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 چکیده:

بوده است و آن را به  و کارگزاران اجرایی دانشمندان علم مدیریت موردنظرمدیر همواره  وظایفیکی از  عنوانبهنظارت و کنترل 

های نهادها و فعالیت وریبهره ارتقاءو  کارآمد سازی. اندکردهقلمداد  اهدافامور در جهت تحقق ام جانمعنی مراقبت و مواظبت از 

و مسئولین کشوری  خیّرین یهادغدغه نیترمهم ، همواره ازایجامعهدر اقتصاد و فرهنگ هر  هاآنخیریه، با توجه به جایگاه مهم 

بروز فساد و ای که مستعد زمینه هرگونهجامه عمل بپوشد که با نظارتی مناسب، از  تواندیمبوده است. این مهم تنها در صورتی 

نظر بسیاری از  راًیاخشفافیت یکی از راههای مبارزه با فساد است که  جلوگیری شود. است، رانت و ناکارآمدی در این عرصه

باال بردن کارایی و افزایش مشارکت مردمی جلب کرده برای جلوگیری از فساد، بلکه  منظوربه تنهانهاندیشمندان حوزه حکمرانی را 

 یهانظارتاین مقاله به ضرورت نظارت در امور خیریه اشاره شده است. سپس در بخش دوم به ناکارآمدی بخش اول است. در 

های جلوگیری از فساد و باال بردن کارآیی نهادناظر به شفافیت  راهکاری مبتنی بر تاًینهابوروکراتیک پرداخته شده و معمول دولتی و 

 شده است.ارائه خیریه 
 

 کلمات کلیدی:

 اعتماد عمومی ؛سازی اطالعاتشفاف ؛پاسخگویی ؛شفافیت ؛هاخیریه  نظارت کارآمد؛ امور خیریه؛

 

 مقدمه 1

های در مـنابع و آموزه .و کـارآمد اسـت سالم تیریمد یاتیحیکی از وظایف اصلی مدیر، از ارکان اصلی و عناصر  عنوانبه نـظارت وکنترل 

مسلمان به داشتن یک نظام کامل، جدی و عادالنه برای کنترل بر  رانیمددینی، دستورات صریح و روشنی در مورد نظارت وجود دارد و 

فرآیند تحت نظر قرار دادن : »کندمیتعریف  گونهایناستیفن رابینز کنترل و نظارت را ( 105، 1379. )خدمتی، اندسازمان سفارش شده

و اصالح انحرافات قابل مالحظه و  شوندیمانجام  اندشدهکه برنامه ریزی  گونههمان ،هاآنحصول اطمینان از اینکه  منظوربه هاتیفعال

داند: نظارت الهی، خود نظارتی، نظارت مستفیم، نظارت عنصر می 5دیگران نیز  نظارت را دارای  (600، 1986)استونر و فریمن، « مهم.

 (33، 1388غیر مستقیم، نظارت همگانی. )تصدیقی، 

ع وض هایمشیخططبق برنامه و  هاآنخیریه نیز از این اصل مستثنی نیستند و حصول اطمینان از عمل  مؤسساتها، بنیادها و انجمن

شود. نظارت درونی و بیرونی تقسیم میگونه به دو از یک منظر . اما نظارت استنظارت و کنترل مند شده و اصالح انحرافات احتمالی نیاز

 نظارت بیرونی کهدرحالی. شود افراد یاز درون مانع از انحراف یا کجروی احتمالکه است  یعواملتمهید و تقویت منظور از نظارت درونی 

تی مدیری یهانظامشود که برخی از انواع آن در غالب عامالن اعمال می یا نهادها یا سازوکارهای مختلفی بر عملکرددیگر خاص از طریق اش

 (106، 1379)خدمتی،  .حقوقی رایج است و
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و  فتن از اطالعاتشفافیت و شفاف سازی از جمله نظارتهایی است که با ایجاد ساختاری شفاف و فراهم آوردن زمینه هایی برای اطالع یا

 و به تبع فساد کاهش یابد و کارآمدی افزایش یابد.شود تا نظارت آسان تر شود ها، موجب میعملکرد افراد و سازمان

 یهاسازماندرصد مردم دنیا دوست دارند که در حاکمیت، کسب و کار و  75 باًیتقر Global Tolerance1شرکت  نظرسنجیبر اساس 

تلقی  هاهیریخدر  خیّرینعامل برای پیشرفت و جذب  نیتریاتیحو  نیترمهمیکی از  عنوانبهاعتماد عمومی  شفافیت ببینند. ،غیرانتفاعی

 .استدالیل تمایل مردم به ایجاد هر چه بیشتر شفافیت در نهادهای مختلف  نیتریاساسهمچنین کاهش اعتماد عمومی از  .شده است

ه مورد اعتماد ترین نهاد و یا حرفه را از دید مردم پیمایش نمود ،که در آن Ipsos MORI 2توسط سازمان  شدهانجامبر اساس پژوهش 

 (Horton, 2015,pp.4-6) .اندکرده، رتبه سوم اعتماد عمومی را کسب هاسیپلو  دکترهاخیریه بعد از  یهاسازمان، است

بر ایجاد اعتماد مردم به خیریه ها و موسسات عام المنفعه، در خیریه ها، عالوه ایجاد شفافیت در هزینه ها، تصمیمات، حقوق افراد و ... 

رویکردی جدید به نظارت را در عرصه حکمرانی به حاکمان ارائه داده است تا عالوه بر کنترل برای عدم انحراف خیریه ها از قوانین و 

 حدود موجود، موجب کسب اعتماد هرچه بیشتر مردم شود.

خواهیم پرداخت و سپس نظارت مبتنی بر  المنفعهعام مؤسساتو  هاهیریخموجود بر  یهانظارتبه بررسی مشکالت و  در این مقاله

 شفافیت و آثار و اهداف آن را معرفی خواهیم کرد.

