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 چکیده

را با نتایج بودجه ریزی بر مبنای عملکرد روش بودجه ریزی توسعه یافته ای است که ارتباط بین سطوح تامین وجه برنامه 

( 3( شناسایی فعالیت ها، )2( انتخاب کار، )1). مرحله وجود دارد 6برنامه مشخص می نماید. در بودجه ریزی بر مبنای عملکرد 

 ( برآورد هزینه منابع.6( شناسایی منابع فعالیت و )5( برآورد حجم محرک های فعالیت، )4شناسایی محرک های فعالیت، )

است. این تحقیق کاربردی و اهمیت مراحل بودجه ریزی عملیاتی با فرآیند تحلیل رتبه ای  بررسیهدف از این تحقیق 

یافته ها نشان داد که  .با محاسبات ریاضیاتی ماتریسی و آزمون فریدمن مورد آزمون قرار گرفت تحقیق فرضیه پیمایشی است.

 ست.تعیین بهای تمام شده هر منبع مهم ترین مرحله بودجه ریزی عملیاتی ا

 

 ، فرآیند تحلیل رتبه ایمراحل بودجه ریزی عملیاتیبودجه ریزی بر مبنای عملکرد،  واژگان کلیدی:
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 مقدمه و بیان مسأله

 می ورشکست که آنهایی از بسیاری اما کنند، می ریزی برنامه شدن ورشکست برای ها شرکت از اندکی تعداد که شود می گفته

 ریزی بودجه بودجه، دنیای در مطرح نوین های روش از یکی(. 1332 نمازی،)است ریزی هبودج در آنها ناکامی دلیل به شوند

 دسته در که نمودند مبادرت هایی نظام اجرای و طراحی به یافته توسعه کشورهای در دوم جهانی جنگ از پس. است عملیاتی

 نامیده گوناگون اشکال در عملیاتی ریزی بودجه عنوان تحت و داشته قرار مدیریت بهبود بر مبتنی ریزی بودجه های نظام

 عناصر بر تأکید و سنتی های روش با که هایی سازمان و ها شرکت از بسیاری امروزه(. 1331 صراف، نجار و آبادی حسن)شدند

 بودجه اهمیت بر تأکید و فعالیت مبنای بر یابی هزینه از استفاده به کنند برآورده را خود های خواسته توانند نمی ای هزینه

 و خدمات کیفیت عملیاتی ریزی بودجه نظری، لحاظ به (.1332 نمازی،)آورده اند روی آن مراحل و ها فعالیت طریق از بندی

 به خود، های فعالیت بر عالوه باید ها سازمان ریزی بودجه شیوه این در(. 2222 ، همکاران و بلین)دهد می افزایش را ها برنامه

 ما کنونی جایگاه: سوالهاست این به پاسخگویی پی در عملیاتی ریزی بودجه فرآیند. نمایند توجه نیز ها فعالیت این نتایج

 در(. 1336 پناهی،)بسنجیم؟ را خود پیشرفت باید برسیم؟چگونه هدف این به باید باشیم؟چگونه کجا خواهیم کجاست؟می

 :است زیر شرح به آن ترین رایج که ستا شده مطرح گوناگونی های روش فعالیت مبنای بر بندی بودجه مراحل خصوص

 شوند. برآورد آن های هزینه که کنید انتخاب را ای وظیفه یا کار یک. 1

 .نمایید شناسایی را انتخابی وظیفه انجام برای الزم های فعالیت همه. 2

 .کنید شناسایی فعالیت هر برای را فعالیت محرک.3

 در درآمد شده مشخص سطح مثل کنید، براورد خروجی اهداف ساختن ردهبرآو برای را فعالیت محرک هر از الزم حجم. 4

 .جامع بودجه

 .کنید شناسایی را فعالیت هر وسیله به شده مصرف  منابع.5

 (.1332 نمازی،)کنید برآورد را منبع هر تهیه هزینه. 6

رای درجه اهمیت متفاوتی باشند که مراحل فوق دارای اهمیت فراوانی در استقرار بودجه ریزی عملیاتی است که ممکن است دا

  ریزی بودجه فواید و ایران در بودجه ریزی عملیاتی سیستم اهمیت به توجه در سایر تحقیقات مورد بررسی قرار نگرفته است. با

 .است عملیاتی ریزی بودجه های بررسی اهمیت گام تحقیق این مسئله عملیاتی

 مبانی نظری

(. 1332پیشنهاد کرد)نمازی،  1343در آمریکا سال  1را برای اولین بار کمیسیون اول هووراستفاده از بودجه بندی عملیاتی 

