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 ناشرمقدمه
هاي اصلي اجتماع بوده و به عنوان يك سيستم اجتماعي به هاي امروزي از شالودهسازمان

تر نظام منظور دستيابي به اهداف نسبتاً مشخص و در راستاي عملكرد اصلي يك سيستم جامع

سازمان بوده و مشكالت افراد در نيروي انساني، مؤثرترين و مهمترين ركن هر . انديافته

 شرايط و هاست كه ممكن است باها، اطالعات و توانايياي نگرشها معطوف به پارهازمانس

زيرا رفتارهاي شغلي افراد برخاسته از بينش، دانش و . نيازهاي سازمان تناسب نداشته باشد

هاي موجود، توانند با اطالعات و مهارتمدت نميهاي آنان است و افراد در طوالنيمهارت

از طرف ديگر تغييراتي كه هر لحظه در علوم و فناوري، ارتباطات، . ثربخش باشندكارآمد و ا

ها اي كارمندان سازمانهاي حرفهآيد، ضرورت تغيير در توانايي پديد مي…اقتصاد، سياست و 

.سازدرا دوچندان مي

اوم هاي كارمندان را ارتقا دهد، آموزش مدتواند توانايييكي از اقدامات راهبردي كه مي

 موجب توسعه سازمان و ، سبب پويايي افراد و در سطح كالن،كه در سطح خردآنان است 

ي كه اشدهطراحيهاي از پيشها و برنامهها به فعاليتاين آموزش.شودوري ميافزايش بهره

اي است  تجربه،به تعبيري ديگر.شود اطالق مي،هدف از آن ايجاد يادگيري در فراگيران باشد

اي و سازماني به منظور ايجاد  براي حل مسائل حرفهزيي بر يادگيري در جهت توانمندسامبتن

.تغييرات در افراد تا بتوانند توانايي خود را براي انجام دادن كار بهبود بخشند

هاي مرتبط با سامانه ارتباط دوره«رو داريد، از مجموعه منابع آموزشي اي كه پيشدرسنامه

موضوع بخشنامه ابالغي معاونت محترم توسعه مديريت و سرمايه انساني » )سامد(مردم و دولت 

و هاي دوره  است كه براساس سرفصل5/8/1389 مورخ 40573/200رئيس جمهور به شماره 



خخخخمقدمه ناشرمقدمه ناشرمقدمه ناشرمقدمه ناشر

ريزي و توسعه آموزش معاونت آموزشي مركز برداري فراگيران، به همت دفتر برنامهبراي بهره

.تدوين شده است

 و آقايان  ايران رادمنشم است مراتب سپاس و امتنان را از سركار خانم در اين راستا الز

، و آقايان  در تدوين در فرآيند ساماندهي، راهنمايي و نظارتمصطفي روزبهعلي و احمد ذاقلي

 وريحانه قوسي، نژادمهتاب حبيب، زهرا اميرخانيها فرزاد سوري و سيدمجتبي معرفتي و خانم

آرايي  در صفحهپورنوشين ايماندآوري، اصالح و ويرايش نهايي و خانم ، در گر ليال مهرباني

.مجموعه، اعالم نماييم

، ضرورت …هاي مختلف دانشي، علمي و بديهي است بروز تغييرات سريع در حوزه

بازنگري و انجام اصالحات به منظور رفع اشكاالت و رسيدن به مرحلة كمال مطلوب را بيش از 

شود اندركاران محترم تقاضا مينظران و دستاز همه استادان، صاحب. سازدپيش آشكار مي

هاي اصالحي، اين مركز را در امر اصالح با همكاري، راهنمايي و ارائه پيشنهادها و ديدگاه

.درسنامه حاضر و تدوين ساير آثار مورد نياز كارمندان دولت ياري نمايند

مركز آموزش مديريت دولتي



مقدمه
لفه در ؤترين م اصلي،ورد تاريخي زندگي اجتماعي بشر است و انسانا مهمترين دست،نسازما

يكي از اركان مهم و عناصر حياتي در يك مديريت سالم و . رودبه شمار ميپيكره سازمان 

بنابراين يكي از وظايف اصلي . كارآمد، وجود نظامي كامل و دقيق براي نظارت و كنترل است

انجام هر فعاليتي در سازمان، در صورتي موفق و . باشد و كنترل ميمدير سازمان، نظارت

.هاي الزم نسبت به آن به عمل آمده باشداثربخش خواهد بود كه كنترل

 آگاهي ،ها و انجام عملياتمديران به وسيله كنترل و نظارت نسبت به نحوه تحقق هدف

 وجود هرگونه انحراف از اهداف و ت و قدرت پيگيري پيدا خواهند كرد تا در صورفتهيا

هيچ سازماني بدون داشتن . ها و تخطي از انجام عمليات، توان اصالح آنها را پيدا كنندبرنامه

تواند از منابع و امكانات خود به درستي استفاده يك سيستم دقيق و جامع نظارت و كنترل نمي

.هاي خود موفق باشد و در تحقق هدفهدرك

ضرورت وجود نظارت و كنترل و سفارش به داشتن يك نظام قوي و دقيق به كيد بر أالبته ت

: توان گفتمعناي توصيه به نداشتن اعتماد به كاركنان نيست؛ بلكه در يك عبارت كوتاه مي

 يعني هم بايد به كاركنان سازمان ؛»اعتماد در سازمان خوب است؛ ولي نظارت الزم است«

رت و كنترل ااگذار نمود، و هم نسبت به عملكرد آنها نظاعتماد كرد و كارها را به آنها و

مناسبي انجام داد و اين دو، هيچ تضاد و منافاتي با هم ندارند؛ چرا كه نظارت و كنترل، تنها 

؛ها و كاركنان سازمان نيستهاي برنامهجستجو و تكاپو براي دستيابي به نقاط ضعف و كاستي

هاي افراد ها و تواناييد به دنبال يافتن نقاط قوت برنامهبلكه در نظارت صحيح و اصولي، هم باي

اركنان سازمان؛ زيرا شناخت نقاط كهاي ها و كاستيبود و هم در پي يافتن نقاط ضعف برنامه

سازمان ارتقاي سطح هاي سازمان و كاركنان آن، نقش بسزايي در مثبت و استعدادها و توانايي

ت معقول و اتوانند تصميمهاي شناخته شده افراد ميتواناييدارد و مديران سازمان با توجه به 

يي و آله، هم كارأهاي سازماني آنها بگيرند؛ اين مستري در مورد كاركنان و نقشصحيح

شد و تكامل و پيشرفت كاركنان سازمان رموفقيت سازمان را به دنبال خواهد داشت و هم به 

.كمك خواهد كرد



ذذذذمقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

…پذيري و گويي، شفافيت، مسئوليتيمي همچون پاسخ در زمره مفاه،نظارت همگاني

 با بررسي . استشده مطرح  حوزه مديريت دولتي نوين درباشد كه در دو دهه معاصرمي

.هاي ديني نيز دست يافتهاي اين مهم در آموزهتوان به ريشهزواياي مختلف موضوع، مي

ا است كه بي فرهنگ اسالم حوزه وظايف مديريت و دراساسي از مفاهيم  كنترلنظارت و

ي، انحرافات فرد ازپيشگيريراهنمايي مشفقانه، اطمينان از تحقق اهداف سازماني وهدف

جمله از اين رو، از . شودي و طراحي ميبين پيشي از مسير اصلي برنامه، و اجتماعسازماني

ق اخال فرهنگي، سياسي، اجتماعي، مديريت،مختلفهاي رصه است كه در عيموضوعات

.تو مورد توجه قرار گرفته اسكاربرد داشته…اي، رفتار سازماني و حرفه

هاي فرهنگي يك سيستم اجتماعي لفهؤ مبرآيند و پيامد اثربخش نيز،1سرمايه اجتماعي

گويي و پاسخاي،هايي نظير اعتماد، مشاركت داوطلبانه، هنجارهاي حرفهلفهؤاست كه در آن م

هاي مديريتي، ديريتي نظير نظارت و كنترل رسمي، رايزنيهاي م هزينه، موجب كاهش…

 و امكان استفاده از زمان و سرمايه در جهت  شده…وكندي ناشي از سيستم بوروكراتيك

.دآورمي فراهم  راوري بيشترهايي با بهرهانجام فعاليت

بع انساني منا مبتني بر عوامل فرهنگي و اجتماعي اجتماعي عمدتاًهسرمايبه عبارت ديگر، 

و  چه در سطح مديريت كالن توسعه كشورها،بوده و شناسايي آن به عنوان يك نوع سرمايه

مديران را در هاي نظارتي را كاهش و تواند هزينه مي،هاها و بنگاهچه در سطح مديريت سازمان

. ياري كند و ارتقاي عملكردهاهدايت بهتر سيستم

1 Social Capital



:بخش اول

 نظارت و كنترل

يهدف كل
ي نظارت همگانيند نظارت و كنترل و مبانيم و فرآيران با مفاهي فراگييآشنا

ياهداف رفتار
:ن بخش قادر خواهند بوديران پس از مطالعه ايفراگ

.ح دهندي آن را توضيريف كرده و آثار به كارگينظارت را تعر)1

.ن كنندايند نظارت و كنترل را به اختصار بيفرآ)2

.ل كنترل و نظارت را نام ببرندير و وسايتداب)3

.سه كننديكننده را با هم مقا و اصالحگيرندهپيشيهاكنترل)4

.نديل نمايت را تحليري مدي اطالعاتيهاستميارتباط كنترل مؤثر با س)5

را در امـر نظـارت بـه طـور خالصـه            ) ع(ن  يرالمـؤمن يو ام ) ص( اسالم   يامبر گرام يره پ يس)6

.ندبازگو كن

. را ذكر كنندي نظارت همگانيمبان)7

.ح دهندي را توضي گسترش نظارت همگاني برايسازنهي زميراهكارها)8



3333كنترلكنترلكنترلكنترلوووونظارتنظارتنظارتنظارت

اتيم و كلي مفاه-1

تعريف كنترل-1-1
انتظار اين اي براي سازمان تهيه شد و تمهيدات الزم براي اجراي آن به عمل آمد،وقتي برنامه

 تحقق پيدا كند و هنگام اجراي برنامه، ،ي شده استبينهايي كه در برنامه پيشاست كه هدف

هاي تعيين شده  به سوي هدفاطمينان وجود داشته باشد كه حركت سازمان كامالًاين 

.شودگيري شده است و جزئيات برنامه به صورت دقيق اجرا ميجهت

ه دستيابي به اين اطمينان كه در صورت مشاهده انحراف، براي تصحيح آن اقدام الزم ب

.نامند مي»نظارت و كنترل«آيد، نيازمند فرآيندي است كه آن را عمل مي

 كنترل و نظارت را ،استيفن رابينز. تعاريف متعدد و گوناگوني از كنترل و نظارت شده است

ها به منظور حصول اطمينان از فرآيند تحت نظر قرار دادن فعاليت«: كنداينگونه تعريف مي

شوند و اصالح انحرافات قابل مالحظه و اند، انجام ميريزي شده برنامهاينكه آنها همانگونه كه

)600، 1986من، ياستونر و فر(» .مهم

بدين ترتيب كنترل، فرآيندي است براي حصول اطمينان از اينكه آيا اقدامات و 

بيني شده براي سازمان هايي كه در سازمان در حال اجرا است، در راستاي اهداف پيشفعاليت

بنابراين نظارت و كنترل فرآيندي است كه ريزي شده است يا نه؟ منطبق با اقدامات برنامهو

 مقايسه »عملكردها«را با » هابينيپيش« و »موجودها« را با »هامطلوب» «هاهست« را با »بايدها«

ن  در اختيار مديران و مسئوالها،كند و تصوير واضحي از اختالف يا تشابه بين اين گروهمي

.دهدمربوط قرار مي

اي اصلي فرآيند كنترل ز تعريفي از كنترل ارائه داده كه در آن عناصر و اج،رابرت ماكلر

ار براي تعيين دمديريت كنترل، تالشي است سيستماتيك و نظام«: نشان داده شده است

ا  مشخص كردن اينكه آي؛استانداردهاي عملكرد واقعي با استانداردهاي از پيش تعيين شده

 و تعيين ميزان اهميت آنها و انجام اقدامات اصالحي براي حصول ؟انحرافاتي وجود دارد يا نه

يي ممكن، در جهت آثر و با حداكثر كارؤاي بسيار مبه شيوهسازمان اطمينان از اينكه همه منابع 

)600، 1986من، ياستونر و فر(» . مورد استفاده قرار گرفته استسازماندستيابي به اهداف 
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ضرورت كنترل و آثار آن-1-2
توانند مطمئن باشند كه رويدادها بر طبق برنامه به وقوع خواهد پيوست و مديران هرگز نمي

باشد؛ چرا كه اندركار سازمان به سمت اهداف تعيين شده ميحركت همه عوامل دست

؛ به منظور هاي عملياتي سازمان همواره با درصدي از خطا همراه استها و برنامهبينيپيش

 ضروري است كه از فرآيند كنترل ،مصون ماندن از خطا يا كاهش ميزان آن و اصالح عملكرد

هر مديريتي كه بخواهد بدون داشتن سيستم كنترلي، سازمان را اداره . كنندهو نظارت استفاد

ها كند، فاقد تضمين الزم براي صحت و دقت عمليات و نيز اجراي كامل و صحيح برنامه

همچنين حصول اطمينان از كيفيت و كميت كاالها و خدماتي كه در سازمان ارائه . اشدبمي

شود، تنها در صورتي ميسر است كه يك سيستم مؤثر كنترل و نظارت در سازمان وجود مي

داليل متعدد ديگري نيز وجود دارد كه وجود يك نظام دقيق و مناسب كنترل و .داشته باشد

اينك برخي از اين داليل .كيد داردأ بر اهميت و جايگاه ويژه آن ت وساختهنظارت را ضروري 

.دهيمرا به اختصار توضيح مي

اشراف بر اثربخشي ساير وظايف مديريت-1-2-1

ريزي، سازماندهي و رهبري در سازمان بر كسي پوشيده نيست؛ لذا ضرورت و اهميت برنامه

جزاي اصلي مديريت سازمان شناخته اين امور به عنوان وظايف اصلي مدير و عناصر و ا

اند؛ اما اين كارها همواره قرين توفيق نيستند و در راستاي تأمين اهداف اصلي سازمان قرار شده

بنابراين بايد به دنبال ابزاري باشيم كه بتواند ميزان موفقيت آنها را در تالش براي . گيرندنمي

اي جز طراحي يك سيستم جامع و چاره براي اين منظور، .تأمين اهداف سازمان مشخص كند

كند كه اثربخشي و موفقيت كنترل به مديريت كمك مي «.اصولي كنترل و نظارت وجود ندارد

ريزي، سازماندهي و رهبري خود را تحت نظر و كنترل قرار داده و در صورت نياز، برنامه

)600، 1986من، ياستونر و فر(» .اقدامات اصالحي را انجام دهد

العمل مناسب در برابر تغييرات محيطيبيني عكسپيش-1-2-2

تواند بدون توجه  و نميهدوسازمان به عنوان يك سيستم باز، همواره در تعامل با محيط خود ب

محيط سازمان داراي عوامل و پارامترهاي . به محيط و تعامل با آن، به حيات خود ادامه دهد
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تغيير و تحول به صورت جزء الينفك . ول هستندمتعددي است كه همواره در حال تغيير و تح

ها درآمده است؛ قوانين و مقررات دولتي اصالح يا قوانين و مقررات و هميشگي محيط سازمان

شوند؛ آيند؛ بازارها جا به جا ميهاي جديد به وجود ميشوند؛ تكنولوژيجديدي تصويب مي

ند كه نظر مردم را به خود جلب كنند؛ كنرقبا از سراسر دنيا كاالها و خدمات جديد عرضه مي

افتد كه شوند و تغييرات مهم ديگري اتفاق ميها و نيازهاي مردم عوض ميمدها و سليقه

ها بايد به دنبال شناسايي اين بنابراين سازمان.ها داشته باشدبر سازمانمهميتواند تأثيراتمي

مديران به . نطباق با اين تغييرات باشندالعمل مناسب براي تعامل و ابيني عكستغييرات و پيش

توانند تغييراتي را كه بر كاالها و خدمات سازمان تأثير دارند، شناسايي و وسيله كنترل مي

.هاي پيش آمده استفاده كنندوسيله تهديدات را مهار و از فرصتبدين

ت ر، يعني نظاهاي اخير، اين جنبه از كنترلبا توجه به آهنگ سريع تغييرات محيطي در سال

.بر تغييرات محيطي و كنترل تأثيرات آن بر سازمان، اهميت بيشتري پيدا كرده است

اطمينان از روند صحيح پيشرفت كارها-1-2-3

دليل ديگر ضروري بودن كنترل، تحت نظارت قرار دادن روند پيشرفت كارها و اصالح «

)602، 1986من، ياستونر و فر (».اشتباهات است

بيني هايي پيش منظور دستيابي به اهداف اصلي خود كه در قالب برنامه يا برنامهسازمان به

اي را بر عهده ، هر كدام وظيفهآناي مختلف هشده است، همواره در حركت است و قسمت

به منظور حصول اطمينان از پيشرفت . بيني شده خود برساننددارند تا سازمان را به اهداف پيش

طراحي و اجرا شود كه بتواند بر روند پيشرفت  در سازمان، سيستميكارها ضروري است كه

.كارها نظارت داشته باشد

داريامانتشويق به  ت-1-2-4

 كاركنان و اعضاي سازمان نسبت به سازمان و منابع و امكانات آن، يكي از نيازهاي داريامانت

 نگهداري و در جهت تواند از منابع و امكانات خودسازمان در صورتي مي.ضروري است

دستيابي به اهداف خود از آنها استفاده بهينه نمايد كه كاركنان و اعضاي سازمان، افرادي 

مورد از امكانات سازمان و خيانت نسبت به آنها  باشند و از استفاده نادرست و بيدارامانت
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خيانت احتمالي  و جلوگيري از داريامانتبه منظور ترغيب و تشويق كاركنان به . ندكنپرهيز 

.براي كنترل و نظارت بر عملكرد آنان طراحي شودآنان ضروري است كه سيستمي

هاي بعد ذكر خواهد شد، كنترل و نظارت هاي كنترلي كه در فصلدر ميان انواع سيستم

.تر است مفيدتر و اثربخش،داريامانتمخفي و پنهاني در ترغيب كاركنان به 

مردمترغيب به مدارا با -1-2-5

هاي دولتي و شكايت مردم از نحوه ها، به ويژه سازماننارضايتي مردم از ادارات و سازمان

عملكرد و رفتار كاركنان اينگونه ادارات، ريشه در نحوه رسيدگي آنها به كار مردم و شيوه 

.برخورد و رفتار آنها با ارباب رجوع دارد

كاري، امروز و فردا كردن و شان، كميهاها به خواستهتوجهي كاركنان سازمانمردم از بي

درست است كه . طوالني شدن بيش از اندازه فرآيند بعضي از كارها، به شدت ناراضي هستند

گيرد، اما نارضايتي ت ميأبرخي از اين مشكالت از برخي قوانين خشك و دست و پاگير نش

رخورد و عملكرد كاركنان اغلب مردم از اجراي قوانين و مقررات نيست، بلكه مردم از نحوه ب

اند كه كاركنان به عبارت ديگر، مردم از اين جهت ناراضي. ها ناراضي و شاكي هستندسازمان

بنابراين الزم است كه .كنند و به فكر حل مشكالت مردم نيستندها با آنها مدارا نميسازمان

ان سازمان را نسبت به هاي گوناگون، كاركنهاي مختلف و از راهها، به شيوهمديران سازمان

 انجام اين كار، دارا بودني براهايكي از بهترين راه. مدارا كردن با مردم تشويق و ترغيب كنند

در اين مورد نيز كنترل و نظارت مخفي و . يك سيستم جامع و اصولي كنترل و نظارت است

.اشتپنهاني، بيشترين تأثير را خواهد د

زيريارتباط كنترل با برنامه-1-3
كنترل و نظارت به عنوان يكي از وظايف اصلي و اساسي مديريت سازمان، ارتباط مستحكم و 

گيري، ريزي، تصميم مثل برنامهـواضحي با ساير وظايف دارد؛ زيرا ساير وظايف مديريت 

 در صورتي به طور موفق و اثربخش انجام خواهند شد كه يك سيستم ـسازماندهي و رهبري 

از اين رو، در حالي كه نظارت و . ارت و كنترل در سازمان وجود داشته باشدجامع و مناسب نظ
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آيد، اما از نظر اهميت در رديف آخر كنترل از نظر ترتيب، آخرين وظيفه مديريت به شمار مي

.گيردقرار نمي

تر است؛ كنترل، ارتباط تنگاتنگي با  بيشتر و قوي،ريزيبا برنامهكنترل در اين ميان، ارتباط 

دهند تا مسير فعاليت براي ريزي را مورد استفاده قرار ميمديران، برنامه. ريزي داردبرنامه

دستيابي به اهداف سازماني را هموار كنند؛ كنترل فرآيندي است كه مورد استفاده قرار 

؟ يا نهگيرد تا مشخص شود كه آيا سازمان به اهداف خود رسيده استمي

هايي را بيني و برنامهيابي به اهداف خود، راهكارهايي را پيشسازمان همواره به منظور دست

ها هميشه ها همواره مطابق با واقع نيستند و برنامهبينيكند؛ اما از آنجا كه پيشطراحي و اجرا مي

شوند، الزم است كه همواره بر آنها نظارت كرد؛ پس به صورت صحيح و كامل اجرا نمي

استونر،  (».يابدريزي پايان ميشود كه برنامهمي از آنجا آغازكنترل، دقيقاً«: توان گفتمي

1986 ،600(

نظران اي از نويسندگان و صاحبريزي و كنترل به حدي است كه عدهارتباط برنامه

و دتوان از يكديگر جدا كرد؛ برخي نيز اين كنند كه اين دو وظيفه را نميمديريت تصور مي

 تن از ، سهويهريخ و اودانل، كونتز. كننديغه يك قيچي تشبيه ميوظيفه مهم مديريت را به دو ت

توان به عنوان دو ريزي و كنترل را ميبرنامه«: نويسند در اين مورد مي،نظران مديريتصاحب

تيغه يك قيچي در نظر گرفت؛ يك قيچي بدون داشتن دو تيغه، قادر به كار كردن نخواهد بود؛ 

)393، 1983كونتز، (» .هاي معين، سنجيده شوديارها و مالكزيرا عملكرد بايد از طريق مع

سطوح نظارت-1-4

نظارت فردي-1-4-1

ريمشود كه به خود شخص و حنظارت در حوزه فردي تنها به مراقبت در اموري خالصه مي

طبيعي است كه فرد در فرآيند نظارت بر خود به دنبال مسائلي . شودخصوصي وي مربوط مي

البته توجه به نظارت در حوزه .  ياري رساندشا در رسيدن به اهداف مورد نظراست كه او ر

جاي گذارد؛ از جمله اينكه اگر فردي تواند تأثيراتي را در حوزه عمومي نيز برفردي مي
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هاي اخالقي را در نفس خود نهادينه نكرده و پرورش نداده باشد، در حوزه فضايل و ارزش

.ها عمل نمايدن ارزشتواند به ايعمومي نيز نمي

عليامام . منابع ديني و اسالمي به خوبي قابل مشاهده استها وآموزهاين نوع نظارت در 

».از خودت مراقبي براي خويشتن قرار ده«: فرماينددر تبيين اصل نظارت دروني مي) ع(

دهاي ها و نهانتيجه بالفصل تقويت اعتقادات ديني و خودكنترلي در سطح جامعه، سازمان

هاي بيروني براي دستيابي تر به نسبت نظارتمندي از سازوكاري ارزانسياسي و مديريتي، بهره

؛به كارآيي و كارآمدي و بازده بيشتر و جلوگيري از اختالالت و انحرافات در اين زمينه است

در چنين صورتي همه در صدد انجام امور به نحو احسن بوده و در صورت بروز هرگونه عيب 

. نقصي در عملكردشان، به سرعت در صدد رفع آن خواهند بودو

نظارت سازماني-1-4-2

 از اركان اصلي و عناصر حياتي  ومديراساسي  يكي از وظايف در سازمانكنترل و نظارت 

هاي دستيابي به آنها را ريزي، اهداف سازمان و راه برنامهدرمديران شود؛  محسوب ميمديريت

ها آگاهي از اجراي دقيق برنامه. آزمايند ميزان تحقق آنها را مي، نظارت و دركنندمشخص مي

پذير صورتي امكانهاي اصلي آن، درو اطمينان به حركت سازمان در راستاي دستيابي به هدف

هر سازماني داراي . خواهد بود كه نظامي دقيق و جامع براي نظارت و كنترل وجود داشته باشد

، بايد از آنها به صورت مطلوب و بهينه خويش كه براي رسيدن به اهداف منابع و امكاناتي است

بنابراين، در ؛ پذير نيست امكان»نظارت و كنترل«برداري كند و اين امر جز در سايه وجود بهره

ميزان دستيابي بهتوان به مديريت هر سازمان، نظارت فرآيندي اساسي است كه از طريق آن مي

از اين نظر هيچ . ها پي بردهاي صورت گرفته در مورد برنامهبينيپيشاهداف سازمان و صحت 

اشود و نظارت نيز بدون وجود برنامه، مفهوم و معناي، بدون نظارت، به درستي اجرا نميبرنامه

ها و تطابق عملكردها از آنجا كه نظارت و كنترل، سازمان را در اصالح انحراف. كندپيدا نمي

توان گفت كه نظارت، نقش پويايي در هر سازمان ايفا دهد، ميري ميبا اهداف مطلوب يا

تالشي است منظم در جهت رسيدن به اهداف «به طور كلي منظور از نظارت . كندمي

».استاندارد
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همگانينظارت-1-4-3

شود كه يك جامعه يا ها وتدابير و ابزارهايي اطالق مي به مجموعه شيوههمگانينظارتمفهوم 

ها و هدايت افرادش براي رعايت قوانين، اصول، كاركردها، آداب، وه در تحقق هدفيك گر

.گيردهاي پذيرفته خود به كار ميشعائر، مناسك و هنجارها و ارزش

نظارتي/ سير تطور ابزارهاي كنترلي-1-5
 زمينه توان در چهاراين تغييرات را مي. اند در طول زمان تغييراتي پيدا كردهنظارتيابزارهاي 

» كنترل اينفورماتيك«و » كنترل كاريزماتيك«، »كنترل بوروكراتيك«، »كنترل سنتي«كلي 

عنوان كرد

 مقامات .شداعمال ميطريق سنت، ادراك وساختارهاي سنتي فئودالي، كنترل ازدر

گرديد و جامعه نيز اين نوع ساختار هاي بعد منتقل ميسنتي و موروثي به نسلكنترلي به طور

.نهادپذيرفت و بدان گردن مي مي،نترلي را چون سنت بودك

در اين . رديدگق رابطه بين رهبر و پيروان اعمال مييدر وضعيت كاريزماتيك، كنترل از طر

 زيرا آنها را ؛كردندحالت، رهبران كاريزما شيوه عمل را انتخاب و پيروان نيز از آنها تبعيت مي

.قبول داشتند

 مقررات  ساختاري كه بر قانون و؛شدل در ساختار سازماني تعبيه ميدر بوروكراسي، كنتر

رل ازتاينفوكراسي، كندر.  و جنبه غيرشخصي داشت و تبعيت از آن الزامي بودهاستوار بود

هاي تخصصي بسيار رشد كرده و ها و آگاهيمجموعه دانش. شودافزارها اعمال ميطريق نرم

هاي الكترونيكي به دست آورد، طريق شبكهعاتي را ازنوع اطالتواند هراينفوكراسي مي

. اي مجهز شودهاي تخصصي و حرفه و به تمامي دانشهدرهاي خبره استفاده كازسيستم

)1389شكري و همكاران، (

1فرآيند نظارت و كنترل-2

توان گفت كه كنترل، فرآيندي است تعاريفي كه از نظارت و كنترل مطرح شد، ميبهبا توجه 

:كه داراي چهار مرحله است

1 .Control Process
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هاي از پيش تعيين شده؛تعيين استانداردها و معيارها با توجه به هدف−

گيري عملكرد و عمليات انجام يافته و در حال  اندازه وآوري و تنظيم اطالعاتجمع−

انجام؛

مقايسه و تطبيق اطالعات به دست آمده با استانداردهاي از پيش تعيين شده؛−

.م اقدامات اصالحيپيگيري و انجا−

تعيين استانداردها و معيارها-2-1
گيري مرحله اول در فرآيند نظارت و كنترل اين است كه استاندارها و معيارهايي براي اندازه

بيني شده و در راستاي اهداف هاي پيشاستانداردها بايد با توجه به برنامهاين . تعيين شوند

هاي سازمان در قالب نتايج قابل براين الزم است كه هدفبنا.سازمان و متناسب با آنها باشند

ان شوند تا تعيين استانداردها و معيارهاي  بياالمكان به صورت مقادير كميگيري و حتياندازه

.پذير شودمتناسب با آن اهداف، امكان

گيري باشند؛هاي سازمان يا بعضي از آنها، كيفي و غير قابل اندازهالبته ممكن است هدف

شود؛ اما در اينگونه موارد نيز بايد سعي در اين صورت تعيين استانداردها و معيارها مشكل مي

اي آنها را تر و ريزتر تقسيم شوند تا بتوان به گونههاي جزئيشود كه اهداف كلي، به هدف

ريزي تعيين هاي سازمان كه در فرآيند برنامهپس مطلوب اين است كه هدف. گيري كرداندازه

.گيري كرد باشند تا بتوان آنها را در زمان مقرر اندازه دقيق و مشخص شوند، كامالًيم

، 1استانداردهاي فيزيكي:استانداردها انواع مختلفي دارند كه برخي از آنها عبارتند از

استانداردهاي مهندسي و 4استانداردهاي تاريخي، 3استانداردهاي نظري، 2استانداردهاي قيمت

.5يا كارسنجي

1 Physical Standards
2 Cost Standards
3 Subjective Standards
4 Historical Standards
5 Engineered Standards
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گيري عملكردآوري اطالعات و اندازهجمع-2-2
كي از مراحل مهم فرآيند كنترل و نظارت، تهيه و تنظيم اطالعات مربوط به عملكرد يا ي

آوري اطالعات و تنظيم و پردازش آنها، يكي جمع.عمليات انجام يافته و در حال انجام است

 هيچ ؛ به طوري كهتم كنترل استاز مراحل اصلي و يكي از اقدامات حياتي براي يك سيس

تواند نقش خود سيستم كنترلي، بدون در اختيار داشتن اطالعات و آمار درست و به موقع نمي

بنابراين طراحي يك شبكه دقيق اطالعاتي كه بتواند .را به نحو مؤثر در سازمان ايفا كند

ران سازمان قرار دهد، اطالعات الزم را به صورت صحيح و به موقع در اختيار مسئوالن و مدي

.يك ضرورت انكارناپذير است

توانند ميزان پيشرفت سازمان را در مديران تنها در سايه داشتن اطالعات دقيق و به موقع مي

و در صورت مشاهده انحراف و عدم سازگاري حركت ها مشخص نمايندجهت تأمين هدف

ه، دست به انجام اقدامات اصالحي بيني شده و استانداردهاي تعيين شدسازمان با اهداف پيش

زند دهنده سازمان را به هم پيوند مياطالعات حلقه اتصالي است كه همه اجزاي تشكيل.بزنند

. و موفقيت و بقاي سازمان تضمين گرددرفته هماهنگي بيشتري انجام گاتا كارها ب

هاي  سازمانامروزه نياز به اطالعات به مراتب بيشتر از گذشته است؛ چرا كه تنها در

ر امور اجرايي سازمان نظارت كند؛ اما در بتواند به صورت مستقيم كوچك است كه مدير مي

هاي بزرگ، كوشش مديران اين است كه تصميمات مهم و اساسي را اتخاذ نمايند، سازمان

ها تحتها را با استفاده از اطالعات و گزارشبيني و تصويب كنند و فعاليتها را پيشبرنامه

.نظر قرار دهند و كنترل نمايند

 نگرش كاركنان، ، مثل قوانين و مقررات دولتيـهاي اثرگذار محيطي عوامل و پديده

بيني هاي غيرقابل پيشو نيز عوامل و پديدهـ  قوانين كارگري  وها و نظرات مشتريانبرداشت

يق اين عوامل و تعامل مطالعه و بررسي دق. ديگر، بايد مورد بررسي و مطالعه دقيق قرار گيرند

