
 

 

 

 دیدگاه از الگوی ارزیابي عملکرد منابع انساني مقاله پژوهشي: 

 ي(العال مدظله)مقام معظم رهبری  

  2رضا یداللهی، 1ینور اکبر
 

 71/21/98پذیرش مقاله:                                                                       71/71/91دریافت مقاله: 
 

  چکيده

اسا.  موقییا. ساازمان باا ت ادا        باتجرباه نیروی انسانی سالم, مااهر و  ، ارزشمندترین سرمایه هر سازمان

 ابزارهاای آاااهی از   تارین  مهمآن سازمان ارتباط مستییمی  ار   یکی از  باانگیزهکارکنان و مدیران کارآمد و 

  یابی عملکر  مدیران و کارکنان آن اس. کیفی. و کمی. سرمایه انسانی ارز

بایش از اششاته نیااز باه بررسای      ، قنّاوراناه محیطی و تنوع  یها چالشتوجه به با  ها سازمان ر حال حاضر 

جلاوایری   یراهبُار  و از غااقلگیری   داکر هیپرقابتی را  یها طیمحامکان رقاب.  ر ند  ارند تا بتوانعملکر  

  دننمای

از نگاه مقام معظم  رهرمری    منابع انسانی عملکرد ی به الگوی ارزیابیابیدست حاضرتحقیق اصلی  هدف

ی  ا ه بنیا  )اراند  تئاوری   پر از هینظربو ه اس.  نوع تحییق کاربر ی و روش آن  ی(العمال  مدظله) یا خامنهامام 

  1631تاا   1631هاای  )بیانات ساال ها  ا هی آور جمعی نسب. به ا کتابخانهکه محییین از طریق مطال ه  اس.

 MAXQUDA 10 اقازار  نارم تحلیا  محتاوا و افتماان و باا اساتفا ه از       قان اقدام و بیانات م ظم له را باا  

  اند  ا هی و تحلی  قرار مور بررس

ی مارتبط باا   هاا  اازاره تحییق، ضمن تحلیا  بیاناات،    سؤاالت، محییین  ر پاسخ به ایج تحقیقنت بر اساس

ی و بررسی نمو ه و نتایج آن را که شاام   اواول ارزیاابی، قرآیناد ارزیاابی،      بند  ستهموضوع را استخراج، 

به هماراه   م ظم رهبری، از  یدااه میام اس.پیامدهای ارزیابی عملکر  مراجع ارزیابی، نتایج ارزیابی، آثار و 

  اند نمو هالگوی ارزیابی عملکر  منابع انسانی ارائه  

 ، داده بنیادی(العال مدظله)ارزیابی عملکرد، منابع انسانی، مقام معظ  رهرریواژگان کليدی: 

                                                           
   a.noori@sndu.ac.irی مدیری. راهبر ی نظامی  انشگاه عالی  قاع ملی)نویسنده مسئول   ا  انشجوی  کتر 1

  انشگاه عالی  قاع ملیمدیری. راهبر ی نظامی   کتری آموخته  انش - 2

 فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیك

 8931پاییز   77سال هفده ، شماره 

 857-871، از صفحه هشت مقاله 
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 مقدمه

نیاط قوّت و ض فتان را بسنجید و بدون ت صا   اور  کنیاد  از نظارات اقارا   لساوز  ر ایان       » 

طبی ا    طاور  بهرا که  چار ض ف یا عملکر  نامطلوب هستند،  یکسان آن اور  حتماً استفا ه کنید  

 هید  اما  ر کنار آن، مادیر  را هام کاه خاوب عما        مختلف مور  ت رض قرار م  های شک به 

پس ارزیاب  و مترت  بار ارزیااب  و تیاویم عملکر هاا، بایاد برخاور        .…حتماً تشویق کنید کر ه،

 ر  یادار باا    ال االی  ظلاه )ماد ایحضارت اماام خامناه   بیاناات  «) متناس  با نوع و سطح عملکر  باشاد  

  1615 و اعضا  هیئ.  ول. سال جمهور سیرئ

مبتنی بر تجهیزات هستند نیروی  عمدتاًکه  ها آن ترین قنیارزشمندترین سرمایه هر سازمان حتی  ر 

آن  باانگیزهاس.  موقیی. سازمان با ت دا  کارکنان و مدیران کارآمد و  باتجربهانسانی سالم, ماهر و 

کیفی. و کمی. سرمایه انساانی   ابزارهای آااهی از ترین مهمسازمان ارتباط مستییمی  ار   یکی از 

  آن اس. یابی عملکر   مدیران و کارکنان ارز

و همچناین تهدیادات    قناوراناه  تناوع   ،محیطی یها چالش ر برخور  با  ها سازمان ر حال حاضر 

که  ر جه. حفظ خویش با آن روبرو هستند بیش از اششته نیااز باه بررسای عملکار       یا ندهیقزا

رقاابتی را باه    یها طیمح   ر حییی. بررسی منظم عملکر  اس. که امکان رقاب.  ر باشند یمخو  

  دینما یمجلوایری  ها آن یراهبُر  ا ه و از غاقلگیری  ها سازمان

شو   کیفی., اثربخشای مادیری.    مهم راهبر ی تلیی می بنابراین، بررسی نتایج عملکر ، یک قرایند

هاای توسا ه و رقااه جام اه اسا.  ارزیاابی        حیاتی تحیق برنامه کننده و و عملکر  آن عام  ت یین

تارین   شو   اار  ر سا ه های کارایی بیان می استفا ه از منابع  ر قال  شاخص ر ب د نحوهعملکر   

تصمیمات  میزان کارایی  رواقعنسب.  ا ه به ستا ه را کارایی بدانیم، نظام ارزیابی عملکر   ت ریف،

  هد   می قرار مور سنجشمدیری.  ر خصوص استفا ه بهینه از منابع و امکانات را 

موجاو  باا وضاع     ایری عملکار  از طریاق میایساه وضاع     از اندازه اس. عبارتارزیابی عملکر   

 م ین باشاد   یها یژایو که خو  واجد شده نییت های از پیش  شاخص اساس برآل  مطلوب یا ایده

ایری و میایساه میازان و نحاوه     و اندازه توان قرایند سنجش نظام ارزیابی عملکر  را می طورکلی به

م ین  ر  امناه و حاوزه تحا. پوشاش م این باا        ابی به وض ی. مطلوب با م یارها و نگرش ستی

 .اس.بازنگری، اوالح و بهبو  مستمر آن  باهدفهای م ین و  ر  وره زمانی م ین  شاخص
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با تحوالت بسیاری هم  ر محیط ملای و   مسئله اساسی این اس. که، نیروهای مسلح  بیان مسئله: 

و هم  ر ساختارها و سازمان نیروی انسانی روبرو بو ه اس.  تحوالت ساریع و پرشاتاب    یا منطیه

ی ارزیاابی عملکار  متناوع  ر    هاا  نظاام ، وجاو   هاا  سازماننیروهای مسلح، ت د   ر سطح سازمان 

باازنگری  ر نظاام    لزوم توجه باه   ،و همچنین تهدیدات موجو   ر منطیه و کشورنیروهای مسلح 

 نیتار  مهام نمو ه اس. و  ر ایان راساتا    ریناپش اجتنابرا   ر سطح نیروهای مسلح ارزیابی عملکر 

 ،عملکر  آن اس. و با توجاه باه پیچیادای سااختارها     یک سازمانمالک موقیی. و عدم موقیی. 

