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  چکیده 
 بسیار ریزی مهبرنا موفق اجرای در عوامل آن از یک هر عملکرد و تاثیرگذاری میزان مؤثر، عوامل شناسایی

 عملیاتی و تراتژیکاس ریزی برنامه در موثر عوامل بندی رتبه و شناسایی به هشپژو این اینرو از .دارد اهمیت

 حاضر وهشپژ در است. جوشبازرسی های شرکتاین پژوهش، جامعه آماری  .است پرداخته مستقل بصورت

 تکنولوژی زمینه در مرجع موسسهبعنوان انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران خبرگان  نظراتاز 

 ورد نیاز ازمداده های  ،وهش توصیفیژدر این پ .است استفاده شده ،ایران غیرمخرب آزمایشهای و ریجوشکا

 تحقیق تادبیا مطالعه بهابتدا  عوامل شناسایی منظور بهگردید. جمع آوری  توزیع وطریق پرسشنامه 

و  استراتژیک یزیر نامهبر سازی پیاده بر موثر عامل9 خبرگان، نظر از استفاده با نهایت در که شد پرداخته

  جهت. ندشد شناسایی شاخص گذارترین اثر عنوان به عملیاتی ریزی برنامه سازی پیاده بر موثر عامل7

 و فیتوصی آماری های روشبوسیله  و گردیده آوری جمع پرسشنامه اطالعات موثر، عوامل بندی رتبه

 موثرترین و فتهگر قرار تحلیل مورد ها داده ،SPSS افزار نرم از استفاده با و فریدمن آزمون و استنباطی

 ریزی برنامه تحقق در عامل مهمترین ،گردید مشخص پژوهش های یافته براساس. شدند شناسایی عوامل

 . باشد یم رازداری عملیاتی، ریزی برنامه تحقق در عامل مهمترین و استقالل و بی طرفی استراتژیکی،

 

 .، بازرسی جوشک، برنامه ریزی عملیاتیبرنامه ریزی استراتژیواژگان کلیدی: 

mailto:Nikbakht2020@yahoo.com
mailto:itmanager@iwnt.com
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  مقدمه 
 عملیاتی ازنظر فنی بازرسی .است فنی بازرسی باشد، مجهز آن به باید صنعتی سازمان و ارگان هر که هایی خشمهمترین ب از یکی

 بخش. باشد می مطرح  صنعتی واحد هر در مهم و کلیدی های بخش از یکی عنوان به و بوده ای ویژه اهمیت دارای اقتصادی و

 مشخص را تجهیزات و قطعات فرایندها، ایرادات و ها نقص که شود می ایجاد ها ارگان و ها سازمان در هدف این با فنی بازرسی

 به باید سی جوشبخصوص بازر فنی بازرسی. نماید می کمینه را تعمیرات هزینه ها نقص و معایب موقع به شناسایی با که کند

  .باشد فرایند بر ناظر و حاضر مراحل کلیه در و پایان تا داابت از که باشد ای گونه

 که سازمانهایی هک دارد وجود شواهدی ولی نیست، سازمان اهداف به یابی دست جهت موفقیت برای تضمینی ریزی برنامه چند هر

. ندآور می در اجرا بهبهتر  را خود های برنامه ،معلوم زمانی دوره طی در سازمانها دیگر به نسبت ،دارند مدونی و رسمی ریزی برنامه

 برنامه، .(1386سی،مقد) شده باشد. موفق محیطیاتفاقی  تاثیرات و بر حسب شانس "صرفا که یافت توان میرا  سازمانی ندرت به

 بر برنامه ریزی مساله اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل موثر .باشد می اهداف تحقق منظور به عملیات سری یک انجام تعهد

 از صحیح استفاده و سازمان مقتضیات و امکانات با متناسب اهدافی تدویناست.  در شرکتهای بازرسی فنی استراتژیک و عملیاتی

 مطالعاتی از مورد ندچ .است عملیاتی و جامع ریزی برنامه ترضرومبنای  سازمان های ماموریت و اهداف  رساندن ثمر به و منابع

 :است شرح این به است، گرفته انجام وامل موثر در برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتیتعیین و معرفی ع زمینه در که

. است پرداخته کشور اجرایی نهادهای در استراتژیک مدیریت بهبود بر ارتباطات و اطالعات فناوری تاثیر بررسی به( 1396)خدری

