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ضرورت اين ركن  يكي ازمهمترين اركان مديريت نوين درهمه سيستم ها، موضوع نظارت ميباشد.اهميت و
درمديريت به گونه اي است كه به واسطه آن حصول اطمينان ازصحت حركت همه عوامل به سمت اهداف تعيين 

ومقبول است همچنانكه  جوامع امري ضروري و بازرسي درهمه حكومت ها شده محقق ميگردد.امروزه امر نظارت و
فراوان بوده است .درابتداي بحث  سيره علوي (عليه السالم)نيز مورد تاكيد درسنت نبوي (صلي اهللا عليه واله ) و

نظارت ، بازرسي وكنترل واژه هاي مترادفي هستند  ارائه گردد. مناسب است تعاريف موجوددرخصوص اين واژه ها
 د :چنين تعريف شده ان زبان فارسي كه در

بازرسي همان عمل بازرس  و  اداره بوده بازرس كسي است كه مامور رسيدگي به كارهاي يك فرد يا موسسه يا
نظارت گويند.  را امور يا مراقبت دراجراي امورشغلي وحسن جريان بخشي از عمل ناظر  است درتعريف نظارت نيز

هر  ازاستعمال اين واژه بيگانه احترازگردد. بهكه   بازرسي آمده و توصيه شده است كنترل نيز به معني وارسي و
مفهوم مشابهي دارند ، ليكن ازحيث عموم وخصوص بودن داراي تفاوت هاي  روي ، مفاهيم مذكور، درعمل معنا و

خانواده ، اداره وجامعه وجود داشته باشد .همچنين نظارت  در ميتواند هستند. واژه نظارت داراي مفهوم عام بوده و
كي ازاصول مهم مديريت به شمار مي آيد به طوري كه هر مديري الزم است تابه زير مجموعه خود نظارت به عنوان ي

داشته باشد .ليكن واژه بازرسي ميتواند به عنوان يكي ازابزارهاي نظارت تلقي گردد. بدين معني كه نظارت دقيق 
رسالت سازمان ، بازرسي به  ن تحقق اهدف وبراي به دست آوردن ميزا ارزيابي بوده و نيازمند يك فرآيند بررسي و

مجموع اين نكته قابل  محدودتر است . در  نظارت برابر عمل مي آيد بنابراين ميتوانيم بگوئيم حيطه بازرسي در
بازرسي بهره ور باشد.يك سيستم دقيق مي  توجه است كه سازماني موفق خواهد بود كه داراي سيستم نظارتي و

درجهت شناسايي وپاسخ به موقع واثر بخش دربرابرعواملي كه حيات  ه ريزي مناسب ،مديريت راارائه برنام تواند با
 توانا سازد . سازمان را تهديد مي كند

 نظارت : تعريف

از سنجش و اصالح عملكرد يك سازمان براي بدست آوردن اين اطمينان كه اهداف  نظارت عبارت است
   به انجام رسيده استسازمان و طرحهاي اجرايي آن با كاميابي 

 نظارت : فرآيند 

  فرآيند نظارت داراي چهار مرحله ذيل است :

 معيارهايي براي اندازه گيري .   ـ تعيين استانداردها و1

 گيري عمليات وعملكرد  ـاندازه2

 ـ مقايسه عملكرد بااستانداردها3

 ـ اقدامات اصالحي4
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 ته ضروري است:دررابطه با فرآيند نظارت تذكرچند نك

الف ـ درتعيين استاندارد ومعيار،تاكيد اصلي براين است كه اهداف سازمان به صورت كمي و قابل سنجش بيان 
 شود .

مراحل مهم و اساسي در فرآيند نظارت ، تهيه و جمع آوري اطالعات الزم در  ب ـ اندازه گيري عملكرد: يكي از
ي بدون در اختيار داشتن اطالعات كافي و صحيح و به موقع نمي مورد عملكرد و عمليات است. يك سيستم نظارت

 نمايد .  تواند نقش موثري ايفا

ج ـ مقايسه اطالعات با استانداردها: مقايسه اطالعات واقعي باشاخص ها و استانداردها بايد به گونه اي باشد 
 كه هم قابل فهم و هم قابل تصميم گيري و اصالح باشد .

: درصورتي كه نتيجه حاصل از مقايسه فوق حاكي از آن باشد كه پيش بيني ها به درستي دـ اقدامات اصالحي
اين مساله را جستجو ودر جهت   عمل نشده و عملكرد با استانداردمطابقت ندارد . درآن صورت بايد علت ياعلل

 رفع آنها اقدام نمود .

