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  به نام خدا
  
  
  

  پیشگفتار
یکی از دالیل پیچیده بودن معضل موادمخدر در کشور و در سراسر 

اي که  به گونه ،هاي زندگی و جامعه است جهان، ارتباط آن با دیگر حوزه
... موادمخدر با اقتصاد،سیاست،اجتماع،فرهنگ،امنیت و  توان از رابطه می

انعکاس و برجسته سازي رابطه موادمخدر با همه شئون . سخن گفت
این مساله براي تصمیم » اجتماعی نشان دادن«زندگی و به تعبیر بهتر 

سازان و تصمیم گیران می تواند در درگیر ساختن ذهن مسئوالن و 
ي مختلف با این معضل و جلب مشارکت ها مدیران کشور در بخش و رده

ارزیابی «و » گذاري امر سیاست«آنها در مقابله با این پدیده، بویژه در 
  .اي داشته باشد نقش قابل مالحظه» هاي کلی ابالغی سیاست

واقعیت این است که به برکت انقالب اسالمی، پرده از توطئه شومی به 
و مقام معظم ) ره(احل نام موادمخدر در کشور برداشته شد و امام ر

هاي  اند و همه بخش اي به این مساله داشته رهبري همواره توجه ویژه
نظام را در کاهش اثرات زیانبار سوءمصرف و قاچاق موادمخدر و 

اما متاسفانه مرور زمان و . اند ساز آن مسئول دانسته پیامدهاي هزینه
ع مهم شود که این موضو منجر به این می ،مسائل جاري و محسوس

گاهی اولویت خود را از دست داده و از منظر توجه مسئواالن ذیربط 
خارج شود، که این غفلت پیامدهاي زیانبار و گاه غیر قابل جبرانی براي 

بنابراین الزم است از طرق مختلف مانع این فراموشی . کشور دارد
راهبردي شده و اهمیت و حساسیت مساله به طور مستمر براي مسئوالن 

  .آوري گرددیاد
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هاي فراوانی که تاکنون جهت حل این معضل و  ها و هزینه به رغم تالش
هاي آن انجام شده، موضوع موادمخدر همچنان یک  یا کاهش آسیب

از این رو تالش .موضوع جدي و هشدار دهنده براي جامعه ایرانی است
براي مواجهه عالمانه، موثر و فراگیر با این معضل بیش ازپیش ضروري 

هایی که همواره باید مورد توجه قرار گیرد، انجام  یکی از بخش. نماید می
هر چه اندیشه ورزي در حوزه . پژوهش و اقدامات اندیشگی است

هاي کلی نظام نیز بر آن تاکید  که در سیاست(موادمخدر افزایش یابد 
  .نتایج قابل قبول تر و موثرتري نیز بدست خواهد آمد) شده است

راهبردي تهیه شده در این کمیته است  هاي مله گزارشاین گزارش از ج
هاي نظارتی  شناسی تدوین ساختار گزارش روش "که به موضوع

الزم است از زحمات جناب آقاي . پرداخته است "مبارزه با موادمخدر
  .دکتر سید مهدي حسینی در تهیه این گزارش تقدیر و تشکر نمایم

  
  علی هاشمی

  مخدررییس کمیته مبارزه با مواد



 
 
 
  
  
  
  

  
  کلیات تحقیق: فصل اول

  
  

  :بیان مسألهمقدمه و 
مبارزه جدي و اصولی با این پدیده، در صورتی به موفقیت خواهد 
انجامید که در سایه عزم ملی و با مشارکت اقشار مختلف جامعه بویژه 

هاي غیردولتی نیز با توان  هاي دولتی و تشکل ها، کلیه سازمان خانواده
ریزي ملی براي  این امر مستلزم برنامه. فی بسیج شوندو امکانات کا

بدون شک، عالوه بر تالش هایی که در . مبارزه با مواد مخدر است
راستاي تهیه و تنظیم قوانین، مقررات و آیین نامه هاي مربوطه در 
حوزه موادمخدر انجام شده است، مهمترین اقدامی که تاکنون با 

مبارزه با مواد مخدر صورت  یزي ملی در خصوص رویکرد برنامه
پذیرفته است، تدوین سیاست هاي کلی مبارزه با مواد مخدر توسط 

به موجب مقررات نظارت بر . مجمع تشخیص مصلحت نظام است
هاي کلی نظام، این نظارت به مجمع تشخیص  حسن اجراي سیاست

بر اساس مفاد آئین نامه مقررات . مصلحت نظام تفویض گردیده است
الغیه فوق، انجام امور کارشناسی نظارت بر عهده دبیرخانه و نیز اب

  .مجمع گذاشته شده است
بنابراین و با توجه به روش شناسی نظارت و نیز مصوبات موجود در 
این خصوص و الزامات نظارت راهبردي و بهره گیري از دولت 

هاي مبتنی  الکترونیک و محدودیت منابع انسانی، ضرورت تهیه فرم
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رایانه و جمع آوري اطالعات به صورت چند الیه از  بر کاربرد
در این طرح برآنیم تا . دستگاههاي صاحب آن الزم و ضروري است

ضمن رعایت الزامات مقررات نظارت و روش شناسی مصوب 
کمیسیون نظارت و با بهره گیري از تجربیات داخلی و بین المللی، به 

  .یمطراحی و تنظیم یک فرم جامع اطالعاتی بپرداز
  . حاضر در قالب چهار فصل طراحی و ارائه شده است گزارشمطالب 

به مواردي نظیر  "کلیات طرح تحقیق"در فصل اول با پرداختن به 
تبیین مسأله و ضرورت انجام تحقیق، سؤالهاي اصلی تحقیق، 

  . اشاره شده است... ها، اهداف و  فرضیه
اختصاص  ")ارتمبانی نظري نظ(ادبیات تحقیق "فصل دوم به ارائه 

در این فصل، ابتدا جایگاه و سطوح نظارت در اسالم و . یافته است
در اندیشه سیاسی حضرت امام  "نظارت مردم بر حکومت"اصل 

مورد اشاره قرار گرفته است و سپس، مروري بر جایگاه  )ره(خمینی 
در ادامه فصل، . نظارت در نظام جمهوري اسالمی ایران داشته ایم

موجود در خصوص طبقه بندي انواع نظارت و ارکان ادبیات نظري 
الزامات و . یک نظام نظارتی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است

دستگاه هاي اجرایی و  (.P.M.S)ویژگی هاي سیستم سنجش عمکرد 
همچنین برخی مطالعات مرتبط انجام شده درخصوص موضوع 

  .  استتحقیق، از دیگر مطالب این فصل 
بر  نظارت روش شناسی(روش شناسی تحقیق "،م در فصل سو  

 در این راستا،. ارائه شده است ")حسن اجراي سیاست هاي کلی نظام
ابتدا مروري مختصر بر مفهوم برنامه ریزي و الگوي برنامه ریزي 

سپس، ویژگی هاي سیاستهاي کلی و . داریم) استراتژیک(راهبردي 
ردي را مورد تحلیل قرار تدوین آن مبتنی بر الگوي برنامه ریزي راهب

در مباحث پایانی فصل سوم نیز، مفهوم نظارت بر سیاست . می دهیم
هاي کلی نظام و مقررات نظارت بر سیاست هاي کلی نظام و 
همچنین نوع نظارت مجمع مجمع تشخیص مصلحت نظام در تطبیق 

  . با انواع نظارت بررسی می گردد
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کاربرگ نظارتی  طراحی(تجزیه و تحلیل "به  فصل چهارم   
در . اختصاص یافته است ")سیاست هاي کلی مبارزه با مواد مخدر

جایگاه و اهمیت پدیده مواد این فصل، ابتدا ضمن تبیین مختصري از 
سیاست هاي کلی نظام در امر مبارزه با مواد ، مخدر در جهان و ایران

هاي نماگر/متغیرهاتدوین به منظور  سپس،. ارائه شده است مخدر
تعیین  نسبت به ت بر اجراي سیاستهاي کلی مبارزه با مواد مخدرنظار

احصاء اقدامات کلی عملکردي ، مواد مخدر محورهاي نظارتی مبارزه با
T.P.A.)(، احصاء اقدامات کلیدي عملکردي)(K.P.A.  و در نهایت

نماگرهاي /تهیه و تنظیم کاربرگ هاي مربوطه و تدوین متغیرها
تحقیق شامل فرم هاي ) 1(ر پایان، پیوست د. نظارتی اقدام شده است

کاربرگ احصاء اقدامات کلی و اقدامات "تکمیل شده موضوع ) الف(
، پیوست "نماگرهاي نظارتی/کلیدي عملکردي جهت تدوین متغیرها

کاربرگ تدوین "موضوع  تکمیل شده) ب(تحقیق شامل فرم هاي ) 2(
بارزه با مواد هاي نظارت بر اجراي سیاست هاي کلی منماگر/متغیرها

تکمیل شده  )ج( هاي فرم تحقیق شامل) 3(و پیوست  "مخدر
به  "کاربرگ اخذ گزارش هاي نظارتی مبارزه با مواد مخدر" موضوع

  .تفکیک هر یک از دستگاه هاي اجرایی، تنظیم و ارائه شده است
، تدوین استاندارد الزم به منظور گزارشمهمترین هدف این :اهداف

هاي نظارتی تکلیفی مقررات نظارت بر حسن  اخذ و تهیه گزارش
  .استاجراي سیاست هاي کلی نظام در حوزه مبارزه با مواد مخدر 

   :سؤال هاي اصلی
آیا تولید اطالعات در حوزه مبارزه با مواد مخدر در : سؤال اول

  .کشور در چارچوب یک نظام جامع اطالعاتی، صورت می پذیرد
اي نظارتی در حوزه مبارزه با آیا امکان اخذ گزارش ه: سؤال دوم

  .  مواد مخدر در قالب استانداردهاي مشخص، وجود دارد
، استدر پی آزمون آنها  گزارشهایی که این  فرضیه  :ا فرضیه
  :عبارتند از

نظام جامع تولید اطالعات در حوزه مبارزه با مواد مخدر : فرضیه اول
  .در کشور وجود ندارد
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اخذ گزارش نظارت بر تحقق تدوین استاندارد : فرضیه دوم
  . پذیر است هاي کلی مبارزه با مواد مخدر از دستگاه ها امکان سیاست

این تحقیق با محدودیت ها و موانعی از جمله عدم  :ها محدودیت
دسترسی به داده هاي محرمانه، همکاري نامناسب برخی دستگاه ها، 

ها و تولید نبود یک استاندارد و نظام جامع تولید و جمع آوري داده 
اطالعات در دستگاه ها، تداخل وظایف دستگاه ها در حوزه مبارزه با 

هاي دستگاهی در ارائه آمار و اطالعات،  گیري مواد مخدر و جهت
هاي صورت پذیرفته توسط  ه بوده است که با هماهنگیهمواج

کمیسیون مبارزه با مواد مخدر و قاچاق دبیرخانه مجمع و کمیته 
  . ن، بخش عمده اي از موانع مذکور مرتفع گردیدحقوقی و نظارت آ



  
  
  
  
  
  

  ادبیات تحقیق: فصل دوم
  

نظارت، در عربی به معناي  :جایگاه نظارت و بازرسی در اسالم
در کل قرآن کریم کلمه نظارت و مشتقات آن . زیرکی و فراست است

مرتبه تکرار شده است که این امر، اهمیت موضوع را نشان می  129
الیکه خداوند می توانست آن را یک بار در قرآن بیاورد، در ح. دهد

چنان که آیه خمس یک بار در کل قرآن ذکر شده، ولی با این وجود 
کلمه نظارت . بر همه واجب شده است که خمس اموالشان را بپردازند

امیرالمومنین، علی . بار تکرار شده است 143و بازرسی در نهج البالغه 
نظارتی که داشتند در ابتداي خالفت اقدام به به دلیل اشراف و ) ع(

استرداد حقوق تضییع شده، تعویض کارگزاران ناالیق، انتخاب دقیق 
هاي فنی و رفتاري به  مأموران بازرسی و نظارت به همراه آموزش