مناسب با آنها نياز به اطالعات دارد؛ اطالعاتي كه دانش و آگاهي مديريت را افزايش و در 

با استفاده از اطالعات مفيد و كاهش حدس و كه دهد مي، اين امكان را در اختيار او قرار نتيجه

. تصميم مقتضي را اتخاذ نمايد،هاي محيطيوقوع پديدهزمان گمان، در 
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هايي است كه در بافتي بامعنا و مفيد جاي گرفته و در اختيار اطالعات عبارت از داده

ها، تصاوير، متون، اسناد و اصواتي است اطالعات شامل داده. شودكننده قرار داده ميدريافت

.اند به نحوي پيچيده درهم تنيده شدهكه غالباً

اهميت اطالعات-2-2-1

همان طور كه منابع انساني، .  و با ارزش مديران يك سازمان است از منابع اصليياطالعات يك

مواد اوليه و امور مالي در روند توليد داراي نقش و ارزش خاصي هستند، اطالعات نيز داراي 

اي  و ارزش خاصي دارد؛ ليكن اطالعات داراي جايگاه ويژههدونقش اساسي در اين روند ب

شود، اطالعات اهميت و ارزش تر ميليات وسيعاست و هر مقدار كه حجم و پيچيدگي عم

.يابدبيشتري مي

عدم اطمينان به آينده و فقدان اطالعات در مورد وقايع جاري، مديران را مجبور خواهد 

تغييرات محيطي كه . دنكرد كه تمام تالش خود را براي به دست آوردن اطالعات به كار گير

ها و پيچيدگي هند و همچنين توسعه سازماندبه سرعت در محيط پيرامون سازمان رخ مي

.هاي مديريت، نياز مديران به اطالعات را بيش از پيش افزايش داده استسيستم

كند تا در اطالعات به صورت يك عامل اساسي در آمده است كه به مديران كمك مي

يزان موفقيت بنابراين م.زا، واكنش مناسب نشان دهندبرابر محيط بسيار پيچيده و عوامل تشنج

آوري، سازماندهي، ها و صنايع مختلف، به توانايي و خالقيت آنها در جمعها، در بخشسازمان

هاي مختلف همواره داراي نوعي سيستم سازمان.توزيع و كنترل اطالعات بستگي دارد

سيار در گذشته، ايجاد اين سيستم و استفاده از آن ب. اندشدهند ميممديريت بوده و از آن بهره

ها را تواند انبوهي از دادهاي كه مييعني وسيله، پس از پيدايش رايانه. بودساده و غيررسمي

و  طراحي سيستم اطالعات مديريت به صورت يك فرآيند رسمي،آوري و پردازش نمايدجمع

.و تحقيقاتي درآمديك رشته علمي
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هاي اطالعات مطلوب و اثربخشويژگي-2-2-2

تكيفيت و دق) الف

ند و در صدد يسه نمايت مطلوب مقايفيت موجود اطالعات را با كيفيد همواره كيران بايمد

ار يق و جامع، پشتوانه بسيوجود اطالعات دق.  باشنديترتر و جامعقيكسب اطالعات دق

.دهديش مي را افزايريگميستم تصميت سيران است و امني مديريگمي تصمي برايارزشمند

.نه استيش هزيت اطالعات مستلزم افزايفيش كياشت كه افزاد توجه ديالبته با

گيري، جانبداري، اطالعات صحيح و دقيق، اطالعاتي است كه از هرگونه جهت

.مبرا باشد و هيچگونه دخل و تصرف نابجايي در آن صورت نگرفته باشد…كاري ودست

به موقع و به هنگام بودن) ب

زمان مناسب در در است كه به موقع تهيه گردد و اطالعات مناسب و اثربخش، اطالعاتي 

مناسب و بهينه مورد استفاده واقع صورت اختيار مديران و مسئوالن سازمان قرار گيرد تا به 

نكه عمليات مورد نظر يا آت، بايد قبل از فقياي مؤثر و با موبراي انجام كنترل به شيوه. شود

ندارد پيدا كند، اقدامات اصالحي انجام گيرد؛ از  انحراف زيادي با استا،بيني شدهبرنامه پيش

شود بايد در زمان مناسب، به فرد اين رو اطالعاتي كه به وسيله يك سيستم اطالعاتي ارائه مي

.دارائه گردمربوط 

آوري اطالعات خير در جمعأضرورت به موقع و به هنگام بودن اطالعات در اين است كه ت

اهميت و ها و اطالعات بيدادهبه واند اطالعات مهم و حياتي را تميا يا پردازش و انتقال آنه

 بايد اي داشته باشد، قاعدتاًنابراين اطالعات اگر بخواهد فايده و استفاده؛ بندكارزش تبديل كم

.به هنگام و به روز باشد

. كنندي به هنگام ميا سازمان، به صورت دورهيهايمش اوقات اطالعات را طبق خطيگاه

.دارند» خ مصرفيتار« از اطالعات يد توجه داشت كه برخي هر حال بابه

تي كممتناسب بودن) ج

اطالعات بايد متناسب و در حد نياز باشد؛ يعني بايد نه بيش از اندازه مورد نياز باشد و نه ناقص 

آفرين و اطالعات بيش از اندازه و اضافي و يا اطالعات ناقص، هر دو مشكل.و ناكافي
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له كامالًأاطالعات اگر ناقص و كمتر از ميزان مورد نياز باشد، يعني يك مس.ساز هستندلهأمس

تواند با اعتماد به آن، آوري نگردد، مدير نميبررسي نشود و اطالعات كافي در مورد آن جمع

آوري شده بيش از مقدار مورد ريزي يا كنترل نمايد؛ و اگر اطالعات جمعگيري، برنامهتصميم

شود و توان استفاده مناسب و بهينه از آنها را  باشد، مدير در ميان انبوه اطالعات غرق مينياز

.نخواهد داشت

اي از اطالعات شوند؛ يعني مجموعهربط و بيهوده رو به رو مي مديران با اطالعات بيغالباً

 چيزي باشد كه شود، بيش ازاگر مقدار اطالعاتي كه به آنها داده مي. شودبر سر آنها آوار مي

ز اطالعات مربوط  آنان نخواهند توانست در رابطه با مسائل جدي، امورد نياز است، احتماالً

.استفاده نمايند

ها، برآوردها و مديران همواره از اين مسأله شاكي هستند كه در زير بار گزارش

نند آنها را به خوبي توا نه مي،اند كه نه وقت خواندن آنها را دارندهايي پنهان شدهبينيپيش

.دنكندرك كنند و نه نيازهاي آنها را برآورده مي

بنابراين ضروري است كه سيستم اطالعاتي طوري طراحي و به كار گرفته شود كه 

يافته در اختيار آنان اطالعات مورد نياز مديران را به صورت جامع، مختصر، گويا و سازمان

.رين زمان ممكن از آن اطالعات استفاده نمايندبگذارد تا مديران نيز بتوانند در كمت

مرتبط بودن اطالعات) د

؛ يعني اخبار و ، مرتبط بودن آن استهاي اطالعات اثربخش و مفيديكي ديگر از ويژگي

 آنها هايشود بايد با وظايف و مسئوليتاطالعاتي كه به مديران و مسئوالن سازمان داده مي

ابراين مدير نبايد خود را سرگرم اطالعات و آماري كند كه بن.ارتباط و تناسب داشته باشد

 قسمتي از نيرو و وقت ، ارتباطي ندارد؛ چرا كه اين كارارتباط ناچيزي با كار او دارد يا اصالً

. دارداش باز مي وظايف اصليبهكند و او را از پرداختن مفيد و فعال او را به خود جذب مي

نند كه به كلف سازمان نيز فقط بايد اطالعاتي را دريافت هاي مختمديران و مسئوالن بخش

)587 ـ 586، 1986استونر و ونكل،  (.استحوزه كاري آنها مرتبط 
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مقايسه اطالعات به دست آمده از عملكرد با استانداردها-2-3
مقايسه عملكرد با استانداردهاي از پيش تعيين شده، يك مرحله مهم از فرآيند نظارت و كنترل 

در اين مرحله، اطالعات به دست آمده از عملكرد با آنچه كه به صورت استاندارد و . تاس

شود؛ اگر نتيجه مقايسه و تطبيق اين باشد كه عملكرد واقعي با بيني شده، مقايسه ميمعيار پيش

، اگر عملكردلي و؛يابدبيني شده مطابق است، برنامه ادامه مياستانداردها و معيارهاي پيش

ضروري است هايي وجود داشته باشد،  با استانداردها نباشد و انحرافات و مغايرتمطابق

.اقداماتي براي تصحيح عملكردها صورت پذيرد

گيري و انجام اقدامات اصالحييپ-2-4
اي هستند براي مرحله نهايي كنترل كه همان مرحله گانه فوق به عنوان مقدمهمراحل سه

مراحل اگر اين مرحله نباشد، تمامي. ام اقدامات اصالحي استپيگيري، و در صورت نياز، انج

.نتيجه خواهد بود و هيچ اثر مثبتي براي سازمان نخواهد داشتقبلي كنترل بي

هاي انحراف مورد بررسي قرار گيرد قبل از انجام هرگونه اقدام اصالحي، بايد علل و ريشه

ده بوده است يا از اجراي برنامه، يا از علل بيني شتا معلوم شود كه مشكل از استانداردهاي پيش

هاي آنها مورد بررسي قرار گرفت و روشن شد، شخص و ريشهمپس از آنكه انحرافات .ديگر

اگر مدير، فرآيند كنترل را تا رسيدن به . دگيربايد اقدامات اصالحي مورد نياز و ضروري انجام 

قرار داده و كاري به عنوان كنترل ت نظرد گفت كه تنها عملكرد را تحنتيجه ادامه ندهد، باي

.انجام نداده است

هاي اجرا شده و هاي الزم صورت گيرد و در صورتي كه برنامه الزم است پيگيري،بنابراين

در حال اجرا با استانداردهاي تعيين شده، هماهنگي كامل نداشته باشد، اقدامات اصالحي الزم 

عملكرد كاركنان مطابق معيارها و استانداردهاي مشخص  اگر ،رد و نيزپذيها صورت در برنامه

البته پيگيري منحصر به .شده نباشد، اقدامات الزم براي اصالح عملكرد آنان انجام شود

مواردي نيست كه عملكرد كاركنان با استانداردها و معيارهاي مورد نظر، منطبق و سازگار 

در مواردي كه عملكردهاي آنان با معيارها نبوده و انحراف يا تخلفي صورت گرفته باشد، بلكه 
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 بحث پيگيري مطرح است و ضرورت دارد؛ زيرا بايد كاركناني ،و استانداردها منطبق باشد نيز

.كه عملكردشان مطلوب و مطابق استانداردها است، مورد تشويق قرار گيرند

صالحي الزم اگر فرآيند نظارت و كنترل در سازمان منجر به پيگيري و انجام اقدامات ا

 نيست و باري را از دوش سازمان بر نخواهد نشود، نه تنها براي سازمان مفيد و ثمربخش 

كند و مقداري از وقت و هاي اضافي و غيرمفيد بر سازمان تحميل ميداشت، بلكه هزينه

امكانات سازمان را به خود مشغول خواهد كرد، بدون اينكه فايده اي را براي آن در بر داشته 

هاي الزم صورت نگيرد و مچنين اگر نظارت در سازمان وجود داشته باشد، اما پيگيري؛ هاشدب

نسبت به نتيجه نظارت هيچ ترتيب اثري داده نشود، عالوه بر اينكه انحرافات احتمالي از اهداف 

ها اصالح نخواهد شد، بلكه تأثيرات منفي و نامطلوبي بر بينيها و پيشو اشتباهات برنامه

وهاي انساني سازمان خواهد داشت؛ زيرا اين مسأله باعث خواهد شد كه افراد كوشا و وفادار نير

رغبت شوند و كساني كه تالش و كوشش زيادي نكرده و نسبت به سازمان به سازمان، بي

.اند، تشويق و ترغيب شوندوفادار و متعهد نبوده

و ترغيب آنان، باعث دلگرم شدن اند و تشويق قدرداني از افرادي كه عملكرد خوبي داشته

آنان شده و انگيزه كافي براي ادامه كار را در آنها ايجاد خواهد كرد؛ عالوه بر اينكه قدرداني 

نكردن از نيكوكاران و عدم تشويق آنان، به منزله تشويق خطاكاران و ترغيب آنان به نداشتن 

ست، تشويق و تنبيهي است انظر البته تشويق و تنبيهي كه مد.باشدعملكرد خوب و مناسب مي

ها، بهبود و اصالح گيري اصالحي همراه باشد؛ يعني هدف نهايي از تشويق و تنبيهكه با جهت

.عملكرد كاركنان باشد

نظام مديريتي اسالم، تأكيد فراواني بر تشويق و  مديريتي، به ويژه در يها همه نظامدر

هت دستيابي به اهداف سازمان شده است؛ ترغيب كاركنان و سوق دادن آنان به حركت در ج

اما اين تأكيدها به اين معنا نيست كه در مديريت، تنبيه وجود ندارد يا اينكه تنبيه مجاز شمرده 

 بلكه در شرايطي كه عليرغم همه تدابير تشويقي و اصالحي، برخي از كاركنان ؛نشده است

ري و عملكرد ضعيف يا انحراف از كانسبت به انجام وظيفه خود احساس تعهد نكنند و با كم

ها و اهداف و وظايف سازمان شوند، يا دست به اهداف و وظايف، موجب اخالل در برنامه

تفاوت از كنار اين  و آگاهانه قصد ضربه زدن به سازمان را داشته باشند، نبايد بيدهخيانت ز
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كاري و عملكرد ضعيف ها اثرگذار نبود و كمها و تشويق بلكه وقتي كه ترغيب؛مسأله گذشت

و بد، يا خيانت كسي اثبات شد، بايد قاطعانه در برابر آن ايستاد و متخلف را به شدت تنبيه 

تنبيه كاركناني كه عملكرد ضعيف و بدي دارند يا مرتكب تخلف و خيانتي شده باشند، . نمود

.مايه عبرت براي خود آنان و ديگر كاركنان سازمان خواهد شد

و نظارتل كنترليسار و ويتداب-3
، ي آماري بررسيهار بودجه، گزارشيل نظير و وساي تدابيران از برخيهنگام كنترل، مد

سر ل نقطه سربهيه و تحليو تجزي داخليابي حاصل از ارزشيهاژه، دادهي وياتي عمليهاگزارش

.كنندياستفاده م

اتيكنترل عمل-3-1
، يابياست كه در امور تداركات، بازارييهاات، روشي كنترل عمليهامنظور از روش

ياتي عمليهاد را در دورهيات مرتبط با توليرود و عملير آن به كار مي و نظايحسابدار

ات يم عملي تنظيها براين بررسيجه اينت. كندي ميمدت و بلندمدت بررسانيمدت، مكوتاه

يزان موجودير مي نظييها را در مورد دادهيد است و مجموعه اطالعات سودمنديد، مفيتول

شرفت طرح، كه بر سطوح يزان پيزان درآمد و مي ثابت، ميهاييه، وجوه نقد، دارايمواد اول

ي براين اطالعات، ابزار مؤثريا. كندي دارند، ارائه ميار قابل مالحظهيد تأثي توليفي و كيكم

.شونديات محسوب ميكنترل عمل

بودجه-3-2
م يران با تنظيمد. ي و مالي سازمان در قالب اعداد و ارقام پوليهانامه ارائه بريعنيم بودجه يتنظ

 انجام يد براي بايزان از منابع ماليمان، چه مز از ياكنند كه در چه محدودهيبودجه مشخص م

يات آتيب، چارچوب اقدامات و عملين ترتيبه ا. ن به كار روديات معيا عمليك طرح، برنامه ي

ن يران همچنيمد. كنندي سازمان نظارت ميهاتي واقع، بر همه فعالسازمان را مشخص و در

 خود و تحقق يها برنامهيستم در اجرايت سيزان موفقين ميي تعيها براتوانند از بودجهيم

.ها استفاده كنند از برنامهي احتماليهازان انحرافيص مين شده و تشخيي تعيهاهدف
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ه ي كنترل و هماهنگ ساختن كليبرا» يريگه اندازيمبنا«ك يم بودجه، از يدر تنظ

 بودجه آن ياي از مزايكيند يگويل مين دليشود؛ به هميك مؤسسه استفاده مييهاتيفعال

» ها و عملكردهانهيهز«اهه ي متعدد سازمان را با توجه به سي واحدهايهاتيسه فعالياست كه مقا

.سازدير ميپذامكان

ي آماري بررسيهاگزارش-3-3
. شونديه مير سازمان، تهي مدي، به فراخور تقاضايها معموالً به طور مستمر و ادوارن گزارشيا

ل اطالعات مربوط يه و تحليسه و تجزيها، مقانگونه گزارشيق ايدر صورت استمرار و ارائه دق

سه تعداد افراد ي مثال، امكان مقايبرا. شودير ميپذر امكاني مدي متناوب برايهابه دوره

ن آمارها در يسه اير با مقايگردد و مديسر مي، مي و منصرف از خدمت در دو سال متوالياراضن

ا يش است ي افراد در سازمان رو به افزايت شغليزان رضايا ميابد كه آيي، درميچند سال متوال

د ير باي، مديت شغلي است كه در صورت كاهش رضايهيابد؟ بدييج كاهش مينكه به تدريا

. اصالح و بهبود وضع موجود اتخاذ كنديا برا ريريتداب

ها تيان فعاليسازند كه به طور مستمر بر جريران را قادر مي مدي آماريهان، گزارشيبنابرا

يريگمي در مورد آنها تصمي نظارت داشته باشند و به نحو مقتضيو مسائل و مشكالت سازمان

.كنند

ژهي وياتي عمليهاگزارش-3-4
ن يدر واقع ا. شونديه ميژه تهيات ويك عمليا يك برنامه يي بررسيصرفاً براها ن گزارشيا

م يران تنظي، طبق درخواست مديي و در موارد استثنايرمستمر و مقطعيها را به طور غگزارش

ك يت يران را به مطالعه وضعيها در آن است كه توجه مدن گزارشيت و ارزش ايمز. كننديم

.كنندي متمركز ممورد خاص معطوف و بر آن

 عملكرد واحدهايابيارزش-3-5
ات يج منابع و كنترل عملي، بسي، رهبري، سازماندهيزير برنامهيها، فراگردهايابين ارزشيدر ا

.رديگيشود و تحت نظارت قرار مي ميك واحد از آن، بررسيا يكل سازمان 



19191919كنترلكنترلكنترلكنترلوووونظارتنظارتنظارتنظارت

كنترل مستمر-3-6
ها اتخاذ  از برنامهي بر برخي نظارت دائمياران بري است كه مديريكنترل مستمر، از تداب

ه ين مرحله آن، كليك برنامه تا آخريين مرحله اجرايدر كنترل مستمر، از اول. كننديم

 مشاهده شود، قبل از يرند و به محض آن كه انحرافيگي، تحت نظر قرار ميي اجرايهاتيفعال

.گرددي اصالح آن اقدام مياشد، براات داشته بي عملير مراحل اجراي بر ساير فاحشيآنكه تأث

تيريكنترل عملكرد مد-3-7
ر فروش، ي گوناگون، نظيافهي وظيهاران در بخشي عملكرد مديابيبه منظور سنجش و ارز

 جهت يريران، تدابيت كاركنان توسط مدي نحوه هدايابي ارز،ني و همچنيغات، امور ماليتبل

استونر، : ، به نقل از502 ـ 500، 1380ان، يرضائ(.شوديكنترل عملكرد آنان به كار گرفته م

)252 ـ 251، 1982 و آگراوال، 597، 1983

انواع نظارت و كنترل-4
 كنترل يهاات موجود، از انواع روشيط و مقتضيص خود و با توجه به شرايران بنا به تشخيمد

ي متنوعيهايبندن طبقهتوايزان كنترل ميگاه و ميبا در نظر گرفتن زمان، جا. كنندياستفاده م

 كنترل يهاروش«در برابر »  كنترل موقتيهاروش« كنترل در نظر گرفت كه در آنها يرا برا

 كنترل يهاروش«و » رمتمركزي كنترل غيهاروش«در برابر »  كنترل متمركزيهاروش«، »مستمر

ز يمختلف نضمن آنكه صاحبنظران . شونديمطرح م» يفي كنترل كيهاروش«در برابر » يكم

.اند از انواع كنترل ارائه كردهي گوناگونيهايبنددسته

 و همكارانياز نظر دانلانواع كنترل -4-1
: كرديبند طبقهيتوان تحت سه عنوان كلي را مي كنترل سازمانيفراگردها

)يمقدمات (1ريشگيكنترل پ−

2مكنترل همگا−

1كنترل بازخورد−

1 Preventive Control
2 Concurrent Control
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كوشد از بروز انحرافات در گردش كار يداست، مير، چنان كه از نام آن پيشگيكنترل پ

شوند، ناظر به ي ميريگيها پنكه هدفينان از اي اطميكنترل همگام، برا.  كنديريسازمان جلوگ

ي عملكردهاييج نهايكنترل بازخورد، به اطالعات حاصل از نتا.  سازمان استيات جاريعمل

 را پس از وقوع، ي كه انحرافات احتمالشودي مين منظور طراحي وابسته است و به ايسازمان

.اصالح كند

يا مقدماتير يشگيكنترل پ-4-1-1

ي و مالي، ماديت منابع انسانيت و كميفين نوع كنترل در صدد است كه از انحرافات در كيا

ي، اجرايله اعمال كنترل مقدماتين وسيمهمتر.  كنديريش جلوگيشاپيموارد استفاده سازمان، پ

نده كه ي اقدامات آي براي كليها عبارتند از رهنمودهايمشخط.  استيازمان سيهايمشخط

.فه كنترل استي از وظي آنها بخشي اجرايشوند، ولين ميي تعيزيردر مرحله برنامه

نش، استخدام و انتصاب افراد در يط گزيق اعمال شراي از طري منابع انسانيكنترل مقدمات

، در مرحله يف سازماني وظايفاي ايط الزم برايشرا. رديگي صورت ميمشاغل سازمان

نش و استخدام، حداكثر كوشش به عمل ين، در مرحله گزيبنابرا. شودين مي معيسازمانده

يط شغلي افراد مطابق با شراي و رواني جسمانيهايژگيها و ود كه معلومات، مهارتيآيم

به عالوه، افراد .  استعدادهاستها ونش و استخدام، معموالً براساس آزمون مهارتيگز. باشد

م داده يها و فنون انجام كار، تعلنه روشيمنتخب قبل از انتصاب و گمارش به كار، غالباً در زم

ينيبشي آموزش مداوم ضمن خدمت، پي برايريد، تدابي جديهادر اغلب سازمان. شونديم

.شوديم

ژه ي ويهاق روشي شده، از طرينيبشين پيز طبق موازي ني و مالي منابع ماديكنترل مقدمات

ه ساختمان، ابزار و ي تهي براياهيبودجه سرما. (شودي هر سازمان، اعمال مي و ماليفن

)…ها و پرسنل و نهيه مواد، بودجه هزيآالت، تهنيماش

1 Feedback Control
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اتيكنترل همگام عمل-4-1-2

م كار يتقران با مشاهده مسيمد. ت استي و هدايت سرپرستين كنترل، فعالي ايله اصليوس

 شده ينيبشي پيهاهيها و رويمشات طبق خطيان كار و عمليا جريبرند كه آي ميردستان، پيز

. رديگي هر فرد، مالك عمل قرار ميف شغلين نوع كنترل، شرح وظايا نه؟ در اياست 

 انجام دادن يهاردستان، روشيا سرپرست آن است كه ضمن نظارت بر كار زير يت مديمسئول

.كنندي ميرويها پنان حاصل كند كه از دستورالعمليه آنها آموخته و اطمكار را ب

كنترل بازخورد-4-1-3

ها، سه آن با مالكيج كار و مقاياطالع از نتا.  كار استييج نهايناظر به نتان نوع كنترل يا

، مفهوم بازخورد به زبان ساده. كندي الزم را مشخص مي و اقدامات اصالحيانحرافات احتمال

نمونه مشهور كنترل . نده استي اقدامات آيج اقدامات گذشته، راهنماين است كه نتايا

. كنديم ميا ترموستات است كه به طور خودكار، درجه حرارت اتاق را تنظيبازخورد، دماپا 

يها استاندارد، ترازنامهيهانهيبودجه هز: ها عبارتند از كنترل بازخورد در سازمانيهاروش

.تيفينترل ك و كيمال

سنجد و اقدامات يت منابع را مي كه وضعي است بر اطالعاتير، مبتنيشگي كنترل پيهاروش

 است بر اطالعات مربوط به ي كنترل همگام، مبتنيهاروش. ز به منابع ناظر استي آن نياصالح

 در كنترليرد؛ وليگيات صورت مي عملي هم بر رويات، و اقدامات اصالحيها و عملتيفعال

 بر منابع و يشود، اقدامات اصالحي كار حاصل مييج نهايبازخورد كه اطالعات از مشاهده نتا

)1975 و همكاران، يدانل: ، به نقل از125 ـ 122، 1378بند، عالقه (.گردديات اعمال ميعمل

استونراز نظر انواع كنترل -4-2
ن انجام يدر ح(نگر ، حال)ز عملقبل ا(نگر ندهيتوانند بر حسب ضرورت از كنترل آيران ميمد

.استفاده كنند) پس از انجام عمل(نگر و گذشته) عمل

نگرندهيكنترل آ-4-2-1

ي مناسبي اصالحيها آن، برنامهيات، قبل از اجرايج عملي نتاينيبشي پين حالت، بر مبنايدر ا

ع به ي سريترس قابل استفاده است كه امكان دسين روش كنترل فقط هنگاميا. شودي ميطراح
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شرفت يزان پي و ميطيط محي در شرايرات احتمالييق وجود داشته باشد و بتوان تغياطالعات دق

. كردينيبشيات را به موقع پي در عملياحتمال

نگركنترل حال-4-2-2

رد و يگي آن تحت كنترل قرار ميات هر مرحله از برنامه، در زمان اجراين حالت، عمليدر ا

ي اصالح و از وقوع خطاهاي انحرافيات، عملكردهاي عملين اجراي در حشود تايكوشش م

ا يييد مواد غذايت بهداشت در توليت رعايفي كي مثال، هنگام بررسيبرا.  شوديريشتر جلوگيب

.شودين نوع كنترل استفاده ميما در هنگام پرواز، از ايت هواپيكنترل امن

نگركنترل گذشته-4-2-3

ها مشخص زان انحراف از برنامهيج آن، مي نتايات، با بررسيان عمليز پان حالت، پس ايدر ا

 مورد ي بعديهايزيرا برنامهي اقدامات يها، برانگونه كنترليج حاصل از ايمعموالً نتا. شوديم

يه آنان، نوعيا تنبيق ي تشوي عملكرد كاركنان برايابي مثال، ارزيبرا. رديگياستفاده قرار م

.شوديگر محسوب منكنترل گذشته

 است كه يهيبد.  دارديبستگ» ي اطالعاتيهاانيسرعت و دقت جر« كنترل به ياثربخش

 برخوردار يترقيتر و دقعي سريستم از اقدامات اصالحيتر باشد، سعيان ازالعات سريهرچه جر

.خواهد شد

د و ت هستنيز اهميستم، حاي اداره مطلوب سيبه هر حال، هر سه نوع كنترل فوق برا

 از يبين، به طور معمول تركيگر فرض كرد؛ بنابراين دو نوع ديگزيتوان جايكدام را نمچيه

 از يرينگر در جلوگندهيت روش كنترل آي با توجه به قابليرد؛ وليگيآنها مورد استفاده قرار م

تر شيگر بيران، از دو روش دي مدين نوع كنترل برايت اي، اهم)قبل از وقوع آنها(ها انحراف

)298 ـ 297، 1983استونر، : ، به نقل از504 ـ 502، 1380ان، يرضائ. (است

كننده و اصالحگيرندهپيشيهاكنترل-4-3
» كنندهاصالح«و » گيرندهپيش« كنترل را در دو نوع عمده يهاز، روشي از صاحبنظران نيبرخ

.كنندي ميبندطبقه
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1گيرندهپيشيهاكنترل-4-3-1

يهااز به اقداميجه، به حداقل رساندن نيها به منظور كاهش خطاها و در نتن نوع كنترليا

ن يين و مقررات، تعين قوانير تدوي نظيمبادرت به اقدامات. شوندي، به كار گرفته مياصالح

، عمدتاً ي انسانيروي آموزش و بهبود ني برايزير انتخاب و برنامهيهاهيم روياستانداردها، تنظ

ي، رفتارهاگيرندهپيشي كنترليهارد؛ در واقع روشيپذي صورت مگيرندهپيشيبا اهداف

.كننديت مي مشخص، هداييهاسازند و آنها را با استفاده از قالبيكاركنان را محدود م

2كننده اصالحيهاكنترل-4-3-2

ه ن هدف كيروند؛ با اي نادرست به كار مير رفتارها و عملكردهايي تغيها بران كنترليا

)504، 1380ان، يرضائ. (ن شده سازگار سازنديي تعيكاركنان را با قواعد و استانداردها

 در مقابل نظارت و كنترل مخفي و پنهانيي نظارت و كنترل آشكار و علن-4-4
:توان نظارت و كنترل را به دو نوع تقسيم كردميگر، ي دبندي كليدر يك تقسيم

نظارت و كنترل آشكار و علني؛−

.ت و كنترل مخفي و پنهانينظار−

ي نظارت و كنترل آشكار و علن-4-4-1

منظور از نظارت آشكار و علني اين است كه عمليات نظارت و كنترل بر عملكرد كاركنان و 

هاي سازمان به صورت آشكار صورت گيرد و افراد و كاركناني كه عملكرد و يا اجراي برنامه

اين نوع .ود، از انجام اين عمليات آگاه و مطلع باشندشبرنامه در دست اجراي آنها كنترل مي

:توان به دو شيوه مختلف انجام دادنظارت و كنترل را مي

توانيم آن را كنترل مستقيم كنترل به وسيله شخص مدير انجام شود، كه ميو نظارت )لفا

؛و بدون واسطه بناميم

 وارد اين كار ماًيدير خود، مستقنظارت و كنترل به وسيله عوامل مختلف انجام شود و م)ب

.دكنترل غيرمستقيم ناميتواناين روش را نيز مي. نشود، بلكه نتيجه كار آنها را بررسي نمايد

1 Preventive Controls
2 Corrective Controls
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نظارت و كنترل مستقيم

نظارت مستقيم آن است كه مدير سازمان، بدون واسطه و به صورت مستقيم بر كار تمامي

.هاي در حال اجرا را كنترل نمايدت كند و برنامهواحدها و عملكرد همه كاركنان سازمان نظار

نظارت مستقيم و بدون واسطه مدير بر واحدهاي مختلف سازمان، آثار مثبت و فوايد و 

ها و مزاياي فراواني را به دنبال خواهد داشت؛ به ويژه آنگاه كه بازديد مدير از بخش

 و بدون اطالع سرزدهصورت هاي مختلف و نظارت و كنترل بر عملكرد كاركنان، به قسمت

هاي مختلف با شود كه كاركنان بخشاين كار از يك طرف باعث مي.قبلي صورت گيرد

كاري و كاستن از كيفيت كارها توجه و دقت بيشتري به كار و فعاليت بپردازند و از كم

ر، از طرف ديگ.وري سازمان تا حد زيادي افزايش خواهد يافت در نتيجه، بهرهكهبپرهيزند 

هاي مختلف، به ويژه بازديد مديران عالي و نظارت بازديد و نظارت مديران و مسئوالن از بخش

ها و واحدهاي مختلف، همچنين عملكرد هاي جاري و كار بخشمستقيم آنها بر برنامه

 موجب خواهد شد كه كاركنان احساس كنند مديران و مسئوالن سازمان به آنها ،كاركنان

كند و رضايت شغلي آنها را آنان به سازمان را بيشتر مين مسأله، دلگرميتوجه دارند و همي

.افزايش خواهد داد

 كه در موارد متعددي، هاينگونه بودنيز ) ع(و اميرالمؤمنين ) ص(سيره مديريتي پيامبر اكرم 

.ندكرد و بر عملكرد افراد نظارت ميه وظيفه كنترل را بر عهده گرفتشخصاً

بايد توجه داشت كه به خاطر گستردگي و نكات فوق، ميت و ضرورت البته با وجود اه

هاي امروزي، مديران و مسئوالن ها و تنوع كارها و مشاغل، به ويژه در سازمانوسعت سازمان

ها هرگز قادر به انجام اين شيوه از نظارت به صورت جامع و كامل نخواهند بود و در سازمان

