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  مؤلف مقدمه

 فزاینشد   رششد  و بششري  دانشش  هاي عرصه تمام در ها  پيشرفت و تغييرات سرعت تردید بی
 کشرده  سيسشتمی  و سشازوکار  از اسشتفاده  نيازمنشد  را مشدیران  اخير، هاي سال طی ها سازمان
 بشا  ارتبشا   در را آنشان  کشرد عمل و اقشدامات  ها، روش تصميمات، تغييرات، روند که است
 هشا،  ششرکت  سشایر  بشا  مقایسشه  و رقابشت  در و سشازمان  یشا  ششرکت  بيرونی و داخلی محيط

 دهد. قرار ارزیابی مورد مشابه یا تراز هم هاي سازمان یا ها دستگاه
 ایجشاد  سشازمان،  یشا  ششرکت  مدیریت و عملکرد ارزیابی و شرایط این تحقق براي

 است. الزامی امور و وظایف انجام دفراین بر نظارت و کنترل نظام
 که هستند هایی واژه ارزیابی و کنترل، نظارت، بازرسی موضوع مدیریت علم در
 هشا  سشازمان  عملکشرد  و امشور  انجام روند از آگاهی و شناخت و سنجش براي معموالً
 یشا  «کنتشرل  مبشانی »  عنشوان  با فصلی مدیریت وظایف در و گيرد می قرار استفاده مورد

  و اسشت  ومهشم  وسشيع  بسشيار  وکنتشرل  نظشارت  مقولشۀ  .است آمده آن امثال و «رلکنت» 
 مجموعه این در منتهی کرد؛ بيان مختلف ابعاد از زیادي مطالب آن پيرامون توان می
  .گيرد می قرار بحث مورد بازرسی و نظارت موضوع، ضرورت اندازه به

 ابشزاري  و مشدیریت  کارکردهاي و وظایف ترین مهم از کنترل و نظارت، بازرسی
 اهشداف،  تحقشق  بشراي  شده تعيين پيش از معيارهاي با هاعملکرد آن وسيلۀ به که است
 در و کنتشرل  رونشدها  و اقشدامات  فراینشد  این در .گيرد می قرار وارزیابی مقایسه مورد

 و ششود  مشی  انجشام  اصشالحی  اقدامات ،ها نارسایی و نواقص شناسایی و وجود صورت
 است. یابی عارضه با کنترل و نظارت اتصال نقطه
 هشدایت  و سشازماندهی  ریشزي،  برنامشه  اثربخشی، بر کند می کمك مدیران به نترل ک

 کنند. نظارت ها فعاليت
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 حُسشن  از اطمينشان  حصشول  بشراي  مناسشبی  روش و وسشيله  کنتشرل،  و نظارت بازرسی،
 هشداف ا تحقشق  و مقشررات  و قشوانين ، وظشایف ها،  برنامه، راهبردهاها،  سياست اجراي
 و نظشارت  با شود. نمی اجرا درستی به دقيق کنترل و نظارت بدون اي برنامه هيچ است.
 آگشاه  هشا  برنامه در انحراف بروز یا پيشرفت در قوت یا ضعف نقا  از توان می کنترل

 باششد،  ضعيف کنترل اگر کرد. هدایت شده بينی پيش مسيرهاي در را ها فعاليت و شد
 ششرایطی  چنشين  در و یابشد  مشی  افشزایش  وکجروي يانتخ رکود، کاري، کم انحراف،
 کنتشرل  صشرف  بایشد  اسشت،  شده  ریزي برنامه صرف که اي هزینه یا وقت برابرِ چندین

 شود. دقيق
 مشؤثر  و مسشتمر  کنتشرل  و نظارت ها، طرح و ها برنامه بهترین اجراي ضروري شر 

 از مقدار چه یا شود می اجرا برنامه طبق کارها آیا که بداند بخواهد مدیري اگر است.
 خشود  وظشایف  و مسشووليت  چگونه ،کارکناناست شده انجام اي مرحله چه تا و ها برنامه

 بشه  نسشبت  آنها کاري کم یا تالش کارآیی، کاري، انضبا  و تعهد دهند، می انجام را
  دارد، وجشود  هشا  برنامشه  انجشام  مسشير  در مششکالتی  و موانشع  چه یا است چگونه سازمان

 است. دستيابی قابل کنترل و نظارت طریق زا همه و همه
 و کنتششرل و نظششارت قواعششد کششردن هدفمنششد بششراي هششا سششازمان از برخششی در امششروزه

 و قشوانين  صشحيح  اجشراي  و امور جریان حُسن از اطمينان حصول و آن به بخشيدن  عمق
 عنشوان  بشه  سازمان در بازرسی واقع در است. شده بينی پيش بازرسی واحدهاي مقررات،

 صشورت  بشه  سازمان ارکان و اجزا همۀ بر دارد وظيفه مدیریت تواناي بازوي و بينا شمچ
 و داده قشرار  ارزیشابی  مشورد  را امشور  جریشان  و باششد  داشته نظارت غيرمستقيم یا مستقيم

 اداره در را او و سشاخته  آگشاه  سشازمان  امشور  انجام روند چگونگی به نسبت را مدیریت
 نقشش  توانشد  مشی  و اسشت  مهشم  اي انشدازه  به بازرسی .درسان یاري مجموعه امور درست
 رهبري معظم مقام که باشد داشته سازمان اهداف پيشبرد و سالمت در مؤثري و سازنده

 فرمایشد  می حکيمانۀ و زیبا تعبيري در( العشالی  ظله مد) اي خامنه امام العظمی اهلل آیت حضرت
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 و حيشاتی  نقش تواند می بازرسی زمانی است بدیهی « است مدیریت حُسن ابزار بازرسی »
 صشحيح  هشاي  روش و مبشانی  اصشول،  به آن مدیران و بازرسان که کند ایفا را خود مؤثر

 ایشن  در منظشور  همشين  بشه  باششند  آگشاه  و واقف آن، از برداري بهره و نظارت و بازرسی
 بازرسی انواع تعاریف، نظارت، و بازرسی ضرورت و اهميت چون مباحثی به مجموعه

 و کارامشدي  در مشؤثر  عوامل نظارت، و بازرسی عملی اصول نظارت، فرایند ت،نظار و
 و بازرسشی  نتشایج  تحليشل  و تجزیه و ها گزارش تنظيم نحو ، نظارت و بازرسی اثربخشی
 کشه  عزیشز  بازرسشان  اسشتفاد   مشورد  مجموعه این است اميد است، شده پرداخته نظارت
 يرد.گ قرار دارند، ارزشمندي و  خطير بسيار وظيفۀ
 

 مؤلف  

 1411 بهار
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 مقدمه

 فراینشد  در و هشا  سشازمان  در مهشم  موضوع یك عنوان به همواره وکنترل نظارت مقولۀ
  است. بوده توجه مورد مدیریت

 هشدف  و ریشزي  برنامشه  بشا  کشه  دارد اي پيوسشته  فراینشد  سشازمان،  یك شدن سرآمد
 پيش از اهداف به توجه با مداوم هاي ارزیابی با مسير طول در و شود می آغاز گذاري

 و موانشع  حشذف  و الزم اصالحات با و شده مشخص ها نارسایی و نواقص شده، تعيين
 .رود می پيش به مستمر پيشرفت و رشد مسير در قوت نقا  تقویت

 و وظششایفهششا،  برنامششه، راهبردهششاهششا،  سياسششت اجششراي حُسششن از اطمينششان کسششب
 در مشدیران  سشوي  از پيوسشته  بایشد  کشه  اسشت  مهمی موضوعات از سازمانی هاي یتمأمور

 مهشم  ایشن  تحقشق  براي مؤثر هاي روش از یکی گيرد قرار ارزیابی و پایش مورد ها سازمان
 ارزیشابی  و مشاهده مورد عينی صورت به امور انجام روند نزدیك از تا است نظارت انجام

 ،هشا  ضشعف  رفشع  بشراي  الزم هاي اقدام و شناسایی سازمان ضعف و قوت نقا  و قرارگيرد
 .شود انجام سازمان عملکرد و وضعيت يارتقا و بهبود چنين هم و موانع و مشکالت

 چگشونگی  از مراقبشت  طریشق  از سشازد  می قادر را مدیران که است ابزاري نظارت
 رتعبشا  بشه  ؛سشازند  محقشق  را سازمان هاي هدف ها فعاليت و ها برنامه پيشرفت و اجرا
 رصشد  ششده  تعيشين  پيش از اهداف به نيل براي را ها فعاليت گيري جهت صحت دیگر
 هشا  انحشراف  و موانع رفع و درآن الزم اصالح و تغيير به نسبت ضرورت به بنا و نموده
  کنند. اقدام

 كنترل و نظارت .3

 و اسشت  مدیریت مهم بسيار وظایف از یکی کنترل و نظارت شد اشاره طورکه همان
 بشه  اجمشال  طشور  بشه  ابتشدا  در کشه  دارنشد  نيشز  دیگشري  وظایف مدیران برنظارت عالوه

 شود. می اشاره مدیران وظایف سایر سپس و مدیریت موضوع



 15/      ارت و کنترلنظفصل اول:                   
  

 مدیریت

 معنشاي  از غيشر  مشدیریت  امروزه ولی است؛ مؤسسه یك کردن اداره معناي به مدیریت
 که رود می کار هب ها ازآگاهی اي مجموعه کارگيري به یا کردن هدایت مفهوم به لغوي

  شود. می وري بهره و بازدهی افزایش موجب سازمان در الزم هاي هماهنگی ایجاد با

 اسشت؛از  ششده  ارائشه  نظشران  صشاحب  سشوي  از مشدیریت  درمورد متعددي تعاریف
 در انسششانی و مششادي منششابع کارآمششد و مششؤثر کششارگيري بششه فراینششد مششدیریت، » جملششه:
 بشراي  کشه  اسشت  کنتشرل  و هشدایت  امکانات، و نابعم بسيج و سازماندهی ریزي، برنامه

 «.گيشرد  می صورت قبول مورد ارزشی  نظام اساس بر و سازمانی هاي هدف به دستيابی
 (1 :4211 )رضائيان،

 ترجمشه  ودیگشران،  دیگران.)رابينشز  وسيلۀ به وکارا بخش اثر طور به کارها انجام فرایند
 (49 :4211 اعرابی،

 گویشد:  می مدیریت از خود مشهور تعریف در نو ریتمدی نظریۀ پدر فایول هنري
 «. وکنترل هماهنگی، فرماندهی،سازماندهی، ریزي برنامه و بينی پيش یعنی مدیریت»

 مدیران وظایف

 اساسشی  وظيفشه  چهشار  مشدیران  براي مدیریت علم اندیشمندان و نظران صاحب بيشتر
 رهبشري ، سشازماندهی  ،ریشزي  برنامشه  :از اسشت  عبشارت  وظشایف  ایشن  کهاند  کرده بيان

  .نظارت و( هدایت، هماهنگی)

   3ریزي برنامه

 هشدف  به رسيدن که وسایلی و ها راه ساختن و یافتن و فعاليت بينی پيش هدف، تعيين
  سازد. می پذیر امکان را

 

 

                                                 
1. planning  
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   3سازماندهی

 هشاي  بخشش  و واحشدها  افشراد،  ميشان  تجهيزات و امکانات منابع، افراد، تخصيص و ترکيب
 سازمان. اهداف به رسيدن منظور به آنها بين هماهنگی ایجاد و مانساز مختلف

 2رهبري
 و سشازمان  اجشزاي  بشين  همشاهنگی  نفع، ذي هاي طرف کليۀ در انگيزه ایجاد و هدایت

  ها. تعارض رفع
 یشا  مکتشب  اسشاس  بشر  مسشتمر  راهنمایی و رفتار در تأثير و نفوذ توانایی یعنی، 2هدایت
  اهداف. جهت در خاص هاي روش

 مجموعشه  بشين  متقابشل  و متناسب خوانی هم و توازن تعادل، برقراري براي 1هماهنگی 
 مربو . هاي مشی خط و اهداف به رسيدن براي دستگاه یك عملياتی عوامل
 7نظارت

 حصشول  منظشور  به شده بينی پيش هاي فعاليت با شده انجام هاي فعاليت تطبيق و سنجش
 ها. انحراف اصالح و آنها درست انجام از اطمينان
 زنجيشر   نهشایی  حلقشۀ  عنوان به وکنترل نظارت، شود می مالحظه طورکه همان بنابراین
  درجاي دارد، سازمان اهداف و رسالت تحقق در اي کننده تعيين نقش مدیران وظایف

 فصشل  ایشن  در، مجموعشه  ایشن  تشأليف  از هشدف  بشه  توجه با لذا است؛ مهم بسيار خود
 ابعشاد  از مشدیران  ضشروري  و مهشم  وظشایف  از یکی وانعن به  کنترل و نظارت موضوع
  شد. خواهد بيان مختلف

                                                 
1. organizong 

2. Leader Ship 

3. Directing 

4. Coordination 
5. control 
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 نظارت تعریف
 لغوي نظر از نظارت تعریف الف(

 یا نگریستن معناي به را  آن مزبور، واژ  ذیل دهخدا مرحوم و است نظر ماد  از نظارت
 دعشاوي  بشه  دادن  فيصشله  و مشردم  بشين  کشردن  حکومت انداختن، چشم چيزي، در تأمل
 فکشر،  دیشده،  بصشر،  چششم،  همچنشين  کشردن؛  کمك و کردن مدد دادن، یاري و ایشان

 اسشاس  بر است. آورده اعتراض و وهم خيال، تدبّر، تأمل، دقت، رویه، تفکر، اندیشه،
 گرفتشه  نظشر  در آن بشراي  زیشر  معانی و بوده عربی ریشۀ داراي نظارت معين، فرهنگ

 فراست. و یرکیز نگرش، نظر، نگریستن، نظرکردن، است: شده
 مدیریت نظر از كنترل و نظارت ب(

 آن از کشردن  نظشارت  و بازرسشی  وارسی، مانند مفاهيمی و دارد فرانسوي ریشۀ کنترل
 است. نظر  مد
 سيسشتم،  طراحشی  استاندارد، اهداف به رسيدن جهت در است  منظمی تالش کنترل،»

 و تعيشين  و ششده  بينشی  شپشي  استانداردهاي با واقعی اجزاي مقایسۀ اطالعاتی، بازخورد
 برگيرنشد    در کشه  اجرایشی  رونشد  بشر  آنهشا  ارزش سشنجش  و احتمالی انحراف اصالح
 (11 :4211 )رضائيان، «.است کارآیی حداکثر

 انجشام  از اطمينشان  کسشب  بشراي  هشا  فعاليشت  بشازبينی  فرایند از است عبارت کنترل»
 (133 :4211 ،اعرابی ترجمه رابينز، پی، )استيفن .«برنامه طبق ها فعاليت

 ایشن  آوردن دسشت  بشه  بشراي  عملکشرد  اصشالح  و سشنجش  از است عبارت نظارت»
 رسشيده  انجشام  بشه  کاميشابی  بشا  آن اجرایشی  هاي طرح و سازمان هاي هدف که اطمينان

 (211 :4211 طوسی، ترجمه .)کونتز،«است
 انجام برنامه با عمليات تطبيق جهت در مدیر که شود می گفته کوششی به نظارت»

 (91 :4213 )تقوي، .» آورد دست به را ها فعاليت سقم یا صحت ميزان تا دهد یم
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 تشوان  مشی  دارد، وجود کنترل و نظارت مورد در که دیگري مشابه تعاریف به توجه با
 بشا  ششده  انجشام  هاي فعاليت تطبيق و سنجش » از: است عبارت نظارت که گرفت نتيجه

 ششناخت  نيشز  و آنهشا  صشحت  از اطمينشان  لحصشو  منظشور  به شده بينی  پيش هاي فعاليت
 «.الزم اصالحی اقدامات و احتمالی انحرافات

 اسالم نظر از كنترل و نظارت ج(

 در هشم  تشوان  مشی  را موضشوع  ایشن  و دارد اي ویژه جایگاه اسالم مبين دین در نظارت
 روایشات  و معصشومين)ع(  ائمه و اسالم)ص( پيامبر نظري و عملی سيره در هم و قرآن

 ششده  تکشرار  بشار  419 آن 1مششتقات  و «نظشارت » کلمشه  کریم قرآن در کرد. همشاهد
  (443 :4211، برخوردار )شاکر است.
 که .است داشته اظهار و نموده ترجمه کردن نگاه را نظر، القرآن المفردات در راغب
 از بعشد  حاصشله  معرفشت  مشراد  گشاهی  و اسشت  دقشت  و تأمل و تدبّر آن از مراد گاهی
 .تاس تأمل و فحص

 فرماید: می یونس سوره 14 آیۀ کریم، قران در خداوند
 انجالا   را عملالي  هاليچ  و كنيالد  نمالي  تالوو   را قرآن از قسمتي هيچ و نيستيد حالي هيچ در»

 چيال   هاليچ  و شالويد  مي آن وارد كه هنگا   آن در هستيم. شما بر گواه ما اينكه مگر دهيد؛ نمي

 ناله  و تر كوچك نه و اي ذره اندازة  به حتي ند،ما نمي مخفي تو پروردگار از آسمان و زمين در

 .«است ثبت خداوند( محفوظ )لوح آشكار كتاب در اينكه مگر نيست؛ آن از تر ب رگ

 اسشت؛  ششده  تأکيشد  آن وضشرورت  نظشارت  وجود بر دیگري آیات در همچنين
 فرماید: می ق و زلزال انفطار، هاي سوره از آیاتی در ترتيب به نمونه عنوان به
 اعمالال  نويسالندگان  آنهالا  كه مأمورند شما اعمال و احوال مراقبت بر ها نگهبان هالبت»

   2«.دانند مي كنيد هرچه شما خدايند، مقرب فرشته و شما
                                                 

 ( 141معجم المفرس اللفاظ القران الکریم ، ص  -4

 41-43انفطار/ -1

 



 19/      ارت و کنترلنظفصل اول:                   
  

 ميال ان  و حسالاب  در را خود اعمال تا آيند بيرون پراكنده قبرها از مرد  روز آن در »

 قالدر  باله  هالركس  و بينالد  مالي  را  آن پاداش كند، خير كار اي ذره قدر به هركس ببينند،

   1«بيند مي را  آن س اي دهد، انجا  بد كار اي ذره

 او باله  گالردن  رگ از كاله  آگاهيم او نفس هاي انديشه از و كرديم خلق را انسان ما»

 دريافالت  را او اعمالال  انسانند موز  كه چپ و راست ملك دو كه هنگامي تريم، ن ديك

 مراقال   ي ا فرشته د  همان كه آن ج  ورد،نيا زبان بر شر( و خير )از سخني دارند. مي

   2«است مأموريت انجا  بر حاضر و

 بشه  سشخن  آن از و اسشت  ششده  تکيشه  آن وير بر  البالغه نهج در که مواردي از یکی
 آن 3مششتقات  و نظشارت  کلمشه  کشه  جشائی  تشا  است بازرسی و نظارت، است آمده ميان
 (4211:441، شاکربرخوردار) است شده تکرار بار 412

  والوفا الصدق اهل من العيون وابعث» فرماید: می اشتر مالك به (السالم عليه) علی حضرت
 (12 نامۀ البالغه، )نهج «عليهم
   .باشند وفادار و راستگو تو به نسبت كه بگمار ناظراني آنان براي

  كنترل و نظارت اهميت

 اسشت.  ایشه پ مشدیران  و سرپرسشتان  تشا  مؤسسشه  عشالی  ریاسشت  از مشدیر  هر وظيفۀ نظارت
 کشاربرد  ابتدایی مسووليت که کنند می فراموش پایين هاي رده ویژه به مدیران، از اي عده

 مشدیران  اختيارات و قدرت سبب به اوقات  گاهی است. اجرایی مدیران برعهد  نظارت
 بشه  عشالی  مشدیران  نظشارتی  وظشایف  دربشار   آن، از مشده آ پدیشد  هشاي  مسووليت و باال رده

 هشاي  رده در نظارت کاربرد به نيازي رود می گمان که شود می تأکيد و پافشاري اي اندازه
                                                                                                                   

   1-1زلزال/ -4

 41-41ق/ -1

 4129فرس اللفاظ نهج البالغه ، ص معجم الم -2
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 همشۀ  اسشت،  متفشاوت  و گونشاگون  مشدیران،  ميشان  در نظارت دیدگاه آنکه با نيست. پایين
 وظيفشۀ  نظشارت،  رو ایشن  از دارنشد؛  عهشده  بشر  را هشا  برنامه و طرح اجرایی مسووليت مدیران،
 (211 :4211 اعرابی، ترجمه )کونتز، است. مدیریتی رد  هر در مدیر هر بنيادي
 و اسشت  برخشوردار  بسشزایی  اهميشت  از نيز کنترل و نظارت اسالمی، مدیریت دیدگاه از

 نظشارت ، الهی ثابت هاي سنت از یکی نظارت اسالم منظر از و است؛ شده بسيار تأکيد برآن 
 نظشارت  همشين  يبرمبنشا  و آنهاسشت  اعمشال  ارزیشابی  و انسانها نيات و اعمال بر دقيق و کامل
 پشاداش  آن براسشاس  و گرفتشه  قرار ارزیابی مورد انسان کارهاي،قيامت روز در کامل و دقيق

 فرماید: می چنين 431آیه توبه سوره در رابطه این در شود. می تعيين مناسب کيفر یا
 بشه  و بيننشد  مشی  را ششما  اعمال مؤمنان و خدا رسول و خداوند، کنيد عمل بگو پيامبر( اي»)

 عمشل  آنچشه  به را شما و داند می را آشکار و پنهان که گردید می باز کسی سوي به زودي
   «دهد. می خبر کردید می

 و قشوت  نقشا   ششناخت  کارهشا،  پيششرفت  و امشور  فراینشد  بشر  پيوسشته  نظارت ضرورت
 در رقابشت  سشازمان،  پيشرفت در آنها اثرات و محيطی تغييرات اشتباهات، اصالح ضعف،
 کشه  هسشتند  عشواملی  از همشه  بشازار،  و مششتري  جشذب  در رقابت ت،خدما و توليد کيفيت
 سازد. می الزم و بدیهی آن پایداري و موفقيت براي سازمان در را کنترل وجود اهميت
 شوند می پوسيده درون از روز به روز نباشد، کنترل و نظارت آنها در که هایی سازمان

 جریشان  آنهشا  در کشه  هشایی  انسازم برعکس و روند می پيش نابودي و زوال سوي به و
 دارند. می بر قدم تعالی و رشد به رو دارد، وجود کنترل و نظارت

 بشر  کنتشرل  و نظشارت  و ریشزي  برنامشه  گشذاري،  سياسشت  مستلزم اهداف، به رسيدن
 هيچ برعکس، و نظارت و کنترل بدون اي برنامه هيچ لذا هاست، برنامه صحيح اجراي
 بشا  نزدیکشی  ارتبشا   کنتشرل  و نظشارت  ندارد. معنی و مفهوم ریزي برنامه بدون کنترلی
 هشا  برنامشه  و اهشداف  کنتشرل،  عشدم  صورت در زیرا دارد؛ ریزي برنامه و گيري تصميم

  شد. خواهد اختالل دچار نيز آن به مربو  ضوابط و مقررات و قانون و دشو  نمی اجرا
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  كنترل و نظارت اهداف

 از: اند عبارت کنترل و نظارت اهداف ترین مهم
 سازمان مدیریت و عملکرد و وضعيت چگونگی از  آگاهی( الف

 اهداف تحقق و ها برنامه پيشرفت و اجرا از اطمينان و آگاهی( ب
 آنان مشکالت و کارکنان روحی و کاري وضعيت شناخت و ج(آگاهی

 ها خالقيت و ابتکارات قوت، نقا  شناخت( د

 انجشام  و سشازمان  مشدیریت  و عملکشرد  مششکالت  و موانشع  ،ضشعف  نقا  شناخت( هش
 آن رفع جهت در الزم اصالحی اقدامات

 سازمان از گيرندگان خدمت و کارکنان مندي رضایت ميزان از  آگاهی و(
 ها کاري کم و تخلفات، انحرافات از پيشگيري ز(

  نظارت و ریزي برنامه

 دیریتمش  سياسی همزاد را آنها هستند. شدنی ناجدا هم از کردن نظارت و ریزي برنامه
  (411 :4214 طوسی، ترجمه دیگران، و )کونتز .خوانند می

 علشم  اندیششمندان  از گروهشی  دارنشد.  نزدیشك  پيوند یکدیگر با نظارت و ریزي برنامه
 مشا  دیشد  از کشرد.  جشدا  یکشدیگر  از تشوان  نمشی  را وظشایف  ایشن  کشه  معتقدند مدیریت

 نظشارت  و ریشزي  رنامشه ب وجشود  ایشن  با است؛ خردمندانه مفاهيم نظر از آنها کردن جدا
 هشا،  برنامشه  و هشا  هشدف  نبشودن  بشا  روند. کار  به هم با باید که است قيچی تيغۀ دو مانند

 ششود.  سشنجيده  معشين  اي ضشابطه  بشا  بایشد  کارکرد هرگونه زیرا نيست؛ ممکن نظارت
 (219 :4211 طوسی، ترجمه دیگران، و )کونتز

 كنترل و نظارت انواع

 كننده( هدایت ده، گهیآ )پيش نگر آینده كنترل الف(

 ششده  بينشی  پشيش  مشکالت بروز از که است نگر آینده کنترل کنترل، نوع ترین مطلوب
 و شششود مششی انجششام عمليششات شششروع از پششيش کنتششرل، نششوع ایششن کنششد. مششی جلششوگيري

 قادر را مدیریت که است مطلوب جهت این از نگر آینده کنترل کند. می نگري آینده
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 چنشين  نششود.  آنهشا  حشل  بشه  ناچشار  بعشداً  تا کند جلوگيري مشکالت بروز از سازد می
 در و است دشوار اغلب آن کسب که است روزآمد و دقيق اطالعات نيازمند کنترلی
 کنتشرل  بشه  گيرنشد.  کشار  بشه  را کنتشرل  دیگشرِ  نشوع  دو از یکشی  ناچارنشد  مشدیران  نتيجه
 شود. می گفته نيز خورد پيش یا آگهی پيش کنترل نگر، آینده

   كار( انجام حين غربالی، )روندي، سكانی كنترل ب(

 در فعاليت که گيرد می صورت  هنگامی پيداست نامش از طورکه همان سکانی کنترل
 اینکه از قبل تواند می مدیر گيرد، می صورت کنترل این که هنگامی است. انجام حال

 کند. اقدام آنها اصالح به نسبت شود، تمام گران بسيار مشکالت
 طشور  بشه  مشدیر  کشه  هنگامی است. مستقيم نظارت سکانی، کنترل نوع ترین معروف

 را او عمليشات  همزمشان  طشور  بشه  تواند می کند، می نظارت کارمند یك کار بر مستقيم
 واکشنش  و کارمند فعاليت بين که هرچند کند؛ اصالح را موجود مشکالت و هدایت

 مسشائل  امشروزه  اسشت.  نشاچيز  تأخير این ولی دارد؛ وجود زمانی فاصلۀ مدیر اصالحی
 از را آنهشا  کشاربران،  سشوي  از اششتباه  بروز صورت در که شده طراحی اي گونه به فنی

 د.کن می آگاه مربوطه خطاي
 نگر( )گذشته بازخوردي كنترل ج(

 کارهاي نتيجۀ کنترل، نوع این در است. آن بازخوردي نوع کنترل، نوع ترین معروف
 وقتشی  اطالعشات  که است آن کنترل نوع این ضعف نقطۀ شود. می سنجيده شده انجام

 وقوع از قبل واقعه عالج امر این است. شده وارد زیادي خسارت که رسد می مدیر به
 کنتشرل  اسشت.  کنتشرل  مشؤثر  نشوع  تنهشا  بازخورد ها، فعاليت از بسياري براي اما نيست؛

 به ازخوردب اینکه اول دارد؛ امتياز دو سکانی و نگر آینده کنترل به نسبت بازخوردي،
 پربشاري  اطالعشات  است، بوده مؤثر حد چه تا شان ریزي برنامه اینکه مورد در مدیران

 نششان  واقعشی  عملکشرد  و اسشتاندارد  بشين  را  کمشی  اخشتالف  کشه  بشازخوردي  دهد. می
 دوم اسشت.  رسشيده  هشدف  به کلی طور به ریزي برنامه اینکه بر است شاهدي دهد، می
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 نيشاز  افشراد  و کنشد  تششدید  کارکنشان  در را انگيشزش  تواند می بازخوردي کنترل اینکه
 اعرابشی،  ترجمشه  )کونتز، اند. داده انجام خوب را خود کار حد چه تا بدانند که دارند
4212: 211) 

 كنترل انواع نمودار

 

 

 

 

  

 

 

 

  كنترل و نظارت فرآیند

 وي اسشت.  برشمرده را کنترل فرایند اصلی ارکان کنترل، از تعریفی در ماکلر رابرت
 شود: انجام زیر اقدامات آن وسيلۀ به تا داند می منظم تالشی را کنترل مدیریت
 را عملکشرد  اسشتانداردهاي  بایشد  ششده،  ریزي برنامه یا شده تعيين هاي هدف تأمين براي

 بشا  را واقعشی  عملکرد آورد؛ وجود به اطالعات بازخوردگيري براي  سيستمی و کرد تعيين
 مششخص  را آنها اهميت کرد؛ تعيين را انحرافات سنجيد؛ شده نتعيي پيش از استانداردهاي

 بشراي  بشاال  بازدهی با و مؤثر اي شيوه به شرکت منابع اینکه از اطمينان حصول براي و کرد
 کرد. فراهم را الزم اقدامات است، رسيده مصرف به شرکت هاي هدف تأمين
 کند: می تقسيم مرحله چهار به را کنترل وي

 عملکرد سنجش براي استاندارد و روش تعيين -4
  عملکرد سنجش -1
 عملکرد تطبيق -2

 دادبرون

 كنترل بازخوردي
پس از وقوع 

مشكالت آنها را 

 کند. رفع می

 نگر كنترل آینده
مشكالت را پیش 

 بینی می کند

 كنترل سكانی
مشكالت را در 

زمان وقوع 

 کند. تصحیح می

 فرایند دادروند
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 (911 :4211 ،پارسائيان ترجمه )استونز، اصالحی. اقدامات -1
 فنشی  اصشول  و نظشام  گویشد:  مشی  وکنتشرل  نظشارت  فرایند دربار  (4211) کونتز هارولد
 کنشان کار روحيۀ اداري، هاي روش توليد، کيفيت نقد، پول مورد در کنترل و نظارت

 سشایر  و نظر این از برداشت با است؛ یکسان و همانند بنيادي نظر از دیگري چيز هر یا
  است. مرحله چهار برگيرند  در کنترل و نظارت فراگرد ها دیدگاه

 معيارها و استانداردها برقراري و تعيين الف(

 گشام  يناول دهد، می تشکيل را مدیریت نظارت مقياس ها، برنامه و ها طرح که آنجا از
 و جزئيات نظر از ها طرح هاست. برنامه و ها طرح تهيۀ نظارت، فرایند اي پایه و منطقی

 را چيشز  همشه  معمشول  اي گونشه  بشه  توانند نمی مدیران بنابراین متفاوتند؛ هم با پيچيدگی
 است. شده برقرار و آماده اي ویژه معيارهاي رو این از کنند؛ بازنگري

 نقششا  معيارهششا آینششد. مششی شششمار بششه عملکششرد طۀضششاب تعریششف، نظششر از معيارهششا
 گيري اندازه عملکرد، آنجا در که هستند اجرایی هاي برنامه سراسر در اي شده گزینش

 نظشر  زیشر  را طشرح  اجرایشی  مرحلشۀ  سشه  هر آنکه بی مدیران سنجشی چنين با شود. می
 کنند. می نظارت برآن باشند داشته

 معيارها برابر در عملكرد سنجش ب(

 سنجششی  چنشين  ولشی  نيسشت؛  عملشی  هميشه آنکه با معيارها برابر در عملکرد سنجش
 با شدن ظاهر از پيش احتمالی، انحرافات تا شود انجام نگري آینده پایۀ بر باید همواره
 شود.  برداشته ميان از اساسی، و موقع هب اصالحی اقدامات

 وجشود  زیردسشتان  رکشا  دقيق بازشناسی براي مسائلی و شود وضع مناسب معيار هرگاه
 بشه  دسشتيابی  کشه  هرچند است؛ آسان انتظار مورد یا حقيقی عملکرد ارزشيابی باشد، داشته

 است. دشوار کاري آن سنجش و ها فعاليت از بسياري دربار  دقيق معيارهاي

  :عملكرد

، اسشت  عملکرد ارزیابیها،  سازمان در نظارت مهم اهدافز ا یکی اینکه به توجه با
 .شود بيان اختصار به مطالبی عملکرد بار  در دارد ضرورت
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 عمل یا اقدام یك »است: آمده اسم یك عنوان به  1عملکرد آکسفورد، نامه واژه در
 .است شده انجام موفقيت از اي درجه چه با اینکه حسب بر که

 یشا  فشرد  یشك  » اسشت:  آمشده  اسشم  یشك  عنوان به  عملکرد، کمبریج نامه واژه در
 .«دهد می انجام خوب چقدر را فعاليت یا کار یك از بخشی یا، دستگاه

 یشك » است: آمده اسم یك عنوان به  عملکرد کلمه، معنی در النگمن: نامه واژه در
 بایشد  خشوب  چقشدر  را مششخص  فعاليت یا کار یك، دیگري چيز هر شرکت یا فرد

 (1 :4292، آذري) «.دهد می انجام

 چيز این و گذارد می بجا فرد هک است چيزي آن عملکرد، است معتقد( kein) کين
 (1 :4211 آرمسترانگ،) است هدف از غير

 .اند کرده بيان نتایج و رفتار معنی به را آن عملکرد مورد در تعاریف برخی
هشا،   فعاليشت  :ششامل  عملکشرد  گشذارد.  می بجا خود از فرد که است اثري و سابقه عملکرد:

 .اسشت  سشازمان  یشا  گشروه  فشرد  هشاي  تقابليش  تحقشق  از آمشده  دست به دستاوردهاي و نتایج
 (4292:1، )آذري

 نيشز  را اقشدامات  هشاي  ویژگشی  بلکه ندارد اشاره اقدامات به تنها، عملکرد واژه بنابراین 
 توانشد  می   سشازمان  یشا  گشروه  یشك ، فرد یك خصوص در ها ویژگی این گيرد. می بر در

، سشهولت ، منشی ای، امنيشت ، دینفعشان  رضشایت ، سشرعت ، کيفيت، اثربخشی، کارایی شامل
 آثشار ، بشودن  موقشع  بشه ، محشيط  بشا  پشذیري  انعطاف، محيط با پذیري انطباق، کفایت، زیبایی

 (42 :همان) باشد. آن محيطی زیست و سياسی، فرهنگی، اجتماعی
  :عملكرد ارزیابی

 چشارچوب  در عملکشرد گيشري   انشدازه  و سنجش، فرایند از است عبارت عملکرد ارزیابی
 قالششب در و سششازمانی وظششایف، اهششداف تحقششق بششراي یریتمششد علمششی مفششاهيم و اصششول
 (41 :4211، دیگران و آبادي بقر زاده رفيع) اجرایی هاي برنامه

                                                 
1. Performance 
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 بشه  سشازمان  دسشتيابی  ميشزان  هشاي  ششاخص  ایجشاد  بشا  که است فرایندي، عملکرد ارزیابی
، آذري) کنشد.  مشی  پششتيبانی  را گيري تصميم فرایند و سنجد می را نظر مورد هاي خروجی

 (11 :4292 مانی،ز
 فواصشل  در سشازمان  و فشرد  عملکشرد  آن وسيله به که است فرایندي ،عملکرد ارزیابی

 بشراي  و باششد  بایشد  کشه  آنچشه  بشا  موجشود  وضشعيت  مطابقشت  منظور به رسمی طور به معين
   )همان( گيرد. می قرار سنجش و بررسی مورد سازمان اثربخشی و کارایی افزایش
، گيشري  اندازه اصطالح که است ها فعاليت سازي کمی فرایند نوعی، عملکردگيري  اندازه
 باشد. می فعاليت با متناظر، عملکرد اصطالح و سازي کمی با متناظر
 یشك  کشارایی  و اثربخششی  سشازي  کمشی  بشراي  معيشاري  عنشوان  به ، عملکردگيري  اندازه
 (41 :همان) .شود می گرفته نظر در فعاليت

 معيارها با عملكرد تطبيق ج(

 مرحلشه  دو در اسشت.  مرحلشه  تشرین  آسشان  زیادي حد تا کنترل فرایند در مرحله این
 بشا  را آمشده  دسشت  به نتایج باید اینك شود. می حل زیادي حد تا پيچيده مسائل قبل،

 بشا  عملکشرد  اگشر  کرد. مقایسه شده تعيين پيش از استانداردهاي یا نظر مورد اهداف
 «.است کنترل تحت چيز همه» که شداندی می چنين مدیر ،کند مطابقت استاندارد

 معيارها از انحراف تصحيح د(

 ششغلی  هشاي  پایگاه وظایف که باشد معيارهایی سازمان، یك وجودي ساختار در اگر
 انحرافشات  اصشالح  ششود،  سشنجيده  معيارهشا  ایشن  پایشۀ  بشر  کارکرد اگر و دهد نشان را

 و مأموریت از قسمتی چه در داند می دقيقاً مدیر صورت این در زیرا شود؛ می تر آسان
 گيرد. صورت اصالحی اقدامات باید افراد یا فرد مسووليت
 از بخششی  نام به نظارت و بازنگري آنجا از که است اي نقطه منزلۀ به انحرافات تصحيح
 مشدیران  ،خشورد  مشی  پيونشد  مدیریت وظایف سایر به و شود می دیده مدیریت نظام  تمامی
 دادن سششامان و دگرگششونی یششا هششا طششرح و هششا رنامششهب در نظششر تجدیششد بششا تواننششد مششی

 وظشایف،  و مأموریشت  در تجدیشدنظر  بشا  یشا  کننشد  اصالح را انحرافات هایشان، هدف
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 کنند. تصحيح را سازمان بنيادي وظایف از دورشدن
 عملكرد ضعف نقاط و انحرافات اصالح عملی هاي روش

 و نشاظران  و بازرسشان  توسط نظارت و بازرسی انجام حين در ضعف نقا  شناسایی -4
 رفشع  و امشور  درسشت  انجشام  بشه  نسشبت  شوندگان نظارت  چهره به چهره آموزش و راهنمایی

 موجود هاي ضعف و معایب

 از شونده بازرسی یا شونده نظارت واحد به ها ضعف و معایب اعالم و تعيين -1
 مجموعه و سازمان مراتب سلسله طریق

 تشا  شونده نظارت واحد اقدامات نتایج از ندهکن نظارت واحد مؤثر و مستمر پيگيري -2
 ضعف نقا  و نواقص معایب، رفع از یافتن اطمينان و نتيجه حصول

 بشر  تأکيشد  و آموزششی  جلسات و ها همایش، ها درکارگاه ها ضعف و معایب بيان -1
 آن رفع و اصالح

 وظایف بهتر اجراي براي الزم ها بخشنامه و ها دستورالعمل صدور -1
 راسشتی  و اتقشان  منظشور  به کننده نظارت واحد ميدانی پيگيري نظارت یا بازرسی انجام -1

 ضعف نقا  و نواقص معایب، رفع در شونده نظارت واحد اقدامات از اطمينان و آزمایی
  كنترل و نظارت هاي شيوه

 هشاي  راه از و گونشاگون  هشاي  شيوه با توان می را افراد یا مجموعه و سازمان یك بر نظارت
 هشاي  بنشدي  تقسشيم  و هشا  نشام  نظشارتی،  هشاي  شيوه این از کدام هر براي و داد انجام مختلف
 اجشرا  شيو  و چگونگی نظر از کنترل و نظارت تنها اینجا در ولی کرد؛ انتخاب را متناسبی

 اجراست: قابل شيوه سه به نظارت انجام بندي تقسيم این در .گيرد می قرار بحث مورد
   ممستقي كنترل و نظارت الف(

 نشوع  و هشا  دستگاه کار بر اي واسطه گونه هيچ بدون مدیر که است آن مستقيم نظارت
 ایشن  کنشد.  کنتشرل  را مسائل ترین درشت و ریزترین و باشد ناظر کارکنان و ها فعاليت

 کوچکی بخش در یا کوچك واحدهاي و ها سازمان در معموالً کنترل و نظارت نوع
  است. پذیر امکان سازمان از
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   غيرمستقيم كنترل و رتنظا ب(

 سشازمان،  کشار  بشر  گونشاگونی  ابشزار  و عوامشل  ها، دستگاه طریق از مدیر شيوه، این در
 توانشد  نمی مدیر باشد، گسترده سازمان وقتی کند. می نظارت افراد و ها طرح ها، برنامه

 کند: می استفاده زیر هاي روش و ابزار از بنابراین باشد؛ داشته نظارت امور همۀ بر
 هشاي  بررسی و اخبار که هستند سازمان امور در نظر صاحب افراد از اي عده بازرسان: (3

 گذارند. می مدیر اختيار در را نظارت از حاصل
 مسشووليت  مختلشف  هشاي  بخشش  در کشه  سازمان تر پایين رد  مدیران پایين: رده مدیران (2

 را خود بخش و همجموع بر کنترل و نظارت حيطۀ به مربو  اطالعات و اخبار دارند،
 دهند. می قرار باال هاي مقام اختيار در آورند می دست به مستقيم طور به که

 افشراد،  ،سشازمان  عملکرد مستقيم غير یا مستقيم صورت به اشخاص این ویژه: بازرسان (1
 اختيشار  در را خشود  نظشارت  و بازرسشی  نتيجشۀ  و کشرده  ارزیشابی  را هشا  برنامه و ها طرح

 کارشناسشان  از گشاهی  و داخشل  از گاهی ویژه بازرسان دهند. می رقرا سازمان مدیران
 (419 :4211 آبادي، )علی شوند. می انتخاب سازمان از خارج مطلع

 )خودارزیابی( كنترلی خود روش ج(

 فشرد  نظارت معناي به که است کنترل و نظارت شيو  ترین مناسب و بهترین خودکنترلی،
 بشر  نشاظر  فشرد  هشر  که  طوري به برسد؛ کنترلی خود هب باید نهایت در کنترل است. خود بر

 در مسشووليت  احسشاس  و انگيزه که کند اتخاذ را هایی روش باید مدیر باشد. خود رفتار
 دقيشق  طشور  بشه  شخص شودکه آگاه قدري  به فرد ایمان و وجدان و کند تقویت را افراد
 سازد. برطرف را ضعف نقا  و تقویت را قوت نقا  و کند کنترل و ارزیابی را خود

 كنترلی خود ضرورت و اهميت

 تأکيشد  مشورد  اسشالم  مبين دین در که است مسائلی ترین مهم از یکی کنترلی خود
 باشند. داشته توجه آن به باید همه و است گرفته قرار

 فرماید: می کریم قران در خداوند



 29/      ارت و کنترلنظفصل اول:                   
  

