
 16-66، ص 5931 تابستان،  6، شماره رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 
 

 

 

 دهيچک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکيده
می  هاسازمانراهکارهای نوین غلبه بر موانع نظارت و بازرسی در هدف از انجام این پژوهش بررسی 

آنچه باعث مشروعیت بخشی به  هاسازمان گیریشکلدر تمام قرون و اعصار از زمان باشد. 

که در پی آن امر نظارت و کنترل مطرح  نیست اختیارمدیران شده است چیزی جز  هایفعالیت

است که اگر اعمال نگردد در  ایگونهبه هاسازمانبازرسی در  امر نظارت، کنترل اهمیت .گرددمی

اصلی آن تعیین میزان دستیابی به  هدف اًاساستحقق اهداف سازمان باید با دیده تردید نگریست و 

 اهمیتمبا توجه به  لذا توسط مدیران است. شدهبینیپیش هایبرنامهاهداف سازمانی و تحقق 

و سپس فرآیند نظارت و  ابتدا به تعریف بازرسی و نظارت پرداخته و بازرسی، در این مقاله نظارت

 محورموانع نظارت و بازرسی در سه  زآناپسبازرسی را به چهار گام تفکیک تشریح نموده و 

تبیین  هدف این مقاله کهآنجایی از .دهیممی، ساختاری و فرهنگی مورد واکاوی مجدد قرار اجرایی

، در پایان به تبیین روشی هست هاسازماننظارت و بازرسی در   موانعراهکارهای نوین غلبه بر 

 خواهیم پرداخت. هاسازمانزرسی در و با نظارت امرکاربردی در 
 

 ، سازمان هانظارت و بازرسی موانعراهکارهای نوین،  :يديکل واژگان

 

 مقدمه

 ترینمهمیکی از  نظارت و کنترل نظارت است. کارگماریبه، هدایت، دهیسازمان، ریزیبرنامهمدیر دارای وظایف بسیاری از قبیل 

ارکان یک مدیریت سالم و کارآمد در  ترینحیاتی عنوانبهبرخوردار است. به همین سبب آن را  ایویژهوظایف مدیریت است که از حساسیت 

اگر در سازمانی بازرسی و نظارت صورت نگیرد، آن سازمان در  کهطوریبه. دهندمیقرار  موردتوجهیک نظام کامل و دقیق نظارت و بازرسی 

نی نداشتن اعتماد به کارکنان سازمان نبوده و سفارش به داشتن یک ود نظارت به مع. البته ضرورت وجگیردنمی مسیر رشد و تعالی قرار

گفت اعتماد در سازمان خوب است ولی  توانمینظام قوی نظارتی نیز به معنای توصیه به نداشتن اعتماد به کارکنان نیست، به همین جهت 

 (1.)هسترشد و تعالی سازمان در مسیر اهدافش  یالزمهنظارت هم 

کارکنان سازمان  هایکاستیبه نقاط ضعف و  یابیدستبرای  وجوجستنظارت، تنها  چراکهندارند  باهمو این دو تضاد و منافاتی 

زیرا  هاآن هایکاستیافراد بود و هم به دنبال نقاط ضعف و  هایتوانایی، بلکه در نظارت، هم باید به دنبال نقاط قوت و ضعف و نیست

افراد نقش به سزایی در باال بردن کارایی سازمان دارد و مدیریت سازمان با توجه به  هایتواناییاستعدادها و شناخت نقاط مثبت و 
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بگیرد و این، هم  هاآنسازمانی  هاینقشدر مورد کارکنان سازمان و  تریصحیحتصمیمات معقول و  تواندمیافراد،  شدهشناخته هایتوانایی

بایستی  آنچه ه دنبال خواهد داشت و هم به رشد و تکامل و پیشرفت کارکنان سازمان کمک خواهد کرد.سازمان را ب کارایی و موفقیت

این امر خطیر را  توانمی، چگونه شودمیقرار گیرد این است که، با توجه به اینکه نظارت و بازرسی امر مهم و خطیری محسوب  موردتوجه

