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 چکیده

بودجه ریزی بر مبنای عملکرد روش بودجه تدوین بودجه مرحله اساسی فرآیند توسعه بانکداری است. 

ریزی توسعه یافته ای است که ارتباط بین سطوح تامین وجه برنامه را با نتایج برنامه مشخص می 

با   ایران  یهدف از این تحقیق رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت بودجه ریزی عملیاتی بانک مل نماید.

پیمایشی و همچنین موردی است  -این تحقیق کاربردی و از نوع توصیفی فرآیند تحلیل رتبه ای است.

در این تحقیق یک فرضیه اصلی تدوین شد که بعد از  انجام شد. بانک ملی ایراندر  1395که در سال 

محاسبات ریاضیاتی ماتریسی و با اصلی تحقیق نیز  تکمیل تحقیق و انجام آزمون های توصیفی؛ فرضیه

یافته ها نشان داد که عوامل پایه ای، رفتاری،  و تایید شد. آزمون فریدمن مورد آزمون قرار گرفت

ساختاری و محیطی بر موفقیت بودجه ریزی عملیاتی بانک ملی ایران موثرند و عامل محیطی از سایر 

 عوامل مهم تر است.

 فرآیند تحلیل رتبه ای، بانک ملیبودجه ریزی عملیاتی، کلمات کلیدی: 

 E41, M61H ,5 :3موضوعی طبقه بندی

  

                                                           
1 . The Rating of Factors Influencing on Success of Operational Budgeting in Melli Bank by Analytical Hierarchy 

Process(AHP) 
 اصفهان(نویسنده مسئول)دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد  . 2
( در خصوص موضوعات اقتصادی انجام می شود که کدها نشاندهنده موضوع www.aeaweb.org. این طبقه بندی در سایت انجمن اقتصادی آمریکا) 3

 مورد بررسی است. 
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 و بیان مسئله مقدمه

برخوردار  یا ژهیو تیکشور از اهم یهستند که نقش آنها در امور اقتصاد یو خدمات یموسسات اعتبار نیاز اول یموسسات بانک

. بانک ندیخود استفاده نما یها تیبر فعال قینظارت دق یبرا یکارآمد یحسابدار یاطالعات یها ستمیاست و الزم است از س

 بیتصو یدر پ 1317(. از سال 1386و همکاران،  ی)اسدستین یامر مستثن نیاز ا زین یبانک دولت نیبه عنوان مهم تر یمل

 ،یحفظ ارزش پول، حفظ موازنه ارز فیوظا نیاز جمله ا افت،ی شیبانک افزا نیا یها تیمسئول یبانک مل دیاساسنامه جد

 1339بود. در سال  یمرکز انکب کی فیوظا گریبه عبارت د ایبانک ها و  ریسا تیاعتبارات کشور، نظارت بر فعال میتنظ

 یاز سپرده ها یتاکنون سهم قابل توجه 1358. از سال دیگرد کیآن تفک فیفراهم و وظا یبانک مل یبرا یدیاساسنامه جد

توجه به  یها نهیاز زم یکی(. 1378 ،ییطلبد)بابا یبانک را م نیموارد توجه به ا نیبوده است. همه ا یبه بانک ملمربوط  یبانک

کنند،  یم یزیورشکست شدن برنامه ر یاز شرکت ها برا یشود که تعداد اندک یآن است. گفته م یزیبودجه ر وهیبانک ش نیا

 نینو یاز روش ها یکی(. 1392 ،یاست)نماز یزیآنها در بودجه ر یناکام لیشوند به دل یکه ورشکست م ییاز آنها یاریاما بس

 یو اجرا یبه طراح افتهیتوسعه  یدوم در کشورها یاست. پس از جنگ جهان یاتیعمل یزریبودجه، بودجه  یایمطرح در دن

 یزیقرار داشته و تحت عنوان بودجه ر تیریبر بهبود مد یمبتن یزیبودجه ر یمبادرت نمودند که در دسته نظام ها یینظام ها

