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  ناشر مقدمه

هاي اصلي اجتماع بوده و به عنوان يك سيستم اجتماعي به  هاي امروزي از شالوده سازمان
تر نظام  منظور دستيابي به اهداف نسبتاً مشخص و در راستاي عملكرد اصلي يك سيستم جامع

سازمان بوده و مشكالت افراد در رين و مهمترين ركن هر نيروي انساني، مؤثرت. اند يافته
شرايط و  هاست كه ممكن است با ها، اطالعات و توانايي اي نگرش ها معطوف به پاره سازمان

زيرا رفتارهاي شغلي افراد برخاسته از بينش، دانش و . نيازهاي سازمان تناسب نداشته باشد
هاي موجود،  توانند با اطالعات و مهارت نمي مدت هاي آنان است و افراد در طوالني مهارت

از طرف ديگر تغييراتي كه هر لحظه در علوم و فناوري، ارتباطات، . كارآمد و اثربخش باشند
ها  اي كارمندان سازمان هاي حرفه آيد، ضرورت تغيير در توانايي پديد مي …اقتصاد، سياست و 

  .سازد را دوچندان مي
هاي كارمندان را ارتقا دهد، آموزش مداوم  تواند توانايي مييكي از اقدامات راهبردي كه 

موجب توسعه سازمان و  ،سبب پويايي افراد و در سطح كالن ،كه در سطح خردآنان است 
ي كه  ا شده طراحي هاي از پيش ها و برنامه ها به فعاليت اين آموزش .شود وري مي افزايش بهره

اي است  تجربه ،به تعبيري ديگر .شود اطالق مي ،اشدهدف از آن ايجاد يادگيري در فراگيران ب
اي و سازماني به منظور ايجاد  براي حل مسائل حرفه زيمبتني بر يادگيري در جهت توانمندسا

  .تغييرات در افراد تا بتوانند توانايي خود را براي انجام دادن كار بهبود بخشند
سامانه (هاي سامد  ي دورهرو داريد، از مجموعه منابع آموزش اي كه پيش درسنامه

، موضوع بخشنامه ابالغي معاونت محترم توسعه مديريت و )الكترونيكي ارتباط دولت و مردم
، است كه براساس 05/08/1389مورخ  40573/200جمهور به شماره  سرمايه انساني رييس
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آموزش ريزي و توسعه  برداري فراگيران، به همت دفتر برنامه هاي دوره و براي بهره سرفصل
 .مركز تدوين شده است

و آقايان   ايران رادمنشدر اين راستا الزم است مراتب سپاس و امتنان را از سركار خانم 
، و آقايان در تدوين در فرآيند ساماندهي، راهنمايي و نظارت مصطفي روزبه عليو  احمد ذاقلي

  و ريحانه قوسي، نژاد بمهتاب حبي، زهرا اميرخانيها  فرزاد سوري و سيدمجتبي معرفتي و خانم
آرايي  در صفحه پور نوشين ايمان، در گردآوري، اصالح و ويرايش نهايي و خانم ليال مهرباني 

 .مجموعه، اعالم نماييم

، ضرورت …هاي مختلف دانشي، علمي و  بديهي است بروز تغييرات سريع در حوزه
حلة كمال مطلوب را بيش از بازنگري و انجام اصالحات به منظور رفع اشكاالت و رسيدن به مر

شود  اندركاران محترم تقاضا مي نظران و دست از همه استادان، صاحب. سازد پيش 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 انسانامهمترين دست ،سازمان

يكي از اركان مهم و عناصر حياتي در يك مديريت سالم و . رود به 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 مدير سازمان، نظارت و كنترل مي
  .هاي الزم نسبت به آن به عمل آمده باشد اثربخش خواهد بود كه كنترل

آگاهي  ،ها و انجام عمليات مديران به وسيله كنترل و نظارت نسبت به نحوه تحقق هدف
وجود هرگونه انحراف از اهداف و  تو قدرت پيگيري پيدا خواهند كرد تا در صور فتهيا

هيچ سازماني بدون داشتن . ها و تخطي از انجام عمليات، توان اصالح آنها را پيدا كنند برنامه
تواند از منابع و امكانات خود به درستي استفاده  يك سيستم دقيق و جامع نظارت و كنترل نمي

  .هاي خود موفق باشد ق هدفو در تحق هدرك
كيد بر ضرورت وجود نظارت و كنترل و سفارش به داشتن يك نظام قوي و دقيق به أالبته ت

: توان گفت معناي توصيه به نداشتن اعتماد به كاركنان نيست؛ بلكه در يك عبارت كوتاه مي
ن سازمان يعني هم بايد به كاركنا ؛»اعتماد در سازمان خوب است؛ ولي نظارت الزم است«

رت و كنترل ااعتماد كرد و كارها را به آنها واگذار نمود، و هم نسبت به عملكرد آنها نظ
مناسبي انجام داد و اين دو، هيچ تضاد و منافاتي با هم ندارند؛ چرا كه نظارت و كنترل، تنها 

 ؛نيستها و كاركنان سازمان  هاي برنامه جستجو و تكاپو براي دستيابي به نقاط ضعف و كاستي
هاي افراد  ها و توانايي بلكه در نظارت صحيح و اصولي، هم بايد به دنبال يافتن نقاط قوت برنامه

اركنان سازمان؛ زيرا شناخت نقاط كهاي  ها و كاستي بود و هم در پي يافتن نقاط ضعف برنامه
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سازمان  ارتقاي سطحهاي سازمان و كاركنان آن، نقش بسزايي در  مثبت و استعدادها و توانايي
ت معقول و اتوانند تصميم هاي شناخته شده افراد مي دارد و مديران سازمان با توجه به توانايي

يي و آله، هم كارأهاي سازماني آنها بگيرند؛ اين مس تري در مورد كاركنان و نقش صحيح
شد و تكامل و پيشرفت كاركنان سازمان رموفقيت سازمان را به دنبال خواهد داشت و هم به 

  .مك خواهد كردك
 …پذيري و  گويي، شفافيت، مسئوليت در زمره مفاهيمي همچون پاسخ ،نظارت همگاني

با بررسي  .است شدهمطرح  حوزه مديريت دولتي نوين در باشد كه در دو دهه معاصر مي
 .هاي ديني نيز دست يافت هاي اين مهم در آموزه توان به ريشه زواياي مختلف موضوع، مي

ا است كه بي فرهنگ اسالم حوزه وظايف مديريت و در اساسياز مفاهيم  كنترل نظارت و
ي، انحرافات فرد از پيشگيري راهنمايي مشفقانه، اطمينان از تحقق اهداف سازماني و هدف

جمله از اين رو، از . شود ي و طراحي ميبين پيش ي از مسير اصلي برنامه،و اجتماع سازماني
 اخالق فرهنگي، سياسي، اجتماعي، مديريت، تلفمخهاي  رصهاست كه در ع يموضوعات

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

هاي فرهنگي يك سيستم اجتماعي  لفهؤم برآيند و پيامد اثربخش نيز، 1سرمايه اجتماعي
گويي و  پاسخ اي، هايي نظير اعتماد، مشاركت داوطلبانه، هنجارهاي حرفه لفهؤاست كه در آن م

هاي مديريتي،  هاي مديريتي نظير نظارت و كنترل رسمي، رايزني هزينه ، موجب كاهش…
و امكان استفاده از زمان و سرمايه در جهت  شده … و كندي ناشي از سيستم بوروكراتيك

  .دآور ميفراهم  را وري بيشتر هايي با بهره انجام فعاليت
 منابع انساني مبتني بر عوامل فرهنگي و اجتماعي دتاًاجتماعي عم هسرمايبه 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 ،ها ها و بنگاه چه در سطح مديريت سازمان

  .ي كنديار و ارتقاي عملكرد ها هدايت بهتر سيستم

                                                
1 Social Capital  



 

 

  

  

  :بخش اول

  نظارت و كنترل 

  يهدف كل

  ينظارت همگان يند نظارت و كنترل و مبانيم و فرآيران با مفاهيفراگ ييآشنا

  ياهداف رفتار

  :ن بخش قادر خواهند بوديران پس از مطالعه ايفراگ
 .ح دهنديآن را توض يريف كرده و آثار به كارگينظارت را تعر )1

 .ان كننديختصار بند نظارت و كنترل را به ايفرآ )2

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

 .سه كننديكننده را با هم مقا و اصالح گيرنده پيش يها كنترل )4

 .نديل نمايت را تحليريمد ياطالعات يها ستميارتباط كنترل مؤثر با س )5

 را در امـر نظـارت بـه طـور خالصـه     ) ع(ن يرالمـؤمن يو ام) ص(اسـالم   يامبر گراميره پيس )6
 .بازگو كنند

 .را ذكر كنند ينظارت همگان يمبان )7

 .ح دهنديرا توض يگسترش نظارت همگان يبرا يساز نهيزم يراهكارها )8



 

 



 3333            نظارت و كنترلنظارت و كنترلنظارت و كنترلنظارت و كنترل

 

  اتيم و كليمفاه -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،  ،بيني شده است ه پيشهايي كه در برنام است كه هدف

هاي تعيين شده  به سوي هدف اطمينان وجود داشته باشد كه حركت سازمان كامالًاين 
  .شود گيري شده است و جزئيات برنامه به صورت دقيق اجرا مي جهت

ام الزم به دستيابي به اين اطمينان كه در صورت مشاهده انحراف، براي تصحيح آن اقد
  .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«: كند اينگونه تعريف مي

شوند و اصالح انحرافات قابل مالحظه و  اند، انجام مي ريزي شده انگونه كه برنامهاينكه آنها هم
  )600، 1986من، ياستونر و فر(» .مهم

بدين ترتيب كنترل، فرآيندي است براي حصول اطمينان از اينكه آيا اقدامات و 
سازمان  بيني شده براي هايي كه در سازمان در حال اجرا است، در راستاي اهداف پيش فعاليت

بنابراين نظارت و كنترل فرآيندي است كه  ريزي شده است يا نه؟ و منطبق با اقدامات برنامه
مقايسه  »عملكردها«را با » ها بيني پيش«و  »موجودها«را با  »ها مطلوب» «ها هست«را با  »بايدها«

و مسئوالن  در اختيار مديران ها، كند و تصوير واضحي از اختالف يا تشابه بين اين گروه مي
  .دهد مربوط قرار مي

اي اصلي فرآيند كنترل زتعريفي از كنترل ارائه داده كه در آن عناصر و اج ،رابرت ماكلر
ار براي تعيين د مديريت كنترل، تالشي است سيستماتيك و نظام«: نشان داده شده است

اينكه آيا  مشخص كردن ؛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 م به شيوهسازمان اطمينان از اينكه همه منابع 

  )600، 1986من، ياستونر و فر(» .مورد استفاده قرار گرفته است سازماندستيابي 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 مي حركت همه عوامل دست

همراه است؛ به منظور هاي عملياتي سازمان همواره با درصدي از خطا  ها و برنامه بيني پيش
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  .كنند هو نظارت استفاد
ها  هكند، فاقد تضمين الزم براي صحت و دقت عمليات و نيز اجراي كامل و صحيح برنام

همچنين حصول اطمينان از كيفيت و كميت كاالها و خدماتي كه در سازمان ارائه . باشد مي
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 داردأو بر اهميت و جايگاه ويژه آن ت ساختهي نظارت را ضرور

 .دهيم را به اختصار توضيح مي

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

ريزي، سازماندهي و رهبري در سازمان بر كسي پوشيده نيست؛ لذا  ضرورت و اهميت برنامه
عناصر و اجزاي اصلي مديريت سازمان شناخته اين امور به عنوان وظايف اصلي مدير و 

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 . گيرند نمي

اي جز طراحي يك سيستم جامع و  ن منظور، چارهبراي اي .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 محيطي بيني عكس پيش -2- 1-2

تواند بدون توجه  و نمي هدوسازمان 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 . غيير و تحول هستندمتعددي است كه همواره در حال ت
ها درآمده است؛ قوانين و مقررات دولتي اصالح يا قوانين و مقررات  و هميشگي محيط سازمان

شوند؛  آيند؛ بازارها جا به جا مي هاي جديد به وجود مي شوند؛ تكنولوژي جديدي تصويب مي
كنند كه نظر مردم را به خود جلب كنند؛  رضه ميرقبا از سراسر دنيا كاالها و خدمات جديد ع

افتد كه  شوند و تغييرات مهم ديگري اتفاق مي ها و نيازهاي مردم عوض مي مدها و سليقه
ها بايد به دنبال شناسايي اين  بنابراين سازمان .ها داشته باشد بر سازمان مهمي تواند تأثيرات مي

مديران به . تعامل و انطباق با اين تغييرات باشندالعمل مناسب براي  بيني عكس تغييرات و پيش
توانند تغييراتي را كه بر كاالها و خدمات سازمان تأثير دارند، شناسايي و  وسيله كنترل مي

  .هاي پيش آمده استفاده كنند وسيله تهديدات را مهار و از فرصت بدين
ت راز كنترل، يعني نظا هاي اخير، اين جنبه با 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 -3- 1-2

دليل ديگر ضروري بودن كنترل، تحت نظارت قرار دادن روند پيشرفت كارها و اصالح «
  )602، 1986من، ياستونر و فر( ».اشتباهات است

بيني  هايي پيش سازمان به منظور دستيابي به اهداف اصلي خود كه در قالب برنامه يا برنامه
اي را بر عهده  ، هر كدام وظيفهآناي مختلف ه شده است، همواره در حركت است و قسمت

به منظور حصول اطمينان از پيشرفت . بيني شده خود برسانند دارند تا سازمان را به اهداف پيش
طراحي و اجرا شود كه بتواند بر روند پيشرفت  ري است كه در سازمان، سيستميكارها ضرو

 .كارها نظارت داشته باشد

 داري امانتشويق به ت -4- 1-2

كاركنان و اعضاي سازمان نسبت به سازمان و منابع و امكانات آن، يكي از نيازهاي  داري امانت
كانات خود نگهداري و در جهت تواند از منابع و ام سازمان 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 بي دار امانت



 نظارت همگاني و سرمايه اجتماعينظارت همگاني و سرمايه اجتماعينظارت همگاني و سرمايه اجتماعينظارت همگاني و سرمايه اجتماعي                    6666

 

وگيري از خيانت احتمالي و جل داري امانتبه منظور ترغيب و تشويق كاركنان به . ندكنپرهيز 
  .براي كنترل و نظارت بر عملكرد آنان طراحي شود آنان ضروري است كه سيستمي

هاي بعد ذكر خواهد شد، كنترل و نظارت  هاي كنترلي كه در فصل در ميان انواع سيستم
  .تر است مفيدتر و اثربخش ،داري امانتمخفي و پنهاني در ترغيب كاركنان به 

 مدارا با مردمترغيب به  -5- 1-2

هاي دولتي و شكايت مردم از نحوه  ها، به ويژه سازمان نارضايتي 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، كميها ه خواستهها ب توجهي كاركنان سازمان مردم 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

از نحوه برخورد و عملكرد كاركنان اغلب مردم از اجراي قوانين و مقررات نيست، بلكه مردم 
اند كه كاركنان  به عبارت ديگر، مردم از اين جهت ناراضي. ها ناراضي و شاكي هستند سازمان
بنابراين الزم است كه  .كنند و به فكر حل مشكالت مردم نيستند ها با آنها مدارا نمي سازمان

ون، كاركنان سازمان را نسبت به هاي گوناگ هاي مختلف و از راه ها، به شيوه مديران سازمان
 انجام اين كار، دارا بودن يبرا ها يكي 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

 ريزي برنامهارتباط كنترل با  -1-3

كنترل و نظارت به عنوان يكي از وظايف اصلي و اساسي مديريت سازمان، ارتباط مستحكم و 
گيري،  ريزي، تصميم مثل برنامه ـواضحي 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 . مناسب نظارت و كنترل در سازمان وجود داشته باشد جامع و
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آيد، اما از نظر اهميت در رديف آخر  كنترل از نظر ترتيب، آخرين وظيفه مديريت به شمار مي
  .گيرد قرار نمي

اتنگي با تر است؛ كنترل، ارتباط تنگ بيشتر و قوي ،ريزي با برنامهكنترل در اين ميان، ارتباط 
دهند تا مسير فعاليت براي  ريزي را مورد استفاده قرار مي مديران، برنامه. ريزي دارد برنامه

دستيابي به اهداف سازماني را هموار كنند؛ كنترل فرآيندي است كه مورد استفاده قرار 
  ؟يا نه گيرد تا مشخص شود كه آيا سازمان به اهداف خود رسيده است مي

هايي را  بيني و برنامه منظور دستيابي به اهداف خود، راهكارهايي را پيشسازمان همواره به 
ها هميشه  ها همواره مطابق با واقع نيستند و برنامه بيني كند؛ اما از آنجا كه پيش طراحي و اجرا مي

شوند، الزم است كه همواره بر آنها نظارت كرد؛ پس  به صورت صحيح و كامل اجرا نمي
استونر، ( ».يابد ريزي پايان مي شود كه برنامه مي از آنجا آغاز ل، دقيقاًكنتر«: توان گفت مي

1986 ،600(  
نظران  اي از نويسندگان و صاحب ريزي و كنترل به حدي است كه عده ارتباط برنامه

و دتوان از يكديگر جدا كرد؛ برخي نيز اين  كنند كه اين دو وظيفه را نمي مديريت تصور مي
تن از  ، سهويهريخو  اودانل، كونتز. كنند ا به دو تيغه يك قيچي تشبيه ميوظيفه مهم مديريت ر

توان به عنوان دو  ريزي و كنترل را مي برنامه«: نويسند در اين مورد مي ،نظران مديريت صاحب
تيغه يك قيچي در نظر گرفت؛ يك قيچي بدون داشتن دو تيغه، قادر به كار كردن نخواهد بود؛ 

  )393، 1983كونتز، (» .هاي معين، سنجيده شود ز طريق معيارها و مالكزيرا عملكرد بايد ا

  سطوح نظارت -1-4

  نظارت فردي -1- 1-4

 ريمشود كه به خود شخص و ح نظارت در حوزه فردي تنها به مراقبت در اموري خالصه مي
طبيعي است كه فرد در فرآيند نظارت بر خود به دنبال مسائلي . شود خصوصي وي مربوط مي

البته توجه به نظارت در حوزه . ياري رساند شت كه او را در رسيدن به اهداف مورد نظراس
جاي گذارد؛ از جمله اينكه اگر فردي  تواند تأثيراتي را در حوزه عمومي نيز بر فردي مي
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هاي اخالقي را در نفس خود نهادينه نكرده و پرورش نداده باشد، در حوزه  فضايل و ارزش
  .ها عمل نمايد اند به اين ارزشتو عمومي نيز نمي

 عليامام . منابع ديني و اسالمي به خوبي قابل مشاهده است ها و آموزهاين نوع نظارت در 
  ».از خودت مراقبي براي خويشتن قرار ده«: فرمايند در تبيين اصل نظارت دروني مي) ع(

ها و نهادهاي  نتيجه بالفصل تقويت اعتقادات ديني و خودكنترلي در سطح جامعه، سازمان
هاي بيروني براي دستيابي  تر به نسبت نظارت مندي از سازوكاري ارزان سياسي و مديريتي، بهره

 ؛به كارآيي و كارآمدي و بازده بيشتر و جلوگيري از اختالالت و انحرافات در اين زمينه است
ونه عيب در چنين صورتي همه در صدد انجام امور به نحو احسن بوده و در صورت بروز هرگ

  .و نقصي در عملكردشان، به سرعت در صدد رفع آن خواهند بود

  نظارت سازماني -2- 1-4

از اركان اصلي و عناصر حياتي  و مديراساسي يكي از وظايف  در سازمانكنترل و نظارت 
هاي دستيابي به آنها را  ريزي، اهداف سازمان و راه برنامه درمديران شود؛  محسوب مي مديريت

ها  آگاهي از اجراي دقيق برنامه. آزمايند ميزان تحقق آنها را مي ،و در نظارت كنند مشخص مي
پذير  صورتي امكان هاي اصلي آن، در و 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 خويشاناتي است كه براي رسيدن به اهداف منابع و امك

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 برد هاي صورت گرفته در مورد برنامه بيني ان و صحت پيشاهداف سازم
 اشود و نظارت نيز بدون وجود برنامه، مفهوم و معن اي، بدون نظارت، به درستي اجرا نمي برنامه

ها و تطابق عملكردها  از آنجا كه نظارت و كنترل، سازمان را در اصالح انحراف. كند پيدا نمي
توان گفت كه نظارت، نقش پويايي در هر سازمان ايفا  دهد، مي مطلوب ياري مي با اهداف

تالشي است منظم در جهت رسيدن به اهداف «به طور كلي منظور از نظارت . كند مي
  ».استاندارد
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  همگاني نظارت -3- 1-4

يا  شود كه يك جامعه ها وتدابير و ابزارهايي اطالق مي به مجموعه شيوه همگاني نظارتمفهوم 
ها و هدايت افرادش براي رعايت قوانين، اصول، كاركردها، آداب،  يك گروه در تحقق هدف

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

  نظارتي/ سير تطور ابزارهاي كنترلي -1-5

ن در چهار زمينه توا اين تغييرات را مي. اند در طول زمان تغييراتي پيدا كرده نظارتيابزارهاي 
» كنترل اينفورماتيك«و » كنترل كاريزماتيك«، »كنترل بوروكراتيك«، »كنترل سنتي«كلي 

  عنوان كرد
مقامات  .شد اعمال مي طريق سنت، ادراك و ساختارهاي سنتي فئودالي، كنترل از در

ساختار  گرديد و جامعه نيز اين نوع هاي بعد منتقل مي سنتي و موروثي به نسل كنترلي به طور
  .نهاد پذيرفت و بدان گردن مي مي ،كنترلي را چون سنت بود

در اين . رديدگ ق رابطه بين رهبر و پيروان اعمال مييدر وضعيت كاريزماتيك، كنترل از طر
زيرا آنها را  ؛كردند حالت، رهبران كاريزما شيوه عمل را انتخاب و پيروان نيز از آنها تبعيت مي

  .قبول داشتند
مقررات   ساختاري كه بر قانون و ؛شد اسي، كنترل در ساختار سازماني تعبيه ميدر بوروكر

 رل ازتاينفوكراسي، كن در. و جنبه غيرشخصي داشت و تبعيت از آن الزامي بود هاستوار بود
هاي تخصصي بسيار رشد كرده و  ها و آگاهي مجموعه دانش. شود افزارها اعمال مي طريق نرم

هاي الكترونيكي به دست آورد،  طريق شبكه نوع اطالعاتي را از رتواند ه اينفوكراسي مي
. اي مجهز شود هاي تخصصي و حرفه و به تمامي دانش هدرهاي خبره استفاده ك  ازسيستم

  )1389شكري و همكاران، (

  1فرآيند نظارت و كنترل -2

آيندي است توان گفت كه كنترل، فر تعاريفي كه از نظارت و كنترل مطرح شد، مي بهبا 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 و آوري و تنظيم اطالعات جمع −

  انجام؛
  مقايسه و تطبيق اطالعات به دست آمده با استانداردهاي از پيش تعيين شده؛ −
 .ري و انجام اقدامات اصالحيپيگي −

  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 پيش استانداردها بايد با توجه به برنامهاين . تعيين شوند

هاي سازمان در قالب نتايج قابل  بنابراين الزم است كه هدف .اشندسازمان و متناسب با آنها ب
ان شوند تا تعيين استانداردها و معيارهاي بي االمكان به صورت مقادير كمي گيري و حتي اندازه

  .پذير شود متناسب با آن اهداف، امكان
ري باشند؛ گي هاي سازمان يا بعضي از آنها، كيفي و غير قابل اندازه البته 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 گونه هاي جزئي شود كه اهداف كلي، به هدف

ي تعيين ريز هاي سازمان كه در فرآيند برنامه پس مطلوب اين است كه هدف. گيري كرد اندازه
  .گيري كرد باشند تا بتوان آنها را در زمان مقرر اندازه  دقيق و مشخص  شوند، كامالً مي

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

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

 .5ا كارسنجيي

                                                
1 Physical Standards 

2 Cost Standards 
3 Subjective Standards 
4 Historical Standards 
5 Engineered Standards 
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 گيري عملكرد آوري اطالعات و اندازه جمع -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 كهاي يك سيستم كنترل استاز مراحل اصلي و يكي از اقدامات حياتي بر
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
الن و مديران سازمان قرار دهد، اطالعات الزم را به صورت صحيح و به موقع در اختيار مسئو

  .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 نمايند جهت تأمين هدف
تعيين شده، دست به انجام اقدامات اصالحي  بيني شده و استانداردهاي سازمان با اهداف پيش

زند  دهنده سازمان را به هم پيوند مي اطالعات حلقه اتصالي است كه همه اجزاي تشكيل .بزنند
  .و موفقيت و بقاي سازمان تضمين گردد رفتههماهنگي بيشتري انجام گ اتا كارها ب

هاي  ه تنها در سازمانامروزه نياز به اطالعات به مراتب بيشتر از گذشته است؛ چرا ك
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 تحت  رشها را با استفاده از اطالعات و گزا بيني و تصويب كنند و فعاليت ها را پيش برنامه

  .نظر قرار دهند و كنترل نمايند
نگرش كاركنان،  ،مثل قوانين و مقررات دولتي ـهاي اثرگذار محيطي  عوامل و پديده

بيني  هاي غيرقابل پيش و نيز عوامل و پديدهـ قوانين كارگري  و ها و نظرات مشتريان برداشت
بررسي دقيق اين عوامل و تعامل  مطالعه و. 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

  .ذ نمايدتصميم مقتضي را اتخا ،هاي محيطي وقوع 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. شود كننده قرار داده مي دريافت
 .اند به نحوي پيچيده درهم تنيده شده كه غالباً

 اهميت اطالعات -1- 2-2

همان طور كه منابع انساني، . نابع اصلي و با ارزش مديران يك سازمان استاز م ياطالعات 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 ويژه هدونقش اساسي در اين روند ب
شود، اطالعات اهميت و ارزش  تر مي يچيدگي عمليات وسيعاست و هر مقدار كه حجم و پ

  .يابد بيشتري 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  دهند و همچنين توسعه سازمان ن رخ ميبه سرعت در محيط پيرامون سازما

  .هاي مديريت، نياز مديران به اطالعات را بيش از پيش افزايش داده است سيستم
كند تا در  اطالعات به صورت يك عامل اساسي در آمده است كه به مديران كمك مي

نابراين ميزان موفقيت ب.زا، واكنش مناسب نشان دهند برابر محيط بسيار پيچيده و عوامل تشنج
آوري، سازماندهي،  ها و صنايع مختلف، به توانايي و خالقيت آنها در جمع ها، در بخش سازمان

هاي مختلف همواره داراي نوعي سيستم  سازمان .توزيع و كنترل اطالعات بستگي دارد
ه از آن بسيار در گذشته، ايجاد اين سيستم و استفاد. اند شده ند ميم مديريت بوده و از آن بهره

ها را  تواند انبوهي از داده اي كه مي يعني وسيله، پس از پيدايش رايانه. بود ساده و غيررسمي
و  طراحي سيستم اطالعات مديريت به صورت يك فرآيند رسمي ،آوري و پردازش نمايد جمع

 .و تحقيقاتي درآمد يك رشته علمي
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 هاي اطالعات مطلوب و اثربخش ويژگي -2- 2-2

  يفيت و دقتك) 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. باشند يتر تر و جامع قيكسب اطالعات دق

 .دهد يش ميرا افزا يريگ ميستم تصميت سيران است و امنيمد يريگ ميتصم يبرا يارزشمند
  .نه استيش هزيت اطالعات مستلزم افزايفيش كيد توجه داشت كه افزايالبته 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 و دست

  به موقع و به هنگام بودن) ب

زمان مناسب در در اطالعاتي است كه به موقع تهيه گردد و اطالعات مناسب و اثربخش، 
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 مو براي انجام كنترل به شيوه. شود
ي با استاندارد پيدا كند، اقدامات اصالحي انجام گيرد؛ از انحراف زياد ،بيني شده برنامه 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 بي دادهبه تواند اطالعات مهم و حياتي را  ميا آنهيا پردازش و انتقال 

بايد  اي داشته باشد، قاعدتاً نابراين اطالعات اگر بخواهد فايده و استفاده؛ بندكارزش تبديل  كم
  .به هنگام و به روز باشد

