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 چکیده :

پارسیان از بانک خصوصی صادرات و گویی عمومی بانک پاسخ تطبیقی مقایسه ، هشوین پژف نهایی اهد

مقاله ع مینه موضودر زگرفته م نجای اهشهاوجعه به پژابا مرر ست. بدین منظواها ن آن مشتریادید 

، ین مؤلفههای ابر مبناو ویی عمومی شناسایی شدند ـخ گـا پاسـرتبط بـمی اـمؤلفههاع و نو، اپاسخ گویی

ت خدمان از مازهم ر مشتریانی که به طور ختیاو در اید دحی گرالفه طرمؤ 86مشتمل بر ای پرسشنامه

، هشوپژی یافته هاس سااگرفت. بر ار قر، میکنندده ستفاابانک خصوصی و لتی دوبانک ع نودو هر 

اری سیستم بانکدن دو میاای قابل مالحظهوت تفا، پاسخ گویی عمومیظ لحااز معتقدند ن مشتریا

پاسخ گویی ، پاسخ گویی قانونین پاسخگویی عمومی همچواع نو، در ایگرد رتبه عباد، می شوه مشاهد

جتماعی بین اپاسخ گویی و خالقی اپاسخگویی ، پاسخگویی مالیدی، پاسخ گویی عملکر، تیکاموکرد

 د دارد.جوداری ومعناوت خصوصی تفااری بانکدو لتی اری دوبانکد

 خصوصی.اری بانکد، لتیاری دوبانکد، پاسخگویی عمومیواژگان کلیدی: 

 
 

 مقدمه  

لت وزه دومراهست. ده و لت ها بوو  دوها روـر کشـیشتـی بـسیاسی  اداری و اـهم نظاآور در چالش و پاسخ گویی مسأله مهم 

لت و دوپاسخ گویی حکومت آن  مفاهیم و پاسخ گو باشند. پاسخگویی عمومی ن ماتشااقدو اها بایستی نسبت به خط مشی ها 

ش و ذیرــر پــانی نظیــکارر ــبم آن وــمفهو ت ــساه ــر  جامعـهدر ی ـعه سیاسـتوس نالـد کـینافراز ی ـبخشدم به مر

ویی ـتاکید بر پاسخ گرش و تعالیم مذهبی سفادر ست. ار استودم امرای بر "هیاق پاسخ خوــح"و ایق ــتن حقــنسداق ــح

ر موم از اعموع طالای ابر( را 68خطبه ، بالغهلاجنگ صفین )نهج ن جریا)ع(لمومنین امیراکه ی ست به نحوه اشددم ه  مرـب

مل اعوی و عایت تقواز: رتند رعبات حضره آن یدگادم از ده  مرـتحقق پاسخ گویی بد جوومینماید. ارش گزن ناآمملکت به 

لت دوه بین بط(.را0861ا د، ژـ)قلی ندم مرده تون بازپاسخ گویی با ، قتع وسردم در امری هازع   نیاـفدم ررـبا مط تباارنفسانی 

و هند دمیم نجاط را اظایف مربوولتی ی دوهان مازساآن ، ب ـهد که به موجدشکل میرا سیستم پاسخ گویی ان، ندوشهرو 
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و ـپاسخ گو  د ـنکنوز اـتجد حد خواز کیل وین که ابر وط مشر، شوندم نجااظایف ون  ـیاه ـد کـهندی ـمزه  اـجان اندوشهر

ها پاسخ گو آن بر ابرو میبایست در میشوند د یجادم امرای بردم و سیله مروبه ، لتیی دواهن ماز(. سا0861ز، د  )هیوـباش

ی هاه شیوو ها رساختاد یجااتا با ه کوشش شدده و توجه بورد مواره وـبخش خصوصی همدر پاسخ گویی ع باشند. موضو

اران  هامدـه سـبان دیرـویی مـگـخپاس ان  ازوـین که چگونه می تاقبیل از مسایلی د ر میسر شوـمان ـیاق ـب تحقـمناس

د جووین که چه تضمینی و اید دمطمئن گران مدیری فعالیت هات و ستی تصمیماان از درمی تور چطود؟ کرا پیدن طمیناا

ح رـی مطـش خصوصـبخ؟ در دـل نماینـعمد خالقی خوو  ااعی ـجتمی  ااـلیت هوخصوصی به مسؤی هان مازکه سادارد 

یکن ـلد  ، وـدیریتی بـتب ماسلسله مرق و مقابل مافودر یی اجران امدیراران و گزرو یی کاـگـخ پاس  تهـگذشدر ت  . ـسا

ض ین فراویی  مبتنی بر ـخگـأله پاسـت . مسـسه ادـشوده فزآن انیز به ان ندوشهردم و پاسخ گویی مستقیم به مروزه  رـما

بانک ارد. ثر میگذامع افرهنگی جوو جتماعی ، اسیاسیدی، ا ـقتصا روـمار ـباره وـهماران گزراـکت  ماادـقت و ات تصمیماـسا

دی ا ـقتصی افعالیت هاری از پشتیبانی بسیاو یت اهدوز، مرامع اجود در قتصااصلی ن ااـکارمهم ترین از یکی ان ها به عنو

ها ده، وام سپری هاب ق  حساـطری ازا ـها با بانکهارخانوری و تجای فعالیت هاده ای از طیف گسترو ند ه داربر عهدرا ه  ـجامع

ین اابرـد. بنـیگیرنـمار بانک قری هادکررتقیم   تحت تأثیر کاـمسر وـبه طرو ین و از امالی مرتبط هستند ت سایر خدماو 

د. ـکند وارد اـقتصاه ـنایع بـایر صـا سـمقایسه بی را در هزینه بیش تره غیرو یی راناکا، ص ـه نقـر گونـهرود یـمل   اـحتما

لتی با پیشینه دوست بخش ه   ادـب شـموج، لتیدوغیری  اـتأسیس بانک هزه جان اقانوای جرو اخیر تصویب ی اهال ی ساـط

جه اموه سیدزه از راه رقیبی تاان ربا بخش خصوصی به عنود را وـخان، ندوبه شهرت یه خدمااش در اراقابتی رغیرری و نحصاا

ها آن پاسخ گویی ، تضمین می کندرا خصوصی و لتی دومالی ت مؤسسای فعالیت هااوم تدو ا  ـچه بقن آن ین میادر اببیند. 

ل قبادن در پاسخ گو بون و مشتریای  اـتههـساخورات و اـنتظآوردن انند با براست تا بتوامتناسب و مطمئن ب، شکلی مطلودر 

که بانک ها ضمن توجه به د می شومانی حاصل زمر مهم ان ـیاوند. ـموجب شن را مشتریاداری فاو وضایت ، رهاآن 

ش  ـکوشی آن اـتقن، در ارمشتریاداری فاو وضایت رات، رنتظاه ابرگیرنددر مفهومی ان  وـه عنـب، و میـویی عمـخگـپاس

ین د در امعتبر موجوو ی ـعلمی  اـهنو  ـمده از آزستفا، اپاسخ گوییان سنجش میزای ها برروش مؤثرترین از د. یکی ـکنن

ا ـب، خصوصیاری بانکدو لتی اری دوویی عمومی بانکدـخ گـی پاسـی تطبیقـسربرف دـا هـهش نیز بوین پژا ست.امینه ز

 ست.   اگرفته رت ومی صوـویی عمـخگـپاساع  وـنده از اتفاـسا

باشد لیل دین انظر به ق تفااك  و اترـشم است. شاید عده اپاسخ گویی نیامدی از حدواهیچگونه تعریف س، سترن در دمتودر 

ان و مندـنشدات ـکثریات. ـسانیست که گذشته دی یات  زدـم، رفتهـپیشی هاروـکشدر ی ـحتم، ین مفهوح اطراز که 

، ی ـریم )فقیهـنظر بگیدر عامل یا بیشتر ن دو ه میاـبطرایک ان به عنورا ه   پاسخ گویی ـترکند کـن  مشـیان در اگرـهشوپژ

ت ـسادف ارـمتدن وـو بـ پاسخ گی و لیت پذیرومسؤ، بگوییاجو، تعهدن تی همچورااـا عبـویی بـ(. پاسخگ0868

