
 

 

 (1390افزایشی ) بندی بودجهپرسشنامه استاندارد 
 

سوال می باشد.و هدف از این  9گونزالس طراحی شده و دارای  افزایشی توسط  بندی بودجه استاندارد پرسشنامه

 منابع سازمان می باشد. تخصیص برای بندی بودجه های استراتژی پرسشنامه بررسی

 

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

 به جدید گیری تصمیم برای ، روش این طبق.  دارد انطباق گیری تصمیم در جزئی تغییرات شیوه با روش این

 آنها در جزئی تغییراتی ، موجود نیازهای به توجه با و مراجعه شده گرفته نظر مورد زمینه در قبلا  كه تصمیمهایی

 ساالنه نویسی بودجه سر درد پر و عظیم كار از ناشی مشكلت از اجتناب برای افزایشی ریزی بودجه.  شود می داده

 بودجه بلكه ؛ شود نمی نویسی بودجه پیچیده كار به اقدام اول از مجدداا سال هر ترتیب بدین.  است شده ابداع

 سال بودجه ، شیوه این در.  كنند می متمركز افزایشی تغییرات روی را توجه گذشته سال بودجه قبول با ریزان

 كه شود می گرفته نظر در آن برای ای ساالنه افزایش ، شده فرض جاری مصارف برای ای پایه عنوان به گذشته

 این از عواملی و دولت طرف از جدید وظایف تقبل ، موجود عملیات حجم تغییر ، قیمتها تغییرات روند به بستگی

 . دارد قبیل

 

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

 بودجه گویه ای پرسشنامة9ای است كه كاركنان به سواالت نمرهافزایشی  بندی بودجهدر این پژوهش منظور از  

 دهند .میافزایشی  بندی

 

 مولفه های پرسشنامه :

 سواالت   مولفه های پرسشنامه

 1-9 افزایشی بندی بودجه

 

 پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراين پژوهش، پرسشنامه ای که تقديم می گردد به منظور جمع آوری اطالعات برای کار يک تحقيق 

اميد است با همکاری و مساعدت شما، اين امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت . دانشگاهی تنظيم شده است



 

 

سؤاالت جواب بدهيد. الزم به ذکر است که اطالعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقيق استفاده و صرف وقت خود صادقانه به 

 خواهد شد و نيازی به ذکر نام نيست. قبالً از همکاری صميمانه شما تشکر می نمايم.

 داطلعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سواالت پاسخ دهی

 به باال 35  35-31  30-26  25-20 سن

دیپلم و  میزان تحصیلت

 پاینتر

 كارشناسی و باالتر  لیسانس  فوق دیپلم 

سال و  5 سابقه خدمت

 كمتر

تا  6 

 سال10

 سال 15بیشتر از   سال15تا 11 

 مرد  زن جنسیت

 برای اطلع از نتایج تحقیق) اختیاری( ایمیل
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      باشد.بندی بر پایة بودجه سال گذشته سازمان میمبنای بودجه 1

      باشد.ای سال گذشته  میبندی من كامأل بر پایة اطلعات بودجهمبنای بودجه 2

یا كاهش كمی به بودجه مبنای بندی، من با توجه به روندهای آینده افزایش در طول فرآیند بودجه 3

 دهم.سال گذشته می

     

      كنم.های بودجه را تعیین میمن در یک حد منطقی، جایگزین 4

5 
ستفاده از روش بودجه  شاركتبا ا ضاد كنندگان بودجه محدود میبندی كه رقابت را بین م كند، من ت

 رسانم.بندی به حداقل میسیاسی را در فرآیند بودجه

     



 

 

فاده از روش بودجه 6 ندی موجود، من فقط افزایشبا استتتت به اقلم بودجه میب دهم تا های تدریجی 

 اقدامات جدید را در بودجه منعكس كند.

     

      گیرم.های معینی را برای هزینة بودجه سازمان در نظر میمن حداقل 7

      كنم.بینی میرا با اعتماد و صحت پیشمن روندهای افزایش یا كاهش در بودجه  8

      گیرم.می مالی را در نظر در هر سال من تعهدات بلندمدت 9

 

 به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده كرد.

A. های پرسشنامهتحلیل بر اساس مولفه 

B. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده 

 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

ها داده  ها را وارد نرم ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تكمیل پرسشنامهبه این ترتیب كه ابتدا پرسشنامه

افزار اس پی اس اس كنید. البته قبل از وارد كردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس 

 شروع به وارد كردن داده ها تعریف كنید و سپس 

 چگونگی كار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد كردن اطلعات تمامی سواالت پرسشنامه ) دقت كنید كه شما باید بر اساس طیف لیكرت عمل 

 كنید .

( كنید. computeبوط به هر مولفه را كمپیوت)پس از وارد كردن داده های همه سواالت، سواالت مر .مرحله دوم

ایجاد  x كنید تا مولفه  computeرا  7تا  1است شما باید سواالت  7تا  1و سواالت  آن   Xمثل اگر مولفه اول 

 شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد كنید و پس از این كار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  كه ایجاد كردید 

كنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید كه به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا  computeبا هم  را

 ... است.

ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حاال می توانید از گرینه  مرحله سوم. حاال شما هم مولفه

 امه) متغیر( بگیرید.آنالیز  هر آزمونی كه می خواهید برای این پرسشن



 

 

مثل می توانید آزمون توصیفی) میانگین، انحراف استاندارد، واریانس( یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  

 متغیر دیگر  بگیرید.

 
 
 

 نمره گذاری پرسشنامه:

 بر اساس طیف لیكرت نمره گذاری شده است

موافقمکامال  موافقم نطری ندارم مخالفم کامال مخالفم گزینه    

 5 4 3 2 1 امتیاز  

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

های به دست آمده را  جمع كرده و سپس بر اساس جدول زیر بر اساس این روش از تحلیل شما نمره

 قضاوت كنید.

 10توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی كه به طور مثال شما 

 كنید 10پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 

 مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

 = حد پایین نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه* 

 
 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

9 27 40 

 
افزایشی در این جامعه ضعیف  بندی میزان بودجهباشد،   27تا 9در صورتی كه نمرات پرسشنامه بین  -

 می باشد.

افزایشی در سطح متوسطی می  بندی باشد،  میزان بودجه 40تا 27در صورتی كه نمرات پرسشنامه بین -

 باشد.

 افزایشی بسیار خوب می باشد. بندی باشد،  میزان بودجه40در صورتی كه نمرات باالی  -

 

 



 

 

 پایایی پرسشنامه:

 آن پایایی همچنین. است شده تایید و ارزیابی خوب مشاور، و راهنما اساتید نظرات از استفاده با پرسشنامه روایی

 نشان كه امد بدست درصد 70 باالی پرسشنامه این آلفای. گردید محاسبه كرونباخ آلفای آزمون از استفاده با نیز

 .باشد می پرسشنامه این قبول قابل پایایی دهنده

 

 :منابع

 .، پژوهشنامه مدیریت1390محمد و رمضان، مجید، مقیمی، سید 

 

 

 


