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يكي از ماموريت هاي اصلي ش��ركت ملي نفت ايران در راستاي 
دس��ت يابي به اهداف سند چش��م انداز ملي در افق 1404، تبديل 
اس��تعدادها و مزيت هاي موجودب��ه قابليت هاي ملموس و اثر بخش 
در اقتصاد ملي اس��ت و با توجه به اينكه حصول آگاهي و اطمينان 
از نحوه تحقق اهداف و انجام عمليات برنامه ريزي شده شركت ملي 
نفت در قالب اس��تاندارهاي برنامه، جز از طريق يك سيس��تم موثر 
نظ��ارت و كنترل عمليات پيش بيني ش��ده و انجام ش��ده را مورد 
مقايسه قرار داده و در صورت وجود اختالف و انحراف بين آنچه بايد 
باشد و آنچه هس��ت ارزيابي و تصور واقعي از نتايج را بررسي نمايد 
امكان پذير نيست، لذا الزم است عملكرد تمامي اجزاي يك سازمان 

در چارچوب يك زنجيره ارزش مورد ارزيابي قرار گيرد.
شايد به جرأت بتوان ادعا كرد كه هيچ فعاليتي در سازمان قرين 
توفيق نخواهد بود مگر آنكه كنترل و نظارت هاي الزم نسبت به آن 
به عمل آمده باش��د و به كمك نظارت وكنترل اس��ت كه مديريت 
نسبت به نحوه تحقق هدف ها و انجام عمليات آگاهي يافته و قدرت 
پيگيري و عند اللزوم سنجش و اصالح آنها را پيدا مي كند. نظارت و 
كنترل، ابزار مديران در رده هاي مختلف س��ازمان از مراتب عالي تا 
رده هاي سرپرس��تي است و لزوم آن را در مراتب مختلف به سادگي 
مي توان احساس كرد. سازمان بدون وجود يك سيستم موثر نظارت 
وكنترل در تحقق ماموريتهاي خود موفق نبوده و نمي تواند از منابع 

خود به درستي استفاده كند. 
ش��ايد مهمترين مسأله اي كه وجود نظارت و كنترل را ضروري 

مي سازد، آن است كه پيش بيني ها وبرنامه هاي عملياتي در سازمان 
همواره با درصدي خطا توأم اس��ت و براي رفع اين خطاها و اصالح 

عمليات، نظارت و كنترل تنها راه چاره است.
محي��ط متغي��ر و دگرگون س��ازمان دليل ديگ��ري بر ضرورت 
نظارت و كنترل اس��ت. س��ازمان ب��راي بقا خود، باي��د از تغييرات 
محيط��ي آگاه ش��ده و هماهنگي هاي الزم را ب��ا آنها بعمل آورد، و 
نظارت و كنترل وسيله اين آگاهي است. بدين ترتيب، نقش محيط 
بر ضرورت نظارت و كنترل در درون س��ازمان را مي توان از طريق 

نمودار زير نشان داد. 

.

شكل 1- مدل ارزيابي و بهبود عملكرد سازمان

اهميت نظارت و ارزيابي عملكرد 

چـشمانـداز



5

شماره 58 / تير ماه 88

همانط��ور كه از ش��كل1- مالحظه مي گردد، پس از مش��اهده 
عملك��رد واقعي س��ازمان، ش��اخص هاي ارزيابي عملك��رد از طريق 
مقايس��ه عملكرد با برنامه هاي پيش بيني ش��ده محاس��به ش��ده و 
علل بروز انحرافات با بررس��ي برنامه ها و يا عوامل داخلي و خارجي 
تاثيرگذار بر فعاليت هاي س��ازمان ، مشخص مي گردد. در شكل -1، 
عوامل داخلي با دواير س��فيد و عوامل خارجي در محيط س��ازمان، 
با دواير تيره مش��حص ش��ده اند. نهايتاً توصيه هايي در جهت اصالح  
انحراف��ات و جلوگيري از بروز مجدد آنها و همچنين بهبود عملكرد 

سازمان، ارايه مي گردد.
حصول اطمينان از كيفيت كاالها و خدماتي كه در سازمان هاي 
ب��زرگ ط��ي برنامه هاي وس��يع و پيچيده عرضه مي ش��وند، جز از 
طريق يك سيس��تم موث��ر نظارت و كنترل عملي نمي باش��د. اينها 
همه ش��واهدي بر لزوم و ضرورت كنترل و نظارت در س��ازمان هاي 

امروزي است. 
از كنترل و نظارت تعاريف گوناگوني ارائه شده است كه اگر چه 
از جهت لفظي ممكن است متفاوت باشند، اما از نظر مفهوم و معني 
يكسان و مشابه هستند. تمامي اين تعاريف، كنترل را نوعي مقايسه 
و تطبيق بين آنچه هس��ت و آنچه بايد باش��د، دانسته اند. بر اساس 
تعريف مذكور، كنترل و نظارت فعاليتي است كه ضمن آن عمليات 
پيش بيني شده )برنامه ها( با عمليات انجام شده، مورد مقايسه قرار 
مي گيرند و در صورت وجود اختالفات و انحرافات بين آنچه هست، 

