
 

 

 ريزي عملياتي در بانک ملي بر موفقيت بودجه مؤثربررسي عوامل 

 

  اسالم زاده دیام ،یداود همت ،یصفار یمهد

 

 چکيده

وجه برنامه را با نتااي  برناماه    تأميناي است که ارتباط بين سطوح ريزي توسعه يافتهروش بودجه ،ريزي بر مبناي عملکردبودجه

هاد  از ايان   . دهاد ها افازاي  ماي  وري را در هر سازماني از جمله بانکاثربخشي، کارايي و بهره ،اين موضوع .دکنميمشخص 

 -کاربردي و از نوع توصايفي  پژوه ،اين  .ريزي عملياتي در بانک ملي ايران استودجهبر موفقيت ب مؤثربررسي عوامل  پژوه ،

 5پرسشنامه دلفي و پرسشانامه   پژوه ،ابزار  .ه استانجام شد بانک ملي ايراندر  9315موردي است که در سال  نيزپيمايشي و 

ياک فرضايه    پژوه در اين . ريزي عملياتي بانک ملي شناسايي شدبر موفقيت بودجه مؤثرعامل  1در مرحله دلفي . اي بودگزينه

هاا  هاي توصيفي و آزمون استنباطي نسابت، فرضايه  و انجام آزمون پژوه از تکميل  پسفرضيه فرعي تدوين شد که  1اصلي و 

اي، که عوامل پايه دهد ميها نشان يافته. استده شمدل استفاده ييد أتها و  از تحليل عاملي براي کفايت داده ،همچنين ؛شدييد أت

شود که بانک ملاي  گيري مينتيجه بنابراين،. ندمؤثرريزي عملياتي بانک ملي ايران رفتاري، ساختاري و محيطي بر موفقيت بودجه

 .دازدريزي عملياتي بپرو پس از ايجاد ترتيبات الزم به اجراي بودجه پرداخته يادشدهبايد در مرحله نخست به آموزش عوامل 

 

 اي، عوامل رفتاري، عوامل ساختاري، عوامل محيطي، بانک مليريزي عملياتي، عوامل پايهبودجه :کليااديواژگان 

 .JEL  , E5 M41 , H61 :بندي طبقه
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 مقدمه. 5

عملياتي و استراتژي براي دستيابي به اهداف بلندمدت و تضمين موفقيت در تصميمات تيم مدديريت   کارايي

در  هدا  سدازمان هدايي در بقدا و توسدته تواندايي     آمدن چالش وجود بهسازي سبب فرآيند جهاني. ستا ضروري

حدوزه حادابداري   ن امتخصصد در رقابتي که روز به روز در حال افزايش است، . المللي شده استبازارهاي بين

يکي از اين ابزارهدا  . هاي مناسب نيازمندنديگير تصميمابزارها براي کمک به مديريت در ترين اکارمديريت به 

ريدزي عمليداتي در   بودجده   .شدود بهبود مديريت ميها و ريزي عملياتي است که سبب شفافيت هزينهبودجه

، 89، يوندان  88، ژاپدن  89ي موجود در استراليا ها سازماندر  ،براي مثال. کشورها رواج پيدا کرده استر بيشت

علدت ايدن   . ندد کنمياستفاده  خود يريز بودجهاز اين تکنيک براي   درصد 89و هند  89، ترکيه 11 فنالند 

گرايدي  پدييري، خلدا ارزو و نتي ده   ريزي سنتي به پاسخگويي، شفافيت، انتطداف بودجهعدم توجه  موضوع،

ها فدراهم  ، اثربخشي و صرفه اقتصادي فتاليتکاراييريزي عملياتي زمينه توجه به سازي بودجه با پياده  .است

 هدا  باندک و از جمله  ها سازمان تمامدرآمد و بازده آنها افزايش خواهد يافت که اين موضوع در  سران ام،و  شده

   .نيز مصداق دارد

هادتند کده نقدش آنهدا در امدور       يو خددمات  يات اعتبدار مؤساد  نينخادت از  يات بانکمؤسا

 يحادابدار  ياطالعدات  يهدا ادتم يبرخوردار اسدت و ززم اسدت از س   ياژهيو تيکشور از اهم ياقتصاد

باندک   نيتدر بده عندوان مهدم    يملبانک . ندکنخود استفاده  يهاتيبر فتال اينظارت دق يبرا يکارآمد

 يباندک ملد   ديد اساسدنامه جد  بيتصدو  يدر پد  1   از سدال   9.ادت ين يامر مادتثن  نياز ا زين يدولت

 ميتنظ ،يحفظ ارزو پول، حفظ موازنه ارز فيوظا نياز جمله ا افت،ي شيبانک افزا نيا يهاتيمائول

در سال . بود يمرکز انکب کي فيوظا ،گريد بيانبه  ايو  ها بانک ريسا تياعتبارات کشور، نظارت بر فتال

 کيد آن تفک فيفراهم و وظا يبانک مل يبرا يدياساسنامه جدسيس بانک مرکزي، همزمان با تأ 8   

______________________________________________________ 
1. Chew, et al. (2016); Sorinel, et al. (2013). 

2. Zaneta .(2013). 

3. Sissy, et al.(2017); Chew, et al. (2016).   
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   .طلبديبانک را م نياعملياتي و استراتژي در  کاراييموارد توجه به  نيا تمام. دش

ابزارهاي دستيابي بده ايدن دو عنصدر    ترين ريزي عملياتي از مهمبودجه ،که بيان شد طور همان

 نيد در ا  .دهدد يمد  شيهدا را افدزا  خدمات و برنامه تيفيک ياتيعمل يزيربودجه ،يلحاظ نظر به  .است

. ندد کنتوجده   زيد هدا ن تيد فتال نيا جيخود، به نتا يهاتيعالوه بر فتال ديبا ها سازمان ي،زيربودجه وهيش

-يمد  مدا ک اسدت    يکنون گاهيجا: تهاسپرسش نيبه ا ييپاسخگو يدر پ ياتيعمل يزيربودجه نديفرآ

 ،در اصد   9م يخود را بان  شرفتيپ ديبا چگونه م يهدف برس نيبه ا ديبا چگونه م يک ا باش ميخواه

 يهااز راه يکينموده که  انيب يچرا که بانک جهان ؛دش نييتب جينتا تيريمد يبرا ياتيعمل يزيربودجه

 .آن اثرگيارند تيبر موفق يادياست که عوام  ز جينتا تيريمد ،بهبود عملکرد

 يبررسد  ريدزي باندک ملدي بدا شناسدايي و     کمک به بهبود سياتم بودجه پژوهش، نيا هدف از

 تيد موفق يبدرا  يتداکنون عدوامل  . است رانيا يدر بانک مل ياتيعمل يزيربودجه تيبر موفق مؤثرعوام  

ايدن عوامد    از جملده  . برخوردارندد  يمتفاوت تياهماند که از درجه شده ييشناسا ياتيعمل يزيربودجه

نظدام   ،يزشينظام انگ ر،ييتغ تيريعملکرد، مد تيريمد نه،يهز تيريمد ،يزيربرنامه تيريتوان به مديم

 ،يعملکرد، رهبر يارهايرابطه، استفاده از مت نيمحکم در ا يقانونگيار 1آموزو و مهارت،  ،ييپاسخگو

 نده يهز تيريمد ،موارد نيا نياز ب. دکراشاره  1ريياز تغ يبانيو پشت يحاابرس اک،ير تيريمد ،يرهبر

عوامد   ( 98  ) آذر و وفدايي  9.عوام  شناخته شده اسدت  نيتراز مهم يکيآن به عنوان  هاي کيو تکن

از اجرا و ديگدري   پيشيکي عوام   ؛ريزي عملياتي را در دو گروه مترفي نمودندبر موفقيت بودجه مؤثر

باباجاني و (   1 ) زانتا. کردندعوام  زمان اجرا که هر يک از اين موارد را نيز به موارد ديگري تقايم 

______________________________________________________ 
 (.19  . )ييبابا.   

 .(  1 . )همکاران و سرني .   
3 . Blaine, et al. (2000). 

 (.91  . )يپناه.  9

 .( 8  . )اينيپور و ترابيرجا.   

 .(81  . )و همکاران ينيخداداد حا.  1
7. Leading National Accounting, Tax and Business Consulting Firm in Canada .(2014). 

 .(89  . )زاده و همکاران اسالم.  9
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ي عمليداتي  ريز بودجهتوجه به سه عام  رفتاري، ساختاري و محيطي را عام  موفقيت ( 81  ) رسولي

 پژوهش، نيا ماأله ياتيعمل يزيربودجه ديو فوا رانيدر ا يبانکدار اتميس تيبا توجه به اهم. دانند مي

بندابراين، پرسدش ايدن     .است رانيا يدر بانک مل ياتيعمل يزيربودجه تيبر موفق مؤثرعوام   ييشناسا

کده بدا    کدامند  رانيا يدر بانک مل ياتيعمل يزيربر بودجه مؤثرعوام  که  اين صورت استبه  پژوهش

در ادامه اين مقاله به ترتيب بده تشدري    . گيرد مورد بررسي قرار مياي   گزينه  ابزار پرسشنامه دلفي و 

، تحليد   پژوهش شناسي، رووپژوهشبر موفقيت آن، بيان پيشينه  مؤثرريزي عملياتي و عوام  بودجه

    .شودگيري پرداخته ميآماري و بحث و نتي ه

 ريزي عملياتيبودجه. 2

دلي  . گردد ي عملياتي بر ميريز بودجهبه ( حاابرسي عملکرد)ها  سازمانريشه اصلي نظارت بر عملکرد 

بر استفاده اثربخش، کارآ و با صرفه اقتصدادي از   ها سازمان تماماين است که امروزه تمرکز  موضوع،اين 

تدرين   براي ان ام ايدن کدار مهدم   . نياتپيير  ، چرا که بدون اين مفاهيم بهبود ماتمر امکاناستمنابع 