امیر ). 8: 1387رمضانپور، (تحصیلداران و کارگزاران خود نمودند 
اسالمی بیش از پیش بتوانند براي اینکه حاکمان ) ع(المومنین، علی 

نظارت دقیق داشته باشند و به خصوص ماموران نظارت و بازرسی از 
خطاهاي عمدي و یا سهوي برکنار باشند، دستورهایی قبل از انتخاب 

  :آنها صادر فرموده اند که عبارتند از
  در انتخاب مأموران دقت کن؛ : اول 

بی درنگ آنها را  یعنی(پس از انتخاب، آنها را آزمایش کن : دوم
  ؛ )مصوب و حکم صادر مکن

  آنها را به میل خود به کاري نفرست؛ : سوم
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حقوق و درآمد آنها باید مکفی باشد، یعنی زندگی آنها را : چهارم
چرا که این روزي و درآمد فراوان، باعث اصالح آنها می . تامین کند

کنند یا  شود و ماموران را از این که نسبت به بیت المال دست درازي
  . از مردم رشوه بگیرند، بی نیاز می کند

ماموران و بازرسانی را بر کارها بگمار که از افراد راستکار و : پنجم 
  ).8:1387رمضانپور، (وفادار باشند 

در زمینه هاي ) ع(انبوهی حدیث هاي رسیده از امامان معصوم     
البته از . استنظارت و بازرسی نشانه تایید و تاکید بر این موضوع 

آنجایی که ذکر همه این احادیث در اینجا غیر ممکن است ، به یک 
) ص(شود؛ در حدیثی پیامبر اسالم مورد براي نمونه اشاره می

  : اند فرموده
خداوند هرگز عموم مردم را به خاطر عمل گروهی خاص مجازات «

) و خالف قوانین(نمی کند، مگر آن زمان که اعمال ناپسند و زشت 
یان آنها آشکار گردد و آن گروه خاص توانایی جلوگیري و انکار در م

آن را داشته باشند، ولی در عین حال سکوت کنند، در این هنگام 
  » .خداوند آن گروه خاص و همه توده اجتماع را مجازات خواهد کرد

از حدیث فوق چنین بر می آید که باید گروهی جهت نظارت و    
ن اجتماع، انتخاب و گمارده شوند و اگر این بازرسی بر اعمال کارگزارا

رمضانپور، (کار صورت نگیرد، باعث خشم و غضب الهی خواهد شد 
1387: 9.(  

در اندیشه سیاسی حضرت امام » نظارت مردم بر حکومت«اصل 
در نظام سیاسی اسالم، همچنان که حکومت در برابر  ):ره(خمینی 

است و وظیفه ها و  توده ها و قشرهاي مختلف مردم جامعه مسئول
عمل   تکلیف هاي خاص و مشخص و تعریف شده اي را باید به حیطۀ

و وظیفه هاي هستند در آورد، مردم نیز در برابر حکومت مسئول 
مشخصی دارند که باید با دقت و مراقبتهاي ویژه و مستمر به مرحله 

  . عمل در آورند
ر سیره و و نیز د) ره(در اندیشه هاي سیاسی حضرت امام خمینی 

روش عملی و حکومتی ایشان که خود در دنیاي معاصر بنیانگذار 
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نظارت مردم بر «، اصل استحکومت و نظام اسالمی در ایران 
داراي اهمیت و منزلت خاصی است، به گونه اي که در این » حکومت

موضوع، هم واژه ها و تعبیرها و خطابه هاي بسیار هوشمندانه و 
بیم و هم در حوزه عمل و مدیریت کالن استوار و صریح را می یا

سیاسی و حکومتی، مراقبتهاي ویژه رفتار و کنش هاي دقیق را 
  . مشاهده می کنیم

با توجه به قوانین سیاسی و حکومتی ) ره(حضرت امام خمینی    
اسالم که اصل نظارت مردم بر حکومت را به صورت یک ضرورت 

را نامحدود و وسیع اعالم حیاتی تبیین و تشریح می سازد و دامنه آن 
می دارد، هیچ استثنا و حد و مرزي را براي تحقق این قانون مهم و 
مترقی و پویا نمی پذیرد و خود را نیز در گستره این نظارت قرار می 
دهد و از مردم می خواهد که بر رفتار و عملکردش نظارت دقیق 

تداوم و داشته باشند و چنانچه عمل اشتباهی مشاهده کردند، مانع 
  : استمرار آن شوند

همه ملت موظف اند که نظارت کنند بر این امور، نظارت کنند اگر «
من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که 
بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن، مسأله، مسأله مهم 

همه ملت موظف اند به اینکه نظارت داشته باشند در همه . است
   ».ارهایی که االن مربوط به اسالم استک

ابتدا تحقق اصل نظارت مردم بر ) ره(حضرت امام خمینی    
حکومت را، درباره خود که رهبر است،  واجب و ضروري می داند و 
سپس به مقامات دیگر، چه مقننه و قانونگذار، چه مجریه و دولت و 

لحت چه قضایی و دادرسی تعمیم می دهد و بدون تعارف و مص
اندیشی هاي خالف شرع و عقل، خطا و اشتباه و عدول از قوانین و 
مقررات اسالمی در حوزه هاي حکومتی و مدیریتی در تمام سطوح را 
به نظارت و تذکر و انتقاد می گذارد تا به این وسیله موانع در مسیر 

  . تحقق جامعه و کشور سالم، صالح، بالنده و پویا مرتفع گردند
به این نکته عمیق اشاره می کند که اگر ) ره(خمینی حضرت امام   

مردم بخواهند اسالم و جمهوري اسالمی و زمامداران و روساي 
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اسالمی را حفظ کنند، الزم است بر رفتار و عملکردهاي آنان نظارت 
ورزند و چنانچه خطاهایی از جانب دولتمردان، مسؤالن قواي مقننه، 

ستمرار آن تذکر و انتقاد، مانع امجریه و قضائیه مشاهده کردند به 
  ). 88 :1387رمضانپور، (گردند 

با توجه به آموزه  :جایگاه نظارت در نظام جمهوري اسالمی ایران
هاي دینی که در آنها اهمیت ویژه اي براي نظارت بیان شده است، 

لذا . نظارت در قانون اساسی جمهوري اسالمی نیز جایگاه خاصی دارد
ن حدود اختیارهاي فرد یا دستگاهی آمده، نحوه هر جا سخن از تعیی

به عنوان مثال، . نظارت بر فعالیتهاي آن به روشنی بیان شده است
قانون اساسی در ) 110(نظارت مقام معظم رهبري به موجب اصل 

. یکی از اختیارهاي رهبري است.... تعیین سیاست هاي کلی نظام و 
، ) 90(،  )89 (، ) 73(ل یا در مورد نظارت قوه مقننه به موجب اصو

نمایندگان مجلس گذاشته   قانون اساسی اختیارهایی به عهدة) 138(
قانون اساسی، دیوان محاسبات زیر ) 55(شده است و نیز طبق اصل 

نظر قوه مقننه تاسیس گردید تا به کلیه حسابهاي وزارتخانه ها، 
ز موسسات، شرکتهاي دولتی و نیز دستگاه هایی که به هر شکلی ا
. بودجه کل کشور استفاده می کنند، رسیدگی یا حسابرسی نماید

همچنین نظارت شوراي نگهبان به منظور پاسداري از احکام اسالم و 
قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شوراي اسالمی با 

  . آنها یکی دیگر از جایگاه هاي نظارت در نظام است
، اجراي صحیح و دقیق قانون نظارت قوه مجریه بر کار وزیران   

اساسی، مراقبت در حسن اجراي قوانین و مقررات استخدامی کشور و 
نظارت فنی از سوي سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور نسبت به 
سایر دستگاه هاي اجرایی که به طور عموم به پروژه هاي عمرانی و 

ت ساالنه تهیه و تنظیم بودجه کل کشور تا اجراي برنامه ها و پیشرف
آنها توجه می شود و نیز دیگر دستگاه هاي قوه مجریه از جمله بانک 

وابسته (مرکزي، وزارت امور اقتصادي و دارایی و سازمان حسابرسی 
همه و همه از جایگاه نظارت، وظایفی را به عهده ) به وزارت یاد شده

دارند و در نهایت سازمان بازرسی کل کشور موظف به بررسی عملکرد 
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قوه قضاییه . ه مجریه در نحوه انجام دادن شرح وظایف مذکور استقو
به وسیله دیوان ) 174و  173اصول (نیز به موجب قانون  اساسی 

عالی کشور، دادگاه هاي عمومی و انقالب، دیوان عدالت اداري و 
سازمان بازرسی کل کشور، عملکرد کلیه مسئوالن و مردم را نظارت و 

  ). 12:  1387نپور، رمضا(یدگی می نماید رس
البته تعداد دستگاه هاي نظارتی کشور که در یک تالش گهگاه   

موازي و تکراري، وظیفه مراقبت از عملکرد دستگاه هاي اجرایی و 
سازمان ها و شرکت هاي موجود را به عهده دارند، موضوعی است که 

 در این زمینه به فهرست برخی. باید مورد توجه و بازنگري قرار گیرد
  : از این دستگاه هاي نظارتی اشاره می نماییم

 مجمع تشخیص مصلحت نظام؛  - 1
 شوراي نگهبان؛   - 2
 دیوان محاسبات؛   - 3
 سازمان بازرسی کل کشور؛   - 4
 دیوان عدالت اداري؛   - 5
 ؛  90مجلس شوراي اسالمی و کمیسیون اصل   -6
 سازمان حسابرسی؛   - 7
 ؛ موسسات و ادارات حسابرسی و خدمات مدیریت بخشهاي دولتی  - 8
 نهادها و تشکیالت قضایی کشور؛  - 9

 ذیحسابها ؛  -10
 مجامع عمومی شرکتها ؛   -11
 هیأتهاي امناي دانشگاه ها و موسسه هاي خیریه و عمومی؛   -12
 مقامات تشخیص مالیات ؛    -13
 حسابرسی مفید راهبر ؛    -14
 نهادهاي قیمت گذاري و تعدیل قیمتها ؛    -15
 وزارت اطالعات ؛   - 16
 تعزیرات حکومتی ؛   -17
 دیریت و برنامه ریزيسازمان م  -18
 موسسه هاي حسابرسی بخش خصوصی ؛    -19
 حسابرسی هاي داخلی در موسسه ها و شرکتهاي دولتی ؛   -20
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متاسفانه در حال حاضر یک الگوي مشخص و قانونی براي     
چیدمان صحیح این دستگاه هاي نظارتی در کنار هم و ارائه تصویر 

رمضانپور، (ود ندارد ور وجدقیق و موثر از اعمال نظارت در سطح کش
که این موضوع نیازمند ارائه یک الگوي جامع نظارت می ) 22: 1387

 :باشد و براي تحقق این امر می بایست
قوانین و مقررات کلیه دستگاههاي نظارتی کشور مورد بررسی ) الف

و تجزیه و تحلیل قرار گیرند و در آن تداخل وظیفه ها و فعالیت ها 
  حذف گردند؛ 

ههاي نظارتی همانند سازمانهاي تخصصی باید خودشان دستگا) ب
  را از مسائل سیاسی مملکت دور نگهدارند؛ 

کلیه دستگاههاي نظارتی داراي قوانین استخدامی، اداري و ) ج
  مالی مستقل باشند؛ 

باید کنترل و نظارت دستگاههاي نظارتی نسبت به دستگاههاي ) د
  .نظارت شونده، کنترل برون سازمانی باشد

  کنترل و نظارت مبتنی بر هدف و برنامه باشد ؛ )  ه
نظارتها باید قابل درك باشند، یعنی اگر بخواهیم کنترل مورد ) و

قبول باشد و به طور موثر اجرا شود باید افراد در دستگاه کنترل 
مضانپور، ر(شونده شناخت کاملی از هدف و مکانیزم آن داشته باشند 

