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 تممْْمررمونم  للِنَّما ِ  أمخْرِجکمت   أممَّم    خمیمرم  کنْمتمم  »کند  ازمنکر معرفی می به معروف و نهی
گدنمه کمه    همان (.1398کریم، )قر ن (2)«باِهللِ تمؤْمِنمدنم وک الْمرنْکرِ عکنِ تمنْهکد نم وک باِلْمکع رموفِ

الت، معیمار المنج  فمرد و جامعمه محلمدز، میمزان       کریم مششص ا از  یات قر ن
رغمم میمزان    کنترل و خیرخداهی افراد نسبت به خدد و دیگران االت. متاالفانه علی

پذیرفتمه   همای صمدرت   اهمیت این مدضدع در اال م و ممدیریت، اممروز  پمشوه    
 زمینه ازجهت کمّی و کیفی فاصله بسیاری با اد محلدز دارند. دراین

کمه   االت پذیرفته متعددی انجام های پشوه اال می  ی کنترلها دررابحه با مدل
عنمدان نمدنمه در بشم      همای اخیمر بمه    شد  در الال های انجام مدرد از پشوه  10

هما در یم     های این مدل تاکندن اهمیت و عملکرد مدلفهاالت، ولی  شد  پیشینه بیان
دررابحه بما  اخیر های  پشوه یکی از  .االت الازمان دفاعی مدردالنج  قرارنگرفته

از دیممدگا  االمم می  الممازی مفهممدمی کنتممرل تبیممین و مممدل»االمم می مقالممه  کنتممرل
( االت کمه ابعماد مشتلمف کنتمرل از     1397)خانی و همکاران،  «الس م علیه علی امام

االمت و دارای   کمرد   بعمد اصملی مشمشص    8الس م را در  علی علیه دیدگا  اضرت
شمد ،   المت کمه برپایمه ممدل اشمار      ا شد  مدلفه االت. در پشوه  ااضر ت ش128

 الازمان دفاعی مدردمحالعه بررالی شدد. 
های کنترل راهبردی علمدی   الدال پشوه  ااضر این االت که هری  از مدلفه

متنماظر  های راهبمردی   گیرند و تدصیه عملکرد قرارمی-در کدام ربع ماتریس اهمیت
 برای الازمان مدرد محالعه چیست؟ عملکرد-با ماتریس اهمیت

 مفاهیم تعریف. 1

 نظارت و کنترل. 1-1

ای برخمدردار بمدد  االمت و     مدضدع نظارت همدار  در مدیریت از اهمیمت ویمش   
های کار مد نظارتی از اهمداف اولیمه و عممد  ممدیران در همر بشم         االتقرار نظام

(. نظارت و کنترل یکی از اجزای اصملی ممدیریت   1387)فیروزجایی، ید شمارمی به
تدجه به این جزء، الایر اجمزای ممدیریت م مل     که بدون دریط شدد، به محسدز می

ریزی، الازماندهی و هدایت نیز ناقص بدد  و تضمینی بمرای انجمام درالمت     برنامه


