
هـاي   هاي اصلي توليد بخش كشاورزي از جمله منابع پايه آب و خاك خســارت   تخريب و تغيير كاربري اراضي كشـــاورزي در زيرسـاخت       
 ناپذير وارد كرده است. جبران

هـاي مـهـم         شود. اين در حالي است كه كشاورزي از بـخـش            اي از اراضي كشاورزي كشور از چرخه توليد خارج مي           ساليانه بخش عمده   
كننده اصلي مواد غذايي است و بخش زيادي از جمعيت كشور در آن مشغول به كار هسـتـنـد و                        گردد كه تأمين    اقتصادي كشور محسوب مي   

همچنين اين بخش نقش مهمي در توليدات ملي و شكوفايي اقتصادي و توسعه صادرات غير نفتي دارد كه مسئوالن بايد توجهي ويژه به ايـن                         
 مهم داشته باشند.

وگو را در صـــفحه چهار  وگو نشستيم. متن اين گـفت      كل استان مازندران به گفت      سري بازرس   در اين خصـوص با سيدحســن ميري قلعه      
  خوانيد.   مي

دهند، عــرصــه آن مسئوليت،      وقتي يك مســئوليتي به ما مي     
عرصه وظيفه اساسي ما است. آنچه براي ما بايد مهم باشد و در            

كــار كنيم كه به       نـظر ما قرار بگيرد، اين است كه ما چه            مد
  وظيـفه الهي خودمان عمل كرده باشيم.

در ديدار نمايندگان مجلس شوراي اسالمي/       بخشي از بيانات رهبرمعظم انقالب         
1394/03/06( 

 تغيير كاربري اراضي، پديده بحراني دهه اخير 

 1394خرداد  68شماره  سال ششم
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نكات مهم بر رعايت قوانين مالي و 
 ها محاسباتي توسط شهرداري
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 ترين تجربه دنيا شفافيت مهم
 تأكيد معاون سازمان بازرسي كل كشور بر ايجاد دولت الكترونيك

 

ترين تجربه دنيا ايجاد شفافيت با ايجاد بانك اطالعاتي و ساختار و سيستم الكترونيكي است. تا وقتي دولت الكترونيك ايجاد نشـود،                          مهم 
 اي با فساد نداشته باشيم. توقع برخورد ريشه

ريزي و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور در مراسم توديع و معارفه بازرس كل استان لرستان با بيان                     ابراهيم شاهرخيان معاون برنامه   
سازي است. كشورهاي موفق در كنار برخـورد           ديگر مبارزه اثربخش با فساد شفاف       عبارت  اين مطلب گفت: دشمن اصلي فساد شفافيت است. به          

 اند. يابي فساد كرده با فساد، ريشه
هاي اطالعاتي بسيار ضروري است كه يا         هاي اطالعاتي دانست و گفت: ايجاد بانك         شاهرخيان يكي از راهكارهاي كاهش فساد را ايجاد بانك        

شـود     طور مثال از كاركنان دولت ماليات گرفتـه مـي     هاي اجرايي حاضر نيستند در اختيار سايرين قرار دهند. به  نداريم و يا اگر داريم دستگاه  
 افتد. ها شفاف است. اما چرا در مورد ساير صنوف اين اتفاق نمي چون سيستم حقوق آن

اعتمادي مـردم      ترين اثر فساد بي     ريزي و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به تبعات فساد خاطرنشان كرد: مهم                  معاون برنامه 
گردد؛ فساد باعث هدر رفت منابـع   شود؛ فساد باعث تأثير منفي بر رشد خالص مي گذاري در كشور مي به دولت است؛ فساد باعث توقف سرمايه    
 شود. عدالتي و فقر مي و نهايتاً فساد باعث افزايش نابرابري بي

؛ تـا وقـتـي دولـت            توان با فساد مبارزه كرد      وي در ادامه به امضاي طاليي هم اشاره كرد و گفت: تا وقتي امضاي طاليي وجود دارد نمي                  
 اي با فساد نداشته باشيم. الكترونيك ايجاد نشود، توقع برخورد ريشه
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توان به حـداكـثـر كـارايـي و           از طريق نظارت است كه مي    

يافت. از اين نظر هيچ        اثربخشي در راستاي اهداف سازمان دست     

شود و نـظـارت نـيـز        درستي اجرا نمي   اي بدون نظارت به     برنامه

كنـد.    بدون وجود برنامه و استراتژي، مفهوم و معني پيدا نمــي         

از آنجا كه نظارت و كنترل، سازمان را در اصالح انـحـرافـات و                

توان گفـت     دهد، مي   تطابق عملكردها با اهداف مطلوب ياري مي      

كــنـد و در         كه نظــارت، نقش پويايي در هر سازمان ايفا مـي        

 مديريت هر سازمان، نظارت فرايندي اساسي است. 

هـا را بـا         فقدان استانداردهاي دقيق، امر نظارت در سازمان      

رو تعيين مـعـيـار و ضـابـطـه               سازد. ازاين    مشكالت مواجه مي  

هـا،    (استاندارد)، تطبيق و ارزيابي عملكرد با معيـار و ضابـــطـه          

تواند يكي    تشخيص صحت يا انحراف، اعالم نتيجه و پيگيري مي        

 ها در بحث نظارت باشد. ترين اقدامات سازمان از مهم

موقـع   يكي ديگر از مــواردي كه بايد مورد توجه قرارگيرد به    

بودن نظارت و انجام نظارت مبتني بر هدف و برنـامـه و نـيـز                  

خصوص بر فرايند مالـي   سازماني به   ضرورت نظارت مستمر درون   

 است.

ها جهت تحقق اهداف  نظارت كارآمد و          ها و دستگاه    سازمان

هاي نوين نظارت را اتخاذ نمايند و در  بايستي  روش اثربخش مي 

 استفاده از آخرين تجارب اهتمام بيشتري ورزند.

سازماني را با توجه به علم و فنون روز       هاي درون   بايد نظارت 

توانـد در      ســــازماني، مـي   تخصصي نمود چراكه نظـارت درون    

 سزايي داشته باشد. نقش بهپيشگيري از فساد 

 
 
 

 ها  سازماني دستگاه نقش پوياي نظارت درون
 

 سردبير                                                                                                                                                            

 سرمقاله
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رسد تغيـيـر    ) با توجه به موقعيت جغرافيايي، به نظر مي        1
كاربري اراضي يكي از معضالت اين استان باشد. جنابعـالـي            

 دانيد؟ هاي اين حوزه را در چه مي ترين چالش مهم
ويـژه     اندركاران نشريه آييـنـه بـه         دانم از دست    در ابتدا الزم مي   

مديرمسئول آن كمال تشكر را داشته باشم كه وقت مصـاحـبـه را                
 اند. در پاسخ به سؤاالت شما بايد عرض كنم : فراهم ساخته

ناشدني اشخاص مقيم خارج از استان بـراي           گرايش و ولع وصف   
هاي استان با مقصود و منـظـور تـغـيـيـر                خريد اراضي زراعي و باغ    

افـزوده     يابي بـه ارزش      كاربري اراضي در فرصت مناسب براي دست      
غيرقانوني آن  و باال بودن هزينه كشت و زرع و باغداري دو عـامـل                 

توان آن را پديـده       اصلي معضل تغيير كاربري در استان است كه مي        
بحراني دهه اخير در حوزه زمين در مازندران محسوب داشت  و در              

شده است اما اميد است در هر دو حالت بـا             حال حاضر نسبتاً كنترل   
رويكردي كه در استان ايجادشده است و با حمايت مقامات مسئـول            

يافـتـنـي      مشكل مرتفع گردد.كه كاري است  بسيار سخت اما دست          
يـابـي بـه ايـن امـر مـهـم                   شرط وجود عزم و اراده براي دست        به

ي كاري همه مسئوالن      كه اگر همين رويكرد قانوني ؛ برنامه        طوري  به
اجرايي مرتبط با موضوع حفظ كاربري اراضي باشد  معضل تغـيـيـر              

اي    كاربري در استان حل خواهد شد اينكه در ساير كشـــورها واژه          
فهم نيست و موضوعي اسـت         تحت عنوان تغيير كاربري اساساً قابل     

ويـژه مـازنـدران         كه در كشور ما به      غريب  و دور از ذهن .  درحالي         
ها و ادبيـات روزمـره در           بيشترين محور و ضريب  خبري در رسانه       

بخش كشاورزي و زمين راجع به تغيير كاربري اراضي است به نظرم            
بايست از حـالـت دسـتـوري           موضوع جلوگيري از تغيير كاربري مي     

سال است كه جـواب      19خارج شود زيرا حالت دستوري و تحكمي          
گونه در ابـتـدا  عـرض كـردم                 مناسبي نداده است بنابراين همان    

اي كه بايد از سوي متقاضي تغيير كاربري و متخلفين بـابـت             هزينه
تغيير كاربري به صندوق دولت پرداخت شود و حمايتي كه قـانـونـاً              
بايستي از كشاورزي و كشاورزان از محل درآمد همين صندوق  بـه              
عمل آيد ، از سوي مسئوالن امر اجرايي شود معضل تغيير كـاربـري         

توجهي مرتفع خواهد شد و بازرسي اكنون در اين راستا  تا اندازه قابل
 دارد و خيلي هم اميدواريم. گام برمي

 
 پديده بحراني دهه اخير در حوزه زمين 

مرور بـاعـث    خصوص مناطق شمـــالي كشور تغيير اراضي است. اين پديده به  ها به هاي كنوني برخي استان يكي از معضــــالت و چالــش    
ها را به همراه خواهد داشت. سيدحسن ميري بازرس كل اين استان  به سئواالت مـا      تبع آن ديگر آسيب رفتن اراضي كشاورزي و به      از بين 

 دهد. در اين خصوص پاسخ مي

 كل استان مازندران وگو با بازرس بررسي تغيير كاربري اراضي در گفت
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)جنابعالي اشاره داشتيد به ساخت ويالهاي غيرقانـونـي          2
اند. بازرسي كل مازندران در اين خصـوص           كه پايان كار گرفته   

 چه اقداماتي انجام داده است؟
منظورم اين بود كه تمامي ويالهاي غيرمجازي كـه شـمـا در                 

اند  يا پايان كاردارند  يا گـواهـي             بينيد يا داراي پروانه     مازندران  مي  
يك از ايـن جـوازات           عدم خالف دارند و يا اينكه بدون داشتن هيچ  

قانوني  رأساً از خدمات زير بنايي (جاده، آب، برق، گاز و تـلـفـن و                    
غيره ) برخوردار شدند. كه بازرسي استان در جهت پيگيري از ايـن       

هاي هشداري  و تـعـريـف     وضعيت و مقابله با آن عالوه بر ارسال نامه   
العاده و نيز اعمال نظارت مستمر نسبت به          هاي موردي و فوق     بازرسي
هاي  تصميم گير در امر  تغـيـيـر             هاي خدمات رسان و گروه      دستگاه

قانون حفظ كاربري و گـروه          1ماده    1كاربري ازجمله گروه تبصره     
هاي  طـرح        قانون شهرداري، كارگروه تشخيص  و مغايرت        99ماده  

هادي و كارگروه راه و شهرسازي و..... دفتر فني اسـتـانـداري و بـا                       
هاي خدمات رسان در اداره كل        برگزاري جلسات با مسئوالن دستگاه    

بازرسي استان و اعالم تذكرات و هشدارهاي قانوني الزم در اجـراي             
نامه و بيان ضمانت اجراي قـانـونـي            آيين  46و ماده     11بند ج ماده    

هاي بسيار مطـلـوبـي        ناشي  از عدم انجام وظايف قانوني به اثربخشي        
يافته كه نتايج آن طي گزارشي به سازمان ارسال گـرديـد كـه        دست

گـردد     موجب آن اوالً بدون جواز قانوني خدمات زيربنايي ارائه نمي    به
هاي تصميم گير در امر تغيير كاربري به نسبت به سنـوات              ثانياً گروه 

گـذار اتـخـاذ         گذشته  تصميماتشان در راستاي اهداف مقدس قانون       
گردد بالتبع اتخاذ تصميم براي صدور پروانه ساختماني يا پـايـان              مي

كار و گواهي عدم خالف مشروط به اجراي قوانين و ضوابط مرتـبـط              
گرديد .بطوريكه  بدون اخذ نظريه امور اراضي اسـتـان كـه نـهـاد                    

وسـاز و       گيري در خصوص تغيير كاربري است ، جواز ساخت          تصميم
 گيرد. رساني صورت نمي تبع آن خدمات به

منظور جلوگيري از صدور مجوزهاي تغيير كـاربـري           ) به  3
 هايي دارد؟ ، بازرسي استان چه برنامه اراضي

بازرسي استان طي سال گذشته با اعمال نظارت مستمر كه بـه              
شده است  از صدور       گواهي مسئوالن مربوطه بسيار مفيد و مؤثر واقع       

مجوزهاي تغيير كاربري مغاير با اهداف قانوني از سـوي مـقـامـات                
صورت مـوردي و چـه          مسئول ذيصالح جلوگيري كرده است چه به      

صورت كلي، براي مثال چون در راستاي اعمـال نـظـارت عـامـه                   به
ها از قبل  مـكـلـف           قانون تشكيل سازمان  ، دستگاه       2موضوع ماده   

گيري در خصوص واگذاري زمين و تغيير كاربـري           اند از  تصميم     شده
بازرسي را مطلع نمايند و سازمان بااطالع از هرگونه درخـواسـت در              

اي يـا     صورت حضوري و يا مكاتبه      اين خصوص و اعمال نظارت چه به      
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حتي تلفني با گروه و در مواردي با اعضاي گروه از تغيير  كاربرهاي              
غيرمجاز پيشگيري كرده است و نتايج حاصلـه در ايـن خصـوص                

تـوانـد  بـه يـك              ترين عاملي كه مـي      حاكي از آن است كه  مهم      
پيشگيري پايدار در حوزه تغيير كاربري منجر شود دريافت حـقـوق            

 دولتي از متقاضيان تغيير كاربري است.
مند شدن تشخيص تغيير كاربري با احصـاء          دومين عامل ضابطه  

هاي تغيير كاربري و اصل دانستن حفظ كاربري و مستثنـي             ضرورت
اي    هاي مربوطه است كه چنين اراده دانستن تغيير آن از سوي گروه    

سال گذشته در استان وجود نداشته است لذا بـازرسـي           20در طول   
طورجدي واردشده است بطوريكه در حالت اول :           در هر دو حالت به    

كردن تصميمات تغيير كـاربـري از طـريـق اعـمـال                  مند  با ضابطه 
 1قانون حفظ كاربري و مـاده          7هاي قانوني  مندرج در ماده         روش

برابر در حوزه خـارج   5/5تا  93آن  ميزان تغيير كاربري را در سال   
از حريم شهرها و روستاها كاهش يافته است و نيز ميزان تـغـيـيـر                 

شهرهاي داراي طرح جامع و تفصيلي با تـولـيـت                كاربري در حوزه  
 يافته است. برابر كاهش 5حدوداً  5گروه ماده 

و تغيير كاربري در روستاهاي داراي طرح هادي نيز بـا اعـمـال               
 نظارت دقيق بازرسي استان  تقريباً به صفر رسيده است.

وحقوق دولتي    و در حالت دوم در خصوص ضرورت دريافت  حق         
رغم كاهش چند برابر سطـح كـاربـري       هاي مربوطه به از سوي گروه 

 برابري داشته است. 18، افزايش  درآمد حاصل از  تغيير
نظير ارزيـابـي      ساله گذشته بي   20اين كاركرد بازرسي در طول      

گيري برمدار قانون كـه        گردد. و استمرار اين شيوه يعني تصميم         مي

وحـقـوق       منجر به كاهش سطح تغيير كاربري است و دريافت حـق          
قانوني دولتي كه منجر به تقويت اعتبارات كشاورزي و درنـتـيـجـه              
كاهش هزينه كشاورزي است ، درمجموع يك بازدارندگي و اقـدام             

گردد و بازرسي استان به ادامه آن از       ي پايدار محسوب مي     پيشگيرانه
سوي  مسئوالن  مربوطه استاني اصرار دارد كه البته مشكالتـي در              

 اين مسير وجود دارد كه ذكر خواهم كرد.
 
) تغيير كاربري اراضي در آينده چه عواقبي را بـراي              4

 استان به همراه خواهد داشت؟
عواقب تغيير كاربري در استان اوالً باعث مهاجـرت اهـالـي و                

شود كه اتفـاقـاً     اشخاص خارج از استان در ايام  و فصولي از سال مي 
منافع و درآمدي براي استان ندارد چراكه اين اشخاص مـايـحـتـاج              
چند روز اقامت در استان  حتي نان ، نمك و كبريت را بـه دلـيـل                   
داشتن ويالهاي خصوصي [كه برخالف قانون حفظ كاربري تمـلـك            

 اختصاصي نمودند ] به همراه خود خواهند آورد.
هايي  را ندارد      هاي استان ظرفيت چنين مسافرت      ثانياً زيرساخت 

اندركاران غرب استان بجاي اينكـه از          كه شهرداران و دست     طوري  به
گردش گران و مسافران و مهمانان  و صاحبان ويالهاي خصوصي و              

اند بـه      شدت ناراضي   كالم از صنعت توريسم استقبال كنند به        در يك 
دهند و عايدي براي آنان ندارد و منافع          دليل اينكه صرفاً خدمات مي    

اين وضعيت صرفاً براي سوداگران زمين و متخلفين در امر تغـيـيـر              
هاي قضايي از نوع جرائم عليه امـوال و           كاربري است.در اين پرونده    

اشخاص و ... كه به دليل عملكردهاي غيرقانوني سوداگران در ايـن                
 گردد را بايد بر اين آثار و عواقب سوء اضافه كرد. بخش تشكيل مي

 
اقداماتي  هاي هشداري با متخلفين چه      ) عالوه بر برنامه    5

 صورت گرفته است؟
با حضور رئيس امور اراضي كل          در سال گذشته الاقل دو جلسه      

كشور با  تمامي مسئوالن  جهاد و امور اراضي استان و جـلـسـات                  
هاي علمي و تخصصي و در غالب    پراكنده ديگري تحت عنوان كميته    

در بازرسي استان و       NGOنهاد    هاي مردم   نظارت همگاني با تشكل   
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بـازرسـي مـوردي و           ها برگزارشده و دو تا سه بـرنـامـه            شهرستان
شده و چندين مورد به  رأي گـروه تـقـويـم بـراي                   العاده انجام   فوق

وحقوق دولتي درنتيجه تغيير كاربري  ايـراد واردشـده              تحصيل حق 
شده است و تمامي اين موارد در         اي عملكردها اصالح    است كه تااندازه  

راستاي حفظ كاربري در اراضي و افزايش هزينه تغـيـيـر كـاربـري                 
شده است و درحال حاضر بـايسـتـي بـه              صورت گرفته كه مؤثر واقع    

سمت  كاهش هزينه حفظ كاربري  ( كاهش هزينه كاربري ) رفـت                 
بدين توضيح كه باغداران و كشاورزان از درآمد حاصل از تـغـيـيـر                 

قانون حفظ كـاربـري       4كاربري طبق موازين قانوني مصرحه در ماده        
ها برخوردار شوند كه درنتيجه مـوجـب كـاهـش              اراضي زراعي و باغ   

 هزينه توليدات كشاورزي و تشويق كشاورزان به حفظ كاربري است.
سال  پـس از          20رغم  نص قانون در طول         چنين مطلبي علي  

تصويب قانون حفظ كاربري در هيچ جاي استان اتفاق نيفتاده اسـت            
اي    كه به نظرم در صورت تحقق ، يك كار كامالً زيربنايي و ريشـه               

 است.
تـنـهـا يـك         بارها اعالم كردم  ادعاي ابهام قانون نه         بنده قبالً هم  

گذار و مشكـل فـقـط          فرافكني است بلكه جفايي است در حق قانون       
عدم وجود اراده در انجام وظايف قانوني است كه با اقدامات صـورت              

گذاري   هاي پيش روي بازرسي   اميد است اراده قانون           گرفته و برنامه  
گيرندگان حـاكـم       هاي شخصي بعضي از تصميم      بجاي اراده و سليقه   

شود و در نتيجه شاهد توقف تغيير كاربري و افزايش هزينه تغيير و              

كاهش هزينه حفظ كاربري اراضي باشيم ، ما اميدواريم.به عـبـارت              
قانون حفظ كاربري اراضي زراعـي و           ماده  15تر خالصه     خيلي ساده 

نامه اجرايي آن در اين جلسه ( افزايش هزينـه             ماده آيين   18ها و     باغ
هاي كشـاورزي )        تغيير كاربري ، كاهش هزينه حفظ كاربري زمين       

اگر همين شعار قانوني در عمل محقق شود معضل تغييـر كـاربـري               
گردد با اين نـگـاه      آساني از قانون استنباط مي      كن خواهد شد به     ريشه

 دگر ضرورتي بر اصالح قانون هم نيست.
 
اين معضـل    چه نقشي در خصوص رفع     ها  ) ساير دستگاه   6
  دارند؟

هاي خدمات رسان نقش  مهمي دارند بر اساس ظرفيـت             دستگاه 
قوانين موضوعه مرتبط با وظايفشان در صـورت وجـود اراده بـر                  

وظيفه به نسبت بسيار بااليي از تغيير كاربري جلوگيري خواهد            انجام
شد در اين خصوص اقداماتي كه بايستي از سوي بـازرسـي انـجـام                 

شده به اتمام رسيده است و اكنون بايد ناظر بـاشـيـم كـه آيـا                   مي
كنند يـا      هاي خدمت رسان  به وظايف قانوني خود عمل مي           دستگاه

اينكه اعمال ضمانت اجراهاي كيفري در اين خصوص كارساز خواهـد       
وجـه     هـيـچ     بود  كه اميد است  قبل از هرگونه اتفاق ناگواري كه به            

رساني غيرمجاز مـتـوقـف و           مطلوب بازرسي نيست موضوع خدمات    
 تعطيل گردد.



 نشريه سازمان بازرسي كل كشور 
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زيست يك وظيفه حاكميتي است كه بايد با  تهـيـه              حفظ محيط 
مـحـيـطـي بـراي هـمـه              زيست و  پيوست زيست      سند ملي محيط  

هاي عمراني و صنعتي و همچنين جـرم انـگـاري تـخـريـب                    طرح
 زيست، به اين وظيفه بسيار مهم، عمل شود. محيط

اين مطالب بخشي از سخنان رهبر معظم انقالب بود كه در ديدار            
زيسـت، در       با  مسئوالن و متصديان منابع طبيعي و حفظ محـيـط           

 مطرح شد. 93تاريخ هفدهم اسفند 
زيست را مسئله اين دولت يـا          رهبر انقالب اسالمي مسئله محيط    

ي اين شخص يا آن شخص و مسئله اين جريان و              آن دولت، مسئله  
داننـد    يا آن جريان ندانستند بلكه آن را موضوعي كشوري و ملي مي           

دست يكديگـر   به كه بايد براي حل مشكالت مرتبط با آن، همه دست     
 دهند.

هاي مسئول بايد قـاطـعـانـه بـا          ايشان تأكيد داشتند كه دستگاه    
سازي و جذب گردشگـر       اي اعم از هتل     ها به هر بهانه     تعدي به جنگل  

قبول ، مقـابلـه       ظاهر قابل   و ساخت حوزه علميه و برخي توجيهات به       
 كنند.

