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چکیده
رسالت اصلی هر سازمان دستیابی به اهداف تعیینشده در چارچوب راهبرد سازمان است ،ازاینرو
پاسخگوئی در حال گذر از شکلهای قدیمی مسؤلیت به طرف سایر شکلها ،بهویژه نظامهای مدیریت
کارآمدتر و پاسخگوتر است .مطالعه حاضر باا هادف شانامت میازان رابطاه ادالت ساازمانی و تع اد
سازمانی با پاسخگوئی مدیران و کارکنان دانشگاههای آزاد اسالمی غرب اساتان مازنادران انجاام شاد.
روش مطالعااه حاضاار توصاای ی – همبسااتگی بااود .هامعااه آماااری شااامل  625ن اار از کلیااه کارکنااان
دانشگاههای آزاد اسالمی غرب استان مازندران بود .نمونه مورد مطالعه  209ن ر بار اساا نموناهگیری
احتمالی و بهصورت تصادفی هستند که در مطالعه شرکت کردند .ابزارهای اندازهگیری پرسشنامه تع د
سااازمانی آلاان و مییاار  ،)1990پرسشاانامه اادالت سااازمانی نی ااوف و مااورمن  )1993و پرسشاانامه
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پاسخگوئی مومی هنسن  )2000بودند .یافتههای این مطالعه نشان داد باین ادالت ساازمانی و تع اد
سازمانی و پاسخگوئی مدیران و کارکنان دانشگاههای آزاد اسالمی غرب استان مازندران رابطاه وهاود
دارد .ه ت افزایش پاسخگوئی سازمانی ب تر است دورههای آموزشی مناسب بهمنظور آشنایی مادیران
با اصول و مبانی دالت برگزار شود و همچنین تشویق شوند تاا ماالا از ادالت ساازمانی در ساازمان
است اده کنند.
کلیدواژهها :تع د سازمانی ،دالت سازمانی ،پاسخگوئی مدیران.

مقدمه
سازمانهای دولتی و غیردولتی بهوسیله مردم و برای مردم ایجاد میشوند و باید در برابر
آنان پاسخگو باشند .)Hughes, Translated by Alvani, Khalili and Memarzade, 2018
پاسخگوئی1به تأیید یا فرض مسؤلیت در قبال اقدامات یا تصمیمات و تع د نسبت به ارائه
گزارش و توضیح در مورد پیامدها و نتایج ایجادشده اشاره دارد  )Rezaei, 2018و صرفاا به
ارائه اطال ات یا پاسخ به برمی سؤاالت محدود نمیشود؛ بلکه به م اهیمی امالقی مانند
بیطرفی و دالت نیز داللت دارد و دامنه آن به فعالیتهایی که شامل وضع اهداف و
گزارشگری نتایج آن اهداف و پیامدهای صحیح یا اشتباه آنان گسترش مییابد & Parker

 .)Guthrie, 1993پاسخگوئی با ایجاد ش افیت موهب از بین رفتن شکاف میان مسؤالن و مردم
یا حاکمیتکنندگان و حاکمیت شوندگان میشود  .)Rahimi & Imanpour, 2018در
مدیریت نوین ،موضوع پاسخگوئی اهمیت زیادی دارد زیرا بحث مصالح و منافع مومی مطرح
است .تغییر الگوی اداره و ظ ور شیوههای نوین حکومت اداری مانند مدیریت مومی نوین
مسئله پاسخگوئی را با شدت بیشتری دنبال کرده است Taleb Nia, Rajab Dorri, Khani

 .)Zlan, 2019اهرای اثربخش سیستم مدیریت پاسخگوئی در آموزش الی به معنی در نظر
گرفتن دانشجویان به نوان مشارکتکنندگان فعال در فرایند آموزشی ،اساتید به نوان
1
. Accountability
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آموزشدهنده ،مدیر و رهبر و واحد آموزشی در نقش مدل منابع انسانی پاسخگو نسبت به
هامعه است  )Sandu, Solomon, Morar & Muhammad, 2014و بر اهمیت آن میافزاید.
به نظر میرسد این م م در صورت ی تحقق یابد که با کارکنان سازمان به دالت رفتار شود.
مطالعه دالت1در محیطهای کاری ،در سالهای امیر رشد فزاینده و چشمگیری داشته است.
مطالعه در باب انصاف و دالت با فعالیت  )Adams, 1963در باب نظریه تساوی آغاز شده
است .آدامز استدالل میکند که نابرابری درک شده در مورد توزیع نتایج با ث واکنشهای
احساسی من ی در میان کارکنان ازهمله نارضایتی میشود

