد که نو رابطه هريک ازاين عوامل با

دراين روش با استفاده از دو نو پرسشنامه مق ق

متغير وابسته نظام پاسخگويي دانشگاه آزاد اسالمي

ساوته پاسخگويان ديدگاهااي وود را نسب

به ميزان

مورد آزمون قرار گرفته اس .

پاسخگويي وتعيين رابطه هر متغير با کارآمدي نطام
پاسخگويي در قالب طيف پنج گانه ليکرت بيان

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

ذينفعان خارجي
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ميدارند .جامعه آماري اين مطالعه را تمامي مديران

براي تجزيه وتقليل اطالعات جمع آوري هده از

(اعم از رؤسا ومعاونين واحدهاي دانشگاهي ،رؤسا

هاوصهاي آمار توصيفي مانند فراواني ،درصد،

ومعاونين دانشکدهها ومديران گروهاا و مديران

ميانگين وانقراف معيار وجا

بررسي ارتباط عوامل

بخشااي مختلف واحدهاي دانشگاهي دبيران و

مرتبط با کارآمدي نظام پاسخگويي دانشگاه از ضريب

رؤساي مناطق دانشگاهي ودانشجويان دوره دکترا که

همبستگي پيرسون ورگرسيون استفاده هده اس .

علمي واحدهاي دانشگاهي آزاد

همچنين دراين پژوهش براي بررسي پيش فرض توزيع

وود اعضاي هئي
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سراسر کشور هستند) تشکيل ميدهند .دليل انتخا

نرمال متغيرهاي تق يق از آزمون غير پارامتريک

جامعه فوق داهتن سوابق و تجربه مديريتي و آهنايي با

کالموگروف -اسميرنف استفاده گرديد که نتايج

نظام اداري و آموزهي و ...دانشگاه آزاد اسالمي بوده

تقليلي به صورت جدول در قسم

توصيفي آورده

اس  .روش نمونه گيري ابتدا به ووهه اي وسپس به

هده اس  ،وبراي هر کدام از فرضيههاي فرعي از

بصورت تصادفي ساده انجام گرفته و تعداد نمونه به

آزمون ضريب همبستگي پيرسون وبراي آزمون

لقاظ گستردگي جامعه آماري بر اساس جدول

فرضيههاي اصلي از رگرسيون چند متغيري به روش

مورگان 384نفراز مناطق دانشگاهي 2و 8دانشگاه آزاد

اينتر ) )Enterاز راه تقليل واريانس آنوا استفاده هد.

اسالمي انتخا

هده اس .

متون وادبيات مربوط به حوزهي پاسخگويي در

يافتههاي پژوهش

سطح ملي وبين المللي وبرمبناي ديدگاه متخصصان

يافتههاي پژوهش نشان ميدهد که بيشترين

هناسايي هدند؛ به عبارت ديگر ،درمنابع مختلف

فراواني (321نفر)  83/6درصد از پاسخ دهندگان

صاحب نظران ،پژوهشگران ونويسندگان به تناسب نو

مربوط به گروه مرد وکمترين فراواني (63نفر) 16/4

موضوعات ،نيازها واهداف پژوهشي وود هريک به

درصد از پاسخ دهندگان مربوط به گروه زن بوده اس .

در بابود نظام

همچنين  69درصد از آناا داراي مدرک کارهناسي

پاسخگويي موثر باهد ،اهاره کرده اند ،اما اين عوامل

ارهد و 31درصد داراي مدرک دکتري بوده ،وازبين

يا در قالب دسته بنديهاي متفاوت از اهداف اين

استخدامي رسمي تمام

نوعي به بروي از عوامل که ممکن اس

آناا  57/3درصد داراي وضعي

پژوهش ارائه هده ويا بصورت پراکنده وغير منسجم

وق

مورد بقث قرار گرفته بودند .به همين دليل ،در اين

– آزمايشي بوده اند.

و 42/7درصد داراي وضعي

استخدامي رسمي

پژوهش ،تالش هد بسياري از عوامل مندرج درمنابع

پس از آزمون فرضيههاي فرعي تق يق با استفاده از

به نوعي در ذيل حوزه

روش همبستگي پيرسون وبا توجه به سطح معنا داري

پاسخگويي دانشگاه آزاد اسالمي بگنجد ،با ذکرمنابع

 0 000کوچکتر از سطح وطا  0 01معنا دار بوده

در دسترس که ميتوانس
فارس

هود وبر مبناي عوامل هناسايي هده دو نو

وازآنجايي که در تمامي آناا ضريب همبستگي مثب

پرسشنامه مق ق ساوته اولي با  22سوال ودومي با 38

بوده اس  ،لذا يافتهها حاکي از آن اس

سوال بسته در طيف  5درجه اي ليکرت ويک سوال

فرضيهها ي تق يق تأييد گرديده وبا اطمينان  99درصد

باز پاسخ تايه هد .به منظور تعيين روايي ابزار از روش

ميتوان گف

که بين عوامل درون و برون سازماني

روايي صوري و به منظور تعيين پايايي ،از ضريب

دانشگاه آزاد اسالمي با نظام پاسخگويي آن رابطه مثب

آلفاي کرونباخ ،استفاده هد .ضريب پايايي پرسشنامهها

ومعني داري وجود دارد.

