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 چکیده 

 کنترل و خدامحوری، والیت محوری که کشورمان مبانی فرهنگی با ارزیابی عملکرد، در رایج نظری مبانی

الگوی ارزیابی عملکرد  یهاها، ابعاد و مؤلفهمطالعه تعیین ویژگی این هدف رواین دارد، از منافات است درونی
قیقات کاربردی است و نظر هدف از نوع تح از ع( است. این تحقیق)فرمایشات گهربار حضرت علی مبنای بر

ها( است ها و حکمتها، نامهالبالغه )خطبهمطالعه کتاب ارزشمند نهج جامعه موردازنظر روش توصیفی است. 
شده و به روش تحلیل آوریجمع ایکتابخانه شیوه به بررسی قرارگرفته اطالعات که به روش تمام شمار مورد

های های تحقیق حاکی از آن است که ویژگیگردید. یافتهوتحلیل محتوای کیفی و نگاشت شناختی تجزیه
یت، و ریزبینی، قاطع های اجرایی )دقت)ع( شامل دو بعد؛ ویژگیعلی ارزیابی عملکرد در اندیشه امیرالمؤمنین

عالی گرایی و تاستراتژی محوری، نتیجه) پذیری( و اهداف و رویکردهاانصاف و پویایی و انعطاف و جوییعدالت
باشد و انواع ارزیابی عملکرد نیز در اندیشه آن حضرت شامل؛ ارزیابی الهی یا معنوی و د مستمر( میو بهبو

ارزیابی غیر الهی یا سازمانی )خودارزیابی، ارزیابی همگانی و ارزیابی مدیریتی( است که استفاده از این مبانی 
 والن این حوزه خواهد بود.ؤهای ارزیابی عملکرد، راه گشای مدیران و مسارزشمند در طراحی مدل
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 مقدمه .1

 قدربهعملکرد انسان اگر  ﴾مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهفَمَن يَعْمَلْ ﴿ شریفهمطابق آیه 

ه معتقدند کامروزه و محققین  نظرانصاحبهم باشد ارزیابی و سنجیده خواهد شد و بر همین اساس  ایذره
ارزیابی عملکرد موجب  وسازمانی است  هایوتحلیلتجزیهارزیابی عملکرد، موضوعی اصلی در تمامی 

شود و بخش اصلی تدوین و در جهت رفتار مطلوب می هاسازمانو هوشمندی سیستم و برانگیختن افراد 
اشد، گیری عملکرد نبو تصور سازمانی که شامل ارزیابی و اندازه گرددمیمحسوب اجرای سیاست سازمانی 

 .است محال

به سمت تعالی و  هاآنو حرکت  هاسازماندر شناسایی نقاط قوت و ضعف  هاسازمانارزیابی عملکرد     
رد وبر مبنای تحقق سعادت واقعی بشر صورت پذی درستیبهپیشرفت از اهمیت بسیاری برخوردار است و اگر 

 اجرایی فراهم خواهد ساخت. هایدستگاهزمینه بسیار مناسبی را جهت بهبود و اصالح عملکرد 
و نیازها، عالیق و آمال بشر همراه است. اگرچه  هاخواستهبا تکامل  هاسازمانو تکامل مسیر توسعه     

 هاآنولی در دوره معاصر کارکرد  اندبودهمختلف  هایمأموریتو  هانقش ایفاکنندهدر طول زمان  هاسازمان
مداوم رو به افزایش است و از عرصه زندگی، علم و فکر فراتر  طوربه هاآنبسیار گسترده شده و انتظارات از 

قبلی است رسیده است. توفیق در پاسخگویی به این  هایعرصهرفته و به عرصه معنویت که روح همه 
 بین فرایندهای سازمانی و انتظارات متنوع است مؤثرانتظارات نیازمند ایجاد ارتباطی تنگاتنگ، مستمر و 

 همواره و است شدهتبدیلساز و بسیار مهم لهأبه یک موضوع مس هاسازمانعملکرد در  ارزیابی روازاین
. در این میان اندبوده هاسازمانمناسب برای ارزیابی  کارهایراه ارائه درصددپژوهشگران،  مدیران و

و این  تاس شده پیشنهاداز گذشته تاکنون برای ارزیابی عملکرد و با رویکردهای مختلف،  متعدد هایروش
 .گرددروز الگوهای جدیدی در این زمینه ارائه می و هرروند همچنان ادامه دارد 

به  ، در این راهاندننمودهزندگی توجه  هایعرصهدلیل اینکه به همه به شدهارائهاز الگوهای  کدامهیچاما     
دانش  الیزال هایچشمهو تنها با تمسک جستن بر  اندنرسیدهموفقیت کامل که همان سعادت بشر است 

انجام داد و به هدف غایی و نهایی  خوبیبهاین وظیفه را  توانمیاست که  و ... البالغهنهجقرآن، الهی مثل 
 نزدیک شد. هاسازمان

کامالً واضح و مشخص است که جمهوری اسالمی ایران،  هایویژگیبا توجه به فرهنگ و  همچنین    
ارزیابی موجود پاسخگوی شرایط جدید سازمانی نبوده و الگوهای موجود نیازمند بازنگری، اصالح  هاینظام

 أثیرت. بازنگری، اصالح و طراحی الگوهای ارزیابی عملکرد برای هر سازمان تحت باشندمیو بهبود کامل 
وی یک الگ تواننمیو  باشدمین آن سازما فرایندهایو  هاداده، سازمانیفرهنگ، مأموریتاسناد فرادستی، 

 بر العالیمدظلهمقام معظم رهبری  تأکیداز همین رو با . ارائه نمود هاسازمانواحد برای سنجش عملکرد همه 
رت های مدیریتی حضالبالغه و دیدگاهاسالمی، پژوهش در نهج -توسعه علوم انسانی و ارائه الگوهای ایرانی

که  ظراننصاحببا بررسی منابع علمی و مصاحبه با تعدادی از توجه پژوهشگران قرارگرفته و  علی)ع( مورد

http://nazreabasaleh.blogfa.com/post-251.aspx
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ه در مورد ارزیابی عملکرد از دیدگاکه  مشخص گردیدمباحث دینی و اسالمی مطالعاتی داشتند،  یهزمین در
ارزیابی عملکرد های آن حضرت در خصوص بررسی اندیشه نشده است و ای انجامع( مطالعه)حضرت علی

له بنابراین هدف این مقا ؛در این زمینه باشد هاسازمانگشای تواند راهموضوع جدید و باارزشی است که می
در ع( )علیفرمایشات گهربار حضرت  مبنای ها الگوی ارزیابی عملکرد بر، ابعاد و مؤلفههاویژگیتعیین 

اد مرحوم است البالغهنهجو از ترجمه  است شده انجامکه به روش تحلیل محتوا کیفی  است البالغهنهج
 است. شدهاستفادهدشتی 

 لهأ. بیان مس1-1

و برجسته بودن نقش فرهنگ اسالمی ایرانی و والیت  هاسازمانبا اذعان به اهمیت ارزیابی عملکرد در 
قرار دارد این است که الگوی ارزیابی  هاسازمانبزرگی که فرا روی این  سؤال، ایرانی هایسازمانمحوری در 

 تسؤاالبنابراین  ؛داشته باشد هایروشو  هامؤلفه، ابعاد و هاویژگیبایستی چه  هاسازمانعملکرد این 
 از: اندعبارتتحقیق 

 ؟کدامند)ع( در اندیشه حضرت علیارزیابی عملکرد  هایویژگیاول:  سؤال
 ع( کدامند؟)علیارزیابی عملکرد در اندیشه حضرت  هایروشدوم:  سؤال

 پژوهش ضرورت و اهمیت. 1-2

بررسی تاریخچه موضوع حاکی از آن است که ارزیابی عملکرد از زمان پیدایش نظام آفرینش در ذات آن 
 8،7،8آیات ) هقارع(، 9آیه ) الرحمن(، 8 و 7های؛ زلزال )آیات وجود داشته و خداوند در قران کریم در سوره