1387 : 19 .(  
  :ع نظارتطبقه بندي انوا

نظارت را از جنبه هاي مختلف می توان طبقه بندي نمود و در  
مشهورترین این طبقه بندي ها . نتیجه انواع نظارت قابل تعریف است

  : عبارتند از
  ها، بندي یکی از مشهورترین طبقه :طبقه بندي نظارت از نظر زمانی

  :طبقه بندي زمانی نظارت است که شامل سه نوع نظارت می باشد
  نظارت قبل از اجراي فعالیت ها   -1
  نظارت در حین انجام دادن فعالیت ها   - 2
  نظارت بعد از انجام دادن فعالیت ها  - 3
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     :طبقه بندي نظارت از نظر آگاهی نظارت شونده و نظارت کننده
این طبقه بندي، از نظر آگاهی نظارت شونده و نظارت کننده نسبت 

می گیرد و شامل چهار نوع نظارت می به انجام دادن نظارت صورت 
  : باشد

نظارتی است که طی یک برنامه از قبل تعیین  :اي نظارت برنامه -1
به عنوان نمونه طی یک برنامه زمانی (شده و با اطالع نظارت شونده 

ناظر به انجام دادن نظارت بر موضوع یا عملکرد کلی ) یک ساله
  . مجموعه می پردازد

نظارتی است که نظارت شونده از قبل، از  :هنظارت غیر مترقب -2
وقوع آن اطالعی ندارد و قطعا براي مدیران تصویر واقعی تري از 

  .مجموعه تحت نظارت خود را ارائه می دهد
نظارتی است که ناظر از قبل، از وقوع آن  :نظارت فوق العاده -3

ر آگاهی ندارد و بنا به فوریت و ضرورتی مهم و یا شرایط بحرانی غی
قابل پیش بینی، الزم است از یک مجموعه بازدید یا نظارتی به عمل 

  . آورد
نظارتی است که براي اطمینان از انجام دادن   :گیري نظارت پی -4

  .اصالحات پیشنهادي توسط مجموعه مورد نظر صورت می گیرد
  

این    : طبقه بندي نظارت از نظر کنترل نتیجه و یا کنترل فرآیند
شتر ناظر بر زاویه دید نظام نظارتی است که در یک طبقه بندي بی

  :مجموعه طراحی می شود و شامل دو نوع نظارت است
به این ترتیب که در یک فرآیند تولید محصول :نظارت نتیجه گرا -1

است و به نحوه  "نتیجه"یا خدمات، گاهی تمرکز نظام نظارتی بر 
نجام دادن کار ا«رسیدن به نتیجه کاري ندارد و یا به عبارتی به 

  . می اندیشند» خوب
در این نظام نظارتی، براي پرهیز از مواجهه  :نظارت فرایند گرا -2

با خساراتی که دیگر امکان جبران آن نیست، در کلیه مراحل یا 
فرایند تولید، شاخص ها و نرم هایی را تعریف می کنند که سرانجام 

و یا به عبارت دیگر تولید محصول یا خدمت مورد نظر را تامین نماید 
  . را هدف قرار می دهد» خوب انجام دادن کار«
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علماي علم نظارت و کنترل   ):کنترلی(ارکان یک نظام نظارتی 
  :معتقدند که نظارت داراي ارکان اساسی شامل موارد زیر است

شامل پیش از عمل، سکانی، تفکیکی، (انواع روش هاي نظارت  )1
  ؛ )بعد از عمل

ل تعیین استاندارد، سنجش عملکرد، شام( مراحل نظارت  )2
 ؛)تشخیص انحراف ها، اقدام هاي اصالحی

     

  ):کنترل(انواع روش هاي نظارت 
روش هاي کنترل را معموال به چهار دسته تقسیم می کنند که  

  : عبارتند از
این نوع کنترل که به آن پیش کنترل نیز : کنترل پیش از عمل-1

به وسیله آن پیش از انجام دادن  می گویند، عبارت است از روشی که
یک عمل یا یک اقدام، فرد نسبت به وجود منابع مالی، انسانی و مواد 

ترین عامل نظارت  بودجه مالی متداول. اولیه اطمینان حاصل می کند
استخدام و آموزش کارکنان، خرید وسایل، لوازم و . پیش کنترل است

د همگی از نوع ماشین آالت و طرح ریزي محصوالت و خدمات جدی
تهیه جدول زمان بندي شده و . کنترل پیش از عمل می باشند

تدارك کارهاي در پیش رو نیز نمونه دیگري از کنترل پیش از عمل 
  . می باشد

کنترل سکانی که گاهی آن را سیبرنتیک یا  :کنترل سکانی -2
کنترل آینده نگر نیز می نامند، از این جهت اعمال می شود که بتوان 

رد انحراف از استاندارد را تعیین کرد و پیش از اینکه به نتایج موا
عبارت کنترل . ناگواري بیانجامد، در صدد اقدام هاي اصالحی برآید

سکانی و وجه تسمیه آن از این جهت است که همانند سکان دار در 
کشتی یا راننده در خودرو، سکان کشتی یا فرمان اتومبیل در دست 

ی دهد که آن وسیله از جاده یا مسیر خارج شود فرد است و اجازه نم
  . و به راه نادرست برود

و یا ) خیر-بلی(تفکیکی  کنترل): خیر-بلی(کنترل تفکیکی  -3
کنترل رفتن یا نرفتن، فرایندي است که به وسیله آن جنبه هاي 
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خاصی از اقدامی که باید تصویب شود یا شرایط خاصی که پیش از 
  . گردد، مشخص می شودادامه کار باید تایید 

در این نوع از کنترل ، نتیجه کارهاي انجام  :کنترل بعد از عمل -4
شده به سنجش در می آید و علت انحراف از برنامه یا استاندارد مورد 
نظر تعیین می شود و نتیجه این اقدام براي فعالیت هاي مشابه آینده 

  . نیز مورد استفاده قرار می گیرد
به طور کلی فرایند کنترل از چهار مرحله ):رلکنت(مراحل نظارت 

  : تشکیل می شود که عبارتند از
  تعیین استاندارد یا معیار    - 1
  ارزیابی عملکرد - 2
  تشخیص انحراف ها از طریق تطبیق عملکرد با استاندارد   - 3
  اقدام هاي اصالحی   - 4

  

در  :دستگاه هاي اجرایی (P.M.S.1)سیستم سنجش عمکرد 
هاي پیش  ز با توجه به سرعت و حجم اطالعات و چالشجهان امرو

ریزي  روي سازمانها، داشتن معیارهایی براي تعیین موقعیت و برنامه
 .رسد پیش ضروري به نظر می بر اساس نقاط ضعف و قوت بیش از

هاي دولتی در کشورهاي  دولت و دستگاه ارزیابی عملکردامروزه 
در نظام برنامه ریزي   و گیرد به صورت مداوم صورت می ،توسعه یافته

هاي اجرایی اعم از  دستگاه. این کشورها جایگاهی شایسته دارد
شرکتهاي دولتی از طرف  موسسات و  ها، ها، سازمان وزارتخانه

ایجاد گردیده است و با توجه به  گذار براي انجام وظایف دولت قانون
ي مذکور احدهاو هر یک از ،ها و منابع در اختیار وظایف، مسئولیت

در این راستا، سیستم سنجش عملکرد . باشند ملزم به پاسخگویی می
  .دستگاه هاي اجرایی طرح ریزي شده است

ارزیابی عملکرد یکی از مهمترین  ،)رویکرد(در این سیستم    
 ،اء پاسخگوییقکه ضمن ارت تلقی می گرددراهبردي  فرآیندهاي

 .کند مشخص می هاي هر سازمان را میزان تحقق اهداف و برنامه
ارزیابی به عنوان یکی از فعالیتهاي کلیدي و از عناصر اصلی مدیریت 

                                                        
١-Performance Measurement System 
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رود و ابزاري است کارآمد که مدیر و کارکنان از طریق آن  شمار می به
یابی آنها اقدامات  سازمان پی برده و با ریشه به نقاط قوت و ضعف

 ،ارزیابی نهایی از هدف. دده می اصالحی جهت بهبود عملکرد را انجام
            .است گردآوري اطالعات جهت بهبود بخشیدن به فرآیند برنامه ریزي

 کهسنجش جامع عملکرد  به فرآیندبدین ترتیب، ارزیابی عملکرد 
سازي،  در قالب عبارتی نظیر کارایی، اثر بخشی، معناداري، توانمند

قابلیت پاسخگویی در چارچوب اصول و مفاهیم براي تحقق اهداف و 
ساختاري، برنامه اي و توسعه بلند مدت سازمان،  ،یوظایف سازمان

   .اتالق می گردد
طی سه مرحله قبل از اجرا،  ارزیابی عملکرددر این رویکرد،      

 سنجی امکان مرحله اول،. حین اجرا و پس از اجرا صورت می پذیرد
هاي فنی، نهادي، قانونی و مالی را  ظرفیت همان یاو  پیش از اجرا

درجه واقع بینی اهداف و  و راي اجراي سیاست ها ارزیابی کردهب
نتایج  تواند از خود می ،این ارزیابی( دهد ها را افزایش می سیاست

خطاهاي  ،نظارت حین اجرا). ارزیابی برنامه هاي گذشته استفاده کند
و خطاهاي عملکرد اثر بخشی وضعیت هدف گذاري، برآورد منابع، 

می  یط پیرامونی را شناساییشراناشی از تغییر انحرافات  اجرایی یا
برنامه ریزان براي اصالح برنامه ها  زمینه ساز اقدام به موقع کند و

معناداري،  ارزیابی هاي پس از اجرا با ارزشیابی همچنین،. خواهد شد
کارآمدي و اهمیت برنامه ها و سیاست هاي در حرکت به سمت 

د اقتصادي و اجتماعی در واقعی از وضعیت موجو تصویري ،توسعه
  .داد هاي بعدي ارائه خواهد آستانه برنامه

هاي  عملکرد دستگاه با توجه به مطالب پیش گفته، سنجش    
هاي  آیین نامه ارزیابی عملکرد دستگاه"در ایران به موجب   اجرایی
 مورخ هـ 27701ت /44642موضوع تصویب نامه شماره  "اجرایی

یران، به شرح فرایند ذیل تعیین شده هیأت محترم وز 28/10/1381
 :است

  هاي دستگاه ها، اهداف کالن و استراتژي ماموریت رسالت، تعیین - 1
   هاي ارزیابی عملکرد شاخص تدوین و تنظیم- 2
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   ارزیابی تعیین ضرایب اهمیت نسبی ابعاد محورها و شاخص هاي- 3
   عملکرد براي شاخص ها) استاندارد(تدوین معیار - 4
  عملکرد واقعی) دازه گیريان(سنجش - 5
  صمقایسه عملکرد با استانداردهاي هر شاخ-6
  تهیه گزارش تحلیلی- 7
 اقدام اصالحی- 8

از اهمیت ویژه اي برخوردار می  ها شاخصدر این میان، تدوین     
مورد استفاده قرار  تشخیص مسیر، شاخص به عنوان عالمت. گردد
کند  اه کمک میبه عبارت دیگر یک شاخص به تشخیص ر. گیردمی 

سازد و به کمک  انتخاب راه صحیح از ناصحیح را میسر می و همچنین
 ی کهخصوصیات برخی از مهمترین. توان به مقصد رسید آن می
  :باید دارا باشد، عبارتند ازشاخص 

  .دهد موجود بین دو کمیت را نشان می شاخص بیان کمی رابطه )1
تواند  و می ستگذاري برخوردار ا شاخص از اهمیت سیاست )2

  .روشنگر موضوع مورد مطالعه باشد
مرتبط است یعنی هر  شاخص با یک برهه مشخص از زمان )3

و یک مجموعه از این  شود شاخصی با یک دوره از زمان مشخص می
   .دروند موضوع مورد مطالعه باش نمایانگرتواند  می ،شاخص نوع
تفاده قرار د مورد اسنتوا یک نظام می در سطوح مختلف  شاخص )4

