
 پاسخگویی به هراجعین

  انواع پاسخگوییقسوت دوم: 

  

 پبسخگً َستىذ.

 پاسخگویی قانونی

ایه پبسخگًیی دس ثشاثش مشاجع قضبیی صًست        

 می گیشد.

 پاسخگویی اجتواعی

پبسخگًیی، تعُذ دس قجبل مسئًلیت ياگزاس         

شذٌ است. اص ایه سي، پبسخگً ثًدن، داللت ثش         

وًعی ساثغٍ سسمی داسد کٍ دس آن اختیبسات اص         

 یک عشف ثٍ عشف دیگش محًل شذٌ است.

 تهیه و تنظین:

گروه بازرسی و هذیریت عولکرد    

 شرکت سهاهی آب هنطقه ای هرکسی

 ثشگشفتٍ اص مغبلت جضيٌ ديسٌ آمًصشی «

 سيشُبی پبسخگًیی ثٍ مشاجعیه

 »مذسع: حمیذسضب سضبیی کلیذثشی



است. دي وًع پبسخگًیی ياثستٍ ثٍ َم يجًد داسد          

کٍ عجبستىذ اص پبسخگًیی سیبسی ي پبسخگًیی           

 ثشيکشاتیک.

پبسخگًیی سیبسی ثٍ پبسخگًیی ديلت مىتخت        

دس ثشاثش سأی دَىذگبن تعجیش می شًد ي                   

پبسخگًیی ثشيکشاتیک عمذتًب ثٍ پبسخگًیی            

 ثشيکشاسی دس ثشاثش ديلت مىتخت اشبسٌ داسد.

پاسخگویی در دولتهای هتورکس و           

 غیرهتورکس

پبسخگًیی صمبوی کٍ مسئًلیتی ياگزاس شذٌ ي            

اختیبس تفًیض می شًد، الضامی است. پبسخگًیی         

تعُذی است ثشای جًاة دادن ثٍ اجشای                 

 مسئًلیتُبیی کٍ ثٍ یک شخص ياگزاس شذٌ است.

دس یک محیظ کىتشل شذٌ ي آمشاوٍ تصمیمبت دس          

سغًح ثبالی سبصمبن اتخبر می شًوذ؛ يلی دس             

محیغی کٍ اختیبس تفًیض شذٌ ي تًاومىذسبصی          

مًسد تأکیذ است، يصیشان مسئًلیتُب سا تفًیض می        

کىىذ يکىتشل مستقیم کمتشی داسوذ. ایه امش ثبعث        

می شًد کٍ يصیشان ثٍ عًس ثبلقًٌ کمتش مغمئه            

ثبشىذ کٍ مسئًلیتُبی آوُب اجشا می شًد ي               

اَذافشبن محقق می گشدد. ثىبثشایه، صمبوی کٍ           

کىتشل مشکضی کبَش یبفتٍ یب اص ثیه سفتٍ            

ثبشذ، چبسچًة پبسخگًیی مؤثشتشی مًسد ویبص      

  است.

 انواع پاسخگویی

 پاسخگویی عووهی

مذیشان سبصمبوُبی ديلتی دس ثشاثش شُشيوذان        

 یب ومبیىذگبن مىتخت آوبن پبسخگً َستىذ.

 پاسخگویی هذیریتی

ایه پبسخگًیی دس ثشاثش مذیش اسشذ یب مذیش           

 ثبالدست صًست می گیشد.

 پاسخگویی هالی

مذیشان سبصمبوُب دس مقبثل يجًٌ پبسخگً           

َستىذ کٍ ثبثت اجشای عشح یب پشيطٌ دسیبفت         

 می کىذ.

 پاسخگویی سیاسی

ایه پبسخگًیی دس ثشاثش وُبدی است کٍ             

 مششيعیت سیبسی داسد.

 پاسخگویی حرفه ای

دس مقبثل َمکبسان متخصص ي حشفٍ ای خًد         

 هقذهه

ادياسد ي ًَلم پبسخگًیی سا ثٍ دي ثخش کلی          

پبسخگًیی دسيوی یب     -1تقسیم کشدٌ اوذ:       

 پبسخگًیی ثیشيوی یب استشاتظیک.-2يظیفٍ ای 

پبسخگًیی دسيوی یب يظیفٍ ای مشثًط ثٍ            

دسين سبصمبن است، کٍ ثش اسبع آن کبسکىبن         

ي مذیشان دس ثشاثش اقذامبت ي مسئًلیت َبیشبن      

 ثٍ مذیشان سغًح ثبالتش پبسخ می دَىذ.

امب پبسخگًیی ثیشيوی یب استشاتظیک مشثًط ثٍ        

ثیشين سبصمبن ي دس استجبط ثب میضان اَذاف            

تحقق یبفتٍ سبصمبن تًسظ مذیشان اسشذ ثشای       

وُبدَبی جبمعٍ مذوی، سسبوٍ َب ي شُشيوذان         

 می ثبشىذ.

تقسیم ثىذی دقیق تشی تًسظ یىسه صًست        

گشفتٍ است. اي پبسخگًیی سا ثٍ پبسخگًیی          

اخالقی؛ پبسخگًیی قبوًوی؛ پبسخگًیی           

عملکشدی؛ پبسخگًیی مبلی ي پبسخگًیی          

  دمًکشاتیک تقسیم کشدٌ است.

 انواع پاسخگویی در بخش دولتی

َش ديلتی ویبصمىذ یک سیستم پبسخگًیی          


