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 اشاره

 تواناد  یما نظاارتی، وعاعی اسات کاه      یهاا  ساازمان در هر سازمانی ازجمله در بحران 

باه  عطا  نظار    رو نیا ااز  .و مورد تهدید قرار دهد رفتهآن سازمان را نشانه  تیموجود

حیاااتی بااودن موعااوی، امااری  لیاادل بااهو ابعاااد ملتلاا  آن در سااازمان،  «بحااران»

 وجاود  باه ساازمانی، علال و عوامال     یهاا  بحران ینهیزمدر . است یپوش چشم رقابلیغ

تحقیقاا  زیاادی انجاا      دسات  نیازاو اموری  ها آنآورنده، راهکارها و مراحل مدیریت 

 ،نظارتی اهمیت دارد یسازمان عنوان بهسی کل کشور آنچه برای سازمان بازر. شده است

سازمان ، از آن جهت که در سازمان نظارتیرا خاص ماهیت بحران  طور بهاین است که 

 و در ایان راساتا از مناانی نظاری بحاران در      ماورد بررسای قارار دهاد     نظارتی اسات 

در بحاران  ، و ساس  مادیریت   زیخ بحراننقاط  نیتر مهمنظارتی گرفته تا  یها سازمان

 .را به بحث بگذارد ییها سازمانچنین 

؛ مسأله، مشاکل، معلال،   مانندمفاهیم قرینی  دقیقِتعری  و تفکیک تالش برای 

نقااط   نیتار  مهام ، گاردآوری  و فاجعاه  بحران ،عیب، نقص، تما ، کمال، آسیب، چالش

ایان   درماورد  شناساانه  بیآسا نظارتی با استناد به تحقیقاا    یها سازماندر  زیخ بحران

از بحاران در   رفات  بارون و مراحل الز  بارای   ها گا نشان دادن  تیدرنهاو  ها سازمان

که باه   دیآ یم شمار بهدر این پژوهش  ذکر قابل یها یژگیو ازجمله ،نظارتی یها سازمان

، در قالاب گازارش   سالمت اداری و منارزه با فساد یها پژوهشمرکز مطالعا  و  همت

 .دگرد یموهشی حاعر تقدیم پژ

 

های سالمت اداری و مبارزه با فساد مرکز مطالعات و پژوهش



 



 

 مقدمه

بحاث از  در  .دیا آ یم شمار بهمدیریت  دانش یها شاخه نیتر مهم ازجملهبحران مدیریت 

مساأله،   ماهیات نظاار ،  سازمان، منظور از مدیریت،  ، چیستییسازمانبحران مدیریت 

بحاران،  مقصاود از  ، تماا ، کماال،   آسیب، عیب، نقاص ، لمُعلمراد از مشکل، چیستی 

 .، اهمیت دارداز یکدیگر ها نیاوجوه اشتراک و افتراق و  ، و چیستی چالشفاجعهمفهو  

 ؛م است کهمه ها پرسشاین  بحراندر مدیریت 

چه به دیگر سلن در  در یک سازمان نظارتی کجا است؟ زیخ بحراننقاط  (1

 ؟دیآ یم وجود بهبحران  یو چه مواععمواقع 

 چیست؟بحران مقابله با و مراحل  اه راه (2

و ماورد   شاده در مدیریت بحران طار    دست نیازا یشمار یباین مسائل و مسائل 

نظارتی است نه  یها سازمان درموردبحث  ،یرو شیپاما در پژوهش . ردیگ یمبحث قرار 

 شاود  یما که به سازمان افزوده « نظارتی»قید  یواسطه به بسا چهبنابراین  1.هر سازمانی

از دایره موعوی خارج  دشُ یمعا  طر   طور بهبلشی از مناحثی که در مدیریت سازمان 

یعنای در   نجاا یادر  شد ینمدیگر طر   یها سازمانو برخی مناحث که در مدیریت  شود

و  دیا افزا یماین امر بر نو بودن موعوی  .گردد طر  قابل« نظارتی یها سازمان»موعوی 

 .داردآن ی نامکشوف و زوایا بسیارابعاد  نشان از

مقوله در چند  کم دست، ها آن یرو شیپ یها بحراننظارتی و  یها سازمانبحث از 

 :زیر قابل طر  استکلی 

                                                           
، وزار  اطالعاا ، دیاوان   کال کشاور   ساازمان بازرسای  : از اناد  عنار نظارتی  های سازمان ترین مهمدر ایران . 1

 .و معاونت نظار  مجل  شورای اسالمی برنامه و بودجهسازمان ، ، دیوان عدالت اداریکشور محاسنا 
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، مساأله نظاار ،  ؛ مادیریت، ساازمان،   مانناد  یا هیا اولو مفاهیم نظری منانی  -

فاجعاه،  بحاران،   ،، چالش، آسیب، عیب، نقاص، تماا ، کماال   لمُعلمشکل، 

 .هماز و  هماین مفاهیم با  و اختالف جوه اتفاقو و تعاری  هر یک

نظاارتی را باه نحاو     یهاا  سازمانکه  زیخ بحرانمواعع و ممکن  یها بحران -

 .کند یمتهدید 1بالقوه

 یهاا  بحاران بارای مقابلاه باا    کاه    یشانهاد یپ یراهکارهاو مدیریت بحران  -

 .شود یمطر  نظارتی  یها سازمان

 مفاهیم کلیدی

 سازمان نظارتی

یافته از روابط متقابال افاراد بارای دسات      عنار  است از فرایندهای نظا  سازمان

 :زیر است نکا منین این تعری   2.های معین یافتن به هدف

  است امور فرایندیسازمان از سنخ. 

  وجود  ییها انسانباید نلست  پ  .است ها انساناین فرایند متشکل از روابط

 .برقرار شود ها آنداشته باشند تا سس  روابطی میان 

  شاروط تشاکیل    ازجملاه رواباط،   یِمند نظا است؛  مند نظا این روابط انسانی

بلکاه   شاود  ینما به ایجاد ساازمان خاتم    یا رابطهسازمان است پ  هر نوی 

 .را در خود دارند تا به تشکیل سازمان منجر شوند آمادگیاین  مند نظا روابط 

                                                           
ذکار   اینجاا کاه  حال آن کند میبحث تهدیدهای بالفعل، موعوی را از کلیت خارج کرده و بحث موردی را طر  . 1

 .است مدنظرمقوال  کلی 

دفتار  تهران، ، یان و سیدمحمد اعرابییه علی رعا، ترجمطراحی سازمان منانی تئوری و ،ریچارد، دفت. آل: رک. 2
 .1932، سال فرهنگی، چاپ هفتم های پژوهش
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  باشاد   یا گوناه  بهبط انسانی اگر است؛ نظا  حاکم میان روا هدفمنداین فرایند

 شاده نماید، آنگاه سازمان تشاکیل   ییجو یپکه وصول به هدف یا اهدافی را 

 .است

  اسات؛ معناای ایان     «شلصای »و  «مشترک»اهداف این فرایند بر دو قسم

متشاکل از رواباط    سلن آن است که هر یک از افراد دخیل در ایان فرایناد   

 حاال  نیدرعا ، ندیجو یمرا  شده نییتع ترکاهداف مش که نیاعالوه بر  ،انسانی

 ،اهاداف مشاترک   ییجاو  یپبرای خود نیز اهداف شلصی خاصی دارند که با 

 .هستند نیز اهداف شلصی آنوصول به متوقع 

متقابال  و  هدفمند، مند نظا  روابط فرایند ، سازمان چیزی جز باالبا توجه به تعری  

 .آن است رانگینماو ساختار سازمانی  افراد نیستان می

 .است« نظار »گا  دو  تعیین مراد از 

در حین ارتکاب هم  ،1بودنکسی  عملکرد  بانِ دهیدمنظور از نظار  »

باه ایان وسایله    تا ، و هم پیش از آن جریانجر ، تلل ، نارسایی یا سوء

، 2شاده  نیای تع یها مالکاز ملالفت یا عد  مطابقت آن عملکرد با بتوان 

 «.کردپیشگیری 

از  یمناد  نظاا  فرایناد   «سازمان نظارتی»گفت  توان یمبه توعیحا  باال  با توجه

در تا  گرفته شکل 9کسیعملکرد  یِبان دهیدمشترک  هدف باکه روابط میان افرادی است 

                                                           
 .از شلص حقیقی یا حقوقی اعم. 1

قوانین، مقاررا ، وااای ، اختیاارا ، اهاداف،     : از اند عنار  ها مالکاداری این  های دستگاهدر بحث نظار  بر . 2
 .یا فلسفه وجودی آن دستگاه اداری شده تعیین های برنامه

 .از شلص حقیقی یا حقوقی اعم. 9



 گزارش پژوهشی/ 51 

 

بتواناد از ملالفات یاا    جریان، حین عمل و پیش از ارتکاب جر ، تلل ، نارسایی یا سوء

 1.نماید، پیشگیری شده نییتع یها مالکعد  مطابقت آن عملکرد با 

 یها یبازرس، و مراقنت یبان دهیدملتلفی چون  طرقاز عموماً  نظارتی یها سازمان

و  هاا  یینارسا ،تلل جر ، موارد  ، گزارش، پیگیریاعال یا موردی و  العاده فوقمستمر، 

 لیتشک، سعی در پیمودن راه در مسیر فلسفه مربوط به نظار  شوندگان یها انیجرسوء

 2.دندار را خود

نظارتی از کشوری به کشور دیگار   یها سازمان یها وهیشاهداف، واای  و  اگرچه

ت آن، با اندک تفاو  همان است کاه  دیگر تفاو  دارد اما کلیّ سازمانی به سازمانو از 

محقاق  ، ساازمان بازرسای کال کشاور    تشاکیل   هدف ازمثالً در ایران  .در باال ذکر شد

ایان  را فلسافه وجاودی تشاکیل     هاا  آنتوان  یمکه  است زیرنظارتی ساختن دو هدف 

 :دانستنیز  سازمان نظارتی

 نظار  بر حُسن جریان امور -

 9نظار  بر اجرای صحیح قوانین -

زیر را نظارتی قانون اساسی اهداف  179اصل  براساسیا مثالً دیوان عدالت اداری 

 :دارد مدنظر

ت باه ماأمورین یاا    رسیدگی به شکایا ، تظلما  و اعتراعا  مرد  نسن»

  «...ها های دولتی و احقاق حقوق آن نامه ینیواحدها یا آ

 

                                                           
 .یران، قانون اساسی جمهوری اسالمی ا 17اصل . 1

 (1937و  1971) یبعداصالحا   و 1931قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مصوب : رک. 2

 .، قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 17اصل . 9

 .، قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران179اصل .  
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 :دیوان عدالت اداری عنار  است از فاهدا گرید عنار  به

 ها و احقاق حقوق آن رسیدگی به شکایا  مرد  نسنت به مأمورین دولتی -

 ها و احقاق حقوق آن ی دولتیواحدهارسیدگی به شکایا  مرد  نسنت به  -

 ها های دولتی و احقاق حقوق آن نامه ینیآبه شکایا  مرد  نسنت به رسیدگی  -

 ها و احقاق حقوق آن رسیدگی به تظلما  مرد  نسنت به مأمورین دولتی -

 ها و احقاق حقوق آن ی دولتیواحدهارسیدگی به تظلما  مرد  نسنت به  -

 ها های دولتی و احقاق حقوق آن نامه ینیآرسیدگی به اعتراعا  مرد  نسنت به  -

 ها و احقاق حقوق آن رسیدگی به اعتراعا  مرد  نسنت به مأمورین دولتی -

 ها و احقاق حقوق آن ی دولتیواحدهارسیدگی به اعتراعا  مرد  نسنت به  -

 ها های دولتی و احقاق حقوق آن نامه آئینرسیدگی به شکایا  مرد  نسنت به  -

 اسات کاه   ادشاده یمتناسب با اهاداف نظاارتی   بیان خواهد شد،  یزود به که چنان

 یاریا »هستند و چه اموری  یک سازمان نظارتی« مشکال »چه اموری گفت  توان یم

 .آن یها«کننده

اهداف تشاکیل  این وزارتلانه، قانون تشکیل مثال دیگر وزار  اطالعا  است که 

 :کند یمرا چنین ذکر آن 

کسب و پرورش اطالعا  امنیتی و اطالعاا  خاارجی و حفااات     منظور به»

وعاعیت دشامنان    ازالز   یها یآگاهآوردن  دست بهعد جاسوسی و  عا  واطال

های آنان علیه انقالب اسالمی  پیشگیری و مقابله با توطئه داخلی و خارجی جهت

جمهوری اساالمی ایاران    اطالعا  وزار  ،ایران کشور و نظا  جمهوری اسالمی

 1«.گردد تشکیل می

                                                           
 .27/11/1932: تاریخ تصویب، قانون تأسی  وزار  اطالعا  جمهوری اسالمی: رک. 1
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 سیزده هدف مهمآمده، باال که در  قانون تأسی  وزار  اطالعا تصریح  براساس