ولیت پاسخگویی دولت ها و سطح مطالبات شهروندی، ئدر دهه هشتاد قرن بیستم میالدی به علت ارتقای سطح مسدولتها 

ادند که منجر به رویکرد مدیریت عمومی دولت های کشورهای اروپایی به فکر تحول در سیستم مدیریت این قبیل نهادها افت

نوین بخش عمومی گردید. از این رو، شکل گیری نظام بودجه ریزی عملیاتی از زمانی آغاز گردید که پارادایم مدیریت عمومی 

بخشی نوین نیز مطرح و به تدریج در کشورهای اروپایی به اجرا درآمد. ویژگی اصلی مدیریت عمومی نوین، تأکید بر کارایی، اثر

و صرفه ی اقتصادی در مصرف و به کارگیری منابع عمومی از طریق استفاده از ساز و کارهای مورد عمل در بخش خصوصی 

                                                           
1 . First Hoover Commission 
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 ریزی (. بودجه1332د)باباجانی و رسولی،است که موجب شد تا نظام بودجه بندی دولت ها از برنامه ای به عملیاتی تغییر یاب

 به دستیابی منابع و ها هدف شدن ضمن مشخص آن در که است منابع تخصیص برای مند روش نظام بهترین عملکرد بر مبتنی

مناسب،  کمی های روش با بتوان باید فرآیندی به چنین یابی دست برای شود. می سنجیده نیز سازمان ها، عملکرد آن

 بودجه نظام بکارگیری  یاصل هدف کرد. تبدیل سنجش قابل مالی های به مقیاس مختلف های فعالیت قالب در را عملکردها

امکان  بنابراین، است. سازمانی برون و سازمانی نیازهای درون برابر در توانمند گویی پاسخ استقرار نظام عملکرد، بر مبتنی ریزی

 از اطمینان قابل نیازمند اطالعات عملکرد بر مبتنی ریزی بودجه لذا، کند. فراهم می را دولتی های سازمان مدیران گویی پاسخ

 قابل فعالیت مبنای بر یابی هزینه اساس ها بر آن شده تمام بهای محاسبه طریق از که است یا خدمات محصوالت های هزینه

(. سیستم بودجه بندی بر مبنای فعالیت را می توان نمونه رشد یافته سیستم 1333یابی است)عرب صالحی و حاتم پور،  دست

 م هزینه یابی بر مبنای فعالیت سه هدف استراتژیک دارد:هزینه یابی بر مبنای فعالیت دانست. سیست

 شناسایی دقیق هزینه ها به منظور کشف منابع سودآور شرکت، .1

 شناسایی فعالیت های کارآ و مؤثر، .2

 شناسایی و تخمین مقادیر منابع مورد نیاز در آینده به منظور حصول کارآیی افزون تر. .3

 رویکرد بودجه بندی بر مبنای فعالیت مورد توجه قرار می گیرد.هدف سوم هزینه یابی بر مبنای فعالیت، در 

سیستم بودجه بندی بر مبنای فعالیت از اصول سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت به منظور پیش بینی احتیاجات منابع در  

نای فعالیت معکوس جای آینده استفاده می کند. در قلب سیستم بودجه ریزی بر مبنای فعالیت یک سیستم هزینه یابی بر مب

دارد. در این سیستم به جای آنکه هزینه منابع به فعالیت ها و سپس به خروجی ها)محصوالت و خدمات( تخصیص یابند، ابتدا 

تقاضا برای خروجی ها مشخص و بر مبنای فعالیت های الزم، منابع مورد نیاز تشخیص داده می شود. در واقع مسیر از باال به 

م هزینه یابی بر مبنای فعالیت جای خود را به مسیر از پایین به باال در سیستم بودجه بندی بر مبنای فعالیت پایین در سیست

 می دهد. شکل زیر مقایسه این دو تکنیک را نشان می دهد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع

ABB 

از فروش را پیش بینی و میزان نی

منابع  ندهبه فعالیت های تعیین کن

 را مشخص می کند.

 فعالیت

ABC 

فعالیت ها را به منابع و 

.محصوالت تخصیص می دهد  

و  پیش بینی محصوالت

خدمات مورد نیاز 

 مشتریان

اهداف هزینه: 

محصوالت و خدمات 

 تولید شده

 فعالیت

 منابع

: مقایسه هزینه یابی بر مبنای فعالیت و بودجه بندی بر مبنای فعالیت 1شکل   
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ی گیرد تا سطوح و هزینه های فعالیت بودجه ریزی عملیاتی یک رویکرد برنامه ریزی است که محرک های فعالیت را بکار م

 های الزم برای تهیه کمیت و کیفیت تولید را برآورد کند. گام های الزم برای بودجه ریزی عملیاتی در جدول زیر آمده است:
 (1931: گام های بودجه ریزی عملیاتی)منبع: نمازی،  1جدول

 گام های بودجه ریزی عملیاتی

 کنید که هزینه های آن براورد شوند، مثل توزیع، بازاریابی، تأمین مالی و حسابداری یک کار یا وظیفه ای را انتخاب

 همه فعالیت های الزم برای انجام وظیفه انتخابی را شناسایی کنید.