 بِمسا  خَبيسر   اهللَ اِنَّ اهللَ اتَّقُسوا  وٍَ  لِغَسد  قَسدممَ    ام س  نَفْس   لْتَنْظُرْ وَ اهللَ اتَقُوا آمَنوُا الَّذينَ اَيُّهَا يا
   الْفاسِقُونَ هُمُ اُولئكَ اَنْفُسَهُم  فَاَنْسَهُم  اهللَ نَسُوا كَالَّذينَ تَكُونُوا ال وَ ،تَع مَلُونَ

 فشرداي  بشراي  کشه  بنگشرد  بایشد  هرکس و دارید پروا خدا از اید! آورده ایمان که کسانیاي  »
 و، اسشت  آگشاه  کنيشد  مشی  آنچه به خدا که بترسيد خدا از و است فرستاده چه پيش زا قيامت
 کشرد  فراموششی  خشود  دچشار  را آنان نيز او و کردند فراموش را خدا که مباشيد کسانی چون
 (49-41 )حشر/ «.گنهکارند و فاسق افرادي چنين

 تُحَاسبوُا اَنْ قَب لَ سَكماَنْفُ حَاسِبوُا »فرماید: می زمينه این در اسالم)ص( گرامی پيامبر
 (99 :41 ج الشيعه، )وسایل «االَكبَر لِلْعرضِ تَجَهمزوُا وَ تُوزنوُا اَنْ قَب لَ وَزِنوُها

 دقشت  بشه  را آنهشا  و کششند  حساب پاي به را شما آنکه از قبل بکشيد حساب هایتان نفس از »
  «. سازید مهيا را خود تقيام بزرگ روز براي و شوید بازرسی دقت با آنکه از پيش بسنجيد

  فرماید: می مهم این به اشاره با (ره) خمينی امام حضرت
 بشه  نسشبت  و کنشيم  صشحت  بشه  حمشل  را اعمالشان و باشيم داشته ظن حسن دیگران به باید » 

 (11 :41 ج نور، )صحيفه «.کنيم تفتيش را اعمالمان و باشيم داشته ظن  ءسو خودمان
  اید:فرم می دیگر فرازي در ایشان

 را خودمشان  حسشاب  بایشد  را، خودمشان  بکنشيم  مجاهده باید کنيم، مواظبت را خودمان باید » 
 حسشابگرها  اینکه از قبل بکشيد را حسابتان خودتان بکشند. ما از حساب اینکه از قبل بِکشيم
 (411 :41ج )همان، «.بکشند را شما حساب

 دسشتوري  دسشتگاهی  یا منبع زا اینکه بدون شود، تقویت خودارزیابی موضع وقتی     
 از نهشی  و معشروف  بشه  امشر  و کرده مواظبت خود از افراد کليۀ شود، صادر نظارت بر مبنی
 سشپس  ؛خشود  بشر  نظشارت  بشه  موظشف  ابتشدا  افشراد  ۀهمش  اصشل،  ایشن  مطشابق  کنند. می منکر

 .هستند سازمان یا جامعه در انحرافات و خطاها بروز از پيشگيري

 زمينشه  ایشن  در (العشالی  ظلشه  مشد ) اي خامنشه  امشام  العظمشی  اهلل تآیش  حضشرت  رهبري معظم مقام
 و اخشالق  بشه  و خشود  به انسان که است همين خودسازي قدم ترین مهم و اولين » فرماید: می
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 برطرف در سعی و ببيند دقت و روشنی با را خود عيوب کند، نگاه اعتقادي نظر با خود، رفتار
 «.ماسشت  دوش بشر  تکليفشی  ایشن  و آیشد  برمشی  مشا  ودخش  عهشده  از این باشد. داشته آنها کردن
 (11/9/13 فطر، عيد نماز هاي )خطبه

 دیشن  بزرگشان  و (السشالم  )علشيهم  معصشومين  کشالم  و کشریم  قرآن نورانی آیات به توجه با     
 زنشدگی  جمله از زندگی شوون همۀ در بایست می ارزیابی خود و کنترلی خود موضوع
 فرآینشد  و افشراد  در الزم هشاي  زمينه و شرايط مهم این تحقق براي و باشد، جاري کاري
 کند حرکت اي گونه به باید سازمان دیگر عبارت به شود؛ ایجاد سازمان هر توسط امور
 را خشود  عملکشرد  و رفتار افراد و شده برانگيخته افراد در مسووليت احساس و انگيزه که

 و کننشد  تقویت و بدانند را ودخ قوت نقا  و دهند قرار ارزیابی و مراقبت مورد همواره
  .بردارند گام خود هاي ضعف و ها کاستی کردن برطرف جهت در

 سازمانی عملكرد ارزیابی خود

 و سشازمان  هشاي  فعاليت به نسبت جامع و منطقی، منظم بازنگري مفهوم به 1ارزیابی خود
 تشا  کنشد  مشی  کمك سازمان به ارزیابی خود .است تعالی الگوي یك اساس بر آن نتایج

 از حرکشت  چگشونگی  و مطلشوب  وضشعيت ، موجشود  وضشعيت  همشواره  تعشالی،  سفر در
، اميشري ) دهنشد  قشرار  بشازنگري  و ارزیشابی  مورد را مطلوب وضعيت به موجود وضعيت
 (41 :4211، سکاکی

 مشدیریتی  و سشازمانی  عملکرد، ارزیابی خود و اظهاري خود شيوه با توان می امروزه     
 طشرح  و مناسشب  سشازوکار  ایجاد با سازمانی وظایف انجام رد را زیرمجموعه واحدهاي
، ماهشه  سشه  زمشانی  هشاي  بشازه  در مهشم  موضشوعات  در کليشدي  هشاي  ششاخص  و سؤاالت

 آن اسشتمرار  و هزینشه  کشم  روش ایشن  داد. قرار ارزیابی و پایش مورد ساالنه و ماهه شش
 معظشم  مقشام  تکشار اب بشا  ایران اسالم جمهوري مسلح نيروهاي و ها سازمان در .است ميسر

 اششراف  » عنشوان  تحشت  ارزیابی خود موضوع (العشالی  ظله مد) اي خامنه امام حضرت رهبري
                                                 

1.Self Assessment 



 31/      ارت و کنترلنظفصل اول:                   
  

 ایشن  اسشت  تکامل حال در روز به روز و است جاري کنون تا 4213 سال از « فرماندهی
 و کوتشاه  زمشانی  مقشاطع  در پيوسشته  تشا  کنشد  مشی  کمك مدیران به ارزیابی نظام و روش

 مسشووليت  تحت واحدهاي امور انجام روند و عملکرد، وضعيت نجریا در شده تعریف
 اهداف تحقق و ها برنامه اجراي، وظایف بهتر هرچه انجام در را ها آن و قرارگيرند خود

 .نمایند هدایت
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 مقدمـه

 رد.دا عهشده  بشه  را هشا  سياسشت  اجشراي  وظيفه دیوانساالري کشور، هر سياسی نظام در
 از بایشد  دیوانسشاالري  ششود  نائشل  موردنظر اهداف به نظام هر هايسياست آنکه براي

 سشازي  سشالم  در باالیی اهميت از اداري کنترل دليل همين به باشد. برخوردار سالمت
 کلشی  مفهشوم  به دولت توسط که گوناگونی هاي سياست است. برخوردار اداري نظام
 کارآمشدي  و دقيشق  کنتشرل  و نظشارت  بشا  هکش  صشورتی  در شود می اجرا و تصویب آن

  شوند. می مشکل دچار اهداف به دستيابی در نشود همراه
 بشه  دسترسشی  نيشز  و دهشد می ارائه شهروندان به که خدماتی به توجه با اداري نظام

 رو ایشن  از و اسشت  داشته قرار استفاده سوء و انحراف معرض در همواره دولتی منابع
  اند. شده تأسيس آن عملکرد و اعمال بر کنترل جهت سیبازر و نظارتی سازمانهاي
 و اسشت  کششورها  تمشامی  در رایشج  ايپدیشده  اداري نظشام  بر عام معناي به نظارت
 در بازرسشی  نقشش  بشه  توجه با شود.می محسوب آن ابزار ترین مهم عنوان به  1بازرسی
 ايهششخواسششته و شششهروندان حقششوق تضششمين و قانونگششذاري اهششداف تحقششق و تششأمين

 امشروزه ، جامعشه  ابعشاد  و سشطوح  تمامی به آزادي و امنيت عدالت، تعميم و حکومت
 و سشالم  کارآمشد،  اداري نظشام  و دولشت  تحقشق  ابشزار  و هشا دولشت  تمشامی  توجه مورد

-مشی  نيز گذشته هايدولت و هازمان در حتی را نظارتی سازوکارهاي است. مطلوب

 حضرت متقيان موالي و پيامبر)ص( نیحکمرا شيوه و اسالم هايآموزه در دید. توان
 امور متصدیان و حکومت سالمت تامين جهت مختلفی رهنمودهاي نيز السالم( )عليه علی

 نيشز  خشوب  حکمرانشی  همچون امور اداره جدید نظریات در است. شده ارائه عمومی
 غيرقابشل  اصشلی  فسشاد  از پيشگيري جهت آنها از بازرسی و اداري هاي دستگاه کنترل
 است. انکار

                                                 
1 inspection  



 35/     بازرسیفصل دوم:                   
  

 حُسشن  ،اهشداف  تحقشق  بشه  کمشك  دراي  برجسشته  نقش سازمانی هر در بازرسی نظام
 در امر این .دارد سازمان تعالی و عملکرد مستمر بهبود و مدیریت کيفيت،امور جریان
 بيششتري  تاهميش  ،دارند ارتبا  آن با مردم از عظيمی بخش که دولتی مدیریت حوزه
 قشانون  یعنی،کششور  اداره سشند  تشرین  اصشلی  در مهم این منظور همين به .کند می پيدا

 پيش آن براياي  ویژه سازوکار و گرفته قرار تصریح مورد آن 411 اصل در، اساسی
 کشه اي  سشازنده  ونقشش  بازرسشی  وجایگشاه  اهميشت  بشه  باتوجه بنابراین.است شده بينی
 هداششت  هشا  سشازمان  در ومقررات قوانين صحيح واجراي امور جریان حُسن بر تواند می

 اسشت.  بررسی و بحث قابل و اهميت داراي گوناگون ابعاد از بازرسی موضوع ،باشد
 (11 :4291، نخعی)
 بازرسی تعریف .3

 است: آمده دهخدا نامۀ لغت در و است تفتيش معناي به بازرسی
 دهخشدا:  نامشه  )لغشت  اسشت.  چيشزي  یشا  کسشی  دربار  وجو جست بازرسی، عمل بازرسی،»

1431) 

 کاویشدن،  جُسشتن،  پژوهيشدن،  معنشاي،  به و است تفتيش عربی واژه ترجمۀ بازرسی
 وارسشی،  کشاوش،  تجسشس،  تفحشص،  چيشزي،  ظشاهر  در نظشردادن  جوکردن،و جست

 (41 :4211 )فقيه، است. شده استعمال بررسی و جویی پی

 و اسشت  آمده چيزي یا کسی دربار  تفتيش و جوو جست معنی به لغت در بازرسی
 کشه  اسشت  داري هدف و شده ریزي برنامه عميق، دقيق، ارزیابی و کنترل اصطالح، در
 مقشررات،  و قشوانين  دسشتور،  وظشایف،  صشحيح  اجشراي  از اطمينشان  حصشول  منظشور  به

 شود، می انجام سازمان یك در امور روند چگونگی و ها فعاليت و ها برنامه ،ها مأموریت
 نگریسشتن،  ،کشردن  نظر معناي به بازرسی است. فرماندهی و مدیریت شوون از بازرسی

 است. آمده نيز فراست و زیرکی نگرش، نظر،
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 بازرسی اهميت .2

 بشه  کمشك  در اي برجسشته  نقشش  ،مشدیریتی  فراینشدهاي  از یکی عنوان به بازرسی نظام
 مشدیریت  حشوزه  در امشر  ایشن  .دارد هشا  سشازمان  در امور جریان حُسن و اهداف تحقق
 .کنشد  مشی  پيشدا  بيششتري  تاهميش  ،دارند ارتبا  آن با مردم از  عظيمی بخش که دولتی

 جمهوري اساسی قانون یعنی ؛کشور اداره سند ترین اصلی در مهم این منظور همين به
 آن براي اي ویژه کار و ساز و گرفته قرار تصریح مورد آن 411 اصل در ایران اسالمی

 است. شده بينی پيش
  (العالی ظله مد) اي نهخام امام حضرت رهبري معظم مقام منظر از بازرسی جایگاه و اهميت

 العشالی(  ظلشه  مشد ) اي خامنشه  امشام  العظمشی  اهلل آیشت  حضشرت  ایشران  اسالمی انقالب معظم رهبر
 نظشارت  و بازرسشی  نظشام  اثربخششی  و کارآمشدي  ضشرورت  و جایگشاه ، اهميت بر همواره
 .داننشد  مشی  گذار تأثير و خطير، مهم خيلی امري را بازرسی موضوع و دارند و داشته تأکيد

 بشه  صشرفاً  اینجشا  در و دارد مبسشو   ششرح  به نياز موضوع این در له معظم هاي دیدگاه يانب
   :شود می اشاره اجمال طور به ایشان انتظارات و مهم محورهاي و نکات از برخی

   خطير و مهم یمسئوليت بازرسی( الف

 نظشام  در را هشا  مسشووليت  دششوارترین  از یکشی  بازرسشی(  )سشازمان  عزیزم دوستان 
 خدا و بشمارید مهم را خطير مسووليت و را سنگين بار این اند. گرفته دوش بر میاسال

 مسشووالن  و رئشيس  دیشدار ) .دهيد انجام را وظيفه این وسواس و دقت با و کنيد شکر را

 (1/1/4211 تاریخدر رهبري معظم مقام با کشور کل بازرسى سازمان
  ترتيشب  آن نتشایج  بشه  و شود عمل بهنگام و دقيق اگر و است مهم بازرسی بگویيد 
 تشاریخ  :)همشان  دارد. امشور  اصشالح  در اي ارزنشده  بسشيار  و مشؤثر  نقشش  ششود،  داده اثر

31/41/4211)  
 نيروهاي جمله از ها دستگاه همۀ مهم هاي بخش از یکی است. مهم خيلی بازرسی 

 ششاءاهلل  إن اسشت.  مسووالن وگوش چشم مثل واقع در که است بازرسی بخش، مسلح
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 )دیشدار  دهد. قرار هست که آنچه تراز وشنوا بيناتر را ها وگوش چشم این وندخدا که

 بشا  ایشران  اسشالمی  جمهوري مسلح نيروهاي وسایر مسلح نيروهاي کل ستاد بازرسی مسوولين

  (41/1/4291 تاریخ در رهبري معظم مقام
 ،داخشل  ششما  چششم  و باششيد  نگرش مشغول دایم باید است. مهمی ۀلومس بازرسی 

 بشار  زیشر  کشه  نيسشت  ایشن  خشوب  مشدیر  اسشت.  ایشن  خوب مدیر یك ببيند؛ را هدستگا
   (31/41/4211 تاریخ :)همان بشود. خم ها پرونده

  است مدیریت حُسن ابزار بازرسی ب(

 « بایشد  مختلشف  سشطوح  در کششور،  مشدیران  همشه  کشه  است اي نقطه یك بازرسی 
 و دلسشوز  مشدیران  چشون  .است مدیریت سنحُ ابزار چون بشمارند مغتنم را آن وجود
 بشه  کامشل  هوششياري  بشا  او دسشتگاه  در هشایی  گشوش  و ها چشم اینکه از هدف، داراي

 «.کننشد  مشی  اسشتقبال  کننشد،  مشی  منعکس و بينند می را نقا  و کنند می نظارت کارشان
 تششاریخدر رهبششري معظششم مقششام بششا کشششور کششل بازرسششى سششازمان مسششووالن و رئششيس دیششدار)

1/1/4211) 

 زرسیبا اهداف .1

 قشانون  اجرایشی  نامشۀ  آیشين  و کشور کل بازرسی سازمان تشکيل قانون مفاد مالحظۀ با
 است: شده  بيان بازرسی براي زیر اهداف آن، با مرتبط بازرسی آیين و مزبور

 امور جریان برحسن نظارت الف(

 برحسشن  نظشارت » را بازرسشی  هدف کشور کل بازرسی سازمان تشکيل قانون 4 ماد 
 اسشت؛  کشرده  بيشان  «و... اداري هشاي  دسشتگاه  در قشوانين  صحيح اجراي و امور جریان

 قشانون  اجرایشی  نامشه  آیشين  11 ماده الف قسمت از 4 بند و 1 ماد  الف بند در همچنين
 بشه  بازرسشی  آیشين  9 ماده در و «محوله... وظایف انجام و امور جریان حسن» به مزبور

 مشواد  مششترک  و صشریح  نقشل  اساسبر بنابراین است؛ شده اشاره «امور جریان حسن»
 .است امور جریان حسن از اطمينان حصول بازرسی هدف مزبور،



 بازرسی و نظارت؛ ابزار حسن مدیریت /      38
 

 قوانين صحيح اجراي بر نظارت ب(

 ماد  و ایران  اسالمی جمهوري اساسی قانون 411 اصل مطابق شد اشاره که طور همان
 مزبشور،  سازمان تشکيل و وجودي فلسفه کشور، کل بازرسی سازمان تشکيل قانون 4

 مقررات و قوانين صحيح اجراي و امور جریان حسن بر قضائيه قوه نظارت حق تحقق
 بشر  نظشارت  بازرسشی،  هدف دومين بنابراین شده؛ بيان سازمانی اداري هاي دستگاه در

 .است مقررات و قوانين صحيح اجراي
 مستمر بازرسی انجام ج(

 مستمر بازرسی انجام را بازرسی هدف و منظور ،مزبور قانون اجرایی نامه آیين 1 ماد 
 بازرسشی  کششور،  کشل  بازرسی سازمان تشکيل قانون 1 ماد  در ولی است؛ کرده بيان

 دیشده  هم مانند فعاليت و هدف اینجا در است. آورده بازرسی وظایف وجز را مستمر
 و رویشه  وظشایف،  سشنخ  از بيششتر  مسشتمر  بازرسشی  انجشام  کشه  رسد می نظر به اما شده؛

 .است عملکرد یا موضوع كی از بازرسی اهميت
 و دارد اصشلی  هشدف  یشك  نظارت و بازرسی که گرفت نتيجه توان می درمجموع

  ببا،  برنامببه، وظببایف اجببرا  حُسببن از الزم اطمینببان و آگببا ی کسبب » از اسششت عبششارت آن

 و  با  ضبفف  اصالح و شناخت نیز و سازمانی ا داف تحقق و مقررات و قوانین ا،  طرح ا،  مأموریت

 «. ا  انحراف
 داردکشه  وجشود  بازرسشی  بشراي  نيشز  فرعی اهداف، بازرسی اصلی هدف بر عالوه

 :از است عبارت آن ترین مهم

 سازمان مدیریت و عملکرد، وضعيت ارزیابی -4

 آن اثربخشی و ها برنامه کيفی و کمّی پيشرفت و اجرا ارزیابی -1

 انسازم اهداف وتحقق راهبردهاهاي،  سياست اجراي ميزان ارزیابی -2
 سازمان در مقررات و قوانين اجراي نحو  ارزیابی -1
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 تعميم و برجسته اقدامات و ها نوآوريها،  خالقيت، ابتکارات ،قوت نقا  شناخت -1
 سازمان سطح در آن

 اقشدامات  انجشام  و موجشود  مشکالت و موانع ضعف، نقا  شناخت و یابی عارضه -1
 نآ حل براي الزم اصالحی

 ها آن رشد براي راهکار ارائه و شایسته و مستعد، خالق عناصر شناسایی -1

 تعشالی  و سشازنده  هشاي  هماهنگی و تعامالت تقویت و همگرایی ،افزایی هم ایجاد -1
هشا،   برنامشه هشا،   سياسشت  اجراي در زیرمجموعه واحدها و سازمان مرکزیت بين بخش

 سازمانی هاي مأموریت و وظایف

 بهبششود و اصششالح بششراي عمششل صششحنه در هاواحششد هششدایت و آمششوزش ،راهنمششایی -9
 عملکرد

  بازرسی انواع .7

 هشاي  ششيوه  بشا  بازرسشی  و نظشارت  تنشوع  ششاهد  مشدیریت،  قلمشرو  گستردگی لحاظ به
 بازرسشی  انشواع  بحث در هستيم. سنتی و محدود بازرسی هاي روش مقابل در مختلف
 ،اجشرا  و عمليشات  سشطح  عمليشات،  انجشام  زمشان  مرجشع،  شکل، ماهيت، مانند عواملی
 دارند. نقش ...و قانون وردها، رویك اهداف،
 سازمان وظایف شرح بيان در کشور کل بازرسی سازمان تشکيل قانون 1 ماد  در

 و العشاده  فشوق  بازرسشی  مستمر، بازرسی است: شده اشاره بازرسی دسته سه به بازرسی
 موردي. بازرسی

 هشا،  بازرسشی  ردکشارب  نوع و سازمانی هاي ضرورت و مذکور بندي دسته مالحظۀ با
 نوع دو به کلی و شکلی جنبۀ از بازرسی مبحث، این در مختلف عوامل از نظر صرف

 است. تقسيم قابل «پنهانی» و «آشکار»
 )محسوس( آشكار بازرسی -3

 سشوي  از قبلشی  آگاهی و ریزي برنامه با و علنی صورت به محسوس یا آشکار بازرسی
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 آششکار  بازرسشی  د.ششو  می انجام شونده یبازرس واحد به اطالع و کننده بازرسی واحد
  از:  است عبارت که شود انجام زیر روش سه به تواند می

 مشنظم  و مشدون  برنامشۀ  اسشاس  بشر  بازرسی روش این )سيستماتيك(: اي برنامه بازرسی الف(
  عمومی بازرسی هاي هيوت حضور با و سازمان بازرسی سوي از قبلی اعالم با و ساالنه

 بازرسشی  اي، برنامشه  بازرسشی  بشه  شود. می انجام زیرمجموعۀ هايواحد از تخصصی و
 شود. می گفته نيز مستمر بازرسی و سيستماتيك

 نظشر  از آن مختلشف  هشاي  بخشش  و سشازمان  عملکشرد  معموالً اي برنامه بازرسی در
 کنترل مقررات، و قوانين اجراي نحو  ها، برنامه و ها طرح اجراي ذاتی، وظایف انجام

 بشزرگ  سازمانی واحد یك سطح در امور اثربخشی و اهداف تحقق حو ن و فرایندها
 مورد مشابه، و کوچك سازمانی واحد چند یا استان یك عملکرد مانند وسيع؛ نسبتاً و

 گيرد. می قرار ارزیابی
 مراتشب  سلسشله  دسشتور   بشه  یشا  ضشرورت  بشه  بنشا  بازرسشی  روش ایشن  موردي: بازرسی ب(

 مشوردي،  بازرسشی  اهشداف  و رویکردهشا  شود. می امانج سازمان فرماندهی یا مدیریتی
 یشك  ییپاسشخگو  و خشدمات  ۀارائش   ونحش  قسشمت،  یشا  واحشد  یشك  عملکشرد  ارزیابی

 حشواد،،  یشا  وقشایع  کارکنشان،  جشرایم  و تخلفشات  ششکایات،  بشه  رسشيدگی  مجموعه،
 طششرح، یششا برنامششه یششك اجششراي ميششزان ارزیششابی مششدیران، یششا مششدیر عملکششرد ارزیششابی

 و موضشوع  اقتضشاي  بشه  بنشا  مشوردي  بازرسشی  است. مشابه واردم یا خاص موضوعات
 شود. انجام شونده بازرسی واحد به قبلی اعالم و اطالع با تواند می آن هدف

 ششود،  انجشام  ششونده  بازرسشی  واحشد  قبلشی  اطالع بدون که بازرسی ناگهانی: بازرسی ج(
 ناگهشانی،  بازرسشی  اهشداف  و رویکردهشا  شود. می ناميده مترقبه غير یا ناگهانی بازرسی
 خشاص،  موضوع یك در امور انجام چگونگی پاسخگویی، نحو  آمادگی، ميزان ارزیابی
 است. ...و مدیران کارکنان، عملکرد یا رفتار صحت
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 بششا اگششر کششه اسششت بازرسششی هششاي روش و نششوع مششؤثرترین از یکششی ناگهششانی بازرسششی
 عملکشرد  از را يشدي مف بسشيار  و واقعشی  نتشایج  ششود،  انجشام  صشحيح  و دقيق گذاري هدف

 داشت. خواهد همراه به بازرسی مورد موضوع یا سازمان
 نتشایج  و رویکردهشا  از تلفيقشی  و ترکيشب  تواند می ناگهانی بازرسی کاربردهاي و محاسن
 رفتشار  و سشازمان  عملکشرد  پنهشان  زوایشاي  حقيقت در و باشد پنهان و آشکار هاي بازرسی
 نقشا   و معایشب  از بعضشی  روي مشدیران  خشی بر اسشت  ممکن زیرا دهد؛ نشان را کارکنان
 کنند؛ پنهان را آنها موقت طور به یا بگذارند سرپوش خود عملکرد هاي نارسایی و ضعف

 دادن جلشوه  وارونشه  یشا  حقشایق  کتمشان  براي فرصتی غيرمترقبه، و ناگهانی بازرسی در ولی
 را مسشائل  ينشی ع و واقعشی  صورت به توانند می بازرسان و ندارد وجود عملکردها و مسائل
 کنند. ارزیابی و ببينند

 ناگهانی بازرسی محاسن

 بشه  کارکنشان  پاسشخگویی  و کشاري  انضشبا  ، آمشادگی  ضریب ناگهانی بازرسی انجام -4
 دهد. می افزایش را مشتریان و مراجعين

   کند. می تقویت عمل و رفتار صحت به را مدیران و کارکنان امتزال ناگهانی بازرسی -1

 است.. مؤثر مدیران و کارکنان خودکنترلی و مسووليت ساساح ایجاد در و

 کشار  عملکرد عينی و موجود هاي واقعيت از خيلی، ناگهانی بازرسی شيوه از استفاده با -2
   شود. می آشکار بازرسی هنگام در سازمان و کنان

 و معایب،ضعف نقا  ن کرد کتمان و نمودن مخفی امکان ناگهانی بازرسی در -1
 تشري  دقيشق  اطالعشات  لشذا  یابشد،  مشی  کشاهش  مربشو   کارگزاران سوي از انحرافات

 .آید می دست هب

 رفشع  چگشونگی  از اطمينشان  حصشول  منظشور  بشه  که است بازرسی نوعی پيگيري: بازرسی( د
 انجشام  سشازمان  از قبلشی  بازرسشی  نتشایج  مصشوبات  اجراي و نواقص و معایب ضعف، نقا 
 گيرد. می
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 ششدن  برطشرف  و نشواقص  معایشب،  رفشع  از طمينانا حصول پيگيري، بازرسی از هدف
 احصا اوليه بازرسی در که است شونده بازرسی واحد عملکرد در موجود هاي کاستی

 .است شده
 ششامل  آن کامشل  فراینشد  انجشام  و باششد  که نوع هر از بازرسی عمليات انجام از پس

 اتخشاذ  و انیگش  فرمانشده  یشا  سشازمان  مشدیر  بشه  مربوطشه  گشزارش  ارائه و نتایج بندي جمع
 واحشد  بشه  نشواقص  و معایشب  ضشعف،  نقشا   ویشژه  بشه  بازرسی؛ نتایج مقتضی؛ تصميمات

 ضشعف،  نقشا   رفع براي الزم فرصت و زمان  آن، در و شود می منعکس شونده بازرسی
 رفشع  ميزان و چگونگی شده، تعيين مهلت اتمام از پس و شود می تعيين نواقص و معایب
 مشورد  مجشدد،  بازرسشی  وسشيلۀ   بشه  کيفشی  و  کمی ظرن از نواقص و معایب ضعف، نقا 

 پيگيشري  بازرسی بنابراین گویند؛ می «پيگيري بازرسی» آن، به که گيرد می قرار ارزیابی
 نقشا   رفشع  چگونگی از اطمينان حصول منظور به که بازرسی عمليات» از: است عبارت
 مصشوبات  و اتتصميم اجراي و سازمان از قبلی بازرسی نتایج نواقص و معایب ضعف،

   «.شود می انجام آن عملکرد بهبود منظور به اتخاذشده
 یکی شود، انجام کيفيت با همراه و دقيق و موقع به پيگيري بازرسی که صورتی در

 عملکشرد  بهبشود  وتضشمين  ضشعف  نقشا   رفع منظور به بازرسی هاي روش ترین مؤثر از
  بود. خواهد مجموعه یك

 (محسوس نا) پنهانی بازرسی -2

 گفتشه  نيشز  « مبشدل  لبشاس  بازرسشی  » یا « محسوس نا بازرسی» آن به که پنهانی ازرسیب
  ارزیابی امکان، محسوس یا آشکار بازرسی طریق از که شود می انجام زمانی شود، می
 ایشن  نباشد. پذیر امکان فرد یك یا واحد یك عملکرد نحو  یا موضوع یك بررسی و

 د.شو  انجام مختلف هاي پوشش در ندتوا می و قبلی اطالع بدون بازرسی نوع
 هشاي  سشوژه  اجشراي  بشا  یا واقعی صورت به مسائل محسوس، نا و پنهانی بازرسی در
 گيرد. می قرار ارزیابی و بررسی مورد فرضی
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 رفتار نحو  پاسخگویی، نحو  آمادگی، ميزان ارزیابی، پنهانی بازرسی اهداف و رویکرد
 انجشام  و خشدمات  ارائشۀ  چگشونگی  رجشوع،  اربشاب  بشا  کارکنشان  و مشدیران  برخورد و

 است. ...و پنهان تخلفات و جرایم کشف وظایف،
 پنهانی بازرسیهاي  ویژگی

 خشودداري  و المال بيت نگهداري و امانتداري بر محافظت موجب پنهانی بازرسی -4
 شود. می آن به درازي دست از

 و گشردد  می رجوع بابار و مردم با مدارا و مراعات به التزام سبب پنهانی بازرسی -1
 و غيرقانونی برخورد از لذا است. بازرس رجوعی ارباب هر دهد می احتمال کارگزار

 وکارکنشان  کشارگزاران  خشودکنترلی  موجب این و ترسيد خواهد مراجعين با ادبانه بی
 شود. می

 خيانشت  و خشالف  موارد در یارگيري و شبکه تشکيل از بازدارنده پنهانی بازرسی -2
 ایفشاي  در آن داشتن نگه فعال و سازمان نمودن زنده بازرسی نقش مجموع در و است

 .است خالف و جرم هرگونه از پيشگيري و ها مسووليت

 کنشان  کشار  عملکشرد  پنهشان  زوایشاي  از خيلشی  بشه  تشوان  می پنهانی بازرسی ازشيوه -1
  یافت. دست نيست پذیر امکان وآشکار علنی بازرسی طریق از که وسازمان

 از بعضشی  اعالم در علنی بازرسی در است ممکن که احتمالی محذورات و موانع -1
 وجشود  مخفشی  و پنهشانی  بازرسشی  در باششد  داششته  وجشود  وجشرایم  تخلفشات  و موارد

 و مسووالن به حقایق وگزارش انعکاس امکان لذا و بود کمترخواهد یا داشت نخواهد
  است. بيشتر مدیران

 3 بازدید .7

 سشطوح  در کارکنشان  و مشدیران  نشزد  هشا  نوششته  و محشاورات  رد که هایی واژه از یکی
 ادارات مشدیران  و کارکنشان  حتی و مردم عامۀ اجرایی، و ميانی عالی، از اعم مختلف

                                                 
1. visit-review  
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 گيرد، می قرار استفاده مورد بسيار وکنترل، نظارت ،بازرسی جاي به ها سازمان بازرسی
 ابتکشار  و کشاربرد  عمشق  و سشطح  هشدف،  ،مفهوم و معنا نظر از که  است «بازدید» واژ 
 اسشت   عبارت بازدید واقع در است. متفاوت نظارتی هاي روش سایر با آن فاعل عمل

 کشه  موضشوع  یشا  مجموعشه  یشك  عملکشرد  وضشعيت  حضشوري  بررسشی  و مشاهده» از
 هششاي نامششهبر ،وظششایف اجششراي وضششعيت آخششرین از اطمينششان و آگششاهی منظششور بششه

 ؛«ششود  مشی  انجشام  مسشوول  مقامشات  سشوي  از انتظشار  مشورد  اقشدامات  یشا  شده  بينی پيش
 از ميشدانی  اششراف  و آگشاهی  منظشور  بشه  واحشدها  از حضوري بازدید دیگر، عبارت به

 اجشراي  و هشا  سياسشت  اهشداف،  تحقشق  ميشزان  ،مجموعشه  یشا  سشازمان  وضعيت آخرین
 ،مدیر، رئيس) مسوول مقام باالترین سوي از معموالً که است شده بينی پيش هاي نامهبر

 .گيرد می صورت واحد هر در (هفرماند
 بازدید از هدف

 کلشی  وضشعيت  از مشدیر  یشا  رئيس اطمينان و اشراف حصول بازدید، از هدف معموالً
 هششا، فعاليششت وظششایف، هششا، برنامششه اجششراي چگششونگی و زیرمجموعششه افششراد عملکششرد
 هاست. سياست و اهداف تحقق سازمانی، هاي مأموریت

 بازدید و لكنتر نظارت، بازرسی، اشتراك وجوه

 ششود  می حاصل نتيجه این بازرسی و کنترل نظارت، محوري و ترکيبی تعاریف بررسی از
 در نظارت و بازرسی کنترل، واژ  سه که  هرچند دارد؛ وجود آنها بين مشترکی وجوه که

 را واژه سشه  ایشن  برخی اما رود؛ می شمار به مدیر اصلی وظایف از یکی مدیریت، فرهنگ
 و تششابهات  و بشوده  مفهشوم  و معنشا  یشك  داراي کشه  معتقدنشد  و برند می ارک به هم کنار در

 (11 :4211 )فقيه، دارد: وجود واژه سه این بين زیر، مشترک وجوه
 در ترتيشب  بشه  سشه  هر اگرچه هستند؛ مترادف هایی واژه کنترل، و نظارت بازرسی، -4

 مششابه  مفهشوم  و امعنش  در ولشی  دارنشد؛  متفشاوتی  ریشۀ التين و عربی فارسی، هاي زبان
 یکدیگرند.
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 هستند. مدیریت مهم اصول از -1
 است. ضروري آن قلمرو و مدیریت شناخت آنها از یك هر فرایند شناخت براي -2
 است. الزم بودن منظم و مستمر دليل به فرایند این براي ریزي برنامه -1
 است. مطرح «مقایسه» فرایند آنها همۀ در -1
 شود. می فراهم مدیریت براي الزم عاتاطال هرکدام، انجام با -1
 معيارهششاي و هششا برنامششه بششا شششده انجششام اقششدامات و عمليششات تطبيششق و سششنجش -1

 آنهاست. از هریك اصلی محور شده، بينی پيش
 است. نظر مد احتمالی انحرافات اصالح و شناخت -1

 بازدید و كنترل و نظارت بازرسی، افتراق وجوه

 کشه  دارد وجشود  مشواردي  و یابشد  نمشی  تحقق ناظر حضور با الزاماً کنترل و نظارت -4
 نحشو   از گشزارش  تهيشه  ماننشد  گمشارد؛  مشی  همت دور راه از کنترل به نظارتی دستگاه

 عملکردها. و ها فعاليت آمار ها، بخشنامه ها، دستورالعمل مقررات، امور، انجام
 مششاهدات  بشا  وي زیشرا  است؛ ضروري بازرس فيزیکی حضور بازرسی، انجام در -1

 دهد. می قرار ارزیابی مورد را وضعيت و مدارک اسناد، مسائل، امور، جریان خود،
 بشا  مصشداق  لحشاظ  از کنتشرل  و نظشارت  بازرسشی،  واژ  سشه  کشه  انشد  عقيشده  این بر برخی -2

 و انشواع  از یکشی  بازرسی و دارد اي گسترده معناي نظارت که شکل بدین متفاوتند؛ یکدیگر
 دو ایشن  نتيجۀ نيز کنترل و اخص بازرسی و اعم نظارت دیگر عبارت هب است؛ نظارت اشکال
 (11 :4211 )فقيه، است. کنترل بازرسی، و نظارت نهایی فلسفۀ تر روشن عبارت به است.

 و هشا  علشت  عملکردهشا،  و موضشوعات  مسائل، عميق و دقيق روند بررسی به بازرسی، در -1
 شود. می پرداخته آن نتایج و امور فرایند به لکنتر و نظارت در ولی شود؛ می توجه ها چرایی

 سشایر  متخصص کارشناس از استفاده با و سازمان  رسمی بازرسان توسط، بازرسی -1
 مشدیران  همۀ هميشگی و اصلی وظيفۀ کنترل، و نظارت ولی شود؛ می انجام ها قسمت
 .شود انجام مستمر طور به باید که است
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 بازدید و كنترل، نظارت، ازرسیب ها كاركرد و ویژگی مقایسۀ جدول

 

 بازدید كنترل / نظارت بازرسی موضوع

 هدف
 حُسن از اطمينان حصول

 امور جریان

 حُسن از اطمينان حصول

 امور جریان

 کلی وضعيت از آگاهی

 امور

 شونده بازدید غالباً ناظر بازرس عمل ابتكار

 رسمی بازرسان توسط اجراء نحوه

 کارشناسان و ناظران توسط

 باال مراتب سلسله خصصمت

 دستی

 و فرماندهان، رؤسا توسط

 ارشد مدیران

 كيفيت و سطح

 بررسی

 و دقيق ارزیابی و بررسی

 امور، انجام روند جامع

 وظایفها،  برنامه، مقررات

 سازمانی

 ارزیابی و کنترل

، مقررات، امور انجام روند

 سازمانی وظایفها،  برنامه

 کلی وضعيت کنترل

 امور، انجام روند

 سازمانی وظایفها،  برنامه

 آشکار معموالً آشکار پنهان و آشکار اجرا روش

 اي توصيه و دستوري اصالحی و آموزشی اصالحی و آموزشی رویكرد
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 مقدمه

 زمال ششرایط  و زمينشه  تشا  اسشت  الزاماتی و مقدمات مستلزم نظارت و بازرسی عمليات
 نظشارت  یشا  بازرسی انجام براي شود. مهيا حيث هر از آن مؤثر و موقع به انجام جهت

 بازرسی عمليات فرآیند قالب در و بينی پيش هدفمند و منظم طور به اجرا مراحل باید
 از: است عبارت عمليات فرایند و مراحل این .شود ریزي برنامه و طراحی

 نظارت و بازرسی عمليات از پيش اقدامات الف(
 نظارت و بارسی عمليات حين اقدامات ب(
 نظارت و بازرسی عمليات از پس اقدمات ج(

 داده توضشيح  ذیشل  شرح  به که است اقداماتی و ها گام داراي فوق مراحل از کدامهر
 شود: می

 نظارت و بازرسی عمليات از پيش اقدامات الف(

 و دقيشق  ریشزي  برنامشه  نيازمنشد  اثشربخش  و کارآمشد  نظارت و بازرسی عمليات اجراي
 است: زیر مراحل انجام

 نظارت و بازرسی اهداف تعيين 
 نظارت و بازرسی موضوع تعيين 
 نظارت و بازرسی هاي شاخص و محورها تعيين 
 نظارت و بازرسی عمليات ریزي برنامه 
 الزم هاي هماهنگی انجام و سازماندهی 
 ناظران و بازرسان توجيه و آموزش 

 نظارت و بازرسی اهداف تعيين -3

 بشراي  .اسشت  اهشداف  عيينت نظارت، و بازرسی عمليات از قبل اقدامات در گام اولين
 بازرسی از هدف باید ابتدا مجموعه، یا سازمان یك عملکرد ارزیابی و بازرسی انجام
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 کسشب  و ارزیشابی  بازرسشی،  از هدف آیا که معنی این به کرد؛ خصمش را ارزیابی و
 و ییآکشار  و عملکشرد  جریشان هشا،   برنامشه  اجراي سنحُ از اطمينان و شناخت، آگاهی

 و بررسی ویا ؟ است مدیران و عملکردکارکنان و رفتار یا ،سازمان اقدامات اثربخشی
 شناخت و و تحقيق یا است، ...و محصول وتوليد خدمات ميزان و وضعيت از آگاهی

 اسشت؟  افتشاده  اتفشاق  که است اي حادثه وقوع یا مشکل معضل، انحراف، وجود علت
 نظشارت  و بازرسشی  عمليشات  در اصشلی  مقصشود  و نهایی نقطۀ واقع در ،هدف تعيين با

 شود. می مشخص
 نظارت و بازرسی موضوع تعيين -2

 موضشوع  دو معمشوالً  ششود.  می تعيين نظارت و بازرسی موضوع اهداف، تعيين از پس
 :گيرد می قرار نظر مد بازرسی انجام براي زیر

 بنشا  و هشا  برنامشه  و وظایف شرح ،عملکرد معيارهاي اساس بر سازمانی: عملكرد ارزیابی 
 و بازرسشی  برنامشۀ  در آن هشاي  قسشمت  از بعضی یا سازمان یك عملکرد ضرورت، به

 .گيرد می قرار نظارت
 عملکشرد  در انحرافشاتی  یشا  هشا  ناهنجشاري  حشواد،،  اوقشات  گشاهی  خاص: موارد بررسی 

 نظشارت  و بازرسشی  مشورد  ویشژه  ورتص به دارد ضرورت که پيوندد می وقوع به سازمان
 نشاگوار،  حشواد،  سازمان، یك توليدات یا خدمات از مردم نارضایتی مانند گيرد؛ قرار

 سازمان. یك در نظر مورد اهداف به دستيابی عدم یا ...و سوزي آتش
 نظارت و بازرسی هاي شاخص و محورها تعيين -1

 هشاي  ششاخص  و محورهشا  اسشت  الزم نظشارت،  و بازرسشی  موضوع و هدف تعيين از پس
 مقشررات،  قشوانين،  اسشاس  بشر  سشازمانی،  عملکشرد  ارزیشابی  در ویشژه   بشه  موضشوع  با مرتبط
 نظشرات  از اسشتفاده  بشا  قسشمت  هشر  يها برنامه و ها دستورالعمل وظایف، شرح ها، نامه آیين

 دارنشد،  اششراف  مجموعشه  مقشررات  و وظشایف  بشر  که حوزه هر متخصصان و کارشناسان
 بازبينشه  قالشب  در نتشایج  ارزیشابی  هشاي  ششاخص  ازتعيشين  پشس  عمشوالً م کشه  ششود  مشخص
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 صشحيح  هشا  ششاخص  و محورهشا  انتخاب که شد مطمون باید شود. می تنظيم(  ليست )چك
 انتخشاب  بشا  حقيقشت  در اسشت.  همسشو  و هماهنشگ  بازرسشی،  اهشداف  و موضوع با و بوده

 موضشوع  امشون پير نظشارت  و بازرسی عمليات درست مسير ها، شاخص و محورها صحيح
 گيرد. می قرار استفاده مورد الگو و راهنما عنوان به  و ترسيم

