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رّثر هعظن اًقالب اسالهی :هشدم حك داسًذ ثؼذ اص گزضت صهبى هؼمَلی ،اص هسئَالى ّش یه اص ثخصّب سؤال وٌٌذ وِ ًتیجِی وبس
ضوب چیست؟ ثبیذ خَدتبى سا ثشای پبسخگَیی آهبدُ وٌیذ .ثبیذ وبس سا ثِگًَِای تٌظین وٌیذ وِ ثتَاًیذ هحػَل ٍ ًتیجِی آى سا ثِ
هشدم ًطبى دّیذ ٍ دلیل ًمبیع آى سا ثبص گَییذ .هشدم حسبثگش ٍ َّضیبسًذ ;( .ضْشیَس ;)869
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ضبیذ اگش سٍصی اص هشدم وَچِ ٍ خیبثبى دسثبسُ ضَسای ضْش ثپشسیذ ،ووتش وسی است وِ اعالػی دلیك اص ٍظبیف ،اختیبسات ،الذاهبت ٍ
حتی ًبم اػضبی آى داضتِ ثبضذ .ثشخالف تفىش سایج ،ضَسای اسالهی ضْشّب ثِ ػٌَاى پبسلوبى ضْشیًْ ،بدی تبحیشگزاس ٍ داسای اختیبسات
فشاٍاى هی ثبضذ.
ّویي ون تَجْی ثذًِ ػوَهی هشدم ٍ ثؼضب ًخجگبى جبهؼِ ،ػلت الؼلل الذاهبت ،تػویوبت ٍ سیل گزاسی ّبی ًبغَاثی دس ػشغِ
هذیشیت ضْشی ثَدُ ٍ خَاّذ ثَد وِ دس ایي ثیي ضشٍسی است ًخجگبى ثب حسبس سبصی ،ػوَم هشدم سا ثِ حسبة وطیً ،مذ ٍ ثشسسی
ػولىشد ًوبیٌذگبى خَد دػَت ًوبیٌذ.
هتبسفبًِ ثشای ایي هْن تبوٌَى هالن ّبی هذًٍی ٍجَد ًذاضتِ ٍ ّویي هسئلِ ثبػج آى ضذُ تب ثشخی ًوبیٌذگبى ّن ،خَد سا اص حسبة
وطی ٍ ًظبست هؼبف ثذاًٌذ.
دس ّویي ساستب چٌذی پیص پبیگبُ خجشی-تحلیلی «لبغذًیَص» ثشای اٍلیي ثبس ،سؼی ًوَد ایي هالنّب سا اص صثبى ًوبیٌذگبى ضَسای
ضْش دٍهیي والًطْش وطَس ٍ ثشخی فؼبالى حَصُ ضْشی استخشاج ًوبیذ.
هَاسد صیش جوغ ثٌذی پشًٍذُ ی «ضیَُّبی سٌجص ػولىشد فشدی اػضبی ضَساّبی ضْش» دس ایي پبیگبُ خجشی هیثبضذ وِ هبحػل
لشیت ثِ 58هػبحجِ ثب اػض بی ضَسا ٍ فؼبالى حَصُ ضْشی ٍ چٌذ سٌذ هحتَایی است .لبثل روش است هالنّبی صیش ثشای ثشسسی
ػولىشد فشدی ًوبیٌذگبى ثَدُ ٍ ثشسسی ػولىشد وویسیًَی ٍ ولیت ضَسا ًیض لبثل ثحج ٍ ثشسسی هیثبضذ.
* * *
ترخی از هالکّای کوی ٍ کیفی کِ هیتَاى از آى ّا تِ عٌَاى سٌجِ ای ترای تطخیص ًسثی ٍضعیت عولکرد اعضای
ضَراّای اسالهی ضْر ٍ رٍستا ًام ترد تذیي ضرح است:

* ضاخصّا ٍ هالکّای سٌجص ٍ تررسی عولکرد فردی:
ً .8ظن حضَس(غیجت ٍ تبخیش) دس غحي ػلٌی ٍ وویسیَىّب
 .5ثشسسی ووی ٍ ویفی ػولىشد دس وویتِّبی ًظبستی هٌبعك ضْشداسی
 .6ثشسسی ووی ٍ ویفی ػولىشد ثِ ػٌَاى ًوبیٌذُ ضَسا دس سبصهبىّبی تبثؼِ ضْشداسی
 .7استجبعبت هشدهی ثب حضَس دس دفتش هاللبت ػوَهی ٍ دیگش سٍشّب(هسبجذ ،تطىلّب ٍ)...
 .8ثبصدیذّبی هیذاًی هشتجظ ثب ٍظبیف تخػػی
 .9ون ٍ ویف عشح ّبی پیطٌْبدی ٍ عشحّبی تػَیجی ٍ پیگیشی آى تب هشحلِ اجشا
 .:هیضاى ٍ ویفیت هذاخالت دس تػوین گیشی ٍ تػوین سبصیّبی وویسیًَی
; .هیضاى تَجِ ثِ التضبئبت ًظبم ضَسایی(ّوگشاییٍ ،حذت ٍ تجؼیت اص خشد جوؼی)
< .ثشسسی هیضاى استجبط فؼبلیتّبی ػضَ ثب ٍظبیف هػَة ضَسا
 .81فؼبلیتّبی فَق ثشًبهِ دس ساستبی ٍظبیف ضَسا
 .88ثشسسی ضؼبسّبی ایبم اًتخبثبت ٍ هیضاى تحمك آى
 .85ثشسسی ثشًبهِّبی گزضتِ ،فؼلی ٍ آتی ًوبیٌذُ
 .86ثشسسی تٌبست تخػع ػضَ ثب وویسیَى
 .87ثشسسی هیضاى هغبلؼِ ٍ تحمیك ػضَ اص عشیك ثشسسی ًغك ٍی دسثبسُ لَایح ٍ عشح ّب دس غحي ػلٌی