(Dubnick,1998در ا )د: میشوره شا، ات ـسده استفارد اپاسخ گویی که بیشتر مواز یفی چند ربه تعار ین نوشتا 

تفسیر و تعبیر ر نتظارد امود اطر  عملکرـه خـخص بـک شـ ر یـ بابردر و یی ـ بگاه جوـبد، و ـصلی خم امفهودر پاسخ گویی ـ  

 (    .Mulgan, 2000 د   ) م یشو

و نین امیکنند. قون بیات خالقیاو  ای ـفرهنگ، ی   ـشد ارزاـبعاا ـبط اـتبرا در ارپاسخ گویی ان، هشگروپژی از یگروه دگرـ  

رت از که پاسخ گویی عباا چر، ستوت ایگر متفادفرهنگ ن و مازیک فرهنگ به ن و مازیک از ها د آ نبررکاو پاسخ گویی اع نوا

ا   د ،  رـفوری ارـضری و وـفی اـهرهنجاو ا  ـه، ارزش ا ـ هزنیااز ه ـجتماعی م یباشد کاندگی زومی    ـی عمـیژگوک ـی

 (  .Cohen & Eimicke, 1995ست ) اها برخاسته ن مازساو ها وه گر

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

کسانی که و نسته دم دامنتخب مراران سیاستمدو ی لتی عمومدوبخش ن کنارکان را از پاسخ گویا، عمومیی یک طبقه بنددر -

 ( .Dubnick , 1998دم ) مرو هی وگری سانه هاه، رمجلس یا کنگرا ز: د ـتنرعبا، تند ـهساه وـخ خـپاس

لیت ومسؤوت از متفای شتهادای  با برـل، ود ـنندامی "جتماعیالیت ومسؤر هنجا"یک را پاسخ گویی ،  انندیشمنداز ابرخی ـ  

 ( .Licht&Behn, 2001ست  ) ه اتی شدومتفای شتهاداپاسخ گویی نیز بر، از  یجتماعا

، آن را ستاتأکید رد موم سواره هزدر یش تر ـه بـد  کـنندایـمفهومی مرا که پاسخ گویی آن ( ضمن 0111ری )مات و کا

ی رـگیازه دـنا"در د ـه پاسخ گویی بایند کد دارعتقاو امی کنند اد قلمد "یـهارش دزـگو یابی د، ارزعملکری گیرازه ندا"س ساا

 (.   0868، طهماسبیر و باشد )قلی پوردار ت باالیی برخوـ همیاز ا "درـعملک

پاسخ گویی "د:  ین چنین تعریف کرم آن را امفهوان م یتو، پاسخ گویی عمومیوت از متفای هاه یدگاو دشت ها دابا توجه به بر

م نجاابه ه را شدار گذی والیتهاومسؤدرآورده و ل ـه فعـبد را وـخرات اـختیاست که امر این ابه ن مازساوه و گرد، فرام لزا

)که معانی ی معنا لغودن صریح بوو شن د روجووبا ی لیت پذیرومسؤو پاس خگویی وت (.   تفا0868، )فقیهی "برسانند. 

ف اداری و رـعواژه در ن ـی،  الیتوؤـونی   مسانـقو وقی ـیف حقرتعادن مانع بوو نیز جامع ارد ( و دـنی یرپذیرـتفسوت و اـمتف

لغت در لیت وست. مسؤاگرفته ار   رـقدی اـیی  زاـهده   تفاـسرد اوـمدی یازمجامع علمی با تسامح در حتی و فرهنگ عمومی 

سد که ریبه نظر مه دارد. بر عهدری را ست که پیامد کااکسی ول مسؤوت ـسن ادـع شـقوات ـساخوزباال و ؤـسرد موی به معنا

نظر رد موم مفهواز قل بخشی احدن بیاای برواژه مناسب ترین و ترین ف صطالحی شفای و الغوظ ه  لحاـویی بـپاسخ گواژه 

وت متفاه یددگرح مطر "پاسخ گویید یکررو"ان  وـت عنـلتی نوین تحدومدیریت در که دی یکرروشت با داما باید توجه اباشد. 

آن نظایر ر و ختیارت، اقد، فرماندهی، یاستن رینی چووعناه عی کننداکه تداز آن بیش  لیتومسؤ، واژه خالصهر ست. به طوا

ناشی ارض عوت و ذیرفتنتبعاـپو رفتن ـگار رـقال ؤـسرد وـمدن ، وـخذ بامفهومی باشد که بیانگر مؤه بر گیرنددر د   ـد بایـباش

ه و عی کننداند تداپاسخ گویی می توواژه ین جهت از است. ا و لؤـمسد رـفی اـهرکام اـنجو اهی اوـنو مر ت، اواخذ تصمیمااز ا

ر  اـنتظا ن اوـیتـت مـسول اکه مسؤدی فراز که تنها ا چر، باشدآن مکمل ، بهتررت یا به عبام و ین مفهواز ابخشی ن ترجما

چه "برابردر  "چه کسی"ست که ان  ـیام ـه مهـما نکتامیباشد. د تکالیف خوات و تعهدی نیز پاسخ گوو او شت داپاسخ گویی 

 "صالحیت و حق  "چه کسانی"، یگررت دباشد. به عبا "پاسخ گو "باید وت ـسل اؤـمس "ریمواچه  "ره بادر "جعیایا مراد فرا

 ( . 0860،تیانی ـشآی ـد  )نجفـنرا دارف ـمختلی هاول در رده مسؤاد فرازا "هیاپاسخ خو "و "دنرـکال ؤـس

 ت.ـسی اذیرـلیت  پوؤـمسب  اـتزویی  باـپاسخ گ هـت  کـسا( معتقد 0110ون)چانگ 

باید به تفصیل با ت مااقدی  ااـه هـیم ر  و اـتمان ندوهرـر شـنظاز میکند. ود محداران را گزرکار ختیارت اپاسخ گویی قد

  (. 0ول نمایند )جدده ستفاءاسون  اـشدخورات ختیااز انند انتواران گزرتا کاد مشخص شوت جزئیا

 یلیت پذیرومسؤو یسه پاسخ گویی : مقا1ول جد

 یلیتپذیرومسؤ پاسخگویی مؤلفه

 سیعو هشدود محد رختیاا

 زینمند سااتو ویپیر ارقتدا

 لستقالا بستگیوا بطهرا

 فهد
دن قل کراحد

 لت بددو

دن کثر کراحد

 بلت خودو

 مثبتیجنبه ها منفیی جنبه ها تأکیدبر

 لستقالا لکنتر صلا
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 دعتماا دعتماابی  نکنارکا

 داشپاه و نگیزا تنبیهارش و گز اربزا

 خطر پذیر خطر گریز خطر

 رفتار
ه و شدود محد

 نهرامحافظ کا

و خالقیت 

 آورینو

 ریتئو y ریتئو x ریتئو

 

ان ندول   شهرـمقابدر دماتی ـخی  اـهن ما زاـکه سد دارد جور ونتظاو این تقاضا اها ربیش تر کشودر پاسخگویی عمومی اع نوا

و خدماتی ی هان مازسار نتیجه کادم و ه   مرـدمت بـیه خاراپاسخ گو باشند. یعنی به چگونگی ن جعه کنندگاامرن و مشتریاو 

د. نمی شوم نجادم اها به مرنما زفعالیت سارد موارش در یه گزاراپاسخ گویی فقط با د. بیش تر توجه شوان ندوشهری نظرها

ف  پاسخ گویی ـمختلی شکل هاد جورو وین د، از ایه می شواراتی ومتفااد فرابه دارد و مختلف ی جنبه هاه  دـیه شت اراخدما

پاسخ گویی ن موامدیریت پیراداره و علم ان  مندـندیشری از ابسیاه، مدآبه عمل ی سی هارسد. طبق برربه نظر میوری ضر

ده مختلفی تقسیم کراع نوابه را ی پاسخ گویو ند اخته داپرع ید خویش به موضودیه از زاوهر یک و ند ده انظر نمور ظهاو ابحث 

نظر ف صرآن ر ـیش  تـبسط باز ین اهش نمی باشد بنابروین پژابحث ع موضورد ین مودر اسی بیش تر را  که برـنجاز آند. ا