بدراي بهبدود مادتمر     يرو مديريت مبتني بر فتاليت ابدزار مهمد   از اين بوده،ها  فتاليت تمرکز بر ماأله

و  بدوده بر مبناي فتاليت نياز  (يابي ارزو) که براي دستيابي به اهداف اين نوع مديريت به بهايابي است

در جهدت بهبدود     .اسدت ي بدر مبنداي فتاليدت نيداز     ريز بودجهبراي ان ام بهايابي بر مبناي فتاليت به 

بار ين نخاتعملياتي را براي  ريزياستفاده از بودجه ها سازمانهاي وري فتاليت، اثربخشي و بهرهکارايي

  9 و  .پيشنهاد کرد 898 در آمريکا و در سال   کميايون اول هوور

ها و سط  وليت پاسخگويي دولتئدر دهه هشتاد قرن بياتم ميالدي به علت ارتقاي سط  ما

هاي کشورهاي اروپايي به فکر تحول در سياتم مديريت ايدن قبيد  نهادهدا    مطالبات شهروندي، دولت

گيدري نظدام   از ايدن رو، شدک   . دشد من در  افتادند که به رويکرد مديريت عمومي نوين بخش عمدومي  

ر که پارادايم مديريت عمومي ندوين نيدز مطدر  و بده تددريج د     د شريزي عملياتي از زماني آغاز بودجه

______________________________________________________ 
1. Chew, et al. (2016). 

2. First Hoover Commission 

3. Chew, et al. (2016). 

 (. 8  ) .نمازي.  9
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، اثربخشدي و  کدارايي ويژگي اصلي مديريت عمومي ندوين، تأکيدد بدر    . کشورهاي اروپايي به اجرا درآمد

کارگيري منابع عمومي از طريا استفاده از سازوکارهاي مدورد عمد  در    اقتصادي در مصرف و به صرفه

   .دغيير ياباي به عملياتي تاز برنامه ها دولتبندي بخش خصوصي است که موجب شد تا نظام بودجه

هداي  بيندي ريزي براي تقويت صدحت پديش  هاي نوين بودجهريزي عملياتي يکي از رووبودجه

گيري مخارج بدر  ريزي عملياتي به جاي اندازهمديران با بودجه. مالي و افزايش درک مالي مديريت است

در ايدن  . توجده دارندد  ها و نتايج به دسدت آمدده   ها بر حاب خروجيگيري هزينهحاب منابع به اندازه

مندابع   ،هاي مرتبط با آنها شناسايي و پس از آندر نظر گرفتن محصوزت و خدمات، فتاليت با ،سياتم

يدابي بدر   ريزي عمليداتي سيادتم هزينده   بنابراين، اساس بودجه. شودها برآورد ميززم براي اين فتاليت

 : يابي بر مبناي فتاليت سه هدف استراتژيک داردسياتم هزينه. مبناي فتاليت است

 کشف منابع سودآور شرکت،  منظور به هاهزينه دقيا شناسايي . 

 کارآ و مؤثر،  هايفتاليت شناسايي . 

 . ترافزون کارايي دستيابي به منظور بهمنابع مورد نياز در آينده  مقادير برآوردو  شناسايي . 

 منظدور  بده يابي بر مبناي فتاليدت  اصول سياتم هزينهبندي بر مبناي فتاليت از سياتم بودجه

 ،ريزي بدر مبنداي فتاليدت   در قلب سياتم بودجه. کنداحتياجات منابع در آينده استفاده مي بيني پيش

به جاي آنکه هزينه منابع  ،در اين سياتم. يابي بر مبناي فتاليت متکوس جاي دارديک سياتم هزينه

هدا  تخصيص يابند، ابتدا تقاضا براي خروجدي ( محصوزت و خدمات) هابه خروجي ،ها و سپسبه فتاليت

ماير از بداز بده    ،در واقع. شودهاي ززم، منابع مورد نياز تشخيص داده ميمشخص و بر مبناي فتاليت

-يابي بر مبناي فتاليت جاي خود را به ماير از پايين به باز در سياتم بودجده پايين در سياتم هزينه

 :دهدشک  زير مقاياه اين دو تکنيک را نشان مي. دهدناي فتاليت ميبندي بر مب

 

  

______________________________________________________ 
 (.81  . )رسولي و باباجاني.   
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 بندي بر مبناي فعاليت يابي بر مبناي فعاليت و بودجه  مقايسه هزينه .5شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (. 8  . )نمازي: مأخي

گيدرد تدا   مي کار بههاي فتاليت را ريزي است که محرکريزي عملياتي يک رويکرد برنامهبودجه

هداي ززم  گدام . هاي ززم براي تهيه کميت و کيفيت توليدد را بدرآورد کندد   هاي فتاليتسطو  و هزينه

 :ريزي عملياتي شام  موارد زير استبراي بودجه

 ع،يد شدوند، مثد  توز  ورد آبدر آن  يهدا نده يکه هز ديرا انتخاب کن يافهيوظ ايکار  کي . 

 ،يو حاابدار يمال نيتأم ،يابيبازار

 ،ديکن ييرا شناسا يانتخاب فهيان ام وظ يززم برا يهاتيفتال تمام . 

 ،ديکن ييشناسا تيهر فتال يرا برا تيفتال محرک . 

 د،يد برآورد کن يبرآورده ساختن اهداف خروج يرا برا تيززم از هر محرک فتال ح م .9

 ،و فروو در بودجه جامع ديمث  سط  مشخص شده تول

 ،ديکن ييرا شناسا تيهر فتال لهيوس همصرف شده ب منابع . 

 .ديهر منبع را برآورد کن هيته نهيهز .1

 منابع

ABB 

از به يزان نيو م ينيب  شيفروش را پ

کننده منابع را  نييتع يها  تيفعال

 .کند  يمشخص م

 تيفعال

ABC 

ها را به منابع و   تيفعال

 .دهد  يص ميمحصوالت تخص

محصوالت و  ينيب  شيپ

از يخدمات مورد ن

 انيمشتر

: نهياهداف هز

محصوالت و خدمات 

 د شدهيتول

 تيفعال

 منابع
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ريزي عملياتي و سنتي براي دايره حاابداري در يک شرکت توليددي کوچدک در   تفاوت بودجه

 :جدول زير آمده است

 بر مبناي فعاليت ريزي بندي سنتي در مقابل بودجه بودجه .5جدول 

 فعاليتتوصيف  بودجه سنتي
 هزينه هر واحد

 (تومان)
 سطح فعاليت

 هزينه فعاليت

 (تومان)

 111.    1 9 11  گزارشگري مطلوب 911.111 حقوق و دستمزد

 1.111   111.   1  پاسخگويي به مکالمات تلفني 91.111 تملک

 11.111  1   11 .  هاي مديريتي  تهيه گزارو 9.111  ملزومات

 1.111   111.     هاي مبادله دادهآوري گرد 111.   استهالک

 111. 9  1.111    تحلي  مبادله 111.   (و غيرهب آبرق، ) تاهيالت

 91.111 1  911 آموزو و مربيگري 9.111  ماافرت

 300.000 جمع 300.000 جمع

 (. 8  . )نمازي: مأخي

هدر  . کنيدد ريزي عملياتي را مشاهده ميبودجه ،بودجه سنتي و در سمت چپ ،در سمت راست

هداي  بودجه سنتي تصوير جامتي از هزينه. دو بودجه براي سط  يکااني از ک  مخارج تهيه شده است

-شده نشان نمدي  اطالعات ارائه ،با وجود اين. کند  مورد انتظار منابع مختلف براي يک دوره را فراهم مي

چگونده ايدن بودجده بده      هاي خاصي به مصرف خواهد رسيد،دهد که چگونه منابع شرکت براي فتاليت

زدن در دسدتيابي بده     ها بدون صددمه ان امد و چگونه ممکن است هزينهدسترسي به اهداف شرکت مي

هاي سفر براي دايره حادابداري  توانند کاهشي را در هزينهمديران مي ،براي مثال. اهداف، کاهش يابند

غيدرممکن اسدت    ،با اين حال. شودمياي اد کنند، به اين اميد که چنين کاهشي به افزايش سود من ر 

 . هاي سفر با دستيابي به اهداف شرکت ارتباط داردکه مديران متوجه شوند چگونه هزينه

هاي خدا  اجدرا شدده در دايدره     هاي مرتبط با فتاليتريزي عملياتي، فهرستي از هزينهبودجه

هداي  ها بدا تغييدر در سدط  فتاليدت    ريزي عملياتي هزينهي بودجهها دادهبا . کندحاابداري را تهيه مي

 ،همچندين . تري فهميده خواهد شدبر روي وظيفه هدف به شک  آسان تأثيرشوند و خا  مديريت مي

بدراي  . دشدو  مدي هاي مدديريتي هزينده من در    تري در مورد رخداد هزينه و فرصتهاي جالببه پرسش

مدان   قراردادهاي م دد با فروشدندگان  توانآيا مي  شودمبادله پردازو مي 111  چرا هر سال  ،مثال
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  چرا آن فتاليدت بدراي   تا تتداد مبادزت را کاهش داد هاي عرضه بلندمدت داشتنامه موافقت در قالب

تحليد    مبادلده  1111 ر سدال    چرا هد تومان هزينه دارد تا مبادزت ت زيه و تحلي  شود  هر مورد 

هداي پاسدخگويي   بدراي کداهش هزينده    توانآيا ميتومان هزينه دارد   1   چرا يک تماس تلفني شود

هدا گزارشدگري مدورد    براي کداهش هزينده   توان مي  آيا مات پاسخگويي تلفن را خودکار کردتلفن، خد

  د را به يک منبع خارجي منتق  کردقبول خو

هاي مورد انتظار شود، هزينهها براي يک دوره مشخص ميبه محض اينکه سط  بودجه فتاليت

تواند به يدک بودجده منبدع بدا     بندي بر مبناي فتاليت ميسپس، بودجه. ت مشخص شده استهر فتالي