کارآماد و ت االی    ،ریپاش  ان طااف جاامع,   ،برخور اری از یک الگوی  قیق ،حاکم یقناورسازمان و 

  وچنادان اهمیتای   ،شاوند  یما که مغز سازمان  محساوب   سرمایه انسانیمحور  ر ارزیابی عملکر  

    ابدی یم

 غدغه اولی تحییق  ستیابی به یاک الگاوی ارزیاابی عملکار  مناابع انساانی، مبتنای بار          بنابراین

ی و قرمانده  م ظم کا  قاوا   میام م ظم رهبر های  یدااهاز منابع  ینی و  منب ث و ینی  های آموزه

  باشد یم ال الی  )مدظله ای خامنهامام 

ی  ینی  ریاق. ها آموزهاز منابع و  ی رست به توان یماهمی. و ضرورت موضوع ارزیابی عملکر  را 

 ذَرَّةٍ مِثْیَاالَ  یَ ْمَ ْ وَمَن یَرَهُ خَیْرًا ذَرَّةٍ مِثْیَالَ یَ ْمَ ْ قَمَن: »دیقرما یمکر   خداوند مت ال  ر قرآن کریم 

 یا ذره انادازه  باه و هر کاس   ندیب یم را آنی کار خوب کند پا اش ا ذره اندازه بههر کس  1 «یَرَهُ شَرًّا

 « ندیب یم را آنکار بد کند جزای 

 : دیقرما یم ر قرازی به مالک اشتر السالم  )علیهموالی متییان علی

ِِنَّ قِای َذلِاَک تَْزهِیادًا ِلَلهْاِ  الِِْحْسَااِن قِای         وَ لَا یَکُونَنَّ الْمُحْسِنُ وَ الْمُسِی » ُء عِْندََک بِمَنِْزلٍَة سَوَاٍء قَا

باید اقرا  نیکوکاار  الِِْحْسَانِ وَ تَدْرِیباً لِلَهْ ِ الِِْسَاءَةِ عَلَ  الِِْسَاءَةِ وَ أَلْزِمْ کُلًّا مِنْهُمْ مَا أَلْزَمَ نَفْسَهُ  هراز ن

و بدکار را  ساز  یم  رغب. یبو بدکار نز  تو به یک پایه باشند که آن، نیکوکار را از نیکویی کر ن  

 2«   هریک از ایشان را به آنچه ازیده جزا  ه  ار  یمبه بدی کر ن وا 

 بیان کرد: گونه نیااهمیت و ضروت تحقیق  را  توان یم طورکلی به

 تواناد  یمآن،  جیشده و ترتی  اثر  ا ن به نتاارزیابی عملکر   یالگو کیبه  اقتنیموج   س. ا 1

 کند کمک انسانی  ارتیاء منابعبه 

                                                           
 7-1آیه  سوره زلزله،ا  1

 ، نهج البالغه56نامه ا  2
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ا ارزیابی و محاسبه منصفانه عملکر ، آرامش وجدان و رضای. خاطر سرمایه انسانی را به  نباال  2 

  ار  

 کند راهم میمنطیی را قم یارهای ا زمینه ارزیابی وحیح، اوولی و متناس  با 6

ساالم را تیویا. و روحیاه متخلفاان را      یهاا  روحیاه انساان  ی الگوی ارزیابی مناس  ریکارا بها 1

   کند تض یف م 

 کند ا به قراهم شدن زمینه ایجا  تحرک و نشاط  ر بین کارکنان و مدیران کمک می5

سارمایه انساانی کماک     یت اال  وا امکان شناسایی نیاط قوت و ض ف اقرا   قاراهم و باه رشاد    3

  کند یم

 اهداف تحقیق:

 تحقیق اصلی الف م هدف

  ی ال ال مدظله)ی ا خامنهمنابع انسانی از نگاه میام م ظم رهبری امام عملکر    ستیابی به الگوی ارزیابی

 ب م اهداف فرعی  

 ی ال ال مدظله)ا تبیین قرآیند ارزیابی عملکر  منابع انسانی از منظر میام م ظم رهبری 1

 ی ال ال مدظله)اوول اساسی ارزیابی عملکر  منابع انسانی از منظر میام م ظم رهبری تریین ا 2

 اول )اصلی(: سؤال

 کدام اس.؟ ی ال ال مدظله) ا الگوی ارزیابی عملکر  منابع انسانی از منظر میام م ظم رهبری 

 کدام اس.؟  یال ال مدظله)قرآیند ارزیابی عملکر  منابع انسانی از منظر میام م ظم رهبری دوم : سؤال

کادام    یال ال مدظله)اوول اساسی ارزیابی عملکر  منابع انسانی از منظر میام م ظم رهبری  سوم: سؤال

 اس.؟

و تحیاق اهاداف پاژوهش باا رویکار  آمیختاه و روش        ساؤاالت محییین برای رسیدن به پاساخ  

تاا  1631ی هاا  ساال که شام  مجموعاه بیاناات    ها  ا هی آور جمعی  ا ه بنیا  نسب. به پر از هینظر

تحلیا  محتاوا و افتماان و باا اساتفا ه از       قان ی اقدام و با ا کتابخانه، از طریق مطال ه اس. 1631

با استفا ه   امیدواریم نیروهای مسلح، اند  ا هقرار و تحلی   یمور بررس MAXQUDA 10 اقزار نرم

 باه بالنادای و ت االی   ضمن ق ال کر ن نظام ارزیابی عملکر  منابع انسانی د نبتوان این رهنمو ها از

  دنکمک نماینیروهای مسلح 

  



 ی ال ال مدظله) یدااه میام م ظم رهبری  الگوی ارزیابی عملکر  منابع انسانی از  131 

 مباني نظری

  شناسيپيشينه: 

بررسای ارزشایابی   هاایی زیاا ی  ر خصاوص      هد  مطال ات و پژوهشها نشان می بررسی پیشینه

های ارزشیابی و همچنین مطال ه تطبییی مکانیزم ارزشیابی عملکار    ، طراحی مدلعملکر  کارکنان 

ی  انشاگاهی اسا. کاه    ها نامه انیپاکارکنان ا اری وورت ارقته اس.  یک  سته از این مطال ات، 

هاا و یاا   کارکناان ساازمان  هاا  ر ماور    ولای اکثار آن   اند شدهنوشته  ها یستگیشای ها مدلپیرامون 

ت الی  اهلل رضوان)ی کوچک انجام ارقته و مور ی پیدا نشد که موضوع ارزشیابی را از نگاه امام ها شرک.

که مربوط باه   ها نهیشیپی قرار  ا ه باشند  بنابراین ت دا ی از مور بررسو یا میام م ظم رهبری  علیاه  

ل  پروژه تحیییاتی و یا  ر میطاع رسااله  کتاری    های اخیر و  ر قاسال و  رنیروهای مسلح بو ه 

 ارائه ار ید    ریزها به شرح ی و نتایج آنمور بررسانجام شده اس. 

