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 :پذیرد می صدرت زیر های گام عملکرد -اهمیت  تحلیل انجام جهت
 ادبیمات  محالعمه  قازطریم  کیفمی  همای  شماخص  االمتشراج  و شناالایی: اول گام
پشوه  ااضر مدل کنتمرل راهبمردی علمدی     در خبرگان؛ از نظرخداهی یا مدضدع
شماخص االمت،    128بعد و  8( که دارای 1397شد  تدالط خانی و همکاران ) ارائه

 همای  شاخصبا  گانه، هشت ابعاد گستردگی به باتدجه مدرداالتفاد  قرارگرفته االت.
 کنتمرل  از بعمد  یم   بمه  کمدام هر کمه  نامهپرالشم  8 منظمدر  این برای شد  االتشراج
 بمدد. در  الدالم  128 دارای درمجممدع  که شد طراای ،پرداخت می علدی راهبردی

 اهمیمت  .1 :شمدد  ممی  پرالمید   خبرگمان  و دهنمدگان  پاالخ از پرال  دو ؛روش این
 خمدمت   ن بما  رابحه در مذکدر الازمان عملکرد .2مشتری و  به خدمات یا محصدل

 (.(BASAK&SIDDIQUE,2018محصدل یا
 این کیفی؛ های شاخص عملکرد درجه و اهمیت درجه کردن مششص: دوم گام
 خبرگان و گیرندگان تصمیم تدالط لیکرت طیف از االتفاد  با تداند می گذاری ارزش
جایگما    دارای کمه  شمد  االتفاد  خبرگانی از پشوه  دوم گام انجام برای. گیرد انجام

 دارای افمراد  ایمن ینمه ممدیریت بددنمد.    علمی درزم راهبردی در الازمان و تشصص
 و دانشمگا   در پشوهشمگر  یما  مدیریت جایگا  و ارشد کارشناالی تحصی ت اداقل
 را دوقلمد  همای  پرالشمنامه همگمی   که االت نفر 31 افراد این تعداد. هستند الازمان
 اشمراف  داشتن و خبرگی عمد  شاخص دو افراد این انتشاز م ک ؛کردند تکمیل

 .االت بدد  پرال  مدرد ادز  هب نسبت اط عاتی
 در. االمت  نظرات الازی یکپارچه منظدر به هندالی میانگین از االتفاد : الدم گام

 همر  بمرای  خبرگمان،  تدالمط  شد  ارائه نمرات هندالی میانگین از االتفاد  با گام این
 نممر   دو ایمن  که پیداکردیم دالت عملکرد نمر  ی  و اهمیت نمر  ی  به شاخص
 .کند می مششص عملکرد اهمیت نمددار روی را شاخص هر جایگا 
-اهمیمت  مماتریس  همای  خانه تعیین منظدر به  التانه ارزش محاالبه: چهارم گام
 بمرای . شمدد  ممی  االمتفاد   اسمابی  میمانگین  از  المتانه  ارزش تعیین برای عملکرد؛
 اسمابی  میانگین مجزاالت، پرالشنامه دارای که بعد هر برای  التانه ارزش محاالبه
 هندالمی  میمانگین  از االتفاد  با پی  گام در که ها شاخص به یافته اختصاص نمرات