 يمدؤثر ريزي عملياتي به صورت اگر بودجه. هاي فتاليت به منابع خا  منتق  شودکردن هزينه  مرتبط

ابزارهداي ديگدري    ،با وجود اين. نشان دهد هاي نقدي در سود و جريان را اجرا شود، نتي ه بايد افزايش

و افدزايش در جريدان    کدارايي ريزي عملياتي استفاده شوند تدا  توانند همراه با بودجهوجود دارند که مي

   .نقدي موجود را بهبود بخشند

 ريزي عملياتيبر موفقيت بودجه مؤثرعوامل . 9

براي مديريت، همداهنگي و   يريزي عملياتي ابزار مفيدالمللي حاابداري مديريت، بودجهدر ادبيات بين

 که است منابع تخصيص براي مندروو نظام چرا که بهترين ؛ستها سازماني ها فتاليتاستانداردسازي 

شدود و در  مدي  سدن يده  نيدز  سازمان آنها، عملکرد به دستيابي منابع و هاهدف شدن مشخص با آن در

اسدت کده علدت اصدلي توجده بده عملکدرد         گفتندي   .اسدت  مدؤثر  ها سازماننهايت در بهبود درآمدهاي 

تمرکز حاکميت بر پاسخگويي است که براي بازبردن اعتماد جامتده بده حاکميدت ضدروري      ها سازمان

  .شود تا از اين طريا هر سازماني در مقاب  نتي ه کارهايش مائول باشداين موضوع سبب مي. است

 قالدب  در را مناسب، عملکردهدا  ميک هايروو با بتوان بايد فرآيندي به چنين دستيابي براي

-بودجه نظام گيريکار بهاصلي  هدف .کرد تبدي  سن ش قاب  مالي هاي به مقياس مختلف هايفتاليت

______________________________________________________ 
 .( 8  . )نمازي.   

 (.  1 . )همکاران و سرين  ؛(1 1 . )همکاران و سياي.   
3. Surianti and Dalimunthe .(2015). 
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 .است سازماني برون و سازماني نيازهاي درون برابر در توانمند پاسخگويي استقرار نظام عملياتي، ريزي

 مبتني ريزيبودجه ،روي بدين .کندفراهم مي را دولتي يها سازمان مديران امکان پاسخگويي بنابراين،

 طريدا  از کده  اسدت  يدا خددمات   محصدوزت  هداي هزينه از اطمينان قاب  نيازمند اطالعات عملکرد بر

  .دستيابي است قاب  فتاليت مبناي بر يابيهزينه اساس آنها بر شده تمام بهاي محاسبه

بدا  شده که هر يک  ان ام هايي پژوهشريزي عملياتي بر موفقيت بودجه مؤثردر خصو  عوام  

شناسدايي صدحي    (   1 ) سدرين  و همکداران   ،بدراي مثدال  . اندد  پرداخته مؤثربه بيان عوام   نگرشي

ريدزي  هاي مناسب مديريت هزينه را عواملي براي اجدراي موفدا بودجده   ها و استفاده از تکنيک فتاليت

 . دندکري عنوان ي خدماتي و توليدها سازمانعملياتي در 

. ريزي عملياتي داناتاي، ساختاري و رفتاري را عام  موفقيت بودجهعوام  پايه(   1 ) زانتا

وي داندش مدديريت و   . دکدر هدايي مترفدي   براي هر يک از اين عوام  زيرم موعه پژوهش خودوي در 

تدرين  را به عندوان مهدم  يابي بر مبناي فتاليت يابي همچون هزينههاي مناسب هزينهاستفاده از سياتم

 . دکرريزي عملياتي مترفي عوام  موفقيت بودجه

توجه به سه عام  رفتاري، ساختاري و محيطدي را عامد  موفقيدت    ( 81  ) باباجاني و رسولي

هدايي  براي هدر يدک از ايدن عوامد  زيرم موعده      پژوهش خوددر  آنها. برشمردندريزي عملياتي بودجه

منظدور از  . اندد  کدرده ترين عامد  مترفدي   عوام  ساختاري را به عنوان مهم اين ميان،و در  کردهمترفي 

هاي مديران و کارشناسان از جمله علم و دانش و ظرفيت و توجده  عوام  رفتاري موارد مرتبط با ويژگي

هاي اطالعاتي و عوام  ساختاري با سياتم. که به رفتار انااني مرتبط است است و آموزو و هر عاملي

 سدران ام، و  بدوده ريزي عمليداتي نيداز   مديريت هزينه و آماري است که براي اجراي بودجه هايتکنيک

 . استسياسي، اقتصادي و اجتماعي  ديگر فرهنگ، قوانين و عوام  ،منظور از عوام  محيطي

دستيابي بده توافدا    ،که نخاتين عام  کردهبيان در اين خصو  مواردي را ( 81  ) برزوزاده

بده سدادگي   ( هدا  سدتانده ) هاگيري فتاليتاندازه. است( عملکرد) هاي مناسب عملياتدر خصو  مالک

چندان سداده   ،آيدمي دست بهگيري محتوايي که از طريا آن نتايج مطلوب ولي اندازه ،پيير است  امکان

______________________________________________________ 
 (. 8  ) .پور حاتم و صالحي عرب.   
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-بودجده بدراي   رفته و پيامدهاي نهايي، کامالً کار بهنيات؛ با وجود اين هنوز ارتباط ماتقيم بين منابع 

ريزي عملياتي نيازمند بودجه. اي استهاي کافي هزينهوجود داده ،عام  ديگر. ريزي عملياتي نياز است

واحدد سدن ش   . اسدت ( يدا پيامدد حاصد  از آن   ) هاي واحد محصدول اطالعات قاب  اطميناني از هزينه

 ان بايدد صدداقت  کارکند  ،در اين سياتم. گيري ح م عمليات نيز عام  ديگري استمناسب براي اندازه

توجه به سياتم بهايدابي مناسدب نيدز يکدي از     . و هيچگونه غرضي با واحد اجرايي نداشته باشند داشته

 .  ريزي عملياتي استبر موفقيت بودجه مؤثرعوام  

. دندکرريزي عملياتي را در دو گروه مترفي بر موفقيت بودجه مؤثرعوام  ( 98  ) آذر و وفايي

از اجرا و ديگري عوام  زمان اجرا که هر يک از اين مدوارد را نيدز بده مدوارد ديگدري       پيشيکي عوام  

 و مقبوليت اختيار توانمندي، اجرا، از پيش عملياتي ريزيبودجه اثربخشي بر مؤثر عوام . کردندتقايم 

 هاياولويت شناسايي ي عمومي،ها سازمان کارمندان کيفيت سازمان، سط  ارتباطات، کيفيت .هاتند

 اثربخشدي  بدر  مدؤثر  عوامد   سدازمان، از  در عملکرد بر مبتني منابع تخصيص و سازمان در استراتژيک

بده شدر  زيدر     پژوهشمدل مفهومي در نتي ه، . دشونمي محاوب اجرا هنگام در عملياتي ريزيبودجه

 :است

 پژوهشمدل مفهومي : 2شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

. ؛ باباجاني و رسولي(  1 . )؛ زانتا(  1 . )؛ سرين  و همکاران(  1 . )؛ ساريونته و داليمنثه(1 1 .)چو و همکاران) روو دلفي: مأخي

 (نظرات مورد توافا کارشناسان بانک ملي و( 98  . )وفايي؛ آذر و (81  . )؛ برزوزاده(81  )

 روابستهيمتغ

 يبانک مل ياتيعمل يزير  ت بودجهيموفق

 يه ايعوام  پا

 يطيعوام  مح

 مستقل يرهايمتغ

 يعوام  ساختار

 يعوام  رفتار
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عامد  اصدلي در موفقيدت     چهدار  ،که بر گرفته از روو دلفي است بازبا توجه به مدل مفهومي 

و برگرفتده از   بدوده و مقبوليدت   اختيار توانمندي، اي که شام  عوام  پايه. ندمؤثري عملياتي ريز بودجه

منظور از عوام  رفتداري مشخصدات فدردي،    . است( 889 ) نق  از شهبه ( 98  ) آذر و وفايي پژوهش

منظدور از عوامد  محيطدي شدرايط     . هاي اجرايي اسدت   شغلي و تحصيلي مديران و کارشناسان دستگاه

هاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و قانونگياري است و عوام  سداختاري    عمومي کشور در حوزه

روو  .اسدت گردد که جزئيات هر يک در پرسشنامه پيوسدت موجدود    مي هاي سازماني بر نيز به ويژگي

 :دلفي به شر  زير است

 دلفي  روش تشريح .9شکل

 

  

 

 

 

 (.  1 . ) جوشي و همکاران :مأخي

 پژوهشپيشينه . 4

ي ايران ان دام نشدده و تنهدا چندد     ها بانکريزي عملياتي در داخلي در خصو  بودجه پژوهشتاکنون 

. مدورد بررسدي قدرار گرفتده اسدت      ي ديگرها سازمانريزي عملياتي در داخلي مرتبط با بودجه پژوهش

، چدرا کده   بدوده نيدز قدديمي    هدا  بانکريزي عملياتي در بودجه موردخارجي ان ام شده در  هاي پژوهش

 .شروع شده است ي ديگري عملياتي از حدود يک قرن پيش در کشورهاريز بودجه

عملکرد در بخدش   يبر مبنا يزيربودجه يبا عنوان اجرا پژوهشي(   1 ) منثهيو دال ونتهيسار

 نيدي تت.   ،ياهدداف اصدل  دن کدر مشخص .  دقت در  آنها در پژوهش خود. ان ام دادند ياندونز يدولت

______________________________________________________ 
. يمنثده و دال يونتهسدار  ؛(81  . )بدرزوزاده  ؛(81  . )رسولي و باباجاني ؛(  1 . )زانتا ؛(  1 . )همکاران و سرين .   

 (.1 1 . )همکاران و چو ؛(  1 )
2. Joshi, et al. (2011). 