بر مبناي آلفاي کرونباخ باالي  80درصد مقاسبه هد.

که تمامي
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جا

جدول ( :)2والصه مدل

تقليل بيشتر دادهها با استفاده از آزمون

رگرسيون وطي چندگانه به بررسي رابطه بين
مولفههاي عوامل درون سازماني (هامل رضاي
ذينفعان دانشگاه ،است رار نظام هايسته ،كفاي

سيستم

نظارت مؤثر دروني ،داهتن اوتيار مديران ،استفاده از
گزاري صقيح)،

كارآفريني دانشگاهي ،و سياس

همچنين عوامل برون سازماني (هامل نظارت ناادهاي
ناادهاي حكومتي ،و نظارت مردم

ناظر قانوني ،حماي

مجذور

R
*

مجذور

0.673

خطاي استاندارد

R

R

اصالح شده

برآورد

0.454

0.440

8.853

*متغيرهاي پيش بين( :رضاي
هايسته ،كفاي

ذينفعان دانشگاه ،است رار نظام

سيستم نظارت مؤثر دروني ،داهتن اوتيار

مديران ،استفاده از كارآفريني دانشگاهي ،و سياس

گزاري

صقيح) ،و (نظارت ناادهاي ناظر قانوني ،حماي

ناادهاي

حكومتي ،و نظارت مردم وناادهاي مدني )

وناادهاي مدني) و نظام پاسخگويي كارآمد دانشگاه
جدول ( :)3نتايج تقليل رگرسيون از راه تقليل

آزاد اسالمي پرداوته هد که جدول هماره ( )1نتايج

واريانس

تشخيصهاي هم وطي متغيرهاي مست ل را نشان
مجموع

ميدهد:

درجه

*

ميانگين

F

مجذورات آزادي مجذورات

جدول ( :)1نتايج تشخيصهاي هم وطي

رگرسيون 24326.992

متغيرهاي مست ل

9

معنيداري
**

0.000 34.491 2702.999

باقيمانده 374 29310.130

78.369

Toleranc
e

VIF

*متغير وابسته :نظام پاسخگويي كارآمد دانشگاه

0.205

4.874

0271

3.694

0.472

2.118

داهتن اوتيار مديران

0159

6.273

استفاده از كارآفريني دانشگاهي

0189

5.296

گزاري صقيح

0238

4.196

0341

2.936

0182

5.481

0612

1.634

رضاي

ذينفعان دانشگاه

است رار نظام هايسته
كفاي

سياس

سيستم نظارت مؤثر دروني

نظارت ناادهاي ناظر قانوني
حماي

سازماناا ،ناادهاي حكومتي

نظارت مردم وناادهاي مدني

383 53637.122

**متغيرهاي پيش بين( :رضاي
هايسته،
كفاي

سيستم نظارت مؤثر دروني ،داهتن اوتيار مديران،

استفاده از كارآفريني دانشگاهي ،و سياس
(نظارت ناادهاي ناظر قانوني ،حماي

گزاري صقيح) ،و
ناادهاي حكومتي ،و

نظارت مردم وناادهاي مدني )

جدول هماره ( )2ضريب همبستگي چندگانه

)(R

را نشان ميدهد که ميزان آن  0/637بوده و رابطه
متوسط مقسو

با توجه به دادههاي جدول فوق در مورد همه

ذينفعان دانشگاه ،است رار نظام

ميهود ،مجذور ( Rضريب تعيين)

اصال هده نيز برابر با  0/44اس

که نشان ميدهد

متغيرهاي مست ل م دار  VIFکمتر از  10کمتر و م دار

متغيرهاي مست ل حدود  44درصد داراي واريانس

آمد؛ بنابر اين ارتباط

مشترک بوده و به همان ميزان ،تغييرات متغير وابسته

هديدي بين هيچ کدام از متغيرها با متغيرهاي مست ل

(نظام پاسخگويي كارآمد دانشگاه) با متغيرهاي مست ل

ديگر مشاهده نشد؛ و استفاده از روش رگرسيون وطي

مرتبط ميباهد .همچنين با توجه به دادههاي جدول

براي دادهها مناسب ديده هد.

