نظارت و كنترل
ٍلتي كِ يك تزًاهِ تْيِ ضذ ٍ تزاي اجزاي آى ساسهاًذّي اًجام گزفت ٍ ّذايت يا رّثزي ًيزٍي اًساًي آى تٌظين ضذ
اًتظار ايي است كِ ّذفْاي تزًاهِ تحمك پيذا كٌذ ٍ ٌّگام پيذا كزدى تزًاهِ اعويٌاى ٍجَد داضتِ تاضذ كِ حزكت دليما
تِ سَي ّذف ّاي تعييي ضذُ اًجام هي ضَد  .گاّي هوكي است حتي جشئيات تزًاهِ تِ صَرت دليك اجزا گزدد اها
جْت گيزي كلي در اجزاي تزًاهِ داراي اًحزاف تاضذ ٍ ًا را اس ّذف دٍر كٌذ .در ّز حال اعويٌاى اس ايٌكِ اجزاي تزًاهِ
ٍ ّذايت آى درست اًجام هي ضَد ٍ در صَرت هطاّذُ اًح زاف تزاي تصحيح آى الذام السم تِ عول هي آيذ ًياسهٌذ
فزايٌذي است كِ آًزا ًظارت ٍ كٌتزل هي ًاهٌذّ .ز ًَع هذيزيتي كِ تذٍى سيستن كٌتزل تاضذ فالذ تضويي السم تزاي
صحت ٍ دلت عوليات ٍ اجزاي كاهل ٍ صحيح تزًاهِ ّا هي تاضذ .تٌاتزايي كٌتزل تِ عٌَاى يك تخص هْن اس اجشاء
هذيزيت تِ حساب هي آيذ .تا ايي تَضيح هي تَاى كٌتزل را ايٌگًَِ تعزيف كزد :كٌتزل عثارت است اس ارسياتي تصوين
گيزي ّا ٍ تزًاهِ ّا اس سهاى اجزاي آًْا ٍ الذاهات السم تزا جلَگيزي اس اًحزاف عوليات ًسثت تِ ّذفْاي تزًاهِ ٍ
تصحيح اًحزافات تِ ٍجَد آهذُ.
فزايٌذ كٌتزل ضاهل چْار هزحلِ اساسي تِ ايي ضزح است:
 -1تعييي ضاخص ّا :تزاي ًظارت ٍ كٌتزل تز اجزاي يك تزًاهِ السم است ّذفْاي يك ساسهاى در لالة ًتايج
لاتل اًذاسُ گيزي ٍ هماديز كوي تياى ضَد تا تعييي ضاخص ّا ٍ هعيارّا تزاي همايسِ اهكاى پذيز ضَد.گاّي
هوكي است ّذفْا كاهال كيفي ٍ غيز لاتل اًذاسُ گيزي تاضٌذ كِ در ايي صَرت تعييي ضاخص ّا يا استاًذاردّا
ًيش هطكل گزدد.
 -2اًذاسُ گيزي عوليات اًجام يافتِ ٍ در حال اًجام :تْيِ ٍ تٌظين اعالعات  ،يك هزحلِ هْن تزاي اًجام كٌتزل تِ
ضوار هي رٍد .اس آًجا كِ تِ عَر داين ٍ هستوز اهكاى كٌتزل فزآيٌذ يك پزٍصُ تِ داليل هختلف اس جولِ ّشيٌِ
سياد آى ٍجَد ًذارد  ،السم است ًماط هْوي را كِ تيطتزيي ًتيجِ را تِ دست هي دٌّذ ٍ هْوتزيي ًماط اس ًظز
صحت عوليات ٍ اهكاى اداهِ پزٍصُ در جْت درست خَد هي تاضٌذ اًتخاب ًوايين .ايي ًماط را ًماط كٌتزل
استزاتضيك هي ًاهٌذ .در يك فز ايٌذ عول ّز اًذاسُ ًماط كٌتزل استزاتضيك ًشديكتز تِ ًمغِ ضزٍع كار تاضٌذ
احتوال اس تيي رفتي اًحزافات ٍ ًمايص در جْت ًيل تِ ّذفْاي ساسهاى تيطتز ٍ ّشيٌِ اصغالحات كوتز
خَاّذ تَد .الثتِ تايذ تَجِ داضت كِ ًماط كٌتزل تايذ عَري اًتخاب ضًَذ كِ اعالعات تِ دست آهذُ اس آى
ًماط اهكاى همايسِ آًْا را تا هعيارّا هوكي ساسد ٍ اجزاي عوليات اصالحي تا ّذفْاي ساسهاى اس ًظز ّشيٌِ،
سهاى ٍ كيفيت تٌاسة داضتِ تاضذ.