خـواري     از ديگر موارد مهم در سخنانشان  جرم انگاري  زمـيـن             
فرمايند بـايـد در قـانـون،          صراحت مي است و در همين خصوص به  

هيـچ   گونه اقدامات جرم تلقي شوند و افراد سوءاستفاده كننده بي         اين
هـا نـيـز         اغماضي مورد تعقيب قضايي قرار گيرند و اگر در دستگاه         

شدت بـرخـورد      كوتاهي انجام گيرد، بايد با عوامل اين كوتاهي هم به         
 شود.
تأمل در اين سخنان نمايانگر انتظارات ايشان از مسئـولـيـن در             

 زيست است. خواري و تخريب محيط برخورد با زمين
هـاي نـظـارت و           سازمان بازرسي كل كشور هم يكي از اولويت       

بازرسي در سال جاري را نظارت هدفـمـنـد در امـر مـبـارزه بـا                      
 خواري در دستور كار قرارداد. زمين

العاده سـازمـان      توان به مأموريت فوق     ازجمله اقدامات سازمان مي   
بازرسي كل كشور براي مقابله با تخريب جنگل در استـان گـيـالن               

اهللا    در اجراي دستور ويـژه آيـت         اشاره كرد كه در خردادماه امسال     
آملي الريجاني رئيس قوه قضائيه به سازمان بازرسـي كـل كشـور،               

زيسـت     هيئتي ويژه از بازرسان زبده گروه جهاد كشاورزي و محيـط          
سازمان براي رسيدگي به تخلفات صورت گرفته دربـاره تـخـريـب               

 شدند. جنگل و منابع طبيعي به استان گيالن اعزام 

 خواري  چيست؟ و اما زمين
خواري   تصرف و تصاحب غيرقانوني اراضي ملي و دولتي را، زمين          

گويند ( زارعي، علي. تأثير تشكيل پليس تخصصي بر فرآيند مبـارزه              
 .)44. ص 1390با جرائم اقتصادي. تهران: دانشگاه علوم انتظامي؛

خواري، از طريق تغيير غيرقانوني كاربري و تصـرف             پديده زمين 
غيرقانوني اراضي، در چند دهه اخير به يكي از معضالت اجتـمـاعـي              

شده است( يزداني، احـمـدرضـا.بـررسـي جـرم                 كننده تبديل   نگران
خواري از طريق تصرف و تغيير غيرقانونـي كـاربـري اراضـي.                 زمين

 .)10. ص 1390دانشگاه پيام نور تهران؛ 
در قوانين ايران، از اصطالح زمين خواري تعريفي به عمل نيامـده            

توان گفت:    اي به اين نام، وجود ندارد. ولي مي          است و عنوان مجرمانه   
خواري،تحصيل زمين نامشروع، تصاحب زمين غير        عنصر مادي زمين  

ويژه امالك متعلق به دولت به مفهوم عام يا           يا تصرف انواع اراضي، به    
ها و نهادهاي عمومي، بدون حق و نيز تغييـر كـاربـري آن                  سازمان

صورت غيرقانوني است، كه گاه با ارتكاب سلسله اعمال پيچيده و              به
 گيرد. جاعالنه صورت مي

برداري است و قـوانـيـن         خواري، نوعي كاله    رسد زمين     به نظر مي  
صورت غيرقانوني، شامل واژه      وانتقال امالك و اراضي به      مربوط به نقل  
شود؛ زيرا خـريـدوفـروش، مـعـاملـه و               خواري نيز مي    عرفي زمين   

خوار بـا     گيرد و يك زمين       صورت غيرقانوني صورت مي     وانتقال به   نقل
استفاده از ضعف قوانين، با توسل به وسايل متقلبانه، و با تـغـيـيـر                 

رساند ( درويشـي،        ها را تصرف و به فروش مي        غيرقانوني اراضي، آن  
رحمت.الزام و ضرورت تصويب قانون مبارزه با جـرائـم اقـتـصـادي                
تشكيل پليس اقتصادي پليس آگاهي تهران بـزرگ. اداره مـبـارزه               

 .)30. ص 1391جرائم اقتصادي؛ 
قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشـاء        2و    1توان گفت مواد    مي 

قانـون مـجـازات        690، ماده   1367برداري مصوب   و اختالس و كاله   
در خصوص افرادي كه مال  1310اسناد مصوب     اسالمي و قانون ثبت   

كننـد،از   ديگري را مال خود معرفي كرده و براي آن سند دريافت مي   

 

 زيست تهيه سند ملي محيط
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خواري است( عباسيان، احمد. قانون مجـازات           قوانين مرتبط با زمين   
 .)1385اسالمي. زاهدان: تفتان؛

 خواري: ترين عوامل بروز پديده زمين مهم 
 مسائل اقتصادي:  

وقتي بخش عظيمي از بودجه يك كشور توسط نـفـت تـأمـيـن                
شود اقتصاد آن پويا و مبتني بر مديريت صحيح منابع و صنـايـع                مي

قدرتمند نيست و از طرف ديگر، تصاحب زمين و سـاخـتـمـان در                 
شود.( صـمـدي، سـعـيـد.           كشور، منبع ثروت هنگفت محسوب مي 

هـاي     آبادي ابوالفضل و معلمي نوشين. تحليل تأثـيـر شـوك              يحيي
هـا    قيمتي نفت بر متغيرهاي اقتصاد كالن در ايران. فصلنامه پژوهش          

 )5-26. 1388؛52، شماره 17هاي اقتصادي، دوره  و سياست

 عدم اجراي طرح كاداستر در ادارات ثبت:
هاي ملي و عمومي      ها مخصوصاً زمين      وقتي مالكيت دقيق زمين     

ها   معين نباشد و از طرف ديگر نسبت جامعي ميان افراد و امالك آن            
خواري با استفاده از خأل ناشي از ابهام و           تصور نباشد، جرم زمين     قابل

الدين   يابد. ( فيروز نيا، قدير. ركن          عدم اطالع نهادها، قابليت وقوع مي     
افتخاري عبدالرضا. دياني ليال. پريشان مجيد و اصغري نيا مـهـران.               
تحليل پيامدهاي واگذاري اراضي مسكوني روستايي. فصلنامه علمـي         

. 1391؛40پژوهشي فضاي جغرافيايي، سـال دوازدهـم، شـمـاره              
 .)212-230صص

 سوءاستفاده از قدرت:
خواري هستند. برخي از افراد، بـا           قدرت و ثروت، دو بازيگر زمين     

مديريتي كشور، اقدام به تصاحب يـا      –هاي سياسي     داشتن مسئوليت 
نمايند.( مشـهـدي، عـلـي و              صورت غيرمجاز مي      واگذاري زمين به  

نظام حقوقي مالكيت زمين و ارتباط آن بـا           فيروزي، مسعود.نگاهي به   

، 16-15هـاي    رساني حقوقي، شماره    خواري. مجله اطالع     پديده زمين 
 .)54. ص1387دانشگاه شهيد بهشتي؛ 

هـاي     ترين اقدامات در جهت مقابله بـا تصـرف زمـيـن               از مهم  
برداري مناسب از زميـن و         عمومي، افزايش مسئوليت دولت در بهره     

هاي ثـبـتـي و         منطبق با منافع عمومي، مشخص كردن دقيق نقشه       
پياده كردن كامل نظام كاداستر و اتخاذ قوانين و مقررات شديد عليه  

 .)55متصرفان غيرقانوني زمين است. (همان. ص 
 

كشاورزي كم بازده و سود هنگفت ناشي از تغيير كاربـري           
 زمين:

وري در بخش كشاورزي و منابع طبيعي         گرچه قانون افزايش بهره   
تواند تا حدي جبران فقدان حمايت الزم را از         مي  1389مصوب سال   

كشاورزان بنمايد، اما در عمل و در زمان حاكميت قانون مزبور عمـالً     
) قانون در وضع تعرفه مؤثر به نـفـع            16مفاد آن ازجمله الزام ماده (      

توليدكننده داخلي در امر كشاورزي مثالً با صفر كردن تعرفه پنبه و            
زميني ر عايت نشده و كشاورزان را  يا صفر كردن سود بازرگاني سيب

شدت به ناامني شغلي كشانده است. در اين وضعيت بديهي اسـت               به
كه كشاورزان مخصوصاً در مناطق شمالي كشور به دنـبـال فـروش              
اراضي خود در گام نخست و يا تقطيع، گزارش خالف واقع و انـجـام               

كردن كه منجر به تغيير كاربري آن         اعمالي همچون تخريب و خشك    
نمايند. در ايـن زمـيـنـه و در                اراضي به وياليي يا شهري شود مي      

) اصـالحـيـه       2) مـاده (     1حمايت از اراضي باغي كشاورزي تبصره (  
شـوراي     1359مصوب    -قانون حفظ و گسترش فضاي سبز         1387
تفكيك اراضي مشجر و باغات فـقـط بـر            “ دارد:     مقرر مي   –انقالب  

) اين قانون و بـا رعـايـت سـايـر مـقـررات                   1اساس ضوابط ماده (    
شهرسازي و درج عنوان باغ در اسناد صادره مجاز است ولي قـطـع               
درخت در هر محل و با هر مساحت بدون كسب اجازه طبق مقررات             

) اصالحيه اين قـانـون بـا          4اين قانون ممنوع است. همچنين ماده (        
كند هـركـس       ) قانون مجازات اسالمي حكم مي      686توجه به ماده (    

) قانون گسترش فضاي سبز را عالما و عامداً          1درختان موضوع ماده (    
ها را فراهـم      و برخالف قانون مذكور قطع يا موجبات از بين رفتن آن          

آورد، عالوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزاي نقـدي از              
كـه     ميليون تا ده ميليون ريال براي قطع هر درخت و درصورتي            يك

اصله باشد به حبس تعزيري از شش ماه تـا            30قطع درخت بيش از     
 سه سال محكوم خواهد شد.

 ) Bashgah.net 1394خرداد  19شنبه  ( باشگاه انديشه سه
 



 نشريه سازمان بازرسي كل كشور 

10 

مـحـاسـبـاتـي و          –يادآوري نكات مهم مستخرج از قوانين مالي        

هاي سـراسـر      مستندات قانوني مربوط كه رعايت آن توسط شهرداري       

عنوان يكي از نهادها و مؤسسات عمومـي غـيـردولـتـي و                  كشور، به 

هاي تابع (در مواردي كه از بودجـه كـل كشـور اسـتـفـاده                     شركت

هاي  كنند) الزامي است و همكاران محترم بازرسي در تهيه گزارش           مي

 بايستي به آن عنايت الزم را داشته باشند. بازرسي، مي

بديهي است در بررسي اسناد هزينه مربوط بـه مـعـامـالت و                  

قراردادها بدواً الزم است منابع مالي آن مشخص ، تا بر مـبـنـاي آن                 

ها در     ضوابط و مقررات حاكم بر آن تعيين و متناسب با آن رسيدگي           

 شده انجام شود. چارچوب محورهاي تعريف

 تعريف وجوه عمومي : -1

وجوه عمومي  «  قانون محاسبات عمومي كشور       13مطابق ماده   

ها و مؤسسـات      هاي مربوط به وزارتخانه     عبارت است از نقدينه   

هاي دولتي و نهادها و مؤسسات عـمـومـي             دولتي و شركت  

هاي مذكور كه متعلق  غيردولتي و مؤسسات وابسته به سازمان     

نظر از نحـوه و     حق افراد و مؤسسات خصوصي نيست و صرف      

مـوجـب      منشأ تحصيل آن منحصراً براي مصارف عمومي بـه        

بنابراين ويژگي مـهـم وجـوه           » قانون قابل دخل و تصرف است.      

تصرف   13عمومي، مالكيت عمومي است. هرچند در تبصره يك ماده           

طور موقـت در       كه به   الضمان و نظاير آن     در وجوهي نظير سپرده، وجه    

قانون محاسبات عمومي كشور   13هاي مذكور در ماده       اختيار دستگاه 

گيرند (بدون رضايت صاحب وجه) در حكم تصرف غيرقانوني             قرار مي 

در وجوه عمومي تلقي شده است، ليكن نبايد اين وجوه را از زمـره         

وجوه عمومي تلقي نماييم و صرفاً از حيث مجرمانه بودن تصـرف و               

قانون مجازات اسالمي) وجوه       598اعمال مجازات (در انطباق با ماده        

عمومي محسوب شده و همچنين است اسناد و اوراق بهادار، موضـوع            

 قانون محاسبات عمومي كشور 13ماده  2تبصره

 هاي عمراني: انواع طرح -2

وبودجه كشور (مصـوب       قانون برنامه »  1« ماده  »  10« مطابق بند   

هاي عمراني به سه نوع انتفاعي و غـيـرانـتـفـاعـي و                    ) طرح  1351

ها در قـانـون مـذكـور           شود (مطالعه تعاريف آن      مطالعاتي تقسيم مي  

شود) ليكن در قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولـت              توصيه مي 

 يادآوري نكات مهم ناظر بر رعايت قوانين مالي 
 ها و محاسباتي توسط شهرداري

 
 اكبر حسين زاده
 سربازرس گروه شوراها، مديريت امور شهري و عمومي
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قـانـون      1مـاده       7و      6) تغيير آتي دربندهـاي        1380(مصوب   

وبودجه ايجادشده است (تعاريف اعتبارات جاري و عمراني) در             برنامه

قانون تنظيم، اعتباراتي عمراني به اعتبارات طرح تـمـلـك             77ماده  

اي اصالح و به دو نوع انتفاعي و غـيـرانـتـفـاعـي                 هاي سرمايه   دارائي

 شده است.  تقسيم

هاي مطالعاتي، حسب مورد دريكي از        بنابراين در اين قانون طرح    

 گيرد و عنوان مستقلي ندارد. دودسته انتفاعي و غيرانتفاعي قرار مي

ترين وجه تمايز درآمد عمومي از درآمـد            مهم  -3

 اختصاصي :

هاسـت.    ترين وجه تمايز اين دو نوع درآمد در نوع مصرف آن            مهم

حسـاب     محل مصرف درآمد عمومي از قبل تعيين نشده، بلكـه بـه            

دهـد،     داري كل واريز و بخشي از بودجه كشور را تشكيل مـي               خزانه

شده و صرفاً     آنكه محل مصرف درآمد اختصاصي از قبل مشخص         حال

 بايست در آن جهت به مصرف برسد.  مي

عنوان   به»  اعتبار«  ها از واژه      اي از گزارش    ذكر است در پاره     شايان

كه ممكن است تمام اعتبار درنـهـايـت          شود درحالي   وجه استفاده مي  

هـا دقـت       منتهي به وجه نشود. لذا الزم است در استفاده از اين واژه            

 الزم بشود.

ها نسبت به مصرف وجوهي       تكاليف قانوني شهرداري    -5

هـا    كه تحت عنوان كمك از بودجه كل كشور در اختيار آن          

 گيرد : قرار مي

وجـود  «  قانون محاسبات عمومي كشـور        »  50« مطابق ماده   

خود براي اشخاص اعم از       خودي  اعتبار در بودجه كل كشور به     

كند و استفاده از اعتبـارات        حقيقي يا حقوقي ايجاد حق نمي     

لـذا     » بايد با رعايت مقررات مربوط به خود به عـمـل آيـد.              

هاي كشور (در مواردي كه از          هاي اجرايي، ازجمله شهرداري     دستگاه

كنند) در هزينه نمودن وجوه در اختيار   بودجه كل كشور استفاده مي    

مكلف به رعايت قوانين و مقررات مربوط به آن وجـوه بـوده و در                  

شوند. براي     صورت عدم رعايت قوانين و مقررات متخلف شناخته مي        

مطالعه تكاليف و ضوابط مربوط به اعتباراتي كه در قوانين بودجه بـا             

شود، الزم اسـت مـقـررات         ها تصويب مي    عناوين كمك به شهرداري   

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت موردعنايت قـرار      36ماده  

 گيرد.

اعتباراتي كه در قوانين بودجه سنواتـي       «  مطابق اين ماده     

هاي شهرهاي زير سي هزار نفـر         با عناوين كمك به شهرداري    

جمعيت و كمك به تأسيسات زيربنايي شهري كوچـك بـه            

ها و تـائـيـد         رسد با پيشنهاد سازمان شهرداري      تصويب مي 

هاي كشـور      ريزي كشور بين استان     سازمان مديريت و برنامه   

هاي يادشده با     گردد. سهم هر استان از محل رديف         توزيع مي 

ريزي و توسعه استان      پيشنهاد استاندار و با نظر شوراي برنامه      

هاي نيازمند توزيع خواهد شد و پس از مبادلـه     بين شهرداري 

ريزي استان، حسـب      نامه با سازمان مديريت و برنامه       موافقت
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هاي شهرهاي زيـر      مورد براي كمك به بودجه جاري شهرداري      

سي هزار نفر جمعيت و احداث تأسيسات زيـربـنـايـي در               

 هزار نفر جمعيت هزينه خواهد شد. شهرهاي زير پنجاه

 

حساب در نهادها و مـؤسـسـات          جايگاه قانوني ذي    -6

 عمومي غيردولتي :

حسـاب     ذي«  قانون محاسبات عمومي كشور    31مطابق ماده  

موجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي         مأموري است كه به   

منظور اعـمـال       از بين مستخدمين رسمي واجد صالحيت به      

نظارت و تأمين هماهنگي الزم در اجراي مقررات مـالـي و              

هاي دولتي و      ها و مؤسسات و شركت      محاسباتي در وزارتخانه  

هاي اجرايي محلي و مؤسسات و نهادهاي عـمـومـي             دستگاه

 شود و ... غيردولتي به اين سمت منصوب مي

حساب مؤسسات و نـهـادهـاي           اين ماده ، ذي     2موجب تبصره   به

اين قانون، در مورد وجوهي كـه از       5عمومي غيردولتي موضوع ماده   

دارند، با حكم وزارت امور اقتصادي و         محل درآمد عمومي دريافت مي    

دارايي و با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد. لـذا انـتـصـاب                 

حساب در مؤسسات و نهادهاي غيردولتي نيازمند كسب موافقـت            ذي

قانون محاسبات عمومـي      36موجب ماده   ها است. ضمناً به      اين دستگاه 

حساب نيز بايستي از بين مستخدمين رسمي واجـد            كشور عامل ذي  

 صالحيت تعيين شوند.

 

قانون محاسبات عمومي كشور در        72احكام ماده     -7

شرايطي كه مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي (ازجمله         

 كنند : ها) از بودجه كل كشور استفاده مي شهرداري

كه مؤسسات و      قانون مذكور، درصورتي    72ماده    3مطابق تبصره   

نهادهاي عمومي غيردولتي، چنانچه مقررات قانوني خـاصـي بـراي             

توانند اعتبارات جاري را      مصرف اعتبارات جاري خود داشته باشند مي      

كه از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه كل كشور در اخـتـيـار                

شود، جز در مواردي كه در اين قانون (قانون بودجـه              ها گذارده مي    آن

شود، طبق مـقـررات       سال مربوط) صراحتاً براي آن تعيين تكليف مي        

 مربوط به خود به مصرف برسانند.

هاي عمراني مؤسسات و       ماده مذكور، اعتبار طرح     4مطابق تبصره 

نهادهاي عمومي غيردولتي، تابع قانون محاسبات عمومـي كشـور و             

ساير قوانين و مقررات عمومي دولت است (ازجمله قانون بـرگـزاري              

حساب و اسناد هزينـه مـربـوط بـه          72ماده 5مناقصات) در تبصره     

گذاري ثابت) مؤسسات و       هاي عمراني (سرمايه     اعتبارات جاري و طرح   

نهادهاي عمومي غيردولتي بايد قبل از تصويـب مـراجـع قـانـونـي                 

ربط، وسيله حسابرسان منتخب دارايي رسيدگي و حساب ساالنـه            ذي

 آن به ديوان محاسبات كشور تحويل شود.

 

احكام قانون برگـزاري مـنـاقصـات مصـوب              -8

در مورد مؤسسات و نهادهاي عـمـومـي            1383/1/25

در مواردي كه از بودجه كل كشور استـفـاده              -غيردولتي

 -كنند مي

مـاده  »  2« نامه معامالت دولتي ازجمله بـنـد            رعايت آيين   -الف

آن مبني بر تعيين ميزان خسارت در صورت تـأخـيـر ظـرف                »  7« 

قرارداد در انجام تعهدات و درج مدت و محل و نحوه تحويل كاال يـا                

انجام كار و ... ميزان خسارات در صورت تأخير و يـا عـدم انـجـام                       

قانون برگزاري مـنـاقصـات         10تعهدات در آگهي مناقصه و نيز ماده        

راجع به نحوه ضمان تا خيرات تعهدات (البته براي طرفين قرارداد و              
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 معامله)

هاي دولتي هستند و به اسـتـنـاد           وقتي طرف معامله دستگاه     -ب

قانون محاسبات عمومي كشـور از انـجـام              79ماده    2و    1بندهاي  

ها منحصراً از انجام تشريفات بـرگـزاري          اند، اين دستگاه    مناقصه معاف 

مناقصه مستثني هستند و ساير قوانين و مقررات مربوط به معامـالت            

هـا     دولتي ازجمله مقررات مربوط به مناقصه و مزايده در مـورد آن             

نـامـه تشـخـيـص           آئـيـن    42جاري است . به همين لحاظ در ماده          

صالحيت و ارجاع كار به پيمانكاران ساختماني آمـده اسـت، بـراي               

موارد مربوط به ارجاع كار با ترك تشريفات مناقصـه نـيـز رعـايـت                  

شـود ضـروري        بندي واحدي كه كار به او ارجاع مي   صالحيت و رتبه  

 »است.

در معامالت دولتي اصل بر انجام معامله از طريـق بـرگـزاري               -ج

مناقصه و مزايده عمومي است و ترك تشريفات استثناء بـر اصـل و                

قاعده است. در مواردي كه دستگاه اجرايي از طريق ترك تشريـفـات              

كنـد الزم اسـت گـزارش            اقدام به برگزاري مناقصه و يا مزايده مي       

توجيهي عدم انجام مناقصه و يا مزايده عمومي را كه بر مـحـوريـت                

المال استوار است، تنظيم نمايد و چنانچه         صرفه و صالح دولت و بيت     

علت عدم انجام مناقصه فرار از انجام مقررات مناقصه و مزايده باشـد،             

 پيگيري قانوني است. اين امر تخلف محسوب و قابل

 

نامـه    آئيـن  2انواع تضمين قراردادها مطابق ماده        -9

 82/8/2تضمـين براي معــامالت دولتي مـصـــوب      

 وزيران : هيئت

براي استحكام بخشيدن به اجراي مراحل مختلف قـراردادهـا و             

جبران خسارات ناشي از تخلف پيمانكاران، تضمينات مختـلـفـي در             

هـاي اجـرايـي         شده و مسئوالن دستگـاه      بيني  نامه مذكور پيش    آئين

كه از بودجه كل كشور       هاي سراسر كشور ، هنگامي      ازجمله؛ شهرداري 

كنند مكلف به اخذ آن متناسب با تعاريف و مشـخـصـات               استفاده مي 

 باشند. نامه مذكور مي آئين 4مندرج در ماده

شده است كه اهم      نامه درج   آئين  2انواع تضمين قراردادها در ماده     

آن عبارت است از تضمين شركت در مناقصه (وجه التزام) تضـمـيـن           

پرداخت و تضمين حسن انجـام كـار و             انجام تعهدات، تضمين پيش   

نامه  اند از ضمانت نامه عبارت آئين 3هاي معتبر مطابق ماده   نامه  ضمانت

بانكي ، وجه نقد، سفته با امضاي صاحبان امضاي مجاز با مهر شركت             

 شده است. نامه معين هاي معتبر كه در آئين نامه و ديگر ضمانت

نامه معامالت دولتي بر نـقـدي بـودن            آئين  7ماده  6ضمناً دربند  

نـامـه      آئـيـن     41سپرده شركت در مناقصه تأكيد شده و در مـاده            

نامه بانكي يا اسناد خـزانـه يـا            معامالت دولتي اجازه دريافت ضمانت    

ها به همديگر به دستگاه اجـرايـي           اوراق قرضه دولتي و يا تبديل آن      

 شده است. داده

 

 قانون محاسبات عمومي كشور: 126ماده  -10

قانون محاسبات عمومي كشور، حقـوقـي كـه            126مطابق ماده    

شـود،    براثر تخلف از شرايط مندرج در قراردادها براي دولت ايجاد مي          

االجرا خـواهـد       جز در مورد احكام قطعي محاكم دادگستري كه الزم        

هـا    بود،كالً يا بعضاً قابل بخشودن نيست. لذا در مواردي كه شهرداري           

از محل منابعي كه از بودجه كل كشور در اختيارشان است مـبـادرت              

شرايـط   46نمايند، چنانچه قرارداد به استناد ماده به انعقاد قرارداد مي 

عمومي پيمان به جهت قصور يا تقصير پيمانكار فسخ شود. الزم است            

علل فسخ بررسي و در صورت تخلف پيمانكار، حقوق دولت تأمين و             

وجه مسـئـوالن مـجـاز بـه             هيچ خسارات واردشده جبران شود و به    

 الذكر نيستند. بخشودن آن حقوق، مطابق ماده فوق
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  ETLسازي فرآيند  پياده

 Extractingيـا       ETLترين فرآيند در يك انبار داده           اصلي

Transformation Load   بــاشــد.       مــيETL      بــرگــرفــتــه از
Extracting Transformation Load           و تـكـنـولـوژي رايـج

ها از محيط عملياتـي و     ها براي استخراج داده كاررفته در انبار داده   به
تبديل اين داده مطابق با قواعد و فرمت انبار داده و نهايتاً بارگـذاري              

 ها در انبار داده.  آن

 

 ETL: مراحل فرآيند 3شكل 

اي توسط ابـزارهـاي اسـتـخـراج             ها از منابع داده     استخراج داده 
اي در انبار     هاي تبديل به فرمت داده      شده و سپس توسط روتين      انجام

ها و اصالح داده       شوند. بررسي كيفيت و درستي داده        داده تبديل مي  
ها بـه      كه داده   است. نهايتاً هنگامي     ETLبخشي از فرايند تبديل در      

فرمت انبار داده تبديل شدند، در انبار داده بارگذاري شده و آمـاده               

هـا و       فرايند استخراج، تبديـل داده       ETLنمايش هستند. پيش از      
انـجـام ايـن        ETLها روندي پيچيده بود ولي با ظهور          بارگذاري آن 
تـر،     تر و با كينگ كمتر، نگهداري و پشتيـبـانـي سـاده        فرآيند ساده 

آوري   ، جمع ETLطوركلي هدف از      وتحليل كارآمدتر گرديد. به      تجزيه
هـا     هاي عملياتي گوناگون و بارگذاري آن       داده از منابع و پايگاه داده     

گونـه    منظور فرآيند تصميم سازي است.فرايند اين        درون انباره داده به   
شود، و اين همـان       هاي موردنياز طراحي مي     است كه نخست خروجي   

هايي هستند كه از منبع موردنياز هستند. نكته مهم اين اسـت                داده

هاي مورداستفاده در انبار داده، بايد در اين          كه فقط آن دسته از داده     
 فرآيند از منبع استخراج شوند.

ابتدا بايد منابع اطالعاتي كـه قـرار        ETLپيش از انجام فرآيند     
منتقل شوند، شناسايي شوند، مقصد       DWHها به     هاي آن   است داده 

ها انـجـام      مشخص شوند و تبديالتي كه بايد بر آن     DWHها در     آن
شوند، تعيين شوند. نحوه نگـاشـت اطـالعـات              DWHشود تا وارد    

سـازي     آوري نـيـازهـا و مـدل           صورت اوليه، بايد در مرحله جمع       به

 

 هاي دولتي با استفاده از هوش سازماني نظارت و ارزيابي يكپارچه دستگاه
 

  اميرحسين سهرابيان
 كارشناس مهندسي فناوري اطالعات و كارشناس ارشد مديريت اجرايي، اداره كل بازرسي استان خراسان رضوي
amir.sohrabian@gmail.com 

 بخش پايانی
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تر مربوط به نـحـوه نـگـاشـت             اطالعات انجام شود. اطالعات جزيي     
در مـرحلـه طـراحـي و            DWHها از منابع اطالعاتي اوليه به         داده
 ]4[شود. مشخص مي ETLسازي  پياده

گاههاي داده      شناسايي منابع اطالعاتي:     Mainframeپاي
 ISAMو      IBMS Adabas،    VSAM    ،DB٢مــانــنــد:    

،  SQL Serverمـانـنـد         client-serverپايگـاهـهـاي داده        
Informix    وOracle     پايگاههاي اطالعاتيPC    مانندAccess  ،

ترين انواع منـابـع       هايي از مهم    نمونه  Excelصفحات گسترده مانند    
ها شناسايي مـنـابـع     دهند. در برخي دستگاه  اطالعاتي را تشكيل مي 

يابي سرورهاي پايگاه داده سيستم اسـت.          سادگي مكان   اطالعاتي به 
تر، براي شناسايي اين منـابـع بـايـد             هاي پيچيده   در برخي دستگاه  

هـاي     اعمالي نظير تعريف دقيق فيلدهاي اطالعاتي و تعريف ارزش         
 اطالعاتي مربوط به اين فيلدها انجام شود. 

ها: براي تمامي اطالعات موجود در مـنـابـع               تعيين مقصد داده  
در نظر گرفته شـود.       DWHشده بايد مكاني در       اطالعاتي شناسايي 

 گيرند. قرار مي DWHهاي مختلف  هاي اطالعاتي در قسمت داده

ها  هاي اطالعاتي از مبدأ به مقصد: نحوه نگاشت داده  نگاشت داده 
هاي اوليه اعمال شود تا       از مبدأ به مقصد و تغييراتي كه بايد بر داده         

درآيند بايد تعيـيـن شـونـد. ايـن               DWHبه فرمت مناسب براي     
 شود: تغييرات موارد زير شامل مي

سازي اطالعات. خالصه 

.تغيير اطالعات 

.كدگشايي اطالعات كد شده 

    هاي اطالعـاتـي      سازي داده   ايجاد تغييرات الزم براي هماهنگ
 مشابه كه در چند منبع اطالعاتي مختلف وجود دارند.