 کار به ارتباطات و اطالعات فناوری راهبردهای اتژیک،استر مدیریت یندافر در که زمانی که است آن از حاکی پژوهش این نتیجه

 .شود می ایجاد توجه قابل های بهبود استراتژیک مدیریت در رود،

 در حوریم شایستگی یک عنوان به استراتژیک تفکر بر موثر کلیدی عوامل تحلیل و شناسایی به( 1396)شکاری و کاشانی

 .دهد می نشان رهبران محوری شایستگی عنوان به استراتژیک تفکر نظرگرفتن در برای جدیدی راه که ندا پرداخته هاسازمان

 ستا هشد شتال همقال ینا درداور را مورد مطالعه قرار داده است.  طرفی بی و استقالل تشخیص معیار( 1396و بطحایی) شمس

 عایتر و تشخیص ایبر بـمناس ریهکارا داوری، دنها هیژو تمختصا گرفتن نظر در با ،حهومطر یها هیدگاد نقد و یـسربر از پس

 و بمجر صشخاا داوری از ف،ختالا طرفین ،النهدعا سیدادر تحقق ضمن ر،هگذر ینا از تا دشو ئهارا داور طرفی بی و لستقالا

 .نددنگر وممحر متخصص

 مدیریت وظیفه ینرمهمت را ریزی برنامه و دننمای می بررسی را سازمان مدیریت در ریزی برنامه نقش(  1395)خلیلی و تیموری

 کنند. می قلمداد سازمان

 انسانی، منابع ،ارتباطات سازمانی، فرهنگ راهبردی، شایستگی ، رهبری ترتیب به خود پژوهش در( 1394)همکاران و مبارکیان

 .نمودند رفیمع استراتژیک سازی پیاده در موثر عوامل را سازمانی ساختار و اطالعاتی های سیستم منابع، بهینه تخصیص

 ایجاد و سیاستگذاری ،ریزی برنامه تیم دهی سازمان  را عملیاتی ریزی برنامه فرایند بر موثر عوامل (1394)همکاران و بشارتی

 و پایش نظام، برنامه یاجرا برای الزم منابع تامین، عملیات هدایت، ها اولویت و نیازها تحلیل و شناسایی، ریزی برنامه فرهنگ

 .مودندن بررسی برنامه ارزشیابی

 مدل از استفاده با تیعملیا ریزی بودجه نظام سازی پیاده بر موثر عوامل بندی رتبه و شناسایی بر سعی (1394)همکاران و بدیعی

ا معرفی نامه عملیاتی ردر پایان شش گروه عامل موثر بر پیاده سازی بر .است داشته فازی مراتبی سلسله تحلیل و تجزیه و الماس

 نموده است.
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 اجرا، از مایتح و تعهد رهبری، و فرهنگ به توجه سیاسی، و ساختاری فنی، عوامل (1394)همکاران و نهاد صفدری هشپژو در

 ریزی بودجه جرایا بر موثر عوامل وسازمانیج و مجریات گرایش به توجه گیری، اندازه شاخص تدوین و شده تمام بهای به توجه

 .است شده گرفته نظر در عملیاتی

 و تیمی مشارکت حفظ و ایجاد استراتژیک، ریزی برنامه موفقیت و سازمان ارشد مدیریت مشارکت جلب( 1394)ارانهمک و نعمتی

 زا استراتژیک ریزی امهبرن در موثر عوامل را استراتژیک ریزی برنامه موفقیت و سازمانی فرهنگ استراتژیک، ریزی برنامه موفقیت

 .اند کرده بیان مشاوره خدمات شرکتهای در باز نوآوری منظر

 ریزی برنامه تمدیری در رهبری نقش اهمیت به( 1388) همکاران و خواه سیاحت و( 1394)همکاران و رامشه حیدری پژوهشگران

 .اند نموده اشاره استراتژیک

 ویژگی از یکی وهشپژ این در. پردازد می ای رسانه سازمانهای در استراتژیک مدیریت بخشی اثر به خود پژوهش در( 1394)حمزه

 و سازمان اخلید و خارجی استراتژیک محیط دایمی تغییرات اساس بر گیری استراتژیک،تصمیم مدیریت ریزی برنامه اصلی های