 الحاقه(، 7 و 8آیات ) القارعه(، 18آیه ) ق(، 11آیه ) علق(، 11آیه ) حجرات(، 9 آیه(، زمر )7(، کهف )آیه 9 و
و ... ارزیابی عملکرد  (2آیه ) عنکبوت، سوره (211 و 122(، بقره )آیه 11آیه ) فصلت(، 29تا  22و  19 آیات)

ها و زمین است ملک خداست و شما چه در آسمان؛ آنفرمایدمیرا بر بندگان گوشزد کرده و در سوره بقره 
( 281کند. )سوره بقره، آیه چه را در دل دارید، چه آشکار و پنهان کنید، خداوند شما را با آن محاسبه میآن

به زبان بگویند ایمان آوردیم رهایشان  کههمین برندمیآیا مردم گمان ؛ فرمایدمیو یا در سوره عنکبوت 
که لشگریان را برای پیامبر اسالم همواره هنگامی (.2 آیه ،ی عنکبوت)سوره آزمایندنمیرا  هاآنو  کنندمی

فرستادند که از عملکرد آنان بر حضرت خبر نمود، فردی مورد اعتماد را به همراه آنان میجنگ اعزام می
 رب عالوهبود که  گونهنیانیز )ع( علىه و روش مدیریتى امیر مؤمنان سیر .(122: 1189، کلینی) برسانند

در مواردى نیز این کار را به افراد دیگرى که به  کرد،عملکرد کارگزاران را ارزیابی میشخصاً  خودکه این
هاى این کار، مأمور کردن مالک بن کعب کردند. یکى از نمونهاعتماد و اطمینان داشتند واگذار مى هاآن

« لتمرعین ا»براى این کار مهم است. آن حضرت به مالک بن کعب که یکى از فرمانداران ایشان در منطقه 
 را ارزیابیمام)ع( در آن منطقه اى نوشت و به او دستور داد تا به عراق برود و عملکرد کارگزاران ابود، نامه

ع( در )علی امیرالمؤمنین .(88 :1179)خدمتی و همکاران، کند و نتیجه کار خود را به اطالع ایشان برساند 
 در» :فرمایدمی 21مثالً در نامه  ارزیابی عملکرد را متذکر شده است؛ اهمیت و بارها ضرورت البالغهنهج
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که اشاره بر ضرورت و اهمیت ارزیابی دارد و  «بگمارآزمایش به کارشان  پس از و بیندیش کارمندانت امور
 بگمار نانآ بروفاپیشه  و گوراستجاسوسانی  و سپس رفتار کارگزاران را بررسی کن... »: فرمایدمیدر ادامه 

ضرت . آن ح«بودمهربانی با رعیّت خواهد  و داریامانتسبب  آنان، کار از را توبازرسی پنهانی  مراقبت و که
 .گرددمیو مهربانی با رعیت( را متذکر  داریامانت) آنو نتایج مثبت  انواع ارزیابیبا این جمالت 

مدیریت با توجه به عواملی چون ماهیت متغیر مشاغل،  یهزمین در عصر کنونی، با تحوالت شگرف در    
د های متغیر سازمانی، وجوها و ابتکارات بهبود، قدرت فناوری اطالعات و نقشافزایش رقابت جهانی، برنامه
ارزیابی یک وظیفه  نیز از دیدگاه مدیریتی (.18: 1189 )اولیاء، ناپذیر شده استنظام ارزیابی عملکرد اجتناب

 (.28: 1178زاده بقرآباد و همکاران، )رفیعشود ضروری برای سازمان محسوب می قانونی و
ات و مطالع اهتمام به موضوع ارزیابی عملکرد سازمان در بیست سال اخیر چندین برابر شده رواین از    

متوازن،امتیازیکارت بهتوانیممیهاتالشاینبینازای در این حوزه در حال انجام است.عملی گسترده
 (.8: 2882، 1)نیلی کنیماشارهوتعالیجوایزعملکرد،منشورعملکرد،هرم
توانیم بگوییم که ارزیابی عملکرد از زمان پیدایش نظام آفرینش در ذات صورت ما با اطمینان می هر در    

الشأن مطابق دستور صریح قرآن و سنت پیامبر عظیماین خصوص در آن وجود داشته و حضرت علی)ع( نیز 
 و هاویژگیتوان با بررسی فرمایشات آن حضرت، می که دارندی ارزشمندی هاتوصیهاسالم اقدامات و 

 های ارزیابی عملکرد را احصاء و معرفی نمود.روش
ی انقالب عمدتاً پس از پیروزالبالغه برای تبیین مفاهیم مدیریتی استفاده از منابع دینی و باألخص نهج   

اسالمی پیشرفت جان  -اسالمی شروع و با تدابیر مقام معظم رهبری در خصوص طراحی الگوی ایرانی
 ای گرفته است.تازه

 . پیشینه پژوهش1-3

من ضو البالغه تبیین نموده ( مفهوم مدیریت و رهبری در اسالم را با تأکید بر نهج1191) مهدی ماحوزی
خدا، خلق و  لهوسیبهدر خصوص وظیفه کنترل که به این نتیجه رسیده که کنترل تشریح وظایف مدیریت، 

  خود، یعنی ثواب و عقاب، تشویق و تنبیه و برداشت و دریافت اعمال شود.
را به شیوه تحلیلی بررسی و  علی)ع( امام مدیریتی نگاه از کنترل و ( نظارت1191حمید محمودیان )    

لزوم  والبالغه استخراج شناختی و ارزش شناختی آن را از نهجمبانی الهی و انسانضمن تشریح اهمیت آن، 
و  را بیان نظارت در سیره آن حضرت هایشیوهوالن، آثار و نتایج نظارت صحیح، ؤمس عملکردنظارت بر 

برگرفته از سیره و سخنان حضرت علی)ع( را جهت تبیین  غیرمستقیماز اعمال نظارت مستقیم و  هایینمونه
 ارائه نموده است.نظرات 

                                                           
1. Neely 
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( تدوین و اعتباریابی الگوی رهبری معنوی اسالمی در سازمان از 1191رحمت اهلل مرزوقی و همکاران )
البالغه را تبیین و الگوی رهبری معنوی اسالمی را در سه بعد بینشی )اعتقادی، عقالنی و منظر نهج

 گری( می باشد.  خصصی(، نگرشی )عاطفی و فرهنگ سازی( و کنشی )منشی و هدایتت
و افراد دارد، در خصوص  هاسازمانرغم اهمیتی که ارزیابی عملکرد در مباحث مدیریتی و مدیریت علی    

لمی عالبالغه به عمل نیامده است. لذا این پژوهش با اتخاذ یک روش ای بر مبنای نهجاین موضوع مطالعه
این حوزه نموده و راه را برای مطالعات بیشتر و هدفمندتر )تحلیل محتوا و نگاشت شناختی( اقدام به مطالعه 

 ارزیابی عملکرد باز نموده است. یهزمین در

 

 . بحث2

 پژوهش یشناسروش. 2-1

 به ستیابید ضمن کیفی، هایتحلیل با تا شده سعی و است کاربردی هدف تحقیق لحاظ به حاضر، تحقیق
 و هاهدف به توجه با. آید فراهم نیز نتایج و صحت پذیریتعمیم افزایش زمینه موضوع، از عمیق شناختی
اطالعات موردنیاز به روش  آن در که است نموده استفاده 1اکتشافی طرح از روی محقق، پیش هایپرسش

 ازنظر البالغهنهجکلیه مفاهیمی که در  ،تکنیک تحلیل محتوای کیفیاز  استفاده باو  آوریجمع ایکتابخانه
شناسایی و با استفاده از روش مفهوم  112به تعداد ، شدهبیانع( در ارتباط با ارزیابی عملکرد )علیحضرت 

 سنجش با مرتبط یهامؤلفه و مفاهیم بندیدسته به دانشگاهی خبرگان نظر از استفاده ونگاشت شناختی 

 هایویژگیهای ارزیابی عملکرد، ضرورت ارزیابی عملکرد، شاخصبهشد و مفاهیم مربوط  پرداخته عملکرد
بندی شده استخراج و دستههای ارزیابی عملکرد از مفاهیم اولیه شناساییسیستم ارزیابی عملکرد و روش