هماره ( )3تقليل واريانس ) (ANOVAنشان ميدهد

 Toleranceبيشتر از  0/1به دس

که رگرسيون معني دار اس

(= 34/491 ،p=000 .0

)) F)9 ،374؛ و نشان از رد فرض صفر و در نتيجه تاييد
فرض تق يق را دارد.

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

تشخيصهاي هم وطي

کل

متغيرهاي مستقل

سطح
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*

جدول ( :)4ضرايب رگرسيون استاندارد هده و استاندارد نشده متغيرهايي که در مدل وارد هدند
ضرايب استاندارد نشده

مدل

ضرايب استاندارد شده

t

سطح معنيداري

10.599

0.000

-0.839

0.402
0.000
0.000

B

Std. Error

25.44

2.4

-0.203

0.241

-0.071

1.428

0.265

0.397

5.399

0.964

0.226

0.237

4.266

داهتن اوتيار مديران

0.557

0.332

0.161

1.678

0.094

استفاده از كارآفريني دانشگاهي

0.244

0.296

0.073

0.825

0.41

گزاري صقيح

1.284

0.392

0.257

3.278

0.001

0.793

0.436

0.119

1.82

0.07

-1.848

0.373

-0.443

-4.951

0.000

-0.072

0.151

-0.023

-0.476

0.634

(م دار ثاب )
رضاي

ذينفعان دانشگاه

است رار نظام هايسته ساالري
كفاي

سياس

سيستم نظارت مؤثر دروني

نظارت ناادهاي ناظر قانوني
حماي

ناادهاي حكومتي

نظارت مردم وناادهاي مدني

Beta

*متغير وابسته :نظام پاسخگويي كارآمد دانشگاه

سال سوم /شماره پنجم و ششم /بهار و تابستان1391

**متغيرهاي پيش بين( :رضاي
كفاي

ذينفعان دانشگاه ،است رار نظام هايسته،

سيستم نظارت مؤثر دروني ،داهتن اوتيار مديران ،استفاده از كارآفريني دانشگاهي ،و سياس

(نظارت ناادهاي ناظر قانوني ،حماي

گزاري صقيح) ،و

ناادهاي حكومتي ،و نظارت مردم وناادهاي مدني )

اما اينکه آيا همه متغيرها هامل عوامل درون

 ،)t= -476,0معني داري نبودند؛ ولي چاار متغير ديگر

ذينفعان دانشگاه ،است رار نظام

هامل است رار نظام هايسته (،)t= 5.399 ،p=0.000

سيستم نظارت مؤثر دروني،

سيستم نظارت موثر دروني (4.266 ،p=000,0

سازماني (رضاي

هايسته ساالري ،كفاي

داهتن اوتيار مديران ،استفاده از كارآفريني دانشگاهي،
و سياس

گزاري صقيح) ،همچنين عوامل برون

کفاي

= ،)tسياس

گزاري صقيح ( )t= 3.278 ،p=0.001و

همچنين از عوامل برون سازماني ،حماي

ناادهاي

سازماني (نظارت ناادهاي ناظر قانوني ،حماي

حكومتي ( ،)t= -4.951 ،p=0.000پيش بيني کنندههاي

ناادهاي حكومتي ،و نظارت مردم وناادهاي مدني)

معني داري بودند؛ با مراجعه به ضريب بتا ميتوانيم

ن ش قابل توجاي در توان پيشگويي کنندگي معادلهي

پيش بيني کنيم که اگر است رار نظام هايسته يک

رگرسيون داهتند؟ يا ف ط يکي از آناا عامل موثر در

انقراف استاندارد افزايش يابد ،ميزان نظام پاسخگويي

معادله بوده اس ؟ پاسخ اين سوال با مراجعه به جدول

كارآمد دانشگاه (متغير وابسته) به اندازه  397,0انقراف
استاندارد افزايش وواهد ياف ؛ و اگر کفاي

( )4حاصل ميهود.

