
 177     ... در عملکرد-اهمیت تحلیل و تجزیه رویکرد با علوی اهبردیر کنترل مدل بررسی

 نها وجدد ندارد. اطمینمان ازاینکمه اجمرای برناممه و همدایت  ن درالمت صمدرت        
یمد،    ممی  عمل گیرد و درصدرت مشاهد  انحراف، اقدام الزم برای تصحی   ن به می

 (.1371نامیم)جاالبی، می« نظارت و کنترل»نیازمند فر یندی االت که  ن را 
 طدرالماد ،  بمه  نظمارت  االمت،  اوضاع بهبدد و اص ی نظارت، وجددی فلسفه

 نظمارت  از پمس  اصم ای  اقدامات کارگیری به نیز و بایدها و ها هست بین مقایسه
 االت طبیعی. تاال محلدز وضع با مدجدد وضعبین  شکاف بردن بین از درجهت

 بازخداالمت  درنهایمت  و مدردکنترل ،مشتلف های را  از او عملکرد بداند انسان اگر
 بیشمتری  دقمت  خمدد  همای  مسم دلیت  و وظمایف  کارهما،  انجمام  در گیمرد،  می قرار
 (.1394)ضرغامی،کند می

 بیان نظارت و کنترل برای را گدناگدنی و متعدد تعاریفاندیشمندان مشتلف، 
تدان مشترک درنظرگرفت  ته روی کلی ااکم بر تمامی تعاریف را میالب که اند کرد 

اداممه برخمی از   در کنمد.  ولی هر تعریف از ابعاد خاصی به بحث کنترل تدجمه ممی  
 :شدد کاررفته برای کنترل، تدالط ندیسندگان مشتلف بیان می تعاریف به
 ،عملیمات  بما  شمد   بینمی  پمی   عملیمات   ن ضممن  کمه  االت فعالیتی کنترل 
 بایمد   نچمه  بمین  انحمراف  و اخت ف وجدد درصدرت و شدد می مقایسه شد  امانج
(. 1385)المجادی،  شمدد  ممی  اقدام  نها اص ی و رفع به نسبت هست،  نچه و باشد

 اجمرای  زمان از ها برنامه و ها گیری تصمیم ارزیابی از االت عبارت کنترل و نظارت
 برناممه  های هدف به نسبت اتعملی انحراف از جلدگیری برای الزم اقدامات و  نها
 (.1385)فروزند ،وجدد مد  به ااتمالی انحرافات اص ی و

 کمه  ایمن  از اطمینمان  اصمدل  منظدر به ها، فعالیت قراردادن نظر تحت فر یند 
 انحرافمات  اصم ی  و شمدند  ممی  انجمام  انمد،  شمد   ریمزی  برنامه که گدنه همان ها  ن
   (.1392نشاد، بهشتی)پیروز،خدمتی،شفیعی و مهم و م اظه قابل

 االمت  فر ینمدی  ممدیریتی،  کنتمرل : کنمد  می تعریف چنین را نظارت االتدنر 
 هممای فعالیممت بمما شممد  انجممام هممای فعالیممت کممه ایممن از اطمینممان اصممدل جهممت
 (.1384)طاهری،دارد محابقت شد  ریزی برنامه
 مقایسممه بممرای پیگیممری و کممار نتممای  بممه تدجممه از االممت عبممارت کنتممرل 