که با  ییاز شرکت ها و سازمان ها یاری(. امروزه بس1387و نجار صراف،  یشدند)حسن آباد دهینام ناگوندر اشکال گو یاتیعمل

 یمبنابر  یابی نهیخود را برآورده کنند به استفاده از هز یتوانند خواسته ها ینم یا نهیبر عناصر هز دیو تأک یسنت یروش ها

بودجه  ،یلحاظ نظر به (.1392 ،نمازی)اند آورده یت ها و مراحل آن رویفعال قیاز طر یبودجه بند تیبر اهم دیو تأک تیفعال

 دیسازمان ها با یزیبودجه ر وهیش نی. در ا(Blain et al, 2000)دهد یم شیخدمات و برنامه ها را افزا تیفیک یاتیعمل یزیر

 نیبه ا ییپاسخگو یدر پ یاتیعمل یزیبودجه ر ندی. فرآندیتوجه نما زیها ن تیفعال نیا جیخود، به نتا یها تیعالوه بر فعال

خود را  شرفتیپ دیبا م؟چگونهیهدف برس نیبه ا دیبا چگونه م؟یکجا باش میخواه یما کجاست؟م یکنون گاهی: جاتسوالهاس

نموده که  انیب ی. چرا که بانک جهاندیگرد نییتب جینتا تیریمد یبرا یاتیعمل یزی(. در اصل بودجه ر1386 ،ی)پناهم؟یبسنج

قرار است که  قیتحق نیآن اثرگذارند. در ا تیبر موفق یادیاست که عوامل ز جینتا تیریبهبود عملکرد مد یاز راه ها یکی

  یزیبودجه ر تیموفق یبرا یشود. تاکنون عوامل یبررس رانیا یدر بانک مل یاتیعمل یزیبودجه ر تیعوامل موثر بر موفق

 تیریمد ،یزیبرنامه ر تیریتوان به مد یاز جمله م کهبرخوردارند.  یمتفاوت تیشده اند که از درجه اهم ییشناسا یاتیعمل

(، آموزش و مهارت)خداداد 1392 ا،ین یپور و تراب رجی)ایینظام پاسخگو ،یزشینظام انگ ر،ییتغ تیریعملکرد، مد تیریمد نه،یهز

 یحسابرس سک،یر تیریمد ،یعملکرد، رهبر یارهایرابطه، استفاده از مع نیمحکم در ا ی(، قانونگذار1390و همکاران، ینیحس

آن به عنوان  یکهایو تکن نهیهز تیریموارد مد نیا نی(اشاره نمود.  از ب2014کانادا،  ی)شرکت مشاوره تجاررییاز تغ یبانیو پشت

و  رانیدر ا یبانکدار ستمیس تیبا توجه به اهم  (.1394عوامل شناخته شده است)اسالم زاده و همکاران،  نیاز مهم تر یکی

در بانک  یاتیعمل یزیبودجه ر تیعوامل موثر بر موفق رتبه بندیو  ییشناسا قیتحق نیمسئله ا یاتیعمل  یزیبودجه ر دیفوا

و مهم  کدامند رانیا یدر بانک مل یاتیعمل یزیموثر بر بودجه رعوامل " شرح است: دینب قیسوال تحق لذا است. رانیا یمل

 "؟ترین عامل کدام است

 اهداف پژوهش

 هدف آرمانی تحقیق توسعه نظام بانکداری در کشور است.
 است. یدر بانک مل یاتیعمل یزیبودجه ر تیعوامل موثر بر موفق رتبه بندی قیتحق یهدف کل

 است: ریموارد ز ییشناسا قیتحق ژهیو اهداف
  یاتیعمل یزیبودجه ر تیعوامل موثر بر موفق یی. شناسا1
 یاتیعمل یزیبودجه ر تیعوامل موثر بر موفق نیمهم تر یی. شناسا2

 هدف کاربردی پژوهش نیز بکار گیری بودجه ریزی عملیاتی در بانک ملی ایران است. 
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 مبانی نظری پژوهش

