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  اشاره

معمـوالً در برابـر    کـه  دهـد یمـ متعدد سـازمان بازرسـی نشـان     تجارب

هاي دولتی مقاومت  سازمان يعملکردهاهاي بیرونی بر  سازماننظارت

ضـعف فرهنـگ    ، نـوعی گـر ید عبـارت  به، داردد وجو آشکار و پنهانی

اگر این مقاومت آشکار . مشهود است ها سازماندر این  يریپذ نظارت

چنـین  کـه دالیـل   شـود یمـ روشـن  قـرار گیـرد  واکاوي  موردو پنهان 

در هر  یسازمان فرهنگ. گرددیبازمیسازمان فرهنگاساساً به  يا دهیپد

روابـط میـان    یسازمان فرهنگ. آن سازمان استمعرف هویت، سازمان

میـان آن سـازمان بـا    اعضاي یک سازمان با مدیران سـازمان و روابـط  

در عمــل،   بیــ ترت نیــ ا بــه . کنــد  را تعیــین مــی   اشیرونــ یبمحــیط 

عنـوان   سـازمان بـه  . تابعی از ارتباطات سـازمانی اسـت   یسازمان فرهنگ

دوران جنینــی،  :اســت حیــات داراي یــک چرخــهیـک موجــود زنــده  

سـت  جاولی مشکل این. مرگ سازمانی سرانجام،و  یسال کهن،کودکی

برنـد، امـا    در دوره مـرگ بـه سـر مـی     نکـه یبااها  بسیاري از سازمانکه

.هستند مردگانی زنده نما

هـا را  سازمان بازرسی کل کشور، وظیفه نظـارت بـر عملکـرد دسـتگاه    

براي سنجش میزان انطباق بـا قـوانین و مقـررات برعهـده دارد و بـراي      

هـا   سـازمان  الزم اسـت تـا  وظیفـه خـود عمـل کنـد     ایـن  بهآنکه بتواند 

 دراگـر  .کـرده باشـند  عنـوان امـر درونـی قبـول     پـذیري را بـه   نظـارت 



هـاي نظـارتی    دسـتگاه  ،ها فرهنگ نقدپذیري وجود داشته باشد سازمان

. دنـ بـرآن سـازمان نظـارت کن    قادر خواهند بود تا بـا سـهولت بیشـتري   

نموده و سپس بـه  بررسی يریپذ نظارتالزامات فرهنگ حاضر نوشتار 

در  يریپذ نظارتکارکردها و فواید ناشی از ایجاد و گسترش فرهنگ 

.پردازدیمپرداخته  ها سازمان

  



  يریپذ نظارتفرهنگ 

  1زادهفیس یعل

  مقدمه- 1

به شکل  ها سازمانبه شکلی کلی و در بازرسی و نظارت در جوامع 

و  وظایف نیتر مهمازجملهداراي سابقه طوالنی بوده و خاص 

این امر بیانگر اهمیت بازرسی و . مدیران باتجربه است يها دغدغه

بدیهی است ضرورت . است ها سازماننظارت در صیانت، دوام و بقاء 

وجود نظارت و توصیه به ایجاد یک سیستم نظارتی به معناي 

ان سازمنیست بلکه براي داشتن یک  ها سازمانبه کارکنان  ياعتمادیب

ي هنحوکه حائز اهمیت است  يا مسئله. سرآمد، نظارت هم الزم است

نظارت و بازرسی است تا از فساد احتمالی در سیستم پیشگیري شود 

از  لذا نبایدو موجبات ارتقاء و سرآمدي سازمان نیز فراهم گردد 

  .یاد شود یسازمان توسعهمانع پیشرفت و  عنوان بهنظارت و کنترل 

سنتی بازرسی  يها روشاز  ها سازمانیاري از در حال حاضر بس

پیشگیري از وقوع جرم و  يجا بهها روشدر این  وکنندیماستفاده 

بازرسی  طراحیضرورت  نیبنابرا؛ اعتقاددارندتخلف به تنبیه متخلف 

 يها روشنظارتی پیشگیرانه و  يها ستمیسيساز نهینهادعلمی و 

محسوس ، ضرورتی جلوگیري از وقوع جرم و تخلف و فساد اداري

نوینی براي بازرسی و  يها ستمیس،پیشرو يها سازماندر . است

                                                
مسائل اجتمـاعی ایـران، پژوهشـگر و کارشـناس مرکـز مطالعـات و        یشناس جامعهدانشجوي دکتراي  -1

                             seyfzadehali@yahoo.comو مبارزه با فساد سالمت اداري  يها پژوهش
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موجب سهولت امر نظارت و  ها آنيریکارگ بهکه  جادشدهیانظارت 

  .شودیمهمچنین افزایش دقت 

اعمال  ،اصالح قوانین و مقررات اداري، پایش، نظارت و ارزیابی پیوسته

از يریپذ نظارتو ایجاد و گسترش فرهنگ قوانین بدون تبعیض 

و ارتقاء سالمت اداري بوده و از اصول  يساز نهینهادعوامل  نیتر مهم

 منظوربه همین منظور و به. روندیممقابله با فساد اداري به شمار 

پیشگیري از تخلفات و فساد اداري الزم است با تصویب قوانین متقن و 

، موقع بهيها کنترلو ابالغ آن به کارکنان تمامی سطوح و اعمال  جامع

زمینه بروز انحرافات و فساد به حداقل برسد البته هیچ قانونی اکمل و 

خود را بروز  يها ضعفو  هایینارسافراگیر نیست و در زمان اجرا 

يریپذ نظارتو با توسعه دادن فرهنگ مستمر  يها نظارتکه با  دهدیم

و کارآمد را  مؤثرنظارتی شرایط نظارت  يها سازمانبراي  توانیم

در  ها آنصینقااین موارد شناسایی و نسبت به رفع  مهیا نمود تا

  .الزم انجام گیردسالمت اداري اقدام  مسیر

 ناخوشاینداین واقعیت  دهنده نشانشده انجامنتایج مطالعات و تحقیقات 

اداري وجود دارد و  يها هدستگامختلف در  يها شکلاست که فساد در 

با آن  کامل، قادر به مقابله ها تالشتمامی  رغم بهنظارتی  يها سازمان

هرچند ارزیابی وضعیت نظارت در کشور منوط به اطالعات و . اند نبوده

و  ها تیفعالنظارتی و تحلیل کیفیت اثربخشی  يها سازمانآمار عملکرد 

، اما در یک دیدگاه کلی به باشدیمدر سطح کشور  ها آناقدامات 

نظرمی رسد مجموعه اقداماتی که تحت عنوان نظارت و بازرسی در 

و مشکالت از کارایی  ها تیمحدودبه لحاظ موانع، شودیمکشور انجام 

در  و نتوانستهبرخوردار نبوده در پیشگیري از فسادهاي آتی الزم 
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فاء نماید و سالم ساز را ای یمختلف فساد نقش يها دهیپدبرخورد با 