سيستم

با توجه به دادههاي جدول فوق ،به ترتيب

نظارت موثر دروني يک انقراف استاندارد افزايش يابد،

ذينفعان دانشگاه (،p=0.402

ميزان نظام پاسخگويي كارآمد دانشگاه نيز به اندازه

 ،)t= -839,0داهتن اوتيار مديران (678,1 ،p=0.094

 237,0انقراف استاندارد افزايش وواهد ياف ؛ و

= ،)tاستفاده از كارآفريني دانشگاهي (825,0 ،p=0.41

همچنين اگر سياس

گزاري صقيح يک انقراف

= ،)tاز عوامل دروني ،و همچنين از عوامل برون

استاندارد افزايش يابد ،ميزان نظام پاسخگويي كارآمد

سازماني ،نظارت ناادهاي ناظر قانوني (،p=0.07

دانشگاه نيز به اندازه  257,0انقراف استاندارد افزايش

 ،)t=82,1و نظارت مردم وناادهاي مدني (،p=0.634

ناادهاي حكومتي يک

متغيرهاي رضاي

وواهد ياف

و نيز اگر حماي
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انقراف استاندارد افزايش يابد ،ميزان نظام پاسخگويي

به کارکنان ،مخصوصاَ به اعضاء هيئ

كارآمد دانشگاه نيز به اندازه  -0.443انقراف استاندارد

دانشگاهاا

وواهد بود .بر اين اساس  3مورد از عوامل درون

ومعيارهاي مورد عمل وزارت علوم ،تق ي ات و

سيستم

فن آوري صورت بگيرد .مطالعات نشان ميدهد که

سازماني هامل است رار نظام هايسته ،کفاي
نظارت موثر دروني ،سياس

گزاري صقيح مديران ،و

وموسسات

دولتي

علمي همانند
طبق

ضوابط

ح وق ودستمزد يک عامل تعيين کننده رضاي

تناا  1مورد از عوامل برون سازماني ن ش مامي در

هغلي اس  ،بويژه زماني که از ديدگاه کارمند اين

پيش بيني ميزان نظام پاسخگويي کارآمد دانشگاه دارند؛

پرداو

منصفانه وعادالنه باهد .کارمند راضي

که از ميان آنها عامل است رار نظام هايسته ساالري ،در

پاسخگويي باتر وعملکرد بااليي وواهد داه .

بين متغيرهاي مست ل ديگر مامترين ن ش را در

 -2مديري

دانشگاه آزاد اسالمي بايستي ازمديري

تغييرمتغيروابسته (ميزان نظام پاسخگويي كارآمد

متمرکزوود را رها نموده وبه مناطق وواحدهاي

دانشگاه) دارد.

دانشگاهي اوتيارات بيشتري بدهد .البته در اين
زمينه از افراط وتفريط هم پرهيزگردد.
 -3مديري

نتيجه گيري

دانشگاه آزاد اسالمي بايد در عمل از رهد

به ت اضاي

است رار ديدگاه سياسي در توسعه کمي آن پرهيز

دانشگاه غير دولتي جاان توفيق يافته اس

آموزش عالي در کشور پاسخگو باهد .بررسيهاي

نمايد.

متعدد سازمانااي نظارتي کشور از جمله بازرسي کل

 -4اساسنامه دانشگاه آزاد اسالمي بايد به گونه اي

تق يق وتفقض مجلس هوراي اسالمي

تدوين هود که امکان نظارت دقيق کارآمد ومستمر

نشان دهندهي سطح باالي پاسخگويي ونظارت پذيري

بر آن از طرف ناادهاي ناظر قانوني وناادهاي

دانشگاه آزاد اسالمي اس  .بر اساس م ررات ،دانشگاه

هود ،نظارت بر امور

کشور وهيئ

مدني ومردم ميسر و ت وي

امناء و

مالي دانشگاه آزاد اسالمي به سازمانااي تخصصي

به وزارت اموراقتصادي ودارايي تسليم ميکند وامکان

سپرده هود که امکانات ،تخصص ونيروي انساني

حسابرسي وارزيابي آن براي کارهناسان وجود دارد

نظارت را داهته باهند.

آزاد اسالمي همه ساله ترازمالي وود را به هيئ

(اداره کل اسناد دانشگاه .)1378 ،با اين وجود نتايج

 -5دانشگاه آزاد اسالمي بايد با باره گيري از کارآفريني

آمده از تجزيه وتقليل يافتهها ي تق يق حاکي

دانشگاهي درعرصه علم نوآور وپيشگام بوده وبا

که دانشگاه آزاد اسالمي طي سالااي اوير

عرضه نتايج تق ي ات دانشگاهي به بازار توليد

وازحيث

وعرضه فنآوريهاي جديد صرفاَ به درآمدهاي

بدس

از آن اس

دچار فراز ونشيبهاي زيادي هده اس

جذ

پاسخگويي دچار کاستيهايي گرديده اس .
بر اساس نتايج حاصل از يافتهها وتأييد فرضيههاي