 نظارت و بازرسی عمليات ریزي برنامه -7

 ریزي برنامه تعریف 

 اهشداف  تعيين برنامه،» است: کرده تعریف گونه این را برنامه کونتز از نقل به رضائيان
 انجشام  بشه  تعهشد  نشوعی  ه،برنامش  واقشع  در اسشت.  آن بشه  رسشيدن  راه بينشی  پيش و کوتاه

 (419 :4211 )رضائيان، «.آید می شمار به هدف، تحقق براي معين هاي فعاليت
 نظارت و بازرسی در ریزي برنامه  

 اول، مرحلۀ در شود: می انجام مرحله دو در نظارت و بازرسی انجام براي ریزي برنامه
 تواند می که شود یم بينی پيش هدف واحدهاي و موضوعات تعيين با کلی هاي برنامه
 عمليشات  مشورد  هشر  اجشراي  بشراي  دوم مرحلشۀ  در و باشد ماهه سه یا هماه شش، ساالنه

 مششخص  بنشدي  زمان با مستقل و خاص ریزي برنامه، شده بينی پيش نظارت و بازرسی
  گيرد. می صورت

 نظارت و بازرسی در ریزي برنامه انواع 

 در اسشت.  دقيشق  ریشزي  برنامه زمندنيا سطحی، هر در نظارت و بازرسی عمليات انجام
 نشوع  بازرسشی،  مشدت  و ششروع  زمشان  محورها، موضوعات، اهداف، باید ریزي برنامه

 تجهيزات و امکانات کارشناسان، و بازرسان تعداد و بازرسی گستر  و سطح بازرسی،
 ،موقشع  بشه  بازرسشی  عمليشات  تشا  ششود  مشخص شونده بازرسی هاي دستگاه و نياز مورد
 .شود انجام يتباکيف و منظم

 یشا  اي( )برنامشه  گسشترده  از اعشم  نظشارت  و بازرسی انجام براي ریزي برنامه هرچند
 و ششرایط  اقتضشاي  بشه  یشا  کوتاه زمانی در آن تنظيم که است مراحلی داراي موردي،
 هشا  سشازمان  چنانچه ولی است؛ ميسر اندک هایی تفاوت با نظارت، و بازرسی موضوع
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 خشود  عملکشرد  مسشتمر  ارزیشابی  و کنتشرل  بشراي  هدفمنشد  و مشنظم  هاي برنامه دنبال به
 مشدت  ميشان  راهبشردي،  هشاي  مأموریشت  و اهشداف  هشا،  برنامشه  از اطشالع  با باید هستند،
 از اطمينشان  حصشول  منظور به نظارت و بازرسی براي مدونی برنامۀ خود، مدت وکوتاه
 ریشزي  برنامه تاهمي به توجه با لذا کنند؛ بينی پيش امور جریان حسن و اهداف تحقق

 شود: می تشریح زیر در ریزي برنامه انواع نظارت، و بازرسی در
 و نيازهشا  و شرایط اهداف، اساس بر بازرسی مدت بلند هاي برنامه مدت: بلند ریزي برنامه (3

 برنامشۀ  در بازرسی هاي برنامه مانند ؛شود می بينی پيش سازمان راهبردي هاي برنامه بر مبتنی
 و ششود؛  می بينی پيش ها  برنامه و تدوین، نویسی برنامه الگوي برابر که شورک ششم سالۀ پنج
 نظشارت  و بازرسشی  حلامر و هدف واحدهاي، زمانی مقاطع ها، روش ،موضوعات آن در
 .شود می تدوین و تعيين آن زیرمجموعه ياجزا و سازمان در

 و هشا  برنامشه  سشال  هشر  تشداي اب در معمشوالً  ریزي برنامه نوع این در مدت: ميان ریزي برنامه (2
 شود. می بينی پيش ضرورت به بنا هدف واحدهاي و بازرسی موضوعات

 تشدبير  بشه  اوقشات  گاهی مدت، ميان و مدت بلند هاي برنامه وجود با :مدت كوتاه هاي برنامه (1
 برخشی  یشا  سشازمان  از دارد ضشرورت  مقتضشيات  و ششرایط  اسشاس  بشر  یا سازمان مدیران
 اسشاس  همشين  بشر  گيرد؛ صورت اي ویژه بازرسی آن، مأموریتی موضوعات و ها قسمت
 عمليشات  انجشام  و ریشزي  برنامشه  بشه  اقدام کوتاه و محدود زمان یك در  سازمان بازرسی
 وجشود  بشا  ناپذیرند؛زیرا اجتناب مدت کوتاه هاي برنامه که پذیرفت باید کند. می بازرسی
 و مهشم  مسشائل  بعضشی  است کنمم مدت ميان و بلندمدت هاي برنامه در بازرسی اجراي
 آن بتشوان  مشوردي  بازرسی انجام با که شود واقع غفلت مورد بازرسی فرایند در کليدي
 کرد. جبران را نقيصه

 هماهنگی و سازماندهی -7

 و توانمنشد  بازرسشان  از گيشري  بهره صحيح، ریزي برنامه نيازمند بازرسی عمليات انجام
 گسشتردگی  و حجشم  تناسب به باید باره این در است. الزم امکانات و ابزار از استفاده
 هشاي  وتيم ها گروه ها، هيوت شود. بينی پيش مجرب و کافی بازرسان بازرسی، عمليات
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 وظشایف،  ؛ششوند  سشازماندهی  ماهر و کارآمد متخصص، بازرسان از متشکل بازرسی
 شششود؛ تعيششين آنهششا کششاري روابششط و بازرسششان مسششووليت و اختيششارات وحششدود قلمشرو 
 همشاهنگی  و رسانی اطالع ؛گيرد صورت بازرسی هاي گروه و بازرسان بين نگیهماه
 منشابع  و تجهيشزات  ۀکليش  ؛شود انجام شونده بازرسی و کننده بازرسی سازمان بين الزم
 ؛ششود  فشراهم  و بينشی  پشيش  سشی بازر عمليشات  کيفشی  و موقشع  بشه  انجام براي نياز مورد

 اهشداف،  و انتخشاب  نظشارت  و بازرسشی  هشاي  تشيم  و گشروه  رئشيس  یا هيوت سرپرست
 تششریح  و تبيشين  بازرسشی  هاي تيم اعضاي براي نظارت و بازرسی مأموریت و شرایط

 شونده، بازرسی مجموعه از بازرسی قبلی سوابق مانند دیگر؛ اطالعات هرگونه و شود
 نيشاز  مشورد  مشدارک  و مسشتندات  یشا  مأموریشت  و بازرسشی  با مرتبط مقررات و قوانين

  ود.ش تهيه بازرسان
 ناظران و بازرسان توجيه و آموزش -6

 و بازرسشان  توجيشه  و آمشوزش  نظارت، و بازرسی عمليات در کليدي هاي ازگام یکی
 هشاي  بازرسشی  از اعشم  آن؛ سشطوح  و هشا  بازرسی انواع در مهم این انجام است. ناظران

 بشا  کشه  موردي هاي بازرسی و شود می انجام بازرسی گروه چند حضور با که گسترده
 است. ضروري شود، می انجام بازرس نفر دو یا یك ضورح

 کشامالً  بازرسشی  موضشوع  و اهداف از بازرسی عمليات شروع از قبل باید بازرسان
 را پایشه  و ضشروري  اطالعشات  و مقشدماتی  و اوليه هاي بررسی و مطالعات باشند؛ آگاه
 بشه  ؛بداننشد  را بازرسشی  عمليشات  مسير ؛کنند تهيه بازرسی منظم و هدفمند انجام براي

 ششده  بينشی  پشيش  اهشداف  اسشاس  بر بازرسی و سازمان مدیریت انتظارات و ها خواسته
  گيرند. قرار موضوع حساسيت و تعامالت اختيارات، حدود جریان در و شوند واقف

 در بازرسشی  مثبشت  نکشات  بشه  توجشه  و محولشه  مأموریشت  تفسير و توجيه همچنين
 .گيرد قرار تأکيد مورد دبای نظر مد اهداف و سازمان آتی عملکرد
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 نظارت و بازرسی عمليات حين اقدامات ب(

 در زیشرا  برد؛ نام بازرسی قسمت ترین مهم و ترین حساس عنوان به توان می مرحله این از
 محشك  بشه  عمشل  در را خشود  هشاي  آگشاهی  و هشا  دانسشته  بازرسان، یا بازرس مرحله، این

 و هشا  تشنش  مرحله، این در کنند. می ستفادها خود اکتسابی هاي توانایی تمام از و گذاشته
 دهشد  می نشان را خود بازرسی عوامل با کارمندان و مدیران توسط انفعالی برخوردهاي

 اطالعشات  ارائشه  یشا  درخواسشتی  اطالعشات  نگذاششتن  اختيار در ،همکاري عدم با آنان و
 انجشام  مرحلشه  ایشن  در کشه  اقشداماتی  امشا  ؛کششانند  می بيراهه به را بازرسان کننده، گمراه

 باششد.  ژاندیششی ک و اندیششی  مصشلحت  از دور به و قانون بر منطبق،  منظم باید پذیرد می
 عوامشل  هشاي  داوري پشيش  و ذهنشی  هشاي  زمينشه  به خود، اعمال با مرحله این در بازرسان
   (431 :4211 ،)فقيه زنند. می نادرستی یا تأیيد مهر شونده بازرسی

 و بازرسشی  بشودن  بخش نتيجه و موفقيت هاي مؤلفه ینتر محوري از ناظران و بازرسان
 در اي کننشده  تعيشين  نقش بازرسان دانش و مهارت تجربه، هستند. مرحله این در نظارت
 و بازرسی هاي روش صحيح انتخاب دارد. نظارت و بازرسی موفق و کامل، دقيق انجام
 ایشن  در سشی بازر عمليشات  کنشد.  می کمك بازرسی کيفيت به نيز اطالعات آوري جمع

 از: است عبارت آن ترین مهم که دارد گوناگونی اقدامات به نياز مرحله
   شونده بازرسی واحد در بازرسان منظم و موقع به حضور -3

 واحشد  یا دستگاه در زمان هم و منظم طور به و موقع به باید بازرسی تيم یا گروه هيوت،
 یابد. حضور برنامه برابر شونده بازرسی

 نظارت و بازرسی اهداف تبيين و معارفه و اوليه سهجل تشكيل -2

 جلسشۀ  اسشت  الزم، ششونده  بازرسی واحد به بازرسی تيم یا گروه هيوت، ورود از پس
 خصشوص  در بازرسان، معرفی ضمن و شود تشکيل واحد آن مسووالن حضور با اوليه
 مشورد  نکشات  همکشاري،  ضشرورت  و بازرسشی  انجشام  نحو  و انتظارات اهداف، تبيين
 شود. بيان انتظار
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 نظارت و بازرسی عمليات اجراي -1

 از اسشتفاده  بشا  را بازرسشی  عمليشات  نظشر،  مورد موضوعات و برنامه برابر باید بازرسان
 مششدت در و شششروع اطالعششات آوري جمششع ابششزار و بازرسششی صششحيح هششاي روش
 برسانند. پایان به شده بينی پيش

 نظارت و بازرسی اوليه نتایج بندي جمع جلسه تشكيل -7

 تشيم  یشا  گشروه  هيوشت،  کشه  دارد ضشرورت ، نظشارت  یشا  بازرسی عمليات اتمام از پس
 لشزوم  درصشورت  و مسشووالن  به و بندي جمع را بازرسی اوليۀ نتایج نظارت و بازرسی

 نسشبت  اعتراضشی  یا ابهام اگر تا کند اعالم شونده بازرسی دستگاه یا واحد کارشناسان
 و ابهامشات  رفشع  جهشت  در دارد، وجشود  ششونده  بازرسشی  مجموعشه  سشوي  از نتشایج  به

 توانشد  می و است مهم بسيار جلسه این شود. اقدام مجدد بررسی ضرورت، درصورت
 بعدي، مراحل در تا کند کمك نظارت و بازرسی نتایج نهایی بندي جمع و تکميل به

 .کنند گزارش مدیریت و سازمان مراتب سلسله به را نتایج اطمينان با بازرسان
 نظارت و بازرسی عمليات از پس اقدامات ج(

 تهيه شامل: مهم اقدام چهار آن مراحل کليۀ انجام و نظارت و بازرسی عمليات از بعد
 دسشتگاه  بشه  نتشایج  اعشالم  نظشارت،  و بازرسشی  نتشایج  نهشایی  تصشویب  ،نهایی گزارش
 نهشایی  نتيجشه  تاحصشول  نشواقص  و معایب ضعف، نقا  رفع پيگيري و شونده بازرسی

 شود. می اشاره آن به اجمالی طور به قسمت این در که پذیرد می انجام
 نظارت و بازرسی گزارش تنظيم و تهيه -3

 و گشزارش  تنظشيم  و تهيه نظارت، و بازرسی عمليات از بعد ضروري اقدامات از یکی
 تهيشه  نظشارت،  و بازرسشی  عمليشات  فراینشد  محصول گفت بتوان شاید است. آن نتایج

 آمد. خواهد نظارت و بازرسی گزارش فصل در آن تر کامل توضيح که است گزارش

  نظارت و بازرسی نتایج نهایی تصویب -2

 اسشاس  بشر  و بازرسشی  تشيم  یشا  هيوشت،گروه  رئيس وسيله به نظارت و بازرسی گزارش
 مشدیر  بشه  و تنظشيم  و تهيشه  کامشل  و مششروح  طشور  بشه  انتظشار  مورد یا مصوب الگوهاي
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 تأیيشد  مشورد  چنانچشه  و کشرده  مطالعه را گزارش زرسیبا مدیر شود. می ارائه بازرسی
 سشازمان  رئشيس  بشه  نهشایی  گشزارش  عنشوان  بشه  عينشاً  را گشزارش  همشان  توانشد  می باشد

 گشزارش  نتشایج  و مفشاد  در ابهام یا نقص وجود صورت در و کند ارائه کننده بازرسی
 سرئششي بششه را آن سششپس و داده انجششام آن رفششع و اصششالح جهششت در را الزم اقششدامات
 و بازرسشی  گشزارش  دریافت از پس سازمان رئيس نماید.  ارائه کننده بازرسی سازمان
 و تصشميمات  ششده،  ارائشه  پيششنهادهاي  و نتایج مورد در و کرده مطالعه را آن نظارت،

  کند. می صادر را الزم دستورهاي و اتخاذ را مقتضی تدابير
   شونده بازرسی واحد به نظارت و بازرسی نتایج اعالم -1

 بشر  سشازمان  رئشيس  دسشتورهاي  و تدابير تصميمات، دریافت از پس سازمان، بازرسی
 ها، نارسایی رفع براي مناسب مهلت تعيين با را نتایج نظارت، یا بازرسی گزارش روي

 .کند می ارسال و اعالم شونده بازرسی واحد به مصوبات اجراي و نواقص معایب،
   نظارت و بازرسی نتایج پيگيري -7

 نتشایج  بایشد  ششونده،  بازرسی مجموعه یا واحد به نظارت و بازرسی نتایج اعالم زا پس
 و مطلشوب  نتيجه حصول تا مصوبات اجراي و نواقص معایب، ها، نارسایی موانع، رفع

 و تعيشين  بشا  نشامطمون  یشا  نشاقص  هشاي  پاسخ دریافت صورت در و شود پيگيري قطعی
 ميشدانی  و اسشنادي  صشورت  بشه ، هششوند  بازرسشی  واحد به پيگيري بازرسی تيم گسيل

 .شود ارزیابی و بررسی دریافتی نتایج و اقدامات
   پيگيري نظارت و بازرسی نتایج گزارش تهيه و بندي جمع -7

، انجشام  درصد و کيفيت، ميزان شامل آن نتایج، پيگيري نظارت و بازرسی انجام از پس
 نظشارت  و بازرسشی  مصشوبات  و نواقص و معایب ،ضعف نقا  از هرکدام اجراي و رفع

 دسششتگاه یششا سششازمان رئششيس بششه و تهيششه آن گششزارش و بنششدي جمششع دقيششق طششور  بششه اوليششه
 در مصشوبات  و رفع نواقص و معایب ضعف، نقا  چنانچه شود؛ می ارائه کننده بازرسی

 و بازرسشی  عمليشات  فراینشد  و مراحشل ، باششد  یافته تحقق اهداف و شده اجرا انتظار حد
 نيست. دیگري اقدام به نياز و یافته  پایان نظارت
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 وعلمشی  مشنظم  فراینشد  نيازمنشد  بازرسشی،  درعمليات اطالعات آوري جمع و تحقيقات
 و مسشائل  و عملکشرد  واقعی شناخت و نظر مورد اهداف و نتایج به رسيدن در تا است
 انتخشاب  .برخورداراسشت  بشاالیی  بسيار اهميت از جهت همين به .کند کمك آن حل

 واثشر  آمشدي  وکار کيفيت، اطالعات آوري جمع و درکسب جا به و صحيحهاي  روش
 بازرسشی  در اطالعشات  آوري جمشع  در بنشابراین  بخششد.  مشی  ارتقشاء  را بازرسی بخشی
 (441 :4291، نخعی) گيرد. قرار توجه مورد باید گوناگونهاي  جنبه از علمی فرایند
 اطالعات تعریف

   لغوي نظر از اطالعات
 وقشوف  و آگشاهی  معناي به که آید می طلع ریشه از است اطالع کلمه جمع طالعاتا

 واقشف  و دانسشتن ، علشم ، گشاهی آ یعنشی  عشام  معنی به اطالع .است امري بر کردن پيدا
هشا،   آگاهی یعنی اطالع جمع اطالعات (11 :4211 )ناصحی، است کاري بر گردیدن

 سياسی مخالفان یا دشمن نيروهاي هاي فعاليت به مربو  هاي آگاهی، دانستنيها،اخبره
   (11:امروز فارسی )فرهنگ آید. می دست هب پنهانی طور به که

 اصطالحی نظر از اطالعات

، ششخص  توسشط  که است معلوماتی و ها آگاهی معناي به اصطالحی نظر از اطالعات
 گيرد. می قرار استفاده مورد و کسب معين فهد و خاص منظور به اي مؤسسه یا گروه

 همان(. ،)ناصحی
 بازرسی نظر از اطالعات

 انجششام رونششد بششاره در الزم شششناخت کششه اسششت ایششن بازرسششی در اطالعششات از منظششور
 دسشت  هبش  بررسی و تحقيق طریق از است افتاده اتفاق که موضوعی یا امورها،  فعاليت

 عملکشرد  از دربازرسشی  اطالعشات  آوري جمعو تحقيق از صحبت که وقتی لذا و آید
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 انجشام  و اقشدامات  چگشونگی  از ششناخت  و آگشاهی  کسشب  » یعنشی ، ششود  می سازمان
  «. بازرسی عمليات طریق از سازمان در امور روند و ها برنامه، وظایفها،  فعاليت

  بازرسی در اطالعات آوري جمعو تحقيق علمیهاي  روش كارگيري هب اهميت

 در ضشرورت  یشك  صشورت  بشه  جامعشه  امشور  تمشام  در علمشی هاي  روش از گيري بهره
 پشی  در مشدیریت  و دوانيشده  ریششه  جامعشه  ششوون  کليشه  در پشژوهش  و تحقيق .آید می

 خشود  مششکالت  بشا  مقابلشه  بشراي  آن دسشتاوردهاي  از اسشتفاده  و تحقيشق  کشارگيري  هب
 از .ششود  مجهشز  روز علمشی  تجهيشزات  به باید می رهگذر این در نيز بازرسی .شود می

 (449:نخعی) نماید. استفاده رایج علوم از و برده بهره کارشناسان و متخصصين
هشاي   نظرسشازمان  مشورد  همشواره  سشازگار  و هماهنشگ  نظشارتی  نظشام  یك وجود»

 کشارگيري  بشه  نيازمنشد ، نظشارتی  سيستم چنين به دستيابی .است بوده موفق و اثربخش
 واقشع  در اسشت  علمشی  تحقيشق  ابشزار  از اسشتفاده  با بازرسی علمیهاي  شيوه و ها روش

 بشه  دسشتيابی  جهشت  را بازرسشی  فرآینشد  نمشودو  تلقشی  محقشق  عنشوان  به  باید را بازرس
 «.ششمارآورد  بشه  تحقيقشی  علمی فرآیند یك عنوان به  بایستی ،بخش اطمينان هاي پاسخ
 (11 :4211 ،)فقيه

 ربش  نظشارت  بشراي  اطالعشات،  سشازي  فشراهم  بازرسی که گفت توان می مجموع در
 اسششت یکششدیگر بششا تعامششل در بازرسششی و واقعششی اطالعششات واقششع در اسششت. مششدیریت

 اثربخششی  بشه  و آورد، مشی  پدیشد  را واقعشی  اطالعشات  اثشربخش  بازرسشی  که يطور به
 اطالعشات  بشه  یشابی  دسشت  براي کند. می کمك مدیریت اثربخشی نتيجه در و نظارت
 و اصشول  اسشاس  بر حاصله تایجن تا گرفت کار به را تحقيق علمی فرایند بایستی واقعی
 بازرسشی  وظيفشه  و نقشش  گفت باید کالم یك در و گردد استوار تحقيق علمی مبانی

 ابشزار  واقشع  در اسشت.  تحقيشق  فرایند در محقق وظيفه و نقش همان نظارت، فرایند در
  (4213:144،پور عاصمی) است 1تحقيق علمی روش بازرسی

                                                 
1 Scientific Research Method  
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 گيشري  انشدازه  و سنجش منظور به اطالعات ريآو جمع منابع و ابزارها روایی و پایایی
 و منشابع  از اسشتفاده  .گيشرد  قشرار  توجشه  مشورد  بایشد  کشه  است موضوعاتی از، عملکرد
 عدم و شدن دار خدشه، عملکرد پيرامون اطالعات آوري جمع براي نامناسب ابزارهاي
 کششارگيري بششه و آوردن فششراهم .شششد خواهششد سششبب را بازرسششی نظششام بششه اعتمششاد
 فراینشد  کارآمشدي  و بهبشود  باعشث  اطالعشات  آوري جمشع  در مناسشب  هاي يتکنولوژ
 ماهيشت  بشا  ابزارهشا  سشنخيت  و بشودن  مشرتبط  همچنشين  و ششود  می سازمان در بازرسی
 اثربخششی  و مطلوبيشت  باعشث  آن وجشود  کشه  است مواردي از بازرسی مورد موضوع

  (4213:132، طبرسا) شود می بازرسی نظام
 مراحل با آشنایی باشد. داشته آشنایی تحقيق روش و اصول با باید بازرس بنابراین

 ،آن با آشنایی جهت حداقل که است برخوردار اهميت از آنقدر تحقيق یك مختلف
 بهره نيز شایسته مدرسين از و گذارده سر پشت باید می را دانشگاهی درسی واحد دو

 (11 :4211 ،)فقيه گرفت
 بازرسی در تحقيق علمیهاي  روش تعریف

 تسشؤاال  بشراي  صحيحهاي  پاسخ آوردن دست هب منظم روند :از است عبارت حقيقت»
 زبان به و « اطالعات تفسير و آوري جمع علمیهاي  روش از استفاده با مهم و مربو 
 مناسب حل راه یا پاسخ یافتن جهت در مشکل یك به راجع مطالعه و جستجو تر ساده
 (19 :)فقيه .نامند می تحقيق را مشکل آن

 کسشب  جهشت  در اقشدامات  سشري  یشك  از اسشت  عبشارت  تحقيق :دیگر عبارت هب
 واستخراج مسائل عمق در نگرش یعنی تحقيق دیگر عبارت به وجامع؛ مفيد اطالعات

 تحقيشق  مشأموران  توسط اقدامات این کليه که آنها وتحليل وتجزیه مفيد و مؤثر نکات
 (.41:4211،)ناصحی گيرد می انجام

 مرحلشه  چنشد  از متششکل  و مشنظم  فرایند بازرسی علمی شرو» (4213پور) عاصمی
 شود. دنبال بایستی آن نظم و تسلسل و است حاکم آن بر خاصی قانونمندي که است
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 کشه  اي گونشه  بشه  اسشت  بازرس 1مداري سؤال بازرسی اساس بازرسی، علمی روش در
 عشات اطال تحليشل  بشه  تشا  کنشد  استخراج را مرتبط و اساسی و مهم سؤاالت بتواند باید

 راحتشی  بشه  توان می گمان بی یابد. دست معتبر و صحيح هاي پاسخ به بتواند و پرداخته
 درسشتی  هبش  انحرافشات  نباششد،  معتبشر  و صشحيح  بازرسشی  هشاي  پاسشخ  اگر که دریافت
 اصالح براي ناظر که است غلطی درمان نسخۀ نيز آن نتيجه و شود نمی داده تشخيص
 در اعتمشادي  بی ایجاد آن مهم نتيجه که وشتن خواهد مدیریت اثربخشی و انحرافات
 و ناسششازگاري نيششز ایششن کششه اسششت نظششارت سيسششتم بششه شششونده نظششارت هششاي دسششتگاه

 نظشارت  دسشتگاه  امروزه اساسی مشکالت از یکی متأسفانه نظارت سيستم ناهماهنگی
 (141 :)همان «است
 ريآو جمشع  و تحقيشق  علمشی هاي  روش نقش و اهميت و فوق تعاریف به توجه با

 ارائششه بازرسششی علمششی روش از زیششر تعریششف بازرسششی عمليششات فراینششد در اطالعششات
 شود. می

 بازرسشی  سؤاالت و موضوعات صحيح و دقيق بررسی هدفدار و منظم فرایند به »
 اطالعشات  تحليشل  و تجزیشه و بنشدي  طبقشه  ،آوري جمشع  علمی ابزارهاي از استفاده با که

 سشازد،  مشی  محقشق  را اطمينشان  قابل و معتبر،، تقنم ونتایج ها پاسخ به دستيابی و، انجام
  «شود می گفته بازرسی علمی روش

 هشاي  روش و هشا  راه، بازرسشی  در مفيشد  اطالعشات  بشه  دسشتيابی  و آوري جمع براي
 توانند می که منابعی و اطالعات کسب صحيح هاي راه باید که دارد وجود گوناگونی

  شود. انتخاب و بررسی کنند، کمك پویا و مؤثر بازرسی به
 بششر نظششارت بازخوردهششاي تعيششين و اطالعششات آوري جمششع بششراي روش دو اصششوالً

 غيشر  و  رسشمی  نشامنظم،  و مشنظم  تشوان  می را روش دو این دارد. وجود گروه عملکرد
 (11 :4211 ،)فقيه ناميد. اتفاقی و روزمره یا رسمی

                                                 
1. Problem Oriented  



 بازرسی و نظارت؛ ابزار حسن مدیریت/       62 

 

 صششورت هبشش را اطالعششات لزومششاً کششه نيسششت ایششن مششنظم هششاي روش اطششالق از منظششور
 یشا  بشازرس  که است آن اطالعاتی ماهيت منظور، بلکه کرد؛ آوري جمع سيستماتيك

 و  رسشمی  اطالعات یعنی عبارتی، به منظم اطالعات کند. استفاده آن از تواند می مدیر
 :باشد زیر موارد شامل تواند می روزمره و  رسمی منظم، اطالعات .روزمره

 کارکنان توسط شده نگهداري سوابق (4
 کارکنان منظم هاي گزارش سایر یا هفتگی هاي (گزارش1
 کند می تهيه شخصاً مدیر، یا بازرس که آمارهایی (2
 باالتر مقام براي شده تهيه منظم هاي گزارش (1
 ها قسمت سایر از ارسالی روزمره آمارهاي (1
 که بودجه مقابل در هزینه به مربو  مالی وعملکرد ها فعاليت اي دوره هاي گزارش (1

 شود. می ارسال و تهيه مالی واحد توسط
 بشه  اتفشاقی  و  غيررسشمی  صورت به که است اطالعاتی از دسته آن نيز نامنظم اطالعات

  از: است  عبارت اطالعات از گروه این .کنند می پيدا دست آنها
 کارکنان وظایف اجراي نحو   به مربو  مشاهدات از ناشی اطالعات (4
   گيرد. می قرار استفاده مورد که تجهيزاتی و مواد یا کار حلم از بازرس مشاهدات (1
 عاديغير وقایع (2
 گروه افراد با بازرس مباحث و وگوها گفت (1
 افراد سؤاالت (1
 اتفاقی هاي جدل و بحث یا مباحثات (1
  کارکنان و مدیران سایر عقيده ابراز و نظر اظهار (1
 رجوع ارباب اظهارات و نظرات (1
 امور پيشرفت نحو  و اوضاع دربار  بازرس احساسات (9
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 بشه  تشوانيم  مشی  باشيم داشته اطالعات آوري جمع هاي روش به کلی نگاهی بخواهيم اگر
 هشا  روش ایشن  .نمایيم اشاره برند، می بهره آن از ناظران و بازرسان عموماً که هایی روش

 ششهود  از قتحقيش  هدات،مشا» اند: داده قرار توجه مورد نيز بازرسی به مربو  منابع در را
 نظشر  جلشب  هکش  مشواردي  )در کارششناس  نظر کسب مدارک، و اسناد مطالعه مطلعان، و

 از توضششيح اخششذ و کارکنششان و مسششووالن از نظششر اسششتعالم باشششد(، ضششروري کارشششناس
 روش دو از ترکيبشی  هشا  روش ایشن  مجمشوع  ،ششود  می مالحظه که طور همان «.نامتخلف
 آوري جمشع  و تحقيشق  بشه  توانشد  نمشی  ها روش این از خارج بازرس، یا ناظر و است قبلی

 بشا  کشه  اسشت  ایشن  آموخشت  ششده  یاد مباحث از باید که دیگري نکته بپردازد. اطالعات
 یشا  هشا  راه ایشن  دارد. وجود بازرس روي پيش اساسی راه چند ها روش در تعمق و دقت
 (11 :4211 ،فقيه) «.نامه پرسش و بازبينه ،مصاحبه ،مشاهده» از: است  عبارت فنون
 اطالعات آوري جمع براي ابزار ترین عمده شد،  بيان که آنچه براساس کلی طور به

 از: است عبارت نظارت و بازرسی در

 مشاهده -الف

 مصاحبه -ب
 اي( )کتابخانه اسنادي و ميدانی هاي بررسی -ج
 (ارزیابی راهنماي، ليست چك)بازبينه -د
 نامه پرسش -هش

  3 مشاهده

 گوینشد.  حواس واسطۀ به ها پدیده و واقعيات از آگاهی و اطالعات کسب ار مشاهده
 بشروز  جوانشب  کليشۀ  و رویشدادها  دقيشق  ثبشت  مششاهده،  از منظشور  (38 :4831،)فقيه

 (19 :4219 )زاهدي، آنهاست.

                                                 
1. Observation 
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 و مششاهده  حقيقشت  در اسشت.  «مششاهده » نظشارت،  و بازرسشی  عمليات در اقدام اولين
 معنشی  بشه  لغشت  در مشاهده است. ناظر و بازرس یك زاراب بهترین و مؤثرترین دیدن،
 بششدون و آزاد اسششت ممکششن مشششاهده معششين( )فرهنششگ اسششت. کششردن نگششاه و دیششدن
 امشا  ؛(13 )زاهشدي،  گيشرد  صشورت  شده تعيين پيش از و دار هدف یا قبلی ریزي برنامه

 مششاهد   زیشرا  است؛ متفاوت معمولی دیدن با نظارت، و بازرسی در دیدن و مشاهده
 و باششد  کنجکاوانشه  و دار هشدف  تعمشق،  و تأمشل  بشا  همشراه  دقيق، باید بازرسی هنگام
 و دقيشق  چنشان  بایشد  مششاهده  .دهشد  قرار نظر مد را کار زوایاي و جوانب ۀهم بازرس

 یششا دیششده کششه آنچششه از کششاملی توصششيف بتوانششد نششاظر یششا بششازرس کششه باشششد هدفمنششد
 (4294:11، چناریان) بنویسد. یا کند بيان کرده، مشاهده

   مشاهده اهميت

 ایشن  .اسشت  تحقيق ابزار و ها شيوه پرکاربردترین و ترین طبيعی ،ترین مهم از مشاهده »
 برخشوردار  خاصشی  اهميشت  از انسانی دانش در اما ،دارد جاي ها دانش همه در روش
 باشد می اجتماعی پدیده هر باب در مطالعه هر از ناپذیر اجتناب جزئی مشاهده ،است

 اسشتمرار  بشه  کشه اي  مششاهده  رسشد  می بسياريهاي  نکته به محقق، شخصی دهمشاه از
  (11 :4211،)فقيه «است. استوار

 خواهشد  منجشر  ارزششی  با اطالعات کسب به ،پذیرد انجام دقت با مشاهده چنانچه
 (13 :4219، )زاهدي.شد

 وسنجيده آگاهانه مشاهده که قدر هر است « آگاهانه» فعاليت یك علمی مشاهد 
 (113 :4211 فاضل، ترجمه، بَبی) یابد. می کاهش خطا باشد تر

   نظراسالم از مشاهده اهميت

 پيرامشون  )ع( ومعصشومين  دیشن  بزرگشان  وکشالم  کشریم  قران ویژه به اسالمی منابع در
 ششده  بيشان  توجهی قابل موارد، آمده مشاهده و دیدن معنی به که نظرکردن و نظارت
  است.
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 در راغشب  اسشت.  ششده  تکشرار  بشار  419 آن مششتقات  و «نظشارت » کلمه کریم قرآن در
 از مشراد  گاهی که است داشته اظهار و نموده ترجمه کردن نگاه را نظر، القرآن مفردات

   است. تأمل و فحص از بعد حاصله معرفت مراد گاهی و است دقت و تأمل و تدبّر آن
 عشادي  نگاه مراد «بَعضٍ اِلی بعضَهم نَظَرَ سُورهٌ اُنزلَتْ اِذا وَ» توبه سوره 411 آیه در
 اسشت  دقشت  و تأمشل  مشراد  «لِغَد قدَّمَتْ مَا نَفسٌ ولْتَنظِرَ» حشر سوره 41 آیه در و است
 آیششات اسششت. فرسششتاده پششيش از چششه فششردا بششراي کششه کنششد تأمششل نفسششی هششر یعنششی

 مَلَکُشوتُ  فشی  یَنْظُشروا  وَاَلَشمْ » غاششيه  سشوره  از «خُلقَشت  کَيشفَ  االِبِشلِ  الیَ یَنظُرُونَ اَفال» 
 قشرآن،  )قشاموس .دارنشد  داللشت  معنشا  همشين  بشر  نيز اعراف سوره «االَرْضِ وَ السَّمَوَاتِ

   (1:41ج

 بشا  حضشرت  آن انشد.  فرمشوده  بيشان  مششاهده  از را تعبيشر  بهترین، )ع( علی حضرت
 معيشار  و ميشزان  » را مششاهده  و دیشدن ، خشویش  وگوش چشم بين انگشتانشان گذاشتن
  فرمایند: می و داشته بيان وباطل حق بين صلهفا و «وباطل حق شناخت

 .أَصابِعَ أَرْبَعُ اِال الباطِلِ وَ اْلحَقُ بَيْنَ لَيْسَ اِنهُ أَما» 
   عينه. و اذنه بين وضعها و اصابعه فجمع ،هذا قوله معنی عن :السالم عليه فسول

 .« یْترَأَ تَقُولَ قُّلحَاْ وَ ،سَمِعْتُ تَقُولَ أَن اَلْباطِلُ :قال ثمَّ
 آن معنشاي  پرسشيدند  .نيسشت  فاصشله  انگششت  چهشار  جشز  باطشل  و حق ميان که بدانيد 

 فرمود: وسپس گذاشت گوش و چشم ميان را خود انگشتان السالم عليه امام ؟ چيست
 ،البالغشه  )نهشج  «دیشدم » بگویی که است آن حق و «شنيدم» بگویی که است آن باطل
 ( 414 خطبه

 جایگشاه  در کشه  کسشانی  و نشاظران  و بازرسشان  رايبش  بزرگشی  درس، نکتشه  این فلذا
 باید بازرسی زمان در ویژه به و حال هر در که هستند اخبار و مسائل بررسی و بازرسی

 واقعشی  صورت، موضوع حقيقت از اطمينان براي بلکه ؛نکرد اکتفا ها شنيده صرف به
 کرد. ارزیابی و بررسی و مشاهده نزدیك از را آن
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 «دیشدن  مانند بوَد کی شنيدن » گوید می که المثل ضرب این، دهمشاه اهميت بيان در
 کشه  دارد را وتأکيد پيام این حقيقت در و است مشهور و متداول بسيار ما فرهنگ در

 صورت توان نمی، نشود دیده چشم با تا کنند وتوصيف تعریف چيزي درمورد هرچه
 کرد. باور و دانست را آن واقعی
  مشاهده ربخشیواث كارایی بر مؤثر عوامل

 ونشاظر  بشازرس  یك زمانی بنابراین است نظارت و بازرسی ابزار مؤثرترین از مشاهده
 برسشد  اطمينان قابل، دقيق اطالعات آوري جمع به ابزار و روش این طریق از تواند می
 دهد: قرار توجه مورد را زیر نکات که
 بشه  رسشيدن  جهشت  در کنجکاوانشه  و بصيرت ،تامل ،تعمق، دقت با همراه مشاهده -4

  باشد. موضوع حقيقت
 نيز حسی و ذهنی نظر از و بوده وهوشمند بين تيز باید گر( مشاهده) ناظر و بازرس -1

 مشؤثر  گشر  مششاهده  ودقيشق  صشحيح  مششاهد   در کشه  عواملی از یکی زیرا ؛باشد آماده
 همشه  بتوانشد  تشا  اسشت  وششنوایی  بينایی خصوص به سالم حواس از برخورداري، است

 .دهد قرار نظر مد را کار زوایاي و جوانب
 نششاظر و بششازرس توسششط مشششاهده طریششق از نيششاز مششورد اطالعششات آوري جمششع در -2

 تشرین  کوتشاه  در کشافی  دقت و عمل سرعت با آن نتایج و باشد داشته وجود پيوستگی
  شود. ثبت ممکن زمان

 یشخصش هشاي   رجحشان  و نظشرات  دادن دخالشت  از کنشد  تالش باید ناظر و بازرس -1
 یشا  بشازرس  کشه  اسشت  ممکشن  اوقشات  گاهی چون (4219:14، )زاهدي ورزد اجتناب

 کشار  دیگر ابعاد از و کند توجه بيشتري عمق با کار عادبا از برخی به ناخودآگاه ،ناظر
  .عبورکند کافی اهميت و توجه بدون و سطحی ،دارند زیادي اهميت که
 کشافی  دقت و عمل سرعت با و منظم طور به را خود مشاهدات باید ناظر و بازرس -1

 و مطالشب  بشه  نسشبت  تفسشيري  و تعبيشر  گونشه  هشيچ  ،اطالعشات  ثبشت  ضمن و کند ثبت
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 ،ششد  گشردآوري  اطالعات کليه که آن از پس و ندهد انجام مشاهده مورد اطالعات
 دهشد.  انجشام  کنشواختی ی و دقيشق  طشور  بشه  را اطالعشات  تفسشير  و تعبير و تحليل و تجزیه

 (11 :4219،)خدادوست
 موضوع بررسی در که است بهتر ،بازرس یك دید حوزه محدودیت جبران براي -1
 مطالشب  و مششاهدات  نتشایج  پایشان  در و ششود  استفاده بيشتر( یا دونفر) بازرس چند از

 تکميلشی  گيشري  نتيجه الزم اصالحات ضمن و مقایسه یکدیگر با آنها شده گردآوري
 آید. عمل به
 بازرسششی مششورد موضششوع بششا غيرمششرتبط مسششائل همشششاهد از بایششد نششاظر و بششازرس -1

 غيشر  یشا اي  حاششيه  موضشوعات  زیشرا  ؛باشد اصلی موضوع به وي حواس و خودداري
 .کند می منحرف را مشاهده مسير مرتبط

 گششزارش تششأثير تحششت کششه کنششد دقششت مشششاهده و بررسششی حششين در بایششد بششازرس –1
 ششونده  بازرسشی  سشوي  زا کشه  موضوع با نادرست و مرتبط غير اطالعات یا واقعی غير
 از برخشی  ؛نظشارت  و بازرسشی  هنگام در اوقات گاهی زیرا ؛نگيرد قرار، شود می ارائه

 و متفرقشه  موضشوعات  بيشان  بشا  آگاهانشه ، ششونده  بازرسشی  واحشد  کارکنشان  یشا  مدیران
 کشه  دیگشري  اسشناد  یشا  موضشوعات  ارائشه  بشا  یشا  و باشد واقعی که هرچند ضروري غير

 از را بشازرس  تمرکز و توجه کنند می سعی نيست ازرسیب هدف و موضوع به مربو 
 و مزاحمششت مسششتقيم وغيششر زیرکانششه یششا سششازند منحششرف اصششلی موضششوع بررسششی

 (421 :4291 نخعی،) کنند. ایجاد گر مشاهده و بازرس براي هایی محدودیت

 مشاهده انواع 

 و اتاطالعش  آوري جمشع  یشا  کنترل نظارت، و بازرسی در مشاهده نوع دو کلی  طور به
 دارد: وجود ميدانی هاي بررسی

 مستقيم مشاهده -
 مستقيمغير مشاهده -
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 مستقيم مشاهده -3

 دسترسی قابل و زنده مشاهد  رود، می کار به ميدانی مطالعات در که مشاهده نوع این
 تنشوع  از و پردازد می دسترس در و زنده موضوعات به واقع  در و شود می تلقی محقق
  بخشد. می جذابيت آن به و بوده برخوردار زیادي

 کشه  اطالعشاتی  و واقعشی  فعاليشت  از را نشاب  و اول دسشت  دانششی  شخصشی،  مشاهد 
 هشاي  فعاليشت  زیشرا  سشازد؛  مشی  ممکن را بررسی مشاهده این دهد. می ارائه نشده پاالیش
 بشراي  فرصت این و شوند می مشاهده عمده هاي فعاليت همانند عملکرد، از ناشی جزئی
 تواننشد  مشی  اطراف در زنی گشت با مدیران دریابد. را «ها نایافته» که شود می فراهم مدیر

 نششوند،  دیشده  دیگشر  منابع طریق از است ممکن که را بدن و چهره حاالت ها، کوتاهی
 (132 :4211،پارسائيان ترجمه رابينز، پی، )استيفن دهند. قرار بررسی مورد

 مستقيم غير مشاهده -2

 و اسشناد  بشر  تکيشه  بشا  محقشق  و رود مشی  کشار  بشه  اسشنادي  اتمطالع در مشاهده نوع این
 در کشه  وقشایعی  مانند دسترس؛ از دور هاي پدیده تحقيق و مدارک مطالعۀ به مدارک
 مششاهد   درحقيقشت  مسشتقيم  غيشر  مشاهد  دیگر، تعبير به پردازد؛ می داده رخ گذشته
 (11 :4211 )فقيه، باشد. داشته متنوعی هاي حالت تواند نمی و است جان بی هاي پدیده

  مصاحبه

 در کششه رود مششی شششمار بششه اطالعششات آوري جمششع در متششداول  ابششزار از یکششی مصششاحبه
 هشاي  روش از بازرسشی،  نشوع  از ویژه  به تحقيقاتی موضوعات و اجتماعی هاي بررسی