نظارت و ارزشیابی . را تحت پوشش قرار دهد ها عرصههمه زوایا و 

و اثربخشی برخوردار  ییکارایکی از اصول مدیریت باید از  عنوان به

باشد و متناسب با شرایط محیطی و هدف در اشکال گوناگون انجام 

مختلف کشور یک ضرورت  يها دستگاهنظارت دقیق و کامل بر . شود

.است

قوه قضاییه است که  اجزاء مهممان بازرسی کل کشور یکی از ساز

سالمت حاکمیت  کننده نیتضمنقش نظارتی آن حساس بوده و عامل 

  .است ها آناجرایی و اصالح اقتدار  يها دستگاه

دغدغه مسئولین کشور و انتظارات آنان از نحوه و کیفیت نظارت و  

در مطالعه تاریخی روند . باشدیمتوجه  درخوراثربخشی آن 

بعد از انقالب  ژهیو بهو سابقه نظارت و بازرسی در کشور  يریگ شکل

هاي افزایش کارایی و براي یافتن راه شده انجاميها تالشاسالمی و 

به تصویب الیحه قانونی راجع به تشکیل سازمان  توانیمتأثیر، 

و  )الب اسالمیپیروزي انق بعد ازاندك  يا بافاصله(بازرسی کل کشور 

از نگاهی کلی، .هیأت وزیران اشاره کرد اجرایی مصوب نامه نییآ

اصالح انجام  باهدفموفقیت و پیشرفت در هر نظام، و تغییراتی که 

مؤثر و کارآمد است که در مراحل مختلف  يها نظارتمرهون  شودیم

 يها تیمحدودهرچه موانع و . و تحت عناوین گوناگون اعمال شود

د بیشتر بروز و گسترش بیشتري براي نظارت وجود داشته باشد فسا

هاي اصلی جلوگیري از بروز و یکی از راهدر این حال، . خواهد یافت

  .است يریپذ نظارتوجود فرهنگ ، گسترش فساد



  10  گزارش پژوهشی         

ها را سازمان بازرسی کل کشور، وظیفه نظارت بر عملکرد دستگاه

ررات بر عهده دارد و براي براي سنجش میزان انطباق با قوانین و مق

ها  وظیفه خود عمل کند احتیاج دارد سازمانآنکه بتواند به

اگر درون .کرده باشندعنوان امر درونی قبول پذیري را به نظارت

هاي نظارتی  دستگاهها فرهنگ نقدپذیري وجود داشته باشد به سازمان

.شود بر آن سازمان نظارت کند اجازه داده می

معموالً در برابر نظارتکه متعدد سازمان بازرسی نشان داده  تجارب

دمقاومت وجو، هاي دولتی سازمان يعملکردهاهاي بیرونی بر  سازمان

علل آن که دهدیمنشان این مقاومت آشکار و پنهان واکاوي . دارد

در هر سازمان  یسازمان فرهنگ. گرددیبازمیسازمان فرهنگاساساً به 

روابط میان اعضاي  یسازمان فرهنگ. آن سازمان استمعرف هویت

میان آن سازمان با محیط یک سازمان با مدیران سازمان و روابط

 یسازمان فرهنگدر عمل،  بیترت نیا به. کند بیرونی خود را تعیین می

  .تابعی از ارتباطات سازمانی است

ز دهند ا نادرست اساساً اجازه نمی قواعد رفتاريهایی با  سازمان

یسازمان فرهنگبراي اصالح  بنابراین. نظارت شود ها آنبیرون بر 

تبدیل ضروري به امري آموزش ،پذیر شدن سازمان نظارت باهدف

صرف تر از  عمیقها باید بسیار این در حالی است که آموزش. شودیم

 دهدتغییر را کارمندان  یسازمان تیهوالزم استبوده و  یسطوح نظارت

در این موضوع تصوري که شخص از خود، . پذیر باشند نظارتآنان تا

اش  با سازمان، از رابطه سازمان با جامعهاز سازمان، از رابطه خود

دهد  است که اجازه میاین منظومه فکري. کننده است دارد، تعیین

  .تحقق پیدا نماید یا راه بر آن بسته بماندنظارت 
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  :تعریف مفهوم نظارت- 2

 موردتوجههایژگیویو بررس يه لغوینظارت از دو زاو واژه و مفهوم

:ردیگیمقرار

» ادهخد«است و مرحوم» نظر«از ماده  »نظارت«:يف لغویتعر- الف

 يزیستن در چیور، آن را به نگرکل واژه مذیذ) 14ج (نامه لغتتاب کدر 

ومت کچشم انداختن، حبا تأمل،

صله دادن ین مردم و فیردن بک

و مدد  دادنياریشان، یا يدعاو

ز به یردن و نککمکو ردنک

ر، کده، فیچشم، بصر، د يمعنا

ه، دقت، تأمل،یر، روکشه، تفیاند

ال، وهم، و اعتراض یتدبر، خ

.آورده است

 يمعنارا به» ناظر«او 

، کننده نگاهننده، نگرنده، کنظر

ه از یناکننده، شاهد و یب

نگاهبان و بان دهید، یجاسوس

تیدرنهامطرح نموده و 

مراقبت و در ،يزیستن به چیردن و نگرکنظر  يرا به معنا» نظارت«

و يزیچ يسو بهیبان دهیدی، نگرانيارکداشتن  یبان دهیدتحت نظر و 

.رده استکمباشرت معنا 
2

  

                                                
2

  2730ص ، 1379فرهنگ دانشگاهی یادواره،  -
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هاي در زبان انگلیسی واژه

متعدد و گوناگونی براي 

نظارت وجود دارد که از 

توان به جمله میآن

در چنین » سوپروایز«

از . معنایی اشاره نمود

دیگر واژگان این مفهوم 

اشاره » کنترل«باید به 

اوقات در بسیاري  نمود که

گاه قرین عنوان معادل و به

- و همراه نظارت آورده می

  .شود

نترل کدرمورد نظارت و 

شده هیارايف متعددیتعار

از  برخیبه  در زیره ک

  :شودیماشاره  ها آن

است  يگردفرا،نظارت –1

 شدهيزیر برنامهيها تیفعالبا  شده انجامات یعمل، قیطرآن ه از ک

ردها در کح مستمر عملیتصح يبرا فرا گردهان یا. شوندیمق داده یتطب

زان یو م شودیمار گرفته کبه  یبه اهداف سازمان یابیدستجهت 

نظارت  گردفرادرواقع. دهدیمشرفت در جهت تحقق اهداف را نشان یپ
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و فاصله وضع موجود تا  پردازندیم» هاهست«و » دهایبا«سه یبه مقا

.ردیگیموضع نامطلوب را اندازه 
3

  

از زمان  ها برنامهو  ها میتصمیابینظارت عبارت است از ارز -2

ات، نسبت یاز انحراف عمل يریجلوگ يو اقدامات الزم برا ها آنياجرا

  .آمده به وجودیانحرافات احتمالح یبرنامه و تصح يها هدفبه 

ت افراد در یوشش و موفقکزان یم ینظارت عبارت است از بررس - 3

  .محوله يها تیمسئوليف و اجرایانجام وظا

ران یق آن، مسئوالن و مدیه از طرکيندینظارت عبارت است از فرا - 4

يها تیفعالرد افراد با که عملکندینمایمنان حاصل یاطم

زان یند نظارت، میقت فرآیدر حق.ریا خیق دارد یتطب شدهيزیر برنامه

تا  سازدیمو مسئوالن را قادر  سنجدیماهداف را  يسو بهشرفت یپ

را به  یشف و اقدامات اصالحکرا  ها برنامهر یانحراف از مس

  .آورند عمل

و  شده نیمعدن به اهداف یرس يده برایاست سنج ینظارت تالش - 5

 مشخص نمودنو  شده نییتعش یاز پ يارهایبا مع یسه اجزاء واقعیمقا

ه کییبر روند اجرا ها آنو سنجش ارزش  یانحرافات احتمال

  .است يور بهرهثر کحدا رندهیدربرگ

به نظر استونر، نظارت فعالیتی منظم است که ضمن آن نتایج مورد 

وینر  ازنظر. شودیمانتظار در قالب استانداردهاي انجام عملیات معین 

مؤثر رفتار گیرنده  طور بهکه  ییها امیپنیز نظارت چیزي جز ارسال 

نیل به  برايتالش منظمی  گرید عبارت به. نیست دهدیمپیام را تغییر 

                                                
3

از سلسـله مقـاالت   . نقـش نظـارت در اسـتقرار و تقویـت فرهنـگ پاسـخگو      ). 1383(یمحمدعلصادقی، -

.ینظارت و بازرس یو پژوهش یش علمین همایدر دوم یافتیدر
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اهداف استاندارد، بازخورد اطالعات، مقایسه با استانداردهاي 

.است شده نییتع
4

  

ت، یریمدحوزه سندگان یاز نو يا عده

: کنندیمف یتعرن ینظارت را چن

نظارت عبارت است از سنجش و «

به دست  يرد براکاصالح عمل

 يها هدفه کنان ین اطمیآوردن ا

آن با  ییاجرا يها طرحسازمان و 

.»ده استیبه انجام رس یابیامک
5

  

  

 نظـارت (Norbert Wiener)نـر یرت وبنـور 

ست ین يزینظارت چ کندیمفین تعریرا چن

رفتـار  مـؤثر طور بهه کيهاامیجز ارسال پ

.دهدیمر ییام را تغیرنده پیگ
6

ه یـ لکه هـدف  کـ اعتقاددارنـد دسـلر   يگـر  ازجملهيگرید نظران صاحب

 تـوان یمـ ن یبنـابرا . بـر رفتـار اسـت    گذاشتن ریتأثینظارت يها ستمیس

 يارهاکاستفاده از راه«: زا عبارت استو کنترله نظارت کجه گرفت ینت

                                                
4

مجموعه مقاالت دومین همایش . »ویژه نظارتی يها گزارشمبانی بازرسی و تهیه «). 1380(داود دادگر، -

  سازمان بازرسی کل کشور: تهران. علمی پژوهشی نظارت و بازرسی در کشور

انتظـامی   ايهـ  یگاننظارت سازمان بازرسی کل کشور بر عملکرد  یرتأثبررسی ). 1386(عمرانی، احمد -5

  .کارشناسی ارشد مدیریت انتظامی دانشگاه علوم انتظامی نامه یانپا. تهران بزرگ

مرکز پـژوهش و  . نظارت و بازرسی در صنعت يها شاخصطراحی و تبیین ). 1382(یداللهی، جهانگیر  -6

  23ص . سازمان بازرسی کل کشور یزير برنامه
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بـا  هـا  تیـ فعالنـان از انطبـاق   یحصـول اطم  يبرا یو انسان ی، عملیعلم

:منظور بهها آنت یفاکن و مقررات مورد عمل ویقوان

ها تیفعالبودن  يصادتاق-1

ردهاکعمل قدرتبردن به نقاط ضعف و  یپ-2

یاصالح يها حل راهيارایه-3

»يور بهرهش یافزا -4
7

  

  

  

