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 از کمه  ممداردی  در مقتضمی  اصم اات  اعممال  و ها برنامه با شد  انجام های فعالیت
 (.1382)نایه،االت گرفته صدرت انحرافی انتظارات،
 قالب در مدردانتظار نتای  ، ن ضمن که منظم فعالیتی از االت عبارت کنترل 

 طراامی  اط عمات  دریافمت  الیسمتم  شمدند،  می معین عملیات انجام االتانداردهای
 و اخت فمات  شمدند،  ممی  مقایسمه  هم با شد  انجام و شد  بینی پی  اتعملی شدد، می

 المرانجام  و شمدد  می مششص ها  ن اهمیت میزان و ارزیابی ،شد  مشاهد  انحرافات
 انجممام الممازمان هممای مْمدریممت و همما هممدف تحقممق بممرای الزم اصمم اات

 (.1389)الدانی،گیرند می
 همای  فعالیمت  بما  شمد   مانجما  عملیمات   ن ازطریق که االت فراگردی کنترل 
 (.1383الازمان و مدیریت، )رضائیان،مبانیشدند می داد  تحبیق شد  ریزی برنامه
 عملیمات  افراد، عملکرد بررالی و مشاهد  از االت عبارت نظارت و کنترل 

 و شمد   بینمی  پمی   نتمای   و عملیات عملکرد، با  نها مقایسه و  مد  دالت به نتای  و
 یمما و عملیممات برنامممه، افممراد، اصمم ی جهممت تیاصمم اا ارائممه نیمماز درصممدرت

 (.1397اامدی،امینی و زارع، )خانی،علینتای 
فهم بهتر نظارت و کنترل، اندیشمندان مدیریت اقمدام بمه طراامی یم       برای

اند که دارای چهار مرالمه عممد  االمت و المایر جزییمات       فر یند برای کنترل کرد 
گیرند. این چهار گمام عبارتنمد از:    هری  به تناالب در ذیل این چهار گام جای می

. 2بینی برناممه،   های برنامه و پی  ها یا معیارهای متناالب با هدف . تعیین شاخص1
. مقایسه اط عات مدون بما  3شد ،  تهیه و تدوین اط عات مربدط به اقدامات انجام

گیری و اقمدام اصم ای بمرای رفمع نقمایص یما        . تصمیم4ها و  معیارها و شاخص
 (.1371ها)جاالبی، انحراف تصحی 

ای  تعریف فدق از کنترل که کنترل و نظارت را در قالب فر یندی چهار مراله
کند و منظدر از کنترل در مقاله ااضمر ایمن    تری ارائه می دیدگا  کامل ،کند تبیین می
 .  االتتعریف 
گمرفتن   تدجه به این نکته در امر نظارت و کنترل مهمم االمت کمه جمدی    البته 
تمدان گفمت    دیگر می عبارت به ،اعتماد به نیروها نیست معنای عدم کنترل بهنظارت و 