ظارت را به صورت كامل و جامع انجام دهد، از انجام صورتي كه مدير بخواهد اينگونه ن

.وظايف ديگر خود باز خواهد ماند

بنابراين مديران، به ويژه مديران عالي سازمان، در مسأله نظارت و كنترل نيز همانند ديگر 

پيروي كنند و به هيچ وجه » رعايت اهم و مهم«مسائل و كارهاي مديريتي، بايد از اصل 

ه نظارت و كنترل را به تنهايي به عهده گيرند؛ چرا كه با فرصت محدودي كه توانند وظيفنمي

هاي سازمان و عملكرد همه كاركنان آن به د بر تمام بخشن است، اگر بخواهشاندر اختيار
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راي ب. د كردنيدا نخواهپد، فرصتي براي رسيدگي به كارهاي ديگر نتنهايي نظارت داشته باش

 كه يكي از وظايف مهم و حياتي او است، به صورت ،ارتي خود رانكه مدير بتواند وظيفه نظآ

هاي او هستند،  چشمهمانندمطلوب و جامع انجام دهد، بايد از طريق ابزار و عوامل مختلفي كه 

به اين دليل است كه مسأله نظارت و كنترل غيرمستقيم ضرورت . اين كار را به انجام رساند

.يابدمي

منظارت و كنترل غيرمستقي

نظارت و كنترل غيرمستقيم آن است كه مدير سازمان، وظيفه كنترل و نظارت را از طريق 

در اين روش براي اجراي عمليات نظارت، مدير سازمان . عوامل و ابزارهاي مختلف انجام دهد

اي هقسمتكند تا آنان بر مور ميأكند يا بخش و واحد مخصوصي را مافرادي را انتخاب مي

هاي مختلف سازمان، هاي در حال اجرا و نيز بر عملكرد كاركنان قسمتهمختلف و برنام

.نظارت و كنترل داشته باشند و نتيجه كنترل و نظارت خود را در اختيار مدير قرار دهند

هاي بزرگ و مديران هاي امروزي، به ويژه براي سازماناين شيوه نظارت براي سازمان

ها اين امكان تر خواهد بود؛ چرا كه در اينگونه سازمانها، كارآمدتر و اثربخشعالي سازمان

كاركنان، كنترل و نظارتي جامع همه ها و عملكرد وجود ندارد كه مدير به تنهايي بر تمام بخش

 وظيفه مهم و خطير هدايت كلي و طراحي ،و كامل داشته باشد؛ عالوه بر اينكه مديران عالي

ارت كلي بر سازمان را بر عهده دارند؛ بنابراين هاي استراتژيك و بلندمدت و نظبرنامه

توانند بر تمام مسائل ريز و درشت نظارت مستقيم داشته باشند، بلكه بايد با استفاده از افراد نمي

بندي و پردازش جمعاز طريق قابل اعتماد و امين، اين وظيفه مهم را به انجام رسانند و 

.گيري كنندها و كاركنان آن تصميمهاي آنها، در مورد سازمان، برنامهگزارش

 نظارت و كنترل مخفي و پنهاني-4-4-2

هايي كه در حال هاي مختلف سازمان، بررسي برنامه، نظارت و كنترل بخشاين نوعمنظور از 

اجرا است و مشخص كردن نقاط قوت و ضعف آنها، همچنين نظارت بر عملكرد كاركنان، به 

آنچه كه وجود نظارت مخفي و سري را در . ن كار نشوندنان متوجه ايآگونه اي است كه 

سازد اين است كه اگر نظارت و كنترل، به ويژه سازمان ضروري و اهميت آن را نمايان مي
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نظارت بر عملكرد كاركنان، همواره به صورت آشكار و علني انجام شود، از دقت و صحت 

شود، انجام ميصورت علني و رسميكه كنترل به الزم برخوردار نخواهد بود؛ زيرا هنگامي

د، ممكن است تظاهر كنند و گيركساني كه قرار است عملكرد آنها مورد بررسي و كنترل قرار 

ظاهرسازي بخواهند ناظر و بازرس را فريب دهند كه اين مسأله باعث خواهد شد كنترل و با

.دگيرد، از صحت و دقت كافي و الزم برخوردار نباشنظارتي كه صورت مي

 و باال بردن ميزان صحت و دقت مسأله تبنابراين به منظور در امان ماندن از اينگونه اشتباها

نظارت و كنترل، به ويژه آنگاه كه هدف، نظارت بر عملكرد كاركنان سازمان باشد، ضروري 

.است كه روش نظارت و كنترل پنهاني و مخفي نيز استفاده شود

، از همه ياز خود و به طور مقتضيد به فراخور نيها باانران سازمينكته قابل توجه آنكه مد

. كنترل استفاده كننديهاانواع و روش

كنترل مؤثرنظارت و ستم ي س-5

كنترل مؤثرنظارت و ستم ي سيهايژگيو-5-1
ي براي كافيهاتي مناسب و قابليهايژگيستم كنترل در گرو آن است كه از وي هر سياثربخش

يژگي از ويبرخ. نظر برخوردار باشد و بتواند مقاصد خود را دنبال كندات مورديانجام عمل

:عبارتند از»  كنترل مؤثريهاستميس«ان ي مشترك ميها

 و صحتدقت-5-1-1

هاي مهم و حياتي آن، دقيق و ها در نظام كنترل و نظارت و يكي از ويژگييكي از ضرورت

 براي .ك نظام كنترل و نظارت استدقت و صحت، شرط اساسي موفقيت ي. صحيح بودن است

نكه كنترل به صورت دقيق و صحيح انجام گيرد، الزم است كه اطالعات به دست آمده از آ

نتيجه اطالعات نادرست، فعاليت مديريتي «دقت و صحت بااليي برخوردار باشد؛ چرا كه 

».نامناسب خواهد بود
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مبتني بر اهداف سازمان-5-1-2

ن است كه مبتني بر اهداف سازمان باشد؛ چرا كه آ كنترل و نظارت هاييكي ديگر از ويژگي

 و تعيين استانداردها، مشخص كردن استهدف نهايي فرآيند كنترل، به دست آوردن اهداف «

».اي براي دستيابي به هدف هستندها، ابزارهاي سادهمشكل، سنجيدن انحرافات و گزارش

ظارتي است كه مبتني بر اهداف سازمان و در جهت بنابراين كنترل و نظارت مؤثر، كنترل و ن

.ردي انجام پذي هدف و برنامه مشخصي و بر مبنادستيابي به آنها باشد

تأكيد بر نقاط استراتژيك و راهبردي-5-1-3

از آنجا كه كنترل و نظارت بر تمام كارها و عمليات ممكن نيست و چنين كاري ضرورتي هم 

 بر ياتير حي، كه تأثوجه اصلي خود را بر نقاط حساس و راهبرديندارد، كنترل و نظارت بايد ت

نقاطي است كه انحراف و » ساسحنقاط راهبردي و «منظور از .دينما معطوف عملكرد دارند،

يي بيشتر آو كنترل و نظارت بر آنها موجب كار، اشتباه در آنها موجب صدمات سنگين

.دشومي

بودنو به هنگام به موقع -5-1-4

. هاي كنترل و نظارت مؤثر و موفق استوقع بودن، يكي ديگر از خصوصيات و ويژگيبه م

تر در اختيار  و گزارش آن هرچه سريعگرفتهنظارت بايد به موقع و در زمان مناسب صورت 

.تا آنها بتوانند در صورت نياز، اقدامات اصالحي الزم را انجام دهنداده شود مديران قرار د

يريپذانعطاف-5-1-5

ها به شدت در حال تغيير و تحول است و چون سازمان ناچار  محيط پيرامون سازمان،امروزه

است كه با محيط پيرامون خود تعامل داشته باشد، بنابراين الزم است كه نظام كنترل و نظارتي 

 منعطف باشد تا بتواند خود را با محيط پوياي سازمان و شود كامالًكه براي سازمان طراحي مي

؛ بديهي است رات باشديي از تغيد ناشي جديازهاي ني و جوابگوتغيير و تحوالت آن منطبق كند

يي الزم را آهاي پوياي امروز ندارد و كارناسبي با سازمانتمنعطف، ريغكه يك نظام خشك و 

هاي توانند ناپايداريهاي منعطف ميكنترل، عالوهبه ؛ نخواهد داشتها در اينگونه سازمان

.را تعديل كنندمحيطي 
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مقرون به صرفه بودن-5-1-6

 صرف اين منابع و ؛هاي مادي است مستلزم صرف منابع انساني، زمان و هزينه،كنترل و نظارت

منافعي يداراخش و بنتيجه، نترلند كيفرآها در صورتي معقول و درست خواهد بود كه هزينه

ياز براي از صرف منابع و زمان مورد نياشنهزينه . براي سازمان باشدـ م از مادي و معنوي ـ اع

نه كنترل دشوار است؛ از ين هزييالبته تع. شتر باشديد حاصل از آن بيد از فواياعمال كنترل، نبا

. به حداقل رساندن آن تالش شوديشود كه همواره برايه مين رو توصيا

 داشتنتناسب-5-1-7

 طراحي و اجرا شود كه با عمليات، كارها و ايبايد به گونهدر سازمان، نظام كنترل و نظارت 

تناسب داشته  و فروش،يبانيد، پشتير تولي مختلف، نظي واحدهايازهاين وهاي گوناگونپست

طلبد و نظام نظارتي در باشد؛ چرا كه هر كاري و هر شغلي، كنترل و نظارت خاصي را مي

.صورتي مؤثر خواهد بود كه به اين اصل مهم توجه داشته باشد

مقبوليت داشتنمعقول بودن و -5-1-8

 كه همه افراد فعال در ي برخوردار باشد؛ به طوري و روشني منطقيد از مبانيستم كنترل بايس

ها موجب ايجاد روحيه برخي از نظارت.  و اهدافش آشنا باشنديي اجرايآن، با سازوكارها

دهد؛ ارت را كاهش ميو بازدهي نظشود و روحيه آنها را تضعيفمقاومت در كاركنان مي

، مستلزم دارا بودن از بين بردن روحيه مقاومت در كاركنانستم كنترل و يت سيش مقبوليافزا

:ه برخي از آنها عبارتند از است كيها و شرايطيژگيو

 حمايت مديران عالي سازمان؛)الف

مشاركت همه مديران در طراحي و اجراي سيستم كنترل؛)ب

درك و پذيرش ل و رستم كنتيت كاركردها و نحوه عملكرد سي اهمباافراد آشنا كردن )ج

 توسط كاركنان؛آن

. در مورد عملكرد واقعيددن اطالعات و بازخورودقيق و به موقع ب)د
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 بودنينيع-5-1-9

يابي سنجش و ارزيق براي و دقيني عييهاح، مستلزم آن است كه از شاخصيكنترل صح

يها از جنبهياريد توجه داشت كه بسيبا. ات استفاده شودينه عمليت، زمان و هزيت، كميفيك

. كرديريگ اندازهي كميهاتوان صرفاً با شاخصيمهم عملكرد افراد را نم

ي فرديهات انطباق با تفاوتيقابل-5-1-10

يابي ارزيها، برا متفاوت انسانيازهاي و ني فرديهارغم تفاوتيد بتواند عليستم كنترل بايس

ار يا در اختيج حاصل از كنترل را به طور واضح و گويفراد مختلف به كار رود و نتاعملكرد ا

.ر قرار دهديمد

يكنندگ و اصالحيابيخطا-5-1-11

ها و خطاها برخوردار باشد و بتواند با  كشف انحرافي برايت كافيد از قابليستم كنترل بايس

.  از آنها را جبران كندي ناشي مذكور را برطرف و خطايها، انحرافي اصالحيهااقدام

دنظر بودنيقابل تجد-5-1-12

دنظر كرد تا يك بار بتوان در آن تجدي شود كه هرچند وقت ي طراحيد طوريستم كنترل بايس

 بودن و منعطف بودن، بهبود ينير به هنگام بودن، به صرفه بودن، عي نظييهايژگيث وياز ح

ستم كنترل، ي سيابي اوقات بهتر است كه با ارزياهگ. ابد و بر صحت عملكرد آن افزوده شودي

 از ين شود و در صورت لزوم، برخي معي و اثربخشييث كارآيت آن از حيزان مطلوبيم

تكامل » يابيخطا«و »  اخذ اطالعاتيهاوهيش«، »اريانتخاب مع «يهانهي آن در زميهايژگيو

.ابدي

نه يهزق و كميع، دقي به طور سرد بتواند عملكردها رايستم كنترل بايخالصه آن كه س

يستمين سيچن. دي اقدام نماي رفع آنها به نحو مقتضيان كند و برايها را نما و انحرافيابيارز

 و به يت خاص هر سازمان، طراحيران و كاربران عمده و وضعي مديهاد به فراخور خواستهيبا

)509 ـ 507، 1380ان، يرضائ (.كار گرفته شود



تماعيتماعيتماعيتماعي     نظارت همگاني و سرمايه اج     نظارت همگاني و سرمايه اج     نظارت همگاني و سرمايه اج     نظارت همگاني و سرمايه اج30303030

ناظران و بازرسانيهايژگي و-5-2
هاي آن در گرو وجود يك ها و طرحهمانگونه كه موفقيت سازمان و به نتيجه رسيدن برنامه

نظام كنترل و نظارت قوي و كارآمد است، موفقيت نظام كنترل و نظارت نيز در گرو داشتن 

همانند ساير ز،؛ چرا كه در نظارت و كنترل نيباشديمناظران و بازرسان مورد اعتماد و توانمند 

نيروي انساني نقش مهم و حياتي دارد؛ يعني نظام نظارت و ، ها و ديگر وظايف مديريتبخش

،كنترل در سازمان در صورتي سالم و كارآمد خواهد بود كه براي پياده كردن و اجراي آن

.هاي مورد اعتماد و توانمندي انتخاب شده باشندانسان

يادي كه كنترل دارد، كساني كه اين وظيفه مهم و با توجه به اهميت ويژه و حساسيت ز

 به تبيين برخي كه در ادامهاي باشند هاي برجسته بايد داراي ويژگي،گيرندخطير را بر عهده مي

.پردازيماز آنها مي

خداترسي-5-2-1

هاي مهم انساني است؛ زيرا افراد خداترس، همواره خود را در خداترسي يكي از ويژگي

دانند؛ بنابراين وظايف خود خداوند متعال را ناظر بر اعمال، رفتار و نيات خود مي خدا ومحضر

از اين رو است كه نخستين ويژگي براي .دهندتر انجام ميحت هرچه تمامصرا با دقت و 

كساني كه مسئوليت مهم و حساس كنترل و نظارت را بر عهده دارند، خوف از خدا و ترس از 

از افراط و تفريط در كارها، به ويژه در ، يناظرانن ي چن.اني الهي استعواقب معصيت و نافرم

هاي سازمان و نيز كنترل عملكر كنند و همگام نظارت بر برنامهمسأله خطير كنترل، پرهيز مي

مورد هاي بيگيريكنند از مسير عدالت و انصاف خارج نشوند و از سختكاركنان، سعي مي

. پرهيز كنند،هاي نابجا از طرف ديگراديده گرفتنها و ناز يك طرف، و تخفيف

دينداري-5-2-2

دينداري و پايبندي به احكام و مقررات ديني، شرط مهم و اساسي ديگر براي كساني است كه 

.باشندها يا عملكرد كاركنان سازمان ميمور نظارت بر اجراي برنامهأم
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گوييحق-5-2-3

گويي است؛ كساني كه  حق، آنهاصفاتاشد كه يكي از وظيفه كنترل بايد بر عهده كساني ب

كنند كه حقيقت را بگويند و از بر زبان آوردن سخن ناحق و نادرست ابا همواره سعي مي

هاي آن و نيز نظارت برعملكرد كاركنان، توسط افرادي اگر كنترل سازمان و برنامه.دارند

حت و دقت بااليي برخوردار گويي باشند، از صي ويژگي مهم حقاصورت گيرد كه دار

.خواهد بود

صداقت و راستگويي-5-2-4

هايي است كه در حال اجراست، يا نظارت بر كنترل و نظارت در سازمان، يا كنترل بر برنامه

؛ بنابراين، باشديمالعاده اي برخوردار ، از اهميت فوقآنهر دو نوع  كه عملكرد كاركنان است

ده كساني گذاشته شود كه صادق و راستگو باشند تا ميزان صحت و انجام اين وظيفه بايد بر عه

 بر نتايج نظارت است، يهايي كه مبتندقت نظارت و در نتيجه، ميزان صحت و دقت تصميم

.افزايش يابد

داريامانت-5-2-5

هاي برجيسته انساني است كه در  و پرهيز از خيانت، يكي از صفات مثبت و ويژگيداريامانت

هاي  وجود اين ويژگي در افرادي كه بر برنامه.هاي ديني تأكيد فراواني بر آن شده استآموزه

كنند، ضرورت و اهميت بيشتري دارد؛ زيرا كساني كه سازمان و عملكرد كاركنان نظارت مي

در مورد سازمان العات مهميطهاي آن را بر عهده دارند، به اوظيفه نظارت بر سازمان و برنامه

 به نفع سازمان نباشد و آنها ممكن است شدن شيابند كه فات و ضعف آن دست ميو نقاط قو

مچنين كساني كه عملكرد كاركنان را كنترل ه.  برساندحتي در مواردي، به سازمان ضرر

هاي آنان در مورد كاركنان و نقاط قوت و ضعف و كاستيكنند، به اطالعات مهميمي

 به منزله اسرار كاركنان است و جز در موارد ،ن اطالعاتكنند كه بعضي از ايدسترسي پيدا مي

.خاص و بسيار ضروري، نبايد علني و آشكار گردد

 باشند و اطالعات مهم سازمان و اسرار و اطالعات داريامانتبنابراين ناظران بايد افراد 

.مايند خودداري نكاركنان را به عنوان يك امانت حفظ كنند و از علني شدن و پخش آنها جداً
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وفاداري-5-2-6

هايي تالش براي دستيابي به اهداف آن، يكي از ويژگيو وفاداري و تعهد در قبال سازمان 

ضرورت وجود اين ويژگي در كساني كه . است كه بايد در تمام كاركنان وجود داشته باشد

.وظيفه حياتي و خطير كنترل و نظارت را بر عهده دارند، نمود بيشتري دارد

تواضع و فروتني-5-2-7

 فروتني و پرهيز از غرور و خودبيني، يكي از صفات و ويژگيهايي است كه همه مردم،  وتواضع

در مسأله نظارت و كنترل نيز به خاطر .نان، بايد داشته باشندكبه ويژه كارگزاران و كار

يل تأكيد بر شايد يكي از دال. ، ناظران بايد از ميان افراد متواضع انتخاب شوندموضوعحساسيت 

با تواضع و فروتني با كاركنان سازمان برخورد آنها اين باشد كه اگر  ناظرانيتواضع و فروتن

شود و نوعي آرامش در آنان ايجاد خواهد شد؛ كنند، از اضطراب و نگراني كاركنان كاسته مي

.شود در مقابل كنترل، مقاومت كمتري از خود نشان دهندكه اين باعث مي

ستم كنترلي سي قابل تأمل در طراحنكات-5-3
:ر ضرورت داردي كنترل، توجه به عوامل زيهاستمي سيهنگام طراح

يطيرات محييشتاب تغ-5-3-1

ن و مقررات يقوان«ر ي نظير در عواملييتغ. ر استييها دائماً در حال تغط سازمانيامروزه مح

يهاعملكرد سازمان«، »هازمانك سايادغام و تفك«، »ي و خارجياوضاع تجارت داخل«، »يدولت

فرهنگ و « و »طينفوذ در محي عوامل ذيتي حمايهااستيس«، »ديتوسعه خطوط تول«، »بيرق

.گذاردي اثر ميستم كنترل سازماني، بر نحوه عملكرد س» جامعهي و روانيساخت اجتماع

يدگيچيزان پيم-5-3-2

 آنها، اعمال يياي جغرافيو پراكندگيفق اويها و توسعه سطوح عمودش اندازه سازمانيبا افزا

 بزرگ، مستلزم يها سازمانيستم كنترل براي سيطراح. شوديكنترل دشوارتر م

ل، با توسعه ين دلي است؛ به هميشتري احتماالت و موارد بينيبشيتر و پقي دقيهايزيربرنامه

ش يرمتمركز افزاي كنترل غيهاستمي آن، ضرورت استفاده از سيدگيچيش پيسازمان و افزا

. كنترل استفاده شودي برايترشود كه از ابزار متنوعيه ميابد و توصييم
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هاران از اشتباهيستم كنترل در آگاه ساختن مديت سيقابل-5-3-3

 آن مشخص ي قطعي تا مرحله اجرايم اشتباه حتيك تصميار، احتمال دارد كه يدر موارد بس

يهاميج تصمي نتايدهد تا با بررسيران فرصت مي به مدستم كنترل مؤثرياستفاده از س. نشود

.اجتناب كنند» زا بحرانيهااشتباه«ج يالمقدور از توسعه نتايخود، حت

نه كنترل كاركنانيار در زميض اختيضرورت تفو-5-3-4

ابد؛ ييكننده در مقابل مافوق كاهش نمضيت تفويار، مسئوليض اختي است كه با تفويهيبد

، يف كنترلي از وظاي برخيق واگذاريكنند تا از طريدا ميران فرصت پين كار، مدي با ايول

ق، امكان ين طريف خود داشته باشند؛ ضمن آنكه از اير وظاي انجام ساي برايشتريفراغت ب

در واقع . گرددي فراهم مياتي عمليهاران ردهيق عملكرد كاركنان توسط مديكنترل مؤثر و دق

نه كنترل عملكرد ي در زميران عالي، كمك به مديانيران ميعداد مدش تي از علل افزايكي

)510 ـ 509، 1380ان، يرضائ (.سازمان است

تيري مدي اطالعاتيهاستميكنترل مؤثر و س-5-4

البته . ده ضرورت دارديچي پيها كنترل سازماني برا1تيري مدي اطالعاتيهاستمياستفاده از س

ران به منابع ي مديابي دستيهاوهيها، ش پردازش دادهياانهي رايهاامروزه با گسترش شبكه

 در ياانهيل، نقش متخصصان علوم راين دلي به سرعت در حال تحول است؛ به همياطالعات

، فرصت قابل ياانهي پردازش رايهابا توسعه شبكه2.ابدييش ميها افزااداره و كنترل سازمان

 كه همواره بر ضرورت يل فراهم شده است؛ به طور كنتريهاستمي اصالح سي برايامالحظه

د بتوانند يران بايمد. شوديستم افزوده ميها در كنترل سانهيران با كاربرد راي مدييآشنا

. ندير نماي را تفسياانهي متعدد را به كار ببرند و اطالعات حاصل از پردازش رايافزارهانرم

 استفاده در ي آنها براي است كه پردازش دستيحدران به ياز مديزان اطالعات مورد نيامروزه م

.رسديرممكن به نظر ميزمان مناسب، غ

1 Management Information System (M.I.S.)
دكار مورد استفاده قرار گيرند، از تعداد مديران مياني هاي كنترل خو به همين دليل، هرگاه در تجديد ساختار، سيستم2

.شودكاسته مي
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 كنترليهاستميها در بهبود سانهينقش توسعه را-5-4-1

يآور جمعيها از دادهيا پردازش اطالعات، بخش عمدهيها براانهي رايريش از به كارگيپ

ل آنها ي قابل استفاده نبودند و تبد1 خاميهاا دادهريماند؛ زي ميده باقيفايران، بي مديشده برا

، ياانهي راي بود؛ اما با توسعه فناورينه و زمان قابل توجهيز مستلزم صرف هزي ن2به اطالعات

ار كوتاه و با يل آنها در زمان بسيه و تحليتجز«و » ها از دادهياديار زيپردازش مقدار بس«

به ، ين منابع اطالعاتيران توانستند با استفاده از ايمدد و ير گرديپذامكان» زي ناچيانهيهز

ها مبادرت و سه دستاوردها با اهداف برنامهيق عملكردها و مقاي دقيريگسنجش و اندازه

با .  قرار دهنديدگي كنند و در زمان مناسب مورد رسييهرگونه انحراف را به سرعت شناسا

ط، يها و محنده سازماني تعامل فزايرس و با بريطيرات و تحوالت محييتوجه به شتاب تغ

 مواجه خواهند شد؛ يترعيتر و وسعيالت سرونده با تحيها در آشود كه سازماني مينيبشيپ

يد به اطالعات قابل توجهين تحوالت باي ارائه واكنش مناسب در برابر ايها بران سازمانيبنابرا

ن رو ي داشته باشند؛ از اير آن دسترسي و نظايان، رقبا، تحوالت فنيدر مورد بازار، مشتر

ها، رانشان، روشياز مدي اطالعات مورد نيابي و ارزي، بازنگريورآ جمعيد برايها باسازمان

. استفاده كنند3»كي استراتژي اطالعاتيهاستميس« را اتخاذ و از يدي جديهايمشها و خطهيرو

با » يارزش اطالعات اكتساب «دي كنترل باي اطالعات برايآوربه هر حال، هنگام جمع

)511 ـ 510، 1380ان، يرضائ (.سه شوديمقا» نه اكتساب آنهايهز«

 كنترل مشكالت-6
كنند كه ي بروز مي كنترل در سازمان، مشكالت و موانعيها برنامهير اجرايمعموالً در مس

: از آنها عبارتند ازيبرخ

1 Data
2 Information
3 Strategic Information System (S.I.S.)



35353535كنترلكنترلكنترلكنترلوووونظارتنظارتنظارتنظارت

 مقاومت كاركنان-6-1
د يها و كمبودها تأكيي نقاط ضعف، نارساييل معموالً بر شناساستم كنترينكه سيبا توجه به ا

ن يج كاركنان چنيكند، به تدري مثبت توجه ميدارد، و كمتر به نقاط قوت  وعملكردها

م يشود؛ به هيافتن نقاط ضعف و سرزنش كردن آنها انجام مييپندارند كه كنترل فقط برايم

، ين مواقعيدر چن. كننديد و در برابر آن مقاومت مشونين ميستم كنترل بدبيل، نسبت به سيدل

ياستم را به گونهي شود و سي تلقي اصالحيد كوشش كنند تا كنترل به منزله اقداميران بايمد

. كنند كه نقاط قوت و ضعف كاركنان را در كنار هم، مدنظر قرار دهديطراح

ج كنترلير در ارائه نتاي تأخ-6-2
يرد تا فرصت استفاده از آن برايار مسئوالن قرار گين مناسب در اختد در زمايج كنترل باينتا

ران ارائه شود، ير به مديجه كنترل با تأخيدر واقع، اگر نت. ستم را داشته باشندياصالح عملكرد س

. اصالح عملكرد قابل استفاده نباشديگر برايممكن است د

رمنصفانهي و غيرواقعي غيارهاي استفاده از مع-6-3
 سنجش عملكرد كاركنان به كار گرفته شوند كه از نظر آنان ي براييارهاي دقت شود كه معديبا

رمنصفانه، موجب ي و غيرواقعي غيارهاياستفاده از مع. ندينانه به حساب آيبمنصفانه و واقع

استونر : ، به نقل از512، 1380ان، يرضائ. (خواهد شد» ستم كنترلياعتماد شدن كاركنان به سيب«

)588 ـ 587، 1986كل، و ون

ن اسالمين مبينظارت در د-7
به عنوان رهبران ) ع( و امامان معصوم )ص(هاي پيامبر گرامي اسالم چنانكه دستورها و سفارش

دين براي ما حجت و دليل شرعي و يكي از منابع اصلي براي دريافت احكام مسائل ديني است، 

نيز براي ما حجت و يكي از منابع مهم دريافت آن بزرگواران ره يو س روش عمل ،شيوه برخورد

و امير ) ص(ه بررسي سيره پيامبر گرامي اسالم ابتدا بقسمت،در اين . دستورهاي ديني است

،  بر عملكرد كارگزاران خويششانيا در زمينه نحوه نظارت و كنترل ،)ع(منان حضرت علي ؤم

.مپردازي مي)تجسس(رمشروع يو در ادامه به مفهوم نظارت غ
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)ص(سيره پيامبر گرامي اسالم -7-1
ندهيچگاه از نظارت و مراقبت بر عملكرد كارگزاران خود غافل نبود) ص(پيامبر گرامي اسالم 

كار گماشته به شانياو اغلب، به منظور مراقبت و نظارت بر عملكرد كساني كه از سوي 

 و كارگزارانارت بر اعمال كردند كه وظيفه آنان، نظشدند، بازرسان و ناظراني مشخص ميمي

ها و اطالعات موجود، از د تا ايشان بر اساس اين گزارشبوآن حضرت ارسال گزارش به 

.اعمال و رفتار كاركنان خود آگاهي يابند و عملكرد آنان را كنترل نمايند

: دنفرماي مي)ص(در مورد سيره و روش كنترل و نظارت پيامبر گرامي اسالم ) ع(امام رضا 

 و ندموريت مي فرستادأاين بود كه هرگاه سپاهي را به م) ص(ه و روش رسول خدا سير«

به صورت (، برخي از افراد موثق و مورد اعتماد خود را ندفرماندهي براي آن تعيين مي كرد

اطالعات را براي  و تا رفتار و عملكرد او را زير نظر بگيردند گماشت بر او مي)پنهاني و مخفيانه

1».گزارش كند) ص(رسول خدا 

ها براساس اهليت و بر ش كاركنان و واگذاري مسئوليتنالبته گام نخست اين است كه گزي

ها باشد؛ اما اين كار كافي نيست، بلكه بايد مراقبت و نظارتي دائمي بر رفتار و مبناي شايستگي

جه كافي به هر دو گام تو) ص(عملكرد كاركنان وجود داشته باشد؛ چنانكه در سيره پيامبر 

.مبذول شده است

)ع (ير مؤمنان حضرت عليامسيره -7-2
نير در زمينه نظارت و مراقبت بر كارگزاران خود، بسيار دقيق و ) ع(علي حضرت منان ؤامير م

آن حضرت تالش . ند اهتمام بسيار داشت،و بر كنترل كارگزاران خويشنموده هشيارانه عمل 

موران خود را زير نظر و تحت مراقبت أكومتي و مد كه همواره مسئوالن مختلف حدنكرمي

دو به دقت حسابرسي ند و عملكرد و نحوه رفتار آنان را مورد بررسي قرار دهندقيق داشته باش

 تا در مورد ندفرستاد كساني را به عنوان بازرس به نقاط مختلف ميشانيابدين منظور، . ندنك

و اطالعات الزم در مورد عملكرد آنان را عملكرد و رفتار كارگزاران تحقيق و تفحص كنند 

.برسانند) ع( و به اطالع امام هبه دست آورد

44، ص 11عه، ج يالش وسائل1
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بود؛ حضرت ) ع( از طرف حضرت علي »التمرعين«مالك بن كعب ارحبي، فرماندار منطقه 

بر حوزه خدمت خويش كسي را به عنوان جانشين قرار بده «: دسننوياي خطاب به او ميدر نامه

به منظور كنترل و نظارت بر عملكزد كارگزاران و (روهي از يارانت و خود به همراه گ

يد و از چگونگي رفتار و دبيرون برو و تمام سرزمين عراق را منطقه به منطقه بگر) مسئوالن

عملكرد كارگزاران و عمال خود جويا شويد و سيره و روش آنان را مورد بررسي و نظارت 

د كه بايد در نكنمه، حضرت به مالك بن كعب سفارش ميالبته در ادامه اين نا1».قرار دهيد

هد، صدق و دنظارت و كنترلي كه بر عملكرد كارگزاران دارد و گزارشي كه از آن ارائه مي

.راستي را از ياد نبرد و بداند كه خداوند متعال بر همه چيز آگاه است

ندداددستور مياز يك طرف به كارگزاران كليدي و مسئوالن مهم خود ) ع(حضرت علي 

كه نمونه بارز آن دستوري ـ كه بر اعمال و رفتار و عملكرد زيردستان خود نظارت داشته باشند 

هاي هاي خود به نظارت كه در نظارتنداست كه به مالك اشتر داده و حتي تصريح كرد

و از طرف ديگر، خود آن حضرت ـ اي داشته باشد موران مخفي، توجه ويژهأپنهاني توسط م

هايي كه آن نامه. ندبه صورت مستمر و هميشگي، مراقب اعمال و رفتار كارگزاران خويش بود