اطالعات مربوط به نحوه نگاشت اطالعات در نقـشـه اطـالعـات                 
 )Data Map شود. ) نگهداري مي 

 )1(: طرح ماژوالر فرآيند تبديل اطالعات4شكل 

 ETLكنيد فـرآيـنـد          طور كه در شكل فوق مشاهده مي        همان
 داراي سه بخش اصلي است :

 ) : Extraction( . استخراج1
هاي عملياتي، ايجـاد      ها از محيط    شامل استنتاج و استخراج داده    

هاي عملياتي ازجمله بانك اطالعاتـي        ها در محيط    روابط و روند داده   
هاي مديريت اطالعات  ها، دستگاه هاي كاربردي، فايل    اي، برنامه   رابطه

و مهيا و يكپارچه نمودن اطالعات جهت قرارگيري در انـبـار داده               
 باشد . مي

 ): Transformation(  . تبديل2

شده از مرحله قبل كه شامل پااليش،         پردازش اطالعات استخراج  
ها از مـنـابـع         ها و يكپارچگي داده متراكم سازي، كيفي سازي داده   
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اجـرا     Transformationباشد، در مـرحلـه          متعدد و متمايز مي   
بـر     Transformationشود. ازجمله اقداماتي كه در فرآيـنـد             مي
 توان اشاره نمود : شود به موارد زير مي ها اعمال مي داده روي

هاي قطعي و صحيح جداول بـراي بـارگـذاري             ) انتخاب ستون   1
Load) ( 

 سازي يكسان براي مقدارهاي يكسان   ) تبديل يك فرمت ذخيره2

 سازي از منابع متفاوت ) خالصه3

) فراهم آوري روشي يكسان براي مقدارهاي محاسباتي يكسـان       4
 در سطح يك ركورد و يا در چند جدول مختلف

گيري و شمارش يكسان براي مقـدارهـاي          ) انتخاب واحد اندازه    5
 يكسان و از يك جنس

 ) : Loading(   . بارگذاري3

 بـر   مخـتـلـف     منابع  از  شده  آوري  جمع  اطالعات  بارگذاري  مرحله

 سـازمـان    نـيـازهـاي     با  متناسب  كه  باشد  مي Load  داده  انبار  روي

 اطـالعـات    صرفاً  ها  سازمان  از  بعضي  نمونه  عنوان  به  پذيرد.   صورت مي 

 هـا   داده  ديگر  برخي  ولي  كند  مي  قديمي  اطالعات  جايگزين  را  جديد

 . نمايند مي نگهداري تاريخي صورت را به

 كـه   معنـي   اين  به .شود  مي  محسوب  پروسه  يك  ، ETL  فرايند

 ازاي  بـه  .شـود   انـجـام    بـايـد    سيستم  در  مداوم  و  پيوسته  صورت  به

 اين  آيد مي وجود به سازمان در زمان طول در كه هايي عملياتي  داده

در   تـجـاري    هـوش   يـك   استقرار  در  آنچه .شود  مي  انجام  نيز  فرآيند
 اسـت   مـنـاسـب     سـاخـتـاري     و  معـمـاري    ايجاد  است  مهم  سازمان

 سازگاري  با ETL  مختلف،  عمليات  اجراي  طول  در  اين  كه  طوري  به

 بـراي   مورداستفـاده   ساختار  پس .پذيرد  انجام  سرعت  به  فرايند  با آن 

ETL فـرآيـنـد    .اسـت   برخوردار  بااليي  اهميت  از  آن  انجام  از  قبل 

ETLو  شـود    مي  انجام  اطالعات  از  بااليي  حجم  روي  اينكه  دليل  به 
 در  بـايسـت     مي  است  همراه  ها  داده  كردن  يكپارچه  با  همراه  معموالً

 آغـاز   هنگـام   به  و  ها  دوره  اين  در .شود  انجام  مختلف  هاي  طول دوره 

 پـردازش   و  شـبـكـه     ترافيك  حجم  رفتن  باال  دليل  به ETL  فرآيند

 تجاري  ديگر  فرآيندهاي  انجام  در  است  ممكن  داده  سرورهاي پايگاه 

BI سـازمـانـي     هـوش   طراحي  در  بايست  مي  كه  شود  ايجاد  اختالل 

 .]5[گيرد موردتوجه قرار

 . گام چهارم : داشبوردهاي كنترل و نظارت4,3
هاي سـازمـان بـراي       ترين داده  داشبورد نمايشي گرافيكي از مهم    

كه در يك صفحـه بـا يـك نـگـاه                 طوري  رسيدن به اهداف است به    
 درك باشد. قابل

داشبورد يك ابزار مديريتي است براي نمايش اطالعات عملكردي         
ها، براي اشخاصي كه به اين اطالعات نياز دارند به فرمتي             در سازمان 

سرعت بتواند ميزان كارايي و عمـلـكـرد در حـوزه                كه بيننده آن به   
 مربوطه را تشخيص داده و آن را مديريت نمايد.

اي از    ها است، داشبورد از مجموعه داشبورد نمايش گرافيكي داده 
كند و تأكيد بيشتر  ها استفاده مي متن و ابزار گرافيكي براي ارائه داده     

تـر     بر ابزار گرافيكي است؛ نه به اين دليل كه ابزار گرافيكي جـذاب             
باشند، بلكه به لحاظ روانشناسي ابزار گرافيكي نسبت بـه مـتـن                مي

 كنند .  ارتباط مؤثرتري با مخاطب برقرار مي

شود : اگر كاربر مجبـور شـود            ارائه مي “ يك صفحه   “ داشبورد در   
استفاده نمايد و يا به صـفـحـه           Scrollبراي ديدن تمام داشبورد از      

ديگري رجوع كند، شما اصل مهم طراحي ابزار داشبورد را زيـر پـا                
 ايد !  گذاشته

هـاي     درك باشد : داشبورد داده       قابل“  يك نگاه   “ داشبورد بايد با    
گـيـري      دهد. توقع تصميم     را نمايش مي  ”  استثنا“  و  ”  مختصر شده   “ 

تنها با يك نگاه ديدن داشبورد، مناسب نيست، امانگاه اول شمارا در             
 دهد. متن امور قرار مي

اند از: ترين مزاياي داشبورد عبارت برخي از مهم 

هاي كليدي عملكرد سازمان (  تعريف شاخصKPI ( 

نظارت بر عملكرد سازمان و واحدها 

تر و بهتر گيري سريع كمك به تصميم 

نمايش وضعيت كل سازمان در يك نگاه 

دسترسي سريع به اطالعات از مجموعه چندين منبع 
 

 : نمونه خروجي داشبورد نظارتي5شكل 

توانيم حـجـم عـظـيـم اطـالعـات                با اجراي چهار گام فوق مي     
دهي نمود و     صورت هوشمند سازمان    هاي اجرايي مختلف را به      دستگاه
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ها و داشبوردهاي نظارتي اسـتـفـاده           ها در جهت توليد گزارش      از آن 
هاي همچون داده كاوري و يـا         توان بر روي اطالعات تحليل      نمود. مي  

عنـوان    هاي پيشرفته آماري صورت گيرد و درنهايت  به          وتحليل  تجزيه
 استفاده گردد. )DSS)2(  ,BSC)3(  ,KPI)4ابزارهاي كمكي 

 گيري: . نتيجه1
با توجه به گسترش روزافزون جوامع بشري كه بـه طـبـع آن                 

هـاي     گسترش اطالعات را به دنبال خواهد داشت استفاده از حـوزه           
دانش فناوري اطالعات و تلفيق آن بادانش مـديـريـت تـنـهـا راه                   

باشد كه در اين مقاله سعي شد راهكار    جلوگيري و مبارزه با فساد مي     
 اجرايي در اين خصوص ارائه شود.

هايي نيازمند داشـتـن ديـد          سوي چنين سيستم    قطعاً حركت به  
توان بدون در نظر گرفتن مـبـاحـث از             وسيع به موضوع بوده و نمي     

هاي امن و سريع ارتباطي مـنـاسـب ,         قبيل فراهم نمودن زيرساخت   
هاي عظيـم   هاي تحليل داده هاي كاراي نگاشت اطالعات , روش   روش

شده و ... در اين مسـيـر گـام بـرداشـت.                    هاي توزيع   ، سيستم فايل  
هاي فعال در اين حوزه هـمـانـنـد       خوشبختانه در عصر حاضر شركت    

IBM ،Microsoft   ،SAP ،Oracle  ،SAS ، Information 

Builders    ،SPSS    ،TIBCO Spotfire               راهـكـارهـا و ... ،
انـد    ها ارائه داده    ابزارهاي مناسب در خصوص هوشمند سازي سازمان      

بر دانش داخلي و شناخت كامل از فـرآيـنـدهـاي              توان با تكيه    كه مي 

ها  ها ، بيمه هاي اجرايي كشور از قبيل بانك سازمان بازرسي و دستگاه 
هاو ... نسبت به هوشمند سازي امر نظارت سازمان بازرسي               شهرداري

هاي پيشگيرانه مناسب در خصـوص          كل كشور حركت نمود و اقدام     
 هاي اجرايي كشور صورت پذيرد.  وقوع جرائم دستگاه

 
 

 مراجع :
1.Yuli Vasiliev : Oracle Business Intelligence: The 

Condensed Guide to Analysis and Reporting,2010 
2.Laura Reeves: A Manager's Guide to Data 

Warehousing ,2009 

3.Rud, Olivia : Business Intelligence Success Factors: 

Tools for Aligning Your Business in the Global Economy. 

Hoboken, N.J: Wiley & Sons,2009 

4.http://www.tutorialspoint.com 

 https://www.ibm.com.5 

6.http://falearn.ir/ 

7.http://www.sas.com/en_us/

insights.html#filterlist=cbo733 
 

 

1.https://www.ibm.com/developerworks/data/library/
techarticle/dm-0508gong/ 
2.Decision support system  
3.balanced scorecard 
4.key performance indicator 



 نشريه سازمان بازرسي كل كشور 

18 

 چكيده: 

نقش جايگاه گسترده مهـمي كه صنـعت بانـــكداري در        
آورد   هاي اقتصادي دارد بر كــسي پوشيده نيست. ره          فعاليت

تالش انديشمندان مسلمان باعث شد كه ازنيم قرن پـيـش            
،شاهد فعاليت بانكداري نويني تحت نام بانكداري اسـالمـي           
(بانكداري بدون ربا)در برخي از كشورهاي جهـان ازجـملـه              
ايران عزيز خودمان باشيم .استفاده از ابزارهاي بـانـكـداري            
اسالمي ،آنقدرجذابيت داردكه در برخي از كشورهاي اروپايي        
نيز از روش بانكداري بدون ربا براي ارائه خدمات بانكي خـود            

برند.در قانون عمليات بانكي عقدهاي گـونـاگـونـي             سود مي 
اند.نظير مضاربه،مشـاركـت       مبناي معامالت بانكي قرار گرفته    

شرط تمليك و سلف .از        مدني ،فروش اقساطي ،جعاله،اجاره به    
زمره ابـزارهـاي جـديـد در بـانـكـداري اسـالمـي                    

تواند درزمينـه     اي مي   است،كه كاربرد گسترده  “ عقداستصناع“ 
هـاي     ها و پـروژه      تدارك كاال با شناسه خاص و اجراي طرح       

 گوناگون داشته باشد.

 نگاهي به پيدايش بانك و گسترش آن:

گذرد. در آغاز،خدمات شبه    سال از پيدايش بانك مي    300بيشتر از 
هاي واسطه وجـوه       هاي مالي ساده با فعاليت      صورت موسسه   بانكي به 

هـاي     موازات رشد گسترش فـعـالـيـت          محدود،از غرب شروع شد.به    

وارد كشورهاي ديـگـر ازجـملـه         “ بانك“ اقتصادي مبادالت بازرگاني ،   
 كشورهاي مسلمان گرديد.

بانك جـديـد شـرق       “ اولين بانكي كه دركشور ما فعاليت داشت،       
بود كه مركز آن در لندن گستره فعاليتش مناطق جنوبي آسـيـا را               “ 

هجري شمسي بـدون اخـذ       1266دربرمي گرفت .اين بانك در سال        
امتياز، در محل بانك تجارت(بانك بازرگاني سابق )شروع به كاركرد و 

صورت حواله قابل     براي اولين بار اقدام به انتشار نوعي پول كاغذي به         
بانك شـاهـي    “ پرداخت در وجه حامل كرد.يك سال بعد،پس از ايجاد         

هزار ليره استرلينگ تمام شعب تجهيزات بانكي       20در قبال دريافت    “ 
را به بانك شاهي واگذار كرد.بانك شاهي توسط پاول جوليوس رويتر            

سال و اخذ حق انحصاري  نشر اسكناس،در ايران  60با تحصيل امتياز    
 ادامه داشت.1327ماه  ايجاد شد.فعاليت آن تا بهمن

بانك “ باپيشنهاد ژاك بولياكوف روسي براي ايجاد     1269در سال     
سال موافقت شد.كه در ابتدا نام انجمن        75به مدت   “ استقراضي ايران   

 تبديل شد.“بانك استقراضي ايران “استقراضي ايران داشت و بعدها به

ودرسـال  “ بانك سپـه     “ اولين بانك ايراني ،به نام      1304در سال    
با امتياز انتشار اسكناس شروع به فعاليت كردند.و         “ بانك ملي   “ 1307

هـاي فـالحـت       در پي آن بامحدودشدن فعاليت  بانك شاهي  ،بانك         
اولـيـن بـانـك       1327(بانك كشاورزي)،رهني كارگشايي و از سـال           

موجب قانون بانـكـي       خصوصي به نام بانك بازرگاني ايجاد شدند.و به          
هاي غيرانتفاعي بانك ملي ،نظيـرنشـراسـكـنـاس            پولي كشور،فعاليت 

بـه سـازمـان      1339،صندوقداري دولت ،نظارت بربانكها و..در سـال     
هـا     انتقال يافت.روند تأسيس بـانـك       “ بانك مركزي   “ مستقلي به نام    
بانك با سـرمـايـه    36بيش از 1357اي كه تا سال       گونه  شدت گرفت به  

دولتي ،مختلط داخلي خارجي سرمايه خصوصي داخـلـي مشـغـول             
 فعاليت بودند.

با توجه به اينكه برخي از خدمات بانكداري متعارف با تـعـالـيـم        
ناسـازگـار بـود      “  وام ربوي “ در اعطاي   “ ربا“ ويژه ممنوعيت     اسالمي به 

هاي گوناگون علما ، متدينين و انـديشـمـنـدان          سبب موضع گيري  
اسالمي در مناطق مختلف ازجمله كشورهاي اسالمـي در مـقـابـل               

 

 استصناع
 قدرت ا... طالب بيدختي    
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شد.رواج بانكداري ربوي دركشورهـاي مسـلـمـان           “ بانكداري ربوي “ 
،انديشمندان اسالمي را به فكر رفع مشكالت شرعـي ،از صـنـعـت             

هاي فراواني ارائـه گـرديـد.تـا            بانكداري انداخت ودراين راستا،نظريه   
پردازان اسالمي بـر      نظران و نظريه    سال پيش ،صاحب  50اينكه حدود   

آن شدندكه با حفظ ساختار بانك به لحاظ بالاشكال بودن واسـطـه             
وجوه،معامالت بانكي آن رابـراسـاس تـعـالـيـم اسـالم تـعـريـف                    

قدري نظير آيت ا..صدر،استاد مطهري         كنند.انديشمندان شهيد گران   
،دكتر بهشتي در اين راستا تأليفات روشنگري ارائه دادند.همچنـيـن            
ايده پردازاني نظير دكتر عباس مـيـرآخـور،دكـتـر تـوتـونـچـيـان                  

اصغر هدايتـي،دكـتـرانـوراقـبـال          ،دكترسيدكاظم صدر،دكترسيدعلي 
قريشي  و دكترسيدعباس موسويان به گونه علمي و تـحـقـيـقـي                 

هاي نظري عملي و فلسفه بانكداري بدون ربا و اثرات مثبت آن   جنبه
دراقتصاد و مبادالت تجاري را در صورت اجراي درست مبـانـي آن              

 اند. مورد بررسي وتدقيق قرار داده

 اي نوين : بانكداري بدون ربا،تجربه

آورد تالش دلسوزان انديشمندمسلمان باعث شد كه ازنـيـم            ره   
قرن پيش ،شاهد فعاليت بانكداري نويني تحت نام بانكداري اسالمي          
(بانكداري بدون ربا)در برخي از كشورهاي جهان باشيم.كشورهـايـي             
نظير ايران ،پاكستان سودان نظام بانكي خود را بر اساس بانـكـداري             
بدون ربا طراحي كرده اند و بسـيـاري از كشـورهـاي اسـالمـي                    
:عربستان،اردن،لبنان،امارات،قطـر،مـالـزي،بـحـريـن،انـدونـزي           مانند

صـورت مـخـتـلـط اسـتـفـاده                و...ازهردوسبك بـانـكـداري بـه           
ذكر است،استفاده از ابزارهاي بـانـكـداري اسـالمـي              كنند.شايان   مي

،آنقدرجذابيت داردكه برخي از كشورهاي اروپـا و درپـاره اي از                 
هـاي     ها نيز از روش بانكداري بدون ربا براي فعـالـيـت             هاي آن   بانك

 برند. بانكي خود سود مي

بر اسـاس   1358/03/17بعدازپيروزي انقالب اسالمي ،در تاريخ        
انـداز مسـكـن         شـركـت پـس     16بانك و 28مصوبه شوراي انقالب    

-17گذاري ، ملي اعالم شد و در اجـراي مـاده                 شركت سرمايه 2و
شـوراي انـقـالب      1358/07/03ها،مصـوب      اليحه قانوني اداره بانك   

هاي كشور با ادغام برخي ازآنها به غير از بانك مـركـزي ،بـه                  ،بانك
 شرح زير تعيين شدند:

بانك رفاه كارگران   -4بانك تجارت -3بانك سپه   -2بانك ملي   -1 
بانك صنعت معدن -8بانك صادرات -7بانك مسكن -6بانك ملت -5
 بانك كشاورزي.-9

ســود “ شــوراي پــول و اعــتــبــار       1358/10/03در تــاريــخ      
عنوان جايگزين جديـدي بـراي جـذب         را به“كارمزد“و“شده  تضمين
تصـويـب   “ بهره بانكي    “ ها و اعطاي تسهيالت اعتباري ،بجاي         سپرده
 نمود.

به لحاظ كافي نبودن اين ابزار بانكي و سيطره بانكـداري ربـوي              
تدريج همان عمليات ربوي بانكي در قالب كارمزد در نظام بانكـي              ،به

شيوع يافت و اين روش نتوانست روش عادالنه و شرعي تلقي شود.تا             
بـه  “ عمليات بانكـي بـدون ربـا           “ قانون  1362اينكه در شهريورماه    

تصويب مجلس شوراي اسـالمـي و تـايـيـد شـوراي نـگـهـبـان                      
ربـط پـس از          هاي ذي    هاي اجرايي و دستورالعمل     نامه  رسيد.آيين 

ها ابالغ شد و از ابـتـداي           تصويب شوراي پول و اعتبار به كليه بانك       
 ها به مورد اجرا درآمد. قانون يادشده در تمام بانك1363سال 

ترين اهداف و وظايف نظام بانكي در قانون مذكور عبـارت         مهم   
و عمليات ربوي از سيستم بانكي و استقـرار         “ بهره“ حذف  -1است از :   

تأكيد اولويت دادن بـه     -2نظام پولي و اعتباري برمبناي حق وعدل .        
اجـراي  -3هـاي اقـتـصـادي .            هاي توليدي گسترش فعاليت     بخش

هاي پولي و كنترل هدايت گردش پول واعـتـبـاردرجـهـت             سياست
اجـراي  -4سالمت و رشد اقتصاد كشور،طبق قانـون و مـقـررات .               

منظور برطرف كـردن        عمليات بانكي مطابق با شرع مقدس اسالم به       
نيازهاي اقتصادي جامعه اسالمي .كه از طريق دو خدمت بارز بانكـي     
شامل :الف)تجهيز منابع پولي .ب)تخصيص منابع در قالب اعـطـاي                

 شود. تسهيالت بانكي با ابزار عقود اسالمي ،محقق مي
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ها هماهنـگ   بانك-3كنند.   ها درست عمل مي     بانك-2كنند.   مردم درست عمل مي   -1هاي زير استوار است:      اساس بانكداري اسالمي بر پايه     
 كنند. عمل مي

مـنـابـع و مصـارف)             “( دارايـي “ و“ بدهي   “ وجوه اصلي اشتراك و افتراق دو سيستم بانكداري ربوي و بانكداري بدون ربا در اقالم عمده                  
 نمايان است:

 باشد. ترين ابزار بانكداري ربوي وام و اعتبار اعطايي مي متداول

گردد.از اين روكل نظام بانكداري    شده دريافت مي    وام طبق تعريف :مبلغ معيني است كه از يك بانك تجاري به نرخ بهره از پيش تعيين                   
-275به معناي زياده بر اصل طلب كردن است.و در قرآن مجيد ،آيـات                “ ربا“ ربوي بر رابطه داين و مديون استوار است.اين تعريف منطبق با           

 حرام شده است.“عمران ،ربا صراحتاً سوره آل130سوره نساء و آيه 161سوره روم،آيه 39سوره بقره ،آيه 279الي 

منسوخ و تسهيالت اعطايي در چارچوب عقود اسـالمـي بـر اسـاس                “ الحسنه كامالً   در بانكداري بدون ربا،اعطاي وام جز در مورد قرض          
 يابد. پذيردكه از طريق مشاركت ،مبادالت و تعهدات تحقق مي موازين شريعت انجام مي

ذكر است امروزه فعاالن اقتصادي و تجاري عمده و فعاليت آنان متكي به بانك بوده  وهم زمان اتكاي به بازار سرمايه(بورس اوراق                          شايان 
گري وجوه بانكـهـا و         هستند.مبادالت و معامالت خود را با واسطه         هاي كوچك و اصناف بيشتر ،بانك محور        كه بنگاه   باشند درحالي   بهادار)مي 

 دهند. موسسات مالي و اعتباري انجام مي

هاي اعطاي تسهيالت مبتني بر عقود اسالمي شامل  :فروش اقساطي ،مشـاركـت     موجب فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا،روش       به
گذاري مسـتـقـيـم ،مشـاركـت حـقـوقـي،خـريـد ديـن ،مـزارعـه و                             شرط تمليك ،معامالت سلف،سرمايه     مدني ،مضاربه،جعاله،اجاره به  

  شوند: باشند.كه درچهارگروه به شرح زير تقسيم مي مساقات،مي

 

 اقالم عمده بدهي  در بانكداري بدون ربا اقالم عمده بدهي در بانكداري ربوي

 سرمايه
 اندازوسپرده مدت دارياثابت) ها(جاري،پس سپرده

 سرمايه
مـدت    گـذاري كوتـاه     انداز،جاري سرمايه   الحسنه پس   سپرده قرض 

 بلندمدت

 اقالم عمده دارايي در بانكداري بدون ربا اقالم عمده دارايي در بانكداري ربوي
 ها وام

 اعتبارات (اعتباردرحساب جاري)
 ساير

 الحسنه اعطايي قرض
 مشاركت مدني
 فروش اقساطي

 مضاربه
 جعاله

 استصناع
گذاري مـستقيم     سايرعقودنظيرسلف،مشاركت حقوقي ،سرمايه  

 شرط تمليك. ،خريد دين اجاره به
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 بندي تسهيالت اعطايي در نظام بانكداري بدون ربا كشور گروه 

هاي دورتاكنون رواج دارد،ليكن در نـظـام         )اين دو عقد هرچند بين زارع يا باغبان  و مالك در برخي نقاط كشاورزي كشور از گذشته                  2(او 
 -اند بانكي كشوركابردي نداشته

 شده است. تازگي در نظام بانكي كشور مطرح )اين عقد به3(

تواند داشته باشد از اهميت نسبي برخودار است .از ايـن رو       اي كه مي    به لحاظ كاربرد گسترده   “ استصناع“  عقدهاي گروه تعهدات ازجمله    
                 هاي آن ضروري به نظرمي رسد ،كه تالش شده است در اين مختصر بدان پرداخته شود.                                            شناخت ويژگي

 ويژگي عقد استصناع    

 است.“سفارش ساخت“بر وزن استفعال به معني “ صنع“اي عربي است.ازلحاظ لغوي ريشه آن  استصناع واژه

 گيرد. اعطاي تسهيالت بانكي صورت مي“فروش اقساطي “باشد،با عقد“شده  آالت يا تجهيزات ساخته ماشين“اگرقصدخريد

هاي موجود و يا تكميـل و تـوسـعـه          گذاري و يا نوسازي بهسازي طرح       هاي سرمايه   ليكن بسياري از فعاالن اقتصادي براي اجراي پروژه        
آالت و تجهيزات و خطوط توليد و تاسيسات گوناگون رجوع و سفارش ساخت بدهند.از ايـن                   خطوط جديد نياز دارند كه به سازندگان ماشين       

اي كه بانك توسعه اسـالمـي         گونه  اي در بانكداري اسالمي دارد قرارداد استصناع است،به         رو يكي ازقراردادهايي كه امروزه كاربردبسيارگسترده     
مستقر در عربستان كه اكثريت كشورهاي اسالمي در آن عضويت دارند بيش از بيست سال است كه از اين عقد براي اعطاي تسهـيـالت در                      

سـفـارش   “ هاي دور براي انـجـام مـعـاملـه               ذكر است اين عقد درگذشته      كند.شايان   قالب خطوط اعتباري به كشورهاي اسالمي استفاده مي       
نظير ساخت كفش،ابزارآالت كاري ،نظامي ،ظروف مسي و روي در قراردادها ديده شده است.تفاوت عمده قراردادهـاي اسـتـصـنـاع                    “ ساخت

توان اين عقد را همانـنـد    اي كه مي گونه باشد.به  امروزه با ايام گذشته در اندازه كميت و حجم و كيفيت و گستردگي قراردادهاي استصناع مي         
گذاري و اجـراي      هاي سرمايه   هاي اقتصادي فعاليت    درزمره عقود بسيار با اهميت در عرصه      “ فروش اقساطي “ ،و“ مشاركت مدني “ ،“ جعاله  “  عقود
 هاي مهم عنوان كرد. پروژه

هاي معـدنـي نـظـيـر         آهن ،طرح هاي عظيم پتروشيمي ،خطوط انتقال انرژي ،ذوب     هاي كالن همانند نفت و گاز،كارخانه       بسياري از طرح  
هاي برق،توسعه و تجهيز سامـانـه تصـفـيـه آب                هاي اداري، مسكوني و تجاري،جاده و آزادراه،توسعه سامانه         سيمان ،آهن ،مس، احداث برج    

 گروه تعهدات گروه مبادالت ها گروه مشاركت الحسنه گروه قرض
 مضاربه الحسنه قرض

 مشاركت مدني
 مشاركت حقوقي

 گذاري مستقيم سرمايه
 )1مزارعه (

 )2مساقات  (

 فروش اقساطي
 شرط تمليك اجاره به

 سلف
 خريد دين

 جعاله
 صدورضمانتنامه

 گشايش اعتبار اسنادي
 )3استصناع (
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انـدازي و       سـاخـت،راه  “ هاي     ،فاضالب شهري ،توسعه بنادر و پروژه     
الـمـلـلـي يـا مـلـي در قـالـب                     در سطح بـيـن    “  انتقال مالكيت 

 قرارداداستصناع،صورت كاربردي به خود گرفته است.