 دارد. اي مکالمه و گفتمانی ماهيتی واقع در مصاحبه است. اطالعات آوري جمع مؤثر
 و مکالمشه  در اسشت.  مصشاحبه  وگشویی  گفشت  هشر  گفشت  تشوان  نمی مفهومی جهت از

 یشك  در باششد.  متمرکشز  خشاص  موضشوعی  بر سخن و صحبت نيست الزم وگو گفت
 اخشذ  بدون و آید ميان به سخن دري هر از است ممکن عادي وگوي گفت و مکالمه
 برسد. پایان به خاص اي نتيجه
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   مصاحبه تعریف

 هشرکس  یشا  علمشی ،ادبی ،فرهنگشی  ،سياسی صيتشخ با گفتگو را مصاحبه ،معين فرهنگ
 است. کرده بيان مطبوعات در درج ویا یونیزوتلو رادیو از پخش منظور به دیگري
 حبتصش  هشم  معناي به و اعلهفم وزن بر عربی است اي کلمه مصاحبه ،لغوي نظر از
  .است کردن شنود و گفت و شدن کالم هم و همدم و ریا کسی با کسی، با شدن
 ،دارهشدف   ،شده هدایت، ستا ي(ا )مکالمه گفتگوئی مصاحبه  :حیالطاص نظر از

 مشاهر  و دیده آموزش شخصی توسط که مربوطه ضوابط و معيار رعایت با ،ضوريح
 و منشابع  از و عشات الاط کسشب  هشاي وشر از یکشی   .دششو  مشی  انجام گرمصاحبه نام هب

  د.گردمی انجام قبلی هماهنگی و وقت عيينت و است. ارزیابی ابزارهاي
 معين اطالعاتی به دستيابی هدف با، ومطلع گر مصاحبه بين وشنودي گفت مصاحبه     

 (4211:113،ایزدي ترجمه ،گالتون ،)مورز است.
 )فقيه، کرد اشاره نفر دو بين دار هدف وگوي گفت به توان می مصاحبه تعریف در
 فشردي  بشا  رو  در  ور و مسشتقيم  شنود و گفت یك از است عبارت مصاحبه،» (11 :4211

، )زاهشدي  «.ششود  کسشب  اطالعشاتی  وي از نظشر،  مورد موضوع بار  در است قرار که
4219: 12) 

 جشاي  به آن در که، دانند می شفاهیاي  نامه پرسش را مصاحبه ،محققان از گروهی
اي  رابطشه  در و شفاهی صورت به را سؤال هر پاسخ و اطالعات، سؤاالت پاسخ نوشتن
 همان( ،گالتون ،)مورز دهد می گر حبهمصا به رو رودر
 از: اسشت  عبشارت  مصشاحبه  کشه  گرفشت  نتيجشه  ششود  مشی  فشوق  تعاریف به توجه با

 در الزم اطالعشات  کسشب  منظور به که حضوري و شده هدایت ،دار هدف گفتگوئی »
 طشرح  و مسشتقيم  وششنود  گفشت  طریق از که فرد یك وضعيت ویا موضوع یك مورد

 « پذیرد می صورت مطلع شخص زا گر مصاحبه توسط سؤاالت
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 بازرسی در مصاحبه كاربرد

 اطالعشات  دریافشت  براي مصاحبه از معموالً دارد؛ زیادي کاربرد بازرسی در مصاحبه
 ششود.  مشی  اسشتفاده  خشاص  موضشوع  یشك  یشا  عملکرد مورد در مدیران و کارکنان نظرات یا

 بششا کنششانکار برخششورد و رفتششار نحششو  خششدمات، ارائششه چگششونگی دربششار  همچنششين
  کرد. استفاده روش این از توان می مراجعان و رجوع ارباب

  اسنادي و ميدانی هاي بررسی -ج

 هشاي  بررسشی  اطالعشات،  کسشب  و آوري جمشع  بشراي   علمشی  هاي روش از دیگر یکی
  روش تشرین  پرکشاربرد  و تشرین  رایشج  روش ایشن  است. اي( )کتابخانه اسنادي و ميدانی
 از بازرسی در که گفت توان می و است بازرسی در اتاطالع آوري جمع براي  علمی

 دامنشۀ  و دارد را کشاربرد  بيشترین موضوعی، هاي بازرسی ویژه به و اه سازمان عملکرد
  است. تر گسترده بسيار ها روش سایر به نسبت آن از استفاده

 اسشنادي  و ميشدانی  هشاي  بررسشی  بشا  بازرسشی  عمليات هویت و موجودیت واقع در     
 و ميشدانی  هاي بررسی در است. اصلی محور آن در مشاهده که کند می بروز و ظهور

 و ششود  مشی  مششاهده  نزدیك از سازمان ي ها فعاليت و ها برنامه وظایف، امور، اسنادي
 کششاري مقششررات و قششوانين و معيارهششا بششا و گيششرد مششی قششرار سششنجش و بررسششی مششورد
 دقشت  بشا  اسشت  کشار  و فعاليشت  انجشام  معشرف  که هرآنچه و داده تطبيق شده بينی پيش

 شود. می ارزیابی و کنترل

 (ارزیابی راهنماي،  ليست )چك بينه باز -د

 و بازرسشی  در کشه  اسشت  بينشه  بشاز  اطالعشات،  آوري جمع مهم ابزار و ها روش از یکی
 کشه  مشواقعی  در ویشژه  بشه  دارد؛ زیشادي  استفاد  موارد تخصصی و ستادي هاي نظارت
 هشا  فعاليشت  دارد ضشرورت  و اسشت  سازمان عملکرد بیارزیا نظارت و بازرسی هدف
 گيرد. قرار ارزیابی و سنجش مورد
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 بينه باز تعریف

 عملکشرد  ارزیابی براي که است مجموعه یك وظایف و ها فعاليت از فهرستی، بينه باز
 اسشتاندارد  بازبينشه،  در منشدرج  هشاي  فعاليت به واقع در گيرد. می قرار مورداستفاده آن

 یشا  «ارزیشابی  راهنمشاي » بينشه  بشاز  به گویند. می نيز ارزیابی و کار انجام بطضوا و معيار
 ود.ش می گفته نيز «ليست چك»

 بينه باز اهميت

 تعيشين  وکنتشرل،  نظشارت  انجشام  براي گام نخستين شد، گفته نظارت فرایند در که طور همان
 انتظشاري  مورد هاي ليتفعا و وظایف ها، برنامه همان معيارها این و معيارهاست و استانداردها

 قالشب  در و ششده  بينشی  پشيش  سازمان یك اهداف و مأموریت رسالت، تحقق براي که است
 بنشابراین،  ششود؛  مشی  تنظشيم  بينه باز عنوان به اي مجموعه در ارزیابی و انجام قابل هاي شاخص

 است: اهميت داراي زیر جهات به بينه باز تنظيم مبناي معيارهاي و استانداردها

 است. بازرسی و نظارت اساس و ایهپ (4

 است. کنترلی اقدامات و قضاوت مبناي (1
 است. نتيجه حصول و اطالعات آوري جمع مبناي (2
 (411 :4291، نخعی) است. کنترل و ارزیابی مسير کننده تعيين (1

 بينه باز تهيه منابع

  عمومی و ذاتی وظایف شرح (4

 مصوب و شده نیبي پيش هاي وطرح ها برنامه، راهبردها (1
 و وظشایف  بشه  مربو  ي ها بخشنامه و ها دستورالعمل ها، نامه آیين،مقررات و قوانين (2

 بازرسی و نظارت مورد رده مأموریت
 سازمان مدیریت وتدابير ها سياست (1
 (411 :نخعی)کارشناسان  نظر از استفاده و قبلی هاي نظارت و بازرسی نتایج (1
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 بينه باز طراحی

 اقشدامات  در قضشاوت  و ارزیشابی  مبنشاي  و مسشير  زیرا است؛ مهم بسيار بينه باز طراحی
 موضشوعات  لشذا  اسشت؛  نظشارت  و بازرسشی  در اطالعشات  آوري جمشع  ابزار و کنترلی

 که صورتی در .باشد کنترل مورد ۀبرنام و موضوع با مرتبط و واقعی عينی، باید بينه باز
 يهشا  روش سشایر  همچنين نظارت؛ و یبازرس از حاصل نتایج ،نشود توجه امور این به

 عملکشرد  از آن مبنشاي  بشر  تشوان  نمی و بود خواهد برداري بهره قابل غير و نامطلوب ،کنترلی
 (412 :همان) .داشت یدرست ارزیابی ،واحد یك

 و ششکل  طراحشی  نخست شود؛ توجه باید موضوع چند به بينه باز ساختار طراحی در
 هاي فعاليت سپس و دهد جاي خود در را الزم هاي خصهمش بتواند باید که بينه باز قواره
 آن، بشر  عشالوه  ششود.  گشذاري  ارزش صشحيح  طشور  بشه  آنهشا  اهميت ضریب و شده تعيين

   باشد. برخوردار منطقی و جامع موضوعی، انسجام و نظم از باید ها فعاليت چينش
 هشدف  چه با را چيزي چه که است موضوع این به توجه بينه باز تهيه در گام اولين

 الزم منشابع  بایشد  کنترلی، اهداف به رسيدن براي ؟ کنيم کنترل خواهيم می منظوري و
 ارزیشابی  و نظشارت  کنتشرل،  انجشام  نتيجشه  در و وکامل جامع بينه باز یك طراحی براي

 حشاوي  و مناسشب  سشاختار  داراي بایشد  کشاربردي  بينشه  بشاز  یشك  ششود.  فشراهم  صحيح
 هشاي  وفعاليشت  بشوده  نظشارت  و بازرسشی  براي یعين و واقعی هاي شاخص و ها فعاليت
 باشد: برخوردار زیر هاي ویژگی از آن در مندرج

 باشد. وظایف و  مأموریت منظور، هدف، راستاي در (4
 نباشد(. )سؤالی باشد مثبت گزینه صورت به (1
 باشد. عمل صحنه هاي واقعيت و سازمان با متناسب (2
 باشد. مختصر و کوتاه (1
 باشد(. منابع و اسناد و مدارک به )مستند دنباش ذهنی (1
 .باشد نداشته پاسخ یك از بيش (1
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 .باشد سنجش قابل (1
 (412 :نخعی) .باشد شده رعایت ها فعاليت توالی ترتيب (1

 بينه باز ساختار

 کشه  ششود  مشی  تشکيل قسمت سه از نظارت و بازرسی بينه باز یك ساختار کلی طور به
 پایان. و متن سرلوحه، از است عبارت

 سرلوحه (3

 مشورد  واحشد  نظارت، و بازرسی موضوع شماره، یا کد، بينه باز عنوان قسمت، این در
 شود. می نوشته غيره و بازرسی نوع و تاریخ، واحد مسوول مشخصات بازرسی،

 متن (2

 هشا  سشتون  ایشن  ششود،  مشی  تشکيل ستون چند از که است آن متن، بينه باز اصلی قسمت
 محشل ، سشؤال  یا فعاليت عنوان فعاليت، اهميت ضریب ردیف، نچو موضوعاتی براي
 توصشيف  بشراي  سشتونی  همچنشين  و آن کيفيشت  و فعاليشت  انجام ميزان نتيجه، یا امتياز

 شود. می طراحی و بينی پيش شده ارزیابی فعاليت انجام نتایج چگونگی
 پایان (1

  بينی پيش اظرانن و بازرسان مشخصات ثبت براي جدولی، بينه باز پایانی قسمت در
 (411 :)همان شود. می

 آن اهميت ضریب تعيين و شده تعيين هاي فعاليت گذاري ارزش

 و برنامششه منظورهششاي و اهششداف تحقششق در ميششزان یششك بششه هششا فعاليششت همششۀ معمششوالً
 بعضشی  و هسشتند  کليشدي  و مهشم  هشا  فعاليت بعضی ندارند؛ نقشی سازمان هاي مأموریت

 تعيشين  و بازبينشه  تشدوین  هنگشام  در بایشد  کشه  اسشت  عیموضو این و دارند کمتري نقش
 مشورد  نظشارت  و بازرسشی  اجشراي  در همچنين و نظارت و بازرسی سؤاالت و ها فعاليت
 فراینشد  در فعاليشت  هشر  نقش و اهميت به توجه با است الزم رو این از و گيرد قرار توجه
 ششود  مشخص ينهبازب کنندگان تدوین سوي از آن اهميت ضریب وظایف، و امور انجام
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 گشذاري  ارزش 1 تشا  4 اهميشت  ضشریب  بشا  اقدامات و ها فعاليت مبنا همين بر زیر در که
 :است شده

  مهم خيلی اقدامات -4
  مهم اقدامات -1
  متوسط اهميت با اقدامات -2
 اهميت کم اقدامات -1
  اهميت کم خيلی اقدامات -1

 نقشش  و ميشزان  ماننشد  معيارهشایی  هاآن ارزش تعيين و ها فعاليت اهميت تشخيصِ مبناي
 فعاليشت  انجام در شده هزینه منابع ميزان همچنين منظورها؛ و اهداف تحقق در فعاليت

 .دارد نظارت مورد مأموریت و موضوع برنامه، تحقق در که است  سهمی و
 ها بازبينه انواع

 راهنمشاي  یشا  بازبينشه  از مشدیران  و کارکنشان  ،سشازمان  عملکشرد  ارزیشابی  براي معموالً
 و وظشایف  نشوع  بشا  متناسشب  بازبينشه  ایشن  انتخشاب  و تدوین و شود می استفاده ارزیابی
 هشا،  فعاليشت  انجام فرایند به بستگی ها بازبينه سؤاالت و ساختار است. ارزیابی موضوع
 و نظشارت  و بازرسشی  هشدف  و موضشوع  یشا  سشازمان  هشر  کشاري  ي ها برنامه و وظایف
 در دارد. آن بشه  مربشو   گيري نتيجه و طالعاتا آوري جمع و سنجش روش همچنين
 «بلشی » کوتشاه  هشاي  پاسشخ  بشا   ها برنامه و وظایف ها، فعاليت سنجش نتيجۀ موارد بعضی

، حُسشن  قالشب  در یشا  ...و ضشعيف ، خشوب ، عشالی  مانند ارزیابی سطح تعيين یا «خير»و
 و وظشایف  ها، فعاليت سنجش نتيجۀ گاهی و شود می مشخص آن امثال و نقص، عيب
 نتيجشه  نيشز  مشواردي  در و ششود  می داده نشان نمره تعيين با و کميت به تبدیل  ها برنامه
 ششود  مشی  توصيف مشروح طور به  ها برنامه و وظایف ها، فعاليت سنجش کيفی و کمّی

 ایشن  در بایسشت  می که مهمی نکته شود. می کارگرفته به دو این از ترکيبی نيز وگاهی
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 با بتوان که شود طراحی اي گونه به ارزیابی راهنماي یا زبينهبا گيرد قرار نظر مد زمينه
 سنجيد. دقيق و کامل طور به را ها فعاليت و امور کيفيت و  کميت آن

 انجشام  بشراي  آمشده  عمشل  بشه  هشاي  بررسشی  و ششد  بيشان  که آنچه به توجه با بنابراین
 اسشتفاده  وانتش  مشی  مختلف کارکردهاي و شکل با ها بازبينه انواع از نظارت و بازرسی

 مختصششر طششور بششه هرکششدام مششورد در و ارائششه آن از هششایی نمونششه ادامششه در کششه کششرد
 و بازرسشی  در نگارنشده  توسشط  هشا  نمونشه  ایشن  اسشت  گفتنی شود. می داده توضيحاتی

 نيروي در مستقل موضوعات یا سازمانی واحدهاي مختلف امور و عملکرد از نظارت
 کشه  اسشت  گرفتشه  قشرار  بشرداري  بهره مورد و طراحی ایران اسالمی جمهوري انتظامی
  است. نواقصی و محاسن حال عين در و کاربرد داراي خود جاي در هرکدام
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 عملكرد وامتياز فعاليت انجام چگونگی توصيف با بازبينه اوّل: نوع

 یشا  مجموعشه  یشك  عملکشرد  انتظشار  مشورد  هشاي  فعاليت و سؤاالت بازبينه، نوع این در
 هر سنجش و بررسی از پس و شود می تدوین و بينی پيش، تنظار نظر مورد موضوع
 حشد  در ارزیاب و ناظر توسط آن به مربو  اقدامات نتيجه و انجام چگونگی، فعاليت

 فعاليششت هششر اجرایششی اقششدامات پایششان در و شششود مششی توصششيف وگویششا ضششرورت
  زیر: نمونه مانند گردد، می لحاظ 433 تا 3 بين نمره و گذاري ارزش

 

 ....................................................عملكرد ارزیابی / بازرسی / نظارت را نما  و هبازبین

 )سؤال( فعاليت موضوع ردیف
 انجام چگونگی و ميزان، نوع توصيف

 آن نتيجه و فعاليت
 امتياز

1 

 و امبوال  اطالعبات  و آمبار  بررسبی  و آور  جمع

 امبوال  اطالعبات  ثببت  وضفیت ضبط و  ا دارائی

 اموال. افزار نرم در فروش و ا  مصادره و توقیفی

  

2 

 و نگهبدار   نحبوه  ببر  نظبارت  و بازرسی پیگیر 

 لحظبه  از منقول غیر و منقول اموال کلیه وضفیت

 فروش. مرحله تا مصادره و توقیف

  

... ...................................................................................   

  معدل

 نظارت / بازرسی تيم

 امضا درتيم مسئولت شغل خانوادگی ونام نام ردیف

     

     

 آن ارزیابی نتایج و امتياز و فعاليت انجام چگونگی توصيف با بازبينه دوّم: نوع

 یشا  مجموعشه  یشك  عملکشرد  از نظشارت  مشورد  هشاي  فعاليشت  و سشؤاالت  نمونه این در
 و بررسشی  از پشس  و ششود  مشی  تشدوین  و بينشی  پشيش  زیشابی ار و نظارت براي موضوع
 ناظر توسط آن به مربو  اقدامات نتيجه و انجام چگونگی فعاليت یا سؤال هر سنجش

 کشه  اي نتيجه و کيفيت ، ها اقدام ميزان و نوع نظر از گویا و ضرورت حد در ارزیاب و
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 433 تشا  3 بشين  و گشذاري  ارزش فعاليشت  هشر  عملکرد نمره و امتياز و بيان است داشته
 رعایشت  نظر از سؤال یا موضوع هر به مربو  اقدام و عملکرد نتيجه پایان در و لحاظ

 و ارزیشابی  نقشص  یشا  عيشب ، حُسن قالب در انتظارات تحقق و شده بينی پيش معيارهاي
 .است زیر نمونه برابر بازبينه نوع این، شود می تعيين

 

 ....................................................عملكرد ابیارزی / بازرسی / نظارت را نما  و بازبینه

 )سؤال( فعاليت موضوع ردیف

 و ميزان، نوع توصيف

 و فعاليت انجام چگونگی

 آن نتيجه

 امتياز

 نتيجه

ن
حُس

 

ب
عي

 

ص
نق

 

1 
 شبببورا  بموقبببع برگبببزار 

 مخدر مواد با مبارزه
     

2 

 مببارزه  شورا  مصوبات اعالم

 و اعضبببا ببببه مخبببدر مبببواد

  مسئول  ا  دستگاه 

     

... 
 مبببؤثر و بموقبببع پیگیبببر 

  الزم نتیجه کس  تا مصوبات
     

     معدل / جمع

 نظارت / بازرسی تيم 

 امضا درتيم مسئولت شغل خانوادگی ونام نام ردیف

     

     

 و هـا  كاسـتی  علل و نتایج و فعاليت كيفيت و كميّت ميزان انجام توصيف و تعيين با بازبينه سوّم: نوع

 امتيازآن

 یشك  عملکشرد  موضشوع  انتظشار  مورد هاي فعاليت و وظایف یا سؤاالت، نمونه این در
 ضشریب  بازبينشه  سشاختار  در و شود می تدوین و بينی پيش نظارت انجام براي مجموعه
 یشا  انجشام  عدم مسبب، انجام کيفيت، فعاليت انجام درصد، فعاليت یا سؤال هر اهميت
 را ها فعاليت و سؤاالت از هرکدام ارزیاب و شده تعبيه فعاليت انجام در کاستی مسبب

 بشر  را نتشایج  و دهشد  مشی  قشرار  سشنجش  و ارزیابی مورد انجام کيفيت و کمّيت جنبه از
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 سشؤال  یشا  فعاليشت  هشر  مقابشل  ستون در را چگونگی و تعيين مذکور هاي مؤلفه اساس
 فعاليت نتيجه همراه به و محاسبه را فعاليت هر انجام امتياز پایان در و کند می توصيف

 جزئشی(  یشا  نقص)اساسشی  و جزئشی(  یشا  )اساسشی  عيشب ، وظيفشه  انجام،حُسن قالب در
 انتظشامی  نيشروي  و اسشالمی  انقالب پاسداران سپاه در بازبينه نمونه این .کند می مشخص

 قشرار  اسشتفاده  مشورد  گسشترده  حشد  در و ستادي هاي نظارت در ایران اسالمی جمهوري
 نظشارت  و بازرسشی  اجراي در که ایران اسالمی جمهوري انتظامی نيروي در و گيرد می
 حشال  در و طراحشی  «بصبیر  سبامانه » مبنشا  همشين  بشر  است تجربه با و فعال هاي دستگاه از

 ابعشاد  از هشا  نظشارت  انجشام  بشراي  بازبينشه  نشوع  ایشن  رسد می نظر به لذا است. برداري بهره
 .است املک و جامع نسبتاً مختلف

   اي برنامه هاي بازرسی و تخصصی هاي نظارت براي بينه باز نمونۀ

 ....................................................عملكرد ارزیابی بينه باز
 نظارت تاریخ واحد مسئول خانوادگی ونام نام نظارت موضوع شونده نظارت واحد

    

 

 ردیف

ــریب  ض

ــت  اهمي

 (7 تا 3)

 عاليتف عنوان

 درصد

 كار انجام

300- 0 

 كيفيت

 -3 تا7

 وكيفـی  كمی توصيف كاستی مسبب

 نتـایج  و فعاليت انجام

 حاصله
ــود نتيجه نمره  خـ

 واحد

 واحد

 مافوق

3  ...................     ............   

2  ...................     .............   

...  ...................        

   معدل / جمع

 نظارت / بازرسی تيم 

 امضا درتيم مسئولت شغل خانوادگی ونام نام ردیف
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 بازبينه تنظيم ۀنحو

  فعاليت عنوان
 عنششوان بششه کششه اسششت رده یششك شششده بينششی پششيش کششاري وظششایف فعاليششت، از منظششور
 گيرد. می قرار سنجش مورد نظارت و بازرسی هنگام ارزیابی هاي شاخص

 فعاليت( انجام )ميزان فعاليت انجام درصد ينتعي

 بشه  نسشبت  واقعشی  صشورت  بشه  مانع و مشکل هر از نظر صرف فعاليت انجام درصد
 هشر   کمشی  پيششرفت  ميشزان  شود. می تعيين نظارت دوره در ابالغی حجم و سقف

 قشرار  ارزیشابی  و سشنجش  مشورد  شده بينی پيش برنامه یا انتظار حد اساس بر فعاليت
  .دشو می مشخص ناظر یا بازرس توسط 433 تا صفر بين شده انجام يزانم و گرفته

 فعاليت انجام كيفيت ميزان تعيين

  باششششد. شششده  انجشششام متفششاوت  کيفيششت  بشششا هششا  فعاليششت  از هریشششك اسششت  ممکششن 
 موجشود  اسشتاندارد  برابشر   کمی صورت به و مشخص آن کيفيت ها، فعاليت سنجش در
 اسشتانداردهاي  و ضشوابط  و معيارهشا  برابشر  هشا  ليشت فعا انجشام  ششود.  می درج بازبينه در

 و قبشول  قابشل  غيشر  و ضشعيف  خشوب،  ، خوب خيلی عالی، کيفی سطح پنج در مطلوب
 شود. می داده نمایش زیر برابرجدول و تعيين 1 تا -4 بين کميت

 ها فعاليت كيفيت ارزیابی امتياز طيف

 امتياز حداقل امتيار حداكثر ارزیابی طيف

 2.1 1 عالی

 2.1 2.19 خوب خيلی

 1.1 2.49 خوب

 4.1 1.29 ضعيف

 -4 4.19 قبول قابل غير



 بازرسی و نظارت؛ ابزار حسن مدیریت/       81 

 

 محشدودیت  فعاليت هر کيفيت ميزان و سطح تعيين در ناظر یا بازرس اینکه مهم نکته
 بشه  بنشا  را  آن ميشزان  وانشد ت مشی  فعاليشت،  کيفيت ارزیابی و سنجش از پس یعنی ندارد؛

 طيشف  در مثشال  عنشوان  به کند؛ انتخاب ندارداستا حد بيشترین یا کمترین بين تشخيص
 توانشد  مشی  ناظر و بازرس است، 1 آن حداکثر و 2.1 کيفيت حداقل که عالی ارزیابی

 باششد؛  نيشز  اعشاري رقم دو تا تواند می حتی کند انتخاب را 1 یا 2.9، 2.1 ،2.1 امتياز
   .2.11 یا 2.11 مانند
 كاستی مسبب

 ششده  بينشی  پيش ومعيارهاي انتظارات برابر شده انجام فعاليت کيفيت و درصد چنانچه
 مسبب اگر ؛است بوده چه کاستی این مسبب که دشو مشخص باید باشد، نشده انجام
 )بشه  باششد  باالتر واحد اگر و شود می محسوب عيب واحد(، )خود باشد مجري واحد

 هشر  سشهم  باششند،  کاسشتی  مسبب واحد دو هر اگر و شد خواهد تلقی نقص دليل( هر
 د.شو می تعيين درصد به آنها از یك
  ها كاستی نوع تعيين

 مششاهده  فعاليشت  انجشام  در نقصی و عيب اگر که معناست این به ها کاستی نوع تعيين
 ایشن  عامشل  چيسشت؟  آن بشروز  دليشل  و اسشت  نوعی چه از نقص و عيب این شود، می

 یا است جهيزاتت گردد؟ می  ازب مالی اعتبار و بودجه به یا است انسانی نيروي موضوع
 ؟ است کاري کم ؟یاشود می مربو  موارد قبيل این از و آموزش ها، ابالغيه ضوابط، به

 گردد. می مشخص مربو  جدول در را کاستی نوع ترتيب بدین
 و شده مربوطه افزار نرم یا سامانه وارد نتایج، بازبينه، وتنظيم ها فعاليت ارزیابی از پس

 درصشد  ماننشد   کمشی  اطالعشات  ششامل  کشه  آیشد  می دست به اطالعات دسته دو پایان در
 ششامل:  کيفشی  اطالعشات  و بشود  خواهشد  433 تشا  صشفر  بين که فعاليت هر انجام موفقيت

 4 ششماره  جشدول  در دو هر که است نواقص -1 معایب -2 وظيفه انجام –1 محاسن -4
 است. شده داده نمایش و بندي طبقه کميت، ميزان و کيفيت موضوع اساس بر
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 عملکشرد  و هشا  فعاليشت  آمشار  چشون  دیگشري  اطالعات با همراه  اطالعات این است نیگفت
 آمشار  و جشرایم  وکشف وقوع آمار انتظامی، و اداري خدمات ميزان آمار سازمان،  عمومی
   گيرد. قرار نظارت و بازرسی نتایج تحليل و تجزیه اساس و پایه باید ...و توليد ميزان
 فعاليت هر ابیارزی نتيجه و نهایی نمره طيف

  

 ارزیابی طيف امتياز اكثر حد امتياز اقل حد

 حسن 433 تا 93

 وظيفه انجام 99/19 تا 13

 اساسی عيب 99/29 تا صفر

 جزئی عيب 99/19 تا 13

 اساسی نقص 99/19 تا صفر

 (1 شماره )جدول

 نظارت و بازرسی نهایی نتایج ارزیابی هاي طيف

 واحشد  یشا  سشازمان  عملکشرد  نهایی موفقيت درصد هنتيج در ها، فعاليت همۀ سنجش با
 غيرقابل و ضعيف خوب، خوب، خيلی عالی، شامل: طيف پنج در که آید می دست به

 و تعاریف ناظران و بازرسان است الزم شود. می بندي طبقه 1 شماره جدول برابر قبول
 ي هشا  طيشف  و ارزیشابی  سطوح از هریك جهت همين به بدانند؛ را ها طيف این مفهوم
 است: شده تعریف زیر شرح به شده ذکر

 و اسشتانداردها  بشا  کشامالً  کيفيشت  و ميشزان  نظر از شده انجام اقدامات و ها فعاليت عالی:
 دارد. مطابقت شده تعيين معيارهاي

 بشا  بشاالیی  حشد  در کيفيشت  و ميشزان  نظشر  از ششده  انجام اقدامات و ها فعاليت خوب: خيلی
  دارد. مطابقت شده نتعيي معيارهاي و استانداردها

 بشا  معمشول  حشد  در کيفيشت  و ميشزان  نظشر  از ششده  انجشام  اقدامات و ها فعاليت خوب:
 دارد. مطابقت شده تعيين معيارهاي و استانداردها
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 بشا  انتظشار  حشد  در کيفيشت  و ميشزان  نظشر  از ششده  انجشام  اقشدامات  و هشا  فعاليشت  :ضعيف
 ندارد. مطابقت معيارها و استانداردها

 بشا  وجشه  هشيچ  بشه  کيفيشت  و ميشزان  نظشر  از شده انجام اقدامات و ها فعاليت بول:ق قابل غير
 ندارد. مطابقت انتظار مورد و شده تعيين معيارهاي و استانداردها

 در منـدرج  هـاي  فعاليـت  همۀ نظارت یا بازرسی نتایج براساس واحد یك عملكرد نهایی موفقيت درصد طيف

 بازبينه

 امتياز اكثر دح امتياز اقل حد ارزیابی طيف

 433 تا 93 عالی

 99/19 تا 13 خوب خيلی

 99/19 تا 13 خوب

 99/19 تا 13 ضعيف

 99/19 تا صفر قبول قابل غير

 (2 شماره )جدول

 در ششده  ذکشر  هاي طيف کنار در « متوسط » طيف از ها ارزیابی از بعضی در :آور  یاد
 بر دارد که عملی تجربه به وجهت با نگارنده .شود می استفاده ضعيف و خوب بين فاصله

 و بازرسشان  از بسشياري  و اسشت  خنثشی  طيشف  واقشع  در متوسشط  طيف که است نظر این
 مسشووالن  بشا  خواهنشد  نمشی  امشا  اسشت  ضشعيف  هشا  عملکشرد  کشه  مشواردي  در هشا  ارزیاب

 قطعشی  و دقيق نظر اظهار و ارزیابی توان یا شوند چالش دچار شونده بازرسی واحدهاي
 کنند. می استفاده نظرتسامح با يفط این از ندارند

  نامه پرسش - ـه

 گيشرد،  مشی   قشرار  اسشتفاده  مشورد  اطالعشات  آوري جمشع  در کشه  دیگشري  هاي تکنيك از
 و دانسشتن  بشا  کشه  اسشت  خود خاص هاي ویژگی داراي نيز نامه پرسش است. نامه پرسش
   (4211:93 )فقيه، شود. می پرسشگر عاید مطلوب و غایی نتيجۀ آن، رعایت
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 طشرح  و هشدف  موضشوع،  انتخشاب  چشون  مقشدماتی  بشه  نيشاز  نامشه  پرسش از استفاده براي
   باشد. برخوردار مناسبی ساختار از باید خوب نامه پرسش یك است. سؤاالت

 بازرسی در نامه پرسش كاربرد

 شود؟ می استفاده نامه پرسش از مواردي چه در که باشد این اساسی سؤال اولين شاید
 بشا  بایشد  الزامشاً  اسشت،  کارکنشان  نظشرات  و عقایشد  بررسی از ناچار که هنگامی بازرس
 چون و کند صحبت نمونه انتخاب بدون سازمان از واحدي یا سازمان کارکنان تمامی
 کنشد.  مشی  اسشتفاده  نامشه  پرسش ارزشمند ابزار از موارد گونه این در ندارد، کافی وقت
   (4211:93 )فقيه،

 بعضشی  که دهند می جلوه طوري را وضعيت مدیران بازرسی، هنگام اوقات گاهی
 مکتشوم  بشازرس  دیشد  از سازمان برون و درون هاي نارضایتی و ها کاري کم یا ها ضعف

 اقتضاي به هدفمند و مناسب نامه پرسش طراحی با توان می صورت این در لذا ماند؛ می
 سشی بازر مراحشل  در کارکنشان  و رجشوع  اربشاب  هاي دیدگاه و نظرات از نياز و شرایط
 شد. آگاه

 بازبينشه  و مصاحبه مشاهده، اي(، )کتابخانه ميدانی هاي بررسی بازرسی، در معموالً
 دارنشد؛  اطالعشات  آوري جمشع  ابزار و ها روش بين در را کاربردها بيشترین و باالترین

 عملکردهشاي  برخشی  مورد در کارکنان دیدگاه و نظر که است نياز اوقات گاهی ولی
 کيفيشت  و کميشت  ششغلی،  رضشایتمندي  آمشوزش،  کيفيشت  نشد مان مشدیران  یشا  سازمان
 و نظشر  یشا  فرمانشدهان  مدیران، برخورد و رفتار نحو  سازمانی، درون خدمات ها، برنامه

 و رفتشار  نحشو   خشدمات،  ارائشۀ  وکيفيشت  کميشت  درخصشوص  رجشوع  اربشاب  دیدگاه
 چنششين در کشه  ششود  ارزیشابی  و... پاسشخگویی  کيفيشت  مشدیران،  و کارکنشان  برخشورد 

 و بشرد.  بهشره  نيز نامه پرسش از یادشده، هاي روش از استفاده بر عالوه توان می اقعیمو
 نتشایج  اعتبشار  افشزایش  و تکميشل  بشراي  خشوبی  کمشك  تواند می نامه پرسش از استفاده
 (411 :4291، نخعی) .باشد ها روش سایر طریق از شده انجام بازرسی
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  بازرس

 و بحشث  مشورد  مسشتقل  صشورت  به مدیریت ادبيات در بازرسی موضوع که طور همان
 اسشت؛  نبوده مستثنی امر این از هم «بازرس» واژ  آن تبع به است، نگرفته قرار بررسی

 کشه  ششده  مشاهده معدودي موارد فقط و ندارد وجود باره این در چندانی تعاریف لذا
 شود. می اشاره آن به زیر در
 رسشيدگی  کارمنشدان  کارهاي به ادارات و ها وزارتخانه طرف از که است کسی 1بازرس»

 بيششتر  و دهشد  مشی  آگهشی  وزیشر  یشا  رئيس به را آنها کارهاي نادرستی یا درستی و کرده
 (431 :4211،)شاکربرخوردار «.شود می ناميده مفتش

 و کنشد  می مطالعه را ها وکتاب ها نوشته که شود می اطالق کسی به اصطالح در بازرس»
 (1111 دهخدا، نامه )لغت «.دهد می نظر آنها بار  در

 در و اسشت  برخشوردار  بشاالیی  بسشيار  اهميشت  و جایگشاه  از سشازمان  هشر  در بازرسی
 آن مشدیریت  یشا  فرمانشدهی  شخصشی  سشتاد  وجشز  سشازمان  هر در بازرسی واحد حقيقت
 ؛اسشت  فرماندهی و مدیریت شوون از بازرسی دیگر، تعبير به شود. می محسوب سازمان
 تلقشی  بشازرس  کننشد  مشی  همکشاري  موقشت  یشا  دائشم  صشورت  به آن با که کسانی بنابراین

 نقش به توجه با لذا باشند؛ اي ویژه  توانمندي و صالحيت ، شرایط واجد باید و شوند می
 شود: می استنبا  آن از زیر تعریف بازرس، مسووليت و
  و دارد را مالز تجربششه و تخصششص کششه اسششت متعهشد  و صششالحيت بششا فششردي بشازرس، »
 یشا  موضشوع  به رسيدگی و بازرسی مأمور فرماندهی، یا سازمان رئيس از نمایندگی به

 (11 :4294،چناریان)«.شود می خاصی امر

 

                                                 
1. inspector  
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 بازرس انواع

 کشه  کشرد  اسشتفاده  بشازرس  نمونشه  یشا  گروه دو از توان می بازرسی انجام براي معموالً
 (19 :4294، انچناری) . رسمی غير و  رسمی بازرس از: است عبارت

 و جشذب  بازرسشی  امشور  انجشام  بشراي  کشه  ششود  مشی  گفتشه  کسشی  بشه  : رسمی بازرس -3
 ششرایط،  داراي و بشوده  سشازمان  بازرسشی  ادار  رسشمی  کارشناس و شده گيري کار به

 در که جهت این از را  رسمی بازرس) است بازرسی امر در الزم تخصص و صالحيت
 ناميد(. مقيم بازرس توان می است، آن زرسیبا و سازمان  رسمی تابعيت و استخدام

 عمشومی  صشالحيت  و ششرایط  داراي کشه  ششود  می گفته فردي به : رسمی غير بازرس -2
 بششه بنششا ضششرورت، هنگششام و دارد کششاري موضششوع یششك در را الزم تخصششص و بششوده 

 خاصی موضوع بررسی یا بازرسی امر در سازمان، بازرسی اداره دعوت و درخواست
 .شود می گفته نيز معين بازرس غيررسمی، بازرس به کند. می ارکتمش و همکاري

 3ناظر

 مقشررات  و قشوانين  هشا،  مأموریشت  وظشایف،  بشه  آگشاه  و متخصشص  کارشناس یا مدیر
 و نظشارت  بشراي  بشاالتر  تخصصی سازمان سوي از که است نظارت موضوع به مربو 
 تشيم  قالشب  در یشا  انفشرادي  صورت به و تعيين زیرمجموعه واحدهاي عملکرد ارزیابی
 کند. می وظيفه انجام و همکاري نظارتی
 ناظران و بازرسان جایگاه

 اي پششتوانه  و تششکيالت  هر دارایی ترین ارزش  با و ترین بزرگ کارآمد، انسانی منابع
 هشا  سشازمان  بازرسشی  .اسشت  سشازمان  هشر  در موفقيشت  کسب براي مستحکم و مطمون

 قطشع  طور به است، سازمان امور همۀ بر رتنظا مسوول که نظارتی مرجع یك عنوان به
 کارگيري به و انتخاب باشد. برخوردار مهارت و علم نظر از تري قوي نيروهاي از باید

                                                 
1 . controller  
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 از کشه  نيروهشایی  ورود از جلشوگيري  و نظشارت  و بازرسی حوز  در شایسته نيروهاي
 گيرد. ارقر بازرسی هاي دستگاه نظر مد باید نيستند، برخوردار کافی تجربه و کارآیی

 بشا  ششده  انجشام  هشاي  فعاليشت  تطبيشق  و سشنجش  مهشم  ۀوظيفش  کشه  ینشاظران  و بازرسان
 را عملکشرد  ارزیابی همچنين محوله؛ وظایف و جاري قوانين و شده بينی پيش هاي معيار

 و بازرسشی  عمليشات  فراینشد  در را نقشش  تشرین  اصشلی  و جایگاه باالترین دارند، عهده به
 باششند.  برخشوردار  الزم تخصصشی  و اخالقشی  هشاي  الحيتصش  از باید لذا دارند؛ نظارت
 را کشافی  تجربشه  و الزم تخصشص  کشه  وفشادار  و صادق امين، ناظران و بازرسان انتخاب
 است. ضروري بسيار ،دهند انجام را خود وظایف انگيزه و عالقه با و دنباش داشته

 بشازرس  ودوجش  بشا  آن نتشایج  و بازرسشی  عمليات بگویيم اگر بود نخواهد آميز اغراق
 بشراي  شرایط همۀ اگر هستند. بازرسی محور و مبنا بازرسان و کند می پيدا مفهوم و معنا

 اسشتفاده  مجشرب  و متعهشد ، توانا بازرس از ولی شود؛ فراهم مطلوب بازرسی یك انجام
  شد. خواهد خدشه و نقص دچار بازرسی عمليات ؛نشود
 از کشه  تجربشه  کشم  یا تجربه بی ،رسمی غير یا موقت ناظران و بازرسان کارگيري به

 هشایی  آفشت  جملشه  از ،نباششند  منشد  بهشره  بازرسی مورد موضوع با مرتبط هاي تخصص
 کند. می مواجه مشکل و چالش با را آنها کار نتایج و بازرسی هاي سازمان که است

 و اسشاس  ،الزم ششرایط  فاقشد  نشاظران  و بازرسشان  از استفاده زیرا شود دقت باید بنابراین
 قابشل   غيشر  آن نتشایج  و بشرده  الؤسش  زیشر  را آن نتشایج  و نظشارت  و بازرسی لعم صحت
 گيرد. قرار مدیران گيري تصميم مبناي تواند نمی نتایجی چنين ولذا بود خواهد اطمينان
 و ششغلی  امنيشت  ناظران، و بازرسان عمل صحت و کيفيت در مؤثر عوامل از یکی
 گونشه  این وجود تردید بی آنهاست. از ارشد مدیران و سازمان معنوي و مادي حمایت
 بيششتري  اقتشدار  و طبشع  مناعت و بهتر انگيز  با بازرسان که شود می موجب ها حمایت

 و تهدیشد  تطميشع،  تشأثير  تحشت  نظشارت  و بازرسشی  هشاي  فعاليت طول در و کنند عمل
 (14 :4294، چناریان) کنند. عمل قانونمند و نگيرند قرار انگيز وسوسه شرایط
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 ناظران و بازرسان هاي ویژگی

   اخالقی و  عمومی هاي ویژگیالف( 

 اسالمی و دینی موازین و اسالم به معتقد و متقی خدامحور،، ایمان با -4
 والیت عظماي مقام فرامين به ملتزم و مدار والیت -1

 آن بر حاکم هاي ارزش و اصول سازمان، به وفادار -2

 خواه عدالت و جو حق -1
 رازدار و دار امانت امين، صادق، -1
 قناعت و طبع مناعت نفس، عزت از برخوردار -1
 دینی فرایض و آداب انجام در پيشقدم و تعبدي روحيۀ داشتن -1
 تکبر از پرهيز و خواهی خير و مشورتی و جمعی دسته کار و تعاون روحيۀ داشتن -1
 عمل و گفتار و رفتار در متانت و صدر سعۀ داشتن -9

 کار در بينی واقع و اندیشی مثبت روحيۀ از برخوردار -43
 تجمالت و ضروري غير تشریفات از پرهيز -44
  اسالمی و اخالقی شوون و انضباطی اصول به پایبند و مقيد -41
 بازرسشی  از حاصله نتایج انعکاس و ها واقعيت بيان در شجاعت و شهامت داشتن –42
 نظارت و

 (11،همان) سازمان. در بودن تماداع مورد و مقبوليت و سابقه حُسن از برخودار –41
 ناظران و بازرسان اي حرفه و تخصصی هاي ویژگی (ب

 نظارت و بازرسی عملی و نظري اصول با الزم آشنایی -4
  بازرسی در اطالعات آوري جمع براي کافی مهارت و دانش از برخورداري -1
 کشه  تیموضوعا مناسب تشخيص و سنجش در الزم مهارت و تخصص دانش،، تجربه -2