 :تشکیل وزار  اطالعا  عنار  است از

 کسب اطالعا  امنیتی -

 کسب اطالعا  خارجی -

 پرورش اطالعا  امنیتی -

 پرورش اطالعا  خارجی -

 حفظ اطالعا  امنیتی -

 حفظ اطالعا  خارجی -

 عد جاسوسی -

 الز  از وعع دشمنان داخلی یها یآگاهآوردن  دست به -

 الز  از وعع دشمنان خارجی یها یآگاهآوردن  دست به -

 پیشگیری از توطئه دشمنان داخلی علیه انقالب و نظا  -

 پیشگیری از توطئه دشمنان خارجی علیه انقالب و نظا  -

 دشمنان داخلی علیه انقالب و نظا  یها توطئهمقابله با  -

 دشمنان خارجی علیه انقالب و نظا  یها توطئهمقابله با  -

متناساب باا اهاداف    که  کند یمعا  نیز این سلن صدق وزار  اطال درموردطنعاً 

هساتند و   وزار  اطالعاا  « مشکال »چه اموری گفت  توان یم باال است کهنظارتی 

 .آن یها«کنندهیاری»چه اموری 

 فرایند نظارت سازمانی

شاود کاه    ای اطاالق مای   سازمانی به مجموعه رویدادهای به هم پیوستهنظار  فرایند 

هر فرایند با یک رخداد مشلص آغاز و با یاک  . شود یماحی و پیاده ، طرنظار  باهدف

یابد که تشلیص آن رخداد آغازین و ایان رخاداد پایاانی،     رخداد مشلص نیز پایان می

 .ای برخوردار است برای شناسایی فرایند از اهمیت ویژه
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ان تاو  سازمانی مینظار   یک فرایند  دهنده لیتشکو رخدادهای  ها کنشبا تأمل بر 

، و ساو  کیفرایند، محصول تأثیر و تأثر متقابل بین انسان و ابزار از آن که  تشلیص داد

نظارتی تأثیرا  و مواد از سوی دیگر با روشی معین و برای هدف / عامل گیرنده خدما 

 1.معین است یا اهداف نظارتی

اد فرایند ددرون( و گیرنده خدما  سان، ابزار، موادانیعنی )به هر یک از این عوامل 

در فرایناد   شاده   گرفتاه  کاار  باه از انسان، ابزار و ماواد  . شود اطالق مینظار  سازمانی 

 .شود به منابع یا ساختار نیز تعنیر مینظار  سازمانی 

ای و ماواد را   ابزار را اصطالحاً مناابع سارمایه  . انسانی هستندمنابع غیر ،ابزار و مواد

متشکل است از  یرانسانیغگفت منابع  توان یم گرید انیب بهپ  . نامند منابع مصرفی می

 .و منابع مصرفی یا هیسرمامنابع 

مساتلز  گردآمادن اهاداف، سااختار،      ،نظار  ساازمانی  بنابراین تحقق یک فرایند

مناانی   براسااس باا یکادیگر    هاا  مؤلفاه روش، محصول و چگونگی ارتناط و نسنت این 

 2.است خاص ظرین

                                                           
1. See: http://cqi.tbzmed.ac.ir/Farayand/Farayand.htm 

رعاا اکناری   : همچناین رک / مرکاز نشار دانشاگاهی   اگاتا، کاتسو هیکو، کنترل، ترجمه علی کافی چاپ : رک. 2
 .مدیریت صنعتی، سازمان ت فناوری اطالعا مدیریدرخشی، دوره هشتم عالی 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C
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 :است زیر عناصراز  متشکلازمانی سنظار  فرایند  اساساین  بر
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 اهااداف کااالن و / رویکاارد) نظااریمنااانی  (1

 (ها یمش خط/ 1ها سنجه/ راهنردی
 

 کنشگر 
 زانیر برنامه

 مجریان منابع انسانی .1-2 

   نفع یذ 

  ساختار (2
  ابزار= یا هیسرمامنابع 

 انسانیمنابع غیر .2-2 

 مواد= منابع مصرفی  روش (9

 باال یها مؤلفههماهنگی و ارتناط میان  ( 

   محصول/ نتیجه (1

 مدیریت

مناابع  ، موردقناول مناانی نظاری    براسااس تا  شود یمفرایندی است که طی آن تالش 

 ماؤثر ، بسای  امکاناا  باه نحاو کارآماد و      یده سازمان، یزیر برنامهمادی و انسانی در 

  .کار گرفته شودههدایت، کنترل و ب

ی کاه  عناار  خواهاد باود از تالشا    سازمانی مدیریت بحران  ،ری این تع براساس

، یزیر برنامهمنابع مادی و انسانی در تا  ردیگ یمصور   موردقنولمنانی نظری  براساس

شود و  گرفته کار بههدایت، کنترل و  مؤثرو بسی  امکانا  به نحو کارآمد و  یده سازمان

 .، منجر گرددشود یمده خوان سازمان که وعع بحرانیِ خروج از وععی به

 

                                                           
1. Standard 

، (سامت ) هاا هاگا  شا  دان یان س ان و ل ی ب کت ندوی و ت هع طال م انازم س ،رانه ت، اصول مدیریتعلی، رعاییان، : رک. 2
.1933، یانسانمرکز تحقیق و توسعه علو  
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 ؛که شود یماین پرسش مطر   اینک

 بحران چیست؟ و وعع بحرانی کدا  است؟

مارتنط باا مفهاو     مفااهیم  برخای  برای پاسخ به این پرسش الز  اسات نلسات   

ایان مفااهیم    .درک کرد یروشن بهتوعیح داده شود تا بتوان مراد از بحران را « بحران»

و  ، آسیب، عیب، نقص، تما ، کمال، بحاران ، چالشلمُعلمسأله، مشکل، : از اند عنار 

 .فاجعه

 1مسأله

ماواد  » ،پرسایده شاود   که یهنگاممثالً  شود یم استفادهو ذهنی در امور نظری این واژه 

 وجاود باه در ذهن فارد   2سؤالیک مسأله یا  نجایا «چیست؟خوراکی کار رفته در این هب

مواجاه  مساأله   باا  ممکن است کند یموجه به خود پدیده ت که یهنگامآدمی . آمده است

نیسات  آن پدیاده شارط   هادف  در ذهن توجه باه  مسأله ایجاد دیگر سلن در  به .شود

خواهاد  توعایح داده   یزود بهتوجه به هدف شرط است و آن که در « مشکل» برخالف

 .شد

  مشکل

حسان  » کاه  نیا امثالً  شود یمو عینی استعمال   امور عملی درمورد« مشکل»واژه 

 .یعنی غیرنظری است استعینی یک مشکل « .ددرد دارسر

مشاکل  . هساتند و غیرنظاری  عینی  مشکال  «آلودگی هوای تهران»و  «سردرد»

مشاکلی  در کار نناشد،  یهدفپ  اگر  .باشد کار که هدفی در کند یمهنگامی معنا پیدا 

                                                           
1. Question 

یکای در نظار    یپوشا  چشام هستند که اینجا همراه باا   Questionمعنای اول و دو  واژه « مسأله» و «سؤال». 2
 Questionذیل واژه  ، 211، ا نم ره ،رانه ت، یرن کشدی نک ری د ام س ادون ن گم الن: رک. شود یمگرفته 

3. Problem 
 .مراد است« نظری» مقابل در« عملی» نجایا.  
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کنتاارل آیااا اخااذ جریمااه از متللفااین در مااثالً اگاار گفتااه شااود . هاام نلواهااد بااود

 :یا نه در پاسخ باید گفت کند یممشکلی ایجاد  یشهر یوسازها اختس

و  وسااز  ساختپیشگیری و بازدارندگی از ارتکاب تلل  در  از اخذ جریمههدف اگر  -

شهری باشد، مشکل وجود دارد چارا کاه اخاذ جریماه      وساز ساختبرقراری نظم در 

راً در آیناده نیاز   تاکنون موجب بازدارندگی و ایجاد نظم در شهرسازی نشده و اااه 

 .شدنلواهد 

و تأمین بلشی از بودجاه   ها یشهرداراما اگر هدف از اخذ جریمه ایجاد درآمد برای  -

 .دینما یمآن هدف را برآورده  یخوب به، مشکلی وجود ندارد و این کار باشد ها آن

 باه  .کند یممعنا پیدا  ،بعد از تصور هدف رو نیااز  دارد، تیّمانع ینوع هموارهمشکل 

اگار   رو نیا ااز . کناد  یما معنا پیدا  ،بودن هم بعد از تصور هدف کننده یاریهمین ترتیب 

نظارتی چیسات تاا    سازماناهداف  دیدباید  گفته شودنظارتی سلن  یها سازماندرباره 

 یهاا  کنندهیاریچیست و آن مشکال   ،اگر دارندو  نه؟یا  دارندآنگاه بنینیم آیا مشکل 

 تاوان  یما اسات   مادنظر ی که متناسب با هدفدر فرایند نظار   اینبنابر آن کدا  است؟

باودن یاا مشاکل     کنناده یاریاین  .امر دیگری را مشکلو دانست  کنندهیاریرا  امری

گفات   تاوان  یما باه دیگار سالن    . کند یمتغییر  ،بودن به نسنت تغییر و تفاو  اهداف

 چیزو همان  دیآ یم شمار بهدر قیاس با هدفی مشکل  زیچ کی .مشکل امری نسنی است

در . محسوب شود کنندهیاری بسا چهو  دیآ ینم شمار بهدر قیاس با هدف دیگری مشکل 

اسات ولای بارای برقاراری نظام و       کنناده یاریا مثال باال اخذ جریمه برای درآمدزایی 

 .شود یمشمرده مشکل  از تلل ، بازدارندگی

امار   یها یدشواره در گفت هموار توان یم« مشکل»و « مسأله»با توجه به معنای 

باه دیگار    .روسات پایشِ مشکال  عملی یک سری نظار  یک سری مسائل نظری و 

نظاری و   یهاا  یدشاوار اشااره باه    درواقاع « مسائل و مشکال  امار نظاار   »سلن 

 .داردعملیِ امر نظار   یها یسلت
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 1مُعضِل

 رودفراتار  ی حادّ از  پیچیدگیجهت است از  (ینظر ریغ) که امری عملی «مشکل»اگر 

 :درواقع. گویند «معلل»به آن  ،و تحیّر بیاورد برای انسان سردرگمی که یطور به

لعل مُ = «3یآور بُهتو  2پیچیدگی» +« مشکل»  

 مجتماع پیچیاده و   لیا دل باه ماهیچه را است  شهیر هم« لهلُعَ»با کلمه  «مُعل ل»

و هار دو   اسم فاعل عربی است« مُشک ل»مانند « مُعل ل»  .ندیگو یم« علله» بودنش

 باه فاتح عااد   اسم مفعول  صور  بهدر زبان فارسی  نادرستبر یک وزن هستند اما به 

 .شود یمتلفظ 

آن صارفاً   منظاور نظاارتی سالن گفتاه شاود      یهاا  ساازمان پ  اگر از معلال  

سردرگمی و  بُهتو موجب  اند رفتهاز حد خاصی فراتر  ،مشکالتی است که در پیچیدگی

و  شود یم یسردرگمآدمی در حل و رفع معلال  دچار بهت و  .اند آوردهرا فراهم  آدمی

 .است« معلل»به آن  یگذار نا بودن آن وجه  زا ر یحاین سردرگمی و 

 کمال و نقص، تمام ،عیب

و « آسایب »بحث از مفاهیم؛ عیب، نقص، تما  و کماال، مقدماه بحاث از مفهاو      

 .هیم پرداختباید نلست به ایلا  این مفا رو نیازااست « یشناس بیآس»

 «عیاب ». است «قصان»نیست  «تما »چیزی که . است «تا » در مقابل «ناقص»

کاه   دیا کن تصاور  شده  ساخته یتازگ بهرا که صندلی یک  مثالً. است «کمال»در مقابل 

چاون  تاا  اسات اماا     ،را دارد ها هیپاو  گاه هیتک ،(محل نشستن) سطحچون تما  اجزای 

در . کامل نیستآن هنوز برطرف نشده،  یها یناهموارو  ها یوبلند یپستو  هرنگ نلورد
                                                           

1. Perplexity 
2. Complexity 
3. Confusing 

 .1931ی عمید، تهران، میالد، فرهنگ فارس ،حسن، عمید: رک.  

http://www.ldoceonline.com/dictionary/confuse
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 شاود  یما کاار بارده   هدو واژه ب« کمال»و « تما »برای رساندن دو مفهو  فارسی زبان 

عملِ اما  کند یم «ا مت»میز را  ،«ساختن»عملِ  .«پرداختن»دیگری و  «ساختن»یکی 

 .کند یم «کامل»را  میز ،«پرداختن»