 عنوانبهنماید بلکه موجبات رشد و بالندگی را نیز فراهم آورد و  گیریپیشو تباهی در سیستم از فساد  تنهانهمطلوب انجام داد تا  محوربه 

 محسوب نگردد. هاسازمانمانعی برای توسعه 

از وقوع  گیریپیشتا بر  تأکیددارندما بیشتر سنتی بوده و بیشتر بر جنبه تنبیه مختلف  هایسازمانراهکارهای کنونی ارزیابی در 

جدیدی برای  هایدستگاه. امروزه شودمیجلوگیری از وقوع جرم احساس  هایروشنظارتی پیش نگر و  هایدستگاهتخلف، بنابراین نیاز به 

ی واقع شود. یک مؤثردر تسهیل امر نظارت و همچنین در افزایش دقت آن بسیار  تواندمی هاآنکه استفاده از  اندایجادشدهنظارت و بازرسی 

 تواندمیفرایند مراکز ارزیابی  بنابراینیک فرآیند ارزیابی پیش نگر مطرح است.  عنوانبهاز این ابزارها، فرایند مراکز ارزیابی است که بیشتر 

ویج در این مقاله سعی شده است تا به بررسی نقش مراکز ارزیابی در تر لذا بنماید. در جهت بهبود نظارت و ارزیابی در کشور کمک شایانی

در امر نظارت و بازرسی به مدیران و متولیان امر نظارت  مؤثرراهکاری  عنوانبهفرهنگ نظارت و بازرسی پرداخته شود و فرایند مراکز ارزیابی 

 و بازرسی معرفی گردد.

 تعریف مفاهيم

 نظارت
نتیجه این  و کندمیرا با عملکردها مقایسه  هابینیپیشو  موجودهارا با  هامطلوب، ها هست بارا  بایدهانظارت فعالیتی است که 

گوناگونی  تعاریف .گیردمیمدیران سازمان قرار  اختیاریا تمایز بین این دو گروه از عوامل خواهد بود که در   تشابه از مقایسه، تصویر روشنی

هست  آنچهنظارت عبارت است از مقایسه بین  یک نقطه اشتراک وجود دارد و آن اینکه، هاآناست که در همه  شدهارائهاز نظارت و کنترل 

 (2.)باید باشد آنچهو 

 دست بهاز سنجش و اصالح عملکرد برای  است عبارت: نظارت اندکردهاز نویسندگان مدیریت، نظارت را چنین تعریف  ایعده

 (3.)اجرائی آن با کامیابی به انجام رسیده است هایطرحسازمان و  هایهدفآوردن این اطمینان که 

 راهکار
 منظوربهراهکارها  دیگرعبارتبه کند؛میاهداف کمی مشخص  سویبه( مسیر حرکت بنگاه اقتصادی را policyسیاست ) راهکار

 )سالیانه( دارند. مدتکوتاه تأثیر طورمعمولبهو  شوندمیتعریف  هااستراتژیتحقق بخشیدن 

اگر جلب رضایت مشتری یک هدف کیفی و کاهش شکایات مشتری یک هدف کمی باشد، مشتری مداری یک  مثالعنوانبه

یک هدف کیفی و ارتقاء سطح فناوری یک  وریبهرهدیگر اگر افزایش  مثالعنوانبه .شوندمیراهبرد و تعامل با مشتری یک راهکار محسوب 

 .شوندمی( یک راهکار محسوب CASEتحلیل و طراحی ) خودکارز ابزارهای هدف کمی باشد، توسعه فناوری یک راهبرد و استفاده ا

 فرایند نظارت و کنترل

 (4.)داراي چهار مرحله اساسی است کنترلفرایند نظارت و 

 گیریاندازهتعیین استانداردها و معیارهایی برای 1

 عملیات و عملکرد گیریاندازه 2

 مقایسه عملکرد با استانداردها 3

 اصالحیاقدامات 4

 (3.)است شدهدادهاقدامات چهارگانه مزبور در مورد نظارت، در نمودار ذیل نشان 

 گيرياندازهو معيارهایی براي  استانداردهاتعيين  مرحله اول:

سازمان در قالب نتایج  هایهدفتعیین استاندارد که برای موفقیت و کارایی یک نظام نظارتی الزم است عبارت است از بیان 

 چراکهبیان شوند  سنجشقابلکمی  صورتبهاصلی بر این است که اهداف سازمان  تأکید( در تعیین استاندارد و معیار، 4.)دقیق گیریاندازه

مواجه خواهد کرد. لذا، اهداف کیفی  مشکل باو سنجش نخواهند بو و این، نظارت را  گیریاندازهقابلکیفی بیان گردند،  صورتبهاهدافی که 

را مورد ارزیابی و سنجش  هاآناعداد و ارقام ذکر کرد تا هنگام نظارت بتوان  صورتبهکوچک و و  ریز هایهدف صورتبهی را باید و کل

 .قرارداد
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 را به دو نوع عمده تقسیم کرد استانداردها توانمی، کلی بندیتقسیمدر یک 

 کمی ( استانداردهايالف

 برنامه از این قبیل است.و  هزینه، درآمد سرمایه استانداردهای

 کيفی استانداردهايب( 

دیگر،  بندیتقسیم. در یک کنندمیرا تعیین  هاآنبر کیفیت تولیدات یا خدمات نظر دارند و مطلوبیت  استانداردهااین نوع از 

 .کنندمی بندیطبقه، در دو گروه آمدنشاننحوه به دست  اساس بررا  استانداردها

 تاریخی نام دارند. استانداردهایو به همین دلیل،  آمدهدستبهتجربیات و اطالعات گذشته  اساس بر استانداردها :گروه اول

 : استانداردهای تطبیقی یا خارجیگروه دوم

 .شوندمیو واحدهای مشابه اقتباس  هاسازماناین نوع استانداردها از سایر 

 عملکرد و عملیات گیریاندازه: مرحله دوم

اطالعات الزم در مورد عملکرد و عملیات است. یک نظام  آوریجمعیکی از مراحل مهم و اساسی در فرایند نظارت، تهیه و 

ایفا کند. بنابراین، طراحی یک شبکه اطالعاتی که  مؤثرینقش  تواندنمی موقعبه نظارتی بدون در اختیار داشتن اطالعات کافی، صحیح و

نظارت  ازآنجاکهدر اختیار آنان قرار دهد، در نظارت حیاتی و ضروری است. و  موقعبهالعات الزم را فراهم سازد و اط مسئوالنقادر باشد برای 

 آوریجمعهزینه و وقت زیاد، امکان ندارد، الزم است که در  ازجملهو مسترم بر عملکرد افراد و یا فرایند کارها، به دالیل متعدد  دائمی

این کار موجب به دست  چراکهنماییم ،  آوریجمعرا  هاآنس توجه بیشتر داشته باشیم و اطالعات مربوط به اطالعات به نقاط مهم و حسا

اطالعاتی  هاینظامنظارتی نقش مهمی دارد و در  هاینظام. یکی از مسائل اساسی که در شودمی ترکمبا هزینه و وقت  تربیشآوردن نتایج 

است که  آفرینمشکلبه همان اندازه  زائد، وجود اطالعات مناسب است، چراکه اطالعات اضافی و دگیرمیو توجه قرار  موردبحثمدیریت 

این اطالعات  کهآنو یا به دلیل  رسدمی هاآنکه به دست  ازحدیبیش. مدیران گاهی به دلیل اطالعات باشندمی سازمسئلهاطالعات ناقص 

شبکه با کمبود وقت مواجه خواهند شد. بازهمنمایند  هاآنخود را نیز صرف مطالعه  وقتهمه، اگر اندنشده بندیدرجهبرحسب نیازها 

بپرهیزد پس  زائداطالعاتی باید طوری طراحی و تنظیم شود که اطالعات الزم را در اختیار مسئوالن قرار دهد، اما از دادن اطالعات اضافی و 

 به چه اندازه باشد. آمدهدستبهاطالعات  کهایننظارت در کجا باشد و دوم  کهایندر این مرحله  ، دو نکته اساسی وجود دارد: یکی 

 : مقایسه عملکرد با استانداردهامرحله سوم

و معیارها  استانداردهارا با  شدهانجاممرحله سوم در فرایند نظارت این است که اطالعات مربوط به عملکرد واقعی و علمیات 

 (9مقایسه و تطبیق کنیم.)

