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Background and Aim: Supervision and control are significant responsibilities 

of any governmental authorities, by means of which the process of 

accomplishing predetermined objectives are planned.  

Materials and Methods: For present study, the descriptive approach has been 

chosen and relevant information collected by the documentary and library 

method. 

Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the 

authenticity of the texts, honesty and confidentiality have been observed. 

Findings: Using the necessary supervisory means, following the relevant rules 

and regulations, and increasing the employees’ motivation and satisfaction, 

experienced managers introduce and institutionalize discipline to their 

workplace. This could lead to the decrease of violations and possible crimes 

committed by individuals, administrative and governmental organizations, and 

the reduction in the expenditures. Having been said, the following article 

attempts to define “control” and “supervision” from different aspects, and 

disprove the existence of multiple supervisory institutions to emphasize the 

necessity for a sole supervisory institution to manage the supervisory affairs by 

using some religious texts and the Constitution of the Islamic Republic of Iran. 

Conclusion: By considering the amendment of the observed flaws in the 

process of executive routines, corruptions are prevented.. 
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 چکیده

چگونگی تحقق اهداف از پیش  وسیله آن به که آید شمار می بهول ومقام مس برای هر بسیار مهم مدیریتی های ابزارکنترل از  و نظارت :زمینه و هدف

 .نماید می را ترسیم  تعیین شده

آوری ای، اطالعات مربوطه را جمعشیوه اسنادی و کتابخانهرویکرد توصیفی به عنوان روش پژوهش حاضر انتخاب شده است که به  :ها مواد و روش

 .نموده است

 .در به سامان رسیدن این تحقیق ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است :مالحظات اخالقی

ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوطه و افزایش  ،با بکار بردن ابزارهای نظارتی الزم در ساختار مدیریتی کشور کالن و کارآزموده انمدیر :ها یافته

این فرایند موجب پیشگیری از تخلفات احتمالی . دنکن خود نهادینه می ی ، انضباط را نیز در زیرمجموعهپرسنل مندی شغلی ی خدمت و رضایت انگیزه

بر این اساس مقاله حاضر با استناد بر برخی . گردد می ورهای مزب نهاد یها هزینهکاهش اصالح امور و  های اجرایی و حاکمیتی و نیز افراد و سازمان

رتی متون دینی و همچنین قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، ضمن تبیین مفهوم کنترل و نظارت و ابعاد متصوره بر آن و نفِی وجوِد مراجع نظا

 .نموده استمتعدد، بر لزوم حاکمیِت یک نهاد مستقل در کشور برای تمشیت امور نظارتی تأکید 

 .شود می   پیشگیری از انحرافکند، موجب  هایی که در روند اجرایی مشاهده می و کاستی اصالح نقایص با بازرسی و نظارت، :گیری نتیجه

 .های نظارتی،تعدد مراجع نظارتی نظارت، کنترل، سازمان :کلمات کلیدی
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 مقدمه

ی این جهان  زمانی که پای در عرصهاز انسان  :بیان موضوع -9

های مطلق است  ای از اختیارات و آزادی نهد دارای مجموعه می

 این اختیار و حِق. گردیده است که توسط خداوند به او اعطاء

خاص زندگی در این اجتماع که  فطری به لحاظ طبیعِت مطلِق

زند، همواره مورد تعرض  هایی را برای انسان رقم می محدودیت

ها در کنار یکدیگر  و همزیستی مسالمت آمیز انسان گرفتهقرار 

رقم ای را برای ایشان  ناچار قواعد محدود کننده هو در جامعه، ب

قتی صحبت از اختیار انسان شود و لذا مالحظه می. است زده

در موازات آن  شود، کنترل و نظارت بر اعمال و رفتار وی نیز می

صحبت  ،بر این بدون وجود نظارت و کنترلبنا. گردد مطرح می

 ،ریزی ی مدیریت مانند تدابیر الزم در برنامه از سایر اجزا

سازماندهی و هدایت و سایر مهّمات دیگر، عملی عبث و 

با اعمال این نظارت و کنترل است که   .د بودفایده خواه بی

انجام صحیح امور توسط  واطمینان از عدم وجود انحراف 

حال پرسش اساسی . گردد می ممجموعه عوامل اجرایی فراه

اعمالی متعدد در سطح  ِهای  این پژوهش این است که آیا نظارت

به . و خروجی مطلوبی را حاصل نموده است  نتیجه ،ارکان کشور

های نظارتی نه تنها تأثیر مناسبی  کاری رسد این موازی نظر می

ها گردیده  نداشته بلکه موجب تحمیل هزینه و تکرار نظارت

 .است

صورت مترادف  همعمواًل ب کنترل و نظارت: مفاهیمتبیین  -2

باشند که از  می شوند ولی در واقع دو اصطالح کار برده می هب

در  ت در لغت به معنای مراقبترنظا .یکی نیستند عنانظر م

انجام کاری و نیز داشتن نوعی تسلط بر کسی، چیزی و گروهی 

نظارت  ،ادبیات عرب در. (ذیل کلمه نظارت، دهخدا) باشد می

و در  (ذیل کلمه نظارتجوهری، ) یعنی بازرسی و رسیدگی

 قاضی،)برای نظارت معانی مختلفی بیان شده است  اصطالح

 .گردد عام و خاص از آن استنتاج می که دو تعبیر (993: 9969

در مفهوم عام نظارت یعنی بررسی اجرای صحیح قانون در 

بستر مناسب آن که این قانون هم  قوانین بشری و هم قوانین 

 . تواند باشد ی و الهی مینیوتک

بایست مورد  ا توجه به آنچه که میمفهوم خاص نظارت که ب

شود عبارت است از مجموعه  نظارت قرار گیرد تعیین می

شود به نظارت در راستای تصویب  اقداماتی که مربوط می

 ی اجتماعی، قوانین مناسب و در جهت نیل به اهداف عالیه

اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و غیره و نیز نظارت بر گزینش 

 برد اهداف مورد تصویب و هت پیشکارگزارانی مناسب در ج

النهایه نظارت بر عملکرد کارگزاران و تطبیق عملکرد آنها با 

این اساس  بر (44: 1971 مرتضایی،) .های تقنینی سیاست

ی عملیاتی  نظارت در مفهوم خاص خود و در جریان یک برنامه

ی مزبور آغاز  با مشاهده و بررسی چگونگی پیشرفت برنامه

با تطبیق آن موضوع با یک وضعیت مناسب و  گردد و سپس می

و  (241: 1931 ،رضائیان) یابد قابل قبول و بایسته ادامه می

ی عملیاتی و  النهایه بر مدار صحیح واقع شدن آن برنامه

اصالح آن در جهت  ،و در صورت انحراف ممانعت از انحراف

 ،و مقدسی پور صادق). رسد اهداف تعیین شده به نتیجه می

1939 :137) 