ی عملکرد های ارزیابسیستم ارزیابی عملکرد و روش هایویژگیشدند و در این مقاله صرفاً مفاهیم مرتبط با 
 گردیده است. گزارش( مفهوم 81)

مدیریت  حوزه نظرانصاحب و نشگاهیدا اساتیدنفر از  1 شامل پژوهش این در مراجعه مورد خبرگان    
 انجام سابقه و تحقیقات دارای تألیفات،انجام داده و  البالغهنهجبر مبنای دکتری خود را  نامهپایانبودند که 

 نگاشت در فرآیند که آنجا از(. 82: 1181، آبادکریم زادهحسنآذر و ) روندمی شمار به حوزه این در پروژه

 نظرانصاحب از نفر 1 مراجعه به با است، بوده توجه مورد موضوع نظری تبیین و سازیمفهوم بحث شناختی

 .پذیرفت صورت معیارها مفهومی بندیدسته
 پزشکی، ازجمله بسیاری، تحقیقاتی هایحوزه در که است تکنیکی شناختی نگاشت: 2شناختی نگاشت    

 نرم هایروش دسته در که تکنیک این .است شده استفاده مدیریت و اقتصاد دسی،هنم ،زیستمحیط

 برای شناختی نگاشت از .است سیستمی سازیشبیه در قوی ابزاری ،گیردمی قرار عملیات در تحقیق

                                                           
1. Exploratory Mixed Methods Design 

2. Cognitive mapping 
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 ریسک مدیریت و سناریو طراحی مشترک، منابع ریزیبرنامه موفقیت، و عملکرد هایشاخص شناسایی

 .(91: 1192، )رازینی و همکاران شودمی استفاده
به  البالغهنهجاز بین فرمایشات حضرت علی)ع( از  عملکردمفاهیم مرتبط با ارزیابی  استخراج از پس    

 و هاآناز  برخی همپوشانی و باالی مفاهیم حجم به توجه با مرحله روش تحلیل محتوای کیفی، در این
و از همه مفاهیم  گردیدمی بندیطبقه درکقابلو در چارچوب  بندیدستهمفاهیم  باید چندگانه، هایبرداشت

، هاآنپراکندگی موضوعی  عین در مفاهیم ارزشمند و همه استفاده از منظوربه. گردیدمیاحصاء شده استفاده 
 .شد روشی متناسب با این تحقیق انتخاب عنوانبهشناختی  نگاشت بندیطبقهروش 

 شناختی بندیطبقه و هاگروه ابعاد که هایینقشه) شناختی هاینقشه کاربرد دوم بنابراین با استفاده از    

 انجام گردید: گامسهدر ها تحلیل یافته دهند(می نشان را

 شدند. خبره انتخاب نفر 1 شدهشناساییمفاهیم  بندیطبقه منظوربهدر گام اول  -

مفهوم را که ارتباط با ارزیابی  112بررسی و  البالغهنهج هایحکمتو  هانامه، هاخطبه ،دومگام  در  -
 .گرفتندقرار  خبرگان اختیار درعملکرد داشتند شناسایی و 

ن مفاهیم را در ذیل عناوین ضرورت، ایپرداختند و  این مفاهیم بندیطبقه به خبرگان ،در گام سوم -
وط که فقط نتایج مرب نمودند بندیطبقهعملکرد ارزیابی  هایشاخصو ارزیابی  هایروش، هاویژگی

 است. شدهگزارشدر این مقاله مفهوم  81به تعداد ارزیابی  هایروشو  هاویژگیبه 

خاص  امینمضها و گزارش نهایی یا توصیف کندمیپیشنهاد  در خصوص روایی تحقیقات کیفی کرسول    
: 1191)کرسول،  ؟کنندمی تأییددرستی نتایج را  هاآنکه آیا  دبرگردانید و مشخص کنی کنندگانشرکترا به 
 افراد موضوع به را برگرداندن دوبارهسنجی اعتبار هایراه از بهترین ( یکی1998و همچنین بادورا ) (122

 دتأیی از پژوهش، روایی بررسی مطالعه برای این دربنابراین  ؛(188: 1192و آذر، فر ضرغامی) داندمی اصلی
در تحقیق  دهکننمشارکتبه افراد مطالعه نتیجه که  صورتبدینگردید،  استفاده کنندگانمشارکت و اعضاء

 عمل آمد.نظرات اصالحی آنان اخذ و اصالحات الزم به و برگردانده شد
 کیفی، توافق در همسانی رمزگذاری بین دو یا چند رمزگذار هایپژوهشکرسول برای بررسی پایایی در     

پایایی، از روش توافق یا همخوانی بین  یهزمین دربنابراین  ؛(121: 1191کرسول، ) کندمیپیشنهاد  را
 دست آمد.هب %78گردید و ضریب توافق  استفاده کنندگانمشارکت

 پژوهش هاییافته .2-2

 ؟کدامنددر اندیشه حضرت علی )ع( ارزیابی عملکرد  هایویژگیاول:  سؤال
لکرد، در خصوص ارزیابی عم البالغهنهجاز متن  شدهشناساییز بین مفاهیم اول تحقیق، ا سؤالدر پاسخ به 

ارزیابی عملکرد  هایویژگی( در ذیل عنوان 1مفهوم به شرح جدول ) 18با استفاده از روش نگاشت شناختی، 
 قرار گرفتند.
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 دیدگاه حضرت علی )ع( در اندیشه وسیستم ارزیابی عملکرد  هایویژگی :1 جدول

 ابعاد هاشاخص متن فرمایشات بعامن

 122حکمت/
وبزرگآنکوچکِزیرانشمارید،کوچکباشدمقدار کههرراآنوآوریدجابهنیککار

 فراوان است.آناندکِ
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ی ا
ها
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ی
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 21نامه/
راشجاعانآنان،کارهای ارزشمندیادآوریزیرابرشمار،انددادهانجامکهمهمی... کارهای

 دارد.تالش وامیبهراترسوهاو انگیزاندبرمی

 21نامه/
سُستیرسیدهآنوقتکهکاریدر یاکنیشتابفرانرسیدهآنوقتکهکاریدرهرگزمبادا

 ورزی.

 21نامه/
در یک ارزشیابی دقیق، رنج و زحمات هر یک از آنان را شناسایی کن و هرگز تالش و رنج 

 حساب دیگری نگذاشته و ارزش خدمت او را ناچیز مشمار.کسی را به

 21نامه/

گزارش  و ؛زد یکی از آنان دست به خیانت اگر و از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن
 فررا با تازیانه کی به همین مقدار گواهی قناعت کرده او کرد، تأییدجاسوسان تو هم آن خیانت را 

 و کار بشمارخیانت و خوار دار را سپس او او باز پس گیر، از اموال که در اختیار دارد از آنچهکن و 
 .طوق بدنامی به گردنش بیفکن

ها
ار

عی
م م

ال
اع

و 
ن 

عیی
ت

 

 باشداشتهقاطعبرخوردیاوباو کنوادارکارکردنیکسرهرا بهمعاویه... 8نامه/

 28نامه/
گیرمتو سختبرچنانزیاد،یاکمکردی،خیانتعمومیاموالدرکهگزارش کنندمنبهاگر

 شوی.و سرگردانخوارودرماندهعیال،هزینهدرو شدهبهرهکمکه

 شدمیترنیز سبکپاداشبود،سادهآزمایشکهاندازه... همان 92خطبه/
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 21نامه/
شرافت و بزرگی کسی موجب نگردد که کار کوچکش را بزرگ شماری و یا گمنامی کسی 

 باعث شود که کار بزرگ او را ناچیز شماری.