 .است سازمان اعضای و منابع بهینه تخصیص بر آنها تاثیر چگونگی

 عامل 12 پژوهش این رد.است داده رارق مطالعه مورد را استراتژی آمیز موفقیت اجرای بر موثر عوامل( 1394)همکاران و عبدالهی

، خصیص منابعبرد، تساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، ارتباطات، دانش و تخصص، پذیرش و استراتژی، پیشینه ذهنی، تدوین راه

 .است شده معرفی استراتژی آمیز موفقیت اجرای رد ،کنترل و بازخورد، اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی

 رهبری، و مدیریتی نتوا انگیزه، آموزش، تجربه، تخصص، را عملیاتی ریزی بودجه موفقیت کلیدی عوامل( 1393) دهقانی و صفانیا

 مقررات و انین،قو متخصص نیروی تامین سازمانی، فرهنگ ارشد، مدیران تعهد و حمایت سازمانی، ساختار مقررات، و قوانین

 .نمودند معرفی اقتصادی و اجتماعی سیاسی، شرایط کشوری،

 شرایط سازمانی، جو به توجه فناوری، و قانون اجرای به توجه رهبری، و فرهنگ به توجه( 1390)همکاران وکالنتری  طاهرپور

 .نمودند معرفی عملیاتی مهبرنا بر موثر عواملرا  اجرا از حمایت به تعهد هدف، گروه شرایط ساختار، و دانش به توجه قانون، تدوین

 برنامه اهمیت و انشد از ارشد مدیران آگاهی استراتژیک، ریزی برنامه فرایند در ارشد مدیران رکتمشا( 1388)همکاران و حقیقی

 و استراتژیک ریزی امهبرن فرایند در تغییر مدیریت استراتژیک، ریزی برنامه فرایند در کارکنان تیمی مشارکت استراتژیک، ریزی

 شرکت در استراتژیک ریزی برنامه موفقیت بر موثر عوامل عنوان به را استراتژیک ریزی برنامه موفقیت در محیطی درست ارزیابی

 .نمودند معرفی ایران گاز ملی

 هایقابلیت ها،راتژیاست موفقیت و موثر اجرای و ریزی برنامه تالقی نقطه(  1388)همکاران و خواه سیاحت پژوهش نتایج براساس

 به سازمان اتژیاستر تبدیل و کارکنان مشارکت جهت را زمینه هبریر قدرت و هاسبک منابع، با که است استراتژیک رهبری

 سویی هم و هماهنگی مناسب یسازمان استقرار با همچنین و کندمی یاهم سازمانی تجاری شریک ایجاد و انسانی منابع هایاولویت

 هجوم در را سازمان هایستراتژیا آمیز موفقیت اجرای سازی فرهنگ و فکری های سرمایه هایتوانمندی اساس بر هااستراتژی

 .سازدمی هموار متمایز هایشایستگی و پویا هایقابلیت رقابتی، هایمزیت فرصت، و ارزش خلق با محیطی آنی تحوالت و تغییرات

 حمایت یک،استراتژ همسوسازی ،ذینفعان به خدمات مدیریت تجاری، نشان دهی ای،رونق حرفه مدیریت  (1386 )زاده حنفی

ی ثر بر برنامه ریزرا عوامل مو نوآوری و خالقیت و یادگیری و رشد، انسانی منابع شرکت،مدیریت حاکمیت سازمانی، دهایفراین

 استراتژیکی معرفی نمودند.
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 و ای حرفه ناییتوا آنها در که دارد وجود جاهایی در عملیاتی ریزی بودجه یاجرا امکان که است داده نشان( 2004)آندروز

 .است بیشتر نیز تغییر پذیرش میزان و دارند بیشتری اختیارات تغییراتی چنین ایبر کارشناسی

 استراتژیک ریزیبرنامه در نچهآ زیرا نیست، میسر عمالً آنها بین دقیق مرزبندی و هم از عملیاتی و استراتژیک ریزیبرنامه تفکیک

 یک بعنوان استراتژیک ریزیبرنامه از استفاده. شودمی رااج عملیاتی ریزیبرنامه در گردد،می تعیین کلی خطوط و هدف بعنوان

 و ساخته معین آینده در را خود هایگیریجهت شودمی قادر مدیریت ریزی،برنامه این کمک به و شده مطرح سازمانها در ضرورت