ه کشده لیتشکنترل از چهار مرحله کند یف فوق فرایاساس تعاربر

 -2و ضوابط نظارت  ها شاخصارها، ین معییتع -1: از است عبارت

ص یتشخ -3شده نییتعارها و اصول یردها با معکج عملیسه نتایمقا

  .یات اصالحیاقدامات و عمل -4ها آنل علل یزان انحرافات و تحلیم

نظارتی ارتقاي کارآمدي، تقویت مدیریت  يها تالشهدف اصلی از 

، کمک به رفع موانع، پاسخ به مطالبات و جلب هایکاستکشور، اصالح 

  8.استها تیفعالمشتریان از رضایت 

، نظـارت را  هیوز در کتاب مدیریت دولتی نـوین 

 ،نتــرلکا یــنظـارت   : کنــدگونــه تعریـف مــی ایـن 

 شدهینیب شیپات یه ضمن آن عملکاست  یتیفعال

و در  شـوند یمـ سـه  یمقا شـده  انجـام ات یبا عمل

آنچـه   نیبـ ) صورت وجود اخـتالف و انحـراف   

                                                
در  یافتیـ از سلسـله مقـاالت در  . ینظـارت  هژیو يهارشاگز هیو ته یرسباز یبانم). 1380(دادگر، داود  -7

  .ینظارت و بازرس یو پژوهش یش علمین همایدوم

سـازمان بازرسـی کـل    «کتـاب   یفتألگزارش طرح ). 1391(ورزلی، نصرالدین و حمیدي، محسن امین -8

 يهـا  پـژوهش مرکـز مطالعـات و   . »ریاست سـازمان  هاي یدگاهدبر  یدتأکبا  1387-89يها سالکشور طی 

  .سالمت اداري و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کشور
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).شودیماقدام  ها آنبه رفع و اصالح (هست د باشد و آنچه یبا
9

  

در تمامی تعاریف فوق یک نکته مشترك وجود دارد و آن مقایسه نتایج 

 نیبنـابرا  .براي آن برنامه اسـت  شده گرفتهیک برنامه با اهداف در نظر 

اسـتفاده از  «: گفـت نظـارت عبـارت اسـت از     تـوان یمدر تعریفی جامع 

بـا   هـا  تیفعالعملی براي بررسی انطباق  يها مهارتراهکارهاي علمی و 

ارزیـابی میـزان    منظـور  بـه هـا  آنقوانین و مقررات مورد عمل و کفایت 

تحقــق اهــداف، پــی بــردن بــه نقــاط ضــعف و قــدرت عملکردهــا، ارائــه 

.يور بهرهاصالحی و افزایش  يهاحل راه
10

ه کدهدیمنشان اسالم،  یاسیس يهشیبحث در اند يسابقهبررسی 

بار در قرآن آمده 129مفهوم نظارت و مشتقات آن 
11

از  ياریه بسک

اهداف نظارت  نیتر مهماز  یکی. دارند یا اجتماعییاسیاربرد سکها آن

 )ص(رم کرسول ا يهاز فساد امور است و به فرمود يریجلوگ

ار شدن فساد در امور، همۀ مردم مستحق مجازات کدرصورت آش

.خواهند بود
12

  

.برخـوردار بـود   یگاه مهمیاز جا) ع(یومت حضرت علکنظارت در ح
13
 

م بر بصره گمـارد از  کحا عنوان بهآن حضرت عبداهللا بن عباس را  یوقت

قـرآن و سـنت    بر اسـاس م کن حایا کهیهنگامه فقط تا کمردم خواست 

نند و در صـورت تخلـف او   کاز او اطاعت  کندیمعمل ) قانون آن زمان(

                                                
1379د، ی، تهران، انتشارات مروارین، ترجمه محمد الوانینو یت دولتیریوز، آون، مدیه-9

فصـلنامه  . نظارت نوین و نقش سازمان بازرسی کـل کشـور در تحقـق آن   ). 1388(صفرخانی، حسن -10

.1دانش ارزیابی شماره 

.تا ی، بیاء التراث العربیدار اح: روتیم، بیرک، محمد فؤاد، المعجم المفرس اللفاظ القرآن الیعبدالباق-11

.ق 1412دارالمعرفه، : روتیر المنار، بید رضا، محمد، تفسیرش-12

و نشـر سـازمان   ت چـاپ  کشـر : ، تهـران )ع(یدگاه امـام علـ  یـ از د یاسیس توسعه، اکبر یعل، یخانیعل-13

.1377، یغات اسالمیتبل



  17  پذیريفرهنگ نظارت                                                                    

ه در کـ بـود   ینظـارت مردمـ   یـک ان ین بنین اولیرد، و اکرا عزل خواهد 

.ردکدا یتداوم پ يشتریو شدت ب یبا روشن) ع(یومت امام علکح
14

  

نظارت در اصطالح حرفـه نظـارت و بازرسـی،    :تعریف اصطالحی -ب

اطالعــات  يآور جمــعکــه از طریــق  شــدهيزیــر برنامــهفراینــدي اســت 

لیــوتحل هیـ تجزیــک نظـام یـا مجموعــه، مـورد     يا برنامـه عملکـردي یـا   

، هـا  برنامـه ، با سنجش میزان تطـابق یـا مغـایرت بـا اهـداف،      قرارگرفته

ــنهادهاي    ــه، پیش ــا آن مجموع ــرتبط ب ــررات و ضــوابط م ــوانین و مق ق

اطالعـات   يسـاز  فـراهم نظـارت   درواقـع . گـردد یم، ارائه انهیگرا اصالح

  ١٥.الزم، براي تحقق مدیریت اثربخش و نتیجه گر است

زمـان و   برحسبعامل کنترل،  برحسبمختلفی از نظارت از  يها میتقس

  .وجود دارد کننده کنترلنهاد  برحسب

  

: مختلف ابعاد از نظارت بندي تقسیم

بر حسب 

زمان

پیشین

پسینحین

عامل 

کنترل

خودکنترلی

دگرکنترلی

نهاد کنترل کننده

)دولتی(حکومتی  

احزاب، ( » جامعه مدنی« غیرحکومتی 

رسانه ها، تشکیالت حرفه اي، فعلین و 

 ...تشکلهاي مردم نهاد، افکار عمومی و 

    

                                                
.1371یانتشارات و آموزش انقالب اسالم: ، تهرانيدید جعفر شهی، سالبالغه نهج-14
15

  .انتشارات فرمنش: تهران. راهبرد نفوذ در نظارت استراتژیک). 1389(ینعلیحساحمدي گرجی، -
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  :يریپذ نظارتضرورت وجود فرهنگ  - 3

 يریپـذ  نظارتنبوددر صورت . نظارت الزمه زندگی خوب و سالم است

فرهنـگ  . دیـ آیمـ و قانون پذیري اختالل در اجتماع و جامعه بـه وجـود   

باید در راستاي . باید توسط همه تبلیغ و ترویج داده شود يریپذ نظارت

در کشــور ســازمان بازرســی  يریپــذ نظــارتتــرویج و تبلیــغ فرهنــگ 

 یخـوب  بـه همه قرار گیرد تا این سـازمان وظـایف خـود را     تیموردحما

دهنـد از   نادرست اساسـاً اجـازه نمـی    تیباتربهایی  سازمان.انجام دهد

.ودبر وي نظارت شبیرون سازمان
16

کـه سـازمان بازرسـی بـدون     این

سـازمان را بـه مـدیران سـازمان اطـالع      اعـالم عمـومی مشـکالت یـک    

داشته باشـد بـه   دهد، اگر در درون سازمان فرهنگ نقدپذیري وجود می

  .شود که وارد آن سازمان شود و کمک کند او اجازه داده می

کـه حاشـیه امنـی بـراي      شـود یمباعث  يریپذ نظارتقبول فرهنگ عدم 

بـه وجـود آیـد و زمینـه اتفاقـاتی چـون        هسـتند  زیـ گر قانونافرادي که 

باید وضعیت جامعه به سمت و . رقم بخورد ياردیلیهزارماختالس سه 

. بـا خـود نظـارتی، مرقـانون را انجـام دهـد       هر مسئولسوئی برود که 

 کـه یمادام، میدار فاصلهها  با خود نظارتی در درون دستگاه کهییازآنجا

هـاي نظـارتی را    باید نظـرات دسـتگاه   حتماًاین هدف عالی محقق نشده، 

هـا را حمـل بـر    ها نظارت ناپذیر باشند و نظـارت  دستگاه اگر. قبول کرد

                                                
سازمان بازرسی کل کشور بـا  هاي آموزشی  همکاريالدین آشنا در سومین همایش گسترش حسام-16

  هاي اجرایی دستگاه
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 دیآیمو ایجاد مانع بدانند، فرهنگ غلطی به وجود  يانداز سنگدخالت و 

. شود می دار ادامهکه 
17

  