 تعريف قرارداد استصناع  

استصناع،يا قرارداد سفارش ساخت،قراردادي اسـت بـيـن دو            
شخص اعم از حقيقي و حقوقي مبني برتوليدكااليي خاص يا اجراي           

گـيـرنـده       هاي  مشخص در آينده كه سـفـارش        هايي با ويژگي    پروژه
هاي توافق شده كـه        (پيمانكار)درازاي گرفتن مبالغي معين درزمĤن      

تنـاسـب     صورت اقساط به    تواند نقد وبخشي از آن به       بخشي از آن مي   
پيشرفت فيزيكي كارياحتي مستقل از آن باشد،ساخت و تحويل كاال          

 كند.  يا پروژه را تعهد مي

عقداستصناع ،مصداقي ازقراردادپيمانكاري است وازاين لـحـاظ          
كـه طـرف قـرارداد          شباهتي به عقدجعاله دارد،زيـرا هـنـگـامـي          

گيرنده)موادومصالح و ساز وكارموردنياز را تهيه و تـدارك              (سفارش 
كندو با فعاليت وكار و اعمال مديريت خود،كاالي مـوردنـظـر را                مي

برداري سـاخـتـه و         ساخته و يا پروژه مدنظر را تكميل و آماده بهره         
شـود.پـيـمـانـكـار          دهد،عقداستصـنـاع مـحـقـق مـي            تحويل مي 

مـدت يـا بـلـنـدمـدت             بندي كوتاه   گيرنده)بر اساس زمان     (سفارش 
شودمواد اولـيـه ،ابـزار،نـيـروي           ،ازچندماه تا چندين سال متعهدمي    

طور مسـتـقـيـم        انساني و تجهيزات موردنياز براي اجراي پروژه را به        
تهيه و درزمان مشخص كاال يا پروژه موردنظر را سـاخـتـه و بـه                   

 دهنده تحويل دهد. سفارش

 الزامات عقداستصناع  

همانند اكثر قراردادها بايد دوطرف داشته باشـد تـا           -1  
ها مانند:بلوغ ،عقل،اختيار و...را داشتـه      شرايط عمومي پيمĤن 

صورت ايجـاب قـبـول نـمـايـان              وبارضايت طرفين كه به   
توانندافرادحقيقـي    شود،آن را انشاكند.طرفين قراردادمي      مي

يا نمايندگان ذيصالح و مجازي از اشـخـاص حـقـوقـي                

هاي اقتصادي ،نهادها و موسسـات        ها،بنگاه  ها،شركت  موسسه
 غيرانتفاعي باشند.

كاالها يا پروژه درزمان انعقاد قرارداد وجود ندارند.منظـور و            -2 
هدف از عقد قرارداد استصناع ،توليد،ايجاد يا احداث و تحـويـل آن              

 است.

شوند و    شودكه ساخته مي    استصناع درباره كاالهايي منعقدمي   -3
جـات ،حـبـوبـات          در مورد كاالها و محصوالت طبيعي مانند ميـوه        

يابد.بديهي است فروش محصـوالت        ،سبزيجات و امثالهم جريان نمي    
تواند انجام شود.هرچـنـدفـرآيـنـد           مي“ سلف“ در قالب سايرعقودنظير  

بندي اين قبيل محصوالت براي عرضه به بازارهاي داخلي و يـا              بسته
 تواند در قالب عقداستصناع قرار گيرد. صادرات ،مي

هاي بااهميت كاال يـا      بايستي اوصاف و شناسه     دراستصناع مي -4
ها و مختصات پروژه مورد سفارش ازهرنظر به خوبي توصيـف             ويژگي

 گونه ابهام و ناآگاهي در بين نباشد. اي كه هيچ گونه و تبيين شود،به

معـلـوم و مـعـيـن          “ بايد دقيقا “ سفارش ساخت “ مبلغ قرارداد -5
باشد،ليكن الزم نيست همه آن مبلغ در مجلـس عـقـد پـرداخـت                 

توان با توافق و رضايت طرفين قرارداد،بخـشـي از آن         شود،بلكه مي 
تـنـاسـب       الحساب ،پيش از شروع كار و الباقـي بـه               صورت علي   به

طـوركـامـل       پيشرفت كار يا مستقل از آن بازمان بندي خاص يـابـه           
 صورت اقساط به سازنده يا پيمانكار پرداخت شود. به

الزم است مواد اوليه و تجهيزات و سازوكاري كه براي ساخت           -6
هاي موردنظر و يا ساخت پروژه مورد نياز اسـت             كاال با همه شناسه   
 تدارك ديده شود.

هاي كاالي موضوع قرارداداستصنـاع       در صورت تطابق شناسه     -7
گـفـتـه در         يا پروژه موردنظر با مشخصات و مـخـتـصـات پـيـش              

دهنده ملزم به گرفتن كاال و يا تحويل پروژه وانجـام             قرارداد،سفارش
 تعهدات متقابل است. 
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 هاي انعقاد عقداستصناع شيوه

 عقداستصناع به دو صورت قابل انعقاداست:   

كه فرد،قرارداد را با شخص حقيـقـي يـا       مستقيم :درصورتي -1  
حقوقي براي ساخت،منعقدكند و خودش عمليات ساخت را انـجـام            

 دهد.

گـيـرنـده       دهنده بـا سـفـارش         غيرمستقيم:اگر بين سفارش   -2
مـوسـسـه مـالـي        “ يـا “ بـانـك  “ اي مـانـنـد      (پيمانكارياسازنده)واسطه  

ايفاي نقش اعطاي تسهيالت كند،در اين صورت استصـنـاع     “ اعتباري
 گيرد. غيرمستقيم يا موازي شكل مي

 اركان عقداستصناع

 ركن الزم است:5براي تحقق عقداستصناع  

دهنده(مستصنع)،فردي كه ساخت كاالي معين يـا            سفارش-1  
احداث و ايجاد طرح يا پروژه مشخصي را به ديگري (سـازنـده يـا                  

 دهد. پيمانكار)سفارش مي

پذيـرد كـاالي       سفارش پذير(صانع /پيمانكار)،كسي كه مي       -2   
شده را بسازد يا طرح /پروژه خاصي را با            هاي تعيين   معيني با شناسه  

طرف مقابل در زمان مشـخـص          شده، به   هاي مشخص تعريف    ويژگي
توانند از افراد حقيقـي       پذير مي   دهنده و سفارش    تحويل دهد.سفارش  

 يا حقوقي باشند.

ايجاب قبول،عقداستصناع مـانـنـد غـالـب قـراردادهـاي              -3   
تواند با لفظ ،نوشتار، يا اقدامي حاكي از اراده و رضـايـت                  ديگرمي

 طرفين قرارداد به انجام اين كار،منعقد شود.

اي است كه با شناسه و      موضوع قرارداد،كاال يا طرح يا پروژه     -4  
شده يـا ايـنـكـه          ها ومشخصات مشخص درمتن قرارداد بيان       ويژگي

ها بوده اسـت، و         سفارش ساخت، مبتني بر آن مشخصات و شناسه       
 موردتوافق طرفين قرار گيرد.

مبلغ استصناع ،مبلغي كه الزم است به سـازنـده كـاال يـا                -5  
بندي مشـخـص، تـوسـط          پيمانكارطرح در مقابل انجام كار در زمان      

 دهنده پرداخت شود. سفارش

 كاربردهاي عقد استصناع

هاي اقتـصـاد بـه كـاالي            بسياري از كارآفرينان و فعاالن عرصه     
هاي خاص كه درشريط فعلي بازار وجود ندارد نيـاز            اي با شناسه    ويژه

هاي خود،سرمايـه     خواهند براي احداث يا توسعه پروژه       دارند و يا مي   
گونه تـجـهـيـزات         موردنياز را در اختيار داشته باشند.سازندگان اين       

ويژه، قبل از اينكه تعهد خريد معتبري وجود پيدا كند حـاضـر بـه                
ساخت آن نيستند.د اينگونه موارد تحصيل كاال و يا خدمات احـداث          
و تكميل و نوسازي خطوط توليد،همچنين احياء و اكتشاف معادن و           

 پذير است. كاالهاي صنعتي خاص ،در قالب عقداستصناع امكان

آالت و تجهيزات فوق سنگين نظيـر     همچنين تهيه برخي ماشين   
هـاي فـوق        هـاي بـخـار،كشـتـي          ها،منابع ذخـيـره ،ديـگ         برج

هاي ويـژه فـقـط از طـريـق سـفـارش سـاخـت                        سنگين،پرس
هاي سازنده ،در صورت نبود مـتـقـاضـي             باشد.زيرا شركت    مقدورمي

 سفارش ساخت ،تمايلي براي ساخت آن ندارند.
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 ي اعطاي تسهيالت بانكي در قالب عقداستصناع نحوه

كارآفرينان و فعاالن اقتصادي متقاضي خريدكاال و تجـهـيـزات            
ويژه با مراجعه به بانك تخصصي ضمن اعالم نوع نياز خود از نـظـر                
كمي كيفي ، مشخصات سازنده معتبر آن را نيز به بانـك اعـالم و                 

گذاراني كه قصد احداث يا تكميـل         كنند.همچنين سرمايه    معرفي مي 
و نوسازي واحد توليدي يا خدماتي خود رادارند،تقاضـاي دريـافـت             
تسهيالت خود را به همراه مجوزهاي الزم و مستـنـدات حـقـوقـي                
مالكيتي محل اجرا و طرح توجيه فني ،مالي ،سودآوري و اقتصـادي            

اي كه با آن شركت توافق دارند به بانـك     و مشخصات شركت سازنده   
دهند.بانك با بررسي تقاضا و مدارك و مستندات و          تخصصي ارائه مي  

هـاي     سنجي و توجيه داشتن طرح را از جنبه         مجوزها چنانچه امكان  
گوناگون مورد تاييد قراردهد.ابتدا قرارداد استصناع را با مـتـقـاضـي              

كند و سپس با شركت سازنده معتبر معرفي شده و مـورد               منعقدمي
كنـد.در قـرارداد        قبول متقاضي، قراداد ثانويه استصناع را منعقد مي       

دهنده و شركت سازنـده ،سـفـارش           ثانويه استصناع ،بانك ،سفارش   
پذيرخواهد بود.پرداخت مبلغ قرارداد حسب تقاضاي مـتـقـاضـي و              

شـده درقـرارداد اولـيـه صـورت خـواهـد                   طبق شرايط تعيـيـن    
هـا زمـانـي        ذكر است ايفاي چنين نقشي از سوي بانك         گرفت.شايان 

مقدور است كه از توان كارشناسي باال و قابل قـبـولـي بـرخـوردار                 
طورمعمول ، ساز وكـار       هاي تجاري كه به     باشند.به همين لحاظ بانك    

كارشناسي قدرتمندي ندارند،توان اجراي درست اين ابزار جديـد را           
 نيز ندارند.         

              

 منابع :

پيلوا،حسين و طالب بيدختي ،قدرت ا..و ديگران :راهنماي عمليات بانكـي              -1
 1375بدون ربا.انتشارات بانك كشاورزي ،

هاي  سـمیــــنـار بانكداري اسالمي:انتشارات موسـسـه           مجموعه سخنراني -2
 1371-بانكداري ايران،بانك مركزي ج.ا.ا.

اقبال قريشي ،انور:نظام اقتصادي و اجتماعي اسالم ،تـرجـمـه هـدايـتـي                 -3
 .1369اصغر.انتشارات موسسه بانكداري ايران ،بانك مركزي . ،علي

 موسويان ،سيد عباس:مباني ابزارهاي بانكداري اسالمي .-4
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 مقدمه:
امر مهم نظارت و بازرسي از ديرباز در جوامع بشري مورد اهتمام            
بوده است و مورد تأكيد اسالم نيز قرار دارد. بامطالعه تاريخ اسالم و               

داري و مديريت جامعه اسالمي و نيز در پيام تاريخـي             شيوه حكومت 
حضرت امام علي (ع) به مالك اشتر در باب حكمروايي بر مصر، بـه                 
كار گماردن نظارت در كار مسئوالن، جدي تلقي شده كه در جملـه             

 ) متجلي است.1»(و ابعث العيون من اهل الصدق و الوفا«معروف 
 

هـاي     در دانش مديريت نيز، مقوله نظارت و كنترل يكي از پايـه           
چهارگانه مديريت نوين است و همواره مديران از اين ابزار مـهـم و             
حياتي در جهت پيشبرد امور تحت سرپـرسـتـي خـود اسـتـفـاده                  

 كنند.  مي
 

ها داراي كنترل هستند و نتيجه كنـتـرل، اصـالح              تمام سيستم 
ها است. سيستم فاقد كنترل        ها و قوت بخشيدن به توانمندي       كاستي

هاي خود را بشناسـد و     تواند ضعف عالوه بر آنكه تكميل نيست، نمي 
بر قدرتي تكيه كند. به همين لحاظ برقراري سيستم كنترل داخلـي             

كننده شناخت سريع نقاط قوت و ضـعـف از               عنوان عامل تعيين    به
ترين اصول مديريت است. بدين ترتيب ديگر مراجع كنترلـي             ابتدايي

تـر    گيري خود قاطعانه    توانند درنتيجه   هاي داخلي مي    با اتكا به كنترل   
تر عمل نموده، نتايج را به واقعيت نزديك سازند. بـرعـكـس                و سريع 

هاي داخلي قوي برقرار نباشد، عالوه بر آنكه مديـريـت             هرگاه كنترل 
دهد، ساير مراجع كنترل ماننـد    توانايي نظارت بر امور را از دست مي       

توانند به نـتـايـج        بازرسان قانوني و مراجع كنترلي مستقل ديگر نمي       
 صحيحي دست يابند.

 

نظارت و بازرسي شرط تحقق اهداف اسـت، هـرچـه مـحـيـط                 
تر باشد و تغيير و تحوالت در جامعه سرعت بيشتري بگيـرد،              متالطم

تر خواهد شد و درنتيجه به نظارت  تضمين دستيابي به اهداف مشكل
 تري نيازمند خواهيم بود. و بازرسي جدي و دقيق

 
هاي پويا و متالطم همانند تـرمـز          هاي نظارتي در محيط     سياست

كنند كه اگر مراقب نباشيم و از اين  كنند و به ما گوشزد مي عمل مي
شـده     هاي تعييـن    امر مهم غفلت بورزيم، ممكن است چنان از هدف        

دور شويم كه برگشت غيرممكن يا در صورت برگشت دير شده باشد            
و نيازها و اهداف تغيير كرده باشند، بنابراين نتيجه اين خواهد شـد             

رو    رسيـم، ازايـن      وقت به مقصد نمي     كه همواره در تالشيم ولي هيچ     
رسـد كـه تـوجـه            بخصوص در شرايط فعلي جامعه به نظـر مـي          

ازپيش به امر نظارت راهگشاي بسياري از مشكالت امـروز مـا                بيش
 خواهد بود.

 

 

 البالغه نظارت و بازرسي در نهج
 

 تهيه و تنظيم : علي فخيمي
 قسمت اول
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ترين ابزارهاي هر حكومتي است و مشتمل         كنترل يكي از اساسي   
هاي كنترلي (سيستم كنتـرل        هاي مختلف ازجمله سيستم     بر سيستم 

 هاست. مالي و ارزيابي عملكرد) دستگاه
 

 البالغه: نظارت و بازرسي از ديدگاه نهج
بار تكرار شده اسـت؛        143البالغه    كلمه نظارت و بازرسي در نهج     

اميرالمؤمنين علي (ع) به دليل اشراف و نظارتي كـه داشـتـنـد در                   
الـمـال، تـعـويـض           ابتداي خالفت خود اقدام به استرداد اموال بيـت        

كارگزاران نااليق و انتخاب دقيق مأموران بازرسي و نظارت به همـراه            
داران و كارگزاران خود نمودند؛       هاي فني و رفتاري به تحصيل       آموزش

هـاي) نـظـام         عنوان عيون (چشم     امير مؤمنان از بازرسان و ناظران به      
، 13الي    3هاي    البالغه نامه   اند. در اين خصوص به نهج        برده  اسالمي نام 

،  54الي     51،  47الي    38،  36الي    33،  27الي    25،  22الي    18،  14
 توان مراجعه كرد. مي 60و  57، 56

 
 السالم: نظارت و كنترل از ديدگاه امام علي عليه

دهـد،     السالم به آن فرمـان مـي      شيوه نظارتي كه امام علي عليه      
هاي [مخفـي]      چشم« اي غيرمستقيم و غيرعلني و مخفي است:           شيوه

بر كارگزاران و كاركنان بگمار، اعمال آنان را زير نظر داشته بـاش و                
 ».بازرسان و مراقبان صادق و باوفا براي آنان معين كن

 
 هاي شيوه مخفي نظارت و بازرسي: ويژگي

 كننده از خالف دارد. . نقشي پيشگيري1
 . گزارش كنندگان در محذورهاي شيوه مستقيم نيستند.2
 . امكان مخفي كردن امور و ظاهرسازي وجود ندارد. 3
 توان جلوي كجي را گرفت.  سرعت مي . به4
 

 السالم:  هدف نظارت و كنترل از ديدگاه امير مؤمنان علي عليه
وسيله خوبي با بـدي        به« ها    ها و رشد دادن خوبي      . زدودن بدي   1

 ». وسيله پاداش دادن به نيكوكار تنبيه كن كار را به گنه«، »بستيزيد
 . بهبود رفتار كارگزاران و كاركنان.2
. ارتقاي بينش كارگزاران نسبت به كارگزاري. (اينكه كارگـزاران        3

 مسؤوليت و مديريت خود را طعمه و شكاري به چنگ آمده ندانند).
 . دقت و سرعت در كار.4

 البالغه: نظارت كارآمد از ديدگاه نهج
هاى رسيدن به كارآمدى، مخصوصاً در بعد نظـارت و             يكى از راه   

گيرى از نظرات ارزشمند آيين اسالم است. در اين نوشته        كنترل، بهره 
بهاى امام    تنها به برخى نكات مرتبط با اين بحث كه در سخنان گران           

 شود. على (ع) آمده است پرداخته مى
كنـد،    در بررسى كلى اين كتاب ارزشمند آنچه به ذهن خطور مى          

معروف و نهى از منكر است. ايـن امـر        موضوع سفارش و اندرز، امربه 
كنندگان، نظارت شوندگان را به انجام    دهد كه هرقدر نظارت     نشان مى 

عمل نيك و بازداشتن از اعمال ناپسند وا دارند احتمـال بـه وقـوع                 
كنندگان نيز هم از  پيوستن تخلف كمتر خواهد شد، البته خود نظارت

بـايسـت     سوى نظارت شونده و هم از سوى ديگر مراجع ديـگـر مـى              
 ) 2ارزيابى شوند. (

 
 نظارت در حكومت علوى:

باني داشتـن   نظارت، در لغت به معناى مراقبت، تحت نظر و ديده       
) دانشمندان علوم مختلف نيز تعاريف گوناگونى از          3بر كارى است. (     

ريـزى بـراى        نظارت نيز مانند برنـامـه   « اند:     نظارت ارائه داده و گفته    
اشخاص مختلف مفاهيم مختلفى دارد، لكن منظور اصلى از كـلـيـه              
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هاى نظارت يا كنترل، حصول اطمينان نسبت به مطابقت نتايـج             طرح

 ) 4» (هاي مطلوب است. عمليات باهدف
مـطـرح   »  ارزيابى عملكرد كاركـنـان    « همچنين در علم مديريت     

است و منظور از آن، فرآيندى است كه با آن، كـار كـاركـنـان در                    
گيرد.   طور رسمى مورد بررسي و سنجش قرار مى         هاى معينى، به    زمان

)5 ( 
كنترل و نظارت بر عملكرد زيرمجموعه، امروزه يـكـى از اصـول          

رنگ بودن آن، مديـريـت را          رود كه نبود يا كم      مديريتى به شمار مى   
كند. براى وجود و استمرار فرآيند كنترل صـحـيـح،              دچار مشكل مى  

بايد فرآيند كنترل، سيستمى سريع و دقيق باشد تا همه امور مربوط            
ها را فوراً تشخـيـص        ترين زمان رسيدگى نمايد و نارسايى       را در سريع  

 دهد. 
سيستم بازرسى، يكى از اصول صحيح مديريـت در عـمـلـيـات                
اجرايى واحدهاى سازمانى و نيز در كيفيت انجام امور توسـط افـراد              

اند با نـظـام       يافته  ) حقايقى را كه اين دانشمندان بدان دست        6است. (   
آفرينش هماهنگ است؛ چرا كه آفريدگار حكيم، اصـل كـنـتـرل و                
نظارت را در مجموعه آفرينش منظور كرده و درباره انسان فـرمـوده              

)؛ همانا هر كس مـراقـب و          7ها حافظٌ (     انْ كُلُّ نَفْسٍ لَما علَي    « است:   
)؛ انسان   8ما يلْفظُ منْ قَولٍ اّال لَديه رقيب عتيد (         « و  »  محافظى دارد.  

اى مراقب  دم، فرشته همان   آورد، مگر اينكه    هيچ سخنى را بر زبان نمي     
 ». و آماده براى مأموريت (و ضبط آن) است

بنابراين، ضرورى است اين پديده ميمون، در مديريـت رهـبـران             
كه  طور گسترده اعمال گردد، چنان الهى، جايگاه خويش را بازيابد و به 

نظير خويش، نظارت بر پرندگـان        حضرت سليمان (ع) در حكومت بى       
و تَفَقَّد الطَّيرَ فَقالَ ما لى ال اَرى الهدهد اَم كانَ           « را نيز مدنظر داشت:      

)؛ و جوياى [حال] پرندگان شد و گفت: مرا چه شـده                9منَ الغائبينَ (   
 »بينم؟ يا شايد از غايبان است؟ است كه هدهد را نمى

كانَ رسولُ اهللا (ص) اذا       « فرمايد:     السالم مى   حضرت امام رضا عليه   
              ) ره خَبـ لَه سستَجنْ يم هقاتن ثم مهعثَ معم اَميرٌ بهشاً فَاَميج هجو

گاه لشگـرى را اعـزام        )؛ سيره رسول خدا (ص) چنين بود كه هر        10
كرد، يكى از افراد مورد اعتمـاد         كرد و اميرى آنان را فرماندهى مى        مى

طور پنهـانـى بـه آن         ها را به كرد تا خبر    خود را نيز با آنان همراه مى      
 »حضرت برساند.

دهي گسترده، هـمـه امـور       اميرمؤمنان (ع) نيز باتدبير و سازمان    
داد و در يك      خرد و كالن گستره حكومتى خويش را زير نظر قرار مي          

جانبه، بـا اشـراف بـر اجـزاى              برنامه وسيع و نظارت و بررسى همه   
خصوص دربـاره كـارگـزاران          پرداخت، به   حكومت، به اداره كشور مى    

برد تا آنـان از مـدار          حكومتى، تالش و قاطعيت بيشترى به كار مى     
گونه كه اسالم طراحى كرده بـه          قانون و حكم خدا خارج نشوند و آن       

 اداره مملكت بپردازند.
 

 ادامه دارد...
 

 ها: نوشت پي
 
 السالم به مالك اشتر نخعي . نامه اميرالمؤمنين علي عليه1
البالغه: ابوالحسـن      هاي نهج   . نگاهي به نظارت و كنترل در آموزه        2

 .192مواليي، صفحه 
 نامه دهخدا، واژه نظارت. اكبر دهخدا، لغت . علي3
محمد اقتدار، سازمان و مديريت، چاپ عالمه طباطبـايـى،          . علي  4

 .251، ص1370
، 1376. اسفنديار سعادت، مديريت منابع انسـانـى، سـمـت،               5
 .214ص

، 1373هاى مديريـت، نشـر ديـدار،             . كمال پرهيزكار، تئورى    6
 .53ـ  47ص

 . 4)، آيه 86. سوره مبارك طارق (7
 .18)، آيه 50. سوره مبارك ق (8
 .20)، آيه 27. سوره مبارك نمل (9

 .61، ص 100. عالمه مجلسي، بحاراالنوار، ج10
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 مفاهيم نظارت : 

سـازي     عنوان يك ركن اصلي كنترلي در جهت سـالـم            نظارت به 
رود و ايـن         واحدهاي تابعه هر دستگاه اجرايي و اداري بشمار مـي          

جايگاه داراي اهميت ويژه و خاص است. به عبارتي كنترل و نـظـارت      
شده بـا عـمـلـيـات           بيني فعاليتي است كه ضمن آن ، عمليات پيش     

شود و در صورت بروز اختالف و انحراف بـيـن              شده مقايسه مي    انجام
 شود. آنچه بايد باشد و آنچه هست به رفع و اصالح آن اقدام مي

طور ساده و در تشريح تعريف يادشده مـقـايسـه بـيـن             نظارت به 
كارگيري اقدامات اصالحي پس از نظارت در         ها و بايدها و نيز به       هست

ها با وضع مطلوب يـا        جهت از بين بردن شكاف وضع موجود يا هست        
 بايدها است.

گـردد    نظارت و كنترل يكي از اجزاي اصلي مديريت محسوب مي         
كه بدون توجه به اين جزء ، ساير اجزاء مديـريـت ، مـثـل                    طوري  به

دهي و هدايت نيز ناقص بوده و تضميـن بـراي              ريزي ، سازمان    برنامه
 ها وجود ندارد. انجام درست آن

اند و بـه نـظـر            تعريفي كه در مورد كنترل و نظارت ارائه نموده        
شده غالب باشد عبارت است از : ارزيابـي            رسد بر ساير نظرات ارائه      مي

ها و اقدامات الزم بـراي         ها از زمان اجراي آن      ها و برنامه    گيري  تصميم
هاي برنامه و تصـحـيـح          جلوگيري از انحراف عمليات نسبت به هدف      

 انحرافات احتمالي به وجود آمده.