 محرک فعالیت را برای هر فعالیت شناسایی کنید.

 کنید، مثل سطح مشخص شده تولید و فروش در بودجه جامع.حجم الزم از هر محرک فعالیت را برای برآورده ساختن اهداف خروجی برآورد 

 منابع مصرف شده بوسیله هر فعالیت را شناسایی کنید.

 هزینه تهیه هر منبع را برآورد کنید. 

 

آمده  -2تفاوت بین بودجه ریزی عملیاتی و بودجه بندی سنتی برای دایره حسابداری در یک شرکت تولیدی کوچک در جدول 

 است. 
 : بودجه بندی سنتی در مقابل بودجه بندی بر مبنای فعالیت 1 جدول

 هزینه فعالیت سطح فعالیت هزینه هر واحد توصیف فعالیت بودجه سنتی

 225.222 452 522 گزارشگری مطلوب 322.222 حقوق و دستمزد

 122.222 12.222 12 پاسخگویی به مکالمات تلفنی 32.222 تملک

 322.222 252 1.222 های مدیریتی تهیه گزارش 23.222 ملزومات

 112.222 55.222 2 جمع آوری داده های مبادله 22.222 استهالک

 135.222 31.222 5 تحلیل مبادله 12.222 تسهیالت)برق، اب و غیره(

 42.222 52 322 آموزش و مربیگری 33.222 مسافرت

 309.999 جمع 309.999 جمع

 
پ بودجه ریزی عملیاتی را مشاهده می کنید. هر دو بودجه برای سطح یکسانی از در سمت راست بودجه سنتی و در سمت چ

کل مخارج تهیه شده است. بودجه سنتی تصویر جامعی از هزینه های مورد انتظار منابع مختلف برای یک دوره را فراهم می 

یت های خاصی به مصرف خواهد رسید، کند. با وجود این اطالعات ارائه شده نشان نمی دهد که چگونه منابع شرکت برای فعال

چگونه این بودجه به دسترسی به اهداف شرکت می انجامد و چگونه ممکن است هزینه ها بدون صدمه زدن در دستیابی به 

اهداف، کاهش یابند. برای مثال مدیران می توانند کاهشی را در هزینه های سفر برای دایره حسابداری ایجاد کنند، به این امید 

نین کاهشی به افزایش سود منجر می شود. با این حال غیر ممکن است که مدیران متوجه شوند چگونه هزینه های سفر که چ

 با دستیابی به اهداف شرکت ارتباط دارد. 

بودجه ریزی عملیاتی، فهرستی از هزینه های مرتبط با فعالیت های خاص اجرا شده در دایره حسابداری را تهیه می کند. با 

های بودجه ریزی عملیاتی هزینه ها با تغییر در سطح فعالیت های خاص مدیریت می شوند و تأثیر بر روی وظیفه هدف داده 

به شکل آسان تری فهمیده خواهد شد. همچنین به پرسش های جالب تری در مورد رخداد هزینه و فرصت های مدیریتی 

له را پردازش می کنیم. آیا ما می توانیم قراردادهای مجدد با مباد 55222هزینه منجر می شود. برای مثال چرا ما هر سال 

فروشندگانمان تحت موافقتنامه های عرضه بلند مدت داشته باشیم تا تعداد مبادالت را کاهش دهیم؟ چرا آن فعالیت برای هر 

تحلیل می کنیم؟ چرا یک  مبادله را 31222تومان هزینه دارد تا مبادالت را تجزیه و تحلیل کنیم؟ چرا ما هر سال  5مورد 

تومان برای ما هزینه دارد؟ آیا می توانیم برای کاهش هزینه های پاسخگویی تلفن، خدمات پاسخگویی تلفن را  12تماس تلفنی 

 خودکار کنیم؟ آیا می توانیم برای کاهش هزینه ها گزارشگری مورد قبول خود را به یک منبع خارجی منتقل کنیم؟
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جه شده فعالیت ها برای یک دوره مشخص می شود، هزینه های مورد انتظار هر فعالیت مشخص شده به محض اینکه سطح بود

( با  -2است. سپس، بودجه بندی بر مبنای فعالیت می تواند به یک بودجه منبع )نظیر بودجه سنتی نشان داده شده در جدول 

 مرتبط کردن هزینه های فعالیت به منابع خاص منتقل شود. 