 0ول قالب جدان در ندیشمنداتوسط ه شدح و می مطرـپاسخ گویی عماع نواز ابرخی ، هشوصلی پژف ابا توجه به هدده و نمو

 د. شو یه میارا

 پاسخ گوییاع نو: ا2ول جد
 پاسخ گوییاع نوا ان    صاحب نظر

 ع .  همه نواز ترکیبی ی، پاسخ گویی به مشتر، سیاسیاداری،    (2001)متکالف 

 .   )سیاسی، قانونیاداری، جانشین سه پاسخ گویی (پاسخ گویی مدیریتی   (2000)لی

مین ن ، یلماو

 (2000) رادوسبا،

 عمومی .  ت خدماران پیمانکاو لت دو كپاسخ گویی مشتر

مک کویت  و مالمر 
(2000) 

ادی فرو اهد دیه می ن ارامازخدمتی که ساع پاسخ گویی به نوع تعیین نو

 می کنند.ده ستفااز آن اکه 

م  هااینگرك و امزرو
(2000) 

، )مانیزسا(تبی اسلسله مرل . کنتر0خلی :  ه داکنندل منابع کنتر

ه کنندل منابع کنترد.   یال زستقالابا ای، حرفه ل تر. کن0کم   ل ستقالابا

ل ستقالابا ، سیاسیل . کنتر0کم  ل ستقالابا ، قانونیل . کنتر0جی:  رخا

 د.یاز

پاسخ گویی به ن، کنارپاسخ گویی به کان، ستاادپاسخگویی به فر  (1379) نیالوا

 قتضایی.اپاسخگویی و لیتی ومسؤد خوزار، پاسخ گویی به باان، ندوشهر

پاسخ گویی به ، سیاسیای، حرفه ، تبیاسلسله مرل :  معموی هال مد (2001)تزارشو

– قانونی خگویی پاس اداری، –دی.   عملکرل:   محل کنترس ساابرزار  با

 ،قانونی ،تبیامر سلسله ای، حرفه:   یگرد یبند تقسیم قانونی پاسخگویی

 .سیاسی د،عملکر یبرمبنا ،تیکاکرروبو

 هیکسرد یچار

(1998)  
 ای .  حرفه ، مالی، خالقی، اعمومی، قانونی، سیاسی، پاسخگویی مدیریتی

 خالقی .، اتیکاموکردی، دعملکر، مالی، پاسخگویی قانونی  (2000) جنسن
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 سیاسی .، تبیاسلسله مرای، حرفه ، پاسخگویی قانونی  (1997) كمزرو

ن و برتسورا

  (1999)رکاآ

 .خالقی ، اکتیرمشا، جتماعیاپاسخ گویی 

 

پاسخ ع نهایت شش نو، در همیتاایز   ـیط حارـسایر شو پاسخ گویی عمومی ی سی جامع مبانی نظرربا بر، هشوین پژدر ا

و امع ـبتًا جـنسو ند ـی باشـپاسخ گویی ماع نواز اجتماعی که تلفیقی و ای ـخالق، االیـمدی، رـعملک، تیکاموکر، دگویی قانونی

لتی به دوش  ـبخدر ویی ـخ گـد پاسـر چنـست که هاهمیت این نکته حایز اکر ذگرفتند.  ارسی قرربررد  وـم، تندـل هسـکام

ارد، ندد جوه وش  خصوصی یا خصوصی شدـبخدر ی ـویی سیاسـخ  گـیکن پاسـلد، وـی شـمد اـیجای ـشکل بخش خصوص

 ست. انگرفته ار مقایسه قررد ین مطالعه تطبیقی پاسخگویی سیاسی مودر این ابنابر

 هشوینه پژپیش 

ول جددر ست. ده المللی بوابین ت  االـین  مقـم چنـ هو نامه ن پایاو چندین مقاله ع ین موضواز اپاسخ گویی عمومی پیش   

 ست.  ه اشدر آورده   اـختصاه ـها بآ ننتایج و هش ها وین پژاز ابرخی  8

 پاسخ گویی عمومیزه مرتبط با حوی هش هاو: پژ3ول جد
  

 ان    هشگروپژ
 نتایج رسیبررد ه موحیط

 ارینود و انایی فردا

 (0112)  ستمیر

 

در نقشپاسخگوییعمومی

 عمومید عتماء اتقاار

طریق را از عمومی د عتما، اپاسخ گویی عمومی

ار تحت تأثیر قران، ندوضایت شهرروی ربر اری ثرگذا

 هد.دمی 

 (0868) ییروز

 

 سی پاسخ گوییربر

و سیاسی ، مانیزسا

ی هان مازفرهنگی سا

ن ستاالتی ت دوخدما

 ن     هرمزگا

قت تعیین دبه ی چگونگی پاسخ هارات و روش مقر

جلب و تعیین می کند را ها ن مازین سااگویی ه، شد

اداری پاسخگویی ارد و همیتی ندع اجوب رباارنظر 

 فعلی مناسب نیست.  

 ( 0861بی)اعرا

پاسخ گویی م مقایسه نظا

پاس م با نظاان یرالت دو

کشو  درلت دوخگویی 

ن، نگلستا، انسهافری هار

 مریکا  و اپن ژا

ی در جدت با مشکالان یرر اند کشون داده انتایج نشا

در سطح پاسخگویی و ست اجه امینه پاس خگویی موز

جامعه مدنی م اداری و نظا، ساسیق احقوی هاز هحو

 ست.اپایین 

 (0868) میرز

ی نقش فرهنگ پرسشگر

پاس خگویی ء تقادر ار

 انیرری ای اداهان مازسا

د یجااشد که با ی هش چنین نتیجه گیروین پژدر ا

ان می توع جوب ربااربین ی در فرهنگ پرسشگر

را لتی ی دوهان مازسان الوپاسخگویی مسؤان میز

 ء داد.تقاار

 (0861اد )نژری تیمو

ب باارضایت ان رمیز

پاسخگویی ع از جور

 ان  تهرداری شهر

سخ گویی پاع از جوب رباارکه ن داد نتایج کلی نشا

دارای ضی یا راناان،تهرداری مناطق شهرن متصدیا

 ست.   اضایت نسبی ر

حیمی   و رفقیهی 

(0861) 

 

ضعیت پاسخ وسی ربر

ی هان مازسادر گویی 

 ان  یرالتی دو

 

نی رت دروست که به ترتیب نظااز آن انتیجه حاکی 

رت نظاو مدنی ی هادنهارت نظا، لتیی دوهان مازسا

بر را لتی بی شترین تأثیر ی دوهان مازبر ساان ندوشهر

دارد لتی ی دوهانما زپاس خگویی سام نظای مدرآناکا
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یک به دحد نزدرحکومتی ی هادنهارت تأثیر نظاو 

 ست.   امتوسط 

جانی    وز بی فیراد

(0868) 

سی بر زربارت و ثر نظاا

مؤلفه و پاسخگویی روی 

 ی آن  ها

 

کل  سیزربارت و هر چه نظا،ند ن داده انتایج نشا

پاسخگویی محتمل تر از ناشی ی هارفتارباالتر باشد 

 ست.   ا

گلر  رتاو سکالتگر ا

(0118) 

بطه بین پاسخ گویی را

مالی د عملکرو لت دو

 سوئیس  ر کشو

 

بطه مثبت بین پاسخ د راجواز وهش حاکی ونتایج پژ

 مالی می باشد.   ط نضباو الت دوگویی 

داز و اس. جی. س، توما

 (0110ت  )سکاا

بط بین پاسخ رواسی ررب

و ضایت شغلی ، رگویی

 د  عتماا

 

و ضایت شغلی رند که بین ن داده اهش نشاونتایج پژ

بطه ، رامدیریتو به سرپرست مستقیم د عتماا

 د دارد.   جوداری ومعنا

نش راتر همکاارهاسو

(2110) 

پاسخ ات ثراسی ربر

و سیاسی رت مها، گویی 

نه تنش شغلی راهوشیا1

د ملکرعت جاروی دربر 

 شغلی  

 

بطه بین متغیر راسیاسی رت که مهان داد نتایج نشا

، شغلید عملکرت جادر -نهراپاسخگویی هوشیای ها

 ارقر تأثیر تحت را شغلی تنش نهراهوشیا–پاسخ گویی 

 .   هدد می

 (0990ل  )ساموئل پائو

ت خدمادر پاسخ گویی 

وج، بخش عمومی: خر

 ل  کنترا و صد

ثیر مثبت پاسخ گویی عمومی ند که تأن دادنتایج نشا

از ند ابخش عمومی می توت خدماد عملکرروی بر 

ی هارکازوساروی بر ف صری تکاب از اجتنااطریق 

ده از ستفاو اتبی اسلسله مرل کنترلی مانند کنتر

ر کازوبا سااه همرا صدوج، هایی مانند خررکازوسا

 د  شوداده یش افزل اکنتر

 (0118ن)توربا

پاسخ گویی بخش 

ی هااردادقرو ی عموم

ی بر مبناری سپاون بر

رت تجان در طمیناا

CIC) ) 

 

چنین ده از ستفااکه ن داد هش نشاونتایج پژ

طریق را از تیک اموکردحکومت د هایی عملکراردادقر

لت ی دوفعالی تها 2باعث  "شتن امحرمانه  نگهد

لت ت دوهیأد می شوی لت سردو "تخریب می کند. 