و اقدامات  گیریتصمیمباشد و هم امکان  فهمقابلباشد که هم  ایگونهبهباید  استانداردهاو  هاشاخصمقایسه اطالعات واقعی با 

برای مسئوالن  هاآناستفاده شود که مقایسه  هاییجدول، بهتر است از استانداردهااصالحی را ممکن سازد. در ارائه اطالعات و مقایسه آن با 

 کهدرصورتیکار دشواری نباشد.  تحلیلشان و تجزیهو  هاآنتهیه شود که مطالعه  ایگونهبهدر این مورد  هاگزارشآسان باشد و  و مدیران

 ، زیاد باشد و به شکل منظم میزان انحراف از معیارها را نشان دهند، بهتر است از رایانه نیز استفاده شود.ارقامی که باید مقایسه شوند

 : اقدامات اصالحی مرحله چهارم
نتیجه حاصل از مقایسه حاکی  کهدرصورتیمقایسه و تطبیق انجام شد،  استانداردهامیان عملکرد یا عملیات واقعی و  ازاینکهپس

تیجه عمل شده و عملکرد با استاندارد مطابقت دارد، در آن صورت،  هیچ اقدامی الزم نیست . اما اگر ن درستیبه هابینیپیشاز آن باشد که 

کرده و  وجوجستاین مسئله را  هایعلتمیان عملکرد واقعی و استاندارد باشد، باید علت یا  هاییمغایرتمقایسه حاکی از وجود انحرافات و 

د از نظارتی این است که با نظارت دقیق بر کارها بتوان مؤثرو انجام اقدامات اصالحی اقدام کرد البته هدف اصلی یک نظام  هاآندر جهت رفع 

تطبیق نماید ولی احتمال  موردنظر هدفو    شدهبینیپیش هایبرنامههرگونه اشتباه و انحراف جلوگیری کند و عملکرد و عملیات را با 

 پیشبهانحراف یا تغییری نسبت  گونههیچمنطبق باشد و دارای  هابرنامهو  استانداردهاکامالً با  شدهانجامواقعی یا عملیات  عملکرد کهاین

آثار  گونههیچخواهد بود و  نتیجهبیاصالحی انجام نشود نظام نظارتی ناقص و  اقداماتنباشد بسیار کم است. لذا، اگر  شدهانجام هایبینی

هتر است برنامه زیاد باشد، ب هایبینیپیشو  آمدهدستبهمثبتی در پی نخواهد داشت. ذکر این نکته نیز الزم است که اگر اختالف بین نتایج 

 کهاینقرار گیرد، زیرا یا  توجه الزم و مناسب به منابع و امکانات موجود نشده و یا  تجدیدنظرآن نیز مورد  هایهدفخود برنامه و 

است   ضروری وانحرافات، الزم  تصحیحاشتباه بوده است که در هر دو صورت، انجام اقدامات اصالحی و  ریزیبرنامه گیریجهت هابینیپیش

. 
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 مؤثرکنترل و نظارت  هايویژگی

 از : اندعبارت مؤثرکنترل و نظارت  هایویژگی

 کامالً دقیق باشند. آمدهدستبهبودن نظام نظارتی، دقت آن  است ؛ یعنی باید اطالعات  مؤثردر  هاضرورتالف( یکی از 

 بودن موقعبهب( 

اصالحی را در صورت  اقداماتدر اختیار مدیران قرار گیرد تا  ترسریعصورت گیرد و گزارش آن باید هر چه  موقعبهنظارت باید 

 نیاز انجام دهند.

