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  چكيده

 پیشـنهادي  معیارهـاي  اسـاس  بـر  دولتـی  هـاي ¬سـازمان  کارکنـان  کـار  بر نظارت هاي¬هدف از این پژوهش، تبیین ابعاد و مؤلفه

 همچنـین . است شده، انجام پیمایشی روش به که است »توصیفی« هاي¬است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش مسلمانان دانشمندان

 و اسـت  میـدانی  و اي¬کتابخانـه  مطالعات از ترکیبی اطالعات گردآوري روش. آید می شمار به »کاربردي - اي توسعه« هدف، نظر از

نامه است. جامعۀ آماري این پژوهش براي آزمون مـدل، خبرگـان    شپرس و مصاحبه مدارك، و اسناد بررسی اطالعات، گردآوري ابزار

 و توصـیفی  آمـار « روش از هـا ¬داده تحلیـل  و تجزیه منظور به و بوده »برفی گلوله« گیري¬آگاه به موضوع بوده است. روش نمونه

 از مـدل  تأییـد  دهنـدة ¬مه نشاننا پرسش از حاصل پیمایشی نتایج. است شده استفاده) فریدمن چندگانۀ مقایسات آزمون( »استنباطی

 دولتـی  هـاي ¬سازمان کارکنان کار بر نظارت الگوي الزم، اصالحات و مطالب بندي جمع از پس پژوهش این در. است خبرگان نظر

  .شد ارائه است، بعد 4 قالب در مؤلفه 24 شامل که مسلمان، دانشمندان پیشنهادي معیارهاي اساس بر

  اداري. نظام کلی هاي¬سیاست دولتی، هاي¬نظارت، مدیریت اسالمی، سازمان :ها کلیدواژه
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  مقدمه

 یو بازرسـ  وجود یک نظـام کامـل و دقیـق نظـارت     ،ترین ارکان یک مدیریت سالم و کارآمدیکى از حیاتى

سـازمان بـدون داشـتن     موفقیت هر سازمان وابسته به وجود نظام نظارتى دقیق در آن سازمان اسـت. بوده و 

خود دست یابد و از امکانـات و منـابع موجـود،     مورد نظرتواند به تمام اهداف یک نظام دقیق نظارت، نمى

ـ ا یاسـالم  يت نظارت در نظـام جمهـور  یاهم .)1377، ی(خدمت به نحو مؤثر و درست استفاده کند ران بـه  ی

ل کـ  یمان بازرسـ به موضوع نظـارت شـده اسـت (سـاز     ياژهی، توجه ویه در قانون اساسکاست  يااندازه

م یاصل به صـورت مسـتق   21در  یاصل قانون اساس 175ه از مجموع کاي  )، به گونه13، ص 1383شور، ک

ـ ). از جملـۀ ا 1389و همکـاران،   يبـر کا یها اشاره شده اسـت (علـ   م به انواع نظارتیرمستقیو غ ن اصـول  ی

 يجمهـور  ی(قـانون اساسـ   174و  138، 137، 101، 100، 99، 91، 89، 88، 76، 55، 54عبارتند از: اصـل  

- وهیه سـاختارها و شـ  کـ ت است ین واقعیدهندة ا، مطالعات نشانمسئلهن یت ایران). با وجود اهمیا یاسالم

- یمـ  یه مانع تحقق اهـداف نظـارت  کاست  مواجه یالتک، با مشیلک طور ران بهیا يدر نظام ادار ینظارت يها

رسد مجموعه اقـداماتى کـه تحـت عنـوان      ه نظر مىب ،در یک دیدگاه کلى). 137، ص 1383، یفیشود (شر

شود از کفایـت و کـارایى الزم برخـوردار نبـوده و      انجام مى» رانیا یدولت يها در سازمان یو بازرسنظارت «

هـا را   زوایـا و عرصـه   ۀسازى ایفـا نمایـد و همـ   نقش سالم ،هاى مختلف دهیپد در برخورد با است نتوانسته 

ـ توان گفت: بـا وجـود اهم   ین، می). بنابرا1392 اران،ک(قهفرخی و همتحت پوشش قرار دهد  ت موضـوع  ی

گونـاگون،   يهـا  و توسعه در بخش يور بهره  شور، شاخصکدر سطح  ینظارت يها نظارت و توسعۀ دستگاه

ـ فاصـلۀ ز  یاسـالم  يهـا و اهـداف نظـام جمهـور     ، با آرمانیژه بخش دولتیبه و ـ ی و  يبـر کا یادي دارد (عل

 الت،کمشـ  ياریبسـ  خـروج از  يبـرا  یاساسـ  يارهاک از راه یکیه ک). این در حالی است 1389همکاران، 

  تب است.کن میو اصول ا ها نظریه يریارگک  و مطالعه و به یت اسالمیریتوجه به مد

ـ ید  الن سـخن دارد و  کـ ت خـرد و  یریاز جملـه مـد   ،انسـان  یاسـالم در تمـام شـئون زنـدگ    ن ین مب

ـ  موجـود در جامعـه   يها و نهادها ت سازمانیموفقو انسان و رشد  یآنها تعال يریارگک  به خواهـد   یرا در پ

 ،هـا و تشـکیالتش   بـر سـازمان   نظـارت اسالم بـراى اعمـال   ). 170، ص 1392پور و دیگران،  (نیک داشت.

، یدامغـان  يتقـو یافـت ( آنهـا را  تـوان  نمـى   هاى مخصوصى دارد که غیر از مکتب انبیا در هیچ نظـامى  شیوه

فـه  یه فرد وظکنیعالوه بر ا یعنی؛ مند است جانبه و نظام اسالم، همه ینظارت در نظام ارزش ).98، ص 1387

اي   بـه گونـه   یانجـام دهـد، نظـام هسـت     یف محول شده را به درستیالکف و تینترل وظاکدارد به طور خود

ـ ، تحـت نظـارت قـرار گ   خـود  يه فرد از ابعاد گوناگون، بر اساس اعتقادات و باورهاکن شده است ییتب رد ی
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ه کـ نـد  کفـراهم   یطید شرایه باکر عالوه بر آنی). در اسالم، مد321، ص 1391ار، کو جو يردکده (فروزنده

ـ  یـ مشاهده کننـد و از طر  یو تعال كنان همواره خود را در محضر خداوند تبارکارک در راه  یق نظـارت درون

فراهم آورد تا بتوانـد بـا نظـارت     یطید شرایدهند، باارها را درست انجام کند و یت خدمت نمایخدا به بشر

 یو الهـ  يمعنـو  يارهـا ین است معکه ممکهستند  يا را عدهینترل، نسبت به اصالح امور اهتمام ورزد؛ زکو 

رد کـ اسـتخراج   ینیتوان از منابع د یه مک ین، نظام نظارتی). بنابرا217، ص 1389، يت نکنند (احمدیرا رعا

  ).2، ص 1390، یاظمکادالنه و منحصر به فرد است (اخوانامل، عکجامع،  ینظام

هـاي   خواهـد بـر اسـاس مبـانی و ارزش     ه مـی کـ ران، یمانند ااسالمی  ۀجامع کدر ی ،دیگر يسواز 

هـا   نیز با این ارزشاش  ینظارتهاي  باید نظام ،گذاري شود اسالمی پایه اسالمی و در جهت تحقق اهداف 

. )1385، ي(سـجاد  در این چارچوب اعتقادي و ارزشی طراحـی شـود   و اهداف هماهنگی داشته باشد و