گردد : ارزشيابي نيز جزء        طور كه در اين تعريف مالحظه مي        همان
 شود.-الينفكي از نظارت و كنترل محسوب مي

حال پس از ارائه مفاهيم نظارت به فرآيند اجراي اين اصل مهم و             
 پردازيم : مديريتي مي

هاي برنامـه     ها ، معيارهاي متناسب باهدف      گام اول تعيين شاخص   
هـا و چشـم          هاست زيرا شناخت شـاخـص     بيني نتايج برنامه    و پيش 
شده   تواند در شناسايي و بازيابي مسير تعريف        شده مي   اي تعريف   اندازه

كمك فراواني نمايد. گام بعدي مربوط به  تهيه و تدويـن اطـالعـات                 
شده است و گـام سـوم بـه               هاي انجام   مربوط به اقدامات و فعاليت    

ها اختصاص دارد و گـام         مقايسه اطالعات مدون با معيارها و شاخص      
گيري و اقدام اصالحي براي رفع نواقص يـا تصـحـيـح                 نهايي نتيجه 

 هاست  انحراف

هاي ديني و اصـول رايـج           ضرورت نظارت همگاني از نگاه آموزه     
 مديريتي در جامعه : 

نظارت همگاني يا بهتر بگوييم كنترل اجتماعي نظارتي است كـه           
ديگر نظارت همـگـانـي،        عبارتي  گيرد، يا به    از شهروندان سرچشمه مي   

هاي يك مـجـمـوعـه          نظارت عمومي شهروندان بر عملكرد و فعاليت      
 باشد. مي

نظارت همگاني به معناي ارزيابي و سنجش عمـلـكـرد فـرد يـا                 
 هاي مختلف جامعه سازمان توسط كليه گروه

 نقش نظارت در ايجاد اعتماد عمومي در جامعه
 

 ابراهيم حمدوي
 كارشناس روابط عمومي و كارشناس دفتر توسعه نظارت همگاني بازرسي كل گيالن 
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معروف و نهي از مـنـكـر            باشد. نظارت و كنترل همانند امربه        مي
دهـد در امـور          تكليف شرعي بر همگان است، به مردم اجـازه مـي          

اجتماعي، فرهنگي و سياسي خود دخالت معقول، مناسب و منطقـي           
داشته باشند و جريان امور جامعه را پيگيري نمايند. اوليـن مـرجـع                

يابي اصل نظارت همگاني بـه آن          توان در خصوص ريشه     ديني كه مي  
 رجوع نمود، قرآن كريم است.

خداوند در آيات قرآن در چندين مورد به اصل نظارت همگاني در           
كرده است. مصداق اين سخـن         معروف و نهي از منكر اشاره       قالب امربه 

المؤمنون و المؤمنات بعضهم    ” توان به آيات متعدد استناد نمود         را مي 
اؤلياءبعض يإمرون بالمعروف و ينهون عن الـمـنـكـر(تـوبـه ،آيـات                   

 )” 112و71

قال اهللا عـزوجـل       « فرمايند:   حضرت امام علي (ع) نيز چنين مي   
اهللا عليه و آله و سلم  و امر بالمعروف و انه عن المنكـر و                   لنبيه  صلي  

(نـهـج السـعـاده فـي             » اصبر علي ما اصابك ان ذلك من عزم االمر        
 ).368ص 8مستدرك نهج البالغه .ج 

معروف و نهي از منـكـر         اي كه خداوند به مقوله امربه       اهميت ويژه 
هاي  دارد، وجوب اصل نظارت همگاني را بر مسئوالن در حوزه ابراز مي 

عـنـوان      معروف و نهي از منكر بـه        سازد. اصل امربه     عمومي واجب مي  
 شود. يكي از اصول مسلم نظارت همگاني در مديريت محسوب مي

نظارت همگاني بر مبناي اصل هشتم قانون اساسي جـمـهـوري             
معروف و نهـي از      اسالمي ايران و در راستاي تحقق اصل مترقي امربه        

گرفته است و از پشتوانه علـمـي بـرخـوردار اسـت كـه                    منكر شكل 
هاي جامعه و تـخـلـفـات           شهروندان خواهان اين هستند كه آسيب     

يافته  هاي اداري و اجرايي به نحو چشمگيري كاهش         احتمالي در حوزه  
اي  و در قبال اين امر منافع حاصل از زندگي جمعي را به نحو شايسته    

 گسترش دهند.

امام خميني (ره) با الهام از معارف ديـنـي در ايـن خصـوص                     
اند كه به امور نظارت كنند، همچـنـيـن            فرمايند همه ملت موظف     مي

كس فوق نظارت نيست      فرمايند هيچ   باره مي   مقام معظم رهبري دراين   
 بنابراين همه بايد نظارت بشوند.
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در نظارت همگاني پاسخگويي صرفاً برقراري ارتباط با شـهـرونـد            
شـده دربـاره پـيـام يـا              ناظر و ارائه توضيحات درباره اقدامات انجام      

خواسته وي نيست، بلكه فرآيندي است كه از شروع مشاركـت آغـاز              
رساني صحيح و كامل به شهروند ادامه         شود و تا رسيدگي و اطالع       مي
 يابد. مي

هـاي     دهد و يكي از راه        پاسخگويي قابليت اعتماد را افزايش مي     
 ايجاد اعتماد عمومي است

هـا     مسئوالن بااطالع از حق مردم براي نظارت و نقد عملكرد آن           
هاي مردمي و اصـالح      -تري براي پيگيري پيام    احساس وظيفه جدي  

كنند در اين صورت است كه كاركـرد مسـئـوالن              رفتار خود پيدا مي   
تـريـن      شود و اعتماد مردم، كه بزرگ  تر مي   قبول  روز بهتر و قابل     روزبه

 يابد ها است، هرلحظه افزايش مي سرمايه آن

شود بسترسازي    ترين اتفاقي كه در نظارت همگاني حادث مي         مهم
گونه رويكردها بيش     براي به وجود آوردن اعتماد ميان مردم است اين        

 از اينكه براي مردم مفيد باشد براي مدير مربوطه مؤثر است.

نظارت همگاني، راهي مؤثر و ضروري براي استقامت حاكمـان و            
كارگزاران است. اما اين نظارت بايد نهادينه شود. بيان انـتـقـادات و                 
پيشنهادهاي سازنده و برگزاري جلسات بحث و انتقاد آزاد و پرسـش            
و پاسخ رودررو با مسئوالن ، براي تحقق عيني اصل نظارت همگاني و    
تجسم حساسيت همگاني ازجمله راهكارهاي ايـن نـظـارت اسـت.            
باوجوداين جريان باز ارتباطاتي و گفتگوي صريـح، مـردم احسـاس              
منزلت و احترام كرده و نقاط ضعف و كاستيهاي كارگزاران در اداره              

ماند و درنتيجه از بروز ضعف و زبوني و فسـاد            امور جامعه ناگفته نمي   
 شود. جلوگيري مي

 سازمان بازرسي و نظارت همگاني : 

هاي اجرايي    هاي موجود در بدنه دستگاه      ترين آسيب   يكي از عمده  
پذيري و بعضاً مقاومت از سـوي           ي به فرهنگ نظارت     توجه  كشور كم 

 باشد. ها مي هاي مشمول نظارت در مقابل اين نظارت برخي از دستگاه

موضوعي كه ارتباط مستقيمي با سالمت و صيـانـت از حـقـوق           
 المال دارد. بيت

تنها در اصل هشتم قـانـون         گذاري و تقنيني نيز نه      در حوزه قانون  
اساسي جمهوري اسالمي ايران بلكه در اصول مختلف ايـن قـانـون               

شـده     اي پـرداخـت      صورت بسيار گسترده    مترقي به مسئله نظارت به    
گذار متأسفانه در قوانيـن   رغم اين گستردگي و توجه قانون  است اما به  

ها و نهادهاي اداري ، هـمـسـنـگ و        عادي و اقدامات اجرايي دستگاه  
 نشده است. وزن قانون اساسي به آن پرداخت هم

البته بحث تأمين و تضمين براي نهادينه شدن نظارت همـگـانـي      
اي كه مردم از اين كار نهراسيده و بدانند هنگام            گونه  ضروري است به  

انجام اين حركت حقوقي ، شرعي و اجتماعي مورد مـخـاطـره قـرار                
 گيرند. نمي

ترين نهاد نظارتـي در        ترين و مهم    عنوان اصلي   سازمان بازرسي به  
قانـون    11قانون اساسي و بند الف ماده         174كشور و به استناد اصل      

نامه اجرايي قانـون   آيين 65تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و ماده    
اندازي واحدي مستقل در ساختار تشكيالتي خود         مزبور با ايجاد و راه    

 زمينه را براي نظارت همگاني فراهم نمود.

در اهداف تشريح شده سازمان جهت ايجاد چنين ساختـاري بـه             
هاي غـيـردولـتـي و          گيري از ظرفيت تشكل     موضوعاتي از قبيل بهره   

نهاد و اشخاص واجد شرايط براي پيشگيري از وقـوع جـرم ،                  مردم
مداري ، ارتقاي سالمت نظام اداري ، مقابلـه بـا              توسعه فرهنگ قانون  

المال و انفـال و كسـب اخـبـار و                 فساد ، جلوگيري از تضييع بيت     
 شده است. اطالعات و ... اشاره

هاي كلي سازمان بازرسي كـل كشـور دفـاتـر               به دنبال سياست  
ها نيز ضمن تبعيـت از         توسعه نظارت همگاني در بازرسي كل استان      

نظر و توانمنـد در        گيري از افراد صاحب     رويكرد جديد سازمان با بهره    
زيسـت ،       موضوعات مختلف مالي ، عمراني ، منابع طبيعي ، محيـط          

هـاي  -تر و مؤثرتر بر حوزه دستگاه       حقوقي و ... در مسير نظارت دقيق         
خدمات رسان ايفاي نقش پرداخته است كه الحمد ا... توانسته منشـأ               

 ها و خدمات ارزنده ايي در حوزه نظارت و بازرسي شود. اثربخشي
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تـريـن      وزير نظارت جمهوري خلق چين، كه مسئوليـت عـالـي           
دستگاه نظارت، بازرسي، مبارزه با فساد و آمبودزمان اين كشـور را              

دار است، از رياست محترم سازمان  براي ديدار و گفـتـگـو در                  عهده
هاي همكاري مشترك و تبادل تجربيات و ارتقاء          خصوص  بررسي راه   

هاي نظارت، بازرسي، پيشگيري از فساد        هاي طرفين در حوزه     ظرفيت
 )1393و مباحث آمبودزماني دعوت به عمل آورد.(هفته نخست آذر

بـنـدي سـازمـان         كه كشور چين، بر اساس رتبه       با عنايت به اين    
)، از مـيـان      Transparency Internationalالملل(   شفافيت بين 

را كسب نموده است وهـم        100از    36و نمره     100كشور مقام     175
ها و راهبردهاي هيئت حاكمه جديد اين كشـور بـراي               چنين برنامه 

شـده     هاي گسترده آن اعالم     برنامه  2012مبارزه با فساد، كه از سال       
هاي ضـد   است، اين ديدار براي جمهوري اسالمي ايران و تداوم برنامه         

فسادي در كشورمان حائز اهميت بوده است. در بـرنـامـه ريـاسـت                  
محترم سازمان در كشور چين؛ ديدارهاي كاري با وزيـر نـظـارت ،                

مقام دادستان كل و نيز ديدار و گفتگو بـا             مقام وزير نظارت، قائم     قائم
هاي نظارت، بازرسي و مبارزه با فسـاد در             ربط در حوزه    مقامات ذي 

هاي يون نن و گوانگدونگ كه در امر نظارت، بازرسي و مبـارزه               استان
باشند، صورت گرفت. اخـيـراً  در تـحـقـيـقـات                با فساد پيشرو مي  

آمده در اين كشور فاش شده است كه همسران و فـرزنـدان                 عمل  به
هاي استان گوانگ دونگ در خارج از چين          نزديك به هزار نفر از مقام     

شان را بـه       هايي كه اعضاي خانواده     كنند. در چين به مقام       زندگي مي 
گويند، به اين معنـي كـه          مي  » دولتمردان لخت « فرستند    خارج مي 

ديگر چيزي در كشور ندارند و خودشـان آمـاده خـروج از كشـور                   
هستند. حكومت چين بر اين باور است كه زنـدگـي خـويشـاونـدان                 

هـاي     تواند زمينه را براي انتقال پـول         مقامات در خارج از كشور مي     
رو با فساد اقتصادي مرتبط اسـت. بـه              غيرقانوني فراهم كند و ازاين    

نفر از اين دسته از دولتمردان        800هاي چيني بيش از       گزارش رسانه 
دونگ تنزل رتبه گرفته و يا وادار به بازنشـسـتـگـي               در استان گوانگ  

 اند.  پيش از موعد شده
 

 ساختار حزب كمونيست چين -1
حزب كمونيست چين، هشتادوسه ميليون نفر عضو دارد. حـدود        

بـار     اند كه هر پنج سال يـك  سه هزار نفر از اعضاء حزب، عضو كنگره      
دهند. تمام تصميمات كالن در سطح كشـور، بـا               تشكيل جلسه مي  

انـد.     اعضاء كنگره است. اعضاء كنگره  نمايندگان حزب در هر دوره            
اند از دويست و پنج نفر از مـيـان            اعضاء كميته مركزي حزب  عبارت     

وهفت نفر عضو     صد و شصت    همين سه هزار نفر، كه از اين تعداد، يك        
وپـنـج نـفـر          البدل هستند.از ميان دويست و پنج نفر ، بيـسـت       علي
شونـد.    عنوان  اعضاء دفتر سياسي كميته مركزي حزب انتخاب مي           به

عنوان اعضاء دائمي دفتـر   وپنج نفر، هفت نفر نيز به  از ميان اين بيست   
شوند. حزب كمونيست چين    سياسي كميته مركزي حزب انتخاب مي     

 داراي يك شوراي رهبري متشكل از هفت نفر هست.
 2012كنگره هجدهم حزب كمونيست چين در ماه نوامبر سال           

برگزار شد.اعضاء جديد دفتر سياسي و كميته  دائمي دفتر سيـاسـي              
شوند. نسل جديد  رهبران كه نسـل           براي مدت پنج سال انتخاب مي     

اند در كنگره هجدهم انتخاب شدند . براي پنج سال ديگر دوره               پنجم
هم بر مسند قدرت خواهـنـد         2022تجديد بوده و تا سال        ها قابل   آن

فعاليـت   2022بود. بنابراين رهبران نسل پنجم براي ده سال تا سال            
 خواهند داشت.

 
 

 

نظارت و بازرسي در 
 جمهوري خلق چين

 
 منصور آقامحمدي

 الملل رئيس اداره امور بين
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 اند از؛ اعضاء دائم حزب كمونيست چين عبارت 1 -1
 جمهور . رئيس1

 وزير . نخست2

 . رئيس كنگره3

 . رئيس كنفرانس مشورتي سياسي خلق(رئيس مجلس سنا)4

 . رئيس مدرسه حزب5

 . رئيس كميسيون بازرسي انضباطي6

هـاي     دار كـارهـا و فـعـالـيـت           وزير( عهده  . معاون اول نخست   7
 اقتصادي)

 

 كميسيون بازرسي انضباطي 1 -2
رئيس كميسيون بازرسي انضباطي، يكي از هفت اعضاء دائـمـي            

است.آقاي وانگ شي شانگ رئيس كميسيون بازرسي انضباطي اسـت      
جمهوري چين آقاي شي جين پينگ  و ارتباط بسيار نزديكي يا رئيس    

اي برخوردار است. با توجه به مصوبات كنگـره            داشته و از جايگاه ويژه    
هجدهم عالوه بر كميسيون بازرسي انضباطي حـزب، هـركـدام از               

گـونـه      هاي استاني دارنـد و ايـن           گانه حزب، بازرسي    رؤساي هفت 
هاي جديد چين و در ساختار اصـلـي حـزب               ها در سياست    بازرسي

 اي دارد.  العاده اهميت فوق
 

 وزارت نظارت و بازرسي   1 -3
در بخش اجرايي و دولت كميسيون كارها را به وزارت نـظـارت               

كه اين دو( كميسيون بازرسي انضباطي و           نمايد.يعني اين    تفويض مي 
تـوان     وزارت نظارت)در يكجا و مكان باهم يكي هستند و البته مـي             

گفت كه وزارت نظارت پيشاني كميسيون بازرسي انضباطـي حـزب            
ترين مقـام وزارت       عنوان عالي   است. وزارت نظارت داراي يك وزير به       

خانه كه عضو شوراي دولتي است (شوراي دولتي همان هيئت دولت            
وزير است). وزير نظارت چين سـه مـعـاون               است و رئيس آن نخست    

ويـك     وهفت دپارتمان و شامل سـي       دارد. وزارت نظارت داراي بيست     
هاي مختلف    اداره كل نظارتي استاني است. اين وزارت خانه در استان          

داراي اداره كل نظارتي است كه همزمان كميسيون بازرسي انضباطي      

وسـه     وهفت دپارتمان داراي پنـجـاه       هم در آنجا مستقر است. بيست      
دفتر مختلف است. وزارت نظارت پانزده نفر بازرس ويـژه دارد كـه             

كنند. از نـوامـبـر سـال            هركدام ازلحاظ ساختاري متفاوت عمل مي     
تا به امروز، بر مبناي آمارهاي غيررسمي حدوداً سيزده هـزار              2012

نفر از مقامات دولتي كشور چين، در سطوح مختلف، به علت ارتكاب            
شويي، سوءاستفاده از مقام و منصب و قدرت، اسـتـفـاده               فساد، پول 

انـد،   شويي و ... يا از خدمت منفصل شده    نابجا از امكانات دولتي ، پول  
هايشان بـه     يا اجباراً بازنشسته شده و يا به دليل كيفري بودن پرونده          

شده است. بر اساس آمار منتشـره از مـنـابـع                 مراجع قضايي معرفي  
هاي جديد كه بـر اسـاس           رسمي، دولت چين با اتخاذ سياست       نيمه

تصميمات متخده در كنگره هجدهم ، باصرفه جـويـي در هـزيـنـه                 
وهشـت     تا امروز، دويست و شـصـت   2012كردهاي دولتي و از سال   

مـورد و       اند. سفـرهـاي بـي      هاي دولتي كاسته ميليارد دالر از هزينه 
شـده و       اهميت مقامات دولتـي بـه خـارج از كشـور حـذف                   كم

هـا،     شده است.نوع سفرها و مأموريت       هاي خارجي بازتعريف    مأموريت
ها،   هاي رسمي دولتي، ميزان هزينه كردها، استقبال و بدرقه          ميهماني

شـده     هاي گل و هدايا در اين چارچوب مجدداً تعـريـف            گرفتن دسته 
هاي جديد در كشور چين، سيستم كنترلـي روي            است.  در سياست    

اند. بسياري از مقامات دولتي كه داراي چند           مقامات دولتي را باالبرده   
اند تحت كـنـتـرل        هاي متعدد بانكي داشته     آپارتمان بوده و يا حساب    

 اند. درآمده
حال عليرغم اين فشارهاي كنترلي و نظارتي، حدوداً يكصدو           بااين

هاي مختلف در اين      ده ميليارد دالر پول توسط مقامات دولتي در رده        
هاي سخت و محكم اتخاذشده است، از چين و از            دو سال كه سياست   

شده است. اين انتقال       طريق هنگ كنگ و ... به خارج از كشور منتقل            
را مقامات نظارتي رصد نموده و معتقدند عمده اين انتقاالت نامشروع           

 افتد. از سوي دولتمردان لخت اتفاق مي
قانون نظارتي جديد از سوي دولت چين  2013از ماه ژوئن سال      
ادامـه داشـتـه و           2014شده كه به مدت يك سال تا ژوئـن             وضع
تا   2014گويند كه دستاوردهاي خوبي داشته است. از ژوئن سال             مي

مجدداً اين قانون تمديدشده است.( جزئيـات ايـن        2015ژوئن سال   
قانون منتشرنشده است و مربوط به كميسيون بازرسـي انضـبـاطـي              
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گانـه آقـاي شـي         ها هشت حزبي است؛ شايد اين قانون همان فرمان  

 جمهوري چين باشد). جين پينگ رئيس
تر با فساد مقامات فاسد و يا افراد مظنون           بر اين مبنا مقابله جدي    

 به فساد و در معرض فساد تشديد گرديده است.
 

 تصميمات كنگره هجدهم   1 -4
اتفاق بسيار مهم در كنگره هجدهم حزب كمونيسـت و حضـور              
رهبران جديد در اين حزب؛ بحث شعار مبارزه با فساد و برخورد بـا               

هاي مختلف پايين و باالي دولتي مرتكب فساد است.ايـن   مقامات رده 
تر كرده اسـت.      اتفاق نقش بازرسي و نظارت را بيش از گذشته پررنگ         

رئيس كميسيون بازرسي انضباطي حزب كمونيست چـيـن، هشـت            
ويك نفر    معاون دارد. معاونين و رئيس كميسيون از ميان يكصدو سي          
شـونـد.      از اعضاء كميته دائمي كميسيون بازرسي  حزب انتخاب مي         

نمايند  اعضاء كميسيون را كنگره ملي خلق( مجلس سنا) انتخاب مي           
 ( از ميان اعضاء مجلس)

 

 شوراي دولتي (هيئت دولت) 1 -5
وزيـر اسـت .          شوراي دولتي (هيئت دولت)و رئيس آن نخسـت         

وهـفـت وزيـر؛ چـهـار مـعـاون                 شوراي دولتي مركب از بـيـسـت       
وزير، رئيس بانك مـركـزي، رئـيـس             وزير،پنج مشاور نخست    نخست

وهشت نفر هيئـت      كميسيون تنظيم خانواده و .... است كه جمعاً سي            
 شود( اعضاء شوراي دولتي) دولت را شامل مي

 هاي نظارت و كنترل چگونگي اعمال سيستم -2
 در حوزه اقتصادي 1-2

در كشور چين براي تشويق كاركنان دولت در سطوح مختلـف و            
قويـاً پـيـگـيـري          BONOSهاي كاري، بحث بونوس       دادن انگيزه 

كه كشور را در غالب يك شركـت تـعـاونـي اداره                 شود.يعني اين    مي
هاي دولتي را خصـوصـي سـازنـد،              كه شركت   جاي اين   كنند، به   مي

سازي در چين ماهيتاً      رو خصوصي   اند، ازاين   مديريت را خصوصي كرده   
كه   با كشورمان متفاوت است. مديريت خصوصي شده است، يعني اين          

مثالً شركت ملي نفت چين، براي مديرعامل و مـديـران سـطـوح                 
طور ثابت تـعـريـف        مختلف، كاركنان و كاركنان  مزايا و حقوقي را به         

كرده است، اما چنانچه شركت و اشخاص مزبور، بيشتر از استـانـدارد             
شده، كارايي و كاركرد داشته و درآمد و سود بيشتري به دست      تعريف

آورند، همگان در آن حوزه، در سود سهيم هستند( از كاركنان جـزء               
 تا مديريت عالي)

رو ميزان كيفيت و كاربري سيستم ارتقاء فراوانـي يـافـتـه                ازاين
است. شركت دولتي است اما تفكرات عوامل آن شركت، خصـوصـي              
است. بونوس در ازاء قراردادها و سودهايي كه بـه سـيـسـتـم وارد                   

گيرد   گيرد. بونوس سلسله مراتبي تعلق مي        ها تعلق مي    كنند به آن    مي
موقعيتشان سهـيـم      هاي مافوق را بنا به      و از عوامل سطح پايين تا رده      

سازد. اگر افراد تأمين نباشند و شاغلين دولتي نيازها و احتياجات              مي
رونـد و      شان برآورده نشود، به دنبال كسب عوايد نامشروع مي          زندگي
آورنـد. اگـر         هاي غيرقانوني درآمدهاي بيشتري را به دست مي    از راه 

شاغلين دولتي مثالً مأمور گمرك تأمين نباشد و بداند كه در يـك               
شود و ايـن      برد، زيرميزي و رشوه  باب مي        حركت جمعي سودي نمي   

شدت درصدد مقابله جدي با       همان فسادي است كه رهبران چيني به      
 ها قصد دارند كه ريشه فساد را بخشكانند. آن هستند. چيني

 

 در حوزه نيرو و منابع انساني 2-2
شده، تمام كاركنان شـاغـل در          طور منسجم و تعريف     ها به   چيني

هاي تخصصي و مسـتـمـر         هاي عمومي و دولتي را در آموزش        بخش
نمايند. وزير و معاونين وي و مديران كل و كارشناسان و ...            دخيل مي 

طور مرتب و مستمر در طول مدت خـدمـت            هاي آموزشي  را به      دوره
بينند. ساليانه هر نيروي دولتي حدوداً دو ماه از زمان خود را در                مي

ها در مدرسـه      نمايد. آموزش براي حزبي      هاي آموزشي سپري مي     دوره
شود. سياسي، اقتصادي، فرهنگي، و ...و بـراي                ريزي مي   حزب برنامه 
هاي آكادميك    ها از افراد متخصص درون و بيرون و حوزه          اين آموزش 
كنند. بخشي از ظرفيت آكادميك چين در ايـن پـروسـه                را فعال مي  

نمايند. بنابراين چون آموزش مبناي پيـشـرفـت            آموزشي فعاليت مي  
است و موجبات ارتقاء كاري است، بسيار حائز اهميت اسـت و اگـر                
كسي در كشور چين قصد ارتقاء رتبه و مقام را داشته باشـد، بـايـد                 

بازي محال است كـه        طور تخصصي رشد كند و بازد و بند و پارتي           به
رشد نمايد. در سيستم دولتي چين افراد در مناصب دولتي بـايـد از                
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مراحل پايين و سلسله مراتبي رشد كنند. مثالً يكي از اعضاء شـوراي              
 دولتي چين به شرح زير سلسله مراتب اداري را طي نموده است؛

وي كه هم اينك عضو شوراي دولتي است و در سـطـح مـعـاون        
الـمـلـل اسـت،          دار سياست خارجي  و امنيت بين        وزير عهده   نخست

فعاليت دولتي خود را از كار مترجمي انگليسي شروع نموده و سپس            
عنوان كارشناس و بعدها رايزن و مدير كل و معاون وزير و سـپـس                 به

 وزير خارجه شده و در حال حاضر نيز عضو شوراي دولتي است.
شده  است و اين امـر از           لذا سلسله مراتب در چين كامالً تعريف       

 نمايد. هاي اداري جلوگيري مي زد و بند و پارتي بازي
 

 سن بازنشستگي  3-2
در سيستم دولتي، كليه نيروهاي دولتي در هر مقام و موقعيـتـي             
كه باشند و هرقابليت و توانايي كه داشته باشند، در سن شـصـت و                 

شوند. البته براي هفت نـفـر اعضـاء              پنج سالگي حتماً بازنشسته مي    
ها در سن هـفـتـاد سـالـگـي              اصلي حزب استثنايي وجود دارد و آن      