. كنند يبه هنگام م يا سازمان، به صورت دوره يها يمش اوقات اطالعات را طبق خط يگاه
  .دارند» خ مصرفيتار«از اطالعات  يد توجه داشت كه برخيبه هر حال با

  تيكم متناسب بودن) ج

اطالعات بايد متناسب و در حد نياز باشد؛ يعني بايد نه بيش از اندازه مورد نياز باشد و نه ناقص 
ن و آفري 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 هستند لهأمس
تواند با اعتماد به آن،  آوري نگردد، مدير نمي بررسي نشود و اطالعات كافي در مورد آن جمع

مورد آوري شده بيش از مقدار  ريزي يا كنترل نمايد؛ و اگر اطالعات جمع گيري، برنامه تصميم
شود و توان استفاده مناسب و بهينه از آنها را  نياز باشد، مدير در ميان انبوه اطالعات غرق مي

  .نخواهد داشت
اي از اطالعات  شوند؛ يعني مجموعه ربط و بيهوده رو به رو مي مديران با اطالعات بي غالباً

د، بيش از چيزي باشد كه شو اگر مقدار اطالعاتي كه به آنها داده مي. شود بر سر آنها آوار مي
ز اطالعات مربوط آنان نخواهند توانست در رابطه با مسائل جدي، ا مورد نياز است، احتماالً

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

توانند آنها را به خوبي  نه مي ،اند كه نه وقت خواندن آنها را دارند هايي پنهان شده بيني پيش
  .دنكن درك 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

  .ند در كمترين زمان ممكن از آن اطالعات استفاده نمايندبگذارد تا مديران نيز بتوان

  مرتبط بودن اطالعات) د

؛ يعني اخبار و ، مرتبط بودن آن استهاي اطالعات اثربخش و مفيد يكي ديگر از ويژگي
آنها  هاي شود بايد با وظايف و مسئوليت اطالعاتي كه به مديران و مسئوالن سازمان داده مي

بنابراين مدير نبايد خود را سرگرم اطالعات و آماري كند كه  .باشد ارتباط و تناسب داشته
قسمتي از نيرو و وقت  ،ارتباطي ندارد؛ چرا كه اين كار ارتباط ناچيزي با كار او دارد يا اصالً
. دارد اش باز مي وظايف اصلي بهكند و او را از پرداختن  مفيد و فعال او را به خود جذب مي

نند كه به كهاي مختلف سازمان نيز فقط بايد اطالعاتي را دريافت  شمديران و مسئوالن بخ
 )587ـ  586، 1986استونر و ونكل، ( .استحوزه كاري آنها مرتبط 
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 مقايسه اطالعات به دست آمده از عملكرد با استانداردها -2-3

كنترل  مقايسه عملكرد با استانداردهاي از پيش تعيين شده، يك مرحله مهم از فرآيند نظارت و
در اين مرحله، اطالعات به دست آمده از عملكرد با آنچه كه به صورت استاندارد و . است

شود؛ اگر نتيجه مقايسه و تطبيق اين باشد كه عملكرد واقعي با  بيني شده، مقايسه مي معيار پيش
 ،رداگر عملك ليو ؛يابد بيني شده مطابق است، برنامه ادامه مي استانداردها و معيارهاي پيش

ضروري است هايي وجود داشته باشد،  مطابق با استانداردها نباشد و انحرافات و مغايرت
  .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 مقدمه مراحل سه
مراحل  اگر اين مرحله نباشد، تمامي. نياز، انجام اقدامات اصالحي استپيگيري، و در صورت 

  .نتيجه خواهد بود و هيچ اثر مثبتي براي سازمان نخواهد داشت قبلي كنترل بي
هاي انحراف مورد بررسي قرار گيرد  قبل از انجام هرگونه اقدام اصالحي، بايد علل و ريشه

بيني شده بوده است يا از اجراي برنامه، يا از علل  يشتا معلوم شود كه مشكل از استانداردهاي پ
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  كرد را تحت نظرد گفت كه تنها عملنتيجه 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 
اگر عملكرد كاركنان مطابق معيارها و استانداردهاي مشخص  ،نيزرد و پذيها 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 

شد، بلكه در مواردي كه عملكردهاي آنان با معيارها نبوده و انحراف يا تخلفي صورت گرفته با
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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

اقدامات اصالحي الزم اگر فرآيند نظارت و كنترل در سازمان منجر به پيگيري و انجام 
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 مي داشت، بلكه هزينه
ر داشته امكانات سازمان را به خود مشغول خواهد كرد، بدون اينكه فايده اي را براي آن در ب

هاي الزم صورت نگيرد و  مچنين اگر نظارت در سازمان وجود داشته باشد، اما پيگيري؛ هباشد
نسبت به نتيجه نظارت هيچ ترتيب اثري داده نشود، عالوه بر اينكه انحرافات احتمالي از اهداف 

بي بر ها اصالح نخواهد شد، بلكه تأثيرات منفي و نامطلو بيني ها و پيش و اشتباهات برنامه
نيروهاي انساني سازمان خواهد داشت؛ زيرا اين مسأله باعث خواهد شد كه افراد كوشا و وفادار 

رغبت شوند و كساني كه تالش و كوشش زيادي نكرده و نسبت به سازمان  به سازمان، بي
  .اند، تشويق و ترغيب شوند وفادار و متعهد نبوده

و تشويق و ترغيب آنان، باعث دلگرم شدن  اند 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 ايهي كه مدنظر البته تشويق و تنب .باشد عملكرد خوب و مناسب مي
ها، بهبود و اصالح  گيري اصالحي همراه باشد؛ يعني هدف نهايي از تشويق و تنبيه كه با جهت

  .عملكرد كاركنان باشد
نظام مديريتي اسالم، تأكيد فراواني بر تشويق و مديريتي، به ويژه در  يها همه نظام در

حركت در جهت دستيابي به اهداف سازمان شده است؛ ترغيب كاركنان و سوق دادن آنان به 
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
كاري و عملكرد ضعيف يا انحراف از  با كم نسبت به انجام وظيفه خود احساس تعهد نكنند و

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 بي دهخيانت ز
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كاري و عملكرد ضعيف  نبود و كمها اثرگذار  ها 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 نظارت ل كنترلير و وسايدابت -3

، يآمار يبررس يها ر بودجه، گزارشيل نظير و وسايتداب يران از برخيهنگام كنترل، مد
سر  ل نقطه سربهيه و تحليو تجزيداخل يابيحاصل از ارزش يها ژه، دادهيو ياتيعمل يها گزارش
  .كنند ياستفاده م

  اتيكنترل عمل -3-1

، يابياست كه در امور تداركات، بازار ييها روشات، يكنترل عمل يها منظور از روش
 ياتيعمل يها د را در دورهيات مرتبط با توليرود و عمل ير آن به كار ميو نظا يحسابدار

ات يم عمليتنظ يها برا ين بررسيجه اينت. كند يم يمدت و بلندمدت بررس انيمدت، م كوتاه
 يزان موجودير مينظ ييها د دادهرا در مور يد است و مجموعه اطالعات سودمنديد، مفيتول

شرفت طرح، كه بر سطوح يزان پيزان درآمد و ميثابت، م يها ييه، وجوه نقد، دارايمواد اول
 يبرا ين اطالعات، ابزار مؤثريا. كند يدارند، ارائه م يا ر قابل مالحظهيد تأثيتول يفيو ك يكم

  .شوند يات محسوب ميكنترل عمل

  بودجه -3-2

م يران با تنظيمد. يو مال يسازمان در قالب اعداد و ارقام پول يها ارائه برنامه يعنيم بودجه يتنظ
انجام  يد برايبا يزان از منابع ماليمان، چه مزاز  يا كنند كه در چه محدوده يبودجه مشخص م

 يات آتيب، چارچوب اقدامات و عملين ترتيبه ا. ن به كار روديات معيا عمليك طرح، برنامه ي
ن يران همچنيمد. كنند يسازمان نظارت م يها تيمشخص و در واقع، بر همه فعالسازمان را 

خود و تحقق  يها برنامه يستم در اجرايت سيزان موفقين مييتع يها برا توانند از بودجه يم
  .ها استفاده كنند از برنامه ياحتمال يها زان انحرافيص مين شده و تشخييتع يها هدف
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ه يكنترل و هماهنگ ساختن كل يبرا» يريگ اندازه ينامب«ك يم بودجه، از يدر تنظ
بودجه آن  ياياز مزا يكيند يگو يل مين دليشود؛ به هم يك مؤسسه استفاده مي يها تيفعال

» ها و عملكردها نهيهز«اهه يمتعدد سازمان را با توجه به س يواحدها يها تيسه فعالياست كه مقا
  .سازد ير ميپذ امكان

  يآمار يبررس يها گزارش -3-3

. شوند يه مير سازمان، تهيمد ي، به فراخور تقاضايها معموالً به طور مستمر و ادوار ن گزارشيا
ل اطالعات مربوط يه و تحليسه و تجزيها، مقا نگونه گزارشيق ايدر صورت استمرار و ارائه دق

د افراد سه تعدايمثال، امكان مقا يبرا. شود ير ميپذ ر امكانيمد يمتناوب برا يها به دوره
ن آمارها در يسه اير با مقايگردد و مد يسر مي، ميو منصرف از خدمت در دو سال متوال يناراض

ا يش است يافراد در سازمان رو به افزا يت شغليزان رضايا ميابد كه آي ي، درميچند سال متوال
د ير باي، مديت شغلياست كه در صورت كاهش رضا يهيابد؟ بدي يج كاهش مينكه به تدريا

  .اصالح و بهبود وضع موجود اتخاذ كند يرا برا يريتداب
ها  تيان فعاليسازند كه به طور مستمر بر جر يران را قادر ميمد يآمار يها ن، گزارشيبنابرا

 يريگ ميدر مورد آنها تصم ينظارت داشته باشند و به نحو مقتض يو مسائل و مشكالت سازمان
  .كنند

  ژهيو ياتيعمل يها گزارش -3-4

ن يدر واقع ا. شوند يه ميژه تهيات ويك عمليا يك برنامه ي يبررس يها صرفاً برا گزارشن يا
م يران تنظي، طبق درخواست مدييو در موارد استثنا يرمستمر و مقطعيها را به طور غ گزارش

ك يت يران را به مطالعه وضعيها در آن است كه توجه مد ن گزارشيت و ارزش ايمز. كنند يم
  .كنند يف و بر آن متمركز ممورد خاص معطو

  عملكرد واحدها يابيارزش -3-5

ات يج منابع و كنترل عملي، بسي، رهبري، سازماندهيزير برنامه يها، فراگردها يابين ارزشيدر ا
  .رديگ يشود و تحت نظارت قرار م يم يك واحد از آن، بررسيا يكل سازمان 
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  كنترل مستمر -3-6

ها اتخاذ  از برنامه يبر برخ ينظارت دائم يران برايمداست كه  يريكنترل مستمر، از تداب
ه ين مرحله آن، كليك برنامه تا آخري ين مرحله اجرايدر كنترل مستمر، از اول. كنند يم

مشاهده شود، قبل از  يرند و به محض آن كه انحرافيگ ي، تحت نظر قرار ميياجرا يها تيفعال
  .گردد ياصالح آن اقدام م يت داشته باشد، براايعمل ير مراحل اجرايبر سا ير فاحشيآنكه تأث

  تيريكنترل عملكرد مد -3-7

ر فروش، يگوناگون، نظ يا فهيوظ يها ران در بخشيعملكرد مد يابيبه منظور سنجش و ارز
جهت  يريران، تدابيت كاركنان توسط مدينحوه هدا يابيارز ،نيو همچن يغات، امور ماليتبل

استونر، : ، به نقل از502ـ  500، 1380ان، يرضائ(.شود يه مكنترل عملكرد آنان به كار گرفت
  )252ـ  251، 1982و آگراوال،  597، 1983

  انواع نظارت و كنترل -4

كنترل  يها ات موجود، از انواع روشيط و مقتضيص خود و با توجه به شرايران بنا به تشخيمد
 يمتنوع يها يبند توان طبقه يرل مزان كنتيگاه و ميبا در نظر گرفتن زمان، جا. كنند ياستفاده م

كنترل  يها روش«در برابر » كنترل موقت يها روش«كنترل در نظر گرفت كه در آنها  يرا برا
كنترل  يها روش«و » رمتمركزيكنترل غ يها روش«در برابر » كنترل متمركز يها روش«، »مستمر

ز ياحبنظران مختلف نضمن آنكه ص. شوند يمطرح م» يفيكنترل ك يها روش«در برابر » يكم
  .اند از انواع كنترل ارائه كرده يگوناگون يها يبند دسته

  و همكاران ياز نظر دانلانواع كنترل  -4-1

  :كرد يبند طبقه يتوان تحت سه عنوان كل يرا م يكنترل سازمان يفراگردها
 )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، مينام آن پ ر، چنان كه ازيشگيكنترل پ
شوند، ناظر به  يم يريگيها پ نكه هدفينان از اياطم يكنترل همگام، برا. كند يريسازمان جلوگ

 يعملكردها ييج نهايكنترل بازخورد، به اطالعات حاصل از نتا. سازمان است يات جاريعمل
را پس از وقوع،  يشود كه انحرافات احتمال يم يحن منظور طرايوابسته است و به ا يسازمان

  .اصالح كند

 يا مقدماتير يشگيكنترل پ -1- 4-1

 يو مال ي، ماديت منابع انسانيت و كميفين نوع كنترل در صدد است كه از انحرافات در كيا
 ي، اجرايله اعمال كنترل مقدماتين وسيمهمتر. كند يريش جلوگيشاپيموارد استفاده سازمان، پ

نده كه ياقدامات آ يبرا يكل يها عبارتند از رهنمودها يمش خط. است يسازمان يها يمش خط
  .فه كنترل استياز وظ يآنها بخش ياجرا يشوند، ول ين مييتع يزير در مرحله برنامه

نش، استخدام و انتصاب افراد در يط گزيق اعمال شراياز طر يمنابع انسان يكنترل مقدمات
، در مرحله يف سازمانيوظا يفايا يط الزم برايشرا. رديگ يصورت م يمشاغل سازمان

نش و استخدام، حداكثر كوشش به عمل ين، در مرحله گزيبنابرا. شود ين ميمع يسازمانده
 يط شغليافراد مطابق با شرا يو روان يجسمان يها يژگيها و و د كه معلومات، مهارتيآ يم

به عالوه، افراد . ها و استعدادهاست هارتنش و استخدام، معموالً براساس آزمون ميگز. باشد
م داده يها و فنون انجام كار، تعل نه روشيمنتخب قبل از انتصاب و گمارش به كار، غالباً در زم

 ينيب شيآموزش مداوم ضمن خدمت، پ يبرا يريد، تدابيجد يها در اغلب سازمان. شوند يم
  .شود يم

ژه يو يها ق روشيشده، از طر ينيب شين پيزز طبق مواين يو مال يمنابع ماد يكنترل مقدمات
ه ساختمان، ابزار و يته يبرا يا هيبودجه سرما. (شود يهر سازمان، اعمال م يو مال يفن

  )…ها و پرسنل و  نهيه مواد، بودجه هزيآالت، ته نيماش

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

م كار يمشاهده مستقران با يمد. ت استيو هدا يت سرپرستين كنترل، فعاليا يله اصليوس
شده  ينيب شيپ يها هيها و رو يمش ات طبق خطيان كار و عمليا جريبرند كه آ يم يردستان، پيز

. رديگ يهر فرد، مالك عمل قرار م يف شغلين نوع كنترل، شرح وظايا نه؟ در اياست 
 انجام دادن يها ردستان، روشيا سرپرست آن است كه ضمن نظارت بر كار زير يت مديمسئول

  .كنند يم يرويها پ نان حاصل كند كه از دستورالعمليكار را به آنها آموخته و اطم

 كنترل بازخورد -3- 4-1

ها،  سه آن با مالكيج كار و مقاياطالع از نتا. كار است ييج نهايناظر به نتان نوع كنترل يا
زبان ساده، مفهوم بازخورد به . كند يالزم را مشخص م يو اقدامات اصالح يانحرافات احتمال

نمونه مشهور كنترل . نده استياقدامات آ يج اقدامات گذشته، راهنماين است كه نتايا
. كند يم ميا ترموستات است كه به طور خودكار، درجه حرارت اتاق را تنظيبازخورد، دماپا 

 يها استاندارد، ترازنامه يها نهيبودجه هز: ها عبارتند از كنترل بازخورد در سازمان يها روش
  .تيفيو كنترل ك يمال

سنجد و اقدامات  يت منابع را ميكه وضع ياست بر اطالعات ير، مبتنيشگيكنترل پ يها روش
است بر اطالعات مربوط به  يكنترل همگام، مبتن يها روش. ز به منابع ناظر استيآن ن ياصالح

در كنترل  يرد؛ وليگ يات صورت ميعمل يهم بر رو يات، و اقدامات اصالحيها و عمل تيفعال
بر منابع و  يشود، اقدامات اصالح يكار حاصل م ييج نهايبازخورد كه اطالعات از مشاهده نتا

  )1975و همكاران،  يدانل: ، به نقل از125ـ  122، 1378بند،  عالقه( .گردد يات اعمال ميعمل

  استونراز نظر انواع كنترل  -4-2

ن انجام يدر ح(نگر  ، حال)قبل از عمل(گر ن ندهيتوانند بر حسب ضرورت از كنترل آ يران ميمد
  .استفاده كنند) پس از انجام عمل(نگر  و گذشته) عمل

 نگر ندهيكنترل آ -1- 4-2

 يمناسب ياصالح يها آن، برنامه يات، قبل از اجرايج عملينتا ينيب شيپ ين حالت، بر مبنايدر ا
ع به يسر يامكان دسترس قابل استفاده است كه ين روش كنترل فقط هنگاميا. شود يم يطراح
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شرفت يزان پيو م يطيط محيدر شرا يرات احتمالييق وجود داشته باشد و بتوان تغياطالعات دق
  .كرد ينيب شيات را به موقع پيدر عمل ياحتمال

 نگر كنترل حال -2- 4-2

رد و يگ يآن تحت كنترل قرار م يات هر مرحله از برنامه، در زمان اجراين حالت، عمليدر ا
 ياصالح و از وقوع خطاها يانحراف يات، عملكردهايعمل ين اجرايشود تا در ح يمكوشش 

ا ي ييد مواد غذايت بهداشت در توليت رعايفيك يمثال، هنگام بررس يبرا. شود يريشتر جلوگيب
  .شود ين نوع كنترل استفاده ميما در هنگام پرواز، از ايت هواپيكنترل امن

 نگر كنترل گذشته -3- 4-2

ها مشخص  زان انحراف از برنامهيج آن، مينتا يات، با بررسيان عمليالت، پس از پان حيدر ا
مورد  يبعد يها يزير ا برنامهياقدامات  يها، برا نگونه كنترليج حاصل از ايمعموالً نتا. شود يم

 يه آنان، نوعيا تنبيق يتشو يعملكرد كاركنان برا يابيمثال، ارز يبرا. رديگ ياستفاده قرار م
  .شود ينگر محسوب م ل گذشتهكنتر

است كه  يهيبد. دارد يبستگ» ياطالعات يها انيسرعت و دقت جر«كنترل به  ياثربخش
برخوردار  يتر قيتر و دق عيسر يستم از اقدامات اصالحيتر باشد، س عيان ازالعات سريهرچه جر
  .خواهد شد

ت هستند و يهمز ايستم، حاياداره مطلوب س يبه هر حال، هر سه نوع كنترل فوق برا
از  يبين، به طور معمول تركيگر فرض كرد؛ بنابراين دو نوع ديگزيتوان جا يكدام را نم چيه

از  يرينگر در جلوگ ندهيت روش كنترل آيبا توجه به قابل يرد؛ وليگ يآنها مورد استفاده قرار م
شتر يگر بيد ران، از دو روشيمد ين نوع كنترل برايت اي، اهم)قبل از وقوع آنها(ها  انحراف

  )298ـ  297، 1983استونر، : ، به نقل از504ـ  502، 1380ان، يرضائ. (است

  كننده و اصالح گيرنده پيش يها كنترل -4-3

» كننده اصالح«و » گيرنده پيش«كنترل را در دو نوع عمده  يها ز، روشياز صاحبنظران ن يبرخ
  .كنند يم يبند طبقه
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1گيرنده پيش يها كنترل -1- 4-3
 

 يها از به اقداميجه، به حداقل رساندن نيها به منظور كاهش خطاها و در نت نوع كنترلن يا
ن يين و مقررات، تعين قوانير تدوينظ يمبادرت به اقدامات. شوند ي، به كار گرفته مياصالح

، عمدتاً يانسان يرويآموزش و بهبود ن يبرا يزير انتخاب و برنامه يها هيم روياستانداردها، تنظ
 ي، رفتارهاگيرنده پيش يكنترل يها رد؛ در واقع روشيپذ يصورت م گيرنده پيش يدافبا اه

  .كنند يت ميمشخص، هدا ييها سازند و آنها را با استفاده از قالب يكاركنان را محدود م

  2كننده اصالح يها كنترل -2- 4-3

ن هدف كه ياروند؛ با  ينادرست به كار م ير رفتارها و عملكردهاييتغ يها برا ن كنترليا
  )504، 1380ان، يرضائ. (ن شده سازگار سازندييتع يكاركنان را با قواعد و استانداردها

  در مقابل نظارت و كنترل مخفي و پنهاني ينظارت و كنترل آشكار و علن -4-4

  :توان نظارت و كنترل را به دو نوع تقسيم كرد ميگر، يد بندي كلي در يك تقسيم
  لني؛نظارت و كنترل آشكار و ع −
  .نظارت و كنترل مخفي و پنهاني −

  ينظارت و كنترل آشكار و علن -1- 4-4

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  .شود، از انجام اين عمليات آگاه و مطلع باشند نترل ميبرنامه در دست اجراي آنها ك
  :توان به دو شيوه مختلف انجام داد نظارت 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  ماًيم شود و مدير خود، مستقنظارت و كنترل به وسيله عوامل مختلف انجا )ب
  .دكنترل غيرمستقيم نامي توان اين روش را نيز مي. نشود، بلكه نتيجه كار آنها را بررسي نمايد

                                                
1 Preventive Controls 

2 Corrective Controls 



 نظارت همگاني و سرمايه اجتماعينظارت همگاني و سرمايه اجتماعينظارت همگاني و سرمايه اجتماعينظارت همگاني و سرمايه اجتماعي                    24242424

 

 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 نمايد زمان نظارت كند و برنامهواحدها و عملكرد همه كاركنان سا

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  سرزدهكنان، به صورت هاي مختلف و نظارت و كنترل بر عملكرد كار قسمت
هاي مختلف با  شود كه كاركنان بخش اين 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
ز طرف ديگر، ا .وري سازمان تا حد زيادي افزايش خواهد يافت در نتيجه، بهره كهبپرهيزند 

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 بخش مستقيم 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 مي رند و همين مسأله، دلگرميتوجه دا

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

  .ندكرد و بر عملكرد افراد نظارت مي هوظيفه كنترل را بر عهده گرفت شخصاً
بايد توجه داشت كه به خاطر گستردگي و نكات فوق، ا وجود اهميت و ضرورت البته ب

هاي امروزي، مديران و مسئوالن  ها و تنوع كارها و مشاغل، به ويژه در سازمان وسعت سازمان
ها هرگز قادر به انجام اين شيوه از نظارت به صورت جامع و كامل نخواهند بود و در  سازمان

اينگونه نظارت را به صورت كامل و جامع انجام دهد، از انجام صورتي كه مدير بخواهد 
  .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 

انند وظيفه نظارت و كنترل را به تنهايي به عهده گيرند؛ چرا كه با فرصت محدودي كه تو نمي
هاي سازمان و عملكرد همه كاركنان آن به  د بر تمام بخشناست، اگر بخواه شاندر 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  ،وظيفه نظارتي خود را نكه مدير بتواندآ

هاي او هستند،  چشم همانندمطلوب 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

 .يابد مي

 غيرمستقيم نظارت و كنترل

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 ه قسمتكند تا آنان بر  مور ميأكند يا بخش و واحد مخصوصي را م افرادي را انتخاب مي
هاي مختلف سازمان،  هاي در حال اجرا و نيز بر عملكرد كاركنان قسمت ف و برنامهمختل

  .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 سازمان اين شيوه نظارت براي سازمان

ها اين امكان  تر خواهد بود؛ چرا كه در اينگونه سازمان و اثربخش ها، كارآمدتر عالي 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
دمدت و نظارت كلي بر سازمان را بر عهده دارند؛ بنابراين هاي استراتژيك و بلن برنامه
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 كنند ها و كاركنان آن تصميم ن، برنامههاي آنها، در مورد سازما گزارش

  نظارت و كنترل مخفي و پنهاني -2- 4-4

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 . متوجه اين كار نشوند نانآگونه 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 مي كنترل به صورت علني و رسميكه  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

  .ردار نباشدگيرد، از صحت و دقت كافي و الزم برخو نظارتي 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 با ران سازمانينكته قابل توجه آنكه مد
  .كنترل استفاده كنند يها انواع و روش

 كنترل مؤثرنظارت و ستم يس -5

 كنترل مؤثرنظارت و ستم يس يها يژگيو -5-1

 يبرا يكاف يها تيمناسب و قابل يها يژگيستم كنترل در گرو آن است كه از ويهر س ياثربخش
 يژگياز و يبرخ. ات موردنظر برخوردار باشد و بتواند مقاصد خود را دنبال كنديلانجام عم

  :عبارتند از» كنترل مؤثر يها ستميس«ان يمشترك م يها

  و صحت دقت -1- 5-1

هاي مهم و حياتي آن، دقيق و  ها در نظام كنترل و نظارت و يكي از ويژگي يكي از ضرورت
براي  .موفقيت يك نظام كنترل و نظارت است دقت و صحت، شرط اساسي. 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 -2- 5-1

ن است كه مبتني بر اهداف سازمان باشد؛ چرا كه آهاي كنترل و نظارت  ويژگييكي ديگر از 
و تعيين استانداردها، مشخص كردن  استهدف نهايي فرآيند كنترل، به دست آوردن اهداف «

 ».اي براي دستيابي به هدف هستند ها، ابزارهاي ساده مشكل، سنجيدن انحرافات و گزارش
كنترل و نظارتي است كه مبتني بر اهداف سازمان و در جهت بنابراين كنترل و نظارت مؤثر، 

 .رديانجام پذ يهدف و برنامه مشخص يو بر مبنا دستيابي به آنها باشد

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

از آنجا كه كنترل و نظارت بر تمام كارها و عمليات ممكن نيست و چنين كاري ضرورتي هم 
بر  ياتير حي، كه تأثرت بايد توجه اصلي خود را بر نقاط حساس و راهبرديندارد، كنترل و نظا

نقاطي است كه انحراف و » ساسحنقاط راهبردي و «منظور از  .دينمامعطوف  عملكرد دارند،
يي بيشتر آو كنترل و نظارت بر آنها موجب كار، اشتباه در آنها موجب صدمات سنگين

  .دشو مي

  بودنو به هنگام به موقع  -4- 5-1

. هاي كنترل و نظارت مؤثر و موفق است به موقع بودن، يكي ديگر از خصوصيات و ويژگي
تر در اختيار  و گزارش آن هرچه سريع گرفتهنظارت بايد به موقع و در زمان مناسب صورت 

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

  يريپذ نعطافا -5- 5-1

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 

سازمان و منعطف باشد تا بتواند خود را با محيط پوياي  شود كامالً كه براي سازمان طراحي مي
؛ بديهي است رات باشديياز تغ يد ناشيجد يازهاين يو جوابگو تغيير و تحوالت آن منطبق كند

يي الزم را آهاي پوياي امروز ندارد و كار ناسبي با سازمانتمنعطف، ريغكه يك نظام خشك و 
اي ه توانند ناپايداري هاي منعطف مي كنترل، عالوهبه ؛ نخواهد داشتها  در اينگونه سازمان

  .محيطي را تعديل كنند
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  مقرون به صرفه بودن -6- 5-1