( ذهنای نه اماور  )امور عینی  درمورد« مشکل»مانند نیز  «نقص»و  «عیب» اگرچه

در مقایسه یک پدیده بیرونای باا اهاداف     نیستند که «مشکل»، اما مانند روند یمکار هب

اسات  هادفی در کاار    که یهنگام تواند یمعیب و نقص  بلکه ،دیآ یم وجودبه شده نییتع

 .نیستهدفی در کار  که یهنگامو هم  پدید آیند

 1یشناس بیآس

معناای دو   « شناخت»دو معنا دارد یکی به معنای « لوژی»اروپایی پسوند  یها زبان در

 2میثولوژیِ» شود یموقتی گفته مثالً  کند یماست یعنی داللت بر مجموعه « مجموعه»

 «باساتان  یانیوناننزد  یشناس اسطوره» ، اگر گمان شود که منظور،«باستان یانیوناننزد 

 یشناسا  اساطوره علام  باساتان   یونانیاان واهد بود زیارا  خترجمه  است این یک خطا در

 .ترجمه کرد« باستان یانیوناننزد  ها اسطورهمجموعه »را عنار  باال باید  پ  نداشتند

 «یشناسا  بیآسا »گاهی به معنای این واژه  .وعع مشابه داردنیز  9«پَثُولُوژی»واژه 

 .«ها بیآسمجموعه »است و گاهی به معنای 

و  «یشناسا  اصاطال  »که گاهی باه معناای   است   «ترمینولوژی»واژه مثال دیگر 

 ترمینولاوژیِ » شاود  یممثالً وقتی گفته . است «مجموعه اصطالحا »گاهی به معنای 

بلکاه  نداشات   یشناسا  اصاطال  فروید . نیست« فروید یشناس اصطال » منظور «فروید

 .برد یم کار به فرویدی است که «مجموعه اصطالحا » مراد

                                                           
1. Pathology 

2. Mythology 
3. Pathology 

4. Terminology 
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و ساس  از پزشاکی وارد    رفت یمکار هکه نلست در علم پزشکی ب 1«وسپَثُ» واژه

پدیادهای  . شاود استفاده می (خارجی)عینی معموالً درمورد پدیدهای شد،  ها دانشسایر 

در . شاود  یمگفته  «پَثُوس» نقص، به آن عیب یا ،اگر عیب یا نقصی داشته باشند عینی

 هام بارای  و  برناد  یم کار بهعلو  نقصِ نشان دادنهم برای  ،را «پَثُوس»واژه پزشکی 

 ؛خواهد داشتمعنا  دونیز  «پَثُولُوژی»این بنابر، علو عیبِ نشان دادن

 صینقامجموعه عیوب یا معنای نلست؛  -

 صینقاشناسایی عیوب و معنای دو ؛  -

، شاود  یم« بیماری»تعنیر به  «صنق»و هم از  «بعی»در پزشکی هم از  آنجاکه از

 کاار هبه فراخور متنی کاه در آن ایان واژه با   در علم پزشکی « وژیپَثُولُ»گفت  توان یم

 :زیر را داشته باشدی نامعدو یکی از  تواند یم رود یم

 یشناس یماریب -

 ها یماریبمجموعه  -

و  رود یما  کاار  باه ، هاا «نقاص »هام بارای   و  هاا «بیا ع»هم برای « آسیب»واژه 

 یها دهیپدنه  رود یمکار هب یعین یها دهیپد درموردعیب و نقص  دیدان یمکه  طور همان

معنای ایان سالن آن   عینی کاربرد دارد  یها دهیپدنیز برای  «آسیب»واژه پ  ذهنی، 

کاه اماوری ذهنای     ی«مفااهیم »بارای   عمومااً  ،آسیب، عیب، نقص ؛واژهسه  است که

گفت فالن مفهو ، معیاوب اسات یاا نااقص      ننایدپ   رود ینمکار هب (نه عینی)هستند 

 یشناسا  بیآسا چناین نتیجاه گرفات کاه      تاوان  یما از این سلن  .یب دارداست یا آس

 :داشته باشد تواند یمدو معنا نظارتی  یها سازمان

 نظارتی یها سازمان (ذهنیغیر/ عینی) صینقاشناسایی عیوب و  -

 نظارتی یها سازمان( غیرذهنی/ عینی) صینقاو  مجموعه عیوب -
                                                           

1. Pathos 
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 چالش

چهاار  برای آن در زبان فارسی غالناً ا دارد ولی در زبان انگلیسی چهار معن 1«چلن »واژه 

 :است زیر این چهار معنا به شر  .شود یمکار برده هبیک معادل به خطا معنا 

  و مقایساه  ( عملای )؛ کاه ناوعی مساابقه    یطلن منارزهی یا تحدّمعنای نلست؛

 یرو شیپاا یهااا چااالش ،در ایاان معنااا وقتاای گفتااه شااود .در آن اساات( نظااری)

، نظاارتی را باه مناارزه    یهاا  ساازمان که ارتی، منظور اموری است نظ یها سازمان

 2.طلند یم مقایسه مسابقه و

  مساأله  «چاالش »  ؛ معناای دو (عملای )یا مشکل ( نظری)مسأله معنای دو ؛ ،

 یرو شیپا  یهاا  چاالش ماراد از  در این معنا پ   .است( عملی)یا مشکل ( نظری)

نظاارتی از   یهاا  ساازمان ت که نظارتی، همان مسائل و مشکالتی اس یها سازمان

 9 .مواجه هستند ها آنعملی با از بُعد جهت نظری و 

  ؛ ایان  نشده اعال و  سروصدا یب زیوگر جنگمقابله و معارعه؛ نوعی معنای سو ؛

. هنگامی است که نیروهای اجتماعی شروی به ساایش و فرساایش یکادیگر کنناد    

 .آن دانستفارسی را بتوان معادل  «تنش»واژه شاید 

نظارتی، یعنای اماوری کاه     یها سازمان یرو شیپ یها چالش اخیر، یمعنا براساس

نظاارتی   سازمانبا  زیوگر جنگ، سایش ،به مقابله، معارعه نشده اعال و  سروصدا یب

نظاارتی   ساازمان و هم  شوند یمنظارتی  سازمانو هم موجب فرسایش  پردازند یم

   .گردد یم ها آنموجب فرسایش 

                                                           
1. Challenge 

 . 211، انم ره ،رانه ت، یرن کشدی نک ری د ام س ادون ن گم الن. 2

 .همان. 9

 .همان.  
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  اسات کاه  « چاالش »؛ این معناای چهاار    موارد نقض یک ادعامعنای چهار ؛ 

 .آن دانستفارسی مناسب برای را معادل « نیآفر مشکل مورد» توان یم

 یرو شیپا  یهاا  چاالش »معنای اخیر در نظر گرفته شاود آنگااه    اگر چالش به این

 «نظاارتی  یهاا  ساازمان موارد نقاض ادعاهاای   »، به معنای «نظارتی یها سازمان

 1 .خواهد بود

 2حرانبُ

 ،برساد  کننادگی مارز نابود و باه   فراتار رود ی ل از حدّمعل  ینیآفر بُهتپیچیدگی و اگر 

شاد  یافتاه     معلاال وععی است که در آن  یبحرانوعع . دیآ یم وجود به «بحران»

 ،«معلال »و « مشکل»، «آسیب»، «نقص»، «عیب»مفاهیم مانند هو  این مفاست لذا 

 .رود یمکار هب (ذهنینه ) عینیدر امور اغلب 

علام پزشاکی    از ،«یشناسا  بیآس»تعنیر نیز مانند آن  یها معادلو  «بحران»تعنیر 

کاه   دیرس یمبیمار به وععی  که یهنگامدر پزشکی قدیم . وارد امور فرهنگی شده است

 نداشات، و حالت بیناابین   کرد یمحاصل یا بهنود  شد یمبه مرگ منجر پزشک یا  ازنظر

در  9.یبهناود و مارگ  میاان   معلقوعع یعنی  «ار بحرانی استوعع بیم» شد یمه گفت

در اشعار شاعرا نیاز باه     .است و حد وسط نداردمطر  مسأله صفر و یک چنین شرایطی 

 :که شده  اشارهاین معنا 

 بیماری ستیک لطفتخداوندا جهان با عن  و 
  که بیم مرگ و امید بقا باشد ز بحرانش

                                                           
 .همان. 1

2. Crisis 
محمادعلی، مساائل    ،ملتاار  پور: همچنین رک/ 1931ی عمید، تهران، میالد، فرهنگ فارس ،حسن، عمید: رک. 9

 .3، ص 1933، (معاونت آموزش)یه یقلایی در مدیریت بحران، تهران، قوه قلا

قصایده  ، 1931، تهاران، انتشاارا  نگااه   ، (خوانسااری )تصحیح امیر صانعی ، دیوان اشعار، اهلل بیحنقاآنی، میرزا .  
131. 
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در اثر هوسرل   «بحران علو  اروپایی و پدیدارشناسی استعالیی»کتاب  که یزماناز 

 درحاال و  شاد فرهنگ غرب و علو  فرهنگی وارد این واژه غرب به رشته تحریر درآمد 

 .حاعر بسیار متداول است

در پیچیاادگی و  ، معلااالکااه  رود یمااکااار هامااروزه هنگااامی باا «بحااران»واژه 

 اناد  دهیرسا کننادگی  نابود باه مارز  کاه    شرفتهیپتا آنجا و  به اوج خود رسیده یآور بُهت

پیشگیری از بادتر شادن    درجهت عاجلکه اقدا  آن رغم بهدر چنین وععی  که یطور به

یاا   نظاری منانی و  ها فرض شیپبا توجه به اوعای و کاهش خطرا  عروری است، اما 

آن و اساسااً بایاد    ندنیسات  حال  قابال   آن معلاال  ،موجاود  عملای  هاای شناسیروش

 .گذاشت یا کنار تغییر دادرا  عملی یها یمتدولوژیا  نظریمنانی  و ها فرض شیپ

نظاارتی   ساازمان در یاک  بحاران  مدعی شاد کاه    توان یمبا توجه به توعیح باال 

نشان دهد،  ،اند شده بحران آمدن وجود بهموجب که را  معلالتی که آنبیش از همواره 

دو را نشاان   یا هار  «عملی یها روش» یا «ی نظریو منان ها فرض شیپ»در  خطاوجود 

یاا در  عملی  یها روشست یا در ا و منانی نظری ها فرض شیپدر  خطایعنی یا  ؛دهد یم

 .هر دو

 درناگ  یبا محقاق هوشایار    ،آیاد  وجاود  باه بحرانی نظارتی  سازماندر یک هرگاه 

 یهاا  روشو نظاری  مناانی   ،هاا  فرض شیپو به  شود یممنصرف   از معلال اش توجه

 گفات  توان یمبا این توعیح  2.کند یمعط  توجه نظارتی  سازمانمعمول در آن  عملیِ

 :عنار  است از «نظارتی یها سازمانبحران »منظور از 

                                                           
عنااس  غاال   مترجم، ای بر پدیدارشناسی مقدمه: بحران علو  اروپایی و پدیدارشناسی استعالیی، ادموند هوسرل .1

 .1933، تهران، گا  نو، چ اول، لیجما

مارادی،   اساداهلل  کنناده  مصااحنه ، «وپارورش  آماوزش  یشناسا  بیآسا »گفتگاو دربااره   ملکیان، مصطفی،  :رک. 2

 .1933پژوهشگاه علو  انسانی و مطالعا  اجتماعی، تهران، 

https://www.gisoom.com/book/1601600/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%85/
https://www.gisoom.com/search/book/author-32487/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%B3%D8%B1%D9%84/
https://www.gisoom.com/search/book/author-32487/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%B3%D8%B1%D9%84/
https://www.gisoom.com/book/1601600/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%85/
https://www.gisoom.com/search/book/author-461940/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-461940/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C/
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تشادید پیچیادگی و    در اثر ،رسیدن وعع یک سازمان نظارتی به مرز نابودی»

نادرساتی  و منانی نظری یا  ها فرض شیپناشی از نادرستی  معلال   یآور بهت

پیشاگیری از   درجهات  عاجلاقدا   ،این وعع که ،سازمان آن عملی یها روش

 «.کند یماهش خطرا  را ایجاب بدتر شدن اوعای و ک

 :است شده گرفتهچند نکته مهم در نظر در تعری  باال 

 کاه   دهاد  یما این نشان  و ردیگ یمنشأ  «  معلال» تشدیدبحران از  که نیا

 .کاربرد داردمور عینی ادر رابطه با بحران هم غالناً تعنیر 

 رفع بحران که همان تغییر  یها راه وصراحتاً آمدن بحران  وجودبهعلل  که نیا

باه نحاو    عملای اسات   یهاا  روش یا، منانی نظری ها فرض شیپاصال  در  و

 .است شده ذکر، عمنی

 در  «یزدگا  بحاران »و  «یدار معلال »وعاع  و وجاه تماایز    حدّ فاصل که نیا

اقادا   یا عد  ایجاب  ایجاب»و  «کنندگینابودمرز به  آن دنینرسیا رسیدن »