  .گیرد
ست و می تواند در طول زمان تغییر ارزش شاخص قراردادي ا )5
   .یابد
  .ندشو شاخص ها بر اساس داده هاي موجود تدوین می )6
قابل فهم و قابل تفسیر  ها به صورت ارزش هاي شاخص )7
  .دباشن می

 "عمومی"شاخص ها در بعد  ،با در نظر گرفتن معیارهاي فوق    
ن مدیریت و برنامه ریزي کشور متناسب با سیاست هاي توسط سازما(

متناسب با اهداف و وظایف اختصاصی ( "اختصاصی"و  )عمومی دولت
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 ها،عملکرد دستگاه اجرایی بر اساس آن ومی شوند تعیین ) هر دستگاه
  . گیرد مورد سنجش قرار می

و  "نظارت"در تحلیل و تبیین مفهوم :تحقیقات مرتبط انجام شده
تدقیق در برداشت از این مفهوم در مقایسه با مفاهیمی همچنین 

، تحقیقات و مطالعات گسترده اي صورت "بازرسی"و  "کنترل"نظیر 
در این جا، به ذکر برخی از مواردي که در تحقیق . پذیرفته است

  :  حاضر نیز مورد مطالعه قرار گرفته اند، بسنده می شود
مبانی نظارت و "ا عنوان در کتاب خود ب) 1387( یرمضانپور نرگس -

فصل مورد بررسی و تجزیه و  8، این مفاهیم را در قالب "بازرسی
به  "نظارت"وي به منظور بسط نظري مفهوم . تحلیل قرار داده است

تبیین جایگاه نظارت و بازرسی در اسالم و در نظام جمهوري اسالمی 
اخته ایران و ارائه تعاریف و طبقه بندي هاي مختلف از نظارت پرد

در این کتاب، ساختار نظارت بر عملکرد دستگاه هاي اداري . است
کشور در قالب نظارت کالن و نظارت خرد با ذکر انواع هر یک، تشریح 

همچنین جنبه هاي مختلف نظارت، مبحث بازرسی در . شده است
دستگاه هاي اداري کشور، موارد مهم در بازرسی، فرایند بازرسی و 

 . ظارتی و بازرسی، تبیین شده استنحوه تدوین گزارش ن
، به تشریح "مدیریت"در کتاب خود با عنوان ) 1983(استونر  -

در این کتاب ضمن تعریف مفهوم . پرداخته است "کنترل"مفهوم 
نحوه . ، اقسام و اجزاي آن مورد بررسی قرار گرفته اند"کنترل"

شناسایی و تطبیق عملیات پیش بینی شده و انجام شده، تحلیل 
انحرافات و اختالفات و نحوه تشخیص، ارزیابی و میزان  اهمیت آنها و 
چگونگی تعیین و انجام اصالحات الزم براي تحقق اهداف و مأموریت 
ها، از مواردي است که در مطالعه استونر مورد بررسی قرار گرفته 

 .است
کنترل و "در کتابی با عنوان ) 1378(مرکز آموزش مدیریت دولتی  -

مطالبی را در تحلیل این مبحث گردآوري و منتشر نموده  ،"نظارت
معنا و مفهوم "در این مجموعه، مقاالتی با عناوینی نظیر . است

هماهنگی و کنترل در شرکت "، "نظارت یا کنترل کردن"، "کنترل



  
 �27  

 

 

گزارش دهی و "، "نظارت طرح هاي عمرانی"، "هاي دولتی ایران
ترل سازمانی از دیدگاه نظارت و کن"و  "گزارش خواهی در مدیریت

 . ارائه شده است "اسالم
در مجموعه اي با ) 1381(سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور   

و در بخشی از آن که با عنوان   "برنامه هاي تحول اداري"عنوان 
تدوین نموده است، با بهره  "ارزیابی عملکرد دستگاه هاي اجرایی"

به تبیین رویکرد  (.P.M.S)گیري از روش یا سیستم سنجش عملکرد 
دولت در خصوص ارزیابی دستگاه هاي اجرایی به منظور نظارت بر 

در مطالعه مذکور، فرایند ارزیابی . نحوه عملکرد آنها، پرداخته است
همچنین . عملکرد در ابعاد عمومی و اختصاصی تبیین شده است

تبه ساختار اجرایی و فرایند تلفیق و تدوین گزارش جامع عملکرد و ر
  بندي دستگاه هاي اجرایی ارائه شده است

  





  
  
  
  
  
  

  روش شناسی تحقیق: فصل سوم
  

اي مقطعی بوده و داراي  روش تحقیق حاضر از نوع مطالعات مداخله
که به دو صورت تحقیق نظري و  استجنبه هاي تحلیلی و توصیفی 

روشی که به . میدانی به صورت چند مرحله اي انجام شده است
ها و دستیابی به اهداف تحقیق، مدنظر قرار  فرضیهمنظور آزمون 

اي و  گرفته است، مشتمل بر طیف وسیعی از مطالعات کتابخانه
همچنین استفاده از نقطه نظرات کارشناسان و افراد صاحب نظر در 

لذا، در این فصل ابتدا به دلیل . حوزه مبارزه با مواد مخدر بوده است
ریزي  ریزي، مفهوم برنامه  برنامه نقش سیاستهاي کلی نظام در فرایند

شناسی مناسب  دهیم و سپس روش و انواع آن را مورد بررسی قرار می
هاي  ها را با توجه به ادبیات تحقیق، ویژگی نظارت بر این سیاست

مصوب (هاي کلی  هاي کلی و مقررات نظارت بر سیاست سیاست
  .کنیم ارائه می) مجمع تشخیص مصلحت نظام

امروزه، دولت ها از نقشی تعیین کننده :ریزي م برنامهجایگاه و مفهو
و براي نیل هستندو اساسی در مسیر رشد و توسعه کشورها برخوردار 

ریزي  به این منظور، در سطحی وسیع از الگوها و ابزارهاي برنامه
بدون شک، هرچه بر مزایا، اهمیت و ضرورت . استفاده می نمایند

ریزي و نظارت در یک نظام آرمانی  هاي برنامه ایجاد و ساخت سیستم
و هدفدار بیشتر تأکید شود، میزان موفقیت و ثمربخشی آن نیز در 

  . هموار نمودن مسیر توسعه بیشتر خواهد شد
به هم  ندي داراي مراحل مشخص ویعبارت از فرا "زيیر برنامه"   

ستمی هماهنگ یک خروجی منسجم در قالب سید یسته براي تولیوپ
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، زيیر رنامهیند بخروجی فرا به عنوان "برنامه". است ماتیاز تصم
از جنبه  .مات استیانی روشن، مستند و مشروح از مقاصد و تصمیب

کی، سازمانی، یزیزي فیر برنامه انواعداراي  زيیر ت، برنامهیماه
از جنبه افق زمانی، و  اي و عمومی است فهی، وظمالی ،يندیفرا

مدت و  انیمدت، م زي کوتاهیر رنامهب توان در قالب زي را مییر برنامه
  .نمودبندي  بلندمدت دسته

   1برنامه ریزي بلندمدت یا استراتژیک - 1
   2برنامه ریزي میان مدت یا تاکتیکی - 2
      3برنامه ریزي کوتاه مدت یا اجرایی - 3

ساختار و ویژگی هاي نظام فرهنگی، اجتماعی،  :ریزي برنامهالگوي 
یک کشور، وضعیت منابع طبیعی و سیاسی و اقتصادي حاکم بر 

نیروي انسانی و سطح دانش و مهارت فنی جامعه و کارائی نظام 
اداري و مدیریتی، از مهمترین عوامل مؤثر در تعیین و یا انتخاب 

  .هستندالگوي برنامه ریزي توسعه 
 راهبردي ریزي برنامه):استراتژیک( راهبرديریزي  برنامهالگوي  -1

تدوین  ، تعریف واصلی و غایی آن هدفکه است  زيری برنامه از الگویی
توان  را می ریزي استراتژیک رنامهبه بیان دیگر، ب .هاست استراتژي

یافته جهت مبادرت به اجراي  شده و سازمان منظم یا زمانبندي تالشی
ها است  دربردارندة نحوه تحقق استراتژيه عملیات استراتژیک ک

مالحظه  دهد با یک به ما امکان می این نوع برنامه ریزي. نمود تعریف
نگر نسبت به تمامی امکانات مادي و معنوي یک  منسجم و جامع

هایی که ما را به  جهت پیشبرد استراتژيها سازمان و بسیج آن
از ویژگیهاي . برداریمگام  یابی به اهداف رهنمون خواهد ساخت دست
عناصر ی برنامه استراتژیک، ترتیب منطقی مراحل، هماهنگیک ذاتی 

بندي و توزیع  یک و نیز زمان سازمانی و تعریف جایگاه و نقش هر
بکارگیري الگوي برنامه ریزي راهبردي، رویکرد . دقیق منابع است

                                                        
1. Strategic or Long Term Planning 
٢. Tactical or Intermediate Planning 
٣. Operating or Short term Planning 
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مدیریتی را متصور می سازد که به عنوان مدیریت راهبردي تعریف 
  ).19 : 1387ابی شیرازي، سنج(می گردد 

یت راهبردي مدیر"):استراتژیک( راهبردي مدیریت -2 
هاي  تصمیمات و فعالیتبنا به تعریف عبارت از  ")استراتژیک(

هاي مؤثر، اجرا و کنترل نتایج  استراتژي یکپارچه در جهت توسعه
هاي مربوط به  فعالیتک کلیه مدیریت استراتژی بنابراین. ستآنها

تدابیر الزم  ها، اتخاذ هر گونه بررسی، ارزشیابی و انتخاب استراتژي
ها و در نهایت کنترل  سازمانی براي اجراي این استراتژي بروندرون و 
   .دگیر می انجام شده را در بر هاي فعالیت

جایگاه و توان به  می یت راهبرديبا نگاهی دقیق به مفهوم مدیر
تغییرات تحوالت و با توجه به . پی برد نیز ضرورت استفاده از آن

خصوصاً در ، و پیچیده شدن تصمیمات سازمانی شتابانمحیطی 
جامع براي مواجهه با  اتخاذ تدابیر مدیریتیلزوم حیطه حکومتها 

   .شود اینگونه مسائل بیشتر از گذشته ملموس می
نگر  نگر، جامع آینده مدیریت استراتژیک با تکیه بر ذهنیتی پویا،    

هاي  سازمانحکومت ها و راه حل بسیاري از مسائل  ،و اقتضایی
هاي  یکی از شاخه مدیریت استراتژیک معاصر،در جهان . امروزي است

بسیاري  و شود قلمداد می هبريامدیریت و ر مهم و راهگشا در حوزه
مدیریت به عنوان ابزاري توانا  نوع  ها از این ها و دولت از سازمان

نظر و یا مقابله با بحرانهاي  موردات براي ایجاد و هدایت تغییر
شدن یا نشدن و به  مدون نظر از فصر. کنند آمیز استفاده می ه مخاطر

عملیات  کردن فرموله بودن عبارتی دیگر رسمی یا غیررسمی
است  ن دادهسازمان، تحقیقات نشا نظام سیاسی یا استراتژیک در یک

راتژیک توجه هایی که به مدیریت است سازماننظام ها و  که عملکرد 
تر از سازمانهاي مشابهی بوده است که بدان  موفق ، به مراتبشته انددا
  .دان توجه بوده بی

ریزي  مبتنی بر الگوي برنامه هاي کلی نظام تدوین سیاست
یکی از مهمترین مالحظات موجود در بحث نظارت، انتخاب  :راهبردي

سن نظارت بر ح ؛ لذا در خصوصاستروش مناسب براي تحقق آن 
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م نیز، این امر مستلزم بررسی ویژگی اجراي سیاست هاي کلی نظا
هاي ناظر بر تدوین سیاست هاي کلی و سپس انتخاب روش مناسب 
نظارتی در تطبیق با هر یک از طبقه بندي هاي موجود از نظارت، می 

  .باشد
با توجه به مطالب پیش گفته درباره اهمیت کاربرد الگوي برنامه    

مدیریت راهبردي و همچنین مفهوم برنامه ریزي  و ریزي راهبردي
که به لحاظ محتوایی (بلندمدت و جایگاه استراتژي هاي ویژه در آن 