  :يریپذ نظارتالزمه فرهنگ  يرینقدپذفرهنگ  - 4

ــذیري  ــهنقدپ ــوان ب ــالمی  عن ــانی و اس ــلتی انس ــی در  , خص ــش مهم نق

رواج فرهنـگ  , فـردي و اجتمـاعی دارد   يها آفتو  ها بیآسفرونشاندن 

ــاع ــذیري در اجتم ــان دادن  , نقدپ ــه پای ــی ب ــا کشــمکشکمــک فراوان و  ه

به همان اندازه که نقـد و نقـادي مایـه کمـال و رشـد      . کندیمهايریدرگ

ــت  ــا و عملکردهاس ــز  , رفتاره ــذیري نی ــهیزمنقدپ ــاز ن ــیاري از  س بس

ــوش ــور اســت     هــايدواریــامو  هــاینــیب خ ــه اصــالح ام . نســبت ب

, و از آن بیم و ترسی ندارنـد  روندیمکه به پیشباز نقد  یاندرکاران دست

, دچـار چـالش   تـر  کـم ردارنـد و  برخو تـر  افتـه یکمالاز مدیریتی بهتر و 

  .شوندیمو نابسامانی  يکار دوباره

یکـی بهـره   , بـرد یمـ سرزمینی که گود است دو بهره از بـاران آسـمان   

آن  يسـو  بـه , نیـز  بـارد یمـ بارانی کـه در بلنـدي    که آنمستقیم و دیگر 

چیـزي از بزرگـواري و شخصـیت     تنها نه, پذیرش نقد. گرددیمسرازیر 

 نیتـر  روشـن : گفـت  تـوان یمـ بلکه , کاهدینمانسان سیاسی و اجتماعی 

اگـر   ...«:)ره(ینیخمبه گفته امام . گواه بر شخصیت و کمال آدمی است

اعتـراف کنیـد و ایـن اعتـراف     , را دیدید که واقعاً خالف کردید يزیچ کی

 شـمارا اعتـراف بـه خطـا     کـه  نیانه , کندیمبزرگ  ها ملتدر نظر  شمارا

  ».کندیمکوچک 

                                                
  شوراي اسالمی مجلسدرکوهرنگونماینده مردم اردل، فارسان، کیار ، نوراله حیدري-17
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به این نکته توجه تمام داشـت کـه   , در بیان فرهنگ نقد) ره(امام خمینی 

و مبـراي از نقـد    منـزّه هرگز نباید خـود را  , اندرکاران دستو  مسئوالن

را آویـزه   زیـ نقـد آم يها نوشتهبلکه شایسته است که سخنان و , بدانند

بـه  , الهـی و آسـمانی   يآورد رهو ) هدیه(عنوان بهگوش سازند و آن را 

کسـی  , میکنـ یمو  مییگویمنباید ما گمان کنیم که هر چه «:شمار آورند

یـک هدیـه الهـی اسـت بـراي      , بلکه تخطئـه , اشکال. را حق اشکال نیست

  ».ها انسانرشد 

 خـودش در سخنان و سـیره   یخوب بهاین نکته را در باب نقد نیز  ایشان

آنچه مهـم اسـت ایـن اسـت      :بیان داشته است یروشن بهترسیم کرده و 

پس اگر قبالً . مسائل را پیاده کنیم, مطابق شرع اسالم میخواهیمما : که

و عدول در  میا نمودهباید صریحاً بگوییم که اشتباه , اشتباه کرده باشیم

  .درست همین معنی را دارد, بین فقها از فتوایی به فتواي دیگر

 شـده  دادهاهمیت فـراوان  , به مقوله نقد و نقدپذیري, دینی يها آموزهدر 

, اتّبـاع احسـن  , اسـتماع قـول  , موعظـه , تـذکر , نصـیحت : يها واژه. است

هـر یـک   , و نهـی از منکـر   معروف امربهدعوت به خیر و , حق بهتواصی 

  .کنندیماهمیت و جایگاه نقد و نقدپذیري را بیان , يا گونه به

از  هـا یسسـت نقد به معنـاي جداسـازي   : رفتنتیجه گ توانیمدرمجموع

و یـا کـم    هـا یکاسـت و کوشش در جهت از بین بردن  و تالشهاییتوانا

 افتگـان یپـرورش دارد و  یتیبـااهم جایگاه ویـژه و  , نقد. هاست آنکردن 

, هـا  انساناصل ضروري و الزم در زندگی  عنوان بهآن را , مکتب اسالم

  .اند کردهمؤمنان پذیرفته و سفارش ژهیو بهو 
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جایگاه نقد در ساماندهی امور و ساختن و به کمال رساندن مدیران بـر  

مجموعـه   يهـا  نشـانه انتقادگري و انتقادپذیري از . کسی پوشیده نیست

گرچه حقی است , نقد. رودیمانسانی سالم و مدیریت شایسته به شمار 

 جهـت یبـ , مـردم را از ایـن حـق    توانـد ینمـ عمومی و همگانی و کسـی  

تـا نقـد   , الزم است رعایت و توجـه شـود   ییها شرطلکن , محروم سازد

  .کامل و کارساز گردد

است که انتقاد را بـه   ییهایژگیوآداب و , آنچه در فرهنگ نقد مهم است

 باآنکـه امام خمینـی  . کندیمدو بخش انتقاد سازنده و یا ویرانگر تقسیم 

و  شمردیمالزم نقد را در مسائل سیاسی و اجتماعی امري ضروري و 

لکـن همـواره در   , کـرد یمـ عامـل رشـد و پیشـرفت یـاد      عنوان بهاز آن 

بر این واژه تکیه و اصرار داشت که انتقاد باید انتقاد سـالم   هایسخنران

  .باشد

, هـا  حسـاب  هیتسـو و  هـا يورز غـرض انتقادهاي برخاسته از حسدها و 

زیـرا انسـان    ;سـازد یمـ که وضع را بـدتر   دیگشاینممشکلی را  تنها نه

مـن الحاسـد    ۀحالنصـی . (به انتقـاد درسـت دسـت یابـد     تواندینمتوز نهیک

  .بسیاري از نقدهاي وي انتقام است, يرو نیازا). محال

بلکـه پیـدا کـردن     ;نیسـت  هـا یکاستو  ها بیعبرشمردن, هدف از انتقاد

درمان براي دردهاي موجود و رهـایی از بحـران و آشـفتگی و     يها راه

  .نابسامانی است

. او يهـا  دهیـ آفرعالم محضر خداسـت و مردمـان همـه    , در انتقاد سالم

 شـوند یمـ مطرح  يا گونه به, با توجه به این بینش, ها ضعفو  هایکاست
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در , انتقام گرفتن خویی است حیوانی. که ناسازگار با آن حضور نباشد

  .رابر انتقاد سالمب

که زمینه پـذیرش نقـد سـالم و ناصـحان امـین در آن وجـود        يا جامعه

زمینـه   يا جامعـه در برابـر اگـر در    عزتمنداست  يا جامعه, داشته باشد

ناقدان و ناصحان نتواننـد انتقـاد سـالم     ،پذیرش نقد وجود نداشته باشد

  .آن جامعه بیمار است, خود را به گوش دیگران برسانند

  :در جامعه يریه نقد و انتقادپذیر مثبت روحیتأث- 5

هـاي رشـد او را همـوار    ، زمینـه وجود و رواج روحیه نقدپذیري در فرد

فـراوان   یاما این وحیه در سـطح اجتمـاعی نیـز داراي اهمیتـ    . سازدمی

يریه انتقادپـذ یـ ر را از گسترش روحیج زیتوان نتا یم یطورکل به. است

  :انتظار داشتدر سطح اجتماع 

  :یـ اجتماع یاسیس يها درصحنهحضور گسترده مردم  -1- 5

خـود  يهـا  دگاهیدشور توجه دارند و کيمردم به مسائل جار ازآنجاکه

ر یسـا  يهـا  دگاهیـ دان یز در جریسازند و ن یانتقاد مطرح م صورت بهرا

 يهـا  درصـحنه حضـور مـردم    جیتدر بهرند، یگ یه هم قرار معافراد جام

در  یتفـاوت  یشـتر و از گسـترش ابعـاد بـ    یبشـور  کیـ اجتمـاع   یاسیس

  .شود یم يریو مصالح نظام جلوگ یاسیجامعه نسبت به مسائل س

  یاسیتشنج س کاهش-2- 5

ــا ــتیساز  یتینارض ــا اس ــت در هــ  يه ــهیدول ــوعيا چ جامع ی، موض

سـتم  یس یکصورت بهاگر  یین نارضایست ایو نامتعارف ن رمنتظرهیغ

. شـود  یآمـاده مـ   یاسـ یتشـنج س  ينه برایسالم انتقاد مطرح نشود، زم
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را  یپرقـدرت یغـات یتبل رازان انتقاد آزادانه؛ ابـ کفراهم ساختن ام رو نیازا

جـاد و گسـترش تشـنج    یه مترصـد ا کـ زدست دشمنان سرسخت نظـام  

  .ندکیهستند خارج م یاسیس

  مسئوالنوند مردم و یپ -3- 5

در مقابـل   مسـئوالن ه کـ شود  یباعث م يریانتقادپذه نقد و یوجود روح

ان یـ هـا، بـه ب   ن پاسـخ یـ مردم پاسخگو باشند، آنان مجبورند در ارائـه ا 

 جـه یدرنت. روبـرو اسـت   هـا  آنومت بـا  که حکبپردازند  یالتکمش یواقع

 كالت آنــان را بهتــر درکبــا مســئوالن مشــ رودررومــردم در ارتبــاط 

ن یـ رفـع ا  و درداننـد   یم مـ یالت آنـان سـه  کننـد و خـود را در مشـ   کیم

و مسـئوالن  ن مـردم  یبـ  يوندین خود پیا و ..شوند یوشاتر مکالت کمش

  .شود یم مکها آنان یفاصله م جهیدرنتو . کندیمبرقرار 

  :مناسب يها حل راهارائه  -4- 5

ار، کـ اف یتضارب و تالف. مختلف است يها دگاهیار و دکانتقاد برخورد اف

اصـل در   نیتـر  مهـم . انجامـد  یمـ  ير و تعقل و قدرت نقـاد کت تفیبه تقو

ار را کـ ن مهـم، تضـارب اف  یـ در ا یدست شیپو  ها نمونهانتقاد سالم ارائه 

بـا سـنجش و   . شـود  یار مختلـف مطـرح مـ   کاف جهیدرنتند و کیشتر میب

بهتـر   يهـا  حـل  افتن راهیـ ان کمتفاوت، ام ياظهارنظرهاار و کاف یابیارز

  شود یشتر میمسائل ب يبرا

  :جامعه یاسیرشد س -5- 5

 یش آگـاه یسالم نقد و انتقـاد در جامعـه باعـث افـزا    ستم یس یکوجود 

در عرصـه   ير و تعقـل و قـدرت نقـاد   کـ ت تفیرا به تقویز شودیممردم 
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و  ادراكشعور و  جهیدرنتو . شود یار جامعه منجر مکتضارب اف یتالق