به رفع و اصالح آنها اقدام مي شود. 
بدي��ن ترتيب نظارت و كنترل فعاليتي اس��ت ك��ه بايدها را با 
هست ها، مطلوب ها را با موجودها، پيش بيني ها را با عملكردها مورد 
مقايس��ه قرار داده و تصور واضحي از اختالف يا تش��ابه بين اين دو 
گ��روه از عوامل در اختيار مدير و مس��ئول مربوط��ه قرار مي دهند. 
در تعري��ف ديگري جري��ان  و فرآيند نظارت و كنترل به اين طريق 
ارائه ش��ده است، كنترل و نظارت عبارت است از فعاليتي منظم كه 
ضمن آن، نتايج مورد انتظار در قالب اس��تانداردهاي انجام عمليات 
معين مي شوند، عمليات پيش بيني شده و انجام شده با هم مقايسه 
مي گردند، اختالفات و انحرافات مش��اهده ش��ده، مورد ارزيابي قرار 
گرفته و درجه اهميت آنها مش��خص مي شوند و سرانجام اصالحات 

الزم براي تحقق هدف ها و ماموريت هاي سازمان انجام مي گيرند. 
اصوالً هر س��ازماني قبل از طراحي سيس��تم نظ��ارت و ارزيابي 
عملكرد خود، باي��د رويكرد نظارتي خود را تعيين نموده تا با توجه 
به آن، نسبت به طراحي سيستم بهينه اقدام نمايد. به عبارت ديگر، 
ساختار سيس��تم نظارت و ارزيابي يك س��ازمان با رويكرد نظارتي 
آن س��ازمان، ارتباط مستقيم دارد.  بطور كلي موقعيت هاي نظارتي 
ي��ك س��ازمان را مي توان  در س��ه بخش نظارت ب��ر فرآيند تبيين 

اهداف و برنامه ها، نظ��ارت بر اجراي عمليات و در نهايت نظارت بر 
نتاي��ج اجراي عمليات طبقه بندي نمود. س��ازمان هاي موفق و پويا، 
اصوالً سيس��تم هاي نظارت و ارزيابي عملكرد خود را طوري طراحي 
مي كنند كه بواس��طه آن بتوانند بر هر سه موقعيت نظارتي، كنترل 

و نظارت داشته باشند. 

در صنع��ت نفت و گاز كش��ور نيز سيس��تم نظ��ارت و ارزيابي 
عملكرد طوري طراحي ش��ده اس��ت ك��ه امكان نظ��ارت و كنترل 
برهر س��ه موقعيت نظارتي در س��ازمان ، به راحتي براي اين صنعت 
ميس��ر گردد. اين سازمان ابتدا با استفاده از سيستم كنترل بازخور 
)Feedback( مي توان��د بر پيامدها و نتايج اجراي عمليات، نظارت و 
كنترل خود را عملي سازد. در واقع با استفاده از اين سيستم كنترلي 
اس��ت كه ميزان انحراف عملكرده��ا از برنامه ها تعيين مي گردد. در 
 )System Theory( مرحله دوم، سازمان با استفاده از تئوري سيستم
علل انحراف عملكردها را از برنامه ها مورد شناس��ايي قرار مي دهد 
)مرحله تحليل ش��كاف( . در نهايت س��ازمان با استفاده از سيستم 
كنترلي آينده نگر )Feed forward(، اقدامات اصالحي و پيش��گيرانه 
مناس��ب را براي از بين بردن انح��راف بين عملكردها و برنامه ها در 
كوتاه مدت و نيز براي جلوگيري از ايجاد مجدد چنين انحرافاتي در 

بلندمدت، ارائه مي دهد.
 اصوالً در سيس��تم هاي نظارت و ارزيابي عملكرد، ش��اخص ها 
اطالعات با ارزشي را در خصوص عملكرد شركت ها و مقايسه آنها با 
برنامه هاي پيش بيني شده بدست مي دهند. اگر مقدار محاسبه شده 
براي ش��اخصي كمتر از مقدار مطلوب باشد، مي تواند نشان از وجود 
مشكلي در عملكردها باش��د كه پس از شناسايي علل اين انحراف، 
مي توان نس��بت به رفع آن و جلوگيري از بروز مجدد آن در آينده، 

اقدامات مقتضي را انجام داد.
بنابراي��ن با توجه به اينكه س��ازمان ها به منظور حصول اهداف 
مش��خص شكل مي گيرند از اين رو الزم اس��ت تا همواره كيفيت و 
عملك��رد آنها مورد نظارت و ارزيابي قرار گيرد تا با ش��ناخت نقاط 
قوت و ضعف و در پرتو نتايج حاصل، مسير فعاليت ها و اقدامات در 

راستاي تحقق اهداف مورد نظر هدايت گردد.
         سردبير 

شكل 2- موقعيت هاي نظارتي در سازمان

 نظارت بر پيامدها 
و نتايج اجراي عمليات 

 نظارت بر اجراي
 عمليات 

پيامدها و نتايج 
اجراي عمليات 

اهداف 
سازمان و برنامه ها 

ارائه اقدامات اصالحي 

مديريت )برنامه ريزي، 
سازماندهي و هماهنگي( 

نظارت بر
فرآيند تبيين اهداف و برنامه ها

نظ�ارت و كنت�رل فعاليت�ي اس�ت ك�ه بايده�ا را ب�ا هس�ت ها، 
مطلوب ه�ا را با موجوده�ا، پيش بيني ها را ب�ا عملكردها مورد 
مقايس�ه ق�رار داده و تصور روش�ن از اختالف يا تش�ابه بين 
اي�ن دو گ�روه از عوام�ل در اختي�ار مدي�ر و مس�ئول مربوطه 

ق�رار مي دهن�د