هاي مختلف نوشته و در آن، نقاط حضرت براي عمال و كارگزاران خود در شهرها و استان

اند، گوياي اين مطلب است كه ايشان اهتمام خاص و توجه قوت و ضعف آنان را متذكر شده

عملكرد كارگزاران داشته و به صورت دقيق بر اعمال آنها نظارت اي به كنترل ويژه

.نداكردهمي

:كنيمها را مطرح مياينك به عنوان مثال، چند نمونه از اين نامه

كه فرماندار يكي از شهرهاي منطقه فارس »  بن هبيره شيبانيهمصلق«اي به حضرت در نامه

سيده است و اگر درست باشد و تو اين كار را به من در مورد تو گزارش ر«: بود، چنين نوشتند

گزارش (اي؛ ي و امامت را عصيان كردهاهانجام داده باشي، پروردگارت را به خشم آورد

تو غنايم مربوط به مسلمانان را كه به وسيله اسلحه و اسبهايشان به دست آمده و ) رسيده كه

اي، ات كه خود برگزيدهنشينان قبيلهديههايشان در اين راه ريخته شده، در بين افرادي از باخون
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اگر ! كني؛ سوگند به كسي كه دانه را در زير خاك شكافت و روح انساني را آفريدتقسيم مي

اين گزارش درست باشد، تو در نزد من خوار خواهي شد و ارزش و مقدارت كم و ناچيز 

1».خواهد بود

 جدي، شد، كامالًان اعمال مينظارت و مراقبتي كه از طرف ايشان نسبت به كارگزار

اي كه حتي شركت كردن يكي از فرمانداران آن حضرت در جانبه و دقيق بود؛ به گونههمه

،ماند؛ چنانكه وقتي عثمان بن حنيفيك مجلس جشن و ميهماني، از نظر ايشان مخفي نمي

ه شركت فرماندار بصره، در مجلس ميهماني و جشن عروسي يكي از اشراف و ثروتمندان بصر

اي آن حضرت بالفاصله در نامه. رسيد) ع (يعلكرده بود، گزارش آن به زودي به حضرت 

همانا به من گزارش رسيده كه يكي از جوانان ! اي پسر حنيف«:  چنين نوشتنداوخطاب به 

اي و در اش دعوت كرده و تو به سرعت به سوي او شتافته تو را به خوان ميهماني،اشراف بصره

شده هاي بزرگ غذا، يكي پس از ديگري آورده ميي تو غذاهاي رنگارنگ و ظرفآنجا برا

يري كه نيازمندانشان از آن ميهماني ذهماني مردمي را بپيتو مكه مكرداست؛ من گمان نمي

2».محروم بوده و ثروتمندانشان دعوت شده باشند

ل عملكرد آنان، نظارت بر كارگزاران خود و كنترامر در ) ع(منان حضرت علي ؤمير ما

ـ  كم يا زياد ـجا مورد نداشتند و به هيچ وجه اجازه تصرف بيهيچ انعطاف نابجا و گذشت بي

دادند و در اين مورد، با دقت و شدت تمام عمل در حقوق مردم و اموال عمومي به آنان نمي

ست كه چنين به يكي ديگر از كارگزاران خويش اشان يله، نامه اأنمونه بارز اين مس. كردندمي

از رسد كه ب كه اگر به من گزارش !كنمصادقانه به خداوند سوگند ياد مي«: دنفرمايمرقوم مي

اي، چنان بر تو به صورت خيانت برداشتهـ كم يا زياد ـ المال مسلمانان چيزي غنايم و بيت

3».نوا و حقير و ضعيف شويبهره، بيگيرم كه در زندگي، كمسخت مي

رگزاران يا ادادند كه يكي از كموران اطالعاتي آن حضرت گزارش ميأدر مواردي كه م

فرماندار يكي از شهرها، خيانت كرده و دست به چپاول حقوق مردم و اموال عمومي دراز 
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گذر دهاي زوداد و هرگز به خاطر مصلحت نميوفرصت ادامه چپاول به ا) ع(كرده است، امام 

.نمودكرد و بالفاصله دست تجاوز را قطع ميپيشگان مسامحه نميحكومتي، با خيانت

منذر بن جارود عبدي، يكي از كارگزاران آن حضرت بود كه در مسئوليت خود خيانت 

 و او را هاي به او نوشتگامي كه به ايشان گزارش رسيد كه منذر خيانت كرده، نامهنه. كرد

.  برسد و توضيح دهدشانيت ا خدمنداز او خواستله،أتر مسبراي بررسي دقيقند و توبيخ نمود

ناگهان در مورد تو به من چنين گزارش دادند كه از پيروي از هوا و «: متن نامه چنين است

،ي آخرتتن دنيايت را با ويرا؛ايكني و براي آخرت چيزي باقي نگذاشتهار نميذهوس فروگ

كني؛ اگر رار مييشاوندانت را به بهاي از دست دادن دينت برقوسازي و پيوند با خآباد مي

ات و بند كفشت از تو بهتر  خانواده)باركش(آنچه در مورد تو به من رسيده درست باشد، شتر 

و كسي كه همچون تو باشد، نه شايستگي اين را دارد كه حفظ مرزي به او سپرده شود ! هستند

 باشد و يا در و نه كاري به دست او اجرا گردد، يا قدر و منزلتش باال رود، يا در امانتي شريك

1».المال به او اعتماد شود؛ پس هرگاه نامه من به دستت رسيد، نزد من آيآوري بيتجمع

رسيم كه آن به كارگزاران خويش، به اين نتيجه مي) ع(هاي امام مل در بعضي از نامهأبا ت

ن تنها ايشا. كردند، بسيار دقيق و عادالنه برخورد ميآنهاله نظارت بر عملكرد أحضرت در مس

 اكتفا و با تكيه بر آنها، در مورد كارگزاران خود ،رسيدهايي كه به دستشان ميبه گزارش

طلبيدند و ها، كارگزاران خود را به حضور مينمودند؛ بلكه عالوه بر آن گزارشقضاوت نمي

خواستند كه گزارش دقيق كردند؛ يا اينكه از آنان ميال ميؤاز آنان در مورد عملكردشان س

وسيله در مورد عملكرد آنها عملكرد خود را به صورت كتبي خدمت ايشان ارسال كنند و بدين

كيدي كه أدهد كه آن حضرت، با وجود تله نشان ميأين مسا. كردنداز خودشان نيز تحقيق مي

، اما به هيچ وجه عدالت و ندكردگيري مي و در اين مورد سختندبر دقت در نظارت داشت

روي شود و در نتيجه،  كه در اين مورد، افراط و زيادهندشد و راضي نميهاد نبردانصاف را از ي

گزارش «به معني » فارفع الي حسابك«عبارت . ظلم و ستمي متوجه يكي از كارگزاران گردد
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هاي ايشان به كارگزارانش وجود دارد، ، كه در بعضي از نامه»عملكرد خود را براي من بفرست

.ستگوياي اين واقعيت ا

اما بعد، در مورد تو چيزي به من «: دننويساي به يكي از فرمانداران خود ميايشان در نامه

گزارش شده است كه اگر آن را انجام داده باشي، پروردگارت را به خشم آورده، از امام خود 

هاي اي؛ به من خبر رسيده كه تو زمينرا به رسوايي كشيده) فرمانداري(نافرماني كرده و امانت 

المالي كه زير دست تو بوده اي و از بيتاي تصاحب نمودهآباد را ويران كرده و آنچه توانسته

 حساب خويش را برايم بفرست و بدان كه حساب اي؛ فوراً به صورت خيانت خورده،است

1».تر استخدا از حساب مردم بزرگ

اگر «: دنفرماييـ مندوشتاي كه به منذر ن از جمله نامهـها همچنين در بسياري از نامه

اين جمله نيز نشانگر آن است ، »… درست باشد،گزارشي كه در مورد تو به من رسيده است

 و از حد انصاف خارج بردهندر برخورد با كارگزاران خويش، عدالت را از ياد) ع(كه امام 

.گرفتند بر مبناي يك گزارش، تصميمي نميشدند و صرفاًنمي

 دارد و آن زماني است كه مطلبي در مورد يكي از ز استثنا ني، كليلبته اين قاعدها

هاي هاي مختلفي براي مدير نقل شود و گزارشكارگزاران يا كاركنان سازمان، از راه

موران مختلف، در مورد آن قضيه به دست مدير برسد؛ در اين أمتعددي از طرف م

گيري و عمل بناي آنها تصميماكتفا و بر مهاتواند به همان گزارشصورت مدير مي

اگر يكي از «: دنفرماي و ميه اين نكته را نيز به مالك يادآور شد)ع ( حضرت علي.نمايد

موران سري تو باالتفاق چنين أدست به خيانت زده و م) كارگزاران و كاركنان تو(آنها 

يفر بگير و گزارشي را دادند، به همين مقدار از شهادت قناعت كن و او را زير تازيانه ك

2».فر نماي كبه مقدار خيانتي كه انجام داده، او را
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)تجسس(رمشروع ينظارت غ-7-3
 و ستينضرورت و اهميت نظارت و كنترل و جايگاه ويژه آن در مديريت، بر كسي پوشيده 

سيره و . ييدي بر اين مهم استأتأكيد و ت) ع(هاي روشن و صريح معصومان دستورها و توصيه

 به امر شانيانيز نشانگر اهتمام ويژه ) ع(و امير مؤمنان ) ص(اسالم يامبر گراميروش عملي پ

اي كه نبايد از آن غافل بود اين ا وجود اين همه تأكيد و اهميت، نكتهب. نظارت و كنترل است

است كه ضرورت نظارت و اهتمام ويژه به آن، به اين معنا نيست كه نظارت همواره و همه جا 

.ها به شدت منع شده استها و كنترلنظارتاز  بلكه بعضي ؛ باشدصحيح و مشروع

هاي ديني به شدت دستور پرهيز از آن داده شده، نظارت بر يكي از مواردي كه در آموزه

، يكي از محرمات مسلم  طبق دستورهاي اسالمي.امور شخصي مردم و تفتيش اسرار آنان است

قرآن در تبيين اين مسأله يبراخداوند متعال . مردم استو قطعي، تجسس و تفتيش اسرار

ها بپرهيزيد؛ چرا كه بعضي از از بسياري از گمان! ايداي كساني كه ايمان آورده«: دنفرمايمي

1». نكنيدتجسس ) هرگز در كار ديگران(ها گناه است؛ و گمان

ي مردم ر اين آيه شريفه، با صراحت از تجسس و تفتيش و تحقيق در امور شخصدخداوند 

منظور از ممنوع بودن تجسس اين است كه بايد ظاهر حال مسلمان . نداو اسرار آنان نهي كرده

را مالك قرار داد و از جستجو كردن عيوب مردم و تفتيش اسرار پنهاني و عيوب مخفي آنان 

.پرهيز كرد

هاي با تعبيرو در موارد متعددي نيز، ) ع(عالوه بر آيات قرآن، در روايات معصومان 

ي حضرت عل.هاي مردم گشتن، نهي شده استز تجسس در امور مردم و دنبال لغزشامختلف 

در عهدنامه مالك اشتر در مورد تجسس و كساني كه همواره به دنبال يافتن عيوب مردم و ) ع(

بايد آنها كه نسبت «: دنفرمايميين افراديچنبرخورد با  نحوه وهستند اسرار مردم جستجو در 

هايي دارند كه والي و مسئول، در جوتر هستند، از تو دورتر باشند؛ زيرا مردم عيبم عيببه مرد

در صدد مباش كه عيب پنهاني آنها را به دست . ها از همه سزاوارتر استپوشاندن آن عيب

آوري، بلكه وظيفه تو آن است كه آنچه برايت ظاهر گشته، تطهير كني و آنچه از تو مخفي 
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هاي مردم را پنهان  كه توانايي داري، عيبجابنابراين تا آن. كنده آن حكم مياست، خدا دربار

1».ساز

د كه به ندهدر اين بخش از نامه خود به مالك اشتر، ابتدا به او دستور مي) ع(امام علي 

، از ميدان دادن به افرادي كه در صدد ظاهر كردن عنوان مسئول و كارگزار حكومت اسالمي

د كه خود او نيز از نفرماي توصيه ميويهمردم هستند، پرهيز كند و سپس بهاي مخفي عيب

هاي مخفي مردم و اسرار آنها پرهيز كند و سعي تالش براي پيدا كردن و آشكار نمودن عيب

.در پوشاندن آنها داشته باشد

نظارت همگاني-8
شود كه يك جامعه يا ميها وتدابير و ابزارهايي اطالق  به مجموعه شيوههمگانينظارتمفهوم 

ها و هدايت افرادش براي رعايت قوانين، اصول، كاركردها، آداب، يك گروه در تحقق هدف

 به دو صورت نظارتاين . گيرد به كار مي،هاي پذيرفته خود هنجارها و ارزش،شعائر، مناسك

:دشوانجام مي

. ايت آنان در عمل استها به قبول هنجارها و رعه به معناي وادار كردن انسان ك:يرسم

مقررات است و ضمانت اجراي آن نيز برعهده قوه قهريه و ، همانا قوانين ونظارتابزار اين نوع 

.هاي مختلف جامعه استقواي انتظامي و يا گروه

سازيها، با دگرگوناز طريق اقناع كه با رسوخ به عقل اعتقادي انسان:يغيررسم

جهان عقيدتي و انديشه اعضا و نيز كاركردهاي آداب و بيني افراد و با تأثير بر جهان

.هاي مقبول نمايدتواند آنان را مؤمن به هنجارها و ارزشرسوم اخالقي، مي

، مسأله نظارت و كنترل بر اسالمي، به ويژه در نظام نظارت نظارتهاي در سيستم

 مسئوالن سازمان و عملكرد كاركنان آن، در چارچوب وظايف و اختيارات مديران و

كاركنان و اعضاي سازمان موظف مخصوصاً  بلكه كليه افراد جامعه، ؛شودخالصه نمي

هستند تا بر اساس وظيفه شرعي، بر اعمال و رفتار و عملكرد افراد و كاركنان و حتي 

53البالغه ـ نامه  نهج1



43434343كنترلكنترلكنترلكنترلوووونظارتنظارتنظارتنظارت

 اين كنترل و نظارت . نظارت و كنترل داشته باشند، سازماننعملكرد مديران و مسئوال

هاي و در آموزهبوده اي برخوردار  اهميت زياد و جايگاه ويژه، ازهمگاني و عمومي

.ديني تأكيد فراواني بر آن شده است

امر به معروف و نهي «كه در قرآن و روايات با نام كنترل و نظارت همگاني و عمومي

ترين واجبات ديني است و وجوب آن از معرفي شده است، از واالترين و شريف» از منكر

را عمران، امت اسالميخداوند متعال در سوره آل.حكام بديهي اسالم استروريات و اض

شما «: دنفرمايد و مينشمر و آنها را بهترين امت روي زمين ميدادهمورد خطاب قرار 

ايد؛ امر به معروف و نهي از منكر بهترين امتي بوديد كه براي بشريت به وجود آمده

اوند متعال در اين آيه، ويژگي بارز و مهم امت خد1».كنيد و به خدا ايمان داريدمي

وجود نظارت همگاني و امر به ،  كه به عنوان امت برتر انتخاب شده است،رااسالمي

به خاطر اهميت واال و جايگاه ويژه امر به معروف .معروف و نهي از منكر ذكر كرده است

تمام كارهاي نيك و  «:دنفرمايمي) ع(منان حضرت علي ؤو نهي از منكر است كه امير م

اي در برابر جهاد در راه خدا، در برابر امر به معروف و نهي از منكر، همچون قطره) حتي(

2».دريايي پهناور است

، صادق و جاري است؛ يعني در مهماين مسأله در سازمان نيز به عنوان يك مسأله 

همه اعضا و احساس مسئوليت كردن صورت وجود كنترل و نظارت همگاني و عمومي

شود و  ميننسبت به عملكرد يكديگر، نقاط قوت و ضعف سازمان و كاركنان آن روش

ريزي كند ها و از بين بردن موانع داخلي خود، برنامهتواند براي جبران ضعفسازمان مي

وسيله در مواجهه با مشكالت و تهديدهاي خارجي، قوي و نيرومند ظاهر گردد و  بدينو

. آنها بپردازدبه مقابله صحيح با

110 آل عمران ـ آيه 1
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با اجراي نظارت همگاني يا امر به معروف و نهي از منكر، افراد و عناصر فاسد و 

شوند و زمينه براي رشد عناصر سالم مفسد، اصالح يا از محيط جامعه و سازمان دفع مي

.فتياخواهد  در نتيجه، جامعه و سازمان به رشد و تكامل دست ؛گرددفراهم مي

مگانيمباني نظارت ه-8-1

قانوني/ مباني ديني-8-1-1

هاي ديني، دستورات صريح و روشني در مورد نظارت و ضرورت آن وجود در منابع و آموزه

 بردو اصل استوار اين نظام. اند سفارش شدهپوياي نظارتين به داشتن يك نظام نادارد و مسلما

 بايد مواظب اعمال و  و بنابراين،حقانسان همواره در محضر عالم محضرخداست و؛ اول،است

وليت كند و در صورت مشاهده عملكرد ئ مسجامعه احساس در مقابل  دوم،.رفتار خود باشد

 و امر به معروف و نهي از منكر هدانادرست يا انحراف از اهداف و تخلف از وظايف، تذكر د

.ديمان

اسالمي ايران هاي فوق، در اصل هفتم قانون اساسي جمهوري با استناد و استفاده از آموزه

در جمهوري اسالمي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر، «: آمده  است

است همگاني و متفاوت بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و ايوظيفه

».كندمردم نسبت به دولت؛ شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون تعيين مي

سيمباني فلسفه سيا-8-1-2

 سازوكارهاي مشترك و عام براي نظارت بيروني برادبيات وهاي سياسي ازامروزه بيشتر نظام

توان از پديده تفكيك قوا، نظام برند كه ميدولت و كارگزاران آن بهره ميقدرت سياسي 

 به طور اجمال به اين ذيالً. پارلمان و نمايندگي، كاركرد جوامع مدني و امثال آن نام برد

.دشوارها اشاره ميسازوك

ر بسياري از كشورها، تشكيالت حكومتي به سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه  د:تفكيك قوا

اين امر زمينه نظارت و تقسيم و تفكيك قدرت . شودعبير مي ت»اتفكيك قو« از آن به وتقسيم 

.آوردبين سه قوه را فراهم مي
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 كهپذيردصورت مي نمايندگان بناي مشاركت مردم در حكومت، از طريق م:نمايندگي

و كنترل  اجرايي  سيستمگيري از سوي ملت، اعمال نظارت بر، عالوه بر تصميماننوظيفه آ

.ت غيرمستقيم اسه صورتبقدرت 

اجتماعي كه به صورت واسطه يهاها و تشكلجموعه نهادها، انجمن م:اجتماعينهادهاي

البات عمومي و انتقال و انعكاس آنها را بر ها و مطبين دولت و مردم، وظيفه تجميع خواسته

.رندعهده دا

از  نظارت خود را ،نهادهاي اجتماعي و مردم كه  بستري است،سانه ر:ي همگانيهارسانه

.نماينداعمال ميها  عملكرد دستگاهطريق آنها بر

م نقش غيرقابل انكاري در فرآيند نظارت بر دستگاه و نظا» فكار عموميا «:يافكار عموم

هاي هاي حكومته امروزه حركت بر مبناي افكار عمومي، از شاخص.سياسي جوامع دارد

.آيد به حساب ميمطلوب

مباني نظري-8-1-3

1مطلوبداري حكومت

مطلوبداري هاي خود، تعاريف متعددي از حكومت براساس نوع نگرش و نگرانينظرانبصاح

معدودي از تعاريف در ادامه موارد. مفهوم استاند كه هر يك بيانگر بخشي از اين ارائه كرده

.ارائه خواهد شدموجود 

داري عبارت است از فرآيندي كه به واسطه آن مؤسسات تبراساس تعريفي كالن، حكوم

پردازند، منابع عمومي را مديريت كرده و از حقوق افراد جامعه دولتي به اداره امور عمومي مي

داري عبارت است از شيوه به كارگيري قدرت  حكومت،يگربنا به تعبيري د. كنندحمايت مي

،در تعريف اخير) 1386، يشكر (.در مديريت توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور

يابد و بخش عمومي و خصوصي را داري مستقيماً با مديريت فرآيند توسعه پيوند ميحكومت

داري ارائه تري از حكومتنظران تعريف گستردهبرخي از صاحب. گيردبرميبه طور توأم در

داري فرآيندي است كه از طريق آن به طور جمعي مسائل مبتالبه زعم آنان حكومت. اندكرده

1 Good Governance
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داري طبق اين ديدگاه، حكومت. كنيمبه جامعه را حل كرده و نيازهاي جامعه را برطرف مي

 را نيز درهاي جامعه مدني افراد و گروه، بلكه بخش خصوصي،شودصرفاً شامل دولت نمي

گيري ريزي، مديريت و تصميمكه به نوعي در امر برنامه…ها وها، رويهگيرد و سيستمبرمي

.شوددخيل هستند را نيز شامل مي

توان گفت كه داري، ميگفته و درك عمومي از مفهوم حكومتبا عنايت به تعاريف پيش

براساس . كندري تأكيد ميداكيفيت و نحوه انجام وظيفه حكومت برمطلوبداري حكومت

داري خوب عبارت است از انجام وظايف حكومت به يكي از تعاريف ارائه شده، حكومت

داري در اين تعريف، حكومت. بعيض و در چارچوب قوانين موجود و تاي عاري از فسادشيوه

.اي منصفانه مورد توجه قرار گرفته استخوب به عنوان انجام وظايف حكومت به شيوه

گويي و داري خوب عبارت است از رعايت شفافيت، پاسخق تعريفي ديگر، حكومتطب

در واقع پرسش اساسي در قلمرو . برابري در فرآيند برآورده كردن نيازهاي مردم

اي اثربخشي شرايط هاي حكومتي قادرند به گونهداري خوب اين است كه آيا دستگاهحكومت

از بهداشت كافي، غذاي كافي، مسكن و آموزش يك زندگي مطلوب را اعم از برخورداري 

طرف و امنيت فراهم سازند؟ با اين ديدگاه و براساس تعاريف متعددي مناسب، نظام قضايي بي

داري خوب عبارت است از توان گفت حكومتداري خوب ارائه شده است ميكه از حكومت

ي، اجتماعي، سياسي و هاي اقتصادهاي عمومي در زمينهمشيفرآيند تدوين و اجراي خط«

گويي و هاي جامعه مدني و با رعايت اصول شفافيت، پاسخفرهنگي با مشاركت سازمان

اي كه ضمن برآوردن نيازهاي اساسي جامعه، به تحقق عدالت، امنيت و  به گونه،اثربخشي

».توسعه پايدار منابع انساني و محيط زيست منجر شود

داري خوبهاي حكومتويژگي

هاي مختلفي داري خوب نيز همچون تعريف اين واژه، ديدگاههاي حكومتيژگيدرباره و

داري خوب توسط ترين فهرست مختصات حكومتتوان گفت كه كاملمي. ده استشارائه 

 البته ساير مراجع ذيربط نيز از جمله ؛ارائه شده است) UNDP(برنامه توسعه ملل متحد 
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، آسياعهو بانك توس) اسكاپ(راي آسيا و اقيانوسيه كميسيون اقتصادي و اجتماعي ملل متحد ب

.اندداري خوب ارائه كردهفهرست جامعي از عناصر حكومت

گويي، توجه به خرد جمعي، اثربخشي و كارآيي، مداري، شفافيت، پاسخمشاركت، قانون

هاي  مجموعه ويژگي،مسئوليت مالي، برابري، ديدگاه استراتژيك و اصالح مديريت دولتي

.دندهداري خوب را تشكيل ميومتحك

داري مطلوب و نظارت همگاني، از آنجا كه مؤلفه اساسي و پل پيوندي دو مفهوم حكومت

.شودباشد، در ادامه به تبيين اين مفهوم پرداخته ميگويي ميواژه كليدي پاسخ

گوييمفهوم پاسخ

ومي و بخش دولتي، بسط و هاي عمهدف نهايي از استقرار و ترويج نظارت همگاني در سازمان

هاي عمومي را به بخش سياسي و در گويي، سازمانسيستم پاسخ. باشدگويي ميتوسعه پاسخ

. گويي استوار يافته استيك سيستم دمكراتيك بر پايه پاسخ. كندنهايت به جامعه وصل مي

وندان هاي عمومي در نهايت همان اقدامات شهرفرض بر آن است كه كليه اقدامات سازمان

.شوداست كه از طريق نمايندگان آنها انجام مي

گويي است داناهيو معتقد است الزمه تأمين منابع عمومي، طراحي دقيق يك ساختار پاسخ

تا به اين ترتيب، شهروندان اطمينان حاصل كنند كه نهايت تالش از طرف كساني كه به نام 

)1381، يالوان. (كنند، به عمل آمده استآنها اقدام مي

ها و سازمان به اين امر است كه اختيارات خود را به فعل گويي الزام افراد، گروهپاسخ

:داليل اهميت اين الزام عبارتند از. هاي واگذار شده را به انجام برساننددرآورده و يا مسئوليت

؛هاجوابگويي و توضيح كارها و دليل انجام آنها در رابطه با اختيارات و مسئوليت−

؛دهي نتايج اقدامات انجام شدهرشگزا−

.تقبل عواقب ناشي از پيامد اقدامات−

گوييهاي مهم پاسخجنبه

:گويي عبارتند ازپنج نكته نهفته در پاسخ
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گوي تعهدات گويي طرفين بايد پاسخدر پاسخ. گويي يك رابطه دوطرفه استپاسخ−

.خود باشند

ي به جاي برونداد و درونداد، بر امروزه تأكيد اصل. گويي به نتايج متكي استپاسخ−

.باشدنتايج مي

دهي بايد مداوم و در مورد هر نكته اين گزارش. دهي استگويي مستلزم گزارشپاسخ−

.مبهم و تعارضي صورت بگيرد

گويي، الزام در پاسخ. معني استعواقب كار كامالً بيقبول گويي بدون پاسخ−

.ي يعني پذيرش عواقب كارپذيرپذيري ايجاد كرده و مسئوليتمسئوليت

 بلكه ؛گويي به دنبال يافتن مقصر نيستپاسخ. شودگويي باعث بهبود عملكرد ميپاسخ−

دليل آن، تعيين نقطه شروع حل مشكل، در مواجهه با مشكالت و شناسايي موانع 

.شودبه همين دليل موجب بهبود عملكرد مي. باشدعملكرد مطلوب مي

گوييسطوح پاسخ

گويي پاسخ/ گويي شخصيپاسخ: است كه عبارتند ازشده در پنج سطح تعريف گوييپاسخ

گويي  پاسخ وسازمانيگويي درونپاسخ (گويي سازمانيپاسخ/ گروهيگويي پاسخ/ فردي

.خواهانپاسخ و نفعانگويي ذيپاسخ)/ سازمانيبرون

گويي در برابر عملكرداستقرار پاسخ

شود محيط باعث مي. باشدگويي مياد محيط و چارچوب پاسخگويي نيازمند ايجاستقرار پاسخ

گويي جزء يكپارچه نظام سنجش عملكرد گردد و چارچوب اجراي آن را تضمين پاسخ

.كندمي

گوييتعريف محيط پاسخ

عموماً از و شدهگويي افراد گويي شرايطي است كه باعث رشد و تثبيت پاسخمحيط پاسخ

اين محيط بايد شرايط زير را براي كاركنان .دشو و مستقر مي شروع، تعريفسازمانرهبريت 

:ايجاد كند
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ترغيب افراد براي انجام / ها و بالفعل درآوردن اختياراتانگيزه كافي جهت انجام مسئوليت

.تقبل عواقب نتايج كار خود/ دهي در افرادگزارشبه تمايل / كار و نيل به اهداف

گوملزومات يك محيط پاسخ

. جزء اصلي محيط و نقطه شروع ايجاد و استقرار محيط:سازمانيرهبري 

سازي  شفاف وها ارتباط دوجانبه منجر به وضوح اهداف، مأموريت:گوييدوجانبه بودن پاسخ

.دشومواضع مي

.گو باشد هر كس بايد به تناسب جايگاه خود پاسخ:برابري

دهنده عدم وجود شفافيت در نكند و عدم اعتماد نشا عدالت ايجاد اعتماد مي:اعتماد

.استسازمان 

گو، شفافيت و سياست كامالً باز يعني پرهيز از هرگونه خدعه  عنصر پايدار نظام پاسخ:شفافيت

. استو فريب

ها، انتظارات از عملكرد و ها و مسئوليت وضوح در اختيارات، مأموريت سازماني، نقش:وضوح

.دهي عملكردگزارش

ها و ها، پرداختگويي، انتظارات و ظرفيتدل بين اختيارات و پاسخ برقراري تعا:لدتعا

.عملكرد

ها و كارها در افراد و در نتيجه ايجاد تعصب و  حس مالكيت فعاليتي القا:احساس مالكيت

.عالقه به نتايج كار

عواقب خوب شامل . پذيريگويي يعني پذيرش عواقب كار و مسئوليت پاسخ:پيامدها

.است) يعدم پيشرفت شغل(ها ادي و عواقب بد شامل محروميتمي و غيرادمامتيازات 

تا  تعهد  يكپارچه باشنددها، منابع و عواقب كار باي اعمال سياست:انسجام و يكپارچگي

. را باال ببردافراد

. هاي عملكرددهيها براساس گزارش يعني بازنگري منطقي و اصالح نقطه ضعف:پيگيري

.شودنمي و باعث بهبود عملكرد بودهدامات اصالحي، ناقص گويي بدون اقپاسخ
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گوييموانع محيط پاسخ

.هاي غلطداده/ ابهامات/ تمام كار كردننيمه/ فقدان منابع/ ايعملكرد سليقه

گويياستقرار چارچوبي براي پاسخ

:گويي شامل مراحل زير استچارچوب اصلي پاسخاستقرار 

انجام كارها و / ريزي ملزومات دستيابي به اهدافطرح/  سنجشگويي و اهداف قابلتعيين پاسخ

ارزيابي نتايج و ارائه بازخورد و تعديل طرح بعدي / دهي نتايجگزارش/ نظارت بر پيشرفت كارها

.براساس بازخوردها

گوييابزارهاي پاسخ

دهي گويي نيز حول محور گزارشدهي، ابزارهاي پاسخگويي بر گزارشبه دليل تأكيد پاسخ

:هستندگردند كه شامل موارد زير مي

 براي نيل به اهداف و سازمان جهت حركت ،رح استراتژيك ط:هاي استراتژيكطرح

ها، اجرا، نظارت و بنديها، بودجهريزيزيربناي تمام برنامه و كندمشخص ميرا مأموريت 

اهداف و طرح استراتژيك از طريق ايجاد شرايط توافق طرفين در مورد .استكنترل 

، خط پايه كنترل پيامدها را ايجاد كرده و به سنجش عملكرد كمك سازمانهاي لويتوا

.كندمي

ريزي هايي كه حاوي جنبه عملياتي و عملكردي برنامهرح ط:هاي عملكرديطرح

 براي نيل به نتيجه خاص و در سازمانكننده حدود تعهدات مشخصهستند و استراتژيك 

.هستندار خاص در مقابل صرف بودجه مشخص حقيقت انتظار انجام ك

و فرآيند سنجش عملكرد و است ن مدير و افراد مسئول كار ي ب:هاي عملكردتوافقنامه

به دليل افزايش اطالعات پاسخ خواهان از جريان .كندگويي را مطرح ميبرقراري نظام پاسخ

.دهند را افزايش ميسازمانسازي داخل كار، شفاف

 كه  انتشار ساالنهدوره رسمي با يهاگزارشبارت است از  ع:گوييخ پاسيهاگزارش

ها در پيشبرد اهداف دهنده نقش فعاليتهاي نشاناخصلي و شاطالعات ما، هاشامل برنامه

.باشد ميسازمان
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دف اين قراردادها، تعيين نيازها و توقعات در ابتداي كار و  ه:قراردادهاي مبتني بر عملكرد

هزينه از طريق تعهد طرفين به كاهش راساس آن و در نتيجه باالتر بردن كيفيت با ريزي ببرنامه

.استگويي توقعات طرف مقابل خپاس

 ميزان نيل به ،كه در آناست  در مورد عملكرد خود سازمانه معني ارزيابي  ب:خودسنجي

.دشورسي مياهداف خود، ميزان فاصله، معيارها و مطلوبيت روند بهبود و اصالح فرآيندها بر