 
نظرات  اتيادب يبررس مصاحبه و باز يها پرسشمغزي،  طوفان

 کارشناسان

يدر بانک مل ياتيعمل يزي ر    ت بودجهيست کردن عوام  موفقفهر  

دلف
ي
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ارجد    يهدا  فتاليدت ها و  برنامه ييشناسا.   ،است مههر برنا  هيدهنده نت  عملکرد که نشان يهاشاخص

 را يبخدش دولتد   يهدا  فتاليتها و   از برنامه کيهر  نهيهز نييتت. 9منابع و  تيبا در نظر گرفتن محدود

 يابيد نهيدقت در هزديگر،  ي، به عبارتدندکرعنوان  ياتيعمل يزيربودجه تيموفق يبه عنوان عوام  اصل

توجه  پژوهش نيدر ا. است يدر بخش دولت ياتيعمل يزيرجهبود تيموفق يعام  اصل تيبر فتال يمبتن

 .شناخته شد ياتيعمل يزيربر بودجه مؤثرعام   نيترمهم نهيهز تيريبه مد

ريزي بر عملکرد نهادهداي  بندي و برنامهبودجه تأثيرپژوهشي با عنوان ارزيابي ( 9 1 ) ايااک

 تدأثير  ،بنددي و در نهايدت  بدر بودجده   مدؤثر با استفاده از پرسشنامه عوامد    وي. مالي ني ريه ان ام داد

عوامد   کده   دهدد  مدي نشدان   ي ويهايافته. کرده استبررسي را بندي بر عملکرد نهادهاي مالي بودجه

 . اثرگيار است ها بانکبندي هم بر عملکرد و بودجه بوده اثرگياربندي مديريتي بر بودجه

کنترلدي در  هاي سدازوکار بندي بر بودجه تأثيرپژوهشي با عنوان (   1 ) مانيرات و ماسليمات

سداختاريافته بدا   با يک پرسشنامه نيمده   پژوهش آنها. ي ني ريه ان ام دادندها بانکصنتت بانکداري در 

کده علدت    دهدد  مدي نشدان   ي آنهدا هدا يافتده . ي ني ريه ان ام شدها بانکنفري از کارکنان   9اي نمونه

 هدا  بانککنترلي هاي سازوکاربندي بر بودجه ،همچنين بوده،و اجراي ضتيف  بيني پيش ،شکات بودجه

 .  متناداري دارد تأثير

سدازي  ا عندوان اهدداف و موفقيدت پيداده    بدا ان دام پژوهشدي بد    (  11 )   و هاکبدارت  جوردن

عملياتي به بررسي ميزان اهميت مائوليت پاسخگويي و همچندين تحقدا مناسدب آن بدا      يزير بودجه

ريدزي  دريافتند که هدف اصلي دولدت از اجدراي سيادتم بودجده     ،ياتيعمل يزيراجراي سياتم بودجه

به بررسدي ميدزان موفقيدت دسدتيابي بده       ،سپس. استاي  مائوليت پاسخگويي برنامه دعملياتي، بهبو

ميزان موفقيت در دستيابي  ،در اين حالت هم .ريزي عملياتي پرداختندهدفهاي استقرار سياتم بودجه

اي بازترين نمره را داشت و کمترين نمره به هدف تغيير در تخصديص  به هدف بهبود پاسخگويي برنامه

ريدزي عمليداتي بده عندوان ابدزاري      هاي مربوط به بودجهدر بررسي افزون بر اين،. شد بودجه مربوط مي

______________________________________________________ 
1 . Isaac 

2 . Munirat and Muslimat 

3 . Jordan and Hackbart 
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گيدري عملکدرد باعدث بهبدود مادئوليت پاسدخگويي       براي پاسخگويي، به اين نتي ه رسيدند که اندازه

 .شودهاي اجرايي مينابت به دستگاه

در جهت توسدته   پژوهش نيا. عملکرد ان ام داد يزيربا عنوان بودجه پژوهشي(  11 )  رونالد

عملکدرد   يزيربودجه يتوجه به مراح  اصل پژوهش، نيدر ا. و هند ان ام شد ايدر تانزان وامورات دولت 

-بودجده  تيبر موفق مؤثرعملکرد به عنوان عوام   تيريو مد نهيهز تيريمد ،يزيراهداف، برنامه نييتت

 . شد نييتت ياتيعمل يزير

 مدؤثر به عوامد    ياتيعمل يزيربا عنوان الزامات بودجه پژوهشيدر ( 889 )  يلوقبايو و ملکرز

-بودجده  يدر اجدرا  يفند  ييکه تواندا  دهد مينشان  ي آنهاهاافتهي. دندکراشاره  ياتيعمل يزيربر بودجه

بدر   مدؤثر عوامد    نيتدر سازمان مهم ديگر يهااتميهماهنگ با س ياطالعات يها بانکو  ياتيعمل يزير

 . اندياتيعمل يزيربودجه تيموفق

بخدش   يهدا  بانکدر  ياتيعمل يزيراستقرار بودجه نديبا عنوان فرآ پژوهشي(  89 )  ندريماه

کشدور   يعمدوم  يهدا  باندک شتبه از شتب  1 را در  ياتيعمل يزيربودجه اتميس وي. ان ام داد يدولت

 عاز ندو  ايدن پدژوهش  . کرده اسدت  يبررس ،بودند ييدر سط  باز يبانک اتيلحاظ عمل  بههندوستان که 

بدا ت ربده    رانياز مدد  ريمدد  11 کده از   همصاحبه و پرسشنامه بود پژوهشو ابزار  يشيمايپ -ي فيتوص

 تيريکده مدد   دهدد  مدي نشدان   ي اين پژوهشهاافتهي. ه استاستفاده شد ييپاسخگو يبرا يشتب بانک

 يبه جا تيفيبر ک ديکأتو  ييها و قدرت اجراساخترينظارت کارآمد، وجود ز ،ينگرندهيآ ،يو قو ايدق

 .اثرگيار است ها بانک ياتيعمل يزيربودجه تيموفقبر  تيکم

بدر   مدؤثر عوامد    يبندد تيو اولو ييبا عنوان شناسا يدر پژوهش(   1 ) 9مرام و همکارانپاک

اندد کده   دهيرسد   ده ينت نيد بده ا  يشدرق   دان يدر شدرکت مخدابرات اسدتان آذربا    ياتيعمل يزيربودجه

ود آنهدا در  نبد و  بدوده  يضدرور  ياتيعمل يزيربودجه ياجرا يبرا ياتيو عمل يادار ،يطيمح يها کنترل

______________________________________________________ 
1 . Ronald 

2 . Melkers and Willoughby 

3 . Mohinder 
1. Pakmaram, et al 
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 يطد يگفته، عام  مح از عوام  پيش ،نيهمچن. است ياتيعمل يزيربودجه ياجرا يمانتي برا ها سازمان

 .قرار دارند يبتد يهاتيدر اولو ييو اجرا يو عوام  کنترل بودهعام   نيترمؤثر

-در استقرار بودجده  مؤثربا عنوان ارزيابي عوام  مديريتي  پژوهشي( 89  ) زادهقديمي و بيگ

 دهدد  مدي نشدان   هاي آنهدا  يافته. ريزي عملياتي در حوزه درمان دانشگاه علوم پزشکي تبريز ان ام دادند

 تريزي، مديريت عملکرد، تحلي  هزينه، مدديري ريزي عملياتي در گرو ساختار برنامهتحقا نظام بودجه

گيري از افدراد   بهره. استگويي، نظام انگيزشي، الزامات قانوني و مديريت منابع انااني اسختغيير، نظام پ

 .است مؤثراهداف سازمان در تحقا هاي ززم به مديران و کارکنان آموزو ان اممتخصص و 

ريزي با عنوان نقش عوام  سازماني بر اجراي بودجه پژوهشي( 89  ) نهاد و همکاران صفدري

نشدان   ي آنهاهاافتهي. ان ام دادندکشور  قانون برنامه پن م توسته  8 ر راستاي اجراي ماده عملياتي د

اي مطلدوب اجرايدي   بده گونده   زيرتوان از طريا تمرکز به عوام  ريزي عملياتي را ميکه بودجه دهد مي

 : دکر

 توجه به فرهنگ و رهبري،  . 

 تتهد و حمايت از اجرا،  . 

 شرايط گروه هدف،  . 

 گيري،بهاي تمام شده و تدوين شاخص اندازهتوجه به  .9

 .توجه به گرايش م ريان و جو سازماني . 

 يهدا وهيشد  يقد يبدا عندوان مطالتده تطب    پژوهشي(  8  ) ياتونيبيزاده و مولوحانبرادران

 يهدا  باندک در  يبندد بودجه يهاوهيش يقيمطالته تطبان ام پس از . ان ام دادند ها بانکدر  يبندبودجه

بده عوامد     ديبا ياتيعمل يبند موفا بودجه ياجرا يدهد که برايپژوهش نشان م نيا جينتا ،ايمتتبر دن

 .دکرتوجه  ،است يطيو عام  مح ينديو فرا يعام  فن ،يکه شام  عام  اناان يتيريمد

هاي ريزي عملياتي در دستگاهبا عنوان موانع استقرار بودجه پژوهشي(  8  ) و همکاران فرزاد

سدازي  بين مشکالت پياده دهد مينشان  ي آنهاهاافتهي. اجرايي استان سياتان و بلوچاتان ان ام دادند

-اند متبندي عملياتي و هر يک از عوام  محيطي، عوام  فني و فرآيندي و عوام  انااني رابطده  بودجه
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ريدزي  سدازي بودجده   پيادهعوام  محيطي، فني و فرآيندي و انااني به عنوان مانع در . ردداوجود داري 

گيري کدار  بده  بندابراين، ، دند کمدي تري ايفا  نقش مهم ديگر ند و عام  انااني در بين موانعمؤثرعملياتي 

-بودجده شاياته و متناسب از نظر تحصيالت، سوابا، رشته تحصيلي، تخصص و ت ربه در امر  کارکنان

کمک به اي اد  براياي در سازمان رهاستفاده از نيروهاي متخصص و م رب به صورت مشاو نيزريزي و 