دانشجو متکي نباهند .بنظرمي رسد يکي از

راهااي کسب درآمد ،فروش اموال مازاد اس

به

تق يق پيشناادهايي کاربردي براي مديران جا

بابود

هرط اينکه درآمد حاصل از آن صرف فعاليتااي

کارآمدي نظام پاسخگويي دانشگاه به هر

ارائه

سرمايه اي وسرمايه گذاري هود.
 -6بکار گيري واست رار نظام هايسته ساالري به جاي

ميگردند:
 -1در جا

افزايش انگيزش وايجاد رضاي

اعطاي تسايالت وامکانات وپرداو

هغلي،

ح وق ومزايا

نظام رابطه مداري در استخدامها و انتصا

ها

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

دانشگاه آزاد اسالمي به عنوان يکي از بزرگترين

کمي کاسته وبه رهد کيفي دانشگاه بپردازدو از
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 -7ايجاد نظام قوي نظارت ورسيدگي به سوالاا
وهکايات ومجازات وافشاي متخلفين بدون
مالحظه

منابع و مآخذ
الواني ،سايد ماادي .)1378( .دانشاگاه آزاد اساالمي
ضاارورتي در عصاار مااديري

 -8ايجاد وت وي

هفافي

وگزارش دهي در نظام

اداري ومبارزه با هرگونه فساد اداري ومالي
 -9پاسخگويي به اربا

گرايااي .مجموع اهي

والصهي م االت اولين اجالس بررسي عملکارد و
ودمات دانشگاه آزاد اسالمي ،تاران :سازمان چاپ

رجو  ،دانشجويان ،همکاران

به عنوان معيار ارزيابي وارت اء مديران وکارکنان
دانشگاه آزاد اسالمي براساس فرمايشات م ام معظم
رهبري بايد ازعلم وود ثروت توليد کند وآنرا تبديل به

دانشگاه آزاد اسالمي.
حبيبي ،ابوالفضل .)1385( .طراحي نظام پاساخگويي.
روزنامه ي ايران .هماره ي  3539تااريخ .85/10/13
ص .12

مقصول کند تا دانشگاهي تأثيرگذار باهد .ماارت

داناااايي فااارد ،حسااان .)1382( .پاساااخگويي در

مقوري ،پژوهش مقوري توسعه رهتههاي چند نظمي

سازمانااي دولتاي .فصالنامهي ماديري

و توساعه.

وتوسعه هرکتااي دانش بنيان بايد در دستورکار

هماره  .16ص .71
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برنامههاي دانشگاه براي ايجاد يک اصال

علمي

واقتصادي قرار گيرد.

آستانه ي قرن بيس

با وجود تمام تفاسير فوق به نظرمي رسد ضرورت
حماي

دول

ومجلس و ساير ناادهاي حکومتي از

دانشگاه آزاد اسالمي به عنوان نمادي از مديري

فراسااتخواه ،م صااود .)1377( .آمااوزش عااالي در
و يکم (گزارهاي از کنفارانس

آموزش عاالي .)1998 -نشاريه ي ناماه ي آماوزش
عالي .همارهي  -7ص .127

گرايي

ف ياي ،ابولقسن .)1380 ( .نظاماااي پاساخگويي در

در آموزش عالي يک امر بدياي ميباهد ،چرا که طي

بخش دولتي :ديد گاهي تطبي ي .فصلنامه مطالعاات

سالااي اوير با اجراي قانون هدفمند کردن يارانهها

مديري  .همارهي  .44ص .53-68

وافزايش نرخ تورم در کشور وسارتهاي مالي زيادي

ف يا اي ،ابوالقساان .رحيم اي ،غااالم رضااا.)1384( .

به دانشگاه آزاد وارد هده ودر ادامه طر هدفمندي

بررساي پاسااخگويي در سااازمانااي دولتاي اياران.

يارانه از کمبود وکسري بودجه وکاستيهاي تجايزاتي

و توسعه .همارهي  .27ص.60 -73

مجله مديري

و آزمايشگاهي وداهتن نيروي انساني ماهر و راضي وبا

ف ياااي ،ابوالقساان .تيمااور نااژاد ،کاااوه.)1385( .

فضاي فيزيکي مناسب رنج وواهد

پژوهشي پيرامون چگونگي ارائاه وادمات هااري

عالقه ومقدوي

برد وبه ناچار مجبوربه افزايش هاريه يا کاهش کيفي

ورضاااي

آموزهي وواهد هد.

هماره  .50ص19-45

هاااروندان .مجلااه مطالعااات مااديري .

قلااي پااور ،رحماا

ا .)1383( ....ن ااش دولاا

در
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