Jung, Brown, & Zablah,

 .)2017در این نظریه بر روی دالت ادراکشده نسبت به پیامدها تأکید شده است Moliner,

 .)Cropanzano & Martínez-Tur, 2017این تأکید بر پیامدها چنانکه محققان دیگر نیز
بررسی کردهاند بعدها با نوان دالت توزیعی در حوزه نظریهپردازیها مطرح شد .دالت
توزیعی2به ادالنه بودن پیامدها و نتایجی که کارکنان دریافت میکنند و به نحوه پاسخدهی
افراد نسبت به مداملهها و رفتارهای نا ادالنه مدیران و سرپرستان در توزیع امکانات و پاداشها
در سازمان اشاره دارد

Khosravizadeh, Kamankesh, Moghadasi, Zohrevandian,

 .)2019بااینحال ،تحقیقات بعدی در محیطهای مختلف نشان داده که نظریه تساوی آدامز،
قادر به تبیین و پیشبینی کامل واکنشهای انسانها به بی دالتی ادراکشده نیست .این ناتوانی
انگیزه الزم را فراهم سامت تا محققان بر بعد دیگری از دالت موسوم به دالت رویهای
تمرکز کنند  .)tayyebi sani, siavashi, ameriyan, 2019در دالت رویهای3تأکید ویژه بر
فرایندهای تصمیمگیری است که منجر به دستیابی به شرایط ،امکانات ،فرصتها و امثال آن
میشود .این گسترش ابعاد دالت نشان میدهد که در بسیاری شرایط نحوه توزیع امکانات و
فرصتها بهاندازهای که فرایند این توزیع و بهویژه تصمیمگیری درباره نحوه توزیع برای افراد
اهمیت دارد ،م م نیست  .)Tornblom & Vermunt, 2016در کنار دالت رویهای ،بعد سوم
1
. justice
2
. distributive justice
3
. procedural justice
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موسوم به دالت تعاملی یا مراودهای به منصه ظ ور رسید .دالت مراودهای 1بارت است از
ادراک افراد نسبت به ادالنه بودن نوع برموردی که دیگران با آنها میکنند Abedi Jafari,

 .)Hosseinzadeh, 2014توهه به دالت در سازمانها ضامن شیوه رفتار با کارکنان است و
اولین امل سالمت در سازمانها محسوب میشود

Turani, Rajabi Fard,Seyedin,

 .)Ahadinejad, 2014چگونگی توزیع دالت در سازمان اهمیت زیادی بر رفتار افراد در
سازمان دارد .کارکنانی که احسا

بی دالتی در سازمان میکنند به طرق مختلف ازهمله پایین

آوردن سطح ملکرد کاری و سطح ب رهوری در سازمان ،واکنش نشان میدهند Mehrabi

 .)Taleghani, Mohammadian Saravi, 2018ادراک بی دالتی در سازمانها موهب افزایش
تناوب رفتارهای نامولد یا مودشکننده میان ا ضای سازمان میشود و رفتارهایی چون ابراز
مستگی ،غیبت و افزایش مقاومت در برابر تغییر را افزایش میدهد Azeem, Abrar, Bashir
 .)& Zubair, 2015مطالعات پیشین به نوانمثال Rahmanian, Arab, Hosseini, Mardani,

 .)2017از رابطه بین دالت سازمانی با پاسخگوئی مدیران حمایت کردهاند

Gharaee,

 )Bahrami, Rejalian, Atashbahar, Homayoun, Ataollahi., et al, 2013نشان دادند
دالت سازمانی ادراک شده دارای رابطه معنادار آماری با پاسخ گوئی اهتما ی است .مطالعه
هانگ و همکاران  )2017نیز نشان داد دالت تعاملی مشتری ،تناسب بین مشتری -کارمند را
افزایش میدهد و دالت اطال اتی مشتری هم تناسب کارمند -مشتری و هم مودکارآمدی را
افزایش میدهد .م وم دیگری که امروزه در سازمانها و بهویژه در سازمانهای آموزشی مورد
بحث است تع د سازمانی است .تع د سازمانی2نو ی احسا