  دهد. می قرار بررسی و بازرسی مورد
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 انجشام  هشاي  روش و هشا  طشرح  ها، دستورالعمل مقررات، قوانين، به تسلط و آگاهی -1
 نظارت و بازرسی مورد امور

 و مسشائل  وتحليشل  تجزیشه  و یشابی  مسوله و یابی عارضه در مهارت و توانایی داشتن -1
  مفيد و سازنده هکارهايرا و پيشنهادها ارائۀ و نظارت و بازرسی نتایج

 مجموعشۀ  عملکشرد  ارزیابی و کنترل براي نوین هاي فناوري و ها سيستم با آشنایی -1
 مربو  هاي سامانه به ورود طریق از نظارت و بازرسی مورد

 نویسی گزارش و نگارش فن در توانایی و مهارت داشتن -1
 واحشد  تخصصشی  هشدایت  و راهنمشایی  بشراي  الزم آموزششی  توان از برخورداري -1

 عمل صحنه در شونده بازرسی
 نظارت و بازرسی نتایج گزارش و توصيف براي بيان قدرت از برخورداري -9

 دهند: قرار توجه مورد نظارت یا بازرسی حين در باید ناظران و بازرسان كه ضروري نكات

 کند فرض شونده بازرسی واحد مسوول یا فرد جاي را خود باید ناطر و بازرس الف(
 دارد. انتظاري چه قضاوت و رسيدگی کيفيت رفتاري، نظر از که

 در موجشود  هشاي  واقعيشت  ششناخت  و حقيقت به رسيدن باید ناطر و بازرس هدف ب(
 قشرار  تحقيق و بررسی مورد که موضوعی یا شونده بازرسی واحد عملکرد و وضعيت

 باشد.، دهد می
 باشد. دلسوزانه و خواهانه خير اصالحی، آموزشی، باید ناطر و بازرس رویکرد ج(
 از و بشوده  حوصشله  و صشدر  سشعۀ  متانشت،  بشا  همشراه  بایشد  نشاطر  یا بازرس برخورد و رفتار د(

 کند. پرهيز شود،  شونده بازرسی منفی العمل عکس موجب که اقدامی هرگونه
 و بررسی با بلکه باشد؛ داشته منفی یا مثبت از اعم داوري پيش نباید ناطر و بازرس ه(

 موجشود  هاي واقعيت حقيقت، کشف پی در مسائل، یا عملکرد عميق و دقيق یبازرس
 باشد. هست، که آنچه و
 کند. اجتناب بازرسی صحنه در بررسی و تعمق بدون و اي لحظه هاي قضاوت از و(
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 و دفشاع  اطمينشان،  قابشل  کار نتایج که کند عمل طوري نظارت و بازرسی انجام در ز(
 باشد. شونده بازرسی و ندهگير تصميم مقام براي پذیرش

 کنشدروي،  تنشدروي،  تفشریط،  افشرا ،  هرگونشه  از نظارت و بازرسی نتایج بيان در ح(
 کند. پرهيز نمایی بزرگ و نظري تنگ، شتابزدگی، تعجيل

 دخالشت  همچنشين  ؛نظارت و بازرسی مأموریت با نامربو  و جا بی هاي نظر اظهار از  (
 (12 :4294، چناریان) کند. پرهيز شونده بازرسی واحد وظایف یا سازمان امور در
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 نظارت( و بازرسی عملی هاي گام) نظارت و بازرسی عملی اصول

 ابشزار  و هشا  روش از اسشتفاده  مسشتلزم  مطلشوب،  و جشامع  نظارت یا بازرسی یك انجام
 عمل صحنۀ در بازرس عملی مشی و صولا که است مختلفی مراحل رعایت و  علمی

 هنگشام  یشژه  و بشه  نظشارت  و بازرسی موضوع و شرایط اقتضاي به و کند می مشخص را
 کند می کمك ناظر و بازرس به اصول این شوند. می گرفته کار به ميدانی هاي بررسی

 کامشل  را کار نحوي چه به و کند بررسی چگونه و شروع کجا از بازرسی در بداند تا
 از: است عبارت اصول این .کند
 عملكرد و فعاليت مشاهده (الف

 در گام اولين شد، بيان بازرسی اطالعات آوري جمع هاي روش فصل در این از پيش
 مششاهده  از اسشتفاده ، عملکشرد  و هشا  فعاليشت  ارزیشابی  براي نظارت و بازرسی عمليات

 بشه  نسبت گفت وانت می و دارد را کاربرد بيشترین مشاهده بازرسی عمليات در است.
 ماننشد  ابزارها و ها روش سایر از استفاده صورت در یعنی دارد؛ محوریت ابزارها سایر

 ارزیشابی  در هسشت.  نيشز  مکمشل  و کمکی ابزار و ضروري مشاهده بازبينه، یا مصاحبه
 و آثشار  یشا  عيناً آن نتایج و ميزان، اقدام نوع باید مسائل بررسی و عملکرد و ها فعاليت

 .شود دیده آن مستندات

 استانداردها و ها معيار با عملكرد و فعاليت تطبيق (ب

 یکی شد؛ بيان مشروح صورت به بازرسی و نظارت فرایند و تعریف در که طور همان
 هشاي  فعاليشت  بشا  ششده  انجشام  هشاي  فعاليشت  تطبيشق  بازرسشی،  و نظارت عملی مراحل از

 ششده  انجشام   فعاليت ناظر، یا سبازر گام و مرحله این در واقع در است. شده بينی پيش
 بشه  یشا  ششده  بينشی  پشيش   و انتظشار  مشورد  معيارهشاي  بشا  نتشایج  و کيفيت، ميزان نظر از را

 مسشتندات  و مشدارک  دیگر تعبير به کند؛ می مقایسه و داده تطبيق «بایدها» با اصطالح
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 مقشررات،  قشوانين،  یشا  ضشوابط ، اسشتانداردها  بشا  را مششاهده  مشورد  و موجشود  عملکرد
 .دهد می تطبيق کيفی و  کمی جنبه از وظایف شرح و ها دستورالعمل ها، شنامهبخ
   عملكرد و فعاليت سنجش (ج

 بينشی  پشيش  هشاي  فعاليشت  و ها برنامه با شده انجام اقدامات و هاي فعاليت تطبيق از پس
 واقشع  در کنشد.  اقشدام  عملکشرد  هشاو  فعاليشت  سشنجش  نسشبت  باید ناظر یا بازرس شده

 بشه  مربشو   ششده  بينشی  پشيش  ضشوابط  و معيارهشا  بشا  کند می مشاهده که را آنچه بازرس
 دهد. می قرار ارزیابی مورد کيفی و  کمّی لحاظ از موضوع

 بششه نسشبت  بششازرس مهشارت  و آگششاهی تسشلط،  مسششتلزم درسشت،  و صششحيح سشنجش 
 از دور بشه  و عادالنشه  و دقيشق ، کارشناسشی  بایشد  سشنجش  اسشت.  بازرسشی  مورد موضوع
 باشد. يداور پيش هرگونه

 کشه  موضشوعی  مشورد  در بایشد  نشاظر  یا بازرس واقعی، عملکرد تعيين براي بنابراین
 چگونششه را چيششزي چششه بدانششد و باشششد؛ داشششته اطالعششاتی کنششد ارزیششابی خواهششد مششی

 بسنجد. یا کرده گيري اندازه
 یشا  بشازرس  واقعشی،  عملکرد تعيين براي است. ارزیابی و تشخيص مقدمۀ سنجش،

 باششد؛  داششته  اطالعشاتی  کنشد  ارزیشابی  خواهشد  مشی  کشه  موضوعی دمور در باید ناظر
 بسنجد. یا کرده گيري اندازه چگونه را چيزي چه ببيند باید بنابراین
 شود می گرفته کار به واقعی عملکرد سنجش براي اطالعاتی منبع چهار کلی طور به

 و ششفاهی  هشاي  گشزارش  آمشاري،  هشاي  گزارش شخصی، مشاهده از است عبارت که
 در دارنشد؛  را خشود  خشاص  ضعف و قوت نقا  آنها از هریك که کتبی هاي زارشگ
 قابشل  اطالعشات  کسشب  و افشزایش  موجشب  که است منابع این از اي مجموعه حال هر

 (4294،14 :چناریان) شود. می اطمينان

 (ارزیابی) نظارت و بازرسی نتایج ثبت (د

 مشورد  وضشعيت  از خشود  ارزیشابی  و تششخيص  و مششاهدات  نتشایج  باید ناظر و بازرس
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 اسشاس  بشر  را نتایج بازبينه تنظيم هنگام یا کند. یادداشت بازرسی هنگام در را مشاهده
 بازرسشی  محشور  هشر  مقابشل  در کيفشی  و  کمشی  نظشر  از تشخيص و سنجش مشاهدات،

 کشه  زمانی ویژه به بازرسی نتایج ثبت در تأخير کند. ثبت دقيق و منظم طور به و موقع به
 حتشی  و مهشم  نکشات  که شود می موجب است، زیاد بازرسی وضوعاتم یا کار حجم

 ،گيشري  هنتيجش  یشا  گشزارش  تهيشۀ  هنگشام  درنتيجشه  و ششده  دور بشازرس  ذهن از اساسی
 گردد. فراموش یا نشود منعکس هست که نحوي به موجود هاي واقعيت

 ارزیابی و بررسی مورد موضوع با مرتبط مدارك و اسناد آوري جمع (ـه

 اسششت، مششدارک و اسششناد آوري جمششع بازرسششی، عمليششات در مهششم اصششول از یکششی
 کشه  باششد  اسشنادي  و مشدارک  ششواهد،  بشه  مستند و مستدل باید بازرسی هاي گزارش
 اسشناد  آوري جمع بنابراین کند؛ می توصيف و تعریف را عملکرد و وضعيت یا صحنه

 موضشوع  باتاث در گزارش سازي مستند براي مثبته اسناد و مدارک از برداري نسخه و
 بشراي  ششود.  می بازرسی گزارش کيفيت و استحکام جامعيت، موجب وضعيت بيان یا

 از بشرداري  تصویر یا اسناد و مدارک از برداري نسخه با بازرسی هنگام مهم این تحقق
 عکس، مختلف هاي صحنه از توان می دوربين مانند ابزاري از استفاده با همچنين آن؛
 اطمينشان،  ۀزمينش  مستندات و آثار این است بدیهی .کرد تهيه را الزم مستندات یا فيلم

 از دفاع در بعدي مراحل در خوبی پشتوانه و کند می فراهم را گزارش اتقان و کيفيت
 (4294،11 :چناریان) است. بازرس کار و نتایج
 در مدارک و اسناد آوري جمع براي مختلفی هاي روش اسناد: و مدارك آوري جمع روش
 کرد: اشاره زیر موارد به توان می جمله از که دارد وجود نظارت و بازرسی حين

 بررسی یا بازرسی مورد که موضوعی چگونگی اثبات براي است الزم :برداري نسخه -3
 و موجشود  مشدارک  از اي نسشخه  آن، ضشعف  و قشوت  نقشا   توصشيف  یا گيرد می قرار

 اصشل  دریافشت  بشا  تشوان  می را اقدام این شود. ضميمه گزارش به و دریافت را مشهود
 طشی  روگرفت ضرورت صورت در داد. انجام روگرفت تهيه یا آن دوم نسخه یا سند
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 شود. ممهور  مربوطه واحد مهر با و شده اصل با مطابق آن ذیل یا جلسه صورت
 الزم عکاسی و برداري فيلم دوربين جمله از فنی ابزار وجود به توجه با عكس: و فيلم تهيه -2

 فشيلم  یشا  عکشس  است موضوع گویاي که اي زمينه هر یا صحنه مدارک، ،اسناد از است
 در بسشياري  تشأثير  بصشري  نظشر  از موضوع یك به مربو  مستندات ارائۀ زیرا شود؛ تهيه

 (4294،12 :چناریان) دارد. گيرنده تصميم مدیر آگاهی ميزان
 هودمشش  یشا  موجشود  آنچشه  و مسشائل  و وضشعيت  توصيف و تشریح جلسه: صورت تنظيم -1

 د.شو می جلسه صورت شونده بازرسی رد  مجریان یا مسوول تأیيد و هماهنگی با است
 ششونده  بازرسشی  و مخاطشب  نظر که شود عمل طوري باید جلسه صورت تنظيم هنگام
 شود.  دوري چالش از امکان  حد تا و جلب

 توافقات جلسه صورت -7

 ضشعف،  نقا  جمله از تنظار و بازرسی نتایج توان می که دیگري هاي روش از یکی
 تنظشيم  کشرد،  مسشتند  اسشت،  محشرز  و مششهود  بازرسی هنگام که را نواقصی و معایب

 واحشد  مدیر با بازرسی گروه سرپرست یا بازرس بين که است توافقات جلسه صورت
 ایشن  محتشواي  ششود.  مشی  انجشام  محل در بازرسی عمليات پایان از پس شونده بازرسی
 واحد عملکرد در موجود نواقص و معایب ضعف، نقا  فهرست شامل جلسه صورت
 بهبشود  بشراي  و ششده  احصشا  بازرسشی،  نتيجشۀ  در کشه  اسشت  ششونده  نظشارت  یا بازرسی
 در و ششود  مشی  تأکيد و توصيه بازرسی گروه سرپرست طرف از اقدامات، و عملکرد

 شود. می بينی پيش و تعيين نواقص و معایب ضعف، نقا  رفع زمان و مسوول فردِ آن،
 هشاي  بازرسشی  و تخصصشی  هشاي  نظشارت  در تشاکنون،  4211 سشال  ابتداي از رویه این

 مجموعشه(  و رده هشزار  چنشد  حشد  )در انتظشامی  نيشروي  مختلفهاي  بخش از اي برنامه
 به که است داشته پی در مؤثري و آميز موفقيت بسيار نتایج و قرارگرفته استفاده مورد
 شود: می اشاره آن از مورد چند
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 و نتشایج  ششونده  بازرسشی  واحشد  مشدیر  جلسه، صورت این مفاد تنظيم با حقيقت در -4
 یششا اعتششراض بازرسششی کششار ادامششۀ در و پذیرفتششه را مجموعششه و خششود ضششعف نقششا 
 داد. نخواهد نشان العملی عکس

 یشا  بازرسشی  نتشایج  ابشال   و تصشویب  تنظشيم،  زمان و تشریفات معموالً که آنجا از -1
 نقشا   رفشع  زمان مدت جلسه، صورت این قالب در نتایج تنظيم است؛ طوالنی نظارت
 کند. می کوتاه شونده بازرسی واحد سوي از را نواقص و معایب ضعف،

 واحشد  کارشناسشان  و مشدیر  بشه  کافی فرصت توافقات، جلسه صورت تنظيم هنگام -2
 ضعف، نقا  این بر بنا شود؛ می داده خود عملکرد از منطقی دفاع براي شونده بازرسی
 سرپرسشت  طشرف  از اقشدامات  و عملکشرد  بهبود براي که مواردي و نواقص و معایب
 وتأیيشد  توافشق  مشورد  ششود،  مشی  قيشد  توافقات جلسه صورت در و تعيين بازرسی گروه
 رفشع  بشه  نسشبت  ششونده  بازرسی واحد کارشناسان و مدیر تعهد لذا بود؛ خواهد طرفين
 .شد خواهد بيشتر عملکرد بهبود و نواقص و معایب ضعف، نقا 

 بشين  نظشر  تبشادل  و بحشث  و موجشود  نشواقص  و معایب ضعف، نقا  و مسائل طرح -1
 تنظشيم  هنگشام  ششونده  بازرسشی  واحشد  کارشناسشان  و مشدیر  و بازرسی گروه سرپرست
 و اصشالحی  اي نتيجشه  و بشوده  آموزششی  جلسۀ منزلۀ به واقع در توافقات جلسه صورت
  داشت. خواهد سازنده

 و تخصصشی  هشاي  نظشارت  نتشایج  که شود می موجب تتوافقا جلسه صورت تنظيم -1
 سطح باالترین حضور با نهایی و اوليه بندي جمع جلسات در که اي برنامه هاي بازرسی

 مجموعشۀ  مشدیران  و فرمانشدهان  حضور و کننده بازرسی سازمان مدیریت و فرماندهی
 چشالش  ونهگ هر از دور به و سازنده و آرام فضایی در شود، می برگزار شونده بازرسی

 (4294،11 :چناریان) شود. طرح اعتراض و
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 (گيري آسان یا گيري سخت) ارزیابی در خطاها

 اسشتاندارد  عنشوان  بشه  ارزششی  سيسشتم  نشوعی  از دیگشران  عملکشرد  ارزیابی براي هرکس
 و بشاالتر  بسشيار  نمشر   فرد به برخی سنجد. می آن با را افراد عملکرد و کند می استفاده
 اصشطالحاً  ششرایطی  چنشين  در دهنشد.  مشی  وي واقعی نمره از تر پایين بسيار نمر  برخی
 نمشر   و ششده    اغشراق  دچار تعبيري به و مثبت خطاي داراي «گيري آسان» نظر از اولی

 و نظارت  عملی بازرسی اصولروند نماي 

 تهيه گزارش

 تطبيق

 

 سنجش

  
 

 مشاهده 

 

 آوري اسناد و مدارك جمع

 

 نتایج ثبت
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 خطشاي  داراي «گيشري  سشخت »  بشا  دومی و داده بوده او استحقاق آنچه از بيش را فرد
 ترجمشه  )رابينشز،  اسشت.  داده داششته  واقعيشت  آنچشه  از کمتشر  را فرد نمره و بوده منفی

 (4349 :4212پارسائيان،

 آنجاکشه  از ششود؛  ارزیابی نفر یك توسط ها سيستم همۀ یا افراد همۀ عملکرد اگر
 ولی آید؛ نمی وجود به اشکالی چندان است، یکسان همه مورد در وي خطاي ضریب

 بعضشی  و گير  آسان برخی یعنی شود؛ مانجا مختلف افراد توسط عملکرد ارزیابی اگر
 بازرسشی،  انجشام  ششد.  خواهشد  ایجشاد  اساسشی  مشکل صورت آن در باشند، گير سخت
 اسشت.  و... رفتشار  ،موضشوع  واحشد،  یشك  عملکشرد  ارزیشابی  واقع در کنترل و نظارت

 دقتشی  بشی  آن در چنانچه که است مهم اي اندازه  به ارزیابی نتایج و اهميت ،يچيدگیپ
 تأکيشدي  همۀ با لذا آمد؛ خواهد دست به واقعی غير نتایج دهد، رخ تباهاتیاش یا شده
 یشا  خطاهشا  اوقشات  بعضشی  اسشت  ممکشن  شود، می صحيح و دقيق ارزیابی انجام بر که

 بشه  زیر در که پذیرد صورت ارزیابی یا بررسی امر در ناآگاهانه یا آگاهانه اشتباهاتی
 شود: می اشاره خطاها این از برخی
 ارزیابی اهايخط انواع

 اي هاله  خطاي( الف

 فعاليشت  بشا  فشرد  خشاص  هشاي  ویژگشی  از یکشی  تأثير  تحت بازرس، یا ارزیاب فرد اگر
 ششده  اي هالشه   خطشاي  دچشار  وي کشه  ششود  می گفته گيرد، قرار شونده ارزیابی قسمت
 نمشر   او به و بپسندد را خود کارمند ویژگی چند یا یك مدیري اگر مثال براي است؛
 بشا  اصشطالح  بشه  و داد خواهد عالی نمر  او به نيز جهات سایر با رابطه در هد،بد عالی

 کشار  محشل  در انضباطی بی به کارمند یك اگر برعکس شود؛ می رو به رو «اي هاله» اثر
 در کلشی  قضاوت باشد، کارآیی داراي و فعال مسائل سایر نظر از ولی بوده؛ معروف

 (4313 )رابينز: بود. خواهد وي انضباطی بی اساس بر او مورد
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 سازي شبيه خطاي (ب

 را ارزیشاب  پسشندد،  نمشی  یا پسندد می خود براي ارزیاب که  آنچه اساس بر فرد ارزیابی
 یشا  طلشب  جشاه  انسشانی  را خشود  کسشی  اگشر  مثشال  براي کند؛ می سازي شبيه خطاي دچار

 ویژگشی  ایشن  يدارا اتفاقاً آنان و کند نگاه دیگران به دیدگاه این از و بداند پرخاشگر
 )همان( داد. خواهد آنان به باالیی نمر  باشند،

 فرد به منحصر شاخص( ج

 متعشددي  وظشایف  و هشا  فعاليشت  از متشکل مجموعه، یك قالب در امور انجام معموالً
 یشا  یشك  بشه  ارزیابی در اگر بنابراین شود؛ توجه آنها همۀ به باید ارزیابی در که است
 غيرقابشل  و نشاقص  ارزیشابی  شود، توجه وظایف و ها شاخص همۀ بين از شاخص چند

 کشه  فوتبشال  حملشۀ  نشوک  بشازیکن  یشك  عملکرد به تنها اگر مثال براي است؛ اطمينان
 درسشت  را او عملکشرد  تشوانيم  نمشی  کنشيم،  توجه است زدن گل و پاس دریافت منتظر

 مششارکت  دادن، پاس توپ، بدون بازي مانند دیگري هاي شاخص زیرا کنيم؛ ارزیابی
 ششود،  دیشده  ششاخص  چنشد  یا یك فقط وقتی گيرد. قرار نظر مد باید نيز و... دفاع در

 همان() کرد. خواهند کار ها شاخص همان روي فقط افراد

 غيرعملكردي هاي شاخص (د

 نباشد؛ عملکرد اصلی فرایند و وظایف وجز ها شاخص و باشد ذهنی ارزیابی، چنانچه
 یشك  عملکرد ارزیابی در مثال عنوان به است، شده ارزیابی عملکردي غير ها شاخص

 او. هاي فعاليت و اقدامات نه گيرد قرار مالک او خدمت سابقه فقط فرد،
 ترحم و عاطفی نگاه با ارزیابی (ـه

 عنصشر  یك است ممکن که شونده بازرسی، نظارت یا بازرسی حين در اوقات گاهی
 اي گونشه  به مختلف هاي ینمای مظلوم و مشکالت، کمبودها بيان با باشد واحد مدیر یا

 کمبودهشا  همشين  از ناششی  نبشوده  موفشق  یشا  نکرده عمل خوب اگر که کند می وانمود
 و بيند می اینکه وجود با و گيرد می قرار ادعا این تأثير تحت ناظر یا بازرس لذا است؛
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 ضشعف  نقا  حتی و نشده انجام مجموعه آن در ها برنامه یا وظایف که شود می مطلع
 نگشاه  بشا  اصشطالح  بشه  امشا  کنشد  مشی  بيشان  و احصا نيز را متعددي بعضاً و همم معایب و

 واحشد  عملکشرد  بشه  قبشول  قابشل  یا باال نمره و کرده برخورد مسوله با ترحم و دلسوزي
 معمشوالً  شود می سؤال ها ارزیاب یا بازرسان اینگونه از تناقض علت وقتی لذا دهد می
 به دلم ،...یا و است خوبی آدم یا و ندارد روني، ندارد امکانات دیدم چون» :گویند می

  « ...و کردم ارفاق او به لذا آمد رحم
 نيشروي  در نظشارت  و بازرسشی  امشر  در کشه  مسشووليتی  لحاظ به مؤلف است گفتنی

 عملکشرد  در را خطشا  و مششکل  نمونشه  ایشن  از متعشددي  مشواردي  اسشت  داشته انتظامی
 است. کرده مشاهده ناظران و بازرسان

 بازرسشان  یشا  ناظران برخی که گرفت نتيجه توان می نگرش این مالحظه با نبنابرای
، وظشایف  انجشام  چگشونگی  ارزیابی، نظارت و بازرسی در هدف اینکه به توجه بدون
 گردیده انجام شده بينی پيش اهداف یا معيارها برابر آیا که است ها فعاليت و ها برنامه
 دهبشو  غافل مهم این از ؟ است شده انجام درستی به سازمان مأموریت آیا یا و ؟ است

 عينشی  و عیواق عملکرد و گرفته قرار ترحم حس یا و عاطفه، احساسات تأثير تحت و
 عملکشرد  از اششتباهی  یشا  ناقص قضاوت و ارزیابی و بينند نمی هست که طوري آن را

 نيست. اطمينان قابل کهدهند می ارائه مجموعه
   سنجش بدون قضاوت (و

 و سشابقه  داششتن  لحشاظ  بشه  که کنند می تصور اینگونه ناظران یا بازرسان اوقات گاهی
 را آن عملکشرد  ابعاد همه کلی نگاه یك با مجموعه یك وظایف به نسبت باال تجربه

 و تطبيشق  و هشا  فعاليشت  کيفيشت  و کميشت  و فرآیند کنترل به ضرورتی لذا و فهمند می
 را عملکشرد  و وضشعيت  تواننشد  مشی  و بيننشد  نمشی  انتظشار  مورد معيارهاي با آن سنجش

 و فعاليشت  نمشره  خشود  ذهن در ابتدا مبنا همين بر .دهند قرار قضاوت مورد و تشخيص
 طوري را کيفيت و کميت ميزان گاه آن و نموده ثبت و تعيين را آن سطح یا عملکرد
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 ارزیابی و برداشت یك و شود. هماهنگ خود ذهن در نهایی نمره با که کنند می بيان
 در مؤلشف  نيشز  را اششتباهات  و خطاهشا  نشوع  این کنند. می ارائه منفی یا مثبت چه کلی

 در کشه  نقصشی  اسشت.  کشرده  مشاهده ها ارزیاب و بازرسان عملکرد از متعددي موارد
  :که است این دارد وجود کار و نگرش این

 و دپذیر نمی صورت است الزم کنترل و نظارت در که عملکرد سنجش و تطبيق -4
 و ذهن از متأثر احوال و اوضاع کلی مشاهده یا و تقریبی صورت به رزیابا یا بازرس

 کند. می نتيجه اعالم و نظر اظهار خود برداشت

 یا سطحی ارزیابی تعبيري به و شود نمی شناسایی دقيق طور به ضعف و قوت نقا  -1
 گردد. می انجام دقيق بررسی بدون واي  کليشه

 گذارد می نامطلوب تأثير ارزیابی و بازرسی نتایج رد كه اشتباهاتی یا خطاها سایر (ز

 بازرسشی،  اششتباه  و نشاقص  انجشام  در نيز دیگري عوامل شد، بيان که خطاهایی بر عالوه
 و بازرسشی  هشاي  آفت گفت توان می و دارد وجود آن گيري نتيجه یا و ارزیابی نظارت،
  شود: می اشاره زیر در آن از برخی به که است. نظارت

 تحشت  و نظشارت  و بازرسشی  هنگام در بازرس از شونده بازرسی تمجيد و فتعری -4
 باشد. داشته گيري ساده یا اغماضی نگاه اینکه براي او دادن قرار تأثير

 در کندي یا وقفه ایجاد و غيرکاري مباحث و موضوعات به شونده بازرسی ورود -1
 وعموض بر ناظر یا بازرس اقتدار و مدیریت ضعف و بازرسی انجام

 سعی و غيره و بازرسی نحوه به اعتراض با نظارت و بازرسی حين رد چالش ایجاد -2
 از اي حاششيه  و جزئشی  موضشوعات  بشه  پشرداختن  یا اصلی مسير از بازرسی انحراف در

 بازرس یا شونده بازرسی سوي

 مجموعشه  و خود عملکرد از آميز اغراق و طوالنی ،غيرضروري هاي گزارش ارائه -1
 و مسشائل  بشه  نشاظر  یا بازرس کردن سرگرم و شونده بازرسی توسط ازرسیب هنگام در

 غيرمرتبط و جزئی هاي اقدام
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 مواجهه در ارزیاب یا بازرس کردن برخورد احساسی و نگري یسطح، باوري زود -1
 بررسی و عمل صحنه در موضوعات با
 نظارت و بازرسی انجام در زدگی شتاب و دقتی کم -1
 نظارت و بازرسی عمليات شدن النیطو از ناشی خستگی -1

 ارزیابی و بازرسی نتایج موقع  به و دقيق ثبت در کوتاهی -1
 آن گيري نتيجه و مسائل درست تشخيص در ضعف -9

 آوري جمششع و موضششوع ارزیششابی و بررسششی در بششازرس مهششارت و دانششش ضششعف -43
  نياز مورد اطالعات

 معذوریت در را او و بازرسی درحين ناظر یا بازرس از متعارف غير هاي یئپذیرا -44
 .کردن گير نمك اصطالح به یا دادن قرار

 .عنوان هر تحت آن پایان یا بازرسی حين در سوغات یا هدیه دادن -41
 ارزیابی خطاهاي از پيشگيري راهكارهاي

 و اعشالم  هشا  ارزیشاب  و نشاظران  بازرسان، به شد بيان که ارزیابی اشتباهات و خطاها (4
 گيرند. قرار آموزش مورد مختلف ابعاد از و آوري یاد آن از جلوگيري راهکارهاي

 هشاي  فعاليشت ، ششده  بينشی  پشيش  موضشوعات  و اهشداف  طبشق ، نظارت و بازرسی در (1
 گيرد. قرار ارزیابی و سنجش مورد واحد عملکرد به مربو 

 آن هاي فعاليت و اقدامات به توجه مجموعه یك عملکرد از نظارت و بازرسی در( 2
 گردد. پرهيز اي حاشيه و غيرمرتبط شخصی مسائل به ورود یا پرداختن از و ودش
 شود. استفاده بازرس یك از بيش یا چند از ترجيحاً نظارت و بازرسی در( 1
 شود. استفاده عملکرد موضوع و حوزه هر به مربو  متخصص ارزیاب از( 1
 مشورد  گونشاگون  جهشات  زا پيوسشته  ها ارزیاب و ناظران بازرسان، رفتار و عملکرد( 1

 گردد. اصالح و یادآوري و شناسایی ها آن ضعف نقا  و گيرد قرار ارزیابی
 نظشارت  و بازرسشی  هنگشام  در شونده بازرسی تمجيد و تعریف تأثير تحت بازرس (1
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 نگيرد. قرار
 را کشار  مناسب زمان و شرایط در و متوقف را بازرسی، خستگی هنگام در بازرس( 1

 دهد. ادامه
 و نگشري  یسشطح ، بشاوري  زود، عجلشه ، زدگشی  ششتاب  از نظارت و بازرسی انجام رد (9

 شود. برخورد صدر سعۀ و دقت با و پرهيز کردن برخورد احساسی

 غيشر  و ضشروري  غيشر  مسشائل  بشه  پشرداختن  یا سازي حاشيه ،چالش ایجاد صورت در( 43
 .کند یریتمد را موضوع اقتدار و احترام با بازرس ؛شونده بازرسی سوي از مرتبط
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 اثربخش و كارآمد نظارت و بازرسی هاي ویژگی
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 اثربخش و كارآمد نظارت و بازرسی ضرورت

 اغلشب  در امشروزه  کشه  اسشت  هشایی  مقولشه  از وري بهشره  و اثربخششی  کارآمدي، کارآیی،
 ناندیششمندا  سشوي  از مشدیریت  حشوز   در جمله از و صنعتی اقتصادي، علمی، هاي حوزه
 وري بهشره  و کشارآیی  افشزایش  دنبشال  به روز به روز ها سازمان است. گرفته قرار بحث مورد
 ایشن  تحقشق  بشراي  آورنشد.  دست به را ممکن وري بهره بيشترین هزینه، کمترین با تا هستند
 از و شششده بهينششه و اصششالح امششور، انجششام هششاي روش و هششا فراینششد کششه اسششت نيششاز هششدف
 بشا  و ششوند  کشارگيري  به و استخدام متخصصان بهترین شود، ادهاستف فناوري ترین پيشرفته
 مشورد  مسشتمر  ورطش  بشه  امشور  جریشان  و هشا  سيستم دقيق و هدفمند هاي بازرسی و ها نظارت
 تشالش  توليشد  بهبشود  جهشت  در کشه  اندازه همان به است بدیهی گيرد. قرار وکنترل پایش

 و ششود  دیشده  هشا  تاواقعيشت  ود،ش توجه نيز کنترل و نظارت کيفيت به است الزم شود، می
 اثربخششی  و کارآمشدي  بحشث  منظور همين به نماند. پنهان امور جریان در انحرافی و نقص

 مشورد  مهشم  این است. اهميت با و مهم بسيار ها سازمان در امروز بازرسی و کنترل نظارت،
 از یبخشش  در رهبشري  معظشم  مقشام  کشه  اي گونشه  به هست نيز نظام رتبۀ عالی مسووالن توجه

 نظشام  سشاله  بيسشت  انشداز  چششم  سشند  درچشارچوب  توسشعه  پشنجم  برنامشه  کلی هاي سياست
 رفشع  جهت در مقررات و قوانين اصالح نظارت، و بازرسی نظام کارآمدکردن و تقویت»

 بنشابراین  انشد.  داده قشرار  تأکيشد  مشورد  را «بازرسشی  و نظارتی نهادهاي وظایف ميان تداخل
 جنبشۀ  از بایشد  و اسشت  مهشم  بسشيار  بازرسی و کنترل ت،نظار اثربخشی و کارآیی موضوع
 بشود. اي ویژه توجه مسوله این به عملی و نظري

 اثربخش و كارآمد نظارت و بازرسی هاي ویژگی

 بيان متعددي نظرات آن، هاي ژگیوی و وکنترل نظارت اثربخشی و کارآیی مورد در
 کشه  اثربخش وکنترل نظارت مشترک هاي ویژگی ترین مهم به اینجا در و است شده
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 کششونتز، رابينششز، اسششتونر، رضششائيان،) مششدیریت حششوز  اندیشششمندان برخششی سششوي از
  شود: می اشاره ام.( .ال جی

 تشرین  عمشده  از یکشی  اطالعشات،  دقت ارزیابی زیرا باشد؛ دقيق باید اطالعات :دقت -3
 .باشد داشته توجه آن به باید مدیر که است کنترل فرایند در عناصر

 تشا  گيشرد  قرار مدیر اختيار در تر سریع هچهر باید عملکرد هاي گزارش بودن: موقع به -2
 دهد. انجام موقع هب را اصالحی اقدامات بتواند

 ،راهبردهشا  شایسشته  اجشراي  از اطمينشان  حصشول  جهشت  باشـد:  برنامـه  و هدف بر مبتنی -1
  د.باش مشخصی برنامه و هدف بر مبتنی باید کنترل ها برنامه و ها مشی خط

 اجشرا  مشؤثر  طشور  به و باشد قبول مورد کنترل بخواهيم اگر باشد: درك قابل و معقول باید كنترل -7
 باشند. داشته آن سازوکار و هدف از کاملی شناخت ایدب کنترل مسوول افراد ،شود

 بنشابراین  است؛ زمان و هزینه صرف مستلزم کنترل باشد: صرفه به مقرون باید كنترل سيستم -7
 در باشد، کنترل سيستم از حاصل فواید برابر حداقل یا کمتر باید کنترل اجراي هزینه
 این به توان می آن رساندن حداقل به با ولی است؛ مشکل کنترل هاي هزینه تعيين نتيجه
 رسيد. هدف

 هشاي  فعاليشت  هشاي  جنبشه  تمشام  کنتشرل  که  آنجا از شود: انجام راهبردي نقاط در باید كنترل -6
 بشر  تا شود انجام راهبردي نقا  در باید کنترل ،ضروري نه و است ممکن نه کارکنان

 استانداردها از که شود می مناطقی شامل راهبردي، نقا  .گذاردب حياتی تأثيري نتایج
 ششوند؛  مشی  ششدید  صشدمات  موجشب  کشه  اسشت  انحرافاتی به مربو  یا دارند انحراف
 د.شو می بيشتر کارآیی باعث نقا  این کنترل بنابراین

 معيشار  دارد. نيشاز  دقيشق  و عينی گيري اندازه سيستم به مؤثر کنترل باشد: عينی باید كنترل -4
 حشال  هر  به برد، کار به عمليات هزینه و زمان کميت، کيفيت، مورد در توان می را عينی
 .کرد گيري اندازه  کمی طور به توان نمی را اجرایی مدیر عملکرد از  مهمی هاي جنبه
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 بشا  بتوانشد  کشه  باششد  داششته  انعطشاف  قابليشت  آنقشدر  بایشد  کنترل :كنترل پذیري انعطاف -5
 .شود منطبق خارجی محيط و کاري شرایط ها، برنامه سازمان، تغييرات

 و فشردي  هشاي  ویژگشی  با باید کنترل سيستم باشد: انطباق قابل فردي هاي تفاوت با باید كنترل -3
 اگششر باشششد. منطبششق شششود، گيششري ازهانششد بایششد آنششان عملکششرد کششه افششرادي نيازهششاي

 مطمونشاً  بفهمشد،  بتوانشد  مشدیر  کشه  نباششد  ششکلی  به کنترل هاي گزارش استانداردهاي
 .گيرد کار به را آن تواند نمی

 اصالحی اقدامات و استانداردها انحراف کشف خاصيت باید کنترل، كنندگی: كشف -30
 .باشد داشته اصالحی هدف باید کنترل دیگر عبارت به باشد؛ داشته را

 سيسشتم  بشه  یشك  هشر  فروش، مدیر و توليد مدیر باشد: سازمانی پست با متناسب باید كنترل -33
 نيازهاي با که شود طراحی اي گونه به باید کنترل سيستم دارند. نياز اي جداگانه کنترل
 .باشد متناسب آنان از هریك

 گيشرد،  قشرار  نظشر  تجدید مورد باید بار یك وقت چند هر کنترل سيستم نظر: تجدید -32
 گيشرد  انجام انعطاف و بودن موقع به عينيت، اقتصادي، زمانی، حيث از باید نظر تجدید

 چنشين  خيشر؟  یشا  یافتشه  انجشام  گيشرد،  قشرار  سشنجش  مشورد  باید که آنچه شود معلوم تا
 ششود.  منجشر  دهشی  گشزارش  سيسشتم  تغيير و استانداردها اصالح به است ممکن تجدیدنظري

 صشرفه  با و سریع مؤثر، طور به را عملکرد که است  آن کنترل سيستم بهترین عبارتی به
 جهشت  در اصشالحی  اقشدامات  بشه  و دهشد  نششان  را انحرافات داده، قرار سنجش مورد

 و تخصصی هاي مدیریت به توجه با باید کنترلی سيستم چنين بينجامد. اهداف کسب
 شود. طراحی سازمان هر هاي ویژگی

  نظارت و بازرسی اثربخشی و كارآمدي ارتقاي در برديكار و مؤثر عوامل

 ضروري بسيار ها سازمان در نظارت و بازرسی موضوع، شد گفته این از پيش که طور همان
 و امور جریان حُسن بر را خود سازنده نقش و اهميت تواند می زمانی مهم این و است مهم و

 امور اداره در را مدیریت مطمون ابزار یك عنوان به  و دهد نشان مجموعه یك عملکرد بهبود
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 از سطح این به رسيدن براي باشد. برخوردار بخشی اثر و کارآمدي،ازکيفيت که کند کمك
 زیشر  کشاربردي  اقشدامات  و عوامشل ، آن از انتظشار  مشورد  اهشداف  تحقشق  و نظارت و بازرسی
  :رسد می نظر به ضروري

  نظارت و بازرسی در امور جریان كليدي و حياتی نقاط به توجه (الف

 و عملکشرد  و مأموریت جریان در که وکليدي مهم موضوعات به باید نظارت و بازرسی در
 وظشایف  از برخشی  که معنا این به شود؛ توجه گذارند،  تأثير سازمان یا مجموعه یك وظایف

 مجموعشه  آن موفقيت شوند، انجام درست اگر و هستند حياتی و محوري مجموعه، یك در
 و موفقيشت  باشد، آن جریان در ضعفی و نارسایی اگر ولی شود؛ می تضمين یاديز حدود تا

 شد. نخواهد محقق اهداف
 (CSF) 3موفقيت حياتی عوامل

 و خطشرات  از احتشراز  یشا  ها فرصت در نهفته منافع تحقق در که ودش می گفته عواملی به
 است همراه چيدگیپي با آنها به دستيابی حال عين در اما دارند؛ کليدي نقش تهدیدات،

 اهشداف  به دستيابی و ها فرصت از برداري بهره براي سازمان یك اصلی مانع توانند می و
 جشزوه  زاده، )تشرک  نمایشد  تشأمين  و شناسشایی  را آنهشا  باید سازمان لذا باشند؛ خود مهم

 (.4211 ناجا، دافوس آموزشی
 کليشدي  هاي هحوز از تعدادي موفقيت حياتی عوامل گفت توان می دیگر تعبير به

 در خشود  رسالت به دستيابی براي منسجم اي پایه بر باید سازمان که هستند سازمان در
 است. ها آن گرو در سازمان موفقيت و باشد داشته خوبی عملکرد ها حوزه آن

 بحرانشی  نقا  و استثنایی هاي زمينه در را خود نظارتی هاي کوشش مدیران هرچه
 بهتشرین   هنگامی اصل این ولی بود؛ بيشترخواهد نانآ نظارت اثربخشی کنند، متمرکز
 آورنششد. روي دارد را اهميششت بيشششترین کششه چيزهششایی بششه مششدیران کششه دارد را نتيجششه

                                                 
1. Critical Success Factors   
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 ریزي برنامه در نقا  این به باید بازرسی بنابراین (؛141 :4211 طوسی ترجمه )کونتر،
 .باشد داشته اي ویژه توجه کنترل و

  بازرسی و نظارت انجام براي مناسبهاي  صشاخ و استانداردها تعيين (ب

 هسشتندکه  نمادهشایی  دیگشر  تعبيشر  بشه  هسشتند؛  ارزیابی و نظارت نظام قلب ها شاخص 
 دهند. می نشان را ها فعاليت صحت و انتظار مورد ميزان و سازمانی تکاليف و وظایف

 انتخشاب  و تعيشين  بشه  نسشبت  اول گشام  در کننشده  نظشارت  مجموعۀ که است الزم پس
 هاي بازبينه قالب در ها شاخص و استانداردها، نظارت و بازرسی اهداف و وضوعاتم

 کند. اقدام مربو 

  اجرایی واحدهاي ویژه به سازمان سطح در نظارت و بازرسی گسترش (ج

 هشا  بخشش  همشۀ  باید سازمان، عملکرد در کليدي و مهم موضوعات به توجه بر عالوه
 نظارت و بازرسی ریزي برنامه در انگشتان  سر حاصطال به و اجرایی هاي قسمت ویژه به

 صشحيح  اجشراي  در هشا،  بخشش  همۀ سویی هم و هماهنگی از تا گيرد قرار توجه مورد
  شود. حاصل اطمينان اهداف تحقق و ها مأموریت

  نظارت و بازرسی هاي برنامه در پشتيبانی و تخصصیهاي  حوزه همۀ مشاركت ایجاد (د

 وابسشتۀ  هاي بخش و سازمان امور همۀ بر تواند نمی تنهایی به بازرسی که پذیرفت باید
 برحسشن  کشه  دارنشد  وظيفشه  مشدیران  همشۀ  جهتشی  از باششد.  داشته ارزیابی و کنترل آن

 بازرسشی  بنشابراین  باششند؛  داشته نظارت خود مسووليتی و کاري حوز  در امور جریان
 هشا  حوزه همۀ تخصصی و  عمومی ریزي برنامه با بتواند که است موفق زمانی سازمان،