صرف اين منابع و  ؛هاي مادي است مستلزم صرف منابع انساني، زمان و هزينه ،كنترل و نظارت
منافعي  يداراخش و ب نتيجه، نترلند كيفرآها در صورتي معقول و درست خواهد بود كه  هزينه
 ياز براياز صرف منابع و زمان مورد ن يناشهزينه . 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 شود يشود كه همواره برا يه مين رو توصيا

  داشتن تناسب -7- 5-1

اي طراحي و اجرا شود كه با عمليات، كارها و  ه گونهبايد بدر سازمان، نظام كنترل و نظارت 
تناسب داشته و فروش، يبانيد، پشتير توليمختلف، نظ يواحدها يازهاين و هاي گوناگون پست

طلبد و نظام نظارتي در  باشد؛ چرا كه هر كاري و هر شغلي، كنترل و نظارت خاصي را مي
  .ته باشدصورتي مؤثر خواهد بود كه به اين اصل مهم توجه داش

  مقبوليت داشتنمعقول بودن و  -8- 5-1

كه همه افراد فعال در  يبرخوردار باشد؛ به طور يو روشن يمنطق يد از مبانيستم كنترل بايس
ها موجب ايجاد روحيه  برخي از نظارت. و اهدافش آشنا باشند يياجرا يآن، با سازوكارها

دهد؛  بازدهي نظارت را كاهش ميو  شود و روحيه آنها را تضعيف مقاومت در كاركنان مي
، مستلزم دارا بودن از بين بردن روحيه مقاومت در كاركنانستم كنترل و يت سيش مقبوليافزا
  :ه برخي از آنها عبارتند ازاست ك يها و شرايط يژگيو

  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 سيبا اهمافراد  آشنا كردن )ج

  توسط كاركنان؛ آن
  .در مورد عملكرد واقعي ددن اطالعات و بازخورودقيق و به موقع ب )د
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  بودن ينيع -9- 5-1

 يابيسنجش و ارز يق برايو دق ينيع ييها ح، مستلزم آن است كه از شاخصيكنترل صح
 يها از جنبه ياريد توجه داشت كه بسيبا. ات استفاده شودينه عمليهزت، زمان و يت، كميفيك

  .كرد يريگ اندازه يكم يها توان صرفاً با شاخص يمهم عملكرد افراد را نم

  يفرد يها ت انطباق با تفاوتيقابل -10- 5-1

 يابيارز يها، برا متفاوت انسان يازهايو ن يفرد يها رغم تفاوتيد بتواند عليستم كنترل بايس
ار يا در اختيج حاصل از كنترل را به طور واضح و گويعملكرد افراد مختلف به كار رود و نتا

  .ر قرار دهديمد

  يكنندگ و اصالح يابيخطا -11- 5-1

ها و خطاها برخوردار باشد و بتواند با  كشف انحراف يبرا يت كافيد از قابليستم كنترل بايس
  . از آنها را جبران كند يناش يطرف و خطامذكور را بر يها ، انحرافياصالح يها اقدام

  دنظر بودنيقابل تجد -12- 5-1

دنظر كرد تا يك بار بتوان در آن تجديشود كه هرچند وقت  يطراح يد طوريستم كنترل بايس
بودن و منعطف بودن، بهبود  ينير به هنگام بودن، به صرفه بودن، عينظ ييها يژگيث وياز ح

ستم كنترل، يس يابياوقات بهتر است كه با ارز يگاه. ده شودابد و بر صحت عملكرد آن افزوي
از  ين شود و در صورت لزوم، برخيمع يو اثربخش ييث كارآيت آن از حيزان مطلوبيم
تكامل » يابيخطا«و » اخذ اطالعات يها وهيش«، »اريانتخاب مع« يها نهيآن در زم يها يژگيو
  .ابدي

نه يهز ق و كميع، دقيلكردها را به طور سرد بتواند عميستم كنترل بايخالصه آن كه س
 يستمين سيچن. دياقدام نما يرفع آنها به نحو مقتض يان كند و برايها را نما و انحراف يابيارز
و به  يت خاص هر سازمان، طراحيران و كاربران عمده و وضعيمد يها د به فراخور خواستهيبا

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



 نظارت همگاني و سرمايه اجتماعينظارت همگاني و سرمايه اجتماعينظارت همگاني و سرمايه اجتماعينظارت همگاني و سرمايه اجتماعي                    30303030

 

 ناظران و بازرسان يها يژگيو -5-2

هاي آن در گرو وجود يك  ها و طرح همانگونه 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،ترل ني؛ چرا كه در نظارت و كنباشد يمناظران و بازرسان مورد اعتماد و توانمند 
نيروي انساني نقش مهم و حياتي دارد؛ يعني نظام نظارت و ، ها و ديگر وظايف مديريت بخش

 ،كنترل در سازمان در صورتي سالم و كارآمد خواهد بود كه براي پياده كردن و اجراي آن
  .هاي مورد اعتماد و توانمندي انتخاب شده باشند انسان

حساسيت زيادي كه كنترل دارد، كساني كه اين وظيفه مهم و  با توجه به اهميت ويژه و
به تبيين برخي  كه در ادامهاي باشند  هاي برجسته بايد داراي ويژگي ،گيرند خطير را بر عهده مي

  .پردازيم از آنها مي

  خداترسي -1- 5-2

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 ميخدا و  حضرم

از اين رو است كه نخستين ويژگي براي  .دهند تر انجام مي حت 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 يچن .ت و نافرماني الهي استعواقب معصي
هاي سازمان و نيز كنترل عملكر  كنند و همگام نظارت بر برنامه مسأله خطير كنترل، پرهيز مي

مورد  هاي بي گيري كنند از مسير عدالت و انصاف خارج نشوند و از سخت كاركنان، سعي مي
 .پرهيز كنند ،هاي نابجا از طرف ديگر ها و ناديده گرفتن يفاز يك طرف، و تخف

  دينداري -2- 5-2

دينداري و پايبندي به احكام و مقررات ديني، شرط مهم و اساسي ديگر براي كساني است كه 
 .باشند ها يا عملكرد كاركنان سازمان مي مور نظارت بر اجراي برنامهأم
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  گويي حق -3- 5-2

گويي است؛ كساني كه  حق ،آنها صفاته كساني باشد كه يكي از وظيفه كنترل بايد بر عهد
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
شند، از صحت و دقت بااليي برخوردار گويي با ي ويژگي مهم حقاصورت گيرد كه دار

 .خواهد بود

  صداقت و راستگويي -4- 5-2

هايي است كه در حال اجراست، يا نظارت بر  كنترل و نظارت در سازمان، يا كنترل بر برنامه
؛ بنابراين، باشد يمالعاده اي برخوردار  ، از اهميت فوقآنهر دو نوع كه  عملكرد كاركنان است

ايد بر عهده كساني گذاشته شود كه صادق و راستگو باشند تا ميزان صحت و انجام اين وظيفه ب
بر نتايج نظارت است،  يهايي كه مبتن دقت نظارت و در نتيجه، ميزان صحت و دقت تصميم

  .افزايش يابد

  داري امانت -5- 5-2

در هاي برجيسته انساني است كه  و پرهيز از خيانت، يكي از صفات مثبت و ويژگي داري امانت
هاي  وجود اين ويژگي در افرادي كه بر برنامه .هاي ديني تأكيد فراواني بر آن شده است آموزه

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 ا وظيفه نظارت بر سازمان و برنامه

به نفع سازمان نباشد و  آنها ممكن استشدن  شيابند كه فا و نقاط قوت و ضعف آن دست مي
مچنين كساني كه عملكرد كاركنان را كنترل ه. برساند حتي در مواردي، به سازمان ضرر

هاي آنان  در مورد كاركنان و نقاط قوت و ضعف و كاستي كنند، به اطالعات مهمي مي
به منزله اسرار كاركنان است و جز در موارد  ،عضي از اين اطالعاتكنند كه ب دسترسي پيدا مي

  .خاص و بسيار ضروري، نبايد علني و آشكار گردد
باشند و اطالعات مهم سازمان و اسرار و اطالعات  داري امانتبنابراين ناظران بايد افراد 

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

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

  .دوظيفه حياتي و خطير كنترل و نظارت را بر عهده دارند، نمود بيشتري دار

  تواضع و فروتني -7- 5-2

فروتني و پرهيز از غرور و خودبيني، يكي از صفات و ويژگيهايي است كه همه مردم،  و تواضع
در مسأله نظارت و كنترل نيز به خاطر  .نان، بايد داشته باشندكبه ويژه كارگزاران و كار

كي از داليل تأكيد بر شايد ي. ، ناظران بايد از ميان افراد متواضع انتخاب شوندموضوعحساسيت 
با تواضع و فروتني با كاركنان سازمان برخورد آنها اين باشد كه اگر  ناظران يتواضع 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 دهند كه اين باعث مي

 ستم كنترليس ينكات قابل تأمل در طراح -5-3

  :ر ضرورت دارديكنترل، توجه به عوامل ز يها ستميس يهنگام طراح

  يطيرات محييشتاب تغ -1- 5-3

ن و مقررات يقوان«ر ينظ ير در عواملييتغ. ر استييها دائماً در حال تغ ط سازمانيامروزه مح
 يها عملكرد سازمان«، »ها ك سازمانيتفك ادغام و«، »يو خارج ياوضاع تجارت داخل«، »يدولت
فرهنگ و «و  »طينفوذ در مح يعوامل ذ يتيحما يها استيس«، »ديتوسعه خطوط تول«، »بيرق

  .گذارد ياثر م يستم كنترل سازماني، بر نحوه عملكرد س»جامعه يو روان يساخت اجتماع

  يدگيچيزان پيم -2- 5-3

آنها، اعمال  ييايجغراف يو پراكندگ يافق و يعمودها و توسعه سطوح  ش اندازه سازمانيبا افزا
بزرگ، مستلزم  يها سازمان يستم كنترل برايس يطراح. شود يكنترل دشوارتر م

ل، با توسعه ين دلياست؛ به هم يشترياحتماالت و موارد ب ينيب شيتر و پ قيدق يها يزير برنامه
ش يرمتمركز افزايكنترل غ يها ستميآن، ضرورت استفاده از س يدگيچيش پيسازمان و افزا

  .كنترل استفاده شود يبرا يتر شود كه از ابزار متنوع يه ميابد و توصي يم
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  ها ران از اشتباهيستم كنترل در آگاه ساختن مديت سيقابل -3- 5-3

آن مشخص  يقطع يتا مرحله اجرا يم اشتباه حتيك تصميار، احتمال دارد كه يدر موارد بس
 يها ميج تصمينتا يدهد تا با بررس يران فرصت مينترل مؤثر به مدستم كياستفاده از س. نشود

  .اجتناب كنند» زا بحران يها اشتباه«ج يالمقدور از توسعه نتا يخود، حت

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

ابد؛ ي يكننده در مقابل مافوق كاهش نم ضيت تفويار، مسئوليض اختياست كه با تفو يهيبد
، يف كنترلياز وظا يبرخ يق واگذاريكنند تا از طر يدا ميران فرصت پين كار، مديبا ا يول

ق، امكان ين طريف خود داشته باشند؛ ضمن آنكه از اير وظايانجام سا يبرا يشتريفراغت ب
در واقع . گردد يفراهم م ياتيعمل يها ران ردهيق عملكرد كاركنان توسط مديكنترل مؤثر و دق

نه كنترل عملكرد يدر زم يران عالي، كمك به مديانيران ميش تعداد مديافزا از علل يكي
  )510ـ  509، 1380ان، يرضائ( .سازمان است

 تيريمد ياطالعات يها ستميكنترل مؤثر و س -5-4

البته . ده ضرورت دارديچيپ يها كنترل سازمان يبرا 1تيريمد ياطالعات يها ستمياستفاده از س
ران به منابع يمد يابيدست يها وهيها، ش پردازش داده يا انهيرا يها هامروزه با گسترش شبك

در  يا انهيل، نقش متخصصان علوم راين دليبه سرعت در حال تحول است؛ به هم ياطالعات
، فرصت قابل يا انهيپردازش را يها با توسعه شبكه 2.ابدي يش ميها افزا اداره و كنترل سازمان

كه همواره بر ضرورت  يكنترل فراهم شده است؛ به طور يها ستمياصالح س يبرا يا مالحظه
د بتوانند يران بايمد. شود يستم افزوده ميها در كنترل س انهيران با كاربرد رايمد ييآشنا
. ندير نمايرا تفس يا انهيمتعدد را به كار ببرند و اطالعات حاصل از پردازش را يافزارها نرم

استفاده در  يآنها برا ياست كه پردازش دست يران به حديداز ميزان اطالعات مورد نيامروزه م
  .رسد يرممكن به نظر ميزمان مناسب، غ

                                                
1 Management Information System (M.I.S.) 

هاي كنترل خودكار مورد استفاده قرار گيرند، از تعداد مديران مياني  به همين دليل، هرگاه در تجديد ساختار، سيستم  2

  .شود استه ميك
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  كنترل يها ستميها در بهبود س انهينقش توسعه را -1- 5-4

 يآور جمع يها از داده يا پردازش اطالعات، بخش عمده يها برا انهيرا يريش از به كارگيپ
ل آنها يقابل استفاده نبودند و تبد 1خام يها را دادهيماند؛ ز يم يده باقيفا يران، بيمد يشده برا

، يا انهيرا يبود؛ اما با توسعه فناور ينه و زمان قابل توجهيز مستلزم صرف هزين 2به اطالعات
ار كوتاه و با يل آنها در زمان بسيه و تحليتجز«و » ها از داده ياديار زيپردازش مقدار بس«

به ، ين منابع اطالعاتيران توانستند با استفاده از ايد و مديگرد ريپذ امكان» زيناچ يا نهيهز
ها مبادرت و  سه دستاوردها با اهداف برنامهيق عملكردها و مقايدق يريگ سنجش و اندازه

با . قرار دهند يدگيكنند و در زمان مناسب مورد رس ييهرگونه انحراف را به سرعت شناسا
ط، يها و مح نده سازمانيتعامل فزا يو با بررس يطيرات و تحوالت محييتوجه به شتاب تغ

مواجه خواهند شد؛  يتر عيتر و وس عيالت سرونده با تحيها در آ شود كه سازمان يم ينيب شيپ
 يد به اطالعات قابل توجهين تحوالت بايارائه واكنش مناسب در برابر ا يها برا ن سازمانيبنابرا

ن رو يداشته باشند؛ از ا ير آن دسترسيو نظا ينان، رقبا، تحوالت فيدر مورد بازار، مشتر
ها،  رانشان، روشياز مدياطالعات مورد ن يابيو ارز ي، بازنگريورآ جمع يد برايها با سازمان

  .استفاده كنند 3»كياستراتژ ياطالعات يها ستميس«را اتخاذ و از  يديجد يها يمش ها و خط هيرو
با » يارزش اطالعات اكتساب«د ينترل باك ياطالعات برا يآور به هر حال، هنگام جمع

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

 كنترل مشكالت -6

كنند كه  يبروز م يكنترل در سازمان، مشكالت و موانع يها برنامه ير اجرايمعموالً در مس
  :از آنها عبارتند از يبرخ

                                                
1 Data 

2 Information 
3 Strategic Information System (S.I.S.) 
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 مقاومت كاركنان -6-1

د يها و كمبودها تأك يينقاط ضعف، نارسا ييستم كنترل معموالً بر شناساينكه سيبا توجه به ا
ن يج كاركنان چنيكند، به تدر يمثبت توجه م يدارد، و كمتر به نقاط قوت  وعملكردها

م يشود؛ به ه يافتن نقاط ضعف و سرزنش كردن آنها انجام مي يپندارند كه كنترل فقط برا يم
، ين مواقعيدر چن. كنند يشوند و در برابر آن مقاومت م ين ميستم كنترل بدبيل، نسبت به سيدل
 يا ستم را به گونهيشود و س يتلق ياصالح يد كوشش كنند تا كنترل به منزله اقداميران بايمد

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

 ج كنترلير در ارائه نتايتأخ -6-2

 يرد تا فرصت استفاده از آن برايار مسئوالن قرار گيد در زمان مناسب در اختيج كنترل باينتا
ران ارائه شود، ير به مديجه كنترل با تأخيدر واقع، اگر نت. ستم را داشته باشندياصالح عملكرد س

  .اصالح عملكرد قابل استفاده نباشد يگر برايممكن است د

 فانهرمنصيو غ يرواقعيغ يارهاياستفاده از مع -6-3

سنجش عملكرد كاركنان به كار گرفته شوند كه از نظر آنان  يبرا ييارهايد دقت شود كه معيبا
رمنصفانه، موجب يو غ يرواقعيغ يارهاياستفاده از مع. ندينانه به حساب آيب منصفانه و واقع

تونر اس: ، به نقل از512، 1380ان، يرضائ. (خواهد شد» ستم كنترلياعتماد شدن كاركنان به س يب«
  )588ـ  587، 1986و ونكل، 

 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، 

زرگواران نيز براي ما حجت و يكي از منابع مهم دريافت آن بره يو سروش عمل  ،شيوه برخورد
و امير ) ص(ه بررسي سيره پيامبر گرامي اسالم ابتدا ب قسمت،در اين . دستورهاي ديني است

، بر عملكرد كارگزاران خويش شانيادر زمينه نحوه نظارت و كنترل  ،)ع(منان حضرت علي ؤم
 .پردازيم 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  كارگزارانآنان، نظارت بر اعمال  كردند كه وظيفه شدند، بازرسان و ناظراني مشخص مي مي
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
: دنيفرما 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(سيره و روش رسول خدا «
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(ول خدا رس

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

دو گام توجه كافي به هر ) 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 . نداهتمام بسيار داشت ،و بر كنترل كارگزاران خويشنموده هشيارانه عمل 

موران خود را زير نظر و تحت مراقبت أن مختلف حكومتي و مد كه همواره مسئوالدنكر مي
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 مي شانيابدين منظور، . ندنك
فحص كنند و اطالعات الزم در مورد عملكرد آنان را عملكرد و رفتار كارگزاران تحقيق و ت

  .برسانند) ع(و به اطالع امام  هبه دست آورد
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بود؛ حضرت ) ع(از طرف حضرت علي  »التمر عين«مالك بن كعب ارحبي، فرماندار منطقه 
بر حوزه خدمت خويش كسي را به عنوان جانشين قرار بده «: دسننوي اي خطاب به او مي در نامه

به منظور كنترل و نظارت بر عملكزد كارگزاران و (ه همراه گروهي از يارانت و خود ب
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 نكن مه اين نامه، حضرت به مالك بن كعب سفارش ميالبته در ادا 1».قرار دهيد

هد، صدق و د نظارت 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

 ندداد مهم خود دستور مي از يك طرف به كارگزاران كليدي و مسئوالن) 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 نظارت نداست كه به مالك اشتر داده و حتي تصريح كرد
آن حضرت  و از طرف ديگر، خودـ 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
به كنترل عملكرد كارگزاران داشته و به صورت دقيق بر اعمال آنها نظارت اي  ويژه
  .ندا كرده مي

  :كنيم ها را مطرح مي اينك به عنوان مثال، چند نمونه از اين نامه
كه فرماندار يكي از شهرهاي منطقه فارس » بن هبيره شيباني همصلق«اي به  حضرت در نامه
و گزارش رسيده است و اگر درست باشد و تو اين كار را به من در مورد ت«: بود، چنين نوشتند

گزارش (اي؛  ي و امامت را عصيان كردها هانجام 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 برگزيده نشينان قبيله ادي از باديههايشان در اين راه ريخته شده، در بين افر خون

                                                
  118قاضي ابويوسف ـ الخرج ـ ص  1



 نظارت همگاني و سرمايه اجتماعينظارت همگاني و سرمايه اجتماعينظارت همگاني و سرمايه اجتماعينظارت همگاني و سرمايه اجتماعي                    38383838

 

اگر ! كني؛ سوگند به كسي كه دانه را در زير خاك شكافت و روح انساني را آفريد تقسيم مي
اين گزارش درست باشد، تو در نزد من خوار خواهي شد و ارزش و مقدارت كم و ناچيز 

  1».خواهد بود
جدي،  شد، كامالً ه كارگزاران اعمال مينظارت و مراقبتي كه از طرف ايشان نسبت ب

اي كه حتي شركت كردن يكي از فرمانداران آن حضرت در  جانبه و دقيق بود؛ به گونه همه
 ،ماند؛ چنانكه وقتي عثمان بن حنيف يك مجلس جشن و ميهماني، از نظر ايشان مخفي نمي

مندان بصره شركت فرماندار بصره، در مجلس ميهماني و جشن عروسي يكي از اشراف و ثروت
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 نوشتند اوخطاب 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 مي آنجا براي تو غذاهاي رنگارنگ و ظرف
يري كه نيازمندانشان از آن ميهماني ذهماني مردمي را بپيتو مكه  مكرد است؛ من گمان نمي

  2».محروم بوده و ثروتمندانشان دعوت شده باشند
ود و كنترل عملكرد آنان، نظارت بر كارگزاران خامر در ) ع(منان حضرت علي ؤمير ما

ـ كم يا زياد  ـجا  مورد نداشتند و به هيچ وجه اجازه تصرف بي هيچ 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

ان خويش است كه چنين به يكي ديگر از كارگزارشان يله، نامه اأنمونه بارز اين مس. كردند مي
از رسد كه بكه اگر به من گزارش  !كنم صادقانه به خداوند سوگند ياد مي«: دنفرماي مرقوم 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 شوي بهره، بي گيرم كه در زندگي، كم سخت مي
رگزاران يا ادادند كه يكي از ك موران اطالعاتي آن حضرت گزارش ميأاردي كه مدر مو

فرماندار يكي از شهرها، خيانت كرده و دست به چپاول حقوق مردم و اموال عمومي دراز 
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گذر دهاي زو داد و هرگز به خاطر مصلحت نمي وفرصت ادامه چپاول به ا) ع(كرده است، امام 
  .نمود كرد و بالفاصله دست تجاوز را قطع مي سامحه نميپيشگان م حكومتي، با خيانت

منذر بن جارود عبدي، يكي از كارگزاران آن حضرت بود كه در مسئوليت خود خيانت 
و او را  هاي به او نوشت گامي كه به ايشان گزارش رسيد كه منذر خيانت كرده، نامهنه. كرد

. برسد و توضيح دهد شانيخدمت ا نداستاز او خو له،أتر مس براي 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 آخرتتندنيايت را با ويرا ؛اي كني و براي آخرت چيزي باقي نگذاشته ار نميذهوس فروگ
كني؛ اگر  دينت برقرار مي يشاوندانت را به بهاي از دست دادنوسازي و پيوند با خ آباد 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

انتي شريك باشد و يا در و نه كاري به دست او اجرا گردد، يا قدر و منزلتش باال رود، يا در ام
  1».المال به او اعتماد شود؛ پس هرگاه نامه من به دستت رسيد، نزد من آي آوري بيت جمع

رسيم كه آن  به كارگزاران خويش، به اين نتيجه مي) ع(هاي امام  مل در بعضي از نامهأبا ت
ايشان تنها . دندكر ، بسيار دقيق و عادالنه برخورد ميآنهاله نظارت بر عملكرد أحضرت در مس

اكتفا و با تكيه بر آنها، در مورد كارگزاران خود  ،رسيد هايي كه به دستشان مي به گزارش
طلبيدند و  ها، كارگزاران خود را به حضور مي نمودند؛ بلكه عالوه بر آن گزارش قضاوت نمي

ارش دقيق خواستند كه گز كردند؛ يا اينكه از آنان مي ال 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 ت له نشان ميأين مسا. كردند از خودشان نيز تحقيق مي
، اما به هيچ وجه عدالت و ندكرد گيري مي و در اين مورد سخت ندبر دقت در نظارت داشت

روي شود و در نتيجه،  كه در اين مورد، افراط و زياده ندشد و راضي نمي هف را از ياد نبردانصا
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
  .واقعيت است گوياي اين

اما بعد، در مورد تو چيزي به من «: دننويس اي به يكي از فرمانداران خود مي ايشان در نامه
گزارش شده است كه اگر آن را انجام داده باشي، پروردگارت را به خشم آورده، از امام خود 

هاي  تو زمين اي؛ به من خبر رسيده كه را به رسوايي كشيده) فرمانداري(نافرماني كرده و امانت 
المالي كه زير دست تو بوده  اي و از بيت اي تصاحب نموده آباد را ويران كرده و آنچه توانسته

حساب خويش را برايم بفرست و بدان كه حساب  اي؛ فوراً به صورت خيانت خورده ،است
  1».تر است خدا از حساب مردم بزرگ

اگر «: دنفرماي يـ م ندبه منذر نوشتاي كه  از جمله نامه ـها  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  بردهن در برخورد با كارگزاران خويش، عدالت را از ياد) ع(كه امام 
  .گرفتند بر مبناي يك گزارش، تصميمي نمي شدند و صرفاً نمي
دارد و آن زماني است كه مطلبي در مورد يكي از  زاستثنا ني ،اين قاعده كليلبته ا

هاي  هاي مختلفي براي مدير نقل شود و گزارش كارگزاران يا كاركنان سازمان، از راه
موران مختلف، در مورد آن قضيه به دست مدير برسد؛ در اين أمتعددي از طرف م
گيري و عمل  فا و بر مبناي آنها تصميماكت ها تواند به همان گزارش صورت مدير مي

اگر يكي از «: دنفرماي و مي هاين 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 

تازيانه كيفر بگير و گزارشي را دادند، به همين مقدار از شهادت قناعت كن و او را زير 
  2».فر نمايك به 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  وش عملي پيامبر گرامير
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 است ها و كنترل نظارتاز بلكه بعضي  ؛ح و مشروع باشدصحي

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 . ردم استم و قطعي، تجسس و تفتيش اسرار
ها بپرهيزيد؛ چرا كه بعضي از  از بسياري از گمان! ايد اي كساني كه ايمان آورده«: دنفرماي مي

  1».نكنيد  تجسس ) هرگز در كار ديگران(ها گناه است؛ و  گمان
امور شخصي مردم  ر اين آيه شريفه، با صراحت از تجسس و تفتيش و تحقيق دردخداوند 

منظور از ممنوع بودن تجسس اين است كه بايد ظاهر حال مسلمان . ندا و اسرار آنان نهي كرده
را مالك قرار داد و از جستجو كردن عيوب مردم و تفتيش اسرار پنهاني و عيوب مخفي آنان 

  .پرهيز كرد
با تعبيرهاي  ودر موارد متعددي نيز، ) ع(عالوه بر آيات قرآن، در روايات معصومان 

 يحضرت عل .هاي مردم گشتن، نهي شده است ز 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(

بت بايد آنها كه نس«: دنفرماي مي ين افراديچنبرخورد با نحوه  وهستند اسرار مردم جستجو در 
هايي دارند كه والي و مسئول، در  جوتر هستند، از تو دورتر باشند؛ زيرا مردم عيب به مردم عيب

در صدد مباش كه عيب پنهاني آنها را به دست . ها از همه سزاوارتر است پوشاندن آن عيب
آوري، بلكه وظيفه تو آن است كه آنچه برايت ظاهر گشته، تطهير كني و آنچه از تو مخفي 

                                                
1
  12حجرات ـ آيه   



 نظارت همگاني و سرمايه اجتماعينظارت همگاني و سرمايه اجتماعينظارت همگاني و سرمايه اجتماعينظارت همگاني و سرمايه اجتماعي                    42424242

 

هاي مردم را پنهان  كه توانايي داري، عيب جابنابراين تا آن. كند خدا درباره آن حكم مياست، 
  1».ساز

د كه به نده در 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 مي وي ههاي مخفي مردم هستند، پرهيز كند و سپس ب 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  يي اطالق ميها وتدابير و ابزارها به مجموعه شيوه همگاني نظارتمفهوم 
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
  :دشو انجام مي
. ارها و رعايت آنان در عمل استها به قبول هنج ه به معناي وادار كردن انسانك :يرسم

مقررات است و ضمانت اجراي آن نيز برعهده قوه قهريه و  ، همانا قوانين ونظارتابزار اين نوع 
  .هاي مختلف جامعه است قواي انتظامي و يا گروه

 سازي ها، با دگرگون از طريق اقناع كه با رسوخ به عقل اعتقادي انسان :يغيررسم
تأثير بر جهان عقيدتي و انديشه اعضا و نيز كاركردهاي آداب و بيني افراد و با  جهان

  .هاي مقبول نمايد تواند آنان را مؤمن به هنجارها و ارزش رسوم اخالقي، مي
، مسأله نظارت و كنترل بر  اسالمي، به ويژه در نظام نظارت نظارتهاي  در سيستم