 -3همايسِ اعالعات تا ضاخص ّاي پيص تيٌي ضذُ :كار همايسِ اعالعات ٍالعي تا ضاخص ّا تايذ تِ گًَِ اي تاضذ
كِ ّن تِ سادگي فْويذُ ض َد ٍ ّن اهكاى تصوين گيزي ٍ الذاهات اصالحي را هوكي ساسد .تزاي ايي همايسِ،

اعالعاتي كِ در ًملظ استزاتضيك تْيِ هي ضَد هوكي است ًياس تِ تذاٍم داضتِ تاضذ هثل ٍلتي كِ ًَع كاال
خيلي حساط است ٍ تاجاى اًساى ّا سز ٍ كار دارد هاًٌذ دارٍّايي كِ در يك كارخاًِ دارٍساسي ساختِ هي
ضَد ،السم است در سهاًْاي هعيٌي تغَر هٌظن آسهايص ضًَذ ٍ يا تِ عَر پيَستِ ٍ هذاٍم كٌتزل گزدًذ .در
چٌيي ضزايغي دستگاُ كٌتزل در حميمت تايذ تِ عٌَاى يكي اس ايستگاّْاي عولياتي در فزايٌذ ساخت ًصة
ضَد.
 -4الذاهات اصالحي :عثيعي است كِ كليِ هزاحل فَق تِ هٌظَر الذام تزاي جلَگيزي اس اضتثاُ ٍ اًحزاف در كار ٍ
تغثيك اجزاي كار تا تزًاهِ ّا ٍ ّذفْاي پيص تيٌي ضذُ هي تاضذ ٍ چٌاًچِ الذام السم تزاي اصالح تِ عول
ًيايذ اًجام ايي هزاحل ًيش تي ًتيجِ است ٍ ّيچگًَِ آثار هثثتي اس اجزاي آًْا تِ جاي ًخَاّذ هاًذًَ .ع ٍ
هيشاى عوليات اصالحي تستگي دارد تِ دلت ٍ صحت عولكزد سيستن ٍ همذار اًحزاف آى اس ّذفْا ٍ تزًاهِ ّاي
پيص تيٌي ضذُ ،احتوال ايٌكِ عوليات اًجام ضذُ كاهال تا تزًاهِ ّا هٌغثك تاضذ ٍ داراي ّيچگًَِ اًحزاف يا
تغييزي ًسثت تِ پيص تيٌي ّا اًجام ضذُ ًثاضذ تسيار كن است ٍ ايي يك اهز رٍضي عثيعي است كِ عذم
دستزسي تِ ّوِ اعالعات در سهاى تزًاهِ ريشي ،هسائل ٍ هطكالت هتعذدي را در حيي اًجام عوليات تِ ٍجَد
هي آٍرد كِ ًياس تِ تجذيذ ًظز در تزًاهِ ريشي ّا ٍ پيص تيٌي ّاي هجذد در ًيزٍي اًساًي ،هيشاى اهكاًات ٍ
سزهايِ گذاري هَاد ٍ هصالح ٍ رٍش ّا ٍهتذّاي هَرد استفادُ را ضزٍري هي ساسد.
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