ب جتنان انمایندگاو  مقابل مجلسدر پاسخگویی از 

 کنند.   

 

 

ین اتمرکز ، ستح امطرزه ن  حوـیاا ـرتبط بـمی هشهاومقایسه با سایر پژ، در هشوین پژابا ط تبادر ارنکته مهمی که 

و خالقی اپاسخ گویی ، پاسخ گویی مالیدی، پاسخ گویی عملکر،  کـتیاموکردپاسخ گویی ، پاسخ گویی قانونیاع نواهش بر وپژ

ت   اـبیدر اده ـکر میباشند. همانطو "پاسخ گویی عمومی"نهایی و صلی ی اهاه ت   که تعیین کنندـسااعی ـجتما پاسخ گویی

سی ربرو پاسخ گویی اع نواتمرکز بر م دـعزه، وـن حـیدر ای ـقبلی اـهشهوژـکثر پاصلی اضعف ، شدان عنوو سی رهش بروپژ

، پاسخ گویی عمومیزه حوه در شدم نجای اسی مطالعه هاربرس ساار ت. بـسده اوـویی بـخ گـپاساع نوودی از امحداد تعد
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وی ی ـلگو اد  ـنا ر داد هارـه قـمطالعرد  وـمرا پاسخ گویی عمومی اع نواها ودی از آن محداد ا تعدـه  تنهـکه د ـمشخص ش

 ارد. ندد جوه ونظر گرفته شداع در نواین ب انتخاای ابر

 هش  وپژی فرضیهها  

ضعیت از وتحلیلی علمی ان ها بتون  آ نوـمآزا ـا بـدند تـین شویر تدرت زهشی فرضیه هایی به صووپژدی یکرد رویجاای ابر

 داد.  یه اری ارابانکدم پاسخ گویی عمومی نظا

 د دارد. جوداری ومعناوت تفا، یـخصوصاری دـبانکو ی ـلتاری دودـبانک "ومی ـو یی عمـخ  گـپاس"صلی: بین افرضیه  

فرضیه ارد. ندد جوداری ومعناوت تفا، یـخصوصاری دـبانکو ی ـلتاری دودـبانک "پاسخ گویی قانونی"ی یک: بین فرضیه فرع  

 د دارد.  جوداری ومعناوت تفا، خصوصیاری بانکدو لتی اری دوبانکد "تیکاموکردپاسخ گویی "بین دو: فرعی 

فرضیه د دارد.جوداری ومعناوت تفا،  یـخصوصاری دبانکو لتی اری دوبانکد "دیپاسخ گویی عملکر"فرضیه فرعی سه: بین  

فرضیه فرعی پنج: ارد. ندد جوداری ومعناوت تفا، یـخصوصاری دـبانکو ی ـلتاری دودـبانک "پاسخ گویی مالی"بین ر: فرعی چها

بین  فرضیه فرعی شش:ارد. ندد جوداری ومعناوت تفا، یـخصوصاری دـبانکو ی ـلتاری دوبانکد "خالقیاپاسخ گویی "بین 

 .  د داردجوداری ومعناوت تفا، خصوصیاری بانکدو لتی اری دوبانکد "جتماعیاپاسخ گویی "
 روش تحقیق 

و لتی اری دوبانکددر ویی  عمومی ـخ گـی پاسـی تطبیقـسربرم  آن، اـنجف از اهدو توصیفی ، هشوین پژی اجهت گیر

نی اهش میدوپژع نوو از کمی ، هشوصبغه پژو یی اگرت ا  ـثب، اهشوژـف ی پـفلسی خصوصی م یباشد. مبنااری بانکد

ر ـبای هـگزین 81ه  ـین پرسش ناماست. اپرسش نامه ، هادآوری داده گرار بزردی و اه  موـمطالع، هشوپژی تژاسترامیباشد. 

ت لیکرای تبه رنج   ـف پـطید و وـموجارد تاندـساه ـپرسش نامو ها ی آن مؤلفه هاو پاسخ گویی عمومی اع نوس   ااـسا

در مشابه ارد و ستاندابه پرسش نامه ی آن تکااه  به ـبا توجن و خبرگااز نفر  20یی پرسش نامه با تأیید نظر رواید. دحی گراطر

ه ـک 189/1ا  ـت بـسار ـباه برـ پرس ش نامی هاه از داده مدآست دبه خ نباوکری   اـلفآریب ـد  . ضـیدل گرـمینه حاصزین ا

تقل  )به هم ـغیر مسوه گردو پرسش نامه به ی هاداد هجا که ار داد. از آن تأیید قررد مورا سش نامه ی    پرـنر درواـعتبا

فرضیه ، ستط ای  پاسخ گویی عمومی مربوـنسبت به یک متغیر یعن، خصوصیولتی ی دوبان کهاأم تون یعنی مشتریا، بسته(وا

اع نوی امؤلفه های تب هبندای رهم چنین بر، گرفتندار قرن مورد آزمو "ی   ـجزوه ـمقایسن وـمآز"س   اـساهش بروژـپی ها

نظر رد موری ماآهش جامعه وین پژدر اهش   وپژری ماآنمونه و ید.   جامعه دگرده ستفاا "فریدمنن  وـمآز"از  ویی ـخ گـپاس 

ت ـلدورمایه ـا سـکه ب ستاشامل فعالیت بانک هایی ان یردر التی اری دوخصوصی می باشد. بانکدو لتی ی دوبانک هان مشتریا

ن صاحباان ت  به عنوـلن دونمایندگاو ست الت دوین بانک ها متعلق به م اند. سهاه اشرکت سهامی تشکیل شدرت وـه صـب

ر ـغیی ا ـک  هـیس  بانـتأسزه جان ای  به موجب قانوـخصوصاری شرکت می کنند. بانکدده لعاق افودی و مجامع عام در سها

ی اـرکت   هـب شـقالدر لتی دوحقوقی غیراد فرو احقیقی اد فراری اا  سرمای هگذـب 0829ه   اـین مدوررـفب وـمص، یـلتدو

هش بدین وین پژری اماآ(. جامعه 080، ص 0862ی، شاهددی زاده و ست )هااشکل گرفته رت تجان ابع    قانوـهامی تـس

یک بانک خصوصی و لتی دوقل یک بانک احددر ه ـکان رـهر تهـشی ا ـک هـبانن  تریاـتمامی مش "د: تعریف می شورت صو

ه ـه بـ. با توج"می کنندده ستفااها ت آن خدمااز هش وین پژم انجان اماو  در زند ـم یباشب حسان دارای مازهم ر به طو

توزیع  نفر از مشتریان شعب بانک صادرات 21نظر استادگرامی بین حجم نمونه با  ، هشوین پژری اماآجامعه دن  وـبود دـنامح

 گردید. 