مديران و مسئوالن  سازمان و عملكرد كاركنان آن، در چارچوب وظايف و اختيارات
كاركنان و اعضاي سازمان موظف مخصوصاً بلكه كليه افراد جامعه،  ؛شود خالصه نمي

هستند تا بر اساس وظيفه شرعي، بر اعمال و رفتار و عملكرد افراد و كاركنان و حتي 
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اين كنترل و نظارت  .نظارت و كنترل داشته باشند ،سازمان نعملكرد مديران و مسئوال
هاي  و در آموزهبوده اي برخوردار  ، از اهميت زياد و جايگاه ويژه موميهمگاني و ع

  .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 اسالمي خداوند متعال در سوره آل .وريات و احكام بديهي اسالم استرض

شما «: دنفرماي د و مينشمر و آنها را بهترين امت روي زمين مي دادهمورد خطاب قرار 
ايد؛ امر به معروف و نهي از منكر  بهترين امتي بوديد كه براي بشريت به وجود آمده

خداوند متعال در اين آيه، ويژگي بارز و مهم امت  1».ريدكنيد و به خدا ايمان دا مي
وجود نظارت همگاني و امر به ، كه به عنوان امت برتر انتخاب شده است ،را اسالمي

به خاطر اهميت واال و جايگاه ويژه امر به معروف  .معروف و نهي از منكر ذكر كرده است
تمام كارهاي نيك و «: دنفرماي مي) 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 
ليت كردن همه اعضا و احساس مسئو صورت وجود كنترل و نظارت همگاني و عمومي

شود و  مي ننسبت به عملكرد يكديگر، نقاط قوت و ضعف سازمان و كاركنان آن روش
ريزي كند  ها و از بين بردن موانع داخلي خود، برنامه تواند براي جبران ضعف سازمان مي

وسيله در مواجهه با مشكالت و تهديدهاي خارجي، قوي و نيرومند ظاهر گردد و  بدين و
  .ه صحيح با آنها بپردازدبه مقابل
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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  ؛گردد فراهم مي

  ي نظارت همگانيمبان -8-1

  قانوني/ مباني ديني -1- 8-1

هاي ديني، دستورات صريح و روشني در مورد نظارت و ضرورت آن وجود  در منابع و آموزه
بردو اصل استوار  اين نظام. اند سفارش شده پوياي نظارتين به داشتن يك نظام نادارد و مسلما

بنابراين، بايد مواظب اعمال و و  حقانسان همواره در محضرعالم محضرخداست و ؛ اول،است
وليت كند و در صورت مشاهده عملكرد ئمس جامعه احساسدر 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

ي جمهوري اسالمي ايران هاي فوق، در اصل هفتم قانون اساس 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  اي وظيفه
  ».كند مردم نسبت به دولت؛ شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون تعيين مي

  فلسفه سياسيمباني  -2- 8-1

 سازوكارهاي مشترك و عام براي نظارت بيروني بر ادبيات و هاي سياسي از امروزه بيشتر نظام
توان از پديده تفكيك قوا، نظام  برند كه مي دولت و كارگزاران آن بهره ميقدرت سياسي 

اين به طور اجمال به  ذيالً. پارلمان و نمايندگي، كاركرد جوامع مدني و امثال آن نام برد
 .دشو سازوكارها اشاره مي

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 . شود عبير ميت »اتفكيك قو«از آن به  وتقسيم 

 .آورد بين سه قوه را فراهم مي
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 كه پذيرد صورت مي، از طريق نمايندگان بناي مشاركت مردم در حكومتم :نمايندگي
و كنترل اجرايي  سيستم گيري از سوي ملت، اعمال نظارت بر ، عالوه بر تصميماننوظيفه آ
  .تغيرمستقيم اس ه صورتبقدرت 

اجتماعي كه به صورت واسطه  يها ها و تشكل جموعه نهادها، انجمنم :اجتماعي نهادهاي
ها و مطالبات عمومي و انتقال و انعكاس آنها را بر  هبين دولت و مردم، وظيفه تجميع خواست

 .رندعهده دا

از نظارت خود را  ،نهادهاي اجتماعيو  مردمكه  بستري است ، سانهر :ي همگانيها رسانه
  .نمايند اعمال ميها  عملكرد دستگاه طريق آنها بر

گاه و نظام نقش غيرقابل انكاري در فرآيند نظارت بر دست» فكار عموميا« :يافكار عموم
هاي  هاي حكومت هامروزه حركت بر مبناي افكار عمومي، از شاخص .سياسي جوامع دارد

  .آيد به حساب مي مطلوب

  مباني نظري -3- 8-1

  1مطلوبداري  حكومت

 مطلوبداري  هاي خود، تعاريف متعددي از حكومت براساس نوع نگرش و نگراني نظرانبصاح
معدودي از تعاريف  در ادامه موارد. ي از اين مفهوم استاند كه هر يك بيانگر بخش 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 ،تعبيري ديگر بنا به. كنند حمايت 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 مي حكومت
داري ارائه  تري از حكومت ف گستردهنظران تعري برخي از صاحب. گيرد برمي به طور توأم در

 داري فرآيندي است كه از طريق آن به طور جمعي مسائل مبتال به زعم آنان حكومت. اند كرده
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داري  طبق اين ديدگاه، حكومت. كنيم به جامعه را حل كرده و نيازهاي جامعه را برطرف مي
 امعه مدني را نيز درهاي ج افراد و گروه ،بلكه بخش خصوصي ،شود صرفاً شامل دولت نمي

گيري  ريزي، مديريت و تصميم كه به نوعي در امر برنامه … ها و ها، رويه گيرد و سيستم برمي
  .شود دخيل هستند را نيز شامل مي
توان گفت كه  داري، مي گفته و درك عمومي از مفهوم حكومت با عنايت به تعاريف پيش

براساس . كند داري تأكيد مي حكومت كيفيت و نحوه انجام وظيفه بر مطلوبداري  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 موجودو ت اي عاري از فساد شيوه
  .ه استاي منصفانه مورد توجه قرار گرفت خوب به عنوان انجام وظايف حكومت به شيوه

گويي و  داري خوب عبارت است از رعايت شفافيت، پاسخ طبق تعريفي ديگر، حكومت
در واقع پرسش اساسي در قلمرو . برابري در فرآيند برآورده كردن نيازهاي مردم

اي اثربخشي شرايط  هاي حكومتي قادرند به گونه داري خوب اين است كه آيا دستگاه حكومت
رخورداري از بهداشت كافي، غذاي كافي، مسكن و آموزش يك زندگي مطلوب را اعم از ب

طرف و امنيت فراهم سازند؟ با اين ديدگاه و براساس تعاريف متعددي  مناسب، نظام قضايي بي
داري خوب عبارت است از  توان گفت حكومت داري خوب ارائه شده است مي كه از حكومت

اي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و ه هاي عمومي در زمينه مشي فرآيند تدوين و اجراي خط«
گويي و  هاي جامعه مدني و با رعايت اصول شفافيت، پاسخ فرهنگي 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 خوب هاي حكومت ويژگي

هاي مختلفي  داري خوب نيز همچون تعريف اين واژه، ديدگاه هاي حكومت درباره ويژگي
داري خوب توسط  ترين فهرست مختصات حكومت توان گفت كه كامل مي. ده استشارائه 

البته ساير مراجع ذيربط نيز از جمله  ؛ارائه شده است) UNDP(برنامه توسعه ملل متحد 
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 ،آسيا عهو بانك توس) اسكاپ(لل متحد براي آسيا و اقيانوسيه كميسيون اقتصادي و اجتماعي م
  .اند داري خوب ارائه كرده فهرست جامعي از عناصر حكومت

گويي، توجه به خرد جمعي، اثربخشي و كارآيي،  مداري، شفافيت، پاسخ مشاركت، قانون
هاي  گيمجموعه ويژ ،مسئوليت مالي، برابري، ديدگاه استراتژيك و اصالح مديريت دولتي

  .دنده داري خوب را تشكيل مي حكومت
داري مطلوب و نظارت همگاني،  از آنجا كه مؤلفه اساسي و پل پيوندي دو مفهوم حكومت

  .شود باشد، در ادامه به تبيين اين مفهوم پرداخته مي گويي مي واژه كليدي پاسخ

  گويي مفهوم پاسخ

هاي عمومي و بخش دولتي، بسط و  انهدف نهايي از استقرار و ترويج نظارت همگاني در سازم
هاي عمومي را به بخش سياسي و در  گويي، سازمان سيستم پاسخ. باشد گويي مي توسعه پاسخ

. گويي استوار يافته است يك سيستم دمكراتيك بر پايه پاسخ. كند نهايت به جامعه وصل مي
دامات شهروندان هاي عمومي در نهايت همان اق فرض بر آن است كه كليه اقدامات سازمان

  .شود است 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 است آنها اقدام مي

ها و سازمان به اين امر است كه اختيارات خود را به فعل  گويي الزام افراد، گروه پاسخ
  :داليل اهميت اين الزام عبارتند از. هاي واگذار شده را به انجام برسانند درآورده و يا مسئوليت

  ؛ها تجوابگويي و توضيح كارها و دليل انجام آنها در رابطه با اختيارات و مسئولي −
  ؛دهي نتايج اقدامات انجام شده گزارش −
  .تقبل عواقب ناشي از پيامد اقدامات −

  گويي هاي مهم پاسخ جنبه

  :گويي عبارتند از پنج نكته نهفته در پاسخ
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گوي تعهدات  گويي طرفين بايد پاسخ در پاسخ. گويي يك رابطه دوطرفه است پاسخ −
  .خود باشند

تأكيد اصلي به جاي برونداد و درونداد، بر امروزه . گويي به نتايج متكي است پاسخ −
  .باشد نتايج مي

دهي بايد مداوم و در مورد هر نكته  اين گزارش. دهي است گويي مستلزم گزارش پاسخ −
  .مبهم و تعارضي صورت بگيرد

گويي،  الزام در پاسخ. معني است عواقب كار كامالً بيقبول گويي بدون  پاسخ −
  .پذيري يعني پذيرش عواقب كار وليتپذيري ايجاد كرده و مسئ مسئوليت

بلكه  ؛گويي به دنبال يافتن مقصر نيست پاسخ. شود گويي باعث بهبود عملكرد مي پاسخ −
دليل آن، تعيين نقطه شروع حل مشكل، در مواجهه با مشكالت و شناسايي موانع 

  .شود به همين دليل موجب بهبود عملكرد مي. باشد عملكرد مطلوب مي

  گويي سطوح پاسخ

گويي  پاسخ/ گويي شخصي پاسخ :است كه عبارتند از شدهگويي در پنج سطح تعريف  پاسخ
گويي  پاسخ و سازماني گويي درون پاسخ( گويي سازماني پاسخ/ گروهيگويي  پاسخ/ فردي
  .خواهان پاسخو  نفعان گويي ذي پاسخ)/ سازماني برون

  گويي در برابر عملكرد استقرار پاسخ

شود  محيط باعث مي. باشد گويي مي ازمند ايجاد محيط و چارچوب پاسخگويي ني استقرار پاسخ
گويي جزء يكپارچه نظام سنجش عملكرد گردد و چارچوب اجراي آن را تضمين  پاسخ
  .كند مي

  گويي تعريف محيط پاسخ

عموماً از و  شدهگويي افراد  گويي شرايطي است كه باعث رشد و تثبيت پاسخ محيط پاسخ
اين محيط بايد شرايط زير را براي كاركنان  .دشو شروع، تعريف و مستقر مي سازمانرهبريت 
  :ايجاد كند
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ترغيب افراد براي انجام / ها و بالفعل درآوردن اختيارات انگيزه كافي جهت انجام مسئوليت
  .تقبل عواقب نتايج كار خود/ دهي در افراد گزارشبه تمايل / كار و نيل به اهداف

  گو سخملزومات يك محيط پا

  .جزء اصلي محيط و نقطه شروع ايجاد و استقرار محيط :رهبري سازماني
سازي  شفاف و ها ارتباط دوجانبه منجر به وضوح اهداف، مأموريت :گويي دوجانبه بودن پاسخ

  .دشو مواضع مي
  .گو باشد هر كس بايد به تناسب جايگاه خود پاسخ :برابري
دهنده عدم وجود شفافيت در  م اعتماد نشانكند و عد عدالت ايجاد اعتماد مي :اعتماد
  .استسازمان 

گو، شفافيت و سياست كامالً باز يعني پرهيز از هرگونه خدعه  عنصر پايدار نظام پاسخ :شفافيت
  .است و فريب

ها، انتظارات از عملكرد و  ها و مسئوليت وضوح در اختيارات، مأموريت سازماني، نقش :وضوح
  .دهي عملكرد گزارش
ها و  ها، پرداخت گويي، انتظارات و ظرفيت برقراري تعادل بين اختيارات و پاسخ :لدتعا

  .عملكرد
ها و كارها در افراد و در نتيجه ايجاد تعصب و  حس مالكيت فعاليت يالقا :احساس مالكيت

  .عالقه به نتايج كار
عواقب خوب شامل . پذيري  گويي يعني پذيرش عواقب كار و مسئوليت پاسخ :پيامدها
  .است) يعدم پيشرفت شغل(ها  ادي و عواقب بد شامل محروميتمادي و غيرمامتيازات 

تا  تعهد  يكپارچه باشند دها، منابع و عواقب كار باي اعمال سياست :انسجام و يكپارچگي
  .را باال ببرد افراد

. هاي عملكرد دهي ها براساس گزارش يعني بازنگري منطقي و اصالح نقطه ضعف :پيگيري
  .شودنميو باعث بهبود عملكرد  بودهگويي بدون اقدامات اصالحي، ناقص  پاسخ
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  گويي موانع محيط پاسخ

  .هاي غلط داده/ ابهامات/ تمام كار كردن نيمه/ فقدان منابع/ اي عملكرد سليقه

  گويي استقرار چارچوبي براي پاسخ

  :گويي شامل مراحل زير است چارچوب اصلي پاسخاستقرار 
انجام كارها و / ريزي ملزومات دستيابي به اهداف طرح/ و اهداف قابل سنجشگويي  تعيين پاسخ

ارزيابي نتايج و ارائه بازخورد و تعديل طرح بعدي / دهي نتايج گزارش/ نظارت بر پيشرفت كارها
  .براساس بازخوردها

  گويي ابزارهاي پاسخ

دهي  محور گزارش گويي نيز حول دهي، ابزارهاي پاسخ گويي بر گزارش به دليل تأكيد پاسخ
  :هستندگردند كه شامل موارد زير  مي

براي نيل به اهداف و  سازمانجهت حركت  ،رح استراتژيكط :هاي استراتژيك طرح
ها، اجرا، نظارت و  بندي ها، بودجه ريزي زيربناي تمام برنامهو  كند مشخص ميرا مأموريت 

فين در مورد اهداف و طرح استراتژيك از طريق ايجاد شرايط توافق طر .استكنترل 
، خط پايه كنترل پيامدها را ايجاد كرده و به سنجش عملكرد كمك سازمانهاي  لويتوا

  .كند مي
ريزي  هايي كه حاوي جنبه عملياتي و عملكردي برنامه رحط :هاي عملكردي طرح

براي نيل به نتيجه خاص و در  سازمانكننده حدود تعهدات  مشخصهستند و استراتژيك 
  .هستندتظار انجام كار خاص در مقابل صرف بودجه مشخص حقيقت ان

و فرآيند سنجش عملكرد و است ن مدير و افراد مسئول كار يب :هاي عملكرد توافقنامه
به دليل افزايش اطالعات پاسخ خواهان از جريان  .كند گويي را مطرح مي برقراري نظام پاسخ

  .دهند را افزايش مي سازمانسازي داخل  كار، شفاف
كه  انتشار ساالنه دورهرسمي با  يها گزارشبارت است از ع :گويي پاسخ يها زارشگ

ها در پيشبرد اهداف  دهنده نقش فعاليت هاي نشان اخصلي و شاطالعات ما، ها شامل برنامه
  .باشد مي سازمان
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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 ريزي براساس آن و در نتيجه باالتر بردن كيفيت با  رنامهب

  .استگويي توقعات طرف مقابل  خپاس
ميزان نيل به  ،كه در آناست در مورد عملكرد خود  سازمانه معني ارزيابي ب :خودسنجي

  .دشو فرآيندها بررسي مي اهداف خود، ميزان فاصله، معيارها و مطلوبيت روند بهبود و اصالح
در  .استريزي و نظارت عملكرد  مل فرآيندهاي مربوط به طرحشا :بازنگري عملكرد

د و سپس نقاط قوت و شو ريزي شده مقايسه مي فواصل زماني مشخص نتيجه كار با آنچه برنامه
بازنگري عملكرد امكان مستندسازي  .شوند ها اعمال مي تعديلداده شده و ضعف تشخيص 

  .كند ركردها و زمينه رشد و توسعه كاركنان را فراهم ميكا
افزايش ، حوه اجرا و كيفيت برنامههاي ن حوزهگويي مدير در  اسخپ :كنترل مديريت

. است ها حصول اطمينان از يكپارچگي و همسويي كل برنامهو  ها كنترل هزينه، وري بهره
تعيين ميزان دستيابي اهداف همچون  يگويي مدير تنها از طريق كنترل مديريت در موارد پاسخ

ها و منابع از  محافظت برنامه، ها كارگيري منابع در جهت مأموريت هتأييد ب، و نتايج مورد نظر
أييد اطالعات كسب شده ت، هاي قانون رعايت قوانين و اصالحيه، استفاده و سوء مديريت سوء

خواهد پذير  امكان ب اطالعاتدهي مناس از لحاظ اعتبار و روزآمدسازي و نگهداري و گزارش
  .بود

، افراد سودبرنده از اطالعاتي همچون هاي برابري بايد موارد يانيهب :بيانيه برابري
گويي افراد در  پاسخ، و دليل پذيرش اين خطر و هزينه، ها كنندگان هزينه و خطر برنامه تقبل

را  )قابل چه گروهيگويي در برابر چه كسي و براي چه كاري و در م پاسخ(مقابل ديگران 
  .روشن سازند

كه در آنها عملكرد آتي با است  مديرانگويي با  دايت جلسات پاسخه :گويي جلسات پاسخ
شكري و ( .شود بهبود بخشيده مي ،هاي فعلي هايي از گذشته و درك محدوديت درس

  )1389همكاران، 
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  در سازمان ينظارت همگان -8-2

ر عملكرد يكديگر، بايد نظارتي صحيح، دقيق، روشن است كه نظارت كاركنان سازمان ب
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
و پست و مقام افراد مانع از انجام گرفتن پست و مقام و موقعيت اجتماعي افراد صورت گيرد 

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 دارند فتهصورت گر

ط قوت و ضعف و انحرافات بايد بر عملكرد مديران و مسئوالن نيز نظارت داشته باشند و نقا
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 باشد در سازمان به دو شكل و در دو زمينه مي نظارت عمومي ،بنابراين −

  د يكديگر؛ظارت همگاني اعضا و كاركنان سازمان بر عملكرن −
  .اعضا و كاركنان سازمان بر عملكرد مسئوالن و مديراني نظارت عموم −

 .پردازيم اينك به توضيح مختصر اين دو زمينه مي

  نظارت كاركنان سازمان بر عملكرد يكديگر -1- 8-2

در اين نوع از نظارت همگاني، همه اعضا و كاركنان يك سازمان بر عملكرد يكديگر نظارت 
انحراف از اهداف سازمان و  و كاري ورت مشاهده هرگونه كوتاهي و كمكنند و در ص مي

اين وظيفه آنگاه جامه  .دهند هاي آن يا تخطي از وظايف محوله، به يكديگر تذكر مي برنامه
آن ايجاد شده  مانجا بهها و شرايط الزم براي اجرا و تشويق افراد  عمل خواهد پوشيد كه زمينه

ن است كه اعضا و كاركنان نسبت به سازمان و عملكرد آاين امر يكي از شرايط اصلي . باشد
اي تصحيح عملكرد يكديگر و باالبردن كارآيي و رمسئوليت كنند و ب  يكديگر 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 باشند و دوستانه و رابطه صميميبوده  مند يكديگر عالقه

  .سزايي داشته باشنده توانند در ايجاد چنين فضا و محيطي نقش ب مي
ه گاني، در دستيابي به اهداف سازماني نيز كمك بمهمچنين از آنجا كه وجود نظارت ه

ي و سعي در نزديك كردن اهداف فردي كند، بنابراين تأكيد بر اهداف سازمان سزايي مي
 .تواند در ايجاد اين احساس مسئوليت مؤثر باشد كاركنان و اهداف سازمان به همديگر، مي

  نظارت كاركنان بر عملكرد مديران و مسئوالن سازمان -2- 8-2

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 استروف و نهي از منكر امر به مع

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 رگونه خالف يا انحراف از اهداف صورت مشاهده ه
اي  مسأله .البته اين مسأله بايد همواره از روي خيرخواهي و به عنوان انتقاد سازنده باشد. بدهند

تعبير شده است، اشاره به همين مورد » المسلمين هالئم هالنصيح«هاي ديني از آن به  كه در آموزه
افراد جامعه، خود را موظف به نصيحت خيرخواهانه و انتقاد سازنده از مسئوالن ؛ يعني دارد

  .جامعه بدانند

  سازي براي گسترش نظارت همگاني زمينه -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 ن فراهم شوداز طرف مديران و مسئوال آنو بستر مناسب براي 

امر به معروف و نهي از منكر، نداشتن ضرر مالي و جاني قابل توجه است؛ و از  بشرايط وجو
بنابراين  .روند فره ميطاي، از انجام اين وظيفه  اي از مردم با كوچكترين بهانه طرف ديگر، عده

نمايند كه اعضاي سازمان، نه تنها از سازي  طوري زمنيه ،ضروري است كه مديران و مسئوالن
موقعيت اجتماعي يا شغلي و  انجام اين مسأله نترسند و احتمال خطر و ضرري بر مقام بعواق
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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  فراهمب براي انجام اين عمل و بستر مناس نگرفتهسازي 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 

 دي ظاهرساز، چاپلوس و بلهو حتي ممكن است به صورت افرافته وظيفه مهم و خطير طفره ر
  .گو در آيند؛ كه اين مسأله، خطري جدي در سازمان است قربان

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،  ازنده ندارد؛ يك فرد، در عين حال كه به مسئوالن سازمان انتقاد ميو انتقاد س همگاني
و از  هدرتواند در مرحله عمل، فردي باشد كه سلسله مراتب را به صورت مطلوب رعايت ك مي

  .مافوق خود اطاعت كامل دارد
مر اگاني و انجام فريضه مسازي براي نظارت ه منظور زمينه موجود بهاهكارهاي برخي از ر

 ،به ارائه پيشنهادها و انتقادهاي سازنده به معروف و نهي از منكر در سازمان و تشويق اعضا
  :عبارتند از

ئه هرگونه پيشنهاد يا انتقادي در مورد ااز كاركنان براي ار و رسمي درخواست عمومي −
 ؛سازمان و مسئوالن آن

 ؛نيادآوري جنبه اعتقادي و تكليف شرعي بودن اين مسأله و تأكيد بر آ −

 آنها؛انتقادها و پيشنهادهاي سازنده و مفيد و ترتيب اثر دادن به از استقبال  −

كنند، به ويژه آنهايي  كه پيشنهاد يا انتقادي را مطرح مي يتشويق مادي يا معنوي افراد −
 ؛كه پيشنهادها و انتقادهاي سازنده و مفيد دارند

 .گو س و بله قربانهميت قائل نشدن و ميدان ندادن به افراد ظاهرساز، چاپلوا −
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  يا نهيچهارگز يها سؤالنمونه 

نكـه آنهـا همانگونـه كـه     ينـان از ا يهـا بـه منظـور حصـول اطم     تيند تحت نظر قرار دادن فعاليفرآ« -1
  چه نام دارد؟» شوند ياند، انجام م شده يزير برنامه
  كنترل) ب  شيپا) الف
  يزير برنامه) د  تيريمد) ج
  دارد؟ يشترياثر ب يب كاركنان به امانتدارينترل و نظارت، در ترغك يها ستمينوع از سكدام  -2

  گيرنده پيش )ب  يآشكار و علن )الف
  كننده اصالح )د  يو پنهان يمخف )ج
ت افـرادش  يا گروه در هدايك جامعه ياست كه  ييها و ابزارها وهيانگر مجموعه شينه بيكدام گز -3
  رد؟يگ ين و هنجارها به كار ميت قوانيرعا يبرا

  ينظارت سازمان )ب  ينظارت همگان )الف
  ينظارت حكومت )د  ينظارت فرد )ج
  ؟شود ياعمال م يقي، نظارت از چه طريدر بوروكراس -4

  روانين رهبر و پيرابطه ب )ب  سنت )الف
  يه در ساختار سازمانيتعب )د  افزارها نرم )ج
  ؟ند نظارت و كنترل كدام استيمرحله نخست در فرآ -5

  عملكرد يريگ اطالعات و اندازه يآور جمع )ب  سه اطالعات با استانداردهايمقا )الف
  ارهاين استانداردها و معييتع )د  يو انجام اقدامات اصالح يريگيپ )ج
ر كنتـرل و  يك از تـداب يـ انگر كـدام  يـ ، بيو مـال  يارائه برنامه سازمان در قالب اعداد و ارقـام پـول   -6

  ؟نظارت است
  بودجه )ب  تايكنترل عمل )الف
  ژهيو ياتيعمل يها گزارش )د  كنترل عملكرد )ج
 يايـ ها و عملكردها، جـزو مزا  نهياهه هزيسازمان با توجه به س يواحدها يها تيسه فعاليامكان مقا -7

  ؟ر كنترل و نظارت استيك از تدابيكدام 
  عملكرد واحدها يبيارزشا )ب  كنترل مستمر )الف
  يآمار يبررس يها گزارش )د  بودجه )ج
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  ؟سازمان است يات جاري، ناظر بر عمليكنترل سازمان يك از فراگردهايكدام  -8
  ريگ شيپ )ب  همگام )الف
  بازخورد )د  يمقدمات )ج
 يات طراحـ يـ ج عملينتـا  ينـ يب شيپـ  يبـر مبنـا   ياصـالح  يها ك از انواع كنترل، برنامهيدر كدام  -9
  ؟شود يم

  نگر آينده )ب  نگر حال )الف
  گيرنده پيش )د  گرن گذشته )ج
هاي اصالحي بـه كـار    كدام نوع كنترل به منظور كاهش خطاها و به حداقل رساندن نياز به اقدام -10

  ؟شود گرفته مي
  كننده اصالح )ب  مستقيم )الف
  گيرنده پيش )د  غيرمستقيم )ج
  ؟ستيند كنترل چيفرآ ييهدف نها -11

  سنجش انحرافات )ب  ن استانداردهاييتع )الف
  ص مشكالتيتشخ )د  به اهداف يابيدست )ج
  ؟به دنبال خواهد داشت يامديرمنصفانه در امر كنترل، چه پيو غ يرواقعيغ يارهاياستفاده از مع -12

  ستم كنترليكاركنان به س ياعتماد يب )ب  در عملكرد يينارسا )الف
  ج كنترلير در ارائه نتايتأخ )د  مقاومت كاركنان )ج
  ؟، كدام استيرسم يت در نظارت همگانابزار اعمال نظار -13

  عملكردها و بروندادها )ب  ها هنجارها و ارزش )الف
  ارهاياستانداردها و مع )د  ن و مقرراتيقوان )ج
  ؟رديپذ يها صورت م انسان يق اقناع و با رسوخ به عقل اعتقادياز طر يكدام نوع نظارت همگان -14

  ميرمستقيغ )ب  يررسميغ )الف
  ميمستق )د  يرسم )ج
ق آنهـا بـر عملكـرد    يـ ها نظـارت خـود را از طر   است كه مردم و گروه يانگر بسترينه بيكدام گز -15

  ؟كنند يها اعمال م دستگاه
  ياجتماع ينهادها )ب  يمحل يشوراها )الف
  يگروه يرسانه ها )د  يافكار عموم )ج



 

 

  

  

    :بخش دوم

  يه اجتماعيسرما 

  يهدف كل

ساخت،  يو چگونگ يه اجتماعيانواع سرماو  ابعاد، كاركردها ،ميران با مفاهيفراگ ييآشنا
  ت آنيره و تقويذخ