 دهپاداشکردارشانبر اساسراآنانازپس هرکدام... 21نامه/

 مباشگیرسختامّاباشزندگی حسابگردرنکن،رویزیادهامّاباشبخشنده 11حکمت/
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 است...نکردهمطرحسنگینیشرایطخویشبهبرای بازگشت... 11نامه/

 پوشی کنید.های مردم نیک چشماز لغزش 111حکمت/

 باشد.بخشیدهخدایششایدمکن،شتابکسی عیبگفتندرخدا،بندهای 118خطبه/

 111خطبه/
برخودحُجّتراو پیامبران داداختصاصآنانبهراوحیوبرانگیختراپیامبرانخداوند

 نماند.باقیکسیعذری برایجاییااستداللیتا قراردادبندگان
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 21نامه/
انجامکهمهمیو کارهای کنستایشآنانازهموارهو برآورراسپاهیانآرزوهایپس

 برشمار، ...اندداده

 21نامه/
 باشد، زیرا بهبودی دهندگانمالیاتوارسی کن که صالح  ایگونهبهرا  المالبیتمالیات و 

 .باشدمی، عامل اصالح امور دیگر اقشار جامعه دهندگانمالیاتمالیات و 

 21نامه/
است که در آبادانی  ایاندوختههرگز تخفیف دادن در خراج تو را نگران نسازد، زیرا آن 

 تو نقش دارد. هایوالیتشهرهای تو و آراستن 

 کنندمیارزیابیومقایسهبا آغازینراآخرینبودند،یکدیگرماننداگرحوادث 78حکمت/
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 21نامه/
، یا خواسته و شودمیبر آنان عارض  هاییعلت، یا زندمیمردم مصر( سر ) آناناگر گناهی از 

، آنان را ببخشای ... که انجام امور مردم مصر را به تو شوندمیناخواسته، اشتباهی مرتکب 
 واگذارده و آنان را وسیله آزمون تو قرار داده است.

ی
رای

 گ
جه

نتی
 

 باشخشنودفرستادیپیشکه ازایتوشهبهپس تنها 78حکمت/

 شد خواهد داده پاداش ساخته، ذخیره خدا نزد و فرستاده پیش آنچه به انسان، همانا 21امه/ن

 188طبه/خ
علم،رویازرحمت است؛وامنیتمایهاوخشنودیو و حکمتحتمیقضایخدافرمان

 بخشایدمیبردباریوحلمباوکندمیحکم

 ببرد؛پناهکنندهگمراههایآزمایشازبَرد،پناهخداخواهد بهمیکهآن 91کمت/ح

 21امه/ن
و رغبتبیدر نیکوکارینیکوکارانزیرانباشند،یکساننظرتدربدکارونیکوکارهرگز

 گردند.میتشویقبدکاریدربدکاران

 است، ...نکردهمسدودراتوبهدَرِگناهارتکابصورتدر...خداوند 11امه/ن
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ی 
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 طلبد...پوزشگناهان خودازو رودتوبهاستقبالبهکهکسآنبرخدارحمت 111طبه/خ

 آیدمیتوسراغبهکهباشحوادثیآمادهو باشحسابآماده... معاویهای 18امه/ن

 1طبه/خ
ها،وعدهتحقّقو آزمایششدنبرای کاملو الهیخشمبهشیطانبودنسزاواربرایخداوند

 .«شدیدادهمهلتروز رستاخیزتا»فرمود: ودادمهلتاوبه

 88طبه/خ
هاینعمتوالزمهایمهلتکهآنپس ازمگرنشکستههمدررادنیاجبّارانهرگزخدا

 بخشید.فراوان

 

 ع( کدامند؟)علیارزیابی عملکرد در اندیشه حضرت  هایروشدوم:  سؤال
مفاهیم احصاء شده به روش نگاشت شناختی، روش ارزیابی عملکرد  بندیطبقهو  البالغهنهجبا بررسی     

ی یا غیرمعنوو ارزیابی یا معنوی  ؛ ارزیابی الهیکلی طبقه دودر ع( )علیفرمایشات حضرت  در اندیشه و
 .باشدمی بررسیقابل دنیوی

 18ارزیابی عملکرد قرار گرفتند که  هایروشمفهوم در ذیل عنوان  11 شدهشناساییاز بین مفاهیم     
شدند که  بندیطبقهمورد تحت عنوان ارزیابی غیر معنوی  17تحت عنوان ارزیابی معنوی و  هاآنمورد از 

تحت  هاآنمورد از  1، خودارزیابیتحت عنوان  هاآنمورد از  8مورد از مفاهیم ارزیابی غیر معنوی  17از 
 گردیدند. بندیدستهتحت عنوان ارزیابی مدیریتی مورد  8عنوان ارزیابی همگانی و 
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 دیدگاه حضرت علی)ع( در اندیشه و ارزیابی الهی یا معنوی: 2 جدول
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سرآمدو پندآموز آوردههایمثلشمابیداریبرایکهالهی،تقوایبهراخدابندگانکنم شمامیسفارش
باو بخشیدهشمابهوسعتپرزندگیو پوشاندهبر شمارنگارنگهایلباسو فرمودمعیّنشمارازندگانی

 است.مسلّطشمابردقیق خود،حسابگری
 81طبه/خ

روزیگردند ویممتالشی آرمیدهگورۀگهواردرسپس...شدند و آفریدهخداقدرتمنددستباکهبندگانی
 گردند.میحسابرسیدقّتبهگرفتن پاداشبرایوآورندبرمیقبرازسرتنهاییبه

 81طبه/خ

 122کمت/ح شد.خواهدآشکارخداشدن برعرضهازپسما،نیازیبیوفقر

 192طبه/خ شود.دادهتمیزخوبوبدتا کندآزمایش میندارندآگاهیکهاموریباراخودمخلوقاتخداوند

 189طبه/خ کند.آنان سؤالۀپوشیدکارهایوپنهانیاعمالازتا سازدجداهمازراهاآنگردآورد، سپسراهمه ...

 192طبه/خ فرمود. جدا گردنکشان از را فروتنان و آزمود را خود مقرّب فرشتگان

 189طبه/خ کردیآزمایشدرستیبهرابندگانو معبودیوآفرینندهکهسزاست،راتوستایشخدایا

 عادالنه ایگونهبه وسعت و تنگی به و زیاد زمانی و کم گاهی فرمود، مقدّر و گیریاندازه را هاانسان روزیِ
 مورد را قیرف و غنی صبر، و شکر با و بیازماید آن وسعت یا روزی تنگی با بخواهد که را کس هر تا کرد تقسیم

 .دهد قرار آزمایش
 91طبه/خ

 91طبه/خ .گردند آزمایش تا گسست هم از را خویشاوندی پیوندهای پیچید و هم در را زندگی هایرشته مرگ، با و

 88طبه/خ .مشکالت تحمّل و هاآزمایش از پس مگر نفرمود بازسازی را ملّتی ۀشکست استخوانِ هرگز خداوند

 در آنچه رب و نیست آگاه آنان پوشیده اسرار بر کهآن نه گیرد،برمی پرده بندگان درون از خداوند که! باشید آگاه
 و «دهدیم انجام نیکو اعمال یک،کدام تا کند آزمایش را آنان خواست بلکه»است،  خبربی دارند نهفته هاسینه

 .باشد هابدی درخور مکافات کیفرِ و نیکوکاری برابر پاداش،
 111طبه/خ

 18امه/ن است؟ شده زینت دنیا هایزیبایی به که هاییجامه رود، کنار تو رنگین هایجامه کهآنگاه کرد، خواهی چه

 27امه/ن پرسید. خواهد پنهان و آشکار بزرگ، و کوچک اعمال درباره بندگان شما از خداوند

 هانج این از که باشید، جاهلیت در خود برادران و پدران زندگانی یاد به همواره و گیرید عبرت! خدا بندگان ای
 .گردندمی محاسبه آن برابر بوده، خود اعمال گرو در و رفتند

 89طبه/خ

 هب رسیدن و حساب دقیقِ رسیدگیِ برایِ را آینده و گذشته هایانسان یههم خداوند که است روزی قیامت
 .گردآورد اعمال، پاداش

 182طبه/خ

 یککدام شود روشن تا گذاشت آزمایش به دنیا مردم و قرار داده آخرت برای را دنیا سبحان خداوند همانا
 آن در تا مدیمآ دنیا به نشدیم، داده فرمان تالش به دنیا برای تنها و اندنیافریده دنیا برای را ما. است نیکوکارتر

 .گردیم آزمایش
 22امه/ن

 بلکه است، حمید و نیازبی خدا و دارد تعلّق او به زمین و آسمان ایگنجه که دارد شما از وام طلب حالی در
 نیکوکارترید. شما از یککدام که بیازماید شمارا است خواسته

 181طبه/خ

خودتااندخود وانگذاشتهحالبهرااوو پردازدبازیبهتانشدآفریدهکس بیهودههیچبترسید،خداازمردمای
زشتراکه آننشودآخرتیجایگزینزیباست،هادیدهدرکهو دنیایی نمایدارزشبیکارهایسرگرمرا
نصیبیکمترینبهآخرتدرکهنیستکسیچونمقام رسیده،باالترینبهدنیادرکهمغروریو انگارندمی

 رسیده است.