در آمریکا  1950پیشنهاد کرد و از سال  1949کمیسیون اول هوور آمریکا در سال استفاده از بودجه بندی عملیاتی را اولین بار 

( مورد تاکید قرار گرفت، اما هنوز 1388-1384قانون برنامه پنج ساله چهارم) 144و  138اجرایی شد. در ایران نیز در ماده 

قانون برنامه پنجم هم به این موضوع اشاره و الزم بذکر است که در قوانین سنواتی بودجه و  (.1392اجرایی نشده است)نمازی، 

پژوهش های زیادی به بررسی مشکالت این سیستم پرداخته اند تا راه را برای اجرایی  در برنامه ششم نیز در حال بررسی است.

فقیت نیز عالوه بر بررسی مشکالت باید عوامل موثر بر موبودجه ریزی عملیاتی برای اجرایی شدن شدن این سیستم باز کنند. 

در خصوص عوامل موثر بر موفقیت بودجه ریزی عملیاتی تحقیقاتی انجام شده که هر یک از دیدی به مورد مطالعه قرار گیرند. 

( توجه به سه عامل رفتاری، ساختاری و محیطی را عامل 1390بیان عوامل موثر پرداخته اند. برای مثال )باباجانی و رسولی، 

ی دانست. وی در تحقیقش برای هر یک از این عوامل زیر مجموعه هایی معرفی نمود. و در بین موفقیت بودجه ریزی عملیات

این عوامل عوامل ساختاری را به عنوان مهم ترین عامل معرفی نمود. منظور از عوامل رفتاری موارد مرتبط با ویژگی های 

ر عاملی که به رفتار انسانی مرتبط است می باشد. مدیران و کارشناسان از جمله علم و دانش و ظرفیت و توجه و آموزش و ه

عوامل ساختاری با سیستم های اطالعاتی و تکنیک های مدیریت هزینه و آماری است که برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی 

نیاز است. و در نهایت منظور از عوامل محیطی فرهنگ، قوانین و سایر عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می باشد. 

( در این خصوص مواردی را بیان نمود که نخستین عامل دستیابی به توافق در خصوص مالک های مناسب 1390برزوزاده،)

عملیات)عملکرد( است. اندازه گیری فعالیت ها)ستانده ها( به سادگی امکان پذیر است ولی اندازه گیری محتوایی که از طریق 

؛ با وجود این هنوز ارتباط مستقیم بین منابع بکار رفته و پیامدهای نهایی، آن نتایج مطلوب حاصل می آید چندان ساده نیست

کامال برای بودجه ریزی عملیاتی نیاز است. عامل دیگر وجود داده های کافی هزینه ای است. بودجه ریزی عملیاتی نیازمند 

حد سنجش مناسب برای اندازه گیری اطالعات قابل اطمینانی از هزینه های واحد محصول )یا پیامد حاصل از آن( است. وا

حجم عملیات نیز عامل دیگری است. در این سیستم کارکنان باید دارای صداقت باشند و هیچ گونه غرضی با واحد اجرایی 

نداشته باشند. توجه به سیستم بهایابی مناسب نیز یکی از عوامل موثر بر موفقیت بودجه ریزی عملیاتی است. )آذر و وفایی، 

وامل موثر بر موفقیت بودجه ریزی عملیاتی را در دو گروه معرفی نمودند. یکی عوامل قبل از اجرا و دیگری عوامل ( ع1389

 اجر از قبل عملیاتی ریزی بودجه اثربخشی بر مؤثر زمان اجرا که هر یک از این موارد را نیز به موارد دیگری تقسیم نمود. عوامل

 شناسایی های عمومی، ناسازم کارمندان کیفیت سازمان، سطح ارتباطات، کیفیت هستند. و مقبولیت اختیار توانمندی، ا،

 ریزی بودجه اثربخشی بر مؤثر عوامل سازمان، از در عملکرد بر مبتنی منابع تخصیص و سازمان در استراتژیک های اولویت

