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 ها . تجزیه و تحلیل داده4

 دوقلمدی  پرالشمنامه  قالمب  در السم م  امیرعلیمه  اضرت ک م از شد  االتشراج مدل
 مضممدن  یم   بمه  مربمدط  بشم   همر  هک شد طراای بش  8 در عملکرد-اهمیت
 یم   بمه  تبدیل ،فراگیر مضمدن هرهای ذیل  شاخص تر دقیق بیان به و االت فراگیر

 النجید  ادز  این خبرگان و االاتید نظر به باتدجه پرالشنامه روایی. شد پرالشنامه
 پرالشمنامه  المپس . شمد  نهمایی  پرالشمنامه  چنمدبار   وبرگشمت  رفمت  از پس و شد

 افمزار  نمرم  وارد خبرگمان  از دریمافتی  های پاالخ.شد تدزیع خبرگان بین شد   طراای
جایگما  همر    عملکمرد  اهمیمت  تحلیمل  روش مشتلف مراال براالا  و شد اکسل

 شاخص در ماتریس ربعی مششص شد. 
 تمرکمز  منحقمه  بیمانگر  اول ربمع االمت،   شد  مششص 3طدر که در شکل  همان

 بمه  پمایینی  عملکرد ولی دهستن باال اهمیت دارای  ن نقاط که ای منحقه یعنی االت؛
 را عملکمرد  و کمرد   تمرکمز  نقماط  ایمن  بمر  بایمد  درنتیجه ،االت یافته اختصاص  نها

 و اهمیمت  دارای کمه  نقاطی یعنی االت خدز کار ادامه بیانگر دوم ربع. داد افزای 
 پمایین  اولدیمت  بیمانگر  المدم  ربع. یابد ادامه روند همین باید و هستند باال عملکرد
 مدردتدجمه  نبایمد  و هسمتند  پمایینی  عملکرد و اهمیت دارای که نقاطی یعنی االت
 مدجمدد  نقماط  کمه  معنا بدین االت منابع ات ف منحقه چهارم، ربع نهایتاً. شدند واقع
 شمدد  می ها  ن صرف زیادی عملکرد ولی هستند پایینی اهمیت دارای منحقه این در
 .یابد کاه  نقاط این در عملکرد باید که

 و شمد   ارائمه   مماری  صمدرت  بمه  خبرگان شناختی جمعیت تاط عا ادامه در
. شمدد  ممی  ذکمر عندان نمدنه  انداع کنترل به فراگیر مضمدن به مربدط ماتریس الپس

صدرت خ صمه در یم     ها در ماتریس اهمیت عملکرد به الپس جایگا  کلیه مدلفه
 شدد.   جدول بیان می

 شناختی جمعیت توصیفی تحلیل و تجزیه. 4-1

 تشصمص  اول مم ک  قرارگرفمت،  مدردتدجمه  اصلی م ک دو خبرگان انتشاز در
 از والمیع  شمناخت  دوم مم ک  و بمدد  المؤاالت  بمه  پاالمخ  برای افراد این مدیریتی
 پرالشمنامه  ابتمدای  در شماخص  4 ،شمد   بیمان  مم ک  دو بمه  باتدجمه . بمدد  الازمان


