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 تیریدن المازمان. محالعمات ممد   بمد  یعملکرد عدامل مدثر بر دانش تیاهم لیتحل
 .103-87, یدفاع مل یراهبرد

قر ن و المنت. فرهنمگ    دگا ی( از دتیریاز اصدل مد ی(. نظارت )اصل1384, ی. )یطاهر
 .102-87, تیریمد

در  یتیریممد  یخمددکنترل  ی(. اصدل راهبمرد 1397. )یمعتمد لنگرود &, یرامان یع ئ
 .86-67, یاال م تیترب رتی(. بص53نام   یالب غه )محالع  مدرد نه 

بمه   ابییارزیابی عملکرد الازمان جهمت دالمت   نیی(. تب1395دهقان, ا. ) &, ی., یجانیفارال
 .65-45, یصنعت تیریمحصدل درک   جهانی با روش وو. چشم انداز مد

 .86-55. مجلس و پشوه , یاال م تیری(. نظارت و کنترل در مد1385, ل. )فروزند 
فرهنممگ  تیممدر االممتقرار و تقد ی(. اثممر نظممارت و بازرالمم1387, ف. ش. )ییروزجممایف

 .142-127بهبدد و تحدل,  تیری. محالعات مدییپاالشگد
 .(. مشهد مقد : به نشر1398. )میکر قر ن
بما   یتحدل علمدم انسمان   یخط مش یها مؤلفه لی(. تحل1395, ر. )ینیراز &پدر, ی.,  یقل

,  یبسم  یمحالعمات راهبمرد  عملکرد. فصملنامه  -تیاهم لیتحل کردیاالتفاد  از رو
41-70. 
 یابیم ارز  یمدل االتراتش ی(. طراا1392, ی. )یفت   باد &, م., یپنا , م., اجام کرامت

 دنیرگرالم  لیم و تحل متمل یعملکمرد د -تیم اهم لیم تحل یقم یتلف کردیعملکرد رو
 .90-67, یمنابع انسان تیریمد یچندگانه. پشوه  ها

 .(. د  گفتار. تهران: صدرا1368, م. )یمحهر
 .رانیزایا تدی. تهران: انستیاال م تیریبه مد ی(. نگاه1382, م. )هینا
 دگا یم از د یشمهر  تیرینظمارت و کنتمرل در ممد    یقم یتحب ی(. بررالم 1392,  . )بمرد   ین

 .ندر امیمتعارف. تهران: دانشگا  پ تیریو مد یاال م تیریمد
 

Creswell. (2013). Qualitative inquiry & research design: Choosing among five 
aproaches. los angeles: sage. 

Kwon , J., & Chung, T. (2018). Importance-Performance Analysis (IPA) of 
Service Quality forVirtual Reality Golf Center. International Journal of 
Marketing Studies, 30-40. 

Siddique, G., & Basak, A. (2018). Importance-Performance Analysis (IPA) of 
Service Quality in Public Transport of Asansol-Durgapur Development 
Authority. International Journal of Computational Engineering Research 
(IJCER), 7-16. 

 