  شود. می محسوب اجرا حین در عملیاتی

 پژوهش پیشینه

(Surianti and Dalimunthe, 2015)  انجام  یاندونز یعملکرد در بخش دولت یبر مبنا یزیبودجه ر یبا عنوان اجرا یقیتحق

 مههر برنا جهیعملکرد که نشان دهنده نت یشاخص ها نیی. تع2، ی. مشخص نمودن اهداف اصل1دقت در  قیتحق نیدادند. در ا

از برنامه ها و  کیهر  نهیهز نیی. تع4منابع و  تیارجح با در نظر گرفتن محدود یها تیبرنامه ها و فعال یی. شناسا3است 

 یابی نهیعنوان شدند، به عبارت دقت در هز یاتیعمل یزیبودجه ر تیموفق یبه عنوان عوامل اصل یبخش دولت یها تیفعال

مهم  نهیهز تیریتوجه به مد قیتحق نیاست. در ا یدر بخش دولت یاتیعمل یزیر جهبود تیموفق یعامل اصل تیبر فعال یمبتن

 تیو اولو ییبا عنوان شناسا یدر پژوهش (Pakmaram et al, 2012) شناخته شد. یاتیعمل یزیعامل موثر بر بودجه ر نیتر

 یاند که کنترلها دهیرس جهینت نیبه ا یشرق جانیدر شرکت مخابرات استان آذربا یاتیعمل یزیعوامل موثر بر بودجه ر یبند

  یاجرا یها مانعی برا سازمانهستند و عدم وجود آنها در  یضرور یاتیعمل یزیبودجه ر یاجرا یبرا یاتیو عمل یادار ،یطیمح

باشد و  یعامل م نیموثرتر یطینموده اند که از عوامل پیش گفته، عامل مح انیب نیباشد. همچن یم یاتیعمل یزیبودجه ر

با انجام پژوهشی با عنوان  اهداف و (Jordan and Hackbart, 2005)  ار دارند.قر یبعد یها تیدر اولو ییو اجرا یعوامل کنترل

عملیاتی به بررسی میزان اهمیت مسئولیت پاسخگویی و همچنین تحقق مناسب آن با اجرای  یزیرموفقیت پیاده سازی بودجه
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مسئولیت  ددریافتند که هدف اصلی دولت از اجرای سیستم بودجه ریزی عملیاتی، بهبو ،یاتیعمل یزیسیستم بودجه ر

باشد. سپس پژوهشگران به بررسی میزان موفقیت دستیابی به هدفهای استقرار سیستم بودجه ریزی ای میپاسخگویی برنامه

گویی برنامه ای باالترین نمره را داشت و عملیاتی پرداختند در این حالت هم میزان موفقیت در دستیابی به هدف بهبود پاسخ

کمترین نمره به هدف تغییر در تخصیص بودجه مربوطه می شد. همچنین در بررسی های مربوط به بودجه ریزی عملیاتی به 

عنوان ابزاری برای پاسخگویی، به این نتیجه رسیدند که اندازه گیری عملکرد باعث بهبود مسئولیت پاسخگویی نسبت به 

در جهت توسعه  قیتحق نیعملکرد انجام داد. ا یزیبا عنوان بودجه ر یقیتحق (Ronald, 2001) های اجرایی می شود. دستگاه

عملکرد  یزیبودجه ر یتوجه به مراحل اصل قیتحق نیو هند انجام شد.  در ا ایدر تانزان قیتحق نیامورات دولت انجام شد. ا

 نییتع یاتیعمل یزیبودجه ر تیعملکرد به عنوان عوامل موثر بر موفق تیریدو م نهیهز تیریمد ،یزیاهداف، برنامه ر نییتع

 یزیبه عوامل موثر بر بودجه ر یاتیعمل یزیبا عنوان الزامات بودجه ر یقیدر تحق (Melkers And Willoughby, 1998)شد. 