اي اسالمی اسـت و   جامعه ران،یا ۀکه جامع استاهمیت ن نظر حایز یااز  یاسالم يالگوهاجوي  و جست

هاي حـاکم بـر آن تناسـب و     با فرهنگ و ارزشو گو باشند  ختوانند پاس می ییاي، الگوها در چنین جامعه

رو  آن ن، ازیهمچنـ  ت گرفتـه باشـند.  أهاي دینی و اسالمی نش عبارت بهتر، از ارزش  بهو  سازگاري داشته

 يهـا ت ارزشیـ مکحابـر   - یالعال مدظله -  يمقام معظم رهبر یابالغ ينظام ادار یلک يها استیه در سک

نظـارت و   يهـا  وهیسـاختارها و شـ   يارآمدسـاز کز بـر  یموجود در جامعه و ن یدولت يبر نهادها یاسالم

ار کـ بـر  نظـارت   ،نیبنـابرا شده است،  دیکتأ) ينظام ادار یلک يها استیس 25(بند  يدر نظام ادارنترل ک

  شود. یمن نظام محسوب یا يهااز آرمان یاسالم ردیکبا رو یبخش دولت يهاسازماننان کارک

نـان  کارکار کـ نظـارت بـر    يارهـا یمع شده است ین پژوهش سعیبا توجه به مطالب گفته شده، در ا

الگوي جامع و منحصـر   یکو در قالب  ییشناسا شمندان مسلمان،یدگاه اندیران از دیا یدولت يهاسازمان

  به فرد ارائه شود.

  پژوهش ينظر يمبان

 بـه  لغـت،  در »نظـر ). «1161، ص 1387ن، یاسـت (معـ   »نظر« یشۀ عربیاز ر »نظارت« لغوي، نظر از

 انتظـار،  مهلـت، « رینظ گريید یمعان در» نظر«است.  آمده »زيیچ و دقت در رکتف تأمل، مشاهده،« يمعنا

 نیهمـ  از زین» ناظر« لمۀک. )3005، ص 2، ج 1385دهخدا، (است  رفته ارک به زین »دعاوي فصل و مکح

دگى یه بـراى نظـارت و رسـ   کسى است کو  آمده »نگهبان مراقب و چشم، ننده،کنگاه « يمعنا به و شهیر

  ).1385، یی؛ موال3005ص  ،2، ج 1385دهخدا، ( شودن مىیمع يارکبه 
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ن دو یـ شـوند، امـا ا   یار گرفتـه مـ  کـ چه غالباً به صورت مترداف به  اگر» نترلک«و » نظارت« يها واژه

 يت و برتـر ینترل اولوکز به آن توجه شده است. در واقع، نظارت بر ینجا نیه در اک تفاوت هستند يدارا

 بازگردانـدن ه کـ  - نتـرل  کبه  يازیگر نی، داتیان عملیح بر جریرا در صورت وجود نظارت صحیز؛ دارد

  ).34، ص 1388، یباشد (معصوم ینم  - ح و درست آن است یر صحیات به مسیل نظام عملک

- ط و نقشـه یان امور از محدودة شـرا یاست تا جر یمراقبت و مواظبت از انجام امور سازمان» نظارت«

  ).100، ص 1363ان، یشده خارج نگردد (عسکر طرح يها

تعیـین   قـبالً  دستورهایی کـه  و قوانین طبق چیز همه که است موضوع این بررسی يمعنا به »نظارت«

  ).57 ، ص1376 میسکل، و (هوي خیر یا شودمی انجام بود، شده

، فرایندي است که در جریان آن، ناظر باید بر اسـاس مقـررات معهـود و مفـروض مسـلم،      »نظارت«

طبیق آن چیزي است که انجام شده با آن چیزي که باید باشـد  اقدامات نظارت شونده را ارزیابی کند، یا ت

  ).230، ص 1383، یامرانک(

 انجـام  معـین  رفتـار  یک موفقیت تضمین هدف با که شودگفته می هاییفعالیت مجموعه به »نظارت«

  ).54، ص 1388، یپذیرند (صفرخانمی

 آن اسـاس  بـر  هکـ  مفهـومی  اسـت؛  اجرایـی  قدرت وجود به وابسته مفاهیم از »نظارت« مفهوم

 زکـ تمر هرچـه  بنـابراین، . کنند می خود هايزیرمجموعه هايفعالیت نترلک به اقدام مافوق مراجعی

 افـزایش  نیـز  آن بـه  نسـبت  جامع و فراگیر نظارت لزوم باشد، بیشتر مؤسسه یا نهاد کی در قدرت

  ).1390، موسوي و موسوي( یابدمی

  ).1392و دهقان،  یاستفاده از قدرت است (امام از سوء يریجلوگنترل قدرت و ک يمعنا به» نظارت«

ارها بـه منظـور حفـظ    کو  یانسان يرویر نظر قرار دادن نی، مراقبت و زینش الهیبر اساس ب» نظارت«

  ).12، ص 1383، يرمحمدیارهاست (مکو مطلوبیت  یانسان يرویسالمت ن

نظـارت بـر    - نۀ پژوهش ذکـر شـد   یشیمت په در قسک - هاي دانشمندان مسلمان دگاهید يبندبا جمع

  رد:ک يبندتوان در چهار بعد دستهیافراد سازمان از منظر اسالم را م

دور  يه از انسان سر بزند از سلطه و نظارت خداونـد ک یهر عمل ،ن نوع نظارتیاساس ابر  :نظارت الهـی . 1

ـ نـد و همـواره ا  کشه ید اندیآن، باند، پیش از اقدام به کب يارکست و انسان هرگاه بخواهد اقدام به ین ن ی

تـا، قـرار   یکو خالق وجود، پروردگار  مبدأه هر آن و هر لحظه در محضر کاصل را به خاطر داشته باشد 

  ).144، ص 1390، يبخواهد انجام دهد تحت نظر اوست (سرمد يارکگرفته است و هر 
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 ناهنجـار  رفتارهاي و انجام محول شده وظایف آن، اساس بر که است درونی نوعی مراقبت :ینظارت درون .2

 شخصـی بـدون   کـه  معنا بدین ؛باشد نیب در خارجی کنترل یا نظارت آنکهبی شود،می ترك رقانونییغ و

 و شـده اسـت   گذاشـته  اش بر عهـده  کند که کاري انجام صرف را خود خارجی، تالش کنترل به توجه

  ).317، ص 1389روز و همکاران، ی(پ نگرددانگاري کاري، سهل  کم لیقب از نادرستی کار مرتکب

ند تا بر اسـاس  موظفنان سازمان کارکژه اعضا و ین نوع نظارت، افراد جامعه، به ویدر ا: نظارت عمـومی  .3

ران و مسـئوالن  یرد مدکعمل ینان سازمان و حتکارکرد افراد و ک، بر اعمال، رفتار و عملیفۀ شرعیوظ

 يمعنـا  بـه  یهمگان نظارت بعد دو يخود دارا »یهمگان« صفتسازمان نظارت داشته باشند (همان). 