  ياهداف رفتار

  :ن بخش قادر خواهند بوديران پس از مطالعه ايفراگ
 .ف كننديرا تعر يه اجتماعيه را نام برده و سرمايانواع سرما )1

 .ندينماسه يرا با هم مقا يه اجتماعيدوستانه و ابزارانگارانه سرما نوع يمنشأها )2

 .ح دهنديرا برشمرده و به اختصار توض يه اجتماعيانواع سرما )3

 .ل كننديرا تحل يه اجتماعيابعاد مختلف سرما )4

 .را شرح دهند يه اجتماعيسرما يرات و كاركردهايتأث )5

 .نديان نمايرا ب يه اجتماعيسرما يريگ نحوه اندازه )6

 .نندمز كلمن را ذكر كيدگاه جياز د يه اجتماعيعوامل ساخت سرما )7

 .را بازگو كنند يات مدنيو ح يه اجتماعيسرما يا و بازسازياح ياقدامات عمده برا )8

 .ندينما يابيران را ارزيدر ا يه اجتماعيت سرمايوضع )9
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  اتيم و كليمفاه -1

  هيانواع سرما -1-1

ناظر بر  »سرمايه فيزيكي«. اجتماعي فيزيكي، انساني، فرهنگي و: انواع سرمايه عبارتند از
. آالت، مستغالت و نظاير اينهاست هايي همچون منابع طبيعي، ثروت، درآمد، ماشين هپديد

ها و  ناظر بر ميزان تحصيالت، معلومات، سطح دانش عمومي، آموزش »سرمايه انساني«
نيستند، اما قابليت تبديل ) فيزيكي(است كه اگرچه سرمايه نقدي آن هاي كاري و امثال  مهارت

ناظر بر نوع پرورش فرهنگي فرد است و به مسائلي نظير نگاه » ايه فرهنگيسرم«. به آن را دارند
ريزي و ارج  نگر، انضباط شخصي، پركاري، اهميت قائل شدن براي تحصيالت و برنامه آينده

برخالف سرمايه انساني كه ماهيتي فردي . شود نهادن به كسب دستاوردهاي اقتصادي اطالق مي
ي خودآگاهانه است، سرمايه فرهنگي ماهيتي جمعي دارد و به محصول تالش و اكتسابي دارد و

صورت ناخودآگاه و از طريق محيط خانوادگي و اجتماعي به درون روح و شخصيت افراد 
با وجود اين، هر دوي آنها در اين خصوصيت مشتركند كه قابليت تبديل شدن . كند رسوخ مي

، اشاره به منابعي دارد »سرمايه اجتماعي«ني نوع چهارم سرمايه، يع. به سرمايه فيزيكي را دارند
اين گروه . يابند كه افراد به واسطه حضور يا تعلقشان به يك گروه اجتماعي به آنها دسترسي مي

هاي ملموس  توانند پديده منابع نيز مي. ا به كوچكي خانواده باشديتواند به بزرگي ملت و  مي
امكانات غيرملموس همچون اطالعات مفيد، همچون پول، مسكن، شغل، حمايت اجتماعي و يا 

سرمايه اجتماعي از تجميع و «توان گفت  مين يبنابرا .مشاوره فكري و آرامش روحي باشند
شود و بستر حركت جامعه را به  هاي فيزيكي، انساني و فرهنگي زاده و بارور مي تعامل سرمايه

  )1384، يمزروع( ».سازد سوي آينده مي

  سرمايه اجتماعي -1-2

ترين مفاهيم در علوم اجتماعي ظهور  ان يكي از كانونيبه عنوسرمايه 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، ديدگاه و ابزار تحليلي ايجاد نموده، ليكن نگرش ميچارچوب مفهو

 ها در اين حوزه بيانگر اهميت و جايگاه افزايش حجم قابل توجه پژوهش. را نيز دامن زده است
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برخي از پژوهشگران بر يك ارتباط  .متفاوت اجتماعي است يها نهيزمرمايه اجتماعي در س
 ـبه معناي دقيق حكومت دموكراتيك  ـميان ميزان سرمايه اجتماعي و كيفيت حكومت  محكم

 ،طور كليه ب .دارند ديتأكسرمايه اجتماعي در رشد اقتصادي زان يم ريتأث رب اي ديگر عده  و
 آنهابرخي از  .اند از چند منظر به موضوع سرمايه اجتماعي پرداخته  صاحبنظران و پژوهشگران

 ،گيري سرمايه اجتماعي در جامعه اشاره كرده و برخي ديگر در آثارشان به داليل و علل شكل
نتايج و  هاي ديگر ب عده و نهايتاً اند نمودهاقدام بعاد سرمايه اجتماعي به توصيف و تبيين ا

  .اند ورزيده ديتأكبشر پيامدهاي سرمايه اجتماعي در سپهر زندگي اجتماعي و سياسي 
شناسي شكل  دو سنت فكري در مورد سرمايه اجتماعي در عرصه جامعه ،دهه اخير در دو

  .»سنت فكري ستيز«و  »نت فكري همگراييس«: گرفته و مجادالتي را دامن زده است
ي عبه مفاهيم روابط اجتما ،دهد ميرا بر فرد قرار  نقطه عزيمت خود، سنت فكري همگرايي

هاي جامعه  يي كه همگرايي ارزشها هايي در مورد مكانيسم به پرسش و و اعتماد معطوف است
آورند و  ميوجود ه اع بهايي كه اجم كنند و مكانيسم ميهمبستگي و همزيستي را تقويت  با

ه دو نكته ب ،در سنت فكري وفاق و همگرايي. ورزد مي ديتأك ،بخشند ميتوسعه جامعه را تداوم 
  :خورد چشم مي

  كنند؟ ميگذاري  چگونه افراد در روابط اجتماعي سرمايه −
  آورند؟ ميدست ه چگونه افراد منابع موجود در روابط را براي توليد يك سود ب −

بررسي به و  ادهنقطه عزيمت خود را برگروه و جمع قرار د ،فكري ستيزسنت در مقابل، 
خشونت و اشكال  ،ي مختلف نظير اشكال قدرتها منازعات اجتماعي بر سر منافع در عرصه

  :دشو مي ديتأكبر دو مبحث  ،شناختي ستيز در سنت جامعه .پردازد ميسلطه و محروميت 
ان يك دارايي جمعي ايجاد و حفظ عنوه سرمايه اجتماعي را ب ،ها چگونه 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
مشاركت ي ها كننده در شبكه ايده اعتقاد دارند كه اعضاي تعاملن ياحال همه محققان به 

  .سازند ميو بازتوليد اين دارايي اجتماعي را ممكن  هستند كه حفظ



 61616161            سرمايه اجتماعيسرمايه اجتماعيسرمايه اجتماعيسرمايه اجتماعي

 

  زمينه تاريخي سرمايه اجتماعي -1-3

د، چندان نشو ريفي نيز كه ارائه مياتع ،طور كليه ب .در اين رابطه توافق چنداني وجود ندارد
تماعي از اين اما اگر بخواهيم كاربردها، مقاصد و تعاريفي كه در علوم اج. همگون نيستند

خر و كالسيك أانديشمندان مت بندي و پيشينه اين مفهوم را در آراي دستهرا شود  مفهوم مي
  .رديابي آن پرداخت بهجستجو كنيم، شايد در چند حيطه بتوان 

به  ،»سرمايه«او در كتاب  .كنند آغاز مي 1كارل ماركسرديابي اين مفهوم را از   اي هعد
 پردازد؛ ي، مگيرند در آن قرار ميافراد كه  يطيشرا ر و ضرورتله همبستگي از روي اجباأمس

مانند وضعيت مهاجران و پناهندگان در يك جامعه، بدين معني كه شرايط منفي و بحراني افراد 
هاي بالقوه جمعي، اتكا و توسل به پشتيباني يكديگر و  توانايي وسوي استفاده از انرژي ه را ب

اين خاصيت، امروز نيز به نوعي در مفهوم . كند ي ترغيب ميهاي گروه استفاده از پتانسيل
انرژي جمعي و اتكا به پشتيباني افراد در   يعني همان استفاده از ؛سرمايه اجتماعي مطرح است

  .آورد به نحوي كه با نتايج مثبت يا منفي افراد را گرد هم جمع مي ،مناسبات جمعي
بده «يعني جايي كه او از مفهوم  ؛اسي استقابل بازشن 2جورج زيمل يرويكرد ديگر در آرا

هنجارها و قواعد رفتاري است كه افراد  ،مبناي بده بستان. كند حبت ميص» ستد و داد«  يا» بستان
مبادالت و تعامالتي كه براي بقاي خود ضروري  و براي سامان دادن به مناسبات بين فردي

افراد توقع دارند كمك و لطفي  ،و منفعتالبته با توجه به كدام سود . كنند وضع مي ،دانند مي
تواند هر شكلي به خود بگيرد، جبران  گذاري كه مي دهند در مقابل چنين سرمايه كه نشان مي

  شود؟
ني و آا پاداش و سود يسود و نفع كه ضرر  ،اين مطلبدر كنند كه  برخي چنين تعبير مي
در اين رويكرد مفهوم . قرار داردگيرد، در مقابل ايثار و دگرخواهي  زودهنگام را در برنمي

. يابد تقليل مي ،دنده سرمايه اجتماعي به دادوستدهايي كه افراد در زندگي اجتماعي صورت مي
 دررود، اين نگاه  مي آنالبته با مالحظات مشخص و منفعتي كه دير يا زود انتظار برآورده شدن 
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اين نگاه، در ادبيات اقتصادي كه با  به عنوان مثال. مبادالت اجتماعي امروز رواج بيشتري دارد
  .آن از مكتب اصالت سود ريشه گرفته، وجود دارد هها آغاز شد و وجوه فلسف نئوكالسيك

اميل مباحثي است كه با  ،جاي گذاشته گيري برافر رويكرد سوم كه اثرات عميق و نسبتاً
با نگاهي انتقادي و در اين افراد  .پيگيري شد 2الكوت پارسونزتآغاز و پس از او با  1دوركيم

دادند، به  ها و رويكردهايي كه مفهوم سرمايه را به مبادالت اقتصادي تقليل مي پاسخ به بينش
 ؛استوار كردند »فكني ارزشي درون«ير خود را به نوعي بر عبپرداختند و ت »ارزش«طرح مفهوم 

روابط، تعامالت و اين . ها و هنجارهاي اجتماعي است يعني تعهداتي كه مبناي آنها، ارزش
هاي  ريشه در هنجارها و ارزش ،گوييم ها كه بطور عام به آن سرمايه اجتماعي مي همكاري

به ايفاي  ،قرارداد ي بربتنهاي م هايي افراد را فارغ از دغدغه چنين هنجارها و ارزش. جامعه دارند
گيري سرمايه  لنگرشي ارزشي به مسئله شك ،اين نگاه .ندنك ها و اعمال خود ترغيب مي نقش

سرمايه جاد يايعني رويكردي كه مسائل ساختي، فرهنگي و تاريخي را در . اجتماعي دارد
  .جويد از اين مسائل بهره مي ،دهد داند و در تفاسيري كه ارائه مي اجتماعي دخيل مي

مطرح  اومباحثي كه . نام برد 3ماكس وبربايد از  ثيرگذارأجريانات فكري ت  از ديگر
 و غيررسمي ال كه اعتماد در متن رسميؤاين س. معطوف است »اعتماد«مفهوم  به ،كند مي

، در ؟در يك متن اجتماعي چه مالزماتي براي افراد به همراه دارد و ؟شود چگونه ساخته مي
به سوي افراد را اين اعتماد، قراردادي است كه . ثر بوده استؤسازي سرمايه اجتماعي م مفهوم

اين خطرپذيري . دهد يمسوق  ،سود متقابل را براي آنها در بر داردكه به نوعي  ،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 ،ه در مقابلافراد اطمينان داشته باشند و البت

چنين . استثيرگذار أهاي متنوعي ت زمينه ،يابي اين مفهوم بينيم كه در ريشه بدين ترتيب مي
در جهت ارايه تعريفي دقيق از مفهوم سرمايه اجتماعي به شمار  مانعي هايي اصوالً برداشت
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توافق و همگوني چنداني  ،ابعاد و مسايل پيرامون آن در تعاريف سرمايه اجتماعي و« .آيند مي
هاي  توان به عنوان ريشه ي نظري گسترده و كلي را مياه طور كلي اين زمينهه اما ب ؛وجود ندارد

با توجه به  .وز هم هريك هواداراني داردننظري سرمايه اجتماعي در نظر گرفت كه ه
هاي فكري وجود دارد، تعاريف نيز  نها و جريا يي كه در هريك از اين نحلهاه سوگيري

  )1381 ،ييذكا(» .د بودنمتفاوت خواه
سرمايه (پايان نظم «  در كتاب معروفاو . اي ديگر دارد عقيده، 1افرانسيس فوكويامولي 

دهد  مبناي نخستين اصطالح سرمايه اجتماعي را بدين صورت شرح مي ،»)اجتماعي و حفظ آن
جا كه من از آن آگاه شدم، نخستين بار در اثر كالسيك نآاصطالح 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 قديمي هاي اجتماعي فشرده در محدوده آن او توضيح داده بود كه شبكه

عدم وجود جرم و  ط با حفظ نظافت،و در ارتبا دادهز سرمايه اجتماعي را تشكيل اصورتي 
جنايات خياباني و ديگر تصميمات در مورد بهبود كيفيت زندگي، در مقايسه با عوامل نهادهاي 

  ».دهند يممانند نيروي حفاظتي پليس و نيروهاي انتظامي، مسئوليت بيشتري از خود نشان  يرسم
ناس ـ اصطالح سرمايه اجتماعي را ش ـ جامعه 4ايوان اليت   ـ اقتصاددان ـ نيز همچون 3گلن لوري

االصل  هاي آفريقايي آمريكايي«: كار برده شهري ب براي توصيف مشكل اقتصاد درون 1970دهه در 
هاي  در محدوده اجتماعات خود فاقد اعتماد و همبستگي بودند، در حالي كه براي آمريكايي

همين فقدان اعتماد و . ود داشتاين اعتماد و همبستگي وج، هاي قومي االصل و ديگر گروه آسيايي
  ».بود آنهاستد جزئي در ميان  و همبستگي در ميان سياهان مبين نبود داد

تري مورد  در معناي وسيع ـ شناس جامعهـ  5جيمز كلمناين اصطالح توسط ، 1980در دهه 
و  بود كه بحثي قوي نفر دومي ـ دانشمند علوم سياسيـ  6تنامارابرت پاستفاده قرار گرفت و 
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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
لي با تغييرهاي اين تعريف ك ».گذاري در روابط اجتماعي با پيوندهاي مورد انتظار سرمايه«

 .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

در مشاركت به چند دليل منجر به افزايش سود ن يا .شود باعث افزايش سود مي ،ها شبكهن يا
  :گردد جامعه مي

كنند و  جريان گردش و مبادله اطالعات را تسريع و تسهيل مي ،هاي اجتماعي شبكه −
و  دادهاي مختلف در احتيار فرد قرار ه ها و گزينه اطالعات مفيدي در مورد فرصت

  .دهند ها را به مقدار زيادي در تعامالت اجتماعي كاهش مي هزينه
. شوند منجر به انباشت قدرت اجتماعي مي ه ودرقويت كهاي اجتماعي را ت پيوند ،ها شبكه −

بعضي از . مشي بازيگران اجتماعي دارد و گزينش خط ها در تصميم ياين امر نقش مهم
دربردارنده منابع باارزشي  ،هاي استراتژيك خود واسطه موقعيته پيوندهاي اجتماعي ب

  .دهند ثيرگذاري فرد را افزايش ميأگيري و ت هستند 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 بپ ها امكان دسترسي افراد به منابع از طريق شبكه. كند مي
 .كند شايستگي خود را تقويت مي ،پيوندهاي اجتماعي

  ريف سرمايه اجتماعياتع -1-4

هاي اخير وارد حوزه علوم اجتماعي گرديده و از اين  ه در سالاي است ك سرمايه اجتماعي واژه
در اين زمينه . يابي مسائل اجتماعي گشوده است اي را در تحليل و علت دريچه تازه ،منظر

پردازاني  مطالعات وسيعي توسط صاحبنظران و دانشمندان اين علوم صورت گرفته و نظريه
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تعاريف متعددي را از ، فرانسيس فوكوياماو  امتنارابرت پ، جيمز كلمن، 1پير بورديوهمچون 
  .ندا هسرمايه اجتماعي ارائه كرد

  پير بورديوسرمايه اجتماعي از نگاه  -1- 1-4

ز شكل اقتصادي، ند ااين اشكال سرمايه عبارت .است سه نوع سرمايه را شناسايي نموده بورديو«
هاي  مانند دارايي ؛به پول است تبديلقابل شكل اقتصادي سرمايه بالفاصله  .اجتماعي و فرهنگي

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

سرمايه اجتماعي سرانجام شكل ديگر سرمايه، . شرايطي قابل تبديل به سرمايه اقتصادي است
تواند به عنوان ابزاري  است كه به ارتباطات و مشاركت اعضاي يك سازمان توجه دارد و مي

  )1378، يالوان( ».هاي اقتصادي باشد براي رسيدن به سرمايه
سرمايه اقتصادي شكل غالب  ،بورديوشود از ديدگاه  همانگونه كه مالحظه مي

كه شامل سرمايه فرهنگي و اجتماعي است، به عنوان گذاري است و انواع ديگر سرمايه  سرمايه
، سرمايه اجتماعي در ياز نظر و. دنكن ابزاري براي حصول سرمايه اقتصادي مفهوم پيدا مي

شمار ه داري به عنوان ابزاري براي تقويت و تثبيت جايگاه اقتصادي افراد ب ممالك سرمايه
سرمايه اجتماعي و فرهنگي ابزاري براي  در اين ممالك، سرمايه اقتصادي پايه است و .رود مي

 ،در زمينه سرمايه اجتماعي بورديوتوان نتيجه گرفت كه ديدگاه  مي. شود تحقق آن محسوب مي
به عبارتي اگر سرمايه اجتماعي نتواند موجب رشد سرمايه . يك ديدگاه ابزاري صرف است

  .كاربردي نخواهد داشت ،اقتصادي شود

  جيمز كلمننگاه  سرمايه اجتماعي از -2- 1-4

ن ياه و از واژگان مختلفي براي تعريف سرمايه اجتماعي كمك گرفت كلمن، بورديوبر خالف 
به عنوان  يه اجتماعيتوجه خود را به سرما يو. ه استمفهوم را از ابعاد مختلف بررسي كرد
هره باز نقش كاركرد آن  ،براي تعريف سرمايه اجتماعي منشأ كنترل و نظارت معطوف ساخته و

بر اين . ماهوي يدهد و نه تعريف يمو تعريفي كاركردي از سرمايه اجتماعي ارائه است برده 
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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 كنش جنبه  همه آنها شامل :مشترك دارند

هاي ديگر  سرمايه اجتماعي، مانند شكل. كنند تسهيل مي ،درون ساختار هستندافرادي را كه در 
پذير  امكان ،يافتني نخواهد بود ودن آن دستبهاي معيني را كه در ن دستيابي به هدف ،سرمايه

پذير نيست، اما نسبت به  تعويض سرمايه اجتماعي مانند سرمايه فيزيكي و انساني كامالً. سازد مي
ي كه در تسهيل عشكل معيني از سرمايه اجتما. پذير است خصوصي تعويض ههاي ب فعاليت
فايده يا حتي زيانمند  هاي ديگر بي ممكن است براي كنش ،ارزشمند است يمشخصهاي  كنش
، 1377، يصبور( ».سرمايه اجتماعي نه در افراد و نه در ابزار فيزيكي توليد قرار دارد. باشد
462(  

قائل به مشاركت و  آنها ير دوه. حدودي شبيه هم هستندتا  كلمنو  بورديوتعاريف 
براي اين  بورديو. دندكر عنوان سرمايه تلقي ميه را ب و ماحصل آن هعضويت فرد در گروه بود

  .استفاده كرده است »ساختار اجتماعي«از واژه  كلمنو  »چسبندگي«  مفهوم از واژه
سرمايه  كلمننهايي در نظر گرفت،  كه سرمايه اقتصادي را به عنوان هدف 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. برد كار ميه سرمايه انساني ب

تا از اين طريق بتواند  داشت هاي اجتماعي شناخت نقش هنجارها در داخل خانواده يا شبكه
  .هاي انساني شود موجب تقويت سرمايه

  تنامارابرت پسرمايه اجتماعي از نگاه  -3- 1-4

ثير سرمايه اجتماعي أد عمده وي به نحوه تيتأك. از متخصصين اخير سرمايه اجتماعي است پاتنام
اي از  ي را مجموعهسرمايه اجتماع او. ي دموكراتيك مختلف استاهاي سياسي و نهاده بر رژيم
كه موجب ايجاد ارتباط و مشاركت  ددان ها مي مانند اعتماد، هنجارها و شبكه مفاهيمي

 ،از نظر وي. مين خواهد كردأدر نهايت منافع متقابل آنان را ت اعضاي يك اجتماع شده و  بهينه
جامعه  يضاهاي اع كه به عنوان منابعي هستند كه در كنشباعتماد و ارتباط متقابل اعضا در ش
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اي براي رسيدن به توسعه سياسي و  سرمايه اجتماعي را به عنوان وسيله پاتنام. موجود است
  .دانست هاي مختلف سياسي مي اجتماعي در سيستم

توانست با جلب  همين عامل بود كه مي او،بود و به زعم » اعتماد«د عمده وي بر مفهوم يتأك
اعتماد  ،بنابراين. موجب توسعه سياسي شود ،سياسياعتماد ميان مردم و دولتمردان و نخبگان 

 ،شود كه اگر در حكومتي به ميزان زياد وجود داشته باشد منبع باارزشي از سرمايه محسوب مي
  .اندازه رشد سياسي و توسعه اجتماعي بيشتر خواهد بود به همان

  سرمايه اجتماعي از نگاه فرانسيس فوكوياما -4- 1-4

در يك گروه  هاي غيررسمي وجود هنجارها و ارزش هب ،م عصر مااز متفكرين ه مافوكويا
توان  به سادگي مي را  سرمايه اجتماعي«: تعريف او از سرمايه اجتماعي چنين است. رداعتقاد دا

تعريف كرد كه اعضاي  هاي غيررسمي به عنوان وجود مجموعه معيني از هنجارها يا ارزش
ها و  مشاركت در ارزش .است، در آن سهيم هستنداون ميانشان مجاز عگروهي كه همكاري و ت

ها ممكن  گردد، چرا كه اين ارزش به خودي خود باعث توليد سرمايه اجتماعي نمي ،هنجارها
  )11و  10، 1379، يتوسل(» .دنهاي منفي باش است ارزش
زند و  هنجار موجود در مافياي ايتاليا را مثال مي ،هنجارهاي منفي در گروهان يماو از 

در او، ترس از آگاهي وجود فرزند خردسال خود را با  ،كند كه پدري ستاني را تعريف ميدا
فرزند به  .كند دهد و فرزند را ترغيب به پريدن به سوي خود مي باالي ارتفاعي از ديوار قرار مي

دهد و فرزند با صورت به زمين  اما پدر جاخالي مي ؛پرد مي ،پدرآغوش اميد افتادن در 
گيرد كه هنجارموجود در مافيا اين است كه حتي به  با بيان اين داستان نتيجه مي يو. خورد مي

ولي باعث انسجام  ،اين هنجار ممكن است هنجار منفي باشد .پدر و مادرت هم اعتماد نكن
  .گروه مافيا است

  :كه در ارتباط با سرمايه اجتماعي بايد دو نكته را روشن كرداست تقد مع فوكوياما
ه اين سرمايه متعلق به كنيست  يجتماعي به اين دليل زيرمجموعه سرمايه انسانسرمايه ا −

دهند،  هنجارهايي كه شالوده سرمايه اجتماعي را تشكيل مي .هاست و نه به افراد گروه
  .سهيم باشد هاد كه بيش از يك فرد در آنندار ادر صورتي معن
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در اين  ؛چيز خوبي نيست زوماًل ،سرمايه اجتماعي با توجه به علم سياست و علم اقتصاد −
خواه خوب يا بد، ضروري  ،هاي اجتماعي علوم همكاري و همياري براي تمام فعاليت

 )13، 1379، يتوسل(. است

  مفاهيم اساسي سرمايه اجتماعي -1-5

  شبكه اعتماد -1- 1-5

از گروهي كه براساس اعتماد متقابل به يكديگر، از اطالعات، هنجارها و است  عبارت
هاي اعتماد عالوه بر  شبكه. كنند مابين خود استفاده مي هاي يكساني در تبادالت في ارزش

هاي اصلي  شوند كه زمان و سرمايه بيشتري به فعاليت هاي مديريتي، موجب مي كاهش هزينه
كه در د نوش ميانتقال دانش اعضاي گروه به يكديگر  سبب ،و عالوه بر آن بديااختصاص 

  .خواهد آمدفراهم سازماني دانش  از يادگيري وجريان مناسبي  جه،ينت

  اعتماد دايره -2- 1-5

داراي ميزان خاصي از شعاع اعتمادند كه به مفهوم ميزان گستردگي  سازماني واحدهاي ماميت
داراي شعاع اعتماد  واحدهرچه يك  .دايره همكاري و اعتماد متقابل اعضاي يك گروه است

 ،چنانچه يك گروه اجتماعي. خواهد داشت تري نيزباالتري باشد، سرمايه اجتماعي بيش
هاي ديگر نيز داشته باشد، شعاع اعتماد اين گروه از  گرايي مثبتي نسبت به اعضاي گروه برون

در قالب سرمايه  مؤلفه به اين جهت به عنوان يك ارتباطاتين ا .رود حد داخلي آن نيز فراتر مي
  .هستندسازمان در  مهمي عملكردي كه داراي كاركردهايشوند  اجتماعي تعريف مي

را در  محيطي/ دروني هاي تبادالت و تعامالت سرمايه اجتماعي مناسب، قادر است تا هزينه
ارتقاي باشد، موجب  سازمان بيشتر  هرچه سرمايه اجتماعي يك .حد قابل توجهي كاهش دهد

دهنده اين  مر نشانين اا. شود مي هاي مربوط به تعامالت رسمي پايين آمدن هزينهعملكرد و 
در حال تبديل ، براساس هنجارهاي غيررسمي سازمانواقعيت است كه هماهنگي بين اعضاي 

و به تدريج در حال پيداكردن جايگاه مهمتر در  بودهشدن به يك بحث مهم در جوامع پيشرفته 
و  دهنده رابطه معكوس سرمايه اجتماعي نشان ،1-2ه ينما .باشد نوين مي مديريتيالگوهاي 

  .نظارت سازماني استهزينه 
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  رابطه معكوس سرمايه اجتماعي و نظارت سازماني - 1-2نمايه 

  

  سرمايه اجتماعي يمنشأها -2

  دوستانه نوع يمنشأها -2-1

  :عبارتند از يه اجتماعيدوستانه سرما نوع يمنشأها
ن به يوالد يها مثالً بخشش ؛گرانيبه د يف اخالقيخارج از وظا يدن امكانات ماليبخش −

كه افراد در خالل  ييها ن موارد بر اثر ارزشيا. …ران و يرات به فقيفرزندان، دادن خ
  .افته استيان يرند، بنيگ يفرا م يريپذ جامعه يندهايفرآ

ك جامعه به ي يان اعضايكه م يا يگران خارج از همبستگيبه د يدن امكانات ماليبخش −
ن يا). و پابرجا يقو يها يهمبستگ(كسان وجود دارد يا مذهب يق ن، اخاليخاطر سرزم

 يخصوص يها يست، بلكه براساس وفادارين يو همگان يعموم يها بر ارزش يمنشأ مبتن
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 يلينه تحصيكمك هز يمثالً اعطا. افته استيبنا رند، يگ يك گروه شكل ميكه در داخل 
ه همكاران يبازپرداخت وام به اتحاد يبرا يشتريه كردن زمان بينژاد، هد جوانان هم يبرا
 .…و 

  ابزارانگارانه يمنشأها -2-2

  :شوند يم ميز به دو قسمت تقسين يه اجتماعيابزارانگارانه سرما يمنشأها
 يديدوجانبه و متقابل كه گروه منتفع، حداكثر سود و عا يا مثل معامله يه اجتماعيسرما −