، می توان گفت )قابل تطبیق با مفهوم سیاست هاي کلی می باشند
براي تحقق آرمان ها و اهداف پس از مجموعه  "سیاست هاي کلی"

ند که آرمان ها را به آرمان ها قرار می گیرند و حاوي اصولی هست
مفاهیم اجرائی نزدیک می کنند و اصوالً سیاست هایی هستند که در 

  . درون نظام عمل می نمایند
  : بنابراین در تدوین سیاست هاي یاد شده باید    
در مقایسه با بیان هاي آرمانی، جنبه هاي تفصیلی و تشریحی ) الف

  . شان بیشتر باشد
  .ش ها باشندبازتاب صحیح و عملی ارز) ب
نه تنها دولت بلکه عامه مردم و کلیه نیروهاي فعال جامعه را مد ) ج

  .نظر داشته باشند
نیروهاي جامعه و آرمان هاي آنها را که مورد قبول نظام اند، ) د

هماهنگ و منسجم نمایند و مابین اجزاي نظام ارتباط و تقارب کافی 
  .برقرار سازند) پیوند(

ویت ها، راهنمایی عملی و معیار و باید و در مقام تعیین اول) هـ
  .نبایدهاي تعیین اولویت ها را عرضه کنند

اصول کلی تخصیص و توزیع منابع و امکانات کشور را با توجه به ) و
  .اولویت ها بیان نمایند

اجراي آنها سیماي عمومی و کلی نظام را در زمینه هاي مختلف ) ز
ان، امنیت در جامعه، توسعه، از جمله موقعیت ایران و ایرانی در جه

معنویت، عدالت و برخورداري مردم از مواهب و نعمات موجود در 
  ).10:،1387سنجابی شیرازي، (ایران در مقاطع زمانی ترسیم نمایند 
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مفاد اصل   :جایگاه سیاست هاي کلی نظام در قانون اساسی   
ف و قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران ناظر بر تعیین وظای) 110(

این اصل مبین جایگاه ) 2(و ) 1(و بندهاي  استاختیارات رهبري 
و وظایف رهبر در این . ا.ا.سیاست هاي کلی در قانون اساسی ج

  :خصوص می باشد که عبارتند از
از   سپ  ایران  اسالمی  جمهوري  نظام  کلی يها سیاست  تعیین )1

  . نظام  مصلحت  با مجمع تشخیص  مشورت
  .  نظام  کلی  هاي سیاست  اجراي  حسنبر   نظارت )2

سیاست هاي کلی به دو دسته  :طبقه بندي سیاست هاي کلی نظام
  :سیاست هاي کلی بخشی و فرابخشی طبقه بندي می شوند

، در مواردي که هدف یا آرمانی از "سیاست هاي کلی فرابخشی"
نظام، حرکت چند بخش را در بر می گیرد و براي وصول به آن هدف 

به تدوین سیاست هاي کلی باشد، سیاست هاي اجرائی و برنامه  نیاز
  .مربوط به چند بخش در داخل این سیاست ها تدوین می گردد

، در مواردي که هدف یا آرمانی از نظام، "سیاستهاي کلی بخشی"
حرکت یک بخش را در بر می گیرد و براي وصول به آن هدف 

  .، تنظیم می شوندنیازمند تدوین سیاست هاي کلی آن بخش باشد
تقسیم بندي عناوین   :هاي کلی نظام تقسیم بندي عناوین سیاست

  : به شرح ذیل تغییر یافته است 1377سیاست هاي کلی از سال 
  امور علمی، فرهنگی و اجتماعی ) 1
 امور سیاسی، دفاعی و امنیتی ) 2
 امور اقتصادي، بازرگانی و اداري ) 3
 امور زیربنایی و تولیدي ) 4
 امور حقوقی و قضایی  )5

مفاهیم و  :هاي کلی نظام مراحل تدوین و تصویب سیاست
. گانه ذکر شده عناوین بخشی سیاست هاي کلی هستند 5محورهاي 

مواردي که به . این عناوین باید به استحضار مقام معظم رهبري برسد
نظر معظم له، به عنوان سیاست هاي کلی تلقی می شوند و به مجمع 

گردند در مجمع مطرح خواهند شد و در زیر هر عنوان، ابالغ می 
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عناوین فرعی مربوط به آن منضم به راه حلهاي تفصیلی و البته در 
پیش . حد سیاست کلی به عنوان پیش نویس تعیین خواهند گردید

نویس سیاستهاي تدوین شده مجدداً به استحضار مقام معظم رهبري 
.  ا.ا.، سیاست هاي کلی نظام جخواهد رسید و با توجه به نظر معظم له

  .اعالم و به مراجع ذیربط ابالغ خواهد شد
با توجه به تعریف سیاست  :هاي کلی نظام ویژگی هاي سیاست 

هاي کلی و نظر به اینکه این سیاست ها، اصول و راهنماي تدوین 
سیاستهاي اجرایی را به دست می دهند، باید از ویژگی هاي زیر 

توانند راهنماي سیاست هاي اجرائی باشند و برخوردار باشند تا ب
  :آرمانها را به مرحله اجراء نزدیک سازند

سیاست هاي کلی باید پس از تعیین و اعالم، در یک : پایداري) الف
زمان معین و نسبتاً طوالنی ثابت باشند تا آثار آنها از طریق سیاست 

ظاهر هاي اجرایی فرابخشی و بخشی در برنامه ریزي و سپس اجراء 
  .شوند
با توجه به اینکه آثار سیاست هاي کلی طی چند : آینده نگري) ب

سال ظهور و بروز می یابد، بنابراین سیاستها باید با توجه به وضعیتی 
که براي سال هاي آتی پیش بینی می شود و مورد نظر و هدف است، 

  .تدوین شوند
توجه  واقع بینی در کنار آینده نگري باید مورد: واقع بینی) ج

سیاست هاي کلی باشد، بدین مفهوم که چون یک نظام در ابتداي 
کار خود نمی تواند همه آرمانهاي خود را تحقق بخشد، با توجه به 
اولویت ها و امکانات خود، هدفهاي میان مدت و بلندمدت را معین 
می کند؛ به گونه اي که پاسخگوي سیاستهاي کلی براي تحقق در 

  .اشدآینده دور و نزدیک ب
سیاست هاي کلی باید فراگیر و جامع نگر باشند و : فراگیر بودن) د

کل نیروهاي موجود و فعال در جامعه را در برگیرند و اصول راهنما را 
در خصوص مسائل اجرائی مربوط به همه نیروها و هریک از نیروها 
مورد توجه قرار دهند و نیز تعامل میان آنها را با یکدیگر و تأثیر 
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شان را از یکدیگر مدنظر داشته و در حقیقت به گونه اي  پذیري
  . طراحی شوند که نتیجه کار این نیروها هماهنگ باشد

هر یک از اجزاي : تقسیم درست رسالت ها و ماموریت ها) هـ
مجموعه سیاست هاي کلی باید متوجه تحقق یکی از اهداف بخشی یا 

  .فرابخشی و تأمین آنها باشد
سیاست هاي کلی بیان : اصلی و اساسی نظام بیانگر خصوصیات) و

کننده و نمایانگر آرمان ها، ارزش ها، فرهنگ و تمدن و دریافت هاي 
اصولی نظام در زمینه هاي اعتقادي، اقتصادي، اجتماعی و حقوقی، 
سیاسی، علمی و فرهنگی آن خواهند بود و استقالل ایران و تأثیر 

دگی نظام را در برابر گذاري اش را در منطقه و جهان و بازدارن
  ).9 : 1387سنجابی شیرازي، (تهدیدها نمایان خواهند ساخت 

 یکی از :هاي کلی نظام مفهوم نظارت بر حسن اجراي سیاست
است » مراقبت توأم با زیرکی و فراست«م مهم نظارت در لغت، یمفاه

و در اصطالح، مراقبتی است که ناظر، با زیرکی و دقت بسیار در کار 
ناظر عالوه بر آن که به واسطه  ،بر این اساس. دهد نجام میمأمور ا

بایست با اعمال  گیرد، می نگاه دقیق، در جریان کار مأمور قرار می
ی که در اختیار یمراقبت هوشمندانه، کار مأمور را مطابق معیارها

  . دارد، تنظیم نماید
به اشکال مختلف ولی مکمل یکدیگر » نظارت« ،در قانون اساسی   

ریشه و فلسفۀ وجودي نظارت در قانون اساسی به امر به . دارد جودو
گذار، با درك این عنصر  قانونو  گردد معروف و نهی از منکر بر می

در اصل  سازندة اسالمی، براي تأسیس نهاد نظارت و مراقبت همگانی،
   :دارد می مقرر هشتم
نهی  در جمهوري اسالمی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و«   

اي است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به  از منکر وظیفه
شرایط و حدود . یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت

والمومنون والمومنات بعضهم «. کند را قانون تعیین می و کیفیت آن
  »المنکر اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن
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ارت، نظارت رهبري است و یکی از جلوه این نوع نظ مهمترین   
اصل  )2(بینی شده در قانون اساسی، بند  هاي عالیه پیش نظارت

در . است "هاي کلی نظارت بر حسن اجراي سیاست"یعنی  )110(
این نظارت، مقام رهبري با توجه به اصل هشتم قانون اساسی باید از 

تا  مطلع شودهاي کلی در مراحل مختلف  وضعیت اعمال سیاست
بتواند از حسن اجراي آنها مطمئن شده و در صورت لزوم، اقدامات 

  . اصالحی را خواستار شود
حسن اجراي تمام مراحلی است که یک  مستلزم، "حسن اجرا"  

سیاست، ماهیت اجرایی پیدا کرده و در عمل به نتایج و اهداف خاصی 
در » هاي کلی حسن اجراي سیاست«مفهوم عبارت  .یابد دست می

مشروح مذاکرات شوراي (اساسی با توجه به مستندات موجود  قانون
، انجام صحیح یک فرایند )بازنگري و رهنمودهاي مقام معظم رهبري

هاي کلی  اجرایی براي دستیابی به اهداف و نتایج مورد انتظار سیاست
اي  در واقع، مجموعۀ عوامل در قالب این فرایند باید به گونه. است

لذا، نظام نظارتی باید . هاي کلی محقق شود عمل نمایند که سیاست
فرایند اجراي «هاي کلی را در دو جنبه  تچگونگی اجراي سیاس

  . نشان دهد» آنها اهداف تحقق«و » هاي کلیتسیاس
هاي کلی از  بدین ترتیب، مفهوم نظارت بر حسن اجراي سیاست   

 دید کنترل استراتژیک، یکی پیگیري و اطالع از نحوه اجرایی شدن
شدن نتایج مورد  ها و دیگري نظارت و کنترل تحقق و عملی سیاست

در جنبه اول، از حسن اقدامات انجام شده و در جنبه . باشد انتظار می
براي انجام . شود دوم، از میزان موفقیت اقدامات اطالع حاصل می

د نظامی یهاي کلی نیز با دقیق نظارت بر حسن اجراي سیاست
هاي  کارا و اثربخش نظارت کالن بر جنبهطراحی شود که به صورت 

  . فوق را عملی سازد
اساس  بر :هاي کلی نظام مقررات نظارت بر حسن اجراي سیاست

اجراي اوامر مورخ  و در قانون اساسی )110(بند دوم اصل 
که امر نظارت بر حسن اجراي   مقام معظم رهبري 17/1/1377

تفویض  را به مجمع تشخیص مصلحت نظام هاي کلی سیاست
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در » مقررات نظارت بر حسن اجراي سیاستهاي کلی نظام« ،فرمودند
  : مصوب گردیدبه شرح ذیل  21/3/1384تاریخ 

هاي کلی نظام به موجب   حسن اجراي سیاست نظارت بر ):1(ماده 
تفویض اختیار از سوي مقام معظم رهبري توسط مجمع تشخیص 

  .صورت می گیردمصلحت نظام مطابق این مقررات 
هایی است که از سوي  هاي کلی نظام، سیاست ـ سیاست تبصره