مباحثـه   ياز آزاد يبـد و جامعـه بـا برخـوردار    حاییش مـ یافـزا  یآگاه

باال خواهد  خود رایـ اجتماع  یاسیس یو نقد سالم مسائل، آگاه يآزاد

و  یحزبـ  يها لکجاد تشیاز نقاط جهان به ا ياریه در بسین روحیا. برد

  .فشار منجر شده است يها گروه

  :يریپذ نظارترفتار نامتناسب با فرهنگ  منشأ- 6

در سـه   تـوان یمـ را  يریپذ نظارتریشه رفتارهاي نامتناسب با فرهنگ 

  .قراردادیموردبررسیا بعد سطح 

  

  

  سطح فردي: الف

عوامـل در   نیتـر  مهـم از  یکـی هـا  سـازمان فـرد در   یانسـان  يهایژگیو

شـود یمـ یاز آنجا ناشـ  يفرد يهایژگیوت یاهم. است پذیرش نظارت

موافقـت یـا   اهنـده در  کا یـ نـده  ینقـش فزا  هـا یژگـ یون یاز ا ياریه بسک

  .دارندمخالفت وي با امر نظارت

ابعاد فرهنگ  

نظارت پذیري

فردي

فرهنگ  

سازمانی

گروهی و  

اجتماعی
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ن یـ ا. ...و ت تأهـل یسـن، جـنس، وضـع   : از انـد  عبارتهایژگیون یاهم ا

جـاد  یرا ا ییهـا  تیمحـدود و  هـا  فرصـت هـر فـرد    ياغلب بـرا  هایژگیو

فـردي را داشـته    يهـا یژگـ یواز  کیـ کـدام و بسته به اینکه فرد  کنندیم

براي مثـال تصـور   . نشان خواهد داد العمل عکسباشد در مقابل نظارت 

که کارکنان خانم با سنین بـاالتر نسـبت بـه کارکنـان مـرد بـا        شودیم

مقاومت بیشتري در برابر نظـارت داشـته    تر سال انیمو  تر جوانسنین 

 يریپـذ  نظـارت بـر  ... عوامل متعدد بیولوژیکی، وراثتـی، بنابراین . باشند

ــد ــل  . مؤثرن ــن عوام ــه ای ــاارادهگرچ ــه ،ب ــان و  برنام ــت، ایم ... ، عقالنی

 انکـار  قابـل اما اصل وجود تأثیر این عوامل و موانع بر نقد  ،رندییتغ قابل

بـه  براي تغییر شرایط بایـد از سـطح فـردي بـاالتر رفـت و      ولی نیست؛ 

  .سطح سازمانی پرداخت ریتأثخصوص بهسطح گروهی و 

  سطح گروهی و اجتماعی: ب

رابطـه  . اجتمـاع دارد  یبازنـدگ تنگاتنـگ   يا رابطـه فـرد   یزنـدگ  دیتردیب

ن یفـرد نسـبت بـه خـود و نسـبت بـه اجتمـاع بـرا         تیمسئولن یب یمنطق

. ازمنـد اسـت  ین یگـاه یت استوار است که هر موجود زنـده بـه جا  یواقع

 در آنیط زنـدگ یاست که شـرا  ینیو سرزمه یموجود ناح ستیز طیمح

چ یهـ . ابـد یان یـ جر در آنیت آن را دارد کـه زنـدگ  یا قابلی, فراهم است

و طیبـا محـ  در عامـل . سـت ین ازیـ نیبیطیمح نیاز چنيا زندهموجود 

  .دهد یرخ م یاتیح يها تیفعالمتشکله آن است که عناصر

ن یبـ  توانـد یمـ باشد به همان نسـبت بهتـر    تر آگاههرچه شخص  مسلماً

یآگاه نیو ا. برقرار کندیزمانه خود رابطه منطق طیو شراخود  یزندگ

ن یـ همـه ا  واردکـردن قیـ از طرو کندیمجاد یا تیمسئولاحساس  در او
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ــاه ــا در  یآگ ــاهه ــه    یخودآگ ــردم جامع ــوده م ــهت ــرا ب ــه ی ک جامع

  .دهد یسوق م ریپذ تیمسئول

خـود   در جامعـه يریپـذ  تیمسـئول حـس   تیو تقوجاد یعامل ا نیتر مهم

 دیرا تشـد يریپـذ  تیمسـئول حـس   را کـه ید عـوامل یـ نظام است نظام با

ل یـ جامعـه را تقل  يریپـذ  تیمسـئول را کـه یو عـوامل ت کند یتقو, کند یم

در ، گفـت کـه   توانیمدرواقع. رفع آن تالش کنددرو ییشناسادهد  یم

کنار عوامل غیر اکتسابی، عوامل و موانع اکتسابی دیگـري نیـز فرهنـگ    

فرهنـگ   گـر ید عبـارت  بـه را تأسیس، تثبیت و تقویت کننـد؛   يریپذ نظارت

تواند در دستور کار متولیان تربیت یک جامعـه قـرار    می پذیرش نظارت

  .هستند لیتقل قابل...و  گیرد و بازیگران این میدان به عوامل خانواده

نقش خانواده-1

نخستین محیط بسیار مناسب که بـذر   يریپذ نظارتتقویت فرهنگ براي 

اعضـاي خـانواده عمـالً    اگر . توان کاشت، محیط خانواده است آن را می

بینی و اعمال کنند، کودکـان نیـز    در خانواده، فضاي نقد و انتقاد را پیش

  .شوندیمو تربیت  نمودهدر چنین فضایی رشد 

ــر  ــاختیزاگ ــا رس ــا    يه ــرد، ب ــودکی شــکل گی ــی در ک ــیت آدم شخص

فرهنـگ   يهـا  رسـاخت یزتوان  و دقیق می شده حسابوپرورش آموزش

خــانواده از . انواده در کودکــان کاشــترا در محــیط خــ يریپــذ نظــارت

اي بـر مبنـاي    اسـت و اگـر خـانواده    نظارتعوامل مهم مؤثر بر فرهنگ 

 نظـارت توانـد بـر فرهنـگ     باشد، خـانواده مـی  ... و زورتحکم، خشونت، 

 يریپـذ  نظـارت تأثیر منفی گذارده و از موانع ایجاد بسترهاي الزم براي 

  .تلقی شود
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هـاي مثبـت خـانواده بـراي تولیـد       البته واضح است که باید بـین تـالش  

هاي سـایر مراجـع و نهادهـاي رسـمی و      ، با تالشيریپذ نظارتفرهنگ 

مکمـل عمـل    صورت بهو  داشته باشدغیررسمی، نوعی هماهنگی وجود 

کنند و یا حداقل معارض همـدیگر بـر روي کودکـان و مخاطبـان تـأثیر      

ایطی، از جامعـه توقـع تولیـد فرهنـگ عمیـق و      نگذارند که در چنین شـر 

  .را نباید داشت يریپذ نظارتگسترده 

  :نقش نظام آموزشی -2

در ینظام آموزش الزم است تايریانتقادپذه نقد و یگسترش روح يبرا

ن امر یبه ا ها دانشگاهومدارس  یدرس در متوننه فعال شود و یزم نیا

نـه آمـوزش   یزم نیدر اجامعه  و جوانانبه نوجوانان  دیو باتوجه شود 

و جامعه  دانشگاه ,مدرسه, ند خانهید فرآینبا یتیهمه مسائل تربدر. داد

آموزش و تبیین وظایف و حقـوق متقابـل افـراد     درواقع. فراموش شود

 عنـوان  بـه مناسـب   يها آموزشکارگیري  در سطوح مختلف جامعه با به

 مـؤثر  يریپـذ  تنظـار فرهنـگ   يسـاز  نـه ینهاددر راستاي  مؤثریک گام 

  .است

  یسازمان فرهنگ) سازمانی(سطح : ج

اداري و عدم پذیرش نظارت که  يها دستگاهمقاومت و کارشکنی 

شکل تبلیغاتی به خود گرفته است و تحت عناوین مختلف سعی  راًیاخ

و نبود  طرف کیازنظارتی دارند  يها سازماندر خارج شدن از حیطه 

نظارتی از سوي دیگر، وضعیتی  يها دستگاهقدرت و امکانات کافی در 

  .را فراهم آورده است قبول رقابلیغ
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نظارتی  يها تیفعالو انجام  اطالع کماعزام ناظران بدون اطالع یا 