دلبستگی و وفاداری کارمند به

کار سازمانی است و هنگامیکه هدف وی در مطابقت با اهداف سازمان قرار دارد ،متع د به
سازمان نامیده میشود  .)Tabli, Moradi Shahrabak, Irannejad Parizi, 2019کارکنانی
که مود را برای یک شغل ناقص میشمارند سازمان را ترک میکنند و زمان زیادی را در
1
. interactianal justice
2
. organizational commitment
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سازمان نمیگذرانند و درصورتیکه احسا
کمتری برای ترک سازمان دارند
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رفتار امالقی از سازمان داشته باشند تصمیم

Wong & Laschinger, 2015; Devi & Vijayakumar,

 .)2015سازمانها از دو طریق میتوانند تع د سازمانی کارمندانشان را افزایش دهند .ابتدا
سازمانها میتوانند درک کارمندان را از ضویت سازمانی افزایش دهند و دوم اینکه سازمانها
میتوانند به کارمندان نشان دهند که آنها موردتوهه مدیران هستند و این هم ازلحاظ نظری و
هم ملی م م است  .)bakhtazmaybonab, Roshani, 2019افزایش میزان تع د کارکنان
میتواند منجر به افزایش ب رهوری ،کاهش هابجایی و غیبت کارکنان در سازمان شود Khan

 .)& Jan, 2015مطالعات پیرامون رابطه بین تع د سازمانی با پاسخگوئی مدیران نشان داد
مسئولیتهای اهتما ی سازمان تأثیر مثبتی بر تع د سازمانی دارد

Mohammadi,

 .)Mohebinejad, Zohori, Biglori, 2018همچنین ادراکات کارکنان درزمینهٔ پاسخگوئی
اهتما ی بر تع د سازمانی تأثیر معناداری دارد  .)Mousavi, 2018در مطالعه بایر  )2018تع د
سازمانی به نوان متغیر تعدیلکننده توانست بر پاسخگوئی ملکرد آژانسهای دولتی تأثیر
بگذارد .کرمی و باسپور  )2016نیز نشان دادند درصورتیکه مدیران پاسخگو باشند ،با
باالبردن کی یتها ی مدماتی دریافتی مشتریان مواهند توانست میزان تع د مؤدیان مالیاتی را
افزایش دهند .با توهه به پژوهشهای انجام شده و اشاره به اهمیت موضوع پاسخگوئی که در
مدیریت دولتی نوین در حکم یکی از اهداف اصالح اداری مطرح میشود ،به نظر میرسد در
واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی غرب استان مازندران با حساسیت کاری و فراگیری آن در
سطح کل کشور پاسخگوئی و وامل مؤثر بر آن چندان موردتوهه قرار نگرفته است .به همین
ه ت هدف تحقیق حاضر پاسخگوئی به این پرسش است که آیا دالت سازمانی و تع د
سازمانی با پاسخگوئی مدیران در دانشگاههای آزاد اسالمی غرب استان مازندران ارتباط دارد؟
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روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع همبستگی است که هامعه آماری آن شامل کارکنان دانشگاههای
آزاد اسالمی غرب استان مازندران هستند  .)N = 625برای تعیین نمونه پژوهش از هدول
مورگان است اده شد و با است اده از روش نمونهگیری تصادفی ساده 209 ،ن ر به نوان نمونه
انتخاب شدند .ابزار همعآوری دادهها پرسشنامه است.
پرسشنامه تع د سازمانی :این پرسشنامه بهوسیله  )Allen& Meyer, 1990سامته
شده است و شامل  24بارت است که ابعاد سهگانه تع د اط ی بارات  1تا  ،)8تع د مستمر
بارات  9تا  )16و تع د هنجاری بارات  17تا  )24را میسنجد .این بارات بر مبنای مقیا
پنجدرههای لیکرت از کامالا مخال م امتیاز  )0تا کامالا موافقم امتیاز  )5نمرهگذاری میشود.
شامص روایی محتوای این ابزار در مطالعات متعدد بیش از  0/89گزارش شده است
Nabizadeh Gharghozar, Atashzadeh Shoorideh, Khazaei, Alavi .)Majd, 2013پایایی این پرسشنامه در مطالعه  )Zarbashi., et al, 2015با است اده از
ضریب آل ای کرونباخ برای تع د اط ی  ،0/89برای تع د مستمر  0/86و برای تع د هنجاری
 0/87بهدستآمده است.
پرسشنامه دالت سازمانی :این مقیا

توسط )Niehoff & Moorman, 1993

سامته شد و سه مؤل ه دالت توزیعی بارات  1تا  ،)5دالت رویهای بارات  6تا  )10و
دالت مراودهای

بارات  11تا  )15را میسنجد.