در .استريزي و نظارت عملكرد مل فرآيندهاي مربوط به طرح شا:بازنگري عملكرد

د و سپس نقاط قوت و شوريزي شده مقايسه ميفواصل زماني مشخص نتيجه كار با آنچه برنامه

بازنگري عملكرد امكان مستندسازي .شوندها اعمال ميتعديلداده شده و ضعف تشخيص 

.كندنه رشد و توسعه كاركنان را فراهم ميكاركردها و زمي

افزايش ، حوه اجرا و كيفيت برنامههاي نحوزهگويي مدير در اسخ پ:كنترل مديريت

.  استهاحصول اطمينان از يكپارچگي و همسويي كل برنامه و هاكنترل هزينه، وريبهره

ميزان دستيابي اهداف تعيين  همچون يگويي مدير تنها از طريق كنترل مديريت در مواردپاسخ

ها و منابع از محافظت برنامه، هاكارگيري منابع در جهت مأموريتهتأييد ب، و نتايج مورد نظر

أييد اطالعات كسب شده ت، هاي قانونرعايت قوانين و اصالحيه، استفاده و سوء مديريتسوء

خواهد پذير كانامدهي مناسب اطالعاتاز لحاظ اعتبار و روزآمدسازي و نگهداري و گزارش

.بود

، افراد سودبرنده از اطالعاتي همچون هاي برابري بايد موارديانيه ب:بيانيه برابري

گويي افراد در پاسخ، و دليل پذيرش اين خطر و هزينه، هاكنندگان هزينه و خطر برنامهتقبل

را )يگويي در برابر چه كسي و براي چه كاري و در مقابل چه گروهپاسخ(مقابل ديگران 

.روشن سازند

كه در آنها عملكرد آتي با است مديرانگويي با دايت جلسات پاسخ ه:گوييجلسات پاسخ

شكري و (.شود بهبود بخشيده مي،هاي فعليهايي از گذشته و درك محدوديتدرس

)1389همكاران، 
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 در سازمانينظارت همگان-8-2
يگر، بايد نظارتي صحيح، دقيق، روشن است كه نظارت كاركنان سازمان بر عملكرد يكد

 عملكرد برالبته اين نوع نظارت، منحصر به نظارت كاركنان سازمان . منطقي و كارشناسانه باشد

، اين نظارت بايد بدون در نظر يكديگر نيست، بلكه همان طور كه در سطح جامعه اسالمي

 افراد مانع از انجام گرفتن پست و مقام و موقعيت اجتماعي افراد صورت گيرد و پست و مقام

اين فريضه نشود، در سازمان نيز بايد نظارت همگاني بدون در نظر گرفتن پست و مقام افراد 

، و اعضا و كاركنان سازمان، عالوه بر اينكه بر عملكرد يكديگر نظارت دارندفتهصورت گر

و انحرافات بايد بر عملكرد مديران و مسئوالن نيز نظارت داشته باشند و نقاط قوت و ضعف 

هاي سازمان را به درستي تشخيص و به آنان اطالع دهند تا احتمالي آنها از اهداف و برنامه

.نسبت به اصالح آنها اقدام شود

:تواند مطرح باشددر سازمان به دو شكل و در دو زمينه مي نظارت عمومي،بنابراين−

ظارت همگاني اعضا و كاركنان سازمان بر عملكرد يكديگر؛ن−

.اعضا و كاركنان سازمان بر عملكرد مسئوالن و مديراني ارت عمومنظ−

.پردازيماينك به توضيح مختصر اين دو زمينه مي

نظارت كاركنان سازمان بر عملكرد يكديگر-8-2-1

در اين نوع از نظارت همگاني، همه اعضا و كاركنان يك سازمان بر عملكرد يكديگر نظارت 

 انحراف از اهداف سازمان و  وكاريرگونه كوتاهي و كمكنند و در صورت مشاهده همي

اين وظيفه آنگاه جامه .دهندهاي آن يا تخطي از وظايف محوله، به يكديگر تذكر ميبرنامه

 آن ايجاد شده م انجابهها و شرايط الزم براي اجرا و تشويق افراد عمل خواهد پوشيد كه زمينه

ست كه اعضا و كاركنان نسبت به سازمان و عملكرد ن اآيكي از شرايط اصلي اين امر . باشد

اي تصحيح عملكرد يكديگر و باالبردن كارآيي و ر مسئوليت كنند و بيكديگر احساس 

.اثربخشي سازمان تالش نمايند
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هاي ايجاد اين احساس در ميان اعضاي سازمان، اين است كه كاركنان نسبت به يكي از راه

كه البته مديران سازمان اي با هم داشته باشندو دوستانهه صميميو رابطبوده مند يكديگر عالقه

.سزايي داشته باشنده توانند در ايجاد چنين فضا و محيطي نقش بمي

ه گاني، در دستيابي به اهداف سازماني نيز كمك بمهمچنين از آنجا كه وجود نظارت ه

زديك كردن اهداف فردي كند، بنابراين تأكيد بر اهداف سازماني و سعي در نسزايي مي

.تواند در ايجاد اين احساس مسئوليت مؤثر باشدكاركنان و اهداف سازمان به همديگر، مي

نظارت كاركنان بر عملكرد مديران و مسئوالن سازمان-8-2-2

همانطور كه رابطه اعضاي سازمان براساس احساس مسئوليت و نظارت بر عملكرد همديگر و 

، رابطه اعضا با مديران و مسئوالن سازمان نيز بايد بر اين پايه است منكر امر به معروف و نهي از

و اساس استوار باشد؛ يعني همه اعضاي سازمان بايد در برابر عملكرد مديران و مسئوالن 

كنترل داشته باشند و در آنان احساس مسئوليت كنند و خود را موظف بدانند تا بر عملكرد 

و وظايف محوله، به آنها تذكر سازمان ا انحراف از اهداف صورت مشاهده هرگونه خالف ي

اي مسأله.البته اين مسأله بايد همواره از روي خيرخواهي و به عنوان انتقاد سازنده باشد. بدهند

تعبير شده است، اشاره به همين مورد »  المسلمينه الئمهالنصيح«هاي ديني از آن به كه در آموزه

 خود را موظف به نصيحت خيرخواهانه و انتقاد سازنده از مسئوالن ؛ يعني افراد جامعه،دارد

.جامعه بدانند

سازي براي گسترش نظارت همگانيزمينه-8-3
به منظور گسترش نظارت همگاني در سازمان و تشويق افراد به انجام اين وظيفه مهم، بايد زمينه 

از يك طرف، يكي از  چرا كه ؛ از طرف مديران و مسئوالن فراهم شودآنو بستر مناسب براي 

 امر به معروف و نهي از منكر، نداشتن ضرر مالي و جاني قابل توجه است؛ و از بشرايط وجو

بنابراين .روندفره ميطاي، از انجام اين وظيفه اي از مردم با كوچكترين بهانهطرف ديگر، عده

ضاي سازمان، نه تنها از سازي نمايند كه اع طوري زمنيه،ضروري است كه مديران و مسئوالن

موقعيت اجتماعي يا شغلي  و  انجام اين مسأله نترسند و احتمال خطر و ضرري بر مقامبعواق
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خود ندهند، بلكه احساس كنند كه در صورت انجام اين وظيفه، مورد تشويق و ترغيب نيز قرار 

.خواهند گرفت

يا  نگردد و فراهم اين عمل  و بستر مناسب براي انجامنگرفتهسازي الزم صورت اگر زمينه

 در مقابل انجام آن مورد تشويق و ترغيب قرار وكاركنان سازمان از عواقب انجام آن بترسند 

نگيرند، اغلب اعضاي سازمان براي حفظ مقام، شغل و موقعيت اجتماعي خود، از انجام اين 

چاپلوس و بلهو حتي ممكن است به صورت افرادي ظاهرساز، فته وظيفه مهم و خطير طفره ر

.گو در آيند؛ كه اين مسأله، خطري جدي در سازمان استقربان

البته رعايت سلسله مراتب سازماني و اطاعت از مافوق، يك مسأله مطلوب و مورد قبول 

نظارت عقل و شرع است؛ اما اين دو، غير از چاپلوسي است و هيچ منافاتي با انجام وظيفه 

كند،  يك فرد، در عين حال كه به مسئوالن سازمان انتقاد مي و انتقاد سازنده ندارد؛همگاني

 و از هدرتواند در مرحله عمل، فردي باشد كه سلسله مراتب را به صورت مطلوب رعايت كمي

.مافوق خود اطاعت كامل دارد

مر اگاني و انجام فريضه مسازي براي نظارت ه منظور زمينهموجود بهاهكارهاي برخي از ر

،به ارائه پيشنهادها و انتقادهاي سازندههي از منكر در سازمان و تشويق اعضابه معروف و ن

:عبارتند از

ئه هرگونه پيشنهاد يا انتقادي در مورد ااز كاركنان براي ارو رسميدرخواست عمومي−

؛سازمان و مسئوالن آن

؛يادآوري جنبه اعتقادي و تكليف شرعي بودن اين مسأله و تأكيد بر آن−

آنها؛انتقادها و پيشنهادهاي سازنده و مفيد و ترتيب اثر دادن به ز ااستقبال −

كنند، به ويژه آنهايي  كه پيشنهاد يا انتقادي را مطرح مييتشويق مادي يا معنوي افراد−

؛كه پيشنهادها و انتقادهاي سازنده و مفيد دارند

.گونهميت قائل نشدن و ميدان ندادن به افراد ظاهرساز، چاپلوس و بله قرباا−



55555555كنترلكنترلكنترلكنترلوووونظارتنظارتنظارتنظارت

يانهي چهارگزيهاسؤالنمونه 

نكـه آنهـا همانگونـه كـه        ينـان از ا   يها به منظـور حـصول اطم      تيند تحت نظر قرار دادن فعال     يفرآ«-1

چه نام دارد؟» شوندياند، انجام م شدهيزيربرنامه

كنترل) بشيپا) الف

يزيربرنامه) دتيريمد) ج

 دارد؟يشتري اثر بيب كاركنان به امانتداري، در ترغ كنترل و نظارتيهاستمينوع از س كدام -2

گيرندهپيش)بيآشكار و علن)الف

كنندهاصالح)دي و پنهانيمخف)ج

ت افرادش يا گروه در هدايك جامعه  ي است كه    ييها و ابزارها  وهيانگر مجموعه ش  ينه ب يكدام گز -3

رد؟يگين و هنجارها به كار ميت قواني رعايبرا

ينظارت سازمان)بيارت همگاننظ)الف

ينظارت حكومت)دينظارت فرد)ج

؟شودي اعمال ميقي، نظارت از چه طريدر بوروكراس-4

روانين رهبر و پيرابطه ب)بسنت)الف

يه در ساختار سازمانيتعب)دافزارهانرم)ج

؟ند نظارت و كنترل كدام استيمرحله نخست در فرآ-5

 عملكرديريگ اطالعات و اندازهيآورجمع)بات با استانداردهاسه اطالعيمقا)الف

ارهاين استانداردها و معييتع)دي و انجام اقدامات اصالحيريگيپ)ج

ر كنتـرل و  يك از تـداب   يـ انگر كـدام    يـ ، ب ي و مـال   يارائه برنامه سازمان در قالب اعداد و ارقام پـول         -6

؟نظارت است

بودجه)باتيكنترل عمل)الف

ژهي وياتي عمليهاگزارش)دكنترل عملكرد)ج

يايـ ها و عملكردها، جزو مزانهياهه هزي سازمان با توجه به س    ي واحدها يهاتيسه فعال يامكان مقا -7

؟ر كنترل و نظارت استيك از تدابيكدام 

 عملكرد واحدهايبيارزشا)بكنترل مستمر)الف

ي آماري بررسيهاگزارش)دبودجه)ج
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؟ سازمان استيات جاري، ناظر بر عملي كنترل سازمانيك از فراگردهايام كد-8

ريگشيپ)بهمگام)الف

بازخورد)ديمقدمات)ج

؟شودي ميات طراحيج عملي نتاينيبشي پي بر مبناي اصالحيهاك از انواع كنترل، برنامهيدر كدام -9

نگرآينده)بنگرحال)الف

رندهگيپيش)دنگرگذشته)ج

هاي اصالحي به كـار  كدام نوع كنترل به منظور كاهش خطاها و به حداقل رساندن نياز به اقدام  -10

؟شودگرفته مي

كنندهاصالح)بمستقيم)الف

گيرندهپيش)دغيرمستقيم)ج

؟ستيند كنترل چي فرآييهدف نها-11

سنجش انحرافات)بن استانداردهاييتع)الف

ص مشكالتيتشخ)دهداف به ايابيدست)ج

؟ به دنبال خواهد داشتيامديرمنصفانه در امر كنترل، چه پي و غيرواقعي غيارهاياستفاده از مع-12

ستم كنترلي كاركنان به سياعتماديب)ب در عملكرديينارسا)الف

ج كنترلير در ارائه نتايتأخ)دمقاومت كاركنان)ج

؟، كدام استي رسميمگانابزار اعمال نظارت در نظارت ه-13

عملكردها و بروندادها)بهاهنجارها و ارزش)الف

ارهاياستانداردها و مع)دن و مقرراتيقوان)ج

؟رديپذيها صورت م انسانيق اقناع و با رسوخ به عقل اعتقادي از طريكدام نوع نظارت همگان-14

ميرمستقيغ)بيررسميغ)الف

ميمستق)ديرسم)ج

ق آنهـا بـر عملكـرد       يـ ها نظارت خود را از طر      است كه مردم و گروه     يانگر بستر ينه ب يكدام گز -15

؟كننديها اعمال مدستگاه

ي اجتماعينهادها)بي محليشوراها)الف

ي گروهيرسانه ها)ديافكار عموم)ج



:بخش دوم

يه اجتماعيسرما

يهدف كل
 ساخت، ي و چگونگيه اجتماعيانواع سرما و ، ابعاد، كاركردهاميران با مفاهي فراگييآشنا

ت آنيره و تقويذخ

ياهداف رفتار
:ن بخش قادر خواهند بوديران پس از مطالعه ايفراگ

.ف كنندي را تعريه اجتماعيه را نام برده و سرمايانواع سرما)1

.نديسه نماي را با هم مقايه اجتماعيدوستانه و ابزارانگارانه سرما نوعيامنشأه)2

.ح دهندي را برشمرده و به اختصار توضيه اجتماعيانواع سرما)3

.ل كنندي را تحليه اجتماعيابعاد مختلف سرما)4

. را شرح دهنديه اجتماعي سرمايرات و كاركردهايتأث)5

.ندينماان ي را بيه اجتماعي سرمايريگنحوه اندازه)6

.مز كلمن را ذكر كننديدگاه جي از ديه اجتماعيعوامل ساخت سرما)7

. را بازگو كننديات مدني و حيه اجتماعي سرمايا و بازسازي احياقدامات عمده برا)8

.ندي نمايابيران را ارزي در ايه اجتماعيت سرمايوضع)9
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اتيم و كلي مفاه-1

هيانواع سرما-1-1
 ناظر بر »سرمايه فيزيكي«. اجتماعيفيزيكي، انساني، فرهنگي و: انواع سرمايه عبارتند از

. آالت، مستغالت و نظاير اينهاستهايي همچون منابع طبيعي، ثروت، درآمد، ماشينپديده

ها و  ناظر بر ميزان تحصيالت، معلومات، سطح دانش عمومي، آموزش»سرمايه انساني«

نيستند، اما قابليت تبديل ) فيزيكي(يه نقدي است كه اگرچه سرماآن هاي كاري و امثال مهارت

ناظر بر نوع پرورش فرهنگي فرد است و به مسائلي نظير نگاه » سرمايه فرهنگي«. به آن را دارند

ريزي و ارج نگر، انضباط شخصي، پركاري، اهميت قائل شدن براي تحصيالت و برنامهآينده

رخالف سرمايه انساني كه ماهيتي فردي ب. شودنهادن به كسب دستاوردهاي اقتصادي اطالق مي

محصول تالشي خودآگاهانه است، سرمايه فرهنگي ماهيتي جمعي دارد و به و اكتسابي دارد و

صورت ناخودآگاه و از طريق محيط خانوادگي و اجتماعي به درون روح و شخصيت افراد 

بليت تبديل شدن با وجود اين، هر دوي آنها در اين خصوصيت مشتركند كه قا. كندرسوخ مي

، اشاره به منابعي دارد »سرمايه اجتماعي«نوع چهارم سرمايه، يعني . به سرمايه فيزيكي را دارند

اين گروه . يابندكه افراد به واسطه حضور يا تعلقشان به يك گروه اجتماعي به آنها دسترسي مي

هاي ملموس انند پديدهتومنابع نيز مي. ا به كوچكي خانواده باشديتواند به بزرگي ملت و مي

همچون پول، مسكن، شغل، حمايت اجتماعي و يا امكانات غيرملموس همچون اطالعات مفيد، 

سرمايه اجتماعي از تجميع و «توان گفت مين ي بنابرا.مشاوره فكري و آرامش روحي باشند

ه را به شود و بستر حركت جامعهاي فيزيكي، انساني و فرهنگي زاده و بارور ميتعامل سرمايه

)1384، يمزروع (».سازدسوي آينده مي

سرمايه اجتماعي-1-2
ترين مفاهيم در علوم اجتماعي ظهور ان يكي از كانونيبه عنو سرمايه اجتماعي ،در دو دهه اخير

هرچند شور و شوق زيادي در ميان صاحبنظران و پژوهشگران به مثابه يك . و بروز يافته است

ها و انتظارات گوناگوني ها، ديدگاهليلي ايجاد نموده، ليكن نگرشو ابزار تحميچارچوب مفهو

ها در اين حوزه بيانگر اهميت و جايگاهافزايش حجم قابل توجه پژوهش. را نيز دامن زده است
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 برخي از پژوهشگران بر يك ارتباط .متفاوت اجتماعي استيهانهيزمرمايه اجتماعي در س

ـ به معناي دقيق حكومت دموكراتيك ـ و كيفيت حكومت  ميان ميزان سرمايه اجتماعيمحكم

،طور كليه  ب. دارندديتأكسرمايه اجتماعي در رشد اقتصادي زان يمريتأثراي ديگر بعدهو

آنها برخي از .انداز چند منظر به موضوع سرمايه اجتماعي پرداختهصاحبنظران و پژوهشگران

،يه اجتماعي در جامعه اشاره كرده و برخي ديگرگيري سرمادر آثارشان به داليل و علل شكل

 نتايج و هاي ديگر ب عده و نهايتاًاندنمودهاقدام به توصيف و تبيين ابعاد سرمايه اجتماعي 

.اند ورزيدهديتأكبشر پيامدهاي سرمايه اجتماعي در سپهر زندگي اجتماعي و سياسي 

شناسي شكل ي در عرصه جامعه دو سنت فكري در مورد سرمايه اجتماع،دهه اخيردر دو

.»سنت فكري ستيز« و »سنت فكري همگرايي«: گرفته و مجادالتي را دامن زده است

ي ع به مفاهيم روابط اجتما،دهدميرا بر فرد قرار نقطه عزيمت خود، سنت فكري همگرايي

عه هاي جاميي كه همگرايي ارزشهاهايي در مورد مكانيسم به پرسش وو اعتماد معطوف است

آورند و ميوجود ه هايي كه اجماع بكنند و مكانيسممي همبستگي و همزيستي را تقويت با

ه  دو نكته ب،در سنت فكري وفاق و همگرايي. ورزدميديتأك،بخشندميتوسعه جامعه را تداوم 

:خوردچشم مي

كنند؟ميگذاري چگونه افراد در روابط اجتماعي سرمايه−

آورند؟ميدست ه  در روابط را براي توليد يك سود بچگونه افراد منابع موجود−

بررسي به  و اده نقطه عزيمت خود را برگروه و جمع قرار د،سنت فكري ستيزدر مقابل، 

 خشونت و اشكال ،ي مختلف نظير اشكال قدرتهامنازعات اجتماعي بر سر منافع در عرصه

:دشوميديتأك دو مبحث  بر،شناختي ستيز در سنت جامعه.پردازدميسلطه و محروميت 

عنوان يك دارايي جمعي ايجاد و حفظ ه  سرمايه اجتماعي را ب،هاچگونه گروه−

كنند؟مي

دهد؟ميهاي زندگي اعضاي گروه را افزايش  فرصت،دارايي جمعين ياچگونه −

هر ه  ب،خواه به سرمايه اجتماعي در سطح گروه و جمع نگاه كنيم و خواه در سطح فردي

ي مشاركت هاكننده در شبكهايده اعتقاد دارند كه اعضاي تعاملن ياقان به حال همه محق

.سازندميو بازتوليد اين دارايي اجتماعي را ممكن هستند كه حفظ
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زمينه تاريخي سرمايه اجتماعي-1-3
د، چندان نشوريفي نيز كه ارائه ميا تع،طور كليه  ب.در اين رابطه توافق چنداني وجود ندارد

اما اگر بخواهيم كاربردها، مقاصد و تعاريفي كه در علوم اجتماعي از اين . يستندهمگون ن

خر و كالسيك أانديشمندان متبندي و پيشينه اين مفهوم را در آرايدستهرا شود مفهوم مي

. رديابي آن پرداختبهجستجو كنيم، شايد در چند حيطه بتوان 

 به ،»سرمايه«او در كتاب .كنندغاز مي آ1كارل ماركسرديابي اين مفهوم را از ايهعد

پردازد؛ي، مگيرنددر آن قرار ميافراد كه يطي شراله همبستگي از روي اجبار و ضرورتأمس

مانند وضعيت مهاجران و پناهندگان در يك جامعه، بدين معني كه شرايط منفي و بحراني افراد 

، اتكا و توسل به پشتيباني يكديگر و هاي بالقوه جمعي تواناييوسوي استفاده از انرژي ه را ب

اين خاصيت، امروز نيز به نوعي در مفهوم . كندهاي گروهي ترغيب مياستفاده از پتانسيل

انرژي جمعي و اتكا به پشتيباني افراد در  يعني همان استفاده از؛سرمايه اجتماعي مطرح است

.آورد گرد هم جمع مي به نحوي كه با نتايج مثبت يا منفي افراد را،مناسبات جمعي

بده « يعني جايي كه او از مفهوم ؛ قابل بازشناسي است2جورج زيمليرويكرد ديگر در آرا

 هنجارها و قواعد رفتاري است كه افراد ،مبناي بده بستان. كندحبت ميص» ستدوداد«يا» بستان

اي خود ضروري  مبادالت و تعامالتي كه براي بق وبراي سامان دادن به مناسبات بين فردي

 افراد توقع دارند كمك و لطفي ،البته با توجه به كدام سود و منفعت. كنند وضع مي،دانندمي

تواند هر شكلي به خود بگيرد، جبران گذاري كه ميدهند در مقابل چنين سرمايهكه نشان مي

شود؟

ني و آود ا پاداش و سي سود و نفع كه ضرر ،اين مطلبدر كنند كه برخي چنين تعبير مي

در اين رويكرد مفهوم . گيرد، در مقابل ايثار و دگرخواهي قرار داردزودهنگام را در برنمي

. يابد تقليل مي،دندهسرمايه اجتماعي به دادوستدهايي كه افراد در زندگي اجتماعي صورت مي

در نگاه رود، اين ميآنالبته با مالحظات مشخص و منفعتي كه دير يا زود انتظار برآورده شدن 

1 Karl Marks
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به عنوان مثال اين نگاه، در ادبيات اقتصادي كه با . مبادالت اجتماعي امروز رواج بيشتري دارد

. آن از مكتب اصالت سود ريشه گرفته، وجود داردهها آغاز شد و وجوه فلسفنئوكالسيك

اميل  مباحثي است كه با ،جاي گذاشتهگيري برا فررويكرد سوم كه اثرات عميق و نسبتاً

اين افراد با نگاهي انتقادي و در . پيگيري شد2الكوت پارسونزت آغاز و پس از او با 1ركيمدو

دادند، به ها و رويكردهايي كه مفهوم سرمايه را به مبادالت اقتصادي تقليل ميپاسخ به بينش

؛ استوار كردند»فكني ارزشيدرون«ير خود را به نوعي بر عب پرداختند و ت»ارزش«طرح مفهوم 

اين روابط، تعامالت و . ها و هنجارهاي اجتماعي استني تعهداتي كه مبناي آنها، ارزشيع

هاي  ريشه در هنجارها و ارزش،گوييمها كه بطور عام به آن سرمايه اجتماعي ميهمكاري

 به ايفاي ،قراردادي بربتنهاي مهايي افراد را فارغ از دغدغهچنين هنجارها و ارزش. جامعه دارند

گيري سرمايه  نگرشي ارزشي به مسئله شكل،اين نگاه.ندنكا و اعمال خود ترغيب ميهنقش

سرمايه جاد يايعني رويكردي كه مسائل ساختي، فرهنگي و تاريخي را در . اجتماعي دارد

.جويد از اين مسائل بهره مي،دهدداند و در تفاسيري كه ارائه مياجتماعي دخيل مي

 مطرح اومباحثي كه .  نام برد3ماكس وبربايد از يرگذارثأجريانات فكري تاز ديگر

و غيررسميال كه اعتماد در متن رسميؤاين س.  معطوف است»اعتماد« به مفهوم ،كندمي

، در ؟در يك متن اجتماعي چه مالزماتي براي افراد به همراه دارد و؟شودچگونه ساخته مي

به سوي افراد را  اعتماد، قراردادي است كه اين. ثر بوده استؤسازي سرمايه اجتماعي ممفهوم

اين خطرپذيري . دهديم سوق ، كه به نوعي سود متقابل را براي آنها در بر دارد،خطرپذيري

اعتماد يعني . براي كارهاي فردي و جمعي در روابط اجتماعي، چيزي جز اعتماد نيست

 بپذيرند كه بايد به ساير گران،يبا دآمادگي افراد براي اينكه در يك متن اجتماعي و در روابط 

. سايرين نيز به همان نحو اطمينان نشان دهند،افراد اطمينان داشته باشند و البته در مقابل

چنين . استثيرگذار أهاي متنوعي ت زمينه،يابي اين مفهومبينيم كه در ريشهبدين ترتيب مي

وم سرمايه اجتماعي به شمار در جهت ارايه تعريفي دقيق از مفه مانعيهايي اصوالًبرداشت

1 Emile Durkheim
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 توافق و همگوني چنداني ،در تعاريف سرمايه اجتماعي و ابعاد و مسايل پيرامون آن «.آيندمي

هاي توان به عنوان ريشهي نظري گسترده و كلي را مياهطور كلي اين زمينهه  اما ب؛وجود ندارد

 با توجه به . داردوز هم هريك هوادارانيننظري سرمايه اجتماعي در نظر گرفت كه ه

هاي فكري وجود دارد، تعاريف نيز ها و جريانيي كه در هريك از اين نحلهاهسوگيري

)1381،ييذكا(» .د بودنمتفاوت خواه

سرمايه (پايان نظم «در كتاب معروفاو . اي ديگر داردعقيده، 1افرانسيس فوكويامولي 

دهد جتماعي را بدين صورت شرح مي مبناي نخستين اصطالح سرمايه ا،»)اجتماعي و حفظ آن

نجا كه من از آن آگاه شدم، نخستين بار در اثر كالسيك آاصطالح سرمايه اجتماعي تا «كه 

كار رفته است كه در ه بـ ) 1961(مرگ و زندگي شهرهاي بزرگ آمريكايي ـ 2جين جاكوب

و مختلط شهري، هاي قديميهاي اجتماعي فشرده در محدودهآن او توضيح داده بود كه شبكه

عدم وجود جرم و  و در ارتباط با حفظ نظافت،دادهز سرمايه اجتماعي را تشكيل اصورتي 

جنايات خياباني و ديگر تصميمات در مورد بهبود كيفيت زندگي، در مقايسه با عوامل نهادهاي 

».هندديممانند نيروي حفاظتي پليس و نيروهاي انتظامي، مسئوليت بيشتري از خود نشان يرسم

شناس ـ اصطالح سرمايه اجتماعي را  ـ جامعه4ايوان اليت ـ اقتصاددان ـ نيز همچون3گلن لوري

االصل هاي آفريقاييآمريكايي«: كار برده شهري ب براي توصيف مشكل اقتصاد درون1970دهه در 

هاي در محدوده اجتماعات خود فاقد اعتماد و همبستگي بودند، در حالي كه براي آمريكايي

همين فقدان اعتماد و . اين اعتماد و همبستگي وجود داشت، هاي قومياالصل و ديگر گروهآسيايي

». بودآنهاستد جزئي در ميان وهمبستگي در ميان سياهان مبين نبود داد

تري مورد  در معناي وسيع ـشناسجامعهـ 5جيمز كلمناين اصطالح توسط ، 1980در دهه 

و بود كه بحثي قوي نفر دومي ـدانشمند علوم سياسيـ 6تنامارابرت پاستفاده قرار گرفت و 

1 Francis Fukuyama
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. پرشور را در مورد نقش سرمايه اجتماعي و جامعه مدني در ايتاليا و اياالت متحده برانگيخت

)10، 1379، يتوسل(

يعني ؛  ساده و روشن است نسبتاً،پشت ايده سرمايه اجتماعي قرار دارددر  كه يفرض بنيادين

 اين تعريف كلي با تغييرهاي ».گذاري در روابط اجتماعي با پيوندهاي مورد انتظارهسرماي«

. سازگار است،وسيله صاحبنظران و پژوهشگران سرمايه اجتماعي بيان شدهه گوناگوني كه ب

كنند و منابع موجود در هاي اجتماعي شركت مي در تعامالت و شبكه،افراد براي توليد سود

مشاركت به چند دليل منجر به افزايش سود در ن يا.شود افزايش سود مي باعث،هاشبكهن يا

:گرددجامعه مي

كنند و  جريان گردش و مبادله اطالعات را تسريع و تسهيل مي،هاي اجتماعيشبكه−

 و دادهاي مختلف در احتيار فرد قرار هها و گزينهاطالعات مفيدي در مورد فرصت

.دهند تعامالت اجتماعي كاهش ميها را به مقدار زيادي درهزينه

. شوند منجر به انباشت قدرت اجتماعي ميه ودرهاي اجتماعي را تقويت ك پيوند،هاشبكه−

بعضي از . مشي بازيگران اجتماعي دارد و گزينش خطهادر تصميمياين امر نقش مهم

اارزشي  دربردارنده منابع ب،هاي استراتژيك خودواسطه موقعيته پيوندهاي اجتماعي ب

.دهندثيرگذاري فرد را افزايش ميأگيري و تهستند كه قدرت تصميم

هويت و شناخت فرد را تقويت و شبكه از فرد در مقابل تهاجمات و تجاوزات دفاع −

وسيله ه ذير است و فرد بپها امكاندسترسي افراد به منابع از طريق شبكه. كندمي

.كندي شايستگي خود را تقويت م،پيوندهاي اجتماعي

ريف سرمايه اجتماعياتع-1-4
هاي اخير وارد حوزه علوم اجتماعي گرديده و از اين اي است كه در سالسرمايه اجتماعي واژه

در اين زمينه . يابي مسائل اجتماعي گشوده استاي را در تحليل و علت دريچه تازه،منظر

پردازاني رفته و نظريهمطالعات وسيعي توسط صاحبنظران و دانشمندان اين علوم صورت گ
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تعاريف متعددي را از ، فرانسيس فوكوياما و تنامارابرت پ، جيمز كلمن، 1پير بورديوهمچون 

.نداهسرمايه اجتماعي ارائه كرد

پير بورديوسرمايه اجتماعي از نگاه -1-4-1
صادي، ز شكل اقتند ا اين اشكال سرمايه عبارت. است سه نوع سرمايه را شناسايي نمودهبورديو«

هاي  مانند دارايي؛تبديل به پول استقابل  شكل اقتصادي سرمايه بالفاصله . اجتماعي وفرهنگي

سرمايه فرهنگي نوع ديگر سرمايه است كه در يك سازمان وجود . منقول و ثابت يك سازمان

 مانند تحصيالت عاليه اعضاي سازمان كه اين نوع سرمايه نيز در برخي موارد و تحت ؛دارد

سرانجام شكل ديگر سرمايه، سرمايه اجتماعي . طي قابل تبديل به سرمايه اقتصادي استشراي

تواند به عنوان ابزاري است كه به ارتباطات و مشاركت اعضاي يك سازمان توجه دارد و مي

)1378، يالوان(».هاي اقتصادي باشدبراي رسيدن به سرمايه

 سرمايه اقتصادي شكل غالب ،بورديوشود از ديدگاه همانگونه كه مالحظه مي

گذاري است و انواع ديگر سرمايه كه شامل سرمايه فرهنگي و اجتماعي است، به عنوان سرمايه