 3هاهیریخنظارت بر  2

 خواهانهاگرچه با نیت خیر هاهیریخبا آن در تعامل هستیم نشان از آن دارد که  هرروزهکه  ییهاتیواقعآمده در جامعه و  وجودبهمسائل 

، لکن از نظارت و کنترل مستثنی نیستند، شوندیمائمه اطهار ایجاد  هاینام بادر بسیاری از موارد انجام امور خیر و پسندیده و  و برای

 .کندمیکمک  هاآن و اثربخشی بیشتر کارآییکارآمد به  نظارتی اینکه هست و هم هاآنهم امکان ایجاد فساد در  چراکه

 ییهادهیپد. ایجاد هستندسوداگری و تجارت  به دنبالو بیشتر  اندشدهدر جامعه ما وجود دارند که از هدف اصلی خود منحرف  ییهاهیریخ

ذی ربط نظیر  یهاسازمانو  کنندیمامور خیر پول دریافت  یهابهانهسر راهی که در مسیرها و درب منازل از مردم به  یهاهیریخنظیر 

نظیر  غیر قانونی با پوشش خیریه یهاتیفعال، کالهبرداری ها و 4ورزندیمامتناع  هاآنکمیته امداد و سازمان بهزیستی از دادن مجوز به 

بر نبود نظارت  7خیریه مؤسساتمدیران و  6نظاملین تصریح مسئوو  5هاآنمعتبر و اغفال مردم برای جلب اطمینان  یهاهیریخجعل کارت 

 بوده است. مورد غفلت -بخش سومبه عبارت دیگر و  - خیریهنشان از این دارد که امور  ،مؤسسات گونهاینبر 

 و سمیرموسسه خیریه  انبر عملکرد هزار نظارت مشخص نبودن متولی و فرآیند مراجع صدور مجوز و تعّدد قانونی و و ابهامات نواقص

ویی پولش ت.و معتبر شده اس قانونی یهاهیریخو بدنامی برای  هاموسسهاز این  -هرچند اندک – منجر به سوء استفاده برخی رسمیغیر

طلب و افراد فرصتنشان از این دارد که خیریه،  ظاهراًو انسان دوستانه  یهاتیفعالسیاسی و نفوذ فرهنگی در قالب  یهاتیفعالو انجام 

 هانآاگر نظارت مناسب و کارآمدی بر خود بسازند که برای انحراف و فساد توانند از این نهاد سوء استفاده نموده و پوششی سودجو می

می موع اعتماد به ناپذیریجبرانصدمات آورند، عالوه بر مشکالت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی که برای جامعه به وجود میصورت نگیرد، 

  سازند.وارد می

حل تمامی البته نظارت راه گیرد.از نیت خیر مردم، در نبود نظارت صورت می هااستفادهتمامی این مشکالت و کالهبرداری ها و سوء 

ریه ها خیرسد که نظارتی موثر و قوی بر اینگونه چنین به نظر می را خواهد گرفت. هاآنها نیست اما جلوی بسیاری از مشکالت و آسیب

 شود.وجود ندارد که موجب ایجاد چنین مشکالتی می
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آوری شده جمعنظران و کارگزاران اجرایی مرتبط صاحب بیاناتبا استفاده از  1در ایران در جدول  خیریه مؤسسات یهاچالشمشکالت و 

 :است

 خیریه در اثر نبود نظارت مؤسسات یهاچالش: مشکالت و 1جدول 

 منبع متن منتخب مشکل / چالش

ضعف بستر قانونی برای 

 مؤسساتساماندهی به 

 هاهیریخو  المنفعهعام

المنفعه حاضر به ها و موسسات عامبا بیان اینکه بسیاری از خیریه پرویز فتاح»

تبادل و همخوانی اطالعات افراد نیازمند تحت پوشش نیستند، ادامه داد: این 

ای برای تبادل اطالعات ندارند و این امر به دلیل کنند وظیفهموسسات عنوان می

 «.نبود قانون در این خصوص است

)فتاح، خانه ملت، 

 (1395آبان  14

 کالهبرداری

ا رفته اند که ب شیپ ییافراد سودجو تا جا نیاز ا یکه برخ نجاستینکته جالب ا»

 مردم اقدام نانیمعتبر نسبت به جلب اطم هیریموسسات خ ییجعل کارت شناسا

بر اعتماد مردم و ارائه کمک به  ینامطلوب اریبس راتیامر تاث نیکنند که ا یم

 «امداد خواهد داشت. تهیمعتبر و کم هیریموسسات خ

)هدایتی، تبیان 

بهمن  5نت، 

1394) 

وجود چندین سازمان 

مجوز دهنده به فعالیت 

 8هاهیریخ

چند مرجعی بودن صدور مجوز برای فعالیت مراکز خیریه یکی از علل سوء »

استفاده عده ای برای راه انداختن انجمن های خیریه بدون مجوز را باز کرده است. 

چرا که بر اساس قانون، بهزیستی، نیروی انتظامی، اداره ورزش و جوانان و 

فرمانداری و استانداری همگی به صدور مجوز برای موسسات خیریه وسمن ها می

 .«پردازند...

)فرهمند، روزنامه 

مهر  4شهر آرا، 

1395) 

 یراه سر یهاهیریخ

ر دولتی سازمان محمد حسین خیرخواه مدیر کل دفتر نظارت بر مراکز غی»

چه با مجوز و چه بی مجوز جرم است....این اقدام بهزیستی: خیریه های سر راهی 

آنها در گرفتن کمک و جمع کردن وجوه نقد از مردم در کنار خیابان و میدان ها یا 

 «جلوی در خانه ها غیر قانونی و تخلف آشکار است.

