
نوسازی و تحول اداری دفتر
گروه بهبود روش ها

4شماره :  دانستنی های مدیریتی 
تعریف مفهوم 

کنترل در مدیریت

ب و کار کنترل یعنی تالش سیستماتیک توسط مدیران کس
شده  و برای اینکه عملکرد را با استانداردهای از پیش تعیین

.برنامه ها و هدف ها بسنجند
، بر این اساس باید مشخص شود که آیا عملکرد و خروجی

.مطابق با انتظارات هست یا خیر
ی توان طبیعتاً اگر مشخص شد که از هر یک از منابع سازمان م
به شیوه ی اثربخش تر و کاراتری برای رسیدن به اهداف

اقدامات استفاده کرد، وظیفه ی سیستم کنترل مدیریت انجام
.وداصالحی برای افزایش اثربخشی و کارایی منابع خواهد ب

سه تفاوت کنترل و نظارت و پایش در سازمان چیست؟
اصطالح کنترل و نظارت و پایش گاهی اوقات به  عنوان 

.واژه هایی مترادف به کار گرفته می شوند
ای البته مترادف فرض کردن این سه اصطالح، در گفتگوه

تباه روزمره و حتی متن های مرتبط با مدیریت عمومی، الزاماً اش
اما مهم است که در بحث های تخصصی مدیریت و. نیست

آن ها را کنترل، به تفاوت این اصطالحات توجه داشته باشید و
.د نشودبا دقت بیشتری به کار ببرید تا سوء برداشتی ایجا

الح در ادامه توضیح مختصری درباره ی هر یک از این سه اصط
ید آن را تفاوت پایش و کنترل مهم تر است و با)ارائه می کنیم 

تلف، این چون بیشتر پیش می آید که افراد مخ. جدی تر بگیرید
(.دو مفهوم را کامالً یکسان فرض کنند

(Supervision) نظارت

نظارت اصطالحی بسیار عمومی است و معنای آن 
.می تواند بسته به فضای گفتگو، متفاوت باشد

مثالً وقتی کارگری مشغول تمیز کردن خانه است، 
ممکن است از کسی بخواهید که بر کار او نظارت 

در چنین حالتی، چندان مشخص نیست که . کند
معیارها و استانداردها چه هستند و شما می توانید به
شکلی سلیقه ای، دیدگاه ها و انتظارات خودتان را با 

.کارگر در میان بگذارید
اما در شکل سازمانی معموالً نظارت، مفهومی 

د گسترده تر است و وقتی فرد یا سازمانی بر روی فر
یا گروه یا سازمانی نظارت می کند، این حق برایش 

ایجاد می شود که از مجموعه ی تحت نظارت، 
بر اساس –گزارش  بخواهد و عملکرد آن ها را 

بررسی –معیارهای ذهنی یا شفاف و تعریف شده 
این که در موارد کوتاهی و قصور، چه اتفاقی )کند 

می افتد و ناظر چه اختیاراتی دارد، از موردی به مورد  
(.دیگر تغییر می کند

به طور کلی، تعریف نظارت و معنای آن بستگی به
این دارد که چه کسی آن  را در کجا به کار ببرد و چه 

.وظایف و اختیاراتی برای ناظر در نظر گرفته شود

(Monitoring)پایش

ه در پایش، معیارها عینی تر هستند و فرایند ب
.شکلی شفاف تعریف شده است

معموالً یک یا چند شاخص، تعریف می شوند و  
فرصت و ابزارهای اندازه گیری و سنجش هم، 

.فراهم می شود
هم چنین استانداردها و چارچوب های کلی نیز 

.تعریف می شود
در این وضعیت، فرد یا سازمانی که مسئول 

پایش است، هر زمان شاخص ها از محدوده ی  
مجاز خارج شوند و انحراف از مسیر مطلوب 

.وجود داشته باشد، این مسئله را اعالم می کند
وظیفه ی فرد یا نهادی که مسئول پایش است، 

معموالً به اطالع رسانی محدود است و قدرت  
.اجرایی بیشتری در اختیار ندارد

واحدی که مسئولیت بررسی :به عنوان مثال
ساعات ورود و خروج کارکنان یک شرکت و 

.گزارش تأخیرها و غیبت ها را بر عهده دارد
سازمانی که آالینده های موجود در هوا را 

.اندازه  گیری و گزارش می کند

(Control) کنترل

فرایند کنترل بزرگ تر و جامع تر از نظارت
و پایش است؛ چون صرفاً به نظارت و 

.ارزیابی محدود نمی شود
ت فرد یا دپارتمان یا سازمانی که مسئولی

کنترل به آن واگذار می شود، شاخص ها و  
.استانداردها و اهداف را تعریف می کند

سپس هم زمان با نظارت و پایش 
باید پس از مشاهده ی وضعیت موجود، 

انحراف از اهداف و استانداردها، اقدام 
اصالحی هم تعریف و اجرا کرده و  

نتیجه ی اقدام های اصالحی خود را نیز 
.بررسی و مانیتور کند

اصالحی ممکن است از جنس اقدام 
تعدیل اهداف و استانداردها و یا تعریف و 

.اصالح و بهبود روش ها و فرایندها باشد