العمل عکسمبناي اطالعات نادرست، قدیمی و غیر صحیح، بر

خواهد داشت و  به همراهرا )مدیران و کارکنان(اداري  يها دستگاه

.موجب وقفه و کندي در روند امور خواهد شد

 موقع به، دقیق بودن اطالعات، مؤثرنظارت  يهایژگیوازجمله

معقول و (و برنامهبودن نظارت و انجام نظارت مبتنی بر هدف 

و نظارتی که کشف کننده و عینی باشد و در نقاط مهم . است )درك قابل

.باشد نهیهز کمو  صرفه به مقرونانجام شود و همچنین  کیاستراتژ
18
 

جدي مواجه  يها بیآسمذکور نظارت را با  از مواردنقص در هریک 

این فعالیت که ضرورت  شدن اثریبخواهد ساخت و موجب کم اثر یا 

، )استاندارد(ضابطه فقد معیار و . است خواهد شد ریانکارناپذانجام آن 

و اعزام ناظران واجد شرایط، کمبود اطالعات و  يریکارگ بهعدم 

يها نظارتو انجام  موقع بهدسترسی نداشتن به اطالعات دقیق و 

                                                
18

1385، ینشر ن: تهران، مدیریت عمومی دکتر مهدي الوانی -
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و موارد مهم، در غیر از  ها تیاولوو برنامه بدون توجه به  هدفیب

  .، نقض غرض و خالف انتظار استآزاردهندهزمان خود پرهزینه، 

ارتباط  منظور بهانون نظارتی و عدم تصویب ق يها سازمانتعدد 

نظارتی، موجب انجام  يها سازمانمیان  و قانونمندسیستمی 

این ناهماهنگی و عدم . شده است نهیو پرهزموازي، تکراري  يها تیفعال

يها تیفعالارتباط سبب شده است تا حاصل اقدامات و نتیجه 

  .نباشد يبردار بهرهنظارتی، براي یکدیگر قابل  يها دستگاه

صویب قانون، بدون مالحظات کارشناسی و فنی و تدوین و ت

ازجملهيا قهیسليها صیتشخاصالحات مکرر بنا به نیازها مقطعی و 

بیشتر  ریگ بانیگرنظارتی  يها سازماناست که عالوه بر  ییها بیآس

حجم قوانین و انبوه مواد قانونی، . باشدیماداري کشور  يها دستگاه

درك آن  دشوار بودنتضاد، تعارض، تناقض، ابهام و اجمال قوانین و 

است قابل اهمیت و قبل از هر اقدامی،  يا مقولهبراي ناظران و مجریان، 

به ضروري  فهم قابلاصالح قوانین و تدوین و تصویب قوانین ساده و 

نظارتی نیز از این قاعده  يها سازمانقوانین مورد عمل . رسدیمنظر

  .نیست مستثنا

فعلی نظارتی از کفایت الزم برخوردار نبوده و  يها روش

کهنه و ناکارآمد  يها روشحذف . باشدینمپاسخگوي نیازهاي امروز 

نوین ضروري است و اقتضاء دارد نسبت  يها روشاز  يبردار بهرهو 

پیشرفته و استفاده از  ياز تکنولوژيریگ بهرهنو با  يها روشبه اتخاذ 

اهتمام بیشتري يریپذ نظارتفرهنگ  ازجملهآخرین تجارب جهانی 

  .داشته باشند
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 يها نظارتسنتی و انجام  يها وهیشو  ها روشاصرار بر اتخاذ 

را در انجام وظایف  ییها تیمحدودبا حضور ناظران،  لزوماًفیزیکی و

نظارتی  يها سازماناست و موجب ناتوانی  کرده جادیامحوله قانونی 

.نظارتی شده است يها تیفعالدر توسعه 

اداري و کیفیت استقبال  يها دستگاهمدیران و کارکنان  يها واکنش

نظارتی و مواضعی که توسط آنان در  يها سازمانآنان از ورود 

است که ناظران و  بحث قابلجهت نیازامواجهه با ناظران اتخاذمی شود 

انتخاب موضوع یا محیط براي اعمال  حضم بهنظارتی  يها دستگاه

نظارت، و شروع فعالیت نظارتی با مقاومت وعدم پذیرش روبرو 

اداري، نبود روحیه  يها دستگاهضعف پاسخگویی . شوندیم

بین ناظران و  يا فاصلهو تالش در خروج از حیطه نظارتی  ییگرا قانون

دیدگاه ناظران و . مجریان ایجاد و به بروز دو دیدگاه منتهی شده است

امور مبتنی است و مجریان تلقی دیگري  بر اصالحنظارتی  يها سازمان

، تنبیه و کاسته يریگ مچ. نظارتی ابرازمی کنند يها سازماناز حضور 

تبدیل  .هاست آنازجمله ... شدن جرأت، خالقیت و نوآوري مدیران و

، يریپذ نظارتنگرش تقابلی به تعاملی و ایجاد و توسعه فرهنگ 

از وحدت دیدگاه . ضرورتی است مهم تا بتوان گام نخست را برداشت

زیرا . را افزایش خواهد داد هايهمکارخواهد کاست و  ها مقاومت

هدف مشترکی است که ... اصالح امور، رفتار، ساختار، قانون و روش و

اداري  يها دستگاهمدیران و کارکنان  نیو همچنظارتی ن يها سازمان

  .آرزوي تحقق آن را دارند

نظارت فراگیر مقتدرانه و مشفقانه بر حسن جریان امور و اجراي 

ارتقاي سالمت و کارآمدي نظام  منظور بهها دستگاهصحیح قوانین در 
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فساد  يها نهیزمپیشگیري از وقوع تخلف و جرم و دفع اداري کشور و

تبعیض و مبارزه با آن جهت افزایش معنویت و اخالق و ارائه بهتر به و 

  .است شدهيزیر برنامههدفی است که براي تحقق آن مردم

  

  ها سازماندر  يریپذ نظارتراهکارهاي ارتقاء فرهنگ - 7

  آموزش-1- 7

از  ها مهارتو  ها نگرش، هایآگاهمفهوم آموزش به معناي فرایند انتقال 

ایجــاد تغییــر در  منظــور بــهفــرد یــا گــروه دیگــر، فـرد یــا گروهــی بــه 

یکی از راهکارهاي مهم مبارزه با فساد نیـز  . تساختارهاي شناختی اس

افزایش آگاهی و شناخت عمومی نسبت به آثار فساد از طریق آمـوزش  

ایـن کـار در   . (Keen, 2000:32-36)است... و ها دانشگاهدر مدارس و 

و  یره جنـوب کـ ازجملـه شورهاي موفق در مبارزه با فساد بسیاري از ک

ت مـردم  یـ ر ذهنییـ تغ يبـرا  یره جنـوب کـ دولت . است شده انجاميمالز

رده اسـت و  کـ ضد فسـاد را اجـرا    یآموزش يها برنامهنسبت به فساد، 

، مـدارس و  ها دانشگاه، یدولت یدر مؤسسات آموزش ها برنامهگونه نیا

بدیهی است در زمینـه آمـوزش   . شوندیماده ین و پیتدو یز فرهنگکمرا

جمعـی   يها رسانهو مدارس،  ها دانشگاهرازیغ بهو افزایش آگاهی مردم 

.هستند رگذاریتأثنیز  یردولتیغو نهادهاي 
19

  

ومـدارس دريریپـذ  نظـارت و فرهنـگ   فسـاد بـا مبارزهيها آموزش

سـطح در. باشدیررسمیغهمویرسمصورت بهتواندیمها دانشگاه

                                                
19

. تأملی بر راهکارهاي بنیادین ارتقاء فرهنگ عمـومی در مبـارزه بـا فسـاد    ). 1393(مهدوي فر، محمود  -

  20شماره . سازمان بازرسی کل کشور. فصلنامه دانش ارزیابی
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تـوان یمراو پذیرش نظارت فسادبامبارزهآموزشیعناصررسمی،

طریـق ازیررسـم یغسـطح در. گنجانـد تحصـیلی عمـومی دروسدر

يهـا  کنفـرانس موزشـی، آاردوهـاي همچـون درسـی فوقيها تیفعال

مـوردنظر اهـداف بـه تـوان یمـ قبیـل ایـن ازمـواردي ويآموز دانش

  .افتیدست

  )ها رسانه(یرسان اطالعنقش و کارکرد -2- 7

و ایجـاد ارتباطـات متقابـل، فعـال و سـازنده بـا        یرسان اطالعدر زمینه 

نظـارتی فعالیـت مطلـوبی از     يهـا  سـازمان اداري،  يها و دستگاهمردم 

ارتباط و ایجاد تحرك و توسعه در روابط  يبرقرار .اند ندادهخود نشان 

اداري منجر به پاسـخگویی   يها و دستگاهنظارتی با مردم  يها سازمان

و  شـده  انجـام يهـا  تیـ از فعالبه افکـار عمـومی و آگـاه کـردن جامعـه      

و  سـو  کیاز  دارند بر عهدهکه وظیفه نظارت را  ییها سازمانشناساندن 

  .عمومی، از سوي دیگر خواهد شد يها دغدغهشناخت مشکالت و 

و  هـا  ارزشفرهنگ، براي انتقال اطالعات،  دهنده انتقالدر حکم  ها رسانه

، واردهـا  تـازه هنجارها از یک نسل به نسل دیگـر و از افـراد جامعـه بـه     

از این راه با گسترش بنیان تجربه مشترك، انسجام  ها آن. کاربرد دارند

با استمرار اجتماعی شدن پس از  ها رسانه. دهندیماجتماعی را افزایش 

نیز با شروع آن در طول سـالیان پـیش از    اتمام دوره آموزش رسمی و

بـا   هـا  رسـانه درواقـع  . کننـد یمـ مدرسه، به جذب افراد در جامعه کمک 

هویت فـرد را سـاخته و از احسـاس     توانندیمنمایش و عرضه جامعه، 

  .بودن او بکاهند شهیریببیگانگی و 
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عمـومی   روابطها سازمانموجب شده است تا در بیشتر  این کارکردها