 .است «عاجل

گااهی باه معناای    « بحاران »الز  است به این نکته اشاره شود که واژه  نجایادر 

حاصل وعع خاصی »و گاهی به معنای  رود یمکار هب« ... یها یژگیوعالوه همعللِ ب»

 .«...از انناشت معلال   

در بحث حاعر چندان تأثیرگذار نیست، « بحران»اژه در دو کاربرد و ادشدهیتفاو  

. شود یمدر نظر گرفته کاربرد از این دو  اعمدر این نوشته به معنایی « بحران»لذا واژه 

دانسته  «یافته معلل تشدید» ،که بحران کند ینمدر این پژوهش تفاوتی  گرید عنار  به

 .«وعع ناشی از آن معلل»شود یا 
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 1فاجعه

و  هاا  رنا  هماراه باا    ناگهاانی  ،هولنااک ان چاره نشود و باه رویادادی   بحر که یهنگام

اگار   .اسات  داده رخفاجعه  واقع در، منجر شودنابودی قرین با و حتی بزرگ  یها یرانیو

اگار ساازمان نظاارتی در     .بود، فاجعه گذشتن از مرز استنابودی بحران رسیدن به مرز 

 یا فاجعاه باه   بساا  چهموفق عمل نکند،  برای عنور از آن یشیاند چارهمدیریت بحران و 

 .بزرگ و حتی نابودی سازمان را رقم بزند یها یرانیوختم شود که 

 نظارتی یها سازمانبحران در 

 کاه  نیا او « یزدگا  بحران»، «یدار معلل»، «یدار مشکل»، یدر بلش مفاهیم کلید

ه ایان معناا   ب. شد روشن ،نه تفاو  ماهوی این سه مفهو  تفاو  اشتدادی با هم دارند

ماحصال   «یزدگا  بحاران ». که هریک محصول شد  یافتن مفهو  ماقنل خود اسات 

 .«یدار مشکل» ید شدتماحصل « یدار معلل»است و « یدار معلل»شد  یافته 

 دیا آ یمف پدید اهدامهم است این است که در قیاس با « مشکل»آنچه در مفهو  

ت اشتدادی با آن دارند در هم که نسن« بحران»و « معلل»پ  . و امری نسنی است

 .نسنی خواهند بودهم  ها آن رو نیااز و  ندیآ یمپدید  ،اهدافقیاس با 

مهم است این است که چنان پیچیدگی دارد کاه آدمای   آنچه « معلل»در مفهو  

سازمان نظاارتی را باه   این مزیت را دارد که اما  شود یمدر حل آن دچار بُهت و حیر  

 بارخالف درسات   .کشااند  ینما بازرگ   یهاا  رنا  و  هاا  یانا ریومرز نابودی و تحمیل 

 .«بحران»

                                                           
1. Catastrophe 
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 یهاا  یرانا یوتحمیال  مرزِ آن است که سازمان نظارتی را به مرز نابودی و بحران 

نظارتی باشاد و اماوری    یها سازمان یها بحراناگر بحث از  نیبنابرا. کشاند یمبزرگ 

که به لحاظ خواهند بود  ذکر شود، اموری ها سازماناین  یرو شیپ یها بحران عنوان به

نظاارتی تفااوتی نلواهناد داشات و      یها سازمان یدار معللو  یدار مشکلماهوی با 

شاود آن  را تأییاد کارد کاه نشاان داده      هاا  آنباودن   زا بحران توان یمصرفاً هنگامی 

ساازمان نظاارتی    که اند دهیرس ییجا به یآور بهتمشکال  و معلال  در پیچیدگی و 

پاسخ به این پرسش عرور   رو نیااز  .کنند یمتهدید رگ یا به نابودی را به ویرانی بز

 ؛که ابدی یم

تهدیاد  ساازمان نظاارتی را باه ویرانای بازرگ یاا باه ناابودی          ییزهایچچه »

 «؟کنند یم

 ؛به تعنیر دیگر

را با تهدیاد ناابودی یاا ویرانای مواجاه       سازمان نظارتی چه چیزهایی ماهیت»

 «؟کند یم

 ؛شود کهروشن پرسش نلست باید  پاسخ به این برای

 ها مؤلفهآن که اگر است  ییها مؤلفهاز چه  شده ساختهسازمان نظارتی ماهیت »

 «نظاارتی »بودن یاا از   «سازمان»گرفته شود سازمان نظارتی از  نظارتی سازماناز 

 «؟شود یمبودنش تهی 

 :از اند عنار معلو  شد که عناصر فرایند نظار  سازمانی  نیازا شیپ

، ها سنجهشامل رویکردها، اهداف کالن، و راهنردی، )نانی نظری م .1

 (ها یمش خط

                                                           
 .مان به آن استمنظور از ماهیت آن چیزی است که سازمان نظارتی بودن یک ساز اینجا. 1
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 یرانسانیغو منابع ( نفعان یذفاعالن و )از منابع انسانی  اعمساختار  .2

 (و مصرفی یا هیسرما)

 روش .9

 هماهنگی و ارتناط میان عناصر . 

 محصول/ نتیجه .1

 -ازمان نظاارتی عناصر فرایند نظار  سازمانی در حکم آب، غذا و اکسیژن برای سا 

هستند به این معنا کاه جازء مااهوی ساازمان      -است سؤالماهیتش مورد  نجایاکه در 

نیاز حیاتی دارد درست مانند انسان که غذا،  ها آناما سازمان نظارتی به  ،نظارتی نیستند

محتااج   هاا  آناما وجود انسان به  ،انسان نیست انسان بودنآب و اکسیژن جزء ماهوی 

 ؛روشن شود که پ  باید .است

 «چیست؟بودن یک سازمان به سازمان نظارتی »

یافته از روابط متقابل افاراد بارای دسات     فرایندهای نظا سازمان  که نیاتوجه به با 

ساازمان  یاک ساازمان را    وجودشاان کاه   ییهاا  مؤلفه، 1است های معین یافتن به هدف

 :از خواهد بودعنار   ،کند یمخالی و فقدانشان سازمان را از سازمان بودن  کند یم

 ارتناط انسانی مند نظا فرایند  وجود .1

 نمعیّ هدف مشترک وجود .2

هم در حین  است که یبان دهید ،در یک سازمان نظار  که نیاسوی دیگر نظر به از 

شالص حقیقای یاا    بر عمل و هم پیش از ارتکاب جر ، تلل ، نارسایی یا سوء جریان 

بتوان از ملالفت یا عد  مطابقت آن عملکرد با تا به این وسیله  ردیگ یمصور   حقوقی

یک سازمان کاه   «بودن ینظارت» یها مؤلفهلذا ، پیشگیری نمود، شده نییتع یها مالک

                                                           
دفتار  تهران، ، یان و سیدمحمد اعرابییه علی رعا، ترجمطراحی سازمان منانی تئوری و ،ریچارد، دفت. آل: رک. 1

 .1932، سال فرهنگی، چاپ هفتم های پژوهش
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نناشند سازمان از نظارتی بودن خود عاری خواهاد شاد و دیگار بار آن      ها مؤلفهاگر آن 

 :د بود ازنعنار  خواه بار کردرا « نظارتی»صفت  توان ینم

 (عملحین و پیش از ) یبان دهید .1

باا   1شالص  ملالفات یاا عاد  مطابقات عملکارد       کش  » دادن قرارهدف  .2

 2«شده نییتع یها مالک

 تاوان  یما « نظاار  »ماهوی  یها مؤلفهو « سازمان»ماهوی  یها مؤلفهبا توجه به 

 :از اند عنار یک سازمان نظارتی  یها مقو  نیتر یاصل درمجمویگفت 

 اط انسانیارتن مند نظا وجود فرایند  .1

 (عملحین و پیش از ) یبان دهید .2

شاونده   یبان دهیدکش   ملالفت یا عد  مطابقت عملکرد  » ییِجو یپو  تعیین .9

 «شده نییتع هدف مشترک عنوان بهکه  ییها مالکبا 

 توان یم« سازمان نظارتی»اصلی و مقوما  ماهوی  یها مؤلفهشدن از روشن  پ 

لواهد سازمان نظاارتی را باه بحاران یاا باه      معلل یا معلالتی ب هرگاهمدعی شد که 

ی به حادّ  یکنندگ  یگتعنیری به مرز نابودی و ویرانی عظیم برساند باید در پیچیدگی و 

یکی از سه  تر قیدقیا به تعنیر  مؤلفهیکی از سه  کم دست ،باواسطهمستقیم یا  برسد که

 .را عمالً به مرز نابودی برساند «سازمان نظارتی» ماهویمقو  

 ؛کاه  نیا ا« ساازمان نظاارتی  »ماهوی  یها مقو ثال برای به مرز نابودی رساندن م

برساند که در آن  ییجا بهکار سازمان نظارتی را ، باواسطهمستقیم یا  معلل یا معلالتی

                                                           
 از حقیقی و حقوقی اعم. 1

یاا   شاده  تعیاین  هاای  برناماه  قوانین، مقررا ، واای ، اختیارا ، اهداف،: از اند عنار  شده تعیین های مالکاین . 2
 .فلسفه وجودی آن دستگاه اداری
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از  یباان  دهیا د نظاارتی  پیش رود یاا ساازمان  نابودی ارتناطا  انسانی تا حد  یمند نظا 

کشا   »دیگار   یا گوناه  باه عطیلی کنار بگاذارد یاا   را تا مرز ت شلص حقیقی یا حقوقی

را « شاده  نییتع یها مالکبا  شلص حقیقی یا حقوقی ملالفت یا عد  مطابقت عملکرد

تنزّل بودن  نامشترکهدف تا مرز بالتکلیفی رها کند یا تا مرز  داد یمکه باید هدف قرار 

مان سااز  ،رسد یم ، در تما  این حاال  که یک سازمان نظارتی به مرزهای یادشدهدهد

 .است زده بحران

سازمان را با بحران مواجه کنند بسیار اسات اماا    توانند یمعلل و عواملی که  اگرچه

ماثالً معلاال     .روناد  یما را نشانه  ادشدهییکی از مقوما   کم دست ها آنقاعدتاً تما  

را  یباان  دهیا دروابط انسانی را با خطر نابودی مواجه کند یا  یمند نظا  مالی ممکن است

ش   ملالفت یاا  ک»کند یا حتی هدف مشترک سازمان را که عنار  بود از  نیمه تعطیل

جاای آن  هبه حاشیه براناد و با  « شده نییتع یها مالکبا  شلص عد  مطابقت عملکرد

آن حتای  یاا   کناد را جاایگزین  « تجار  پنهاانی »و « درآمدزایی»اهداف دیگری چون 

 .ج سازدهدف مشترک را از مشترک بودنش خار

، «منانی نظری»از  اعم «فرایند نظار  سازمانی عناصرِ»ناحیه در  انناشت معلال 

 «ها روش» -شود یمرا شامل  و مصرفی یا هیسرما ،منابع انسانی که خود -«هاساختار»

 همااهنگی و ارتنااط میاان عناصار    »ناحیاه  در الینحال   انناشت معلاال   تیدرنهاو 

ز مقوماا  ساازمان نظاارتی را باه ملااطره انادازد و       یکی ا توانند یمهر یک  «یادشده

 .به مرز نابودی برسدنظارتی سازمان  جهیدرنت

روابط انساانیش را از دسات داد یاا در     یمند نظا  ،یک سازمان نظارتی که یهنگام

خود فل  شد یا هدف اصلی مشترک و معین خاود را باه کنااری     بودن بان دهیدکارکرد 

باه لحااظ فیزیکای و اااهری      هرچناد و باه ناابودی اسات    نهاد، آن سازمان نظارتی ر

 .باشدو فعال همچنان پابرجا 
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 سازمانیک  تواند یمکه  معلالتی نیتر مهمجا است که هطر  این پرسش باینک 

 ازمانسیک  به تعنیر دیگر در مرز نابودی بکشاند چیست؟بحران یا همان نظارتی را به 

 است؟کدا   زیخ بحراننقاط  نیتر مهمنظارتی 

 زیخ بحران نقاط

هستند کاه وقاوی    یمعلالتماحصل  درواقعنظارتی،  یها سازمانممکن در  یها بحران

ساازمان را باه وعاعی     ،تشدید درصور نظارتی ناممکن نیست و  یها سازماندر  ها آن

 .نزدیک به نابودی خواهند کشاند

 دو  شادن معا اگر پذیرفته شود که نابودی یک سازمان نظارتی لزومااً باه معناای    

آن از  تناع  باه ماهوی سازمان نظارتی و  یها مؤلفهکه از بین رفتن بلفیزیکی آن نیست، 