 شوند. بازنشسته مي
هاي فكر    اما افراد بازنشسته در كانون بازنشستگان جذب و به اتاق         

 نمايند. ها در امور مشورتي بهره برداري مي شوند و از آن معرفي مي
 

 سلسله مراتب اداري 4-2
غالباً در بسياري از كشورهاي جهان سوم (توسعه نيافته و يـا در               
حال توسعه) چنانچه شخصي طبق سيستم رشد ننـمـايـد و سـن                 
بازنشستگي براي وي تعريف نشده باشد، آن هنگام كه در مقطعي به            

شود، سعي مي كـنـد از آن             يك موقعيت و ساختار خاص وارد مي      
موقعيت بدست آمده، سوءاستفاده نمايد يا از نفوذ خود سوءاستفـاده           
نموده و افراد غير مرتبط را وارد سيستم مي كـنـد( نـزديـكـان و                     

 دوستان). 
اما در وراء تفكر چيني ، يك نوع عقالنيت وجود دارد و آن ايـن        

هاي هرگونه فساد را از       است كه قبل از شكل گيري فساد، بايد زمينه        
بين برد. اصوالً منطق آموزش در كشور چين براي كـلـيـه سـطـوح                  

هاي فساد نبايد مهيا باشد. در سيستم چين،           پيشگيرانه است و زمينه   

ها از پايين به باال هست. تمام سـطـوح كـاري از                گيري  كليه تصميم 
رسد. آن هنگام كه كـار بـه             كوچك شروع و تا به مراحل مافوق مي       

مرحله اجرا و به فرد بااليي در سيستم رسيد چون كار كارشـنـاسـي               
كند. البته     شده است، مافوق با اطمينان دستور اجراي آن را صادر مي          

گـويـد     اگر مقام مافوق بگويد اين كار نشود، سيستم پايين دستي مي          
مقام مافوق حتماً بادانش بيشتر به اين نتيجه رسيده است كه بـايـد              
اين كار نشود و لذا تبعيت بين نيروها حكم فرماست. اين امـر بـراي          

 هاي فساد بسيار حائز اهميت است. خشكاندن ريشه
 

 هاي نظامي و ارتش در حوزه 5-2
ترين و ثروتمندترين ارتش دنيا است. بـخـش             ارتش چين بزرگ  

فراواني از ظرفيت ارتش چين در بخش اقتصادي تمركزيافته اسـت.            
هاي   هاي حتي فعــــاليت    هاي وابسته به ارتش در همه زمينه        شركت

نفتي فعاليت دارند. پس از برگزاري كنگره هـجـدهـم حـزب يـك                  
تصميم مهم اين بوده است كه براي جلوگيري از فساد در ارتش بايد              

صورت تخصصي كار كنند. بخش اقتصادي بايد از           همه اجزاء ارتش به   
هاي نظامي منفك شده و سـاخـتـارشـان بـا يـك                   ارتش و فعاليت  

تشكيالت منسجم اقتصادي فعاليت نمايند. نيروهاي نظامي و ارتـش           
هـاي خـود را اجـرا             هاي رزمي توانايي    صورت تخصصي در حوزه     به

 نمايند.
، بحث جداسازي و تخصصي كردن  2012با اين رويكرد از نوامبر      

هاي مختلف ارتش در دستور كار قرارگرفتـه اسـت. الـبـتـه                فعاليت
رسد كه اين موضوع از  جزئيات نتايج در دسترس نيست  و به نظر مي

مصوبات اصلي كنگره هجدهم حزب باشد. درواقع موضوع تخصـصـي            
هاي نظامي و ارتش موجبات ارتقاء شفافيت و       هاي حوزه   شدن فعاليت 

 نمايد. ازپيش فراهم مي سازي را بيش درستكاري و سالم
 

 ها وضعيت استان -3
ويك استان كشور چين؛ در هر استان دبير كـل حـزب                در سي  

ترين مقام استان است كه البته استاندار در مـرحلـه             كمونيست، عالي 
گيرد. در هر شهر نيز دبير حزب مقام عالـي اسـت و                  بعدي قرار مي  
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 1394سال ششم/شماره شصت و هشتم/ خرداد  
شهردار مقام دولتي است. در هر استان اداره كل بازرسي انضـبـاطـي            
منصوب از سوي كميسيون بازرسي انضباطي حزب و از مركز تعييـن            

شود و در هر استان، اداره كل نظارتي كه از سوي وزارت نظارت و                مي
تواند در يك شخـص       گردد. اين  دو مقام مي        شوراي دولتي تعيين مي   

االصول مقام حزبي براي اداره كل بازرسي انضباطـي و             باشد، اما علي  
اند اما موقعيـت و مـكـان         مقام وزارتي براي نظارت، دو فرد جداگانه     

اداري اين دو در يك تشكل قرار دارد.كليه امور نظارتي و بـازرسـي                 
استان به عهده اين دو اداره كل است.اين دو تحت نـظـارت مـركـز                  

هاي   اند و دستورالعمل    نمايند. داراي جلسات منظم ساليانه       فعاليت مي 
ساله، قبل از برگزاري جلسات كنگره ملي         كنند. همه    مركز را اجرا مي   

هاي طي جلـسـاتـي گـرد هـم              حزب ، در ماه اكتبر يا نوامبر حزبي       
هايي را بـرگـزار        ها هم معموالً قبل از كنگره نشست        آيند. نظارتي    مي
هاي كاري خود را به كنگره ارائـه           موقع گزارش   كنند تا بتوانند به     مي

نمايند. در جلسات كنگره ملي خلق چين (مجلس) نيز از اين اعضـاء                
 آيد. براي ارائه توضيحات دعوت به عمل مي

 

 مبارزه با مقامات فاسد -4
هاي جديد حزبي براي مقابله بـا فسـاد؛            به دليل اجراي سياست   

تاكنون بـا     2012باالترين مقامي كه ظرف اين دو سال يعني از سال           
وي برخورد شده است، معاون كميسيون نظـامـي مـركـزي حـزب                

وپنج نـفـري دفـتـر          كمونيست چين است. وي يكي از اعضاء بيست   
سياسي بوده و اتهام وي دريافت رشوه و درآمدهاي نامشروع اسـت.             

تن وجه نقد شامل دالر، يورو، يو آن از منـزل وي               اخيراً بيش از يك   
شده است. نقل است كه باده كاميون اين وجوه را از مـنـزلـش                  كشف

اند. اين مقام عالي حزبي، بيش از يك سال است كه در     خارج ساخته 
 برد و هنوز حكم وي صادر نشده است. بازداشت به سر مي

آهـن و       توان براي نمونه يادكـرد، وزيـر راه           فرد ديگري كه مي   
ونقل چين است. وي به اتهام رشوه و اختـالس دسـتـگـيـر و                     حمل

اش ادامـه     شده است.وي عضو شوراي دولتي است و محاكمه          بازداشت
 دارد.

) نيز چندي    CNPCباالي شركت نفتي چين(      يكي از مقامات رده   
 پيش به اتهام فساد دستگيرشده است.

 

 ادراك مردم چين در خصوص فساد -5      
هاي اجتماعي در كشور چين به وجود آمده و            از زماني كه شبكه   

رشد كرده ، ادراك اجتماعي نيز رشد فراواني داشته است. اطالعات و             
هـاي     چرخد و به همان نسبت نـيـز بـخـش             دست مي   به  اخبار دست 

هـاي     نظارتي و كنترلي توجه خاصي به اين مطالب دارنـد. بـخـش              
هاي اجتماعي صفحات خاصي را به خود اختصـاص           نظارتي در شبكه  

رسـانـي      دهند و از اين طريق براي تنوير افكار عمـومـي اطـالع               مي
هـاي عـمـومـي را            هاي اجتماعي در چين آگاهي      نمايند. شبكه    مي

كنند. درمـجـمـوع        خوبي تشريح مي    اند و واقعيات جامعه را به       باالبرده
باور غالب و كلي در اين كشور اين است كه از زمان روي كار آمـدن                 
دولت جديد، شرايط مبارزه با فساد بهتر شده و فساد كمـتـر شـده                 

صد ميليون كاربر اينترنت وجود دارد.  در            است.در چين حدوداً شش    
سيصد ميليون كاربر عضويت دارند و در شـبـكـه               VAYVOشبكه  

V-CHAT       كه مربوط به شركتQQ    هست دويست ميليون نـفـر
هـاي     عضويت دارند. تسهيم و توزيع مطالب و اخبار در اين شـبـكـه              

 يافته است.  شدت افزايش اجتماعي به
آمده مقرر گـرديـد وزيـر          عمل  ريزي به   *گفتني است طبق برنامه    

وگو بـا     نظارت  جمهوري خلق چين وهيات همراه براي ديدار و گفت          
نـامـه هـمـكـاري          رياست سازمان بازرسي كل كشور و امضاي تفاهم       

 سفري به تهران داشته باشند.
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اشـاره: بر اساس قانون تشكيل سازمان بـازرسـي كـل كشـور،                 
هاي اصلي سازمان، نـقـش         منزله يكي از شاكله     هاي بازرسي به    هيئت

ها و وظايف سازمان دارند.با توجه به اينكه           محوري در ايفاي مأموريت   
جـهـت      باشند، ازايـن  هاي بازرسي مركب از تعدادي بازرس مي        هيئت

از »  هاي موفـق كـاري       كار تيمي و  ويژگي گروه     « مطالعات پيرامون   
اي برخوردار هست. لذا در اين نوشتار، سعي شده اسـت               اهميت ويژه 
هـاي     مندي مطلوب سربازرسان و سرپرسـتـان هـيـئـت             جهت بهره 

 بازرسي، به برخي از نكات مهم مباحث كار تيمي، اشاره گردد.

شده در نشريـه آيـيـنـه           ذكر است از مطالب آموزشي درج       شايان
هاي غيرحضـوري،     در قالب آموزش    LMSبازرسي، از طريق سيستم     

 گردد. آزموني اخذ مي

 

 

 تعارض
هر شكلي از تعارض غيرخالقانه خصومت ميان اعضاء، اخـتـالف            

شود، در مقابل     تواند باعث اختالل در كار تيمي      عقيده و سرسختي مي   
 هرگونه اختالل در روابط بين افراد هوشيار باشيد.

 تعريف تعارض
نـظـر      تعارض در لغت به معني برخالف يكديگر بودن، اخـتـالف           

داشتن و در جهت مخالف حركت كردن است. تعريفي كه اين نوشتار             
نظر و تفاوت ديدگاه در       بروز اختالف « به آن اشاره دارد عبارت است از      

كه نـاشـي از         شده در كار گروهي و در اعضاي آن         مورد موارد مطرح  
هاي شخـصـيـتـي ايشـان و طـرز                هاي ميان فردي و ويژگي      تفاوت
 ».هاست هاي متفاوت در بين آن تلقي

تعارض داراي سه ماهيت اصلي است كه در زير به شكل خالصـه             
 گردد: ها اشاره مي به آن

الف) تعارض ماهيتي خنثي دارد: يعني تعارض به شكلـي ذاتـي           
مخرب يا سازنده نيست بلكه نحوه مديريت آن است كـه نشـان از                 

 سازنده و يا مخرب بودن آن دارد.

نظرهاي   ب ) تعارض ماهيت طيفي دارد: يعني تعارض از اختالف            
پاافتاده گرفته تا اختالفات شديد فكري و نـظـري را              معمولي و پيش  

 گردد. شامل مي

ناپذير دارد: به دليل وجـود عـوامـل             ج ) تعارض ماهيت اجتناب      
 اجتناب است. متعدد در ايجاد تعارض، بروز اين پديده غيرقابل

 تعارض آشكار و پنهان
در مورد تعارض آشكار نيازي به توضيـح نـيـسـت، زيـرا بـروز                   

نظر، مشاجره و جدل در گروه، نشان از بروز آن دارد امـا در                  اختالف
افـتـد،      هاي كاري ما بيشتر اتفاق مـي  كه در گروه مورد تعارض پنهĤن  

 نياز به شرح بيشتري هست.

هـا   هاي كاري و سازمان تعارض پنهان معموالً به دو شكل در گروه 
رسد هيچ تعارضي وجود ندارد و        وجود دارد. در حالت اول به نظر مي        

شود و در حالت دوم زمانـي   ارتباط گزارش نمي    اي دراين   هيچ مشاهده 
خـورد، خـود را          بندي كامالً غيرقابل انعطاف به چشم مـي       كه طيف 

 سازد. نمايان مي

در حالت اول، اعضاي گروه به خاطر حفظ يكپارچگي و انسـجـام             
تيمي از اظهارنظر متعارض خود با جمع خودداري كرده و بيشتر بـه              

انديشند. به باور اين افراد اگر هر يك از ايشان نظـرات               بقاي گروه مي  

 ســـازي  تـيم

 و نحوه هـدايت 

 هاي كاري گروه
 اداره كل منابع انساني و تحول اداري

 (معاونت آموزش)

 (بخش پاياني)

آموزش  همگام با 
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مخالف خويش را بيان نمايد، اختالفات شدت پيداكرده و درنهايت به           
 انجامد. انحالل گروه مي

گـردد،     در حالت دوم كه بيشتر باعث اخالل در پويايي گروه مـي           
افتد كه تركيب گروه ازنـظـر رده سـازمـانـي                 غالباً زماني اتفاق مي   

تـري     متجانس نباشد. در اينجا افرادي كه از رده سازمانـي پـايـيـن               
ديگـر   عبارتي پردازند و به برخوردارند كمتر به اظهار نظرات خويش مي   

 افراد با جايگاه باالتر متكلم وحده خواهند شد.

 عوامل بروز تعارض
طوركلي داليل    آيد. به    تعارض در اثر عوامل متعددي به وجود مي        

 بندي نمود: توان در سه گروه عمده تقسيم بروز تعارض را مي

 ها. عوامل ناشي از رفتارهاي ارتباطي و چگونگي برقراري آن .1

 هاي تشكيل آن. عوامل ناشي از ساختار گروه و مكانيسم .2

 عوامل ناشي از رفتار فردي و ميان فردي اعضاي گروه. .3

هـا،    هاي رفتاري انسان    به صورت مشروح عواملي چون پيچيدگي      
هـا، طـرز       هاي شخصيتي افراد، نگرش     هاي ميان فردي، ويژگي     تفاوت
هاي گوناگون رهبري و مـديـريـت گـروه،              سو و شيوه    ها از يك    تلقي

هاي مختلف افراد عضو      هاي گروه، تخصص    ها و مسئوليت    ماهيت نقش 
هاي ساختاري از سوي ديگر، عوامـل اصـلـي بـروز                و تنوع مكانيسم  

 دهند . تعارض را تشكيل مي

 ضرورت مديرت تعارض 
طور   با توجه به اثر مخرب تعارض و نيز منافع حاصل از آن، همين            

ها اشاره شـد      هاي ماهيتي تعارض كه در باال به آن         با عنايت به ويژگي   
ناپذيري وجود تعارض در كارهاي گـروهـي،           و به لحاظ اصل اجتناب    

مديريت تعارض و هدايت آن به سمت تحقق دستاوردهاي فـردي و             
وري كار گروهـي      جمعي بسيار اهميت داشته و نقشي حياتي در بهره        

 نمايد . ايفاء مي

مديريت تعارض عبارت است از: فرايند كنترل شايسته تعارضـات           
ها به سمت اهـداف        ها و هدايت آن     و تمركز بر عوامل ايجادكننده آن     

 گروهي و فردي.

هاي رفتاري يك مدير و رهـبـر            مديريت تعارض جزء شايستگي   
كند. مديران     ها حكايت مي    هاي ميان فردي آن     گروه است كه از نقش    

هاي كاري و سازماني بايستي با شناخت عوامل بروز تعارض، از              گروه
هاي خود در اين زمينه بهره گرفته و ضمن مقـابلـه بـا آثـار                    مهارت

ها در جهت كـمـك     مخرب اختالفات و تعارضات به وجود آمده، از آن        
برداري نمايند. البته الزم به توضـيـح           هاي فردي بهره    به بروز خالقيت  

است كه گاهي گروه بايد نگران فقدان تعارض در بين خود باشد، زيرا             
اين امكان وجود دارد كه اعضاي گروه متأثر از عوامل بـروز تـعـارض        
پنهان به كتمان نظرات خود بپردازنـد. درواقـع فـقـدان تـعـارض                   

دهنده ركود در كار گروهي و خو گرفتن اعضاء بـه رخـوت و                   نشان
تنها جو    خمودگي است. تعارضات موجود اگر به حال خود رها شود نه           

هايي  كند بلكه باعث از بين رفتن فرصت       گروه و سازمان را متشنج مي     
گردد بـنـابـرايـن        هاي فردي و گروهي مي هاي بروز خالقيت   درزمينه

اهميت نقش مديريت تعارض در حل اين تعارضات و كنترل مناسـب            
 توجه بوده و بايد به آن توجه ويژه داشت. ها، بسيار قابل آن

    آن  هاي و سبك  تعارض  مديـريت
مقاصد     در جهت     تعارض    . چنانچه    نيست  منفي      لزوماً امري     تعارض

  ولي    است  مضر و غير كاركردي         قرار گيرد امري      مورداستفاده  شخصي  
قرار   برداري  استعدادها مورد بهره    و خلق       مقاصد سازماني     اگر در جهت  

  اسـت   اي    شيوه    تعارض    مديريت    عبارتي    گيرد كاركردي خواهد بود. به     
دهـد و      قرار مي     سازمان    اهداف    را در خدمت      سازماني    هاي  تعارض    كه

  آن      كـاركـردي        هاي جنبه  كاهد و به    مي  غير كاركردي آن        از جنبه 
  و اداره        شـنـاسـايـي      عمل  تعارض  ديگر مديريت عبارت افزايد. به   مي

  روش    پنج    طوركلي  و كاراست.  به        ، عادالنه   معقول    شيوه    با يك     تعارض
هـاي     سـبـك       عنوان  ها به   از آن     وجود دارد كه      تعارض  به      پاسخگويي

هـا    سبك    از اين     شود و معموالً هر فرد دريكي       ياد مي     تعارض    مديريت  
هـر        توضيح  مختصر به       صورت  شود به   مي    است. در اينجا سعي        غالب
 شود:  ها پرداخته از سبك  يك

  خويش    و عاليق     اهداف    فرد دنبال     در آن     كه    : سبكي    . رقابــــت  1
اوالً       كه    است    اين    روش    اين    هاي  . ويژگي    است    ديگران    به    توجه    بدون
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  را كـه      قدرتي    مدار است. فرد هرگونه      و ثانياً قدرت      جويانه  غيرمشاركت
كـار        بـه       است    مناسب    خاص    در موقعيت   بردن      نظر برسد براي      به
 گيرد. مي

.    اسـت   رقابت      مقابل    نقطه    سبك    ): اين     (تسليــــم     . ســــازش  2
  نيـازهـاي    و ارضاي  اهداف  تحقق جهت   خويش    و اهداف     فرد از عاليق  

  روش      ايـن    مـهـم         كند. ويژگي    مي    پوشي  نظر و چشم    صرف  ديگران  
 . است  جويانه مشاركت  بازهم  ولي  است  ازخودگذشتگي

  خود را دنـبـال          و اهداف     عاليق    فرد نه     : زماني كه     . اجتنـــاب  3
از      دارد كه     بر آن     را و بيشتر سعي       ديگران    و اهداف     عاليق    كند نه   مي

انـدازد يـا از آن               تـعـويـق       رود يا آن را به        طفره  تعارض      موقعيت
 كند.   گيري كناره 

. در      است  اجتناب      سبك    مقابل    نقطه    سبك    : اين    . همكـــــاري  4
  يـافـتـن       منظور كار با ديگر افراد براي       به    تالشي    شامل    اينجا همكاري 

ديگر  عبارتي هر دو فرد بشود. به   اهداف  تحقق  موجب   كه    حلي است   راه
  خـود مـحـكـم            منافـع     آوردن    به دست   براي      طرفين    سبك    در اين 
  با يكديگرند و مـنـافـع            همكاري    خواهان    حال  اند اما درعين    ايستاده
  سـبـك        ايـن   اصلي  رو ويژگي گيرند. ازاين   را در نظر مي       مقابل    طرف

 .  است  جويانه مشاركت 

  هـاي   حل  تدابير و راه      برخي    يافتن    مصالحه    : هدف    . مصالحـــــه  5
و       منافـع     نسبي    تحقق    موجب  كه      است    هر دو طرف      براي    قبول  قابل

  رقابـت   بينابين      سبك    اين    عبارتي    بشود. به      هر دو طرف      اهداف    تحقق
  . در اينجا طـرفـيـن          است    جويانه  قرار دارد و نسبتاً مشاركت        و سازش 

  بيايند و مـقـداري         خود كوتاه     از مواضع     از بخشي     كنند كه   مي  توافق  
 مقدار امتياز بگيرند.   بدهند و در برابر آن  مقابل  حريف  امتياز به

هـا     سـبـك     از اين        يك  هيچ    كه    است    در اينجا اين      مهم    اما نكته 
  از اين     از هريك     توان  مي  مختلف      هاي  موقعيت    براي    بلكه    مردود نيست 

  جاسـت   نيز همين     تعارض    مديريت    ظريف    كرد. نكته      ها استفاده   سبك
  . از طـرفـي       مناسب    در موقعيت     مناسب    سبك    كار بردن     هنر به     يعني
  . به   است    غالب    فوق    هاي  از سبك     معموالً در هر فرد يكي        شد كه     گفته
  چـكـش        داريد يك     شما در دسترس      كه    مازلو اگر تنها ابزاري       گفته

  مـيـخ        يـك     عنوان را به   هر مشكل       كه    خواهيد داشت     باشد، گرايش 
بـاشـد         بر شما حـاكـم        تعارض    مديريت    سبك    ببينيد. اگر تنها يك    

رو،    . ازايـن     امر خواهيد داشت      اين    هاي   درزمينه    زيادي    هاي  محدوديت
  ديگر را در خـود گسـتـرش             هاي  از سبك   منظور بايد استفاده        بدين

 دهيد. 

 شود: مي  بيان  كاربرد هر سبك  براي  مناسب  هاي در زير موقعيت

 : رقابت  سبك  به كار بردن  براي  مناسب  هاي .  موقعيت1

 نيازمند هستيد.  فوري  تصميمات  به  كه  زماني �

 داريد. حق  دانيد كه مي  كه  زماني �

 . است  حياتي  و قطعي  سريع  اقدام  كه  زماني �

 : سازش  سبك  براي  مناسب  هاي .  موقعيت2

فرد ديـگـر     ندارد اما براي  شما اهميتي  مسائل براي   كه    زماني �
 است.  مهم  خيلي

 ايد. كرده  اشتباه  فهميد كه شما مي  كه  زماني �

  باشد و شما بـدانـيـد كـه             بخش  زيان    مداوم    رقابت    كه    زماني �
 شويد. نمي  برنده

 دارد.  اي ويژه  اهميت  و ثبات  هماهنگي  كه  زماني �

 : اجتناب  سبك  براي  مناسب  هاي . موقعيت3

 را نداريد.  با آن  رويارويي  وقت  كه  زماني �

 . نيست  بستر مناسب  كه  زماني �

 . است شما مطرح   براي  تري مسائل مهم  كه  زماني �

  بـرآورد سـاخـتـن            بـراي       شـانسـي       شما هيچ     زماني كه  �
 نداريد.  هايتان خواسته

 است.  پاافتاده مسائل پيش  وقتي �

 شود. مي  فوري  تصميمات جايگزين   اطالعات  آوري جمع  وقتي �

  صورت  را به     به وجود آمده      توانند تعارض   مي    ديگران    زماني كه  �
 كنند.  حل  تري مناسب

 : همكاري  سبك  براي  مناسب  هاي . موقعيت4

 باشيد.  را داشته  كامل كاري  خواهيد مسئوليت شما نمي  وقتي �

 از اعتماد وجود دارد.  بااليي  سطح  وقتي �

 خواهيد تعهد افراد را به دست آوريد. شما مي  وقتي �

 . است  يادگيري  هدف  وقتي �

 : مصالحه  سبك  براي  مناسب  هاي . موقعيت5

  اين را نـدارنـد كـه         هستند، اما ارزش      مهم    اهداف    زماني كه  �
 شوند.   تعارض  باعث

 برابر هستند.  قدرت  داراي  تعارض  طرفين  وقتي �
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 . پيچيده  در موضوعات  موقت  توافق  به  دستيابي  براي �

  و رقـابـت          همـكـاري   ، زماني كه  كمكي  حل راه يك  عنوان  به �
 آميز نيست. موفقيت

   يافت. دست  مقتضي راه   وجود دارد و بايد به  فشار زماني  وقتي �

 تعارض  مديريت  و راهبردهاي  فنون

  اقـدام    تـريـن        و مـهـم          اولـيـن    با تعارض،    مواجهه    در هنگام    
  سـه       بايد بـه       تعارض    وتحليل  . در تجزيه     است    تعارض    وتحليل  تجزيه
 داد شود:  پاسخ سؤال 

  شد تـعـارض     گفته      طور كه   ؟ همان   است    در تعارض     كسي    چه �
واحدها و مـانـنـد           افراد، بين     افراد با يكديگر، درون       بين    است    ممكن

 ها باشد. آن

،    از كمبود منابـع       ناشي    ممكن    ؟ تعارض   چيست    تعارض    منبع �
 و... باشد.  اهداف  ، ناسازگاري رقابت

؟ يـا      ؟ آيا در حد متوسط است       است    ميزان    چه    تعارض    سطح �
 است.  فوري اقدام   و محتاج  در حد باالست

  . بـديـن        پرداخـت     آن  حل      بايد به     تعارض    وتحليل  از تجزيه     پس 
 اند از: ها عبارت از آن  برخي  وجود دارد كه  مختلفي  هاي منظور روش

كـه    است  هاي كاري تعارض در گروه  حل  از فنون     . مذاكره: يكي    1
  تـعـارض       منظور حل   را به     مختلف    هاي  حل  راه    تعارض،    طرفين    در آن   

  دسـت     است،  قبول هر دو قابل  براي  حلي كه راه   كنند تا به    مي    بررسي
 وجود دارد:  مذاكره  دو نوع  طوركلي يابند. به

  نيز گـفـتـه         رقابتي    آن    به    كه    توزيعي    در مذاكره     توزيعي:     مذاكره
  مـقـابـل       شخص    در مقابل     شخص    يك    هاي  و خواسته     شود، عاليق   مي

  عـبـارتـي         بازد. بـه      مي    برد و ديگري    مي  از طرفين       قرار دارد و يكي   
، زور،     روش    در اين     غالب    . راهبردهاي    است    حاكم    رويكرد برد ـ باخت   

 . است  صحيح  رساني از اطالع  و امتناع  تقلب

برد ـ   شود، هدف مي  نيز گفته  مشاركتي  آن  به  كه  تلفيقي:   مذاكره
نقاط مشـتـرك        حداكثر رساندن     به    غالب    ، در اينجا خواسته     برد است 

  رسـانـي     و اطـالع    متقابل      مسئله    حل    ، مشاركت   و راهبرد حاكم      است  
شـود.    مي    ارزش نيز ناميده      ايجادكننده،    مذاكره    نوع    . اين    است    صحيح

مـوارد        شود، رعايت  تبديل   تلفيقي    مذاكره    به    مذاكره    منظور اينكه   به
 : است  زير ضروري

 رويكرد برد ـ برد سوق دهيد.  سوي را به  خودتان �

  بـراي       را كـه      باشيد. آنچه      داشته    خود، راهبرد و برنامه       براي �
 كنيد.  خود روشن  را براي  آن  اهميت  دارد و چرايي  شما اهميت

 ببينيد.  افراد را جدا از مشكالت �

  كنيد، وضـعـيـت         مذاكره    جريان    خود را كامالً معطوف       توجه �
  خوبي  به    ارتباطي    هاي  باشيد و از مهارت       را در نظر داشته       مقابل    طرف

خود را      ايجاد و توجه      سود دوجانبه     را براي     هايي  كنيد. گزينه      استفاده
 سازيد.   است  عادالنه  آنچه  معطوف

  عـنـوان     بـه      طرف  بي  ثالث      ، شخص   روش    .  ميانجيگري: در اين      2
  حـل       بـراي       حلـي   راه    دريافتن    طرفين  به    كند كه   مي    سعي    ميانجي
 كمك كند.  مشكالت

از       قادر نباشند كـه     طرفين      : اگر در فرايند ميانجيگري       . داوري  3
  بـه       تبديـل     گري  ميانجي    حلي برسند، آنگاه    راه    به    ميانجيگري    طريق

  يابـد و ايـن       تغيير مي   داوري    به    شود و فرايند ميانجيگري     مي  داوري  
معموالً     دهد.  ازآنجاكه     ارائه مي     حل  راه    كه    است    طرف  بي    ثالث    شخص
تر و     قبول  قابل    ميانجيگري    از طريق     تعارض  حل      تعارض    طرفين    براي
  خـواهـد نـقـش        مي    كه    رو كسي   داوري، ازاين     تا از طريق      است    ارجح
  از ميـانـجـيـگـري          و آهسته     تدريجي  صورت    را ايفا كند بايد به        داوري

بخواهند كـار       طرفين    كه  وقتي    خصوص  كند؛ به     داوري حركت     طرف  به
اتـخـاذ       براي    بايد از تالش      ديگر اينكه     بدهند. نكته      با يكديگر را ادامه   

امـر      شود، پرهيز كرد زيرا اين   هر دو طرف      شادي    باعث    كه    تصميمي
  كـه    داشـت        بر آن     بايد سعي     آن    جاي  به    ندارد بلكه     امكان    سادگي  به
 ارائه داد.    تعارض حل   براي  حلي راه  بود و عادالنه  طرف بي

 تحريك تعارض 
هـا،   هاي كاري و سازمان ازجمله هنرهاي مديريت تعارض در گروه     

هنر تحريك تعارض در بين گروه است، تحريك تعارض يعني ايجاد و            
گيري مفيد از تعارض در جهت بهبود عملكرد گروه و تـقـويـت                 بهره
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خالقيت افراد گروه. منظور از تحريك تعارض ايجاد محيطي است كه            
هاي مخالف فرصت عرضه يافته و درم عرض قضاوت قرار  در آن نظريه  

تواند به تحريك تعرض بپردازد كـه     گيرند. بديهي است كه فردي مي 
 از سابقه، تجربه و دانش كافي در اين زمينه برخوردار باشد.