 یهمگـان  نظـارت  و ،یمـدن  و یخصوصـ  ،یدولتـ  عرصـۀ  سه در حاضر ینظارت ينهادها شامل اعم،

 مختلـف  يهـا  حوزه در فعال ينهادها ردکعمل بر شهروندان ینظارت تکمشار شامل اخص، يمعنا به

  .)1393شاه، ملکاست (نادري  شورک

ن یـ گـردد، بـه ا   یا سـازمان اعمـال مـ   یـ ت و یریه توسط مدکشود  گفته می یبه نظارت :نظارت سازمانی .4

  ).223، ص 1389، ينان نظارت کند (احمدکارکد بر اعمال یت بایریه مدکصورت 

  نه پژوهشيشيپ

ه کـ ، مشخص شـد  یرد اسالمیکا رونان بکارکار کبر نظارت نۀ یانجام گرفته در زم يها پژوهش یبا بررس

دگاه اسالم، آن هـم بـه صـورت نظـري بسـنده شـده       ین انواع نظارت از دییها، تنها به تع ن پژوهشیدر ا

بـر اسـاس    یدولتـ  يهاسازمان نانکارکار کبر نظارت نۀ یدر زم  پارچه یکنون الگویی جامع و کاست و تا

ـ نگرد ین پژوهش باشد، طراحیه هدف اک يا ، به گونهیاسالم يارهایمع جملـه مطالعـات    ده اسـت. از ی

  ن پژوهش عبارت است از:یانجام گرفته در ارتباط با موضوع ا

، انـواع  »در اسـالم  یو ادلـۀ نظـارت و بازرسـ    یمبان«تحت عنوان  ی) در پژوهش1376فرد (يریوز - 

ه، نظـارت انسـان بـر خـود، و نظـارت      کـ نظارت از منظر اسالم را شامل نظارت پروردگار، نظـارت مالئ 

  داند.یم امبران و ائمهیپ

ـ آ ی، بـا بررسـ  »اسالم در یبازرس و نظارت«تحت عنوان  ی) در پژوهش1377( یخدمت -  ات قـرآن  ی

ـ ار و نکـ ار نظارت بر اعمال، افکه کشش گروه را،  و ائمۀ اطهار  رمکامبر ایاز پ یاتیم و روایرک ات ی

بدن انسان، زمـان   يفرشتگان، اعضا  امبران و امامان،یها را بر عهده دارند، شامل خداوند سبحان، پانسان

  شمارد.ین برمیو زم

۱۰۴       ، ۱۳۹۴و زمستان  پاييز، ۱۱، پياپي اولم، شماره پنجسال 

اعمال  وةیش »ينظارت بر کارگزاران در حکومت علو« تحت عنوان ی) در پژوهش1379( نیاالهامی - 

  .داندیم ینظارت مردم و نظارت پنهان، نظارت آشکاررا شامل بر کارگزاران  یعل حضرتنظارت 

، انـواع  »انـواع کنتـرل و نظـارت در مـدیریت اسـالمی     « تحت عنوان ی) در پژوهش1379( یخدمت - 

نظـارت  و  ،نظـارت عمـومى  ، نظارت فرد بر اعمال خود، نظارت خداوندنظارت از منظر اسالم را شامل 

  .داندی) منظارت مخفى و پنهانى و ار و رسمىکنظارت آش( سازمانى

، بـا بررسـی   »اسـالمى  تیریمـد  در نتـرل کو  نظـارت «تحت عنوان  ی) در پژوهش1379( انیوریگ - 

را شـامل   یت اسـالم یرینتـرل در مـد  ک، هرم نظـارت و  ینترل از نظر قرآن و حضرت علکنظارت و 

  شمارد.یشتن برمیار و پنهان)، و نظارت بر اعمال خوک(آش ی، نظارت سازمانینظارت اجتماع

مراجـع    حضـرت علـى  دگاه ینترل و نظارت از دک« تحت عنوان ی) در پژوهش1379( خانىیول - 

  داند.یم ریمد ، ونظارت همگانى مردم ،وجدان، خدارا   ت اسالمىیریدگاه مدینترل و نظارت از دک

 در یبازرسـ  و نظـارت  ییاراکـ  شیافـزا  يهـا روش«تحت عنوان  ی) در پژوهش1380( بخشفرح - 

 ییایـ و پو يارامـد کحفـظ   يارهاک ، از جمله راه»يادار ساختار اصالح يبرا ییها شنهادیپ با همراه شورک

ت شـهروندان (نظـارت شـهروندان) و    کرا توجه به مشـار  یدولت يهادر سطح سازمان یبازرس و نظارت

  داند.ینان مکارک یرفتار اخالق

ـ ) در مطالعات خود، به ا1381( يافتخار -  از  یکـی  يه در دوران نـوین امـروز  کـ د یجـه رسـ  ین نتی

  هستند. »هارسانه« یدولت يداران و نهادها مهم نظارت مردم بر زمام يابزارها

 بـا  یاسـالم  تیریمـد  در نتـرل ک و نظـارت  يهاوهیش«تحت عنوان  ی) در پژوهش1383( یقیتصد - 

 یعلـ  حضـرت  و یاسالم تیریمد در نترلک و نظارت يهاوهی، شیعل حضرت تیریمد بر دکیتأ

  شمارد.یبرم میرمستقیغم و با واسطه، و نظارت ینظارت مستق، ی، خودنظارتیرا شامل نظارت اله

ـ ا یاسـالم  ينظارت در جمهور یقیمطالعۀ تطب«تحت عنوان  پژوهشى) در 1383( یطالقان -  ران بـا  ی

در  ینظـارت همگـان   يبـرا  ییهاي اجرا ارها و سازوکارک ه راهکد یجه رسین نتی، به ا»شور جهانکن یچند

  نشده است.ن ییران به طور شفاف تبیا

ران یـ ) در مطالعات خود، انواع نظارت از نظـر اسـالم را شـامل نظـارت بـر ام     1383( يرمحمدیم - 

 يادار يهـا داند و انواع نظارت بر دسـتگاه یم ینان) و نظارت مردمکارکارگزاران (کران)، نظارت بر ی(مد

لۀ یه و نظـارت بـه وسـ   یمانند مردم، مجلس، احزاب و قوة قضائ یطیلۀ عوامل محیرا شامل نظارت به وس

  داند.یم يادار يهاران دستگاهیمد
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 قـرآن  دگاهید از سازمان در نترلک و نظارت يالگو«تحت عنوان  ی) در پژوهش1386( پورلیاسماع - 

فرشـتگان، نفـس    ، خداوند وینندگان در سازمان را بر اساس منابع اسالمک نترلک، نظارت و »البالغه نهج و

ران) و یرد مـد کـ نـان بـر عمل  کارکگر و نظـارت  یدیکرد کنان بر عملکارک(نظارت  یلوامه، نظارت همگان

  ن نموده است.ییم) تعیرمستقیم و نظارت غیران (نظارت مستقینظارت مد

را شـامل نظـارت    یاعمال نظارت در نظام اسالم يها) در مطالعات خود، راه1387( یدامغان يتقو - 

  شمارد.یران برمیو نظارت مد یو فرشتگان، نفس لوامه، نظارت همگانخدا 

ـ ید يها) در مطالعات خود، انواع نظارت را با توجه به آموزه1387( یپور نرگسرمضان -  ، شـامل  ین

  داند.یم یو نظارت سازمان ینظارت خداوند متعال، نظارت فرد بر اعمال خود، نظارت عموم

الگوي خودکنترلی در سازمان بـا نگـرش   « تحت عنوان پژوهشى) در 1388( خیراندیش و ابطحی - 

  در سازمان ارائه کردند. یاسالم يهابر اساس ارزش ینترلکخود يرا برا یستمیالگوي س »اسالمی

 حضـرت  دگاهید از نترلک و یبازرس نظارت، نظام«تحت عنوان  ی) در پژوهش1388( محمودآبادي - 

پرداخت و بـه   حضرت على رفتار و هاشهیاند در نترلک و نظارت بازرسى، نظام ی، به بررس»یعل