)هدایتی، تبیان 

بهمن  5نت، 

1394) 

 بانک آمار دقیق و نبود

 نیازمندان از یاطالعات

بانک اطالعاتی از تعداد نیازمندان وجود ندارد و هیچ سازمانی هم خود را متولی »

 «داند و از نبود آمار دقیق در این خصوص سخن میگویند...نمی

)محمد زاده، 

 4روزنامه شهر آرا، 

 (1395مهر 

 ینظارت گونه چیه نبود

 مؤسسات یهاتیفعال بر

 هاهیریخ و المنفعهعام

پرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره(: باید اذعان کرد که بعد از صدور »

مجوز برای فعالیت چنین موسساتی، ناظری برای نظارت امور خیریه و موسسات 

 «عام المنفعه وجود ندارد

)فتاح، خانه ملت، 

 (1395آبان  14

 یاسیس و یفرهنگ نفوذ

ین موسسه حتی زمانی که مدتها مددجو نداشت فعالیت خیریه ای می کرد و با ا»

استفاده از رانت در هیات مدیره اش، موسسه ای قرض الحسنه ای را نیز با همین 

قرض الحسنه ای که ریاست هیات  ،راه اندازی کرد 80... در سال 13نام با شماره 

 ..«..مدیره آن نیز با سردبیر کنونی سایت جرس بود

)خبرگزاری 

آبان  22مشرق، 

1389) 
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به امور ذیل اشاره  توانیم از آن جمله کهایجاد کرد  هاهیریخدر  آثار و نتایج مثبتی را ،نظارت کارآمد با استفاده از توانیم کهدرحالی

 کرد:

 ؛اقتصادی و امنیتی از این ناحیه فرهنگی،سازی کشور در ابعاد مصونو  هاهیریخ احتمالی پیشگیری از کژکارکردها و انحرافات 

  ؛هاهیریخایجاد امنیت روانی در جامعه نسبت به 

  ؛هاهیریخافزایش اعتماد عمومی نسبت به 

 ماد برای فعالیت خیریه های معتبر؛ایجاد فضایی مناسب و قابل اعت 

  ؛هاهیریخافزایش اشتیاق مردم برای کمک به 

  اجتماعی. یهابیآسجلوگیری از 

بازیگران و اقداماتی  2در جدول پذیرفته شود. با این عرصه مرتبط  نفعانو ذی بازیگران همه مهم باید از طرفیک اصل  عنوانبهنظارت 

 انجام شود بررسی شده است. هاهیریخکه باید در راستای نظارت بر 

 هاهیریخبرای ایجاد نظارت در  هاآن: بازیگران و اقدامات متناسب 2جدول 

نهاد و 

 کنشگران

 اقدام

 هادولت

 هاینامهگذاری از سطح کالن تا سطوح خرد با تدوین قوانین، مقررات و آئینگذاری(، قاعدهگذاری)سیاستمشیخط

های عملیاتی برای تعیین حدود و چگونگی نظارت بر امور خیریه، اتخاذ تدابیر الزم برای افزایش ریزیاجرایی، برنامه

 و.... هاهیریخاعتماد مردم به 

 هاهیریخ
با در اختیار قرار دادن اطالعات خیریه و خیّرین مانند میزان و  مؤثری نظارت بر خود به نحو هانهیزمآوردن  فراهم

 مدیره، میزان حقوق و دستمزد مسئولین و کارکنان خیریه و ...کردها، تصمیمات متّخذه در هیأتنحوه هزینه

 مردم
گیری یک تا شکل هاهیریخاطالعات ارائه شفاف و پذیری نظارتنسبت به  هاهیریخاز حاکمیت و از خود مطالبه 

 خاطی مؤسساتفات و افشای تخلّ هاهیریخ ، دقت در مجوز داشتن یا نداشتنِگفتمان عمومی

 

نظارت  ،آمده است. در ادامه وجودبهبرای امر خیر در کشور  ایعدیدهخسارات و مشکالت  ،همانطور که اشاره شد در اثر نبود نظارت

 است مورد بررسی قرار خواهد گرفت. شدهاستفادهاز آن  در سطوح مختلف و برای امور گوناگون ول و مرسومی که تاکنونمعم

 بررسی و نقد نظارت بوروکراتیک متمرکز 3

از دیرباز در هنگام برخورد با فساد و تالش برای حل مسائل و معضالت کشور در این زمینه، اولین و گاه تنها راهی که مد نظر هر 

های متخلّف بوده است. مهمترین مسئله ای که در این رابطه گرفت، ایجاد سازمان و تشکیالتی برای نظارت بر سازمانکارشناسی قرار می

این است که چه کسی بر سازمان ناظر، نظارت خواهد کرد؟ آیا سازمان ناظر تازه تأسیس شده خود با مشکل فساد  کندمیبه ذهن خطور 

 برنخواهد خورد؟ 

ت حاکمی ،متأسفانه در بحث مبارزه با فسادایده نظارت متمرکز و از باال به پایین، ناکارآمدی خود را چندی است که نشان داده است. 

کشور و نیز  ین مختلفمسؤولدن ضرورت مبارزه با فساد در قوانین مختلف و از زبان نمومطرح که همان های قدیمی همچنان از روش

 .کندمیاستفاده است،  های عریض و طویل برای نظارت و مبارزه با فسادایجاد سازمان

 3000 اختالس مشهور به انواع کاال،قاچاق ، خواریزمینآمده و احتماال در آینده نیز رخ خواهد داد. وجود به فسادهای بزرگی در کشور 

فروشی، بخشی از فسادهای موجود در کشور ماست. کاری که در احتکار و گران ،فرارهای مالیاتی ،رشوه ،های نجومیحقوق ،میلیاردی

ارگیری دیگر و به کی نظارتی ادهاو ست ایجاد سازمانها، تدوین و تصویب قوانین و برای مقابله با فساد انجام شده استسالهای گوناگون 
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ا مین نوع نظارت، به نظارت متمرکز یا سنتی معروف است اشده است. ا بیشتری نیز بوده که منجر به صرف منابع افراد و ناظران جدید

 برای عدم کارآمدی این نوع نظارت وجود دارد: علتچند 

 متخلّفان و مفسدان و اصطالحاَ دورخوردن ناظران. )این جمله های عدم آشنایی بازرسان و ناظران با آخرین راهکارها و راه

 ؛(1395)شفافیت برای ایران،  معروف است که دزدان همیشه یک قدم از قانون و پلیس جلوتر هستند!(

 ی را به نحو تصادفی توانند نظارت کنند، لذا مجبورند که برای نظارت، مواردبازرسان همیشه و همه جا و بر همه چیز نمی