 ج(مبتنی بر هدف و برنامه بودن

 ، نظارتی است که مبتنی بر هدف و برنامه مشخصی باشد.مؤثرنظارت 

 بر نقاط راهبردی تأکیدد(

ورتی هم ندارد ، نظارت باید توجه اصلی خود را بر نقاط و عملیات ممکن نیست و چنین کاری ضر کارهاتمامنظارت بر  ازآنجاکه

موجب صدماتی سنگین  هاآنحساس و راهبردی نقاطی است که انحراف و اشتباه در حساس و راهبردی معطوف دارد. منظور از نقاط  

 .شودمی تربیشموجب کارایی  هاآن.بنابراین ، نظارت بر شودمی

 پذیریانعطافه(

مناسبت  هاآن، یک نظام نظارتی خشک و غیر منعطف با کنندمیدر محیطی پویا و متحول کار  هاسازمان تربیش کهازآنجایی

 باشد که بتواند خود را با تغییرات و تحوالت محیطی منطبق کند. ایگونهبهندارد و نظام نظارتی باید 

 بودن صرفه به مقرونو( 

 حاصل از نظام نظارتی باشد. فواید از ترکمست بنابراین، هزینه اجرای نظارت باید نظارت مستلزم صرف هزینه و مکان و زمان ا

 ز( متناسب با مقتضیات

هر  چراکهگوناگون تناسب داشته باشد،  هایپست، عملیات و باکارهانظام نظارتی سازمان باید طوری طراحی و اجرا شود که 

 خواهد بود که به این اصل مهم توجه داشته باشد. مؤثرنظام نظارت در صورتی و  طلبدمیپستی در سازمان نظارت خاصی را  مهرکاری 

 ح( مقبولیت داشتن

 شودمیشدید و خشک موجب ایجاد روحیه مقاومت در کارکنان شده ، به  تضعیف روحیه و کاهش بازدهی منجر  هاینظارت

 و کارا، رعایت نکات ذیل ضروری است: مؤثربنابراین، برای ایجاد یک نظام نظارتی 

 : حمایت مدیران عالی سازمان1

 : اطالع و اشتراک تمامی مدیران2

 : توجیه تمامی کارکنان3

 : ایجاد ارتباطات مناسب4

 ط(توجه به اهداف سازمان

مه ابزاری هستند برای و ..، ه استانداردهااطالعات، تعیین  آوریجمعسازمان است.  هایهدفهدف نهایی از نظارت، رسیدن به 

 اصلی سازمان. هایهدفدستیابی به 

 مراحل نظارت و ارزیابی

 ذیل طی شود: هایگامکه در یک نظام نظارت و ارزیابی دست و موفق، باید  شودمی، گفته در علم مدیریت

 بایدهاتعیین نتایج مورد انتظار یا  :گام اول

 : تعیین الگوهای مطلوبگام دوم

 اطالعات آوریجمع:تعیین نحوه گام سوم

دقیق و  صورت به هاانسانبرای ارزیابی  و سنجش اعمال و رفتار  نیاز مورد( اطالعات اطالعات )طراحی شبکه اطالعاتی آوریجمع

یا شر انجام داده  خیر کارمثقالی،  اندازه بههرکس  :فرمایدمیخداوند متعال  کهچنان، افتدنمیاز قلم  چیزی هیچو  شودمی آوریجمعکامل 

اطالعات الزم  آوریجمعو  هاانسانو رفتار  اعمال برنظارت  منظور بهکه گفته شد،  گونههمانباشد در روز قیامت به آن رسیدگی خواهد شد 

و رفتار و افکار و نیات  کارهاتمام برو  دارند عهده بربرای ارزیابی و سنجش کارهایشان، ناظران متعددی، کار نظارت بر کارهای انسان را 

کافی است، اما  تنهاییبه، نظارت خداوند متعال شکبیالبته  .نمایندمیکامل و جامع، ثبت و ضبط  صورتبهو  کنندمیانسان دقیقاً نظارت 

 دارد. تریقویبرای انسان است و هم اثرات تربیتی  حجت اتمام، هم انسان رفتار وتعداد ناظران و شاهدان اعمال 
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 گیرینتیجه: ارزیابی اطالعات و  ام چهارمگ