 178کمت/ح
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 )ع(در اندیشه و دیدگاه حضرت علی معنوی غیر دنیوی یاارزیابی  :3 جدول

 منبع متن فرمایشات مفهوم

ی
یو

دن
یا 

ی 
مان

از
س

ی 
یاب

رز
ا

 

ی
یاب

رز
ودا

خ
 

برسند،راحسابتانکهآنازگیرید، پیشقرارموردسنجشکهآنازقبلبسنجید،راخودخدابندگان
 برسید.راخودحساب

 98طبه/خ

 در و کرده کوچ کجا از کردند؟ چه هاآن که بیندیش و کن گردش رفتگان، ویرانِ آثارِ و دیار در و
 آمدند؟ فرود کجا

 11امه/ن

 و بایسته کوشش بدون راه این در و داری روی پیش در طوالنی بس و مشقّت پر راهی! بدان
 .بود نخواهی موفّق گناه، بار کردن سبک و توشه و زاد گیریاندازه و فراوان تالش

 11امه/ن

 و شدهپنهان هازیرخاک در و ایرسیده زندگی پایان به که کن فکر نما، اندیشه و نگهدار دست پس
 داشتند. عرضه تو بر را تو اعمال

 11امه/ن

 12امه/ن خوری؟می سفره کدام سر بر و کجایی در کن اندیشه... 

 288کمت/ح بیندمی زیان کند غفلت خود از کهآن و بردمی سود کشد، حساب خود از که کسی

 برای داری دوست خود برای که را آنچه پس ده، قرار دیگران و خود میان میزان را خود نفس
 مپسند؛ دیگران برای پسندی،نمی خود برای که را آنچه و بدار دوست نیز دیگران

 11امه/ن

 گِمر کهآن از پیش و طلبد پوزش خود گناهان از و رود توبه استقبال به که کسآن بر خدا رحمت
 .گردد اصالح فرارسد، او

 111طبه/خ

ی
گان

هم
ی 

یاب
رز

ا
 

اختیاردرآنچهو توانستی گرفتهمیکهراآنچهو برداشتهراهازمینکشتکهرسیدهخبرمنبه
حسابرسیکه بدانوبفرستمنبرایرااموالزودتر حسابهرچهپسای،خوردهخیانتبهداشتی

 است.ترسختمردماز حسابرسیخداوند،
 18امه/ن

باو پیوندرحمصله ...دادند گزارشمنرا بههاآنباخشونتو «تمیمبنی»قبیلهباراتوبدرفتاری
 کنپس مدارادارد،الهیکیفرآنانباپیوندگُسَستنو پاداشآنان

 18امه/ن

مردمکردنتحقیروقساوتواز خشونتات،فرمانداریمرکزدهقانانِهمانادرود،وخدانامازپس
 شکایت کردند...توسنگدلیو

 19امه/ن
ی

ریت
دی

ی م
یاب

رز
ا

 

س
سو

ح
و م

ی 
سم

ر
 

تو برچنانزیاد،یاکمکردی،خیانتعمومیاموالدرکهگزارش کنندمنبهاگر
 شوی.و سرگردانخوارودرماندهعیال،هزینهدرو شدهبهرهکمکهگیرمسخت

 28امه/ن

صالحکهکنوارسیایگونهبهراالمالبیتوفرماید: مالیاتباره میدراین
اقشاردیگرامورعامل اصالحدهندگان،مالیاتومالیاتبهبودیزیراباشد،دهندگانمالیات

 باشد.میجامعه
 21ن 

ازراتوباشد،داشتهوجودبرای تونکوهشیوسرزنشیکهآنحضرت علی )ع( بی
راامانتو دادیانجامنیکیبهرازمامداریراستی تاکنونبه. گرفتمسامانآنفرمانداری

 پرداختی.
 12امه/ن

س
سو

ح
ام

ا ن
ی ی

سم
رر

غی
 

انتخابرافردیاندفروتنوخداترسکهخودافراد مورداطمینانازگروه،اینبرای
 کنند.گزارشتوبهراآنانمسائلوتحقیقتا پیرامونشان کن

 21امه/ن

که بگمار،بر آنانوفاپیشهوگوراستجاسوسانیو کنرا بررسیکارگزارانرفتار
خواهدرعیتباهاآنو مهربانیداریامانتسببآنان،کارازتوپنهانیبازرسیومراقبت

 بود
 21امه/ن

فراخواندخویشمهمانیبهراتوبصره،دارانسرمایهازکه مردیدادندگزارشمنبه
در کناندیشه...تو آوردند وبرایرنگارنگهایخوردنیشتافتی.آنسویبهسرعتبهو تو

 خوری؟میسفرهکدامسربروکجایی
 12امه/ن
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 گیرینتیجه. 3
اجرایی و اهداف و  هایویژگی)ع( در دو بعد کلی علیارزیابی عملکرد در اندیشه حضرت  هایویژگی -1

 نطقم معیارها، اعالم و تعیین جامعیت، و دقتاجرایی شامل؛  هایویژگیاست.  بندیدستهرویکردها قابل 
، محوری استراتژیشامل؛  یرویکرد هایویژگیپذیری است و انعطاف و پویاییو استاندارد  امتیازدهی

.باشدمیمستمر  بهبود و گرایی و تعالینتیجه
 بارهدراین بود که ایاندازهارزیابی عملکرد تا  امور از جمله ع( در)علی امیرالمؤمنین و ریزبینی ، جامعیتدقت -

را  هاآن ترینمهمتا و ریزترین کارها  ترینکوچکو اعتقاد داشت که  داشتنمیرا روا  ایمسامحه گونههیچ
 صورتبه را ( و همه امور، چه خرد و چه کالن77: 1191منش، خسروآبادی و رضاییمدنظر قرار داد )بایستی 
مقدار کههرراآنوآوریدجابهنیککار»: فرمایدمیدر این خصوص  122در حکمت نمود. ارزیابی  مستمر

در یک »: فرمایدمی 21و یا در نامه  «فراوان استآناندکِوبزرگآنکوچکِزیرانشمارید،کوچکباشد
یگری د حساببهارزشیابی دقیق، رنج و زحمات هر یک از آنان را شناسایی کن و هرگز تالش و رنج کسی را 

بنابراین ویژگی دقت و ریزبینی در ارزیابی عملکرد به ما حکم  ؛«نگذاشته و ارزش خدمت او را ناچیز مشمار
ناامیدی  واقدام مثبت و یا منفی توجه شود تا موجب دلسردی  ترینکوچککه در فرایند ارزیابی به  کندمی

و سوء عملکردشان  کاریکمناکارآمد در  هایسازمانافراد و  بیشتر جرئتشایسته و  هایسازمانافراد و 
 نگردد.