از نظارت، هم پیشگیری در معنای پیشین یعنی  تعریفاین 

نظارت بر گزینش اصلح و و  نظارت بر تصویب قوانین مناسب

هم نظارت در  قبل از واگذاری منصب به کارگزار حکومت و

ی عملکرد کارگزار است را  معنای پسین آن که نظارت بر نحوه

اقدامات پیشین رسد چنانچه این  به نظر می. گیرد می  بر  در

محدوده اجرایی نظارت پسین به ، صحیح انجام پذیرد ینحو به

شود نظارت در معنای  چنانکه مالحظه می. رسد حداقل می

بخش نخست که نظارت . از دو بخش تشکیل شده است ،خاص

شود و شامل مشاهده و بررسی و مقایسه جریان امور  نامیده می

وضعیت مطلوب است و  و تعیین پیشرفت کارها و تطبیق آن با

فرآیند عملیاتی  یک ،شود بدان اطالق میبخش دّوم که کنترل 

 ایجاد مانع شدن از به معنایو گردد  و اجرایی محسوب می

ی عملیاتی و بازگرداندن آن بر  یک برنامهدر ی ژانحراف و ک

هر  .استمدار صحیح و اصولی از طریق تدابیر اصالح کننده 

ول از عملکرد ومقام مس ی بازرسی مداوِم دوی این تدابیر بوسیله

 .استعمال اِ قابل ی خود زیر مجموعه
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اصالح و بهبود امور است و  ،ی وجودی کنترل و نظارت فلسفه

 ،اگر این هدایت در نظام کنترلی وجود نداشته باشد

ها و فرآیندهای عملیاتی دوام چندانی نخواهد  ریزی برنامه

ی بسیار نزدیک و تنگاتنگ  بطهلذا با این توضیح وجود را .داشت

بیش از پیش وضوح  ،ریزی و نظارت و کنترل میان برنامه

از این جهت است که  .(2/966 :9963 ،دیگرانو  زکونت) یابد می

ی  این نظارت همواره مورد استفاده های حاصل از گزارش

های استراتژیک  مدیران عالی و متولیان حکومت که تصمیم

گیرد تا ضمن یافتن انحرافات و اصالح  نمایند قرار می اتخاذ می

آن هدف نهایی از این فرآیند که باال بردن میزان عملکردها و 

فراهم  استافزایش بهبود سطح خدمات عمومی به جامعه 

 .گردد

صورت  روش تحقیق در این پژوهش به :روش تحقیق -9

 .تحلیلی و توصیفی است

 نظربحث و 

 نظارت و کنترل ابعاد -9

که در اینجا  استقابل بررسی  ،نظارت و کنترل از ابعاد مختلف

 ترین این موارد است ویژه که به زعم نگارنده از مهم از دو منظِر

بعد فقهی و دیگری از منظر قانون اساسی جمهوری یعنی 

 .گیرد اسالمی ایران مورد تدقیق قرار می

 فقهی دیدگاه از نظارت و کنترل -9-9

های مختلفی قابل تصور است که در  نظارت فقهی به صورت

 .شود ذیل به آنها اشاره می

که توسط  یکنترل و نظارت :نظارت و کنترل والی -9-9-9

ی خود اعمال  ول نسبت به زیرمجموعهوشخص والی و مس

 صورت پذیرد اتواند به صورت پنهان و یا آشکار گردد، که می می

تواند توسط شخص والی و یا عیون و  ع آن نیز میو در هر دو نو

چنانچه این بررسی توسط غیر والی  .گیردمعتمدین وی انجام 

بایست از میان کسانی باشد که مورد اعتماد  وی می شود،انجام 

صداقت و  و وثوق والی هستند و خصوصیاتی چون عدالت،

به چنین فردی عنوان بازرس . تقوی در او وجود داشته باشد

بدین ترتیب با اعمال نظارتی که توسط والی . گردد اطالق می

این هدف  ،پذیرد صورت مستقیم و یا غیر مستقیم صورت می هب

که کارگزاران یک حکومت  گیرد میواال مورد توجه قرار 

اسالمی اصواًل به سمت انجام یک فعل نادرست و فساد انگیز 

از آنها حساب د زیرا ایشان باور دارند که والی نکشیده نشو

 .خواهد کشید و هیچ امری از نظر او پنهان نخواهد ماند

به دنبال کشف مفسده و  ،نظام کنترلی ،بعد از این مرحله

عملکرد ناصحیح کارگزاران خود و در نهایت مبارزه با آن و 

در همین ارتباط . جلوگیری از تکرار آن مفسده خواهد بود

خبر  :فرماید اران میخطاب به یکی از کارگز( ع) حضرت امیر

هرچه زودتر حساب  ؛ای رسیده است که در امانت خیانت کرده

ای را برای من ارسال کن و بدان  اموال و آنچه در اختیار داشته

تر و  که حسابرسی پروردگار از حسابرسی مردم بسی سخت

های  از نقطه نظر آموزه .(937 :البالغه نهج) .تر خواهد بود عظیم

 ،در راستای انجام این نظام کنترل و نظارتدینی و فقهی و 

ول حکومتی همواره دقت نماید تا مرز میان امور وبایستی مس

های شغلی ایشان  شخصی افراد با امور مربوط به کاری و فعالیت

از هم تفکیک گردد تا امکان تداخل میان آنها مرتفع شود و به 

 ی شخصی افراد ی بررسی عملکرد شغلی در محدوده بهانه

چنانکه قرآن کریم اشارت دارد که  .تجسسی صورت نپذیرد

 /حجرات) هرگز در کار و امور شخصی دیگران تجسس نکنید

12). 