ریزی عملیاتی به صورت موثری اجرا شود، نتیجه باید افزایش را در سود و جریانهای نقدی ارائه کند. با وجود این  اگر بودجه

ابزارهای دیگری وجود دارند که می توانند همراه با بودجه ریزی عملیاتی استفاده شوند تا کارآیی و افزایش در جریان نقدی 

 (. 1332موجود را بهبود بخشند)نمازی، 

 شینه تحقیقپی

 این در. شد انجام اندونزی کشور مختلف مناطق در تحقیق این :اندونزی دولتی بخش در عملکرد مبنای بر ریزی بودجه اجرای

 شناسایی. 3 است برنامه هر نتیجه دهنده نشان که عملکرد های شاخص تعیین. 2، اصلی اهداف نمودن مشخص. 1 تحقیق

 بخش های فعالیت و ها برنامه از یک هر هزینه تعیین. 4 و منابع محدودیت گرفتن نظر در با ارجح های فعالیت و ها برنامه

 ,Surianti). در این تحقیق تعیین هزینه مهم ترین مرحله عنوان شد.شد عنوان عملیاتی ریزی بودجه مراحل عنوان به دولتی

2015 &Dalimunthe ). 

 مدیریت مشکالت کاهش برای راه بهترین قوی نظارت داد نشان آنها تحقیق نتایج هزینه: صحیح مدیریت های حل راه بررسی

 ریزی بودجه تحقیق این در عبارتی به. است ریزی بودجه سیستم در ها فعالیت از استفاده قوی نظارت نیاز پیش و است هزینه

 ,Paul & George)ستکه تعیین بهخا مهم ترین مرحله ان ا شد معرفی هزینه مدیریت مناسب سیستم یک عنوان به عملکرد

2014). 

 مبنای بر ریزی بودجه از استفاده هزینه مدیریت مشکالت بر غلبه حل راه که داد نشان ها یافته در سریالنکا: ها هزینه مدیریت

مرحله هزینه یابی را به  ها یافته. باشد می فعالیت مبنای بر یابی هزینه شامل هزینه مدیریت نوین های تکنیک  و عملکرد

 (. Ratnanga et al, 2012)ن مهم ترین مرحله بودجه ریزی عملیاتی تعریف نمودعنوا

 مالی بازارهای متغیرهای با آن شفافیت و بودجه متغیرهای ارتباط که داد نشان تحقیق مالی: نتایج های بازار و بودجه شفافیت

 ارتباط تفاوت به مذبور تحقیق. است نموده رسیبر 2212 تا 2223 سال از را ارتباط این نتایج مذکور تحقیق. است زیاد بسیار

 از باالتر یافته توسعه کشورهای در را ارتباط این شدت که نحوی به است نموده اشاره مختلف کشورهای در بررسی مورد

 .(Farhan, 2010است) نموده عنوان ضعیف کشورهای

 ها یافته نهایت در. شد اشاره عملکرد مبنای بر ریزی بودجه مزایای به تحقیق این در عمومی: مدیریت بر عملکرد ریزی بودجه

 نزدیکترند واقعیت به شده انجام های ریزی برنامه و شود می ها هزینه صحیح مدیریت سبب عملکرد ریزی بودجه دادکه نشان

 . (Helmuth, 2010)و مرحله هزینه یابی مهم ترین مرحله بودجه ریزی عملیاتی است

 مقاله این. شد انجام هند و تانزانیا در تحقیق این. شد انجام دولت امورات توسعه جهت در تحقیق این عملکرد: ریزی بودجه

 ریزی، برنامه اهداف، تعیین عملکرد ریزی بودجه اصلی مراحل. کند می بررسی را عملکرد ریزی بودجه روش و و مفهوم

 . (Ronald, 2001)معرفی شدکه همه مراحل دارای اهمیت  شد تعیین عملکرد مدیریت و هزینه مدیریت

 از شعبه 22 در را عملیاتی ریزی بودجه سیستم تحقیق این دولتی: بخش بانکهای در عملیاتی ریزی بودجه استقرار فرآیند

 نوع از مربوطه تحقیق. نمود بررسی بودند باالیی سطح در بانکی عملیات لحاظ از که هندوستان کشور عمومی بانکهای شعب

 پاسخگویی برای بانکی شعب تجربه با مدیران از مدیر 121 از که بود پرسشنامه و مصاحبه تحقیق ابزار و بود پیمایشی-توصیفی
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 ارائه بهبود برای پیشنهاداتی و اشاره بانکها در عملیاتی ریزی بودجه ضعف و قوت نقاط از ای پاره به نهایت در. شد استفاده