، عملکرد شخص را آمدهدستبهبه اطالعات  توجه بامرحله نهایی در نظارت و ارزیابی این است که  گیرینتیجهارزیابی اطالعات و 

 مقایسه و اعمال او را ارزیابی نمایند. بایدهابا معیارها و 

 

 هاسازماننظارت و بازرسی در  شناسیآسيب
 بهجهت در این مقاله پژوهشگر  همین بهبسیار زیاد است،  هاسازماندر  اثربخشو  کارآنظارت و بازرسی  راه سرموانع موجود بر 

عناوین هر دسته از موانع  ترینمهم، ساختاری و فرهنگی تقسیم نموده و در ذیل به ذکر را به سه دسته موانع اجرائی هاآنراحتی کار  خاطر

 . پردازیممی

 الف( موانع اجرایی

 :از اندعبارتعناوین در این دسته در این گروه  ترینمهم

 جدید نظارتی هاینظامسنتی نظارت و عدم توجه به  هایمکانیسمناکارآمدی  -1

 معیارهای سنجش  و نظارت شفافیت نا -2

 و تشویق و تنبیه هابازرسینبودن رابطه مشخص بین نتایج  -3

 نظارتی هایهزینهباال بودن  -4

 االختیارنبودن بازرسان تام -5

 اجرایی الزم هایضمانتنبود  -6

 ناکارآمدی قوانین نظارت و بازرسی -7

 نظارتی هایسازمانبروکراسی شدید در  -8

 ب( موانع ساختاري

 مختلف هایسازمانموازی توسط نهادها و  هایارزیابیانجام  -1

 نظارتی و کنترلی هایدستگاهعدم هماهنگی میان  -2

 سیستمینداشتن نگرش  -3

 نبود وجود ساختارهای اطالعاتی صحیح و جامع -4

 بازرسی کنندههماهنگنبود یک سازمان کنترل و  -5

 ج( موانع فرهنگی
 نسبت به اهمیت و فایده بازرسی هاسازمانکاهش اعتقاد و باور مدیران  -1

 از بازرسی و نظارت هاآنو ناخشنودی  هاسازمانو شایستگی مدیران برخی از  ساالریشایستهعدم  -2

 منفی نگری در امر بازرسی و توجه صرف به نقاط ضعف -3

 احترامی وبی اعتمادی بابیباورهای غلط بازرسی و تلقی بازرسی مساوی  -4

 کمبود حس خود نظارتی در بین مدیران -5

 کاهش توجه به بازرسی و نظارت همگانی -6

 رار از سیستم نظارتیتالش برای ایجاد نوعی تقدس برای نهادها و  ف -7

 سعی برخی از مدیران )متخلف( در جهت سیاسی جلوه دادن امر نظارت-8

 . کنندمیمجرم برخورد  عنوانبه موردبررسییا افراد  هاسازمانبرخی از بازرسان، با  کهطوریبهنگرش اشتباهی در امر بازرسی -9

 ر ارزیابی و نظارتبه جنبه توسعه و بهبود فردی و سازمانی در ام توجهبی -11

 کاهش توجه مناسب به تشویق افراد درستکار و توجه صرف به تنبیه افراد متخلف -11

 گيرينتيجه

داشتن نظام دقیق نظارتی  درگروسازمان  هایبرنامهو موفقیت  هاستسازماننظارت و کنترل یکی از وظایف اصلی مدیران در 

سازمان موفق نبوده و به نتیجه نخواهد رسید. مدیران بدون داشتن نظارت  هایفعالیتالزم ،  هایبازرسیاست. بدون وجود نظارت صحیح و 

 در. عالوه بر این نظارت خود دست نخواهند یافت  شدهتعییناز پیش  هایبرنامهو  هدف، به هابرنامهکافی بر عملکرد کارکنان و اجرای 
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انسان را در  عملکرددقیقاً نظارت دارد  هاانسانمتعال نیز همواره بر اعمال و رفتار  اساسی است، خداوند هایضرورتامروز یکی از  مدیریت

 ثابت الهی است . هایسنتاساساً نظارت و بازرسی یکی از  دهدمیمورد ارزیابی و سنجش عادالنه قرار 

ورات الهی و پیامبر اکرم )ص( و در نظام مقدس جمهوری  اسالمی ، که افتخارش این است که نظامی دینی و اسالمی و پیرو دست

 امامان معصوم: است باید بر عملکرد مدیران و کارکنان سازمان

و دقیق، عملکرد افراد مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد و تمامی  دائمیاین نظارت  اساس برها دقیقاً نظارت وجود داشته باشد . 