به معناای ناابودی آن اسات     درواقعبلشی یک سازمان نظارتی کارکرد و اثربین رفتن 

اگر کارکرد و ، آنگاه خواه آن سازمان به لحاظ فیزیکی و ااهری پابرجا باشد خواه نناشد

از آن سازمان نظارتی جز یک نا  چیزی بااقی   ،ن نظارتی گرفته شودسازمااز اثربلشی 

 .تفاوتی ندارد «وجود نداشتن»با  «بودن اثر یب». لواهد ماندن

باه ناابودی    ، ساازمان شاود  یمسازمان نظارتی کاسته  از اثربلشیبه هر میزان که 

زوده هر چه بر کارکرد و اثربلشای ساازمان نظاارتی افا     برعک  .خواهد شد تر کینزد

 .گرددمی تر، آن سازمان از خطر نابودی دورشود یم

 یها بحرانیا همان  زیخ بحراننقاط نتیجه گرفت که بحث از  توان یماز سلن باال 

بحث از اموری است که  درواقعنظارتی را تهدید کند،  یها سازمان تواند یمکه  یا بالقوه

نظاارتی را   یهاا  ساازمان بلشای  کارکردها و اثرآن  تنع بهماهوی سازمان و  یها مؤلفه

 .کنند یمتهدید 
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فلسافه  اسات کاه    یوصاول باه اهاداف    و انجا  واای کارکرد هر سازمان نظارتی 

و « نظار  بر حسن جریاان اماور  »پ  اگر . دیآ یمشمار هب نظارتی تأسی  آن سازمان

اهداف و فلسفه تأسی  سازمان بازرسی کل کشاور  « نظار  بر اجرای صحیح قوانین»

آنچه وصول به این اهداف و محقق ساختن ایان فلسافه را نااممکن کناد، عامال       باشد

 .دیآ یم شمار بهبحران در سازمان بازرسی 

ساازمان نظاارتی را از   ماهوی سازمان نظارتی را از بین بنارد و   یها مؤلفهچه آنهر 

 مشاکال  ساازمان   ازجملاه بایاد   دارد بااز   شده نییتعانجا  واای  و رسیدن به اهداف 

باه   بساا  چاه تشادید   درصاور   بازهمبه معلل و  ،تشدید درصور نظارتی دانست که 

 .شود منجربحران 

ا نقاط یبالقوه  یها بحران نیتر مهمپرسش از  ،گفت توان یمباال توعیح توجه به با 

 :در حقیقت بیان دیگری از این پرسش است که، سازمان نظارتی زیخ بحران

ساازمان  مااهوی   یها مؤلفهبه  توانند یمکه  ییها بازدارنده نیتر مهم»

 شاز انجا  واای  و وصاول باه اهاداف    آسیب رسانند و سازمان رانظارتی 

 «؟اند  اکد بازدارند

برخای   یکه دربااره  یا شناسانهبیآس یها پژوهشبا نظر به  سؤالدر پاسخ به این 

تقرائی موارد زیار را کاه حاصال حصار اسا      توان یمنظارتی صور  گرفت،  یها سازمان

 .برشمرد است

ایان نکتاه عاروری     یادآورینظارتی  یها سازماندر  زیخ بحرانپیش از ذکر نقاط 

نظاارتی ذکار    یهاا  ساازمان در  زیا خ بحاران نقاط  عنوان بهزیر فهرست  اگرچهکه است 

. وجود ندارد ها سازماندر سایر  زیخ بحراناما معنای آن این نیست که این نقاط  شود یم

                                                           
 .در حصر استقرایی امکان افزودن یا کاستن از اقسا  وجود دارد. 1
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 :از اناد  عناار  ی رایا  در فاالن کشاور    بیمارها: آن است کسی بگوید این درست مانند

و ماالریاا   آنفاوالنزا ، نتیجه گرفت که سرطان توان ینمو ....و  یاماالر، آنفوالنزا، سرطان

باا ایان توعایح     .ملتص آن کشور است و در کشورهای دیگر وجود ندارد یها یماریب

 :پرداختنظارتی  یها سازماندر  زیخ بحراننقاط  نیتر مهمبه ذکر  توان یم اینک

 

نظتارت   درخصتو  اطالعتات   و پتردازش  ثبتت  ،گردآوری مطلوبِ نظامفقدان  .5

 شوندگان

و  شناختی که از نظار  شاوندگان و  ها یآگاهاطالعا ، نظارتی، به میزان  یها سازمان

و  تر نآسا ها آنو کنترل  یبان دهیددر  توانند یمدارند،  شوندگان نظار جزئیا  مربوط به 

 .کنند عملتواناتر 

گاردآوری، ثنات و   در سه بُعاد  که برخورداری از یک نظا  جامع و قوی  طور همان

پردازش اطالعا ، سازمان نظارتی را در انجا  واای  و محقق ساختن اهدافش یااری  

 بودن« بان دهید» مؤلفهیعنی سازمان نظارتی دو   مؤلفه، فقدان چنین امکانی رساند یم

 .مانع سازمان در انجا  واای  و تحقق اهداف خواهد بودو  کند یمرا ملتل 

و برخاورداری از نظاامی    شده ثنت یها دادهمیزان اطالعا  گردآوری شده، حجم 

انجاا   در  یا کنناده  نیای تعنقش  ،شوندگانپردازش اطالعا  مربوط به نظار   ا درتوان

 .و تحقق اهداف برای سازمان نظارتی داردواای  

یاا   در دسات باشاد   هاا  آنکه اطالعا  کمای دربااره    گانینظار  شوند نظار  بر

 1.سازد یمو گاه ناممکن دشوار  امر نظار  را ،از نظار  شوندگان یاطالع یب

                                                           
سازمان بازرسای کال    کیفری های گزارش شناسی آسیب» طر  پژوهشی، فر مهدویعارف، رعا و محمود : رک. 1

،  193، (های سالمت اداری و منارزه باا فسااد   پژوهش مرکز مطالعا  و)تهران، سازمان بازرسی کل کشور  ،کشور
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 یزدگ استیس .6

آن است که واای  سازمان نظارتی، اهاداف ساازمان    نجایادر  1یزدگ استیس منظور از

 ییهاا  زهیا انگ، اغاراض و  هاا  دگاهیا د عایِالشا  تحت یا گونه بهنظارتی و فلسفه وجود آن 

در سازمان  یزدگ استیسبه دیگر سلن معنای  .ننود مدنظرواقع شود که هرگز  یاسیس

کاه در عرصاه سیاسای     جریاان اماوری  در یک ساازمان نظاارتی   آن است که نظارتی 

 وجاود دارد در فرایناد عملکارد ساازمان    کسب، حفظ و افزایش قدر  سیاسی  درجهت

و انجا  واای  و تحقق اهداف واقع شود اصل نقش پررنگی پیدا کند که  نظارتی چنان

در خادمت تحقاق آن   یا ابازاری   سازمان نظارتی به حاشیه رانده شود و به امری فرعی

 .تندیل شود اهداف سیاسی

باا   اسات کاه   یا بالقوهخطرا   نیتر مهم ازجملهدر سازمان نظارتی،  یزدگ استیس

کاارایی و اثربلشای ساازمان    ، هاا  مالکانسانی و با انحراف  روابط یمند نظا تأثیر بر 

 .کند یمنظارتی را تهدید 
 

 نما مسألهخلط میان مسأله و  .0

نیز مانند هر سازمان دیگاری، دربااره   سازمان نظارتی اختیارا  و اهداف  ،حیطه واای 

 عنوان هب. ندیآ یمشمار هآن سازمان ب یها دغدغهمسائل و  واقع درموعوعاتی است که 

 نیتار  مهمدر مقا  تعری ، نظار  بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین و مثال 

حال اگر  .باشد سازمان بازرسی کل کشور مدنظر و مسائل ها دغدغه، باید ها آنمصادیق 

دیگری را در پیش گیرد و مسائل دیگری را  یها دغدغه، ها نیاجای هببازرسی سازمان 

درآمیلاتن مساأله باا    » ، باه خطاایِ  خاود بداناد   یرو شیپا سائل م مصادیقِ نیتر مهم

                                                                                                                           
اجرای حسابرسی عملکرد توسط دیوان محاسانا  کشاور و    شناسی آسیب»، حسن، پا جوی: همچنین رک/  3ص 
 . 12، ص 1 شماره  1933ال دهم پاییز دانش حسابرسی س، «پیشنهادهایی برای بهنود آن ارائه

 :، به نشانی 21 91 :، کد خنر1933دلیل رشد سیاست زدگی در جامعه ایران، پایگاه خنری فرارو، افروغ، عماد، . 1
http://fararu.com/fa/news/ 

 

http://www.ensani.ir/fa/33432/magazine.aspx
دلیل%20رشد%20سیاست%20زدگی%20در%20جامعه%20ایران،%20پایگاه%20خبری%20فرارو،%201388،%20کد%20خبر:%20۳۵۴۲۵%20،%20به%20نشانی:http:/fararu.com/fa/news/
دلیل%20رشد%20سیاست%20زدگی%20در%20جامعه%20ایران،%20پایگاه%20خبری%20فرارو،%201388،%20کد%20خبر:%20۳۵۴۲۵%20،%20به%20نشانی:http:/fararu.com/fa/news/
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ولای   رساد  یما همچون مسأله باه نظار    آنچهدر این خطا، . دچار شده است «نما مسأله

از  زیاادی و طنعااً بلاش    شاود  یما مسأله در نظر گرفته  عنوان بهمسأله نیست،  درواقع

 .شود یمآن ناشی از  یها ینگرانسازمان مصروف  یها تالشو  ها نهیهز

پایش رود،   ازحد شیباگر سازمان نظارتی در دا  این خطا گرفتار آید و در این مسیر 

جاای  هبا  نماا  مساأله پیگیری  چراکهدور از ذهن نیست  ی،دن به وعع بحرانامکان رسی

  .را وصول به اهدافنه را در پی خواهد داشت مسأله، دوری از اهداف 
 

 تحریف در اهداف .4

ف این است که سازمان نظاارتی آگاهاناه یاا ناآگاهاناه آنچاه      منظور از تحری  در اهدا

جای هدف اصلی قارار دهاد و در عاوض آنچاه     ههدف اصلی سازمان نظارتی ننود را ب

 .اهداف فرعی بسندارد عنوان بههدف اصلی بود را کنار بگذارد یا 

فرق این نوی از خطاها با قسم پیشین در این است که در قسام پیشاین مساائل و    

قارار   ماوردنظر شناساایی و   اشتناه به ،پردازد یم ها آنعاتی که سازمان نظارتی به موعو

موعوعا ، مسائل و  که نیاصحنت بر سر این است که به فرض  نجایااما در  گرفت یم

باز این احتماال وجاود دارد کاه آن     شناسایی شود، یدرست بهسازمان نظارتی  ها دغدغه

مثالً اگار هادف    .قرار گیرد یبررس مورداف نادرست با اهد ،شده ییشناسادرست  مسائلِ

 یها خواستهیک دستگاه نظارتی، برقراری عدالت، منارزه با فساد، اصال  امور، برآوردن 

این اهاداف باه حاشایه راناده      بسا چهباشد،  المال تیبتلییع پیشگیری از  مرد  یا مثالً

در ) طلنیخودنماایی، امتیااز   ،یریا گ ما  ، یانگار تلل ، یانگار جر شود و به خطا خود  

                                                           
ساازمان بازرسای کال     کیفری های گزارش شناسی آسیب»طر  پژوهشی، فر مهدویعارف، رعا و محمود : رک. 1

،  193، (های سالمت اداری و منارزه باا فسااد   مرکز مطالعا  و پژوهش)تهران، سازمان بازرسی کل کشور  ،کشور
 .31ص 
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 1یاا اماوری از ایان دسات     درآمادزایی رفع تکلی ، ، سازیآمار، ییگرا تیکم، (ها یابیارز

 .دنشو پیگیریهدف اصلی  یجا به

ساازمان   یراحت به توانند یمتشدید  درصور ، نیز معلال  ناشی از تحری  اهداف

 2.ی برسانندنظارتی را به وعع بحران
 

 بلدیا سپردن کار به کارنا اننسپردن کار به کارد .1

در هار   .داشته باشد یلزو  سسردن کار به کاردان موعوعی نیست که به بیان دلیل نیاز

رد و خُا  یهاا  تیریمدنظارتی از مدیریت کالن گرفته تا  یها سازمان ازجملهسازمانی و 

 .است ساز سرنوشت، ، کاردانی و سسردن کار به کاردانحتی در حد واای  فردی

اسات  آن   زشناسایی کاردان است و این خود مساتل سسردن کار به کاردان،  الزمه

باه ایان معناا کاه درساتی و      . حااکم باشاد   ییگرا لیدلکه در سازمان نظارتی، فرهنگ 