م و یرمسـتق یغ هکـ نینترل، عالوه بر اک ونظارت  بازرسى، امور در حضرت آن ه نگرشکد یجه رسین نتیا

  رد.کیامور نظارت مز بر یمخفى بود، خود ایشان نیز شخصاً ن

 یدگاه منـابع اسـالم  ینترل از دکگوناگون نظارت و  يها) در مطالعات خود، جنبه1388( یمعصوم - 

دگاه یـ شمارد و انواع نظارت از دی، نظارت رهبر، و نظارت فرد برمی، نظارت عمومیرا شامل نظارت اله

ـ ا و اولیـ ه، نظارت انبکقرآن را شامل نظارت خداوند، نظارت مالئ ا، نظـارت اعضـا و جـوارح، نظـارت     ی

  داند.یش می، و نظارت نفس بر خوی، نظارت همگانیرهبران اله

، ینترل در اسـالم را شـامل نظـارت الهـ    کنظارت و  يهاوهی) در مطالعات خود، ش1389( ياحمد - 

  شمارد.یبرم یتیریها، و نظارت مد ی، نظارت همگانینظارت درون

در نظـارت   يداریو شـن  يداریـ د يهـا نقـش رسـانه  «عنـوان  تحـت   ی) در پژوهش1389( یسادات - 

ـ ، انـواع نظــارت از د »یهمگـان   يخداونـد، نظــارت امـام، نظـارت فــرد    دگاه اسـالم را شــامل نظـارت  ی

 يهـا رسانهرا  ینظارت همگان ين ابزارهایتراز مهم یکیشمارد و یبرم ی)، و نظارت همگانی(خودنظارت

  داند.یم يداریو شن يدارید

، انـواع  »علـوي  اندیشه و نظام در آن مبانی و نظارت«تحت عنوان  ی) در پژوهش1390( کاظمیاخوان  - 

ـا  فرشتگان، نظارت خداوند، نظارت دگاه قرآن را شامل نظارتینظارت از د ـارت   و اعض ـان  جـوارح، نظ  و مک

۱۰۶       ، ۱۳۹۴و زمستان  پاييز، ۱۱، پياپي اولم، شماره پنجسال 

عمومى  و بیرونى نظارت، و )لوامه نفس(خویش نفس بر انسان ، نظارتاطهار ائمه و پیامبران طبیعت، نظارت

  شمارد.یبرم یو درون یرونیشامل نظارت ب یلکطور  را به علوي اندیشۀ و داند و انواع نظارت در نظام یم

را شـامل   یت اسـالم یرینتـرل در مـد  کنظـارت و   يهـا ) در مطالعات خود، روش1390( ياافجه - 

- ی) برمـ ی(بازرسـان مخفـ   میرمسـتق یغم با واسـطه، و روش  ی، روش مستقواسطهم و بدون یروش مستق

  داند.ینترل در سازمان مکن عامل یشمارد و ترس از خدا را مؤثرتر

ـ  :شناسی نظارت همگانی در ایرانآسیب«عنوان  تحت ی) در پژوهش1390( عطار -   ۀدرآمدي بر نظری

و  یمردمـ  ي، نظـارت نهادهـا  یدولتـ  يرا شامل نظارت نهادهـا  نظارت همگانی ،»مثلث نظارت همگانی

  داند.یم یجمع يهاو نظارت رسانه یمدن

ـ از د یت فرهنگـ یریند مـد یافر« تحت عنوان ی) در پژوهش1390( يدیو فر یرهنمحمدزاده -  دگاه ی

 ،یخودنظـارت ، ینظـارت الهـ  را شـامل   یت اسـالم یریدگاه مدینترل از دک و نظارت، انواع »قرآن و سنت

  دانند.یم ینظارت همگان ) ومیرمستقیغ و میمستق( یسازماننظارت 

هـاي نظـارتی؛ فرصـت یـا     تعـدد دسـتگاه  «عنـوان   تحت ی) در پژوهش1390( موسوي و موسوي - 

ن آنهـا از  یدانند. همچنی) میرسازمانی(غ یو نظارت همگان یانواع نظارت را شامل نظارت سازمان» تهدید

ظریـات و  ارآمدي نظـام نظـارتی ایـران را عـدم اسـتفاده از نظـارت همگـانی (ن       کترین علل ناجمله مهم

  دانند.یایات مردم، احزاب، و مطبوعات) در کار نظارت مکش

ـ ) در مطالعات خود، انواع نظارت از د1391( دنیاچالی صفري -  ـ ید يهـا دگاه قـرآن و آمـوزه  ی را  ین

) و نظـارت  ینترلکن و خـود یبدن، زمـ  يامبران، امامان، فرشتگان، اعضای(خداوند، پ یشامل نظارت درون

  داند.یپنهان) مار و ک(آش یسازمان

ران و یننـده بــر مــد ک ) در مطالعــات خــود، مراجـع نظــارت 1391(ار کـ و جو يردکــده فروزنـده   - 

داننـد و انـواع نظـارت از منظـر اسـالم را شـامل       یرا خدا، امام و مردم م یومت اسالمکارگزاران در حک

  شمارند.یبرم یم، و نظارت همگانیرمستقیم، نظارت غینظارت مستق

ـ «تحت عنوان  ی) در پژوهش1392( و دهقان یامام -   يهـا  بـر دسـتگاه   یسلسـله مراتبـ   ینظارت درون

 و قضـائیه  قـوة  بیرونـی (نظـارت   را شامل نظـارت  مجریه قوة ، انواع نظارت بر»رانیا یدر نظام حقوق يادار

  دانند.ی) ميادار يهاأتی(نظارت بر خود، نظارت مافوق و نظارت ه درونی نظارت و قوة مقننه) نظارت

ار، نظـارت  ک) در مطالعات خود، انواع نظـارت از نظـر اسـالم را شـامل نظـارت آشـ      1393( ينبو - 

  داند.یو نظارت پنهان م یدرون
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  پژوهش يشنهاديپ يالگوي مفهوم

بـر   یدولتـ  يهاسازماننان کارکار کبر نظارت  يهالفهؤابعاد و مابتدا پژوهش،  یمفهومالگوي  یدر طراح

 یشد (منابع ارزشـ  ییشناسا يا تابخانهکق مطالعات یدانشمندان مسلمان از طر يشنهادیپ يارهایمعاساس 

و  یرد اسـالم یکبا رو ه توسط خبرگان در خصوص نظارتکاست  یها و مقاالت تابکشده شامل  یبررس

ابعـاد و   ییف شده است). همزمـان بـا شناسـا   یتأل اتیث و روایاحادالبالغه،  م، نهجیرکبا استناد به قرآن 

بـا   یدانشمندان مسلمان، مصاحبۀ خبرگـ  يشنهادیپ يارهایمعنان بر اساس کارکار کبر نظارت  يهالفهؤم

بـا   ی) انجام شد. مصاحبۀ خبرگـ یت اسالمیریربط (اشخاص آگاه به موضوعات مد تن از خبرگان ذي 5

ـ  تابخانـه کاسـتخراج شـده از مطالعـات     يهـا لفهؤابعاد و مدو هدف انجام گرفت. ارائۀ  ه خبرگـان و  اي ب

ه در کـ  ییهـا لفـه ؤابعـاد و م  ییاستخراج شده، و شناسا يهالفهؤابعاد و ماز آنها در خصوص  ینظرخواه

بنـدي   رها براي دسـته یدرك بهتر متغ یگر مصاحبۀ خبرگیاي لحاظ نشده است. هدف د تابخانهکمطالعات 