 مراحل تعارض 
تعارض را شناسايي كنيد، ممكن است ناگهان ظاهر نشود اما           .1

هاي خصومت را احساس كنيد. دو تن از اعضاي گـروه       شما بايد نشانه  
محابا از هم انتـقـاد    ممكن است از هم دوري كنند و يا در جلسات بي        

ها تـوجـه      شوند به حركات بدن و تن آن    رو مي   كنند، وقتي باهم روبه   
 كنيد؛

دقت گوش كنـيـد و         در ارتباط با هر فردي كنكاش كنيد. به         .2
 هاي تعارض باشيد؛ مشاهده كنيد. دنبال ريشه

ها را كنار هـم     هاي طرفين، آن بعد از گوش كردن به صحبت      .3
 طرفانه قضاوت كنيد؛ قرار دهيد و سعي كنيد بي

شود و يا     آميز بود، سوءتفاهمات حل مي      اگر حكميت موفقيت   .4
 يابد.  حداقل كاهش مي

آميز نبود شما ناچار به انتقال يك يا هـر            اگر اين سيستم موفقيت   
 دونيروي موردبحث خواهيد بود. 

 

 اصول كار تيمي
 ترين اصول كار تيمي به شرح زير است: برخي از مهم

روحيه همكاري: در تعامالت ميان گروهي كه بـيـن اعضـاي          .1
شود، اولين اصل، داشتن روحيه هـمـكـاري           هاي كاري انجام مي     گروه

كه اگر اين باور در اعضاي گروه وجود نداشتـه بـاشـد،                نحوي  است به 
پاشيده خواهد شد. حال اين سؤال مطـرح           زودي انسجام گروه ازهم     به

توان روحيه همكاري را در اعضاي گـروه پـديـد              است كه چگونه مي   
آورد؟ برخي از پژوهشگران معتقدند اگر اعضاي گروه چهار گزينه زير           

ها بر پايه روحيه همكاري خـواهـد           را باور داشته باشند، تعامالت آن     
 بود:

عنوان شريك خـود      الف) هر يك از اعضاي گروه، ديگر اعضاء را به          
ها بپرهيزند، زيرا سود يا زيان گروه مـتـوجـه              بدانند و از رقابت با آن     

بر مكمل بودن يـكـديـگـر          ها همواره تكيه    شود. شريك    همه اعضاء مي  
كند ضعف و نقصان ديگـري را          كه هر شريك سعي مي      نحوي  دارند به 

 پوشش دهد تا ضرري از جانب آن كمبود، متوجه گروه نشود.

ب) هر يك از اعضاي گروه از ديگر اعضاء حمايت كند و سـعـي                 
هاي ناروا در مورد ديگر اعضاء را دور بـريـزد.              كند همه افكار و گمانه    

توان در اصاله الصحت جستجو كرد يعـنـي هـمـه               اين رويكرد را مي   
 خوب هستند و فعاليتي صحيح دارند، مگر آنكه خالف آن ثابت شود. 

ج) اگر هر يك از اعضاي گروه بر فعاليت گروه تـمـركـز كـنـد،                    
هـا     هاي فردي فعاليت    مأموريت گروه را مدنظر قرار دهد و به حاشيه        

گيري از تشتّت گـروه و انسـجـام             توجه نكند، اين باور موجب پيش     
 شود. ها مي كاركردي آن

هـاي حـاصـل از           د) هر يك از اعضاء بداند كه نتايج و موفقيت          
فعاليت گروه، متعلق به همه اعضاء است و اين پيروزي با كوشـش و               

تك اعضاء پديد آمده است كه قطعاً در فرايند فـردي آن                تالش تك 
آمد كـه      شد و يا با صرف زمان چند برابر پديد مي           نتيجه حاصل نمي  

ارزش شـدن آن را تشـديـد               بازهم عنصر گذشت زمان، امكان بي     
 كرد. مي

يـابـي بـه         پذيري، دسـت    پذيري: هدف اصلي انعطاف      انعطاف .2
سازگاري گروهي براي تعامل سازنده ميان گروهي است. در مطالعات           

شده است كه افرادي موفق و دائم در حـال             رفتار سازماني نشان داده   
هاي انسـانـي خـود در           پيشرفت هستند كه همگام با توسعه قابليت      

پذيري، موفق و ماهر باشند، اين افراد در دوبـاره              سازگاري و انعطاف  
هاي خود و ديگران در مسيرهاي نـاآزمـوده كـه              جهت دادن فعاليت  

باعث رسيدن به سطح باالتري از پيشرفت شوند نيز كوشا هسـتـنـد.              
كه در يك گروه بسته به توانايي اعضاء و به فراخور هدف يـا                 هنگامي

شـود، دو       اهدافي كه به دنبالش هستند، مسئوليت به افراد داده مي         
 آيد: حالت كلي به وجود مي

 شود؛ نحوه ايفاي نقش و مسئوليت براي اعضاء تبيين مي  �

 شود. دست افراد در چگونگي انجام مسئوليت باز گذاشته مي  �

پذيري افراد منحصر و مـخـتـص          در هريك از اين شرايط، انعطاف     
گـردد،     همان است. وقتي نحوه ايفاي نقش براي اعضاء مشخص مـي           

هاي اجرايي كـه در         شود به پذيرش شيوه     پذيري معطوف مي    انعطاف
هاي مختلف چگونه رفتاري مختص به همان حالت نشان دهند.    حالت

اما در حالت دوم عالوه بر تصميمات اتخاذشده، ترتيب انجام كارهاي           
وظيفه و... كامالً به عهده اعضـا اسـت و                 محوله، شدت و ضعف انجام    

 شود. ها ترسيم مي هاي كلي براي آن تنها چارچوب

 افراد منعطف داراي سه ويژگي زير هستند:
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 1394سال ششم/شماره شصت و هشتم/ خرداد  
الف) آموزش پذيرند: يكي از عادات مردمان مؤثر كـه اسـتـفـان                 

دارد اين اسـت     بيان مي» هفت عادت مردمان مؤثر«كاوي در كتاب  
آموزند. كار تـيـمـي،     فهمند، سپس به ديگران مي كه موضوعات را مي 

نيازمند تقويت اين عادت مردمان مؤثر است. بنابراين بايـد آمـوزش              
هاي جديد هـمـگـام        پذير باشند و بتوانند خود را با تفكرات و ديدگاه         

كنند و از فناوري روز به نحو مقتضي بهره گيرند. سبك اين فرايـنـد                
شود تا گامي مؤثر در سازگاري تيمي بردارند زيرا پـس از                باعث مي 

آيد آنگاه در صورت منعطف بودن ديـگـر            آموختن، نوبت آموزش مي   
اعضاء، گروه كاري منسجم و سازگاري خواهيم داشت كه كمـتـريـن             

 اصطكاك را با فرايندهاي جديد دارند؛

ب) ازنظر روحي، ثبات دارند: ويژگي ديگر شـخـصـيـتـي افـراد                  
ها است. افـرادي كـه ازنـظـر            عاطفي آن   -پذير، امنيت رواني    انعطاف

روحي احساس امنيت ندارند، ذهني مشغول و ناراحت دارند كـه بـا              
كنند بنابراين    تمام اتفاقات نظير يك چالش يا يك تهديد برخورد مي         

پذيري و سعي در       جاي انعطاف   هاي جديد، به    در رويارويي با موقعيت   
گيري   گيرند و موضع    ها، در مقابل آن جبهه مي       بهره جستن از فرصت   

 كنند؛ مي

پ) خالق هستند: خالقيت، ويژگي ديگري است كـه در افـراد                 
منعطف، وجود دارد. رويارويي با فضاهاي نو و ناشناخته، نـيـازمـنـد                

گيري از آن و خالقيت در نـحـوه سـازگـاري اسـت.                   تدبير در بهره  
شـود زيـرا اگـر فـردي              خالقيت باعث رشد و توسعه سازگاري مي      

معمولي راهي براي سازگاري با موقعيت جديد داشته بـاشـد، فـرد               
هاي متفاوتي كشف خـواهـد         خالق در مواجهه با همان موقعيت، راه      

 كرد.

 پذيرتر شدن بهتر است: براي سازگارتر و انعطاف

 خود را به آموختن و يادگيري عادت دهيم. �

 نقش خود در گروه را از نوع ارزيابي كنيم. �

هاي تازه و     حل  فراتر از مسائل روزمره را ببينيم و به دنبال راه          �
 نامتعارف باشيم.

اگر به خاطر گروه خود را تغيير ندهيد، گروه مـمـكـن اسـت                «  
 »شمارا تغيير دهد.

تعهد: پايبندي به گروه، متعهد بودن به اهداف و الـتـزام بـه                 .3
شرايط گروه شايد معنايي دقيق از تعهد باشد. تعهد به كار و گـروه                 

سازتر اسـت. شـايـد          تر و سرنوشت    كاري مهم   كاري در شرايط سخت   
هـاي     زمان مناسب براي آزمايش تعهد اعضاء، در مشكالت و سختـي          

كاري باشد. البته تعهد اعضاي گروه هنگامي استوارتر خواهد بود كـه             
چـنـيـن       هاي اخالقي و فطري (انساني) بوده و هـم             بر ارزش   مبتني  

درنتيجه انتخاب آگاهانه صورت گرفته باشد زيرا كه اجبار و تحميـل            
رسـد     تأمل به نظر مـي  كند. آنچه قابل   در جهت عكس تعهد عمل مي     

اين نكته است كه تعهد به كار و گروه كاري، ارتباطي بااسـتـعـداد و               
هاي اعضاء، سطح تعهد  هوش افراد ندارد، اگرچه سطح دانش و آگاهي

 برد. را باال و باالتر مي

 تدبيرهايي براي افزايش تعهد:

 هاي خود را به يكديگر گره بزنيم؛ تعهدها و ارزش �

هـايـي      دل به دريا بزنيم و بدانيم كه هر تـعـهـدي ريسـك               �
 دربردارد؛

 تعهدهاي اعضاي گروه خود را ارزيابي كنيم. �

برقراري ارتباط: اعضاي گروه كه با يكديگر ارتـبـاط بـرقـرار                .4
 كنند: مي

 دانند؛ خود را از ديگران جدا نمي �

 گذارند؛ راه ارتباط را بر يكديگر باز مي �

نمايند(اگر با يـكـي از يـاران             ساعت را رعايت مي     24قاعده   �
ساعـت آن      24گروه خود مشكلي يا برخوردي پيدا كردند، در عرض          

 كنند)؛ را حل مي

كنند درجاهايي كه احتمال تيرگي روابـط هسـت،            تالش مي  �
 هاي اعضاي گروه تيره نشود؛ مناسبت

اگر برقراري ارتباط با اعضاي گروه مهم و دشـوار بـاشـد،                  �
 نويسند( قرارداد، عقدنامه و...). جزئيات آن را درجايي مي

 براي بهبود ارتباط خويش بهتر است:

رك و راست باشيم(ارتباط باز كه پايه اعتـمـاد را مـحـكـم                   �
 سازد)؛ مي

ها و مسائل خود و اعضاي گروه را در اولين فـرصـت          كاستي  �
 بيان و بررسي كنيم؛

تا حد ممكن ديگر اعضاء را هم در جريان امور قـرار دهـيـم                �
آيد، بـهـتـر اسـت          (تنها زماني كه پاي اطالعات حساس به ميان مي         

 داريم.) جانب احتياط را نگه

شايستگي و فرهيختگي: تنها سخني كه در ايـن زمـيـنـه                  .5
نَ   « اش  عرض است اين است كه خود كلمه و مفهوم عامه           قابل اظهر مـ
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گويي و در مفهوم خاص ايـنـكـه     نياز از هر گزاف    است و بي  »  الشَمس
شايستگي حضور در هر تيمي بسته به فلسفه تشكيل آن، اصـول و               

شايستگي معياري است   «  باورها، اهداف و نيازهاي همان گروه است.       
گيرد گـاه     براي سنجش كيفيت انجام كار كه گاه مورد تأييد قرار مي      

كند و كسـي كـه         كند اساساً اشتباهي نمي     خير؛ كسي كه كاري نمي    
 »گيرد. كند چيزي هم ياد نمي اشتباه نمي

هاي كاري موفق، داراي اعضاي شايسته و فرهيخته هستند،           گروه
طلبي كه پايبند     ها همراه باروحيه برتري     افزايش سطح دانش و آگاهي    

شـود.    هاي اخالقي است، موجب فرهيختگي و شايستگي مي         به ارزش 
شايد بتوان گفت كه ويژگي اصلي افراد شايسته اين است كه هميشه            

كننـد. ايـن        گاه حد متوسط را قبول نمي       اند ممتاز باشند و هيچ      مايل
تعاليم در مكاتب ديني نيز وجود دارد كـه رهـروان خـود را بـه                     

كـنـد كـه        رو به ايشان گوشزد مي      كنند. ازاين    فرهيختگي تشويق مي  
ها نسبت به ديگران، مالك اصلي موفقيت نيست بـلـكـه              پيشرفت آن 
اي كه دارند مـعـيـار اصـلـي             ها نسبت به ظرفيت بالقوه      پيشرفت آن 

شود. شايستگي، اكتسابي است، اما بر مبـنـاي            موفقيت، محسوب مي  
شود. شايد بتوان گـفـت          ريزي مي   هاي افراد، پايه    استعدادها و قابليت  

بذر شايستگي و فرهيختگي در زمين مساعد با آبـيـاري تـالش و                 
 نشيند. وقفه به بار مي كوشش بي

 براي افزايش كارداني و شايستگي خويش بهتر است:

ها،  به دنبال تخصص برويم(ببينيم كدام چيز است كه مهارت          �
هاي ما را در خود جمع دارد و سپس همان را دنبال            ها و فرصت    عالقه

 كنيم).

 اي از كار را ناتمام نگذاريم). راه را تا پايان برويم(هيچ گوشه  �

 به اجراي كار(دشوارترين مرحله)، بيشتر توجه كنيم. �

 اند از: هاي اعتماد عبارت اعتماد بودن: پايه قابل .6

هاي اصلي: خود و اعضاي گروه را تشويق كـنـيـم تـا                  انگيزه  �
 هاي خود را در چارچوبي درست قرار دهيم؛ انگيزه

اعتماد گروه، به انـجـام هـر            احساس مسئوليت: اعضاي قابل     �
 ها برآيد اشتياق دارند؛ كاري كه از آن

پذيري اسـت و        انديشيدن: قابليت اعتماد فراتر از مسئوليت        �
 پذيري بايد با انديشه همراه باشد تا به درد گروه بخورد؛ مسئوليت

طـلـبـد كـه          پايداري: فراتر از استعداد است و منشي را مي          �
 ها، جا نزنند. اعضاي گروه باوجود دشواري

 اعتماد باشيم بهتر است: ازپيش قابل كه بيش براي اين

هاي خود را بشناسيم: باروي كاغذ آوردن اهـداف و                انگيزه  �
يـك    كنند و كدام    يك منافع گروه ما را تأمين مي        تشخيص اينكه كدام  

تنها منافع شخص ما را؛ سپس هماهنگ كردن منـافـع گـروهـي و                 
 شخصي؛

فاصله ميان حرف و عمل خود كم كنيم يا از ميان ببريم: در                �
 توانيم از فردي كه مورداحترام ما است، كمك بگيريم. اين مورد مي

منظور  هاي بازرسي، به هاي كاري نظير هيئت هدفمندي: گروه   .7
توان آن را هـدف        شوند كه مي    هاي خاص تشكيل مي     انجام مأموريت 

تـوانـد      گذاري كرد. اهداف گروه بسته به نوع فعاليت آن مي            گروه نام 
مدت باشد. براي مثال يك گروه كـاري سـاخـت                مدت يا ميان    كوتاه

سـنـجـي       مدت دارد و يك گروه بررسي و امكـان          تونل، اهدافي ميان  
بندي اهداف با توجه بـه   مدت. البته تقسيم  ساخت تونل، اهدافي كوتاه  

ها نيست بلكه     بندي آن   ترين راه تقسيم    زمان دستيابي به اهداف، مهم    
بندي، سطح مديريتي و حجم كار موردنياز نـيـز            عواملي نظير اولويت  

بسيار مؤثر است. آنچه حائز اهميت اسـت درك كـامـل هـدف و                    
هاي بازرسي، توسط تمامي اعضاي گروه و همچنيـن           مأموريت هيئت 

تسلط فني و مديريتي هر وظيفه كه بر عهده هر يك از اعضـاء در                  
شده، است. اگر هر يك از ايـن دو              راستاي نيل به آن هدف گذاشته     

شـده خـود        مهم ناقص بماند، گروه كاري به هدف از پيش تعيـيـن           
يابد. تشريح مأموريت گروه غالباً توسط مـديـران            راحتي دست نمي    به

شود كه در اين موضوع نيز اعضاي گـروه           ها، انجام مي    مافوق و ابالغيه  
بايد آن را خوب درك كنند و يكديگر را براي درك همه جوانـب آن                

فردي كـه هـر         ياري دهند. تخصص فني، مهارت و ويژگي منحصربه        
باشند بايد به نحوي در خدمت گروه قـرار            يك از اعضاء داراي آن مي     

گيرد كه گروه را در دستيابي به مأموريت دهد. نكته آخـر ايـنـكـه                   
طوالني بودن زمان دستيابي به اهداف در برخي موارد نبايـد بـاعـث             
خستگي، ركود، رخوت و روزمره شدن اعضاي گروه شود، سرپرستـان           

هاي كاري بايد همواره سعي در تجديد نشاط اهداف كنـنـد تـا        گروه
 درازمدت بودن آن باعث كاهش سطح انگيزش اعضاي گروه نشود.

نظم: پيروي طبيعت و نظام آفرينش از نظم ذاتي، الـگـويـي                .8
هاي انساني است تا خود را همگام بـا خـلـقـت                مناسب براي زنجيره  

هـا،    بديل، منظم كنند. ضرورت وجود نظم در تمام فعاليت           بزرگ و بي  
هاي تيمي بر كسي پوشيده نيست. واضح است كه در             خصوصاً فعاليت 

شرايط كار تيمي، وظيفه هر يك از اعضاء زمان اختصاصي انجام كار،            
اي و ديگر جزئيات بايد دقيق و پيوسته    هاي چندوظيفه   زمان همكاري 

گروهي بـاعـث انسـجـام           شده باشد. از سوي ديگر نظم درون         تنظيم
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شود. داشتن نظم تيمي، مستلزم داشتن روحـيـه             كاركردي گروه مي  
پذيري و منظم بودن هر يك از اعضاي آن است. شـايـد بـتـوان                    نظم

ترين ركن منظم بودن يك فرد، داشتن ذهـن مـنـظـم و              گفت مهم 
اند انسـانـي      شناسان ثابت كرده    دهنده است، چنانچه روان     تفكري نظم 

تواند كاري كامالً مـنـظـم          گاه نمي   كه داراي ذهن آشفته است، هيچ     
اي الزم اسـت تـا امـور را                 انجام دهد. زيرا براي منظم بودن، قوه      

ها نظم را حاكم كند. حال اگر فـرمـانـده              بندي و در اجراي آن      اولويت
ها و نظم خـود را         قواي بدن (ذهن) خود آشفته باشد و نتواند اولويت          

 حفظ كند چگونه ممكن است بتواند كارهاي ديگر را انجام دهد.

خواهيـم    داشتن انضباط: انضباط يعني انجام كارهايي كه نمي         .9
خواهيم انجام دهيم    انجام دهيم، تا دست به انجام كاري بزنيم كه مي         

 (انجام كارهاي درست، در زمان مناسب و به دليل موجه).

 هاي ايجاد انضباط: زمينه
داشتـن ذهـن، روي آوردن           باانضباط انديشيدن: فعال نگاه      �

 هاي ذهني، انديشيدن مدام به چيزهاي خوب و... ؛ پيوسته به چالش

ها، شـمـارا از        ها و عواطف: نگذاريد احساس       انضباط احساس   �
كاري كه بايد انجام دهيد، بازدارند يا به كاري كه نبايد انجام دهيـد،              

 وادارند؛

انضباط الزم براي اقدام و عمل: صيقل دادن انديشه و مـهـار           �
اند، ولي كافي نيستند. تفاوت برنده با بازنده در عمـل              ها الزم   احساس

 عملي است. و بي

 تر در گروه باشيم: خواهيم عضوي باانضباط اگر مي

عادت به كار را تقويت كنيم: هرروز كاري الزم انجام دهيم تا              �
هاي خود را بازنگري كنيم تا ببينيم   داريم. اولويت    خود را منضبط نگاه   
 ايم يا خير؛ راه را درست رفته

به چالشي دست بزنيم: براي تقويت انديشـه و اراده خـود،                 �
كاري بزنيم يا طرحي را اجرا كنيم كه مغزمان را به كار اندازد               به  دست

 و در اين مسير باقي بمانيم؛

داريم: از واكنش افراطي پرهيز نماييم، آنچـه    زبان خود را نگاه   �
 را نبايد گفت نگوييم.

ها و آزمودن تـجـربـيـات،          كوشي: به ثمر رسيدن تالش       سخت .10
كوشي همراه آن  شود كه سخت هنگامي با شيريني موفقيت، قرين مي  

 99همه اختراعات و اكتشافـات دنـيـا        « شود. اديسون معتقد است:  
بر تالش و كوشش مداوم است و تنها يك درصـد آن                درصد مبتني   

مرهون شانس است بنابراين مطمئن باشيـد هـمـيـشـه از شـمـا                   
يك درصـد سـهـم شـمـا              تر در دنيا وجود دارد كه آن        شانس  خوش
كوشي، تحت اختيار فرد اسـت   يابي به سخت درصد دست».  شود  نمي
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كوش باشد و يـا       تواند انتخاب كند كه آيا فردي تالشگر و سخت          و مي 
 منتظر بخت و اقبال.

بر همين مـعـنـا       »  شكست مقدمه پيروزي است   « جمله معروف   
ها تجربه كسب كرده و باقوت بيشتـري          تكيه دارد. آنان كه از شكست      

 ترند. پردازند به قله موفقيت نزديك به تالش مي

اند و هيچ بهره هوشي       پيشگامان عرصه علم، كوشاترين افراد بوده     
رسـد.     بدون زحمت، تالش و رنج كوششي به ثمره پـيـروزي نـمـي              

كنـنـد،     هاي دشوارتر حركت مي     سوي مأموريت   هاي كاري كه به     گروه
كوشي   بيشتر از هر گروه ديگري نيازمند به روحيه تالشگري و سخت          

تك اعضاي گروه اين روحيه را در خود پرورش نـداده   هستند. اگر تك   
 شوند. زودي موجب انزواي گروه مي باشند به

شكست حقيقي گروه در كسب موفقيت، زماني سايه بـر گـروه              
اندازد كه روحيه يأس و نااميدي در ميان گروه جريان يابـد              كاري مي 

هاي گـروه را        هاي كاري بايد به نحوي فعاليت       بنابراين مديران گروه  
تنظيم كنند كه اين حادثه شوم اتفاق نيفتد. البته روحـيـه فـردي،               

ها و صبر و استقامت هر يك از           شاكله شخصيتي، توان تحمل سختي    
اعضاي گروه در عدم ايجاد يأس و نااميدي، اصلي گريزناپذير است كه 

 هاي كاري بايد به آن توجهي شايسته داشت. هنگام تشكيل گروه

 هاي يك گروه پيشرفته ويژگي
انـد تـا        العاده با يكديگر در تعـامـل        اعضاي آن بامهارت فوق    .1

بتوانند ازنظريات و انگيزه يكديگر در جهت ايجاد حس اعـتـمـاد و                
 مسئوليت استفاده كنند.

