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 خمدمتی،  جایگما   پسمت، : از عبارتنمد  شاخص چهار این که قرارگرفت الدمدردال
شمناختی خبرگمان    جدول ذیل گدیای اط عات جمعیت. تحصی ت و کاری هالابق
 شاخص فدق االت: 4در 
 

 شناختی خبرگان اطالعات جمعیت .3 جدول

 درصد تعداد تتصیمت درصد تعداد  ابل  درصد تعداد جایگاه درصد تعداد پست
هیات 
 55 17 علمی

افسری 
 39 12 جزء

 5زیر 
 32 10  ال

کارشنا ی 
 16 5 ارشد

 10 3 دیرم
افسری 
 35 11 ارشد

5 - 
10 11 35 

دانشز ی 
 39 12 دکتری

 26 8  رداری 35 11 پژوهشگر
10- 
 45 14 دکتری 19 6 20

      
20- 
30 0 0    

 
درادامه انداع کنترل و جایگا  همر مدلفمه در  مماتریس اهمیمت عملکمرد در شمکل       

 مششص شد  االت.
 رقیمب ) الهمی  کنترل (1ارتند از: انداع کنترل در مدل کنترل راهبردی علدی عب

 (4، (عممدمی  نظارت) ازمنکر نهی و معروف امربه (3، خددکنترلی و تقدا (2 ،(عتید و
 گمرا  کمن   کنتمرل  (7و  مسمتقیم  کنتمرل  (6، (عیمدن ) پنهانی کنترل (5، مالی کنترل

 معمروف  امربه (3های  مششص االت، مدلفه 6گدنه که در شکل  . همان(گیرانه پی )
در ربمع تمرکمز    (گیرانمه  پی ) گرا کن  کنترل (7و  (عمدمی نظارت) منکراز نهی و

هما تمرکمز کمرد و عملکمرد بیشمتری بمه  نهما         قرار دارد که بایمد روی ایمن مدلفمه   
 خمددکنترلی  و تقمدا  (2 و (عتیمد  و رقیب) الهی کنترل (1های  اختصاص داد. مدلفه

ال بمرای ایمن دو مدلفمه    در ربع االتمرار کار خدز قرار دارند که بایمد عملکمرد بما   
ای  یابد. در ربع اهمیت پایین هیچ مدلفمه  باتدجه به اهمیت باالی این دو مدلفه ادامه

معنا که همیچ نمدع کنترلمی دارای اهمیمت و عملکمرد پمایین        االت بدین قرارنگرفته
در  مسمتقیم  کنتمرل  (6و  (عیدن) پنهانی کنترل (5، مالی کنترل (4های  نیستند. مدلفه
ها که همگی باالتر از  منابع قرار دارد و باتدجه به نمر  اهمیت این مدلفه ربع ات ف

معناالت که میزان  این ها نیست بلکه به بددن این مدلفه اهمیت معنای کم االت، به 5/3