در فرازی خطاب به مالک اشتر نخعی ( ع) حضرت امیر

که به  بایستی از کسانی  حکومت اسالمی کارگزار :فرماید می

نیز باید  دنبال یافتن عیوب مردم هستند دوری نماید و خود والی

ولی در عین حال  .(413 :البالغه نهج) عیوب مردم را بپوشاند

خصوص نظارت بر که حضرت در ادامه در شود مالحظه می

نزدیکان و اطرافیان کارگزاران حکومت بسیار سختگیرانه 

اعوان و انصار خود را سخت  :فرماید آنجا که مینموده تا  برخورد

عیون و  اگر یکی از آنها خیانتی مرتکب شد و ؛زیر نظر بگیر

 بازرسان پنهانی تو همگی بر آن صّحه گذاشتند به همین قدِر

ی خیانتی که  ن بسنده کن و او را مجازات نما به اندازهّقیمت
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 .(199 :البالغه نهج) 9مرتکب شده است و سپس او را تشهیر کن

نظارت پنهانی را مورد  ،که حضرت گردد الحظه میدر اینجا م

ضمنًا به  .ای به آن داشته است تأکید قرار داده و توجه ویژه

و نظر داشته است زیرا قول  بودهعیون و بازرسان متعدد قائل 

چند نفر مورد اعتماد و وثوق که متخلق به اخالق و 

آور  های رفتاری نیز باشند برای شخص والی یقین شایستگی

 .خواهد بود

 فرادبر اساس این نوع نظارت تمامی ا :عمومی تنظار -9-9-2

اعضای باشند که بر عملکرد  جامعه این حق و تکلیف را دارا می

نظارت داشته باشند و نیز شهروندان متولیان امور جامعه اعم از 

نقصان و کاستی و یا  ،نظارتِاعمال این  راستای چنانچه در تا

مربوطه اعالم و ولین ومراتب را به مسمشاهده کردند اهمالی 

این نظارت و کنترل همگانی از اهمیت و . گزارش نمایند

های دینی بدان  در آموزهو حساسیت خاصی برخوردار است 

چنانکه در حدیث نبوی آمده است که  .شده است زیادی تأکید

هر کس صبح کند و نسبت به امور مسلمین تالش و اهتمام 

در کتب  .(179 /2 :1416کلینی، ) نداشته باشد، مسلمان نیست

امر به معروف و »ی نظارتی تحت عنوان  فقهی از این شیوه

خداوند متعال بر این اساس . استگردیده یاد  «نهی از منکر

ضمن اینکه امت اسالمی را بهترین نوع بشریت معرفی 

د داشتن به انجام و اجرای ی بارز ایشان را تقّی نماید، نشانه می

 .(111/عمران آل)دانسته است امر به معروف و نهی از منکر 

از  کهدرونی  2همان رادع :نظارت و کنترل شخصی -9-9-9

 ،شود یاد می خویشآن تحت عنوان نظارت فرد بر عملکرد 

 :9966 آراسته، جوان) جوشد نظارتی است که از درون فرد می

در نظام کنترلی از اولویت خاصی  عد از نظارتاین ُب. (139

ی قلبی و  ی یک باور و سکینه برخوردار است زیرا نتیجه و ثمره

ی اعتقاد به مبانی دینی اولویت پیدا  اعتقادی است که در سایه

                                                 
این مجازات در . تشهیر مجرم یعنی گرداندن او در خیابان و معرفی وی به مردم -9

در واقع رسواکردن . شود و اختصاص به مردان داردبرخی از جرائم خاص اعمال می
 (.232: 19، 9982،نجفی)مجرم در میان مردم و شناساندن او بین مردم است 

  (.معین، ذیل کلمه رادع)به معنای مانع و بازدارنده است رادع  -2

 

شود در دستورات فقهی اسالم به لزوم  لذا مالحظه می. کند می

وجود شرایطی چون تقوای درونی و عدالت و پاکدامنی برای 

ست که ا ارگزاران حکومتی تأکید بسیار شده است و چه نیکوک

پروردگاری که از . انسان همواره خود را در محضر الهی ببیند

حساب بخواهد به  اش قبل از اینکه در روِز بنده به شدت عشق

گوید  ی اعمال او رسیدگی کند در همین دنیا به انسان می پرونده

 حّر) خود رسیدگی کن خود به حساب. من خودت را قبول دارم

و ببین چه کاری را به سود خود انجام  (11/931 :1417عاملی، 

در فقه امامیه به رو  از این. ای و چه کاری را به زیان خود داده

در  هچنانچ ؛افراد نسبت به خود تأکید بسیار شده است ی مراقبه

نقل شده است که هر کسی روزانه ( ع) روایت از معصوم

 (439 /2 :1416کلینی، ) .نداشته باشد از ما نیستنفس ه محاسب

قاضی  ،ی ایرانینون و عرف نانوشته در دستگاه قضابرابر یک قا

ی خود با توجه به احراز مراتب شایستگی یبرای تغییر سمت قضا

به  را شود تقاضایش که ابتدا توسط خودش بدان پرداخته می

بنا بر آنچه بدین معنا که  .نماید ارسال می هولین مربوطومس

ی بررسی و ارزیابی قرار  معمول است ابتدا قاضی خود را در بوته

 آیا با توجه به سوابق کاری و سایر ملزومات که دهد می

بعد از آن  ؛ ویا خیر شایستگی این ترفیع شغلی را دارد ،ای حرفه

نماید تا به آن  تقاضای خود را به مرجع مربوطه عرضه می

یک نسخه عملی و به عنوان تواند  یاین مثال م .رسیدگی شود

واضح و مناسب در جهت تبیین بعد نظارتی درونی مطرح گردد 

در ش عملکرد داند که زیرا که هر فردی بهتر از دیگران می

 .اش بوده است یا خیر راستای وظایف شغلی

خداوند متعال نظارت عالیه بر تمامی  :نظارت الهی -9-9-1

کامل و یک نظارت  ،او همه جانبه ها دارد و نظارت افعال انسان

ات انسان را نّی و ی اعمال شود و همه ذاتی و باطنی محسوب می

خداوند همواره در آیات مختلف بر  .(71/یونس) گیرد در بر می

ما : فرماید نماید چنانکه می تدبیر خود در امور انسان تأکید می

آنجا که  و یا (14/یونس) کارهای شما را زیرنظر داریم

قبل  هیچ تری و خشکی نیست مگر اینکه خداوند از :فرماید می

ی الهی  ی نظارت عالیه این نشان دهنده .(37/انعام) داند آنرا می
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ها و  بینیم انسان میبدین ترتیب . بر تمامی امور جهان است