یاا   «باودن  موجاه و میازان مساتدل   » ، دساتورا ، اقاداما  باا ماالک     ها دهیانادرستی 

سانجش قاو     .دیگری مالک  نه هی ،سنجیده شود ها آن «بودن ناموجهو نامستدل »

کارکنان، شناساایی میازان کااردانی آناان را      کردنِ عمل هو عاقالن یشیاند معقول، ادله

 .کند یم ممکن

، یای گرا لیا دلفرهناگ  نظارتی به میزان دوری و فاصله گرفتن از  سازمانکارکنان 

و  کااارییعناای فریندیگاار  اباازار و مااالکبااه دو  باارای نشااان دادن کاااردانی خااود 

 یلیدل یبدلیلی بر  کاری،و فریب وجه یب یورز خشونت .خواهند آوردروی  یورز تخشون

 9.کلی و عد  اثربلشی منجر شود یناکارآمدبه  تواند یمو عع  کاردانی است که 
 

                                                           
شایوی و اهمیات آن    دلیل بهذکر کرد اما « تحری  اهداف»جزء مصادیق  توان میرا نیز « یزدگ سیاست» اگرچه. 1
 .قسم مستقلی ذکر شد عنوان به

 .همان: رک. 2

شاب   ،تعزیات آفتااب   برنامه  ویژهدهمین ، ملکیان، مصطفی، جامعه ناسالم: همچنین رک/ 33همان، ص : رک. 9
 .31آبان  21 ،کاشان ،سو 
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 شایسته کاردان و ر جذب و حفظ نیروی انسانیضعف د .2

 ییها نهیزم شیپو در هر سازمان نظارتی باید کار به کاردان سسرده شود، مقدما   که نیا

تاا   .که یکی از این مقدما  داشتن نیروی انسانی شایساته و کااردان اسات    طلند یمرا 

نناشد، سسردن کار به او معناا پیادا    کاردان ودر سازمان نظارتی نیروی شایسته  که یوقت

وجود نیروی شایسته و کاردان در سازمان نظارتی نیز مستلز  توانایی جاذب و  . کند ینم

عد  توانایی سازمان نظارتی در جذب نیروی کاردان و شایسته یاا عاد     .است حفظ آن

کاه   هرکادا  توانایی سازمان نظارتی در حفظ و نگهداری نیروهای شایساته و کااردان،   

متأثر کند و اثربلشی مورد انتظار را از  شد  بهعملکرد سازمان نظارتی را  تواند یمباشد 

ممکن است نیروی انساانی شایساته و کااردان را     یک سازمان نظارتی، .سازمان بگیرد

 تاوان  یما  یطاورکل  بهاما . دیگر یا گونه بهتعری  کند و سازمان نظارتی دیگر  یا گونه به

را باه شار    و شایسته برای سازمان نظارتی نیروی انسانی کاردان  یها یژگیوبرخی از 

 :برشمرد زیر

هاوش  ، صاداقت ، شاجاعت ، یآزادگ، دقت، قدر  استنناط باالداشتن ، ذهنینظم 
ایان   آنجاکاه  از .کااری  دو تعها  تجربای  یشناسا  انسان ،کاری یتجربه،  هیجانی باال

 2.شود یمبسنده  ها آنبحث شد به ذکر فهرست  لیتفص بهپیشین  یها نوشتهاوصاف در 

 

                                                           
، مترجم نسرین خودآگاهی هیجانی، خویشتنداری، همدلی و یاری به دیگران، هوش هیجانی؛ گلمن، دانیل: رک. 1

 .39 ص، 1939پارسا، تهران، رشد، سال 

ساازمان بازرسای کال     اناداز  چشام لمی و مهارتی تحقق اهداف ع نیازهای پیش»عارف، رعا، گزارش پژوهشی . 2
ساالمت اداری و مناارزه    های پژوهشمرکز مطالعا  و )، تهران، سازمان بازرسی کل کشور « 1 1کشور در افق 

، فار  مهادوی عاارف، رعاا و محماود    : همچنین رک./  1-  ، ص  193 آذرماه،  7، سال هشتم، شماره (فساد با
کیفری سازمان بازرسی کل کشور، تهران، سازمان بازرسی کال کشاور    های گزارش ناسیش آسیب» پژوهشیطر  

، حسان،  پاا  جاوی : همچناین رک / 33، ص  193، (سالمت اداری و منارزه با فساد های پژوهشمرکز مطالعا  و )
، «پیشانهادهایی بارای بهناود آن    اجرای حسابرسی عملکرد توسط دیوان محاسنا  کشاور و ارائاه   شناسی آسیب»

 .123، ص 1 شماره  1933دانش حسابرسی سال دهم پاییز 

http://www.adinehbook.com/gp/product/9646115880/ref=sr_2_1000_12/323-1660815-3692770
http://www.ensani.ir/fa/33432/magazine.aspx
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 نظارتی واضح و جامع یها سنجهنداشتن  .6

باشاند تاا   ظاار  شاوندگان   نعملکرد  بان دهیدآن است که  نظارتی یها سازمانوایفه 

، شاده  نییتعو معیارهای  ها مالکآن عملکرد با  بروز ملالفت یا عد  موافقت درصور 

داشته  ییها مالکو  ها سنجهباید یادشده  یِبان دهیدبنابراین  .واکنش الز  را نشان دهند

، هاا  هناما  نیای آقوانین، مقاررا ،  همان  ها مالکو  ها سنجهاین  .داردنیز  درواقعباشد و 

و  هاا  مالکحال اگر این  .شر  واای ، اهداف و فلسفه وجودی نظار  شوندگان است

 هاا  آنچنان باشند کاه ماراد از    یدار ابها و  یدار ها یا، از جهت ناواعح بودن ها سنجه

یا از جهت جامعیت چناان   روبرو کند تناقضیا حتی و سازمان را با تعارض  معلو  نناشد

و  ییکاارا  صاور   نیا ابنندناد، در   مجرمین و متللفاین ریز را بر جامع نناشند که راه گ

میازان تأثیرگاذاری و اهمیات    . اثربلشی عملکرد سازمان نظارتی، به خطر خواهد افتاد

 1.دینما یممشلص  ،این خطر دوری و نزدیکی سازمان نظارتی را به بحران
 

 در نظارت و ابزاری یشناخت روشخطاهای  .8

 درجهات ابازار   دستهسه  ،آن تناسب بهو کلی از سه روش  نظارتی عموماً یها سازمان

 :از اند عنار  گانه سه یها روش .کنند یمنظار  بر نظار  شوندگان، استفاده 

 ییافزا معرفتمنتنی بر  یها روش -

 یشناخت روان یها روش -

 2(جنری) قهری یها روش -

آن نظاارتی، موعاعی اسات کاه در      یهاا  ساازمان در  نیآفر بحرانمواعع  ازجمله

روال  .شاود  ینما  کارگرفته به یدرست بهیا  شود ینم انتلاب یدرست بهنظارتی،  یها روش

                                                           
 اجارای حسابرسای عملکارد توساط دیاوان محاسانا  کشاور و ارائاه         شناسای  آسایب »، حسان،  پاا  جوی: رک. 1

 .129، ص 1 شماره  1933دانش حسابرسی سال دهم پاییز ، «پیشنهادهایی برای بهنود آن

، تهاران، ساازمان تنلیغاا     «تعمیق باورهای دینی و اعتالی هویت اساالمی »عارف، رعا، طر  پژوهشی : رک. 2
 .231، ص 1933اسالمی، 

http://www.ensani.ir/fa/33432/magazine.aspx
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در امار  . اسات  یای افزا معرفات منتنای بار    یها روشاولویت با منطقی کار آن است که 

باا  استفاده شود به ایان معناا کاه     ییافزا معرفتمنتنی بر  یها روشابتدا از باید نظار  

افزا، چنان ساحت باور نظار  شوندگان متأثر شود که عمل  معرفت یها روشو  ها وهیش

. باشاند توافق شده را از درون بسذیرناد و باه آن ملتاز      یها سنجهو  ها مالک براساس

بارای نظاار     ییهاا  آماوزش ایان شایوه مساتلز      یریکاارگ  بهپیشرفت و موفقیت در 

شامار  هساعه با  تو یهاا  ناه یزمشوندگان و نیازمند مقدماتی است که جملگای اساناب و   

منتنی  یها وهیش یریکارگ به، رود یمهر چه جامعه بیشتر به سمت توسعه پیش . ندیآ یم

 .خواهد بود ترمشهوددر سطح جامعه و  دهد یمبیشتر نتیجه  ییافزا معرفتبر 

 انگیازشِ بار   یشناخت روان یها روشدر . است یشناخت روان یها روشاولویت دو  

از  یریا گ بهاره و  هاا  قیتشاو  یریکاارگ  به. شود یمیه تکاحساسا ، عواط  و هیجانا  

منتناای باار  یهااا روشهرگاااه . اساات هااا روشعواطاا  مننااای اصاالی ایاان قساام از 

 یهاا  روش یبلشا  جاه ینتبه امکان  توان یم، نداشت یپنتیجه الز  را در  ییافزا معرفت

 .امید بست یشناخت روان

 دارناده بازو  قهاری ای است که از قاو  ییها روشنظار ،  یها روشآخرین قسم از 

ناامنت  شادن دو روش    درصاور  آخارین تیاری اسات کاه      درواقعاین  ردیگ یمبهره 

 کوشد یمسازمان نظارتی  ،ها روشقسم از این در . از آن بهره جست توان یم گفته شیپ

، نظاار  شاوندگان را باه التازا  و پایننادی باه       و اجنار از قوای قهری یریگ بهرهبا تا 

 .وادارد شده نییتع یها سنجهو  ها مالک

اما ترتیاب  . نیازمند است ادشدهی یها روشبه تما  این اقسا   غالناًسازمان نظارتی 

ناکارآمادی   کاه  یزماان به ایان معناا کاه تاا      .همان است که ذکر شد ها آن یریکارگ به

را  یشاناخت  روان یهاا  روش، ننایاد  همشالص نشاد   ییافزا معرفتمنتنی بر  یها روش
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نیز محارز نشاد، ننایاد باه      یشناخت روان یها روشناکارآمدی  که یزمانتا و  رجحان داد

 1.دست برد جنرقوای قهری و 
 

 در نظارتتبعیض  .3

در  -اهاداف یاا عوامال دیگار     تحریا   باشد یا  یزدگ استیسخواه -اگر به هر دلیلی

میان نظار  شوندگان صور   ،ناموجه یها نشیگزتنعیض و  عملکرد سازمان نظارتی

، بر برخی از کسانی که باید نظار  داشته باشد ه این معنا که سازمان نظارتی، بگرفت

و بر برخای دیگار از    باشد یپوش چشمو  یریگ آسانیا نظارتش همراه با  نکندنظار  

یان ساازمان   اد، نا ک و بدون اغمااض نظاار    یریگ سلتنظار  شوندگان همراه با 

 .شت و نه در وصاول باه اهادافش   نه در انجا  واای  خود توفیقی خواهد دا ینظارت

 آزادگای صافت  یا  از فقدان صفت شجاعتسازمان نظارتی ممکن است  یِزدگ ضیتنع

و  هاا  عیا تطمهاوش هیجاانی پاایین و تاأثر از     ، یزدگا  اسات یس، نیروهامدیران و در 

منشأ تنعیض هر چه باشد، تنعیض را از امکاان  . نظار  نشأ  بگیرد تهدیدهایِ حینِ

 رو نیا ااز . بنادد  یبرما آنجا که تنعیض باشد عدالت رخت  .کند ینمتهی  ینیآفر بحران

نظارتی باید تنعیض را یکی از مواعاع بحاران و ماانعی مهام در مسایر       یها سازمان

را نظاارتی   یهاا  سازمانتنعیض مستقیماً فلسفه وجود . ود بدانندکارایی و اثربلشی خ

 .کشد یمبه چالش 
 

 نظارتیا ناپیوستگی  عدم استمرار.53

و باه  نظاار    کارِننودن در ظور از عد  استمرار یا همان ناپیوستگی نظار ، پیگیر من

و  دیآ ینمبه چشم چندان  ،زا بحراناین موعع  .است نظار  کردن رهاتعنیری ناتما  

                                                           
، تهاران، ساازمان تنلیغاا     «رهای دینی و اعتالی هویت اساالمی تعمیق باو»عارف، رعا، طر  پژوهشی : رک. 1

اجرای حسابرسی عملکرد توساط دیاوان    شناسی آسیب»، حسن، پا جوی: رکهمچنین / .231، ص 1933اسالمی، 
، ص 1 شاماره   1933دانش حسابرسی ساال دهام پااییز    ، «پیشنهادهایی برای بهنود آن محاسنا  کشور و ارائه

129. 

http://www.ensani.ir/fa/33432/magazine.aspx
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حیا  هار ساازمان    سو کیاز اما در توعیح آن همین ب  که . ماند یمبسا مغفول چه