ر با معیاه و شدی فی طبقهبنددتصاروش  ه ـا بـتکاا ـه بـپرس شنام، م یباشدود هش نامحدوین پژاین که جامعه ابا توجه به 

،در شعبه پنج جعه به ابا مرحوزه یک بانک صادرات اصفهان و مرکز ب و  رـغق، ر ـشب، و ـجنل، ما ـایی شـفیاپنج منطقه جغر
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، هشور پژـبی شتر عتباای اهشگر بروشد. پژار داده قر، شتندری داماآیط مشابهی با تعریف جامعه اه   شرـکتریانی ـمشر ختیاا

بر با اپرسش نامه برد عد 21اد نهایت تعدو در افی( ـضاه ـشنامـپرس 01ود  دـ)حد وـنمی یع پرسش نامه بی شترزبه توام قدا

ان  دیرـماز ی ـبرخری اـهمکم دـع، هش هاوین گونه پژی ایت هاودمحد جملهاز گرفت. ار رـل قـتحلیرد موری ماآحجم نمونه 

 .تـسن اتریاـمشاز ی ـبعضری اـه همکـحیدن روپایین بوو یع پرسش نامه زتوص خصودر ا  ـک هـبان

 

  یافته ها

ن ی مشتریاـیعن(، ه تـبسوام ـه هـغیر مستقل )بوه گردو پرسشنامه به ی هاداد هین که اها  با توجه به داده تحلیل و تجزیه 

س اـساهش بروپژی فرضیه ها، ستط اومی مربوـویی عمـخگـنسبت به یک متغیر یعنی پاس، صادرات و پارسیانبانک أم تو

را هش وپژی فرضیه هان موای آزبر  spssار فزم انری هاداده  8ول گرفتند .جداررـقن وـمرد آزوـم "جیزوه ـمقا یسن وـمآز"

 صد میباشد. در 8دل هش معاوین پژری اداهد.. سطح معنادمین نشا

 جیزوه ـمقا یسن وـمن آزموای آزبر  spssار فزم انری هاداده  8جدول 

 انحراف معیار اختالف میانگین انواع پاسخگویی
انحراف معیار 

 میانگین
 t حد باال حد پایین

سطح 

 معناداری

 نتیجه

 آزمون

 رد فرضیه 000. 3.819 67961. 21325. 11688. 97792. 44643. قانونی

 رد فرضیه 000. 4.551 6432944478. 2512110559. 0982692030. 8221791398. 4472527519. اخالقی

 تایید فرضیه 000. 4.120 6714249934. 2333369142. 1097995153. 9186486536. 4523809538. عملکردی

 رد فرضیه 004. 2.986 4925141802. 0979620036. 0988879630. 8273560571. 2952380919. دموکراتیک

 تایید فرضیه 005. 2.894 50074. 09212. 10242. 85687. 29643. مالی

 تایید فرضیه 001. 3.406 4886538920. 1276726472. 0904739654. 7569595026. 3081632696. اجتماعی

 

 داری وجود دارد.بین بانک صادرات و بانک پارسیان تفاوت معنا"پاسخ گویی قانونی "فرضیه یک 

 

 

 

 

 های پاسخ گویی قانونیه ، میانگین و رتبه مولف 8جدول 
 دولتی

 قانونی
 خصوصی

 رتبه کل رتبه در بعد میانگین میانگین رتبه در بعد رتبه کل

 9 2 3.8 اجرای صحیح قوانین و مقررات 3.271429 2 14

 13 3 3.714286 اطالع رسانی به هنگام قوانین و مقررات 3.185714 4 18

4 1 3.457143 
بخشنامه های صادره از سوی بانک مرکزی اجرای 

 صحیح
3.414286 4 24 

 3 1 4.028571اطالع رسانی قونین بانک از طریق کاتالوگ و بروشور  3.257143 3 15
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 به مشتریان

 

ن موآز"س ساامی باشند. بر درات صابانکاز  ر ـتر گ  زـبـپارسیان بانک "انونی ـپاسخ گویی ق"ی مؤلفه های تمامی میانگین ها

 "و در بانک پارسیان  "ی  زـک مرکـبانی سودره از صای صحیح بخش نامه هاای  رـجا "ه  ـمؤلفدر بانک صادرات  "فریدمن

 "ره ما، آ8ول   دـق جـطبآورده اند . ست دبه را تبه یک اطالع رسانی قونین بانک از طریق کاتالوگ و بروشور به مشتریان ر

ویی ـین که میانگین پاسخ گاا  توجه به ـبو ت ـس( ا 98/0<609/8ی )ـنابحرار دـمقاز ر ـتر گ زـب "هازوج مقایسه  نموآز

ویی ـخ گـپاسان زـه میـت کـه گرفـنتیجان می تو، ستا 6080/8صادرات بانک ای  رـبو  0686/8پارسیان ـبانکای رـانونی بـق

صد در 8از کوچکتر داری(اـ)سطح معنن موآز sig ن   چوو ست التی اری دوکدباناز خصوصی بیش تر اری بانکددر  انونی ـق

اری بانکدو لتی اری دوبانکددر ین پاسخ گویی قانونی ـبداری اـمعنوت اـه تفـکد رـکی رـه گیـنتیجان ین می تواست بنابرا

نین اوـانی قـسع رالـطا " یمؤلفه هاوت در بیش ترین تفا 8ول جدد دارد. در جوود  ـصدر 8ی اـطح خطـسدر ی ـخصوص

 د.  می شوه مشاهد "قوانین و مقررات صحیح ای جرا "و  "نبه مشتریار شووبرگ و طریق کاتالواز   ک ـبان

 د دارد.  جوداری ومعناوت تفا، خصوصیاری بانکدو لتی اری دوبانکد "تیکاموکردپاسخ گویی "بین دو: فرضیه 

 تیکاموکرد ییگو پاسخ یها مؤلفه تبهر و میانگین: 2 ولجد

 یدولت
 کیدموکرات

 خصوصی

 کل رتبه بعد در رتبه نیانگیم نیانگیم بعد در رتبه کل رتبه

 28 1 3.157143 ها بانک امور در مشتریان مشارکت 2.842857 1 29

 34 3 2.428571 مدیر انتخاب در مشتریان مشارکت 2.085714 3 34

 33 2 2.657143 بانک یتگذارسیاس در مردم نمایندگان مشارکت 2.428571 2 33

 

 نموآز" سساا بر. میباشندصادرات  بانک از تر رگبز   پارسیان بانک "تیکاموکرد گویی پاسخ" یها مؤلفه یها میانگین تمامی

 هـب را کـی هـتبر "  اـبانکه رموا در نمشتریا کترمشا " مؤلفهپارسیان بانک  در مـه و ـ صادراتبانک در مـه " دمنـفری

 توجه با (و 98/0 < 98/0ت )ـسا یـنابحر ارمقد از تر رگبز "هاج زو مقایسه نموآز " رهماآ 8 ولجد طبق. ستا آورده  تـسد

 نتیجه انتو می ،ستا 9281/0 صادراتبانک  ایبر و 1182/0ـ پارسانبانک ایرـب کـتیاموکرد ویی ـگ پاسخ میانگین که ینا به

 نموآز  sig نوـچ.  تـسا لتیدو اریبانکد از شتر بی خصوصی اریبانکد رد تیکاموکرد گویی پاسخ   انزـمی هـک گرفت

 گویی پاسخ بین داریمعنا وتتفا  هـک درـک ینتیجهگیر انتو می ینابنابر ،ستا صددر 8 از تر کوچکداری(معنا )سطح

 " هـمؤلف در وتاـتف رینـت یشـب 2 ولجد در. دارد دجوو صددر 8 یخطا سطح  در پارسیانبانک  صادرات وبانک  در تیکاموکرد

 و یـلتدو اریدـبانک "  دیرـعملک وییـگ  خـپاس" بین: سه فرضیه.   دمیشو همشاهد " امور بانک ها در نمشتریا  کتراـمش

 .  دارد دجوو داریمعنا وتتفا ،یـخصوص اریدـبانک

 

 

 

 

 

 دیعملکر گویی پاسخ یها مؤلفه تبهر و میانگین: 6 ولجد
 خصوصی یعملکرد یدولت
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 کل رتبه بعد در رتبه نیانگیم نیانگیم بعد در رتبه کل رتبه

 22 2 3.471429 مشتریان به ساالنه عملکرد اطالعات ارائه 3.085714 1 20

28 3 2.9 
 یسیاستها تحقق میزان به مربوط اطالعات ارائه

 دولت
3.171429 3 27 

 11 1 3.757143 خدمات دریافت یبرا انتظار زمان بودن حداقل 3.057143 2 23

 