 .(Mohinder, 1983گردید)

 نشان داد که یجانت :تبریز پزشکی علوم دانشگاه درمان حوزه در عملیاتی ریزی بودجه استقرار در موثر یمدیریت عوامل ارزیابی

 پاسخ نظام تغییر، مدیریت هزینه، تحلیل عملکرد، مدیریت ریزی، برنامه ساختار گرو در عملیاتی ریزی بودجه نظام تحقق

 الزم های آموزش دادن و متخصص افراد از گیری بهره. باشد می انیانس منابع مدیریت و قانونی الزامات انگیزشی، نظام گویی،

 (.1334، زاده بیگ  و قدیمی)باشد می موثر سازمان اهداف از کارکنان و مدیران به

 ریزی بودجه :توسعه پنجم برنامه قانون 135 ماده اجرای راستای در عملیاتی ریزی بودجه اجرای بر سازمانی عوامل نقش

 و تعهد ـ2 رهبری، و فرهنگ به توجه ـ1: نمود اجرایی مطلوب ای گونه به ذیل عوامل به تمرکز طریق از توان می را عملیاتی

 و مجریان گرایش به توجه ـ4 گیری، اندازه شاخص تدوین و شده تمام بهای به توجه ـ3 هدف، گروه شرایط ـ3 اجرا، از حمایت

 (.1334، همکاران و نهاد صفدری)سازمانی جو

نجی اجرای روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات امکان س

تایج پژوهش بیانگر آن است که از نظر آزمودنی ها، در دانشگاه علوم پزشکی و ن :بهداشتی درمانی اصفهان بر اساس الگوی شه

قانونی، مشروعیت سازمانی و مقبولیت مدیریتی، سایر شرایط الزم برای خدمات بهداشتی درمانی اصفهان به غیر از مشروعیت 

اجرای روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد از جمله توانمندی )توانمندی ارزیابی عملکرد، 

)عرب صالحی و حاتم نیستانسانی و فنی(، مشروعیت رویه ای و مقبولیت )مقبولیت سیاسی و هم خوانی مشوق ها( فراهم 

 .(1333پور،

 و فنی محیطی، واملعدر این تحقیق  :بلوچستان و سیستان استان اجرایی های دستگاه در عملیاتی ریزی بودجه استقرار موانع

 (.1333، همکاران و فرزاد)شناخته شدند عملیاتی ریزی بودجه سازی یادهپ انعوم عنوان به انسانی و فرآیندی

 تفاوتی که داد نشان آن از حاصل نتایج :کشور احوال ثبت سازمان در سنواتی ریزی بودجه با عملیاتی ریزی دجهبو روند مقایسه

 صورت زنی چانه اساس بر ها دستگاه ریزی بودجه همچنان و ندارد وجود عملیاتی ریزی بودجه با سنتی ریزی بودجه روند بین

 (.1333،روشناسان و جفره)گیرد می

 روش شناسی تحقیق

 روش از موضوع ادبیات تدوین باشد. برای می کاربردی هدف جهت از و اکتشافی و پیمایشی-توصیفی روش نظر از ژوهشپ

برای  .شود می استفاده میدانی روش از آن تحلیل و فرآیند تحلیل رتبه ای پرسشنامه های داده آوری جمع برای و ای کتابخانه

استفاده می شود و برای آزمون پایایی از آلفای کرونباخ الستفاده شد که در این تعیین روایی پرسشنامه از نظرات خبرگان 

نفر  122می باشد که نشاندهنده پایایی باالی پرسشنامه می باشد. جامعه تحقیق نیز شامل  2.33تحقیق میزان آلفای کرونباخ 

اد جزء اساتید دانشگاه و کارکنان دولتی اند. در از متخصصین مالی در زمینه بودجه ریزی و بهای تمام شده می باشد که این افر

(. ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه 1331نفر باشد)فرهنگی و صفرزاده،  122تحقیقات پرسشنامه ای حداقل حجم نمونه باید 

 این ما به روش این است. زوجی هایمقایسه (ایماتریس رتبهای )فرآیند تحلیل رتبه بنای سنگ فرآیند تحلیل رتبه ای است.