Ghafouri Varnosfaderani,

 )Golparvar, 2009ضریب پایایی آل ای کرونباخ) این پرسشنامه را برای دالت توزیعی
 ،0/84دالت رویهای  0/78و دالت مراودهای  0/86به دست آوردند .در مطالعه
Abdollahi, 2014؛Yoseliani, G؛ )Hatamian,پایایی این پرسشنامه با است اده از
روش آل ای کرونباخ برای دالت توزیعی  ،0/79دالت رویهای  0/83و دالت مراودهای
 0/92به دست آمد.
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پرسشنامه پاسخگوئی مومی :این پرسشنامه بهوسیله  )Jensen, 2000سامته شد و
مشتمل بر  43بارت است که پنج مؤل ه پاسخگوئی سازمانی ،قانونی ،امالقی ،ملکردی و
مالی را میسنجد .بارات این پرسشنامه در طیف لیکرت پنجدرههای نمرهگذاری میشود و
پاسخگوئی سازمانی بارات  1تا  ،12پاسخگوئی قانونی بارات  13تا  ،21پاسخگوئی امالقی
بارات  22تا  ،34پاسخگوئی ملکردی بارات  35تا  41و پاسخگوئی مالی بارات  24و 43
را شامل میشود .پایایی این پرسشنامه در مطالعه حاضر با است اده از روش آل ای کرونباخ
 0/842به دست آمد که نشاندهنده پایایی مورد قبولی است.
تجزیهوتحلیل دادهها با است اده از مدلسازی معادالت سامتاری انجام شده است.

یافتههای تحقیق
در پژوهش حاضر سه متغیر تع د سازمانی ،دالت سازمانی و پاسخگوئی وهود دارد
که هر یک با است اده از یک پرسشنامه استانداردشده سنجیده شده است .پرسشنامه تع د
سازمانی دارای سه زیر مؤل ه ،پرسشنامه دالت سازمانی دارای سه زیر مؤل ه و پرسشنامه
پاسخگوئی دارای پنج زیر مؤل ه است .در هدول  1شامصهای توصی ی نمره کل هر یک از
این پرسشنامهها آورده شده است.
هدول  .1آمار توصی ی پرسشنامههای پژوهش
نام مؤل ه

میانگین

میانه

انحراف معیار

دامنه

کمترین

بیشترین

تع د سازمانی

112/81

113

24/72

136

32

168

تع د اط ی

38/46

39

9/32

48

8

56

تع د مستمر

36/38

36

9/18

48

8

56

تع د هنجاری

37/96

38

9/80

48

8

56

65/13

66

12/04

63

27

90

22/74

23

4/99

25

5

30

دالت
سازمانی
دالت
توزیعی
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دالت

20/05

21

4/87

25

7

30

22/34

23

4/87

23

7

30

پاسخگوئی

135/73

136

18/68

106/30

78/70

185

سازمانی

28/82

29

7/15

38

8

46

قانونی

30/85

31

4/59

28

15

43

امالقی

45/41

46

6/02

38

25

63

ملکردی

22/38

22

4/19

22

11

33

مالی

8/25

8

2/32

10

2

12

رویهای
دالت
مراودهای

ه ت بررسی نرمال بودن دادها از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف است اده شد که
نتایج در هدول  2نمایش داده شده است .بر این اسا

متغیرهای تع د مستمر و تع د هنجاری

دارای توزیع نرمال و سایر متغیرهای پژوهش دارای توزیع غیر نرمال هستند.
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هدول  .2آزمون کولموگروف – اسمیرنوف ه ت بررسی نرمال بودن متغیرها
نام مؤل ه