 .88استجبط ثب ًخجگبى ٍ تطىل ّب ثشای استفبدُ اص ًظشات آًْب ثشای تػوین سبصی وویسیًَی
 .89ثشسسی هیضاى حضَس ٍ هطبٍسُ ثِ وویسیَىّبی غیشػضَ
 .8:ثشسسی دسگیشیّب ٍ هطبغل ثیشًٍی غیشهَجِ ػضَ
; .8ثشسسی سیستن ثىبسگشفتِ ضذُ ػضَ ثشای ضٌبسبیی آسیتّب ٍ اسائِ ساُ حل
<ٍ .8ضؼیت اداسُ وبسگشٍُ تخػػی(ریل وویسیَى ّب) هحَل ضذُ ثِ ػضَ
 .51ثشسسی ضیَُ استفبدُ اص ًظشات وبسضٌبسی عیفّب ٍ جشیبىّبی هختلف
 .58استجبط ثب هذیشیتّبی والى ضْشی ٍ هلی ثشای پیطجشد اّذاف ضَسا ٍ ضْشداسی
 .55الذاهبت اثتىبسی دس ساستبی ٍظبیف تخػػی(ّوبًٌذ احیب ثشخی لَاًیي فشاهَش ضذُ)
 .56تؼییي سغح ًگبُ ساّجشدی اػضب ًسجت ثِ هسبئل والى ضْشی
 .57لبًَى گشایی ٍ اخالق هذاسی دس جلسبت غحي ػلٌی
 .58اسائِ داٍعلجبًِ گضاسش ثِ سسبًِ ّب ٍ هشدم
 .59ون ٍ ویف ٍ چگًَگی ًظبست ثش ػولىشد خُشد ٍ والى ضْشداسی
 .5:هیضاى تغبثك آسا ٍ ػولىشد اػضب ثب هالن ّب ٍ اسصشّبی هذًظش اهبم ٍ سّجشی

* رٍشّا ٍ قالةّای سٌجص ٍ تررسی عولکرد:
 .8اػالم ّیئت سئیسِ ٍ سٍاثظ ػوَهی ضَسا
 .5اسصیبثی تَسظ هشدم
 .6اسائِ گضاسش تَسظ ػضَ
 .7پشسصگشی اص اّبلی سسبًِ
 .8پشسص گشی اص هجشیبى لَاًیي ضَسا دس ضْشداسیّب
 .9پشسصگشی اص ًخجگبى ٍ داًطگبّیبى
 .:ثشگضاسی هیضگشدّبی تخػػی
; .تحلیل ٍ ثشسسی ًغك ّب ٍ هػَثبت غحي ػلٌی ضَسا
< .تطىیل وویتِ ای ثی عشف ٍ هَسد لجَل اػضب
 .81حضَس ًخجگبى ٍ تطىلّب دس وویسیَى ّب ٍ غحي ػلٌی

* هالحظات هَردًیاز در سٌجص عولکرد یک عضَ:
 .8ثشخی اػضب ثش خالف تخػع ٍ ػاللِ ثب سای دیگش افشاد دس وویسیًَی ػضَ ضذُ اًذ .دس ایي ثیي ثشخی ّب ،ون وبسی خَد سا
ثِ ایي ثْبًِ تَجیِ هی وٌٌذ.
 .5تَجِ ثِ ػذم ثِ ثبصی گشفتِ ضذى یه ػضَ ٍ سػبیت ًطذى تَصیغ غحیح هسئَلیت ّب دس وویسیَى
 .6تَجِ ثِ هطغلِ ّب ٍ دسگیشّبی ػضَ دس هسئَلیت ّبی ّن اسص ٍ وبهال هشتجظ دس دیگش هجبهغ
 .7تَجِ ثِ ٍظیفِ لبًَى گزاسی ٍ ًظشیِ پشداصی ضَسا ثِ جبی ٍظیفِ اجشایی(ٍظیفِ اغلی ضَسا لبًَى گزاسی است ًِ وبسّبی
اجشایی)
 .8تَجِ ثِ غیجتّب ٍ تبخیشّبی هَجِ
 .9تَجِ ثِ تَلؼبت لبًًَی اص ضَسا ٍ ٍظبیف اػضب ٍ وویسیَى ّب
 .:لضٍم تغجیك گضاسش ػولىشدّبی اػالهی اػضب ثب هجبًی ٍ ضبخعّبی هذًظش اهبم ٍ سّجشی
; .تَجِ ثِ لضٍم سٌجص ولیت وویسیَى ّب ٍ ضَسا ػالٍُ ثش سٌجص فشدی
< .تَجِ ثِ دلیل تبم ًجَدى پشوبسی ثشای ػولىشد خَة
 .81تفىیه ثیي ػولىشد خَة ٍ حضَس سسبًِ ای ثیطتش ػضَ تَسظ سسبًِ ّب
 .88غحت سٌجی گضاسش ّب ٍ آهبس اػالهی دسثبسُ ػولىشدّب