  :دهدیرا نشان م یخبرگ ۀمصاحباي و تابخانهکحاصل از مطالعات  رهايیمتغ )1( لکش مناسب آنها بود.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ): الگوي مفهومی پیشنهادي پژوهش1شکل (

۱۰۸       ، ۱۳۹۴و زمستان  پاييز، ۱۱، پياپي اولم، شماره پنجسال 

  پژوهش يشناسروش

بـا توجـه بـه    . انجام شده است »یشیمایپ«ه به روش ک بوده یفیتوص يهاحاضر از نوع پژوهش پژوهش

 يارهـا یبـر اسـاس مع   یدولت يهانان سازمانکارکار کنظارت بر  يالگوارائه  ن پژوهش،یاز اهدف  هکنیا

افـزودن دانـش در   درپـی  و  بـوده  ينظـام ادار  یلک يهااستیدانشمندان مسلمان در جهت س يشنهادیپ

آیـد. در   بـه شـمار مـی   » ياربردک - اي توسعه« یپژوهشاست،  یبخش دولت يهاحوزة نظارت بر سازمان

  شده است.استفاده  یدانیاي و متابخانهکآوري اطالعات، از مطالعات جمعن پژوهش، براي یا

دهنـد. خبرگـان    یل مـ کین پژوهش براي آزمون مدل را خبرگان آگاه به موضوع تشـ یجامعۀ آماري ا

آشـنا بـا    يت و امـور ادار یریانـد: دسـتۀ اول اشـخاص متخصـص در رشـتۀ مـد       ن پژوهش دو دسـته یا

ضـوعات  ان آشـنا بـه مو  یـ و روحان ی؛ و دستۀ دوم اشخاص مـذهب یت اسالمیریو مد یموضوعات مذهب

ـ  انـد هبود یهاي دولتدر بخش تیولئخبرگان داراي مسن یااز  یرخب نیمچن. هیو بخش دولت یتیریمد  ای

از روش  ،خبرگـان  ییشناسـا بـه منظـور    پـژوهش،  نیند. در ااهداشترا  یدر بخش دولت تیولئمس ۀتجرب

گـر، بــا  یموضـوع بــه موضـوع د   یـک ت از کــ، حر روششــده اسـت. در ایـن   اسـتفاده   »یگلولـه برفـ  «

  ).130، ص 1392، یکرد (فلیگ یهاي همان موضوع صورت م ییراهنما

بـه منظـور آزمـون    اي به صورت باز و بسـته  نامه خبرگان، پرسش ییاز شناساپس  ،پژوهش نیدر ا 

 ییهـا تـا جـا   . مصاحبهشد مصاحبه آنهاآنها قرار گرفت و همزمان با  اریدر اختپژوهش  يشنهادیالگوي پ

ه کـ اسـت   یحـالت » یاشباع اطالعات«صورت گرفته است.  یاشباع اطالعات دیرسیبه نظر مه ک افتیادامه 

 کمـ کهـا   د بـه توسـعۀ مقولـه   یـ جد يهـا  ه دادهکـ رسد  یص مین قضاوت و تشخیدر آن پژوهشگر به ا

 دنیحجم نمونه از قبل مشخص نبود و هنگام رسـ  پژوهش، نیدر ا ،نیبنابرا). 2014ول،  رسکند (ک ینم

نفـر   24ن تعـداد،  یه از اکن شد ییتعنفر  33 ،در مجموعحجم نمونه . شدحجم نمونه مشخص  ،به اشباع

  بودند. يالت حوزویتحص ينفر دارا 9و  یالت دانشگاهیتحص يدارا

(آزمـون  » یاسـتنباط «و » یفیتوص«ها، از روش آمار ل دادهیه و تحلیدر پژوهش حاضر، به منظور تجز

ـ انه، از طریها پس از ورود به راشده است. داده دمن) استفادهیسات چندگانۀ فریمقا  SPSSافـزار  ق نـرم ی

  ل شدند.یه و تحلیتجز

  پژوهش يهاافتهي

نظـارت  « ۀمؤلفـ گروه پـژوهش،   يبند از خبرگان و جمع یحاصل نظرسنج يهال دادهیه و تحلیپس از تجز

ه بیشتر خبرگـان اعتقـاد داشـتند    کز آن بود یعلت ن الگو حذف شد. از - »یالعال مد ظله �– يمقام معظم رهبر
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ایشان  یدولت يهانان سازمانکارکار کدر امر نظارت بر  - یالعال مد ظله �– ير شدن مقام معظم رهبریاوالً، درگ

توانـد بـه صـورت     یدارد. ثانیـاً، مـ  یشور است، بـاز مـ  کالن کبه امور  یدگیه رسکشان  یف اصلیرا از وظا

ز ین ینهاد مذهب یکتواند به عنوان  یه مک -  یدولت يها شان در سازمان یندگینما ق دفاتریم و از طریرمستقیغ

، نام مؤلفه خبرگان شنهادیپ اب نیهمچنند. ینظارت نما یدولت يهانان سازمانکارکار کبر  - در نظر گرفته شود 

جداول ذیل افت. یر ییتغ» یاجتماع يریپذتیو مسئول یانضباطخود«به » یاجتماع يریپذتیانضباط و مسئول«

  :دهدینشان مها را با ابعاد منظور تناسب مؤلفه نیانگیمرا با مفهوم منظور و  ابعادتناسب  نیانگیم

  دانشمندان مسلمان با مفهوم منظور يشنهادیپ يارهایبر اساس مع یدولت يهانان سازمانکارک ارکنظارت بر تناسب ابعاد  زانیم نیانگیم ):1جدول (

 اریمعانحراف  با مفهوم عدتناسب ب نیانگیم  بعد  مفهوم

بر اساس  یدولت يهانان سازمانکارکار کنظارت بر 

  دانشمندان مسلمان يشنهادیپ يارهایمع

  00000/0  5  ینظارت اله

  24231/0  93/4  ینظارت درون

  45227/0  72/4  ینظارت عموم

  33143/0  87/4  ینظارت سازمان

اد) قـرار دارد  یـ ز یلیاد و خین زی(ب 5و  4ن یب ابعاد ۀهم نیانگیم) آمده است، 1(جدول در ه کگونه همان

 یدولتـ  يهـا نان سـازمان کارکار کنظارت بر ابعاد  ۀهم نیب ،پژوهش نیاز نظر خبرگان ا هکآن یعنین یو ا

بـر   یدولتـ  يهانان سازمانکارکار کدانشمندان مسلمان، با مفهوم نظارت بر  يشنهادیپ يارهایبر اساس مع

  تناسب وجود دارد.دانشمندان مسلمان  يشنهادیپ يارهایاساس مع

  یبا بعد نظارت اله ینظارت اله يهامؤلفهتناسب  زانیم نیانگیم ):2( جدول

 اریمعانحراف  عدتناسب مؤلفه با ب نیانگیم مؤلفه بعد

  ینظارت اله

  00000/0  5  نظارت خداوند

  61853/0  51/4  نظارت فرشتگان

    21/4  69631/0امامانامبران و ینظارت پ

  66714/0  15/4  نظارت اعضا و جوارح بدن

  56071/0  24/4  نینظارت زمان و زم

 یعنین یاد) است و ایز یلیاد و خین زی(ب 5و  4ن یب هامؤلفه ۀهم نیانگیم) پیداست، 2(جدول در ه کگونه همان

  تناسب وجود دارد. ینظارت اله بعدبا  ینظارت اله يهاهمه مؤلفه نیب ،پژوهش نیاز نظر خبرگان ا هکآن