، در بخش ارتباطات و يا رسانهشود که با استفاده از ابزارهاي  تأسیس

بـین مـردم و    هیدوسـو ، نقشـی  هـا  رسـانه و در تعامـل بـا    یرسان اطالع

، هـا  اسـت یسرسـانی   بااطالعطرف کیاز، کندیماداري ایفا  يها سازمان

سازمان به مـردم، ضـمن پاسـخگویی، فرهنـگ      يها برنامهعملکردها و 

و از سـوي   کندیمعمیق فرهنگی جامعه ترویج  يها هیالمشارکت را در 

شـهروندان، بخشـی از    يهـا  خواسـته دیگر با انتقال انتظارات، نیازها و 

ــراي  کنــدیمــمشــارکت شــهروندان را جــذب    و  يزیــر برنامــهو ب

  .کندیماداري کمک  يها سازمانآینده به مدیریت  يگذار استیس

ج یرا تـرو  یفرهنـگ غـالب   خـود  کـه  آن، گذشـته از  رسانهگرید عبارت به

 یتمام و کمال فرهنگ نهیآ، ها رسانه. استساز  ، از عناصر فرهنگکندیم

ک یدر ذات  یاجتماع یو همبستگ يساز و نقش فرهنگ بودهجامعه  یکل

ابعاد  یاست که تمام یتیست بلکه کلی، تجمل نفرهنگ. استرسانه نهفته 

یابعاد زندگ همهکامل بر  طرهیسها با  و رسانه ردیگیبرمرا در  یزندگ

امـور   همـه آن بـر   يا و اثـرات هالـه   پرکردهرا  ها خانه خلوت، یاجتماعـ

.دهند یرا شکل م یغالب اجتماع يداست و رفتارهایپ
20

  

اهمیـت دارد کـه بـه دلیـل وجـود آن در       يقدر بهها  نقش نظارتی رسانه

شـود،   رکن چهارم دموکراسی مطرح مـی  عنوان بهحوزه کارکرد رسانه 

ــگیپ قابــلهــا  رســانه در همــه حــوزه رگــذاریتأثایــن نقــش  اســت،  يری

نظارت در حوزه سیاسـی، اقتصـادي، فرهنگـی و اجتمـاعی      کهيطور به

                                                
، تعامل فرهنگ و رسانه در توسـعه فرهنگـی   )1385(جعفر نژاد و سید ابوالفضل  محمدحسنآغاز،  --20

.همایش مهندسی فرهنگی کشوردبیرخانه : کشور، تهران



  34  گزارش پژوهشی         

ها به این بخش نظـارتی خودشـان عمـل     فعال باشد، اگر رسانه تواندیم

 مـؤثر يریپـذ  ارتنظـ توانند در تحقق فرهنگ  کنند، آن زمان است که می

.باشند
21

  نظارت عمومی-3- 7

نقش مردم و نظارت آنان در پیشگیري از موارد خالف قانون و 

با قانون اساسی . است انکار رقابلیغاداري  يها دستگاهسوء جریان در 

همگانی و متقابل مردم نسبت  يا فهیوظآن رابه اهمیت این نقش  توجه

. به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت دانسته است

تصریح در قانون اساسی مبنی بر تعیین شرایط، حدود و کیفیت  رغم به

تأکید بر  رغم بهربع قرن،  باگذشتاجراي این نظارت در قانون عادي، 

ر حکومت این موضوع که آگاهی و مشارکت و نظارت همگان ب

قانونی هنوز  خودشان، برترین ضمانت حفظ امنیت در جامعه است

  .براي اجراي این اصل مترقی تصویب نشده است

 گرید عبارت بهفراهم نمودن امکان مشارکت مردم در امر نظارت و 

قانونی اجراي آن  يسازوکارهابه همراه ترویج نظارت همگانی 

اینکه افراد جامعه نسبت به . باشد مؤثردر این زمینه بسیار  تواندیم

همدیگر و نسبت به جامعه خودشان احساس مسئولیت کرده و با 

از سوي خداوند متعال و  شده نییتعحدودوثغورنظارت در چهارچوب 

  .مطابق قوانین حاکم در مبارزه با فساد سهیم باشند

                                                
21

و مدیرکل روابـط عمـومی شـرکت مخـابرات      یعالمه طباطبائداوود زارعیان استاد دانشگاه مصاحبه  -

  1393اسفند  27.ها در تحقق شعار سال ، درباره نقش رسانهبا خبرگزاري تسنیم ایران
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کنتم «: دیفرمایم110، آیه عمران آلسوره خداوند متعال در 

».اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر ۀامخیر

؛ که به اند آمدهشما بهترین امتی هستید که براي مردمان پدیده 

  .دیداریبازمو از ناشایستی  دیدهیمنیکی فرمان 

که در آن  شودیمامت اسالمی به این دلیل بهترین امت شناخته 

بیترت نیا به. کنندیممردم همدیگر را به معروف امر و از منکر نهی 

 انیپورههمواره ثابت و هدایتگر ) ارزش عنوان به(الهی  يها ارزش

و  شده شناختهمانع حرکت  عنوان بهها ارزشو ضد . مانندیمطریق حق 

اساس همه موظف به  نیبر ا. شودیمبرداشته  انیگو حقاز مسیر راه 

  .همدیگر خواهند بود یامرونه

ان «: دیفرمایميا خطبهدر ضمن نیز السالم هیعلعلی  منینؤامیرالم

»االمر بالمعروف و النهی عن المنکر لخُلقان من خُلق اللّه سبحانه
22

  .و نهی از منکر دو ویژگی از صفات خداوند هستند معروف امربه

خاستگاه الهی این فریضه دارد که طبعاً این سخن نیز تأکید بر

د، لذا ما در قرآن بارها شاهد کمال انسانی نیز فرآیند آن خواهد بو

»...ان اللّه یأمربالعدل و االحسان «خداوند هستیم مانند  یامرونه
23

  

اعمالی را که دوست داشت و اعمالی  )ص(خداوند به زبان پیامبر 

و نواهی و اوامر خود را به شما ابالغ کرد و جاي  آمدیمرا که بدش 

پیش  شمارامام کرد و عذر برایتان باقی نگذاشت و حجت را برایتان ت

داشت و پیش از رسیدن  بر حذرقیامت به پا شود از عذاب  که آناز 

  .عذاب سخت ترسانید

                                                
.155، خطبه البالغه نهج-22

.90نحل، آیه -23
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وجود یک نظارت همگانی که ناشی از گفت  توانیمدرواقع

دلسوزي و نگرانی مردم از رفتارهاي نادرست یکدیگر است، از 

اي که البتّه  جامعه .گردد پیشرفته محسوب می يهجامعهاي یک  ویژگی

رفتار درست از نادرست متمایز شده، مردم خود پایبند به اصول و 

بعد نسبت به دیگران هم دلسوزي  يوهلهرفتارهاي نیکو هستند، لذا در 

تواند از سر خیرخواهی فردي باشد، بلکه  می تنها نهنظارت  نیا .دارند

مدنی  کهچرا .کند گاهی نظم جامعه و منافع آن نیز اقتضاي آن را می

سلوك و رفتار و اخالق و  ازنظرشود تا  ها باعث می بودن انسان بالطبع

.عقاید، اثر متقابل بر روي یکدیگر بگذارند
24

  

قانون، اجراي این وظیفه مهم را متوقف نموده و مانعی  انفقد

ه مردم نیز ب. گرددیمبراي گسترش نظارت عمومی در کشور محسوب 

 اند نتوانستهاداري  يها دستگاهاز  لحاظ عدم آگاهی و شناخت کافی

 عنوان بهداشته باشند و  عملکرد کارگزارانبر رفتار و  يمؤثرنظارت 

نظارتی را  يها سازمانبازوي قوي و منبع اطالعات دقیق و موثق، 

عدم برقراري ارتباط تشکیالتی با مردم موجب شده است . یاري نمایند

تعداد و توان بالقوه مردم نظارتی نتوانند از این اس يها سازمانتا 

  .استفاده نمایند

اداري و نبود برنامه مشخص و جایگاه  يهایینارساوجود برخی 

به ترغیب و تشویق مردم منظور بهنظارتی  يها سازمانمعین در

که مردم در  ییها بیآسنیو همچنمشارکت در امر نظارت 

و  اند شدهمتحمل  ها بر دستگاهاندك  يها نظارتمختصر و  يهايهمکار

  .شهروندان را از ادامه همکاري بازداشته است عمالً

                                                
237ص  اول، جلد اساسی جمهوري اسالمی ایران، حقوق ،محمد هاشمی، -24
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جلب اعتماد عمومی در همکاري  جهیدرنتحفظ حقوق شهروندان و 