 )رابطه متقابل ساده. (كشد يمناسب را انتظار م

كه  ياست؛ ساختار اجتماع يم اجتماعي، مبادله منافع در ساختار عظيه اجتماعيسرما −
كند كه  ينم يفرق. كند ين ميكنندگان را تضم كمك يها بازپرداخت كامل طلب

به عنوان ) ياعتماد عمل. (، از جامعه باشديا به طور كليكننده از گروه منتفع  كمك
 يها ن توقع كه اهرميك جامعه، با اي ياعضاقه به يبدون وث يها مثال، پرداخت وام

ن وام يها را ضمانت خواهند كرد و به عالوه، ا ن وامي، بازپرداخت اياجتماع يكنترل
كنندگان به ارمغان خواهند  كمك يرا برا يخاص يت و منزلت اجتماعيها موقع
 .آورد

ن يع و جامعه، اد، چرا كه قدرت اجتمايآ يط به طور كامل به وجود مين شراياعتماد در ا
كه به عنوان  ياجتماع يبا ساختارها يه اجتماعين منشأ سرمايا. كند يم يو شدن ياعتماد را عمل

اند، در ارتباط  د قرار گرفتهيمورد تأك كلمنتوسط  يسم كنترل و نظارت اجتماعيمكان
را بر ها  گر رشتهيدگان دانشمندان دياست كه د يا ن منشأ در واقع مسألهيا. است يتنگاتنگ

را به صورت  يه اجتماعيشوند تا مفهوم سرما يشقدم ميكه آنها پ يبندد؛ هنگام يخود م يرو
ه يسرما ين آنها نسبت به اثرات منفينچهم. درآورند ياجتماع يها يماريب يك درمان براي

  )1382، يعبداله( .ان علل و تبعاتش، ناآگاهنديز ميو تما ياجتماع
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  سرمايه اجتماعي انواع -3

  يگروه يه اجتماعيسرما -3-1

گروه را به  ياست كه اعضا يك نوع تعلق اجتماعيه يو شب ك گروه وجود داردي ين اعضايب
  .دهد يوند ميهم پ

  يگروهن يب يه اجتماعيسرما -3-2

 يها خانواده و گروه نيبمثالً . رديگ يشكل م ،متفاوت كه فرد عضو آنهاست يها ان گروهيدر م
  .يمذهب

  يارتباط يماعه اجتيسرما -3-3

تعلق  يمتفاوت ياجتماع يها ا منزلتيبه طبقات مختلف قدرت و  كه ين افراديتوسط ارتباط ب
  .متفاوت ين مردم و نخبگان و افراد با طبقات اجتماعيرتباط بمثل ا. شود يدارند، مشخص م

. صورت گرفته است ياجتماع يها گروه يفوق براساس قوت و ضعف همبستگ يبند طبقه
  )2002ولكاك، ( .دفوق باش يها هياز همه نوع سرما يبيتواند ترك يم يمل ياجتماع هيسرما

  ابعاد سرمايه اجتماعي -4

ابعادي هستند  ريزموارد . توان مورد مطالعه قرار داد سرمايه اجتماعي را از منظرهاي مختلف مي
  .سرمايه اجتماعي ياري كنندمفهوم ما را در تبيين بهتر  توانند كه مي

  اعتماد -4-1

 عتماد اجتماعيا -1- 4-1

 ؟ست كه تا چه ميزان به ديگران اعتماد داريدا ال محوري در بررسي سرمايه اجتماعي اينؤس
. هاي اجتماعي است و فعاليت ها ها، انجمن اين اعتماد نتيجه تعامالت اجتماعي موجود در گروه

د، به عنوان يك سرمايه به خصوص اگر اين اعتماد از حد فردي به سطح اجتماعي انتقال ياب
هاي تعامالت اجتماعي و  اين سرمايه موجب پايين آمدن سطح هزينه .گردد باارزش تلقي مي

واند به نحو ت ميسازمان افزايش اعتماد متقابل در يك . خواهد شداقتصادي و اقدامات مختلف 
زش آن را براي بعضي از صاحبنظران مديريت، ار ها را باال ببرد و يي سيستمآقابل توجهي كار
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سهم مهمي در بسياري از  ،اعتماد) 1999 ،پروساك( .دانند مي باالتر »طالعاتا«يك سازمان از 
عقد قراردادها، انجام مذاكرات و نظارت مستمر بر عملكرد واحدها  يندهاي سازماني نظيرآفر

هاي  هاي مربوط به فعاليت تواند بسياري از هزينه جهت افزايش آن مي دارد و تالش در
» اعتمادسازي«رو  از اين. وري سازماني را افزايش دهد بهره ،عالوه بر آن ذكرشده را كاهش و

توان يكي از مهمترين وظايف يك رهبر  واحدهاي مختلف يك سازمان را مي ها و بين گروه
  .سازماني دانست

 ن نژادهايبعتماد ا -2- 4-1

هاي اجتماعي و سازماني  ياري ازگروهدر جوامعي كه نژادها و اقوام مختلفي وجود دارند، بس
به طور . هاي فكري به وجود آورند تنوع ها و كنند تا اعتماد الزم را بين اين فرهنگ تالش مي

مثال در بعضي از كشورها، ايجاد اعتماد بين نژادهاي سفيد و سياه يا آسيايي و اروپايي از 
هاي متنوع در سطوح ملي و  رهنگاعتمادسازي بين ف، در كشور ما نيز. مصاديق اين امر است

  .استراتژيك تلقي شده و موجب افزايش سرمايه اجتماعي گردد تواند يك امر سازماني مي

  ت سياسيمشارك -4-2

هاي سياسي  يكي ديگر از ابعاد سرمايه اجتماعي، ميزان مشاركت شهروندان در بهبود نظام
ها  تدوين برنامه حزاب و مشاركت دردر ا تيفعالها،  گيري يأميزان مشاركت افراد در ر. است
مديران در  مشاركت كاركنان وزان يم ،در سطح سازماني نيز. توان از اين جمله دانست را مي
سرمايه اجتماعي مناسب ا عدم وجود يتوان دليلي بر وجود  هاي سازماني را مي گيري تصميم
  .دانست

  هاي اجتماعي عضويت در گروه -4-3

نهادهاي مدني نظير  .ستاسرمايه اجتماعي از  يگريبعد د ،عضويت در نهادهاي مدني
هاي علمي و ورزشي،  انجمن ها، اي، شوراهاي شهري و محلي، كتابخانه حرفه هاي صنفي انجمن
. از اين دسته هستند يكشاورزي و موارد و هاي تجاري هاي حامي محيط زيست، انجمن گروه

اي خاص در اين  هاي صنفي و حرفه فرهنگ جاديباعث اسازماندهي افراد در نهادهاي مدني 
شود كه  تعلق اجتماعي، موجب مي و ضمن ايجاد سطح باالتري از مشاركت و دهيگردنهادها 
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وابسته به هنجارهاي ، به طور غيرمستقيم، كنترل رفتارها و تعامالت اجتماعي و اقتصادي اعضا
كاهش را هاي رسمي  كنترل هاي هزينهبسياري از ن امر، يكه ا ودين نهادها شدر اموجود 

  .دده يم

  اديان و مذاهب -4-4

مذاهب با  بسياري از. توان يكي از منابع ايجاد سرمايه اجتماعي دانست اديان و مذاهب را مي
سرمايه  يارتقاموجب ، …و ، اعتماد، ايثار ، صداقتهايي نظير مشاركت ترويج ارزش

صداقت و اعتماد  اي اخالقي مبتني بره گسترش ارزش .شوند بين اعضاي خود ميدر اجتماعي 
هرچند اديان و . آورد تواند سرمايه اجتماعي بااليي را به وجود در يك سيستم اجتماعي مي

داخلي، زمينه برقراري  در اين زمينه موفق باشند كه عالوه بر ايجاد اعتمادتوانند  ميمذاهبي 
در حالت عكس نيز، . فراهم سازندها و مذاهب ديگر اجتماعي  ثر را با گروهؤروابط مفيد و م

 ،اديان قطعاًاما به هرحال . هاي اجتماعي و خشونت گردد تواند موجب بحران گرايي مي فرقه
. و خواهند داشت اند، دارند داشتهدر گذشته، حال و آينده اي در سرمايه اجتماعي  نقش جدي

  )1999 ،فوكوياما(
. سرمايه اجتماعي در جوامع مسلمان استهاي زيادي براي تقويت  دين اسالم داراي ظرفيت

راستي و  مانند ،كيد در دين اسالمأتمورد هاي اخالقي  لفهؤتوجه و اهتمام بيشتر به ترويج م
تواند به خوبي  مي …و ، پرهيز از تهمت ديگرانصداقت، وفا به عهد، احترام به حقوق 

رهبران فرهنگي جوامع  غفلت .سرمايه اجتماعي در جوامع مسلمان گردد يارتقاساز  زمينه
ها،  دادن اين ظرفيت عالوه بر هدر، و توجه به ابعاد محدودي از اسالمها  اسالمي از اين ظرفيت

  .به دنبال خواهد داشتنتايج معكوس نيز 

  سرمايه اجتماعي يرات و كاركردهايتأث -5

و فردي ) ميانه(گروهي   ،)كالن(رات و كاركردهاي سرمايه اجتماعي در سه سطح ملي يتأث
ر سرمايه يدر سطح كالن، دغدغه عمده محققان دانستن تأث. اند مورد بحث قرار گرفته) خرد(

در سطح ميانه، . هاي سياسي بوده است اجتماعي بر توسعه اقتصادي و خصلت دمكراتيك رژيم
تفاوت   هاي قومي و نژادي، مباحث عمدتاً پيرامون رابطه سرمايه اجتماعي و رفتار جمعي گروه
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هاي اجتماعي  رگذاري سرمايه اجتماعي بر فرصتيهاي مختلف و نيز، چگونگي تأث ان نسلمي
افراد ساكن در مناطق و محالت مختلف بوده است؛ و باالخره در سطح خرد، محققان تالش 

هاي تحصيلي، اشتغال، درآمد، سالمتي و  تا رابطه ميان سرمايه اجتماعي و موفقيت  اند كرده
هاي انجام شده در اين زمينه  اي از پژوهش بخش عمده. روشن كنند رضايت از زندگي را

هاي اجتماعي، جامعه مدني و دموكراسي بوده و به ميزان  پيرامون موضوع ارتباط ميان سرمايه
مسائل . زيادي مبتني بر اين باورند كه نوعي همبستگي مثبت ميان اين سه پديده وجود دارد

نقش سرمايه اجتماعي در قوت بخشيدن به جامعه : تند ازعمده مورد بحث در اين باره عبار
مدني، نقش بازار و دولت در فرآيند تقويت سرمايه اجتماعي و جامعه مدني، تفكيك ميان 

و چگونگي ) نسبت به كل افراد جامعه(و اعتماد عام ) نسبت به گروه خودي(اعتماد خاص 
اد افراد نسبت به نهادهاي سياسي و اعتم(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
ر آن بر فرآيندهاي سياسي نيست و ينگر سرمايه اجتماعي تنها معطوف به تأث مطالعات كالن

اقتصادداناني كه مفهوم سرمايه اجتماعي را به كار . شود فرآيندهاي اقتصادي را نيز شامل مي
تواند رشد اقتصادي آن را  ، معتقدند كه سطح باالي سرمايه اجتماعي در يك كشور مي اند بسته

هاي معامالتي  از طريق كاستن بار اقتصادي موسوم به هزينه اين كار عمدتاً .نيز تسريع بخشد
بسياري از ترتيبات رسمي و  ،ماد در ميان افراد جامعهبه بيان ديگر، وجود اعت. پذيرد صورت مي

ند، گويي كه سرمايه ارس يمغيررسمي و با هزينه كمتر به انجام به طور هاي قانوني را  كنترل
در يك . تر حركت نمايد تر و سريع كند تا روان كاري مي ماشين اقتصاد را روغن ،اجتماعي

كند كه تفاوت  ، وي اين نظريه را مطرح ميماويافرانسيس فوكالمللي توسط  بررسي تطبيقي بين
به  ،شان بيش از آنكه به سطح توسعه آنها ربط داشته باشد كشورها به لحاظ ساختار صنعتي

يعني ميزان اعتمادورزي افراد يك جامعه به يكديگر و نيز مشاركت آنها  ـشان  سرمايه اجتماعي
به عبارت ديگر سطح باالتر اعتماد . داردبستگي  ـهاي شهروندي  ها و انجمن در تشكيل گروه
موجب پيدايش اقتصادي كارآ و پوياتر مي شود و از اين روست كه ارتباط  ،در يك جامعه
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وثيق و مستحكم بين سرمايه اجتماعي و توسعه هر جامعه وجود دارد و رتبه هريك در ديگري 
  .شود منعكس مي

.  اند بر سطوح مياني حيات جمعي پرداختهر سرمايه اجتماعي يگروه ديگري از محققان به تأث
ها و مناطق يك كشور به لحاظ  توان به بررسي تفاوت ميان استان از جمله اين موارد مي

هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي و تمايز ميان محالت مختلف درون يك شهر به  شاخص
اوت تجربيات هاي شغلي، و خرده فرهنگ مسلط و باالخره، تف لحاظ امنيت اجتماعي، فرصت

هاي متفاوت  ثر از ميزانأهاي مختلف قومي، مذهبي و نژادي مت اجتماعي گروه ـاقتصادي 
  .شان اشاره كرد ذخيره سرمايه اجتماعي
رات و كاركردهاي سرمايه اجتماعي در سطح خرد پرداخته و يها نيز به تأث بخشي از پژوهش

ازي يك كسب و  اند راد به لحاظ شغل يا راهميزان موفقيت افن يارتباط بتا   اند در پي اين بوده
بيانگر آن است كه موفقيت اقتصادي افراد نسبت مستقيمي با  ،نتايج. كار مستقل را با آن دريابند

اين معادالت همچنين حاكي از . وسعت شبكه روابط اجتماعي آنها و نيز عمق اين روابط دارد
تر و  هاي بيكاري كوتاه دوره ،يه اجتماعيتر سرما هاي غني آن بودند كه افراد داراي خزانه

هاي حيات  در ادامه اين مطالعات، راه براي بررسي ساير جنبه. درآمدهاي باالتري دارند
توان به بررسي  مي آنهااز ميان  كه اجتماعي و ارتباط آنها با سرمايه اجتماعي نيز هموار شد
ارتباط سرمايه اجتماعي با   فرزندان، سرمايه اجتماعي خانواده و ارتباط آن با موفقيت تحصيلي
ر سرمايه اجتماعي روي ميزان يتأث ،وضع افراد به لحاظ سالمتي جسمي و روحي و باالخره

  .رضايت افراد از زندگي اشاره كرد
رگذاري و كاركردهاي سرمايه اجتماعي در سه سطح كالن، يتأث ذكر شد،با توجه به آنچه 

تواند شكل گيرد و از اين  مي» توسعه«امر  ،ه در دامن آنسازد ك بستري را مي ،ميانه و خرد
توان در جهت احيا و انباشت سرمايه اجتماعي گام  چگونه مي«اين بحث كه كه روست 
بحثي كليدي و بسيار مهم » توان در اين مسير داشت؟ هاي علمي مي توصيهچه «و » برداشت؟

  .باشد مي
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  يه اجتماعيسرما يريگ اندازه -6

وجود «و  »گستردگي روابط ديرپا«، »اعتماد«توجه به سه جنبه  ،گيري سرمايه اجتماعي در اندازه
هاي مربوط به اين  هاي تحقيقاتي متعددي در پژوهش ، به پيدايش استراتژي»هنجارهاي مشترك

گيري جنبه خاصي از مفهوم سرمايه اجتماعي  موضوع منجر شده است كه هر يك به اندازه
: ميان، استفاده از چهار سنجه عمده سرمايه اجتماعي قابل تشخيص هستنددر اين . اند پرداخته

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

  .وسعت و غناي شبكه روابط اجتماعي افرادو چهارم،  ؛قوت ارتباطات اجتماعي
 ،با اين حال ؛گيري سرمايه اجتماعي وجود دارد اي براي اندازه هاي مبتكرانه روش

ترين تعريف سرمايه  اول اينكه جامع. پذير نيست گيري واقعي آن به داليل مختلف امكان اندازه
دوم آنكه براي  .شود ا شامل ميراجتماعي، تعريفي چندبعدي است كه چند واحد تحليل 

مشكالت  ،هاي اجتماعي گيري مشخصات مفاهيم غيرملموس مانند جامعه، شبكه و ارگان اندازه
گيري  اندكي براي اندازه هاي علمي زيادي وجود دارد و سومين دليل اين است كه روش

ن شود و اين باعث شده محققي سرمايه اجتماعي وجود دارد كه در درازمدت از آن استفاده مي
مثل اعتماد به . هايي نزديك به آنچه واقعيت است را در نظر بگيرند معاصر مجبور شوند شاخص

ي دادن، نرخ رشد شركت مردم در انتخابات، عضويت در نهادهاي مدني، أدولت، تمايل به ر
  .…اند و  هاي داوطلبانه كرده هايي كه مردم فعاليت ساعت

مايه اجتماعي و اهميت آن در رابطه با توسعه، عليرغم اتفاق نظر نسبي در مورد تعريف سر
  .گيري تجربي اين مفهوم وجود دارد هاي بسياري در ميان پژوهشگران براي نحوه اندازه تفاوت

گيري در حال حاضر در حال آزمون است و اميد است كه  جديد اندازه ابزار ،با اين وجود
گيري  بنابراين اگرچه اندازه .بيايدوجود ه هاي قابل اعتمادي ب تر و سيستم هاي دقيق شاخص

  .ولي غيرممكن نيست ،سرمايه اجتماعي سخت است
  :كرده استگيري سرمايه اجتماعي معرفي  ت شاخص جداگانه براي اندازهف، هامتنرابرت پا

 .كنند درصد افرادي كه در انتخابات رياست جمهوري شركت مي )1

 .خوانند درصد افرادي كه روزنامه مي )2
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 .ه معتقدند بيشتر افراد جامعه قابل اعتماد هستنددرصد افرادي ك )3

در يك پروژه محلي يا كـار گروهـي مشـاركت     ،درصد افرادي كه بدون دريافت دستمزد )4
 .اند كرده

 .درصد افرادي كه عضو يك گروه يا انجمن شهروندي هستند )5

 .روند درصد افرادي كه به طور مرتب به كليسا مي )6

  .روند لوپ يا باشگاه ميدرصد افرادي كه به طور مرتب به ك )7
آنها را در چهار گروه عمده  واتناوهاي سرمايه اجتماعي،  بندي ديگري از شاخص در دسته
  :كند خالصه مي

هاي ورزشـي،   هايي نظير انجمن خانه و مدرسه، باشگاه ها و گروه ميزان عضويت در انجمن )1
 .علمي وهنري  ،اي و محافل ادبي حرفهو هاي صنفي  انجمن

 .تماد به ساير شهروندانميزان اع )2

ــت   )3 ــاركت در فعالي ــزان مش ــايي     مي ــور در گردهم ــات، حض ــر انتخاب ــدني نظي ــاي م ــا،  ه ه
ها و نماينـدگان پارلمـان و مقامـات     هاي سياسي، نامه نوشتن به روزنامه ها، مناظره راهپيمايي

 .حكومتي نظير امضاي طومار

هـاي همسـايگي و    يـه، گـروه  هاي داوطلبانه ماننـد نهادهـاي خير   ميزان مشاركت در فعاليت )4
  .هاي مذهبي تأهي

بخش عمده ادبيات مربوط به سرمايه اجتماعي را، به خصوص در  ،الذكر دو رويكرد فوق
در دسترس بودن اطالعات مورد نياز، كه . شكل داده است ،المللي زمينه مطالعات تطبيقي بين

هرچند . اين رويكرد بوده است در تثبيت هاي پيمايشي هستند، عامل مهمي مبتني بر داده عمدتاً
مند به موضوع سرمايه اجتماعي، گرايشي به سوي ارزيابي  هاي اخير و در محافل عالقه در سال

ترين شاخص سرمايه اجتماعي به چشم  هاي اجتماعي به عنوان مناسب كميت و كيفيت شبكه
امكان  خورد، اما محدوديت مطالعات موجود در اين زمينه به نحوي است كه هنوز مي

  )1384، يمزروع( .كند المللي را فراهم نمي هاي بين هاي جامع و مقايسه بررسي
 كه سنجش در تمامياست اين  ،سنجش سرمايه اجتماعيراه ترين  رسد كامل به نظر مي

  :صورت گيرد ابعاد
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پذيري و  شاركتو مهاي موجود بين افراد  ميزان ارتباطات و شبكه :سنجش ساختاري )الف
منظور، البته بايد توجه كرد كه . گيري باشد تواند يك شاخص اندازه اري ارتباط ميشدت برقر

  .ن استآتنها يك جزء كوچك از  ،مشاركت سياسي كهمشاركت اجتماعي است 
  .شاخص ديگر سرمايه اجتماعي است ،ميزان اعتمادپذيري در جوامع :سنجش محتوايي) ب
و تعاوني و عمل متقابل كه بين مردم  ميزان فداكاري و ايثارگري :سنجش كاركردي) پ

  .تواند شاخص سوم باشد مي ،يك دوره زماني صورت گرفته است
هر سطحي . كار برده عيار سنجش سرمايه اجتماعي بمعنوان ه توان سه شاخص فوق را ب مي

باشد كه خود  بيانگر سرمايه اجتماعي در لحظه سنجش مي ،گيري سرمايه اجتماعي از اندازه
اگر . بر سرمايه اجتماعي در آن لحظه استمؤثر آثار مثبت و منفي  برآيند تماميده دهن نشان

كه دهد  دست آمده نشان ميه مقدار ب ،محاسبه كنيم t1و  t0 سرمايه اجتماعي را بين دو لحظه
چه مقدار بوده ) tدلتا (ميزان خالص افزايش و يا كاهش سرمايه اجتماعي طي دوره زماني معين 

  )1384بند،  عالقه( .است

  سرمايه اجتماعيگيري و سنجش  مشكالت اندازه -6-1

كه از آن ارائه شد، با سه  يفي، با توجه به تعاريه اجتماعيو سنجش سرما يريگ اندازه يبرا
است و سنجش آن  يفير كيك متغي يه اجتماعيم؛ اول آنكه سرمايشو يمشكل عمده مواجه م

گر، يبه عبارت د. ر نخواهد بوديپذ امكان يكم يهاريمتغ يريگ معمول در اندازه يها با روش
ك ي ين اعضايو درجه انسجام ب يزان همبستگيسنجش م يبه معن يه اجتماعيسنجش سرما

را  يه اجتماعيم سرمايمستق يريگ مشكالت موجود در اندازه ين خود به خوبيگروه است و ا
  .دهد ينشان م

ز يرعضو نين افراد غيك جامعه، در بي يها و اعضا از گروه ين است كه جدايمشكل دوم ا
ن بسنده كردن به يبنابرا. خورد يبه چشم م ياز اعتماد متقابل، مشاركت و همكار يريمقاد

ده انگاشتن يناد يك گروه، به معناي يان اعضايدر م يدرجه انسجام و همبستگ يريگ اندازه
  .است يگر اعتماد و همكاريد يها شكل
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مختلف است كه قطعاً  يها ن گروهيه انزجار و تنفر در بمشكل سوم در ارتباط با درج
 يه اجتماعيزان سرمايان ميب يك عدد مشخص و قابل قبول برايآن به صورت  يريگ اندازه
  )1382دفر، يمؤ( .ستير نيپذ امكان

  :كند ايه اجتماعي بيان ميمدقيق سرسنجش موانع به عنوان سه دليل را  ز،ين امايفوكو
  ؛اجتماعي بعد كيفيتي سرمايه )1
  ؛چگونگي برخورد با اثرات مثبت خارج از گروه )2
  .نگري در قبال افراد غيرعضو منفي )3

ا يسنجش امكان گيري سرمايه اجتماعي در جوامعي كه  مورد روش جايگزين اندازه در يو
براي تخمين «. دكرسبه امحرا بايد انحرافات اجتماعي معتقد است كه  ،گيري ندارند اندازه

گيري  هايي كه مشكالت سنجش و اندازه اجتماعي ملت، در مقياس گروهذخيره سرمايه 
گيري  جاي سنجش و اندازهه ب. نها وجود دارد، يك روش جايگزين وجود داردآكمتري براي 

 ،به عبارت ديگرا يتوان نبود سرمايه اجتماعي  سرمايه اجتماعي به عنوان يك ارزش مثبت، مي
رم و جنايت، فروپاشي خانواده، مصرف مواد مخدر، طرح انحرافات اجتماعي از قبيل ميزان ج

هاي مرسوم  دعاوي و دادخواهي، خودكشي، فرار از پرداخت ماليات و موارد مشابه را به روش
وجود هنجارهاي رفتاري مبتني  ،فرض بر اين است كه چون سرمايه اجتماعي .گيري كرد اندازه

ود ببازتاب ن ،بالفعلبه صورت  تماعي نيزانحرافات اج كند، بر تشريك مساعي را منعكس مي
  )19، 1379، يتوسل( ».سرمايه اجتماعي خواهد بود

  سرمايه اجتماعيت يره و تقويساخت، ذخ -7

معيار اصلي شناخت سرمايه اجتماعي، روابط اجتماعي افراد و نحوه همزيستي آنها در يك 
را  و علل و عوامل تشكيل آنشناسي است  مرتبط با حوزه جامعه ،عاملن يالذا   .جامعه است

در علل و عواملي جستجو كرد كه در ساخت فرهنگ، آداب و سنن، معيارها، هنجارها و  بايد
را رقم زده و  ها و حتي قوانين رسمي يك جامعه اثرگذار بوده و شكل كنوني آن ارزش
  .اند را به ارمغان آورده ياجتماعسرمايه از اي  درجه
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هاي اجتماعي را در تئوري  ها و همياري اصلي ايجاد همكاريعامل  ،هرچند اقتصاددانان
دهند كه  كنند، ولي شواهد تجربي به ندرت نشان مي جستجو مي »ها تئوري بازي«  خود به نام

ابتدا به عنوان يك استراتژي  ،گردهمايي اعضاي يك گروه براي رسيدن به يك هدف معين
  .آغاز شده باشد ،گونه كه اقتصاددانان معنقد هستند در بازي، آن

طور قطع به تنها چيزي كه ه ب ،گيرد هنگامي كه انجمن حمايت از محيط زيست شكل مي
بلكه آنچه مهم است . انتخاب يك استراتژي براي بازي در برابر يك رقيب است ،دانديش نمي

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 باز نبنابراين ريشه تشكيل اين انجم. ت كشانده استزيس

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 آنولي تداوم  ؛اين همياري در اينجاست

  .واهد انگيختخباخت بر هاي برد و استراتژي

  نظر جيمز كلمناز ساخت سرمايه اجتماعي عوامل  -7-1

: عوامل ساخت سرمايه اجتماعي از چهار دسته خارج نيست ،جيمز كلمنبر مبناي نظر 
  )1377، يصبور(
  ؛عوامل نهادي )1
  ؛عوامل خودجوش )2
  ؛عوامل بيروني )3
  .عوامل طبيعي )4

را در جدول ها آنكه بل تقسيم هستند هاي كوچكتري قا هريك از اين عوامل خود به گروه
  .توان مشاهده كرد مي 1- 2
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  بندي عوامل ساخت سرمايه اجتماعي طبقه - 1- 2جدول 

 هاي جزئي گروه هاي كلي گروه رديف

 عوامل نهادي 1
  ييعقال

 ييغيرعقال

 عوامل خودجوش 2
  ييعقال

 ييغيرعقال

 عوامل بيروني 3

  دين
  ايدئولوژي

 تركفرهنگ و تجربه تاريخي مش

 عوامل طبيعي 4
  خويشاوندي
 نژاد و قوميت

  
يعني به عنوان . گيرد در گروه عوامل خودجوش جاي مي ،تئوري بازي ،بندي در اين دسته

ز اتواند يكي  لذا نظريه بازي هرچند مي. شود گروه مشاهده مي 9اي در يك گروه از  شاخه
اثر  يدارا ير عوامل اجتماعيان سايدر م يباشد، ولدهنده سرمايه اجتماعي  عوامل تشكيل

