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اهمیت عملکرد ویژگی ها و رویکرد نلش  ادراکی از  1394
)مطالع : تخت جمشید، عالی  دید گردشگران خارجی

 قاپ  مسزد جامع اصفهان(

عامل جذابیت مکان تاریخی و عامل د تر ی از نلاط ق ت هر    مکان ا ت. همچنین هر    
 ا تراحت و م  یلی دارای ضعف هستند.های امکانات خ ردنی،  مکان در عامل

 1391 ،براتی والفت  13
 روابط مدیریت های شاخص عملکرد  اهمیت تتلیل

 مت  ط و ک چم های در شرکت تأمین زنزیرة
 خ درو  ازی قطع  صنعت

 ملال 
 روابط های شاخص. ا ت شده ا تفاده تی میانگین جامع  یم ززم ن از شرکتها عملکرد تتلیل برای

 وضعیت بهب د برای و پیشنهادهایی شده بندی د ت  عملکرد،  اهمیت ماتریس در تأمین زنزیرة
 .ا ت شده ارائ  ها شرکت

14 
 وحزامی  ،کرامت پناه
 1392 ،فتح زبادی

طراحی مدل ا تراتژیم ارزیابی عملکرد رویکرد 
عملکرد دیمتل و تتلیل -تلفیلی تتلیل اهمیت

 رگر ی ن چندگان 
 ملال 

با ا تفاده از روش کمی مبتنی بر رگر ی ن و روش دیمتل برای برر ی چگ نگی  در این پژوهش
تأثیرگذاری ع امل طراحی و روابط بین عملکرد  ازمانی در قالب اهمیت ضمنی و اهمیت صریح و 
عملکرد ا تخراج و این معیارهای اقتضایی م ثر در قالب یم مدل راهبردی مبتنی بر چهار ربع با 

 عملکرد تدوین شده ا ت.-میترویکرد تتلیل اه

15 

 ،طاهرپ رکمنتری
معمارزاده  ،فرجادی
 ،ن ده فراهانی وتهرانی 

1396 

 ب دن دانشی م ثر بر ع امل عملکرد اهمیت تتلیل
  ازمان

و شش  دارندمتغیر فناوری و اهداف راهبردی کسب و کار در وضعیت منا بی جهت ا تمرار قرار  2 ملال 
 تار و ... مستلزم تمرکز بیشتر خط مشی گذاران و مزریان مرب ط  هستند.متغیر فرهنگ دانشی،  اخ

16 
، صفری ،صادقی ملدم

 و ن روزیان ریکنده
 1396 ،قا می

 زنزیره های مؤلف  عملکرد - اهمیت  طح تبیین
 فاجع  از در بعد تأمین بشردو تان 

 همکار های  ازمان بین هماهنگی»و  «و ازها  اخت نت ه بر مت لی های  ازمان نظارت»های  گ ی  ملال 
 .دارند قرار بهب د اول اول یت در و شدند ارزیابی پایین عملکرد و باال اهمیت دارای ،«ها باز ازی در

17 
ش ل  ،قا می ،صادقی

 1396 ،ر  لی و

در  TQMهای  تتلیل شکاف با ت ج  ب  شاخص
-BWMپاالیشگاه گاز فزر جم با روش تلفیلی 

FAHP-IPMA 
 ملال 

نسبت ب  یکدیگر در   TQMف میان وضعیت ایده زل و وضعیت کن نی هر یم از شاخص های شکا
م رد ارزیابی و تتلیل قرار گرفت  و ا تراتژی  IPMAپاالیشگاه گاز فزر جم با ا تفاده از تکنیم 

 هایی برای کاهش یا از بین بردن شکاف های م ج د ارائ  شده ا ت.

18 
طاهرپ ر  ،باقرنژاد
 ،بهرامی و ،کمنتری

1395 

شنا ایی ع امل م ثر بر اجرای م فق خط مشی 
حمایت از شرکت ها و م  سات دانش بنیان و 

 تزاری  ازی ن زوری و اختراعات
 ملال 

هم از بعد اهمیت و هم از بعد عملکرد در وضعیت منا بی برای ا تمرار قرار داشت  و  م لف  م ثر 20
قرار داشت  و لیکن از بعد عملکرد در وضعیت منا بی قرار متغیر از بعد اهمیت در  طح باالیی  18
 اند. گذاران و مزریان مرب ط  ب ده مشی ها، ت  ط خط اند و مستلزم ارتلای وضعیت عملکردی زن نداشت 

19 
 ،کریمی اصل وجمالی 

1397 

  یمان صنعت در الرج تأمین زنزیره رقابتی م قعیت
 با مرتبط راهبردی الزامات عملکرد تتلیل اهمیت و

 زن
 ملال 

 در همکاری فرهنگ و منطل  در صادراتی فرصتهای ب  جز ک  داد نشان عملکرد اهمیت تتلیل مدل
در  تهاجمی راهبرد با مرتبط راهبردی الزامات  ایر اند، داشت  قرار اول ناحی  در ک  تأمین زنزیره

 .داردند قرار م ج د وضعیت تداوم یعنی دوم ناحی  در  یمان صنعت در الرج تأمین زنزیره

20 
 ،دهلان وفار یزانی 

1395 
 ب  د تیابی جهت  ازمان عملکرد ارزیابی تبیین

 وو روش با جهانی درکمس متص ل
 ملال 

رویکرد ماتریس تتلیل اهمیت عملکرد برای شنا ایی و د ت  بندی شاخص های اثرگذار برای 
ب  کار گرفت  شد،  پس با ا تفاده از « خ درو ایران»د تیابی ب  ت لید متص ل در شرکت ماشین ابزار 

 روش و با ت ج  ب  خروجی های ماتریس، رتب  بندی نهایی هر یم از عامل ها مشخص شد