 نقش استراتژیک ریزینامهبر (.1386سلمانپورخویی، و دهکردی مبینی)سازد مجهز فردا تحوالت و تغییرات مقابل در را سازمان

  جهت مسیر یک در را مختلف واحدهای اقدامات و دهدمی انجام نیز را سازمان عملیاتی هایبرنامه بین کننده هماهنگ

 .بخشدمی

 صنعت در گرفیش تاثیر عملیاتی و استراتژیک ریزی برنامه موفق اجرای صنعت، در فنی بازرسی شرکتهای اهمیت به توجه با

  عملیاتی و راتژیکاست های برنامه اجرای و تدوین طراحی، جهت مناسبی راهبردهای تواند می عوامل این شناسایی .تداش خواهد

 .نماید ارایه

 

  روش تحقیق 
رکت های شماری آجامعه پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی است.

 در مرجع سسهموخبرگان انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران بعنوان  نظراتاز  حاضر پژوهش در است. بازرسی جوش

 .است استفاده شده ،غیرمخرب آزمایشهای و جوشکاری تکنولوژی زمینه

از  ت و پسگرف قرار  شناسایی شد. این عوامل در اختیارخبرگان جهت شناسایی معیارها و زیرمعیارهای موثر پس از تحلیل اسناد

شدند. عوامل موثر  معرفیتی مولفه در دو بعد برنامه ریزی عملیا7مولفه در دو بعد برنامه ریزی استراتژیک و  9اجماع نظر در قالب 

( توسط 2جدول) ( وعوامل موثر شناسایی شده برنامه ریزی عملیاتی در1شناسایی شده برنامه ریزی استراتژیک را در جدول)

 خبرگان جامعه مورد نظر، تعیین گردید. 

 
 استراتژیکشناسایی عوامل موثر در برنامه ریزی  -1جدول

 منبع مولفه ها ابعاد

 مدیریتی
 (1389)همکاران و خواه سیاحت ،(1394)همکاران و ، مبارکیان(1394)همکاران و رامشه حیدری رهبری

 (1394)همکاران و ، مبارکیان( 1396)شکاری و کاشانی شایستگی راهبردی

 (1394)همکاران و عبدالهی ،(1394)همکاران و (،مبارکیان1394حمزه) تخصیص بهینه منابع

 سازمانی

 (1391، )اسدی نژاد،(1396بطحایی، و شمس)، ISO/IEC 17025، الزامات  ISO/IEC 17020ت الزاما استقالل و بی طرفی

 فرهنگ سازمانی
  ،(1388)همکاران و ، حقیقی(1393)مفید سید و زاد (، بیک1394نعمتی و همکاران)

 (1394)همکاران و عبدالهی

 (1394)انهمکار و عبدالهی ،(1394)همکاران و (، مبارکیان1396خدری) ارتباطات

 ،(1386)غفوری و زاده ، حنفی(1388)همکاران و حقیقی ،(1394)همکاران و مبارکیان منابع انسانی

 (1388، حقیقی و همکاران)(1394)همکاران و مبارکیان سیستم اطالعاتی

 (1394)همکاران و عبدالهی (،1394، نعمتی و همکاران)(1394)همکاران و مبارکیان ساختار سازمانی
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 موثر در برنامه ریزی عملیاتی شناسایی عوامل -2جدول

 منبع مولفه ها ابعاد

 مدیریتی

 برنامه ریزی
(، 1394بدیعی و همکاران)، ( 1395)خلیلی و تیموری، ( 1392)مدل الماس حسن آبادی و نجار صراف

 (1394بشارتی و همکاران)

 (1390)همکاران و کالنتری طاهرپور (،1394)بدیعی و همکاران (،1394بشارتی و همکاران) مدیریت عملکرد

 تحلیل هزینه
 (، 1394بدیعی و همکاران)، ( 1392مدل الماس حسن آبادی و نجار صراف)

 (1390)همکاران و کالنتری طاهرپور ،(1393)همکاران و نهاد صفدری

 سازمانی

 حقوقراز داری،رعایت 

 مشتریان معنوی مالکیت
 ISO/IEC 17025مات ، الزا ISO/IEC 17020الزامات 

 (1393(، صفانیا و دهقانی)1394(  ، بدیعی و همکاران)1392مدل الماس حسن آبادی و نجار صراف) انگیزش