* ًکات ،ضاخص ّا ٍ رٍش ّای هذًظر رّثر هعظن اًقالب(:ترگرفتِ از ٍیژُ ًاهِ سٌذ ضْر اسالهی)
 .8دستشسی آسبى هشدم ثِ اػضب
 .5ت َجِ ثِ چْبساغل تسْیل ،تسشیغ ،تىشین ٍ اػتوبد سبصی دس هشاجؼبت هشدهی
 .6پبفطبسی ثش سػبیت دلیك لَاًیي ٍ ػذم تخغى اص آى ثب حیلِّبى ضجِ لبًًَى ٍ لبًَى فشٍضی
 .7ػذم هوبضبت ثب فسبد
 .8خذهت ثِ هشدم ثب سٍحیِ ثسیجی
 .9ػذم پشداختي ثِ اهَس غیشهشتجظ ثب ٍظبیف
 .:تَجِ ثِ تفبّن ٍ ّوذلى ٍ دٍسی اص هٌبلطبت سیبسى ٍ جٌبحى
; .سبدُ صیستی ػولی
< .استفبدُ اص سٍشّبی ػلوی ٍ هحممبى ثشجستِ دس اداسُ ضْش
 .81ووه وشدى ٍ فشغت دادى ثِ ضْشداس ثشگضیذُى خَد ٍ لضٍم هسَلیت دادى ٍ پبسخ گشفتي
 .88سػبیت ٍیژُ هحشٍهبى ٍ اٍلَیت دادى ثِ هٌبعك هستضؼفًطیي ٍ ًگبُ ػذالت گستش ثِ هحلِ ّب ٍ اضخبظ هحشٍم
 .85تَجِ ثِ وست دسآهذ اص یه ساُ لبًًَى هؼمَل ثى ضشس ٍ فبلذ ًتبیج سَء
 .86آلَدُ ًطذى ثِ اسشاف ٍ ّذس ًذادى ثیتالوبل ثب تجوالت صائذ ٍ سفشّب ٍ هشاسن غیشالصم تَسظ ضَسا ٍ ضْشداسی
 .87آسبى سبصی خذهت سسبًی ٍ ػذالت ٍ فشاگیشی دس خذهبت ضْشی
 .88تَجِ ثِ ًیبصّبی جبًجبصاى ٍ هػذٍهبى جسوی
 .89تَجِ ٍیژُ ثِ ثبًَاى ٍ جَاًبى

 .8:تأحیشًبپزیشى اص ًفَر حشٍتوٌذاى ٍ جبرثِ حشٍت
; .8خذهبت هتٌَع اص جولِ سبختوبىسبصیّب ،احذاث خیبثبىّبً ،بهگزاسیّب ٍ صیجبسبصیّب ثبیذ ضوي ّوخَاًی ثب پیطشفتّبی
سٍص ،ثب هؼوبسی ایشاًی ،اػتمبدات دیٌی ،ثبفت اجتوبػی ٍ ضشایظ آة ٍ َّایی ّش هٌغمِ ًیض هتٌبست ثبضٌذ.
< .8تَجِ ثِ عشاحی ضْش اسالهی ثِ گًَِ ای وِ=
o

عشاحی فضبّب ثبػج احسبس گشایص هشدم ثِ هؼٌَیبت ضَد.

o

اّل دیي ٍ پشّیضگبسی ٍ پبسسبیی دس فضبّبی ضْشی احسبس اهٌیت هی وٌٌذ.

o

اّل فسبد ثشای فسبدضبى احسبس ًباهٌی هی وٌٌذ ٍلی خَدضبى احسبس اهٌیت داسًذ.

o

تشٍیج فشٌّگ ًظن ٍ لبًَى

o

استمشاس ثخطیذى ثِ جَ اسالهى ٍ فشٌّگىِ سبلن

o

گستشش ًوبدّبی دیي ٍ اخالق

o

تَسؼِ فضبی سجض ٍ اّتوبم ثِ سالهت هحیظ صیست

o

هتجلی ثَدى فشٌّگ ایشاًی ٍ ثٌب ٍ هؼوبسی ایشاًی ٍ اسالهی

o

سػبیت صیجبیی ٍ استحىبم ثٌبّب