هماهنگ با  یاطالعات یو بانک ها یاتیعمل یزیبودجه ر یدر اجرا یفن ییها نشان داد که توانا افتهیاشاره نمودند.  یاتیعمل

با عنوان  یقیتحق (Mohinder, 1983)اند.  یاتیعمل یزیبودجه ر تیموفقعوامل موثر بر  نیسازمان مهم تر یها ستمیس ریسا

 20را در  یاتیعمل یزیبودجه ر ستمیس قیتحق نیانجام داد. ا یبخش دولت یدر بانکها یاتیعمل یزیاستقرار بودجه ر ندیفرآ

مربوطه  قینمود. تحق یبودند بررس ییدر سطح باال یبانک اتیکشور هندوستان که از لحاظ عمل یعموم یشعبه از شعب بانکها

 یبرا یبا تجربه شعب بانک رانیاز مد ریمد 107مصاحبه و پرسشنامه بود که از  قیبود و ابزار تحق یشیمایپ-یفیتوص عاز نو

ساخت ها و قدرت  رینظارت کارآمد، وجود ز ،ینگر ندهیآ ،یو قو قیدق تیریها نشان داد که مد افتهیاستفاده شد.  ییپاسخگو

( در 1394، قدیمی و بیگ زاده) بانکها اثرگذار است. یاتیعمل یزیبودجه ر تیموفقبر  تیکم یبه جا تیفیبر ک دیو تاک ییاجرا

با عنوان ارزیابی عوامل مدیریتی موثر در استقرار بودجه ریزی عملیاتی در حوزه درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز  یقیتحق

نشان داد تحقق نظام بودجه ریزی عملیاتی در گرو ساختار برنامه ریزی، مدیریت عملکرد، تحلیل هزینه،  جیانجام دادند. نتا

یزشی، الزامات قانونی و مدیریت منابع انسانی می باشد. بهره گیری از افراد متخصص تغییر، نظام پاسخ گویی، نظام انگ تمدیری

با  یقی( تحق1394، نهاد و همکاران صفدری) و دادن آموزش های الزم به مدیران و کارکنان از اهداف سازمان موثر می باشد.

قانون برنامه پنجم توسعه انجام دادند.  195ماده عنوان نقش عوامل سازمانی بر اجرای بودجه ریزی عملیاتی در راستای اجرای 

ـ 1: دها نشان داد که بودجه ریزی عملیاتی را می توان از طریق تمرکز به عوامل ذیل به گونه ای مطلوب اجرایی نمو افتهی

شاخص  ـ توجه به بهای تمام شده و تدوین3ـ شرایط گروه هدف، 3ـ تعهد و حمایت از اجرا، 2توجه به فرهنگ و رهبری، 

با عنوان  یقیتحق( 1393، یستونیب یحسن زاده و مولو برادران) ـ توجه به گرایش مجریان و جو سازمانی.4اندازه گیری، 

معتبر  یدر بانکها یبودجه بند یها وهیش یقیدر بانکها انجام دادند. پس از مطالعه تطب یبودجه بند یها وهیش یقیمطالعه تطب

که شامل عامل  یتیریبه عوامل مد دیبا یاتیعمل یموفق بودجه بند یاجرا یدهد که برا یپژوهش نشان م نیا جینتا ایدن

با عنوان موانع استقرار بودجه  یقی( تحق1393،و همکاران فرزاد) است توجه نمود. یطیو عامل مح یندیو فرا یعامل فن ،یانسان

ها نشان داد بین مشکالت پیاده سازی  افتهیدادند.  ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سیستان و بلوچستان  انجام

داری وجود داشت. عوامل  نیبودجه بندی عملیاتی و هر یک از عوامل محیطی، عوامل فنی و فرآیندی و عوامل انسانی رابطه مع

در بین سایر موانع  محیطی، فنی و فرآیندی و انسانی به عنوان مانع در پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی موثرند و عامل انسانی

نقش مهمتری ایفا می کرد، لذا بکارگیری پرسنل شایسته و متناسب از نظر تحصیالت، سوابق، رشته تحصیلی، تخصص و تجربه 

ریزی و همچنین استفاده از نیروهای متخصص و مجرب به صورت مشاوره ای در سازمان جهت کمک به ایجاد و  بودجهدر امر 

ی و برگزاری دوره های آموزشی مناسب، کارکنان و مدیران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی اجرای بودجه ریزی عملیات

با عنوان موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در حوزه  یقی( در تحق1391،دانش فرد و شیراوند)  ضروری به نظر می رسد.