 (1390)همکاران و کالنتری طاهرپور ،(1393)همکاران و نهاد (، صفدری1394بدیعی و همکاران) آمار و اطالعات

 (1394، بدیعی و همکاران)( 2004)( ، آندروز1392راف)مدل الماس حسن آبادی و نجار ص مدیریت تغییر

 

  یافته ها

 در ا رهمیت اجهت تعیین رتبه نهایی هر یک از عوامل موثر بر برنامه ریزی و اینکه در نهایت کدام عامل ها بیشترین 

ست و نتایج در ته شده ابکار گرف SPSSنرم افزار بوسیله برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی خواهند داشت، آزمون فریدمن 

 هیگرو درون) تکراری ایه اندازه با واریانس آنالیز معادل ناپارامتری، آزمون یک فریدمن آزمون ( ارایه شده است.4( و )3جدول)

  شود. می استفاده( گروه) متغیر k بین در ها رتبه میانگین مقایسه برای آن از که( است

 
 استراتژیکبرنامه ریزی  ر گذار در وزن نهایی عوامل تاثی رتبه و  -3جدول

 میانگین رتبه  وزن زیرمعبارها معیارها

 مدیریتی

 5.88وزن نهایی:

 7.67 4.73 رهبری

 5.93 4.13 راهبردی شایستگی

 4.03 3.27 منابع بهینه تخصیص

 سازمانی

وزن 

 4.562نهایی:

 8.27 5 استقالل و بی طرفی

 4.53 3.53 فرهنگ سازمانی

 4.33 3.40 ارتباطات

 4.07 3.33 انسانی منابع

 3.90 3.27 اطالعاتی های سیستم

 2.27 2.67 سازمانی ساختار
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 عملیاتیبرنامه ریزی  در  وزن نهایی عوامل تاثیر گذار در  رتبه و  -4جدول

 میانگین رتبه وزن رهایازیرمع معیارها

 مدیریتی

وزن 

 3.19نهایی:

 2.80 3.13 برنامه ریزی

 4.83 4.33 یت عملکردمدیر

 1.93 2.40 تحلیل هزینه

 سازمانی

 4.61وزن نهایی:

 مالکیت حقوقراز داری،رعایت 

 مشتریان معنوی

5 6.23 

 5.17 4.47 انگیزش

 1.97 2.47 آمار و اطالعات

 5.07 4.40 مدیریت تغییر

 

 و عملیاتی مشخص ثر بر برنامه ریزی استراتژیک(، رتبه بندی نهایی عوامل و شاخص های مو4( و )3با توجه به نتایج جدول)

 در عامل همترینم واستراتژیکی، رهبری  ریزی برنامه تحقق در عامل مهمترین گردید مشخص پژوهش های یافته براساسگردید. 

 استقالل و  ستراتژیک،عامل موثر بر پیاده سازی برنامه ریزی ا 9از بین .باشد می عملیاتی، مدیریت عملکرد ریزی برنامه تحقق

هنگ م، فرهارچوم، تخصیص بهینه منابع در رتبه س، شایستگی راهبردی در رتبه دومرهبری در رتبه بی طرفی در رتبه اول،

ساختار  وتم شتبه هرم، منابع انسانی در هفتم و سیستم های اطالعاتی در رتبه ششم، ارتباطات در رتبه پنجسازمانی در رتبه 

 دارد.  م قرارنهسازمانی در رتبه 

وم، س یزش در رتبه، انگدومه مدیریت عملکرد در رتبرازداری در رتبه اول، عامل موثر بر پیاده سازی برنامه ریزی عملیاتی،  7از بین

 ارد.م قرار دفتهدر رتبه  م و آمار و اطالعاتششم، تحلیل هزینه در رتبه پنجم، برنامه ریزی در رتبه چهارمدیریت تغییر در رتبه 

 

 یریگنتیجه
 نیازمند طمئنم نا و متالطم محیط و رقابت میدان امروزی، دنیای شگرف تحوالت و اتتغییر در موفقیت کسب جهت سازمانها

 توجه با .مناسب عملیاتی و استراتژیکی ریزی برنامه با مگر شد نخواهد میسر این که باشند می گرا محیط و نگر آینده ریزی برنامه

 این درامل موثر استراتژیک و عملیاتی و شناسایی عو ریزی برنامه اهمیت کشور، صنعت و  تصاداق در جوش بازرسی اهمیت به