 انتخاب کنند؛

  ارد؛وجود د متخلّفانو تبانی با  بازرسانامکان فساد و اهمال خود 

 چرا که اگر جرمی وجود نداشته باشد، کار و درآمدی هم برای این بازرسان وجود نخواهد  انگیزه کافی بازرسان برای نظارت، عدم

به طور ناخواسته به این سمت سوق خواهد داد که ها را داشت و این خود حتی اگر باعث ایجاد فساد نشود، اینگونه سازمان

 شه حدی از جرم وجود داشته باشد؛طوری عمل کنند که همی

 ؛ها برای مبارزه با فساد بکاهدخطرات جانی و مالی برای بازرسان نیز ممکن است از انگیزه 

  ؛افراد یا جامعه حق و حقوقطوالنی شدن فاصله کشف جرم تا برخورد قضائی و مجازات متهم و بازگرداندن 

 ؛کنندعمل میبه نحو أحسن به وظایف خود  ی دولتی همیشههافرض نادرست که دستگاهپیش 

 ؛)نیروی انسانی، تجهیزات و...( ی نظارتهزینه باال 

 های اجرایی و نهادهای نظارتی و مالحظات خاص این نهادها )مثال وابستگی مالی برخی از نهادهایپیچیدگی روابط بین دستگاه 

 ؛ها(نظارتی به دولت

 پیشگیری( و نیز شناسایی فساددر مقام ) زااجتماعی، به عنوان منبعی عظیم به منظور کشف منافذ فساد توجهی به سرمایه بی 

 .9(ءافشادر مقام )

توانند نظارتی کارآمد برای مقابله با فساد داشته باشند، تعدّد دستگاههای نظارتی دولتی که هر کدام دستگاههای دولتی به تنهایی نمی

 توانگذار کشور و قوانین حمایتی دولت بوجود آمده اند و به این راحتی نمیبا قوانین و مقررات مخصوص به خود از طرف قوای قانون

را حذف و یا تعدیل کرد. احساس مسؤولیت کمتر کارمندان دولتی نسبت به کارمندان بخش خصوصی یکی دیگر از مشکالت  بخشی از آنها

 هاست. نظارت بخش دولتی بر خیریه

شود، یکی دیگر از چالشهای حکمرانی در کشور است که در برخی ها که گاه به تغییر برخی سیاستها نیز منجر میتغییر و تحول دولت

ها، برنامه آنها را برای نظارت و کنترل و مبارزه با فساد تغییر خط مشی ها، راهکارها و از همه مهمتر منافع هر کدام از دولت ،اردمو

 آورد.وجود میدهد و نوعی از عدم ثبات را در خط مشی های مبارزه با فساد بهمی

های دولتی و غیردولتی، ی متخلّفین با بخشر مقابل روابط پیچیدهعالوه بر دالیل فوق، با توجه به توان محدود نهادهای نظارتی د

های عمومی که در معرض تخلفات گوناگون های جدید و پیچیده در تخلفات مالی و نیز گستره بسیار وسیع کارکنان دولت و بخشروش

بارزه با فساد مانند بحث تعارض منافع که با رصد م هایگونهتوان انتظار داشت که این نهادها در برخی از مالی قرار دارند، اصوالً نمی

 ورهای گذشته در کشسریع، دقیق و مستمر وضعیت حقوق و مزایای مدیران قابل ردیابی است، موفق عمل کنند، چه اینکه تجربه سال

 .دسازکشورهای دنیا همین امر را نمایان می برخی دیگر ازما و نیز 

ن دریافت که نظارت متمرکز یا سنتی، بسیار هزینه زا، پر زحمت، پیچیده و در نهایت ناکارآمدترین توابا توجه به مطالب بیان شده می

روشی است که در این دوران با آن مواجه هستیم ولی متأسفانه روش دیگری برای مبارزه با فساد و نظارت و کنترل کارآمد در این عرصه 

ود. دنبال یک سازوکار جدید بنهادها بر نهادها یا همان نظارت بوروکراسی بر بوروکراسی نظارت موثری نیست و باید بنظارت  نداشته ایم.

 (1394قرشی و الوانی، )

رآمدتر را در مقابله با فساد و ناکارآمدی در حاکمیت معرفی نماییم و از این طریق به روشی مؤثر در بخش بعد برآنیم تا روشی نو و کا

 برای نظارت بر خیریه ها دست یابیم. 
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 شفافیت با رویکرد هابر خیریه پایش و نظارت کارآمد 4

 چیستی شفافیت 4-1

درباره آن اظهار نظرهای گوناگونی شده است. شفافیت را اکثرا مردم، رسانه ها و مسئولین است که های پر کاربرد یکی از واژه« شفافیت»

پردازند و از این جهت به مفهومی سهل ممتنع تبدیل مفهومی بدیهی تلقی میکنند لذا بسیاری به بررسی کنه و مفاهیم اصلی آن نمی

وناگون حمایت میکنند اما وقتی ورود شده است. به همین دلیل است که تمامی مسئولین و رسانه ها از وجود شفافیت در عرصه های گ

شود، اتفاق نظرها کم شده و حتی به رویارویی با آن می پردازند. این مهم نیاز به تعیین مصادیق شفافیت و تبیین این به مصادیق می

 سازد. مفهوم کلیدی را واضح می

آورد و وقتی این حس به وجود بیاید، مسؤوالن رفتارشان را تغییر دیده شدن توسط عموم مردم را به وجود می شفافیت یک بستر نظارتی است که حسِّ
 انصاحب برای فایده گیرد چندشدن وقتی در اختیار مردم قرار می دیده افتد. حسدهند و کاهش انحرافات و فساد در عرصه حکمرانی اتفاق میمی

 (2، 1394زاده، و عبدالحسینکاهش فساد و... . )ثنایی  خودکنترلی، مشارکت مردم در عرصه حکمرانی، افزایش کارآیی، :دارد مناصب