دارد که باید در  يا شده فیتعرنظارتی نیاز به ارتباط  يها با سازمان

کالن و راهبردهاي مشخص زمینه ارتباط و تعامل  يهايگذار استیس

ردد، زیرا نقش مردم و مشارکت آنان در حل مشکالت آنان فراهم گ

است و در همه مقاطع، آنجا که حضور و  کننده نییتعکشور نقشی 

. میا بودهبزرگ  يها تیشاهد موفقمردم وجود داشته است  يها تیحما

  .در امر نظارت نیز نیازمند همراهی و همکاري مردم هستیم
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  پیشنهادها

 نیاز به عزم ملی در سطح کشور دارد، يریپذ نظارتفرهنگ 

که همه  افتیدستو مطلوبیت  آل دهیابه  توانیموقتی  و

 يها دستگاهمسئولین دولتی و حتی خود  تنها نهمردم،

مستمر  طور بهو  دائماًنظارتی همچون بازرسی کل کشور 

مجموعه خود را مورد ارزیابی و نقد قرار دهند و تا زمانی 

که این امر تحقق نگردد تخلف و جرم و دیگر مصادیق در 

.کشور وجود داشت

 و نهی از منکر که هر یک از  معروف امربهترویج فرهنگ

افراد جامعه در قبال رفتار همنوعان خویش احساس 

 .تالش نمایند مسئولیت نموده و در جهت اصالح جامعه

مراقبت دلسوزانه بر کارکرد نهادها و یادآوري نقاط ضعف 

، مصداق ها آنو خطا در کنار تقدیر از نقاط قوت و مثبت 

آگاهی مردم . است "و نهی از منکر معروف امربه"برجسته 

است  ها آن"تکلیف"بلکه  "حق"تنها نهعملیچنین  که نیااز 

تر و نسبت به چگونگی آن آنان را نسبت به عمل به آن کوشا

.سازدیمدقیق 
25

انجام آن است، دار عهدهفرد نسبت به کاري که  چنانچه

به آن را  تواندیمنه باشد، نداشتهدانش و تخصص کافی را 

خواهد  افتهیانجامکار  يگو پاسخمطلوب انجام دهد و نه  نحو

و شایستگی فنی و در کاري  تخصص ،ییگو پاسخالزمه .بود

                                                
.پایگاه تحلیلی خبري التزام. نظارت همگانی و کارکرد آن). 1392(خنفري، هاشم  -25
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،ییگو پاسخدرواقع.محول شده است مستخدماست که به 

اقدام  يبراتیمسئولنیاز به تخصص و واگذاري روشن 

  .دارد

،هاي نظارت هاز سوي دستگا هم در تمام مراحل نظارت

باید احساس  کننده نظارتيها دستگاهشونده و هم از سوي 

 پاسخگویی به مردم و مقامات مسئول وجود داشته باشد،

نظارت  آنامر نیازمند شفافیت در عملکرد است و بدون  نیا

هرجارایز .فساد خواهد بودبروز و نتیجه آن  شودیممختل 

و انحصار وجود داشته باشد نتیجه  يکار پنهان

  .آن فساد خواهد بود اجتناب رقابلیغ

 استفاده از نظرات  منظور بهایجاد سیستم نظارت همگانی

و احزاب  یجمع ارتباطيها انهرسسیاسی،  يها جناحعامه،

به  یقانوندر امور نظارتی و همچنین دادن اختیار و تضمین 

مطبوعات براي کسب هرگونه  خصوص بهنهادهاي مدنی و 

  .اطالع از نظام اداري کشور و پاسخ خواستن از مدیران

 پاسخگویی در هر رده سازمانی تا حد  يها ستمیستعریف

که ارتباط بیشتري با  تر نییپايها ردهمخصوصا در -ممکن

 مؤثريها اهرمیکی از  عنوان بهها آنو اجراي -مردم دارند

  .ها آنخدمات دولتی و مدیران  يها سازماندر ارزیابی کار 

نظارت و پاسخگویی ماهیتی دوجانبه است و  جاکهازآن

افرادي ناظر باشند و گروه  هموارهتصور نمود که  توانینم

دیگر مورد نظارت و پاسخگویی واقع شود، بنابراین در نظام 

تمام  بلکه اداري نباید هیچ بخشی بدون نظارت باقی بماند،
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ي را به عنوان یک اصل ریپذ نظارتسیستم اداري باید  ياجزا

.و پاسخگو باشند کاربردي مورد توجه قرار دهند

 از طریق دو نهاد عمده جامعه يریپذ نظارتآموزش فرهنگ

 يها رسانهبا کمک گرفتن از یعنی خانواده و آموزش و

نظارت در افراد جامعه نقش مهمی  يریپذ جامعهعمومی در 

  .داشته باشد تواندیم
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  :و مآخذ عنابم

قران کریم-1

.155، خطبه البالغه نهج-2

، تعامـل  )1385(نـژاد جعفرو سید ابوالفضل  محمدحسنآغاز، -3

دبیرخانـه  : و رسانه در توسعه فرهنگی کشـور، تهـران  فرهنگ 

.همایش مهندسی فرهنگی کشور

راهبــرد نفــوذ در نظــارت ). 1389(حســینعلیاحمــدي گرجــی، -4

.فرمنشانتشارات : تهران. استراتژیک

گردهمـایی  سـخنرانی در  رییسـی ـ    ینوالمسـلم  االسـالم  حجـت -5

تخصصی مدیران دیوان محاسبات

هـاي   همکـاري همـایش گسـترش   الدین آشنا در سومین حسام-6

هاي اجرایی آموزشی سازمان بازرسی کل کشور با دستگاه

 هژیـ و يهـا رشاگز هیو ته یرسباز یبانم). 1380(دادگر، داود -7

و  یش علمـ ین همـا یدر دوم یافتیاز سلسله مقاالت در. ینظارت

.ینظارت و بازرس یپژوهش

پایگـاه  . نظـارت همگـانی و کـارکرد آن   ). 1392(خنفري، هاشم -8

  .تحلیلی خبري التزام

ویـژه   يها گزارشمبانی بازرسی و تهیه «). 1380(داود دادگر، -9

مجموعـه مقــاالت دومـین همــایش علمـی پژوهشــی    . »نظـارتی 
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سـازمان بازرسـی کـل    : تهـران . نظارت و بازرسی در کشـور 

کشور

  .ق1412دارالمعرفه، : روتیر المنار، بید رضا، محمد، تفسیرش-10

نقش نظارت در اسـتقرار و تقویـت   ). 1383(محمدعلیصادقی، -11

ش ین همـا یدر دوم یافتیاز سلسله مقاالت در. فرهنگ پاسخگو

.ینظارت و بازرس یو پژوهش یعلم

ــوین و نقــش ســازمان  ). 1388(صــفرخانی، حســن -12 نظــارت ن

فصــلنامه دانــش ارزیــابی . بازرســی کــل کشــور در تحقــق آن

  .1شماره 

م، یرکـ اللفـاظ القـرآن ال   ، محمد فؤاد، المعجم المفـرس یعبدالباق-13

.تا ی، بیاء التراث العربیدار اح: روتیب

، )ع(یدگاه امـام علـ  یـ از د یاسـ ی، توسـعۀ س اکبر علی، یخانیعل-14

.1377، یغات اسالمیت چاپ و نشر سازمان تبلکشر: تهران

نظارت سازمان بازرسـی   تأثیربررسی ). 1386(عمرانی، احمد -15

 نامه پایان. انتظامی تهران بزرگ هاي یگانکل کشور بر عملکرد 

.کارشناسی ارشد مدیریت انتظامی دانشگاه علوم انتظامی

2730ص، 1379فرهنگ دانشگاهی یادواره، -16

و  طباطبـائی عالمـه داوود زارعیـان اسـتاد دانشـگاه    مصاحبه -17

بـا خبرگـزاري    مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایـران 
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اسـفند   27.شعار سـال  ها در تحقق ، درباره نقش رسانهتسنیم

1393  

تــأملی بــر راهکارهــاي بنیــادین ). 1393(مهــدوي فــر، محمــود -18

فصـلنامه دانـش   . ارتقاء فرهنـگ عمـومی در مبـارزه بـا فسـاد     

  20شماره . سازمان بازرسی کل کشور. ارزیابی

کوهرنـگ ونماینده مردم اردل، فارسان، کیـار  ، نوراله حیدري-19

شوراي اسالمی مجلسدر

انتشـارات و آمـوزش   : ، تهـران يدید جعفر شـه یس ،البالغه نهج-20

.1371یانقالب اسالم

گـزارش  ). 1391(، نصـرالدین و حمیـدي، محسـن    ورزلیامین-21

هـاي  سـال سازمان بازرسی کل کشور طی «کتاب  تألیفطرح 

مرکـز  . »ریاسـت سـازمان   هـاي  دیـدگاه بـر   تأکیدبا  89-1387

اد ســالمت اداري و مبــارزه بــا فســ هــاي پــژوهشمطالعــات و 

.سازمان بازرسی کشور

 جلـد اساسی جمهـوري اسـالمی ایـران،    حقوق،محمدهاشمی،-22
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