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مکانیزم  فرصت اغتنام
 اصمح

 یابی ریش 
 پیامد نزی

 کنترل در قاطعیت
 فرد ب  کنترل تف یض

 منا ب
 ب  مهم نکات رییادزو

 خاطی

 اهمیت
 نیرو اجبار عدم
 برکنار متعهد از دلز یی

 شده

 خستگان با مدارا

 بستر ازی 3
  یری دل و چشم

 کارکنان
 اصمح وج د مکانیزم

 جرائم از پیشگیری
 شده  ازماندهی

 تفکر ززادی
 عمل ززادی

 

 متیطی ع امل کنترل
 شزاعت کنترلگر

4 
زفات 
 کنترل

 تهمت

 تکبر
  تمگری
 عیبز یی

 مدیر نب دن د ترس در
 مزازات در روی زیاده
 شایعات ب  زدن دامن

 غیبت

 ناحق ب  خ نریزی
 خش نت

 ها کاری یزهر فرام شی
 وحشت تداوم

5 
پیامدهای 
 کنترل

شنا ایی مشکمت 
 افراد

 عدم غافلگیری  هدایت حداکثری

6 
تش یق و 

 تنبی 

 ت أمان وتبشیر انذار
 با پاداش تنا ب

 عملکرد
 اقتضائات ب  ت ج 

 تنبی  در افراد

 مزازات بر شادمانی عدم
 تنبی  از پیش حزت اتمام

 م رد در گذشت عدم
 عم می الهی و حل ق
 درشتی بر مدارا تلدم
 کننده دور و نیکی مش ق

 زشتی از
 تنبی  یا تش یق علت بیان

 عل بت در نرمخ یی
 عل بت در تعزیل عدم

 شفاهی تش یق
 تش یق در تأخیر عدم

 خاص م ارد در بخشش
 ص رت در  خت تنبی 

 لزوم
 شفاهی ت بیخ
 کتبی ت بیخ

 با خطاکار عملی تنبی 
 قان نی مز ز

7 
ان اع 
 کنترل

 و معروف امرب 
 نظارت) ازمنکر نهی

 (عم می
 گرا کنش کنترل

 (گیران  پیش)

 (عتید و رقیب) الهی کنترل
 خ دکنترلی و تل ا

 
 مالی کنترل

 (عی ن) پنهانی کنترل
 مستلیم کنترل

8 

های  یژگیو
نیروی 
 انسانی

 ب دن عادل و عدالت
 اصمح پیگیری

 انترافات
 خیرخ اهی و نصیتت
 ام ر در دقت

 کاری متافظ  عدم
 نیروها با انس

 ا تبداد نداشتن
 داوری پیش عدم

 شزاعت
 حق حک مت از پیروی

 دشمن ب  خ شبینی عدم
 ندیدن  تم و نکردن  تم

 اخمقی رذائل از دوری
 قاطعیت

 نکردن تتلیر
 جبران برای دادن مهلت

 دین در یلین
 مسئ لیت ح زه ب  اهتمام

 پذیری مش رت
 مشی ب دن الگ 

  ازمانی
 شنا ی مخاطب

 صدور در کنندگی اقناع
 فرامین

 ها یتلخ در همراهی
 با ت ام نهی و امر

 مهربانی
 فریادر ی درمانده

 ت ان اندازه ب  د ت ر
 نیروهای بین تمایز

 بد و خ ب
 نیروها کار در دقت

 غفلت از دوری
 پست دیدن امانت

 گرایی عمل

 ب دن  یاس و  یا ت
 مثبت احسا ات متتری
 منفی عمل نتیز  از انذار

 زیرد تان ب  بینی خ ش
 زیرد تان ب  رحم

 بخشش ب  رغبت
 روانی و روحی  ممت

 رویی گشاده
 ه شیاری

 ج یی برتری عدم
 مسلمانان ززار عدم

 از نکردن پیروی
 دنیایی زرزوهای

 حق اجرای در قاطعیت