خواهد گردید. زندانیان،  بران  جویانه و فرمانای انطباقطور گستردهها بهدهد وقتی فردی بداند تحت نظارت است، رفتار آنمطالعات فراوانی نشان می
ث دیده . )بحکندمیبری و اجابت ایجاد ها برای فرمانترین نیرو را در آنوقتی تصور کنند که در هرلحظه تحت نظارت قرار دارند، این مسئله بزرگ

ات، زندان، قتل،...( نیست، چرا که شدن( از ابزارهای کلیدی کنترل اجتماعی در دنیای مدرن ماست، که در آن دیگر نیازی به سالح مستبدان )مجاز
های تر از نیرویتر از ابزارهای دیگر انطباق با هنجارهای اجتماعی است، بسیار اثربخشمراتب اثربخشسازد که بهزندانی را در ذهن می 10نظارت توده

جا حضور دارد که شما که یک نیروی برتر نامرئی همه کنندطور معرفی میاند. ادیان ابراهیمی، به شیوه مشابهی اینمستقیمی که تاکنون وجود داشته
. 12کندمیترین نیرو را برای اطاعت از دستوراتش ایجاد ندارید، که این بزرگ 11و بدین ترتیب شما هیچ لحظه اختصاصی کندمیرا مشاهده 

(Greenwald, 2012) 

مختلف  یهانامهدر لغت( 1372. )دهخدا، است «یدرخشانو  یشفاف بودن، تابان» یبه معنا« شفّ» ۀشیو از ر یعرب یاکلمه تیشفاف

اشند، ب انینما گرید یایو نازک که از پشت آن اش فیلط زیهر چ یژگیو»د آن را یشده است. حسن عمارائه تیّاز شفاف یمتعدد فیتعار

 (1381. )عمید، کندمیعنوان  «شهیمانند بلور و ش

 شدهلیاست که از دو بخش تشک« transparēre» ۀآن، کلم نیالت ۀشیمعادل است. ر یسیدر زبان انگل Transparency ۀبا کلم تیشفاف

تعاریف زیادی از شفافیت بیان شده  (Harper, 2007) .(appear)آشکار  یبه معنا  parēre( وthroughدرون ) یبه معنا -transاست؛ 

 است که هر کدام شفافیت را از بعدی خاص در حاکمیت سنجیده است:

 دهر  اطالعات به صورت قاعانتشا( مند و دقیقMitchell, 1998)؛ 

 مرتبط در دسترس  باشد نفعانیذ یهمه یکه برا یاسیو س یاجتماع ،یو به هنگام  اقتصاداتکا اطالعات قابل انیجر 

(Kaufmann, 2005)؛ 

 عموم استیبر س ریبا تأث هاتیفعال  یوضوح  و اثربخش( یDarbek & Payne, 2002). 

شفافیت اصلی است که افراد از تصمیم های اداری، معامالت تجاری و است:  نگونهیا نیز تیاز شفاف  "المللنیب تیشفاف"سازمان  فیتعر

یت لامور خیریه ای که زندگی انها را تحت تاثیر قرار میدهد، آگاه باشند، نه تنها از تعداد و شیوه های تصمیم گیری، بلکه از وظایف و مسؤو

، 13لوب سایت شفافیت بین الملو مسؤوالن دولتی مطلع باشند و رفتار و عملکرد آنها قابل رؤیت، پیش بینی و درک باشد. ) های مدیران

و  تیوکار بصورت قابل روو صاحبان کسب رهیمد اتیه یو اعضا رانیمد ،ین، خادمان عموممسؤوالکه  کندمی نیتضم تیشفاف (2014

بدانند و  مسؤولعموم مردم بتوانند آنها را  یعنی تی. شفافکنندیاقداماتشان منتشر م رامونیرا پ ییهاکرده و گزارش تیفعال یقابل فهم

و  اعتماد در مردم شیسبب افزا نیمانع در برابر فساد است و همچن جادیا یراه ساختار نیترمطمئن تیبخواهند. شفاف تیمسؤولاز آنها 

 .شودینهادها م
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العات اطمعنای حق دسترسی مردم به ه شفافیت ب»توان این تعریف را به عنوان تعریف مختار برگزید: میاز میان تعاریف متنوع 

 به شرطی که اطالعات داده شده: «است

 ؛مرتبط باشد و در شرایط متناسب در اختیار عموم قرار بگیرد 

 .بسیار ساده و قابل فهم و کاماَل در دسترس عموم باشد 

 انواع شفافیت 4-2

 :ارتباط نیستندد که با یکدیگر بیشوبه سه دسته تقسیم می« سازیشفاف»ظری از لحاظ ن

معنا که مردم باید از بازیگران و تصمیمات حکومتی آگاه شوند و به اند بدین نام نهاده« سازی اطالعاتشفاف»نوع نخست را  .1

 اطالعات حکومتی دسترسی داشته باشند.

ین معناست که همه مردم باید بتوانند شخصاً یا از طریق نمایندگان خود به صورت به ا« سازی مشارکتیشفاف»نوع دوم یا   .2

 .اندسازی اطالعات دانستهزم شفافشفاف در تصمیمات سیاسی شرکت کنند. برخی محققان اساساً مشارکت را مستل

هنگام تخلف از قانون یا هنگامی که عملکرد  گیرنده،تصمیم نهاد هر یا حکومت یعنی است؛«پاسخگویی سازیشفاف» نوع سومین  .3

آن تاثیر جدی بر منافع مردم دارد در برابر نظام قضایی و نیز در برابر افکار عمومی به طور صریح و روشن پاسخگوی عملکرد 

فعالیت  ند به مردم کمک کنند تا عملکرد و نحوهتوانمیهای گروهی خود باشد. در این میان، افکار عمومی به ویژه رسانه

حکومت را به درستی بشناسند، امکان مشارکت در تصمیمات سیاسی را پیدا کنند و در نهایت، مقامات رسمی را وادار به 

 (88، 1381)سعید و رحمانی زاده،  پاسخگویی کنند.