تحلی  چگونگی ارزشایابی عملکار  کارکناان    »  کتر احمدرضا سنجری  ر پروژه خو  تح. عنوان

وضا ی.   1631 ر ساال  « مدل راهبر ی بومی برای نیروهای مسالح  ارائهی نظامی و ها سازمان ر 

ی قرار  ا ه که  ر انتها مور بررس قاعی و انتظامی را  -ی نظامیها سازمانموجو  ارزشیابی کارکنان 

ی طراحا » به یک مدلی  ر این زمینه رسیده اس.  آقایان نیکوکار هم  ر رساله خاو  تحا. عناوان   

الگویی ارائاه  ا ه کاه ایان     1611 ر سال « آموزشی نیروهای مسلح  الگوی ارزیابی عملکر  مراکز

توانایی سنجش عملکر  مناابع   ،شاخص عملکر ی 133با چهار سازه سیستمی، یاز ه م یار و  الگو

  مسلح را خواهد  اش. یروهایراهبر ی نظام آموزش عالی ن

 مفهوم شناسي: 

   133، 1613لغوی واژه ارزیابی به م نی ت یین ارزش چیزی اس.  )م ین  ازنظر :ارزیابي

  ، وزن کر ن اس.یریا اندازهبه م نی : سنجش

  باه  133،:1621 هخدا )جلد پنجم ، نامه لغ.ی ارزیابی  ر  واژهبا اندکی اغماض، ارزشیابی م ا ل 

 آمده اس.« عم  یاقتن ارزش هر چیز» م نی 

، 1613لغوی به م نی بها، قیم.، ارج، شایستگی، قابلیا. و اساتحیاا اسا.  )م این      ازنظر :ارزش

133   
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رقتاار ، سابک     ربااره ی اطالعاات و ارائاه باازخور  باه کارکناان      آور جمعارزیابی شام   ارزیابي: 

  27ص 1611یی،رزایم یعل، وا ا پور. ) اس ها آنی ها مهارتبرقراری ارتباط، یا 

-هاا و ضا ف  ها و کاستیها و تواناییعملکر  کارکنان و ت یین شایستگینظامند  سنجش :ارزشيابي

   131: 1612باشد  )خدمتی و همکاران، های آنان، نسب. به یک شغ  خاص می

 وی کارکنان عبارت اس. از  قرایناد ت یاین میازان لیاقا.     ها یستگیشاارزشیابی  ارزشيابي شایستگي:

  133های مختلف  ر سازمان  )همان، انجام  ا ن وظایف و مسئولی. ازلحاظیی کارکنان، توانا

ی کارکنان و بررسی عملکر  آنان  قرآیندی رسامی  ر ساازمان اسا. کاه از     ها یستگیشاارزشیابی 

ی مختلاف مور سانجش و ارزشایابی  قیاق قارار      ها بخشاز کارکنان و مسئوالن  کی هرطریق آن 

ی رشد و تکام  آناان  ها نهیزم، است دا ها و ها یتوانمندو نیز،  ها آن، تا چگونگی عملکر  رندیا یم

    137بررسی و مشخص شو  )همان،

ی و لیاقا. قار ی  ر انتصاابات    سنجش و قضاوت  ر رقتارها، شایستگعبارت اس. از  ارزشیابی

   /113،  21، ماا ه    ولا.  ارزیابی کارکنان یی ستورال م  اجرا ) قانون استخدام کشوری وشغلی

    2/2/1631مورخ 

هاا  ر مشااغ     آن فاه یوظ سنجش سیستماتیک و منظم کار اقرا   ر رابطه با نحوه انجاام ،  ارزشیابی

     233: 1611) میرسپاسی، باشد یها برای رشد و بهبو  م محوله و ت یین پتانسی  موجو   ر آن

نحوه انجام کار مشاخص  ر  سنجش نسبی عملکر  انسانی  ر رابطه با  ، قرآیند ارزشیابی عملکرد

هاای   یک  وره زمان م ین،  ر میایسه با استاندار  انجام کار و همچنین ت یاین اسات دا  و ظرقیا.   

: ، 1671)حاجی شریف،  باشد یم ها  ر جه. به ق لی.  رآور ن آن یزیر منظور برنامه بالیوه قر  به

3     

منابع انسانی یاک ساازمان را ماور  ارزیاابی      هایارزیابی منابع انسانی، ق الی. ارزیابي منابع انساني:

 وهاای  مناابع انساانی    طور مختصر، ارزیابی منابع انسانی به کنترل کیفیا. ق الیا.    هد  بهقرار می

  1613:73لی،پر از  )قلیچها از استراتژی سازمان میآن .یحما

 چارچوب نظری 
 جایگاه ارزیابي عملکرد منابع انساني در قوانين و مقررات 

 ی کلی نظام اداری ها استیسم  8
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رعای. عدال.  ر نظام پر اخ. و جبران خدمات باا تلکیاد بار عملکار ، توانمناد ، جایگااه و       » 

   1« م یش. با توجه به شرایط اقتصا   و اجتماع  حداق شغ  و شاغ  و تلمین  یها یژایو

 قانون مقررات استخدامی  سپاه  پاسداران انقالب اسالمی  م  2

کا ر ثاب. و بسیجی ویژه را با توجاه باه عواما  زیار و      کارکنانسپاه موظف اس. کلیه  - 76ما ه  

 نامه مربوطه مور  ارزیابی قرار  هد:  طبق آیین

 یتی   امن -ی سیاسی ها .یوالحاسالمی و  شئونرعای. موازین اخالقی و  -الف   

 یی و شایستگی  ر عملکر  و رعای. انضباط  کارااست دا ،  -ب  

 سیاسی و نظامی حین خدم.    -ی عییدتی ها آموزشنتایج  -پ 

 ی آما ای جسمانی  ر حین خدم. ها آزموننتایج سنجش و  -ت 

 ی خطرناک و سخ.   ها .یملمورانجام  -ث 

ناماه مربوطاه ماور      ع مختلاف بار طباق آیاین    سپاه  ر میااط  کارکنانسوابق و عملکر   - 71ما ه   

و یا سازمان مربوط و تصاوی  میاماات    روین یابیارزش ونیکمسو پس از تلیید  قرارارقتهارزشیابی 

ماه تلخیر  ر ترقیع و حداکثر  3این قانون با توجه به امتیازات مکتسبه از حداق   17مشکور  ر ما ه 

 ارشدی. برخور ار خواهند شد   یک سال 

 ( جا آقانون مقررات استخدامی ارتش جمهوری اسالمی ایران) م 9

سازمان عییدتی سیاسای،   لهیوس بهمکتبی  ازنظر ر کلیه مراح  خدم.  کارکنانوض ی.  - 73ما ه 

ارزیااابی  ونیکمسا کاارایی توساط    ازنظاارو  اطالعاات  حفاظا. ساازمان   لهیوساا باه امنیتای   ازنظار 

 ایر  تا  ر ترقی ات و انتصابات مالک عم  واقع شو     قرار می یمور بررس

یی، سازمان عییدتی سیاسای  ر زمیناه   کاراوزارت  قاع و ستا  مشترک  ر زمینه ارزیابی  -تبصره   

نامه اجرایی ملموریا.   والحی. امنیتی، آیین نهی رزم واطالعات حفاظ.والحی. مکتبی و سازمان 

 رسانند    ه و به تصوی  شورای عالی  قاع میمحوله  ر این ما ه را تهی

 م قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران )ناجا(  4 

سازمان عییدتی سیاسای،   لهیوس بهمکتبی  ازنظر ر کلیه مراح  خدم.  کارکنانوض ی.  - 76ما ه  

نیاروی انتظاامی ماور      لهیوسا  باه کاارایی   ازنظرو  اطالعات حفاظ.سازمان  لهیوس بهامنیتی  ازنظر

 ها  ر ترقی ات و انتصابات مالک عم  واقع شو     ایر  تا نتیجه آن ارزیابی قرار می

                                                           
 1613 سیاستها  کل  نظام ا ار  ابالغی سال 3بند  ا 1



 1631پاییز ، 77، شماره هفدهمسال  -قصلنامه مطال ات  قاعی استراتژیک   131 

یی، سازمان عییدتی سیاسای  ر زمیناه واالحی.    کارانیروی انتظامی  ر زمینه ارزیابی  - 1تبصره    