وصاول  و ازسوی دیگر  و وصول به اهدافش استنظارتی به انجا  کارایی، اثربلشی 

 که یهنگام. به اهداف و اثربلشی مستلز  طی مسیر از نقطه آغاز تا نقطه پایان است

 شاود  ینما این مسیر به تماا  طای    درواقع، ردیگ ینمنظار  مستمر و پیوسته صور  

 ارهکا  ماه ین .وصول به اهداف و دستیابی به اثربلشی نیز محقق نلواهد شاد  نیبنابرا

ساازمان نظاارتی را    تواند یم یآسان به، رهاکردن کارها و عد  پیوستگی در امر نظار 

از قدر  بازدارنادگی و پیشاگیری برخاوردار     تنها نهکه کند سازمانی نامنت  تندیل به 

 نیست بلکه همین عع  و ناتوانی مشهودش مجرمین، متللفین و گردانندگان ساوء 

 1.کند تر مصمّمو  رت یجررا در اعمالشان  ها انیجر
 

 و مقتدر واحد سازمانی فقدان رهبریِ.55

به نحو کارآمد و اثربلش هدایت شاوند نیازمناد آن    که آننظارتی برای  یها سازمان

در  بااهم هماهناگ و نامتعاارض    یا گونه به ها آن یها بلشهستند که تما  اجزاء و 

مستلز  آن است که این هماهنگی و نامتعارض بودن  .تعامل و همکاری عمل نمایند

 عناوان  باه سازمانی، همگی تحت فرماان رسس هار    مدیریت هر   مراتب سلسلهطی 

رسس هر  نیز برای برقاراری ایان همااهنگی و    . باشند رهنر و رئی  سازمان نظارتی

از اقتدار سازمانی داشته باشد تاا آن مقصاود بارآورده     یا بهره، باید ها تعارضرفع آن 

 .شود

                                                           
سازمان بازرسای کال    کیفری های گزارش شناسی آسیب» طر  پژوهشی، فر مهدویعارف، رعا و محمود : رک. 1

،  193، (های سالمت اداری و منارزه باا فسااد   مرکز مطالعا  و پژوهش)تهران، سازمان بازرسی کل کشور  ،کشور
اجرای حسابرسی عملکرد توسط دیوان محاسانا  کشاور و    شناسی آسیب»، حسن، پا جوی: رکچنین هم/ 37ص 
 .121، ص 1 شماره  1933دانش حسابرسی سال دهم پاییز ، «پیشنهادهایی برای بهنود آن ارائه

http://www.ensani.ir/fa/33432/magazine.aspx
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دقیقاً از هماین فقادان رسس    زده بحران یها سازمانکه بسیاری از  منکر شد توان ینم

سازمان نظارتی که قادر   از  .دچار شدندبه آسیب  کننده هماهنگهر  مقتدر، واحد و 

خاود را نداشاته باشاد،     یهاا  بلاش میاان اجازاء و    ها تعارضایجاد هماهنگی و رفع 

هماین  اسات کاه    یدرحاال ایان   .انتظار کشاید  را نظار  کارآمد و اثربلش توان ینم

 .سازمان نظارتی استو پویایی حیا   نشانهو  عالمتنظار  کارآمد و اثربلش، 
 

 ییگو پاسخعدم و نقدناپذیری  .56

کارآمدی استمرارِ و  نظارتی نظارتی برای دوری از بحران و حفظ اثربلشیِ یها سازمان

 یای زدا آفت، یشناس بیآسنیازمند نظارتی خود و به تعنیر بهتر برای حفظ حیا  نظارتی 

مساتلز  ماالک و معیارهاایی     یشناس بیآساین  .و عیوب خود هستند صینقاو اصال  

خاود را   یهاا  یکاستنظارتی بتواند  سازمانآن  براساسباشد تا  ییها سنجهاست و باید 

  .شناسایی و مرتفع نماید

ا وسااطت  آن هام با   2قاراردادن  ارزیاابی عماو    سنجش ونقد،  1خود را در معرض

را تساریع  نظاارتی   یهاا  ساازمان و اصاال    یای زدا آفت ،یشناس بیآس، فرایند ها سانهر

، به نحو مساتمر عملکارد خاود را    ها رسانه لهیوس بهکه یک سازمان نظارتی این .کند یم

کاه  را مرد  قرار دهد نتیجاه مناارکی    سؤالو ارزیابی  ،نقد در معرضصورتی شفاف هب

 .به همراه خواهد داشت ،سازمان استآن  یابی بیعو  یشناس بیآسهمان 

                                                           
ترسایمِ تصاویر ساازمان     دهی گزارشدر . تفاو  دارد« بودن معرضدر »با  ها رسانهرد  و به م« دادن گزارش». 1

دست سازمان نظارتی را « در معرض بودن»مربوطه برای ملاطب تا حد زیادی در دست خود  آن سازمان است اما 
ع را کااهش  و امکان دخل و تصرف و تحری  واقعیا  و نشاان دادن تصاویری خاالف واقا     بندد میتا حد زیادی 

 .دهد می

، ص 1937استاد به نقدهایی بر مساأله حجااب، تهاران، صادرا، چااپ اول،       های پاسخمطهری، مرتلی، : رک. 2

بهاار   ،17سیاسی، فصلنامه علو  سیاسای، ش   های آزادیمطهری و  اهلل آیتزایی، شری ، کل: همچنین رک/ .71
 .131، ص 31
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 معارض و در  ییگاو پاساخ ارزیاابی،  نقد، به این  توانند یم ینظارت یها سازمانتنها 

پذیرفتاه  باورمنداناه  را  «عاد  شافافیت  »باه   ،تعری  فسااد  تر شیپتن دهند که  ،بودن

 فشافا  ،فساد عنار  است از عد  شفافیت ؛باشد رفتهیپذکه   ینظارتسازمان هر . باشند

 .داند یم خود یسازمان درون فساد یا پیشگیری از را الزمه رفع  بودن

پرهیز از شافافیت و  ، نظارتی موارد خاص جز به وامنیتی، نظارتی  یها سازمان جز به

 یهااا یعااذرآوربراساااس  هاام آن ،هااا رسااانهعرعااه عملکاارد بااه ماارد  و اجتناااب از 

اهاد دچاار بحاران نشاود بایاد      سازمان نظارتی بلواگر  .موجه نیست شانهیاند مصلحت

. حفاظ کناد  مستمر  طور بهرا  دخو یدهندگ پاسخمرد  و  یکنندگ پرسشو نسنت ارتناط 

و  ییکاارا حفاظ  عاامن  عامن بقای سازمان نظاارتی و   گو بودنپاسخنقدپذیری و این 

 .است ها بحراناز معلال  و آن  نظارتیِ اثربلشی

نظارتی و به روش  یها سازمانبرخی  سانهشنا بیآسموارد باال با استناد به تحقیقا  

اما بایاد باه ایان نکتاه توجاه      . گردآوری و بیان شد زیخ بحراننقاط  عنوان بهی یاستقرا

ی است امکان افزایش و کاهش فهرست یروش استقرا ،داشت که چون روش گردآوری

قااط  کسی یا کسانی برخی موارد باال را نسذیرناد بلکاه ن   بسا چهپ  . باال منتفی نیست

منعی ندارد اماا   خود یخود بهاین اقدا   .معرفی کنند زیخ بحراننقاط  عنوان بهدیگری را 

باید بتواند شود معرفی  زیخ بحرانیکی از نقاط  عنوان بهی که معلل هرباید توجه داشت 

آن  تناع  باه مقاو  ساازمان نظاارتی و     یها مؤلفهیکی از وجود که آن معلل داد نشان 

 .رود یمسازمان نظارتی را نشانه کارایی و اثربلشی 



 گزارش پژوهشی/ 44 

 
 

 بحران مدیریت

از بحاران در   رفت برونو به تعنیر بهتر برای نظارتی  یها سازمانبرای مدیریت بحرانِ 

 .شودلحاظ باید و گا  مهم مرحله  چندنظارتی،  یها سازمان
 

 و حوادث ناگوار زیخ بحران، نقاط معضالت ینیب شیپ .5

در ساازمان نظاارتی    زیا خ بحرانتا نقاط  شود یمبرده بهره  ییها روشدر این مرحله از 

چناین اسات؛    هاا  آنکه قالب  کنند یمرا طر   ییها پرسشمثالً مدیران . شناسایی شود

 :نمونه عنوان به «شود آنگاه چه پیش خواهد آمد؟ .....اگر »یا  «؟.....چه خواهد شد اگر»

 خواهاد اشد آنگاه چاه پایش   اگر هدایت و رهنری مقتدر و واحد در سازمان نظارتی نن»

ساسرده   هاا  کااردان در ساازمان نظاارتی کارهاا باه      چه خواهد شد اگار »یا مثالً  «؟آمد

اهمیات  کااردانی   بایش از وفااداری   ،چه خواهد شد اگر در سازمان نظاارتی »، «نشود؟

 توان یمشناسایی شود آنگاه نظارتی  یها سازماندر  زیخ بحراننقاط  که یهنگام «؟یابد

 باه نیاز   یبناد  طنقاه هماین   و زد دستنظارتی  یها سازمان یها بحران یبند طنقهبه 

نقااط   عناوان  باه آنچاه   .کناد  یما کماک  بسایار   ها سازمانمدیریت بحران در این نوی 

باالقوه   یها بحران درواقع است ذکرشدهوهش نظارتی در این پژ یها سازمان زیخ بحران

 1.نظارتی است یها سازماندر  شده ینیب شیپو 
  
 شده ییشناسانقاط  عملیِ یها روشو  نظری یها فرض شیپناسایی ش .6

 هاا  بحاران کاه   از بحران و ماهیت آن سلن گفته شد، ایان نکتاه گذشات    که یهنگام

 کنناد  یممنصرف  اند شدهآمدن بحران  وجودبهق را از معلالتی که موجب همواره محق 

جلاب   ،کاار رفتاه  هبا  یعملا  یهاا  روشیا  ینظرو منانی  ها فرض شیپو توجه او را به 

                                                           
 هاا  دانشاگاه ریت، تهران، سازمان مطالعا  و تدوین کتب علو  انسانی یان، علی، منانی سازمان و مدییرعا: رک. 1
 .177-179، ص 1932، (سمت)
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شارط الز  مادیریت صاحیح بحاران آن اسات کاه ایان         ،بار ایان اسااس   . کنناد  یم

باازنگری   هاا  آنعملی، شناساایی شاود و در    یها روشیا  ینظرو منانی  ها فرض شیپ

مننا قرار گیارد و   مافوقنیروی انسانی به  1وفاداری ، ینظارتمثالً اگر در سازمانی . گردد

 یهاا  یروینشود و پ  از مدتی نو تکیه توجه نیروی انسانی  اردانیِک ربباید  که چندان

باه ملااطره   را ساازمان نظاارتی   و حیاا   اثربلشی ، کارکرد، ناالیقانسانی وفادار اما 

کاه  نظاری  و منناای   فارض  شیپ، آنگاه برای مدیریت چنین بحرانی باید در آن اندازند

باازنگری  « تارجیح دارد  یکااردان  بار ، که وفاداری است جهت آن ازوفاداری »: گفت یم

و  ها فرض شیپالنته واعح است که هر بحرانی محصول عوامل ملتل  است و بر  .کرد

 .از خطا دوری جست، ینگر یبُعد تکپرهیز از منانی متعددی استوار است که باید با 
 

 مقابله با بحران یها برنامهتنظیم  .0

تاا   شاود  یما تنظایم   ییهاا  برنامهالی، احتم یها بحراندر این مرحله برای رویارویی با 

محوریات باازنگری در    یاد باا  با ها برنامه .ردیگ قرار مورداستفادهبروز بحران،  درصور 

شارایط زیار را   تنظایم شاود و    عملی یها روشیا اصال   ینظرو منانی  ها فرض شیپ

 :واجد باشد

 .شداشته بار خود دوعع بحرانی را د کننده لیتعدیا  کننده یخنثاقداما   -

 .باشد کرده ینیب شیپاز هر اقدا  را  مدنظرنتای   -

 .به جزئیا  امور توجه کرده باشد -

 .چه کسانی مجریان هر بلش از برنامه هستند کرده باشدمشلص  -

                                                           
مطاابق باا خوشاایندها و     کناد  میمنظور از وفاداری به مافوق، نوعی پاینندی است که شلص تالش  اینجادر . 1

چیزی است کاه ماافوق   از نظر چنین شلصی خوب آن  .درستکاریبدآیندهای مافوق خود عمل کند نه مطابق با 
 .داند داند و بد آن چیزی است که مافوق آن را بد می آن را خوب می
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و با چه ابزارهاایی بایاد انجاا      به چه روش که هر اقدا  باشد کردهمشلص  -