ی  بلکه یک اراده  تمامی امور این دنیا به حال خود رها نگردیده

ر عالم است و انسان به عنوان حاکم بر ذات امو ،فوق بشری

همواره از  ،های هستی و اشرف مخلوقات مجموعه یکی از زیر

 .باشد مند می نعمت نظارت الهی بهره

در قرآن کریم آمده است که : نظارت پیامبران و ائمه -9-9-3

پیامبر هر امتی را شاهد بر آن امت قرار دادیم تا بر امور آن امت 

نیز ( ص)النبیین  نماید که خاتم تأکید مینظارت نماید و در ادامه 

این آیه خطابش به  .(41/نساء) بر امت خویش ناظر است

ی دیگری خطاب به  است و در آیه( ص)شخص رسول اکرم 

فرماید که ما پیامبری را به سوی شما فرستادیم تا بر  مردم می

منظور از گواه و شاهد در اینجا . (13 /مزمل) شما گواه باشد

ست و آنچه ا ها شاهد بر اعمال انسان( ص) رسول اکرمیعنی 

کند و در  بیند و نظارت می می ،دهند امروز در این دنیا انجام می

 .(21/117 :1961طباطبایی،) دهد جهان آخرت شهادت می

ی  مرجع دیگری که وظیفه( ص) سالمبعد از شخص پیامبر ا

نظارت و کنترل جامعه اسالمی را برعهده دارد شخص امام 

شود با عنایت به آیات قرآن  لذا مالحظه می. است( ع) معصوم

و  خداوند امت را پس از اطاعت خود به اطاعت از پیامبر ،کریم

در زمان  (37/ءنسا) مایدن و والیت، امر می( ع) امام معصوم

ی اسالمی با شخص  رهبری جامعه( ع) عصومغیبت امام م

نظارت امام در اینجا  لذا. (136 :1413نراقی، ) والیت فقیه است

، بلکه نیستتنها معطوف به نظارت مستقیم شخص معصوم 

ی حکومت و نظام اسالمی که مشروعیت یتمامی ارکان اجرا

تحت نظارت  ،گیرند و والیت می( ع) خود را از مقام امام معصوم

او نیز با  .رهبری جامعه اسالمی قرار دارند ی ولی امر و عالیه

خمینی، ) دارد( ع) عنایت به اختیاراتی که در زمان غیبت معصوم

از آن در جهت کنترل جامعه و جلوگیری از انحراف  (93 :1973

 .نماید و فساد در آن استفاده می

در ارتباط با و ( ص) سیره رسول اکرم در مورد( ع) حضرت رضا

ی نبی  روش و سیره :فرماید های نظارتی آن حضرت می شیوه

که سپاهی را به جهت انجام  چنین بود که زمانی( ص) اکرم

. نمود بر آن امیری منصوب می ،فرمود مأموریتی گسیل می

صورت  هق و مورد اعتماد خود بموّثهمچنین از میان یاران 

 گمارد کسانی را برای نظارت بر آن امیر و فرمانده می ،پنهانی

تا عملکرد او را تحت نظر قرار داده و نتیجه را برای شخص 

مالحظه  .(11/44 :1417عاملی، حّر ) گزارش دهند( ص) پیامبر

هم به گزینش کارگزاران اصلح بر ( ص)پیامبر اعظم  گردد می

نظر داشت و های الزم  صالحیت و مبنای شایستگی و اهلیت

به . ی نظارت و کنترل بر عملکرد آن کارگزاران هم به مقوله

ی  این جهت که امور جامعه اسالمی بر مدار صحیح و بایسته

 (ع) حضرت امیر ،در راستای اعمال این نظارت. قرار گیردخود 

که او را به  ه بن هبیره شیبانیقمصل ای خطاب به در نامه نیز

فارس منصوب نموده بود چنین  عنوان والی یکی از شهرهای

به من گزارش رسیده که غنائم مربوط به  :نماید مرقوم می

ای که اگر  ی خودت تقسیم کرده مسلمانان را میان افراد قبیله

ای  این گزارش صحیح باشد هم پروردگارت را خشمگین نموده

ای و در این صورت تو در  نموده و هم نسبت به امامت عصیان

 .(979 :البالغه نهج) اچیز خواهی بودنظر من خار و ن

 جمهوری اساسی قانون اساس بر کنترل و نظارت -9-2

 ایران اسالمی

نظارت و کنترل یک اصل ثابت و مهم فردی و اجتماعی است 

موقعیت  نیز و هر نظام حکومتی بر اساس اصول حاکم بر خود و

از . خاص خود را دارد اش فرآیند نظارِت زمانی و مکانی خاِص

نظارت یک اصل ضروری و در عین حال متغیر است که  رو این

در . ها دارد بستگی به مبانی دینی و عقیدتی و سیاسی حکومت

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در اصول متعدد به 

و  (111اصل  2بند )موضوع نظارت و کنترل به اشکال مستقیم 

است شده پرداخته ( 163و اصل  111اصل  11بند )غیرمستقیم 

نظارت قضائی، نظارت  ی به صور مختلِفکه در یک نگاه کّل

پارلمانی و سیاسی، نظارت مالی، نظارت سلسله مراتبی و اداری، 

نظارت شورای نگهبان،  نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام،

نظارت عمومی و در رأس آنها نظارت رهبری قابل تصور است 

ها به بررسی که ذیاًل به اجمال در خصوص هر یک از آن

 .پردازیم می
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قانون اساسی جمهوری  36اصل  :نظارت رهبری -9-2-9

اسالمی ایران اشاره دارد به اختیارات شرعی و قانونی رهبری 

امامت امت نام و مطلقه امر  نظام و از آن تحت عنوان والیِت

خود و پیامبرش را به عنوان ولّی  ،خداوند در قرآن کریم. برد می

 ؛17/جاثیه ؛7/شوری ؛236/بقره) معرفی نموده استمنان ؤبر م

ی کرامت و  منان و متقیان مایهؤوالیت خداوند بر م .(7/احزاب

والیت . ست نه آنکه حاکی از تحقیر آنان باشدا شرافت آنها

 جایگاه در( لیهم السالمع) و ائمه معصومین( ص) رسول اکرم

 هدایت الهیآن نیز ی  و ثمره استوالیت الهی ی و نزولی طول

 به سوی نور است و حرکت خروج از ظلمتباشد که  می

حجّیت حکم ولی فقیه تنها به مقلدین او اختصاص  .(236/بقره)