یی ملموری. محوله  ر اجرانامه  امنیتی، آیین .یوالح نهیزممکتبی و سازمان حفاظ. اطالعات  ر 

 کا  این ما ه را با هماهنگی وزارت کشور تهیه و پس از بررسی  ر ستا  ک  به تصوی  قرماندهی 

 رسانند   می قوا

نیاروی انتظاامی وارقاً توساط      کارکناان یی مشکور  ر ما ه قوا  ر ماور   کاراارزیابی  - 2تبصره   

ی سیاسای وارقاً توساط مسائولین آن     دتیا عی نساازما  کارکنانمسئولین نیروی انتظامی و  ر مور  

سازمان حفاظ. اطالعاات وارقاً توساط مسائولین آن ساازمان انجاام        کارکنانسازمان و  ر مور  

 پشیر    می

 ي (العال مدظله)ی ا خامنهارزیابي عملکرد از دیدگاه  مقام معظم رهبری امام 

نیاط قوّت و ض فتان را بسنجید و بدون ت صا   »  :م ترتیب اثر دادن به نتایج ارزیابی عملکرد8

را که  چار ضا ف   یکسان آن اور  کنید  از نظرات اقرا   لسوز  ر این  اور  حتماً استفا ه کنید  

 هید  اماا  ر   مختلف مور  ت رض قرار م  های شک طبی   به  طور بهیا عملکر  نامطلوب هستند، 

پس ارزیاب  و مترت  بر ارزیااب   .…حتماً تشویق کنید کنار آن، مدیر  را هم که خوب عم  کر ه،

-ظلاه )مدایامام خامنه)بیانات  «و تیویم عملکر ها، باید برخور  متناس  با نوع و سطح عملکر  باشد 

  1615 و اعضا  هیئ.  ول. سال جمهور سیرئ ر  یدار با ال الی  

بنابراین، شما باید  و کار انجام  هید: یک  اینکاه اوّل  » : م اولین گام ارزیابی و اصالح عملکرد2

بین خو تان و خدا، ومیمانه به خو تان برار ید نه از رو  تظاهر، یاا بارا  اینکاه کاس  یگار       

بکنید و ببینید این عی  آیا  ر شما هسا. یاا نیسا.  و      طور امان کند خو تان را یک ارزیاب  این

هم نشو ، تدریجاً س   کنید  از بدترین  باره کیطرف کنید  و لو تصمیم بگیرید بر جداًاار هس.، 

ترین خصوویات  که  ر  یگران  یدید و  ر خو تان هم سراغ کر ید، یک قهرس. تهیه  و نکوهیده

ها را  ر خو تان پاک  هم س   کنید یک  از آن بار کیکنید و قیط هم خو تان بدانید  هرچند وق. 

 یهاا  .یشخصا توانید بکنیاد  مان    کنید  شما که جوان هستید، این کار را خیل  خوب و راح. م 

کر ناد  نیااط ضا ف  اشاتند چاه نیااط        واق اً این کار را م  ها اینشناسم که  ا  را م  خو ساخته

شناسا    کر ناد   ر روان  را یا  اش. م  اه اینض ف اخالق ، چه نیاط ض ف رقتار  و شخصیت  

خواهد خجال. خو ش را برطرف کند، چه کاار بکناد  خصووایات     اویند آ م خجالت  اار م  م 

طور اس.  ی ن  همان چیزهای  که بو نش، شاما یاا هار انساان ساالم  را رناج        اخالق  هم همین
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  پرساش و پاساخ باا مادیران مسائول و        ر جلسهال االی   ظله)مدایبیانات امام خامنهبیانات «) هد  م 

  1677 سر بیران نشریات  انشجوی   سال

کنید؟)پرساش  انشاجوی  انشاگاه وان ت       ما    شما خو  را  ر پیشگاه خداوناد چگوناه ارزیااب    

  ال الی ظله)مدایامام خامنهامیرکبیر از 

اویم، نه ت ارف  ز  که م کنم  این چی م     ض یف  ارزیاب  من  ر پیشگاه خداوند خو م را بنده» 

  ض یف  هستم که مسئولی. سنگین  بر  وشم  اس.، نه مجامله  حییی. مطل  این اس.  من بنده

بیاناات  «)  من اس.، انجام  هم  کنم إن شاء اللّه آنچه را که بر عهده اشاشته شده اس. و تالش م 

  1673 ن  انشگاه ون ت  امیرکبیر سال  پرسش و پاسخ  انشجویا  ر جلسهال الی  ظله)مدایامام خامنه

  ر :م توجه به شایستگی معنوی افراد در کنار شرایط احراز و ارزیابی  عملکمرد مهم  اسمت   9

ی اعتیاا ی و  هاا  یساتگ یشای اقرا ، ضمن توجه به شرایط احراز مشاغ ، باید به ریکارا بهو  جشب

   یاا  اسا.  تلکیاد ارزیاابی عملکار  نیاز ماور       هاا  نیام نوی نیز توجه جدی شو  و  ر کنار همه 

، لاشا بایاد ضامن انتخااب  و     کناد  ینما انتخاب اقرا  الیق و کاار ان وارقاً کفایا.     گری  عبارت به

بو   ها آن،  همواره باید مراق  عملکر  ها سازمانبا ایمان و امین  ر  کار ان وی اقرا  الیق ریکارا به

    اس.م ارزیابی پویا و اثربخش و الزمه این مراقب. مستلزم وجو  نظا

اویناد ایماان    رنگ کر ن ایمان  ر جام ه اس.  ما   ها  ر راستا  کم تبلیغات  شمنان و پیروان آن»

چیس.؟! پاسخ این اس. که اار ایمان نباشد، لیاق. و کارآی  هم به کار نخواهاد آماد  قار   کاه     

و  زناد  ااار ایماان  اشا.، لیاقا.      کند و لطمه م  تر اس. اار ایمان نداش.، بیشتر  ز   م  الیق

مر مان باایمان، بالیاق.، کار ان و امین را اش برا  مر م مفید خواهد بو   بنابراین  عرضه و کار ان 

 ر  یدار جوانان اساتان  ال الی  ظله)مدایامام خامنهبیانات « )باشید  ها عملکر  آن انتخاب کنید و مراق 

  1611 سیستان و بلوچستان سال

اار » :ملکرد، آرامش وجدان و رضایت خاطر را به دنرال داردم ارزیابی و محاسره  منصفانه ع4

  این  ستگاه نسبتاً کوچک که  ر جایگاه ممتاز  قرار  ار  و  اش.،  ر طول ایان  وران   مجموعه

منصفانه قرار بگیر ، هم خو  این  ی مور محاسبهکه یک میطع طوالن  از یک استمرار کار  اس.  

مجموعه و من که با او سروکار  اشتم و هم کسان  که با چشم باز و وجدان بیدار، با این مجموعاه  

اناد یاا خواهناد  ا ،  چاار آراماش وجادان و        قارار  ا ه   اند یا کار آن را مور  ارزیااب   مواجه بو ه

  کار  ر نها  ریاسا.   ساله ران  وران هش.  همکا رضای. خاطر خواهند بو   لشا من از مجموعه
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 ر مراسم تو یع کارکناان نهاا    ال الی  ظله)مدایبیانات امام خامنه «)کنم  جمهور ، احساس رضای. م  

  1631 ریاس. جمهور  سال

کنناد  آ م خیاال    را پُر ما   ییها جدول، ااه  ها یب ضکار   برا  ارزیاب » م ثرت عملکرد واقعی:5

بیناد کاه     هناد، ما    وقت  جدول آ م را به  ساتش ما    که ی رحالاس.   کارکر هیدر کند که چ م 

طاور باشاد، واویالسا.      بیناد ااار روز قیاما. ایان     کناد، ما    اش سفید اس.  حساب که م  همه

هرحال، سپاهیگر  شما و  ر خدم. خدا و  ر خدم. مر م و انیالب بو نتان، ارزشش بایش از   به

انیاالب   حسااب  باه که یک  بخواهد قکر سیاس ، یا باقندا  سیاسا  خاو ش را    هاس. حرفاین 

 ر  یدار با قرماندهان ساپاه پاساداران انیاالب اساالم  و     ال االی   ظله)مدایبیانات امام خامنه «)بگشار  

  1633 سال هیقی یولرؤسا   قاتر نمایندا  

کاه متوقاع اسا.، امار مهما        ازآنچه رس.   به نظر من، ارزیاب » م ارزیابی صحیح امری مه :6

 ر  یادار باا وزیار قرهناگ و ارشاا  اساالم  و نمایناداان        ال الی  ظله)مدایبیانات امام خامنه)« اس. 