-هاي آموزشي مناسب، کارکنان و مديران متاونت برنامده ريزي عملياتي و برگزاري دورهو اجراي بودجه

 .رسدريزي و نظارت راهبردي ضروري به نظر مي

ريدزي عمليداتي در حدوزه    با عنوان موانع استقرار بودجه پژوهشي(  8  ) دانش فرد و شيراوند

که  دهد ميگيري اين مطالته نشان نتي ه. ان ام دادند ،وزارت بهداشت، درمان و آموزو پزشکيدرمان 

 ارهاي سياتم اطالعات مالي، سيادتم ارزيدابي عملکدرد، سيادتم مدديريت مدالي، سداخت       بين شاخص

 .ريزي عملياتي همباتگي وجود داردسازماني، نيروي انااني و الزامات قانوني با عدم استقرار بودجه

-عوام  پييرو، توانايي و اختيار بدر بودجده   تأثيربا عنوان  پژوهشي( 81  ) و نادري پورزماني

-با توجه به آزمون فرضيه. ان ام دادند( صنتتي ايران -مناطا آزاد ت اري: مورد مطالته)ريزي عملياتي 

م بدراي اجدراي   زز ييروو اختيار و پي يتواناصنتتي  -سازمان مناطا آزاد ت اري پژوهش،هاي اصلي 

 .ريزي عملياتي را نداردبودجه

بدر   مدؤثر با عنوان بررسي عوام  درون سدازماني   پژوهشي( 81  ) و همکاران ينيحا خداداد

دهدد، دو عامد    نشدان مدي   آنهدا هداي  يافته. ريزي عملياتي در دانشگاه علوم انتظامي ان ام دادندبودجه

 .ندمؤثرريزي عملياتي آموزو و مهارت بر بودجه
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 پژوهششناسي روش. 1

، چدرا کده در باندک    اسدت  کاربردي ،هدف نظر از و ي و اکتشافيشيماپي-توصيفي ،روو نظر از ژوهش  پ

 بدراي  و ايکتابخانده  روو از موضدوع  ادبيدات  تددوين  رايبد  .کداربرد دارد  هاي ديگدر  بانکملي ايران و 

 ميدداني  روو از آن تحليد  براي  و طيف ليکرت خودساخته ،يانهيگز   پرسشنامه هايداده آوريگرد

اي خودساخته که مبتني بر ادبيات گزينه  ها نيز پرسشنامه براي فرضيه پژوهشابزار  .شودمي استفاده

بدراي تتيدين روايدي    . اسدت  پژوهشاصلي  هاي پرسشو پرسشنامه باز اوليه در جهت پاسخ به  پژوهش

و  بدوده لحاظ ظاهري پرسشدنامه داراي روايدي     به طوري که بهپرسشنامه از روو منطقي استفاده شد، 

کده   شداز نظر مديران بانک ملي و اساتيد دانشگاه بررسي  ها پرسشمحتوايي کميت و کيفيت  لحاظ به

( آلفاي کرونبدا  ) پايايي اين پژوهش،در . مشخص شد که پرسشنامه از روايي برخوردار است ،در نهايت

 هداي  پرسدش ، پايايي 198/1نخات فرضيه  هاي پرسشي پاياي)بوده  1/  1پرسشنامه  هاي پرسشک  

 9/1 1فرضيه چهدارم   هاي پرسشو پايايي  1/1 1فرضيه سوم  هاي پرسش، پايايي 1/  1 فرضيه دوم

جامتده آمداري   . دهنده اين است که پرسشنامه از پايايي و دقت مناسبي برخدوردار اسدت    که نشان( شد

ريدزي  کارکندان متخصدص در زمينده بودجده     ،مه بداز پرسشدنا  هداي  پرسشدر مرحله پاسخ به  پژوهش

افزون بدر  . دکرو اساتيد دانشگاه استفاده  ي ديگرها بانکاز کارکنان بانک ملي و  توان مياند که عملياتي

دولتي و امکدان بررسدي    ديگر ي عملياتي در نهادهايريز بودجهسازي  در صورت وجود سابقه پياده اين،

حدداق  متخصدص بدراي پاسدخ بده       ،در مرحلده دلفدي  . شوداز نظرات نهادهاي مربوطه هم استفاده مي

اي طيف ليکدرت از کارکندان شدتب     گزينه  براي پاسخ به پرسشنامه . استنفر  1 تا   بين  ها پرسش

شدام  شدتبه مرکدزي،    شدتبه مادتق     9تهدران داراي  . شدود ماتق  بانک ملي در تهران استفاده مي

 811ميرداماد، اسکان، حج و زيارت، بورس اوراق بهادار، فردوسي، بازار و بورس اوراق بهادار با م مدوع  

ريزي عملياتي در باندک ملدي عدالوه بدر     بر موفقيت بودجه مؤثردر خصو  شناسايي عوام  . استنيرو 

ملي شتبه ماتق  تهران با روو گلوله  نفر از کارکنان رده بازي بانک 1 تتداد  پژوهش، متونمطالته 

از هدر نفدر،    دريافت پاسدخ بدين شک  که پس از . شوندمشخص مي ،برفي براي شناسايي عوام  بيشتر

در پاسخ به پرسشنامه  در بيشتر موارد بنابراين،. شويمخواستار مترفي نفر بتد توسط همين شخص مي
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دليد  توزيدع   . شدود بانک ملدي تهدران اسدتفاده مدي    شتبه ماتق   9ها از کارکنان بررسي فرضيه براي

کدوکران   رابطده تتدداد نمونده از   . بدود  پدژوهش تر به نمونه  پرسشنامه در شتب ماتق  دسترسي آسان

 . شودمشخص مي

( )                                                                                    

  .استحداکثر خطا  dنابت جامته و  pح م جامته،  Nح م نمونه، n  ،که در آن

100≈
47.8

864
≈

25.0×8416.3+01.0×899

25.0×8416.3×900
=n 

ن امتخصصد  مدرک تحصيلي. بانکي توزيع شدن امتخصصنفر از  1 پرسشنامه دلفي بين  ،ابتدا

عامد    9 ،در اين مرحله. قرار داشتندهاي متاونت و مديريت پاتدر و  بوده لياانس  بانکي حداق  فوق

، رفتداري، سداختاري و   (از اجدرا  پيش) ايريزي عملياتي شام  عوام  پايهبر موفقيت بودجه مؤثراصلي 

هاي موفقيت مؤلفهپس از تکمي  فرآيند دلفي و شناسايي . هايي شناسايي شدندمحيطي با زيرم موعه

بدراي   برگرفته از پاسخ هاي مرحلده دلفدي   محقا  ساخته ايگزينه  پرسشنامه  ،ريزي عملياتيبودجه

پرسشنامه  11 پرسشنامه توزيع شد که از اين تتداد  1   ،در اين مرحله. ها تدوين شدبررسي فرضيه

حوزه و اساتيد دانشگاه هدم  ن امتخصصدر اين مرحله عالوه بر کارمندان بانک ملي از . برگشت داده شد

 هداي  پدژوهش ظ ت ربي در لحا به سوي ديگر،از . ها افزايش يابداستفاده شد تا ح م نمونه براي تحلي 

   .نفر است 11 پيمايشي نمونه مناسب 

 آمار توصيفي. 7

 متيدار،  انحدراف  مانندد  پراکنددگي  هداي شداخص  و ميدانگين  جملده  از مرکدزي  شاخص ،زير جدول در

 شدده  محاسدبه  ايرده متغيرهداي  بدراي  فراواندي  جداول و پيوسته متغيرهاي براي چولگي و کشيدگي

 هاداده کندگياپر ميزان متيار انحراف و هاداده وسط حد ميانگين مقدار ،پيوسته متغيرهاي براي .است

 را هاداده توزيع بودن چپ به چوله منفي چولگي و بودن راست به چوله مثبت چولگي .دهدمي نشان را

______________________________________________________ 
 (.91  . )صفرزاده و فرهنگي.   
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 يدا  اوج نيدز  کشديدگي  .هاتند متقارن هاداده ،باشد صفر نزديک چولگي که صورتي در ؛دده مي نشان

 نرمدال  توزيدع  از هدا  داده توزيدع  ،باشدد  مثبدت  کشيدگي که صورتي در ؛دهدمي نشان را هاداده بلندي

 .است نرمال توزيع از( ترپخ) ترکوتاه آن توزيع ،باشد منفي آن مقدار اگر و بلندتر

 پژوهشآمار توصيفي براي متغيرهاي  .2جدول

 حداکثر حداقل کشيدگي چولگي انحراف معيار ميانه ميانگين تعداد متغيرها

1/ 1  /18  /1 11  ايعوام  پايه  1 /1-    /1    /  1 /9  

-9/1   /19 9  /9  11  عوام  رفتاري  19/1-      

1/ 1  / 1  /19 11  عوام  ساختاري   /1-  9 /1-   9/    

11/1  /9  /18 11  عوام  محيطي    /1-  91/1-  9/    

 .پژوهشهاي  يافته: مأخي

توزيدع  ( انحدراف کمدي از مقددار صدفر دارندد     )مقادير چولگي و کشديدگي متغيرهدا   با توجه به 

بدر ايدن    افدزون  (.ميزان کشيدگي و چولگي توزيدع نرمدال صدفر اسدت    )رسد متغيرها نرمال به نظر مي

 ،خواه توزيع اوليه متغير نرمال باشد يا نباشد ،مطابا قضيه حد مرکزي توزيع ميانگين متغيرها ،موضوع

ها بدا اسدتفاده از ايدن قضديه هدم       توجيه نرمال بودن اين شاخص ،بنابراين. به توزيع نرمال گرايش دارد

چدرا   ؛ها بازسدت فرضيه تأييداحتمال  ،بزرگترند  ها از عدد   با توجه به اينکه ميانگين. پيير است امکان

 . گيرندمقاياه قرار ميمورد   و کمتر از   هاي بازتر از   ها در دو گروه پاسخکه فرضيه

    آزمون فرضيه اصلي. 6

 . گيرندمورد مقاياه قرار مي  و کمتر از   هاي بازتر از ها در دو گروه پاسخفرضيه

 .شودمي نوشته زير آماري صورت به مقاب  فرض و صفر فرض: اول مرحله

H1  :ريدزي عمليداتي باندک ملدي     اي، رفتاري، ساختاري و محيطي بر موفقيت بودجهعوام  پايه

 .ندمؤثر

H0  :ريدزي عمليداتي باندک ملدي     اي، رفتاري، ساختاري و محيطي بر موفقيت بودجهعوام  پايه

 .نياتند مؤثر

 :دشو فرضيه فرعي زير طراحي و بررسي مي 9 ،براي بررسي اين فرضيه
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 اول فرعي فرضيه 

 :شود ميفرض صفر و فرض مقاب  به صورت آماري زير نوشته : اول مرحله -

H1  :ندمؤثري عملياتي بانک ملي ريز بودجهاي بر موفقيت عوام  پايه. 