  .تري است رنگ كم

  عوامل نهادي -1- 7-1

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 سازمان ثر واقع شده و نظام هدفؤمردم م

و ايجاد نظام  نواسطه وضع قوانيه اد، دولت است كه بمثال بارز از يك نه. كند ايجاد مي
  .شود موجب تشكيل سرمايه اجتماعي مي ،دار هدف

ها را  گردند تا انسان ي 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



 نظارت همگاني و سرمايه اجتماعينظارت همگاني و سرمايه اجتماعينظارت همگاني و سرمايه اجتماعينظارت همگاني و سرمايه اجتماعي                    82828282

 

نهادها و  ها،شوند كه بر پايه آن اي وضع مي هاي دموكراسي نيز قوانين به گونه در نظام
مانند احزاب رسمي يا  ؛هاي غيررسمي هستند ابند كه مسئول ترويج ارزشيرسميت  ييها تشكل
  .ي مردمياه تشكل

 يگ گروه بر گروهطلبي و سلطه ي معتقد است، هرگاه رفتاري در اثر قدرت فوكوياما
ي در تشكيل سرمايه اجتماعي يديگر در جامعه شكل بگيرد، بعنوان يك عامل نهادي غيرعقال

  )1379، يتوسل( .رود به شمار مي

  عوامل خودجوش -2- 7-1

هاي متقابل  جاي قانون و ديگر نهادهاي رسمي از كنشه صورت خودجوش به هنجارهايي كه ب
به عنوان عوامل  ند،هاي تعمدي نيست و ناشي از انتخاب آيند وجود ميه اعضاي يك اجتماع ب

شوند كه به دودسته عوامل خودجوش  نظر گرفته مي خودجوش در ايجاد سرمايه اجتماعي در
  .شوند جوش غيرعقاليي تقسيم ميدعقاليي و عوامل خو
هرچند غيرعمد ولي براساس  ،هاي افراد يك اجتماع در تقابل با يكديگر هنگامي كه كنش

ساز تشكيل سرمايه  آورد كه زمينه وجود ميه گيرد، هنجارهايي را ب قل و تفكر صورت ميتع
ولي  .اين دسته عوامل جاي دارد ءتئوري بازي اقتصاددانان جز ،رو از اين. اجتماعي است

مانند همياري و همكاري  ،هاي متقابل، غيرمنطقي و تصادفي باشد هنگامي كه اين كنش
صورت غريزي صورت ه كندو كه بدون هيچ تعقل و تفكر و بزنبورهاي عسل در ساخت 

  .گردند بندي مي ي دستهيگيرد، با نام عوامل خودجوش غيرعقال مي

  عوامل بيروني -3- 7-1

ه هنجارهايي است كه از جايي غير از همان اجتماعي كه در آن ب ،منظور از اين دسته عوامل
ايدئولوژي و فرهنگ يا تجربه  ،مذهب همچون دين و يعوامل .گيرند ميسرچشمه  ،كار رفته

  .گردند مي بندي طبقهاين گروه ء جز ،مشترك تاريخي
 عنوانبلكه به  ،عامل ايجادكننده اخالق در كار عنوانبه دين نه تنها به  وبر« ،كلمنبيان به 

  ».كند ميهاي اعتماد در روابط تجاري و مبادالت اقتصادي توجه  عامل ايجادكننده شبكه
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ميل به  ،نامند ميرا جامعه مدني  بخش غيردولتي كه آن ميتما ،امروزمدرن در دنياي 
ها  بخش اعظم هنجارها از فرهنگ ،از طرف ديگر .ها دارند سازمان يافتن پيرامون ايدئولوژي

  .كه بتوان ارتباطي بين آنها و مذهب يافت بدون آن ،شوند ميناشي 

  عوامل طبيعي -4- 7-1

و نژادي  ميهاي قو يگصورت روابط خويشاوندي و همبسته وامل بدو دسته از ع ،ن گروهاي در
 هاهميت خويشاوندي در مقايسه با ديگر ساختارهاي اجتماعي از يك جامعه ب .گيرند ميقرار 

طور كامل محو ه اي خويشاوندي ب اما درهيچ جامعه ؛كند ميجامعه ديگر به ميزان زيادي فرق 
نه اجتماعي بودن  ،گويد ميلوم طبيعي وجود دارد كه از ع اي شواهد قابل مالحظه .نشده است

  .تنها در انسان بلكه در ديگر موجودات نيز امري ذاتي است
، ها تا حدي ريشه در فرهنگ دارد در عين حال كه اجتماعي بودن در انسان، از سوي ديگر

  .ستبسيار مرتبط از ينهاي بنياني به سمت اجتماعي بودن و با مسائل ژنتيكي  با گرايش
 .نديآ يبه شمار ممنابع مهم هويت ، از مردمبه اعتقاد كه  قوميت و نژاد از مقوالتي هستند
هاي اجتماعي در  شناسي و طبيعي و حتي كنش ل 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 دستهاي ممكن است هرچند .آيند ميشمار ه ب

 بسياري از .دهد ميه به دست ألاما دست كم تصويري از وسعت و پيچيدگي مس ،را در برگيرد
هنجارهايي كه از  مثالً .پوشاني نيز هستند بلكه داراي هم ،ن منابع نه تنها نافي يكديگر نيستنداي

ا فشارهاي يمذهب و  ،در عين حال به وسيله قانونتوانند  يم ،اند يافته أي منشعوامل طبيع
  .تقويت شوند ،اجتماعي خودجوش

 ختهجادكننده سرمايه اجتماعي را شنااي ن است كه طيف وسيعي از منابعياحائز اهميت نكته 
ده سرمايه جادكنناي بنابراين انتخاب منبع .هاي هريك را تشخيص دهيم و امكانات و محدوديت

كامل جايگزين  ورطه توانند ب ميطور قطع ابزارهاي نهادي نه ب .اجتماعي داراي اهميت است
جايگزين ابزارهاي نهادي توانست د خواهنن عوامل نيز ناي عوامل خودجوش يا بيروني گردند و

  )1382دفر، يمؤ( .شوند
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طوالني  ياجتماع مايهگيري و انباشت سر كه فرآيند شكل در حالي ،توان گفت مي جهيدر نت
سازي آن  كارگيري و فعاله هاي ب ورهد ي، ولدهد مينحوي تدريجي و ناآشكار رخ ه است و ب

در  ؛العاده نياز دارد كارآمد و فوق ،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 ،صورت ناي غير

سالم همين است كه يا در كار انباشت سرمايه اجتماعي  شاخص تشخيص جوامع پويا و
هيچ توليد و  ،سالم نيمها يدر مقابل در جوامع ناسالم  ؛اند و يا سرگرم به كاراندازي آن خويش

  .رود ميهاي اجتماعي مردم در مسيرهاي انحرافي هدر  گيرد و ذخيره ميانباشتي صورت ن

  يه اجتماعيجاد سرماينقش دولت در ا -7-2

  :ها براي تقويت سرمايه اجتماعي عبارتند از ولتدهمترين اقدامات م
  تشويق و تقويت تشكيل نهادهاي مدني )1
  هاي عمومي سازي آموزش غني قويت وت )2
  جهت حضور داوطلبانه در نهادهاي اجتماعي مين امنيت شهروندان درأت )3
قتصـادي، فرهنگـي و اجتمـاعي و واگـذاري     هـاي مختلـف ا   گـري بخـش   پرهيز از تصـدي  )4

ــراي جلــب مشــاركت آنهــا در فعاليــت  ههــاي مربوطــ فعاليــت هــا و  بــه نهادهــاي مردمــي ب
هاي اعتماد بـين آحـاد مختلـف     ايجاد و تقويت نهادهاي اجتماعي و شبكه يبراسازي  زمينه
  )1379، يتوسل( .مردم

 .هاي دولتي است دستگاهثر از عملكرد أبه شدت مت ،سرمايه اجتماعي در يك جامعه
تواند به ايجاد و توسعه سرمايه اجتماعي ياري  هاي مختلف مي هاي دولتي از راه عملكرد سازمان

قبول جامعه و منطق  هايي دست بزنند كه مورد هاي دولتي بايد به فعاليت امروزه سازمان. رساند
خود را با اين مهم تطبيق دهند، هاي دولتي كه نتوانند  آن دسته از دستگاه. هاي آن باشد با ارزش

ها بخواهند جايگاه خود را در  به عبارت ديگر، اگر سازمان. در عرصه عمل موفق نخواهند بود
شان شود، الزم است  جامعه حفظ كرده و به نحوي عمل كنند كه باعث بقا، توسعه و موفقيت

به ) ارباب رجوع(در عملكرد خود تجديدنظر كرده و تعهدات خود را نسبت به شهروندان 
در يك  ،هاي دولتي سلب اعتماد كنند بديهي است اگر شهروندان از سازمان. درستي ايفا كنند
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ها و هم شهروندان  هم سازمان ،)فقير شدن جامعه از جهت سرمايه اجتماعي(اعتمادي  فضاي بي
  .متضرر شده و خسارت خواهند ديد

 ر است به جامعه مدني سپرده شود، درهاي دولتي وقتي بخواهند وظايفي را كه بهت بنگاه
ريزي اجتماعي  بنابراين، نخستين اصل برنامه. كنند دست 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. آيند برميهايي را انجام دهند كه از عهده آنها  اقدامات و فعاليت

به جامعه مدني  ،توانند اجرا كنند تر و كمتر متمركز مي بايد وظايفي را كه نهادهاي كوچك
هاي  توان به توليد سرمايه اجتماعي توسط سازمان فقط در اين صورت است كه مي. بسپارند

  .دولتي اميدوار بود
ي دولت، جز ازطريق ها يچيدگي فعاليتدر شرايط كنوني و باتوجه به گستردگي و پ

راه ديگري براي ادامه حيات  ،انديشي با شهروندان در يك ساختار مشاركتي مشاركت و هم
اي است كه  شده ريزي يند طرحآآموزش و توانمندسازي، فر .مديريت دولتي وجود ندارد

. كنند يمه را مشاهد 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. آزادمنشانه يا مراكز يادگيري همت گمارند

اند،  دهشيگر كار كنند و از ابتداي كار در اجراي اموري كه تعيين و مشخص بهتر با يكد
  .مشاركت ورزند

. مناسب و عادالنه با ارباب رجوع باشد شايد مهمترين بعد كيفيت در بخش دولتي، رفتار
رفتار ناعادالنه با مردم توسط  ،شود كه موجب از ميان رفتن سرمايه اجتماعي مي ييكي از مسائل

كارگزاران بخش دولتي بايد بر اين  ،براي ايجاد سرمايه اجتماعي. هاي دولتي است سازمان
در  درو، باي از اين. عارضه غلبه كرده و نوعي رفتار توأم با عدالت را با ديگران برقرار سازند

كنندگان هستند، دقت ويژه كرد و آنهايي را برگزيد  انتخاب كارمنداني كه در تماس با مراجعه
هاي دولتي با سلوك و رفتار عادالنه با مردم  سازمان. خصوصيات بارز اخالقي باشند كه داراي
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اعي ايجاد نتيجه سرمايه اجتم بود تا اعتماد شهروندان را به خود جلب كرده و در قادر خواهند
  )1383، يالوان( .كنند

  در جامعه و سازمان يه اجتماعيسرما جاد و توسعهياعوامل  -7-3

ران از يمد ييشود، جدا يدر سازمان م يه اجتماعيرفتن سرما انيكه موجب از م ياز مسائل يكي
توانند به  يمختلف م يها ران از راهيمد. است) يمراتب ساختار سلسله رينظ(كاركنان سازمان 

در سطح (از آنها مربوط به جامعه  يرسانند كه بعض ياري ياجتماع هيتوسعه سرماو جاد يا
ه يت سرمايبا توجه به اهم .است) در سطح خرد(درون سازمان مربوط به  يبرخ و) كالن

ش يجاد و افزايا يبرا يمختلف ي، الزم است برنامه هايو سازمان يدر توسعه اجتماع ياجتماع
  :ن اقدامات عبارتند ازياز ا يبرخ. رديه انجام گين سرمايره ايذخ

  اتياخالق به يبندياپ -1- 7-3

 جاديا با رند،يگ يم كار به يسازمان ماتيتصم و لكردعم در را ياخالق اصول كه يرانيمد
 اصول نييتب و فيتعر در البته .كنند يم جاديا ياجتماع هيسرما ،اتياخالق بر يمبتن يروابط
 كه را يواحد ياخالق اصول توان ينم يسادگ به و دارد وجود ياريبس يها يدشوار ،ياخالق
 در را ياخالق اصول ،تيريمد شمندانياند .آورد دست به باشد، همگان قبول و توافق مورد
 احساس« ياخالق اريمع دسته سه از دوبل .اند داشته انيب گوناگون يها صورت به خود يها نوشته
 توجه .برد يم نام »يرخواهيخ و يشيدوراند«و » يفرد تيمسئول« ،»حكومت مقابل در تيمسئول

 منبع چهار از .سازد يم قادر ياخالق يريگ ميتصم به سازمان در را فرد مجموعاً عامل سه نيا به
ز ين» يشخص مصلحت« و »يسازمان مصلحت« ،»يحكومت مصلحت« ،»يعموم مصلحت« گريد
 ياخالق اصول توان يم منبع چهار نيا از استفاده با .شود يم برده نام ياخالق اصول نيتدو يبرا

 ،يشخص و يسازمان ،يحكومت ،يعموم جهت چهار از كه كرد نيتدو سازمان يبرا را يجامع
 ياجتماع هيسرما دهنده توسعه و كننده نيتضم آنها براساس عمل و داشته نظر در را ها مصلحت

 .باشد
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  ياجتماع تيمسئول احساس -2- 7-3

 جامعه ياعضا و افراد كه است رابطه نيا در و دارند قرار ايپو يتعامل در هم با جامعه و سازمان
 .نباشد يسازمان نفع و سود فكر به تنها و كند تيمسئول اساحس آنان مقابل در سازمان لنديما

 تيمسئول احساس آنها به نسبت ها سازمان تيريمد كه كنند حاصل نانياطم شهروندان هرگاه
 دايپ سازمان مقابل در يمثبت يتلق شند،ياند يم جامعه مقابل در بودن پاسخگو به و كنند يم
  .شود يم ديتول ياجتماع هيسرما ،ماداعت و نانياطم جو نيا پرتو در و كنند يم

  وحدت با جامعه -3- 7-3

 جامعه با رانيمد ييجدا شود، يم ياجتماع هيسرما رفتن انيم از موجب كه يمسائل از يكي
 رانيمد يحالت نيچن در .كند يم جلوه »آنها« و »ما« بودن متفاوت عارضه صورت به كه است
 نيا .كنند يم احساس ييجدا ،كنندگان مراجعه و ودخ نيب و ننديب يم متفاوت گرانيد با را خود
 از را جامعه اعتماد و گذارد يم يجا رب يمنف اثر رانيمد يرفتارها و ماتيتصم بر ،نگرش نوع

 ينوع و غلبه ييجدا نيا بر ديبا رانيمد ياجتماع هيسرما جاديا يبرا .كند يم سلب سازمان
 ان،يمشتر مراجعان، كاركنان، كه بدانند ديبا نهاآ .كنند احساس گرانيد با وحدت و يگانگي

 به وستهيپ و وابسته و ريمد عنوانه ب »ما« از يجزئ بلكه ستند،ين »آنها« ،گانيهمسا و شهروندان
  .ديد ميخواه بيآس هم ما ،ننديبب بيآس آنها اگر .هستند »ما«

  سازمان در اعتماد جاديا جهت در تالش -4- 7-3

ن يب» ياعتمادساز« يران و رهبر سازمان براينه، تالش مدين زميگر از اقدامات مهم در ايد يكي
ز صرفاً با ياعتماد ن. مختلف است ين واحدهايز بيو ن يسازمان يها و واحدها گروه ياعضا

ها پس از كسب شناخت  انسان. رديگ يج شكل ميجاد روابط و ارتباطات مستمر موفق و به تدريا
ن افراد و ين امر هم در روابط بيا. كنند ياعتماد مج، به هم يگر و به تدريكديمناسب از 

متأسفانه . ت استياهم يها دارا ن سازمانيمختلف درون سازمان و هم در روابط ب يواحدها
 يسازمان ياست كه افراد و واحدها يا ها به گونه از سازمان يارينوع روابط و ارتباطات در بس

اعتماد  يها جاد شبكهيا ينه الزم برايعتاً زميبگر كسب نكرده و طيكدياز  يمناسب يشناخت واقع
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ار مؤثر يبس ين فرهنگيجاد چنيران سازمان در ايمد يرو نقش رهبر نياز ا. فراهم نخواهد بود
  )1382 رحمانپور،( .است

و آمـوزش   يعمـوم  يها در آموزش يه اجتماعيسرما يتوجه به ارتقا و مداوم ديتأك -7-3-5

  كاركنان

هاي آموزشي  ندهاي موجود در جوامع براي ايجاد سرمايه اجتماعي، نظاميآفرن ياز مهمتر يكي
هاي دانشگاهي، نقش  هاي عمومي در تمامي سطوح و نيز آموزش گذر افراد از آموزش. است

هاي فرهنگي در سطح جامعه به شدت متأثر  مؤلفه .داراست  اصلي را در ايجاد اين نوع سرمايه
  .بيتي هستندهاي آموزشي و تر از عملكرد نظام

 يها برنامه .دارد ازين تفكر طرز و رفتار رييتغ به ،ياجتماع هيسرما از استفاده و جاديا
خته، موآ را ديجد يرفتارها دارند قصد كه است يافراد يبرا مطلوب يالگو جامع، يآموزش

 هيسرما جاديا يبرا رانيمد مهم فيوظا از يكي رو، نيا از .كنند اجرا و كشف مشاهده،
 و يسازمان درون آموزش يبرا يمشخص و مداوم يها فرصت كه است نيا ،ياعاجتم
 .كنند ابالغ كاركنان به و هيته مشاغل سطوح يتمام يبرا ساالنه برنامه و نيتدو يسازمان برون
استفاده  .دباشد بستر مناسبي براي تقويت سرمايه اجتماعي نتوا هاي آموزشي كاركنان مي دوره

ز يو ن يگروه يقاتيتحق يها و پروژه يكار يها مانند گروه يروهگ يآموزش يها از روش
 يها ت شبكهيجاد و تقويتواند در ا يم يكار يندهايدر قالب فرآ يگروه يريادگيت يتقو

ز كاربرد ين يتيريمد يها كه امروزه در آموزش يآموزش يها يباز. ار مؤثر باشدياعتماد بس
  )1380، يعلو. (د هستندي، مفين رابطه به طور مؤثريدارند، در ا ياديز

  مشاغل چرخش -6- 7-3

 چرخش .است ياجتماع و يانسان هيسرما تيتقو و جاديا ،يشغل چرخش مهم اهداف از يكي
 ريسا يها تيفعال و فيوظا شناخت ضمن كه دهد يم كاركنان به را فرصت نيا مشاغل،
 در و دهند شيافزا رگيهمد با را خود تعامل و ارتباطات خود، يتوانمند شيافزا و مشاغل

 امر نيا. بخشند گسترش، است ياجتماع هيسرما جوهره كه، را يجمع اعتماد روح جهينت
  )235، 1382 ،يالوان( .شود يم كاركنان تجربه و دانش ليتسه و ميتسه موجب
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 ،يادار تخلفات ،ينظارت متعدد ينهادها حد، از شيب يها بخشنامه و ها دستورالعمل وجود
 در ياجتماع هيسرما ضعف يها نشانه جمله از ،سازمان به كاركنان يياعتنا يب و يپراكن عهيشا

  .تاس ياجتماع هيسرما جاديا در سازمان ضعف يعبارت به اي سازمان

  كاركنان يشغل تيرضا شيافزا -7- 7-3

 وجود به ديتول يابزارها ليتسه و دادن شكل يبرا مواد در راتييتغ جاديا با ،يكيزيف هيسرما
 .دهد يم شيافزا را آنان يها ييتوانا و ها مهارت افراد، نگرش رييتغ با يانسان هيسرما .ديآ يم

 شده دگرگون يا وهيش به كاركنان انيم روابط كه ديآ يم وجود به يهنگام زين ياجتماع هيسرما
 يفضا رو، نيا از .دهند انجام را خود فهيوظ و نقش يراحته ب بتوانند آنان از هركدام كه باشد

 تينها در و كاركنان يشغل تيرضا شيافزا باعث يهمكار و اعتماد صداقت، تفاهم، بر يبتنم
  .شود يم يسازمان يور بهره

  داريپا توسعه از تيحما -8- 7-3

 و دهد يم ارائه يطيمح ستيز و يانسان ،ياقتصاد توسعه از را يديجد مفهوم داريپا توسعه
 منابع ،داريپا توسعه در .كند يم قلمداد يطيمح ستيز و يانسان رشد معادل را يواقع توسعه

 ها سازمان ياصل فهيوظ آنها از حفاظت كه شوند يم يتلق ييها هيسرما همچون يطيمح ستيز
 كرامت و ارزش انسان عت،يطب حفظ ضمن آن در كه است مقبول يا توسعه و ديآ يم شمار به

 شهرت داريپا توسعه همانا كه رشد و توسعه از يتفكر نيچن براساس .ندهد دست از را خود
 اهداف تنها آن در كه هستند رو روبه توسعه از يديجد ساختار با ها سازمان رانيمد است، افتهي

 .است فراوان ديتأك مورد زين يانسان و يطيمح ستيز يها جنبه بلكه ست،ين نظر در ياقتصاد
 جاديا و ياجتماع تعدال توسعه ،ييفقرزدا ،يعيطب منابع حفظ ،ياقتصاد يياكار و شرفتيپ

 از يوجه سه يالگو كي در ياصل اهداف زمره از ،يهمگان شرفتيپ يبرا برابر يها فرصت
 همزمان عتيطب و انسان اقتصاد،كه در آن  الگو، نيا از استفاده با رانيمد .ندهست داريپا توسعه
 ،يصاداقت دگاهيد سه در ييهمگرا و تقارب ينوع كه كنند تالش ديبا ،هستند توجه مورد
 يها دگاهيد .بروند ندهيآ استقبال به نگرش نيا با و آورند وجود به يطيمح ستيز و يانسان

 منابع، يها تيمحدود به توجه با يانسان رفاه رساندن حداكثر به يبرا ياقتصاد كارشناسان
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 هيسرما كي عنوان به يبشر ستيز طيمح ينگهدار و حفظ نهيزم در شناسان طيمح يها دگاهيد
 محور عنوان به انسان تياهم و ارزش مورد در شناسان جامعه نظرات نقطه و يشدن تمام و يعيطب

 به .كنند يم فايا داريپا توسعه جامع يالگو يريگ شكل در را ياصل يها نقش توسعه، ياصل
 است يديمد مدت .است يانسان و ياخالق يا توسعه ما عصر در مطلوب توسعه ،گريد عبارت

 زمان اكنون هم .است بوده حاكم ياقتصاد يها يريگ ميتصم بر يمال نظرانه كوتاه يارهايمع كه
 .ميبرگردان اقتصاد علم به را يانسان و يطيمح ستيز يها تيواقع تا است دهيرس فرا آن
  )1386شناس،  حق(

  يا و حرفه ي، صنفياجتماع يت نهادهايق و تقويتشو -9- 7-3

ه يش سرمايافزا يبرا يراساخت يها حل از راه يكي، ياجتماع يت نهادهايو تقو جاديق به ايتشو
جاد ينه ايده و زميت مشترك گرديهو يدارا ياجتماع يافراد در قالب نهادها. است ياجتماع
هاي  تقويت شبكهز، يننتيجه فعاليت گروهي موفق . شود يجاد ميدر آنان ا يگروه يها يهمكار

ها و  تشكيل گروه. پذير است نيز امكان ايجاد چنين نهادهايي در سطوح سازماني. اعتماد است
ها با مشاركت داوطلبانه كارشناسان و متخصصان  اي در سازمان هاي تخصصي و حرفه انجمن

باعث به  ييها ن گروهيجاد چنيا. ها شود تواند موجب افزايش سرمايه اجتماعي در سازمان مي
ده و در صورت يگردن اعضا يدر ب يا و حرفه يتخصص يها وجود آمدن هنجارها و ارزش

در سازمان شود و  يرسم ينظارت و سرپرست يها نهيتواند موجب كاهش هز يت مناسب ميهدا
در اعضا، موجب  يا و حرفه يك گروه تخصصيت احساس تعلق به يعالوه بر آن، با تقو

ط و يشرا يا چنانچه به افراد متخصص و حرفه. ز گرددين يو رشد فرد يزشيش سطح انگيافزا
ن خود را فراهم كرده و با يب يارتباط يها ل شبكهيتشك يها نهيمناسب داده شود، زم امكانات

ت ارائه خدمات در تخصص مربوطه خواهند يفيك ي، موجب ارتقايا حرفه يجاد هنجارهايا
ان يجرتوان تشويق و هدايت كلي  بنابراين نقش مديران رسمي سازمان در اين رابطه را مي. شد

  .نهادهايي دانستايجاد و تقويت چنين 
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  يو سازمان يفرهنگ اجتماع يساز يغن يبرا يزير برنامه -10- 7-3

هاي فرهنگي يك سيستم  منتج از ويژگي، ير اقتصاديك متغي به عنوان يه اجتماعيسرما
سرمايه اجتماعي تبلور اقتصادي فرهنگ اجتماعي يا سازماني  ،به بيان ديگر. اجتماعي است

سازي  بنابراين هرگونه اقدامي از طرف مديران براي غني. افراد استمبتني بر اعتماد و مشاركت 
 يت فرهنگ سازمانيريمد .تواند موجب افزايش سرمايه اقتصادي شود فرهنگ سازماني مي

 يفرهنگ يها ت مؤلفهيتواند موجب تقو يم يفرهنگ يها و سمبل يعمدتاً با توجه به نقش رهبر
مشترك، مشاركت،  يا ندهيرك، احساس تعلق به آمشت يو سازمان يت گروهير احساس هوينظ

جاد يها با ا ران سازمانين باره مديدر ا. و موارد مشابه گردد يو گروه ين فرديب ياعتمادها
از كاركنان  يت روانيبا كاركنان، حما يمراسم و جلسات عموم ي، برگزاريمشاركت يها نظام
. گام بردارند يفرهنگ سازمان يساز يتوانند در جهت غن يم يمناسب نقش رهبر يفايو ا

ار مؤثر و منحصر به ينقش بس يامروز دارا يايز در دنين يارتباط يها استفاده مؤثر از رسانه
، پوسترها، يداخل يها ات و خبرنامهيتوان با استفاده از نشر يز مين يدر سطح سازمان. است يفرد

، يعلو( .اقدام كرد يفرهنگ يها هت مؤلفيتقو ي، در راستايا انهيرا يها شبكه يها و حت لميف
1380(  

  يه اجتماعيسرما ياياح -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 .شود اعتماد ممكن مي

كه  ـامات دولتي بايد دست به ترميم اعتماد مخدوش شده مردم منظور احياي اعتمادسازي، مق
بزنند و راه اين كار نيز نشان دادن و  ـهاي گذشته صورت گرفته  به واسطه خلف وعده عمدتاً

دوم، از آنجا كه . سف هستندأهايشان مت از عملي نشدن وعده ابراز اين نكته است كه حقيقتاً
محدوديت منابع و امكاناتشان است كه آنها را به شدت در  ،اعتمادي در ميان افراد يك ريشه بي
كند، يك راه  پذير مي هاي موجود در اعتمادورزي نسبت به بيگانگان آسيب مقابل ريسك
از  اين كار عمدتاً؛ كاهش اين ريسك از طريق افزايش منابع و امكانات است ،احياي اعتماد
سوم، با توجه . يع مجدد درآمد ميسر استهاي معطوف به عدالت اجتماعي و توز طريق 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  غياب سازوكارهاي قانوني نيز به داليل اخالقي به تعهدات خود پايبند مي

چهارم، اگر چه مطالعات . گذرد يمبراي احياي اعتماد اجتماعي از مسير احياي حيات اخالقي 
 هاي داوطلبانه معموالً هاي مدني و انجمن كه مشاركت افراد در فعاليت  اند بسياري نشان داده

يابد  كند، اما اين امر تنها در صورتي تحقق مي سطح باالتري از اعتماد را در ميان آنها ايجاد مي
تعامل ميان افراد را فراهم كرده و به شناخت  زمينه ،ها ها و انجمن هاي اينگونه گروه كه فعاليت