 و دهشد  مششارکت  خود امور بر نظارت امر در را سازمان ستاد بخش ویژه به مدیران و
 دهد. قرار ارزیابی مورد مستمر طور به نيز را آنها نظارتی عملکرد

  سازمان در نظارتی خود نظام ایجاد (هـ

 ویشژه  به کنترلو نظارت بودن  جانبه همه و جامعيت براي که اموري و اقدامات از یکی
 نظارتی خود موضوع رسد، می نظر  به ضروري ها سازمان در آن اثربخشی و کارآمدي
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 خودارزیشابی  بشراي  الزم هاي زمينه و شرایط شدن  فراهم مستلزم مهم این تحقق است؛
 عبشارت   بشه  اسشت؛  ششان  مسشووليت  تحشت  مجموعشه  عملکرد از سازمان مدیران توسط
 بشر  را خشود  عملکشرد  پيوسشته  مشدیران  که کند ایجاد ار سازوکاري باید سازمان دیگر
 قشوت  نقا  شناسایی ضمن و دهند قرار ارزیابی مورد شده تعيين وظایف شرح اساس

 قشوت  نقشا   تقویشت  بشه  نسشبت  زیرمجموعشه  مششکالت  و موانشع  و عملکشرد  ضعف و
 وجشود  بنشابراین  ؛بردارنشد  گشام  خشود  هاي ضعف و ها کاستی ننمود برطرف و عملکرد

 و بازرسشی  متداول و رسمی نظام کنار در تواند می ها سازمان در خودارزیابی برنامه یا نظام
 بشه  ششود،  مشی  انجشام   سشازمان  نظارتی و بازرسی هاي دستگاه و مدیران سوي از که نظارت
   کند. کمك ها عملکرد پيشرفت و بهبود

  نظارت و بازرسی انجام در ناظران و بازرسان مهارت و توانمندي (و

 بازرسشی  اثربخش و کيفی اجراي در اساسی و محوري بسيار نقش ناظران و رسانباز
 به نسبت را کافی تخصص که وکارشناسانی افراد ابتدا است الزم لذا دارند. نظارت و

 ششوند.  گرفتشه  کشار  هب و انتخاب و شناسایی دارند نظارت و بازرسی مورد موضوعات
 آمشوزش  بحشث  یابد، استمرار و رفتهگ قرار توجه مورد دارد ضرورت که مهمی نکته

 هشا  آن مراقبشت  و عملکشرد  ارزیشابی  بشا  توانشد  مشی  مهم این که است ناظران و بازرسان
 هایی مهارت و ویژگی از یکی شود. انجام چهره به چهره یا گروهی و کلی صورت به

 نظشارت  یا شونده بازرسی سازي اقناع در توانمندي ؛باشند داشته باید بازرسان که
 اقنشاع  .اسشت  آن نتشایج  پشذیرش  و عملکشرد  ضشعف  نقا  وجود به نسبت هشوند
 در ضشروري  و مهشم  بسيار امر یك ارزیابی نتایج پذیرش در شوندگان نظارت سازي
 رهبشري  معظشم  مقشام  که است مهم آنقدر موضوع این است نظارت و بازرسی فرایند

  یند:فرما می( العالی ظله مد) اي خامنه امام العظمی اهلل آیت حضرت

 آنقشدر  نقص و عيب رفع براي مواردي در کنيد شا قانع، کنيد سؤال نيرو فرمانده از »
 ششد  قشانع  اگر، شود قانع مقابل طرف تا کرد پيگيري و کرد هدایت، داد توضيح باید
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 فرمانشدهی  اششراف  منششور «.)یابشد  می افزایش کردن برطرف در همکاري و مشارکت
  (4292:11، مسلح نيروهاي

 نوششتاري  و گفتشاري  منطقی و واقعی تبيين توان از باید ناظران و بازرسان نبنابرای
 پذیرش به نسبت او سازي اقناع و شونده بازرسی به انتقال در نظارت و بازرسی نتایج
، کاسشتی  نظشارت  یشا  بازرسشی  هنگشام  در بشازرس  چنانچه یعنی باشد؛ برخوردار نتایج
 بشراي  تخصصشی  صشورت  بشه  و استدالل با کند می مشاهده عملکرد در ضعفی یا نقص

 رفشع  بشه  نسشبت  را آن حتشی  و بيان شونده نظارت واحد ربط ذي کارشناس یا مسوول
 .کند راهنمایی و آموزش ها ضعف

  نظارت و بازرسی انجام براي مناسب روش گيري كار هب و انتخاب (ز

 بشه  مقشرون  و مناسشب  هشاي  روش از بایست می اثربخش و کارآمد نظارت انجام براي
   .گردد استفاده صرفه

 نظارت و بازرسی انجام كيفيت (ح

 تعيين با مهم این که است آن انجام کيفيت نظارت، و بازرسی فرایند در مهم موضوع
 محقق کارآمد و مجرب ناظران و بازرسان از استفاده و حساس و کليدي موضوعات

 انجشام  بشراي  اسشت. توان نشاظران  و بازرسشان  تربيت و آموزش نيز آن راه و شد خواهد
 شود. فراهم نياز مورد ابزار و مقدمات همۀ است الزم مطلوب بازرسی

 و هشا  فعاليشت  مناسشب  و دقيشق  سشنجش  و درارزیشابی  ناظران و بازرسان توانایی و دقت
 عنشوان  بشه  نظشارت  و بازرسی نتيجه که شود می موجب آن درست تشخيص و موضوعات

 بنشدي  دسشته  صشحيح  ششکل  بشه  و احصشا  (نشواقص  و )معایب ضعف )محاسن(، قوت نقا 
 افشزایش  نظشارت  و بازرسشی  کشارآیی  ششرایطی،  و نتشایج  چنشين  تحقشق  صشورت  در شود.
 شکل به بازرسی، مورد موضوع چگونگی یا عملکرد واقعی وضعيت حقيقت در یابد. می

 و قضششاوت مبنششاي مطمششون، و درسششت نتششایج و شششود مششی مشششخص روشششنی و واضششح
   شد. خواهد نهایی گيري تصميم
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  نظارت و بازرسی هاي گزارش كيفيت(ط

 ریشزي،  برنامشه  هشا  گشام  تشرین  مهشم  که است هایی گام داراي نظارت و بازرسی فرایند
 خشط  یشك  ماننشد  هشا  گام این همۀ .است گزارش وتهيه بازرسی عمليات سازماندهی،

 عمليشات  فراینشد  محصشول  و خروجشی  کلشی  نگشاه  یشگ  در .است پيوسته هم به توليد
 یشك  عملکشرد  و وضشعيت  گشزارش  ایشن  کشه  اسشت  آن «گزارش» نظارت، و بازرسی
 نظشر  از بایشد  لشذا  دهشد  مشی  نششان  و تبيين را حادثه یك اتفاق چگونکی یا و مجموعه

 نتشایج  و ابعشاد  همشۀ  گویشاي  و تنظشيم  مناسشب  سشاختار  یك اساس بر و محتوا و شکل
 فصشل  در هبشار  ایشن  در باششد.که  بازرسشی  مشورد  موضشوع  از نظارت و بازرسی عملی
 شد. خواهد بيان مطالبی تفصيل به هشتم

 بر نظارت و هدایت امر در نظارت و بازرسی اجرایی اندركاران دست و مدیران توانمندي (ي

  آن اجراي حُسن

 بشر  مشدیریت  و نظارت و هدایت توان باید نظارت یا بازرسی اجرایی اندرکاران دست
 و کشار  بشر  نظشارت  اینکشه  ویشژه  بشه  باششند  داششته  مراحشل  تمشام  در را آن اجراي حُسن

 آن هاي گزارش تهيه و ارزیابی و نظارت انجام در نظارت یا بازرسی هاي تيم عملکرد
 است. گذار تأثير و مهم بسيار

  نظارت و بازرسیدر گرایانه اصالح و آموزشی رویكرد داشتن (ك

، گيشرد  قشرار  نظشر  مشد  بایشد  نظارت و بازرسی در که ارزشمندي و مهم نکات از یکی
 دنبشال  بشه  صشرفاً  کننشدگان  نظشارت  مجموعه یعنی است؛ اصالحی و آموزشی رویکرد
 در بلکشه  ؛نباششند  گيشري  مشچ  و تراششی  عيب اصطالح به و معایب و ها ضعف شناخت
، آمشوزش  بشه  نسشبت  مجموعشه  عملکشرد  در عيشب  یشا  نقشص ، ضعف مشاهده صورت

 یشك  هماننشد  هشا  فعاليشت  و امور درست انجام در شوندگان نظارت توجيه و راهنمایی
، نظشارت  کنشار  در دیگشر  تعبيشر  بشه  ورزند؛ اهتمام خواه خير و دلسوز مربی و آموزگار
 در نگارنشده  کشاري  تجربشه  بشه  توجشه  بشا  باششد.  هشم  چهره به چهره و ميدانی آموزش
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 داشتن بازرسی، و نظارت ثمربخش و ضروري کارهاي از یکیها،  نظارت و بازرسی
 و تعهشد ، تخصشص ، دانشش ، انگيزه است. گرایانه اصالح و آموزشی رویکرد و روحيه
 هشدف  و مهشم  ایشن  بشه  موردارزیشابی  موضشوعات  بشه  ناظران و بازرسان کافی اشراف
 کند. می مؤثري و شایان کمك

  نظارت و بازرسی نتایج مؤثر و بموقع پيگيري و انعكاس( ل

 واحششدهاي عملکششرد از نواقصششی و معایششب هششا، نظششارت و بازرسششی اغلششب در معمششوالً
 ممکشن  ششود.  مشی  منعکس ها آن به الزم فرایند انجام از پس و احصاء شونده بازرسی

 سازمان مدیریت سوي از مصوبات قالب در نيز دیگري تصميمات آن بر عالوه است
 کننشده   هشدایت  و هدفمند صورت به نتایج این که است مهم بسيار شود. ابال  و اتخاذ

 و اسشنادي  هشاي  بررسی شود. پيگيري جدیت با و موقع به اینکه تر مهم و شود منعکس
 هشا  نظشارت  و بازرسی نتایج نواقص و معایب از زیادي تعداد که دهد می نشان ميدانی

 موضشوع  ایشن  و ششود  نمی برطرف گردد، می منعکس شونده بازرسی هاي واحد به که
 ششته دا وجود بازرسی فرایند در همواره مکرر، و بزرگ ضعف و نقص یك عنوان به
 سوي از ضعف نقا  رفع پيگيري یعنی بازرسی کار بخش این به باید بنابراین دارد؛ و

 ششونده  بازرسشی  هشاي  واحشد  و سازمان مدیریت و بازرسی از اعم بازرسی عوامل همۀ
 شود: عملی زیر نکات آن تحقق براي و توجه قاطعانه و جدي صورت به
 رفشع  بشراي  شونده   بازرسی دهايواح وکارکنان مدیران در الزم مسووليت احساس (4

 شود. ایجاد موجود نواقص و ضعف نقا 

 یشا  ضشعف  نقشا   و نشواقص  معایشب،  رفشع  در ششونده  بازرسشی  واحدهاي عملکرد (1
 بشا  اظهشاري  خشود  وگشزارش  خودارزیشابی  طریشق  از نظارت و بازرسی نتایج مصوبات

 شود. پيگيري مؤثر و مستمر طور به الزم مهلت تعيين
 ميشزان  و نتشایج  مشورد  در شونده بازرسی واحد اظهاري وخود ارزیابیخود گزارش (2

 از اطمينشان  حصشول  بشراي  و دریافشت  مصشوبات  یا ضعف نقا  و نواقص معایب، رفع
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 پيگيشري  نظارت و بازرسی شونده، بازرسی واحد اظهاري خود گزارش سقم و صحت
 مشوارد  همشۀ  از لکامش  طشور  بشه  یشا  ها اقدام برخی از ( تصادفی)رندوم صورت به ميدانی
  شود. انجام

 یشا  بشوده  تفشاوت  بشی  ضعف نقا  رفع به نسبت که کارکنانی و فرماندهان مدیران، (1
 گيرند. قرار جدي برخورد و مؤاخذه مورد دهند، می ارائه واقع خالف گزارش

  داري( راز، صداقت، داري امانت، انصاف، عدالت) ها ارزش و اخالقی اصول رعایت (م

 گرایانشه  اصشالح  و آموزششی  رویکشرد  با و کارشناسانه و دقيق نظارت و بازرسی انجام
 حال عين در کند. کمك سازمانی وظایف بهتر انجام در شوندگان نظارت به تواند می

 انصشاف  و عشدالت ، صشداقت ، رازداري ،داري امانت رعایت و مناسب برخورد رفتار،
 بشه  وندگانشش  -نظشارت  داعتما موجب زیراکه است ضروري بسيار ناظران و بازرسان

 ماننشد  نظشارت  و بازرسشی  نتشایج  پشذیرش  نتيجه در و ناظران و بازرسان قضاوت و نظر
  داشت. خواهد دنبال به ها ضعف رفع در را ها آن اهتمام و شود می معایب و ها ضعف

 نظارت و بازرسی اثربخشی تحقق هاي شاخص و ها نشانه

 در و تعيشين  هشایی  شاخص و ها نشانه ایدب باشد اثربخش نظارت و بازرسی اینکه براي
 مختلفشی  هشاي  ششاخص  و ها نشانه توان می مجموع در گيرد. قرار سنجش مورد ها ارزشيابی

 مهشم  بشه  زیشر  در کشه  گرفت نظر در نظارت و بازرسی اثربخشی و کارآمدي براي را
 :شود می اشاره آن ترین

 و کمّشی ي ارتقشا  موجشب  توانشد  مشی  اثشربخش  نظارت و بازرسی :عملكرد و وضعيت يارتقا -3
 بهبشود  نظشر  از ششونده  نظارت زیرمجموعه هاي واحد و سازمان عملکرد و وضعيت کيفی
 سشطح  و وضعيت نتيجه در و شود آن اثربخشی و ها فعاليت، وظایف انجام و خدمات ارائه

 یابد. ارتقا نظارت و بازرسی از پيش به نسبت مختلف ابعاد از آن عملکرد

 تحقشق  موجب تواند می اثربخش نظارت و بازرسی انجام :راهبردها و ها سياست تحقق -2
 شود. سازمان راهبردهاي و ها سياست
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 و اجشرا  موجشب  توانشد  می اثربخش نظارت و بازرسی :اهداف تحقق و ها برنامه اجراي -1
 اهداف تحقق و ها برنامه پيشرفت و اجرا باالي درصد یا ها برنامه درصد صد پيشرفت
 گردد. سازمان سطح در آن به مربو 

 بهبشود  موجشب  اثشربخش  نظارت و بازرسی انجام :عملكرد محاسن و قوت نقاط افزایش -7
 سشازمان  عملکشرد  محاسشن  و قشوت  نقا  کيفيت و تعداد افزایش نتيجه در و عملکرد

 شود. نظارت و بازرسی از پيش به نسبت

 آن انجشام  کشه  اسشت  شاثشربخ  نظشارتی  و بازرسشی  :عملكرد معایب و ضعف نقاط كاهش -7
 در و ششونده  نظشارت  واحشدهاي  عملکشرد  معایشب  و ضعف نقا  دقيق شناخت سبب
 گردد. نظارت و بازرسی از پيش به نسبت آن کاهش و رفع نتيجه

 بایشد  اثشربخش  نظشارت  و بازرسشی  :آن رفـع  و عملكرد نواقص و مشكالت و موانع كاهش -6
 در و ششونده  نظشارت  هشاي  دواحش  عملکرد نواقص و موانع، مشکالت شناخت موجب
 شود. آن کاهش و حل نتيجه

 موجشب  باید اثربخش نظارت و بازرسی :عملكرد آمار و ها گزارش صحت يارتقا و اتقان -4
 ششونده  نظشارت  واحشدهاي  عملکشرد  آمشار  و ها گزارش صحت يارتقا و بهبود، اتقان
 شود. نظارت و بازرسی از پيش به نسبت

 انجشام  زیرمجموعـه:  مختلف سطوح عملكرد و وضعيت به نسبت نسازما مركزیت اشراف ایجاد -5
 و واقعشی  اششراف  و بيششتر  شناخت موجب باید اثربخش و کارآمد نظارت و بازرسی
 در زیرمجموعه مختلف سطوح عملکرد و وضعيت به نسبت سازمان مرکزیت مطمون
 گردد. ونظارت بازرسی از پيش با مقایسه

 رشد و اهداف تحقق، وظایف انجام براي سازمان مختلف هاي خشب بين در پویایی، تحرك ایجاد -3

،  پویشایی ، تحشرک  ایجشاد  موجشب  بایشد  اثشربخش  نظشارت  و بازرسشی  :سازمانی تعالی و
 انجشام  در را هشا  وآن ششود  سشازمان  مختلشف  هشاي  بخشش  افزون روز تالش و بالندگی
 کند. تشویق و ترغيب مجموعه رشد و امور پيشرفت، اهداف تحقق، وظایف
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 موجشب  تواند می اثربخش و کارآمد نظارت و بازرسی فرایندها: وها،  روش بهبود و اصالح -30
 گردد. ها آن بهبود و اصالح نتيجه در و ناکارامد فرایندهاي و ها روش شناسایی

 در و باششد  اثشربخش  ونظارت بازرسی اگر :سازمان اداري سالمت و عمل صحت يارتقا -33
 پشذیرد  انجشام  الزم اقشدام  آن اصشالح  و رفع براي و اساییشن ها انحرافها،  ضعف آن
 سشازمان،  اداري سشالمت  و عمشل  صشحت  ارتقاء در اي مالحظه قابل ميزان تا تواند می

 و رجشوع  اربشاب  تکشریم ، مشدیران  و کارکنشان  پاسخگویی رفتارها، برخوردها، بهبود
 دیگر جنبۀ زا و گردد واقع مؤثر گيرندگان خدمات و نفعان ذي رضایتمندي افزایش
 .شود سازمان کارکنان جرائم و تخلفات، شکایات کاهش موجب
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 نظارت و بازرسی گزارش تنظيم و تهيه فرایند
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 بازرسی گزارش تنظيم فرایند

 نُخسشت  مرحلشه  ششود.  مشی  تشکيل مرحله دو از نظارت و بازرسی فرایند کلی نگاه از
، اسشت  آن نتشایج  گشزارش  وتنظيم تهيه دوم مرحله و نظارت و بازرسی عمليات انجام
 یشك  تهيشه  امشا ، هسشتند  اهميشت  حشائز  خشود  جشاي  در هرکدام مرحله دو این چه اگر

 و دقيشق  اطالعشات  داششتن  بشدون  نظارت و بازرسی نتایج از مطمون و مناسب گزارش
 و نيسشت.  مقشدور ، آید می بدست صحنه در بازرسی عمليات انجام طریق از که کافی

 خواهشد  نشاقص ، مطلوب گزارش تهيه بدون هم کامل و جامع بازرسی دیگر جهت از
 بازرسی انجام براي عملی اصول دانش کسب و فراگيري که گونه همان بنابراین بود.

 فشن  و دانش از مندي بهره و فراگيري ؛است ضروري و مهم اطالعات آوري جمع و
 مربو  قواعد و اصول باید انبازرس و است والزم مهم نيز بازرسی در نویسی گزارش

 کشار  محصشول  و نتشایج  بتواننشد  تا بدانند را بازرسی گزارش وتنظيم تهيه چگونگی به
  دهند. ارائه و تنظيم اي شایسته طور به را نظارت یا بازرسی انجام

 و مسشتندات  بشر  مبتنشی  مشتقن  و جشامع  گزارش تهيه مهارت باید ناظران و بازرسان
 نتشایج  بتواننشد  و باششند  داششته  نظارت و بازرسی عمليات مامات از پس را کافی دالیل

  بشه  را ششونده  بازرسشی  مجموعشه  عملکشرد  نشواقص  و معایشب ، محاسن، شامل بازرسی
 و فراینشد  فصشل  ایشن  در منظشور  همشين  بشه  کننشد.  تبيين و احصا دقيق طور به و درستی
، گزارش يزااج و ساختار جنبه از نظارت و بازرسی گزارش تنظيم و تهيههاي  روش

 .شود می بيان آن به مربو  الگوهاي ارائه با ها ویژگی و شرایط، تنظيم مراحل
  نویسی گزارش

 هشم  و بوده ها انسان توجه مورد دیرباز از که است اي مقوله نویسی گزارش و گزارش
 یشك  در کشه  اسشت  اتفاقشاتی  و وقایع ساختن مستند واقع در گزارش است. نيز اکنون

 در فعاليششت آن نشششود، داده کشاري  از گزارشششی اگششر بنشابراین  هنششد.د مششی رخ فعاليشت 
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 پيششرفت  هشاي  علشت  از یکشی  مانند.می خبر بی آن از دیگران و شودمی تمام جا همان
 جهشان  سراسشر  در علمشی  دستاوردهاي گزارش سریع پخش اخير قرون در علم سریع
 به شفاف و گویا صورت به را خود هايفعاليت بتوانند اینکه براي هاانسان .است هبود

 خشود  هشاي گشزارش  نوشتن براي کلی قواعدي و چهارچوب برسانند، دیگران اطالع
 .یابنشد  مشی تغيير نيشز  هشا چهارچوب این علم هايپيشرفت با کهاند  هکرد تدوین و تهيه

  (14/1/4211 ،یخار سایت وب، معينی)

 گزارش تعریف
 ويلغ نظر از گزارش

 ایشن  مفهشوم  بشا  آششنایی  ،آوریم نظر در پدیده یك عنوان به  را گزارش اینکه از پيش
 رسد.می نظر به ضروري کلمه

 انجام مصدر( )اسم » است: آورده را توضيح این گزارش کلمه ذیل معين فرهنگ
 صشرف،  ترجمشه،  تفسشير،  تفصشيل،  ششرح،  اظهار، و بيان تبليغ، تادیه، پرداخت، دادن،
 معنشا  گونشه  این به واژه این نيز پورصافان غالمرضا فارسی فرهنگ در «.تعبير و خرج
 در  «. تفسشير  + دادن اطشالع  رویشداد،  یشك  ششرح  گشزاردن،  مصشدر  اسم» است: شده
 )مصشدر(  گشزاردن: » دهشد:  قشرار  نظشر  مشورد  را کلمشه  ایشن  مصدر نيز دهخدا نامهلغت

 سانسششکریت دادن( توضششيح کششردن، )شششرح ویچششار اول جششزو گزاریدن،گزاشششتن،
 آوردن جشا  بشه  دادن، انجام کردن، ادا ..کردن( وارسی کردن، ملأت )سنجيدن، ویچارتی
 «.خواب کردن تعبير گزاردن: خواب ...رسانيدن ...نماز در چنانچه

 بودن مختصر عين در تعریف این است. واقعه یا چيز یك تفسير واقع در ،گزارش
  .است کاملی تعریف

 ميشان  در کشردن،  هشارنظر اظ دادن، انجام آوردن، جاي به معنی به لغت در گزارش
 (121 :4 ج4293،)سجادي .است کردن تفسير و شرح و نهادن
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 یاصطالح نظر از گزارش

 مطالشب  تحليل بيان، تفسير، شرح، از که شود می گفته مطلبی به اصطالح در گزارش
 گزارش درمعنی“،O REPOR،”انگليسی زبان رد کند. گفتگو خاص مسائلی علل نيز و

 پشس  بشاز » معنشی  بشه  “REPOR،ARE”واز دارد، التشين  ریشه که دشو می استفاده دادن
 همان(، معينی) است. شده گرفته «اطالعات بازگشت» یا «آوردن

 بازرسی گزارش تعریف

 نتشایج  و بازرسشی  عمليشات  فرایند درحقيقت بازرسی گزارش شد بيان که گونه همان
 گيشري  نتيجشه  و محتشوا  کيفيشت  و منظم ساختار یك از باید و کند می توصيف را آن

 باشد. برخوردار منطقی
 بشه  » :از اسشت  عبشارت  1 بازرسی گزارش که گفت توان می کلی تعریف براساس

 و مشنظم  روششی  با بازرسی نتایج از آمده دست هب حقایق و اطالعات درآوردن تحریر
 مفيشدو  هشاي  حشل  راه ارائشه  و موجشود  مششکالت  و مسشائل  علشل  منطقی وتحليل تجزیه
 « آن رفع جهت در سازنده
  بازرسی در نویسی گزارش اهميت

 چشه  بشراي  و هشدف  چشه  بشا  نوشتن این اما است. بازرسان دست در مهمی ابزار نوشتن
 داراي، اسششت موضششوعی چششه بششار  در و شششود مششی ارائششه و تهيششه مرجعششی و مخاطششب

  باشد. می هایی تفاوت
 و سازمان لکردعم ارزیابی نتایج رسمی سند عنوان به  معموالً بازرسیهاي  گزارش

 ،همکاران نظر به است ممکن ها گزارش.شوند می محسوب نظر مورد موضوع بررسی
 .برسششند نظششارتیهششاي  دسششتگاه سششایر و قضششایی مراجششع ،هششا سششازمان مششدیران و رؤسششا

 و مشدیران  گيشري  تصميم فرآیند در گذاري تأثير نقش توانند می بازرسی هاي گزارش

                                                 
1. Monitoring Reports 
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 و بررسشی  مشورد  دقشت  به بسا چه و باشد. داشته صالح ذي مراجع قضایی برداري بهره
 کننشده  تهيشه  عليشه  دعشوا  ۀاقامش  بشراي اي  قرینشه  عنوان به  و گيرند قرار گيري خرده حتی

 .شود گرفته کار به نيز گزارش
  ،ششود  گرفتشه  جشدي  بایشد  و است مهم بسيار نظارت و بازرسی گزارش تنظيم لذا

 بشا  یشا  دارند نگارشیهاي  نارسایی ای دستوري ضعف ،امالیی اغال  کههایی  گزارش
 و موضشوع  و گشزارش  نویسشنده  به را بردار بهره و خواننده نظر ،اند شده تنظيم دقتی بی

 دهد. می قرار تردید از اي هاله در آن نتایج
 یکشدیگر  بشا  محتشوا  و ششکل  نظشر  از اسشت  ممکشن  بازرسشی  هشاي  گزارش اگرچه

 از اسشت  عبشارت  آن و کننشد  می قيبتع را واحدي هدف آنها همۀ اما ؛باشند متفاوت
 یا مخاطبين براي دقيق و شفاف، منظم روشی با بازرسی نتایج اطالعات انتقال و ثبت »

 «آن برداران بهره
 یشا  موضشوع  یشك  بشه  مربو  نتایج نگارش یعنی بازرسی، در مؤثر نویسی گزارش

 وجشود  هشا  واقعيت که شکلی همان به سازمانی واحد یك عملکرد ارزیابی یا و واقعه
 .است داشته

 ششده  نوششته  دقيشق  و درسشت  اطالعشات  مبنشاي  بشر  و صادقانه که بازرسی گزارش
 مشورد  موضشوع  نشواقص  و هشا  ضشعف هشا،   برجستگی که است اي کننده قضاوت باشد،
 واکشنش  امکشان  گيرنشده،  تصشميم  و خواننده به و دهد می انعکاس روشنی به را تحقيق
  دهد. می را منطقی

 کشار  مبنشاي  هشا  گشزارش  ایشن  اسشت.  بازرسی مرحله ترین اسیاس بازرسی گزارش
 مورد مختلفی النوومس ۀوسيل به ها گزارش این است. نظارت نتيجه در و کنترل مرحله
 که شود می منعکس ها گزارش در بازرسی کار نتایج واقع رد و گيرد می قرار استفاده

 (4213:132،پور عاصمی) است. بازرسی کار نماي تمام هآین واقع در



 بازرسی و نظارت؛ ابزار حسن مدیریت/       126 

 

 یشا  عملکرد هاي واقعيت اي آینه همانند که است آن بازرسی مطلوب گزارش بنابراین
 بشراي  نتشایج  و مطالشب  کشه  اي گونشه  بشه  دهشد  نششان  روششن  طور به را واقعه چگونگی
 درک قابشل  و شفاف قدري به صالح ذي گيرنده تصميم و بردار بهره مرجع و خواننده

 عملکرد کننده بررسی و بازرس خودش که ندک تصور آن مطالعۀ هنگام در که باشد
  .است بوده موضوع یا

 نظارت و بازرسی گزارش ياجزا و ساختار

 است عبارت که شود می تشکيل اصلی رکن یا بخش سه از گزارش یك کلی طور به
  .نتيجه و متن، مقدمه :از

 تشا  گيشرد  قشرار  مشدنظر  باید و است ضروري رکن سه این هم بازرسی گزارش در
 .باشششد برخششوردار موضششوعی و منطقششی وتشوالی  ترتيششب، نظششم، پيوسششتگی از رشگشزا 

 و بازرسشی  موضشوع  و نشوع  بشه  بسشتگی  نظشارت  و بازرسی گزارش محورهاي معموالً
 نظارت با اي برنامه بازرسی نتایج گزارشي اجزا مثال عنوان به  دارد؛ آن اجراي روش

 محسشوس  نشا  یشا  هشانی ناگ بازرسشی  گشزارش  محورهاي با اما است؛ مشترک تخصصی
 سشایر  بشا  واقعشه  یشك  درخصشوص  بررسشی  و بازرسشی  گشزارش  اینکشه  یا دارد تفاوت

 بازرسشی  هشاي  روش بيششتر  بشراي  مجمشوع  در امشا  کند؛ می فرق بازرسی هاي گزارش
  کرد. استفاده مشترک اجزاي و قالب با  ازگزارش توان می

 عشات اطال کشه  کنشد  مشی  کمشك  بازرسشی  گشزارش  بشراي  مناسشب  سشاختار  وجشود 
 آن برمبنشاي  نظشارت  و بازرسشی  عمليشات  در آمشده  بدسشت  نتشایج  و شده آوري جمع
 بشرداري  بهشره  مشورد  معتبشر  سشند  یشك  عنشوان  بشه   و ششود  تبيشين  و تنظشيم  و بنشدي  دسته

 بشا  بازرسشی  گزارش ساختار، مؤلف سوي از ضرورت و اساس برهمين لذا قرارگيرد.
 انواع براي و بوده منعطف ساختار نای است. گردیده طراحی انتظار مورد هاي ویژگی
 در الگشو  یشك  عنشوان  به  و شده سازي نمونه آن، رایجهاي  روش و نظارت و بازرسی
 سشاختار  گيشرد.  می قرار استفاده مورد ایران اسالمی جمهوري انتظامی نيروي بازرسی
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 نمشاي  روند و (4) شماره نگاره برابر آن دهند  تشکيل اجزاي و بازرسی گزارش کلی
  شود. می داده نمایش و طراحی (1) شماره نگاره طبق بازرسی گزارش تنظيم احلمر
 

 نظارت و بازرسی گزارش اجزاء و كلی ساختار

 مقدمبه

 :مقدمه

....................................................................................... 

 مراحل و موضوعات

 ........................................................................................ بازرسی:

 متبن

 :بازرسی( شرح) بازرسی مراحل و موضوعات شرح

......................................................................................... 

 نتیبجه

 

 :محاسن

....................................................................................... 

 :مفای 

.......................................................................................  

 :واقصن

....................................................................................... 

 :حلیلوت تجزیه

 نظریه .......................................................................................

 :(نتیجه)

....................................................................................... 

 :پیشنهاد ا

...................................................................................... 

 (1) شماره نگاره
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 بازرسی گزارش تنظيم مراحل نماي روند
 

 

 

 

 

 (2) شماره نگاره

 گشزارش  تهيشۀ  در ششود  مشی  داده نمشایش  بشاال  نمشاي  روند و ساختار در که طور همان
 توضشيحاتی  دامهرکش  پيرامون که دارد وجود زیر مشترک اجزاي نظارت، یا بازرسی
 شود: می بيان اجمالی

 مقدمه -الف
 )بررسی( بازرسی مراحل و محورها -ب
 بازرسی شرح -ج
 محاسن -د
 معایب -هش
 نواقص -و
 وتحليل تجزیه -ز
 )نتيجه( نظریه -ح
 پيشنهاد - 

 مقدمه(الف

 هشا،  برنامشه  یشا  مراتشب  سلسشله  )دسشتور  نظشارت  و بازرسشی  هشدف  و انگيشزه  قسمت این در

 نظریه

 

 جنتای
 )محاسن

معایب  

 نواقص(

 

 وضوعاتم

و مراحل 

 بازرسی

شــرح 

 بازرسی

 تجزیه

 و 

 تحليل

 پيشنهاد مقدمه

 دمه
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 و نظشارت  یشا  بازرسشی  موضشوع  پایان، تاریخ شروع، تاریخ بازرسان، یا رسباز مشخصات
 شود: می بيان زیر شکل به معمول فاکتور شش واقع در شود. می ذکر بازرسی( محل

 نظارت( و بازرسی موضوعات و منظور )هدف، چه؟ -

 نظارت( و بازرسی )روش چگونه؟ -

 موضوع( بررسی یا زرسیبا براي خاص علت یا دستور برنامه، اجراي) چرا؟ -

 (آن انجام مدت و نظارت و بازرسی پایان و شروع )زمان کِی؟ -
 ناظران( و بازرسان )مشخصات کی؟ -

 نظارت( و بازرسی )محل کجا؟ -

 بازرسی مراحل و محورها (ب

 جهشت  کشه  اقداماتی و ها فعاليت موضوعات، از است عبارت بازرسی مراحل و محورها
 گيشرد؛  مشی  صشورت  بازرسی تيم یا بازرس توسط موضوع یك بررسی یا بازرسی انجام

 و تعيين بخش این در آن انجام مراحل و بازرسی موضوعات و محورها دیگر عبارت به
 واقشع  در ششود.  مشی  قيشد  گشزارش  ابتشداي  در آن عنشوان  و گيرنشد  مشی  قرار بررسی مورد

 خواننده که است گزارش از قسمت این «بازرسی گزارش ساختمان به ورودي تابلوي»
 برخشی  بشه  نمونه عنوان به که شود می آگاه بازرسی محورهاي و موضوع از آن مطالعۀ با
 شود: می اشاره شود، انجام ها بازرسی در است ممکن که مواردي از
 موضوع مورد در افراد با مصاحبه (4
 بازرسی مورد موضوع به مربو  مدارک و اسناد بررسی (1
 ...و جلسه صورت اشيا، مدارک، جامانده، به بقایاي و صحنه بررسی (2
 ميدانی بررسی و بازرسی (1
 رفتار و برخورد یا عملکرد چگونگی مورد در فرضی یا واقعی سوژ  اجراي (1
 نظرسنجی طریق از عملکرد دربار  گيرنده خدمات افراد یا مردم نظریه دریافت (1
 آن رکمدا و دالیل یا موضوع و صحنه از عکس و تصویر دریافت (1
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 واقعه یا موضوع در ربط ذي افراد از بازجویی و تحقيق (1
 ...و کارشناسان نظریه اخذ (9

 است. شده  انجام و بوده الزم موضوع بررسی و بازرسی در که اقدامی هر ذکر (43
 بازرسی شرح (ج

 آمده بازرسی مراحل و موضوعات قسمت در آن عناوین و فهرست که اقداماتی کليۀ
 توصشيف  با بازرسی شرح قسمت در باید است، گرفته قرار بررسی یا سیبازر مورد و

 عبارت به شود؛  بيان مشروح طور به ارزیابی و بازرسی مورد واحد عملکرد و وضعيت
 آن جزئيشات  بشا  بازرسشی  مراحل و محورها از هریك کامل توصيف و توضيح دیگر

 بشا  موضشوع  یشك  بررسی و رسيدگی جریان در چنانچه مثال عنوان به شود؛ می تشریح
 ششود  مشی  نوششته  تنهشا  «بازرسشی  مراحشل  و محورهشا  قسشمت » در شود، مصاحبه فردي

 بشا  نظشر  مشورد  فشرد  با مصاحبه کامل متن بازرسی شرح قسمت در ولی ؛..«.با مصاحبه»
 و ششاکله  بازرسشی،  ششرح  درحقيقشت  ششود؛  مشی  قيشد  وي عبارات و ها گفته عين ذکر

 از بعشد  بایشد  نواقص و معایب محاسن، بنابراین است؛ بازرسی گزارش اصلی محتواي
 توصشيف  بر  عالوه بازرسی گزارش و بازرسی شرح در شود. استخراج بازرسی شرح
 و امکانشات  جشداول  برابشر  عملکشرد،  و هشا  فعاليشت  آمار بازرسی، عمليات نتایج کامل

 گشزارش،  دنش حجيم از جلوگيري براي منتهی شود، توصيف تواند می ...و تجهيزات
 مشدرک » واژه قيشد  بشا  و گرفتشه  قشرار  ضشمایم  و ها پيوست جزو جداول که است الزم

 شود. استناد آن به ..«.شماره پيوست» یا «شماره...
 تحقيقشات  و هشا  بررسشی  کليشۀ  نتشایج  بایشد  بشازرس  اینکشه  تأکيشد  مورد و مهم نکتۀ
 ر بشا  در کشه  را ارزیشابی  و سشنجش  مششاهدات،  نتایج همچنين خود؛ ميدانی و اسنادي

 کنشد.  توصشيف  و ثبشت  بازرسی شرح قسمت در آورده دست به نظر مورد موضوعات
 و مبنشا  باید لذا ؛«است بازرسی گزارش خزانۀ حکم در بازرسی شرح » گفت توان می

 در کشه  گيشري  نتيجه هر یعنی باشد؛ بازرسی شد  آوري جمع اطالعات همۀ ثبت محل
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 قابشل  و موجشود  بازرسشی  رحشش  محتشواي  و مشتن  در بایشد  ششود،  مشی  بازرسی گزارش
 باشد. استناد و برداري بهره

 و هشا  فعاليشت  محورهشا،  کشه  است مواردي در بيشتر شده اشاره مراحل اینکه دیگر نکتۀ
 و ششود  مشی  بررسشی  کيفشی  جنبشۀ  از بازرسشی  حشين  در و بشوده  کلی بازرسی هاي شاخص

 اصشطالح  بشه  یشا  یوکشف تحقيقی آن رویکرد و شود نمی داده آن به  کمی نمره اصطالح به
 دیگشري  سشؤاالت  رود مشی  جلو به بازرسی عمليات روند هرچه یعنی است؛ محوري سؤال
 کشرده  کفایشت  بازرسی امر و شده حاصل الزم نتيجه که زمانی تا شود، می بررسی و طرح

 بازرسشی  ششرح  بشه  نيشازي  باششد،  بازبينشه  ارزیشابی  و بازرسی مبناي اگر ولی پذیرد؛ پایان و
 تعریشف  مراحشل  برابشر  بازبينشه  تنظشيم  از پشس  بلکه نيست؛ شد، داده توضيح که اي گونه به

 توصشيف  و ششود  مشی  اسشتخراج  و ثبشت  مربوطشه  افشزار  نشرم  یا معمولی طریق از نتایج شده،
 ششود؛  مشی  درج کيفشی  و  کمی لحاظ از آن مقابل ستون مطابق فعاليت هر انجام چگونگی

 نيست. بازرسی شرح رد بازبينه نتایج ثبت و نوشتن به ضرورتی لذا
  محاسن (د

 (411 )نحل/ مُحسِنُونَ هُمُ الَّذیِنَ وَ تَّقَوا ا الَّذِینَ مَعَ اللَهَ إنَّ
 .است کاران نيکو و متقيان یاور و یار خداوند همانا

 جمشال،  زیبشایی،  معنشی  بشه  لغشت  نظر از )امص( حُسن و است حُسن جمع محاسن
 ذات کمشال  و خلشق  حسشن  سشيرت،  حسشن  خشوبی،  خوششی،  فشرو ،  رونشق،  نيکویی،
 (4212دهخدا: نامه )لغت است. آمده احدیت

 هشاي  فعاليشت  و اقشدامات  به، نظارت و بازرسی ادبيات در اصطالحی نظر از حُسن
 در سشازمانی  وظشایف  انجشام  در کشه  ششود  مشی  گفتشه  اي العشاده  فشوق  و برجسشته ، کامل

 سشوي  از آن، از فراتشر  ایش  ششده  بينشی  پشيش  معيارهشاي  بشا  مطابق وانتظار سطح باالترین
 است. گرفته صورت مسوول مدیران یا کارکنان
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 حُسن مختلف هاي حالت   

 لشذا  اسشت  ششده  داده نمایش آن ساده ساختار و بيان حُسن مختلف هاي حالت زیر در
 و هشا  حالت این از یکی داراي که کرد تلقی حُسن توان می را هایی فعاليت و اقدامات
 باشد: شرایط

 انتظشار  مشورد  نتيجشه  و کيفيشت  ميشزان  باالترین در و کامل طور به فعاليت یا وظيفه -4
  است. منطبق کامالً شده بينی پيش معيار با و شده انجام

 
 
 معيشار  و سشازمانی  وظشایف  از فراتشر  و خالقيشت  و ابتکار با همراه فعاليت یا وظيفه -1

 است. شده انجام انتظار مورد

  
 
 حُسن انواع 

 واحشدها  سایر در اجرا و تسري الگوبرداري، و انتشار قابليت که حُسنی: تعميم قابل حُسن
 گویند. می «تعميم قابل حُسن» باشد، داشته را

 طشور  به واحد یك بر حاکم خاص شرایط و ها ویژگی لحاظ به که حُسنی: خاص حُسن
 نيست. ها واحد سایر به انتشار و تعميم قابل و دارد وجود واحد همان در اختصاصی

 و بازرسشی  مششابه،  یشا  مختلشف  قسشمت  یشا  موضشوع  چند از زمان هم اگر: مشترك سنحُ
 ماننشد  باششد؛  مششترک  آنهشا  بين ارزیابی محورهاي و ها شاخص و آید  عمل به نظارت
 چنانچشه  هستند، مشترک بازبينه داراي که قسمت یا موضوع پنج از نظارت یا بازرسی

 فعاليشت  آن ششود،  تکشرار  و حُسشن  آنهشا  بيششتر  یشا  همه در فعاليت یك ارزیابی نتيجۀ
 شد. خواهد تلقی «مشترک حُسن»
 

 حُسن=انجام كامل فعاليت  + باالتر از حد انتظارو نتيجه كيفيت (همراه با ابتكار وخالقيت)

 

 حُسن=انجام كامل فعاليت  +مورد انتظارو نتيجه حداكثر كيفيت 
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 نظارت و بازرسی گزارش در محاسن ثبت قواره
 

 رده خاص تعميم قابل حسن شرح ردیف

 .............................................................................. ......... ......... 

 ................................................................................ ......... ......... 