  1671 قرهنگ  جمهور  اسالم   ر خارج سال

بینانه باید اف. آنچه که  ر مث  امروز  اتّفااا   واقع  حیییتاً  ر یک ارزیاب » :نانهیب واقعم ارزیابی 7

اقتاا  و   ا  بو  که  ر تاریخ بشر اتّفاا م  حا ثه نیتر بزرگی مکرّم اسالم، نب  ب ث.  اقتا ،  ر لحظه

  خیل  عجی  و مهام و پرمااجرا و      ب ث.، قضیه اشاش.  قضیه تلثیر خو  را  ر زندا  بشر م 

 ر  یدار با مسئوالن و کاارازاران  ال الی  ظله)مدایبیانات امام خامنه« )و تلمّ  و  قّ. اس.  یبررس قاب 

  1675 نظام جمهور  اسالم  ایران به مناسب. عید س ید مب ث سال

پار از  نبایاد محادو یت      به نظر من  ر باب نظریه»  :م ارزیابی یعنی جدا کردن سره از ناسره1 

« و جادا کار ن ساره از ناساره همّا. شاو          ه باشد  بیشتر بایست  برا  نید و ارزیااب  وجو   اشت

  1677 الملل  کتاب سال پس از باز ید از یاز همین نمایشگاه بینال الی  ظله)مدایامام خامنه مصاحبه)

بالیم  نیروها  مسلح ما ارتش ما، ساپاه   امروز ما به نیروها  مسلح خو  م »:جانره همهم ارزیابی 3

و  ر جا  خاو    نوبه به، هرکدام ها سازمانمختلف مربوط به این  یها بخشما، نیرو  انتظام  ما و 

ا  هساتند       کاار    و ت هدات خو ، سرارمِ تاالش مؤمناناه و مخلصاانه    ها .یمسئول   و  ر حیطه

  راساخ، عازم و    ساز اس.  آموزش خوب، رقتار خوب، عملکار  خاوب، ارا ه   امروز ما سرنوش.

  از ابتکارهاا و   مختلاف، اساتفا ه   یهاا  بخاش آااه  همیشه بیدار، همبساتگ ، همادل   ر میاان    

هاا  مختلاف و  ر    که  ر وجو  یکایاک شاما هسا.،  ر ر ه   و است دا ها  اونااون   ها ینوآور
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-ظلاه )ماد ایبیانات امام خامناه  «)  عم ِ نیروها  مسلح باشد  اونااون، امروز باید برنامه یها سازمان

  1615  ر  یدار با نظامیان سالال الی  

ه، بایاد ایان     قضاائیّ  قاوّه   برا  ارزیااب  » ول محور و توجه به نتیجه ارزیابی:م ارزیابی محص81

م یار را به کار بگیرید  ببینید چیدر این حال. اعتما   ر مر م به وجو  آمده اس.  هار میادار باه    

و یاا    رود پنجاهوجو  آمده اس.، همان میدار شما موقّیید  اار نو   رود، اار هشتا   رود، اار 

  قضائیّه باه هماان    قوّه .وق آنشاء اللّه یک روز ود رود این حال. اعتما  به وجو  آید،  نااار 

  چیزهاا    هایم از ساازمانده  و بییاه    اندازه توقیق پیدا کر ه اس.  این تمهیدات  که ما انجام ما  

هاا      قضائیه و خانوا ه  ر  یدار مسئوالن قوه ال الی  ظله)مدایبیانات امام خامنه «)  این اس.  میدّمه

  1671 م ظم شهدا  هفتم تیر سال

من عرض کر م که مسئوالن کشور، امسال » ی:ازبندیامتم ایجاد رقابت با ارزیابی ، محاسره و 88 

اس.  این رقاب.،  رس. اسا. و ماور  رضاا      حقرا سال رقاب.  ر این کار بدانند  این رقاب.، 

، واحادها   هاا  بخاش   رقابا. هام باه ایان اسا. کاه هرکادام از        1«الْخَیْارَاتِ  قَاسْتَبِیُواْ»خداس.  

  بزرگ قرابخوانند    پس از اششا. چناد مااه یاا      اونااونشان را  ر سرتاسر کشور به این مسابیه

تار    آمار وحیح و  قیق و روشن کی کدامبکنند و ببینند      یک سال بتوانند یک محاسبه و ارزیاب 

هاا     ر خطباه ال الی  ظله)مدایبیانات امام خامنه «)امتیاز باشد  کی آنرسان  به مر م  ار  و   ر خدم.

  1612   تهران سال نماز جم ه

چا ،  ساتگاه    هاا  تادارکات   یکا  از  ساتگاه  » :ها سازمانم ارزیابی و نظارت یکی از ارکان 82

و نظاارت    هاا  ارزیااب    پرور  اس.  ی ن  کا رساز       بخش  یگر،  ستگاه شناس  و نخبه نخبه

هاای  اسا. کاه حکام را      ها  مدیریت  اس.، و بخش چهاارم،  ساتگاه   اس.  بخش سوم،  ستگاه

 ر  یدار مسئوالن قاوه قضاائیه و خاانوا ه شاهدا       ال الی ظله)مدایبیانات امام خامنه« )  مراقب. کنند   

  1616 هفتم تیر سال

ما وظایف   اریام   »:و..( ها استیسو شاخص باشد)وظایف ،  اریمع برباید مرتنی  ها یابیارزم 89

  نظاام   ه رمجموعا شاوند و   آیند و مشغول کاار ما    رویم  مسئوالن مختلف م  آییم و م  ماها م 

  ق ال و کارآمد نظام با  روند، لیکن مجموعه کنند و م  جمهور  اسالم  نیش خو شان را ایفا م 

هاا    اونه تغییر  جز تیوی. پیدا کند و به خو ش ببیناد  مثا  باازیکن    آمد و رق.ِ ماها نباید هیچ

                                                           
 سوره مائده 11،سوره بیره و 111ه ا آی 1
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تاالش  شو   اماا تایم مشاغول کاار خاو ش اسا. و        شو ، یک   اخ  م  یک تیم  یک  خارج م  

رو   روال کاار بایسات  تاداوم و     آیاد و یکا  ما      هد و به مصلح.، یک  م  خو ش را انجام م 

  کشور تصویر کر ه اسا.      نظام آن را برا  آینده باشد که مجموعه یا یکل یها اس.یساستمرار 

 ا ه  باه خاو  اختصااص      رواقعاز عمر این نظام را  یبخش کی  کار ِ هرکدام از ماها  البته  وره

 ساوم  کیکند، این  ر وضع کنون ، تیریباً  قرضاً وقت  یک  ولت   و  وره، هش. سال، ا امه پیدا م 