اساسی  قانون )110(اصل  )1(مقام معظم رهبري به موجب بند 
  .شود تعیین می

قوانین و مقررات شامل قانون برنامه حسب مورد باید در  ):2(ماده 
هاي کلی مرتبط با آن تنظیم شود، این مقررات در  چارچوب سیاست

  .هاي کلی مربوط باشد مغایر سیاستهیچ موردي نباید 
ن مقام مسئول در قواي سه گانه، نیروهاي مسلح و یباالتر ):3(ماده 

هاي  هاي کلی نظام در دستگاه ما مسئول اجراي سیاستیصدا و س
  .باشند مربوط می

تبصره ـ شیوة اعمال نظارت در مورد نیروهاي مسلح، با تصویب و   
  .تعیین خواهد شدابالغ فرماندهی کل نیروهاي مسلح 

نگري موضوعات  به منظور بررسی، ارزیابی، تلفیق و جامع ):4(ماده 
هاي کلی،  ارجاعی مجمع در خصوص نظارت بر حسن اجراي سیاست

با ترکیب رییس و دبیر مجمع و دو نماینده از » کمیسیون نظارت«
هاي موضوعی مجمع تشخیص  میان اعضاي هر یک از کمیسیون

  .شود ها تشکیل می خاب خود کمیسیونمصلحت نظام به انت
توانند با حق رأي در جلسات  ـ روساي سه قوه می1تبصره 

  .کمیسیون نظارت شرکت کنند
هاي رسیده، از  ـ کمیسیون نظارت هنگام بررسی گزارش2تبصره 

ربط براي شرکت در جلسات کمیسیون  وزیر یا رییس دستگاه ذي
   . آورد دعوت به عمل می

هاي  موظفند گزارش )3(هاي مندرج در ماده  اهدستگ ):5(ماده  
ساله خود را از نحوة اجراي سیاستهاي  ادواري شامل سالیانه و پنج
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ها و نماگرها تهیه و به  کلی و میزان تحقق آنها بر اساس شاخص
  .مجمع ارسال کنند

ها و موارد ارجاعی به کمیسیون نظارت، ابتدا  کلیه گزارش ):6(ماده 
شود،  هاي تخصصی در مجمع ارسال می کمیسیونیا   به کمیسیون

ها در   یا کمیسیون  سپس موضوع به همراه اظهارنظر آن کمیسیون
  .شود نظارت مطرح می جلسۀ کمیسیون

هاي تخصصی مجمع در حوزة  ـ هر یک از کمیسیون1تبصره 
هاي  اي از نحوة اجرا و پیشرفت سیاست فعالیت خود، گزارش ساالنه

ها پس از بررسی و تلفیق در  این گزارش .کنند کلی تهیه می
  . شود کمیسیون نظارت، براي اظهار نظر به مجمع ارایه می

ـ پیگیري امور کارشناسی نظارت، به عهدة دبیرخانۀ مجمع 2تبصره 
  .است

ساله و اصالحات بعدي  هاي پنج همزمان با بررسی برنامه ):7(ماده 
ظارت مجمع هم آن در دولت و مجلس شوراي اسالمی، کمیسیون ن

هاي کلی  محتواي برنامه را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست
کمیسیون نظارت مواردي را که مغایر با . نماید مصوب بررسی می

در . نماید بیند، به شوراي مجمع گزارش می هاي کلی می سیاست
صورتی که مجمع هم مغایرت را پذیرفت، نمایندگان مجمع موارد 

کنند؛ و  هاي ذیربط دولت و مجلس مطرح می کمیسیونمغایرت را در 
نهایتاً اگر در مصوبۀ نهایی مجلس مغایرت باقی ماند، شوراي نگهبان 
مطابق اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر مجمع تشخیص 

  .نماید مصلحت نظام اعمال نظر می
  :وظایف کمیسیون نظارت عبارت است از ):8(ماده 

هاي اعمال نظارت با  ها و شیوه خصها، شا مشی ـ تدوین خط
  .ربط هاي ذي همکاري کمیسیون

  .و سایر موارد ارجاعی )9(و  )7(ـ اجراي وظایف مندرج در مواد 
ـ تعیین نمایندگان براي حضور در جلسات تنظیم و تصویب 

  .هاي توسعه در دولت و مجلس برنامه
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هاي کلی و حسن اجراي  ـ ارزیابی و سنجش میزان تحقق سیاست
  .هاي نظارتی هاي مصوب و تلفیق گزارش آنها بر مبناي شاخص

ها و تصمیمات از سوي کمیسیون نظارت به  ـ ارایۀ کلیۀ گزارش
  .شوراي مجمع جهت اطالع و تصویب

گانه، ستاد کل نیروهاي مسلح، صدا و سیما و  قواي سه ):9(ماده 
و هاي نظارتی از قبیل دیوان محاسبات، شوراي نظارت صدا  دستگاه

سیما، سازمان حسابرسی دولتی و کمیسیون اصل نود، دیوان عدالت 
ها،  ها، سازمان کشور، نهادها، بانک  کل  اداري، سازمان بازرسی

هاي دولتی و همچنین نهادهاي عمومی موضوع تبصره ذیل  شرکت
هایی  ها و کلیۀ سازمان قانون محاسبات عمومی، شهرداري )5(ماده 

مستلزم ذکر نام است و مؤسسات عمومی که شمول قانون بر آنها 
غیردولتی با درخواست مجمع از طریق باالترین مقام هر دستگاه 
همکاري الزم را در اعمال نظارت موضوع این مقررات به عمل خواهند 

در هر حال، تشخیص و اعالم مغایرت یا عدم مغایرت با . آورد 
  .هاي کلی بر عهدة مجمع خواهد بود سیاست
هاي انجام شده در خصوص نحوه رعایت و  نتایج بررسی ):10(ماده 

هاي کلی، همراه اقدامات انجام شده به مقام معظم  اجراي سیاست
  .شود رهبري گزارش می

تشخیص مصلحت نظام با تقسیم بندي انواع  مجمع نظارت تطبیق 
نظارت بر حسن اجراي  فرایندهمانگونه که مالحظه گردید  :نظارت

نظارت بر روند « یعنی کلی  دو جنبهشامل  منظا هاي کلی سیاست
بر اساس مفاهیم  .است» هاي کلی نظارت بر تحقق سیاست«و » اجرا

و همچنین مقررات نظارت می توان  ارائه شده از این دو جنبه نظارت
بر حسن اجراي نوع نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام 

در مبحث را در تطبیق با هر یک از انواع نظارت که  هاي کلی سیاست
  . مبانی نظري نظارت در فصل قبل ارائه گردید، طبقه بندي نمود

نظارت مجمع بر حسن اجراي سیاست هاي کلی نظام، از منظر     
، شامل هر یک از سه نوع "طبقه بندي نظارت از بعد زمانی"تطبیق با 

نظارت "بدین ترتیب که در . است "قبل، حین و بعد از اجرا"نظارت 
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و » تنظیم و تصویب قوانین و مقررات«دو بخش  "روند اجرا بر
تواند  میمورد توجه قرار دارد که » مراحل اجرایی قوانین و مقررات«

نظارت حین "و  "نظارت قبل از اجرا"شامل دو نوع نظارت یعنی 
در هنگام تدوین، تنظیم و تصویب  "نظارت قبل از اجرا". باشد "اجرا

 و) مقررات نظارت) 7(و ) 2(اد مو( شود  قوانین و مقررات اعمال می
نیز در مرحله اجراي قوانین و مقررات اعمال  "نظارت حین اجرا"

هاي  تحقق سیاست"نظارت بر  .)مقررات نظارت) 5(ماده ( شود می
نظارت پس از "که مرحله نهایی نظارت است، نظارتی از نوع  "کلی
اي کلی در این مرحله، مجمع از میزان تحقق سیاسته. باشد می "اجرا

هاي  تنظر در سیاسدشدن مجموعه نظام به اهداف م نزدیک یا میزان
  ).مقررات نظارت) 5(ماده (می یابد کلی اطالع 

همچنین نظارت مجمع بر حسن اجراي سیاست هاي کلی نظام،    
طبقه بندي نظارت از بعد کنترل فرایند یا کنترل "کامالً در تطبیق با 

از نوع » نظارت بر روند اجرا« ب کهبدین ترتی. ، قرار دارد"نتیجه
از نوع نظارت  »هاي کلی نظارت بر تحقق سیاست«و نظارت فرایندگرا 

  .استنتیجه گرا 
طبقه بندي نظارت از بعد آگاهی "شایان ذکر است در تطبیق با    

، نظارت مجمع بر حسن اجراي "نظارت کننده و نظارت شونده
آنچنان که . است "امه اينظارت برن"سیاست هاي کلی نظام از نوع 

به  "کمیسیون نظارت"مقررات نظارت اشاره شده است، ) 8(در ماده 
، وظایف برنامه )مقام نظارتی(عنوان واحد مسئول از طرف مجمع 

هاي اعمال نظارت  و شیوه مشی تدوین خطریزي شده اي درخصوص 
هاي کلی و حسن  ارزیابی و سنجش میزان تحقق سیاست و همچنین

 هاي نظارتی هاي مصوب و تلفیق گزارش نها بر مبناي شاخصاجراي آ
مقررات نظارت ) 5(را عهده دار می باشد و همانطور که در مفاد ماده 

 است وظفم) نظارت شونده(  دستگاهنیز تصریح شده است، هر 
ساله خود را از نحوة اجراي  هاي ادواري شامل سالیانه و پنج گزارش
ها و نماگرها  آنها بر اساس شاخص هاي کلی و میزان تحقق سیاست
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بر  "نظارت برنامه اي"این امر مؤید نوع . تهیه و به مجمع ارسال کند
  .است حسن اجراي سیاست هاي کلی نظام





  
  
  
  
  
  

  تجزیه و تحلیل: فصل چهارم
  

امروزه، پدیده مواد : اهمیت و جایگاه پدیده مواد مخدر در جهان
یدگی هایی برخوردار شده است مخدر و انواع روانگردان از چنان پیچ

که سازمان ملل متحد آنرا از جمله جرائم سازمان یافته تلقی کرده و 
براي مقابله با آن، اقدام به تصویب کنوانسیون ها و انعقاد پروتکل 

، پروتکل 1971و  1961کنوانسیون هاي (هاي مختلف نموده است 
  ...).و  1988و کنوانسیون  1972اصالحی 

نقش تولید و قاچاق مواد : مخدر در کشور افغانستانتولید مواد 
مخدر در افغانستان به عنوان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در 

هاي مافیایی و حتی برخی  جهان، در تأمین نیازهاي مالی گروه
جریانات افراطی نامحسوس در صحنه داخلی و خارجی افغانستان، 

  . روشن و قابل تأمل است
همجواري ایران با : رزه با پدیده مواد مخدر در ایراناهمیت مبا    

کشور افغانستان، پدیده مواد مخدر را به یک تهدید جدي علیه امنیت 
ملی کشور تبدیل نموده است و این امر اهمیت مبارزه با آن را بسیار 

ایران به عنوان کوتاه ترین و ارزان ترین مسیر . برجسته می نماید
. واره مورد توجه مافیاي جهانی بوده استترانزیت مواد مخدر هم

تولید انبوه مواد مخدر در افغانستان و همجواري با ایران، مشکالت 
  .عدیده اي را به همراه داشته است 

با وجود اهمیت : لزوم برنامه ریزي ملی در امر مبارزه با مواد مخدر  
و تهدیدهاي گسترده ناشی از قاچاق و توزیع مواد مخدر و لزوم 
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بارزه جدي و فراگیر با آن و علیرغم موفقیت هاي وسیعی که در این م
خصوص براي کشور حاصل شده است، لیکن نگاهی به تصویر کلی از 
وضعیت مبارزه با این پدیده، نمایانگر آنست که هم اکنون بسیاري از 
دستگاه ها به دلیل فقدان برنامه مدون و جامع و به تبع آن عدم 