 یبا بعد نظارت درون ینظارت درون يهامؤلفهتناسب  زانیم نیانگیم ):3( جدول

 اریمعانحراف  عدتناسب مؤلفه با ب نیانگیم مؤلفه بعد

  ینظارت درون

  17408/0  96/4  يارکوجدان 

  50565/0  54/4  يارکاخالق 

  56071/0  75/4  یاجتماع يریپذتیو مسئول یخودانضباط

۱۱۰       ، ۱۳۹۴و زمستان  پاييز، ۱۱، پياپي اولم، شماره پنجسال 

ـ  هـا مؤلفه ۀهم نیانگیمآید،  ) به دست می3(ه از جدول کگونه همان ـ  5و  4ن یب  یلـ یاد و خیـ ن زی(ب

ـ  يهامؤلفه ۀهم نیب ،پژوهش نیاز نظر خبرگان ا هکآن یعنین یاد) قرار دارد و ایز  بعـد بـا   ینظارت درون

  تناسب وجود دارد. ینظارت درون
  یبا بعد نظارت عموم ینظارت عموم يهامؤلفهتناسب  زانیم نیانگیم ):4( جدول

 اریمعانحراف  عدتناسب مؤلفه با ب نیانگیم مؤلفه بعد

  ینظارت عموم

  61699/0  54/4  هاها و انجمنهینظارت اتحاد

  79177/0  42/4  نظارت احزاب

  80482/0  09/4  یمذهب ينظارت نهادها

  39167/0  81/4  ها و مطبوعاتنظارت رسانه

  24231/0  93/4  نظارت شهروندان

  46669/0  69/4  نان سازمانکارکنظارت 

  66287/0  24/4  هیوابسته به قوة مجر ينظارت نهادها

  59512/0  66/4  هیوابسته به قوة قضائ ينظارت نهادها

  76994/0  3/4  وابسته به قوة مقننه ينظارت نهادها

  63663/0  96/2  )یالعال مد ظله ( ينظارت مقام معظم رهبر

  43519/0  75/4  نظارت سازمان مستقل مبارزه با فساد

ـ  ي(بجز نظـارت مقـام معظـم رهبـر     هامؤلفه ۀهم نیانگیم) آمده، 4(جدول در ه کگونه همان  5و  4ن یب

نظـارت   يهـا مؤلفه ۀهم نیب ،پژوهش نیاز نظر خبرگان ا هکآن یعنین یاد) است و ایز یلیاد و خین زی(ب

  تناسب وجود دارد. )ي(بجز نظارت مقام معظم رهبر ینظارت عموم بعدبا  یعموم

 یبا بعد نظارت سازمان ینظارت سازمان يهامؤلفهتناسب  زانیم نیانگیم ):5( جدول

 اریمعانحراف  عدتناسب مؤلفه با ب نیانگیم مؤلفه بعد

  ینظارت سازمان

  

  24231/0  93/4  ینظارت سلسله مراتب

  00000/0  5  ریم شخص مدیمستقنظارت 

  33143/0  87/4  ق مأموران سازمانینظارت از طر

  66287/0  24/4  یکیترونکزات الینظارت با استفاده از تجه

  41515/0  78/4  سازمان یق بازرسان مخفینظارت از طر

  61392/0  42/4  هاي ادارينظارت هیأت

اد) یـ ز یلـ یاد و خین زی(ب 5و  4ن یب هامؤلفه ۀهم نیانگیمشود،  ) مشاهده می5(جدول در ه کگونه همان

 بعـد بـا   ینظـارت سـازمان   يهامؤلفه ۀهم نیب ،پژوهش نیاز نظر خبرگان اقرار دارد و معنایش آن است 

  تناسب وجود دارد. ینظارت سازمان

ـ فر يبنداز آزمون رتبهبعد،  هر يهاو مؤلفه ابعاد تیزان اهمین مییتعبه منظور ن پژوهش، یدر ا  دمنی

  :ذیل آمده استول اج آن در جدیه نتاکاستفاده شده 
  دانشمندان مسلمان يشنهادیپ يارهایبر اساس مع یدولت يهانان سازمانکارکار کنظارت بر  ابعاد يبندرتبه ):6( جدول
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 تعداد تیزان اهمیم ها ن رتبهیانگیم  ابعاد
  وئرکاس ياک

)χ2( 

 يدرجه آزاد

)df( 

 يدارسطح معنا

)Sig( 

  1  93/2  ینظارت اله

33  769/13  3  003/0  
  2  61/2  ینظارت درون

  4  18/2  ینظارت عموم

  3  48/2  ینظارت سازمان

نظـارت بـر   ابعاد ن ین رتبه را در بیباالتر» ینظارت اله« بعد ،مشخص است )6(جدول در ه کگونه همان

نظـارت  «ابعـاد   دانشمندان مسـلمان دارد و  يشنهادیپ يارهایبر اساس مع یدولت يهانان سازمانکارکار ک

  قرار دارند. يبعد يهادر رده »ینظارت عموم«و  »ینظارت سازمان« ،»یدرون

  ینظارت اله يهامؤلفه يبندرتبه ):7( جدول

 تعداد تیزان اهمیم ها ن رتبهیانگیم هامؤلفه
  وئرکاس ياک

)χ2( 

 يدرجه آزاد

)df( 

 يداریسطح معن

)Sig( 

  1  23/4  نظارت خداوند

33  789/44  4  000/0  

  2  2/3  نظارت فرشتگان

    59/2  3امبران و امامانینظارت پ

  5  41/2  نظارت اعضا و جوارح بدن

  4  58/2  نینظارت زمان و زم

ـ یباالتر »نظارت خداوند« مؤلفۀ آمده، )7(جدول در ه کگونه همان نظـارت   يهـا ن مؤلفـه ین رتبه را در ب

 ،»نینظارت زمـان و زمـ  « ،»امبران و امامانینظارت پ« ،»نظارت فرشتگان« يهامؤلفه داشته است و یاله

  قرار دارند. يبعد يهادر رده »نظارت اعضا و جوارح بدن«و 

 ینظارت درون يهامؤلفه يبندرتبه ):8(جدول

 تعداد تیزان اهمیم ها ن رتبهیانگیم هامؤلفه
  وئرکاس ياک

)χ2( 

 يدرجه آزاد

)df( 

 يسطح معنادار

)Sig( 

  1  29/2  يارکوجدان 

33  12/16  2  000/0  
  3  68/1  يارکاخالق 

 يریپذتیو مسئول یخودانضباط

  یاجتماع
03/2  2  

ـ یباالتر» يارکوجدان «مؤلفۀ  آید، به دست می )8(جدول در ه کگونه همان  يهـا ن مؤلفـه ین رتبه را در ب

 »يارکـ اخالق «، و »یاجتماع يریپذتیمسئول«و » یخودانضباط« يهامؤلفه داشته است و ینظارت درون