  نظارت و بازرسی گزارش در حُسن بيان و توصيف نحوۀ 

 حُسن که مطلوب وظيفه یا فعاليت نتایج و کيفيت، ميزان به باید نظارت و بازرسی گزارش در
 عبشاراتی  بردن بکار و موضوع بار  در ییگو کلی و شود. اشاره روشن طور به شده محسوب

 چگشونگی  زیشر  جشدول  در کنشد.  نمی کفایت آن امثال و « بود خوب »، « بود مناسب » مانند
 است. شده بيان اي مقایسه صورت به حُسن ناقص و کامل توصيف

  معایب (هـ

 اسشت  بشدي  و نقشص  نقيصشه،  معنشی  بشه  لغشت  نظشر  از عيب و است عيب جمع معایب،
  (.4114 سوم، ج عميد، )فرهنگ
 و وظيفشه  :از اسشت  عبشارت  نظشارت  و بازرسشی  ادبيات در اصطالحی نظر از عيب
 مشدیران  یشا  کارکنشان  سشوي  از انگشاري  سشهل  و سستی توجهی، بی علت به که فعاليتی
 ميشزان  با آن کيفيت و انجام ميزان یا است  نشده انجام صحيح طور به و موقع  به مسوول

  دارد. فاصله انتظار مورد یا شده بينی پيش معيار و

 توصيف كيفيت حسن شرح

  و تشوقيفی  خشودروي  کليشۀ  آوري جمشع  در مؤثر و الزم پيگيري و اقدام

 4299 سشال  در هشا  شهرسشتان  سشطح  از دسشتگاه  11 تعشداد  بهاي  رهمصاد

 شود. می نگهداري و یافته انتقال شورا پارکينگ به و انجام

 کامل

 ازاي  مصشادره  و تشوقيفی  هشاي  خودروي آوري جمع در پيگيري و اقدام

 .4299 سال در ها شهرستان سطح
 ناقص
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 یا وظيفه انجام در قسمت یا فرد انگاري سهل و سستی از: است عبارت عيب دیگر تعبير به
 انجشام  الزم امکانات و اختيار فرصت،، مسووليت داشتن وجود با که انتظاري مورد فعاليت
 است. شده برنامه از انحراف یا ماندگی عقب، توقف موجب و نشده

 عيب مختلف هاي حالت   

 :است شده داده نمایش آن ساده ساختار و بيان عيب مختلف هاي حالت زیر در
 مسشوول  فرد انگاري سهل و سستی توجهی، بی لحاظ به فعاليت یا وظيفه انجام عدم -4
  آن. انجام براي کافی زمان و امکانات اختيار،، وظيفه داشتن وجود با
 
 
 انگاري سهل و سستی توجهی، بی لحاظ به فعاليت یا وظيفه ناقص یا ضعيف انجام -1

  آن. انجام براي کافی زمان و امکانات اختيار،، وظيفه داشتن وجود با مسوول فرد
 
 
 انتظشار  مشورد  نتيجشه   و کيفيشت  فاقد ؛مسوول فرد توسط شده انجام فعاليت یا وظيفه -2

  است. بوده
 
 
 انگاري سهل و سستی توجهی، بی لحاظ به فعاليت یا وظيفه ناقص یا ضعيف انجام -1

 انتظار. مورد نتيجه  و کيفيت بودن پایين و مسوول فرد
 

 

 انتظار مورد نتيجۀ یا کيفيت اما شود انجام کامل طور به فعاليت یك است ممکن :نكته
 بود. دخواه عيب نتيجه و کيفيت بدون اقدام بنابراین باشد؛ نداشته را

= عيبوظيفهعدم انجام (انگاري در انجام  سستی و سهلبه لحاظ  )
 

= عيبضعيف و ناقص وظيفهانجام ( انگاري در انجام سستی و سهلبه لحاظ  )

 

= عيبفعاليتوظيفه  + انجام ناقص مورد انتظار  و نتيجه ضعف كيفيت(نگاري در انجام ا سستی و سهلبه لحاظ  )

 

= عيبوظيفه  + انجام و نتيجه  مورد انتظار  كيفيت عدم (انگاري در انجام  سستی و سهلبه لحاظ  )




 



 135/      فرایند تهیه و تنظیم گزارش بازرسی و نظارتم:  شتفصل 
  

 مسشوول  فرد سوي از مجموعه موجود نواقص و مشکالت رفع پيگيري در توجه عدم 
 شود. می تلقی عيب، است داشته را الزم زمان و بوده او وظيفه اینکه لحاظ به
 عيب انواع 

 یششا تششوجهی بششی دليششل  بششه وظيفششه یششا فعاليششت کششه اسششت آن اساسششی عيششب: اساســی عيــب
 موجشب  و بشوده  انتظشار  مشورد  نتيجشه  و کيفيشت  فاقد آن انجام یا نشده انجام ،انگاري سهل

 شود.  ها برنامه اجراي یا و فعاليت انحراف یا توقف
 ،انگشاري  سشهل  یشا  توجهی بی دليل  به وظيفه یا فعاليت که است آن جزئی عيب: جزئی عيب

  یشا  کنشدي  موجشب  و بوده انتظار مورد نتيجه و کيفيت فاقد یا و شده انجام ناقص یا ضعيف
   شود.  ها برنامه اجراي و فعاليت انجام ماندگی بعق

 و بازرسشی  مششابه،  یشا  مختلشف  قسشمت  یشا  موضشوع  چنشد  از همزمشان  اگر: مشترك عيب
 مششترک هشا،   قسشمت  آن بين ارزیابی مورد هاي فعاليت موضوع و آید  عمل به نظارت
 بشه  هشا  قسشمت  از نيمشی  از بيش یا درهمه مشترک فعاليت یا وظيفه یك چنانچه باشد؛
 فاقشد  یا و شده انجام ناقص یا ضعيف مسوول افراد انگاري سهل و سستی توجهی، بی دليل

 شود. می تلقی آنها «مشترک عيب» عنوان به  باشد انتظار مورد نتيجه و کيفيت

   نظارت و بازرسی گزارش در معایب ثبت قواره
 

 رفع مهلت رفع مرجع عيب شرح ردیف

 ........................................................................ ......... ......... 

 ......................................................................... ......... ......... 

 نظارت و بازرسی گزارش در عيب بيان و توصيف نحوۀ 

 ششده؛  انجام فعاليت ضعف و یکاست ميزان و چگونگی باید نظارت و بازرسی گزارش در
 آن نتيجشه  و کيفيشت  ضشعف  یشا  کيفيت عدم همچنين و انجام در نقص یا انجام عدم مانند
 ششود.  بيشان  روشن طور به است، مسوول واحد یا فرد انگاري سهل و توجهی بی از ناشی که
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 ،« نبود خوب »، « نبود مناسب » مانند عباراتی بردن کار هب یا موضوع گویی کلی از و
 چگشونگی  زیشر  جشدول  در ششود.  پرهيشز  آن امثال و « بود ضعيف »، « بود نامطلوب »

 زیشر  جشدول  اسشت.در  ششده  بيشان  اي مقایسشه  صورت به حُسن ناقص و کامل توصيف
 است. شده بيان اي مقایسه صورت به عيب ناقص و کامل توصيف چگونگی

 

 توصيف كيفيت عيب شرح

 ابالغشی  نُشرم  برابشر  4299 سشال  در مشواد  بشا  مبارزه هماهنگی شوراي جلسات

 جلسشه  ششش  از که اي گونه به است؛ نشده تشکيل مخدر مواد با مبارزه ستاد

 است. گردیده برگزار جلسه سه فقط شده بينی پيش و ابالغی

 کامل

 ناقص .مخدر مواد با مبارزه هماهنگی شوراي جلسات برگزاري در ضعف

  :مهم كاتن

 هرچشه  زیشرا  اسشت  مهم بسيار بازرسی صحنه در بازرس رویکرد و برخورد رفتار، :اوّل نكته
 بشا  و تحقير و سرزنش از دور به و خيرخواهانه و دلسوزانه بازرسی هنگام در بازرس رفتار

 و ضعف نقا  ویژه به بازرسی نتایج پذیرش، باشد اصالحی و آموزشی رویکرد و هدف
 عمشل  و رفتشار  طشوري  بایشد  انبازرسش  لشذا  بود. بهترخواهد شونده بازرسی سوي از معایب
 تحقشق  بشراي  بدانشد  هدیشه  یك بازرس طرف از را کارش عيوب شونده بازرسی که کنند
 و راهنمشا  شوندگان بازرسی و بازرسان براي (السالم )عليه صادق امام فرمود  ؛رویکردي چنين

 فرمایند: می که است راهگشا
 (11:111ج )بحاراالنوار، إِلَیَّ يُوبِیعُ )اِلیّ( أَهْدَى مَنْ إِلَیَّ إِخْوَانِی أَحَبُّ

 «بدهد. هدیه من به را هایم کاستی که است کسی من برادران ترین محبوب » 
 ایشن  بشا  رابطشه  در العالی( ظله )مد اي خامنه امام العظمی اهلل آیت حضرت رهبري معظم مقام
 حشق  در اسشت  لطفی یك هنّأک است. کردن هدیه عيوب، دادن نشان » :فرمایند می حدیث

 مشدیر،  هسشت.  نيشز  مجموعشه  عيوب بلکه ؛نيست شخصی عيوب فقط عيوب از منظور ،او
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 و رئشيس  دیشدار ) « .کنشد  دفشاع  اش مجموعشه  از عيشوب  مقابشل  در کشه  دانشد  می اش وظيفه
 (1/1/11 :تاریخ رهبري معظم مقام با کشور کل بازرسى سازمان مسووالن

 مراقبشت  و نظشارت  زیرمجموعشه  و مورخشود ا برجریشان  وکارکنان مدیران اگرچه :دوّم نكته
 و غير نگاه از اما ماند می پنهان آنها چشم از اشکاالت و ضعف نقا  از بعضی ليکن دارند

 امشام  العظمشی  اهلل آیشت  حضشرت  رهبشري  معظم مقام رابطه همين در شود می دیده بيرونی
   فرمایند: می العالی( ظله )مد اي خامنه
 عيشب  مشا  لبشاس  و هيشأت  چهشره،  در اگشر  نيسشت.  شخود عيوب متوجه خود انسان، »
 کشه  باششد  داششته  وجشود  صشادق  مخبشر  یك اگر بيند. می بهتر اوست مقابل در آنکه باشد،
 )همان( «بدانيم. قدر و باشيم باید خوشحال خيلی ما اینهاست، شما عيب بگوید

 نواقص (و
 و اتاقشدام  مجموعشه  بشه  نظشارت  و بازرسشی  ادبيشات  در و اسشت  نقص جمع نواقص،
 هشا،  کمبشود  هشا،  کاستی علت به که شود می گفته قبولی قابل غير یا ضعيف هاي فعاليت

  است. نشده انجام الزم امکانات و اختيارات نداشتن یا سازمان مشکالت
  وکاسشتی   کمشی  ششدن،  کاسشته  ششدن،  کشم  معنشی  بشه  لغشت  نظشر  از نقص)مص( :نقـص
 (.1144 سوم، ج عميد، )فرهنگ است. آمده

 لحشاظ  بشه  کشه  انتظشاري  مشورد  فعاليت یا وظيفه از: است عبارت صطالحا در نقص
 امکانشات  و اختيشارات  نداششتن  یشا  سشازمان  مششکالت  و هشا  کمبشود  و ها کاستی وجود

 است. نشده انجام موقع به
 .شود می داده نمایش زیر در ساده فرمولی برابر نقص دهند  تشکيل اجزاي و تعریف
 

 نقص انواع 

 و هشا  کمبشود  و ها کاستی وجود دليل به  فعاليت که است آن ساسی،ا نقص: اساسی نقص
 توقشف  موجشب  و اسشت  نشده انجام امکانات و اختيارات نداشتن یا سازمان مشکالت

 = نقصعدم انجام فعاليت)نداشتن امكانات، منابع و اختيارات(
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 شود. می ذاتی وظایف و محوري اقدامات ها، برنامه امور، انجام
 و هشا  کاسشتی  وجشود  دليشل  بشه   فعاليشت  یشا  وظيفه که است آن  جزئی، نقص: جزئی نقص

 حشد  در یشا  کامل طور به امکانات و اختيارات نداشتن یا سازمان مشکالت و ها کمبود
 اقشدامات  هشا،  برنامشه  اجشراي  در توقشف  یشا  کنشدي  موجشب  و اسشت  نشده انجام انتظار

 شود. می امور پيشرفت و ذاتی وظایف محوري،
 و بازرسشی  مششابه،  یشا  مختلشف  قسشمت  یشا  موضشوع  چند از همزمان اگر : مشترك نقص

 ها کمبود و ها کاستی وجود علت به بموقع وامور وظایف برخی و آید  عمل به نظارت
 آن «مششترک  نقشص » عنشوان  به  ؛باشد نشده انجام سازمانی یکسان و واحد مشکالت و

 شد. خواهد تلقی ها قسمت
 نظارت و بازرسی گزارش در نواقص ثبت قواره

 

 رفع مهلت رفع مرجع نقص شرح ردیف

 .............................................................................. ......... ......... 

 ................................................................................ ......... ......... 

 نقص بيان و توصيف نحوۀ 
 فعاليشت  یا وظيفه انجام موانع و کمبود، کاستی ميزان و چگونگی به باید نقص بيان در
 نشاقص  و کامشل  توصشيف  چگشونگی  زیشر  جشدول  در شود. اشاره آن علت همچنين و

 است. شده بيان اي مقایسه صورت به نقص
 

 توصيف كيفيت نقص شرح

 خودروهشاي  مزایشده  برگشزاري  جهشت  مناسشب  فضشاي  فاقشد  ششورا  دبيرخانشه 

 است. اي مصادره
 کامل

 ناقص .است نشده انجام مشکالت برخی علت به اي درهمصا خودروهاي مزایده
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 نظارت و بازرسی نتایج ضعف و قوت نقاط ياحصا چگونگی بارۀ در مهم نكات 

 و بازرسشی  درانجشام  نشواقص(  و )معایشب  ضشعف  نقشا   و )محاسشن(  قشوت  نقشا   ياحصا
 و دقيشق  بررسشی  بشر   مبتنی باید که است بازرسی خوب گزارش یك اساس و پایه نظارت

 باششد  نظشارت  و بازرسی مورد هاي واحدي عملکرد و ها برنامهها،  فعایت، وظایف حيحص
 نقشا   و عملکشرد  و فعاليشت  برجسشته  و شایسشته  اقشدام  مؤیشد  بایشد  )محاسشن(  قوت نقا  و

 مسشير  در موجشود  موانشع  یشا  هشا  کشاري  کم ها، توجهی بی ها، نارسایی دهند  نشان نيز ضعف
 گشزارش  در گيشري  نتيجشه  و قضشاوت  تحليشل،  و تجزیشه  گونشه  هشر  بنابراین باشد؛ امور انجام

 نظارت و بازرسی نتایج در شده احصا ضعف و قوت نقا  به مستند باید نظارت و بازرسی
 گيرد: قرار نظر مد زیر نکات نواقص و معایب محاسن، ياحصا در و باشد

 انجام چگونگی و ميزان نظر از دقت با موضوعات یا عملکرد، ها فعاليت، وظایف -4
 و معيارهشا  بشا  و گرفتشه  قشرار  بررسشی  مشورد  عمل صحنۀ در نتيجۀ و کيفيت همچنين و

 گيرد. قرار ارزیابی و سنجش مورد و تطبيق شده بينی پيش هاي شاخص
 باشد. منطبق آن دهند  تشکيل عناصر و تعاریف با نواقص و معایب محاسن، -1
 از را عملکشرد  حالشت  کشه  باششد  اي گونه به شده   احصاء نواقص و معایب محاسن، -2

 کند. توصيف روشن و واضح طور به )عيب( منفی یا )حُسن( مثبت جنبه
 اسشت  بررسشی  تحت که موضوعی یا واحد عملکرد زوایاي و نقا  همه به نگاه با -1

 نشود. واقع فراموشی و غفلت مورد اي نکته
 باشد. ارائه و دفاع قابل و بوده واقعی شده  احصا ضعف و قوت نقا  -1
 خشوب » «بشود  مطلشوب » ،«بود مناسب» مانند کلی هاي واژه از محاسن توصيف در -1

 و «بود نامطلوب» یا« بود نامناسب» مانند هایی واژه نيزاز معایب توصيف در و ...و «بود
 ششود.  بيشان  واضشح  طشور  بشه  آن وکيفيت کميّت،موضوع بلکه نشود؛ استفاده آن امثال
 واحشد  و دهشد  نمشی  نششان  درستی به را ضعف، معایب هویژ به محاسن کلی بيان زیرا

 علشت  بشه  نتيجشه  در و گيرد نمی قرار آن جزئيات جریان در شونده نظارت یا بازرسی
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 .بود خواهد کلی اقدامات یا و شد نخواهد رفع گویی کلی یا ابهام
 نظارت و بازرسی نتایج تحليل و تجزیه (ز

 گیچگشون  سيسشتم،  مختلشف  هشاي  نبهج شناخت از است  عبارت سيستم وتحليل تجزیه
 بشه  دستيابی منظور به آنها بين ارتبا  ميزان و نحوه و آن دهند  تشکيل اجزاي عملکرد
 مشا  بشه  سيسشتم  وتحليشل  تجزیشه  تشر.  مناسب سيستم یك اجراي و طراحی جهت مبنایی
 مطلع کار جریان از کنيم، درک خوبی به را سازمان کنونی موقعيت تا کند می کمك
 بهتشرین  مششکالت،  و هشا  نارسشایی  رفع براي و دهيم قرار ارزیابی مورد را آن و شویم

 بررسشی  تشوان  مشی  را سيسشتم  وتحليل تجزیه بنابراین کنيم؛ توصيه و انتخاب را حل راه
 منظشور  بشه  کشه  کشرد  تعریشف  سشازمان  در موجشود  هاي زیرسيستم یا فرعی هاي سيستم
 انجشام  آنها اثربخشی ميزان زیابیار و جاري هاي روش بودن مناسب از اطمينان کسب

 (13 :4219 )زاهدي، شود. می
 جششزء ،جششداکردن معنششی بششه تجزیششه کلمششه دو ترکيششب از وتحليششل تجزیششه واژه

 معنشی  بشه  تحليشل  و هشم  بشه  مربشو   و مهشم  اجشزاي  کشردن  تفکيشك  یشا  ءکشردن  جشز  به
 است. شده تشکيل پاسخ و حل  راه ارائه یا گشایی گره

 در و اجرایشی  موانع انحرافات، ضعف، و قوت نقا  یافتن ورمنظ به امري در موشکافی
 و تصشميم  و مششکالت  رفشع  بشراي  اجرا قابل و منطقی هاي حل راه و پيشنهادها ارائه نهایت
 کشه  است اقداماتی سلسله وتحليل تجزیه تر روشن عبارت به .است محاسن حفظ یا تقویت

 از پشس  و بشرد  پشی  )پدیشده(  رامش  یشك  وقشوع  عوامشل  و علل عمق به توان می آن طریق از
 کرد. ارائه ثمربخش و سازنده پيشنهادهاي موجود، ابهامات کردن برطرف

 وتحليل تجزیه عملياتی تعریف 

 بشا  آن تطبيشق  و دریشافتی  اطالعشات  پشردازش  و بررسشی  فرایند تحليل و تجزیه واقع در
 .است منطقی و مطلوب راهکارهاي ارائه و شده تعيين معيارهاي و ها شاخص
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 در وتحليشل  تجزیشه  از زیشر  کشاربردي  و عمليشاتی  تعریف یادشده، تعاریف به توجه با
 شود. می ارائه نظارت و بازرسی

 سشازمان  یشك  موجشود  عملکشرد  و وضشعيت  از بينانشه   واقع و روشن تصویر ارائه »
 و اجرایی موانعها،  نارسائی ضعف، و قوت نقا  بيان با نظارت و بازرسی نتایج بر مبتنی
 و مشکالت و وانعم،  ها ضعف رفع براي اجرا قابل و منطقی هاي حل  راه و پيشنهادها ارائه
 «. عملکرد بهبود

 وتحليل تجزیه هدف 

 طریشق  از سشازمان،  وضشع  در بهبشود  و اصشالح  ایجشاد  سيستم، وتحليل تجزیه از هدف
 (13 :4219 )زاهدي، .است کار انجام بهتر هاي روش و ها رویه یافتن

 وتحليل تجزیه ضرورت و اهميت 

 پشس  واقشع  در است. آن وتحليل تجزیه بازرسی، گزارش هاي بخش ترین مهم از یکی
 نشواقص  معایشب،  محاسشن،  ضشعف،  و قشوت  نقا  احصاء و نظارت و بازرسی ازانجام
، مسائلها،  ناکارآمدي، ضعف علل و ضعف ونقا  قوت نقا  باید مجموعه عملکرد

 عمليات در آمده بدست اطالعات به مستند یگریکد با آنها ارتبا  و مشکالت و موانع
 گشزارش  یشك  اسشت  ممکشن  گيرد. قرار وتحليل تجزیه و نقد مورد نظارت و بازرسی
 مطالب؛ و اطالعات از زیادي حجم داراي موضوع و واقعه یك از بررسی یا بازرسی

 براي را موضوع درک و باشد سایرمستندات و آمارها نواقص، معایب، محاسن، مانند
 تشوان  مشی  وتحليشل  تجزیه کمك به براین بنا کند؛ مشکل گيرنده تصميم و مسوول اممق

 وقشوع  یا موفقيت عدم یا موفقيت در که عواملی کرد. بندي دسته را آمده بدست نتایج
 مششخص  فرعشی  یشا  اصشلی  عوامشل  از اعشم  اند؛ داشته مؤثر نقش و دخالت حادثه یك

 مختلشف  ابعشاد  از انتظشار  مورد و مطلوب و موجود وضعيت با گذشته وضعيت شوند؛
 در گشردد.  مطشرح  و احصشاء  هشا  فرصشت  یا ها چالش ها، نارسایی آن در و شود مقایسه
 توان می و است تحليل و تجزیه بخش در بازرسی وگزارش نتایج پيام و روح حقيقت

 از نهشایی  اسشتنتاج  و اسشتنبا   بشا  اي بينانشه   واقع و روشن تصویر وتحليل تجزیه طریق از



 بازرسی و نظارت؛ ابزار حسن مدیریت/       142 

 

 نهشایی  نتيجشۀ  و نظریه عنوان به  را واقعه در مؤثر عوامل یا شونده بازرسی واحد لکردعم
 یافت: دست زیر نتایج به توان می تحليل و تجزیه طریق از بنابراین کرد؛ بيان
 ناهمگون اطالعات سازي همسان و تجميع پاالیش، -
 عشدم  یشا  فقيشت مو در اجشزا  از یشك  هشر  تشأثير  ميزان و سازمان موجود وضعيت شناخت -

 سازمان آن عملکرد از روشن و شفاف تصویر ارائه کلی طور به و موفقيت
 روش از اسشتفاده  بشا  سشازمان  عملکشرد  نتایج و وضعيت آخرین بر الزم اشراف -

 اطالعات تقاطع
 همچنشين  و آن وجشود  علشت  تبيشين  و یشابی  ریشه و عملکرد وضعف قوت نقا  شناخت -

 عملکرد بهبود جهت در الزم اصالحی و پيشگيرانه پيشنهادهاي و اظهارنظر ارائه
 جدیشد  و مشؤثر  هشاي  حشل  راه بشه  دستيابی همچنين منطقی؛ و بموقع صحيح، تصميم اخذ -

 مشکالت رفع براي
 اطالعات کردن کاربردي و ها گزارش کيفيت ارتقاي -
 نظارت و بازرسی در وتحليل تجزیه معيارهاي 

 یشا  مجموعشه  یك عملکرد و وضعيت مورد در قضاوت و مقایسه، تطبيق، سنجش هرگونه
 معيارهشا ها،  ارزش، اصول بر مبتنی باید نظارت و بازرسی نتایج تحليل و تجزیه در سازمان

 و بازرسشی  نتایج تحليل و تجزیه در لذا باشد آن قبول مورد و شده تعریف استاندارهاي و
 گيرد: قرار معيار و مبنا تواند می زیر موارد نظارت

 سازمانی وظایف و مصوب هاي برنامه ،تدابير ها، سياست اهداف، -
 ابالغی ضوابط و ها دستورالعمل مقررات، قوانين، -
 عملکرد ارزیابی و سنجش و امور انجام براي مصوب هاي شاخص و معيارها -
 ها برنامه پيشرفت و وضعيت ارزیابی هاي گزارش -
 ها بازدید و ها بازرسی ستادي، هاي نظارت نتایج -
 موضوع هر در گذشته سنوات به مربو  اقدامات و عملکرد ارزیابی نتایج -
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 نظارت و بازرسی نتایج وتحليل تجزیه مراحل 

 نظشر  در را مرحلشه  سشه  نظشارت  و بازرسشی  نتایج وتحليل تجزیه براي توان می کلی طور به
 از: است عبارت که گرفت

 اطالعات آوري جمع اول: مرحلۀ

 عمليشات  در کشه  اسشت  نظشارت  و بازرسشی  نتشایج  وتحليل تجزیه مهم مراحل از مرحله این
 مشورد  اطالعشات  نتيجشه  در و ارزیشابی  گوناگون هاي روش از استفاده با نظارت و بازرسی

 ششناخت  احتمشال  باششد،  بيششتر  اطالعشات  دقشت  و درستی هرچه شود، می آوري جمع نياز
 شد. خواهد بيشتر نيز مشکل رفع براي مناسب حل  راه به رسيدن و واقعيت
 نظشارت  و بازرسشی  عمليشات  آغشاز  نقطه همان از اطالعات آوري جمع مرحله واقع در
 و اسشتناد  قابشل  و واقعی اطالعات که شود دقت باید مرحله این در بنابراین شود می شروع

 دهد. نشان درستی به را بازرسی مورد سازمان وضعيت و عملکرد و آید بدست اطمينان
  اطالعات بندي طبقه دوم: مرحلۀ

 منشابع  از اطالعات آوري جمع صرف را خود همت تمام مرحله، این تا که بازرس شخص
 او ببينشد.  مواجه پراکنده اطالعات از انبوهی با را خود است ممکن است، کرده گوناگون

 الزم سازد، آماده بعدي مراحل براي را آنها و ببخشد معنا خام اطالعات این به آنکه براي
 در بخششد.  نظشم  و کنشد  بنشدي  طبقشه  فهم، قابل و ساده طریقی به را اطالعات این که است
 اولویشت،  مبنشاي  بشر  و دارنشد  یکشدیگر  بشا  کشه  اي رابطشه  برحسشب  اطالعشات  مرحلشه،  این

 طشور  بشه  ششوند.  مشنظم  مفيشد،  اطالعات و شده حذف زائد، اطالعات شوند. می بندي طبقه
 طبشق  بشر  گونشاگون  هشاي  گروه در اتاطالع کردن مرتب» از است عبارت بندي طبقه کلی
 (11 ،4219 )زاهدي، .«است شده تعيين پيش، از که عقالیی و منطقی روش یك

 در دارد. بسشتگی  ششده  کسشب  اطالعات نوع و موضوع ماهيت به بندي، طبقه شيوه
 را آنها دهد، می قرار خود مناسب جاي در را آمده گرد اطالعات تحليلگر، مرحله این
 بشه  و دکنش  مشی  تنظيم دیگري هاي روش با یا کند می بندي طبقه دارهانمو و جداول در
 سازد. می آسان را آنها تفسير و تعبير و وتحليل تجزیه ترتيب، این
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 حاصشل  اطالعشات  گشروه  دو هشا،  فعاليشت  ارزیشابی  از پشس  و نظشارت  و بازرسشی  پایان در
 انجشام  اسشن، مح یشا  ضعف و قوت نقا  شامل و است کيفی اطالعات اول گروه شود؛ می

 درصشد  ششامل  کشه  است  کمّی اطالعات دوم وگروه بود خواهد نواقص و معایب وظيفه،
 کشه  اسشت  غيشره  و تجهيزات و امکانات آمار عملکرد، و ها فعاليت آمار عملکرد، موفقيت

 است. شده بندي طبقه آن از اي نمونه  زیر در
 

 كمی اطالعات و نتایج كيفی اطالعات و نتایج

   محاسن -

 ها ضعف معایب/ -

   کمبودها نواقص/ -

 موانع / مسائل / ها چالش -

   ها فرصت -

 ها خالقيت و ابتکار -

 - .................... 

 واحد؛ یا سازمان عملکرد موفقيت درصد -

 سازمان؛  عمومی عملکرد و ها فعاليت آمار -

 ؛اداري خدمات ميزان آمار -

 جرایم؛ کشف و وقوع آمار -

 توليد؛ ميزان آمار -

   ؛گيرندگان خدمات رضایتمندي درصد و آمار-

-....................... 

 اطالعات وتحليل تجزیه سوم: مرحلۀ

 مششورد مششنظم و منطقششی فراینششد طششی حاصششله نتششایج و اطالعششات مرحلششه، ایششن در
 گيرد. می قرار وتحليل تجزیه

 وتحليل تجزیه فرایند 

 پيششرفت  و موضشوع  وضشعيت  آخشرین  از ششفافی  و روشن تصویر باید وتحليل تجزیه در
 ششناخت  بشا  همچنشين  ؛ضشعف  و قشوت  نقشا   یابی ریشه اطالعات، تقاطع طریق از ها برنامه
 و نمشودار  رسشم  اي، مقایسشه  جشداول  توصشيفی،  صورت به موفقيت عدم یا موفقيت عوامل
 است. ضروري زیر هاي گام مناسب وتحليل تجزیه انجام و مهم این براي .شود ارائه غيره
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  موجود عملكرد و وضعيت تبيين( الف

 اسشت  الزم، ارزیشابی  مشورد  واحشد  یا مجموعه موجود عملکرد و وضعيت تبيين براي
  ارتبشا   و موضشوع  برحسشب  نظشارت  یشا  بازرسشی  نتشایج  و شده آوري جمع اطالعات

 :گيرد قرار تحليل مورد و بندي زیردسته محورهاي در ها آن
 در کشه  تأثيري و نقش و بندي دسته موضوع نظر از عملکرد محاسن و قوت نقا  -4

 بهبشود  و اهشداف  تحقشق  وظشایف، ، امشور  انجشام  حُسشن  ،هشا  برنامشه  اجرايها،  موفقيت
 .شود توصيف و تبيين،اند داشته عملکرد

 یشا  مهشم  محاسشن  و برجسشته  اقشدامات ، نظشارت  و بازرسی در قوت نقا  از منظور
 یك عملکرد یا مأموریت، وظایف بخش نتيجه و مطلوب انجام در که است مشترکی

 تحقشق  و امشور  اجشراي  حُسن و موفقيت موجب و داشته وجود سازمانی واحد چند یا
 صششحيح، ریششزي برنامششه از حششاکی کششه کارآمششد مششدیریت ماننششد ؛اسششت شششده اهششداف

 انجشام  برحسشن  مشؤثر  نظشارت  و مطلشوب  رهبري و هدایت منابع، مناسب کارگيري به
 است. مجموعه امور

 بيشان  وضشمن  بنشدي  دسشته  موضوع نظر از عملکرد نواقص و معایب، ضعف نقا  -1
 ،هشا  برنامشه  اجراي عدم، کندي، توقف در که تأثيري و نقش، آن وجود وعوامل علل

 تبيشين  ،انشد  داششته  آن از انحشراف  یشا  عملکشرد  و اهشداف  تحقق وظایف،ها،  مأموریت
 گردد. ارائه آن حل و رفع کارهاي راه و شود وتحليل
 مششترکی  یشا  مهشم  نشواقص  و معایشب ، نظارت و بازرسی در ضعف نقا  از رمنظو

 وجشود  سشازمانی  واحشد  چنشد  یشا  سشازمان  عملکرد از ارزیابی نتایج اساس بر که است
 و عملکشرد  مأموریشت،  وظشایف،  امشور،  درسشت  اجراي عدم یا ضعف باعث و داشته
 عشدم  زا ناششی  کشه  مشدیریت  ناکارآمشدي  و ضشعف  ماننشد  اسشت؛  شده اهداف تحقق
 است. امور بر نظارت و هدایت در ضعف و منابع نامناسب کارگيري به ریزي، برنامه
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 یشا  هشا  برنامه اجراي عدم از مانع که موجود اساسی هاي وچالش مشکالت، مسائل -2
 آن بشا  مواجهشۀ  و حشل  کارهاي راه و بيان، است شده مجموعه عملکرد موفقيت عدم
 گردد. ارائه

 ،هشا  برنامشه  اجشراي  جهشت  در آن از گيشري  بهشره  هشاي  اهر و موجشود  هشاي  فرصت -1
 گردد. تحليل و بيان مجموعه یا سازمان اهداف تحقق و ها مأموریت

 انجام در پيامدها و دستاوردها، نتایج، عملکرد خروجی و اثربخشی، کارایی ميزان -1
  شود. تحليل و توصيف ها برنامه اجراي و ها فعاليت

، ریشزي  برنامشه ) مشدیران  وظشایف  مبناي بر مدیریت و یفرمانده کارآمدي و نقش -1
 مشدیریت  مؤثر اقدامات و ها ویژگی بيان با نظارت( و هدایت هماهنگی، سازماندهی،

 موفقيت عدم یا موفقيت موجب که ها وکاستی ها ضعف یا ها موفقيت و امور انجام در
 گيرد. قرار تحليل مورد است، شده مجموعه موجود وضعيت و عملکرد

 ؛گذشته وضعيت با موجود وضعيت مقایسه( ب

 بشه  اسشتناد  بشا  مجموعه موجود عملکرد و وضعيت، نظارت و بازرسی نتایج مالحظۀ با
 اجشراي  ميشزان  موفقيشت،  درصشد  ،عملکشرد  و هشا  فعاليشت  آمشار ، ضشعف  و قوت نقا 
 و وضعيت روند و مقایسه گذشته وضعيت با اثربخشی ميزان اهداف، تحقق و ها برنامه

 ها موضوع همه در یا مهم موضوعات و محورها در ها رفت پس وها  پيشرفت، دعملکر
  قرارگيرد. وتحليل تجزیه مورد آن در مؤثر عوامل و دالیل نيز و آن خروجی و

 مطلوب وضعيت با موجود وضعيت مقایسه ج(

 موضوعات در ارزیابی نتایج به استناد با موجود وعملکرد وضعيت باید مرحله این در
 خشدمات  کيفيت و کمّيت، اهداف تحقق ميزان، عملکرد نمره مانند مهم ورهايمح و
 در انتظارکشه  مشورد  معيارهشاي  و اهشداف  بشا  کليشدي  هشاي  ششاخص  و ها مؤلفه سایر و

 کشه  آنچشه  بين فاصله و مقایسه است شده گذاري هدف و بينی پيش مطلوب وضعيت
 و سشائل م یشا  ضشعف  نانچشه چ و ششود  بيشان  و تعيشين  باششد  باید که آنچه با دارد وجود
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 اسشتدالل  بشا  اسشت  شده مطلوب وضعيت به رسيدن و اهداف تحقق از مانع یمشکالت
 بشه  رسشيدن  راه در هشا  چشالش  و موانشع هشا،   ضشعف  رفشع  بشراي  الزم راهکارهاي و بيان

  شود. ارائه مطلوب وضعيت
  عملكرد اثربخشی و كارایی

 درتجزیشه  اسشت  الزم کشه  موضشوعاتی  از یکشی  ششد  اششاره  این از پيش طورکه همان
 تحليشل  و بررسشی  مشورد  سشازمان  عملکشرد  ارزیابی و نظارت و بازرسی نتایج وتحليل

 ششده  انجشام  اقدامات که توضيح این با است، عملکرد اثربخشی و کارایی، گيرد قرار
 در ميشزان  چشه  تشا  و اسشت  بشوده  مناسشب  و هماهنگ صحيح، اندازه چه فرایند این در

 و کشارآیی  ميشزان  بررسشی  براي است. هشد واقع مؤثر آن تحقق و اهداف به دستيابی
 اجمشال  طشور  بشه  وري بهره و کارآمدي همچنين و ها مقوله این به است الزم اثربخشی
 بازرسشان  لشذا  است؛ زیاد نظارت و بازرسی فرایند در آنها کاربرد زیرا شود؛ پرداخته

 باشند: هداشت آشنایی آن صحيح کاربرد نحو  و مفاهيم این به باید
   3اثربخشی

 ممکشن  را هشدف  به دستيابی که شده انجام اقدامات و ها فعاليت ها، برنامه بودن مؤثر به
 منشدي  رضشایت  و اهشداف  تحقشق  بخششی،  اثشر  در ششود.  مشی  گفتشه  اثربخشی سازد، می

  باشد. داشته وجود باید کارکنان
   كارآیی

 اهشداف  بشه  رسشيدن  بشراي  آن نکشردن  تلشف  و منشابع  از بهينشه  اسشتفاد   از است عبارت
 امکانات. و هزینه کمترین با اهداف تحقق دیگر تعبير به و سازمان

 است. نظر مد امور کيفی جنبۀ بخشی اثر در و امور  کمی جنبۀ کارآیی در -
 است. نظر مد منابع از صحيح برداري بهره کارآیی در -
  آن به یافتن دست بخشی اثر در ولی است؛ نظر مد اهداف به دستيابی کارآیی در -

                                                 
1. Effectiveness 
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 درست کارهاي اجراي یعنی بخشی اثر و کارها درست اجراي یعنی کارآیی -
 کشارآیی  امکانشات،  بهتشرین  بشا  بيمارسشتان  بشه  قلبشی  بيمار انتقال در عمل سرعت مثال:

 اسشت.  بخششی  اثر فاقد باشد، نداشته اي نتيجه درمانی اقدامات اگر ولی است؛ عمليات
 نيستند. همراه و همسو لزوماً خشیب اثر و کارآیی بنابراین

 .انتظار مورد کار بر شده انجام کار نسبت از است عبارت کارآیی دیگر نگاه از

  
   3)كارآمدي( كارا

 در کشارآفرینی  و خالقيشت  و ابتکشار  بشا  همراه انسانی نيروي و منابع از مدبرانه استفاده
 سازمان. اهداف و کار پيشبرد جهت

   2وري بهره
 دسشت  بشه  داد درون عوامشل  بشه  داد برون تقسيم عوامل از که پارامتري از ستا عبارت

 بشر  درآمشد  تقسشيم  حاصشل  از کشه  اسشت  سشودي  وري بهشره  دیگشر،  تعبيشر  بشه  آید؛ می
  .آید می دست به شده تمام هاي هزینه

 هشاي  مهشارت  ،تشوان  کشار،  نيشروي  از ممکشن  سود حداکثر آوردن  دست به وري= بهره
 ...و رفاه و عملکرد سطح ارتقاي براي انسانی نيروي

 
 
 
 

 

 

                                                 
1. efficiency 

2. productivity 

 كار مورد انتظار
 یآی=كار

 شده نسبت كار انجام

  وري بهره= 

  وري = بهره ی + اثربخشییكارآ

  وري بهره=  اجراي درست كارها + اجراي كارهاي درست

 داد برون

 داد  درون
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 وري بهره از مقصود

 .تاس کارکنان مندي عالقه و رضایتمندي رقابت، ایجاد بهتر، عملکرد
 تواند می وتحليل تجزیه مراحل و فرایند در یادشده گانه هشت هاي گام از هریك نكته:

 بنشدي  جمشع  در سشی بازر عمليشات  از آمده دست به اطالعات حجم و شرایط تناسب به
 بشه   الزامشی  بنشابراین  گيشرد؛  قشرار  برداري بهره مورد نظارت یا بازرسی وگزارش نتایج

 نيست. گزارش یك در آنها تمام از استفاده

 )نتيجه( نظریه (ح

 در کشه  اسشت  پایشانی  و نهشایی  گيشري  نتيجشه  و قضاوت استنبا ، همان حقيقت در نظریه
 آن دالیشل  و مطلشوب  یشا  موجشود  وضشعيت  و دعملکر موضوع، از وتحليل تجزیه انتهاي

 و اسشتنتاج  اسشتنبا ،  بشر  مبتنشی  و ششفاف  و گویشا  صشورت  بشه  بایشد  نهایی نظریۀ شود. می
 ششود.  ارائشه  و بيشان  نظشارت  و بازرسشی   کمشی  و کيفشی  نتایج از حاصله صحيح قضاوت

 ایفوظش  اجشراي  در سشازمان  عملکشرد » (وتحليشل  تجزیشه  نتایج به استناد )با مثال عنوان به
 نتشایج  اسشاس  بر» اینکه یا «شود می ارزیابی خوب حد در مخدر مواد با مبارزه به مربو 

 گششرفتن درنظششر بششا مشششکالت از جلششوگيري در را خششود تششالش و سششعی واحششد حاصششله،
 باشد. دفاع قابل و صریح متقن، باید نظریه «است آورده عمل به موجود توان و امکانات

 وتحليشل  تجزیشه  جاي  به یا عنوان ذکر بدون و وتحليل یهتجز انتهاي در تواند می نظریه
 است: ها گزارش در کاربرد دو داراي جهت این از لذا شود؛ بيان

 یشا  جزئشی  موضوع یك به مربو  بررسی یا بازرسی که است زمانی مستقيم: كاربرد -3
 بشا  مشدیر  یشك  رفتشار  نحو  مورد در نامحسوس بازرسی مانند است؛ واحد موردِ یك
 ذکشر  از پشس  را مدیر عملکرد توان می بلکه ندارد؛ وتحليل تجزیه به نياز که نانکارک

  کرد. بيان کوتاه و مختصر طور به «نظریه» قالب در و معایب و محاسن
 براسشاس  آن انتهشاي  در و وتحليشل  تجزیشه  از پس که است زمانی مستقيم: غير كاربرد -2

 دیگشر  تعبيشر  به شود؛ نظر اظهار احدو عملکرد یا موضوع مورد در آمده دست به نتایج
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 مثشال:  بشراي  اسشت؛  ضشروري  وتحليشل  تجزیشه  مراحشل  بشين  پيوسشتگی  که است زمانی
 لحاظ به استان مخدر مواد با مبارزه ستاد عملکرد آمده،  عمل به هاي بررسی به باتوجه»

 معتشادان،  درمشان  و آوري جمشع  مشؤثر،  هاي پيگيري و مند هدف تعامالت، ریزي برنامه
  .«است بخش ایترض

 راهكار / پيشنهاد (ط

 نقشا   رفشع  براي ضروري اقدامات ارائۀ و توصيه از: است عبارت راهکار یا پيشنهاد
 یشا  و موجشود  هشاي  چشالش ، مششکالت ، موانشع ، ها نارسایی ، نواقص معایب، ضعف،
 و وظشایف  مطلشوب  اجشراي  در سازمان عملکرد و وضعيت ارتقاء و بهبود، اصالح
 اهداف. تحقق
 و انتخشاب ، بازرسشی  و نظشارت  اثشربخش  و سشازنده  هاي وگام ها ضرورت از کیی
 ضشعف،  نقا  رفع و امور اصالح براي منطقی و مناسب پيشنهادهاي و راهکارها ارائه

 سشازمان  عملکرد و وضعيت يارتقا و موجود مشکالت و ها نارسایی ، نواقص معایب،
 ضشعف،  نقشا   چنانچشه  بازرسشی،  یشا  نظشارت  انجشام  از پس بنابراین است. مجموعه یا

 و وظششایف انجششام از مششانع کششه دارد وجششود سششازمان در هششایی چششالش یششا مشششکالت
 و راهکششار بایششد شششد خواهششد درآینششده یششا گردیششده اهششداف تحقششق و هششا مأموریششت

 مشوارد  بشراي  توانشد  می راهکار و پيشنهاد شود. ارائه آن رفع براي مناسب پيشنهادهاي
 شود: ارائه زیر
 و موجشود  مششکالت  و هشا  نارسشائی ، مسشائل  ، نواقص معایب، ضعف، نقا  رفع( الف

 جاري امور و فرآیندها اصالح
 مطلوب وضع به رسيدن در سازمان عملکرد و وضعيت يارتقا( ب
 سازمان هاي بخش سایر در کليدي محاسن و قوت نقا  تعميم( ج
 زمانسا شایسته و خلّاق عناصر و کارکنان، مدیران تشویق و قدردانی( د
 متخلف و کار کم عناصر تنبيه و برخورد( هش
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 پيشنهادها و راهكارها هاي ویژگی

 باشند: زیر هاي ویژگی داراي باید پيشنهادها و راهکارها
 باشد. نظارت و بازرسی نتایج و  بررسی بر مبتنی -4
 باشد. سازمان اهداف تحقق راستاي در -1
 باشد. داشته همخوانی باالدستی اسناد یا مانسازهاي  برنامه و ها سياست راهبردها، با -2
 باشد. سازمان و کشور عمومی مقررات و قوانين با هماهنگ و مطابق -1
 یشا  موجشود  هشاي  ضشعف  و معضشالت  مششکالت،  شدن برطرف، امور اصالح ايبر -1

 باشد. سازمان عملکرد و امور انجام، نظامات بهبود
 شود. پرهيز گویی کلی از و بوده گویا و صریح شفاف،،  اجرا قابل، منطقی -1
 .باشد اجرا قابل و پذیر امکان کيفی و  کمّی نظر از -1
 بشراي  باششد  الزم ششاید  و شود تعيين واضح طور به پيشنهاد اجراي مسوول و مرجع -1

 کنند. همکاري مرجع چند یا یك پيشنهاد یك اجراي
 بایشد  رفشع  مهلشت  تعيين براي باشد. پذیر امکان و تعيين پيشنهاد اجراي زمان مدت -9

 شود. بينی پيش ممکن و منطقی زمان
 یشا  راهکشار  چنشد ، پيشنهاد یك جاي به موضوع یا مشکل حل براي االمکان حتی -43

  شود. ارائه پيشنهاد
 پيشنهادها ثبت قواره

 

 رفع مهلت رفع مرجع پيشنهاد متن ردیف

 ........................................................... ............ ............ 