میانگین

انحراف معیار

آماره

سطح معناداری

تع د اط ی

38/46

9/32

0/063

0/003

تع د مستمر

36/38

9/18

0/041

0/200

تع د هنجاری

37/96

9/80

0/048

0/064

دالت توزیعی

22/74

4/99

0/078

0/000

دالت رویهای

20/05

4/87

0/084

0/000

دالت مراودهای

22/34

4/87

0/090

0/000

پاسخگوئی سازمانی

28/82

7/15

0/065

0/002

پاسخگوئی قانونی

30/85

4/59

0/067

0/001

پاسخگوئی امالقی

45/41

6/02

0/068

0/001

پاسخگوئی ملکردی

22/38

4/19

0/055

0/017

پاسخگوئی مالی

8/25

2/32

0/107

0/000

ه ت پاسخ به پرسش پژوهش از مدلسازی معادالت سامتاری است اده شده است .اما
قبل از بررسی روابط بین متغیرهای موهود در مدل ب تر ابتدا از برازش مدل اطمینان حاصل
کنیم .شکلهای  1و  2بروندادهای نرمافزار لیزرل را ه ت آزمون فرضیات نمایش میدهند.
هدول  .3آستانه موردپذیرش و مقادیر مشاهده شده شامصهای برازش در پژوهش حاضر
نام شامص

مقدار توصیهشده

مقدار مشاهده شده در پژوهش حاضر

نسبت کایدو به درهه آزادی

بین  1تا 3

3/049

ریشه مطای میانگین مجذورات تقریبی )RMSEA

کمتر از 0/1

0/099

شامص نرم شده برازندگی )NFI

بیشتر از 0/9

0/84

شامص برازندگی تطبیقی )CFI

بیشتر از 0/9

0/85

شامص نیکویی برازندگی )GFI

بیشتر از 0/9

0/78

شامص برازش افزایشی برابر )IFI

بیشتر از 0/9

0/85

شامص موبی برازندگی تعدیل شده )AGFI

بیشتر از 0/8

0/62
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شکل  . 1ضرایب استاندارد مدل معادالت سامتاری آزمون فرضیات پژوهش

شکل  .2ضرایب معناداری مدل معادالت سامتاری آزمون فرضیات پژوهش
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مقدار کای اسکوایر برابر با  118/78به دست آمده است ،با توهه به سطح معناداری
 0/01در سطح اطمینان  99درصد معنادار است .این مقدار نشان دهنده برازش پایین مدل است.
در مدل پژوهشی ارائه شده ،مقدار کای دو به درهه آزادی برابر با  3/45به دست آمده
است .مقدار هذر برآورد واریانس مطای تقریب  )RMSEAبرابر با  0/099است .که از مقدار
توصیه شده  0/1بزرگتر است .همچنین شامص برازندگی تطبیقی  )CFIبرابر با 0/85
شامص نیکویی برازش  )GFIبرابر با  0/78شامص برازش افزایشی برابر  )IFIبا 0/85
شامص نیکویی برازش تعدیل یافته  )AGFIبرابر با  0/62و شامص برازندگی هنجار یافته
 )NFIبرابر با  0/84به دست آمده است .بنابراین ،حداقل  3مورد از شامصهای برازش در حد
مطلوب قرار دارد این امر نشان دهنده برازش مناسب مدل است .هدول  3مالصهای از مقادیر
توصیه شده شامصهای برازش و مقادیر مشاهده شده و هدول  4مقادیر ضرایب استاندارد و
ضرایب معناداری هر یک از متغیرهای پژوهش را نمایش میدهد.
هدول  .4نتایج حاصل از مدل سامتاری
فرضیات مدل م ومی پژوهش
بین تع د سازمانی و پاسخگوئی مدیران و کارکنان دانشگاههای آزاد اسالمی
غرب استان مازندران رابطه وهود دارد.
بین دالت سازمانی و پاسخگوئی مدیران و کارکنان دانشگاههای آزاد اسالمی
غرب استان مازندران رابطه وهود دارد.