  

 تعريف بازرسي : 

  

با قوانين ،   نامه است كه وظيفه دارد عملكردجامعه مورد بازرسي رابازرسي فعاليتي منظم ،هدفدار و داراي بر
مقررات و استاندارد هاي تعيين شده مورد مقايسه قرار دهد و نتايج بررسي راجهت بكارگيري اقدامات اصالحي 

 منعكس نمايد .
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 فوايد بازرسي :

 ـ پيشگيري از وقوع اشكاالت در سيستم وجلوگيري از تخلف .1

يري از رشد ، توسعه و تكرار عوامل بروز تخلف كه در نتيجه آن از صرف هزينه هاي بعدي براي كشف ـ جلوگ2
 تخلف و برخورد با نواقص موجود و ريشه دار در سيستم جلوگيري ميگردد.

 نيل به اهداف پيش بيني شده درآن .  قانون و  ـ كمك به اجراي3

 كنان .افزايش بهره وري كار  ــ آموزش درحين خدمت و4

 ـ حفظ حقوق مردم و نظام .5

 تحليل منطقي برعملكرد گذشته وحال ادارات .     و  ـ فراهم آمدن موجبات تجزيه6

 پيامدهاي عدم وجود نظارت وكنترل :

 ـ بين دولت وملت فاصله ايجادمي شود 1

 ـ فساد درجامعه گسترش مي يابد 2

عه بوده وعدم نظارت بر قوانين ومقررات آن جامعه حيات جامعه تابع مقررات وقوانين موجود درآن جام -3
 سقوط پيش مي برد   رابسوي

 نمي كند  ـ عدالت اجتماعي تحقق پيدا4

 ـ كار بعنوان ارزش محسوب نمي شود 5
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 نظارت ازنظر مرجع :

 ـ نظارت دروني: ناظر همان مجري عمليات است 1

 ديگر بر عملكرد مجري نظارت مي شود ناظرمجري عمليات نبوده وازسطوح   ـ نظارت بيروني:2

 انواع نظارت وبازرسي 

 دارد   ـ نظارت وبازرسي قبل از شروع كار يا آيند نگر: اين نوع نظارت جنبه بازدارندگي و پيشگيرانه1

 ـ نظارت و بازرسي حين انجام كار يا زمان وقوع عمليات 2

 شود  نگر:در اين نوع نظارت نتيجه كار بررسي مي ـ نظارت و بازرسي بعد از اجراي كاريا انفعالي يا گذشته3

 دريك سيستم نظارتي كار آمد بايد تلفيقي از هرسه نوع آن مورد استفاده قرارگيرد 

برآورده سازند ولي   مطلوب هرمديري آن است كه كاركنانش بتوانند انتظارات سازمان ذيربط را به طوركامل    
بنا به داليلي امروزه مديران اجرايي نمي توانند تمام وقت و تالش خود را صرف تحقق اين موضوع نموده و حتي اين 
تصور كه مديران تنها با استخدام افراد خوب و پاداش هاي مناسب مي توانند نظارتي دقيق داشته و بهترين بازدهي 

ت .بنابراين مديران بايد كاركنان خود را به گونه اي تشويق نمايند كه بتوانند به را بدست آورند نيز غير واقعي اس
 بهره وري الزم دست پيدا كنند .

اگركاركنان باورداشته باشند كه سازمان براي تحقق ارزش ها تالش دارد و مديرانشان نيز وفاداري الزم را      
تالش مي كنند . اما اگركاركنان نسبت به وفاداري مديران به  اردر اين زمينه دارند . طبيعتاً درجهت بهبود روند ك

تفاوت  ارزشهاي اساسي سازمان مشكوك شوند بدبيني درآنان شكل مي گيرد و نسبت به چگونگي روند كار بي 
هاي سازماني را جدي گرفته و به عنوان بخشي از سيستم هدايتي  خواهند بود .بنابراين مديراني كه رسالت

رفتاري قابل قبول را بكار ميگيرند ابزار قدرتمندي براي كنترل در اختيارخواهند داشت اين گونه مديران الگوهاي 
كنند. بنابراين همانطوركه  ابتدا خود براساس آن الگوها عمل مي كنند سپس اين باور را به ديگران نيز منتقل مي

م را با اعمالتان به خير دعوت كنيد بهترين شيوه امام صادق (ع) فرمود كونوا دعاة الناس بغيرالسنتكم يعني مرد
ور الزم است  عمل به الگوهاي رفتاري مناسب است. به هر روي براي تبيين فرهنگ نظارت و بازرسي بهره