معیارهای ارزیابی عملکرد در اندیشه حضرت علی)ع( برگرفته از قرآن و سنت  :معیارها اعالم و تعیین -
ه بود ک ایاندازهتا کاربردن معیارها و بهدر ارزیابی عملکرد  آن حضرتو جدیت قاطعیت رسول خدا بود و 

کسان در نظرش ی، دوست و بیگانه (خویشاوندیپست، مقام و جایگاه افراد و روابط مالحظات )بدون توجه به 
 از همکاران»: فرمایدمیبه مالک اشتر  21. چنانکه در نامه کردمیبود و دیگران را نیز به رعایت آن توصیه 

جاسوسان تو هم آن خیانت را  گزارش و دست به خیانت زد از آنانیکی  اگر و نزدیکت سخت مراقبت کن
 ارد ازد در اختیاراز اموال که  آنچهو  کن را با تازیانه کیفر کرده اوبه همین مقدار گواهی قناعت  کرد، تأیید

 .«طوق بدنامی به گردنش بیفکن و بشمار کارخیانت و خوار دار را سپس او او باز پس گیر،
 نامیرالمؤمنیحکم است و در فرمایشات  ارزیابی عملکرد نوعی قضاوت واستاندارد:  امتیازدهی منطق -

 ج عملکرد ونتای گذاریارزش، بنابراین باید در فراوان شده است تأکیدعلی)ع( نسبت به اجرای دقیق عدالت 
، شدهعیینتو مناسب با استانداردهای  توجه نمود و تناسب انصاف ،، به اصل عدالتهاسازمانتشویق و تنبیه 

در این خصوص به مالک اشتر  21 نامه . آن حضرت درارزیابی را انجام و اقدامات اصالحی را به عمل آورد
 باعث یکس گمنامی یا و شماری بزرگ را کوچکش کار که نگردد موجب کسی بزرگی و شرافت»: فرمایدمی

ی و استاندارد غیرشخص هایشاخصبنابراین ارزیابی بایستی بر مبنای  ؛«شماری ناچیز را او بزرگ کار که شود
روع در این بخش ش ایزوهاارزیابی معاصر مثل تعالی، کارت امتیازی متوازن و  الگوهای اکثرانجام پذیرد و 

کارایی  دهشارائه هایشاخصنیست،  شناختیانسان و الهی مبانی هاآن، ولی چون مبانی اندنمودهفعالیت به 
 کنند.سعادت بشری را تضمین نمی درواقعمورد انتظار را ندارند و 
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ر فرمایشات داجرایی ارزیابی عملکرد  هایویژگی عملکرد یکی دیگر ازدر ارزیابی  پذیریانعطافپویایی و  -
 یآورجمعآن حضرت اصراری به یک روش ارزیابی عملکرد و  کهنحویبه باشدمی)ع( علی امیرالمؤمنین

ه به و کردمیمردمی و بازرسان ویژه و خبرهای رسیده استفاده  هایگزارشاطالعات نداشته و به فراخور از 
القیت و مانع خ هاانگیزهکه موجب کاهش  ازحدبیش گیریسختارزیابی دقیق اعتقاد داشته، اما در کنار آن 

 رویزیاده امّا باش بخشنده»: فرمایدمی 11حکمت و در این خصوص در  دانستهنمیرا جایز  شودمیو نوآوری 
 .«مباش گیرسخت امّا باش حسابگر زندگی در نکن،
را سرلوحه کار خود قرار دهند، اما در معنی  پذیریانعطاف اندنمودهارزیابی معاصر نیز سعی  الگوهایاکثر     

که از الگوی  هاییسازمانخودشان، مثالً  هایشاخص شدهتعریف هایچارچوبو مفهوم محدودتری و در 
، نددانمیآن الگو  هایشاخصرا در بروز رسانی  پذیریانعطاف، کنندمیکارت امتیازی متوازن استفاده 

و خود را در یک  گرددمیاین ویژگی در اندیشه حضرت علی)ع( حتی خود الگوها را نیز شامل  کهدرحالی
 .نمایدنمیالگو محدود 

عنوان یک ابزار ترجمه استراتژی سازمان به اهداف الگوی ارزیابی هر سازمان باید به: محوری استراتژی -
و در قالب یک سیستم استراتژیک شکل آن سازمان باشد  وکاراجراء و نتایج کسبو راهبردها و نظارت بر 

 نگران را تو خراج در دادن تخفیف هرگز»: فرمایدمیدر این خصوص  21 حضرت علی)ع( در نامه گیرد.
ین از ا آنچه .«دارد نقش تو هایوالیت آراستن و تو شهرهای آبادانی در که است ایاندوخته آن زیرا نسازد،

، اهداف و استراتژی حکومت خود را توسعه و آبادانی شهرها مأموریت، آن حضرت گرددمیگفته استنباط 
ز بین ا و انجام شوند که هدف اصلی تحقق پیدا نماید. تنظیمو سایر اقدامات بایستی به نحوی  داندمی

 ،کار بسته استمحدود به طوربهو کارت امتیازی متوازن این رویکرد را ایجاد الگوهای پرکاربرد معاصر، 
پیشرفت اسالمی که مقام معظم رهبری آن را  موردنیاز هایویژگی ،استراتژی در این الگوها ماهیت لیکن

 را ندارد. داندمی؛ معنویت هاایناز همه و روح همه  ترمهمفکر، علم، زندگی و شامل چهار حوزه؛ 
درست  داشت و در کنار انجامدید فرایندی بایستی حضرت علی)ع( در ارزیابی عملکرد  ازنظر: گرایینتیجه -

در  رد.قرار گی مدنظرنیز بایستی  گرددمیو جوامع  هاسازمانوظایف، نتایجی که از این عملکردها نصیب 
 ازمانس نتیجه و خروجی کلی ایستی بهبلکه ب نیست، مدنظربخشی  یفاوظانجام درست این روش، فقط 

به مالک اشتر  21در این خصوص آن حضرت در نامه . نمودولیت ؤو نسبت به آن احساس مس داشت نظرهم
، یا خواسته و شودمیبر آنان عارض  هاییعلت، یا زندمیمردم مصر( سر ) آناناگر گناهی از »: فرمایدمی

مردم مصر را به تو واگذارده و آنان ، آنان را ببخشای ... که انجام امور شوندمیناخواسته، اشتباهی مرتکب 
آن  مدنظریعنی رضایت و سعادت مردم مصر در کنار انجام وظایف  ؛«را وسیله آزمون تو قرار داده است

و اخذ مالیات و خرج آن و اداره جامعه بدون رسیدن  داریحکومتحضرت بوده است و پرداختن صرف به 
 بوده است.ت آن حضر مدنظربه سعادت و خوشبختی 

و  کار بستهمحدود به طوربهالگوهای تعالی این رویکرد را ایجاد و از بین الگوهای پرکاربرد معاصر،     
جمع  هاحوزهو نتیجه آن با امتیاز سایر  است در نظر گرفته هاسازمانولیت اجتماعی ؤرا برای مس امتیازی
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ولیت ؤسمولی این ، دهدمیو نتیجه این حوزه، صرفاً بخشی از کل امتیاز سازمان را تشکیل  شودمیجبری 
 نوعیهبدر نظام اسالمی هدف غایی است و اگر سازمانی در این زمینه امتیاز مناسبی کسب ننماید، این امتیاز 

و گرفتن امتیاز  بردیم سؤالسازمان ضرب شده و ماهیت وجودی سازمان را زیر  هایحوزهدر امتیاز سایر 
 .باشدمیموفقیت در این حوزه  مناسب، منوط

ست و ع( ارزیابی عملکرد پایان کار نی)علی امیرالمؤمنیندر مکتب اسالم و اندیشه تعالی و بهبود مستمر:  -
د شروع یک فرایند رشد و تعالی باشد، پس از مشخص شدن نقاط قوت و نقاط ضعف، افراد و توانمی

در قبال نتایج عملکرد ضعیف خود فرصت اصالح و بازگشت به مسیر حرکت صحیح را دارند  هاسازمان
ناامیدی در این راه معنا و مفهومی » :اندفرموده 111که حضرت علی)ع( در خطبه  گونهآن)فرصت توبه( و 

های در دیدگاه .«طلبد پوزش خود گناهان از و رود توبه استقبال به که کسآن بر خدا نخواهد داشت. رحمت
و در الگوهای مانند تعالی سازمانی، فلسفه ارزیابی بر رشد،  شدهحاصلدر این زمینه  هاییموفقیتمدرن نیز 

(.28: 87زاده بقرآباد و همکاران، شونده متمرکزشده است )رفیعزیابیتوسعه و بهبود ظرفیت ار
را شامل؛ ایجاد یک تصویر متعادل، فراهم  های سیستم ارزیابی عملکرد( ویژگی2888) 1کین نرلی و نیلی    

هایی برای نظارت بر عملکرد شده در سراسر سازمان و ارائه دادهچندبعدی، یکپارچه آوردن یک دید کلی و
( 2811و همکاران )(. میال 1: 2812، 2داند )استرسکا و اسپیکواریزی عملکرد آینده سازمان میگذشته و برنامه