  قرار دارند. يبعد يهادر رده
  ینظارت عموم يهامؤلفه يبندرتبه ):9( جدول

۱۱۲       ، ۱۳۹۴و زمستان  پاييز، ۱۱، پياپي اولم، شماره پنجسال 

 هامؤلفه
ن یانگیم

 ها رتبه

زان یم

 تیاهم
 تعداد

  وئرکاس ياک

)χ2( 

 يدرجه آزاد

)df( 

 يداریسطح معن

)Sig( 

  6  52/5  هاها و انجمنهینظارت اتحاد

33  229/69  9  000/0  

  7  12/5  نظارت احزاب

  10  76/3  یمذهب ينظارت نهادها

  2  53/6  ها و مطبوعاتنظارت رسانه

  1  11/7  نظارت شهروندان

  5  97/5  نان سازمانکارکنظارت 

  9  11/4  هیوابسته به قوة مجر ينظارت نهادها

  4  6  هیوابسته به قوة قضائ ينظارت نهادها

  8  52/4  وابسته به قوة مقننه ينظارت نهادها

  3  38/6  نظارت سازمان مستقل مبارزه با فساد

 يهـا ن مؤلفـه ین رتبه را در بیباالتر» نظارت شهروندان«مؤلفۀ  ،استهود مش )9(جدول در ه کگونه همان

نظارت سازمان مسـتقل مبـارزه   « ،»ها و مطبوعاتنظارت رسانه« يهامؤلفه داشته است و ینظارت عموم

ـ نظـارت اتحاد « ،»نـان سـازمان  کارکنظـارت  « ،»هیوابسته به قوة قضـائ  ينظارت نهادها« ،»با فساد هـا و  هی

وابسـته بـه قـوة     ينظـارت نهادهـا  «، »وابسته به قوة مقننه ينظارت نهادها« ،»نظارت احزاب« ،»هاانجمن

  قرار دارند. يبعد يهادر رده »یمذهب ينظارت نهادها«و  »هیمجر
 ینظارت سازمان يهامؤلفه يبندرتبه ):10( جدول

 هامؤلفه
ن یانگیم

 ها رتبه

زان یم

 تیاهم
 تعداد

  وئرکاس ياک

)χ2( 

 يدرجه آزاد

)df( 

 يدارسطح معنا

)Sig( 

  2  09/4  ینظارت سلسله مراتب

33  138/65  5  000/0  

  1  27/4  ریم مدینظارت مستق

  3  91/3  سازمانق مأموران ینظارت از طر

  6  33/2  یکیترونکزات الینظارت بااستفاده از تجه

  4  64/3  سازمان یق بازرسان مخفینظارت از طر

  5  76/2  هاي ادارينظارت هیأت

ـ  یبـاالتر » ریم مـد ینظـارت مسـتق  «مؤلفۀ  شود، معلوم می )10(جدول در ه کگونه همان ن ین رتبـه را در ب

ـ   « يهـا مؤلفـه  دارد و ینظارت سـازمان  يهامؤلفه ـ نظـارت از طر « ،»ینظـارت سلسـله مراتب ق مـأموران  ی

نظارت بـا اسـتفاده از   «و  ،»هاي ادارينظارت هیأت« ،»سازمان یق بازرسان مخفینظارت از طر« ،»سازمان

  قرار دارند. يبعد يهادر رده »یکیترونکزات الیتجه
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 يريگ جهينت 

نـۀ  یدر زم .الگوهاي برتـر بدانـد   نیاز از الگوبرداري و انتخاب تواند خود را بی اي نمی تردید، هیچ حرفه بی

مطـرح و   ي. از جمله الگوهـا الگوهایی مطرح هستند زین یبخش دولت يهانان سازمانکارکار کنظارت بر 

اسـالم در اعمـال    يهـا  روشهـا و  وهیاست. در واقـع، مطالعـۀ شـ    یاسالم ينه، الگوهاین زمیجامع در ا

هـاي علمـی    نظریـه  اساس گذارد که اگر بتوان آن را بر می بشر هایی در اختیار مایه ، دستنظارت بر افراد

اسـاس، در حـال حاضـر، پـژوهش      ن یا نمود. بر ارائه از نظارت توان الگوي جدیدي  ، میردبندي ک جمع

و  ی، بررسـ یاسـالم  يارهـا یبـر اسـاس مع   یدولتـ  يهـا نان سازمانکارکار کنظارت بر  يهاابعاد و مؤلفه

  ذیل ارائه گردید: يل شد و الگویتحل
   

۱۱۴       ، ۱۳۹۴و زمستان  پاييز، ۱۱، پياپي اولم، شماره پنجسال 

  منابع

، سـال  ریماهنامـه تـدب  ، »الگوي خودکنترلی در سازمان با نگرش اسـالمی « ،1388 ،خیراندیش مهدي، ، سیدحسینابطحی

  .28- 23  ، ص213ستم، ش یب

  .ی، چ پنجم، تهران، جهاد دانشگاهم و الگوها)ی، مفاهی(اصول، مبان یت اسالمیریمد، 1389، مسعود، يمداح

- 1 ، ص1، سـال دوم، ش  علوي نامهپژوهش، »علوي اندیشه و نظام در آن مبانی و نظارت«، 1390کاظمی، بهرام، اخوان

19.  

، سـال  ت در اسـالم یریمـد ، »البالغه نهج و قرآن دگاهید از سازمان در نترلک و نظارت يالگو«، 1386د، یپور، مجلیاسماع

  .32- 26، ص 10چهارم، ش 

 یاجتمـاع  - یاسـ یهـا و ثبـات س  ش رسـانه ی، در: مجموعه مقاالت هما»يارسانه یاسیثبات س«، 1381، اصغر، يافتخار

  .يده مطالعات راهبردکران، تهران، پژوهشیا یاسالم يجمهور

  .یواحد عالمه طباطبائ ی، چ نهم، تهران، جهاد دانشگاهیت اسالمیریمد، 1390بر، کایدعلی، سيا افجه

 )،18 یاپی(پ 4سال پنجم، ش  ،یاسـالم  ومتکح ، »ينظارت بر کارگزاران در حکومت علو«، 1379، اصغرعلی ،نیاالهامی

  .262- 238 ص

ـ ا یدر نظـام حقـوق   يادار يهـا  بـر دسـتگاه   یسلسله مراتب ینظارت درون«، 1392، محمد و فرشته دهقان، یامام ،  »رانی

  .23- 1  ص ،1، سال پنجم، ش یمطالعات حقوق

  ت در اسالم، چ هفتم، قم، حوزه و دانشگاه.یری، مد1389آقا، و همکاران، یروز، علیپ

، »یعلـ  حضـرت  تیریمـد  بر دکیتأ با یاسالم تیریمد در نترلک و نظارت يهاوهیش«، 1383، ی، محمدعلیقیتصد

دفتر نظـارت همگـانی   راهکارها، تهران،  و راهبردها همگانی؛ نظارت و ناجا تخصصی در: مجموع مقاالت همایش

  .بازرسی کل نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران

  .یغات اسالمی، چ هشتم، تهران، سازمان تبلیت اسالمیریبر مد ی، نگرش1387درضا، ی، سیدامغان يتقو

، 29/8/1393، يدفتر مقـام معظـم رهبـر    یرسان گاه اطالعی، پا»ينظام ادار یلک يها استیس«، 1389، یدعلی، سيا خامنه

http://www.leader.ir/langs/fa/?p=contentShow&id=6689  
  .56- 47  ، ص27، سال هشتم، ش معرفت، »نظارت و بازرسى در اسالم«، 1377، ابوطالب، یخدمت

 ، ص23سـال ششـم، ش    ،مجله حوزه و دانشگاه، »انواع کنترل و نظارت در مدیریت اسالمی«، 1379، ابوطالب، یخدمت

105 -118.  