 :9963خمینی ) ت استحّجندارد بلکه بر حاکم دیگر هم 

ی فقیه به معنای  البته نباید تصور کرد که والیت مطلقه .(1/31

ی فقیه است که  ضابطهقید و شرط و بدون  والیت رها و بی

بدون در نظر گرفتن معیارهای اسالمی و مصالح عمومی 

خالف فقیهی که بر زیرا والیِت .کاری را انجام دهدبخواهد 

 :1971، خمینی)گردد  مصلحت جامعه عمل نماید ساقط می

ولی فقیه نیست که  شخص حقیقِی ،در این حکومت .(11/27

 ،فقیه و مقام فقاهتحقوقی  کند، بلکه شخصیِت حکومت می

  .(31: 1963آملی،  جوادی)والیت و حکومت دارد 

رهبری حکومت اسالمی اختیار نظارت جامع و تمام و کمال بر 

ی  جایگاه نظارتی خاصی که در اندیشه. داردرا  امور کشور

سیاسی اسالم و در حکومت دینی اسالمی و نیز در قانون 

ولی فقیه در نظر اساسی جمهوری اسالمی ایران برای شخص 

والن وشود که او از انحراف مس ت سبب میگرفته شده اس

اجرایی نظام جلوگیری نماید و این به معنای والیت است نه 

بینیم که نظارت از  اگر در قانون اساسی می. صرف نظارت

نظارت بر کار  یاین خود نوع ،اختیارات و وظایف رهبری است

انه نظارت دارند تا قانون گ یعنی رؤسای قوای سه .ناظرین است

یکی از وظایف و  در این میان اساسی به درستی اجرا شود و

قانون  111نیز بند دو اصل  و 36اختیارات ولی امر در اصل 

 اساسی نظارت والیی بر نظارت سران سه قوه در حسن اجراِی

نظارت ولی فقیه از سنخ نظارت قوای سه  .قانون اساسی است

یک نوع از نظارت رهبری . ستا تر از آنهاگانه نیست بلکه باال

 بدین توضیح. گردد قانون اساسی مالحظه می 163نیز در اصل 

اسی که با عنایت به نظر تفسیری شورای نگهبان قانون اس

نظارت بر  ،ی مرکب از نمایندگان رؤسای سه قوهیگرچه شورا

عملکرد سازمان صدا و سیما دارند ولی سیاستگذاری و تدابیر 

برای تحقق این نظارت از اختیارات اختصاصی شخص  الزم

 21 اختصاصبا که شود  مالحظه می رو از این 9.رهبری است

ی رهبری و  اصل از اصول قانون اساسی که همگی درباره

مجموعه اختیارات ایشان سخن گفته به این مهم صحه گذاشته 

، همگی قرار گرفتهی ولی امر مسلمین  بر عهده که که وظایفی

طرف شارع مقدس اعطاء گردیده است تا در پرتو آن بتواند  از

  .ی اسالمی را هدایت و رهبری نماید حکم کند و امور جامعه

 ،ییسیستم قضا ،در این نوع نظارت :یینظارت قضا -9-2-2

تواند مورد کنترل و بررسی  تصمیمات سایر قوای حکومتی را می

پذیرد یا به  عملی که توسط قوه قضائیه انجام می .قرار دهد

صورت  هی و کیفری است که بیقضا صورت یک تصمیم خاصِّ

گردد و یا تصمیمی  کیفرخواست علیه کارگزار متخلف صادر می

های حکومتی و  نامه مصوبات و آیین ،آن  است که بر اساس

 راسخ،) گیرد ار رأی مورد ابطال قرار میددولتی در قالب اص

 .تواند به صور زیر انجام گیرد این نظارت می .(96 :1933

  که بر اساس (164اصل )ر نظارت سازمان بازرسی کل کشو -

آن نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در 

 .های اجرایی و اداری نظارت دارد دستگاه

که در راستای  (169و  161اصل ) نظارت دیوان عدالت اداری -

شکایات و تظلمات مردم نسبت به مأمورین و یا بررسی 

های دولتی و احقاق حقوق مردم انجام  نامه ها و یا آیین سازمان

 .نمایند وظیفه می

 که نظارتش صرفًا (171 اصل ) نظارت دیوانعالی کشور -

به درون سازمانی و نظارت بر اجرای صحیح قوانین در  منحصر

 .باشد محاکم کشور می

                                                 
 .شورای نگهبان 97/0/9901مورخ  101/29/01ی تفسیری شماره  نظریه -9
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ها و تصویب  نامه محاکم بر آیین قضاِت نظارت موردِی -