             ويژگيهاي آن را مورد توجه قراردهيم.
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 ويژگيهاي نظام نظارتي وبازرسي كارآمد

اصالح گري: گزارش ناظران بايد مشتمل برارائه راه اصالحي باشد يعني نظارت خاصيت آسيب شناسي وآسيب  ـ1
 زدائي داشته باشد 

ـ مثبت نگري: بررسي و پژوهش هاي علمي نشان داده است كه همواره تشويق در اصالح رفتار افراد موثرتر از 2
عالوه برجنبه هاي آگاهي دهنده و تنبيه كننده نظارت شوندگان  تنبيه بوده است. بنابراين سيستم هاي نظارتي بايد

هاي كه قابل تقدير است نيز بهره مند  كه درجاي خود از اهميت بسزايي برخورداراست ازتشويق در مورد فعاليت
 باشند. 

 ـ پيش نگري: بايدجنبه بازدارندگي و پيشگيرانه داشته باشد3

 تانداردها و معيارهاي قابل سنجش عيني مورد ارزيابي قرارگيرندـ عينيت گرائي: بايد عملكردها با اس4

 فرد خاصي بعنوان متخلف بگردد.  ـ سازمان گرائي: سيستم نظارتي كارآمدنبايد تنها به دنبال5

الزم است به نقاط مثبت و مزيت هاي   ـ واقع گرائي: سيستم نظارتي و بازرسي عالوه بر بيان نقاط ضعف ،6
 ابي نيز توجه كرده و بدنبال مچ گيري نباشدجامعه مورد ارزي

 ـ كارائي وغايت نگري: بايد مواردي كه ارزش صرف هزينه و وقت را داشته باشد مورد ارزيابي قرارگيرند.7

ـ كل نگري: يك سازمان مجموعه اي از اجزاء و بخش ها بوده و همه اجزاء و بخشهاي آن بايد مورد توجه واقع 8
 شود.

 بايد رضايت گيرندگان خدمت مد نظر باشد. ـ مشتري گرايي:9

حاكم برآن جامعه را مورد   ـ فرهنگ مداري: يك سيستم نظارتي و بازرسي بهره ور بايد فرهنگ و ارزشهاي10
ها  توجه قرار داده و بدين صورت با نظام خودكنترلي ومشاركت فعال اعضاء جامعه بازرسي شونده باعث كاهش هزينه

ش داده و در نتيجه همه عناصر را در روند نظارت و بازرسي سهيم نموده تا فرهنگ انتقاد و شده،كارايي را افزاي
 نظارت پذيري در بين مديران حاكم شده و هم خود را پاسخگو بدانند.

ـ عدالت جوئي: سيستم نظارتي كارآمد و اثربخش عدل را به عنوان يك هدف صحيح و ارزشمند برگزيده و 11
وظايف و نگرش آنها در اختيار   اجرا كرده و اطالعات دقيق و درستي از نظارت شوندگان ،عدالت را بطوركامل 

 داشته وكامال مبتني بر عدالت قضاوت نمايد .



نظارت و بازرسی                                             
                                                                

ـ تقويت سيستم مديريتي: براي رسيدن به نظام اداري كارآمد تقويت نظام مديريتي كه وظيفه آسيب زدايي 12
ر بايد ضمن اعتماد به مديران كه به هيچ عنوان منافاتي با كنترل و دارد ضروري است در سيستم نظارتي بهره و

 نظارت ندارد به ويژگي هاي كارائي و اثربخشي آن در تقويت نظام نيز توجه شود. 

در نهايت آيا ما از جمله كساني هستيم كه به كنترل و بازرسي از حوزه مسووليت خويش توسط ديگران به     
اصالح گرمي نگريم يا آنرا دخالت دركارخود دانسته و ناظرين را به مثابه كساني تلقي  عنوان يك حركت سازنده و

 مي كنيم كه از دوردستي برآتش دارند و...؟

در جوامع پيشرو تفكر نظارت و بازرسي هميشه به عنوان يك فرهنگ واال و قابل قبول پذيرفته شده است و   
افراد حكومت مي كند و با خواسته ها و عاليق دروني آنها مطابقت فرهنگي بر ذهن و روح   از آنجا كه يك ارزش

دارد مي تواند آنها را به رعايت قوانين و مقررات ملزم كند به طوري كه ايشان نيز از رفتارخود احساس آسودگي 
 خاطر و رضايت نموده آن را افتخاري براي فرد بدانند.
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