 کارآمدی افزایش نتیجه در و ارزیابی در مردم مشارکت ،هایندفرآ به اعتماد آن نتیجه که کندمی ایجاد را شفافیت نوعی اطالعات، ارائه
رائه ااستفاده از رویکرد سنتی و رویکرد شفافیت در حل مسائل دولتی و حاکمیتی با  3در جدول بود.  خواهد نهاد آندر  فساد کاهش و

 :مقایشه شده است نمونهسه 

 (1394، ثنایی و عبدالحسین زاده) یدولت تیریدر مد تیشفاف کردیرو یایمزا لیو تحل یبندجمع: 3جدول 

 مساله

 مبتنی بر شفافیت() پیشنهادیرویکرد  رویکرد سنتی

 پاسخ رویکرد سنتی
های آسیب

 رویکرد سنتی
 رویکرد پیشنهادی

رویکرد های مؤلفه

 پیشنهادی

فواید رویکرد 

 پیشنهادی

اموال و نظارت بر 
 ینمسؤولدارایی 

رسیدگی متمرکز و کاغذی به 
اموال و دارایی مسؤولین با 

 رویکرد محرمانگی

 دامنه تعارض*
 امکان با مشموالن

 رسیدگی

 * نظارت ناکارآمد

 هایدارایی عمومی اعالم و ثبت
 ینمسؤول

ها توسط خود ثبت دارایی
مسؤولین و اعالم عمومی 

 آن

*جلوگیری از فساد 
 مسؤولین

* امکان نظارت مردمی 
 های مسؤولینبر دارایی

یی بیشتر * پاسخگو
 مسؤولین

نظارت بر 
 قراردادهای دولتی

 ارزیابان و ناظران از استفاده
قراردادها و  ارزیابی برای خبره

 نظارت بر قراردادها

ناکارآمدی نظارت 
 متمرکز

امکان سوءاستفاده از 
 قراردادها

 یدولت قراردادهای کلیه شفافیت
( + هزینه و کیفیت موضوع،)

 هاآن مجریان اسامی

*همه در جریان قراردادها 
 های دولتی باشندو پروژه

*امکان رقابت برای 
ها و طرحدریافت پروژه

 های دولتی

* جلوگیری از فساد در 
اجرای قراردادهای 

 دولتی

* نظارت همگانی بر 
 قراردادها
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 مساله

 مبتنی بر شفافیت() پیشنهادیرویکرد  رویکرد سنتی

 پاسخ رویکرد سنتی
های آسیب

 رویکرد سنتی
 رویکرد پیشنهادی

رویکرد های مؤلفه

 پیشنهادی

فواید رویکرد 

 پیشنهادی

* از بین رفتن امکان 
سوءاستفاده مجریان 

 متخلّف

*هزینه کمتر و کارآیی 
 بیشتر برای دولت

هدایا و نظارت بر 
 رشوهمبارزه با 

های نظارتی برای دستگاهایجاد 
 شناسایی هدایا و رشوه

 ناکارآمدی و بزرگی*
 نظارتی هایدستگاه

 فسادخیزی*
 نظارتی هایدستگاه

 جرم اثبات دشواری*
 (فساد)

 پرهزینه و اطاله*
 دادرسی فرایند بودن

شده توسط اعالم هدایای گرفته
 مسؤولین

 هرگونه دریافت امکان*
 ینمسؤول توسط هدیه

 دولتی

 مشخصات ارائه لزوم*
 دریافتی هدیه

 سنگین مجازات اعمال*
 عدم کشف صورت در

 دریافت اعالم

 دریافت به تمایل عدم*
 هدیه

 آسان بسیار نظارت*

 شفافیت در موسسات خیریه 4-3

ماموریت ها، برنامه ها، فعالیتها، امور مالی شفاف بوده و در قبال خیریه ها باید در قبال فعالیت خود شفاف و پاسخگو باشند. آنها باید از 

ا ایجاد شفافیت در امور نهادها و موسسات خیریه ( بCharity Council, 2011, p.30)درخواست اطالعات از مردم، پاسخگو باشند.

ن از حجم توااده نمود. با استفاده از شفافیت میتوان از اثرات مفید شفافیت در تحقق نظارت مؤثر و کارآمدسازی نهادهای خیریه استفمی

توان همان نظارتهای متمرکز دولتی را نیز کارآتر نمود. وقتی نظارت های غالباَ ناکارآمد بوروکراتیک و متمرکز کاست. عالوه بر این می

 . کرده ها اعمال خواهد تری را بر خیریهای خیریه ها مطلع باشد نظارت دقیقحاکمیت از اطالعات و فرایندها و هزینه

 مطالعات صورت گرفته در انگلستان نشان داده است که مردم بیشتر متمایل هستند تا خیریه ها در سه شاخص اصلی، شفاف باشند:

 ؛شفافیت امور مالی و جذب سرمایه خیریه ها 

 ؛فعالیت های خیریه ها برای اثر گذاری در جامعه 

 یریه ها.خ فعالیتها و منابع پوشش رسانه ای بر 

ها میان تصورات مردم و واقعیت آنچه که در خیریه ها اتفاق می افتد، نقشی حضور و مشارکت فعاالنه خیریه ها در از بین بردن تعارض

 (Horton, 2015, p22اساسی در بهبود عملکرد خیریه ها دارد. )

وه بر اینکه خیریه ها را عالبرای ایجاد شفافیت در خیریه ها،  های امتیازها و کارتسنگاپور نیز با تهیه چک لیست 14خیریهشورای 

های مالی ها، ترازنامهکه گزارشی سالیانه از برنامه ها، فعالیت کندمیبه تمامی اینگونه موسسات توصیه ، کندمیبندی بندی و رتبهامتیاز

  15.منتشر نمایندو عموم مردم  خیّریناطالع  خود را برایشده و اعضای هیئت مدیره  یممیز
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 عنوان حوزه های کلیدی شفافیت در خیریه ها معرفی کرده است:ه مدل زیر را ب ،این نهاد

 Charity Transparency Framework: حوزه های کلیدی شفافیت در خیریه ها، 1شکل 

 
هخیری ،سایتسایتهای رصد خیریه ها در کشور ایاالت متحده است. این وباز مهمترین وبدیگر  یکی Charity Navigator16سایت وب

 . کندمیها را بر اساس میزان شفافیت و پاسخگو بودن آنان به شهروندان و حاکمیت رتبه بندی 

 دهد:سایت خیریه ها را از سه زاویه کلی مورد بررسی و تحلیل قرار میاین وب

 ؛اسالمت مالی خیریه ه 

 ؛شفافیت و پاسخگویی خیریه ها 

 گزارش دهی خیریه ها از عملکرد خود. 