، سرمايه اجتماعي در ياز نظر و. دنكنابزاري براي حصول سرمايه اقتصادي مفهوم پيدا مي

شمار ه  افراد بداري به عنوان ابزاري براي تقويت و تثبيت جايگاه اقتصاديممالك سرمايه

در اين ممالك، سرمايه اقتصادي پايه است و سرمايه اجتماعي و فرهنگي ابزاري براي .رودمي

، در زمينه سرمايه اجتماعيبورديوتوان نتيجه گرفت كه ديدگاه مي. شودتحقق آن محسوب مي

ايه به عبارتي اگر سرمايه اجتماعي نتواند موجب رشد سرم. يك ديدگاه ابزاري صرف است

. كاربردي نخواهد داشت،اقتصادي شود

جيمز كلمنسرمايه اجتماعي از نگاه -1-4-2
ن ياه و  از واژگان مختلفي براي تعريف سرمايه اجتماعي كمك گرفتكلمن، بورديوبر خالف 

 به عنوان يه اجتماعي توجه خود را به سرمايو. ه استمفهوم را از ابعاد مختلف بررسي كرد

بهره  از نقش كاركرد آن ، براي تعريف سرمايه اجتماعيرت معطوف ساخته ومنشأ كنترل و نظا

بر اين .  ماهوييدهد و نه تعريفيمو تعريفي كاركردي از سرمايه اجتماعي ارائه است برده 

1 Pierre Bourdieu
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 واحد نيست، بلكه انواع چيزهاي گوناگوني است كه دوويژگي ءسرمايه اجتماعي شي«اساس

هاي معين اي از يك ساخت اجتماعي هستند و كنشبهجن همه آنها شامل:مشترك دارند

هاي ديگر سرمايه اجتماعي، مانند شكل. كنند تسهيل مي،افرادي را كه در درون ساختار هستند

پذير  امكان،يافتني نخواهد بودودن آن دستبهاي معيني را كه در ن دستيابي به هدف،سرمايه

پذير نيست، اما نسبت به  تعويضيكي و انساني كامالًسرمايه اجتماعي مانند سرمايه فيز. سازدمي

ي كه در تسهيل عشكل معيني از سرمايه اجتما. پذير استخصوصي تعويضه هاي بفعاليت

فايده يا حتي زيانمند هاي ديگر بي ممكن است براي كنش، ارزشمند استيمشخصهاي كنش

، 1377، يصبور (». توليد قرار داردسرمايه اجتماعي نه در افراد و نه در ابزار فيزيكي. باشد

462(

 قائل به مشاركت و  آنهاير دوه.  تا حدودي شبيه هم هستندكلمن و بورديوتعاريف 

 براي اين بورديو. دندكرعنوان سرمايه تلقي ميه را ب و ماحصل آنهعضويت فرد در گروه بود

.اده كرده استاستف»ساختار اجتماعي« از واژه كلمن و »چسبندگي«مفهوم از واژه

 سرمايه كلمن كه سرمايه اقتصادي را به عنوان هدف نهايي در نظر گرفت، بورديوبر خالف 

انساني را به عنوان هدف نهايي مطرح و سرمايه اجتماعي را به عنوان ابزاري براي حصول به 

 سعي در ،مفهوم سرمايه اجتماعياز  با استفاده كلمن،به عبارتي. بردكار ميه سرمايه انساني ب

 تا از اين طريق بتواند داشتهاي اجتماعي شناخت نقش هنجارها در داخل خانواده يا شبكه

.هاي انساني شودموجب تقويت سرمايه

تنامارابرت پسرمايه اجتماعي از نگاه -1-4-3
ثير سرمايه اجتماعي أد عمده وي به نحوه تيتأك.  از متخصصين اخير سرمايه اجتماعي استپاتنام

اي از  سرمايه اجتماعي را مجموعهاو. ي دموكراتيك مختلف استاهاي سياسي و نهادهرژيمبر 

 كه موجب ايجاد ارتباط و مشاركت ددانها ميمانند اعتماد، هنجارها و شبكهمفاهيمي

،از نظر وي. مين خواهد كردأدر نهايت منافع متقابل آنان را تاعضاي يك اجتماع شده وبهينه

 جامعه يهاي اعضاكه به عنوان منابعي هستند كه در كنشبباط متقابل اعضا در شاعتماد و ارت
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اي براي رسيدن به توسعه سياسي و  سرمايه اجتماعي را به عنوان وسيلهپاتنام. موجود است

.دانستهاي مختلف سياسي مياجتماعي در سيستم

توانست با جلب بود كه مي همين عامل او،بود و به زعم » اعتماد«د عمده وي بر مفهوم يتأك

 اعتماد ،بنابراين.  موجب توسعه سياسي شود،اعتماد ميان مردم و دولتمردان و نخبگان سياسي

،شود كه اگر در حكومتي به ميزان زياد وجود داشته باشدمنبع باارزشي از سرمايه محسوب مي

.اندازه رشد سياسي و توسعه اجتماعي بيشتر خواهد بودبه همان

سرمايه اجتماعي از نگاه فرانسيس فوكوياما-1-4-4

در يك گروه هاي غيررسمي وجود هنجارها و ارزشه ب، از متفكرين هم عصر مامافوكويا

توان به سادگي ميراسرمايه اجتماعي«: تعريف او از سرمايه اجتماعي چنين است. رداعتقاد دا

تعريف كرد كه اعضاي ررسميهاي غيبه عنوان وجود مجموعه معيني از هنجارها يا ارزش

ها و  مشاركت در ارزش.اون ميانشان مجاز است، در آن سهيم هستندعگروهي كه همكاري و ت

ها ممكن گردد، چرا كه اين ارزش به خودي خود باعث توليد سرمايه اجتماعي نمي،هنجارها

)11 و 10، 1379، يتوسل(» .دنهاي منفي باشاست ارزش

زند و  هنجار موجود در مافياي ايتاليا را مثال مي،نفي در گروههنجارهاي مان يماو از 

در او، ترس از آگاهي وجود  فرزند خردسال خود را با ،كند كه پدريداستاني را تعريف مي

 فرزند به .كنددهد و فرزند را ترغيب به پريدن به سوي خود ميباالي ارتفاعي از ديوار قرار مي

دهد و فرزند با صورت به زمين  اما پدر جاخالي مي؛پردي م،پدرآغوش اميد افتادن در 

گيرد كه هنجارموجود در مافيا اين است كه حتي به  با بيان اين داستان نتيجه مييو. خوردمي

 ولي باعث انسجام ، اين هنجار ممكن است هنجار منفي باشد.پدر و مادرت هم اعتماد نكن

.گروه مافيا است

:در ارتباط با سرمايه اجتماعي بايد دو نكته را روشن كردكه است تقد معفوكوياما

ه اين سرمايه متعلق به ك نيست يسرمايه اجتماعي به اين دليل زيرمجموعه سرمايه انسان−

دهند،  هنجارهايي كه شالوده سرمايه اجتماعي را تشكيل مي.هاست و نه به افرادگروه

.سهيم باشدهاد كه بيش از يك فرد در آنن دارادر صورتي معن
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 در اين ؛ چيز خوبي نيست لزوماً،سرمايه اجتماعي با توجه به علم سياست و علم اقتصاد−

 خواه خوب يا بد، ضروري ،هاي اجتماعيعلوم همكاري و همياري براي تمام فعاليت

)13، 1379، يتوسل(. است

مفاهيم اساسي سرمايه اجتماعي-1-5

شبكه اعتماد-1-5-1

 كه براساس اعتماد متقابل به يكديگر، از اطالعات، هنجارها و از گروهي است عبارت

هاي اعتماد عالوه بر شبكه. كنندمابين خود استفاده ميهاي يكساني در تبادالت فيارزش

هاي اصلي شوند كه زمان و سرمايه بيشتري به فعاليتهاي مديريتي، موجب ميكاهش هزينه

كه در د نوشميل دانش اعضاي گروه به يكديگر  انتقاسبب، و عالوه بر آنبديااختصاص 

.خواهد آمدفراهم سازماني دانش  جريان مناسبي از يادگيري وجه،ينت

 اعتماددايره-1-5-2

 داراي ميزان خاصي از شعاع اعتمادند كه به مفهوم ميزان گستردگي سازمانيواحدهايماميت

 داراي شعاع اعتماد واحدرچه يك  ه.دايره همكاري و اعتماد متقابل اعضاي يك گروه است

،چنانچه يك گروه اجتماعي. خواهد داشتباالتري باشد، سرمايه اجتماعي بيشتري نيز

هاي ديگر نيز داشته باشد، شعاع اعتماد اين گروه از گرايي مثبتي نسبت به اعضاي گروهبرون

 در قالب سرمايه  مؤلفه به اين جهت به عنوان يكارتباطاتين  ا.رودحد داخلي آن نيز فراتر مي

.هستندسازمان در  مهميعملكرديكه داراي كاركردهاي شوند اجتماعي تعريف مي

 را در محيطي/  درونيهاي تبادالت و تعامالتسرمايه اجتماعي مناسب، قادر است تا هزينه

ارتقاي  باشد، موجب  سازمان بيشترهرچه سرمايه اجتماعي يك.حد قابل توجهي كاهش دهد

دهنده اين ين امر نشانا. شودميهاي مربوط به تعامالت رسميپايين آمدن هزينهكرد و عمل

در حال تبديل ،  براساس هنجارهاي غيررسميسازمانواقعيت است كه هماهنگي بين اعضاي 

 و به تدريج در حال پيداكردن جايگاه مهمتر در بودهشدن به يك بحث مهم در جوامع پيشرفته 

دهنده رابطه معكوس سرمايه اجتماعي و  نشان،1- 2ه ينما.باشدنوين ميمديريتيالگوهاي 

.نظارت سازماني استهزينه 
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 رابطه معكوس سرمايه اجتماعي و نظارت سازماني-1-2نمايه 

 سرمايه اجتماعيي منشأها-2

دوستانه نوعيمنشأها-2-1
: عبارتند ازيماعه اجتيدوستانه سرما نوعيمنشأها

ن به ي والديها مثالً بخشش؛گراني به ديف اخالقي خارج از وظايدن امكانات ماليبخش−

 كه افراد در خالل ييهان موارد بر اثر ارزشيا. …ران و يرات به فقيفرزندان، دادن خ

.افته استيان يرند، بنيگي فرا ميريپذ جامعهيندهايفرآ

ك جامعه به ييان اعضاي كه ميايخارج از همبستگگران ي به ديدن امكانات ماليبخش−

ن يا).  و پابرجاي قويهايهمبستگ(كسان وجود دارد يا مذهب ين، اخالق يخاطر سرزم

ي خصوصيهايست، بلكه براساس وفاداري ني و همگاني عموميها بر ارزشيمنشأ مبتن
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يلينه تحصيك هز كميمثالً اعطا. افته استيبنا رند، يگيك گروه شكل ميكه در داخل 

ه همكاران ي بازپرداخت وام به اتحادي برايشتريه كردن زمان بينژاد، هد جوانان هميبرا

.…و 

ابزارانگارانهيمنشأها-2-2
:شونديم ميز به دو قسمت تقسي نيه اجتماعي ابزارانگارانه سرمايمنشأها

يديحداكثر سود و عا دوجانبه و متقابل كه گروه منتفع، يا مثل معاملهيه اجتماعيسرما−

)رابطه متقابل ساده. (كشديمناسب را انتظار م

 كه ي است؛ ساختار اجتماعيم اجتماعي، مبادله منافع در ساختار عظيه اجتماعيسرما−

كند كه ي نميفرق. كندين ميكنندگان را تضم كمكيهابازپرداخت كامل طلب

به عنوان ) ياعتماد عمل. (شد، از جامعه بايا به طور كليكننده از گروه منتفع كمك

يهان توقع كه اهرميك جامعه، با اييقه به اعضاي بدون وثيهامثال، پرداخت وام

ن وام يها را ضمانت خواهند كرد و به عالوه، ان وامي، بازپرداخت اي اجتماعيكنترل

كنندگان به ارمغان خواهند  كمكي را براي خاصيت و منزلت اجتماعيها موقع

.آورد

ن يد، چرا كه قدرت اجتماع و جامعه، ايآيط به طور كامل به وجود مين شرايماد در ااعت

 كه به عنوان ي اجتماعي با ساختارهايه اجتماعين منشأ سرمايا. كندي مي و شدنياعتماد را عمل

اند، در ارتباط د قرار گرفتهي مورد تأككلمن توسط يسم كنترل و نظارت اجتماعيمكان

ها را بر گر رشتهيدگان دانشمندان دي است كه ديان منشأ در واقع مسألهيا.  استيتنگاتنگ

 را به صورت يه اجتماعيشوند تا مفهوم سرمايشقدم مي كه آنها پيبندد؛ هنگامي خود ميرو

ه ي سرماين آنها نسبت به اثرات منفينچهم.  درآورندي اجتماعيهايماري بيك درمان براي

)1382، يعبداله (. تبعاتش، ناآگاهندان علل ويز مي و تماياجتماع
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 سرمايه اجتماعي انواع-3

ي گروهيه اجتماعيسرما-3-1
 گروه را به ي است كه اعضايك نوع تعلق اجتماعيه يو شبك گروه وجود دارديين اعضايب

.دهديوند ميهم پ

يگروهن يبيه اجتماعيسرما-3-2
يهاخانواده و گروهنيبمثالً . رديگيل م شك، متفاوت كه فرد عضو آنهاستيهاان گروهيدر م

.يمذهب

يارتباطيه اجتماعيسرما-3-3
 تعلق ي متفاوتي اجتماعيهاا منزلتيبه طبقات مختلف قدرت و  كهين افراديتوسط ارتباط ب

. متفاوتين مردم و نخبگان و افراد با طبقات اجتماعيرتباط بمثل ا. شوديدارند، مشخص م

.  صورت گرفته استي اجتماعيها گروهيساس قوت و ضعف همبستگ فوق برايبندطبقه

)2002ولكاك،  (.د فوق باشيهاهي از همه نوع سرمايبيتواند تركي مي ملياجتماعهيسرما

ابعاد سرمايه اجتماعي-4
 ابعادي هستند ريزموارد . توان مورد مطالعه قرار دادسرمايه اجتماعي را از منظرهاي مختلف مي

.سرمايه اجتماعي ياري كنندمفهوم ما را در تبيين بهتر انندتوكه مي

 اعتماد-4-1

عتماد اجتماعيا-4-1-1

؟ست كه تا چه ميزان به ديگران اعتماد داريد اال محوري در بررسي سرمايه اجتماعي اينؤس

. تهاي اجتماعي اسو فعاليتهاها، انجمناين اعتماد نتيجه تعامالت اجتماعي موجود در گروه

به خصوص اگر اين اعتماد از حد فردي به سطح اجتماعي انتقال يابد، به عنوان يك سرمايه 

هاي تعامالت اجتماعي و اين سرمايه موجب پايين آمدن سطح هزينه.گرددباارزش تلقي مي

واند به نحو تميسازمان افزايش اعتماد متقابل در يك . خواهد شداقتصادي و اقدامات مختلف 

بعضي از صاحبنظران مديريت، ارزش آن را براي ها را باال ببرد ويي سيستمآهي كارقابل توج
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 سهم مهمي در بسياري از ،اعتماد) 1999،پروساك (.دانندمي باالتر»طالعاتا«يك سازمان از 

عقد قراردادها، انجام مذاكرات و نظارت مستمر بر عملكرد واحدها يندهاي سازماني نظيرآفر

هاي هاي مربوط به فعاليتتواند بسياري از هزينهجهت افزايش آن ميدردارد و تالش 

» اعتمادسازي«رو از اين. وري سازماني را افزايش دهد بهره،عالوه بر آنذكرشده را كاهش و

توان يكي از مهمترين وظايف يك رهبر واحدهاي مختلف يك سازمان را ميها وبين گروه

.سازماني دانست

ن نژادهايبد عتماا-4-1-2

هاي اجتماعي و سازماني در جوامعي كه نژادها و اقوام مختلفي وجود دارند، بسياري ازگروه

به طور . هاي فكري به وجود آورندتنوعها وكنند تا اعتماد الزم را بين اين فرهنگتالش مي

روپايي از مثال در بعضي از كشورها، ايجاد اعتماد بين نژادهاي سفيد و سياه يا آسيايي و ا

هاي متنوع در سطوح ملي و اعتمادسازي بين فرهنگ، در كشور ما نيز. مصاديق اين امر است

.استراتژيك تلقي شده و موجب افزايش سرمايه اجتماعي گرددتواند يك امرسازماني مي

ت سياسي مشارك-4-2
هاي سياسي يكي ديگر از ابعاد سرمايه اجتماعي، ميزان مشاركت شهروندان در بهبود نظام

ها تدوين برنامه در احزاب و مشاركت درتيفعالها، گيرييأميزان مشاركت افراد در ر. است

مديران در مشاركت كاركنان وزان يم،در سطح سازماني نيز. توان از اين جمله دانسترا مي

سب سرمايه اجتماعي مناا عدم وجود يتوان دليلي بر وجود هاي سازماني را ميگيريتصميم

.دانست

هاي اجتماعي عضويت در گروه-4-3
نهادهاي مدني نظير .ستاسرمايه اجتماعي  از يگريبعد د،عضويت در نهادهاي مدني

هاي علمي و ورزشي، انجمنها،اي، شوراهاي شهري و محلي، كتابخانهحرفههاي صنفيانجمن

. از اين دسته هستندي كشاورزي و موارد وهاي تجاريهاي حامي محيط زيست، انجمنگروه

اي خاص در اين هاي صنفي و حرفهفرهنگجاد يباعث اسازماندهي افراد در نهادهاي مدني 

شود كه تعلق اجتماعي، موجب مي و ضمن ايجاد سطح باالتري از مشاركت ودهيگردنهادها 
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جارهاي وابسته به هن، به طور غيرمستقيم، كنترل رفتارها و تعامالت اجتماعي و اقتصادي اعضا

كاهش را هاي رسمي هاي كنترلهزينهبسياري از ن امر، يكه اودين نهادها شدر اموجود 

.ددهيم

 اديان و مذاهب-4-4
مذاهب با بسياري از. توان يكي از منابع ايجاد سرمايه اجتماعي دانستاديان و مذاهب را مي

سرمايه يارتقاب موج، …و ، اعتماد، ايثار ، صداقتهايي نظير مشاركتترويج ارزش

صداقت و اعتماد هاي اخالقي مبتني برگسترش ارزش.شوندبين اعضاي خود ميدر اجتماعي 

هرچند اديان و . آوردتواند سرمايه اجتماعي بااليي را به وجوددر يك سيستم اجتماعي مي

 برقراري داخلي، زمينهدر اين زمينه موفق باشند كه عالوه بر ايجاد اعتمادتوانند ميمذاهبي 

در حالت عكس نيز، . ها و مذاهب ديگر اجتماعي فراهم سازندثر را با گروهؤروابط مفيد و م

،اديانقطعاًاما به هرحال . هاي اجتماعي و خشونت گرددتواند موجب بحرانگرايي ميفرقه

.  و خواهند داشتاند، دارندداشتهدر گذشته، حال و آينده اي در سرمايه اجتماعي نقش جدي

)1999،فوكوياما(

. هاي زيادي براي تقويت سرمايه اجتماعي در جوامع مسلمان استدين اسالم داراي ظرفيت

راستي و  مانند،كيد در دين اسالمأتمورد هاي اخالقي لفهؤتوجه و اهتمام بيشتر به ترويج م

وبي تواند به خمي…و ، پرهيز از تهمت ديگرانصداقت، وفا به عهد، احترام به حقوق 

 رهبران فرهنگي جوامع غفلت.سرمايه اجتماعي در جوامع مسلمان گردديارتقاساز زمينه

ها، دادن اين ظرفيتعالوه بر هدر، و توجه به ابعاد محدودي از اسالمها اسالمي از اين ظرفيت

.به دنبال خواهد داشتنتايج معكوس نيز 

 سرمايه اجتماعييرات و كاركردهاي تأث-5
و فردي ) ميانه( گروهي ،)كالن(كاركردهاي سرمايه اجتماعي در سه سطح ملي رات و يتأث

ر سرمايه يدر سطح كالن، دغدغه عمده محققان دانستن تأث. اندمورد بحث قرار گرفته) خرد(

در سطح ميانه، . هاي سياسي بوده استاجتماعي بر توسعه اقتصادي و خصلت دمكراتيك رژيم

 تفاوت هاي قومي و نژادي،ه سرمايه اجتماعي و رفتار جمعي گروهمباحث عمدتاً پيرامون رابط
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هاي اجتماعي رگذاري سرمايه اجتماعي بر فرصتيهاي مختلف و نيز، چگونگي تأثميان نسل

افراد ساكن در مناطق و محالت مختلف بوده است؛ و باالخره در سطح خرد، محققان تالش 

هاي تحصيلي، اشتغال، درآمد، سالمتي و و موفقيت تا رابطه ميان سرمايه اجتماعي اندكرده

هاي انجام شده در اين زمينه اي از پژوهشبخش عمده. رضايت از زندگي را روشن كنند

هاي اجتماعي، جامعه مدني و دموكراسي بوده و به ميزان پيرامون موضوع ارتباط ميان سرمايه

مسائل . ن اين سه پديده وجود داردزيادي مبتني بر اين باورند كه نوعي همبستگي مثبت ميا

نقش سرمايه اجتماعي در قوت بخشيدن به جامعه : عمده مورد بحث در اين باره عبارتند از

مدني، نقش بازار و دولت در فرآيند تقويت سرمايه اجتماعي و جامعه مدني، تفكيك ميان 

و چگونگي ) عهنسبت به كل افراد جام(و اعتماد عام ) نسبت به گروه خودي(اعتماد خاص 

اعتماد افراد نسبت به نهادهاي سياسي و (تبديل اولي به دومي، تعامل ميان اعتماد سياسي 

، و باالخره رابطه سرمايه اجتماعي )اعتماد افراد نسبت به يكديگر(و اعتماد اجتماعي ) اجتماعي

.و موفقيت اقتصادي

بر فرآيندهاي سياسي نيست و ر آن ينگر سرمايه اجتماعي تنها معطوف به تأثمطالعات كالن

اقتصادداناني كه مفهوم سرمايه اجتماعي را به كار . شودفرآيندهاي اقتصادي را نيز شامل مي

تواند رشد اقتصادي آن را ، معتقدند كه سطح باالي سرمايه اجتماعي در يك كشور مياندبسته

هاي معامالتي وم به هزينه از طريق كاستن بار اقتصادي موس اين كار عمدتاً.نيز تسريع بخشد

 بسياري از ترتيبات رسمي و ،به بيان ديگر، وجود اعتماد در ميان افراد جامعه. پذيردصورت مي

ند، گويي كه سرمايه ارسيمغيررسمي و با هزينه كمتر به انجام به طور هاي قانوني را كنترل

در يك . تر حركت نمايدتر و سريعكند تا روانكاري مي ماشين اقتصاد را روغن،اجتماعي

كند كه تفاوت ، وي اين نظريه را مطرح ميمافرانسيس فوكوياالمللي توسط بررسي تطبيقي بين

 به ،شان بيش از آنكه به سطح توسعه آنها ربط داشته باشدكشورها به لحاظ ساختار صنعتي

 نيز مشاركت آنها  يعني ميزان اعتمادورزي افراد يك جامعه به يكديگر وـشان سرمايه اجتماعي

به عبارت ديگر سطح باالتر اعتماد .  بستگي داردـهاي شهروندي ها و انجمندر تشكيل گروه

 موجب پيدايش اقتصادي كارآ و پوياتر مي شود و از اين روست كه ارتباط ،در يك جامعه
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ري وثيق و مستحكم بين سرمايه اجتماعي و توسعه هر جامعه وجود دارد و رتبه هريك در ديگ

.شودمنعكس مي

. اندر سرمايه اجتماعي بر سطوح مياني حيات جمعي پرداختهيگروه ديگري از محققان به تأث

ها و مناطق يك كشور به لحاظ توان به بررسي تفاوت ميان استاناز جمله اين موارد مي

هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي و تمايز ميان محالت مختلف درون يك شهر به شاخص

هاي شغلي، و خرده فرهنگ مسلط و باالخره، تفاوت تجربيات  امنيت اجتماعي، فرصتلحاظ

هاي متفاوت ثر از ميزانأهاي مختلف قومي، مذهبي و نژادي مت اجتماعي گروهـاقتصادي 

.شان اشاره كردذخيره سرمايه اجتماعي

رد پرداخته و رات و كاركردهاي سرمايه اجتماعي در سطح خيها نيز به تأثبخشي از پژوهش

ازي يك كسب و اندميزان موفقيت افراد به لحاظ شغل يا راهن يارتباط ب تا انددر پي اين بوده

 بيانگر آن است كه موفقيت اقتصادي افراد نسبت مستقيمي با ،نتايج. كار مستقل را با آن دريابند

ت همچنين حاكي از اين معادال. وسعت شبكه روابط اجتماعي آنها و نيز عمق اين روابط دارد

تر و هاي بيكاري كوتاه دوره،تر سرمايه اجتماعيهاي غنيآن بودند كه افراد داراي خزانه

هاي حيات در ادامه اين مطالعات، راه براي بررسي ساير جنبه. درآمدهاي باالتري دارند

ن به بررسي توا ميآنها از ميان  كهاجتماعي و ارتباط آنها با سرمايه اجتماعي نيز هموار شد

 ارتباط سرمايه اجتماعي با سرمايه اجتماعي خانواده و ارتباط آن با موفقيت تحصيلي فرزندان،

ر سرمايه اجتماعي روي ميزان ي تأث،وضع افراد به لحاظ سالمتي جسمي و روحي و باالخره

.رضايت افراد از زندگي اشاره كرد

سرمايه اجتماعي در سه سطح كالن، رگذاري و كاركردهاي ي تأثذكر شد،با توجه به آنچه 

تواند شكل گيرد و از اين مي» توسعه« امر ،سازد كه در دامن آن بستري را مي،ميانه و خرد

توان در جهت احيا و انباشت سرمايه اجتماعي گام چگونه مي«اين بحث كه كه روست 

 و بسيار مهم بحثي كليدي» توان در اين مسير داشت؟هاي علمي ميتوصيهچه «و » برداشت؟

.باشدمي
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يه اجتماعي سرمايريگاندازه-6
وجود « و »گستردگي روابط ديرپا«، »اعتماد« توجه به سه جنبه ،گيري سرمايه اجتماعيدر اندازه

هاي مربوط به اين هاي تحقيقاتي متعددي در پژوهش، به پيدايش استراتژي»هنجارهاي مشترك

گيري جنبه خاصي از مفهوم سرمايه اجتماعي زهموضوع منجر شده است كه هر يك به اندا

: در اين ميان، استفاده از چهار سنجه عمده سرمايه اجتماعي قابل تشخيص هستند. اندپرداخته

هاي ها و نيز فعاليت دوم، ميزان مشاركت در انجمن؛نخست، شاخص ميزان اعتماد عمومي

 به عنوان نمايانگر ميزان شدت و … سوم، ميزان جرم، طالق، خودكشي و ؛داوطلبانه اجتماعي

. و چهارم، وسعت و غناي شبكه روابط اجتماعي افراد؛قوت ارتباطات اجتماعي

، با اين حال؛گيري سرمايه اجتماعي وجود دارداي براي اندازههاي مبتكرانهروش

مايه ترين تعريف سراول اينكه جامع. پذير نيستگيري واقعي آن به داليل مختلف امكاناندازه

 دوم آنكه براي .شودا شامل ميراجتماعي، تعريفي چندبعدي است كه چند واحد تحليل 

 مشكالت ،هاي اجتماعيگيري مشخصات مفاهيم غيرملموس مانند جامعه، شبكه و ارگاناندازه

گيري اندكي براي اندازههاي علميزيادي وجود دارد و سومين دليل اين است كه روش

شود و اين باعث شده محققين د دارد كه در درازمدت از آن استفاده ميسرمايه اجتماعي وجو

مثل اعتماد به . هايي نزديك به آنچه واقعيت است را در نظر بگيرندمعاصر مجبور شوند شاخص

ي دادن، نرخ رشد شركت مردم در انتخابات، عضويت در نهادهاي مدني، أدولت، تمايل به ر

.…اند و داوطلبانه كردههاي هايي كه مردم فعاليتساعت

عليرغم اتفاق نظر نسبي در مورد تعريف سرمايه اجتماعي و اهميت آن در رابطه با توسعه، 

.گيري تجربي اين مفهوم وجود داردهاي بسياري در ميان پژوهشگران براي نحوه اندازهتفاوت

اميد است كه گيري در حال حاضر در حال آزمون است و جديد اندازه ابزار،با اين وجود

گيري بنابراين اگرچه اندازه.وجود بيايده هاي قابل اعتمادي بتر و سيستمهاي دقيقشاخص

. ولي غيرممكن نيست،سرمايه اجتماعي سخت است

:كرده استگيري سرمايه اجتماعي معرفي ت شاخص جداگانه براي اندازهف، هامتنرابرت پا

.كنند شركت ميدرصد افرادي كه در انتخابات رياست جمهوري)1

.خواننددرصد افرادي كه روزنامه مي)2
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.درصد افرادي كه معتقدند بيشتر افراد جامعه قابل اعتماد هستند)3

 در يك پروژه محلي يا كـار گروهـي مـشاركت    ،درصد افرادي كه بدون دريافت دستمزد )4

.اندكرده

.درصد افرادي كه عضو يك گروه يا انجمن شهروندي هستند)5

.روند به طور مرتب به كليسا ميدرصد افرادي كه)6

.رونددرصد افرادي كه به طور مرتب به كلوپ يا باشگاه مي)7

 آنها را در چهار گروه عمده واتناوهاي سرمايه اجتماعي، بندي ديگري از شاخصدر دسته

:كندخالصه مي

، هاي ورزشـي هايي نظير انجمن خانه و مدرسه، باشگاه      ها و گروه  ميزان عضويت در انجمن   )1

. علميو هنري ،اي و محافل ادبيحرفهو هاي صنفي انجمن

.ميزان اعتماد به ساير شهروندان)2

ــت )3 ــشاركت در فعالي ــزان م ــايي   مي ــضور در گردهم ــات، ح ــر انتخاب ــدني نظي ــاي م ــا، ه ه

ها و نمايندگان پارلمـان و مقامـات        هاي سياسي، نامه نوشتن به روزنامه     ها، مناظره راهپيمايي

. طومارحكومتي نظير امضاي

هـاي همـسايگي و    هاي داوطلبانه ماننـد نهادهـاي خيريـه، گـروه         ميزان مشاركت در فعاليت   )4

.هاي مذهبيتأهي

 بخش عمده ادبيات مربوط به سرمايه اجتماعي را، به خصوص در ،الذكردو رويكرد فوق

 كه در دسترس بودن اطالعات مورد نياز،.  شكل داده است،الملليزمينه مطالعات تطبيقي بين

هرچند . در تثبيت اين رويكرد بوده استهاي پيمايشي هستند، عامل مهمي مبتني بر دادهعمدتاً

مند به موضوع سرمايه اجتماعي، گرايشي به سوي ارزيابي هاي اخير و در محافل عالقهدر سال

ص سرمايه اجتماعي به چشم ترين شاخهاي اجتماعي به عنوان مناسبكميت و كيفيت شبكه

خورد، اما محدوديت مطالعات موجود در اين زمينه به نحوي است كه هنوز امكان مي

)1384، يمزروع (.كندالمللي را فراهم نميهاي بينهاي جامع و مقايسهبررسي

كه سنجش در تمامياست  اين ،سنجش سرمايه اجتماعيراه ترين رسد كاملبه نظر مي

:يردصورت گابعاد



     نظارت همگاني و سرمايه اجتماعي     نظارت همگاني و سرمايه اجتماعي     نظارت همگاني و سرمايه اجتماعي     نظارت همگاني و سرمايه اجتماعي78787878

پذيري و شاركتو مهاي موجود بين افراد  ميزان ارتباطات و شبكه: سنجش ساختاري)الف

منظور، البته بايد توجه كرد كه . گيري باشدتواند يك شاخص اندازهشدت برقراري ارتباط مي

.ن استآ تنها يك جزء كوچك از ، مشاركت سياسيكهمشاركت اجتماعي است 

. شاخص ديگر سرمايه اجتماعي است،تمادپذيري در جوامع ميزان اع:سنجش محتوايي) ب

 ميزان فداكاري و ايثارگري و تعاوني و عمل متقابل كه بين مردم :سنجش كاركردي) پ

.تواند شاخص سوم باشد مي،يك دوره زماني صورت گرفته است

ي هر سطح. كار برده عيار سنجش سرمايه اجتماعي بمعنوان ه توان سه شاخص فوق را بمي

باشد كه خود  بيانگر سرمايه اجتماعي در لحظه سنجش مي،گيري سرمايه اجتماعياز اندازه

اگر . بر سرمايه اجتماعي در آن لحظه استمؤثر آثار مثبت و منفي برآيند تماميدهنده نشان