H0  :نياتندمؤثري عملياتي بانک ملي ريز بودجهاي بر موفقيت عوام  پايه. 

 tآمداره آزمدون داراي توزيدع    . اسدت محاسبه آماره آزمدون و توزيدع آمداري آن    : مرحله دوم -

 .دشوميو مقدار آن در جدول زير ارائه  بوده( هانرمال براي اين داده تقريباً)

 اي براي بررسي فرضيه فرعي اول آزمون ميانگين تک نمونه .9جدول 

 مقدار احتمال Zمقدار آماره  نسبت مورد آزمون نسبت تعداد تأثيرنوع  رده

%      تأثير بي   =>  
 1%   9/  11 /1  

% 1  1 مؤثر   <  

 .پژوهش هاي يافته: مأخي

ميدزان خطداي قابد      ،همچنين ،(آماري توزيعتتيين ) نيشيپبا توجه به مرحله : سوم مرحله

 ميدزان . شودميفرض صفر تتيين  رويپيميزان اطمينان ناحيه رد و يا  نتي ه، در و رويپي

 (. زيرشک  ) است شده گرفته نظر در درصد  8 اطمينان

 طرفه صورت يکه ب درصد 31مقدار آماره آزمون در سطح اطمينان  .5نمودار

 
 (. 9  .)و مومني آذر: مأخي

46/1 

 H0 رد  عدم 

 H0رد  
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گيدري آمداري ان دام    تصدميم  پيشين،هاي  در اين مرحله و با توجه به قامت: مرحله چهارم -

درصدد رد    8فرض صفر در سط  اطمينان  ،است  /9 مقدار آماره آزمون برابر با . دشو مي

 .ندمؤثرريزي عملياتي بانک ملي موفقيت بودجهاي بر  عوام  پايه بنابراين، .دشو مي

 دوم فرعي فرضيه 

 :شودفرض صفر و فرض مقاب  به صورت آماري زير نوشته مي: مرحله اول -

H1  :ندمؤثرريزي عملياتي بانک ملي عوام  رفتاري بر موفقيت بودجه. 

H0  :نياتند مؤثرريزي عملياتي بانک ملي عوام  رفتاري بر موفقيت بودجه. 

 .دشوميجدول زير محاسبه  مطابا مقدار آماره آزمون: مرحله دوم -

 اي براي بررسي فرضيه فرعي دوم آزمون ميانگين تک نمونه . 4جدول

 مقدار احتمال Zمقدار آماره  نسبت مورد آزمون نسبت تعداد تأثيرنوع  رده

%      تأثيربي    =>  
 1%    /1  111/1  

%18 18 مؤثر   <  

 .پژوهش هاي يافته: مأخي

 ناحيه رد و يا عدم رد فرض صفر : مرحله سوم -

  8فدرض صدفر در سدط  اطميندان      ،اسدت  1/  مقدار آماره آزمون برابر با : مرحله چهارم -

ريدزي عمليداتي باندک ملدي     عوام  رفتاري بر موفقيت بودجده  در نتي ه، ،دشو ميدرصد رد 

 .ندمؤثر

 سوم فرعي فرضيه 

 :دشو ميفرض صفر و فرض مقاب  به صورت آماري زير نوشته : مرحله اول -

H1  :ندمؤثرريزي عملياتي بانک ملي عوام  ساختاري بر موفقيت بودجه. 

H0  :نياتند مؤثرريزي عملياتي بانک ملي عوام  ساختاري بر موفقيت بودجه. 

 .دشوميجدول زير محاسبه  مطابامقدار آماره آزمون : مرحله دوم -
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 براي بررسي فرضيه فرعي سوماي  نمونهآزمون ميانگين تک  .1جدول

 مقدار احتمال Zمقدار آماره  نسبت مورد آزمون نسبت تعداد تأثيرنوع  رده

%9  9  تأثيربي    =>  
 1%   9/ 1  111/1  

%91 91 مؤثر   <  

 .پژوهش هاي يافته: مأخي

 

  .فرض صفر پييروناحيه رد و يا : مرحله سوم -

  8فدرض صدفر در سدط  اطميندان      .است 1 /9 مقدار آماره آزمون برابر با : مرحله چهارم -

ريدزي عمليداتي باندک ملدي     عوام  ساختاري بر موفقيت بودجه ، بنابراين،دشو ميدرصد رد 

 .ندمؤثر

 چهارم فرعي فرضيه 

 :دشو ميفرض صفر و فرض مقاب  به صورت آماري زير نوشته : مرحله اول -

H1  :  ندمؤثرريزي عملياتي بانک ملي محيطي بر موفقيت بودجهعوام. 

H0  :نياتند مؤثرريزي عملياتي بانک ملي عوام  محيطي بر موفقيت بودجه. 

 . دشوميجدول زير محاسبه  مطابامقدار آماره آزمون : مرحله دوم -

 اي براي بررسي فرضيه فرعي چهارمآزمون ميانگين تک نمونه. 7جدول

 مقدار احتمال Zمقدار آماره  نسبت مورد آزمون نسبت تعداد تأثيرنوع  رده

%8 8 تأثيربي    =>  
 1%    / 9  111/1  

% 8  8 مؤثر   <  

 .پژوهش هاي يافته: مأخي

  .فرض صفر پييروناحيه رد و يا : مرحله سوم -

  8فدرض صدفر در سدط  اطميندان      .است 9 /  مقدار آماره آزمون برابر با : مرحله چهارم -

ريدزي عمليداتي باندک ملدي     عوام  محيطي بر موفقيدت بودجده   ، بنابراين،دشو ميدرصد رد 

 .ندمؤثر
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 اصلي فرضيه  

 .دشو ميفرض صفر و فرض مقاب  به صورت آماري زير نوشته : مرحله اول -

H1  :  ريدزي عمليداتي   ، رفتاري، ساختاري و محيطي بدر موفقيدت بودجده   اي پايهعوام

 .ندمؤثربانک ملي 

H0  :  ريدزي عمليداتي   ، رفتاري، ساختاري و محيطي بدر موفقيدت بودجده   اي پايهعوام

 .نياتند مؤثربانک ملي 

 . دشوميجدول زير محاسبه  مطابامقدار آماره آزمون : مرحله دوم -

 پژوهشبراي بررسي فرضيه اصلي اي  نمونهآزمون ميانگين تک  .6جدول

 مقدار احتمال Zمقدار آماره  نسبت مورد آزمون نسبت تعداد تأثيرنوع  رده

%    تأثير بي   =>  
 1%  1 / 1  111/1  

% 8  8 مؤثر   <  

 .پژوهش هاي يافته: مأخي

 

  .فرض صفر پييروناحيه رد و يا : مرحله سوم -

  8فدرض صدفر در سدط  اطميندان      .است 1 / 1مقدار آماره آزمون برابر با : مرحله چهارم -

، رفتداري، سداختاري و محيطدي بدر موفقيدت      اي پايده عوامد    ، بندابراين، شدود درصد رد مي

 .ندمؤثرريزي عملياتي بانک ملي  بودجه

 زيدر  صدورت  تدرين نتدايج آن بده    که مهمده شمدل استفاده  تأييداز تحلي  عاملي براي  ،همچنين 

 :است

  :مراح  ان ام تحلي  عاملي

 تشکي  ماترياي از ضرايب همباتگي متغيرها، . 

 از ماتريس ضريب همباتگي، ها عام استخراج  . 

 ها، عام به حداکثر رساندن رابطه بين متغيرها و  منظور به ها عام چرخش  . 