یف در قالب طرحی مشخص، همواره رویکردهاي تفکیک و تشریح وظا
چندگانه اي را نسبت به موضوعی واحد ارائه داده اند و این امر غالباً 
منجر به موازي کاري و اتالف وقت و صرف هزینه هاي گزاف شده 

یکی از مهمترین آسیب هاي موضوعی ناشی از وضعیت مذکور، .است
بعضاً متناقض توسط تولید آمار و اطالعات نادرست، ناهمگون و 

دستگاه هاي مختلفی است که در این حوزه فعالیت می کنند و این 
در حوزه مبارزه با مواد مخدر  "نظام جامع اطالعاتی"امر بیانگر فقدان 

  . است
یکی از مهمترین الزامات تحقق رویکرد برنامه ریزي ملی، طرح   

در . است ریزي نظام جامع اطالعاتی در امر مبارزه با مواد مخدر
همین راستا، تدوین استاندارد الزم به منظور اخذ و تهیه گزارش هاي 
نظارتی تکلیفی مقررات نظارت بر حسن اجراي سیاست هاي کلی در 
حوزه مبارزه با مواد مخدر به عنوان مهمترین هدف تحقیق، در نظر 

  .گرفته شده است
 :اد مخدرتدوین و ابالغ سیاست هاي کلی نظام در امر مبارزه با مو

عالوه بر تالش هایی که در راستاي تهیه و تنظیم قوانین، مقررات و 
آیین نامه هاي مربوطه در حوزه مواد مخدر انجام شده است، 
مهمترین اقدامی که تاکنون با رویکرد برنامه ریزي ملی در این 
خصوص صورت پذیرفته است، تدوین سیاست هاي کلی مبارزه با 

بند و ) 11(تشخیص مصلحت نظام در قالب مواد مخدر توسط مجمع 
در تاریخ ) مد ظله العالی(ابالغ آن توسط مقام معظم رهبري 

  1.می باشد 12/7/1385
ریزي کاربرگ نظارتی سیاست هاي کلی نظام در امر مبارزه  طرح    

چنانچه در مبحث مقررات نظارت مالحظه شد، کلیه :  با مواد مخدر
                                                        

 .به سایت مجمع تشخیص نظام مراجعه شودسیاست هاي کلی نظام در امر مبارزه با مواد مخدر براي مطالعه -1
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هاي ادواري از نحوة اجراي  گزارشاند  هاي مربوطه مکلف شده دستگاه
ها و نماگرها  هاي کلی و میزان تحقق آنها بر اساس شاخص سیاست

با توجه به  .ارسال کنند تشخیص مصلحت نظام تهیه و به مجمع
روش شناسی نظارت و الزامات نظارت راهبردي در بهره گیري از 

جامع  هاي دولت الکترونیک و محدودیت منابع انسانی، تهیه فرم
اطالعاتی مبتنی بر کاربرد رایانه و جمع آوري داده ها به صورت 

  . چندالیه از دستگاه هاي تولیدکننده آن، ضروري می نماید
اشاره گردید، نظارت مجمع از نوع ) 8-3(همانطور که در قسمت    

نظارت برنامه اي است که طی مراحل قبل، حین و پس از اجرا اعمال 
مترین مالحظات موجود در این نوع نظارت، یکی از مه. می گردد

انتخاب روش مناسب براي تحقق آن می باشد؛ با توجه به اینکه 
، در تناسب بیشتري با نوع ).P.M.S(سنجش عملکرد ) روش(سیستم 

نظارت مجمع قرار دارد لذا به منظور تدوین ساختار کاربرگ هاي اخذ 
سیستم موصوف  و تهیه گزارش هاي نظارتی، از الزامات و مراحل

  :براي این منظور. استفاده می نماییم
رسالت و مأموریت هاي قابل انتظار از سیاست هاي کلی در ) 1

  .  احصاء شده اند "محورهاي نظارتی"قالب 
اقدامات عملکردي کلی و کلیدي به منظور تدقیق در هر یک از ) 2

ال مجمع به منظور اعم(سطوح نظارتی و متناسب با جایگاه نظارتی 
) نظارت راهبردي و دستگاه اجرایی به منظور اعمال نظارت درونی

  .شناسایی شده اند
نماگرهاي نظارتی و واحد سنجش آنها تعیین و متناسب با حوزه ) 3

  .عملکردي هر دستگاه تفکیک شده اند
در کاربرگ تهیه گزارش هاي نظارتی، مقادیر هدف و درصد ) 4

  .ده استتحقق به منظور تحلیل عملکرد درج ش
مهمترین اقدام در این مرحله از تحقیق، افزایش اعتبار و روایی    

در اقدام نخست، . اطالعات در هر یک از مراحل فوق بوده است
محورهاي نظارتی منبعث از متن سیاستها به منظور استفاده از نظرات 
نخبگی افراد صاحبنظر، در جلسات مختلف با حضور اعضاي 
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واد مخدر و قاچاق و اعضاي کمیته حقوقی و کمیسیون مبارزه با م
مطرح و با لحاظ  1نظارت و  با بهره مندي از روش طوفان مغزي
  . نظرات مورد بازنگري قرار گرفت و نهایی سازي شد

در دومین اقدام، پس از استخراج اقدامات عملکردي کلیدي و   
 اي و مراجعه به منابع اسنادي مبتنی بر مطالعات کتابخانه(کلی 

، مجدداً ضمن استفاده از نظرات نخبگی، )مرتبط در حوزه مواد مخدر
مکاتبات الزم با دستگاهها توسط کمیسیون مبارزه با مواد مخدر و 
قاچاق صورت پذیرفت و ویرایش نهایی اقدامات عملکردي تنظیم 

  . گردید
در سومین گام، پس از تعیین نماگرهاي نظارتی و تفکیک آنها    

متناسب با حوزه هاي عملکردي، از نتایج مکاتبات  بین دستگاه ها
 9458-22461به موجب نامه شماره . کمیسیون مذکور استفاده شد

مقرر شده بود دستگاه هاي اجرایی نظرات رسمی  26/3/1387مورخ 
  :خود را در سه محور ذیل اعالم نمایند

 وظایف ذاتی دستگاه در حوزه مبارزه با مواد مخدر به موجب قانون -
 تشکیل و مصوبات دولت

وظایف محوله به موجب مصوبات ستاد مبارزه با مواد مخدر  و  -
 شوراي عالی امنیت ملی

انتظارات و وظایف قابل انتظار از دستگاه با توجه به بازمهندسی  -
  فرایند مبارزه با مواد مخدر

 19/2/1388مورخ  9458-24155همچنین بر اساس نامه شماره   
در دستگاه هاي اجرایی در زمینه مبارزه با مواد  مقرر شد چنانچه

مخدر و متغیرهاي مؤثر در ارزیابی و نظارت بر حسن اجراي سیاست 
هاي کلی نظام، اطالعاتی افزون بر موارد ارسالی وجود دارد، اعالم 

  . نمایند
. لذا با جمع بندي نظرات واصله، گزارش نهایی تنظیم گردید    

، نماگرهاي )الف(ب کاربرگ هاي فرم اقدامات عملکردي در قال
، الگوي اخذ گزارش هاي )ب(نظارتی در قالب کاربرگ هاي فرم 

                                                        
1-Brain Storming 



  
 �47  

 

 

و الگوي تدوین گزارش هاي ) ج(نظارتی در قالب کاربرگ هاي فرم 
، به شرح ذیل طراحی و تکمیل )د(نظارتی در قالب کاربرگ هاي فرم 

  .شده اند
نظر به اینکه طبقه  :احصاء محورهاي نظارتی مبارزه با مواد مخدر

بندي دقیق تر از موضوعات، امکان مناسب تري را براي تدوین 
نماگرهاي نظارتی فراهم می نماید، لذا تعیین محورهاي /متغیرها

. نظارتی مبارزه با مواد مخدر به عنوان نخستین گام در نظر گرفته شد
نظام  به همین منظور، ضمن مطالعه مستندات تدوین سیاستهاي کلی

و همچنین با تحلیل محتوایی متن هر  مواد مخدر امر مبارزه با در
، محورهاي نظارتی مبارزه با مواد مخدر به سیاستهاي کلییک از 

  :شرح ذیل احصاء شد
ها و اقدامات  مبارزه فراگیر و قاطع علیه کلیه فعالیت ):1(محور نظارتی 

  غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر
عوامل اصلی داخلی و بین المللی شبکه ها و ا مقابله ب ):2(محور نظارتی 

 مرتبط با مواد مخدر
تقویت ساختار تخصصی مبارزه با مواد مخدر در نیروي ): 3(محور نظارتی 

 انتظامی و دستگاه هاي ذیربط
تقویت باورهاي دینی مردم و اقدامات فرهنگی، هنري، ):4(محور نظارتی 

  ورزشی، آموزشی و تبلیغاتی
 )جز در موارد خاص(جرم انگاري مصرف مواد مخدر  ):5(محور نظارتی 

 در زمینه هاياتخاذ تدابیر علمی جامع و فراگیر ):  6(محور نظارتی 
 بازتوانی   ی و، درمانیتشخیص

هاي حقوقی و اجتماعی براي افراد  حمایت توسعه): 7(محور نظارتی 
 بازتوانی شده و خانواده هاي آنها  

 ارتقاء دیپلماسی منطقه اي و بین المللیتقویت و ):8(محور نظارتی 
 اتخاذ تدابیر الزم براي حضور و مشارکت جدي مردم):9(محور نظارتی 
توسعه مطالعات و پژوهش هاي بنیادي، کاربردي و ):10(محور نظارتی 

 توسعه اي در امر مبارزه با مواد مخدر  
با مواد  ارتقاء و اصالح ساختار نظام مدیریت مبارزه):11(محور نظارتی 

  مخدر  
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عملکردي مرتبط با هر یک از محورهاي نظارتی اقدامات  تعیین
نماگرهاي /دومین مرحله به منظور تدوین متغیرها): طراحی فرم الف(

نظارتی، تعیین اقداماتی است که متناسب با اجرایی شدن آنها بتوان 
عملکرد هر یک از دستگاه هاي اجرایی ذیربط در خصوص نحوه 

. تهاي کلی مبارزه با مواد مخدر را بررسی و پایش نمودتحقق سیاس
نماگرهاي نظارتی، توجه به این نکته ضروري /البته در تدوین متغیرها

می نماید که با عنایت به تنوع احکام مندرج در سیاست هاي کلی، 
می بایست در ماهیت ابعاد نظارتی مشتمل بر ابعاد عمومی نظارتی 

یتی و اجرایی الزم به منظور تحقق طراحی ساز و کارهاي مدیر(
وضعیت تحقق وظایف (و ابعاد اختصاصی نظارتی ) سیاست هاي کلی

محوله به منظور اجرایی نمودن احکام سیاست هاي کلی در حوزه 
  . نیز تدقیق نمود) تخصصی هر یک از نهادهاي اجرایی

نظر به اینکه ارائه تحلیل هاي سیاستی به عنوان مهمترین کاربرد  
ل از نتایج نظارتی مطرح می باشد و هر یک از دستگاه هاي حاص

نظارتی نیز متناسب با جایگاه نظارتی اش، توجه خود را بر سطوح 
خاصی از اقدامات متمرکز نموده و به ارائه تحلیل هاي سیاستی براي 
نتایج نظارتی خود در آن سطوح عملکردي می پردازند، لذا اقدامات 

امات کلی و اقدامات کلیدي به شرح ذیل عملکردي به دو گروه اقد
  :  اند تقسیم بندي شده

 T.P.A.)( Total Performanceاحصاء اقدامات کلی عملکردي  - 1

Activities):( قدام کلی عملکردي در برگیرنده چند بنا به تعریف، ا
به منظور احصاء این  اقدامات، هر گروه از  .استکلیدي مرتبط   اقدام

واند به تحقق بخشی از منویات مندرج در محور اقداماتی که می ت
نظارتی مربوط به هر یک از سیاستهاي کلی منجر گردد، به عنوان 