حوزه های 
یت کلیدی شفاف
در خیریه ها

اعضای اجرایی 
و هیأت مدیره

مدیریت 
استراتژیک و
برنامه ریزی

مدیریت منابع
انسانی

مدیریت تعارض
منافع

مدیریت امور 
مالی

فعالیت های 
جذب کمک ها و 

نذورات

گزارش های 
ارزیابان

زمان بندی 
برای 

شفاف سازی

دیگر حوزه های 
یت مناسب شفاف

متناسب با هر
خیریه
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درج کرده ایم. برای هر کدام  4سایت را در جدول برای بررسی یکی از نمونه های شفافیت در امور خیریه، مولفه ها وشاخصهای این وب

امتیاز برای خیریه خواهد شد و رتبه خیریه را در از این شاخص ها امتیازاتی مشخص شده است که دارا بودن هر کدام موجب کسب آن 

 مقایسه با دیگر خیریه ها مطلوب تر خواهد کرد.

 Charity Navigator: شاخص های شفافیت در خیریه ها، 4جدول 

 توضیحات شاخص مولفه

مولفه های عملکرد 

 مالی

 .کندمیکل هزینه های خیریه در برنامه ها و خدماتی که به مردم ارائه  هزینه های برنامه ها

 درصد هزینه های دفتری، انسانی و اداری خیریه به کل بودجه آن هزینه های اداری

 هزینه های جمع آوری پول
میزان هزینه های خیریه برای جمع آوری کمک از طریق ایجاد 

 همایش، کنفرانس و ...

 میزان هزینه کرد برای جمع آوری هر یک دالر آوری پولکارآیی جمع 

 سهم سرمایه کاری
تواند با استفاده از دارایی های خالص در مدت زمانی که خیریه می

 دسترس، هزینه های خود را در سطح پایداری نگاه دارد

 بررسی میزان رشد هزینه کرد برنامه های خیریه رشد هزینه های برنامه ها

 بررسی و محاسبه نسبت بدهی ها به دارایی های خیریه بدهی ها به دارایی هانسبت 

 

 

 

 

 

 

اعضای مستقل هیأت مدیره 

 در رای دهی

نفر باشد، برای  5وجود یک هیأت مدیره مستقل که دارای حداقل 

 خیریهتصمیم گیری و تحلیل مسائل و رای گیری در 

عدم وجود هیچگونه انحراف 

 در دارایی ها

عدم وجود هیچگونه انحراف غیر قانونی و عدم هزینه در جهتی غیر از 

 اهداف سازمان )که موجب بهبود رتبه خیریه خواهد شد(

مسائل مالی ارزیابی شده 

بوسیله ارزیابان همراه با 

 کمیته ممیزی و کنترل

ارزیابان و ممیز های مستقل ارزیابی میشود مسائل مالی خیریه بوسیله 

و سپس با تعهدات و برنامه های مالی خیریه که در ابتدای تاسیس در 

فرم مخصوص پر کرده است تطابق داده میشود تا هرگونه انحراف 

 مشخص گردد.



 )مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران( ماندگار ریخمجموعه مقاالت اولین همایش ملی 

 1395اسفندماه  1-2بنیاد خیریه راهبری آالء، 

 

 

© Khaire Mandegar 1st National Conference: Study & Evaluation of Charity in Iran 

Tehran, ALA Charity Foundation, 20-21 February 2017 

11 

 توضیحات شاخص مولفه

 

 

مولفه های عملکردی 

مرتبط با شفافیت و 

 پاسخگویی

عدم وام دادن یا وام گرفتن 

 خیریه به/ از اشخاص مرتبط

با خود نظیر کارمندان، اعضای خیریه ها حق ندارند به اشخاص مرتبط 

هیأت مدیره خود و ... وام بدهند یا از آنان وام دریافت کنند چرا که 

موجب تضاد منافع خواهد شد و این پدیده با اهداف اصلی خیریه بودن 

 در تناقض است.

مستند سازی مشروح 

 مذاکرات جلسات هیأت مدیره

آرشیو منظم  مستند سازی مشروح مذاکرات جلسات هیأت مدیره و

 آنها بطوری که قابل ارجاع دادن باشد

 99017فراهم کردن کپی فرم 

برای اعضای اداره کننده 

 خیریه در هنگام پر کردن فرم

باقی اعضای مسؤول  990مسؤولین خیریه باید در هنگام پر کردن فرم 

 خیریه را در جریان امور قرار دهند

وجود خط مشی های تعارض 

 منافع

وجود خط مشی های تعارض منافع در خیریه. خط مشی های تعارض 

منافع از بروز فساد در هنگام ایجاد تعارض منافع میان منافع شخصی و 

 .کندمیمنافع و مصالح سازمانی جلوگیری 

وجود خط مشی های حمایتی 

 برای گزارش دهندگان تخلف

در  شود تا اگر کسی تخلفیوجود چنین خط مشی هایی موجب می

خیریه مشاهده کرد و آن را به مقامات مافوق گزارش داد، از جانب 

 مسؤولین خیریه هیچ خطری او را تهدید نکند.