  .تر اعضا از يكديگر بينجامد عميق
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( .ران و نيز پايبندي به اصل عدالت و برابريبازي، تقويت تحمل ديگ

  رانيدر ا سرمايه اجتماعيت يوضع -8

 و است جنيني مرحله در هنوز ،ايران در آن گيري اندازه و اجتماعي سرمايه از بحث
 ،المللي بين انداز چشم در كه است حالي در اين .دارد وجود باره اين در اندكي هاي پژوهش
 گرفته انجام يافته توسعه و صنعتي كشورهاي مورد در ويژه به زيادي هاي پژوهش و مطالعات

 كشورها اين در اجتماعي رمايهس وضعيت تحليل به خوبي به كه هايي پژوهش و مطالعات. است
 هر رخداد داليل و كشوري بين مقايسه يك امكان و پرداخته آن نزول يا صعود روند و

 ديگر استفاده براي را پرباري و  غني ادبياتو عالوه بر آن،  است آورده وجود به را وضعيت
  .فراهم نموده است جوامع

 كه است همراه جدي هايي چالش با ايران در اجتماعي سرمايه تحول آماري بررسي
 ،هيافت توسعه كشورهاي از بسياري در. است اعتماد قابل اطالعات وجود عدم آنها مهمترين

 »عمومي اجتماعي پيمايش« به موسوم هاي پيمايش طريق از نياز ردمو اطالعات از زيادي بخش
 در. شوند مي گردآوري اند، شده انجام كم هاي فاصله با و منظم طور به كه ها سرشماري نيز و

 هاي طرح دفتر توسط آن موج دو تاكنون كه ،»ايرانيان هاي نگرش و ها ارزش« پيمايش ايران،
 مورد هاي داده توليد جهت در اي اوليه گام شده، انجام ياسالم ارشاد و فرهنگ وزارت ملي
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 در فقطو  نوپاست بسيار هنوز پيمايش اين اما. است اجتماعي سرمايه گيري اندازه براي نياز
 از كاملي تصوير تواند نمي آن هاي داده به اتكا لذا ؛است شده انجام 1382 و 1379 هاي سال

  )1384، يمزروع( .هدد دست به ايران جامعه درازمدت تحوالت
كه به سفارش » آن ارتقاء هاي راه و ايران در اجتماعي سرمايه بررسي« پژوهشبراساس 

 انجام تحقيقات به مراجعهصورت گرفته است،  1384 الدر س فرهنگي انقالب عالي شوراي
 ثرؤم متغيرهاي كه دهد مي نشان فراتحليل انجام براي ايران در اجتماعي سرمايه موضوع با شده
 ،مختلف تحقيقات در مفهوم اين دهنده تشكيل عناصر يا و اجتماعي سرمايه گيري شكل بر

 يك روي بر يكسان متغيرهاي ،تحقيقات از برخي در كه اي گونه به ؛اند داشته گوناگوني اثرات
 به است ممكن امر اين. اند بوده رابطه بي آن با يا و داشته منفي يا مثبت اثرات مشخص متغير
 جوامع تحقيق، اجراي متفاوت هاي زمان به توان مي آنها جمله از كه باشد گوناگون لدالي

 اشاره گيري نمونه يا و مفاهيم نمودن عملياتي متفاوت هاي روش و ها شيوه گوناگون، آماري
 روي بر بيشتري هاي فراواني و ها همساني نتايج، هاي تفاوت عليرغم ،مجموع در اما. داشت
 .خورد مي چشم به متغيرها بين در روابط از برخي

 گرفته نظر در اجتماعي سرمايه اصلي عناصر عنوان به پژوهش اين در كه اي مفهومي عناصر
 نهادي، اعتماد عمومي، اعتماد ،اجتماعي و سياسي عمومي، امور به آگاهي :از عبارتند ،اند شده

 و مذهبي يررسميغ مشاركت اي، خيريه غيررسمي مشاركت هميارانه، غيررسمي مشاركت
 .رسمي مدني سساتؤم و ها سازمان ها، انجمن ها، اتحاديه در شركت

 به نظري، مدل براساس ايران در اجتماعي سرمايه فراتحليلي، هاي يافته مطابق كلي طور به
  :پذيرد مي ثيرأت شرح اين به عواملي از اهميت ترتيب
 ،شناختي ـ ذهني ابعاد در عياجتما سرمايه بر مثبت و مستقيم همبستگي ،»ديني تعهد« −

 رسمي مشاركت انواع يعني مشاركتي، ـ رفتاري ابعاد در و نهادي و عمومي اعتماد يعني
 .دارد غيررسمي و

 لحاظ به كه اي گونه به است؛ اجتماعي سرمايه بر ثرؤم عوامل از نيز »تحصيالت« −
ن يا رابطه. دوش ميمحسوب  اجتماعي سرمايه بر ثرگذارا عامل دومين عنوان به ،اهميت
 هاي مشاركت از غير به كه است صورت اين به اجتماعي سرمايه مفهومي عناصر باعامل 
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 عمومي، اعتماد يعني عناصر ساير با ،دارند آن با معكوس همبستگي كه غيررسمي
 .دارد مستقيم معنادار همبستگي ،رسمي مشاركت و توجه و آگاهي نهادي،اعتماد 

 و معنادار رابطه اجتماعي سرمايه عناصر با نيز »خانواده اياعض از يكي رسمي مشاركت« −
 .است رابطه بيبا آن  كه نهادي اعتمادعنصر  از غير به ؛دارد مثبت

 سرمايه از ،سال 25 سني ميانگين با جوانان به نسبت سال 51 سني ميانگين با »ميانساالن« −
 از غير به ،اجتماعي سرمايه عناصربا  املع اين .ندهست برخوردار باالتري اجتماعي
 .دارد مثبتو  معنادار ابطه، راست رابطه بيبا آنها  كه رسمي مشاركت و توجه و آگاهي

 بين در .برخوردارند بيشتري اجتماعي سرمايه از ،مهاجرين به نسبت »غيرمهاجرين« −
 با معناداري رابطه كه عمومي اعتماد از غير به اجتماعي، سرمايه مفهومي عناصر

 مشاركت و رسمي هاي مشاركت و توجه و آگاهي نهادي، اعتماد رد،ندا مهاجرت
 مشاركت و است مهاجرين از بيش معناداري طور به غيرمهاجرين مذهبيِ غيررسمي
 .است غيرمهاجرين از بيش معناداري طور به مهاجرين هميارانه و اي خيريه غيررسمي

 مفهومي عناصر در اما ؛رندبرخوردا بيشتري اجتماعي سرمايه از زنان نسبت به »مردان« −
 در هميارانه غيررسمي هاي مشاركت و نهادي و عمومي اعتماد سطوح ،اجتماعي سرمايه

 رسمي هاي مشاركت و توجه و آگاهي يلو ؛ندارد معناداري تفاوت مردان و زنان بين
 .است بيشتر زنان از معناداري طور به مردان

 به تعهد ديني برخوردار است، با اعتمادتري نسبت  ضعيف ياثرگذاركه از  »باوري دين« −
با ساير عناصر  يلو ؛رابطه معناداري ندارد ،عمومي، آگاهي و توجه و مشاركت رسمي

 اي، خيريه غيررسمي هاي مشاركت نهادي، اعتماد يعني اجتماعي مفهومي سرمايه
 .دارد مثبت معنادار رابطه ،هميارانه و مذهبي
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  اي هاي چهارگزينه سؤالنمونه 

 يها بارور شده و بستر حركت جامعـه را بـه سـو    هيع و تعامل كدام سرماياز تجم يه اجتماعيسرما -1
  ؟سازد ينده ميآ

  يو فرهنگ ي، انسانيكيزيف) ب  يو اخالق ي، انسانيكيزيف) الف
  يو اقتصاد ي، فرهنگيانسان) د  يو اقتصاد ي، اخالقيفرهنگ) ج
  ؟، بر كدام مبنا استوار استمليجورج ز يادر آر» داد و ستد«ا ي» بده بستان«مفهوم  -2

  اجبار ياز رو يهمبستگ) ب  يارزش يفكن درون) الف
  ها ن افراد و گروهياعتماد ب) د  يهنجارها و قواعد رفتار) ج
  ؟چگونه است يو اقتصاد ي، اجتماعيفرهنگ يها هين سرماي، ارتباط بويبورددگاه ياز د -3

  يه اقتصاديحصول سرما ياست برا يزار، ابيو اجتماع يه فرهنگيسرما) الف
  يو اجتماع يفرهنگه يحصول سرما ياست برا ي، ابزار ياقتصاده يسرما) ب
  تحقق آن ياست برا ي، ابزاريو اقتصاد يه اجتماعيه است و سرمايپا يه فرهنگيسرما) ج
  نسرمايه اجتماعي پايه است و سرمايه فرهنگي و اقتصادي، ابزاري است براي تحقق آ) د
پرداز، سرمايه اجتماعي را منشأ كنتـرل و نظـارت دانسـته و تعريفـي كـاركردي از آن       كدام نظريه -4

  ؟ارائه داده است
  فرانسيس فوكوياما) ب  پير بورديو) الف
  جيمز كلمن) د  رابرت پاتنام) ج
  دانست؟ يز ميرا در چه چ يه اجتماعي، اثر سرمارابرت پاتنام -5

  يو اجتماع ياسيدن به توسعه سيرس) ب  يررسميغ يها ارزش ايشناخت هنجارها ) الف
  ياجتماع يها جاد ساختارها و شبكهيا) د  يو اقتصاد يفرهنگ يها هيحصول سرما) ج
 يهـا  است كه براساس اعتماد متقابل، از اطالعات، هنجارهـا و ارزش  يانگر گروهينه بيكدام گز -6
  ؟كنند ين خود استفاده ميدر تبادالت ب يكساني

  ره اعتماديدا) ب  شبكه اعتماد) الف
  ياعتماد گروه) د  ياعتماد فرد) ج
  ؟بر كدام مورد است ي، مبتنيه اجتماعيدوستانه سرما نوع يمنشأها -7

  يد اقتصاديمنافع و عوا) ب  يو همگان يعموم يها ارزش) الف
  يخصوص يها يوفادار) د  ا مذهبين يك سرزميتعلق به ) ج
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  ؟است يه اجتماعينگر انواع سرمااينه بيكدام گز -8
  يو مل ي، ارتباطيگروه) ب  يو ارتباط ين فردي، بيگروه) الف
  يو مل ي، ارتباطين گروهيب) د  يو ارتباط ين گروهي، بيگروه) ج
، در كـدام سـطح مـورد    ياسـ يس يها ميك رژيو خصلت دمكرات يبر توسعه اقتصاد يه اجتماعير سرمايتأث - 9

  ؟رديگ يقرار م يبررس
  يمل) ب  يا منطقه) الف
  يگروه) د  يفرد) ج
، در كدام بعد سنجش سـرمايه اجتمـاعي بـه كـار بـرده      »ميزان اعتمادپذيري در جوامع«شاخص  -10
  ؟شود مي
  ساختاري) ب  كاركردي) الف
  محتوايي) د  تجربي) ج
عوامل  ، جزو كدام دسته ازيو نژاد يقوم يها يو همبستگ يشاونديهمچون روابط خو يعوامل -11

  ؟هستند يه اجتماعيساخت سرما
  ينهاد) ب  خودجوش) الف
  يرونيب) د  يعيطب) ج
  ؟ريزي اجتماعي كدام است نخستين اصل برنامه -12

  پيشگيري از انحرافات اجتماعي) ب  آسيب نرسيدن به سرمايه اجتماعي) الف
  هاي مردمي ارتقاي سطح مشاركت) د  ها افزايش سود و كاهش هزينه) ج
  ؟هاي بخش دولتي چيست مهمترين بعد كيفيت در سازمان -13

  رفتار مناسب و عادالنه با ارباب رجوع) ب  هاي نظارت سازماني كاهش هزينه) الف
  پايبندي كاركنان و مديران به اخالقيات) د  تدوين استانداردها و فرآيندهاي كاري) ج
  ؟شود يمممكن  يقياز چه طر يات مدنيو ح يه اجتماعيسرما ياياح -14

  ت ارائه خدماتيفيك يارتقا) ب  افزايش دامنه اعتماد) الف
  يو گروه يفرد يها آموزش ارائه) د  يافزايش سطح انگيزش) ج
ر يپـذ  امكـان  يگانگـان، از چـه راهـ   يافـراد نسـبت بـه ب    ياز اعتمادورز يناش يها سكيكاهش ر -15

  ؟است
  يت اجتماعياحساس مسئول) ب  ياجتماع يت نهادهايجاد و تقويا) الف
  ش منابع و امكاناتيافزا) د  يفرهنگ اجتماع يساز يغن) ج



 

 

  

  

  : بخش سوم

  يه اجتماعيسرماو  يهمگاننظارت  

  يهدف كل

  سرمايه اجتماعي ارتقايو نظارت پويايي هاي  روش آشنايي فراگيران با

  ياهداف رفتار

  :فراگيران پس از مطالعه اين بخش قادر خواهند بود
 .عوامل سرمايه اجتماعي را نام ببرند راهكارهاي تقويت )1

 .تأثير تقويت عوامل سرمايه اجتماعي بر پويايي نظارت را تحليل كنند )2

 .ها را توضيح دهند هاي گروهي در تعامل بين مردم و سازمان نقش رسانه )3

 .راهكارهاي عرضه الكترونيك اطالعات به مخاطبان را برشمرند )4
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  سرمايه اجتماعي ارتقايو نظارت ي يايپوهاي  روش -1

 تقويت عوامل سرمايه اجتماعي -1-1

 هاي گروه ،تعامل اجتماعي متقابل ،اعتماد متقابل( سرمايه اجتماعيبا تقويت و اتكا بر عوامل 
 كار، احساس وجود تصويري مشترك از آينده ،احساس هويت جمعي و گروهي ،اجتماعي
به در سازمان را مناسب نظارتي  هاي روش توان مي) 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  ،هدف فراگير
ميسر نخواهد  افرادبدون مشاركت  ،كه حصول آن هدف شود ميآغاز  هدف مشترك مشخص

 بايدبراي اثربخشي اين اهداف  .آن تالش نمودبه صورت همگاني در جهت تحقق  دد 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 -2- 1-1

از  و جلب رضايت آنان، مردمارتقاي سطح ارائه خدمات به و گويي  رساني و پاسخ خدمت
تأمين . شود هاي اصلي كارآمدي و رشد و توسعه نظام اداري كشور تلقي مي 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 شدافزايش سطح اعتماد عمندي و  موجب رضايت

  ايجاد شوراها و ارتقاي مشاركت -3- 1-1

كاهش نظارت  هاي ساختاري براي حل يكي از راه ،تشويق به ايجاد و تقويت نهادهاي اجتماعي
ده و شدر قالب نهادهاي اجتماعي داراي هويت مشترك  افراد. سرمايه اجتماعي است و ارتقاي

نتيجه فعاليت گروهي موفق نيز . شود هاي گروهي در آنان ايجاد مي ايجاد همكاري زمينه
. پذير است ايجاد چنين نهادهايي در سطوح سازماني نيز امكان. است هاي اعتماد تقويت شبكه
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هنجارها و ايجاد و گسترش تواند موجب  مي سازمانهاي تخصصي در  گروه ها و ايجاد انجمن
باعث  ،اي در بين اعضا گرديده و در صورت هدايت مناسب فهحر هاي تخصصي و ارزش
عالوه بر آن با تقويت احساس  .دوش ميهاي نظارت و سرپرستي رسمي  هزينه نظارت و كاهش

به نيز را فردي  اي در اعضا، افزايش سطح انگيزشي و رشد تعلق به يك گروه تخصصي و حرفه
  .داشتخواهد همراه 

 يردولتيهاي غ تقويت سازمان -4- 1-1

به  توانند مي كه ندستي هالت اجتماعيها و تشك مجموعه نهادها، انجمن هاي غيردولتي، سازمان
ها و مطالبات و انتقال و انعكاس آنها را  ، وظيفه تجميع خواستهدولت و مردمصورت واسطه بين 

ه به و چ يچه به طور كل ،ها سازمانعملكرد  هاي كاري وفرآينددر راستاي و  گيرندبرعهده 
انجام  ،به صورت مستقل و خودجوشي، به مطالبات عموم يگوي پاسخ مسير و در ،طور اخص

 .دننماي  وظيفه

  آموزش كاركنان -5- 1-1

و تأمين كيفيت براي ايجاد سرمايه اجتماعي  ها سازمانترين فرآيندهاي موجود در  يكي از مهم
تواند بستر مناسبي براي  ان ميهاي آموزشي كاركن دوره. آموزش است و توسعه گستره نظارت،

هاي كاري و  هاي آموزشي گروهي مانند گروه استفاده از روش. 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

  يفرهنگ ايجاد بستر -6- 1-1

تواند موجب تقويت  هاي فرهنگي مي سمبلها و  آموزهتوجه به نقش  رهنگ سازماني باف
اي  هاي فرهنگي نظير احساس هويت گروهي و سازماني مشترك، احساس تعلق به آينده مؤلفه

باره مديران با  در اين. شودمشترك، مشاركت، اعتمادهاي بين فردي و گروهي و موارد مشابه 
هاي مشاركتي، برگزاري مراسم و جلسات عمومي با كاركنان، حمايت رواني از  ايجاد نظام
سازي فرهنگ سازماني گام  توانند در جهت غني ايفاي مناسب نقش رهبري مي كاركنان و

تواند از طريق مجاري رسمي و نهادينه در سازمان يا گروه صورت  نظارت مي اعمال. بردارند
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ها و  بين اعضاي گروه »اعتمادسازي«براي يت زمينه، تالش مديراز اقدامات مهم در اين . پذيرد
  .است كنندگان مراجعهواحدهاي سازماني و نيز بين 

  مردمبا  افزايش روابط متقابل -7- 1-1

شود كه  موجب مي مردمبا  ها كاركنان سازمانتعامل  ،در صورت مساوي بودن ساير شرايط
  .تواند همكاري را تسهيل كند ياين امر م وآنها منابع و پيوندهاي مشتركي را بيابند 

  ها گيري تعيين معياري براي تصميم -8- 1-1

مختلف هاي  ها و گروه كه مورد اختالف دستهاي است  بينانه تدوين معيارهاي واقعمنظور، 
ها، استانداردهاي عملي است كه ابزاري براي راهبري  بيان رسالت، بصيرت و ارزش. نباشد

اينها اسناد باارزشي براي جلوگيري و حل مشكل نظارت هستند؛ اما . هستند سازمانهاي  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 باشند مردمو  ها سازمان
تواند  معيارهاي عملي ديگري كه مي. نعي براي نظارت شودتواند ما نكردن آنها خود مي

هاي  مدت و بلندمدت و طرح راهنمايي كند، تدوين اهداف كوتاهرا ها  گيري ها و تصميم فعاليت
  .استاستراتژيك 

  ي گروهيها رسانهتعامل با  -9- 1-1

جامعه  اي شهروندي،ه گروهكه  ابزاري هستند ي گروهيها گونه كه گفته شد، رسانه همان
و  دولتساخت و عملكرد  از طريق آنها بر توانند اي مي حرفه مختلف ي ها و تشكل يمدن

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 سامان ترين روش اساسي

اين تعامل در قالب . باشد هاي جمعي مي با رسانهمختلف آنها و واحدهاي تي بخش دول
  .گردد اي ميسر مي ها و بازديدهاي دوره مصاحبه
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  هاي كيفيت ايجاد حلقه -10- 1-1

باشند كه به طور  از كاركنان و شهروندان ميتعدادي متشكل از  يهاي گروه ،هاي كيفيت حلقه
كننده در تشكيل و  يك نفر تسهيل وم مالقات نموده با ه ه،مرتب جهت حل مشكالت مربوط

توانند در واحدهاي مختلف  ها مي اين حلقه. دهد هدايت جلسات مساعدت نموده و آموزش مي
سازمان، امر نظارت را برعهده داشته و تغييرات مطلوبي را به سود ارتقاي كيفيت، ايجاد نمايند؛ 

 .گردد مي سازماند كاركنان و حس تعلق به تعه ،خالقيت ،ضمن آنكه موجب افزايش انگيزش

  يا گيرندگان خدمت مردمهايي براي حل شكايات  راه -11- 1-1

به شكايات  و آسان نموده مردمبايد سازوكار شكايت كردن را براي  هاي بخش دولتي سازمان
و  اين سازوكارها و فرآيندها بايد در معرض ديد. گويندپاسخ  ،سريعاً و در اولين تماسآنها 

  .داوري مراجعان قرار گيرد

 يعمومشناخت افكار  -12- 1-1

 يكه اكثريت آشكار يوجود دارد، نظر جامعهكه در سطح  يگوناگون آرايميان عقايد و در 
در فرآيند نظارت ابزار مؤثري  يافكار عموم. شود ناميده مي ياز شهروندان دارند، افكار عموم

ارزيابي مطلوبيت  يها شاخصرهاي معتبر و و يكي از حسگ هدمديريت محسوب ش بر نظام
هاي مستمر، عالوه بر كسب شناخت از  مراجعات مكرر و افكارسنجي. ديآ يم عملكرد به شمار

  .خواهد شددر جامعه ، موجب ارتقاي سرمايه اجتماعي مردمهاي  خواسته

  تبيين حدود مسئوليت و قدرت و اختيارات -13- 1-1

از منابع عمده ابهام و كاهش نظارت در  ،و اختياراتناهماهنگي بين قدرت و مسئوليت 
كاهش ضريب نفوذ نظارت، اغلب به دليل باورهاي مختلف درباره تعاريف . ها هستند سازمان

مدير چه اختياراتي دارد و كاركنان عملكرد خود را . دهد هاي اداري رخ مي شغل و مسئوليت
شوند كه كاري را درست انجام  مي كنند؟ مدير و كاركنان چگونه متوجه چگونه سنجش مي

داشتن . آورد گيري نظارت، ابهام به وجود مي اند؟ ناسازگاري در استانداردهاي اندازه داده
مديران بايد از اينكه قدرت، مسئوليت . كند مسئوليت بدون قدرت اجراي آن، استرس ايجاد مي

اي بسياري از مسائل ردپ. واضح، روشن، مشخص و همسو باشند، مطمئن شوند ،و اختيارات
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هاي  مدير بايد به دنبال ايجاد مكانيزم. توان در ناهمخواني ميان اين عوامل يافت مديريتي را مي
در اثر ناسازگاري و ابهام در هايي باشد كه  به منظور رفع نارسايي دافربر عملكرد انظارت 
  .اند خطوط قدرت به وجود آمدهو  ها مسئوليت

  سيستمي و تكنولوژيك هاي ايجاد زيرساخت -1-2

رساني، بسط  ه منظور ارتقاي سطح خدمتراهكارهاي عرضه الكترونيك اطالعات به مخاطبان ب
هاي  هاي پويا و پرتال سايت توان در ايجاد وب ا مينظارت همگاني و گسترش اعتماد عمومي ر

لفني و تنجي هاي نظرس هاي تلفن گويا و پست صوتي، ايجاد سامانه اندازي سيستم سازماني، راه
هاي مختلف،  هاي جامع ارتباطات سازمان براي ارسال خودكار پيام يا پيام كوتاه، ايجاد سيستم

و ارائه ) ها كيوسك يا وب(رساني  هاي اطالع فعال كردن وبالگ سازماني، استفاده از كيوسك
 .ردستجو كجاي  هاي فشرده چندرسانه نشريات الكترونيك در قالب پست الكترونيك يا لوح

هاي مختلف و با  ها، مخاطبان سازمان در طيف اندازي درست اين سيستم بدين شكل كه با راه
شده سازمان مواجه  اطالعات و اخبار كاناليزهبا هاي گوناگون و سطح سواد متفاوت،  سليقه

  .خواهند شد

  )سايت  وب(پايگاه اينترنتي  -1- 1-2

رساني  رساني و خدمت طالعسايت براي ا گيري از امكانات شبكه جهاني در قالب وب بهره
كه با حجم يي ها زمانبه ويژه، سا. ها تبديل شده است ، به امري متداول در سازمانالكترونيكي

در بين كاربران  ICTتوانند سرآغاز توسعه فرهنگ  مي ،ندردا زيادي 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،هاي الكترونيك سازمان از سرويس
به تواند  اين حركت در صورت تداوم مي .دادمبني بر ارائه خدمات اينگونه افزايش خواهد 

  .نجامدبي) E-City(و شهرهاي الكترونيك ) E-Society( جامعه الكترونيكايجاد 
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  تلفن گويا -2- 1-2

توانند عالوه بر  مردم مي .و اعمال نظارت است ه اخبارئترين راه ارتباطي در ارا آسان ،تلفن گويا
 نظارت مسئوالن امرطور مستقيم با ه هاي خود را ب ذخيره گزارش در صندوق صوتي، گزارش

  .مطرح نمايند

  صندوق پستي -3- 1-2

قادر به  مردماين صندوق در مواردي كه  .پستي است صندوق ،يكي از منابع قابل دسترسي
تواند  مي ،باشند نمي كاركنان سازمانتماس تلفني و يا مراجعه حضوري در خصوص عملكرد 

  .دهقرار دديريت اخبار، گزارشات و مدارك مربوط را در اختيار م

  )E-Mail(پست الكترونيك  -4- 1-2

در صورت تمايل  مردمد تا نامكان را فراهم آور ايناز طريق پست الكترونيكي  بايد ها سازمان
گويي به اين  پيگيري و پاسخ .رائه كنندانظرات پيشنهادي و انتقادي خود را  توانند نقطهب

  .شهروندان و ارتقاي سرمايه اجتماعي شوددر تواند منجر به ايجاد اعتماد  پيشنهادات مي

  ناظرين مردمي -5- 1-2

در امر  خواستار همكاري مستقيم كه مردمرا براي آن دسته از بايد سازوكار الزم ها  سازمان
  .دنمند شو بهره ز نظر و نظارت آنهااد تا نهستند، فراهم آورنظارت 

  مراجعه حضوري -6- 1-2

با تشريح  ،هاي خود ، ضمن ارائه مستقيم گزارشحضوريتوانند با مراجعه ب دبايمردم 
ها و  از عملكرد سازمانگير شكايت خود يه، پيينظرات و يا تحويل مدارك و شكوا نقطه

رسيدگي به نظرات و  انعكاس و براي ها راه ترين مناسبدر زمره  وشاين ر. باشندكاركنان آنها 
  .شكايات شهروندان است
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  اي هاي چهارگزينه سؤالنمونه 

ز يك كدام گزينه بيانگر هدفي است كه مورد پذيرش افراد جامعه يا كاركنان بوده و با تعريفي ا -1
  ؟شود هدف مشترك مشخص آغاز مي

  هدف سازماني) ب  هدف كلي) الف
  هدف نهايي) د  هدف فراگير) ج
هـا و مطالبـات و    تواند به صورت واسطه بين دولت و مردم، وظيفه تجميع خواسـته  كدام مورد مي -2

  ؟انتقال و انعكاس آنها را بر عهده گيرد
  فيتهاي كي حلقه) ب  هاي غيردولتي سازمان) الف
  شوراهاي محلي) د  هاي گروهي رسانه) ج
هاي متشكل از تعدادي از كاركنان و شهروندان كه به طـور مرتـب جهـت حـل مشـكالت       گروه -3

  ؟رند، چه نام داردر نظارت را برعهده دااممربوطه با هم مالقات نموده و 
  شبكه اعضا) ب  شوراهاي تخصصي) الف
  هاي كيفيت حلقه) د  هاي كاري تيم) ج
به نظري كه در ميان عقايد و آراي گوناگون موجود در سطح جامعه اكثريت بيشـتري دارد، چـه    -4

  ؟گويند مي
  افكار عمومي) ب  نظرات تخصصي) الف
  نظر نخبگان) د  يافته افكار ساخت) ج
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  بخش دوم  بخش اول

  ب  1  ب  1

  ج  2  ج  2

  الف  3  الف  3

  د  4  د  4

  ب  5  د  5

  الف  6  ب  6

  د  7  ج  7

  ج  8  الف  8

  ب  9  ب  9

  د  10  د  10

  ج  11  ج  11

  الف  12  ب  12

  ب  13  ج  13

  الف  14  الف  14

  د  15  د  15

  بخش سوم

  د  3  ج  1

  ب  4  الف  2
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