ضرایب

ضرایب

استاندارد

معناداری

0/26

8/68

تائید

0/31

8/36

تائید

نتیجه

با توهه به مقادیر معناداری تأثیر هر دو متغیر تع د سازمانی و دالت سازمانی بر روی
پاسخگوئی مدیران و کارکنان دانشگاههای آزاد اسالمی غرب استان مازندران در سطح اطمینان
 99درصد تائید میشود؛ بنابراین ،بین دالت سازمانی و تع د سازمانی و پاسخگوئی مدیران و
کارکنان دانشگاههای آزاد اسالمی غرب استان مازندران رابطه وهود دارد.
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بحث و نتیجهگیری
مطالعه حاضر با هدف شنامت میزان رابطه دالت سازمانی و تع د سازمانی با
پاسخگوئی مدیران و کارکنان دانشگاههای آزاد اسالمی غرب استان مازندران انجام شد .نتایج
این مطالعه نشان داد دالت سازمانی با پاسخگوئی مدیران و کارکنان دانشگاههای آزاد اسالمی
غرب استان مازندران رابطه دارد .این یافته همسو با مطالعه  )Rahmanian, et al, 2016و
 )Gharae, et al, 2013است که نشان دادند دالت سازمانی با پاسخ گوئی رابطه دارد .بر
اسا

این یافته ،اهرای دالت از سوی مدیران از طرفی بر اسا

یک نظام لت و معلولی

میتواند به پاسخگوئی ب تر اربابرهوع منجر شود .ازهمله اهداف مده پاسخگوئی میتوان به
اطمینان از ملکرد درست و مطابق برنامه ،تصحیح اشتباهات ،تعیین ضعفها برای هلوگیری از
تکرار آنها ،کاربرد مؤثر منابع فیزیکی ،مالی و نیروی انسانی و به دست آوردن بیشترین
کارایی ،اهرای صحیح قوانین و مقررات نام برد .از طرف دیگر اهرای دالت به ب رهوری
بیشتر سازمان و موسسه منجر مواهد شد؛ یعنی اینکه وقتی کارکنان احسا

کنند که با آنان با

دالت رفتار میشود منجر به افزایش تع د و انگیزه مواهد شد و این افزایش انگیزه و تع د
منجر به هذب مشتری بیشتر و سوددهی بیشتر و ب رهوری بیشتر موسسه مواهد شد .هرگونه
اقدامی که منجر به ادالنهتر شدن پردامتها ،رویهها و فرآیندهای رسمی سازمان و رفتار
سرپرستان با کارکنان شود سطح پاسخگوئی سازمان را ب بود مواهد داد .چراکه منجر به ایجاد
تصویر ب تر از سازمان در ذهن مشتریان مواهد شد .از سویی دیگر یافتههای مطالعه حاضر نشان
داد بین تع د سازمانی با پاسخ گوئی مدیران رابطه وهود دارد .این یافته با مطالعه
 )Mohammadi, et al, 2018و  )Mousavi, 2018همخوان است که نشان دادند
مسئولیتهای اهتما ی سازمان تأثیر مثبتی بر تع د سازمانی دارد و ادراک کارکنان از
پاسخگوئی اهتما ی بر تع د سازمانی تأثیر دارد .در همین راستا،

Abbaspour,

2016؛ )Karami,نیز نشان دادند درصورتیکه مدیران پاسخگو باشند ،با باال بردن کی یتهای
مدماتی دریافتی مشتریان ،مواهند توانست میزان تع د کارکنان را افزایش دهند .در تبیین این
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 ابزاری برای ب بود مدمات،یافته میتوان گ ت پاسخگوئی به نوان تضمینکننده منافع مومی
 پاسخگوئی اشتیاق برای کمک به مشتری و رضه مدمات به.و همچنین کنترل سازمانها است
 نارضایتی و برداشت من ی نسبت به کی یت،ا و را دربر دارد و در صورت قصور در این امر
 این.مدمات ارائه شده را ایجاد میکند و میزان تع د مشتری را نسبت به سازمان کاهش میدهد
) بود که نشان داد تع د سازمانی میتواند برBayer, 2018 یافته از این نظر همسو با مطالعه
 دورههای، پیشن اد میشود ه ت افزایش پاسخگوئی سازمانی.پاسخگوئی سازمان تأثیر بگذارد
آموزشی کافی و مناسب بهمنظور آشنا شدن مدیران با اصول و مبانی دالت سازمانی و نحوه
،بهکارگیری آن برگزار شود و در ینحال مدیران تشویق شوند تا در تعامل با زیردستان مود
.مالا از اصول و یافتههای نظریه دالت سازمانی است اده کنند
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