ماا از    م یارهاا  ارزیااب    هاا  ایان   نظام را اشغال کر ه و کار کر ه و تالش کر ه اس.   عمر همه

جمهور و اعضا  هیئا.   رئیس  ر  یدار باال االی   ظله)مدایبیانات امام خامنه «)کارهایمان بایست  باشد 

  1616  ول. سال

تابع این اس. که میدار آاااه    ها مل. ی  ربارهما   اار ارزیاب :» ندیقرما یمهمچنین  ر جای  یگر 

ها  ر اقدام را  بین  و شجاع. آن ها را بسنجیم، روشن   مل  آن ها را بسنجیم، میدار عزم و ارا ه آن

مار م الر و   بگاوییم ، باید هاس. مل.و  ها جم ی.در و قیم.   سنجش ق بسنجیم، اار این وسیله

ترین مر م کشورِ پهنااور ماا    و م یارها جزو برجسته ها مییاساین  حس  به  الرستانِ بزرگ،  منطیه

  1617  ر  یدار عموم  مر م الر سالال الی  ظله)مدایبیانات امام خامنه «)هستند 
ها   نامه استا  باید مداقع خالقی. و نوآور  و ابتکار باشد  البته ما باید آیین» م ارزیابی مستمر:84

ها  نانوشته، چاون خیلا  از    نامه ها  آموزش  و آیین نامه تحصیل  را اوالح کنیم  مرت  باید آیین

اً ماور   عوض شو ، اما  ائم هرروزقرار بگیر   نه اینکه   ها نانوشته اس.، مور  ارزیاب  نامه این آیین

باشد و  ر میاطع اونااون عوض شو   این، جزو کارها  بسیار مهم اس. که البته  ر ایان    ارزیاب 

« تواند نیاش ایفاا کناد، هام وزارت علاوم نیاش  ار         زمینه، هم شورا  عال  انیالب قرهنگ  م 

  1616 لها سا  ر  یدار وزیر علوم و رؤسا   انشگاهال الی  ظله)مدایبیانات امام خامنه)

کانم    خاوب حااال چناد نکتاه را عارض ما       »ابی  متناسب با نوع و سمطح عملکمرد:   م ارزی85

قدم  جمهور  ر این زمینه پیش ساله را  ول. شروع کر ه و خو  آقا  رئیس یک  خوشبختانه ارزیاب 

 شدند  این کار بسیار خوب  اس.  نیاط قوّت و ض فتان را بسنجید و بدون ت ص   اور  کنیاد  از 

را کاه  چاار ضا ف یاا عملکار        کساانی  آننظرات اقرا   لسوز  ر این  اور  حتماً استفا ه کنید  

 هیاد  اماا  ر کناار آن،     مختلف مور  ت رض قرار ما   های شک طبی   به  طور بهنامطلوب هستند، 

خواهم تووایه   مدیر  را هم که خوب عم  کر ه، تشویق کنید  ی ن  آن چیز  را که من اینجا م 

و عملکر هاا  ضا یف را ماا  ر عملکار  مسائوالن و       هاا  ضا ف نم، ایان اسا. کاه، اخام باه      ک
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هم که خوب  کسانی آنکنیم  اما لبخند و تشویق و توجه به  جمهور و ب ض   یگر مشاهده م  رئیس

و تیاویم عملکر هاا،     و مترت  بر ارزیاب   اند، این هم باید  ر کنارش باشد  پس ارزیاب  عم  کر ه

 ر  یادار باا   ال االی   ظلاه )ماد ایبیانات امام خامناه « )رخور  متناس  با نوع و سطح عملکر  باشد باید ب

  1615 جمهور و اعضا  هیئ.  ول. سال رئیس

بایاد انتظاارات را  ر نظار ارقا.  توقاع از هار       » : م تعریف حد انتظار الزمه ارزیابی صحیح86

یط  انشاجوئ   ار ، باا تاوق   کاه از محایط      محیط ، به یک کیفیت  اس.  توق   که انسان از مح

کناد، عواما     کند  اقتضائات  که  ر اینجا هس.، عوامل  که رو  اینجا کار م  طلبگ   ار ، قرا م 

همه باید مور  مالحظه قرار بگیر  تا انسان بتواناد یاک    ها اینکار کر ه،  ها اینا  که رو   تاریخ 

نشجوئ  هم محیط خیل  خوب  اسا.  لاشا بایاد از ایان      رست   اشته باشد  پس محیط  ا  ارزیاب 

 ها  انشگاه ر  یدار اعضا   قاتر نمایندا  رهبر   ر ال االی   ظله)مدایبیانات امام خامنه «)استفا ه کر  

  1613 سال

کل   های سیاس.روشن اس. که » ی و سنجش باشند: ریگ اندازه قابلم معیارهای ارزیابی باید 87

هاا بارا       اجرا  جد  آن برخور ار باشد که زمینه ینیب واقعچنان شفاقی.، وراح. و  باید از آن

پیاام باه رئایس مجماع     «)اار      و ارزیااب   یریا اندازه قاب   تحیق آن  و  رجه شده قراهممجریان 

  1671 تشخیص مصلح. نظام برا  رسیدا  به موار  پیشنها    ول. سال

اکناون نوبا. محاسابه خویشاتن     »و درست از طریق محاسره دسمتاوردها:  م ارزیابی حقیقی 81

خو   ر این وظیفه بزرگ بپر ازیم و کاارکر  خاویش را بیازماائیم      اارچاه      حساب بهاس.  باید 

حیییا  و  رسا.،     ها را به تیری ، مشخص کر ، ولا  ارزیااب    توان حجم خدمات  ر  ستگاه م 

مثبا. و رضاای. برانگیاز،      ار   که نتایج و  ستاور ها نیز محاسبه شاو     ارزیااب    م آنگاه میسر 

سااز، همچاون زالل همیشاه جوشاان، قضاا        هنگام  وورت خواهد ارق. که این قریضه انسان

  مسئوالن را  ر  زندا  و قضا   ل همگان را به طراوت و امید و ایمان مزین ار اند  توقیق همه

  1616 پیام به اجالس سراسر  نماز سال«)کنم  وند مت ال مسئل. م این راه از خدا

بیاناات  ر  «)کنیم، باید محاسبه کنیم         خواهیم خو مان را ارزیاب  حاال ما که م » قرمایند:و یا می

  1613    سال 13 یدار مر م قم  ر سالروز قیام 

اماا اینکاه بخاواهم    » ی و کیفمی اسمت:   ابی  کامل و دقیق کمم انجام مقایسه ، نیازمند  ارزی83

قب  بکنم، برا  بنده میسور نیسا. شااید بارا  کمتار کسا  هام        یها سالا  بین امسال و  میایسه



 1631پاییز ، 77، شماره هفدهمسال  -قصلنامه مطال ات  قاعی استراتژیک   171 

ها را که نتوانستیم نگاه کنیم و نخواهیم توانس.      بنابراین، اار    غرقه میسور باشد چون اوّلًا همه 

از یک روز باید وق. بگشارم و این، بارا  مان    ها وق. ورف کنم، بیش   غرقه بخواهم برا  همه

توانم بگاویم ایان    ندارم  اما آنچه که  ر مور  این نمایشگاه م   ا  میسور نیس.  پس، حاال ارزیاب 

یکا  نگااه    خاص را یک  های قروشگاهکنم و این  حرک. م  ها سالنطور که  ر  اس. که من همین

کمیّ. خیل  چشامگیر   ازلحاظبینم انصاقاً وضع کتاب،   کنم، م شوم و سؤال م  کنم، یا وار  م  م 