 تاثیر نهایت رد و گرفت قرار بررسی مورد استراتژیک ریزی برنامه درموثر  عامل9 پژوهش این در .شد خواهد دوچندان صنعت

 و جوش صنعت مدیران جهت مناسبی راهنمای پژوهش ینا. گرفت قرار تایید مورد استراتژیک ریزی برنامه فرایند در عامل9

 استقالل و استراتژیکی، ریزی برنامه تحقق در عامل مهمترین گردید مشخص پژوهش های یافته براساس.بود خواهد بازرسی

 .باشد می رازداریعملیاتی،  ریزی برنامه تحقق در عامل مهمترین و بی طرفی

اصولی و اخالق مهندسی باید دارای استقالل و بی طرفی و همچنین حافظ حقوق  شرکتهای بازرسی جوش در راستای بازرسی

 حداکثر به برای که است مدیریتی عملکردهای ترینمهم از یکی رهبریمعنوی مشتری باشند که تعهد سازمانی محسوب می شود. 

 خالقیت، به کارمندان تشویق ، متقابل تماداع حس برقراری. باشدمی دهندهیاری سازمانی اهداف به دستیابی و وریبهره رساندن

 مهارت، دانش، بعد پنجتوجه به  .باشد  گذار تاثیر موثر رهبری در تواند می رهبر بودن گرا عمل مثبت، های موقعیت بر تمرکز

 خصیص،ت در بهینگی  منظور با  منابع تخصیص مساله در شایستگی راهبردی موثر خواهد بود. فردی های ویژگی نگرش تجربه،

 مساله، خاص شرایط به توجه با که است دیگری هدف هر یا و ریسک میزان ها، هزینه کردن حداقل یا و سود کردن حداکثر
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 قابلیت و یکپارچگی و ثبات مشارکتی، کار بهبود با. گردد اعمال منابع از استفاده نحوه بر باید خاصی های محدودیت

. نماید تسهیل را کارها از بسیاری انجام روند تواند می موثر ارتباط .بخشید ارتقا را  سازمانی فرهنگ  توان می ، پذیری انعطاف

 عوامل از. بود خواهد موثر انسانی نیروی وری بهره در سازمانی ساختار .دارد بستگی سازمان فرهنگ به چیز هر از بیش موثر ارتباط

 توانایی بر تواندمی اطالعات تکنولوژی .نمود اشاره توان می شده تعیین استراتژی و انسانی منابع به ، سازمانی ساختار این بر موثر

 قابلیت بودن، دردسترس اعتماد، قابلیت به اطالعات سیستم های ویژگی از.  باشد تاثیرگذار  استراتژی یک اجرای برای موسسات

 تعیین و ریزی برنامه  شامل  عملکرد مدیریت .نمود اشاره توان می نگهداری و تعمیر قابلیت ، زمانی برنامه داشتن انعطاف،

 است تکنیکی روشی هزینه تحلیل .باشد می  عملکرد به پاداش و بندی رتبه و عملکرد توسعه عملکرد، بر مستمر نظارت انتظارات،

 کارامد مدیریت .دهند ارائه را مزایا بهترین هزینه و زمان کار، در جویی صرفه لحاظ از که رودمی کار به هاییگزینه تعیین برای که

 اندار چشم وردنآ بوجود ، کنونی وضعیت درک با که. دهد می تغییر دلخواه وضعیت به را سازمان وضعیت ، هزینه کمترین با

 .بود خواهد میسر ریزی برنامه و کامل

 

   منابع
، 2 شماره ،1 دوره، وقیحق پژوهش و دانش، یالملل بین تجاری داوری در طرفیبی و استقالل اصل ،1391، سیدمحمد، نژاد  اسدی

 . 24-1 ص

 و الماس مدل از دهاستفا با عملیاتی ریزی بودجه نظام سازی پیاده بر موثر عوامل بندی رتبه و شناسایی ،1394حسین، بدیعی،

 .31-40،ص2شماره اول، سال دولتی، حسابداری دوفصلنامه فازی، مراتبی سلسله تحلیل و تجزیه

 دانشکده مجله ان،بیمارست در عملیاتی ریزی برنامه فرایند بر عملیات هدایت و دهی سازمان عوامل تاثیر ،1394بشارتی،رضا،