  تهران. و همکاران، تهران، دانشگاه ستوده، غالمرضا وششک به ،دهخدا متوسط فرهنگ، 1385بر، کایعل دهخدا،

  .ک، تهران، پلینظارت و بازرس یمبان، 1387، محمود، ینرگس پور رمضان 



   ۱۱۵ . . . هاي دولتي بر اساس معيارهاي پيشنهادي دانشمندان مسلمان ارائه الگوي مفهومي نظارت بر كار كاركنان سازمان

، سال چهـارم،  ینظارت و بازرس  ،»یدر نظارت همگان يداریو شن يدارید يهانقش رسانه«، 1389، دنصراهللایس، یسادات

  .174- 145، ص 14ش 

در: مجموع  ،سومین همایش نظارت کارآمده یه در افتتاحیس قوة قضائیرئ یسخنران«، 1383شور، کل ک یسازمان بازرس

  شور.کل ک یز آموزش و پژوهش سازمان بازرسک، تهران، مرسومین همایش نظارت کارآمدمقاالت 

هـاي   نترلی در نظریهکنترل و نظارت اسالمی (با نگاهی بر جایگاه خودکنترلی در نظام کخود«، 1385، یدعلی، سيسجاد

  .16- 3 ، ص23، سال هفتم، ش و حقوق یمعارف اسالم، »مدیریت)

  .ام نوریدانشگاه پ ،تهران چ هشتم، ،یت اسالمیریمد ،1390، ، محمدرضايسرمد

، در: مجمـوع  »ارآمدکنظارت  يبرا یران و ارائه چارچوبیدر ا ینظارت يساختارها یشناس بیآس«، 1383، اصغر، یفیشر

  شور.کل ک یز آموزش و پژوهش سازمان بازرسک، تهران، مرهمایش نظارت کارآمدسومین مقاالت 

، سـال اول، ش  دانش ارزیـابی  ،»آن تحقق در کشور کل بازرسی سازمان نقش و نوین نظارت«، 1388، حسن، یصفرخان

  .72- 53 ، ص1

حبلـه   ،سـمنان ، زمان بازرسی کل کشوردرآمدي بر بازرسی و نظارت در ایران با تأکید بر سا، 1391، مسعود، دنیاچالیصفري

  .رود

، در: مجمـوع  »شـور جهـان  کن یران بـا چنـد  یا یاسالم ينظارت در جمهور یقیمطالعه تطب«، 1383رضا، ، غالمیطالقان

  شور.کل ک یز آموزش و پژوهش سازمان بازرسک، تهران: مرسومین همایش نظارت کارآمدمقاالت 

  ر.یبکری، تهران، امپرورش و آموزش تیریمد و سازمان، 1363، یان، مصطفیعسگر

، دانـش ارزیـابی  ، »شناسی نظارت همگانی در ایران، درآمدي بر نظریه مثلث نظارت همگانیآسیب«، 1390د، یعطار، سع

  .167- 147 ، ص9سال سوم، ش 

، سـال هفـدهم،   یعلوم انسان، »ینترل سازمانکنظارت و  ين الگوییو تب یطراح«، 1389 ، و همکاران،نیحس ،يبرکایعل

 .64- 37، ص 79ش 

 اصـالح  يبـرا  یشـنهادات یپ با همراه شورک در یبازرس و نظارت ییاراک شیافزا يهاروش«، 1380، ینقیبخش، علفرح

ز آمـوزش و پـژوهش   ک، تهران، مرشورکدر  ینظارت و بازرسهمایش  نی، در: مجموع مقاالت دوم»يادار ساختار

  شور.کل ک یسازمان بازرس

  ام نور.ی، چ پنجم، تهران، دانشگاه پآن يو الگوها یت اسالمیریمد، 1391ار، کبر جوکا یاهللا و عل ، لطفيردکده فروزنده

  .ی، چ ششم، تهران، نیلی، ترجمۀ هادي جلیفکیق یدرآمدي بر تحق، 1392، اووه، یکفل

 بررسی تحلیلی اثر مدل سیپ بر نظارت و کنترل مـالی در سـازمان بازرسـی   «، و همکاران، 1392 مهري،اکرم قهفرخی،

  .71- 53 ، ص18، سال پنجم، ش دانش ارزیابی، )»مطالعه موردي: استان اصفهان(

۱۱۶       ، ۱۳۹۴و زمستان  پاييز، ۱۱، پياپي اولم، شماره پنجسال 

سومین همـایش  در: مجموع مقاالت ». ارآمد،کدر امر نظارت  یت مردمکگاه مشارینقش و جا«، 1383رضا، یعل، یامرانک

  شور.کل ک یز آموزش و پژوهش سازمان بازرسک، تهران، مرنظارت کارآمد

  .106- 77، ص 10و  9، سال سوم، ش نترولرک، »اسالمى تیریمد در نظارت و نترلک«، 1379ان. حسن، یوریگ

ـ از د یت فرهنگیریند مدیافر« ،1390، يدی، محمدرضا و حسن فریرهنمحمدزاده ، در: مجمـوع  »دگاه قـرآن و سـنت  ی

  .یدگاه قرآن و سنت، گرگان، دانشگاه آزاد اسالمیاز د یت فرهنگیریش مدیمقاالت هما

ـ د از نترلک و یبازرس نظارت، نظام«، 1388درسول، یمحمودآبادي، س  مقـاالت  ، در: مجموعـه »یعلـ  حضـرت  دگاهی

  شور.ک ینظارت هايدستگاه شوراي تهران، ،يادار سالمت يارتقا شیهما

  ت.ی، چ چهارم، تهران، سروش هدادگاه اسالمینترل از دکنظارت و  ،1388ن، یدحسی، سیمعصوم

  ، تهران، فرهنگ نما. نیمع یفرهنگ فارس ،1387ن، محمد، یمع

، سـال  دانـش ارزیـابی   ،»هاي نظارتی؛ فرصت یا تهدیددستگاهتعدد «، 1390، سیدمهدي موسوي و اهللاموسوي، سیدفضل

  .36- 5 ، ص7سوم، ش 

  .206- 192 ، ص7، سال سوم، ش حصون، »البالغه نهج يهانترل در آموزهکبه نظارت و  ینگاه«، 1385، ابوالحسن، ییموال

 ، ص20، سـال ششـم، ش   ارزیـابی دانـش   ،»فساد از گیريپیش در مدنی نهادهاي نقش«، 1393شاه، محمد، ملکنادري

67 -84.  

  ، تهران، سمت.»رانیا یاسالم يجمهور ينترل در نظام ادارکنظارت و  يالگو«،1383دمحمد، ی، سيرمحمدیم

  تاب.کست و دوم، قم، بوستان ی، چ بیت اسالمیری، مد1393، محمدحسن، ينبو

 یسـازمان  یو اثربخش یاسالم يارهاینان بر اساس معکارکن انتخاب یرابطه ب یبررس«، 1392ن، و همکاران، یپور، امیکن

  .192- 169  ، ص1م، ش یکست و ی، سال بیت اسالمیری، مد»رمانکشهر  یدولت يهادر سازمان

ـ   »در اسـالم  یو ادله نظارت و بازرسـ  یمبان«، 1376دمحمدجواد، یفرد، سيریوز همـایش   نی، در: مجمـوع مقـاالت اول

  شور.کل ک یز آموزش و پژوهش سازمان بازرسک، تهران، مرشورکدر  ینظارت و بازرس

  .65- 63 ، ص9شه، ش ی، بازتاب اند»دگاه حضرت علىینترل و نظارت از دک«، 1379 ،هللاماشاءا ،خانىیول

زاده، میرمحمـد عبـاس   ترجمه، آموزشی، مدیریت در عمل و تئوري، تحقیق ،1376میسکل، و سیسل ج  ك وین هوي،

  دوم، دانشگاه ارومیه. چ
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