 .ي مورد نظرها عام براي تتيين ( ها عام نمره )محاسبه بار عاملي   .9
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 .باشد 9/1 از بيشتر آنها عاملي بار که شوند ميانتخاب  هايي عام متموزً :   نکته -

 1 برخي از صاحبنظران متتقدند در تحلي  عاملي، تتداد مشداهدات حدداق  بايدد    :  نکته  -

  .برابر تتداد متغيرها دارند 1 برخي حتي اعتقاد به حداق  . برابر تتداد متغيرها باشد

 

 KMOآزمون بارتلت و  .0جدول

 معناداري مجذور خي (KMO) گيري  معيار کفايت نمونه

9 1/1 9 9/ 199 111/1 

 .پژوهش هاي يافته: مأخي

 KMOو مقددار  ( اسدت  1/ 1کمتدر  )بدوده   111/1داري آزمون بارتلت برابر با امتنمقدار سط  

مقدادير  )اسدت   91/1برابر با  KMOمقدار  .دهد نشان مي ها دادهمناسب بودن تحلي  عاملي را براي اين 

11/1 >  KMO دهد  بودن استفاده از اين تحلي  را نشان مي  مناسب.) 
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 ها دادهعد کاهش بُ .3جدول 

 عام 
 ت ميع چرخش م يور بارگيري مقدار مشخصه اوليه

 درصد انباشتگي درصد انحراف ک  درصد انباشتگي درصد انحراف ک 

   11/ 1 98/ 8 98/ 8   8/     / 1    / 1 

  1 8/    1/ 1 1  / 1 1 8/9  98/ 9  1 / 9 

   11/   1 /9   1/ 9 1  /  1 8/ 9    /   

9 1 9/  1  /1 9  /19  99/  98/   9  /19 

    9/  1 1/9 989/18 

   

1 989/1 9 9/  8  /1  

1 1  /1 9 8/  11 /1  

9 18 /1 11 /  991/19 

8 1 9/1    /  81 /91 

 1 11 /1    /   11/9  

      /1 11 /   9 /9  

   91/1 11/  1  /91 

   9 9/1 19 /  181/99 

 9  99/1 919/   19/81 

    91/1    /   11/8  

 1   9/1  /  911/8  

 1  88/1    /  8 1/8  

 9   /1 119/  1 1/8  

 8    /1 819/1 11 /81 

 1   8/1 8 9/1 8  /81 

    8/1 1  /1 1  /81 

    1 /1 1 /1  1 /89 

     9/1 111/1 99/89 

 9   9/1   9/1  89/88 

   191/1   9/1 1 9/88 

 1 11 /1  1 /1  11 

 .پژوهش هاي يافته: مأخي

ي از حالت اصلي کمتر انتظار اين است که دقت کمّ ،بنابراين ،يابد ها کاهش مي تد دادهبُکه   آن ااز 

درصد از تغييرات ک   19/ 9عام   9اين  .کاهش پيدا کرده است 9به  1 ها از  تد دادهدر اين ا بُ. شود

چهار  پژوهشريزه زير و بر اساس مقدار ويژه و مدل مفهومي   در نمودار اسکري يا سنگ .کند را بيان مي
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 ،ولي بر اساس مدل مفهدومي  ،رچه امکان انتخاب پنج عام  نيز وجود داشتگ .عام  انتخاب شده است

 .پيير است  چهار عام  توجيه

 نمودار اسکري .2نمودار

 
 .پژوهش هاي يافته: مأخي
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 ها محاسبه عامل .50جدول

 عامل
 عامل

5 2 9 4 

 1 99 /1   9/1 19 /1 1 1/1- 

 1 189/1  98/1 111/1   8/1 

   18 /1 1  /1  99/1  9 /1 

   191/1   9/1 1 /1 11 /1- 

   1  /1  9/1  1/1   1/1 

   1 1/1    /1   /1  1/1 

 9 11 /1  9/1   9/1  1/1 

 8 1 9/1   8/1   8/1  9 /1 

   1 1/1 919/1 1 /1 1 /1 

 9  9/1 18 /1  8/1  1 /1 

   1 8/1 18 /1 19 /1 191/1- 

 1  81/1 19 /1  98/1 1 1/1 

     1/1 118/1    /1 191/1 

 1  19/1 118/1  91/1  8 /1 

    99/1  1 /1  9 /1    /1 

 9  91/1   9/1  1 /1 9  /1 

8 181/1   /1  1 /1 9 1/1 

   9/1 9 /1  11/1 99 /1 

   9 /1   1/1 919/1 1 9/- 

   91/1   9/1 99 /1    /1 

9   8/1    /1 9  /1  18/1 

    1/1   1/1 1  /1  1 /1 

 1  1 /1 1 8/1- 111/1 91 /1 

1  98/1 11/1 1 8/- 9  /1 

1   9/1   9/1  11/1 111/1 

9    /1  9/1   1/1  8 /1 

 .پژوهش هاي يافته: مأخي

آن چهار عام  را به ترتيب اهميت . اند محاسبه و ارايه شده ،از چرخش پس ها عام  ،در جدول باز

 :توان به صورت زير نوشت مي

19Q628/0...20Q798/026Q84/01F  
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1Q4508/0...18Q695/011Q80/02F  

3Q732/04Q815/02Q845/05Q874/03F  

8Q392/07Q766/06Q831/010Q861/04F  

عامد    سدران ام، و  اي پايده که عام  يک عوام  محيطي، عام  دوم عوام  ساختاري، عام  سوم عوام  

گرچده در  . بندي شده است ند که بر اساس ميزان اهميت اولويتشو ميگياري   چهارم عوام  رفتاري نام

 پرسدش  طدور مثدال،   بهآورده نشده است؛  ،دقيقاً مرتبط با عام  يادشده ها پرسشچهار عام  باز برخي 

عوامد  سداختاري آورده   يک و نه در بدين عوامد     هاي پرسشو يا  اي پايههاي عوام   مؤلفهدر بين  1 

ميزان دقت اين )ست تحلي  عاملي داراي قدري خطا ،شدبيان  نيز که پيشتر طور لي همانوشده است، 

 (.درصد است  1عوام  در حدود 

 گيري  بحث و نتيجه. 0

 هدا  يافتده . ريزي عملياتي در بانک ملدي بدود  بر موفقيت بودجه مؤثربررسي عوام   پژوهش،هدف از اين 

-اي، عوام  رفتاري، عوام  ساختاري و عوام  محيطي بر موفقيدت بودجده  عوام  پايهکه  دهد مينشان 

تواندايي کارکندان   .  عملکدرد،   ارزيابي توانايي.   :شام  ايعوام  پايه. ندمؤثرريزي عملياتي بانک ملي 

سياسدي، مدديريتي و    پدييرو  . اي و سدازماني و  قدانوني، رويده   اختيدار . 9فني،  توانايي.  بانک ملي، 

ريدزي  آشنايي مديران و کارشناسان بدا فرآيندد اسدتقرار بودجده     . : شام  عوام  رفتاري. انگيزشي بود

 .9عالقه مديران و کارشناسان به اجرا،  . علم و ت ربه کافي مديران و کارشناسان در اجرا،  . عملياتي، 

آشنايي مديران با منافع اجدراي   .  هايشان وها و فتاليتجاارت مديران در آشکارشدن نارسايي برنامه

 . مناسدب،   يو گزارشدگر  يحادابدار  ادتم يس.   :شدام   عوام  سداختاري . ريزي عملياتي بودبودجه

 .9مناسدب،   يرمدال يغ يهدا  ادتم يو س يداخلد  يهدا  وجدود کنتدرل   .  ،يتتهدد  ياستفاده از حادابدار 

 .1مناسدب،   هيد و تنب ايتشدو  ادتم يس . به اهداف،  يابيدست زانيسن ش م يمناسب برا يها شاخص

 تيد فتال يبدر مبندا   يابينهيهز اتميتوجه به س .1با اهداف بانک،  ياتيعمل يهايبندشدن طبقه  مرتبط

توجده   .8و  يبانک مل يآمار و اطالعات عملکرد  يو تحل هيو ت ز يآورگردنظام   اديا .9ها، تيدر فتال

بدا   يقيان ام مطالتات تطب .  :شام  عوام  محيطي. بود اتيعمل يو صرفه اقتصاد ياثربخش ،کاراييبه 
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-يژگد يسازگار بدا و  ييدستورالتم  اجرا کيو ارائه  ميتنظ . موفا،  يهدف استفاده از ت ربه کشورها

 شدفاف،  يو خط مشد  استيس کيوجود  .9 ،يکاف هاي پژوهشو  يپشتوانه نظر  اديا .  ،يطيمح يها

 .1مرتبط بدا باندک و    يها سازمانافراد و  يآگاه .1 رو،يپي يبرا ياز شتب بانک مل يکياستفاده از  . 

عوامد  محيطدي،   نتايج آزمدون تحليد  عداملي نيدز      .بودنفتان يبه ذ يبانک مل ييپاسخگو يالزام قانون

رفي ترين عوام  مت را به ترتيب به عنوان مهم عوام  رفتاري سران ام،و  اي پايهعوام  ساختاري، عوام  

در  ( 8  ) همکداران  و فدرزاد  و خدارجي مانندد   داخلدي هداي   پژوهش برخي با پژوهشنتايج اين  .دکر

 پورزماني ،ريزي عملياتيعوام  رفتاري، عوام  ساختاري و عوام  محيطي در موفقيت بودجهشناسايي 

در شناسدايي عوامد     (81  ) همکاران و ينيحا ادخداداي، در شناسايي عوام  پايه (81  ) نادري و

عوام  رفتاري، عوام  ساختاري و عوامد  محيطدي در   در شناسايي ( 81  ) باباجاني و رسولي رفتاري،

عوامد  عوامد  سداختاري در موفقيدت     در شناسدايي  ( 81  ) ، بدرزوزاده ريزي عملياتيموفقيت بودجه

رفتداري، عوامد  سداختاري و    اي، عوام  پايده در شناسايي ( 98  ) و آذر و وفايي ريزي عملياتيبودجه

عوامد   در شناسدايي   (  1 ) همکداران  و مرام پاکو  ريزي عملياتيعوام  محيطي در موفقيت بودجه

اياداک  هداي  پدژوهش و  ،ريزي عمليداتي رفتاري، عوام  ساختاري و عوام  محيطي در موفقيت بودجه

 سدرين  و همکداران   پدژوهش  ريدزي عمليداتي،  عوام  رفتاري در موفقيت بودجهدر شناسايي ( 9 1 )

اي، سداختاري و رفتداري،   در شناسايي عوام  پايه(   1 ) زانتا در شناسايي عوام  ساختاري،(   1 )

، ملکدرز و ويلوقبداي   ريدزي عمليداتي  عوام  ساختاري در موفقيدت بودجده  در شناسايي  ( 11 ) رونالد

در شناسدايي  (  89 ) ندريماهو  عملياتيي ريز بودجهعوام  رفتاري در موفقيت در شناسايي ( 889 )

همخدواني   ريزي عمليداتي ، رفتاري، عوام  ساختاري و عوام  محيطي در موفقيت بودجهاي پايهعوام  

  . دارد

از  پديش شود که ي عملياتي در بانک ملي پيشنهاد ميريز بودجهسازي به دست اندرکاران پياده

اي، عوام  رفتداري، عوامد  سداختاري و عوامد      ابتدا به وجود عوام  پايه ،ريزي عملياتياجراي بودجه