قانون اساسی جمهوری  161های دولتی که بر اساس اصل  نامه

 .گردد اسالمی ایران اعمال می

این نظارت از سوی قوه  :نظارت سیاسی و پارلمانی -9-2-9

کند و نظارتی است که از سوی  مقننه قابلیت اجراء پیدا می

نمایندگان مجلس و یا خود مجلس شورای اسالمی بر نهادهای 

بدین معنا  .گردد حکومتی و نیز کارگزاران حکومت اعمال می

همواره بر عملکرد کارگزاران حکومت  ،که مجلس و نمایندگان

و در مواردی که با اهمال و تعّلل مواجه  نظارت و کنترل دارند

در . دهند شوند ایشان را مورد سوال و یا حتی استیضاح قرار می

کارگزاری که در نهایت از سمت  ،نظارت سیاسی و پارلمانی

تحت پیگرد قانونی و  مًاگردد لزو ی خویش عزل میسسیا

گیرد و تنها اعتماد نمایندگان را از دست  ی قرار نمییقضا

تواند به  نظارت سیاسی می .(91 :9966 ،راسخ) هدد می

 :های ذیل تحقق یابد صورت

قانون اساسی جمهوری  71و  67نظارت از طریق اصول  -

اسالمی ایران و آن مربوط به زمانی است که هر فردی از طرز 

شکایتی داشته باشد از این ( قضائیه، مقننه و مجریه)کار سه قوه 

نماید و مجلس موظف  های خود را مطالبه می طریق خواسته

و است به این شکایت رسیدگی و پاسخ مقتضی ارائه دهد 

نتیجه آن  ،به جامعه ارتباط داشته باشد هچنانچه موضوع مربوط

تواند  همچنین مجلس می .(71اصل ) را به اطالع عموم برساند

بر اساس حق نظارت کلی خود بر اساس شکایت مطروحه علیه 

 67اصل ) مبادرت به تحقیق و تفّحص نماید ،هر یک از سه قوه

قابل ذکر است که برابر  .(قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

شود به  ی مشورتی شورای نگهبان این حق مربوط می ظریهن

نظریه مشورتی ) مجلس شورای اسالمی و نه آحاد نمایندگان

 .(شورای نگهبان 9/4/1971مورخ  2319شماره 

بدین  ؛نظارت مجلس بر عملکرد رئیس جمهوری و وزیران -

جمهوری و  رئیستوانند از شخص  که نمایندگان مجلس می معنا

خصوص تفریط و تعّدی آنان از وظایف خود وزراء درهر یک از 

توانند  همچنین نمایندگان مجلس می. (66اصل ) سوال کنند

رئیس جمهوری اسالمی ایران، هیئت وزیران و هر یک از وزراء 

که این مربوط به نظارت  (61اصل) را مورد استیضاح قرار دهند

ت که نظارت پیشین نمایندگان زمانی اس .شود پسین مجلس می

بایست نمایندگان به هر یک از وزراء پیشنهادی  برابر قانون می

همچنین  .(999و  60اصول ) دهندرأی اعتماد  رئیس جمهوری

ها و  خصوص تصمیمات دولت مبنی بر انعقاد عهدنامهدر

های بالعوض  اخذ و دادن وام و کمک، المللی قراردادهای بین

توسط دولت،  داخلی و خارجی، استخدام کارشناسان خارجی

صلح دعاوی خارجی و موارد مهم داخلی که در خصوص اموال 

اصالحات جزئی در خطوط مرزی کشور ، عمومی و دولتی باشد

با همسایگان که همگی این موارد با تأیید و تصویب و نظارت 

 63، 66اصول )خواهد بود  مجلس شورای اسالمی امکان پذیر

  .(197و  123، 32، 31،

در خصوص نظارت سیاسی و پارلمانی نوعی نظارت خاص  -

که مختص شخص رئیس مجلس  گیرد توجه قرار میمورد 

بدین معنا . استحقوقی  عنوان یک شخصیِت شورای اسالمی به

ی مصوبات دولت به لحاظ بررسی و اعالم عدم مغایرت  که کلیه

بایست ضمن ابالغ  کشور می ی هآن با قوانین عادی و موضوع

وسط شخص ریاست جمهوری برای اجراء، به اطالع رئیس آن ت

همچنین مصوباتی که به  .(33اصل ) قوه مقّننه نیز برسد

های متشکل از چند وزیر و بنا بر ارجاع  ی کمیسیون وسیله

ها به تصویب رسیده باشد ضمن ابالغ  دولت به آن کمیسیون

توسط رئیس جمهوری برای اجراء آن مصوبات به اطالع رئیس 

با  داندرسد تا چنانچه برخالف قوانین موضوعه ب می نیز جلسم

نظر و اصالح به هیئت وزراء  ی مثبته برای تجدید ذکر ادله

 خواهد بودقانونی و قابل اجراء  ،د و اّلا مصوبات ابالغیانبرگرد

 .(193اصل )

این نظارت و کنترل عبارت است از  :نظارت مالی -9-2-1

المال  ی عمومی و بیت نوعی از بودجهنظارت بر نهادهایی که به 

که به  (92 :1937، زاده و موسی عمید زنجانی)نمایند  استفاده می

 .پذیر است دو صورت امکان

ی یحقوقی بر دارا عنوان شخِص نظارت رئیس قوه قضائیه به -

جمهوری، وزراء و  رهبری، رئیس جمهوری، معاونین رئیس

هم قبل و هم پس از پایان مدت  ،همسر و فرزندان ایشان
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تا مشخص گردد که برخالف حق، افزایش  آنان ولیتومس

تر  ی این نظارت گسترده البته دامنه. (142اصل ) نیافته باشد

طیف  ،شده است و عالوه بر مقامات ذکر شده در قانون اساسی

 آن اضافه گردیده وه وسیعی از مقامات و مسؤولین کشور ب

ی مقامات، مسؤوالن و یسیدگی به داراتحت عنوان قانون ر

کارگزاران جمهوری اسالمی ایران با اصالحاتی که مجمع 

تشخیص مصلحت نظام بر آن معمول داشته است به تصویب 

 9.رسیده است

ها و  ی حساب نظارت دیوان محاسبات کشور بر کلیه -

ی عمومی  نحوی از بودجه های دولتی و غیر دولتی که به ه دستگا

ها به  که البته باید گزارش حسابرسی، نمایند استفاده میکشور 

 .(33و  34اصول ) اطالع عموم نیز برسد

این نظارت به مفهوم  :نظارت اداری و سلسله مراتبی -9-2-3

همان نظارت انضباطی است که نوعی کنترل درون سازمانی و 

 ی قضائی آن مّد شود که البته جنبه ای محسوب می درون قوه

ی  و بر اساس آن کلیه (97 :1933راسخ، ) باشد نظر نمی

اقدامات مقام مسؤول و یا نهادهای مربوطه در یک قوه در 

نحو مستمر مورد تدقیق و  جریان انجام وظایف سازمانی، به

گردد تا اطمینان حاصل شود که هر یک از  کنترل واقع می

 .ها در مسیر اهداف تعیین شده قرار داشته باشند بخش

این نظارت و کنترل توسط مردم  :نظارت مردمی -9-2-8

ی قوای  ها و نهادهای اجتماعی بر کلیه جامعه و نیز سازمان

 :پذیرد و به صور ذیل قابل تحقق است کشور انجام می

نظارت همگانی و متقابل مردم نسبت به یکدیگر، نظارت  -

 .(3اصل )مردم نسبت به دولت و دولت نسبت به مردم 

 .(24اصل )بر اساس اصل آزادی مطبوعات  نظارت -

های سیاسی  لنظارت بر اساس آزادی فعالیت احزاب و تشّک -

 .(27اصل )

اصل )ها  ها و تجمع نظارت بر اساس آزادی برپایی راه پیمایی -

26) 
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 .دارائی مقامات، مسؤوالن و کارگزاران جمهوری اسالمی ایران

بر اساس این  :نظارت شورای نگهبان قانون اساسی -9-2-0

گذاری و  نهاد شورای نگهبان بر امر قانون ،نوع نظارت و کنترل

 شرع و قانون اساسیبا  عدم مغایرت قوانین

و  (77اصل ) تمامی انتخابات بر و (1،62،77،74،71اصول)