كه دهد دست آمده نشان ميه  مقدار ب،محاسبه كنيم t1 و t0سرمايه اجتماعي را بين دو لحظه

چه مقدار بوده ) tدلتا ( خالص افزايش و يا كاهش سرمايه اجتماعي طي دوره زماني معين ميزان

)1384بند، عالقه (.است

سرمايه اجتماعيگيري و سنجش مشكالت اندازه-6-1
 كه از آن ارائه شد، با سه يفي، با توجه به تعاريه اجتماعي و سنجش سرمايريگ اندازهيبرا

 است و سنجش آن يفير كيك متغييه اجتماعي؛ اول آنكه سرماميشويمشكل عمده مواجه م

گر، يبه عبارت د. ر نخواهد بوديپذ امكاني كميرهاي متغيريگ معمول در اندازهيهابا روش

ك يين اعضاي و درجه انسجام بيزان همبستگي سنجش مي به معنيه اجتماعيسنجش سرما

 را يه اجتماعيم سرماي مستقيريگدازهمشكالت موجود در انين خود به خوبيگروه است و ا

.دهدينشان م

ز يرعضو نين افراد غيك جامعه، در بييها و اعضا از گروهين است كه جدايمشكل دوم ا

ن بسنده كردن به يبنابرا. خوردي به چشم مي از اعتماد متقابل، مشاركت و همكاريريمقاد

ده انگاشتن يناديك گروه، به معناييان اعضاي در مي درجه انسجام و همبستگيريگاندازه

. استيگر اعتماد و همكاري ديهاشكل
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 مختلف است كه قطعاً يهان گروهيمشكل سوم در ارتباط با درجه انزجار و تنفر در ب

يه اجتماعيزان سرمايان مي بيك عدد مشخص و قابل قبول براي آن به صورت يريگاندازه

)1382دفر، يمؤ (.ستير نيپذامكان

:كندايه اجتماعي بيان ميمدقيق سرسنجش موانع به عنوان  سه دليل را ز،ي نامايفوكو

؛بعد كيفيتي سرمايه اجتماعي)1

؛چگونگي برخورد با اثرات مثبت خارج از گروه)2

.نگري در قبال افراد غيرعضومنفي)3

ا يسنجش امكان گيري سرمايه اجتماعي در جوامعي كه مورد روش جايگزين اندازه دريو

براي تخمين «. دكرسبه امحرا بايد انحرافات اجتماعي  معتقد است كه ،گيري ندارندزهاندا

گيري هايي كه مشكالت سنجش و اندازهذخيره سرمايه اجتماعي ملت، در مقياس گروه

گيري جاي سنجش و اندازهه ب. نها وجود دارد، يك روش جايگزين وجود داردآكمتري براي 

،به عبارت ديگرا يتوان نبود سرمايه اجتماعي ك ارزش مثبت، ميسرمايه اجتماعي به عنوان ي

انحرافات اجتماعي از قبيل ميزان جرم و جنايت، فروپاشي خانواده، مصرف مواد مخدر، طرح 

هاي مرسوم دعاوي و دادخواهي، خودكشي، فرار از پرداخت ماليات و موارد مشابه را به روش

 وجود هنجارهاي رفتاري مبتني ، چون سرمايه اجتماعيفرض بر اين است كه.گيري كرداندازه

ود ب بازتاب ن،بالفعل به صورت انحرافات اجتماعي نيزكند،بر تشريك مساعي را منعكس مي

)19، 1379، يتوسل(».سرمايه اجتماعي خواهد بود

سرمايه اجتماعيت يره و تقويساخت، ذخ-7
عي افراد و نحوه همزيستي آنها در يك معيار اصلي شناخت سرمايه اجتماعي، روابط اجتما

را شناسي است و علل و عوامل تشكيل آن مرتبط با حوزه جامعه،عاملن يا لذا .جامعه است

در علل و عواملي جستجو كرد كه در ساخت فرهنگ، آداب و سنن، معيارها، هنجارها و بايد

را رقم زده و  آنها و حتي قوانين رسمي يك جامعه اثرگذار بوده و شكل كنونيارزش

.اندرا به ارمغان آوردهياجتماعسرمايه از اي درجه
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هاي اجتماعي را در تئوري ها و همياري عامل اصلي ايجاد همكاري،هرچند اقتصاددانان

دهند كه كنند، ولي شواهد تجربي به ندرت نشان مي جستجو مي»هاتئوري بازي«خود به نام

 ابتدا به عنوان يك استراتژي ،سيدن به يك هدف معينگردهمايي اعضاي يك گروه براي ر

. آغاز شده باشد،گونه كه اقتصاددانان معنقد هستنددر بازي، آن

طور قطع به تنها چيزي كه ه  ب،گيردهنگامي كه انجمن حمايت از محيط زيست شكل مي

مهم است بلكه آنچه .  انتخاب يك استراتژي براي بازي در برابر يك رقيب است،دانديشنمي

 سمت حفظ محيط هاعتقاد مشتركي است كه در بين اعضاي اين انجمن حاكم بوده و آنان را ب

گردد كه حفظ محيط مي به عواملي بازنبنابراين ريشه تشكيل اين انجم. زيست كشانده است

 نقطه آغاز ،طور قطعه ب. صورت يك ارزش مثبت در آورده استه زيست را براي اين افراد ب

، گروه را در مواجهه با موانع موجود به انتخاب آن ولي تداوم ؛اري در اينجاستاين همي

.واهد انگيختخهاي برد و باخت براستراتژي

نظر جيمز كلمناز ساخت سرمايه اجتماعي عوامل -7-1
:  عوامل ساخت سرمايه اجتماعي از چهار دسته خارج نيست،جيمز كلمنبر مبناي نظر 

)1377، يصبور(

؛هاديعوامل ن)1

؛عوامل خودجوش)2

؛عوامل بيروني)3

.عوامل طبيعي)4

را در جدول ها آنكه هاي كوچكتري قابل تقسيم هستند هريك از اين عوامل خود به گروه

.توان مشاهده كرد مي2-1
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بندي عوامل ساخت سرمايه اجتماعيطبقه-1-2جدول 

هاي جزئيگروههاي كليگروهرديف

عوامل نهادي1
ييعقال

ييالغيرعق

عوامل خودجوش2
ييعقال

ييغيرعقال

عوامل بيروني3

دين

ايدئولوژي

فرهنگ و تجربه تاريخي مشترك

عوامل طبيعي4
خويشاوندي

نژاد و قوميت

يعني به عنوان . گيرد در گروه عوامل خودجوش جاي مي، تئوري بازي،بنديدر اين دسته

ز اتواند يكي لذا نظريه بازي هرچند مي.شود گروه مشاهده مي9اي در يك گروه از شاخه

 اثر ي داراير عوامل اجتماعيان ساي در ميباشد، ولدهنده سرمايه اجتماعي عوامل تشكيل

.تري استرنگكم

عوامل نهادي-7-1-1

نهاد به معناي قانون، رسم، عرف، عادت و يا سازماني است كه در زندگي سياسي و اجتماعي 

يافته، داري را در جهت رفع نيازهاي يك اجتماع سازمانظام هدفثر واقع شده و نؤمردم م

 و ايجاد نظام نواسطه وضع قوانيه مثال بارز از يك نهاد، دولت است كه ب. كندايجاد مي

.شود موجب تشكيل سرمايه اجتماعي مي،دارهدف

ها را نگردند تا انساي وضع مييبرخي از قوانين به عنوان يك عامل نهادي به صورت عقال

هاي كمونيستي نظير اتحاد جماهير شوروي سابق و چين داراي دولت. وادار به مشاركت نمايند

.چنين خصوصيتي بودند
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 نهادها و ها،شوند كه بر پايه آناي وضع ميهاي دموكراسي نيز قوانين به گونهدر نظام

ند احزاب رسمي يا  مان؛هاي غيررسمي هستندابند كه مسئول ترويج ارزشي رسميت ييهاتشكل

.ي مردمياهتشكل

يطلبي و سلطه يگ گروه بر گروه معتقد است، هرگاه رفتاري در اثر قدرتفوكوياما

ي در تشكيل سرمايه اجتماعي يديگر در جامعه شكل بگيرد، بعنوان يك عامل نهادي غيرعقال

)1379، يتوسل (.رودبه شمار مي

عوامل خودجوش-7-1-2

هاي متقابل جاي قانون و ديگر نهادهاي رسمي از كنشه ت خودجوش بصوره هنجارهايي كه ب

 به عنوان عوامل ند،هاي تعمدي نيستآيند و ناشي از انتخابوجود ميه اعضاي يك اجتماع ب

شوند كه به دودسته عوامل خودجوش نظر گرفته ميخودجوش در ايجاد سرمايه اجتماعي در

.شوندم ميجوش غيرعقاليي تقسيدعقاليي و عوامل خو

 هرچند غيرعمد ولي براساس ،هاي افراد يك اجتماع در تقابل با يكديگرهنگامي كه كنش

ساز تشكيل سرمايه آورد كه زمينهوجود ميه گيرد، هنجارهايي را بتعقل و تفكر صورت مي

ولي . اين دسته عوامل جاي داردء تئوري بازي اقتصاددانان جز،رواز اين. اجتماعي است

 مانند همياري و همكاري ،هاي متقابل، غيرمنطقي و تصادفي باشد كه اين كنشهنگامي

صورت غريزي صورت ه زنبورهاي عسل در ساخت كندو كه بدون هيچ تعقل و تفكر و ب

.گردندبندي ميي دستهيگيرد، با نام عوامل خودجوش غيرعقالمي

عوامل بيروني-7-1-3

ه ست كه از جايي غير از همان اجتماعي كه در آن ب هنجارهايي ا،منظور از اين دسته عوامل

 ايدئولوژي و فرهنگ يا تجربه ، همچون دين و مذهبيعوامل.گيرندمي سرچشمه ،كار رفته

.گردندميبنديطبقهاين گروه ء  جز،مشترك تاريخي

انعنو بلكه به ، عامل ايجادكننده اخالق در كارعنوان به دين نه تنها به وبر«،كلمنبيان به 

».كندميهاي اعتماد در روابط تجاري و مبادالت اقتصادي توجه عامل ايجادكننده شبكه
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 ميل به ،نامندميرا جامعه مدني بخش غيردولتي كه آنمي تما،امروزمدرن در دنياي 

ها  بخش اعظم هنجارها از فرهنگ، از طرف ديگر.ها دارندسازمان يافتن پيرامون ايدئولوژي

.كه بتوان ارتباطي بين آنها و مذهب يافتبدون آن،شوندميناشي 

عوامل طبيعي-7-1-4

و نژادي ميهاي قويگصورت روابط خويشاوندي و همبسته  دو دسته از عوامل ب،ن گروهايدر

ه اهميت خويشاوندي در مقايسه با ديگر ساختارهاي اجتماعي از يك جامعه ب.گيرندميقرار 

طور كامل محو ه اي خويشاوندي ب اما درهيچ جامعه؛كندميرق جامعه ديگر به ميزان زيادي ف

نه  اجتماعي بودن ،گويدمي از علوم طبيعي وجود دارد كه اي شواهد قابل مالحظه.نشده است

.تنها در انسان بلكه در ديگر موجودات نيز امري ذاتي است

،  در فرهنگ داردها تا حدي ريشهدر عين حال كه اجتماعي بودن در انسان، از سوي ديگر

.بسيار مرتبط استز ينهاي بنياني به سمت اجتماعي بودن و با مسائل ژنتيكي با گرايش

.نديآيبه شمار ممنابع مهم هويت ، از مردمبه اعتقاد كه قوميت و نژاد از مقوالتي هستند

هاي اجتماعي در شناسي و طبيعي و حتي كنشل زيستيبنابراين بدون در نظر گرفتن مسا

و نژادي از عوامل طبيعي ساخت سرمايه اجتماعي ميهاي قو همبستگي،ادژشناخت قوميت و ن

منابع ساخت سرمايه اجتماعي تمام بندي نتواند ن دستهايممكن استهرچند.آيندميشمار ه ب

 بسياري از.دهدميه به دست أل اما دست كم تصويري از وسعت و پيچيدگي مس،را در برگيرد

 هنجارهايي كه از  مثالً.پوشاني نيز هستند بلكه داراي هم،ه تنها نافي يكديگر نيستندن منابع ناي

ا فشارهاي ي مذهب و ،در عين حال به وسيله قانونتوانند يم،اند يافتهأعوامل طبيعي منش

. تقويت شوند،اجتماعي خودجوش

ختهاجتماعي را شناجادكننده سرمايه اين است كه طيف وسيعي از منابعياحائز اهميت نكته 

جادكننده سرمايه ايبنابراين انتخاب منبع.هاي هريك را تشخيص دهيمو امكانات و محدوديت

 كامل جايگزين ورطه توانند بميطور قطع ابزارهاي نهادي نه  ب.اجتماعي داراي اهميت است

هاي نهادي جايگزين ابزارتوانست د خواهنن عوامل نيز نايعوامل خودجوش يا بيروني گردند و

)1382دفر، يمؤ (.شوند



     نظارت همگاني و سرمايه اجتماعي     نظارت همگاني و سرمايه اجتماعي     نظارت همگاني و سرمايه اجتماعي     نظارت همگاني و سرمايه اجتماعي84848484

 طوالني ي اجتماعگيري و انباشت سرمايهكه فرآيند شكل در حالي،توان گفتميجهيدر نت

سازي آن كارگيري و فعاله هاي بوره دي، ولدهدمينحوي تدريجي و ناآشكار رخ ه است و ب

 در ؛العاده نياز داردفوق كارآمد و ،حدي آشكار است و لذا به مديريتي قوي شتابان و تا،كوتاه

مميز و وجه . سرمايه ساليان يك ملت به تباهي و هرز و هدر خواهد رفت،صورتنايغير

سالم همين است كه يا در كار انباشت سرمايه اجتماعي شاخص تشخيص جوامع پويا و

توليد و  هيچ ،سالمنيمها ي در مقابل در جوامع ناسالم ؛اند و يا سرگرم به كاراندازي آنخويش

.رودميهاي اجتماعي مردم در مسيرهاي انحرافي هدر گيرد و ذخيرهميانباشتي صورت ن

يه اجتماعيجاد سرماينقش دولت در ا-7-2
:ها براي تقويت سرمايه اجتماعي عبارتند ازولتدهمترين اقدامات م

تشويق و تقويت تشكيل نهادهاي مدني)1

هاي عموميسازي آموزشغنيقويت وت)2

جهت حضور داوطلبانه در نهادهاي اجتماعين امنيت شهروندان درميأت)3

هـاي مختلـف اقتـصادي، فرهنگـي و اجتمـاعي و واگـذاري       گـري بخـش   پرهيز از تـصدي   )4

هــا و  بــه نهادهــاي مردمــي بــراي جلــب مــشاركت آنهــا در فعاليــت ههــاي مربوطــفعاليــت

تماد بين آحـاد مختلـف      هاي اع ايجاد و تقويت نهادهاي اجتماعي و شبكه      يبراسازي  زمينه

)1379، يتوسل(.مردم

.هاي دولتي استثر از عملكرد دستگاهأ به شدت مت،سرمايه اجتماعي در يك جامعه

تواند به ايجاد و توسعه سرمايه اجتماعي ياري هاي مختلف ميهاي دولتي از راهعملكرد سازمان

قبول جامعه و منطق زنند كه موردهايي دست بهاي دولتي بايد به فعاليتامروزه سازمان. رساند

هاي دولتي كه نتوانند خود را با اين مهم تطبيق دهند، آن دسته از دستگاه. هاي آن باشدبا ارزش

ها بخواهند جايگاه خود را در به عبارت ديگر، اگر سازمان. در عرصه عمل موفق نخواهند بود

شان شود، الزم است ه و موفقيتجامعه حفظ كرده و به نحوي عمل كنند كه باعث بقا، توسع

به ) ارباب رجوع(در عملكرد خود تجديدنظر كرده و تعهدات خود را نسبت به شهروندان 

 در يك ،هاي دولتي سلب اعتماد كنندبديهي است اگر شهروندان از سازمان. درستي ايفا كنند
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ا و هم شهروندان ه هم سازمان،)فقير شدن جامعه از جهت سرمايه اجتماعي(اعتمادي فضاي بي

.متضرر شده و خسارت خواهند ديد

هاي دولتي وقتي بخواهند وظايفي را كه بهتر است به جامعه مدني سپرده شود، دربنگاه

ريزي اجتماعي بنابراين، نخستين اصل برنامه. كننددست گيرنــــد، سرمايه اجتماعي را تهي مي

هاي دولتي بايد مصممانه آن يعني بنگاه. دشواين است كه آسيبي به سرمايه اجتماعي وارد ن

ها درعين حال، اين سازمان. آيندهايي را انجام دهند كه از عهده آنها برمياقدامات و فعاليت

 به جامعه مدني ،توانند اجرا كنندتر و كمتر متمركز ميبايد وظايفي را كه نهادهاي كوچك

هاي يد سرمايه اجتماعي توسط سازمانتوان به تولفقط در اين صورت است كه مي. بسپارند

.دولتي اميدوار بود

ي دولت، جز ازطريق هادر شرايط كنوني و باتوجه به گستردگي و پيچيدگي فعاليت

 راه ديگري براي ادامه حيات ،انديشي با شهروندان در يك ساختار مشاركتيمشاركت و هم

اي است كه شدهريزي طرحيندآآموزش و توانمندسازي، فر.مديريت دولتي وجود ندارد

. كننديم را مشاهده هشهروندان، مشاركت خود را در جوامع مختلف احساس و نتايج حاصل

 ايجاد فرصت دسترسي به ساختار اصلي و كسب اطالعات ،هدف از آموزش و توانمندسازي

سيس نهادهاي أشهروندان و مديران بخش عمومي بايد به مثابه دو شريك در راه ت. است

توانند با تحصيل دانش، شهروندان و مديران مي. دمنشانه يا مراكز يادگيري همت گمارندآزا

اند، دهشبهتر با يكديگر كار كنند و از ابتداي كار در اجراي اموري كه تعيين و مشخص 

.مشاركت ورزند

. مناسب و عادالنه با ارباب رجوع باشدشايد مهمترين بعد كيفيت در بخش دولتي، رفتار

 رفتار ناعادالنه با مردم توسط ،شود كه موجب از ميان رفتن سرمايه اجتماعي ميي از مسائليكي

 كارگزاران بخش دولتي بايد بر اين ،براي ايجاد سرمايه اجتماعي. هاي دولتي استسازمان

 در درو، باياز اين. عارضه غلبه كرده و نوعي رفتار توأم با عدالت را با ديگران برقرار سازند

كنندگان هستند، دقت ويژه كرد و آنهايي را برگزيد تخاب كارمنداني كه در تماس با مراجعهان

هاي دولتي با سلوك و رفتار عادالنه با مردم سازمان. كه داراي خصوصيات بارز اخالقي باشند



     نظارت همگاني و سرمايه اجتماعي     نظارت همگاني و سرمايه اجتماعي     نظارت همگاني و سرمايه اجتماعي     نظارت همگاني و سرمايه اجتماعي86868686

اعي ايجاد نتيجه سرمايه اجتمبود تا اعتماد شهروندان را به خود جلب كرده و درقادر خواهند

)1383، يالوان(.ندكن

 در جامعه و سازمانيه اجتماعي سرماجاد و توسعهياعوامل -7-3
ران از ي مدييشود، جداي در سازمان ميه اجتماعيرفتن سرمااني كه موجب از مي از مسائليكي

توانند به ي مختلف ميهاران از راهيمد. است) يمراتبساختار سلسلهرينظ(كاركنان سازمان 

در سطح ( از آنها مربوط به جامعه ي رسانند كه بعضياريياجتماعهيعه سرماتوسو جاد يا

ه يت سرماي با توجه به اهم.است) در سطح خرد(مربوط به درون سازمان يبرخو) كالن

ش يجاد و افزاي اي براي مختلفي، الزم است برنامه هاي و سازماني در توسعه اجتماعياجتماع

:ن اقدامات عبارتند ازي از اي برخ.رديه انجام گين سرمايره ايذخ

اتياخالق بهيبندياپ-7-3-1

جاديابارند،يگيمكاربهيسازمانماتيتصموعملكرددرراياخالقاصولكهيرانيمد

اصولنييتبوفيتعردرالبته.كننديمجادياياجتماعهيسرما،اتياخالقبريمبتنيروابط

كهرايواحدياخالقاصولتوانينميسادگبهوارددوجودياريبسيهايدشوار،ياخالق

درراياخالقاصول،تيريمدشمندانياند.آورددستبهباشد،همگانقبولوتوافقمورد

احساس«ياخالقاريمعدستهسهازدوبل.اندداشتهانيبگوناگونيهاصورتبهخوديهانوشته

توجه.برديمنام»يرخواهيخويشيدوراند«و » يفردتيمسئول«،»حكومتمقابلدرتيمسئول

منبعچهاراز.سازديمقادرياخالقيريگميتصمبهسازماندررافرد مجموعاًعاملسهنيابه

ز ين» يشخصمصلحت«و»يسازمانمصلحت«،»يحكومتمصلحت«،»يعموممصلحت«گريد

ياخالقاصولتوانيممنبعچهارنياازاستفادهبا.شوديمبردهنامياخالقاصولنيتدويبرا

،يشخصويسازمان،يحكومت،يعمومجهتچهارازكهكردنيتدوسازمانيبرارايجامع

ياجتماعهيسرمادهندهتوسعهوكنندهنيتضمآنهابراساسعملوداشتهنظردرراهامصلحت

.باشد
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ياجتماعتيمسئولاحساس-7-3-2

جامعهياعضاوافرادكهاسترابطهنيادرودارندقرارايپويتعاملدرهمباجامعهوسازمان

.نباشديسازماننفعوسودفكربهتنهاوكندتيمسئولاحساسآنانمقابلدرسازمانلنديما

تيمسئولاحساسآنهابهنسبتهاسازمانتيريمدكهكنندحاصلنانياطمشهروندانهرگاه

دايپسازمانمقابلدريمثبتيتلقشند،يانديمجامعهبلمقادربودنپاسخگوبهوكننديم

.شوديمديتولياجتماعهيسرما،اعتمادونانياطمجونياپرتودروكننديم

وحدت با جامعه-7-3-3

جامعهبارانيمدييجداشود،يمياجتماعهيسرمارفتنانيمازموجبكهيمسائلازيكي

رانيمديحالتنيچندر.كنديمجلوه»آنها«و»ما«دنبومتفاوتعارضهصورتبهكهاست

نيا.كننديماحساسييجدا،كنندگانمراجعهوخودنيبوننديبيممتفاوتگرانيدباراخود

ازراجامعهاعتمادوگذارديميجاربيمنفاثررانيمديرفتارهاوماتيتصمبر،نگرشنوع

ينوعوغلبهييجدانيابرديبارانيمدياجتماعهيسرماجاديايبرا.كنديمسلبسازمان

ان،يمشترمراجعان،كاركنان،كهبدانندديبانها آ.كننداحساسگرانيدباوحدتويگانگي

بهوستهيپووابستهوريمدعنوانه ب»ما«ازيجزئبلكهستند،ين»آنها«،گانيهمساوشهروندان

.ديدميخواهبيآسهمما،ننديبببيآسآنهااگر.هستند»ما«

سازماندراعتمادجادياجهتدرتالش-7-3-4

ن يب» ياعتمادساز «يران و رهبر سازمان براينه، تالش مدين زميگر از اقدامات مهم در اي ديكي

ز صرفاً با ياعتماد ن.  مختلف استين واحدهايز بي و ني سازمانيها و واحدها گروهياعضا

ها پس از كسب شناخت انسان. رديگيج شكل ميمر موفق و به تدرجاد روابط و ارتباطات مستيا

ن افراد و ين امر هم در روابط بيا. كننديج، به هم اعتماد ميگر و به تدريكديمناسب از 

متأسفانه . ت استي اهميها داران سازماني مختلف درون سازمان و هم در روابط بيواحدها

ي سازماني است كه افراد و واحدهاياها به گونهمان از سازيارينوع روابط و ارتباطات در بس

 اعتماد يهاجاد شبكهي اينه الزم برايعتاً زميگر كسب نكرده و طبيكدي از ي مناسبيشناخت واقع
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ار مؤثر ي بسين فرهنگيجاد چنيران سازمان در اي مديرو نقش رهبرنياز ا. فراهم نخواهد بود

)1382رحمانپور،(.است

 و آمـوزش    ي عموم يها در آموزش  يه اجتماع ي سرما يتوجه به ارتقا  وداوممديتأك-7-3-5
كاركنان

هاي آموزشي يندهاي موجود در جوامع براي ايجاد سرمايه اجتماعي، نظامآفرن ي از مهمتريكي

هاي دانشگاهي، نقش هاي عمومي در تمامي سطوح و نيز آموزشگذر افراد از آموزش. است

هاي فرهنگي در سطح جامعه به شدت متأثر مؤلفه. داراستع سرمايهاصلي را در ايجاد اين نو

.هاي آموزشي و تربيتي هستنداز عملكرد نظام

يهابرنامه.داردازينتفكرطرزورفتاررييتغبه،ياجتماعهيسرماازاستفادهوجاديا

خته، موآراديجديرفتارهادارندقصدكهاستيافراديبرامطلوبيالگوجامع،يآموزش

هيسرماجاديايبرارانيمدمهمفيوظاازيكيرو،نيااز.كننداجراوكشفمشاهده،

ويسازماندرونآموزشيبرايمشخصومداوميهافرصتكهاستنيا،ياجتماع

.كنندابالغكاركنانبهوهيتهمشاغلسطوحيتماميبراساالنهبرنامهونيتدويسازمانبرون

 استفاده .دباشد بستر مناسبي براي تقويت سرمايه اجتماعي نتواشي كاركنان ميهاي آموزدوره

ز ي و ني گروهيقاتي تحقيها و پروژهي كاريها مانند گروهي گروهي آموزشيهااز روش

يهات شبكهيجاد و تقويتواند در اي مي كاريندهاي در قالب فرآي گروهيريادگيت يتقو

ز كاربرد ي نيتيري مديها كه امروزه در آموزشي آموزشيهايباز. ار مؤثر باشدياعتماد بس

)1380، يعلو. (د هستندي، مفين رابطه به طور مؤثري دارند، در اياديز

مشاغلچرخش-7-3-6

چرخش.استياجتماعويانسانهيسرماتيتقووجاديا،يشغلچرخشمهماهدافازيكي

ريسايهاتيفعالوفيوظاشناختضمنكهدهديمكاركنانبهرافرصتنيامشاغل،

درودهندشيافزاگريهمدباراخودتعاملوارتباطاتخود،يتوانمندشيافزاومشاغل

امرنيا. بخشندگسترش، استياجتماعهيسرماجوهرهكه، رايجمعاعتمادروحجهينت

)235، 1382،يالوان(.شوديمكاركنانتجربهودانشليتسهوميتسهموجب
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،يادارتخلفات،ينظارتمتعددينهادهاحد،ازشيبيهابخشنامهوهادستورالعملودوج

درياجتماعهيسرماضعفيهانشانهجملهاز،سازمانبهكاركنانيياعتنايبويپراكنعهيشا

.ت اسياجتماعهيسرماجاديادرسازمانضعفيعبارتبهايسازمان

كاركنانيشغلتيرضاشيافزا-7-3-7

وجودبهديتوليابزارهاليتسهودادنشكليبرامواددرراتييتغجاديابا،يكيزيفهيسرما

.دهديمشيافزاراآنانيهاييتواناوهامهارتافراد،نگرشرييتغبايانسانهيسرما.ديآيم

دهشدگرگونياوهيشبهكاركنانانيمروابطكهديآيموجودبهيهنگامزينياجتماعهيسرما

يفضارو،نيااز.دهندانجامراخودفهيوظونقشيراحته ببتوانندآنانازهركدامكهباشد

تينهادروكاركنانيشغلتيرضاشيافزاباعثيهمكارواعتمادصداقت،تفاهم،بريمبتن

.شوديميسازمانيوربهره

داريپاتوسعهازتيحما-7-3-8

ودهديمارائهيطيمحستيزويانسان،ياقتصادتوسعهازرايديجدمفهومداريپاتوسعه

منابع،داريپاتوسعهدر.كنديمقلمداديطيمحستيزويانسانرشدمعادلرايواقعتوسعه

هاسازمانياصلفهيوظآنهاازحفاظتكهشونديميتلقييهاهيسرماهمچونيطيمحستيز

كرامتوارزشانسانعت،يطبحفظضمننآدركهاستمقبولياتوسعهوديآيمشماربه

شهرتداريپاتوسعههماناكهرشدوتوسعهازيتفكرنيچنبراساس.ندهددستازراخود

اهدافتنهاآندركههستندروروبهتوسعهازيديجدساختارباهاسازمانرانيمداست،افتهي

.استفراوانديتأكموردزينيانسانويطيمحستيزيهاجنبهبلكهست،يننظردرياقتصاد

جاديا وياجتماععدالتتوسعه،ييفقرزدا،يعيطبمنابعحفظ،ياقتصاديياكاروشرفتيپ

ازيوجهسهيالگوكيدرياصلاهدافزمرهاز،يهمگانشرفتيپيبرابرابريهافرصت

همزمانعتيطبوساناناقتصاد،كه در آن الگو،نياازاستفادهبارانيمد.ند هستداريپاتوسعه

،ياقتصاددگاهيدسهدرييهمگراوتقاربينوعكهكنندتالشديبا،هستندتوجهمورد

يهادگاهيد.بروندندهيآاستقبالبهنگرشنياباوآورندوجودبهيطيمحستيزويانسان

نابع،ميهاتيمحدودبهتوجهبايانسانرفاهرساندنحداكثربهيبراياقتصادكارشناسان
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هيسرماكيعنوانبهيبشرستيزطيمحينگهداروحفظنهيزمدرشناسانطيمحيهادگاهيد

محورعنوانبهانسانتياهموارزشمورددرشناسانجامعهنظراتنقطهويشدنتمامويعيطب

به.كننديمفاياداريپاتوسعهجامعيالگويريگشكلدرراياصليهانقشتوسعه،ياصل

استيديمدمدت.استيانسانوياخالقياتوسعهماعصردرمطلوبتوسعه،گريدتعبار

زماناكنونهم.استبودهحاكمياقتصاديهايريگميتصمبريمالنظرانهكوتاهيارهايمعكه

.ميبرگرداناقتصادعلمبهرايانسانويطيمحستيزيهاتيواقعتااستدهيرسفراآن

)1386شناس، حق(

يا و حرفهي، صنفي اجتماعيت نهادهايق و تقويتشو-7-3-9

ه يش سرماي افزاي برايرا ساختيهاحل از راهيكي، ي اجتماعيت نهادهاي و تقوجاديق به ايتشو

جاد ينه ايده و زميت مشترك گردي هوي داراي اجتماعيافراد در قالب نهادها.  استياجتماع

هاي تقويت شبكهز، يننتيجه فعاليت گروهي موفق . شوديجاد مي در آنان اي گروهيهايهمكار

ها و تشكيل گروه. پذير استايجاد چنين نهادهايي در سطوح سازماني نيز امكان. اعتماد است

ها با مشاركت داوطلبانه كارشناسان و متخصصان اي در سازمانهاي تخصصي و حرفهانجمن

 باعث به ييهان گروهيجاد چنيا. شودها تواند موجب افزايش سرمايه اجتماعي در سازمانمي

ده و در صورت ين اعضا گردي در بيا و حرفهي تخصصيهاوجود آمدن هنجارها و ارزش

 در سازمان شود و ي رسمي نظارت و سرپرستيهانهيتواند موجب كاهش هزيت مناسب ميهدا

وجب  در اعضا، ميا و حرفهيك گروه تخصصيت احساس تعلق به يعالوه بر آن، با تقو

ط و ي شراياچنانچه به افراد متخصص و حرفه. ز گرددي ني و رشد فرديزشيش سطح انگيافزا

ن خود را فراهم كرده و با ي بي ارتباطيهال شبكهي تشكيهانهيامكانات مناسب داده شود، زم