های یک سیستم ارزیابی مناسب را شامل؛ داشتن دید استراتژیک، جامعیت و پویایی عنوان نیز ویژگی
 .(88: 2811، 1)میال و همکاران اندنموده

معاصر  ارزیابیبرای الگوهای سه ویژگی نظران اکثر صاحبکه ررسی ادبیات موضوع حاکی از آن است ب    
 اند:برشمرده

 ؛(2818، 2؛ جیمبرت و همکاران2889، 1برنی، هنل و ویدنر) راهبردی بودن 

  ؛(2888جامعیت )هال؛ 

  (78-28: 2811، 8)جانودین (2818پویایی )هنری؛. 
رین تترین و کاملع( جامع)شناختی حضرت علیشناختی و ارزشهای الهی، انسانبا توجه به دیدگاه    

حضرت  دنظرمکه  هاییویژگی باشد وشناسایی و برشماری میالبالغه قابلنهجویژگی سیستم ارزیابی از 
غربی  ویژهبهاست که دانشمندان معاصر و  هایویژگیفراتر از کمیت و همچنین کیفیت  ازنظرعلی)ع( بوده 
 .اندنمودهبه آن اشاره 

                                                           
1. Kennerley and Neely 

2. Michaela Striteska. M and Spickova. M 

3. Ruhanita Maelah; Amizawati Mohd Amir & Nor Liza Abdullah 

4. Burney, Henle & Widener 

5. Gimbert and et al. 

6. Janudin 
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ا سازمانی ی الهی غیر؛ ارزیابی الهی یا معنوی و ارزیابی در اندیشه آن حضرت دو نوع ارزیابی متجلی است -2
 که شامل خودارزیابی، ارزیابی همگانی و ارزیابی مدیریتی است.

ثابت الهى، نظارت کامل، دقیق و مداوم بر اعمال و رفتار و  هایسنتیکى از  ؛ارزیابی الهی یا معنوی -
باالراگفتارشهادتین( ) گواهیدو اینآمده که  البالغهنهج 111در خطبه . هاستآنارزیابى و  هاانساننیات 

انسان را مورد  یاکارههمهخداوند متعال در روز قیامت،  و رسانندمیپیشگاه خدابهراعملوکرداروبرندمی
خواهید و بگو: هر چه » دیفرمایم 182آیه توبه در سوره مبارکه همچنان که . دهدارزیابى و سنجش قرار مى

 یزودبهو  نندیبیم (گواهان اعمالتان در دنیا)کردارتان را خدا و فرستاده او و مؤمنان  یزودبهکه  بکنید
آگاه خواهد  دیدادیمانجام  (در دنیا) ازآنچه، پس شما را دیشویمدانای نهان و آشکار بازگردانده  یسوبه

که این عالوه براست، خداوند متعال  شدهانیبع( معصومین)و در آیات دیگر قرآن کریم و نیز روایات  «ساخت
 شدهتثباین افکار و اعمال توسط فرشتگان زیر نظر دارد،  دقتبهرا  هاآنبیند و تمام کارهاى انسان را مى

آن حضرت با این فرمایشات، بعد معنوی و الهی ارزیابی  .گیرندمیو در قیامت مبنای ارزیابی عملکرد قرار 
 باشد.یک از الگوهای غربی مدنظر نمیمدنظر قرار داده که این بعد در هیچرا 

عالم محضر خداست، در محضر خدا »این حقیقت را متذکر شده و فرمودند: نیز )ره( خمینىحضرت امام     
گاه جایکه خداپرستی و والیت محوری در فرهنگ آن  هایسازمانو  ولی در کشور و ملت «نکنید معصیت

 تواندیمی بگذارد جابهدر ارزیابی عملکرد از خود  تواندمیکه این بینش  هایظرفیت ازدارد، استفاده ای ویژه
ود قرار العین خرا همیشه نصب ارزیابی الهی ،و مردم کارکنان ،مدیراناگر با این دیدگاه  باشد. آفرینتحول

خود بداند، از هرگونه لغزش و  هاینیتد و خداى سبحان را همواره شاهد و ناظر بر کارها، رفتارها و نده
 د ماند.نخطا و خیانت مصون خواه

کر، ف ؛دارای چهار عرصه یا رکن اساسی در منطق اسالمرا الگوی پیشرفت  العالیمدظله مقام معظم رهبری    
: هابیانات در دیدار اساتید دانشگاهدانسته است ) ها؛ معنویتاز همه و روح همه این ترمهمعلم، زندگی و 

فقیت سایر مو کنندهتضمینتر پیشرفت و زیرمجموعه الگوهای کلیکه  عملکرد (. الگوهای ارزیابی12/2/92
های که سیستم گرائیو مادی الهی غیرهای ستثنی نیستند ولی با توجه به دیدگاهالگوها هستند، از این قائده م

ر وهای پرکاربرد معاصر دـنشده و الگبینیپیش الگوها اینیک از ارزیابی معاصر دارند، معنویت در هیچ
ل اند و از بعد معنویت غاف( پرداختهفکر، علم، زندگیترین حالت صرفاً به سه رکن اول پیشرفت )آلایده
 اند.شده

مود ن البالغهنهجدر  نوع دیگری از ارزیابی که در اندیشه حضرت علی)ع(؛ سازمانی() الهی غیرارزیابی  -
ی است، یا سازمان الهی غیرشده است، ارزیابی  تأکید هاآننوین ارزیابی نیز به برخی از  هایتئوریدارد و در 

گانی و ارزیابی هم (فرماندهان، مدیران و سرپرستان) مدیریتیارزیابی ، خودارزیابیاین نوع ارزیابی شامل 
 .باشدمی
رونى یا د ارزیابیاستخراج کرد،  البالغهنهجاز توان مى که غیر الهی هایارزیابییکى از انواع  ؛خودارزیابی -
هت مشابسازمانی تعالی  هایمدلبا رویکردهای سازمانی به  خودارزیابی. است« خودارزیابی»، اصطالحبه

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23451
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 .هددمیمورد ارزیابی قرار دارد، سازمان عملکرد خود  تأکیدکه بر جنبه درونى  ارزیابیدر این نوع از  دارد.
 رزیابیابهترین و کارآمدترین مکانیزم براى  خودارزیابیبیرونى،  ارزیابیشاید بتوان گفت که در مقایسه با 

 بهتر و مراتببهایجاد و تقویت گردد، کارکردى  هاسازمانو اگر این مکانیزم در  هاستسازمانعملکرد 
در صورتى جامع و دقیق خواهد بود که  ارزیابی بیرونیزیرا  ;بیرونى خواهد داشت یهایابیارزمؤثرتر از 

مخفى مانده و در  ارزیاباناز درون نیز بر خود نظارت کنند و در غیر این صورت، مواردى که از دید  سازمان
ن گیرد و انحرافات احتمالى آگاه مورد ارزیابى قرار نمىشده باشد، هیچ بیرونى از آن غفلت ارزیابیحیطه 

 .اصالح نخواهد شد
اضر در عصر حو  شده است« خودارزیابی»فراوانى بر مسئله  تأکیدهاى اسالمى، در منابع دینى و آموزه    
را  خودارزیابیکوشند تا از طرق گوناگون، مختلف مى هایسازماندر الگوهای نسل دوم ارزیابی عملکرد، و 

ولی  شدهارائهارزیابی متعددی نیز به همین منظور طراحی و  هایمدلنمایند و  اجراخود  هایسازماندر 
ما  هایسازمانو فرهنگ ما ندارند و موفقیتی در  هاسازمانتطابق و سازگاری کامل با  هاآناز  کدامهیچ

آن را  ،چیزى جز ایمان و اعتقادات دینى نیست که خودارزیابیبنابراین، باید عامل اصلى . اندننمودهکسب 
ارد، د خودارزیابیو  خودکنترلیکه نقش مؤثرى در  هاییارزشیکى از  .در سازمان ایجاد یا تقویت نماییم

 یحسابرس موردانسان روزى  زودرشتیراعتقاد به قیامت است. اعتقاد به معاد و باور به اینکه همه اعمال 
شتن به نظارت بر عملکرد خوی سازماناى قرار خواهد گرفت، پشتوانه نیرومندى براى واداشتن دقیق و عادالنه

 از قبل بسنجید، را خود !خدا بندگان»: فرمایدمیدر این خصوص  98حضرت علی)ع( در خطبه است. 