پرسی به غیر از انتخابات شوراهای روستا، بخش، شهر،  همه

نظارت بر این شوراها بنابر  زیراشهرستان و استان نظارت دارد 

یعنی پارلمان  لقانون عادی به یک نهاد سیاسی و غیر مستق

بدین ترتیب با اعمال یک نظارت . (111اصل )واگذار شده است 

ی انتخابات  سالمت کلیه ،طرفانه توسط شورای نگهبان بی

 .شود تضمین می

صورت  هی تفسیری آن مرجع ب این نظارت حسب نظریه

است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات یعنی استصوابی 

ی تفسیری  نظریه)گردد  می تأیید و رد صالحیت کاندیداها

در اینجا . (شورای نگهبان91/9/1961مورخ  1294شماره 

رسد  به نظر می ارتباط نیست که به این نکته اشاره شود که بی

ط شورای نگهبان مبنی بر اینکه توس اِنی انتخاب حقوقدان شیوه

شوند و سپس با رأی  رئیس قوه قضائیه به مجلس معرفی می

گردند آنچنان روش منطقی و مناسبی  نمایندگان انتخاب می

نمایندگان مجلس خود در این انتخاب ذی نفع  زیرانباشد 

هستند و صالحیت ایشان توسط اعضای شورای نگهبان که 

قع بایست مورد تأیید وا باشند می جزء آن مینیز حقوقدانان 

 .گردد

این مجمع  :نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام -9-2-6

ی آن گذاشته  هایی که قانون اساسی بر عهده ولیتوحسب مس

است در موارد اختالف میان مجلس و شورای نگهبان در 

تصویب قوانین و عدم تمکین مجلس از نظر شورای نگهبان و 

مشورت به رهبری نظام در خصوص  ی ارائه نیز در مورد

که  و در مواردی ایشانهای کلی نظام حسب ارجاع  سیاست

ارسال  مععنوان معضلی از سوی رهبری به مج موضوع به

لذا مجمع یک نقش . نماید میمبادرت به اتخاذ تصمیم  شود می

 .نظارتی بر جریان تصویب قوانین دارد
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ی کشور بر اساس اصول  نظارت بر امور مهمه پیشین، بخشدر 