وجود خط مشی های 

نگاهداری و تخریب اسناد 

 خیریه

وجود اینگونه خط مشی ها، خطوط راهنمایی برای نحوه نگاهداری، 

پشتیبان گیری، آرشیو سازی و یا از بین بردن اسناد را مشخص 

 .کندمی

لیست رؤسای خیریه همراه 

 میزان حقوق آنها

خیریه ها باید به یکی از مهمترین دغدغه های خیّرین پاسخ دهند: 

 حقوق میگیرند. رؤسای خیریه چه کسانی هستند و چقدر

وجود فرآیند مشخص سازی 

میزان جبران خدمات رؤسای 

 خیریه

خیریه ها باید خط مشی هایی را تدوین کنند که بوسیله آنها میزان 

جبران خدمات رؤسای خیریه ها مشخص شود. به عبارت ساده تر آنها 

 باید مشخص کنند که چرا به رؤسای خیریه اینقدر حقوق میدهند.
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 توضیحات شاخص مولفه

اعضای هیأت مدیره لیست 

 خیریه و حقوق آنها

خیریه ها باید میزان پرداختی به اعضای هیأت مدیره خود را مشخص 

 کنند و به اطالع عموم برسانند.

وجود خط مشی های حفظ 

 حریم شخصی خیّرین

آیا خیریه خط مشی هایی برای حفظ اطالعات شخصی خیّرین و عدم 

 رد؟استفاده از آنها در تبلیغات و ... دا

لیست اعضای هیأت قرار دادن 

 روی وب سایت مدیره

سایت خود آیا خیریه لیست اعضای هیأت مدیره خود را بر روی وب

 قرار میدهد؟

ترازنامه های مالی قرار دادن 

 سایتروی وب ارزیابی شده

آیا خیریه، ترازنامه های مالی ارزیابی شده به وسیله ارزیابان دولتی را 

 قرار میدهد؟ سایت خوددر وب

روی  990فرم قرار دادن 

 سایتوب

سایت خود منتشر خود را برای عموم در وب 990آیا خیریه فرم 

 ؟کندمی

لیست کارمندان قرار دادن 

 سایتروی وب خیریه

آیا خیریه، لیست کارمندان و تمامی کسانی که در خیریه مشغول به 

 ؟کندمیسایت منتشر خدمت هستند را در وب

سایت پس از بررسی و رتبه بندی هر کدام از خیریه ها بوسیله شاخص های معرفی شده، ترازنامه مالی هر خیریه را با جزئیات این وب

و کسانی که قرار است پول و دارایی های خود را در اختیار این خیریه ها قرار دهند از نحوه عملکرد مالی آنها نیز  خیّریننشان میدهد تا 

 . مطلع باشند

سایت برای هر کدام از خیریه ها بعد از امتیاز دهی بوسیله مدل شفافیت خود، جایگاه آنان را از لحاظ امتیاز شفافیت مالی و این وب

 (.1و مردم راحت تر صورت گیرد. )شکل  خیّرینامتیاز شفافیت و پاسخگویی بر روی نموداری نشان میدهد تا امر مقایسه برای 
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 CharityNavigator: نمایش شماتیک امتیاز یکی از خیریه ها، 2شکل 

 

 مدل سازی و ارزیابی هر کدام از خیریه ها بوسیله این مدل، چندین فایده اساسی را در بر دارد:

 ؛شوندمردم با شاخصهای ایجاد شفافیت و پاسخگویی در خیریه ها آشنا می 

  ؛اعتماد ترین خیریه ها را بشناسند و کمک های خیر خود را با خیال آسوده به آنان واگذار کنندند بهترین و مورد توانمیمردم 

  خیریه ها و نهادهای دیگر نیز مجبور به رقابتی سالم و حیاتی در راه شفاف شدن و رسیدن به مالکهای شفافیت و پاسخگویی

 شوند تا بتوانند مشتریان بیشتری را به خود جذب کنند.می

 

 جه گیری و پیشنهاداتنتی 5

در این مقاله ابتدا مشکالت و آسیب های ناشی از عدم وجود نظارت کارآمد بر نهادها و موسسات خیریه به طور اجمالی و مختصر مورد 

ه این از باال به پایین، به این نتیجه رسیدیم ک بررسی قرار گرفت. سپس با نشان دادن عدم کارآیی نظارت سنتی، بوروکراتیک و متمرکزِ

 نوع نظارت، نظارتی پر هزینه، پر زحمت و ناکارآمد است و نتیجه مطلوبی را نیز در پی نخواهد داشت. 

نهایتا پس از بررسی مفهوم شفافیت به عنوان روشی نو و کارآمد برای ایجاد نظارت در خیریه ها و موسسات عام المنفعه، نمونه ای از 

 هایمدل های ایجاد شده برای شفافیت در خیریه ها مورد بررسی قرار گرفت. هدف از این نوشتار طرح این نظر بود که با ایجاد زمینه

توان با شفاف ساختن خیریه ها و موسسات عام المنفعه، ساختاری ی کمتر، نتیجه ای مطلوب تر دریافت کرد. میبا هزینهتوان شفافیت می

و کمک های آنان به وجود آورد. شفافیت  خیّرینایجاد کرد که خودکنترل باشد و یک رقابت سالم را میان خیریه ها برای جذب رضایت 

ا، خط مشی ها، مجوز ها و دیگر امور خیریه ها عالوه بر جلوگیری از فساد و تبهکاری و کاله برداری در در عملکردها، هزینه ها، فعالیته

گردد. چرا که در این حالت دیگر تنها دولت ناظر بر عملکرد آنها پوشش امور خیر، موجب باال رفتن کارآیی و اثر بخشی خیریه ها نیز می

ناظر بر اینگونه موسسات خواهند بود، عالوه بر این، شفاف سازی امور این موسسات، خود  نیست، بلکه هر کدام از شهروندان خود یک

توان شفافیت را باشد. پس مییکی از عوامل باال بردن مشارکت هر چه بیشتر مردم و ایجاد انگیزه در آنها برای اقدام به امر خیر می

 ی آنها بر کسی پوشیده نیست، تلقی کرد. جایگزین مناسبی بر نظارت های سنتی و متمرکز که ناکارآمد
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 منابع 6

 ، تهران.1394اهلل و الوانی، سید مهدی؛ مشارکت عمومی و نظارت همگانی، انتشارات دانشهای بنیادی، سید روح رشی،ق
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