 .شود

ی نشدن اقداما  اولی، عمل درصور باشد تا کرده تعیین  را اقداما  جایگزین -

 .دنکار گرفته شوهباقداما  جایگزین 

کرده مشلص را به افکار عمومی در شرایط بحرانی  یگویمرجع، رابط و پاسخ -

 .باشد

 باار  کیسازمان نظارتی، باید حداقل سالی  تنظیمی برای مدیریت بحرانِ یها برنامه

 .شوند یروزرسان به
 

 ت بحرانمدیری یها گروه یده سازمانو آموزش  .4

شناهت زیادی  ،بودن زودبازده، کم خطا و موقع بهازجهت لزو  اقدا  سریع،  ها گروهاین 

نوی متناسب با مدیریت بحران اعلای گروه . عربت در نیروی پلی  دارند یها گروهبه 

آماوزش   نیاز و بر این اساس  شوند یمتشکیل ملتل  و مرتنط  یها تلصصبحران از 

 :باشد دهید آموزشزیر را  یها یژگیو کم دستبحران باید گروه مدیریت  .نندیب یم

 موقع بهو  قابلیت ارائه واکنش سریع -

 با کمترین عریب خطا شده میتنظاجرای برنامه قابلیت  -

 1.شوند یممتلرر  بحرانکسانی که از  موقع بهاثربلش و  یساز آگاهقابلیت  -
 

 تمرین عملی .1

و مهار  در انجاا   افزایش تجربه  منظور هببحران  کننده کنترل یها گروهدر این مرحله 

و آزمایش قارار  عملی تحت تمرین  ،گوییگروهی، اثربلشی و سرعت در پاسخ هایکار

 .رندیگ یم

                                                           
 هاا  دانشاگاه یان، علی، منانی سازمان و مدیریت، تهران، سازمان مطالعا  و تدوین کتب علو  انسانی یرعا: رک. 1
 .177-179، ص 1932، (سمت)
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 نیتار  مهام  ازجملاه برای تمرین عملای  « تقلید»و « یساز هیشن»فنون  یریکارگ به

ی مدیریت عالی الز  از سو یها ینانیپشتو  ها تیحماطنعاً  .استدر این مرحله  ها وهیش

بارای   هاا  گاروه تشویقی در افزایش انگیزه اعلای ایان   یها اهر و استفاده از سازمان 

 1.خواهد بود مؤثرسطح کیفی عملکردشان  یارتقا

باید توجه داشت متناسب با نوی بحاران و ناوی وااای  ساازمان نظاارتی، امکاان       

 .او  داردتمرین عملی از یک سازمان نظارتی به سازمان نظارتی دیگر تف

 یریگ جهینت

نظارتی، در سه محاور زیار طار  و     یها سازمان یرو شیپ یها بحراندر این پژوهش، 

 .بررسی شد

چون؛ مادیریت، ساازمان،    یا هیاولبحث از منانی نظری و مفاهیم در محور نلست 

ل، چاالش، آسایب، عیاب، نقاص،     ند نظار  سازمانی مسأله، مشکل، معلا نظار ، فرای

و  بااهم ایان مفااهیم   تعااری  هریاک و وجاوه اتفااق      و فاجعاه ران، تما ، کمال، بحا 

 یهاا  بحاران بحث درباره پایه و مقدما  طر   میمفاهاین . ، طر  شداز هم شاناختالف

 .دهد یمسازمان نظارتی را تشکیل 

دارد و قیاد   ییهاا  مؤلفاه ماهیت ساازمان  شد که نلست آن ماحصل مناحث محور 

ساازمان نظاارتی را قاوا      درمجماوی کاه   طلناد  یمرا  ییها یژگیونیز « بودن ینظارت»

آن ساازمان   ،گرفتاه شاود  از ساازمان نظاارتی    ها یژگیواگر آن  که یطور به ،بلشد یم

 ده شاد سس  نشاان دا . یا از نظارتی بودنش شود یمتهی یا از سازمان بودنش  ،نظارتی

 ،مقاو   یها لفهمؤکه یکی از این  شود یمکه بحران سازمان نظارتی درست زمانی واقع 

                                                           
 هاا  دانشاگاه سازمان مطالعا  و تدوین کتب علو  انسانی یان، علی، منانی سازمان و مدیریت، تهران، یرعا: رک. 1
 .177-179، ص 1932، (سمت)
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بار ایان    .ردیا گ قرارو سازمان نظارتی در معرض نابودی  از سازمان نظارتی گرفته شود

 :عنار  است ازبحران سازمان نظارتی اساس گفته شد 

رسیدن وعع یک ساازمان نظاارتی باه مارز ناابودی، در اثار تشادید پیچیادگی و         »

ظاری یاا نادرساتی    و مناانی ن  هاا  فارض  شیپا ناشی از نادرستی  معلال   یآور بهت

پیشاگیری از بادتر    درجهات اقدا  عاجل  آن سازمان، که این وعع، عملی یها روش

 «.کند یمشدن اوعای و کاهش خطرا  را ایجاب 

نظاارتی و   ییکاارا این بحث طر  شد کاه حیاا  ساازمان نظاارتی باه       ،ازآن پ 

یکای و  ، ناابودی فیز نظاارتی  پ  نابودی یا حیا  ساازمان . اثربلشی نظارتی آن است

 .حیا  ااهری نیست

 یهاا  ساازمان کاه   زیا خ بحاران ممکان و نقااط    یها بحرانبحث از در محور دو ؛ 

صور   یها یشناس بیآسطر  شد و با توجه به  کند یمتهدید  1نظارتی را به نحو بالقوه

 یها سازمان زیخ بحراننقاط  عنوان بهنظارتی، فهرست زیر  یها سازمانگرفته در برخی 

 .گرفت قرار بحثموردنظارتی 

نظاار    درخصاوص گاردآوری، ثنات و پاردازش اطالعاا      مطلوب فقدان نظا   .1

 شوندگان

 سازمان نظارتی یزدگ استیس .2

 نما مسألهخلط میان مسأله و  .9

 تحری  در اهداف . 

 دانایا سسردن کار به کارن نسسردن کار به کاردان .1

 عع  در جذب و حفظ نیروی انسانی کاردان و شایسته .3

 نظارتی واعح و جامع یها سنجهنداشتن  .7

                                                           
ذکار   اینجاا کاه  حال آن کند میبحث تهدیدهای بالفعل، موعوی را از کلیت خارج کرده و بحث موردی را طر  . 1

 .است مدنظرمقوال  کلی 
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 و ابزاری در نظار  یشناخت روشخطاهای  .8

 تنعیض در نظار  .9

 عد  استمرار یا ناپیوستگی نظار  .1 

 فقدان رهنریِ سازمانی واحد و مقتدر .  

 ییگو پاسخعد  و  نقدناپذیری .12

بارای مقابلاه باا     بحاث از مادیریت بحاران و پیشانهادهایی کاه     در محور ساو ؛  

در ایان محاور بارای     .طار  شاد   کااربرد  باه  توان یم نظارتی یها سازمان یها بحران

 :مدیریت بحران سازمان نظارتی پن  مرحله زیر ذکر شد

 و حوادث ناگوار در سازمان نظارتی زیخ بحرانمعلال ، نقاط  ینیب شیپ (1

عملای کاه معلاال ، نقااط      ییهاا  روشو  ینظار  یهاا  فارض  شیپا شناسایی  (2

 .منتنی است ها آنبر  تمالیو اح شده ینیب شیپو حوادث ناگوار  زیخ بحران

 مقابله با بحران یها برنامهتنظیم  (9

 مدیریت بحرانِ سازمان نظارتی یها گروه یده سازمانآموزش و  ( 

 ...(، تقلید یساز هیشن) تمرین عملی (1

هنگاامی   ،شود یمطر  « نظارتی یها سازمانبحران » موعویتما  مناحثی که در 

در مادیریت  . ی و کنترل بحران منجار شاود  مفید و مثمر ثمر خواهد بود که به پیشگیر

باید نااار و معطاوف باه باازنگری در      باال گانه پن بحران سازمان نظارتی، تما  مراحل 

این دو، وجه  درواقع. عملی طی شود یها روشنظری و اصال  یا تغییر  یها فرض شیپ

 .است هر بحراندفع مشترک برای و به همین ترتیب راه  اشتراک هر بحران



 گزارش پژوهشی/ 11 

 

 بعمنا

یان و ساید محماد   یطراحی سازمان، ترجمه علای رعاا   منانی تئوری و ،دفت، ریچارد .آل -

 .1932، سال فرهنگی، چاپ هفتم های پژوهشدفتر تهران، اعرابی، 

، ای بر پدیدارشناسی مقدمه: بحران علو  اروپایی و پدیدارشناسی استعالیی، ادموند هوسرل -

 .1933، تهران، گا  نو، چ اول، غالمعناس جمالی مترجم

، کد خنار  1933در جامعه ایران، پایگاه خنری فرارو،  زدگی سیاستافروغ، عماد، دلیل رشد  -

 :، به نشانی21 91

http://fararu.com/fa/news 

مادیریت  ، ساازمان  مادیریت فنااوری اطالعاا    دوره هشتم عاالی   ،اکنری درخشی، رعا -

 .صنعتی

 .تا بی، مرکز نشر دانشگاهی تهرانل، ترجمه علی کافی اگاتا، کاتسو هیکو، کنتر -

معاونات  ) هیقلاائ قاوه  تهاران،   پورملتار، محمدعلی، مسائل قلایی در مدیریت بحاران،  -

 .1933، (آموزش

اجرای حسابرسی عملکرد توسط دیوان محاسنا  کشاور و   شناسی آسیب»، حسن، پا جوی -

 .1 شماره  1933دانش حسابرسی سال دهم پاییز ، «پیشنهادهایی برای بهنود آن ارائه

 یان سا  ان و لا  ع با  کات  ندوی و ت هعا  طاال  م انازما  س ،تهران، اصول مدیریتعلی، رعاییان،  -

.1933، یانسان، مرکز تحقیق و توسعه علو  (سمت) هادانشگاه

یان، علی، منانی سازمان و مدیریت، تهران، سازمان مطالعاا  و تادوین کتاب علاو      یرعا -

 .1932، (سمت) ها دانشگاهانسانی 

کیفری سازمان  های گزارش شناسی آسیب»، طر  پژوهشیفر مهدویعا و محمود عارف، ر -

 هاای  پاژوهش مرکاز مطالعاا  و   )بازرسی کل کشور، تهران، سازمان بازرسی کل کشاور  

 . 193، (سالمت اداری و منارزه با فساد

، تهاران،  «تعمیق باورهای دینی و اعاتالی هویات اساالمی   »عارف، رعا، طر  پژوهشی  -

 .1933یغا  اسالمی، سازمان تنل

 

https://www.gisoom.com/search/book/author-32487/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%B3%D8%B1%D9%84/
https://www.gisoom.com/search/book/author-32487/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%B3%D8%B1%D9%84/
https://www.gisoom.com/book/1601600/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%85/
https://www.gisoom.com/search/book/author-461940/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-461940/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C/
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://www.ensani.ir/fa/33432/magazine.aspx
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 اناداز  چشام علمی و مهارتی تحقاق اهاداف    نیازهای پیش»عارف، رعا، گزارش پژوهشی  -

مرکاز  )، تهران، ساازمان بازرسای کال کشاور     « 1 1سازمان بازرسی کل کشور در افق 

 آذرمااه ،  7، سال هشتم، شاماره  (فساد باسالمت اداری و منارزه  های پژوهشمطالعا  و 

193 . 

 .1931فرهنگ فارسی عمید، تهران، میالد،  ،حسن، عمید -

 .27/11/1932: تاریخ تصویب، قانون تأسی  وزار  اطالعا  جمهوری اسالمی -

و  1971) یبعاد اصاالحا    و 1931قانون تشکیل سازمان بازرسی کال کشاور، مصاوب     -

1937) 

خودآگااهی هیجاانی، خویشاتنداری، همادلی و یااری باه       گلمن، دانیل، هوش هیجاانی؛   -

 .1939، مترجم نسرین پارسا، تهران، رشد، دیگران

 ،17سیاسی، فصلنامه علاو  سیاسای، ش    های آزادیمطهری و  اهلل آیتزایی، شری ، کل -

 .31بهار 

نقدهایی بر مسأله حجاب، تهران، صدرا، چااپ اول،  استاد به  های پاسخمطهری، مرتلی،  -

1937. 

 21 ،کاشاان  ،شب سو  ،تعزیت آفتاب برنامه ویژهدهمین ملکیان، مصطفی، جامعه ناسالم،  -

 .31آبان 

 اساداهلل  کنناده  مصاحنه، «وپرورش آموزش یشناس بیآس»ملکیان، مصطفی، گفتگو درباره  -

 .1933اعی، تهران، مرادی، پژوهشگاه علو  انسانی و مطالعا  اجتم

- http://cqi.tbzmed.ac.ir/Farayand/Farayand.htm 
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