ت ارائه خدمات در تخصص مربوطه خواهند يفي كي، موجب ارتقايا حرفهيجاد هنجارهايا

ان يجرتوان تشويق و هدايت كلي  نقش مديران رسمي سازمان در اين رابطه را ميبنابراين. شد

.ايجاد و تقويت چنين نهادهايي دانست
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ي و سازماني فرهنگ اجتماعيسازي غني برايزيربرنامه-7-3-10

هاي فرهنگي يك سيستم منتج از ويژگي، ير اقتصاديك متغي به عنوانيه اجتماعيسرما

 سرمايه اجتماعي تبلور اقتصادي فرهنگ اجتماعي يا سازماني ، بيان ديگربه. اجتماعي است

سازي بنابراين هرگونه اقدامي از طرف مديران براي غني. مبتني بر اعتماد و مشاركت افراد است

يت فرهنگ سازمانيري مد.تواند موجب افزايش سرمايه اقتصادي شودفرهنگ سازماني مي

ي فرهنگيهات مؤلفهيتواند موجب تقوي مي فرهنگيها و سمبليعمدتاً با توجه به نقش رهبر

 مشترك، مشاركت، ياندهي مشترك، احساس تعلق به آي و سازمانيت گروهير احساس هوينظ

جاد يها با اران سازمانين باره مديدر ا.  و موارد مشابه گرددي و گروهين فردي بياعتمادها

 از كاركنان يت رواني با كاركنان، حمايت عموم مراسم و جلساي، برگزاري مشاركتيهانظام

.  گام بردارندي فرهنگ سازمانيسازيتوانند در جهت غني مي مناسب نقش رهبريفايو ا

ار مؤثر و منحصر به ي نقش بسي امروز دارايايز در دني ني ارتباطيهااستفاده مؤثر از رسانه

، پوسترها، ي داخليهاات و خبرنامهينشرتوان با استفاده از يز مي نيدر سطح سازمان.  استيفرد

، يعلو (. اقدام كردي فرهنگيهات مؤلفهي تقوي، در راستاياانهي رايها شبكهيها و حتلميف

1380(

يه اجتماعي سرماياياح-7-4
 بازسازي سرمايه اجتماعي و حيات مدني از طريق افزايش دامنه ،بر پايه مطالعات انجام شده

نخست، به : كنند چهار اقدام عمده را پيشنهاد مي، براي تحقق اين هدف.شوداعتماد ممكن مي

 كه ـمنظور احياي اعتمادسازي، مقامات دولتي بايد دست به ترميم اعتماد مخدوش شده مردم 

 بزنند و راه اين كار نيز نشان دادن و ـهاي گذشته صورت گرفته  به واسطه خلف وعدهعمدتاً

دوم، از آنجا كه . سف هستندأهايشان مت از عملي نشدن وعدهقتاًابراز اين نكته است كه حقي

 محدوديت منابع و امكاناتشان است كه آنها را به شدت در ،اعتمادي در ميان افراديك ريشه بي

كند، يك راه پذير ميهاي موجود در اعتمادورزي نسبت به بيگانگان آسيبمقابل ريسك

 از اين كار عمدتاً؛ ق افزايش منابع و امكانات است كاهش اين ريسك از طري،احياي اعتماد

سوم، با توجه . هاي معطوف به عدالت اجتماعي و توزيع مجدد درآمد ميسر استطريق سياست
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ن است كه اين افراد حتي در آبيني به اد كردن به ديگران متضمن نوعي خوشبه اينكه اعتم

مانند، هرگونه تالش عهدات خود پايبند ميغياب سازوكارهاي قانوني نيز به داليل اخالقي به ت

چهارم، اگر چه مطالعات . گذرديبراي احياي اعتماد اجتماعي از مسير احياي حيات اخالقي م

هاي داوطلبانه معموالًهاي مدني و انجمن كه مشاركت افراد در فعاليتاندبسياري نشان داده

يابد كند، اما اين امر تنها در صورتي تحقق ميسطح باالتري از اعتماد را در ميان آنها ايجاد مي

 زمينه تعامل ميان افراد را فراهم كرده و به شناخت ،هاها و انجمنهاي اينگونه گروهكه فعاليت

.تر اعضا از يكديگر بينجامدعميق

هاي كوچك آغاز كيد داشت كه احياي سرمايه اجتماعي بايد با برداشتن گامأبايد توجه و ت

 دامن زدن به همكاري جمعي و كار تيمي، احترام به قانون و قواعد همچونهايي  گام؛شود

)1384، يمزروع (.بازي، تقويت تحمل ديگران و نيز پايبندي به اصل عدالت و برابري

راني در اسرمايه اجتماعيت يوضع-8
واستجنينيمرحلهدرهنوز،ايراندرآنگيرياندازهواجتماعيسرمايهازبحث

،الملليبيناندازچشمدركهاستحاليدراين.داردوجودبارهايندراندكيهايژوهشپ

گرفتهانجاميافتهتوسعهوصنعتيكشورهايمورددرويژهبهزياديهايپژوهشومطالعات

كشورهاايندراجتماعيرمايهسوضعيتتحليلبهخوبيبهكههاييپژوهشومطالعات. است

هررخدادداليلوكشوريبينمقايسهيكامكانوپرداختهآننزولياصعودروندو

ديگراستفادهبرايراپرباريوغنيادبياتاست و عالوه بر آن، آوردهوجودبهراوضعيت

.فراهم نموده استجوامع

كهاستهمراهجديهاييچالشباايراندراجتماعيسرمايهتحولآماريبررسي

،هيافتتوسعهكشورهايازبسياريدر. استاعتمادقابلاطالعاتوجودعدمآنهامهمترين

»عمومياجتماعيپيمايش«بهموسومهايپيمايشطريقازنيازمورداطالعاتاززياديبخش

در. شوندميگردآورياند،شدهانجامكمهايفاصلهباومنظمطوربهكههاسرشمارينيزو

هايطرحدفترتوسطآنموجدوتاكنونكه،»ايرانيانهاينگرشواهارزش«پيمايشايران،

موردهايدادهتوليدجهتدراياوليهگامشده،انجاماسالميارشادوفرهنگوزارتملي
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درفقطو نوپاستبسيارهنوزپيمايشايناما. استاجتماعيسرمايهگيرياندازهبراينياز

ازكامليتصويرتواندنميآنهايدادهبهاتكالذا؛استهشدانجام1382و1379هايسال

)1384، يمزروع (.دهددستبهايرانجامعهدرازمدتتحوالت

كه به سفارش » آنارتقاءهايراهوايراندراجتماعيسرمايهبررسي «پژوهشبراساس 

انجامتتحقيقابهمراجعه صورت گرفته است، 1384ال در سفرهنگيانقالبعاليشوراي

ثرؤممتغيرهايكهدهدمينشانفراتحليلانجامبرايايراندراجتماعيسرمايهموضوعباشده

،مختلفتحقيقاتدرمفهومايندهندهتشكيلعناصرياواجتماعيسرمايهگيريشكلبر

يكرويبريكسانمتغيرهاي،تحقيقاتازبرخيدركهايگونهبه؛اندداشتهگوناگونياثرات

بهاستممكنامراين. اندبودهرابطهبيآنباياوداشتهمنفييامثبتاثراتمشخصمتغير

جوامعتحقيق،اجرايمتفاوتهايزمانبهتوانميآنهاجملهازكهباشدگوناگونداليل

اشارهگيرينمونهياومفاهيمنمودنعملياتيمتفاوتهايروشوهاشيوهگوناگون،آماري

رويبربيشتريهايفراوانيوهاهمسانينتايج،هايتفاوتعليرغم،مجموعدراما.داشت

.خوردميچشمبهمتغيرهابيندرروابطازبرخي

گرفتهنظردراجتماعيسرمايهاصليعناصرعنوانبهپژوهشايندركهايمفهوميعناصر

نهادي،اعتمادعمومي،اعتماد،اعياجتموسياسيعمومي،اموربهآگاهي:ازعبارتند،اندشده

ومذهبيغيررسميمشاركتاي،خيريهغيررسميمشاركتهميارانه،غيررسميمشاركت

.رسميمدنيسساتؤموهاسازمانها،انجمنها،اتحاديهدرشركت

بهنظري،مدلبراساسايراندراجتماعيسرمايهفراتحليلي،هاييافتهمطابقكليطوربه

:پذيردميثيرأتشرحاينبهعوامليازميتاهترتيب

،شناختيـذهنيابعاددراجتماعيسرمايهبرمثبتومستقيمهمبستگي،»دينيتعهد«−

رسميمشاركتانواعيعنيمشاركتي، ـرفتاريابعاددرونهاديوعمومياعتماديعني

.داردغيررسميو

لحاظبهكهايگونهبهاست؛ياجتماعسرمايهبرثرؤمعواملازنيز»تحصيالت«−

ن يارابطه. دوشميمحسوب اجتماعيسرمايهبرثرگذاراعاملدومينعنوانبه،اهميت

هايمشاركتازغيربهكهاستصورتاينبهاجتماعيسرمايهمفهوميعناصرباعامل 
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عمومي،اعتماديعنيعناصرسايربا،دارندآنبامعكوسهمبستگيكهغيررسمي

.داردمستقيممعنادارهمبستگي،رسميمشاركتوتوجهوآگاهينهادي،ماد اعت

ومعناداررابطهاجتماعيسرمايهعناصربانيز»خانوادهاعضايازيكيرسميمشاركت«−

.استرابطهبيبا آن كهنهادياعتماد عنصر ازغيربه؛داردمثبت

سرمايهاز،سال25سنيميانگينبانجوانابهنسبتسال51سنيميانگينبا»ميانساالن«−

ازغيربه،اجتماعيسرمايهعناصربا املعاين.ند هستبرخوردارباالترياجتماعي

.داردمثبتو معنادارابطه، راسترابطهبيبا آنها كهرسميمشاركتوتوجهوآگاهي

بيندر.برخوردارندبيشترياجتماعيسرمايهاز،مهاجرينبهنسبت»غيرمهاجرين«−

بامعناداريرابطهكهعمومياعتمادازغيربهاجتماعي،سرمايهمفهوميعناصر

مشاركتورسميهايمشاركتوتوجهوآگاهينهادي،اعتمادندارد،مهاجرت

مشاركتواستمهاجرينازبيشمعناداريطوربهغيرمهاجرينمذهبيِغيررسمي

.استغيرمهاجرينازبيشمعناداريطورهبمهاجرينهميارانهوايخيريهغيررسمي

مفهوميعناصردراما؛برخوردارندبيشترياجتماعيسرمايهاززناننسبتبه»مردان«−

درهميارانهغيررسميهايمشاركتونهاديوعمومياعتمادسطوح،اجتماعيسرمايه

رسميهايمشاركتوتوجهوآگاهييلو؛نداردمعناداريتفاوتمردانوزنانبين

.استبيشترزنانازمعناداريطوربهمردان

تري نسبت به تعهد ديني برخوردار است، با اعتمادضعيفياثرگذار كه از »باوريدين«−

 با ساير عناصر يل و؛ رابطه معناداري ندارد،عمومي، آگاهي و توجه و مشاركت رسمي

اي،خيريهيررسميغهايمشاركتنهادي،اعتماديعنياجتماعيمفهومي سرمايه

.داردمثبتمعناداررابطه،هميارانهومذهبي
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ايهاي چهارگزينهسؤالنمونه 

يها بارور شده و بستر حركت جامعه را بـه سـو          هيع و تعامل كدام سرما    ي از تجم  يه اجتماع يسرما-1

؟سازدينده ميآ

ي و فرهنگي، انسانيكيزيف) بي و اخالقي، انسانيكيزيف) الف

ي و اقتصادي، فرهنگيانسان) دي و اقتصادي، اخالقيگفرهن) ج

؟، بر كدام مبنا استوار استمليجورج زيدر آرا» داد و ستد«ا ي» بده بستان«مفهوم -2

 اجباري از رويهمبستگ) بي ارزشيفكندرون) الف

هان افراد و گروهياعتماد ب) ديهنجارها و قواعد رفتار) ج

؟ چگونه استي و اقتصادي، اجتماعي فرهنگيهاهين سرمايرتباط ب، اويبورددگاه ياز د-3

يه اقتصادي حصول سرماي است براي، ابزاري و اجتماعيه فرهنگيسرما) الف

ي و اجتماعيفرهنگه ي حصول سرماي است براي، ابزارياقتصاده يسرما) ب

 تحقق آني برا استي، ابزاري و اقتصاديه اجتماعيه است و سرماي پايه فرهنگيسرما) ج

سرمايه اجتماعي پايه است و سرمايه فرهنگي و اقتصادي، ابزاري است براي تحقق آن) د

پرداز، سرمايه اجتماعي را منشأ كنترل و نظـارت دانـسته و تعريفـي كـاركردي از آن                كدام نظريه -4

؟ارائه داده است

فرانسيس فوكوياما) بپير بورديو) الف

يمز كلمنج) درابرت پاتنام) ج

دانست؟يز مي را در چه چيه اجتماعي، اثر سرمارابرت پاتنام-5

ي و اجتماعياسيدن به توسعه سيرس) بيررسمي غيهاا ارزشيشناخت هنجارها ) الف

ي اجتماعيهاجاد ساختارها و شبكهيا) دي و اقتصادي فرهنگيهاهيحصول سرما) ج

يهـا اس اعتماد متقابل، از اطالعات، هنجارهـا و ارزش  است كه براسيانگر گروه ينه ب يكدام گز -6

؟كنندين خود استفاده مي در تبادالت بيكساني

ره اعتماديدا) بشبكه اعتماد) الف

ياعتماد گروه) دياعتماد فرد) ج

؟ بر كدام مورد استي، مبتنيه اجتماعيدوستانه سرما نوعيمنشأها-7

يد اقتصادينافع و عوام) بي و همگاني عموميهاارزش) الف

ي خصوصيهايوفادار) دا مذهبين يك سرزميتعلق به ) ج
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؟ استيه اجتماعيانگر انواع سرماينه بيكدام گز-8

ي و ملي، ارتباطيگروه) بي و ارتباطين فردي، بيگروه) الف

ي و ملي، ارتباطين گروهيب) دي و ارتباطين گروهي، بيگروه) ج

، در كـدام سـطح مـورد    ياسـ ي سيهاميك رژي و خصلت دمكراتي بر توسعه اقتصاد  يماعه اجت ير سرما يتأث-9

؟رديگي قرار ميبررس

يمل) بيامنطقه) الف

يگروه) ديفرد) ج

؟شود، در كدام بعد سنجش سرمايه اجتماعي به كار برده مي»ميزان اعتمادپذيري در جوامع«شاخص -10

ساختاري) بكاركردي) الف

محتوايي) ديتجرب) ج

، جزو كدام دسته از عوامل ي و نژادي قوميهاي و همبستگيشاوندي همچون روابط خويعوامل-11

؟ هستنديه اجتماعيساخت سرما

ينهاد) بخودجوش) الف

يرونيب) ديعيطب) ج

؟ريزي اجتماعي كدام استنخستين اصل برنامه-12

يري از انحرافات اجتماعيپيشگ) بآسيب نرسيدن به سرمايه اجتماعي) الف

هاي مردميارتقاي سطح مشاركت) دهاافزايش سود و كاهش هزينه) ج

؟هاي بخش دولتي چيستمهمترين بعد كيفيت در سازمان-13

رفتار مناسب و عادالنه با ارباب رجوع) بهاي نظارت سازمانيكاهش هزينه) الف

ايبندي كاركنان و مديران به اخالقياتپ) دتدوين استانداردها و فرآيندهاي كاري) ج

؟شودي ممكن ميقي از چه طريات مدني و حيه اجتماعي سرماياياح-14

ت ارائه خدماتيفي كيارتقا) بافزايش دامنه اعتماد) الف

ي و گروهي فرديها آموزشارائه) ديافزايش سطح انگيزش) ج

ر يپـذ  امكـان يگانگـان، از چـه راهـ   ي بـه ب  افراد نـسبت  ي از اعتمادورز  ي ناش يهاسكيكاهش ر -15

؟است

يت اجتماعياحساس مسئول) بي اجتماعيت نهادهايجاد و تقويا) الف

ش منابع و امكاناتيافزا) دي فرهنگ اجتماعيسازيغن) ج



: بخش سوم

يه اجتماعيسرماو يهمگان نظارت 

يهدف كل
 سرمايه اجتماعيارتقايو نظارت پويايي هاي روشآشنايي فراگيران با

ياهداف رفتار
:فراگيران پس از مطالعه اين بخش قادر خواهند بود

.راهكارهاي تقويت عوامل سرمايه اجتماعي را نام ببرند)1

.عي بر پويايي نظارت را تحليل كنندتأثير تقويت عوامل سرمايه اجتما)2

.ها را توضيح دهندهاي گروهي در تعامل بين مردم و سازماننقش رسانه)3

.راهكارهاي عرضه الكترونيك اطالعات به مخاطبان را برشمرند)4
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 سرمايه اجتماعيارتقايو نظارت ي يايپوهاي روش-1

تقويت عوامل سرمايه اجتماعي-1-1
هاي گروه، تعامل اجتماعي متقابل،اعتماد متقابل (سرمايه اجتماعيعوامل با تقويت و اتكا بر 

كار،  احساس وجود تصويري مشترك از آينده، احساس هويت جمعي و گروهي،اجتماعي

به در سازمان را مناسب نظارتي هاي روشتوانمي)  وضوح و محيط، حمايت،اعتبار، گروهي

.كار بست

تدوين اهداف فراگير-1-1-1

 و با تعريفي از يك كاركنان بودهافراد جامعه يا  هدفي است كه مورد پذيرش ،دف فراگيره

 ميسر نخواهد افراد بدون مشاركت ، كه حصول آن هدفشودمي آغاز هدف مشترك مشخص

بايدبراي اثربخشي اين اهداف . به صورت همگاني در جهت تحقق آن تالش نموددد و بايش

 به كار كردن ذينفعاناين اهداف از طريق ملزم كردن . دنموديگر هاي هدفجايگزين را آنها 

.دهند نظارت را كاهش مي،با يكديگر

تكريم ارباب رجوع-1-1-2

 و جلب رضايت آنان، از مردمارتقاي سطح ارائه خدمات به و گويي رساني و پاسخخدمت

تأمين . شودميهاي اصلي كارآمدي و رشد و توسعه نظام اداري كشور تلقي جمله شاخص

شرايطي همچون سرعت، دقت و صحت، ارتقاي كيفي انجام امور و برخورد بهينه و مناسب 

رساني صحيح از گردش امور، مسئولين و كاركنان با ارباب رجوع و همچنين، شفافيت و اطالع

.مومي و سرمايه اجتماعي خواهد شدمندي و افزايش سطح اعتماد عموجب رضايت

راها و ارتقاي مشاركتايجاد شو-1-1-3

 كاهش نظارت هاي ساختاري برايحل يكي از راه،تشويق به ايجاد و تقويت نهادهاي اجتماعي

ده و شدر قالب نهادهاي اجتماعي داراي هويت مشترك افراد.  سرمايه اجتماعي استو ارتقاي

وفق نيز نتيجه فعاليت گروهي م. شودهاي گروهي در آنان ايجاد ميزمينه ايجاد همكاري

. پذير استايجاد چنين نهادهايي در سطوح سازماني نيز امكان. استهاي اعتمادتقويت شبكه
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هنجارها و ايجاد و گسترش تواند موجب  ميسازمانهاي تخصصي در گروهها وايجاد انجمن

باعث ،اي در بين اعضا گرديده و در صورت هدايت مناسبحرفههاي تخصصي وارزش

 عالوه بر آن با تقويت احساس .دوشميهاي نظارت و سرپرستي رسمي هزينه نظارت وكاهش

به نيز را فردي اي در اعضا، افزايش سطح انگيزشي و رشدتعلق به يك گروه تخصصي و حرفه

.داشتخواهد همراه 

هاي غيردولتيتقويت سازمان-1-1-4

به توانند مي كهندستي هماعالت اجتيها و تشك مجموعه نهادها، انجمنهاي غيردولتي،سازمان

ها و مطالبات و انتقال و انعكاس آنها را ، وظيفه تجميع خواستهدولت و مردمصورت واسطه بين 

 و چه به ي چه به طور كل،هاسازمان عملكرد هاي كاري وفرآينددر راستاي  و گيرندبرعهده 

 انجام ،و خودجوشبه صورت مستقل ي،  به مطالبات عموميگوي پاسخ مسير و در،طور اخص

.دننمايوظيفه

آموزش كاركنان-1-1-5

و تأمين كيفيت  براي ايجاد سرمايه اجتماعي هاسازمانترين فرآيندهاي موجود در يكي از مهم

تواند بستر مناسبي براي هاي آموزشي كاركنان ميدوره.  آموزش استو توسعه گستره نظارت،

هاي كاري و هاي آموزشي گروهي مانند گروهاز روشاستفاده . باشدبين آنها تعامالت تقويت 

هاي تحقيقاتي گروهي و نيز تقويت يادگيري گروهي در قالب فرآيندهاي كاري، در پروژه

.ي داردبسيارتأثير هاي اعتماد ايجاد و تقويت شبكه

ي فرهنگايجاد بستر-1-1-6

تواند موجب تقويت هاي فرهنگي ميسمبلها و آموزهتوجه به نقش رهنگ سازماني باف

اي هاي فرهنگي نظير احساس هويت گروهي و سازماني مشترك، احساس تعلق به آيندهمؤلفه

باره مديران با در اين. شودمشترك، مشاركت، اعتمادهاي بين فردي و گروهي و موارد مشابه 

از هاي مشاركتي، برگزاري مراسم و جلسات عمومي با كاركنان، حمايت رواني ايجاد نظام

سازي فرهنگ سازماني گام توانند در جهت غنيايفاي مناسب نقش رهبري ميكاركنان و

تواند از طريق مجاري رسمي و نهادينه در سازمان يا گروه صورت  نظارت مياعمال. بردارند
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ها و  بين اعضاي گروه»اعتمادسازي«براي يت از اقدامات مهم در اين زمينه، تالش مدير. پذيرد

. استكنندگانمراجعهازماني و نيز بين واحدهاي س

مردم با افزايش روابط متقابل-1-1-7

شود كه  موجب ميمردم با هاكاركنان سازمان تعامل ،در صورت مساوي بودن ساير شرايط

.تواند همكاري را تسهيل كنديو اين امر مآنها منابع و پيوندهاي مشتركي را بيابند 

هاگيريميمتعيين معياري براي تص-1-1-8

مختلف هاي ها و گروهكه مورد اختالف دستهاي است بينانهتدوين معيارهاي واقعمنظور، 

ها، استانداردهاي عملي است كه ابزاري براي راهبري بيان رسالت، بصيرت و ارزش. نباشد

ا اينها اسناد باارزشي براي جلوگيري و حل مشكل نظارت هستند؛ ام.  هستندسازمانهاي فعاليت

كاركنان . براي آنكه مفيد واقع شوند، بايد مقاصدي بيش از يك سري شعار داشته باشند

زيرا قبول .  همگي بايد موافق با مأموريت و بينش سازمان و مديريت باشندمردم و هاسازمان

تواند معيارهاي عملي ديگري كه مي. تواند مانعي براي نظارت شودنكردن آنها خود مي

هاي مدت و بلندمدت و طرحراهنمايي كند، تدوين اهداف كوتاهرا ها گيريميمها و تصفعاليت

.استاستراتژيك 

ي گروهيهارسانهتعامل با -1-1-9

جامعه اي شهروندي، هگروه كه ابزاري هستندي گروهيهاگونه كه گفته شد، رسانههمان

و دولتخت و عملكرد سا از طريق آنها برتواننداي مي حرفه مختلفي ها و تشكليمدن

يكي از . تأثير گذاشته و نظارت و كنترل خود را بر آن اعمال نمايندهاي دولتي سازمان

هاي سازمانيافته هاي كاهش هزينه نظارت و ارتقاي كيفيت آن، تعامل سامانترين روشاساسي

لب اين تعامل در قا. باشدهاي جمعي ميبا رسانهمختلف آنها و واحدهاي بخش دولتي 

.گردداي ميسر ميها و بازديدهاي دورهمصاحبه
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هاي كيفيتايجاد حلقه-1-1-10

باشند كه به طور از كاركنان و شهروندان ميتعدادي  متشكل از يهاي گروه،هاي كيفيتحلقه

كننده در تشكيل و  يك نفر تسهيلو با هم مالقات نموده ه،مرتب جهت حل مشكالت مربوط

توانند در واحدهاي مختلف ها مياين حلقه. دهدنموده و آموزش ميهدايت جلسات مساعدت 

سازمان، امر نظارت را برعهده داشته و تغييرات مطلوبي را به سود ارتقاي كيفيت، ايجاد نمايند؛ 

.گردد ميسازمان تعهد كاركنان و حس تعلق به ، خالقيت،ضمن آنكه موجب افزايش انگيزش

 يا گيرندگان خدمتمردمهايي براي حل شكايات راه-1-1-11

 به شكايات  و آسان نمودهمردم بايد سازوكار شكايت كردن را براي هاي بخش دولتيسازمان

اين سازوكارها و فرآيندها بايد در معرض ديد و . گويندپاسخ ،سريعاً و در اولين تماسآنها 

.داوري مراجعان قرار گيرد

يمعموشناخت افكار -1-1-12

ي كه اكثريت آشكاري وجود دارد، نظرجامعهكه در سطح ي گوناگونآرايميان عقايد و در 

در فرآيند نظارت ابزار مؤثري يافكار عموم. شود ناميده ميياز شهروندان دارند، افكار عموم

ارزيابي مطلوبيت يهاشاخصو يكي از حسگرهاي معتبر و هد مديريت محسوب شبر نظام

هاي مستمر، عالوه بر كسب شناخت از مراجعات مكرر و افكارسنجي. ديآي مرعملكرد به شما

.خواهد شددر جامعه ، موجب ارتقاي سرمايه اجتماعي مردمهاي خواسته

تبيين حدود مسئوليت و قدرت و اختيارات-1-1-13

 از منابع عمده ابهام و كاهش نظارت در ،ناهماهنگي بين قدرت و مسئوليت و اختيارات

كاهش ضريب نفوذ نظارت، اغلب به دليل باورهاي مختلف درباره تعاريف . ها هستندمانساز

مدير چه اختياراتي دارد و كاركنان عملكرد خود را . دهدهاي اداري رخ ميشغل و مسئوليت

شوند كه كاري را درست انجام كنند؟ مدير و كاركنان چگونه متوجه ميچگونه سنجش مي

داشتن . آوردگيري نظارت، ابهام به وجود ميدر استانداردهاي اندازهاند؟ ناسازگاري داده

مديران بايد از اينكه قدرت، مسئوليت . كندمسئوليت بدون قدرت اجراي آن، استرس ايجاد مي

ردپاي بسياري از مسائل .  واضح، روشن، مشخص و همسو باشند، مطمئن شوند،و اختيارات
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هاي مدير بايد به دنبال ايجاد مكانيزم. ميان اين عوامل يافتتوان در ناهمخواني مديريتي را مي

در اثر ناسازگاري و ابهام در هايي باشد كه  به منظور رفع نارساييدافربر عملكرد انظارت 

.اندخطوط قدرت به وجود آمده و هامسئوليت

هاي سيستمي و تكنولوژيك ايجاد زيرساخت-1-2
رساني، بسط ه منظور ارتقاي سطح خدمتت به مخاطبان براهكارهاي عرضه الكترونيك اطالعا

هاي هاي پويا و پرتالسايتتوان در ايجاد وبا مينظارت همگاني و گسترش اعتماد عمومي ر

لفني و تهاي نظرسنجي هاي تلفن گويا و پست صوتي، ايجاد سامانهاندازي سيستمسازماني، راه

هاي مختلف، باطات سازمان براي ارسال خودكار پيامهاي جامع ارتيا پيام كوتاه، ايجاد سيستم

و ارائه ) هاكيوسكيا وب(رساني هاي اطالعفعال كردن وبالگ سازماني، استفاده از كيوسك

.ستجو كردجاي هاي فشرده چندرسانهنشريات الكترونيك در قالب پست الكترونيك يا لوح

هاي مختلف و با اطبان سازمان در طيفها، مخاندازي درست اين سيستمبدين شكل كه با راه

شده سازمان مواجه اطالعات و اخبار كاناليزهبا هاي گوناگون و سطح سواد متفاوت، سليقه

.خواهند شد

)سايتوب(پايگاه اينترنتي -1-2-1

رساني رساني و خدمتطالعسايت براي اگيري از امكانات شبكه جهاني در قالب وببهره

كه با حجم يي هازمانبه ويژه، سا. ها تبديل شده استمري متداول در سازمان، به االكترونيكي

 در بين كاربران ICTتوانند سرآغاز توسعه فرهنگ  مي،ندردازيادي از ارباب رجوع سروكار

براي استفاده كه داقلي از دانش حكسب بدين شكل كه . خود و در نهايت مردم عادي نيز باشند

هاي مشابه از ساير سازمانافراد را  توقع ، ضروري است،ك سازمانهاي الكترونياز سرويس

به تواند  اين حركت در صورت تداوم مي.دادمبني بر ارائه خدمات اينگونه افزايش خواهد 

.بينجامد) E-City(و شهرهاي الكترونيك ) E-Society(جامعه الكترونيكايجاد 
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تلفن گويا-1-2-2

توانند عالوه بر مردم مي. و اعمال نظارت استه اخبارئتباطي در اراترين راه ار آسان،تلفن گويا

 نظارتمسئوالن امرطور مستقيم با ه هاي خود را بذخيره گزارش در صندوق صوتي، گزارش

.مطرح نمايند

صندوق پستي-1-2-3

 قادر به مردماين صندوق در مواردي كه . صندوق پستي است،يكي از منابع قابل دسترسي

تواند مي،باشند نميكاركنان سازمان تلفني و يا مراجعه حضوري در خصوص عملكرد تماس

.دهقرار دديريت اخبار، گزارشات و مدارك مربوط را در اختيار م

)E-Mail(پست الكترونيك -1-2-4

 در صورت تمايل مردمد تا نامكان را فراهم آوراين از طريق پست الكترونيكي  بايدهاسازمان

گويي به اين  پيگيري و پاسخ.رائه كنندانظرات پيشنهادي و انتقادي خود را  نقطهتوانندب

.شهروندان و ارتقاي سرمايه اجتماعي شوددر تواند منجر به ايجاد اعتماد پيشنهادات مي

ناظرين مردمي-1-2-5

 امر در خواستار همكاري مستقيم كهمردمبايد سازوكار الزم را براي آن دسته از ها سازمان

.دنمند شو بهرهز نظر و نظارت آنهااد تا نهستند، فراهم آورنظارت 

مراجعه حضوري-1-2-6

 با تشريح ،هاي خود، ضمن ارائه مستقيم گزارشحضوريتوانند با مراجعه  بدبايمردم 

ها و از عملكرد سازمانيه، پيگير شكايت خود ينظرات و يا تحويل مدارك و شكوانقطه

 رسيدگي به نظرات و  انعكاس و برايهاراهترينمناسبدر زمره وشاين ر. شندباكاركنان آنها 

.شكايات شهروندان است
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ايهاي چهارگزينهسؤالنمونه 

كدام گزينه بيانگر هدفي است كه مورد پذيرش افراد جامعه يا كاركنان بوده و با تعريفي از يك     -1

؟شودهدف مشترك مشخص آغاز مي

دف سازمانيه) بهدف كلي) الف

هدف نهايي) دهدف فراگير) ج

هـا و مطالبـات و   تواند به صورت واسطه بين دولت و مردم، وظيفه تجميع خواسته          كدام مورد مي  -2

؟انتقال و انعكاس آنها را بر عهده گيرد

حلقه هاي كيفيت) بهاي غيردولتيسازمان) الف

شوراهاي محلي) دهاي گروهيرسانه) ج

ي متشكل از تعدادي از كاركنان و شهروندان كه به طور مرتـب جهـت حـل مـشكالت                    هاگروه-3

؟رند، چه نام داردر نظارت را برعهده دااممربوطه با هم مالقات نموده و 

شبكه اعضا) بشوراهاي تخصصي) الف

هاي كيفيتحلقه) دهاي كاريتيم) ج

ر سطح جامعه اكثريت بيشتري دارد، چـه        به نظري كه در ميان عقايد و آراي گوناگون موجود د          -4

؟گويندمي

افكار عمومي) بنظرات تخصصي) الف

نظر نخبگان) ديافتهافكار ساخت) ج



ايهاي چهارگزينهپاسخنامه نمونه سؤال

گزينه صحيحشماره سؤالگزينه صحيحشماره سؤال
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