 کمی مسائل با را آنها بتوانیم و کنیم ارزیابی ندارد وجود آنها گیریاندازه برای واحدی که کیفی را مسایل که دهدمی را امکان

 با سطر هر عنصر مقایسه از ماتریس این هایدرایه که دهندمی تشکیل را ماتریسی ،مقایسات این .کنیم ترکیب و مقایسه

a12درایه  برای مثال .آیدت میبدس ،ها ستون عناصر
 با نظر مورد عدد که است دوم عنصر برابر چند اول عنصر می دهد نشان
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A1مثالً اگر  منطق فازی در نظر گرفته می شود. ساعتی اسکیل به توجه
با توجه به موضوع مورد بررسی خیلی مهم تر از 

A2
a21را در ماتریس قرار می دهیم. واضح است که در اینصورت درایه  5باشد عدد  

A2و یا اهمیت  
A1نسبت به  

برابر  

5

1
 د.گوینمی 2های مقایسه جفتی خاصیت معکوسیخواهد بود. به این خاصیت ماتریس 

 

 

. 

 اسکیل مقایسه های زوجی نیز به شرح زیر است: 
 

 اسکیل های مقایسه زوجی: 9جدول

 تعریف راالتب کامالً  راالتخیلی ب راالتب راالتکمی ب ترجیح یکسان

 شدت اهمیت 3 1 5 3 1

را با هم مقایسه نماییم و سپس مقایسات را باهم  هاپس ما باید در ابتدا مقیاس توان از اعداد مابین نیز استفاده نمود.که می

، تشکیل ماتریس مقایسات جفتی برای گزینه مورد نظر ترتیب است: دینب هاماتریس ها برسیم.ترکیب کرده تا به ترتیب اولویت

)برای اینکار  های جفتیتشکیل ماتریس نرمال شده مقایسه، آیدها بدست میها که با استفاده از پاسخبدست آوردن اولویت

-میانگین، کنیم تا عناصر ماتریس نرمال شوند(جمع هر ستون را بدست آورده و عناصر هر ستون را بر مجموع آن تقسیم می

 (.1332)رسیدن به پاسخ و تعیین اولویت ها()سبزی،  گیری نهایینتیجهو  گیری از مقادیر بدست آمده از هر سطر

 آزمون فرضیه تحقیق

 بانی نظری فرضیه تحقیق به شرح زیر می باشد:براساس مطالعه م

 مراحل بودجه ریزی عملیاتی دارای اهمیت متفاوتی اند.(: 1Hفرضیه تحقیق)

 مراحل بودجه ریزی عملیاتی دارای اهمیت متفاوتی اند.(: 0Hفرضیه صفر)

 است:زیر شکل  ههای مربوطه بنگارش فرضیه









)(:

:

1

...10

jiH

H

ji

n




 

های بدست آمده از پرسشنامه های بدست آمده با توجه به محاسبات انجام شده بر روی پاسخپاسخ میانگین µنها آکه در 

برای آزمون فرضیه ابتدا پرسشنامه فرآیند تحلیل رتبه ای به شکل زیر پر و سپس ماتریس ها  باشد.ای میفرآیند تحلیل رتبه

 بدست می آید:

                                                           
2 . Reciprocal  

A1 

A2 

An 

An A2 A1 

: ماتریس مقایسه های جفتی 1معادله  
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 : محاسبات ماتریسی یک نمونه پاسخ4جدول

 ی بودجه ریزی عملیاتیگام ها

 ماتریس مقایسه های جفتی

 تعیین کار
شناسایی 

 فعالیت

شناسایی 

 محرک فعالیت

برآورد حجم 

 محرک فعالیت

شناسایی 

 منابع فعالیت

برآورد 

 هزینه منبع

 2.111 2.125 2.143 2.161 2.2 1 تعیین کار یا وظیفه با براورد هزینه

 2.111 2.125 2.143 2.161 1 5 شناسایی فعالیت های الزم برای کارها

 2.111 2.125 2.143 1 6 6 شناسایی محرک فعالیت هر فعالیت

 2.111 2.125 1 1 1 1 برآورد حجم محرک فعالیت برای اهداف خروجی

 2.111 1 3 3 3 3 شناسایی منابع مصرف شده هر فعالیت

 1 3 3 3 3 3 برآورد هزینه تهیه هر منبع

313.42 25.33 31.2 36 جمع  12.5 1.556 

 بعد از ان مرحله ماتریس ها نرمال می شوند و میانگین هر پاسخ بدست می آید:

 : ماتریس نرمال شده5جدول

 گام های بودجه ریزی عملیاتی

 ماتریس نرمال شده مقایسه های جفتی 

تعیین  میانگین

 کار
شناسایی 

 فعالیت

شناسایی 

 محرک فعالیت

برآورد حجم 

 محرک فعالیت

شناسایی 

 منابع فعالیت

برآورد هزینه 

 منبع

 2.222 2.211 2.212 2.223 2.221 2.226 2.223 تعیین کار یا وظیفه با براورد هزینه 

 2.245 2.211 2.212 2.223 2.221 2.232 2.133 شناسایی فعالیت های الزم برای کارها 

12.21 2.212 2.223 2.233 2.132 2.161 شناسایی محرک فعالیت هر فعالیت   2.232 

برآورد حجم محرک فعالیت برای اهداف 

 خروجی 
2.134 2.224 2.216 2.254 2.212 2.211 2.133 

 2.233 2.211 2.235 2.434 2.316 2.256 2.222 شناسایی منابع مصرف شده هر فعالیت 

 2.43 2.643 2.351 2.433 2.355 2.233 2.25 برآورد هزینه تهیه هر منبع 

 1 1 1 1 1 1 1 جمع

نفر از میانگین هر پاسخ میانگینی گرفته می شود و با هم مقایسه تا بهترین روش  122پس از جمع آوری پرسشنامه برای 

 بهایابی در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد مشخص گردند:

 : میانگین پاسخ ها6جدول

 میانگین کلی ...میانگین 2میانگین 1میانگین گام های بودجه ریزی عملیاتی

 2.23 ... 2.225 2.222 تعیین کار یا وظیفه با براورد هزینه

 2.261 ... 2.264 2.245 شناسایی فعالیت های الزم برای کارها

 2.1 ... 2.121 2.232 شناسایی محرک فعالیت هر فعالیت

 2.144 ... 2.131 2.133 برآورد حجم محرک فعالیت برای اهداف خروجی

 2.234 ... 2.235 2.223 عالیتشناسایی منابع مصرف شده هر ف

 2.43 ... 2.431 2.43 برآورد هزینه تهیه هر منبع

 1 ... 1 1 جمع

 

 سپس از میانگین نهایی رتبه هر یک مشخص می گردد:
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 رتبه هر سیستم بهایابیمیانگین و : 7جدول

 رتبه میانگین کلی گام های بودجه ریزی عملیاتی

 6 0.0. تعیین کار یا وظیفه با براورد هزینه
 5 0.60. شناسایی فعالیت های الزم برای کارها

 4 00. شناسایی محرک فعالیت هر فعالیت
 0 0044. برآورد حجم محرک فعالیت برای اهداف خروجی

 2 0204. شناسایی منابع مصرف شده هر فعالیت

 0 040. برآورد هزینه تهیه هر منبع

 

در بودجه ریزی  مهم ترین مرحله رد هزینه تهیه هر منبع)تعیین بهای تمام شده(برآونمودار زیر نیز نشاندهنده این است که 

 مبتنی بر عملکرد می باشد:
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 در بودجه ریزی مبتنی بر عملکردمرحله : رتبه هر 1نمودار

 آمده مشابه با محاسبات ماتریسی بود:جهت تحلیل آماری متفاوت بودن رتبه ها از آزمون فریدمن نیز استفاده و نتایج بدست 
 در روش های بهایابی : آزمون تفاوت در 0لجدو

 نتیجه آزمون فرضیه تحقیق سطح معنی داری درجه آزادی کای دو تعداد آزمون

 تایید 2.222 5 63.3 122 فریدمن

 رتبه آزمون فریدمن مرحله بودجه ریزی عملیاتی

 6 تعیین کار یا وظیفه با براورد هزینه 

 5 شناسایی فعالیت های الزم برای کارها 

 4 شناسایی محرک فعالیت هر فعالیت 

 3 برآورد حجم محرک فعالیت برای اهداف خروجی 

 2 شناسایی منابع مصرف شده هر فعالیت 

 1 برآورد هزینه تهیه هر منبع 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

10 

 

مراحل بودجه عای متفاوت بودن اولویت)رتبه( شود و اددرصد است فرض صفر رد می 5به دلیل اینکه سطح معناداری کمتر از 

( مراحل بودجه ریزی عملیاتیترتیب اولویت موارد مورد بررسی)همانگونه که مشخص است شود. پذیرفته می ریزی عملیاتی

 است.ای شبیه محاسبات ماتریس رتبه ای در معیار تصمیم گیری چند معیاره فرآیند تحلیل رتبه

 بحث و نتیجه گیری

باید با مراحل بودجه ریزی عملیاتی آشنا باشند  کارکنان انهای مختلف برای پیاده سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرددر سازم

هدف از این تحقیق بررسی اهمیت مراحل بودجه ریزی عملیاتی با فرآیند تحلیل رتبه تا برای پذیرش با مشکل روبه رو نشوند. 

شناسایی مهم ترین مرحله بودجه ریزی بر مبنای عملکرد است و  ه تهیه هر منبعبرآورد هزین نتایج نشان داد که ای است.