 ......................................................... ............. ............ 

 نظارت و بازرسی هاي گزارش بندي سطح مورد در مهم نكات

 یشا  بررسشی  مشورد  که موضوعی دربار  را مشروحی و کامل گزارش باید بازرسان -4
 کننشد؛  ارائشه  مربشو   مراتب سلسله یا سازمان بازرسی به و تهيه دهند، می قرار بازرسی
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 تشوالی،  و ترتيب رعایت با گزارش در بررسی و بازرسی مراحل و جزئيات کليۀ یعنی
 کامشل  طور به افراد با مصاحبه متن مثال عنوان به شود؛ آورده مربوطه قواره و محورها

 شود. ذکر گزارش شرح در
 و نگري جزئی از پرهيز ضمن و بازرسان گزارش دریافت از پس سازمان بازرسی -1

 و تنظشيم  مربو  قواره و توالی و ترتيب رعایت با را نهایی گزارش اصلی، مسائل بيان
 اسشت  گفتنشی  کنشد؛  ارائه صالح ذي معاون یا ریاست مانند سازمان مراتب سلسله براي

 نيسشت؛  افشراد  احبهمصش  جزئيشات  و کامشل  متن ذکر به نيازي گزارش از سطح این در
 نارضشایتی  و انتقشاد  یا مندي رضایت تأیيد، نشانۀ که مصاحبه از قسمت ترین مهم بلکه
 حسشب  و ششود   ذکشر  فشرد  اظهشارنظر  و کشالم  تعشابير،  اصشل  و امانتداري حفظ با است

 گيرد. قرار آن پيوست به بازرسان گزارش مشروح ضرورت

 زیشاد  حجم که باشد سازمان بازرسی ای بازرسان توجه مورد باید همواره نکته این -2
 اصشلی،  نکشات  هشا،  واقعيشت  ذکشر  بلکشه  نيسشت؛  کشار  کيفيشت  و کمشال  نشانۀ گزارش
 عملکرد یا واقعه یك از واقعی ترسيم و تصویر ارائۀ ویژه به و گویابودن بودن، شفاف
 گيشري  تصشميم  و سازي تصميم و آگاهی براي اي زمينه تواند می سازمان یا واحد یك

 باشد. سازمان مدیریت مناسب

 در کشامالً  آن خواننشده  یا مجموعه مدیر که باشد اي گونه به باید گزارش محتواي -1
 است بوده بازرس یا صحنه شاهد خودش گویا که گرفته قرار وضعيت و امور جریان

 بگيرد. تصميم و کند قضاوت اطمينان با بتواند و

 و مطالشب  ارتبشا   اختصار، ایترع صحت، مانند بازرسی گزارش یك اساسی شرایط -1
 گيرد. قرار نظر مد کامالً آن تنظيم در بودن کامل و جامع ترتيب، و نظم رعایت جمالت،

 اسشتناد  مقشررات  و قشوانين  دالیشل،  مشدارک،  مستندات، به گزارش مفاد اثبات در -1
 (419، 4294:چناریان) باشد. ارائه قابل گزارش پيوست به و شود
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 بازرسی مطلوب رشگزا یك اساسی شرایط 

 یك قالب در باید نظارت و بازرسی عمليات نتایج شد بيان این از پيش که طور همان
 بازرسی مطلوب و جامع گزارش یك تهيه براي شود می ارائه و تهيه مناسب گزارش

 :از اند عبارت شرایط و ویژگی این گيرد قرار مدنظر زیر شرایط باید

   گزارش صحت -3

 حشين  در مکششوف  و مششهود  موجشود،  واقعيشت  بشا  منطبق دقيق ورط به باید گزارش -
 خود وجدان و خداوند بازرس یا ناظر و شود تنظيم و تهيه بازرسی و نظارت عمليات

 باشد. داشته نظر در را
 کرد. استفاده لمس قابل مدارک و مستندات سوابق، از باید دالیل و نظرات اثبات براي -
 شود. پرهيز استناد قابل غير قول نقل از -
 اختصار رعایت -2

 ذکشر  از و بپشردازد  مسشوله  و موضشوع  اصشل  بشه  و باششد  سشاده  و گویشا  باید گزارش -
 گزارش در نامربو  و ضروري غير، زائد مطالب یا ندارد ارتبا  قضيه با که جزئياتی

  شود.  خودداري
 جمالت و مطالب ارتباط -1

 را طوالنی مطالب باید بنابراین شد؛با موضوع با مرتبط و دقيق واضح، باید گزارش -
 کشه  اسشت  آن سشخن  بهتشرین  کشه  داششت  خاطر  به و داد قرار کوتاه جمالت قالب در

 (423، همان) باشد. پرمعنی و کوتاه
 در ...و فعشل  مفعشول،  فاعشل،  تشأخر  و تقشدم  خصشوص  بشه  فارسی زبان دستور قواعد -

 گيرد. قرار نظر مد گزارش
 شود. رعایت قضيه به مربو  عوقای بيان در توالی ترتيب -
   ترتيب و نظم رعایت -7

 ششده  تعيشين  و مصوب الگوي یا قوار  و شده شناخته چارچوب و قالب در باید گزارش
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 بازرسشی،  نتشایج  بازرسشی،  ششرح  بازرسی، مراحل و موضوعات مقدمه، مانند شود؛ تهيه
 پيشنهاد. و نظریه وتحليل، تجزیه نواقص، ،معایب محاسن،

 بودن كامل و ودنب جامع -7

 شود. ذکر گزارش در موضوع به مربو  حقایق و وقایع همه باید -
 داند. نمی چيزي موضوع یا قضيه دربار  مخاطب که باشد این باید گزارش در فرض -
 است. نشده فراموش گزارش در اي نکته یا مطلب که بود مطمون باید -
 توضشيح  بشه  نيشاز  دیگشر  کشه  تداشش  اطمينشان  گشزارش  بودن کامل به توان می زمانی -

 باشد. نداشته ضرورت مخاطب براي شفاهی
 شود.  خودداري گزارش در نامربو  و زائد ضروري، غير مطالب ذکر از -
 نظارت و بازرسی گزارش الگوهاي 

 و الگو از باید باشند، که روشی و هرنوع از نظارت و بازرسی هاي گزارش تهيۀ براي
 از توانشد  مشی  بازرسشی  هاي گزارش اغلب ساختار والًمعم کرد. پيروي منظمی ساختار
 و همشاهنگی  ایجشاد  براي حال عين در شود، تشکيل هم  به نزدیك یا مشترک اجزاي

 بازرسشی،  هشاي  روش و نشوع  تناسب به بازرسی هاي گزارش تهيه در نظم و یکنواختی
 شد. واهدخ اشاره آن به ادامه در مختصر طور به که شود می ارائه و طراحی الگو چند

 جمهشوري  انتظشامی  نيشروي  بازرسشی  در سشال  چنشدین  الگوهشا  ایشن  که توضيح این با
 و گرفتشه  قشرار  بشرداري  بهره و آزمایش مورد و طراحی مؤلف طرف از ایران اسالمی

 یشك  تهيشه  تشوالی  و ترتيشب  الگوهشا  این زیرا است؛ بوده آميز موفقيت کامالً آن نتایج
 بازرسشی  نتشایج  کندکه می کمك بازرسان به و مشخص را نظارت و بازرسی گزارش

  درآورند. تحریر رشتۀ به و بندي دسته منظم طور به را
  3 شماره الگوي

 تخصصشی  هشاي  نظارت و اي برنامه بازرسی هاي گزارش تهيه براي ساختار و الگو این
 بشر  آن مختلشف  هشاي  بخشش  بشا  مجموعشه  یشك  عملکرد آن در که است شده طراحی



 155/      فرایند تهیه و تنظیم گزارش بازرسی و نظارتم:  شتفصل 
  

 ارزیابی مورد شده تعيين پيش از سؤاالت و موضوعات با( ليست چك) بازبينه مبناي
، محاسشن  :ششامل  جداگانشه  طشور  بشه  بخشش  هشر  ارزیابی نتایج گزارش و گيرد می قرار

 یشگ  در مششخص  ترتيشب  و نظشم  بشا  پيشنهاد و نظریه ،وتحليل تجزیه نواقص،، معایب
  شود. می تدوین یکپارچه و واحد گزارش

 نششواقص، و معایششب محاسششن، مقدمششه، شششامل: زیششر ونششهنم برابششر الگششو ایششن ياجششزا
  .است پيشنهاد و نظریه ،وتحليل تجزیه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 بشه  بنشا  و گشزارش  ششدن  حجشيم  از جلوگيري براي توان می 4 شماره يالگو در :نكته
 مشورد  مجموعشه  مختلشف  هاي بخش عملکرد و ساختاري، موضوعی ارتبا  و شرایط

  (3الگوي شماره )
   ا  تخصصی نظارت و ا  برنامه ا   بازرسی گزارش ویژه

 
 مقدمــه

............................................................................................... 
 بخش اداري و مالی

 محاسن -

 معایب -

 نواقص -

 تجزیه و تحليل -

 نظریه )نتيجه( -

 پيشنهاد -

 بخش  آموزش
 محاسن -

 معایب -

 نواقص -

 تجزیه و تحليل -

 نظریه )نتيجه( -

 پيشنهاد -

 بخش .....
...... 
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 طشور  بشه  بخشش  هشر  بشه  مربشو   نشواقص  و معایشب  محاسشن،  صرفاً، ارزیابی و بازرسی
 گشزارش  کلشی  بنشدي  جمشع  در هاپيشنهاد و نظریه ،وتحليل تجزیه و ذکرشود جداگانه
 زیشر  نمونشه  برابشر  بخشش  هشر  مهشم  موضوعات و نتایج به پرداختن با مجموعه ارزیابی
 شود. ادغام و ترکيب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  2 شماره الگوي

 گرفتشه  نظر در ناگهانی و نامحسوس یا پنهانی موردي، هاي بازرسی رايب قواره و الگو این
 بشا  اسشت  بازرسشی  ششرح  و مراحشل  موضوعات، در قبلی الگوي با آن تفاوت و است شده
 ودر نيسشت  بينشی  پشيش  قابشل  قبشل  از بازرسشی  موضوعات یا سؤاالت همۀ که توضيح این

 بررسشی  مشورد  اسشت  زمال کشه  آید می پيش جدیدي موضوعات و سؤاالت بازرسی حين

  مقدمــه

 بخش  اداري و مالی

 محاسن   -

 معایب   -

 نواقص   -

 بخش كارگزینی

 محاسن   -

 معایب   -

 نواقص    -

 بخش ......

....................... 

 تجزیه وتحليل  كلی   -

 (  نظریه )نتيجه -

 پيشنهادها  -

  (3/3)الگوي شماره 
  ا  تخصصی و نظارت ا  برنامها    بازرسی گزارش ویژه
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 بيشان  مششروح  طشور  هبش  بخشش  این اول قسمت در که نحوي به آن چگونگی و گرفته قرار
 گردد. بيان و توصيف بازرسی گزارش در است، شده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1 شماره الگوي

 و اي برنامه هاي بازرسی نتایج  کلی گزارش تهيه و بندي جمع براي ساختار و الگو این
 نظشارت  یشا  بازرسشی  سازمان واحد چندین از همزمان که است خصصیت هاي نظارت

 نتشایج  و وضعيت گرفتن نظر در با سازمان بازرسی مواقع، گونه این در آید. می عمل به
 بازرسشی،  مششترک  مراحشل  و محورهشا  ششامل  کلشی  واحدها،گزارششی  بشين  مشترک
 مورد يالگو طبق مشترک و کلی نواقص و معایب همچنين مشترک؛ و کلی محاسن

 کند. می ارائه سازمان ریاست به و تنظيم نظر،

  (2الگوي شماره )
  نامحسوس د ، ناگهانی ومور  ا  گزارش بازرسی ویژه

 
 )سابقه( مقدمــه

......................................................................................................................... 

 محورها ومراحل بازرسیالف: 
......................................................................................................................... 

 بازرسی )بررسی(شرح  : ب
......................................................................................................................... 

 : محاسنج 
......................................................................................................................... 

 : معایبد 
........................................................................................................................ 

 : نواقصهـ 
......................................................................................................................... 

 : تجزیه و تحليلو 
........................................................................................................................ 

 : نظریه )نتيجه(ز 
......................................................................................................................... 

 پيشنهادح : 
 ........................................................................................................................ 
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 اجتنشاب  حجشيم  و تکراري هاي گزارش از که شود می موجب کلی گزارش تهيه
 گيشري  تصميم و نتيجه به کلی نتایج و وضعيت مالحظه با سازمان مسووالن و شود

 یابند. دست بهتري
 رتنظا و بازرسی مشترك و كلی مراحل و محورها

 کشه  اسشت  هشایی  گشام  و مشوارد ، موضوع مشترک، و کلی مراحل و محورها از منظور
 است. گرفته صورت شونده نظارت یا بازرسی هاي واحد همۀ بين تکراري صورت به

 بشا  پيوسشت  ضمایم و گزارش اساس بر سوابق و مستندات کلی، گزارش در یادآوري:
 آن پيوسشت  بشه  بازرسشان  رشگشزا  که است الزم و شود می تعيين مدرک شماره ذکر
 جزئيشات  و سشوابق  بشه  گيرنشده  تصشميم  مقشام  یشا  مسشوول  لزوم، صورت در تا گيرد قرار

 کند. مراجعه نظارت یا بازرسی گزارش

 مقدمــه
......................................................................................................................... 

 و مراحل كلی بازرسی / نظارتالف: محورها 
......................................................................................................................... 

 ب: محاسن مشترك و مهم
......................................................................................................................... 

 ج: معایب مشترك و مهم
......................................................................................................................... 

 د: نواقص مشترك و مهم
......................................................................................................................... 

 هـ : تجزیه و تحليل نهایی
......................................................................................................................... 

 و: نظریه )نتيجه( نهایی
......................................................................................................................... 

 ها ز: پيشنهاد
......................................................................................................................... 

 

  (1الگوي شماره )
 کلی نتایج  و تهیه گزارش بند  ویژه جمع

  ا  تخصصی و نظارت ا    ا  برنامه ازرسیب
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 مهم و مشترك نواقص و معایب محاسن،

 هسشتندکه  نواقصشی  و معایب محاسن، از دسته آن مشترک، نواقص و معایب محاسن،
 است. شده تکرار شونده بازرسیهاي  واحد ربيشت در مشترک موضوع یك در

 مهم نواقص و معایب محاسن،

 کشه  هسشتند  نواقصشی  و معایشب  محاسشن،  از دسشته  آن مهشم  نشواقص  و معایب محاسن،
 بازرسششی، مششورد واحششد یششك عملکششرد نتيجششه و وضششعيت در آن نقششش و برجسششتگی

 است. توجه قابل و گذار تأثير
 7 شماره الگوي

 نتشایج  مصشوبات  اجشراي  و نشواقص  / معایشب  رفع گزارش تهيۀ براي قواره و الگو این
 و مصشوبات ، نشواقص  معایشب،  کشه  اسشت  شده بينی پيش ها واحد از نظارت و بازرسی
 واحشد  بشه  نتشایج  اجرا و رفع براي الزم زمان تعيين با نظارت و بازرسی نتایج توافقات
 اقدامات زارشوگ پيگيري مراتب مقرر موعد در سپس شود می ابال  شونده بازرسی

 حسشب  و گشردد  مشی  دریافشت  اظهاري خود طریق از شونده بازرسی واحد شده انجام
 و گيشرد  می قرار ارزیابی و بررسی مورد نيز ميدانی پيگيري بازرسی انجام با ضرورت

 مصشوبات  اجشراي  و نشواقص  / معایب رفع در واحدها یا واحد عملکرد نتایج پایان در
 صورتيکه در آن بندي جمع گزارش تهيه براي و شود می تنظيم و ثبت الگو این برابر
 یشك  چنانچشه  و (4) ششماره  الگشوي  از قرارگيشرد  ارزیابی و پيگيري مورد واحد چند

 شود. استفاده( 1)شماره الگوي از قرارگيرد ارزیابی و پيگيري مورد واحد
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 (7) شماره الگوي

  ا واحد از نظارت و ازرسیب نتایج مصوبات اجرا  و نواقص / مفای  رفع گزارش ویژه
 

 

 ........................... از نظارت بازرسی/ مصوبات اجراي و نواقص / معایب رفع پيگيري گزارش

 ردیف
 / نقص / عيب موضوع

 مصوبه

 مسئول واحد

 مجري و

 / نقص / عيب رفع جهت در شده انجام اقدامات شرح

 آن نتایج ذكر با مصوبه اجراي

 رفع درصد

 اجرا /
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هنمفصل
 

 و بازرسی در كاربردي اصطالحات و مفاهيم

 نظارت
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   3سازمانی عملكرد ارزیابی

 ميزان سنجش از حاصل نتایج و کنترلی و نظارتی اقدامات نتایج بندي جمع و بررسی
 ذاتی و ثابت وظایف و شده بندي زمان هاي برنامه تحقق کميت و کيفيت چگونگی و

 طریشق  از کشه  ربشط  ذي مراجشع  توسشط  سشازمانی  سشطوح  کليشۀ  در واحدها از یك هر
 شود. می انجام ابالغی هاي برنامه با تطبيق و مقایسه

  2عملكرد ارزشيابی

 و رؤسشا  فرمانشدهان،  مشدیریت  نحشو   و کارکنشان  کشار  آن وسيلۀ به که است فرایندي
 معيارهشاي  و ششده  عيشين ت وظشایف  اسشاس   بشر   رسشمی  طشور  به معين فواصل در مدیران
 گيرد. می قرار سنجش و بررسی مورد مربوطه

  واپایش

 ریشزي  برنامشه  هشاي  فعاليشت  بشا  ششده  انجشام  عمليشات ،آن طریشق  از کشه  اسشت  فرایندي
 مسشير  در سشازمان  عملکشرد  مستمر تنظيم براي فرایند این .شوند می داده شدهمطابقت

 (19 :4294، زمانی، آذري) شود می گرفته کار به سازمانی اهداف به دستيابی
   1بازخورد

 زوایشاي  شناخت و ها برنامه بودن مانع و جامع اثربخشی، ميزان از بازخورد و نتيجه دریافت
 و اجرایشی  موانشع  و اساسی مشکالت تشخيص و احتمالی یا موجود ضعف نقا  انحراف،

 .هاست برنامه تکميل و ترميم تعدیل، اصالح، منظور به قوت نقا  درک

 

                                                 
1 organization performance evaluation 
2. performance evaluation.  

3.feedback 
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 3فوظای

 فشرد  عهد  به آنها انجام که اموري .است آن انجام به مکلف انسان یك که کارهایی
 شود. می محول اند، درآمده مؤسسه یك استخدام به که افرادي یا

   2فرمان

 قوا معززکل فرمانده و رهبري معظم مقام کتبی و شفاهی مصوبات و دستورها تدابير،
 د.وش می ابال  مسلح نيروهاي با رابطه در که

 تدبير

 تصشميمات  و کلشی  رهنمودهاي بيان اصطالح در و است کار در اندیشيدن معنی به لغت در
 است. مأموریت انجام یا ها برنامه اجراي براي چارچوب تعيين و فرمانده ماهرانه

   1مشی خط

 .است مختلف مقاطع در هدف سوي به مجموعه یك حرکت روند
  4 نامه آیين

 موضوعه مقررات و قوانين ساختن  اجرایی منظور به که نویاتم و تدابير از اي مجموعه
 شود. می صادر صالح ذي مرجع سوي از

 7 دستورالعمل

 و هشا  نامشه  آیشين  کشردن  اجرایشی  منظشور  به که است دستورهایی و تدابير از اي مجموعه
 صشالح  ذي مقامشات  سشوي  از آن چگشونگی  و اختيشارات  وظایف، حدود تعيين نحو 
 شود. می صادر

                                                 
1. duties-functions-tasks 

2. charter-latters patent 

3. policy  

4. manual – code of practice    

5. instruction 
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  3 جاري وشر

 اجششراي مششورد در اقششدام طریقششۀ و کششار دادن انجششام هششاي روش آن در کششه اي نوشششته
 کشه  مختلفشی  هاي گام توالی و عمل جزئيات و تشریح نظر، مورد وظایف و ها فعاليت

 شود. می مشخص برداشت، فعاليت آن دادن انجام براي باید

 سازمان

 رسشيدن  بشراي  که پيوسته هم هب اجزاي از  منظمی مجموعۀ از است عبارت سازمان 
 (1 :4211 )رضائيان، ند.ا تعامل در مشترک اهداف به

 «دهد می تشکيل را کل یك که است پيوسته هم به اجزاي از اي مجموعه سيستم.» 
 )12 :4211 خليلی، ترجمه کل، اي. )جی.
   2فرایند

 بشه  پشردازش  از پشس  هشا  داده آن طشی  کشه  اسشت  مرتبط هم به اقدامات از اي مجموعه
 شوند. می تبدیل مناسب وري بهره با و باالتر کيفيت با همراه هایی ستاده
   )سيستم( 1فرایند

 یکشدیگر(  بشا  مشنظم  واکنش و کنش )در متعامل و پيوسته هم به اجزاي از اي مجموعه
 هستند. حرکت در معينی هدف سوي به که است

 7اهداف

 سشمت  بشه  هشا  تشالش  و وراتمقشد  هشا،  توانایی کليۀ تمرکز که آینده در مطلوب نقا 
 آنهاست. به دستيابی

 كيفی اهداف

 .نمایند می پشتيبانی را رسالت یك انجام که باالیی سطح و وسيع اهداف
                                                 

1. current style – current menthad  

2 . process  
3. system  
4. Objectives  
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 كمی اهداف

 یشك  انجشام  دهنشده  نشان که باشند می تري پایين سطح و سنجش قابل خاص، اهداف
 .باشند می هدف

   مأموریت

 متمشایز  مششابه  موسسات از را سازمان یك که است فردي به منحصر و اساسی منظور
 .نماید می تعيين را آن عمليات دامنه و ساخته

  انداز چشم
 سازمان. براي جذاب و پذیر تحقق، گرایانه واقع اي آینده از عبارتست انداز چشم
    ارزش

 / فشرد  اعتقشادي  نظام در مطلوب کيفيات یا استانداردها، اصول از اند عبارت ها ارزش
 سازد. می عملی را ها آن که سازمان

 ها آن .شوند می واقع آینده سوي به ما تالش و حرکت مبناي ما باورهاي و ها ارزش -
 لشذا  و ششوند  مشی  واقشع  ها آن به بخشی معنی و مسائل و وقایع از ما سازي مفهوم مبناي
 .دهند می جهت و سازند می متاثر ها آن قبال در را ما رفتار

 یشا  کششور  یشك  آحشاد  قاطبشه  رود مشی  انتظار که ها بدي و ها یخوب نبایدها، و بایدها -
 دهند. بروز خود از عمل مقام در سازمان

   راهبرد

 مشدت  بلنشد  ها)اهداف خواسته بر رقابتی( هاي مزیت و هاي شایستگی) ها داشته تمرکز
  ها( ارزش و اصول دکترین،)ها بایسته بر مبتنی اساسی(

 راهبردي هدف

 اي مجموعشه  یا خاص راهبرد یك مفهوم که گذار سرمایه یا سازمان یك اوليه هدف
 .رساند می را راهبردها از
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 راهبردي موضوع

 چشم ماموریت، الزامات، بر که بنيادین سياستی انتخاب و (تحولی)تحول چالش یك
 سشاختار،  مشالی،  هزینشه،  مششتریان،  و کشاربران  ،(توليد)خدمات سطح و ترکيب انداز،

 .گذارد می اثيرت مدیریت یا فرآیندها
 راهبردي برنامه

 بشه  را سشازمانی  راهبشرد  و باشد می راهبردي ریزي برنامه فعاليت نتيجه که است سندي
 .نماید می ثبت را آن بر موثر عناصر و داده شرح دقت
 راهبردي ریزي برنامه

 مشورد  در سشازمان  یشك  يهشا  گيشري  وتصشميم  جهشت  راهبشرد،  تعریف براي فرایندي
 و گذاران سرمایه شامل که راهبرد این کردن دنبال در خود بعمنا تخصيص چگونگی

 .شود می آن افراد
 عملياتی ریزي برنامه

 در( کارکنشان  و سشرمایه ) سشازمانی  منشابع  تخصشيص  مشورد  در ها گيري تصميم فرآیند
 باشد می راهبرد یك کردن دنبال
   فرصت

 تحقشق  یشا  کشاري  انجشام  براي سازمان بيرونی محيط در مطلوب شانس یا زمينه وجود
 قابشل  عوایشد  یشا  نتشایج  به تواند می آن از برداري بهره طریق از سازمان که است چيزي

 یابد. دست خود انداز چشم و رسالت احسن تحقق جهت در توجهی
   قوت

 متمشایزي  (شایسشتگی ) مهشارت  یا رقابتی مزیت که شود می تلقی قوت عنوان به  عاملی
 باشد سازمان براي
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   تهدید

 از خشارج  و مشا  خواسشته  خشالف  بشر  محيطشی  عوامل که است وضعيتی برآیند ،تهدید
 ،آششفتگی  احتمشال  و نيست ما مطلوب امور روند حيث این از و کنند می عمل کنترل
   .دارد وجود ما براي زیان یا خطر
 را ما حياتی هاي ارزش یا منافع موجودیت که وضعيتی یا عنصر هر، اساس این بر

 .گردد می محسوب دیدته اندازد خطر به

 موانع

 انجشام  به در سازمان توانایی مانع که( داخلی) سازمانی ضعف نقطه یا خارجی شرایط
 .شود می مقصود یا هدف یك رساندن

  ضعف

 یشا  دهشد  مشی  انجشام  ضعيف را ها آن سازمان که شوند می تلقی ضعف عنوان به  عواملی
 از.است توجه قابل پذیري آسيب داراي ها زمينه درآن ویا ندارد را ها آن انجام توانایی

 انداز چشم و رسالت تحقق یا و رقابت در سازمان عملی توان تضعيف موجب رو این
 .گردد می آن مطلوب

   نفعان ذي

 از متشاثر  ها آن منافع نوعی به که شود می اطالق حقوقی و حقيقی افراد از گروه آن به
 .است بالعکس یا و است سازمان عملکرد

 محيط

 سيسشتم  ولشی  دارد اي کننده تعيين اثر سيستم عملکرد و هدف بر که عواملی موعهمج
 .ندارد کنترل آن بر

 )دور-اي)كالن زمينه محيط

 ..(.و قشانونی  محيطشی،  زیست فناوري، اقتصادي، اجتماعی، )سياسی، عواملی مجموعه
 ها آن بر ترلیکن هيچ سازمان اما پذیرد می تاثير آن از یا گذارد می تاثير سازمان بر که

 .دارد ها آن بر کمی بسيار نفوذ یا ندارد
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 نزدیك(-تعاملی)اختصاصی محيط

 داششته  تشاثير  سازمان عملکرد و هدف بر واسطه بدون صورت به که عواملی مجموعه
 موسساتی و جوامع، ها گروه، ها سازمان و افراد شامل ندارد کنترل ها آن بر سازمان اما

 .دارد ارتبا  ها آن با مستقيما سازمان که است
   3اجتماعی رمایهس

 و انشد  اجتمشاعی  روابشط  ميشرا،  کشه  کشرد  تعریشف  منابعی توان می را اجتماعی سرمایه
 حاصشل  ششدن  اجتمشاعی  طریشق  از کشه  منشابع  ایشن  کننشد.  مشی  تسشهيل  را جمعی کنش

 کشه  اسشت  اجتمشاعی  پيوندهاي از هایی شبکه و هنجارها اعتماد، دربرگيرنده شوند می
 تشأمين  منظشور  بشه  گشروه  داخشل  در باثبات و منسجم صورت به افراد آمدنگرد موجب
 گردد. می مشترک هدفی
 2اجتماعی هاي آسيب

 و اخالقشی  اصشول  چهشارچوب  در که شود می اطالق جمعی یا فردي عمل نوع هر به
 اجتمشاعی  و اخالقی قبح یا و قانونی منع با درنتيجه و گيرد نمی قرار جامعه عام قواعد
 گردد. می روبرو

   1یادگيرنده سازمان
 تغييشر  نحشوي  بشه  را خشودش  دائمشاً  و گيرد می یاد جمعی صورت به که است سازمانی

 را دانشش  منشابع  بهتشري  نحشو  بشه  سشازمان  مجموعه موفقيت باهدف بتواند که دهد می
 که است سازمانی یادگيرنده سازمان دیگر عبارت به کند. استفاده و مدیریت دریافت،

 .کند می کمك سازمانی یادگيري ارتقاي به ها واستراتژي تارهاساخ ایجاد با

 معتبشر  منابع از بخش این در شده ذکره کاربردي اصطالحات و مفاهيم همۀ :یادآوري
 .است آمده کتاب این مأخذ و منابع فهرست در غالباً که باشد می

                                                 
1- Social capital 

2- Social Damage 

3- Learning organization 
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  منابـع

 4213، نهم پچا، گلی انتشارات :تهران،  اي قمشه الهی ترجمه، کریم قرآن. 
 اميرالمشومنين  تحقيقشاتی  و فرهنگشی  مؤسسشه  :قم ،نیشتد محمد ترجمه ،البالغه نهج 

 .4219، اول چاپ ،پارسائيان انتشارات ،)ع(
 ،عملكببرد مببدیریت را بببرد  الگببو  ،(4292) مهششدي مششزده، زمششانی، عليرضششا آذري 

 .اول چاپ، دفاعی صنایع تحقيقات و آموزش مؤسسه :تهران ،سازمان

 عملبی  را نمبا   و کلیبد   را برد با   عملكبرد  مدیریت ،(4211) ميششل  ،رانگآرمست، 
 واحشد  دانششگاهی  جهشاد  انتششارات  سازمان :تهران ،اميروهابيان ،صفري سعيد ترجمه
 اول. چاپ، تهران

 اصشالحات  و 4213 مصشوب  ،کشبور  کبل  بازرسی سازمان تشكیل قانون اجرایی نامه آیین 
1/1/4211.   
 کشور کل ازرسیب سازمان بازرسی آیین.  
 و مطالعششات مؤسسششه :تهششران ،ور  بهببره ،بابششك ،کششاظمی و حسششين ،ابطحششی  

  .4212 ، پنجم چاپ بازرگانیهاي  پژوهش
 ترجمششه، سششوم جلششد ،کنتببرل و ر بببر  ،(4211) ادوارد فششریمن و جيمششز ،اسششتونر 

 بازرگانی. پژوهشهاي و مطالعات مؤسسه تهران: پارسائيان، علی و اعرابی سيدمحمد
 سيد دکتر ترجمه ،مدیریت مبانی، (4212) نسترو دي آن، دیوید رابينز، پی، تيفناس 

 دفتششر :تهششران ارشششاد، اسششراري بهششروز و رفيعششی حميششد علششی محمششد اعرابششی، محمششد
 .دوم چاپ فرهنگی، هاي پژوهش 
 و پارسشائيان  علشی  دکتشر  ترجمشه  سبوم  جلد ،سازمانی رفتار، (4212)رابينز پی، استيفن 

 .پنجم چاپ فرهنگی، هاي پژوهش دفتر :تهران اعرابی، محمد سيد دکتر
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 عملكبرد  ارزیبابی  را نمبا  (، 4211) رضشا  محمشد  سيد، سکاکی، محمدرضا، اميري 

 – انسشانی  منشابع  و وري بهشره  مطالعشات  مؤسسشه ،  EFQM تفبالی  الگو  اساس بر سازمان
 .سرمد انتشارات، ایران صنایع نوسازي و گسترش سازمان

 فاضشلی  رضشا  ترجمه ،(عملی، نظر ) اجتماعی علوم در تحقیق ا   روش ،(4211) ارل، ببی، 
   .دوم چاپ )سمت( ها دانشگاه انسانی علوم کتب تدوین و مطالعات سازمان :تهران

 تبليغات سازمان :تهران ،اسالمی مدیریت بر نگرشی ،(4211) رضا سيد، دامغانی تقوي 
 اول. چاپ، اسالمی

 ناجا دافوس ویژه ،یابی مسئله گارکارگاهن پرده،(4211) جواد، زاده ترک. 
 قشم  ،16 ج – الشبریفه  مسبائل  البی  الشبیفه  وسبائل  (4139)،حسشن  محمشدبن ، حُرعاملی: 

 إحياءالترا،. ال البيت آل مؤسسه
 معظشم  مقشام  دفتر :تهران ،والیت حدیث (،رهبري معظم مقام)، علی سيد، اي خامنه 

 آثار(. نشر ویژه مدیریت) رهبري
 دانششگاه  :تهشران ،نویسبی  گزارش و شناسی مأخذ و تحقیق ،(4213) هطاهر ،خدادوست 

 اول. چاپ ،تهران دانشگاه بازرگانی مدیریت و اداري علوم
 وزارت انتششارات  :تهشران ، نبور  صحیفه (،4214)( ره خمينی امام) اهلل روح، خمينی 

 .اسالمی ارشاد و فرهنگ
 (.4219) ایران میاسال جمهوري مسلح نيروهاي کل ستاد بازرسی آموزشی جزوه 
 .ششورینی  خليلشی  سشهراب  ترجمه ،مدیریت فرایند و  ا تئور ، (4211کل) اي. جی ،

 .دوم چاپ دولتی، مدیریت آموزش مرکز انتشارات و چاپ مؤسسه :تهران

 جلد ،مدیریت :(4211) کيلبرت آر، دانی .من فردي ادوارد استونر، اف، اي. جيمز 

 هشاي  پشژوهش  دفتشر  تهران: اعرابی، محمد سيد ردکت پارسائيان، علی دکتر ترجمه دوم
 .دوم چاپ فرهنگی،
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 معاونشت  :تهشران ،نظبارت  و بازرسی فرایند و مبانی، (4294)اصغر علی، نخعی چناریان 
 متشون  و منشابع  کشل  اداره – ایشران  اسالمی جمهوري انتظامی نيروي آموزش و تربيت
  .اول چاپ، درسی

 تهشران ، القبران  غرایب   فبی  لمفبردات ا ،(4211) محمشد  بشن  حسين، اصفهانی راغب: 
 .صادق نشر مؤسسه

 ،علشوم  کتب تدوین و مطالعه سازمان :تهران مدیریت، اصول ،(4212) علی رضائيان 
 .شانزدهم چاپ )سمت(، ها دانشگاه انسانی

 تشدوین  و مطالعشه  سشازمان  ،تهشران  ،مبدیریت  و سازمان مبانی، (4211) علی ،رضائيان 
 .هشتم چاپ، سمت انتشاراتا، ه دانشگاه انسانی علوم کتب

 انتششارات  :تهشران  ا،  سیستم طراحی و وتحلیل تجزیه، (4219) السادات شمس ،زاهدي 
  دهم. چاپ ،طباطبایی عالمه دانشگاه

 مقشاالت  مجموعه ،نظارتی ویژه  ا  گزارش تهیه و بازرسی مبانی ،(4213) داود، دادگر 
 انتششارات  :تهشران  ،کششور  در بازرسشی  و نظشارت  پژوهششی  و علمشی  همشایش  دومين
 .اول چاپ تهران، دانشگاه مدیریت دانشکده -کشور کل بازرسی سازمان

 البالغه نهج اللفاظ المفرس مفجم، کاظم، محمدي .محمد، دشتی. 
 (.4211) اسالمی انقالب پاسداران )سپاه پاسدار   ا  شایستگی ارزیابی خود دفتر 
 نامشه  لغشت  سشازمان  :تهشران  انششگاه د،تهران ،نامبه  لغت (،4211) اکبشر  علی، دهخدا 

 .دهخدا
 (احمد، فرید) 4211 / 2 / 42 تاریخ ژورنالیزم و ارتباطات سایت.  
 کشل  بازرسشی  :تهشران ،اول جلد ،شایسته فرماند ان و مدیران ،(4293) احمد، سجادي 

  .اول چاپ، ایران اسالمی جمهوري انتظامی نيروي
 مبارزه ستاد آموزش و تحقيقات دفتر، (4291) مخدر مواد با مبارزه شدن اجتماعی سند 
 .جمهوري ریاست مخدر مواد با
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 (4291) سباز  پبیش  شبیمیائی  مبواد  و  ا گردان روان مخدر مواد با مبارزه عرضه با مقابله سند ،
 .جمهوري ریاست مخدر مواد با مبارزه ستاد آموزش و تحقيقات دفتر
  مقشاالت  مجموعشه  - الماسب  در بازرسبی  و نظبارت ، (4211() فریشد  برخشوردار،  ششاکر 

 نویسشندگان،  از جمعشی  کششور  بازرسشی  و نظشارت  وپژوهشی علمی همایش نخستين
 .اول چاپ کشور، کل بازرسی سازمان انتشارات :تهران

 کارکنبان  امور مدیریت ،(4214) دیگر جمعی و شولر ،اس رندان ،دوالن ،ال شيمون 

 مؤسسشه  :تهشران  ،صائبی دمحم دکتر و طوسی علی محمد دکتر ترجمه، انسانی منابع و
 .مشش چاپ ،ریزي برنامه و مدیریت پژوهش و آموزش عالی

 ترجمشه  اول، جلبد  مدیریت، اصول ،(4214) یخ وبهر هاینز سيراودانل، هرولد، کونتز 
 :تهشران  مهشدیان،  اکبشر  علشوي،  ا.. امشين  سشيد  فرهنگشی،  اکبر علی طوسی، محمدعلی

 .پنجم چاپ دولتی، مدیریت آموزش مرکز

 ترجمه ،دوم جلد مدیریت، اصول ،(4211) یخ وبهر هایزن سيراودانل، هرولد، کونتز 
 :تهشران  مهشدیان،  اکبشر  علشوي،  ا.. امشين  سشيد  فرهنگشی،  اکبر علی طوسی، محمدعلی

 چهارم. چاپ دولتی، مدیریت آموزش مرکز

 ،اول چشاپ  سشبز،  انشدیش  فشراز  مؤسسشه  :تهشران  بازرسبی،  و نظارت ،علی محمد فقيه 
4211. 

 مقاالت مجموعه ،اثربخش بازرسی نظام  ا  گی ویژه تبیین ،(4213علی) غالم ،طبرسا 
 انتششارات  :تهشران  ،کششور  در بازرسشی  و نظشارت  پژوهششی  و علمشی  همشایش  دومين
 اول. چاپ، تهران دانشگاه مدیریت دانشکده - کشور کل بازرسی سازمان

 مجموعششه ،بازرسببی فراینببد سببازر  اسببتاندارد ،(4213) جششواد محمششد، پششور عاصششمی 
 :تهششران، کشششور در بازرسششی و نظششارت پژوهشششی و علمششی همششایش دومششين مقششاالت
 .اول چاپ تهران دانشگاه مدیریت دانشکده - کشور کل بازرسی سازمان انتشارات

 القران اللفاظ المفرس مفجم، فؤاد محمد، عبدالباقی. 
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 مؤسسشه  :تهشران  ،پایدار( مدیریت) اسالمی جامفه مدیران ،(4211) عليرضا، آبادي علی 
 .چهارم چاپ، رامين نشر فرهنگی

 کبير امير انتشارات :تهران ،عمید فارسی فر نگ، (4213) حسن، عميد. 
 فارسی فر نگ ،(4211نسترن) حکمی، .نسرین حکمی، غالمحسين.، افشار صدري 

 سوم. چاپ،کلمه نشر مؤسسه :تهران ،امروز
 مؤسسشه  :تهشران  ،کاربرد ا( ا،  نیكتك مفا یم)بازرسی و نظارت، (4211) محمدباقر ،فقيه 

 .اول چاپ ،سبز اندیش فراز
 ایران اسالمی جمهور  اساسی قانون. 
 مجلس ،1/1/4211 اصالحات و 4213 مصوب کشور کل بازرسی سازمان تشكیل قانون 

 اسالمی. شوراي
 وفا مؤسسه بيروت:، 11 ج ،بحاراالنوار ق(4132) مجلسی،محمدباقر. 
 جمعشی  ،(1376) کشور در بازرسی و نظارت پژو شی و علمی ایش م نخستین مقاالت مجموعه 
 .اول چاپ تهران: ،کشور کل بازرسی سازمانی انتشارات ،نویسندگان از
 تهران ،(4213) کشور در بازرسی و نظارت پژو شی و علمی  مایش دومین مقاالت مجموعه: 

 اول. چاپ :تهران دانشگاه مدیریت دانشکده - کشور کل بازرسی سازمان انتشارات
  و پششژوهش مرکشز  :تهشران  ،(4211) کارآمببد نظبارت   مبایش  سببومین مقباالت  مجموعبه 

 .اول چاپ کشور کل بازرسی سازمان آموزش

 ناجا انتظامی علوم دانشگاه تهران:،شناسی مشكل کارگاه ،(4291) ابراهيم، محبی. 
 چشاپ  :تهران ،ایزدي کاظم ترجمه ،تحقیق روش (،4211) وکالتون ،،کس ،موزر 

  .کيهان
 نيشك  ششفيعی  اصشغر  ترجمشه  ،پلبیس  مبدیریت  در نظبارت  ،(4211) یانون، اف.ناتان، 

 .ناجا آموزش معاونت فناوري مرکز چاپ :تهران
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