 .«برسید را خود حساب برسند، را حسابتان کهآن از گیرید، پیش قرار سنجش مورد کهآن
بدان پایبند باشند،  هاسازمانه و هم شود تیتقو، ایجاد و هاسازماندر  ویژهبهاگر این اعتقاد در جامعه،     

نیز  آمدهدستهبشود و نتیجه هاى هنگفتى نیز براى سازمان دارد، کمتر مىبیرونى که هزینه ارزیابینیاز به 
کنند کارهاى خود را به نحو احسن و بدون سعى مى هاسازمانهمه  چراکهخواهد شد،  ترافزونبسى بهتر و 

عیب و نقصى  هرگونهکنند، در صورت وجود را کنترل مى عیب و نقص انجام دهند و همواره عملکرد خود
 .درصدد رفع آن خواهند بود سرعتبهدر عملکردشان 

اختیارات مدیران و  ، تنها در چارچوب وظایفارزیابی عملکردمسئله  نظام اسالمیدر  ؛ارزیابی همگانی -
ارباب و رجوع( و جامعه، ) انیمشتر، شود، بلکه کلیه اعضاى سازماننمىخالصه  هاسازمانمسئوالن 

د و در صورت مشاهده عملکر یک وظیفه شرعى بر عملکرد سازمان نظارت داشته باشند بر اساس اندموظف
 .(28: 82)اخوان کاظمی،  و نهی از منکر نمایند معروفامربهنادرست یا انحراف از اهداف، تذکر دهند و 

یک جامعه کوچک، صادق و جارى است و در صورت وجود کنترل  عنوانبهدر سازمان نیز همگانی  ارزیابی
به  نسبت ، جامعه و مشتریانولیت همه اعضاى سازمانؤعمومى و نظارت همگانى در آن و احساس مس

و از  هاضعفتواند براى جبران شود و سازمان مى، نقاط قوت و ضعف سازمان روشن مىسازمانعملکرد 
ارزیابی  الگوهای از کدامهیچدر با این گستردگی این موضوع  .ریزى کندخود برنامه یهایینارسابین بردن 
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لگوهای و در ا گرفته استنقرار  مدنظر کارت امتیازی متوازنعملکرد معاصر مثل الگوهای تعالی سازمانی و 
 تعالی نیز صرفاً به رضایت مشتریان توجه شده است.

رضای  برای و خلق به خدمت جهت است امانتی ولیتؤمس ع()علیحضرت  نگاه در؛ ارزیابی مدیریتی -

 کراراً را به مردم پاسخگویی و جزا روز مالک و اعظم داور به پاسخگویی ایشان جهت همین هب .خالق

سیره و روش مدیریتى  .انددادههشدار  و بیم امور عواقب از را آنان و اندشده متذکر خود کارگزاران به
در  ،ردکمیعملکرد کارگزاران را ارزیابی  شخصاً خودکه این عالوه بربود که  گونهنیاع( على)امیر مؤمنان 

ع این نو کردند.اعتماد و اطمینان داشتند، واگذار مى هاآنمواردى نیز این کار را به افراد دیگرى که به 
 امروزی کاربرد دارد. هایسازماننوع ارزیابی است که در  ترینمتداولارزیابی 

آشکار و علنى انجام شود، از دقت و صحت الزم برخوردار نخواهد  صورتبههمواره  بر عملکرد ارزیابیاگر     
 هانآکه قرار است عملکرد  هاییسازمانشود، علنى و رسمى انجام مى صورتبه ارزیابی کهیهنگامبود زیرا 

د را فریب دهند. کم نیستن ارزیابقرار گیرد، ممکن است تظاهر کنند و با ظاهرسازى بخواهند  یموردبررس
 هایارزیابدر دهند و عملکرد مطلوبى ندارند، ولى همواره انجام نمى جامعهکه کار مفیدى براى  هاییسازمان

 جلب نظرهمانا افراد زرنگ راه » :فرمایدمی بارهدراینع( )على. حضرت آورندمینتایج مطلوبی را به دست 
در وراى این ظاهر جالب  کهیدرحالدانند، خدمتى، خوب مىبینى زمامداران را با ظاهرسازى و خوشو خوش

 .«وجود ندارد یدارامانتخیرخواهى و  گونهچیهو فریبنده، 
بر جامعه اسالمى همواره رفتار و  شیخو تیریمدع( نیز در زمان حکومت و على)حضرت  مؤمنان ریام    

یانه پنهانى و مخف صورتبهعملکرد کارگزاران و عمال خود را در نقاط مختلف کشور پهناور اسالمى آن زمان، 
 صورتهبرا  یمأموران خود تیریمدو  تحت حکومتزیر نظر داشته و براى انجام این کار به نقاط مختلف نیز 

ارش دقیق نظارت کنند و گز طوربهفرستاد تا بر اعمال و رفتار کارگزاران آن حضرت ناشناس و مخفیانه مى
ع( به کارگزاران و عمال خود امیرالمؤمنین )هایى که دقت در نامه؛ ع( برسانندامام)کارهایشان را به اطالع 

فى مخ مأمور عنوانبهاى را مواره عدهع( ه)امامدر مناطق مختلف نوشته است، بیانگر این حقیقت است که 
ا ر بر عملکرد کارگزاران حضرت و مسئوالن مختلف حکومتى هاآنکرده است تا و سرى خود معین مى

 و نتیجه این کار خود را به ایشان گزارش کنند. ارزیابی

 ...بلغنى عنك: نویسندمىهاى خود به عده زیادى از کارگزاران خود ، ایشان در ابتداى نامهمثالعنوانبه    

یعنى در مورد شما به من خبر  يا رقى الى عنك...به من گزارش رسیده است،  گونهنیایعنى در مورد تو 

دیگر از  یکیدریعنى فرستاده من درباره تو چنین اطالع داد و باالخره  يا بلغنى رسولى عنك...رسیده است، 

این نوع  .یعنى فرستاده من قضیه شگفتى را برایم گزارش کرد رسولى اخبرنى بعجب...نویسد: ها مىنامه

این  ،در الگوهای ارزیابی معاصر و پرکاربرد متأسفانه، ولی خواهد داشت، آثار مثبت و فواید متعددى ارزیابی
با اشراف  هاسازمانو  گرددمیامروزی احساس  هایسازمان و خأل آن در شدهواقعمورد غفلت نوع ارزیابی 

را  هارزیابیاارزیابی و حتی شناخت ارزیابان، توانایی تأثیرگذاری گسترده بر نتایج  یهازمانو  هاشاخصبه 



 22           5931 پاییز، پانزدهمالبالغه، سال چهارم، شماره پژوهشنامه نهج

 

 

ی هایارزیابکه عملکرد چندان مطلوبی را ندارند، ولی نتایج  کنیممیرا مشاهده  هاسازماندارند و خیلی از 
تر وضعیت سازمان، منجر به انحراف بیشکمک به  جایبهاین نتایج سالیانه آنان وضعیت مطلوبی دارد که 

 گردد.می شدهبینیپیشآنان از اهداف 
وی تعالی و الگالگوهای ؛ مثل معاصر ارزیابی عملکرددان این حوزه در الگوهای ناکنون برخی از دانشم    

 واند که ارزیابی عملکرد بایستی رویکرد چندبعدی داشته باشد رسیده نتیجهبه این متوازن، کارت امتیازی 
رویکردی جامع داشته باشند، لیکن هنوز در ابتدای راه هستند  اندنمودهسعی در الگوی پیشنهادی خود،  لذا

با استفاده از نظرات ارزشمند حضرت علی )ع( تحولی شگرف در این زمینه ایجاد و الگوهای  توانمیو لذا 
 ، به تحقق سعادت بشر و ارضاء نیازهای متعددهاسازمانکامل  یطراحی کرد که ضمن تضمین اثربخش

 کمک نماید. هاآنمعنوی و مادی 
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