ها در گروه پيشبرد مـوفـقـيـت           تبادل اطالعات و ارائه دانسته     .2
 كند. ها را ضمانت مي آن

شود تـا هـر        كار گروهي و شرح وظايف افراد باعث مي         تقسيم .3
 فرد بتواند در حوزه كاري خود آزادانه فعاليت كند.

آمـوزنـد تـا         هاي مديريت را مي     در اين سيستم افراد مهارت     .4
تـري دسـت       بتوانند تصميمات بهتري اتخاذ كنند و به نتايج مطلوب        

 يابند؛

اعضاء، از زمان و استعداد اعضاي ديگر و حتي سرپرست گروه          .5
 نمايند. استفاده بهينه مي

 هاي اساسي در ايجاد يك گروه كاري پيشرفته گام
هاي ايجاد يك گروه پيشرفته: در          آغاز فراگيري مهارت    -گام اول 

آموزيد چگونه از اطالعات موجود در سازمان استـفـاده            اين بخش مي  
 ها مشخص شود. كنيد تا مسئوليت

 گيري است. وجود اطالعات، الزمه تصميم

شروع كار تيمي در يك تيم پيشرفته با تسهيم اطالعات انـجـام              
رساني دقيق موفقيت كاركنان را در انجام كارهـاي      شود زيرا اطالع    مي

كند. بدون شك تبادل اطالعات و در جريان قـرار             روزمره تضمين مي  
گـردد. هـر        گرفتن افراد گروه از مشكالت، موجب تسريع حل آن مي         

گيري سازمان دخيل باشند، قـدرت        چه افراد بيشتر در فرايند تصميم     
رساني در عمل به معناي فراينـد         سازماني افزايش خواهد يافت. اطالع     

كـنـد.      برقراري ارتباط ميان افرادي است كه اهداف را دنـبـال مـي             
ديگر، افرادي كه با يكديگر جهت رسيدن به نتايج مشتـرك،             عبارت  به

هاي مـخـتـلـف         هاي   كنند، به اطالعات يكديگر درزمينه      همكاري مي 
كاري احتياج دارند. ارتباطات تنها ميان سرپرست اعضاي گروه برقرار           

تر   كه در محيط كاري يك گروه پيشرفته، ارتباطات وسيع          بود درحالي 
 است و شامل اعضاي گروه، سرپرست گروه و مراجع است.

كه   سازي حد و مرزها جهت ايجاد فعاليت متمركز: هنگامي           روشن
كنيد، آزادي    فعاليت خود را جهت تشكيل يك گروه پيشرفته آغاز مي         

آيـد     ها و اختيارات كمي مجسم به نظر مي         عمل آميخته با مسئوليت   
توانيـم انـجـام دهـيـم و انـجـام                  كارهايي را مي    دانيم چه   زيرا نمي 

كارهايي در حيطه وظايف  نيست. در ايـنـجـا مـرزهـا بـاارزش                     چه
نمايند و اين امكان  شوند چراكه در تعريف اختيارات ما را ياري مي       مي

هـاي خـود را          دهد كه تصميمات بهتري بگيريم و فعـالـيـت           را مي 
 مستقيماً انجام دهيم.

 اهداف اصلي يك گروه پيشرفته 
 اند از: چهار هدف اصلي يك گروه پيشرفته موفق عبارت

ها به اين دليل با       هدف و مأموريت مشترك گروه: بيشتر گروه        .1
شوند كه اعضاي گروه تعريف روشن و دقيـقـي از              شكست مواجه مي  

مأموريت خود ندارد. مأموريت يك گروه هدفي براي بقاي آن اسـت.              
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كاري را در جهـت بـرآورده          روشني بدانند چه    اعضاي يك تيم بايد به    

شدن رضايت اعضاي گروه انجام دهند. هر چه هدف و مـأمـوريـت                 
تـوانـنـد،       تر بيان شود اعضاي گروه در مواقع ضروري بهتر مـي            واضح

 تصميم خود را عملي كنند؛

هاي فرايندهاي كاري: فرايند كاري بـه گـروه              توافق درزمينه  .2
دهد تا اعضاء بدانند كه براي انجام فعاليت چگونه بايد عمل             شكل مي 

گيري كنند. درواقع يـك گـروه            كرد و در موارد مهم چگونه تصميم      
تواند چندين فرايند كاري داشته باشد تا اعضاء با كمك گرفتن از              مي
ها بپردازند و جهـت بـهـبـود اثـربـخـشـي                  ها به تكميل فعاليت     آن

 هاي فرايندهاي كاري، به توافق برسند؛  درزمينه

اصول و قواعد عملكردي مشترك: اصول عملكردي مشخـص           .3
كند چگونه اعضاي يك گروه با يكديگر همكاري نمايـنـد. افـراد                 مي

پردازند زيـرا      هاي نحوه انجام كارها با يكديگر به مجادله مي           درزمينه
دانند چگونه بايد همكاري داشته باشند، اصول عملكـردي يـك              نمي

گروه در حقيقت خطوط راهنمايي هستند كه به اعضاي گروه كمـك            
فـكـري و        هاي گروهي به هـم    كنند تا در كنار يكديگر با توانايي    مي

 مشاركت يكديگر بپردازند؛

هاي متفاوت اعضاي گروه: افراد در يـك گـروه                درك نقش  .4
هاي رسمي معـمـوالً       نقش رسمي و غيررسمي هستند. نقش        2داراي  

مـثـال      عنـوان   شود. به    هاي كاري به افراد سپرده مي       توسط مسئوليت 
گري در تعارضات رادارند. برخي        بعضي از اعضاي گروه توانايي ميانجي     

توانند جلسات كاري را مديريت كنند و بـرخـي ديـگـر                 خوبي مي   به
خوبي شناخته شونـد   ها بايد به   توانايي ارائه نظرات رادارند. اين توانايي      

 و مورداستفاده قرار گيرد.

خواهيم سازمـان   سرعت بخشيدن به تغييرات: وقتي مي   -گام دوم 
را از شكل سنتي به يك گروه پيشرفته تبديل كنيم و درواقع سازمان             
را تغيير دهيم در ابتدا يك حس سرخوردگي و نااميدي بـه وجـود                

شود.   كنند اين تغييرات با شكست مواجه مي        آيد زيرا همه فكر مي      مي
احساس سرخوردگي و ناكامي در گروه امري طـبـيـعـي اسـت امـا                

گيرند   كه افراد تيم تصميم مي      محض آن   تواند منبع انرژي باشد. به       مي
سوي گروه پيشرفته داشته باشند همه  تا تغييراتي در جهت حركت به     

تر تغييرات در سازمان پياده شود و دوره      كنند هر چه سريع     سعي مي 
 بحران خاتمه يابد.

 

 

 

 
 اهميت اهداف تيمي
جهت حائز اهميت است كه باعث همـيـاري     اهداف يك گروه ازآن   

گـردد     چنين موجب مـي     شود، هم   تمامي اعضاء و سرپرست گروه مي     
افراد گروه همگي به يك واحد تبديل شـونـد: بسـيـاري از افـراد                     

هاي اهداف فردي تجربه بيشتري دارند تا در اهداف گروهي،             درزمينه
پـذيـر اسـت         ها يك كار با مسئوليت فردي امكان        چراكه در نظر آن   

كه اگر بر عملكرد گروه متمركز داشته باشيم و مشخص كنيم            درحالي
شده   كه اهداف مرتبط با توسعه عملكرد گروه متمركز چگونه مشخص         

توان از نـظـرات كـلـيـه افـراد               است، خواهيم ديد در كار تيمي، مي      
استفاده كرد و از آنان درخواست همكاري با ديگر اعضاء را داشت. در              

هاي تيمي، بايد توجه شود كه اهداف داراي مـحـتـوا و                تعيين هدف 
 كاربردي باشند و در اعضاء ايجاد انگيزه نمايند.

قدرت تصميم گروهي به اين  معناست كه همه افراد با يكديـگـر              
كه اعضاء تنها پيشنهاد بدهند و نهايتـاً رهـبـر              تصميم بگيرند نه اين   

 گروه تصميم بگيرد و اجرا كند.

هـاي     ثبت استعدادهاي طبيعي اعضاي گروه: يكي از مشـخـصـه           
اصلي يك تيم پيشرفته اين است كه تمام اعضاي آن به علت داشتـن     

كنند، البتـه بـه        گيري، احساس غرور و مالكيت مي       اختيار در تصميم  
كنند، فشـاري      هاي سنگين احساس فشار مي      علت پذيرش مسئوليت  

شد، اعضاي گـروه       كه درگذشته توسط سرپرستان گروه احساس مي      
در اين شرايط به هدايت سرپرستان احتياج دارند تـا بـدانـنـد كـه                  

كاري را در چه زماني و چگونه انجام دهـنـد و بـاراهـنـمـايـي                       چه
گيري براي سرعت بخشيـدن در        سرپرستان، بتوانند شروع به تصميم    

تغييرات نمايند. افراد با تشويق يكديگر در جـهـت اسـتـفـاده از                    
 دهند. هاي يكديگر، گروه را به جلو حركت مي توانايي

برداشتن موانع از طريق فرايندهاي گروهي اثربخش: با حركت به           
يابند و    سمت گروه پيشرفته، افراد استقالل بيشتري در كار كردن مي         

آيد. براي حل ايـن مشـكـل، اعضـاء               ها تعارضاتي پيش مي     ميان آن 
توانند از ميان خود تيمي را براي حل تعارضات انتخاب كـنـنـد،                 مي

شود،   سليقه در يك گروه امري مفيد است زيرا باعث مي           البته اختالف 
عقايد و نظرات مختلف و متضاد رو به روي يكديگر قرار گيرند تـا از                

گونه اختالفات يك منبـع   ها، موارد انتخاب شود. همچنين اين   بين آن 
باشند، به خاطر داشته باشـيـد هـدف، حـذف               انرژي براي گروه مي   

نمودن تعارضات نيست بلكه هدف، يافتن سيري است كه از طـريـق      
 گيري بهتر صرف شود. آن انرژي افراد براي تصميم
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هـاي بـارز كـار           هاي پيشرفت و خالقيت: يكي از ويژگي         فرصت
تيمي، توانايي افراد در حل مشكالت پيچيده كاري است. به خـاطـر               
داشته باشيد زماني كه افراد به هر دليلي دچار دلسردي و نـاامـيـدي        

انگيـزي را     اند، تمركز مجدد بر روي نقاط قوت آنان نتايج حيرت     شده
هـاي بسـيـاري در         آورد. اعضاي يك گروه هركدام  توانايي         به بار مي  

بـاشـنـد و         هاي مختلف جهت حل مشكالت را دارا مـي      هاي  زمينه
گردد.   ناهمگوني افراد باعث ايجاد خالقيت و پيشرفت كار گروهي مي         

سوي گروه پيشرفته در حقيقت فرصتي است براي افراد تـا             حركت به 
هاي خود را بشناسند، افراد گروه بايد از سـرپـرسـت                بتوانند توانايي 

گروه درباره مسائل انساني اطالعات دريافت نمايند و بـا بـحـث و                  
كه تأثير مثبتي بر نتايج       نحوي  حل را برگزينند به     نظر بهترين راه    تبادل

 داشته باشند.

ها: در اين مرحلـه از فـرايـنـد           تسلط يافتن بر مهارت  -گام سوم 
گام قبل بـه دسـت          2تغيير، اعضاي گروه بايد از اطالعاتي كه طي         

دانند كه تسهيم اطالعات ميـان        اند، استفاده كنند همچنين مي      آورده
سرپرستان و اعضاي گروه منجر به اتخاذ تصميمات مديريتي بهتـري           

گام قـبـل،    3آمده در  دست هاي به خواهد شد. حال با توجه به مهارت  
افراد آگاهي بيشتري نسبت به نيازهاي خود جهت ارتقاء بـه دسـت              

 اند. آورده

تسهيم اطالعات و اعتماد به يكديگر: هر چه افراد بـه اطـالعـات                
هاي خود نياز داشته بـاشـنـد، مسـئلـه              بيشتري جهت انجام فعاليت   

شود معموالً اگر افـراد اطـالعـات         اعتماد به يكديگر بيشتر نمايان مي     
ها بر اين     حساسي را درخواست كنند، سرپرست يك سري محدوديت       

كه يك گروه پيشرفته براي بقاي خـود          كند، درحالي   ها اعمال مي    داده
 احتياج به حس اعتماد باال ميان اعضاي خود دارد.

هـا از      سرپرستان بايد به افراد گروه خود اعتماد كنند و بدانند آن          
حاميان سازمان هستند و منافع آن را به مخاطره نخواهند انـداخـت،             
به خاطر داشته باشيد كه حس اعتماد ميان اعضاء يكپارچگي ايـجـاد       

كند. البته نبايد فراموش كرد كه هرگونـه اطـالعـات در زمـان                    مي
 مناسب خود در اختيار افراد گيرد تا منجر به نتايج مطلوب گردد.

 تسلط يافتن بر تسهيم اطالعات در يك گروه پيشرفته
مـانـد.      طرفه مـي    2تسهيم اطالعات در يك گروه، مانند خيابان        

ا هاي   اعضاي گروه اطالعات بسياري درزمينه     ي  مختلف بـه دسـت        ھ
اطـالع بـاشـنـد و            ها بي   آورند كه ممكن است سرپرستان از آن        مي

بالعكس در يك گروه پيشرفته اعضاء از اطالعات، استفاده بـهـيـنـه               
كنند و نيازهاي خود را براي مديـران بـازگـو كـرده و اثـبـات                    مي

نمايند، دسترسي به اطالعات جديد و حساس به نفع تمام اعضاي             مي
 گروه و كل سيستم كاري خواهد بود.

 

 بحث آخر
يابي گروه به عملكردي مناسب، آنـچـه ضـرورت              محض دست   به

يابد حفظ اين عملكرد در همان سطح و يا ارتقاي آن است، زيـرا                 مي
عدم ثبات در اين مرحله موجب برگشت افراد به عادات و رفتـارهـاي              

دهند، برايشـان     گردد. هر فعاليتي را كه افراد دائماً انجام مي           سابق مي 
دهد بنابراين جهت     شود و كار آيي آنان را كاهش مي         كننده مي   خسته

حفظ كار آيي افراد بايد همواره مذاكرات و مباحث كـاري در گـروه           
هاي متنوع باعث پيشرفـت   توانيد با روش جريان داشته باشد. شما مي    

اي است، عـالوه       صورت دوره   گيري عملكرد گروه به     گروه شويد، اندازه  
صورت فصـلـي در گـروه           بر اينكه حداقل بايد يك فرايند ارزيابي به       

پذير است كه بهتـريـن        اندازي شود. اين كار به چندين روش انجام          راه
آن استفاده از ابزارهاي ارزيابي گروهي است كه چگونگي عـمـلـكـرد              

نمايند. هر يك از اعضاي گروه بـايـد يـك               كلي گروه را مشخص مي    
پرسشنامه تهيه كنند و به آن امتياز دهـنـد سـپـس افـراد بـراي                    

ها، جلساتي تشكيل دهند تا بتواننـد         نظر در خصوص پرسشنامه     تبادل
هاي مـفـيـد       مشكالت اساسي واصلي گروه را بيابند. يكي ديگر از راه   

براي حفظ انرژي و اتحاد ميان اعضاي گـروه شـنـاخـت افـراد در                   
هاي مهم است. شناختن يكديگر در حقيقت راهـي اسـت             ¬ موقعيت

هـا در       جهت قدرداني از اعضاي گروه براي مشاركت ارزشمـنـد آن           
 فعاليت تيمي.

شناخت نيازهاي رواني افراد، براي سالمتي بلندمدت گروه امـري          
ضروري است غالباً عملكرد نامطلوب افراد در يك گـروه، نـاشـي از                

هاي نيازهاي خود در محيط كاري اسـت.           كمبود آگاهي آنان درزمينه   
كارهاي مثبت افراد بايد شناخته و قدرداني شود و تمـامـي اعضـاي               
سازمان بتوانند نيازهاي خود را بشناسند تا رفتارهاي اجتماعي آنـان           

خواهـيـد هـمـواره در مـيـان               نسبت به گذشته بهبود يابد. اگر مي       
هاي كاري رقيب خود در صدر جدول باشيد، به استانـداردهـاي              گروه

ها در يك سازمان بايد با سرپرستان         كاري اهميت دهيد. اعضاي گروه     
همكاري كنند و براي آشنايي به نحوه عملكرد رقبا با نيازهاي مراجع            

ها بـه خـلـق       آوري اطالعات بپردازند و با استفاده از اين داده  به جمع 
 هاي جديدي، فراتر از عملكرد كنوني سازمان بپردازند. ايده
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 ارتقاي سالمت نظام اداري  تأكيد بازرس كل استان سمنان بر
ترين   محمدتقي مشهدي بازرس كل استان سمنان در جمع مديران و معاونين بنياد شهيد استان سمنان: ارتقاي سالمت نظام اداري، بزرگ                      

 عنوان دستگاه نظارتي عام داراي اولويت است. هاي نظارتي است و طبيعتاً براي سازمان بازرسي به دغدغه دستگاه

 بازرس كل كردستان در جمع مديران شهرداري استان
زباني مردم با     گفت: بخشي از همدلي و هم       1394مهرورز بازرس كل استان كردستان در جمع مديران شهرداري استان با اشاره به شعار سال                

هاي اجرايي، كاهش انحراف از قوانين و مقررات، كاهش مفاسد اقتصادي و اداري و جلب                       رساني بيشتر دستگاه    دولت منوط به خدمت    
هاي اجرايي و نظارت عاليه سازمان بازرسي كل          سازماني دستگاه   هاي درون   باشد كه اين مهم نيازمند تقويت نظارت        رجوع مي   رضايتمندي ارباب 

 تر خواهد نمود. كشور خواهد بود و قطعاً وظيفه سازمان بازرسي كل كشور را سنگين

 گزارش تصويري
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 هاي اجرايي و نظارتي استان بازرس كل آذربايجان شرقي در نشست شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاه
هـاي     جمهور همراه بود، اظهار داشت: بحث الكترونيكي كردن خدمات دسـتـگـاه               علي كرمي در اين نشست كه با حضور معاون حقوقي رئيس          

توسط شوراي عالي اداري كشور تصويـب و جـهـت اجـرا                  1393اي در شهريورماه سال       نامه  اجرايي بسيار مهم است و در اين خصوص آئين        
شده است. اگر قرار است سالمت نظام اداري محقـق             ها ابالغ   ها، نهادهاي عمومي غيردولتي و استانداري       ها، مؤسسات، شركت    تمامي وزارتخانه   به

 نامه مذكور اجرا و عملياتي شود. شود بايد آئين

 وگو و ديدار بازرس كل استان البرز با استاندار گفت
 وگو كرد.  مهندس طهايي استاندار البرز در اداره كل بازرسي استان حضور يافت و با بازرس كل اين استان ديدار و گفت 

خواري، تغيير كاربري اراضي و تعرض به منابع ملي و همچنين برخورد با                 هاي كاربردي، مبارزه جدي با زمين       وگو ارائه آموزش    در اين گفت  
 وسازهاي غيرمجاز بحث و بررسي شد. ساخت
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 مديركل و بازرسان دفتر نظارت، ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات سازمان در بازرسي كل خراسان رضوي
روز از بازرسي كل خراسان رضوي        5مديركل و بازرسان دفتر نظارت، ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات سازمان از دوم خرداد به مدت                    

 بازديد كردند.

 ريزي و امور مجلس سازمان در بازرسي كل استان يزد حضور معاون برنامه
روزه خود وارد فرودگاه يزد شد و مورد استقبال بازرس كل             ريزي و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور در سفر يك            شاهرخيان معاون برنامه  

واطالعات دادگستري كل استان و دادستان         اسناد و امالك و رئيس حفاظت        استان يزد، معاونت سياسي، امنيتي استانداري، مديركل ثبت         
 عمومي و انقالب يزد قرار گرفت.
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�.کنیم غفلت نباید این از بهتر؛ و ترخالص بندگی ایجاد متعال، خداي با ترمحکم اتّصال و ارتباط ایجاد يوظیفه


 صاخال ما، تعبّد باشیم؛ کرده عمل خودمان الهی يوظیفه به که کنیم کار چه ما که است این بگیرد، قرار ما مدّنظر در و باشـد مهم باید ما براي آنچه�•
 .کنند توجّه آن به باید خیلی مسئولین، که است ايوظیفه آن این،. باشد شده تأمین ما صالح عمل ما، عمل ما،


 دیدار در بیانات


 نمایندگان


 شوراى مجلس


 اسالمى


04/03/1393 


ي فرصت یکساله
خدمت براي 


نمایندگان فعلی 
 مجلس


 تنبلها، براي رحمت، و غفران این لکن اســت »رَحیم غَفورٌ« هم متعال خداي باالخره حاال. کنیم تالش پاســخگویی؛ براي کنیم آماده باید را خودمان�•
�است. بعید خیلی هاالابالی براي اعتناها،بی براي


 حقّ رعایت میزان با میزانها، همین با معیارها، همین با. بکشیم زحمت کنیم، کار کنیم، تالش بشمریم، مغتنم هسـت فرصـت حاال که سـالی یک این�•
 .بکنیم حرکت میزانها این با شائق، دل حق، نظر صادق، لسان الهی،


 دیدار در بیانات


 نمایندگان


 شوراى مجلس


 اسالمى


04/03/1393 


به  یهایتوصیه
نمایندگان مجلس 


 شوراي اسالمی


 اقداماتی ينحوه بر سال، آخر انتخاباتِ عامل که باشید مراقب است؛ آخر سال این در - خانمها و آقایان - دوستان رفتار ينحوه به مربوط توصـیه یک�•
�.نگذارد اثر میکنید، سال این در که


 ینا میدهد؛ دست حوصلگیبی حالت یک کار، آخر آن� ...بگیرد  قرار توجّه مورد دقّت با ششم يبرنامه�... است  ششم يبرنامه به مربوط دوّم يتوصیه�•
�.نگیرد را ششم يبرنامه دامان آفت،


�.دولت با بخصوص قوا، دیگر با تعامل است؛ تعامل يمسئله دیگر، يتوصیه یک�•
ــت خالف کار فالن بر بنایش که کنیم متّهم اوّل از را مقابل طرف ما اینکه�• ــازش بر بنایش یا - اس ــت س ــت خیانت بر بنایش یا اس  رب بنایش یا اس


�بود. نخواهد پذیرامکان تعامل نگاه، این با نمیشود؛ این - است شخصی يسوءِاستفاده
 است همدلی در ما مشکل] امّا[ هست، زبانیهم کشور در خوشبختانه مقاومتی، اقتصاد مورد در. است مقاومتی اقتصاد مهمّ يمسئله چهارم، يتوصـیه�•


�.شود آورده باور باید مقاومتی اقتصاد يمسئله به دندان بُن از یعنی�...


 دیدار در بیانات


 نمایندگان


 شوراى مجلس


 اسالمى


04/03/1393 


 
 







 
 


�.دش خواهد آسان بیرونی مسائل حلّ کنیم، استفاده کلمه حقیقی معناي به داخلی ظرفیتهاي از کنیم، تقویت داخل در را تولید توانستیم ما اگر�•
�.باشد ايهسته يمسئله همین فقط دنیا اقتصادي هايکلفتگردن با صهیونیسم، با آمریکا، با غرب، با ما مسائل يهمه که نیست جوراین�•
 در قتوآن شد، این اگر�... است  امام بیانات و ينامهوصیت ،فرمایشات هم، معیار. باشد اصولی مواضع مرتفع بناي باید اسالمی شوراي مجلس يشاکله�•


 .شد نخواهیم دچار ما سلطه نظام در غلتیدن فرو هولناك پرتگاه


پیرامون اي نکته
 ايمسائل هسته


 به که است چیزهایی همان دقیقاً شده، گفته علناً که چیزهایی آن... کردیم  اظهار علناً ما که است چیزهایی همان مواضع، اي،هسـته مسـائل مورد در�•
�.است اینها نظام اساسی مواضع شده؛ گفته کتباً هم شده، گفته زباناً هم شده؛ گفته همانها هم مسئولین


 دايخ به توکل با و خدا امید به شاءاللَّهان بایسـتی میکنند؛ کار دارند هازمینه این در میریزند، عرق واقعاً تالشـند، مشـغول کارند، مشـغول ما برادران�•
 .کنند تأمین شاءاللَّهان است، نظام مصلحت و کشور مصلحت که چیزي آن بتوانند و کنند پافشاري مواضع همین بر متعال


 در بیانات


 امام دانشگاه


 حسین


السالم علیه


30/02/1394 
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واژگان کلیدي


بیانات در دیدار با 
نمایندگان مجلس شوراي 


اسالمی


1394/03/06


تعبد آحاد 
ملت


ایمان و 
عمل صالح


استحکام 
ارتباط با 


خدا


پاسخگویی


برنامه 
ششم 
توسعه


تعامل با 
دولت


اقتصاد 
مقاومتی


تقویت 
تولید 
داخلی


مسئله 
هسته اي


کمبود 
منابع


مواضع 
اصولی
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 یجزئیات تکمیل


 توصیه به نمایندگان مجلس شوراي اسالمی پنج
 .نگذارد اثر کنیدمی سال این در که اقداماتی نحوه روي بر سال آخر انتخاباتِ عامل که باشید مراقب�-1


 .نگیرد را برنامه این دامانحوصلگی بی آفتگرفته و  قرار توجه مورد دقت با ششم برنامه�-2


 تعامل کنید. دولت و مجریه قوه با خصوص به کشور گوناگون هايدستگاه همهو  قوا همه با�-3


 .ینیدبب  کامالً  را مقاومتی اقتصاد مسئله ششم برنامه قانون درو  بگیرد انجام باید هم همدلی هست زبانیهم مقاومتی اقتصاد مهم يمسئلهدر �-4


 .یستادا بایستی مواضع این روي�بوده و امام وصیتنامه و فرمایشات معیار براساس اصولی مواضع مرتفع بناي باید اسالمی شوراي مجلس شاکله�-5


 حل مشکلِ کمبود منابعراه
 داخلی منابع توزیع و در تقسیم هاو رعایت اولویت جوییصرفه�-1


 مالی انضباط�-2


 
 







