
 195     ... در عملکرد-اهمیت تحلیل و تجزیه رویکرد با علوی اهبردیر کنترل مدل بررسی

راهبرد دوم، راهبرد تقدیت عملکرد االت که مربدط به ربع دوم یعنی ربمع تمرکمز   
کمه دارای اهمیمت بماال و     انمد  گرفتمه یی قرارهما  شماخص االت، چراکه در این ربع 

ممذکدر بایمد    پایینی نسبت به اهمیت خدد هسمتند بنمابراین المازمان    نسبتاًعملکرد 
که عملکرد بما   د تاجاییکنی این ربع تقدیت ها شاخصعملکرد خدد را در رابحه با 
 د.شداهمیت شاخص متناالب 

 
 عملکرد تیتقو یها شاخص .6جدول 

 ی تل یت عملکردها شاخص مضم ن فراگیر ردیف
   ر یدن حق ب  حق دار ضرورت کنترل 1

 اص ل حاکم بر کنترل 2

 شفافیت رعایت
 نگری  طتی از پرهیز

 تل یت فرهنگ صتیح
 گیری از گذشت  عبرت

 معینش زمان در کار انزام
 مداری ضابط 

 اغتنام فرصت

 وج د مکانیزم اصمح
 ریش  یابی
 پیامد نزی

  وج د مکانیزم اصمح کارکنان  یری دل و چشم بستر ازی 3
   تهمت زفات کنترل 4
   شنا ایی مشکمت افراد پیامدهای کنترل 5

 عملکرد با پاداش تنا ب انذار و تبشیر ت أمان ش یق و تنبی ت 6
 در افراد اقتضائات ب  ت ج 

 تنبی 

 ان اع کنترل 7
 ازمنکر نهی و معروف امرب 
 (عم می نظارت)

 گرا کنش کنترل
 (گیران  پیش)

 

8 
های نیروی  یژگیو

 انسانی

 ب دن عادل و عدالت
 دقت در ام ر

 عدم متافظ  کاری

 نترافاتا اصمح پیگیری
 خیرخ اهی و نصیتت
 نیروها با انس

 ا تبداد نداشتن
 داوری پیش عدم

 
ایمن   ؛شمدد  یمم راهبرد الدم، راهبرد کاه  عملکرد االت که مربدط به ربع چهارم 

یی االمت  هما  شاخصدهند   نشان ،ربع که ات ف منابع یا افراط در عملکرد نام دارد
دردارند و درواقع تعادل الزم بمین  رغم اولدیت پایین از عملکرد باالیی برخ که علی

ها در این بش  وجمدد نمدارد، پمس نیماز االمت کمه از        اهمیت و عملکرد شاخص
ی ربمع اول  هما  شماخص عملکرد در این ادز  کاالته شد  و به عملکرد در امدز   

افزود  شدد و منابع این بش  به بش  مذکدر انتقال یابد تا تعمادل الزم در همر دو   
 شدد. دبش  ایجا

 
 


