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رغمم ممدارد متعمددی کمه      داشت کمه علمی   بندی پیشینه پشوه  باید اذعان در جمع
ل از عندان پیشینه پشوه  بیان شد  االت، تاکندن هیچ اثری دررابحه بما کنتمر   تحت

پذیرفته بر ی  بعمد   االت و اک رکارهای صدرت نشد  الس م نگاشته علیه علی نظر امام
انمد. لمذا    ازمنکر یا خددکنترلی تمرکمز کمرد    معروف و نهی اال می مانند امربه کنترل

باشمد، بسمیار    السم م پرداختمه   علیمه  علمی  پشوهشی که به بحث کنترل از دیدگا  امام
میان کار خانی و همکاران مدردتدجه قرارگرفمت کمه    اائزاهمیت االت که در این

 )خمانی،  االمت   شمد    السم م ارائمه   علیمه  علمی  االم می از دیمدگا  اممام    مدل کنتمرل 
درنتیجه در پشوه  ااضر بما االمتفاد  از ممدل    (. 1397امینی و زارع، اامدی، علی

ن کنترل راهبردی علدی الازمان دفاعی مدرد بررالی قرار گرفت که پشوهشی با ایم 
 االت. نشد  خصدصیات تاکندن انجام
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( 3ی و ( کمّم 2( کیفمی،  1عمد  برای پشوه  وجمدد دارد:   طدرکلی، اله رویکرد به
االممت کممه راهبممرد ی مّممپشوهشممی ک ،وه  ااضممرپممش. (Creswell, 2013) میشتمه.  

   االت.عملکرد -مدرداالتفاد  در  ن روش تحلیل اهمیت

 عملکرد-تحلیل اهمیت .3-1

 و مشمتری  رضمایت  درک بمرای  محبمدز  ابمزار  ،عملکرد- اهمیت تحلیل و تجزیه
 1977 الال در بار اولین برای جیمز و مارتی  که االت خدمات کیفیت بندی اولدیت

 مشتلفمی  همای  زمینمه  در روش ایمن  امروز به تا زمان  ن از اما کردند؛ معرفی را  ن
 االمتفاد   ممدرد  بانکی خدمات و دولتی خدمات گردشگری، الی،ع تحصی ت مانند
 . (Kwon & Chung, 2018) االت گرفته قرار

 ،های مشتلف مدرداالتفاد  قرار گرفتمه االمت   از  نجایی که این روش در زمینه
ر گیمرد.  تداند در الازمان دفاعی و درزمینه کنترل راهبردی نیز مدرداالمتفاد  قمرا   می

ارائمه راهبردهمای عملیماتی و     ،های دیگر دارد مزیتی که این روش نسبت به روش
های دفاعی روش بسیارمناالبی  مششص االت که باتدجه به روایه عملیاتی الازمان

 االت.