کیفیّ. هم تا حدو  ،  ر ب ض  جاهاا، عنااوین خاوب  را مشااهده کار م کاه        ازلحاظاس.  البته 

  1672 الملل  کتاب سال نمایشگاه بین»،  ر ششمینمایوداوس   بیانات  ر مصاحبه«)جال  بو  

  شناسي روش

ی  ا ه بنیاا   پار از  هیا نظر:  نوع تحییق کاربر ی، رویکار  آن آمیختاه و روش تحییاق    نوع تحقیق

از تحلی  آماری کمی،  ر قال  جدول  ها  ا هی بخشی از بند جمع)اراند  تئوری  اس.،  چون  ر 

رویکار  بارای ایان     نیتار  کام رویکر  آمیخته به نظر و مفاهیم نیز استفا ه شده اس.، لشا  ها ازاره

    اس.پژوهش 

 جامعه آماری و حج  نمونه:

هاا و     هاا، خطباه  هاا، احکاام، پیاام   جام ه آماری  ر پژوهش حاضر، مجموعه بیانات، ساخنرانی   

حادیث   اقازار  نارم  ر قالا    ی ال اال  مدظله)ایرهبر م ظم انیالب امام خامنه   1631تا 1631ی ها سال)

ی ا خامناه اماام   ال ظمی اهلل آی.ی  قتر حفظ و نشر آثار حضرت رسان اطالعپایگاه والی. و همچنین 
احصااء   هاای  ازارهبو ه و همه  کنند یمی ایشان را منتشر ها دااهی که مجموعه بیانات و ی  ال اال  مدظله)

حجام نموناه     رواقاع نظری    ر جداول کداشاری مور  تحلی  قرار ارقته اس.   های نمونهشده )

 آماری با جام ه برابر بو ه و به وورت تمام شمار)سرشماری  انجام ارقته اس. 

هاای  و با استفا ه از پایگااه ی )اسنا ی  ا کتابخانهمحییین از طریق مطال ه  ها:روش گردآوری داده

ی ا خامنهامام  ال ظمی اهلل آی.ی  قتر حفظ و نشر آثار حضرت رسان اطالعپایگاه  ژهیو بهرسانی، اطالع
ی ایشاان را منتشار   هاا  دااهیا  حدیث والی. که مجموعه بیاناات و   اقزار نرمو همچنین  ی ال اال  مدظله)

  اند نمو هاقدام  ها  ا هی آور جمعنسب. به  ،کنند یم

تحلی  محتاوا و افتماان و    قن  ر این پژوهش مبتنی بر  یوتحل هیتجزروش  ها:روش تحلیل داده

بو ه که بیاناات    MAXQUDA 10 اقزار نرم ژهیو بههای تخصصی اقزار نرمنیز  مور استفا هابزارهای 

 و تحلی  قرار ارقته اس.  یمور بررسآن  اساس بروالی. 
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 های تحقيق و یافته ها داده وتحليل تجزیه 
باو ه و  ی ال اال  مدظلاه )یا خامناه تحییق حاضر به  نبال تبیین ارزیابی عملکر  منابع انسانی از منظر امام  

قارار  و تحلیا    یمور بررسا و افتماان،   محتواتحلی   قنی ایشان را با ها دااهی بیانات و محییین 

باه شارح زیار     1ی و تحلی  بیاناات والیا.  ر قالا  نماو ار شاماره      آور جمعقرآیند    کهاند  ا ه

 اس.  ارقته انجام

 
  1631آوری، سازماندهی و تحلی  بیانات والی. )نگارنده،  قرآیند جمع :1نمو ار 

   ليوتحل هیتجز، استخراج مفاهيم و یکدگذارالگوی پارادیم 

ی کمای باا مرحلاه    هاا  روشاین تحییق کیفی بو ه بارخالف    یوتحل هیتجزبا توجه به اینکه روش 

 ر تمام مراح  با رویکر  موضاوعی   ها  ا هی آور جمعتوأمان انجام شده اس.  و  ها  ا هار آوری 

ی آزا  شروع و  ر تمام مراح  کداشاری به متاون  کدهای متناس  با عنوان تحییق یا ها دواژهیکلبا 

 یی را حشف یا اضاقه نمو ه اس. ها بخش، شده ارائهمراج ه و  ر هر مرحله مطابق الگوی 

باو ه کاه ابتادا بار اسااس ت ادا ی        یا اوناه  باه  هاا   ا ه وتحلیا   تجزیاه ی و آور جماع البته قرآیند 

ی، بند  ستهی، بر ار شیقی، آور جمعی متناس  با عنوان تحییق اطالعات مور  جستجو، ها دواژهیکل

متون و نهایتاً  ر قال  الگوی زیر تبدی  به اازاره، کاد یاا     سهیو میاتشکی  بانک، بررسی و تطبیق 
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م یارهاا، مراجاع، نتاایج، الزاماات /       ر قالا  ی بند جمعو مفهوم ار یده که  ر  تلکیدنکات مور   

 ی و ارائه شده اس.  بند جمعی ارزشیابی امدهایپویژای و آثار و 

 نیتار  مهام اسا. و یکای از    هاا   ا هی و نظام  های باه    بناد  طبیهقرآیند  کداشاری: کدگذاری باز 

هاا بارای تشاکی      اساتفا ه از  ا ه  منظاور  باه  کداشاری بااز  اسا. ی  ا ه بنیا  ساز هینظری ها بخش

نشاان  ایار   کاارکر  آن    قرار مای  مور استفا هها و میوالت مفهومی و برای ساخ. نظریه  برچس 

  57: 1613ها اس. )سید جوا ین و اسفیدانی، احتماالت نظری موجو   ر  ا ه  ا ن
 اشاری باز : نموه کد1جدول

 
های متفاوت مفهومی  ر کنار  های قبلی را با روش کداشاری محوری  وباره میوله: کدگذاری محوری

ی هاا  میولاه های اولی و ت یاین    هد  بنابراین کداشاری محوری به قرایند توس ه میوله هم قرار می

کدااشاری محاوری  ر طاول  ورة      51: 1613اشاره  ار   )سید جاوا ین واسافیدانی،   ها آنقرعی 

 ر  گمام دوم  ایاری نظاری اسا.     آن نموناه  اولین گمام ایر    میانی تحلی  و  ر  و اام انجام می

  ها و عناور  یگر اس. وم بین اروهکداشاری محوری، میایسه مدا
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 اشاری محری : نمونه کد 2جدول

 
ی چارچوب تئوریکی ریا شک یی که برای ها میولهانتخابی با تلفیق  کداشاری: کدگذاری انتخابي

  51: 1613واسفیدانی، نیجوا ، مرتبط اس. ) سید اند شده  ا هاولیه توس ه 

یاک جنباة    وضاوح  باه رو  کاه تحلیلگار    برای این مرحله به کار مای  عل. این به «انتخابی»اوطالح 

شو   وقتی ایان   کند و روی آن متمرکز می انتخاب می «ای میوله هسته» عنوان بهها را  مرکزی از  ا ه

شو   بنابراین  ر کداشاری  انتخاب وورت بگیر ، تحلی  نظری محدو  و کداشاری باز متوقف می

و تحلی  روباه رشاد    آمده  س. بههای  سازی و  ر کنار هم قرار  ا ن ازاره انتخابی، هدف یکپارچه

   اس. 
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 انتخابیاشاری  : نمونه کد6جدول  

 
ی مفهومی اولیاه باه شاک     ها میولهو ارتباط بین  طریق کداشاری بازی مفهومی از ها میولهتشکی  