ززم . ابتدا به تقويت عامد  مربوطده بپردازندد    ،، تا در صورت نبود هر يک از شرايطندکنمحيطي توجه 
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ي عملياتي ريز بودجهو تا استقرار  شدهاي براي بهبود هر يک از عوام  در بانک ملي ماتقراست کميته

 . موضوع بپردازندبه اين 

زيدر   هاي پژوهشي خود، موضوع هايدن پژوهشکر غنيشود تا براي پيشنهاد مي پژوهشگرانبه 

 :ندکنمقاياه  پژوهشرا ان ام و با نتايج اين 

  اي، رفتاري، ساختاري و محيطي اجدراي  سازي عوام  پايه بر بهبود و آماده مؤثرعوام  بررسي

اي بدا روو  تر و اي اد عوام  پايده در جهت شناسايي دقياريزي عملياتي در بانک ملي بودجه

توان از مي کههاي آماري مقاياه ميانگين جامته آزمونان ام  سران ام،و  غيرهطوفان مغزي و 

 . دکراستفاده  پژوهشاي براي بازبردن دقت  هايي مانند فرآيند تحلي  رتبه  روو

 هداي  عملياتي در بانک ملي بدا شناسدايي فتاليدت   ريزي سازي عملي بودجه  بررسي امکان پياده

 .هاي آماري مقاياه ميانگين جامته آن با آزمون تأييدبانک ملي و 
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 پرسشنامه دلفي: پيوست اول

 پرسشنامه دلفي براي شناسايي عوامل موثر بر موفقيت بودجه ريزي عملياتي در بانک ملي

عوامل موثر بر موفقيت "پرسشنامه حاضر در خصو  پايان نامه کارشناسي ارشد حاابداري با عنوان 

گراست و يکي از فنون  ريزي عملياتي نتي ه بودجه. است "بودجه ريزي عملياتي در بانک ملي

بي بر ياريزي در جهت بهبود کارايي، اثربخشي و صرفه اقتصادي است که براي اجرا از سياتم بها برنامه

افزايد ليا دقت  تم بر استفاده بهينه از منابع مياجراي موفا اين سيا. کند مبناي فتاليت استفاده مي

در پر کردن اين هاي زير در نتي ه اين تحقيا نقش اساسي دارد، قبالً از حان دقت جنابتالي  در پاسخ

 . شود پرسشنامه تشکر مي

يمي  خود را در اين قامت در صورت تماي  به استفاده از نتي ه تحقيا ا

 :.......................................بنويايد

 :سواالت عمومي

 :               پات:                جنايت(:                                در صورت تماي )نام و نام خانوادگي

 :ميزان تحصيالت و رشته تحصيلي:                              سابقه کاري 

 : سواالت تخصصي

 چه عواملي سبب اجراي موفا بودجه ريزي عملياتي در بانک ملي مي شوند  . 
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 اي  گزينه 1پرسشنامه : پيوست دوم

پژوهش علمي براي بخشي  کاحتراماً، پرسشنامه ذي  با هدف جمع آوري اطالعات مورد نياز در ان ام ي

عوامل موثر بر موفقيت بودجه ريزي عملياتي  "نامه کارشناسي ارشد رشته حاابداري با عنوان  از پايان

تالي جهت اعتبار نظر سازنده جناب از آن ا که اطالع از نقطه. شود تهيه و تدوين مي " در بانک ملي

ردار است، مزيد امتنان خواهد بود که در هاي اين پژوهش از اهميت بازايي برخو بخشيدن به يافته

علمي و دانشگاهي  اين پژوهش صرفاً ضمناً. تکمي  پرسشنامه ذي  مااعدت مقتضي را مبيول فرماييد

هاي آماري  مانه پردازو، و نتايج آن در قالباست و اطالعات مندرج پرسشنامه به صورت کامالً محر

ورتي ندارد، در صورت تماي ، جهت دريافت خالصه ذکر نام و مشخصات ضر. پژوهش گزارو خواهد شد

 .درج نماييد}                                   { نتايج پژوهش پات الکترونيکي خود را در کادر 

راي ان ام اين کار پژوهشي صرف پيشاپيش از همکاري صميمانه جنابتالي و از وقت گرانبهايي که ب

 .کنيد کمال تشکر را دارم مي

 

 :سواالت عمومي

 )  (  مرد )  (         زن  : جنايت

 )  (          سال 91-1 بين )  (       سال     1 -91بين )  (       سال   1 زير :    سن

 ) (سال  1 -  بين )  ( سال    -1 )  ( سال  1 -  )  ( سال 1 زير :  سنوات خدمت

 )   (    دکتري    )  (    فوق لياانس )   (  لياانس  :           تحصيالت

 )   (    ساير)  (     حاابرس داخلي)  (   مائول اعتبارات )   (   متاون)  (  مدير :  پات سازماني

 :سواالت تخصصي

 :تحقيا از فرضيه به شر  زير تشکي  شده است

 .ثرندملي مؤبانک ريزي عملياتي اي، رفتاري، ساختاري و محيطي بر موفقيت بودجهعوام  پايه.  
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 سواالت تخصصي 

کامالً 

 مخالف
 مخالف

بي 

 تفاوت
 موافق

کامالً 

 موافق
 اجزاء عوامل اصلي

عوامل 

 اصلي

ريزي  عملکرد در موفقيت بودجه ارزيابي توانايي     

 .ثر استعملياتي بانک ملي مؤ

عوامل 

پايه 

قبل از )اي

 (اجرا

در موفقيت  کارکنان بانک ملي و توانايي پرسن      

 .ثر استريزي عملياتي مؤ بودجه

ريزي عملياتي بانک  در موفقيت بودجه فني توانايي     

 .ثر استملي مؤ

و سازماني در موفقيت  اي هقانوني، روي اختيار     

 .ثر استريزي عملياتي بانک ملي مؤ بودجه

يريتي و انگيزشي در موفقيت سياسي، مد پييرو     

 .ثر استعملياتي بانک ملي مؤريزي  بودجه

رشناسان با فرآيند استقرار آشنايي مديران و کا     

ريزي عملياتي  ريزي عملياتي در موفقيت بودجه بودجه

 .ثر استبانک ملي مؤ

عوامل 

 رفتاري

رشناسان در اجرا در علم و ت ربه کافي مديران و کا     

 .ثر استريزي عملياتي بانک ملي مؤ موفقيت بودجه

رشناسان به اجرا در موفقيت عالقه مديران و کا     

 .ثر استريزي عملياتي بانک ملي مؤ بودجه

ها و  ران در آشکار شدن نارسايي برنامهجاارت مدي     

ريزي عملياتي بانک  هايشان در موفقيت بودجه فتاليت

 .ثر استملي مؤ

عملياتي در ريزي  ايي مديران با منافع اجراي بودجهآشن     

 .ثر استريزي عملياتي بانک ملي مؤ موفقيت بودجه

گزارشگري مناسب در موفقيت  سياتم حاابداري و     

عوامل  .ثر استريزي عملياتي بانک ملي مؤ بودجه

ريزي  حاابداري تتهدي در موفقيت بودجه استفاده از      ساختاري

 .ثر استعملياتي بانک ملي مؤ
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کامالً 

 مخالف
 مخالف

بي 

 تفاوت
 موافق

کامالً 

 موافق
 اجزاء عوامل اصلي

عوامل 

 اصلي

ي غيرمالي مناسب ها هاي داخلي و سياتم کنترلوجود      

 .ثر استريزي عملياتي بانک ملي مؤ در موفقيت بودجه

ستيابي به شاخص هاي مناسب براي سن ش ميزان د     

ريزي عملياتي بانک ملي  اهداف در موفقيت بودجه

 .موثر است

ا و تنبيه مناسب در موفقيت سياتم تشوي     

 .ثر استبانک ملي مؤريزي عملياتي  بودجه

ي با اهداف بانک در هاي عمليات بندي مرتبط شدن طبقه     

 .ثر استريزي عملياتي بانک ملي مؤ موفقيت بودجه

يابي بر مبناي فتاليت در  توجه به سياتم هزينه     

ريزي عملياتي بانک ملي  ها در موفقيت بودجه فتاليت

 .ثر استمؤ

و ت زيه و تحلي  آمار و آوري  اي اد نظام جمع     

ريزي  ملکردي بانک ملي در موفقيت بودجهاطالعات ع

 .ثر استعملياتي بانک ملي مؤ

اقتصادي عمليات  توجه به کارايي، اثربخشي و صرفه     

 .ثر استريزي عملياتي بانک ملي مؤ در موفقيت بودجه

به ان ام مطالتات تطبيقي با هدف استفاده از ت ر     

ريزي عملياتي  موفا در موفقيت بودجه کشورهاي

 .ثر استبانک ملي مؤ

عوامل 

 محيطي

تنظيم و ارائه يک دستورالتم  اجرايي سازگار با      

ريزي عملياتي  هاي محيطي در موفقيت بودجه ويژگي

 .ثر استبانک ملي مؤ

و تحقيقات کافي در موفقيت  اي اد پشتوانه نظري     

 .ثر استريزي عملياتي بانک ملي مؤ بودجه

ت و خط مشي شفاف در موفقيت وجود يک سياس     

 .ثر استريزي عملياتي بانک ملي مؤ بودجه
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کامالً 

 مخالف
 مخالف

بي 

 تفاوت
 موافق
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 اجزاء عوامل اصلي

عوامل 

 اصلي

ملي براي پييرو در  استفاده از يکي از شتب بانک     

 .ثر استريزي عملياتي بانک ملي مؤ موفقيت بودجه

ي مرتبط با بانک در موفقيت افراد و سازمانها آگاهي     

 .ثر استريزي عملياتي بانک ملي مؤ بودجه

نفتان در  قانوني پاسخگويي بانک ملي به ذي الزام     

 .ثر استريزي عملياتي بانک ملي مؤ موفقيت بودجه

 

 

 


	9-1-safari-edited.docx-1
	9-2-safari2