س ساالتی می باشند. بر اری دوبانکداز  ر ـترگ خصوصی بزاری بانکد "دیپاسخ گویی عملکر"ی مؤلفه های تمامی میانگین ها

ارائه "و در بانک صادرات  "انکی  ـبت یافت خدماای دربرر نتظان امادن زقل بواحد "مؤلفه پارسیان بانک در  "دمن ـفرین موآز"

ر ـترگ  زـب "ا  ـهزوج ه ـمقایسن موآز "ره ما، آ8ول ست. طبق جدآورده است دبه را ه  یک ـتبر"شتریان عملکرد ساالنه به م

خصوصی اری بانکدای بردی   رـویی عملکـین که میانگین پاسخگابا توجه به ( و 98/0< 001/1ست )انی ابحرار مقداز  

پارسیان بانک دی در پاسخ گویی عملکران گرفت که میز   هـنتیجان وـی تـم، ستا 9012/0لتی اری دوبانکدای برو  0081/8

ی ه  گیرـنتیجان وـین می تاست بنابراصد در 8از کوچکتر داری( )سطح معنان موآز sigن ست. چوـ صادرات ابانکاز ر ـبیش ت

صد در 8ی سطح خطادر خصوصی اری  دـبانکو لتی داری دوبانک دی در بین پاسخ گویی عملکرداری معناوت که تفاد کر

 د.  می شوه مشاهد "ن ساالنه به مشتریاد عملکرت طالعاایه ارا "ه  ـمؤلفوت در بیش ترین تفا 6ول جدد دارد. در جوو

 د دارد.  جوداری ومعناوت تفا، صیخصواری بانکدو لتی اری دوبانکد "پاسخ گویی مالی"بین ر: فرضیه چها

 

 مالی گویی پاسخ یها مؤلفه تبهر و میانگین: 9 ولجد
 خصوصی یمال یلتدو

 نیانگیم بعد در رتبه کل رتبه
 

 کل رتبه بعد در رتبه نیانگیم

32 4 2.557143 

 مشتریان به ساالنه بودجه اطالعات ارائه

 

 

2.814286 4 32 

31 3 2.628571 
 مالی یها جویی صرفه مورد در اطالعات ارائه

 بانک
2.857143 3 31 

26 2 2.942857 
 جهت بورس در بانک مالی یها صورت ارائه

 گذاران سرمایه اطالع
3.114286 2 30 

 21 1 3.471429 مالی یها گزارش تهیه  و مالی شفافیت 2.942857 1 25

 

 نموآز" سساا بر. باشند می صادراتبانک   از رـت گ رزـب ـ پارسان بانک "  الیـم وییـگ خـپاس" یها مؤلفه یها میانگین تمامی

. ندا آورده تـسد هـب را یک تبهر " مالی یهاش ارگز تهیه و مالی شفافیت "   هـمؤلف پارسیانانک ب ـ صادرات وبانک در "فریدمن

 که ینا به توجه با و (98/0< 691/0) ستا نیابحر ارمقد از تر رگبز "هاج زو مقایسه نموآز " رهماآ ،8   ولدـج قـطب

 هـک تـگرف هـنتیج انوـت می ،ستا 1010/0 صادرات  کـبان ایرـب و 0829/0 پارسیان بانک ایبر مالی گویی پاسخ میانگین

 از تر کوچک داری(معنا )سطح نموآز   sig نچو. ستا صادرات بانک از تر بیش ـ پارسیانبانک در الیـم وییـگ  خـپاس انزـمی

  کـبان و تصادرا بانک در  الیـم وییـپاسخگ بین داریمعنا وتتفا که دکر یگیر نتیجه انتو می ینابنابر ستا صددر 8

 ش ارزـگ تهیه و مالی شفافیت " مؤلفه در وتتفا ترین بیش 9 ولجد در.  د دار دوـجو دـصدر 8  یاـخط طحـس در پارسیان

 .دمیشو  هاهدـمش "   الیـم یاـه
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 .  دارد دجوو داریمعنا  وتاـتف ،یـخصوص اریبانکد و لتیدو اریبانکد "خالقیا گویی پاسخ" بین: پنج فرضیه

 

 

 خالقیا پاسخگویی یها مؤلفه تبهر و میانگین:  01ولجد
 خصوصی یاخالق یدولت

 نیانگیم بعد در رتبه کل رتبه
 

 کل رتبه بعد در رتبه نیانگیم

 17 9 3.585714 مشتریان مشکالت به رسیدگی 3.242857 8 16

 12 7 3.742857 ها وعده به عمل 3.071429 11 21

 4 3 4.014286 ریانمشت نیاز مورد اطالعات ارائه 3.3 7 13

 7 4 3.885714 مشتریان یها یها سوال به پاسخ 3.414286 2 5

 1 1 4.114286 مشتریان با محترمانه رفتار 3.385714 4 7

 26 13 3.228571 یخوار رشوه عدم و یباز پارتی عدم 2.928571 13 27

 19 10 3.571429 اسالمی یها ارزش به بودن متعهد 3.814286 1 1

 18 11 3.571429 کارکنان و مدیران بودن دسترس در 3.371429 5 9

 20 12 3.514286 زائد تشریفات و یکاغذباز عدم 3.314286 9 12

 2 2 4.071429 امور انجام در مشتریان راهنمایی 3.1 10 19

22 12 3.071429 
 مشکالت طرح یبرا مسئوالن به مراجعه سهولت

 کارکنان با مشتریان احتمالی
3.614286 8 16 

 8 5 3.857143 ممکن زمان کوتاهترین در مشتریان امور انجام 3.357143 6 10

 10 6 3.8 مدیران و کارکنان تواضع و فروتنی 3.385714 3 6

 

 نموآز" سساا بر. باشند میصادرات بانک از رـت گ رزـب ـ پارسیانبانک "خالقیا گویی پاسخ" یها مؤلفه یها میانگین تمامی

 با محترمانه رفتار" مؤلفه ـ پارسیانبانک در و "سالمیا یها ارزش به دنبو  دـمتعه"  هـمؤلفصادرات انک ب در "فریدمن

 ستا نیابحر ارمقد  از رـت  رگزـب "ها زوج مقایسه نموآز " رهماآ ،8 ولجد طبق. ندا آورده ستد به را یک تبهر " نتریاـمش

 2916/0صادرات بانک  ایبر و 9899/8 ـ پارسیانبانک ایبر خالقیا وییخگ پاس میانگین که ینا به توجه با و (98/0>880/1)

 نموآز sigن چو. ستصادرات ابانک  از رـت بیش ـ پارسیانبانک در خالقیا گویی پاسخ انمیز که  تـگرف نتیجه انمیتو ،ستا

 خالقیا گویی پاسخ بین ریدامعنا وتتفا که دکر  یرـهگیـنتیج انتو می ینابنابر ستا صددر 8 از کوچکتر داری(معنا )سطح

 " یها مؤلفه در وتتفا ترین بیش 01ولجد در. دارد دجوو صددر 8 یخطا سطح در ـ پارسیانبانک و صادراتبانک  در

 وییـگ پاسخ" بین: شش فرضیه.   دشو می همشاهد "رفتار محترمانه با مشتریان" و "راهنمایی مشتریان در انجام امور

 . دارد دجوو داریمعنا وتتفا،  ـ پارسیاننکبا صادرات وبانک  " اعیـجتما

 جتماعیا گویی پاسخ یها مؤلفه تبهر و میانگین. 00 ولجد

 یدولت

 یاجتماع

 خصوصی

 کل رتبه
 در رتبه

 بعد
 نیانگیم نیانگیم

 در رتبه

 بعد
 کل رتبه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

30 
7 

2.742857 

 به وارده احتمالی زیان و ضرر جبران

 3.114286  شهروندان
7 

29 

17 
5 

3.2 

 نیاز مورد و یضرور خدمات ائهار

 3.714286 شهروندان
3 

14 

 25 6 3.357143 خدمات ارائه در خطا حداقل 3.014286 6 24

 15 4 3.657143 خدمات ارائه در انصاف و عدالت 3.371429 3 8

11 
4 

3.342857 

 یها سیاست و استانداردها به یپایبند

 3.428571 دولت
5 

23 

 5 2 3.928571 خدمات ارائه موقع به و مناسب ساعات 3.671429 1 2

 6 1 3.928571 خدمات ارائه مکان بودن مناسب 3.628571 2 3

 