  .یک اقدام کلی در نظر گرفته شده است
 K.P.A. Key Performance)(احصاء اقدامات کلیدي عملکردي  - 2

Activities):(،نحوهکلیدي عملکردي بیانگر  اقدامات  بنا به تعریف 
کرد نهاد اجرایی ذیربط در اجراي هر یک از وظایف محوله مرتبط عمل

به منظور احصاء این اقدامات، ضمن در . با سیاست هاي کلی می باشد
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نظر گرفتن هر یک از محورهاي نظارتی و اقدامات کلی عملکردي، 
 1376مصوب (منابعی نظیر قانون اصالحیه مبارزه با مواد مخدر 

متن پیش نویس اصالح قانون  ،)مجمع تشخیص مصلحت نظام
مذکور، پیش نویس انتظارات از دستگاه ها و نهادهاي اجرایی در 
حوزه مبارزه با مواد مخدر و همچنین سرچ هاي اینترنتی به منظور 
بهره برداري از تجارب داخلی و بین المللی موجود، مطمح نظر قرار 

احصاء اقدامات کاربرگ  با عنوان) الف(در این راستا، فرم  .گرفته اند
طراحی و با تکمیل آنها، تعداد  ،و اقدامات کلیدي عملکردي کلی

مورد اقدام کلیدي به شرح ) 108(مورد اقدام کلی و تعداد ) 24(
  .تحقیق احصاء شده است) 1(پیوست 

نماگرهاي نظارتی سیاست هاي کلی مبارزه با مواد /تدوین متغیرها
امات کلی و اقدامات پس از احصاء اقد):  طراحی فرم ب(مخدر 

نماگرهاي نظارت بر اجراي سیاست /کلیدي عملکردي، تدوین متغیرها
در دستور کار قرار ) ب(هاي کلی مبارزه با مواد مخدر مطابق فرم 

براي این منظور، طیف وسیعی از مستندات و مطالعات انجام . گرفت
یافته در خصوص شاخص هاي مبارزه با مواد مخدر از جمله 

ستاد مبارزه با مواد مخدر و  1386و  1385سال هاي  هاي کتاب
هاي الزم بر روي آنها  هاي بین المللی موجود، بررسی و تحلیل شاخص

نماگر نظارتی به /متغیر 1593صورت پذیرفت و نتایج کار در قالب 
  .    تحقیق ارائه شده است) 2(شرح پیوست 

مخدر  کاربرگ اخذ گزارش هاي نظارتی مبارزه با موادطراحی 
نماگرهاي نظارتی امکان مناسبی /با تدوین متغیرها ):فرم جطراحی (

جهت طبقه بندي و تفکیک آنها بر اساس حوزه عملکردي هر یک از 
براي این منظور، ابتدا کاربرگ اخذ . دستگاه هاي اجرایی فراهم گردید

طراحی ) ج(گزارش هاي نظارتی مبارزه با مواد مخدر در قالب فرم 
ا توجه به وظایف و تکالیف مقرر در اسناد باالدستی سپس ب. شد

 1376مصوب (موجود نظیر قانون اصالحیه مبارزه با مواد مخدر 
، متن پیش نویس اصالح قانون )مجمع تشخیص مصلحت نظام

مذکور، پیش نویس انتظارات از دستگاه ها و نهادهاي اجرایی در 
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ن مربوط به حوزه مبارزه با مواد مخدر و همچنین بررسی قوانی
تشکیل برخی از دستگاه هاي اجرایی ذیربط و یا نهادهاي متولی 

نماگرهاي نظارتی و /مبارزه با مواد مخدر، نسبت به تفکیک متغیرها
. براي هر یک از دستگاه هاي اجرایی اقدام گردید) ج(تنظیم فرم 

دستگاه اجرایی به  21نماگر نظارتی براي /متغیر 4956نتایج در قالب 
  .    تحقیق ارائه شده است) 3(یوست شرح پ

کاربرگ تهیه گزارش هاي نظارتی مبارزه با مواد مخدر طراحی 
نماگرهاي /نظر به اینکه هدف نهایی از تدوین متغیرها):فرم دطراحی (

نظارتی و اخذ گزارش عملکرد، تهیه گزارش هاي نظارتی است، لذا 
مبارزه با مواد با عنوان کاربرگ تهیه گزارش هاي نظارتی ) د(فرم 

رویکرد ناظر در طراحی این فرم، .  تنظیم شده است... مخدر در سال 
و مفاد مقررات ) .P.M.S(توجه به منویات روش سنجش عملکرد 

نظارت که نظارت مجمع را به صورت نظارتی برنامه اي و طی مراحل 
در این فرم که . قبل، حین و پس از اجرا ترسیم می نماید، بوده است

نگام تهیه گزارش نظارتی براي هر یک از دستگاه هاي اجرایی به ه
نماگر توسط /تنظیم می شود، مقدار هدفگذاري شده براي هر متغیر

درج شده و ) در قالب برنامه هاي ساالنه یا چند ساله(سیاستگذاران 
درصد تحقق به عنوان نسبتی از میزان عملکرد دستگاه اجرایی به 

  . د تحلیل قرار خواهد گرفتمقدار هدف، محاسبه و مور
  

  



  
  
  
  
  

  نتیجه گیري و پیشنهادات: فصل پنجم
  

  :نتیجه گیري
مبارزه جدي با پدیده مواد مخدر، مستلزم برنامه ریزي ملی و       

هر چند که با ابالغ سیاست . همه جانبه براي تحقق این امر می باشد
رهبري  هاي کلی نظام براي مبارزه با مواد مخدر توسط مقام معظم

، بستر مناسبی براي مبارزه اصولی فراهم گردید، لیکن )مدظله العالی(
نظارت مؤثر و فراگیر از جمله الزامات موفقیت در تحقق اهداف و 

در این راستا و به موجب . اجراي مطلوب سیاست هاي کلی می باشد
هاي کلی نظام، این نظارت  مقررات نظارت بر حسن اجراي سیاست

 . ص مصلحت نظام تفویض گردیده استبه مجمع تشخی
نتایج این مطالعه بیانگر آنست که نظارت مجمع تشخیص     

طبقه "مصلحت نظام بر سیاست هاي کلی نظام،از منظر تطبیق با 
قبل، "، شامل هر یک از سه نوع نظارت "بندي نظارت از بعد زمانی

و ) 2(بدین ترتیب که در تطبیق با مواد . است "حین و بعد از اجرا
تنظیم و  در مرحله "نظارت قبل از اجرا"مقررات نظارت از ) 7(

 مقررات نظارت از) 5(در تطبیق با ماده  تصویب قوانین و مقررات و
برخوردار  ،قوانین و مقررات در مرحله اجراي "نظارت حین اجرا"

که مرحله  "هاي کلی تحقق سیاست"نظارت بر همچنین، . است
. باشد می "نظارت پس از اجرا"از نوع  نهایی نظارت است، نظارتی

از سوي دیگر، مجمع در زمینه ).مقررات نظارت) 5(موضوع ماده (
نظارت بر تحقق در زمینه و  "نظارت فرایندگرا"از نظارت بر روند اجرا 
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شایان ذکر . استبرخوردار  "نظارت نتیجه گرا"ی از هاي کل سیاست
نظارت کننده و نظارت  طبقه بندي از بعد آگاهی"است در تطبیق با 

، نظارت مجمع بر حسن اجراي سیاست هاي کلی نظام در "شونده
 "نظارت برنامه اي"مقررات نظارت از نوع ) 8(و ) 5(تطبیق با مواد 

  . است
یکی از مهمترین مالحظات موجود در بحث نظارت، انتخاب    

روش مناسب براي تحقق آن می باشد؛ نتایج تحقیق مؤید آنست که 
، در تناسب بیشتري با نوع ).P.M.S(سنجش عملکرد ) روش(تم سیس

طی سه  ارزیابی عملکرددر سیستم مذکور، . نظارت مجمع قرار دارد
در مرحله . مرحله قبل از اجرا، حین و پس از اجرا صورت می پذیرد

هاي فنی، نهادي، قانونی و مالی را براي اجراي سیاست  ظرفیت اول،
 زمینه ساز اقدام به موقع ،ارت حین اجرانظ. می گرددها ارزیابی 

ارزیابی هاي پس از  و برنامه ریزان براي اصالح برنامه ها خواهد شد
ی ارائه آتهاي  واقعی از وضعیت موجود در آستانه برنامه تصویري ،اجرا

با توجه به این جمع بندي، بر آن شدیم تا به منظور . داد خواهد
هیه گزارش هاي نظارتی مجمع تدوین ساختار کاربرگ هاي اخذ و ت

سنجش ) روش(بر سیاست هاي کلی، از الزامات و مراحل سیستم 
  .عملکرد استفاده نماییم

لذا پس از تعیین محورهاي نظارتی منبعث از متن سیاست ها     
در جریان بهره مندي از نظرات نخبگی و طوفان مغزي و مکاتبات با 

لی و کلیدي عملکردي در دستگاه هاي اجرایی، اقدامات عملکردي ک
، نماگرهاي نظارتی در قالب کاربرگ )الف(قالب کاربرگ هاي فرم 

، الگوي اخذ گزارش هاي نظارتی در قالب کاربرگ هاي )ب(هاي فرم 
و الگوي تدوین گزارش هاي نظارتی در قالب کاربرگ هاي ) ج(فرم 
  . ، طراحی و تکمیل شده اند)د(فرم 
نست که در حال حاضر تولید اطالعات نتیجه بررسی ها نمایانگر آ 

در حوزه مبارزه با مواد مخدر در کشور، در چارچوب یک نظام جامع 
اطالعاتی صورت نمی پذیرد و بنابراین پاسخ سؤال اول تحقیق منفی 

به عنوان ) د(و ) ج(از سوي دیگر، با توجه به طراحی فرم هاي . است
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هیه گزارش هاي خروجی هاي نهایی این مطالعه، امکان اخذ و ت
نظارتی در حوزه مبارزه با مواد مخدر در قالب استانداردهاي مشخص، 

بدین . ایجاد گردید و لذا پاسخ سؤال دوم تحقیق مثبت می باشد
ترتیب، با بهره مندي از اصول و مبانی نظري نظارت که در فصل دوم 
تحقیق ارائه شده است و با توجه به الزامات مقررات نظارت و روش 

اسی نظارت بر تحقق سیاست هاي کلی که در فصل سوم تبیین شن
همچنین می . شده است، هر دو فرضیه تحقیق به اثبات رسیده است

توان اذعان نمود که هدف این تحقیق که تدوین استاندارد الزم به 
منظور اخذ و تهیه گزارش هاي نظارتی تکلیفی مقررات نظارت بر 

ر حوزه مبارزه با مواد مخدر حسن اجراي سیاست هاي کلی نظام د
  .می باشد، محقق شده است

  
  :پیشنهادات کاربردي

براي هر  ")ضریب اهمیت(تعیین وزن "با توجه به اینکه  )1
یک از محورهاي نظارتی، اقدامات کلی عملکردي و اقدامات کلیدي 
عملکردي از جمله اهداف این طرح نبوده است، به منظور تهیه و 

هاي نظارتی، پیشنهاد می گردد تعیین تنظیم مطلوب تر گزارش 
ضرایب اهمیت به تفکیک موارد اشاره شده در قالب پژوهش هاي آتی 

 . تعریف و اجرایی گردد
با توجه به اهمیت نحوه تحلیل و استنتاج گزارش هاي  )2

که الگوي اخذ اطالعات و تهیه گزارش (نظارتی مبارزه با مواد مخدر 
، پیشنهاد می شود  )ارائه گردید هاي موصوف در این مطالعه طراحی و

حداقل در دو ) د(و ) ج(ابتدا نتایج مورد انتظار در قالب فرم هاي 
نوبت توسط دستگاه هاي اجرایی مربوطه تکمیل گردد تا مبتنی بر 

  .پایایی و روایی داده ها مورد بررسی قرار گیرد   Test Re Testروش
به اصل تحقیق  براي اطالع و دیدن فرم هاي الف ،ب ،ج ، و د

.مراجعه شود
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