
 

 

 (ZBB) صفر مبنای بر بندی بودجهپرسشنامه استاندارد 
 

سوال می باشدو  8توسط گونزالسطراحی شده و داری (ZBB) صفر مبنای بر بندی بودجه استاندارد پرسشنامه

 منابع می باشد. تخصیص برای بندی بودجه های استراتژی هدف از طراحی این پرسشنامه بررسی

 

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

 هر که است ای بودجه فرآیند و عملیاتی برنامه فیریک پیتر کند تعریفمی اینگونه را صفر مبنای بر بندی بودجه

 صفر مبنا ا زیر صفر پایه از را خود بودجه خواست در مستدل و مشروح ، کامل نحوی به که میکند ملزم را مدیر

 بر ریزی بودجه ظاهر در برساند مصرف به را مبلغ هر باید چرا که است امر این اثبات مسئول و کند توجیه  است

 باال را سازمان کارآئی و کرد تعیین بهتری های شیوه به را بودجه اولویتهای بتوان که شود می باعث صفر مبنای

 احتماالٌ و شود انجام دفتری کارهای بیشتری مقدار تا گردد می باعث کاری چنین که است این واقعیت ولی برد،

 در که گردد تضعیف نمایند ارائه موجهی دالیل پیشنهادی های هزینه اقالم برای باید که مدیرانی و افراد روحیه

 سالهای به نسبت کنونی زمان در استکه دلیل همین به رفت خواهد سوال زیر های هزینه از برخی موجودیت نتیجه

 .شود می استفاده بندی بودجه این از کمتر پیشین

 

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

 گویه ای پرسشنامة8ای است که کارکنان به سواالت نمره صفر مبنای بر بندی بودجهدر این پژوهش منظور از  

 دهند .میصفر  مبنای بر بندی بودجه

 

 مولفه های پرسشنامه :

 سواالت   پرسشنامهمولفه های 

 1-8 صفر مبنای بر 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 

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



 

 

شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤاالت جواب بدهيد. الزم به ذکر است که اطالعات پرسشنامه فقط در 

 يمانه شما تشکر می نمايم.جهت اهداف تحقيق استفاده خواهد شد و نيازی به ذکر نام نيست. قبالً از همکاری صم

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

 به باال 35  35-31  30-26  25-20 سن

دیپلم و  میزان تحصیالت

 پاینتر

 کارشناسی و باالتر  لیسانس  فوق دیپلم 

سال و  5 سابقه خدمت

 کمتر

تا  6 

 سال10

 سال 15بیشتر از   سال15تا 11 

 مرد  زن جنسیت

 برای اطالع از نتایج تحقیق) اختیاری( ایمیل
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-اولویتهای برم که چگونگی استفاده از منابع برای فعالیتبندی، چارچوبی را بهه کار میبرای بودجه 1

 دهد.بندی شده را نشان می

     

کنم و به مبانی بودجه در سال قبل توجه بندی، هر سال اهداف سازمان را ارزیابی میبرای بودجه  2

 کنم.نمی

     

      کنم.بندی، به هزینه ها و مزایای هر فعالیت بودجه توجه میهر سال قبل از آغاز بودجه  3

      کنم.بندی، به هزینه ها و مزایای هر فعالیت بودجه توجه میمن در فرآیندهای بودجه  4

      کنم.من برای توسعه بودجه، به تاریخچه )گذشته( بودجه توجه نمی  5

-بندی سازمان با توجیه کردن نیاز به منابع میهر سال، یک بخش مکتوب و رسمی در فرآیند بودجه 6

 باشد.

     

بندی سازمان توجه من به هزینه ها و مزایای هر فعالیت بودجه به عنوان یک بخش فرآیند بودجه 7

 کنم.می

     

      کنم.های اهداف استفاده میمن برای توضیح چرائی و چگونگی صرف پول در سازمان، از بیانیه 8



 

 

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

A. های پرسشنامهاساس مولفه تحلیل بر 

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 تکمیل پرسشنامهبه این ترتیب که ابتدا پرسشنامه

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

 تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها 

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

دن اطالعات تمامی سواالت پرسشنامه ) دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل مرحله اول. وارد کر

 کنید .

( کنید. computeپس از وارد کردن داده های همه سواالت، سواالت مربوط به هر مولفه را کمپیوت) .مرحله دوم

ایجاد  x کنید تا مولفه  computeرا  7تا  1است شما باید سواالت  7تا  1و سواالت  آن   Xمثال اگر مولفه اول 

 شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید 

کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا  computeرا با هم 

 ... است.

ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حاال می توانید از گرینه  وم. حاال شما هم مولفهمرحله س

 آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه) متغیر( بگیرید.

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

 متغیر دیگر  بگیرید.

 

 

 نمره گذاری پرسشنامه:

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است



 

 

 کامال موافقم موافقم نطری ندارم مخالفم کامال مخالفم گزینه  

 5 4 3 2 1 امتیاز  

 

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

 

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

 قضاوت کنید.

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

 کنید 10پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 

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

 = حد پایین نمره 1د سواالت پرسشنامه* تعدا

 
 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

8 24 35 

 
در این جامعه  صفر مبنای بر بندی باشد،  میزان بودجه 24تا 8در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 ضعیف می باشد.

در سطح متوسطی می  صفر مبنای بر بندی باشد،  میزان بودجه35تا  24در صورتی که نمرات پرسشنامه بین

 باشد.

 بسیار خوب می باشد. صفر مبنای بر بندی باشد،  میزان بودجه35در صورتی که نمرات باالی  -

 

 پایایی و روایی پرسشنامه:

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

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

 .باشد می پرسشنامه این قبول قابل پایایی دهنده
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