شناسایی ، شناسایی محرک فعالیت هر فعالیت، برآورد حجم محرک فعالیت برای اهداف خروجی، منابع مصرف شده هر فعالیت

نتایج تحقیق با  های بعدی قرار دارند. به ترتیب در رده تعیین کار یا وظیفه با برآورد هزینهو  فعالیت های الزم برای کارها

 حل راه (، بررسی Surianti, 2015 &Dalimuntheاندونزی) دولتی بخش در عملکرد مبنای بر ریزی بودجه تحقیق اجرای

 راستای در عملیاتی ریزی بودجه اجرای بر سازمانی عوامل نقش( و Paul & George, 2014هزینه ) صحیح مدیریت های

به مدیران پیشتنهاد می شود که با  همخوانی دارد. (1334، همکاران و نهاد صفدری)توسعه پنجم برنامه قانون 135 ماده اجرای

توجه به اهمیت مراحل بودجه ریزی عملیاتی به آموزش مراحل مربوطه پرداخته و زمینه را برای پیاده سازی بودجه ریزی 

برای کامل تر شدن نتایج تحقیق بهتر است که تحقیقات زیر د که همچنین به محققان پیشنهاد می شوعملیاتی آماده سازند.

 انجام و با نتایج این تحقیق مقایسه شوند:

 سازمانهای مختلفدر  بودجه ریزی عملیاتیمراحل پیاده سازی تک تک تبیین  .1

 شناسایی جزئیات هر یک از مراحل بودجه ریزی عملیاتی در سازمانهای مختلف .2

 از بودجه ریزی بر مبنای عملکرد شناسایی مشکالت هر مرحله .3

 پیاده سازی بودجه ر یزی عملیاتی در سازمانهای مختلف .4

 فهرست منابع

 منابع فارسی

 ،اجرایی های دستگاه در عملیاتی ریزی بودجه نظام استقرار در موجود مشکالت و موانع رسولی، مهدی، شناسایی باباجانی، جعفر 

 .51-33 صفحه ،1332 پاییز ،1 شماره ،1 دوره ،2 ، مقالهی مالیفصلنامه پژوهش های تجربی حسابدارکشور، 

 ،احوال ثبت سازمان در سنواتی ریزی بودجه با عملیاتی ریزی بودجه روند مقایسه ،(1333) محمدرضا، روشناسان، منوچهر، جفره 

 . 133-163 صص ،3  شماره ،3  دوره ،(مالی مطالعات) بهادار اوراق تحلیل مالی دانش نشریه کشور،

  ،جزوه دانشگاه صنعتی امیرکبیر.فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  ،(1332)سبزی، محمد ، 

 راستای در عملیاتی ریزی بودجه اجرای بر سازمانی عوامل نقش ،(1334) میترا، عزتی غالمرضا، معمارزاده، محمود، نهاد، صفدری 

 .  11 شماره ، 3  دوره ،کالن و راهبردی های سیاست فصلنامه نشریه توسعه، پنجم برنامه قانون 135 ماده اجرای

 ( ،1331طاهرآبادی، علی اصغر، اسالم زاده، امید، اسکندری، قربان، حسینی، سیدرسول ،)تهران: زبان تخصصی حسابداری ،

 انتشارات ترمه.
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 عملکرد بر مبتنی یزیر بودجه در فعالیت مبنای بر یابی هزینه روش اجرای سنجی الهام، امکان پور، مهدی، حاتم صالحی، عرب 

  دوره.  1333 ، زمستانسالمت حسابداری نشریهشه،  الگوی اساس بر اصفهان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

 .53 صفحه تا 33 صفحه ،(12 پیاپی) 4 شماره ،3

 ،های دستگاه در عملیاتی ریزی بودجه استقرار موانع ،(1333) عباسعلی، رمضانی، مهرداد، اول، عرب محمد، قاسمی، محبوبه، فرزاد 

 ، 2  شماره ، 6  دوره ،(رستمینه) زابل پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی علمی فصلنامه  بلوچستان، و سیستان استان اجرایی

 .53-44صص

 ،دانشگاه ماندر حوزه در عملیاتی ریزی بودجه استقرار در موثر مدیریتی عوامل ارزیابی ،(1334)یوسف، زاده، بیگ  بهزاد، قدیمی 

 .13-63صص ،( 15 پیاپی) 1 شماره ، 6  دوره ،(سالمت نظام) درمان و بهداشت مدیریت نشریه تبریز، پزشکی علوم

 ،سمت انتشارات: تهران اول، چاپ جلد اول، ،استراتژیک مدیریت حسابداری ،(1332) محمد، نمازی. 
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