انجام شود البته در نظارت بر  هاارزیابیاز این  آمدهدستبهنتایج  اساس برد آن ، تصمیمات مربوط به کارکنان، اعم از پاداش، ترفیع و مانن

 درقوت نظارت شود و هم بر نقاط ضعف افراد و  نقاط برهم  کهایناعمال کارکنان و کارگزاران نظام باید یک نکته همواره مدنظر باشد و آن 

عملکرد افراد این دو عمل، همراه یکدیگر، مدنظر باشد نه اینکه فقط به نقاط ضعف توجه شود و نقاط قوت افراد فراموش گردد،  ارزیابی

در آن صورت، نوعی نگرش منفی نسبت به نظارت و ارزیابی در میان کارکنان به وجود خواهد آمد که نتیجه آن مقاومت افراد در  چراکه

باید بدان توجه داشت، این است که  هاآنافراد و ارزیابی عملکرد  اعمال برخواهد بود . نکته دیگری که در نظارت  مقابل نظارت و ارزیابی 

را اگر برای نظارت بر اعمال کارکنان سازمان باید حتماً  از چند نفر ناظر و بازرس استفاده کرد و به بازرسی و نظارت یک نفر اکتفا ننمود، زی

نسبت به بعضی افراد  ورزیغرضر باشد، هم خطا و اشتباه او زیاد است و هم احتمال دخالت دادن مسائل شخصی و ناظر و بازرس یک نف

باال  هاآن هایگزارشو اعتماد نسبت به  یابدمیکاهش  هاآن.اما اگر ناظران و بازرسان چند نفر باشند، این احتماالت در مورد  شودمیزیاد 

 از میان افراد مورد اعتماد و وثوق انتخاب شوند. البته بازرسان باید رودمی

 راهکارهاي غلبه بر موانع نظارت و ارزیابی

 .گرددمیهشت راهکار به شرح ذیل ارائه و تشریح  هاسازمانغلبه بر موانع نظارت و ارزیابی در  منظوربه

 هاسازمانتوسعه سیستم خود نظارتی در افراد و  -1

تقریباً آزاد است و آزادی فرد تا جایی است که به آزادی حقوق و اجتماع ، بهترین نوع نظارت آن است که فرد  هایسازماندر 

 (13ساخته خودمان است.) کنیممیاموال دیگر افراد لطمه نزند. نظارتی که درباره خود اجرا 

 هاسازمانمسئولیتی مدیران با ابعاد شغلی افراد و  هایویژگیتشریح  -2

انتظار داشت  توانمیخود برای انجام تعهدات داشته باشند،  هایمسئولیتچنانچه کارکنان و مدیران سازمان شناخت روشنی از 

 (.14تا خود نظارتی به بهترین نحو بر رفتار آنان در سازمان اثر گذاشته و از بروز ناهنجاری و فساد جلوگیری نماید)

هنگام وضع استانداردهای  کهدرصورتینظرات افراد و سازمان در امر نظارت  کارگیریبهو  شفافیت در تدوین استانداردهای نظارتی -3

را که در مورد فرایند  هاییمقاومتمورد نظارت را نیز جویا شویم ، به میزان زیادی  هایسازمانو یا  هاگروهنظارتی، نظر افراد، 

 (.15) بریممینظارت به وجود خواهد آمد از بین 

ارائه گردد.افراد  گیرندمیکه مورد نظارت قرار  هاییسازمانافراد و  به راامری مداوم دانسته و در هر مرحله نتیجه  عنوانبهنظارت را  -4