 سساا بر. باشند میصادرات بانک   از رـت  رگزـب ـ پارسیانبانک "جتماعیا گویی پاسخ" یها مؤلفه یها میانگین تمامی

 نمکا دنبو مناسب " مؤلفه ـ پارسیانبانک در و"رائه خدمات ساعات مناسب و به موقع ا"صادرات بانک  در " دمنـفری نموآز"

 اردـمق از رـت گ رزـب "  اـه زوج هـمقایس نموآز " رهماآ ،8 ولجد طبق. اند آورده تـسد به را یک تبهر "تخدما یهارا

      ـ پارسیانبانک یارـب اعیـجتما وییـگ خـپاس انگینـمی هـک ینا به توجه باو  (98/0<118/8)      ت      ـسا یـنابحر

 بیش ـ پارسیانبانک در جتماعیا گویی پاسخ  انزـمی هـک گرفت نتیجه انتو می ،ستا 8889/0صادرات بانک  ایبر و 0162/8

 " انندوشهر به وارده حتمالیا نیاز و رضر انجبر " یها مؤلفه در وتتفا ترین بیش 00  ولدـج در.  تـسصادرات ابانک  از تر

 .  دشو می همشاهد " انندوشهر زنیا ردمو و وریضر تخدما یهارا "و

 

  گیریبحث و نتیجه
ست. اق پاسخ گوییعمومی ـتحق، ومیـعمت دماـخ "ری  االـسدم رـم"ابی  ـیای ارزها بررترین معیااول متداز نتیجه یکی 

ای آن که تحت لودد لتی برمی گرو دوین  بخش خصوصی ـکتی برمشای به فعالیت ها، نخستین چالش پاسخگویی عمومی

ین  اابرـت . بنـساه ـیافتش ترـتوسعه گسل حای در هارکشودر هم و توسعه یافته ی هارکشودرم ـهزار، اـبار دـطرفت الحاـصا

شیو و ها رساختاد یجااتا با د ش  میشوـکوشاره هموده و توجه بورد لتی موو دوبخش خصوصی دن پاسخ گو بوع موضووزه مرا

خ  ـپاس"اع وـناعیت ـضوسی تطبیقی ربر، یمدبوآن پی در هش وین پژدر اچه د.   آن ر میسر شوماین امناسب تحقق ی هاه

و راه  هادپیشنها یهو ارا بخشوت آن در دو اـتفدن وـخص نمـمشو خصوصی داری بانک و لتی اری دوبانکددر  "ویی عمومیـگ

 یـلتداری دو بانک منظادر  عمومی گویی پاسخ یهارکازوسا تحققیتاـسو در را دوـبهب لـقاب طاـنق حالـصا تـجهدر  هاییرکا

 تنظیم ،ومیـعم وییـگ   خـپاس اعوـنا سساا بر هشوپژ ششگانه یها فرضیه رمنظو همین ایبر. دبو  یـخصوص داریکـبانو 

 با سهمقایدر  خصوصی اریبانکد "عمومی وییـگ خـپاس" دـیدگر هاهدـمش هـک روـط ناـهم. تـگرف ارقر نموآز ردموو  یددگر

  هـتبر ظاـلح. از  دـنرداربرخو وبیـخ وییـگ خـپاساز  یـخصوص یاـه کـباندارد  و  اررـق وبیـمطل ضعیتدر و لتیدو اریبانکد

و  مالی دی،عملکر،یـخالقا ،اعیـجتما ،انونیـق گویی پاسخ ترتیب به لتیدو اریبانکددر  ،عمومی گویی پاسخ  اعوــنا یدـبن

و  مالی دی،عملکر ،جتماعیا ،قانونی ،خالقیا گویی پاسخ  بـترتی هـب خصوصی اریبانکدو در  ندرداربرخو لویتاز او تیکاموکرد

 رـیز تاـنک به ستا زمال دخو گویی پاسخ یتقاار رمنظو به لتیدو اریبانکد منظا. ندا دهنمو کسب یتر بیش زمتیاا تیکاموکرد

 عایتر خوبی بهرا  راترـمقو  نیناوـق بایستی نالومسؤو  انرمدی "قانونی گویی پاسخ" یشافزا جهت: ـ نماید یشتر بی توجه
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 بهرا  یمرکز بانک یسواز  درهصا یها بخشنامهو  دـنماین انیـسر عالـطا نکنارکاو  انندوشهر به موقع بهرا  هاو آن  دهنمو

 .کنند اجرا صحیح رطو

 دیرــم باــنتخدر ا نتریاــمش  کتراـمش  تیـبایس  نالوؤـمسن و  ادیرـم " کـتیاموکرد وییـگ  خـپاس"  یشازـفا جهتـ 

 خصوصی اریبانکدو  لتیدو اریبانکد منظا یهایارسیاستگذ ایرــب دمرــم ندگاــنماین اترــنظداده و از  اررــق دنظرــمرا 

 .نمایند دهستفاا رکشو

 چنین همو  بانک االنهس دعملکر به طوـمرب تاـطالعا بایستی نالومسؤو  انمدیر "دیعملکر گویی پاسخ" یشافزا جهتـ 

 هـب نسبترا  هاآن  تا هندد ارقر انندوشهرو  نمشتریا رختیارا در ا تـلدو یاـته سیاس تحقق انمیز به طمربو تطالعاا

 بایستی نالومسؤو  انمدیر "مالی گویی پاسخ" یشافزا جهت.   ـ ندزسا مطمئن اریبانکد منظا دـمرآکاو  حیحـص درـعملک

 نالومسؤو  انندوهرـش ن،تریاـمش راـختیو در ا دهوـنم هـتهی ماـبهاز ا ریاـعو  ففاـش رتوـص به را دوـخ الیـم یهاش ارگز

 عطالا جهترا  بانک مالی یها رتصوو   بانک مالی یها جویی صرفه به طمربو تطالعاا بایستی چنین هم. هندد ارقر مرا

 . بگیرند تصمیم یبیشتر گاهیآ با نندابتو ناـنآ اـت دـنماین یهارا ارانگذ سرمایهو  ارانگذ دهسپر

 تتشریفاو  زیکاغذباداده و  پاسخ نمشتریا یها السؤ به بایستی نالومسؤو  انمدیر "خالقیا گویی پاسخ" یشافزا جهتـ 

و  دـناربگذ نشارختیارا در ا نناآ زنیا ردمو تطالعاو ا نمایند ردبرخو   نتریاـمش اـب محترمانه رتصو بهو  نداربگذ رکنارا  ئدزا

و  نمایند اییـهنمرا ناـشرموا ماـنجرا در ا  نتریاـمش  تیـبایس نالومسؤ چنین هم. نمایند عمل ندداده ا هـک اییـههدـعو هـب

 متعهد سالمیا یهاارز ش به ،که ینا  رـت مـمه ،کنند سیدگیر نمشکالتشا بهو  نمایند ردبرخو نناآ با ضعاتوو  تنیوفر با

 .هندد ارقر خویش رکا سرلوحهو آن را  باشند

و  باشند پایبند جتماعیا یهارهنجاو  هادارتاندـسا هـب تیـبایس نالوؤـمسو  انمدیر "جتماعیا گویی پاسخ" یشافزا جهتـ    

را  خطا مترین ک انندوشهر زنیا ردمو تخدما یهدر ارا که ینا ضمن ،دـنماین تـعایرا ر فاـنصو ا لتادـع تخدما یهدر ارا

 خصوصی یها بانک.   نمایند یهارا مناسب نمکاو  نمارا در ز انندوشهرو  نمشتریا زنیا ردمو بانکی  تدماـخو  باشند شتهدا

. باشند شتهدا انچندو دو تر بیش شتال ،ها قابلیت شگسترو وریروزآ هـبدر  تیـبایسن تریاـمش تـمثب شنگر حفظ ایبر نیز