 .159-169ص ،79شماره ،2ش ،14دوره ه،یاروم مامایی و پرستاری

 (.نمدیرا ویژه) کار و کسب مدیریت سازمان، مدیریت در ریزی برنامه نقش ،1395 صابر، ،خلیلی، تیموری،ماهان

 .17شهر،شماره اقتصاد ،(الماس مدل) عملیاتی ریزی بودجه نظام جامعه مدل ،1392علیرضا، صراف، نجار محمد، ، آبادی حسن

 مدیریت نشریه ایران، گاز یلم شرکت در استراتژیک ریزی برنامه موفقیت بر موثر عوامل بررسی ،1388محمد، حقیقی،

 .39-54ص ،3شماره ،1بازرگانی،دوره

 و علوم در پژوهش المللی بین کنفرانس دومین ای، رسانه سازمانهای در استراتژیک مدیریت بخشی اثر ،1394حمزه،حبیب،

 .تکنولوژی

 گذار، رمایهس های شرکت اطالعاتی های سیستم استراتژیک ریزی برنامه در موفقیت کلیدی عوامل ،1386 پیام، زاده، حنفی

 .243-279اقتصادی،ص پژوهشنامه

 .اجتماعی علوم و مدیریت المللی بین کنفرانس  استراتژیک، ریزی برنامه مدیریت در رهبری نقش ،1394سه،نفی رامشه، حیدری

 همایش کشور، راییاج نهادهای در استراتژیک مدیریت بهبود بر ارتباطات و اطالعات فناوری تاثیر بررسی ،1396مختار، خدری،

 .بازاریابی و اقتصاد مدیریت، المللی بین

 المللی بین انسکنفر پنجمین ها، استراتژی سازی پیاده و اجرا موفقیت در استراتژیک رهبری نقش ،1389منیر، ،خواه سیاحت

 .استراتژیک مدیریت

 .39-65،ص77داور،دانش و پژوهش حقوقی.شماره  طرفی بی و استقالل تشخیص معیار ،1396عبداهلل، شمس،

 همایش دومین یاتی،عمل ریزی بودجه سازی پیاده در موفقیت کلیدی عوامل و موانع بندی اولویت و شناسایی ،1393علی، صفانیا،

 .حسابداری و مدیریت علوم در کاربردی های پژوهش ملی
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ون برنامه پنجم قان 219، عوامل سازمانی بر اجرای بودجه ریزی عملیاتی در راستای اجرای ماده 1394صفدری نهاد، محمود،

 .27-48،ص11کالن،سال سوم،شماره توسعه،فصلنامه سیاست های راهبردی و

 برنامه ولتی،فصلنامهد سازمانهای در عملیاتی بودجه قانون استقرار بر موثر عوامل شناسایی ،1390اله، حبیب ،کالنتری طاهرپور

 .31-56،ص2،شماره16بودجه،سال و ریزی

 علوم ترویج و سعهتو سراسری پژوهشی میعل کنگره استراتژی،اولین آمیز موفقیت اجرای بر موثر عوامل ،1394 جالل، عبدالهی،

 .ایران اجتماعی فرهنگی علوم و ناسیش جامعه روانشناسی، و تربیتی

 شایستگی یک وانعن به استراتژیک تفکر بر موثر کلیدی عوامل تحلیل و شناسایی ،1396عباس، غالم شکاری، رکسانا، کاشانی،

 .77-101ص ،65شماره ،23سال راهبردی، مدیریت های سازمان،پژوهش در محوری

 نفت تولید و کتشافا ماهنامه نفت، صنعت در ها استراتژی اثربخش سازی یادهپ بر موثر عوامل بررسی ،1394اله، مبارکیان،حجت

 .24-30ص ،128گاز،شماره و

 .30-34ص ،55شماره کارآفرینی، و سازمان،صنعت در عملیاتی و استراتژیک ریزی برنامه کاربرد علیرضا، مقدسی،

 خدمات های کتشر در باز نوآوری منظر از استراتژیک ریزی برنامه موفقیت در موثر عوامل بر درآمدی ،1394زهرا، متی،نع

 .59-82ص ،3،ش5دوره انسانی، علوم در خالقیت و ابتکار فصلنامه مشاوره،
Andrews, Matthew. (2004). Authority, Acceptance, Ability and Performance - based Budgeting Reforms. 

The International Journal of Public Sector Management 17(4):P.332-344. 
 

 
 