نظارتی نیز در حقیقت  هایسازمانمستمر در مورد عملکرد خود بازخورد بگیرند و  طوربهتا  دارندحقتحت نظارت  هایسازمانو 

که در مورد عملکردشان بازخوردی  هاییسازمانو  هاگروهچنین بازخوردی هستند. بعالوه مانمی توانیم از افراد، موظف به ارائه 

مستمر به نظارت شوندگان بازخورد داده شود تا موجب  طوربه، انتظار پیشرفت و بهبود داشته باشیم . پس باید اندننمودهدریافت 

 (16نظارت گردد.) اثربخشیبهبود و 

 قوانین و تعیین ضوابط صریح و روشن در امر نظارت و بازرسی وضع -5

قوانین و ضوابط صریح و روشنی  بایستمیفساد و تبعیض و موارد دیگر  ازنظر هاسازمان مبتالبهحل مسائل و مشکالت  منظوربه

و ضمانت اجرائی محکم وسیله نظارت کمی ضوابط  تعیین وتصویب گردند که راه را برای نظارت شفاف هموار نمایند و از طریق وضع قوانین 

 فراهم گردد. هاسازمانو کیفی و همچنین نظارت مالی و فنی و اجرائی در 

 زیابیراتخصصی برای امر نظارت و  هایکالسبرگزاری  -6

دقت کامل به اعمال  با بتوانندو کارشناس بپردازد تا  مؤمننظارتی در کشور بایستی به ترتیب نیروی انسانی ورزیده،  هایسازمان

 (17نظارت در کشور شوند.) اثربخشیکشوری بپردازند و موجب  هایسازماننظارت بر یکایک 

 نظارتی ساختار در بازبینینظارتی  هایسازمانایجاد هماهنگی بین  -7

امر نظارت و بازرسی نظارتی فراوانی در کشور ما به  هایسازمانکه در بخش موانع ساختار مطرح گردید، در حال حاضر  طورهمان

نظارتی، نوعی  نهادهایایجاد هماهنگی بین این  منظوربههماهنگی الزم وجود ندارد. لذا باستی  هاسازماناما در میان این   اندمشغول

و همچنین  کاریدوبارهمشخص نماید تا از  دقیقاًنظارتی کشور را  هایبخشایجاد شود و شرح وظایف هر یک از  کنندههماهنگتشکیالت 

 آید. عمل بهعدم نظارت در برخی از موارد جلوگیری 
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 توجه به نظارت پیش نگر -8

ما  کهدرصورتیدر امر بازرسی و نظارت از اهمیت زیادی برخوردار است این است که پیشگیری همیشه بهتراز درمان است.  آنچه

مدیریتی منصوب نماییم، تا حد زیادی از  هایپستامین و کارآمد را در  دقت الزم را نموده و افراد هاسازمانامر انتصاب و انتخاب مدیران در 

بعدی و همچنین نیاز به تالش برای کشف فساد و جرم در مراحل بعدی نظارت کاسته خواهد شد. بدین منظور  هاینظارتنیاز به 

، جایگزین رابطه مداری گردد. آنچه گزینیبه و ساالریشایستهتغییر نماید که  ایگونهبهانتخاب و انتصاب مدیران دولتی باید  هایمکانیسم

داشته  ایکنندهتعییندر کشور نقش  بازرسیدر بهبود نظارت و  تواندمیدر این قسمت بدان اشاره شد تعدادی از راهکارهایی است که 

پیشنهاد نمود مکانیزم مراکز ارزیابی است. با استفاده از فرایند  توانمیتحقق این موارد یکی از بهترین مکانیزم هایی که  درراستایباشد.

را عملی نماییم زیرا این فرایند به دنبال انتخاب مدیران شایسته و  شدهارائهبسیاری از راهکارهای  توانیممیمراکز ارزیابی یا کانون ارزیابی 

و توجه  ساالریشایستهارزیابی و  هایشاخص، مشارکت مدیران در تدوین توانمند بوده و منجر به افزایش خودکنترلی، ارائه بازخورد مستمر

 .گرددمیبه نظارت پیش نگر 
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