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پنج اصل اساسی اصول  ❖

 مدیریت:

 دارای پنج بعد به طور کلی مدیریت 

اصلی است که به صورت زیر می 

 باشد:

 کنترل •

 رهبری •

 برنامه ریزی •

 سازماندهی •

 توزیع کار میان افراد •

اول در این تحقیق به توضیح اصل 

 یعنی کنترل خواهیم پرداخت.

الزم به ذکر است که نظریه های 

دیگری نیز دز رابطه با اصول مدیریت 

 وجود دارد.

 

 

 کنترل ❖

هر چیزی که قابل پایش و اندازه 

 گیری نباشد، اثربخش نخواهد بود.

طبق تعریف رابرت ماکلر، کنترل به 

معنای تالش سیستماتیک مدیران 

سازمان ها در جهت منطبق کردن 

عملکرد با اهداف و برنامه ها و 

همچنین استانداردهای از پیش 

تعیین شده می باشد و باید تعیین 

شود که عملکرد و خروجی طبق 

انتظارات پیش می رود یا خیر. در 

بق اهمیت صورت وجود انحرافات و ط

آنها باید اقدام اصالحی صورت گیرد 

از منابع به صورت اثربخش و بتوان تا 

 .نمودکارا استفاده 

 

 

 

 



                                                                               
 

 

 انواع کنترل ❖

 پیش از عمل •

 سکانی •

 تفکیکی •

 بعد از عمل •

 

 کنترل پیش از عمل

(pre-action control) 

پیش کنترل شیوه ای است که به 

وسیله ی آن قبل از شروع یک عمل 

اقدام، نسبت به وجود منابع یا 

اجتماعی، اقتصادی، انسانی، مواد 

 اولیه و... ارزیابی انجام می شود.

جدول زمانبندی و تهیه بودجه بندی 

 مالی از این قبیل موارد می باشد.

 

 کنترل سکانی 

(steering control) 

این کنترل که به آن 

یا   (cybernetic)سیبرنتیک

آینده نگر نیز می گویند، در حین 

فرآیند می توان موارد انحراف از 

استاندارد را محاسبه کرد و قبل از به 

وجود آمدن نتایج مطلوب، برای آن 

 اقدامات اصالحی را انجام داد.

اسم این کنترل برگرفته از سکان دار 

کشتی است که وی با در دست 

داشتن سکان می تواند مسیر را 

ده و از خارج شدن در هدایت کر

 مسیر انحرافی جلوگیری کند.

 

 خیر -کنترل تفکیکی یا بلی

(yes-no control) 

شیوه ای است که در آن جنبه های 

خاصی از اقدام یا شرایط خاصی از 

فرآیند قبل از انجام باید به تایید 

شخص از پیش تعیین شده)مسئول( 

برسد. به عنوان مثال خریدهای با 

نیاز به تایید مدیریت عالی مبلغ باال 

 دارد.

 

  کنترل بعد از عمل

(post-action control) 

در این نوع کنترل، نتایج به دست 

آمده از اقدامات انجام شده، مورد 

تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. علل 

عدم انطباق ها و انحراف از استاندارد 

مشخص شده و در فرآیندهای مشابه 

 گردد.آن در آینده اصالح می 

از این نوع کنترل می توان به عنوان 

مبنای سیستم های پاداش مبتنی بر 

 عملکرد استفاده نمود.

 

 

 

 


