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 یابیارزش و کنترل

 شده، نییتع قبل از که را آن یها برنامه و بشناسند بهتر را آن توانند یم ن فعالیت های سازمان خودکرد کنترل و یابیارزش قیطر از رانیمد

 .رود یم شمار به گریکدی ملزوم و الزم کنترل، و یزیر برنامه مروزها .ندینما حیتصح هدف، از انحراف صورت در

 نهج البالغه می فرماید: 53در نامه  آنها بر نظارت و کارگزاران رفتار امیرالمومنین علیه السالم در مورد بررسی
 بِالر َّعِی َّةِ  الرَِّفْقِ و  الْأ م ان ةِ اسْتِعْم الِ ع ل ى ل ُهمْ ح دْو ةٌ لِأُمُورِهِمْ السَِّرَِّ فِی ت ع اهُد ک  ف إِن َّ ع ل یْهِمْ الْو ف اءِ و  الصَِّدْقِ أ هْلِ مِنْ الْعُیُون  ابْع ثِ و  أ عْم ال هُمْ ت ف ق َّدْ ثُم َّ

 آنها که شودمى سبب تو سرَّى بازرسى زیرا بگمار، آنها بر وفادار و راستگو انسانهاى از بازرسانى و ده قرار بررسى مورد را رفتارشان سپس
 .نمایند برخورد نرمى و مالطفت روى از مردم با و کنند دارىامانت

 

 

 یابیارزش و کنترل فیتعر
 انحراف و اختالف وجود صورت ودر شودی م سهیمقا شده انجام اتیعمل با سازمان برنامه ریزی شده اقدامات آندر که است یتیفعال کنترل

 .ردیگ یم صورت اقدام آنها اصالح و رفع به، )هست )آنچه و باشد( دیبا آنچه(نیب

 یابیارزش و کنترل ندیفرآ
 .است مرحله چهار یدارا کنترل 

ستاندارد:  .1 ستانداردها ای اریمع است الزم ابتدا یابیارزش و کنترل یاجرا یبراتعیین ا  تعیین مانند( کرد، انتخاب یریگ اندازه یبرا ییا
 (تعداد غیبتها برای حذف درس 

ساس  مانند. نمود شده انتخاب اریمع با شده انجام اتیعمل یریگ اندازه به قداما سپساندازه گیری:  .2 شمارش غیبتهای کالسی بر ا
 لیست حضور و غیاب

 که آن ای و ندارد الزم یاقدام که بوده اریمع ای برنامه مطابق اتیعمل ای دیآ یم شیپ حالت سههه یریگ اندازه از سپتطبیق:  .3

  .است استاندارد از شتریب ای استاندارد از کمتر شده دیتول یکاالها ای و ها تیفعال ات،یعمل

سب:  .4 سبت فوراً دارد فهیوظ ریمد حالت، دو نیدرااقدام متنا  مثال، طور به .دینما یریجلوگ انحراف از و اقدام موضوع یریگیپ به ن

 نماید.اگر تعداد غیبت ها بیش از حد مجاز باشد، مدیر باید برای اجرای قانون حذف درس اقدام 

  

 یابیارزش و کنترل وجود ضرورت
 به یبستگ یسازمان هر سرنوشت ن،یبنابرا .شود یم یمتالش زود ای رید نشود، کنترل اگر باشد، بشر دست ساخته که ینظام ای ستمیس هر

 یاجرا و اتیعمل دقت و صحت یبرا الزم نیتضم هرگونه فاقد کنترل ستمیس بدون یتیریمد نوع هر .دارد کنترل یعنی فهیوظ نیا یاجرا

ست ها برنامه حیصح و کامل ست جهت آن از کنترل، نقش ییایپو .کند یم فایا ییایپو نقش یسازمان هر در کنترل ن،یبنابرا .ا  بر که ا

 کنترل گفت توان یم جهینت در .پرداخت یسههازمان مطلوب یها هدف با عملکردها تطابق و انحرافات اصههالح به توان یم آن اسههاس

 .است سازمان تیهدا و انتیص حفظ، عامل نیمؤثرتر



  است. یابیارزش و کنترل حکم در معادز ین یاله انیاد دیعقا اصول در 

 

 کنترل انواع

 :کرد میتقس لیذ شرح به دسته سه به آن یاجرا زمان به توجه با توان یم را کنترل یها روش

 برنامه نوع از تاًیماه رد،یگ یم صورت انحرافات بروز از یریجلوگ یبرا که ها کنترل نوع نیا :اتیعمل انجام از قبل کنترل .1

 عنوان به .دهند یم انجام سازمان در اتیعمل از قبل کنترل ینوع قتیحق در کار برنامه میتنظ با رانیمد که یمعن نیا به .هستند

سرفصل هر کتاب را برای تدریس معین نموده و به ا مثال سه علمیه برنامه درسی و  ساتید ابالغ می کند تا در انتهای نیم مدیر یک مدر
 چیزی از محدوده معین شده باقی نماند.سال 

صل یژگیو :اتیعمل انجام نیح در کنترل .2  یزمان یعنی است اتیعمل یاجرا نیح در یاصالح اقدام ییتوانا کنترل، نوع نیا یا

ست اندک ای و نکرده بروز انحراف هنوز که ردیگ یم صورت کنترل ساتید در هر ماده  کنترل مانند .ا شده ا صل های تدریس  سرف
درسی و ارزیابی پیشرفت آن ها در مقایسه با برنامه ابالغ شده در ابتدای نیم سال که می تواند میزان انحراف آن ها را از برنامه مشخص 

 کند تا چنانچه نیاز به جلسات فوق برنامه وجود دارد نسبت به برنامه ریزی آن اقدام شود.

 یکارها جینتا روش، نیا در .کند یم یابیارز را شههده انجام یکارها و اتیعمل جینتا کنترل، نوع نیا :اتیعمل از بعد کنترل .3

 ندهیآ در اتیعمل بهبود یبرا یاصالح اقدامات باشد، داشته یانحراف چنانچه و شود یم داده قیتطب نیمع یاستانداردها با شده انجام

  شود. یم گفته زین دبازخور کنترل آن به لیدل نیهم به دارد، دیتأکجه ینت ای یخروج یرو چون کنترل نوع نیا .ردیگ یم انجام

صمیم گیری برای پذیرش و عدم  سال و ت پذیرش آن مانند ارزیابی نمرات طالب یک پایه خاص یا درس خاص پس از امتحانات پایان 
 در آن پایه خاص. نامه و روش های تحصیلییا تعویض برو ها در سال تحصیلی آینده و یا تعویض اساتید آن پایه 

 

 اندکی تامل:
تولید یک ماهنامه داخلی برای مدرسه علمیه خود را کنترل کنید چه استانداردهایی برای اقدامات آن مانند  طلبگی اگر بخواهید یک کار گروهی

 . گروهی اجرا کنیدتعیین می کنید؟ با هم مباحثان خود فرایند چهار مرحله ای کنترل را برای یک فعالیت 

 