  ومیـعم تدماـخ ارانگزرکا به زشموآ ضمن تا تسا زیسا فرهنگو  زیسا بستر مندزنیا عمومی گویی پاسخ تقویت نهایتًا

 بی. نمایند مطالبه را نحقشاو    تـسا ناـحقش”  ی هاوـخ خـپاس“ هـک وندـش هـتوجی نیز نمشتریا ،”دنبو گو پاسخ“ جهت

 به. اندمیم باقی ،نهدارج  انبدو  اردبد سپارا  لصوا کهآن  دن،وـب وـگ پاسخ فرهنگ یعتالا باو  نیکسا یطیاشردر  ،یددتر

 : ددمیگر یهارا یرز حشر به هاییدپیشنهاروـکش اریبانکد منظادر  عمومی گویی پاسخ انمیز یعتالو ا ءتقاار جهت ،کلی رطو

  انندوشهرو نتریاـمش لاـقبدر  اـکهـبان دنوـب وـگ خـپاس با متناسب مانیزسا رساختا حیاطر. 0 

  خصوصی یکها بان و لتیدو یکها بان بیندر  گویی پاسخ فرهنگ یجوتر. 0 

   شخصی منافعو  سیاسی منافع یجا به عمومی منافعدادن  ارقر لویت. او8 

 به طمربو حتمالیا مسایلو  تمشکال حرـط تـجه انندوهرـشو  نتریاـمش هـجعامر روـمنظ هـب مستقل حدهاییوا حیاطر. 1 

 . ها بانک گویی پاسخ

 . خصوصیو  لتیدو یربانکهاـبهت هـچ رـه دنوـب گو پاسخ جهت ناندوشهرو  نمشتریا هندزسا اتنظراز  لستقبا. ا8  

 . نمایند مطالبه تیـبایاسو  تـسا ناـحقش هیاوـخ خـپاس هـک نمشتریاو  انندوشهر بهدادن  گاهی. آ8  

 یـعمل یابر هاییرکاو  زسا حیاطرو  درـگی  یـم منجاا اریبانکد زهحودر  که هشهاییوپژاز  رکشو اریبانکد منظا حمایت. 2  

 .هشهاوپژ نـیا ایجـنتاز  رـت  یشـب هـچ رـه دهتفاـسو ا دنوـنم

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

  منابع
 
 سمت.       ان، تهر اول و دوم،د ـجل،دیریتـمد درآن برراـکر و اـمآ ،(1831)مؤمنیر،منصودل؛عاآذر،-1

ر، س ی کل کش وزربان مازسادر گویی پاسخ  گـت فرهنـتقویار و تقرـسدر ای ـسزربار ت و اـثر نظ،ا (1831)علی، جاییوز بی فیراد -2

 عالمه طباطبائی.ه نشگااري، داحسابدو مدیریت ه نشکد،دایـلتدودیریت ـشد مارشناسی رنامه کان پایا

رات نتشا، ا55ره شما، نش مدیریت، دایـتطبیقش ر ـنگان : رـیدر الت دوپاسخ گویی م مطالعه نظا، (1831)سید محمد، بیاعرا -8

 ان.تهره شگان، دامدیریته نشکددا

ضایت داري و رشهرت یه خدمااراچگونگی ن وـمای پیرـهشوپژان : رـتهداري هرـشدر ویی ـپاسخ گم نظا،(1838)وهکااد، نژري تیمو -4 

 عالمه طباطبایی.   ه نشگااري، داحسابدو مدیریت ه نشکددای . ـلتدودیریت ـمي کتردساله ان، رندوشهر

ت دماـه خـیاراونگی ـچگن مواهشی پیروپژان: رـتهداري هرـشدر ویی ـخ گـپاسم نظا، (1835)ه وکااد، نژري تیمو؛ لحسنابو، افقیهی-5

 .28، ص51ره شما، مدیریتت اـمطالعان، ندوهرـایت شـضي و رهرـش

 .11، ص 22ره شما، توسعهو مدیریت ان، یرالتی ي دوهان مازسادرسی پاسخ گویی ربر، (1834)غالمرضا ، حیمی؛ رلحسنابو، افقیهی-1

ن مازساري در سپاون برو ه پاسخ گویی عمومی ـبطرال ـتحلیو ه ـتجزی، (1835)ی ـمجتب، تیانیـشآبی ـطهماس؛ هللات ـحمر، روـقلی پ-2

 .118- 141ت صفحا، 1835ر. بها12ره  ماـش، دیریتـگ مـفرهن، ومیـعمي ها

 . 12، صبط عمومیت رواز تحقیقاـمرک ،ومیـط عمـبدر رواانی ـفرمي ترـمشو ویی ـخ گـپاس،(1831)ن مضااد، رقلی نژ-3

 . 141، ص 1رهشما، دیریتـمل اـکم، ویی ـخگـا پاسـلیت یوؤـمس،(1832)ي   دـد مهـمحم، شتیانیآنجفی -1

 هکدـنشدا ،دیریتـم يرـکتد سالهر هرمزگان، نتاـسای ـلتت دودماـخي اـهنمازاـویی سـپاسخ گ،(1838)عظم و اسر، کرمانیي یروز-11

 . هطباطباییـعالم هگاـنشدا اري،ابدـسح و دیریتـم

 هشنامهوپژ ،خصوصی اريبانکد و لتیدو اريدـبانک تدماـخ تـکیفی یـتطبیق سیربر (،1832) انکامري،شاهد م؛کرزاده،ا ديها-11

 . 128-141 تصفحا ،4 رهشما ،مدیریت

 .  یدوارمر ان،تهر ،ششم پچا. انطهر  ادهز راـمعم ؛ ینیروـش خلیلی ؛نیالوا: ترجمه ،نوین لتیدو مدیریت(،1834ز،آون)هیو-12

13- Barton, A. D. (2006), Public Sector Accountability and Commercial- in- Confidence Outsourcing Contract, 

Accounting & Auditing & Accountability Journal, Vol. 19, No. 2, pp. 256-271. 

  14- Behn. Robert. D. (2001), Rethinking Democratic Accountability, Washington DC. Brooking Institution 

Press.  

 15- Cohen , S. , Eimicke , W. B. (1995), Ethics and the Public Administrator, Annals of the American Academy 

of Political and Social Science, pp. 96-108.   

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

16- Danaee, H. Anvari Rostamy, A. A. (2007), Promoting Public Trust in Public Organization: Explaining the 

Role of Public Accountability, Public Organization Review, 7, pp. 333.  

 17- Dubnick, Melvin. (1998), Clarifying Accountability: An Ethical Framework, In Public Sector Ethics: 

Finding and Implementing Values, Edited by Charles Sampford, Noel Preston. With C-A Bois, pp. 68-81. 

London: Routledge/Leichardt.  

 18- Hochwarter, W. A,. Ferris, G. R,. Gavin, M. B,. Perrewé, P. L,. Hall, A. T,. Frink, D. D. (2007). Political 

Skill as Neutralizer of Felt Accountability – Job Tention Effects on Job Performance Ratings: A Longitudinal 

Investigation, Organizational Behavior Human Decision Processes, 102,pp. 226-239.  

 19-Licht ,A Mir. N. (2002), Accountability and Governance, London, M. www. ssrn. com.  

 20- Mo, Changhwan.(2001), Privatization and Public Accountability: A Comparison between Private Public 

Bus Operations,A Dissertation Submitted to the Graduate School—Newark, Rutgers, the State University of 

New Jersey.   

21- Mulgan R. (2000), Accountability: An Ever Expanding Concept? Public Administration, Vol. 78, No. 3.  

 22- Paul. S. (1992), Accountability in Public Services: Exit, Voice and Control, World Development, Vol 20, 

Issue 7, pp. 1047-1060.   

23-Schaltegger, C., Torgler, B. (2006), Government Accountability and Discipline: A Panel Analysis Using 

Swiss Data, Journal of Public Economics, 91, pp. 117- 140.  

 24- Thomas, P. , Does, J. J. , Scott, K. K. (2003), Relationships Between accountability, job satisfaction and 

trust, Human Resource Development Quarterly, 13, 3, pp. 307-323. 

25- Aini Aman, Tariq Abdullah Al-Shbail and Zakiah Mohammed; 1, Dec’ 2013; ISSN: 2357 - 2787 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