 یا هساته  ی ها میولهو توویف و تبیین  ها آناز طریق کداشاری محوری و یکپارچه کر ن  ها ازاره

 ارائه شده اس.    2 ر یک نگاه  ر قال  نمو ار شماره  از طریق کداشاری انتخابی
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  1631های ارزیابی عملکر  )نگارنده،  : الگوی الزامات و بایسته2نمو ار

  پيشنهادو  گيری نتيجه

 :نتيجه گيری-الف

تحییق حاضر، ضمن ت ریف مفاهیم ارزیاابی عملکار  و تبیاین جایگااه آن  ر قاوانین و میاررات       

استخدامی ارتش ج ا ا، ناجا  ، قوانین میررات 1613ی کلی نظام ا اری ) ابالغی ها اس.یس  ازجمله

میاام م ظام رهباری اماام      1631تاا   1631هاای  و سپاه پاسداران انیاالب اساالمی، بیاناات ساال    

ی مرتبط را  ر قال  جدول ها ازاره  رنهای.و تحلی  قرار  ا ه و  مور بررسیرا ی ال اال  مدظله)ای خامنه

 نمو ه اس.  استخراج ورا احصاء  ها میولهمور  تحلی  و مفاهیم و  کداشاری
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ی ارزیابی عملکر  از منظار میاام   ها ستهیباالزامات و »اولی تحییق ی نی سؤالمحییین  ر پاسخ به  

را  ر  راشاریتلثمیوله و عوام   23انتخابی   ر مرحله  رمجموع «کدام اس.؟ یال ال مدظله م ظم رهبری

یک الگوی ارزیابی یا نظام ارزیابی عملکر  شام   قرآیند ارزیابی، اوول ارزیابی، مراجع ارزیابی و 

  اند نمو هرا  ر قال  جدول زیر ارائه   یدااه م ظم لهوآثار و پیامدهای آن احصاء 

 

 
  1631: الگوی کلی ارزیابی عملکر  نگارنده، 6نمو ار 

حضارت  تحییق  ارای  و بخش اس. : بخش اول قرآیند ارزیاابی عملکار  از منظار     سؤال ومین 

از تحلیا    شاده  اساتخراج اس. و محییین  ر پاسخ به ایان بخاش مراحا     ی  ال ال مدظله) ایامام خامنه

 که عبارت اس. از:  اند نمو هبیانات را  ر قال  قرآیند ارزیابی ارائه 

 ابیی ارزیها شاخصو ا  ت یین م یار  1

 یریا اندازها  سنجش و 2

 وتحلی  نتایج   ا تجزیه6

   ها ض فاوالح ا 1

 11محییین مجموعاً ت ادا   «  اصول ارزیابی عملکرد» ی نی سؤالهمچنین  ر پاسخ به بخش  وم 

کاه عباارت اسا. از: اوا  توجاه باه اقتضاائات، اوا           اناد  نمو هاوول ارائه  عنوان بهاو  را به 
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ی، اوا  جام یا.، اوا     نا یب واقاع ی، او  عدال.، او  مثب. نگری، او  استمرار، او  بند زمان

 ، او   ق.  ر ارزیابی  سازمانی وح.، او  ضرورت

،  ر یاک نگااه کلای تحا.     اناد  دهیرسا تحییق به آن  سؤاالتالگوی نهایی که محییین  ر پاسخ به 

آثار و پیامدهای ارزیابی عملکار   ر   عنوان ارزیابی عملکر  شام   قرآیند ارزیابی، مراجع، اوول ،

 ارائه ار یده اس.    6قال  نمو ار شماره 

مبتنای   هاای  پژوهششاید خاص  ای اونه بهاز نوآوری بکار رقته  ر این تحییق که نوآوری تحقیق: 

ایان   خور  میها کمتر به چشم باشد و احتماالً  ر سایر پژوهش ا ه بنیا  می پر ازی نظریهبر روش 

اس.  که  رقص  ا بیات و مبانی نظری تحییق، محییین برای ت ریف مفاهیم و اوطالحات و سایر 

 اند که  ر مبانی نظری ارائه شده اس. ها موار  مرتبط را از بیانات استخراج نمو هبخش

 : ها پيشنهاد -ب

 :شو  یماین تحییق قاب  توس ه اس. و پیشنها   طورکلی به

، واحیفه ساجا یه و        البالغاه  نهاج ارزیابی عملکر  منابع انسانی از  یدااه اساالم ) قارآن،   ا  1

 مور بررسی و تحلی  قرار ایر  

نیاز مور بررسای و تحلیا  قارار      علیه اهلل)رحم.ا ارزیابی عملکر  منابع انسانی از  یدااه امام خمینی2

 ایر  

 زمایشی پیا ه و اشکاالت احتمالی من کس شو  به وورت آ ها سازمانا این الگو  ر یکی از 6

 ر قال  یاک   6تا  1ا الگوی جام ی با استفا ه از نتایج این پژوهش و نتایج پیشنها های بندهای 1

 الگوی ارزیابی جامع ارائه ار   
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 فهرست منابع: 
 اهلل ناور مکارم شیرازیقرآن کریم، ترجمه و تفسیر حضرت آی. -

 ، )چاپ  وم موسسه  انتشاراتی زهد،، تهران ، 1673)،محمد  شتی، ،البالغه نهج -

  ی ال ال مدظله)ی ا خامنهامام  ال ظمی اهلل آی.ی  قتر حفظ و نشر آثار حضرت رسان اطالعپایگاه  -

   منابع فارسي -

، "توسعه کارکنان با مقدمه دکتر غالمرضا معماارادد  "  1611)،علیمیرزایی، س ید پوروا ا، ناوری، -

 سارا تهران، 

، مجتماع سایمان   "درايابي در مديريت نيروي دنساني، نشر آمواش" ، 1671)،حاجی شریف، محماو   -

 آبیک،

  تهران: سم.، "ي بر روش تحقيق در علوم دنسانيد مقدمه"  1611)، محمدرضاحاقظ نیا،  -

  ، قم: پژوهشکده حوزه و  انشگاه"مديريت علوي"  1612)،خدمتی، ابوطال  و همکاران -
 انتشارات  انشگاه تهران،   133 : 5جلد، "نامه لغت"(، 1621)،علی هخدا،  -

یای، سا ید، تهاران:    رزایم یعلا ، ناور  وا ا پورترجمه  ،"توسعه کارکنان "،(1611) ،ریموند ای  نوا -

  ا  سار

  3بند   ، 1613 ،)ی کل  نظام ا ار  ابالغی ها اس.یس -

 Atlasدفاادر  نارم  و اديبنتئوري سااي ددد   "،  1613)،محمدرحیم ،  اسفیدانیرضا دیسسیدجوا ین،  -

ti، ی بازراانیها پژوهش: موسسه مطال ات و ،"تهردن 

، تهران: انتشارات بهبو  وی زیر برنامه، "تعالي منابع دنساني درايابي" ، 1613)،قلیچ لی، بهروز -

 سرآمد  
 "نيروهاي مسلح مقرردت ومجموعه قودنين " -

 ، تهران : انتشارات بهزا  "فارسيفرهنگ لغات "  1613م ین، محمد) -

مديريت دستردتژيك منابع دنساني و رودبط کار با نگرش به روناد ههااني   " ، 1616میرسپاسی، ناور ) -

 انتشارات شروین :، تهران"شدن

 دلعظماي  دهلل آيتمجموعه رهنمودهاي مقام معظم رهبري حضرت "  1613حدیث والی. ) اقزار نرم -

ي(دلعال مدظله)ي د خامنهسيد علي 
 موسسه پژوهشی قرهنگی انیالب اسالمی ،"


