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 عملکرد کاهش یها شاخص .0 ول جد

 ی کاهش عملکردها شاخص مضم ن فراگیر ردیف
   زگاهی از ح زه مسئ لیت ضرورت کنترل 1

2 
اص ل حاکم بر 

 کنترل

 مصلتت رعایت
 الگ دهی

 گزینش صتیح افراد

 اقتضائات ب  ت ج 
 م قع ب  باش زماده

 کنترل مرجع کردن مشخص
 خستگان با مدارا

  شزاعت کنترلگر متیطی ع امل کنترل بستر ازی 3
  وحشت و رعب تداوم ها کاری یزهر فرام شی زفات کنترل 4
   عدم غافلگیری پیامدهای کنترل 5

 تش یق و تنبی  6
 خاص م ارد در بخشش

 لزوم ص رت در  خت تنبی 
 شفاهی ت بیخ
 کتبی ت بیخ

 مز ز با خطاکار عملی تنبی 
 قان نی

 مستلیم کنترل (عی ن) پنهانی کنترل مالی کنترل رلان اع کنت 7

8 
های نیروی  یژگیو

 انسانی

 ب دن  یاس و  یا ت
 تتریم احسا ات مثبت

 منفی عمل نتیز  از انذار
 زیرد تان ب  بینی خ ش

 زیرد تان ب  رحم

 بخشش ب  رغبت
 روانی و روحی  ممت

 رویی گشاده
 ه شیاری

 ج یی برتری عدم

 مسلمانان ززار عدم
 دنیایی زرزوهای از نکردن یرویپ

 قاطعیت در اجرای حق

 

 ییری نتیجه

های کنترل از منابع دینمی   پذیرفته درزمینه االتشراج شاخص های صدرت از پشوه 
مدلفمه   128( االت که در  ن بمه  1397شد  تدالط خانی و همکاران ) پشوه  انجام

 اصمدل ، کنترل ورتضربعد عبارتنداز:  8بعد اصلی اشار  شد  االت که این  8ذیل 
 انمداع ، تنبیمه  و تشمدیق ، کنترل پیامدهای، کنترل  فات، بسترالازی، کنترل بر ااکم
مدلفه مدل فدق تدالط  128. در پشوه  ااضر انسانی نیروی های ویشگیو  کنترل

 28عملکرد مدرد بررالی قرار گرفت. از این تعداد،  -روش تجزیه و تحلیل اهمیت
مدرد در ربع اولدیمت   29در ربع االتمرار کارخدز،  مدرد 36مدرد در ربع تمرکز، 

مدرد در ربع ات ف منمابع قرارگرفتنمد. بنمابراین ممدیران و فرمانمدهان       35پایین و 
شاخص ربع ات ف منمابع نسمبت بمه     35الازمان مربدطه باید با کاه  عملکرد در 

د کننممد. درمممدر االممت، اقممدام ای کممه در ربممع تمرکممز قرارگرفتممه مدلفممه 28تقدیممت 
های ربع االتمرار کار خدز و ربع اولدیت پایین به هممین عملکمرد اداممه     شاخص
 دهند.
 