شود بررسی  قانون اساسی که توسط نهادهای مختلف اعمال می

ها از  رسد آنچه که باید مبنای این نظارت به نظر می. گردید

دیدگاه شرعی و فقهی قرار گیرد و در تمامی این اصول جای 

پرداختن به اصل مهم امر به معروف شود،  خالی آن احساس می

معمار کبیر ( ره) حضرت امام خمینی .و نهی از منکر است

خطاب به  1933انقالب و جمهوری اسالمی ایران در سال 

موجب  د که این شورا بهننمای شورای انقالب اسالمی بیان می

این مرقومه مأموریت دارد تشکیالتی تحت عنوان امر به 

های آن را  در مرکز تأسیس نماید و شعبه معروف و نهی از منکر

نیز در تمام کشور گسترش دهد و این اداره یک تشکیالت 

ی  مستقل و در کنار دولت انقالب اسالمی قرار دارد و وظیفه

نظارت بر اعمال دولت و ادارات دولتی و نیز تمام اقشار مّلت را 

 . دارد

رهنگی تصمیمات ف( ره) جالب است که اشاره شود حضرت امام

صادره از سوی این ستاد و نهاد را تحت عنوان اوامر معرفی 

د نفرمای د که دولت باید آنرا اجراء نماید و در ادامه میننمای می

که چنانچه رهبری یا رئیس دولت نیز مرتکب کاری شود که 

، خمینی) مستوجب حد شرعی باشد، باید حد بر او جاری گردد

( ره) حضرت امام آنچه از این جمالت گوهرباِر .(7/219 :1963

آید این است که کشور به وجود یک تشکیالت  دست می هب

های نظارتی  در حال حاضر ارگان زیرا .مستقل نظارتی نیاز دارد

توانند وظایف خود را به  به لحاظ وابستگی سازمانی خود، نمی

 .طور مستقل انجام دهند

ی مستقل در کنار دولت آنچنان  رسد وجود یک اداره به نظر می

که  باشد میبه معنای این  ،ندا که حضرت امام بدان اشاره داشته

مرجع اصلی این نظارت و کنترل باید بیرون از دولت باشد تا 

بر این اساس . نماید اجراصورت مستقل  اش را به بتواند وظیفه

یک نهاد  ،نهادهای نظارتی در سه قوهکه شود  مالحظه می

در عرض یکدیگر  کهآنجا و از  شوند محسوب نمیمستقل 

بدین ترتیب . آید نمیحاصل  مؤثری نیز از آنانی  نتیجه هستند،

هر یک  ،در اثر عدم وجود مدیریتی واحد در رأس امور نظارتی

کند و این  های خود عمل می از مراکز نظارتی بر اساس یافته

ا حتی تکرار کاری و یا تداخل امور و ی اش موازی اختالف نتیجه

های گزاف به  و تعدد نظارت خواهد بود که موجب تحمیل هزینه

مراکز و  رو به نوعی با معضل تعدد وظایِف از این .گردد نظام می

 .هستیم نهادهای نظارتی مواجه

گذاری  ی قانون از جمله اینکه مجلس شورای اسالمی که وظیفه

 است کهاش گذاشته شده  ی نظارتی نیز بر عهده دارد وظیفه

همین تعدد وظایف سبب ایجاد لطمه نسبت به اصل نظارت 

ی شورای نگهبان در مبحث  با وجود وظیفه همچنین. گردد می

 قانون 111و  77بنا بر اصول  شود ها مالحظه می نظارت

شورای نگهبان نظارتی بر انتخابات شوراها ندارد و  ،اساسی

این وظیفه بر  ،موضوعه انونچنانکه پیشتر نیز اشاره شد بنا بر ق

واضح است که مجلس در . ی مجلس قرار گرفته است عهده

زیرا همواره پیروزی در انتخابات  استانتخابات شوراها ذینفع 

 لذاباشد  شوراها نردبانی برای ورود به انتخابات مجلس می

تواند مرجعی مستقل  مجلس به لحاظ ماهیت سیاسی آن نمی

 .ارت بر انتخابات شوراها باشدها و نظ برای بررسی صالحیت

تواند از سه قوه  می هر کس ،قانون اساسی طبق ،از طرف دیگر

در نزد مجلس شکایت نماید که این بعد نظارتی مجلس نیز 

اواًل اینکه شکایت در نظام  .استحائز اشکاالت حقوقی متعدد 

عًا ا دارد و رسیدگی به شکایات که طبحقوقی معنای خودش ر

نه یک  (37اصل ) قوه قضائیه است   دارد بر عهدهماهیت قضائی 

های مجلس اثری  در عین حال برای رسیدگی .نهاد سیاسی

همچنین در . فاقد ضمانت اجرای قانونی است زیرا نیست بمترت

رسیدگی توسط نهادی که خود  ،صورت شکایت از خود مجلس

 .نتیجه خواهد بود مورد شکایت واقع شده است یک عمل بی

به لحاظ اصل تفکیک قوا  نیز شکایت از قوه قضائیه در مجلس

تنها موردی که شاید بتوان بدان . ای در پی نخواهد داشت نتیجه

آن هم تنها در مورد سوال از و توجه نمود شکایت از قوه مجرّیه 

 .است و یا هیأت وزراء و استیضاح ایشان یرئیس جمهور

 رسد که نظر حضرت امام با عنایت به مطالب معنونه به نظر می

مبنی بر تأسیس یک نهاد مستقل بر اساس اصل شرعی ( ره)

در طول نهادهای  بایست می امر به معروف و نهی از منکر
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گانه موظف  ی قوای سه بر مبنای آن کلیه تا نظارتی دولتی باشد

ی کنترل و  به اجرای اوامر این نهاد نظارتی باشند زیرا دایره

مع و کامل نسبت به تمام ارکان و اجزای جا نفوذ این نظارِت

البته چنانکه مشخص است این . کند پیدا میتسری حکومت 

بوده مغفول ( ره) نظر حضرت امام مّد ای که به گونهنظارت 

دنبال تأکیدات رهبری  قابل ذکر است به. واقع شده است

درخصوص لزوم توجه به مبحث تهاجم فرهنگی و شبیخون 

دشمنان اسالم و ایران در جمع بسیجیان کشور در  فرهنگِی

طی حکمی دستور تشکیل ستاد امر به  ،1962محرم سال 

و آیت اهلل جنتی را به عنوان  معروف و نهی از منکر را صادر

 .نمایند ول ایجاد این تشکیالت منصوب میومس

این تشکیالت  دارد،مزبور تصریح  اساسنامه ستاد آنگونه که

ترویج معروف و مبارزه با منکر  مربوط به اصوِل ی تدوین وظیفه

البته در  .و رفع موانع موجود در مسیر نهادینه کردن آن را دارد

تواند این الگوهای رفتاری را به نهادهای  این میان تنها می

عنوان یک نهاد  ی بهییشنهاد دهد و در عمل اختیار اجرامختلف پ

رسد  فت که به نظر میدر پایان این بحث باید گ. نظارتی ندارد

ی مبارزه با فساد به جای اینکه بر شناخت نقایص و  در مقوله

مقررات تمرکز شود  و اصالح ساختارها ،ها و متعاقب آن کاستی

نماید توجه شده  می به ایجاد تشکیالتی که این امور را محقق

که البته در تأسیس یک نهاد مستقل در جهت مبارزه با  است

به  نیز نماید ن میچه اهداف نظام آن را معّیفساد بر اساس آن

های مختلف  دلیل وجود تعارض سیستماتیک میان سازمان

 9.است هموفقیت چندانی حاصل نگردید

 گیری نتیجه

مراجع متعددی برای ، گانه ی سهقوا در کشور ما در هر یک از

در اسناد  بینی شده ها و تدابیر پیش نظارت و کنترل برنامه

رسد عملکرد این  وجود دارد که به نظر می باالدستی

مختلف بعضًا در کار یکدیگر تداخل ایجاد  های نظارتِی سیستم

ای نیز  نهاد هماهنگ کننده اینکه عمومًابه لحاظ نماید و  می
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غور ثتا حدود و  شتهمیان این مراجع نظارتی متعدد وجود ندا

خواهد  ی حاصله این نتیجهلذا  آنها را مشخص نماید اختیارات

ها عدم موفقیت خود در پیشگیری را به  بود که هر یک از آن

ی دیگری  کاری و تداخل وظایِف حاصله بر ذّمه لحاظ موازی

پیشگیری از انحراف ی  در مقوله .نهد و او را مقصر قلمداد نماید

جای اینکه بر شناخت نقایص و  به ،ها در ساختار سازمان

مقررات تمرکز شود، و  ارهاها و متعاقب آن اصالح ساخت کاستی

به ایجاد تشکیالتی که این امور را محقق نماید بیشتر توجه 

 امر نظارتکه البته در تأسیس یک نهاد مستقل در  شده است

 .حاصل نگردید است نیز موفقیت چندانی

اضافی   تحمیل هزینههای نظارتی موازی عالوه بر  وجود بخش

های  دارند که این نظارتنشان از این واقعیت بر حاکمیت، 

نه تنها باعث پیشگیری مناسب از انحراف و فساد  ،تکراری

طور مفید و  هاند ب نشده و این واحدهای نظارتی متعدد نتوانسته

موقع از وقوع تخلفات و انحرافات جلوگیری نمایند بلکه سبب  به

بایست همواره پاسخگوی  دلیل اینکه می گردیده که یک مدیر به

واحدهای مختلف نظارتی باشد عماًل جسارت در مراکز و 

های کالن و اجرایی را نداشته باشد و به عبارت  تصمیم گیری

های متعدد و متنوع قرار  خود را سیبل و هدف نظارت ،دیگر

 .ندهد

با گذشت چهل سال از عمر نظام جمهوری  ،بر این اساس

و  اسالمی شایسته است که برخی امور مورد بازنگری واقع شوند

ها مورد بررسی  های واحدهای نظارتی در دستگاه از جمله فعالیت

های موازی ضمن ادغام،  و ارزیابی مجدد قرار گرفته و سازمان

زیرا عماًل . وظیفه نمایند تحت زعامت یک مرجع واحد انجام

ها را پایین آورده و سبب دور شدن از  بازده فعالیت ،کاری موازی

 .گردد اهداف سازمانی می

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز  :حظات اخالقیمال

داری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تمامًا رعایت  امانت

 . گردید

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعی  :تعارض منافع

 .بوده است
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