جه گیری این مطالعه نشان داد که بین شاخص های انجام دادند. نتی انیدرمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ب

سازمانی، نیروی انسانی و الزامات قانونی با عدم  ارسیستم اطالعات مالی، سیستم ارزیابی عملکرد، سیستم مدیریت مالی، ساخت

با عنوان تاثیر عوامل پذیرش، توانایی و  یقی( تحق1390،و نادری پورزمانی) استقرار بودجه ریزی عملیاتی همبستگی وجود دارد.
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صنعتی ایران( انجام دادند. با توجه به آزمون فرضیه های  -اختیار بر بودجه ریزی عملیاتی )مورد مطالعه: مناطق آزاد تجاری

زی الزم برای اجرای بودجه ری ذیرشصنعتی توانائی و اختیار و پ -اصلی تحقیق در حال حاضر سازمان مناطق آزاد تجاری

با عنوان بررسی عوامل درون سازمانی موثر بر بودجه ریزی  یقی( تحق1390،و همکاران ینیحس خداداد) عملیاتی را ندارد.

عملیاتی در دانشگاه علوم انتظامی  انجام دادند. یافته های این پژوهش نشان می دهد، دو عامل آموزش و مهارت بر بودجه 

 ریزی عملیاتی موثر هستند.

 مردم شناختی ویژگی های 

 (محیطی ی، ساختاری وعوامل پایه ای)قبل از اجرا(، رفتار)عامل موثر بر موفقیت بودجه ریزی عملیاتی 4ابتدا با روش دلفی 

نامه برگشت پرسش 100 وپرسشنامه توزیع  130 وبرای بررسی فرضیه پژوهش تدوین  ای پرسشنامه تحلیل رتبه وشناسایی 

ست)فرهنگی و ا مناسب نفر برای نتیجه گیری در تحقیقات پیمایشی 100تحقیقات پیمایشی  از لحاظ تجربی در که داده شد

 جدول زیر ویژگی پاسخ دهندگان پرسشنامه فرآیند تحلیل رتبه ای را نشان می دهد: (. 1387صفرزاده، 

 : ویژگی پاسخ دهندگان 1جدول
 درصد تعداد جنسیت

 

 %85 85 مرد

 %15 15 زن

 %100 100 جمع

 درصد تعداد سن

 

 %21 21 سال 30زیر 

 %43 43 سال     30-40بین 

 %27 27 سال 40-50بین 

 %9 9 سال 50باالتراز 

 %100 100 جمع

 درصد تعداد سنوات خدمت

 

 %19 19 سال10زیر 

 %37 37 ال س 15-10

 %29 29 ال س 20-15

 %8 8 الس 25-20 

 %7 7 ال س 30-25

 %100 100 جمع

 درصد تعداد تحصیالت

 

 %6 6 دکتری

 %27 27 فوق لیسانس

 %67 67 لیسانس

 %100 100 جمع

 درصد تعداد پست سازمانی

 

 %8 8 مدیر

 %18 18 معاون

 %23 23 مسئول اعتبارات 

 %4 4 حسابرس داخلی

 %47 47 سایر

 %100 100 جمع

 آزمون فرضیه 

1H  :اند. یرتبه متفاوت یدارا یاتیعمل یزیبودجه ر تیعوامل موثر بر موفق 

0H : د.یستنن یرتبه متفاوت یدارا یاتیعمل یزیبودجه ر تیعوامل موثر بر موفق 
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برای بررسی فرضیه پژوهش ابتدا با استفاده از محاسبات ریاضیاتی فرآیند تحلیل رتبه ای میانگین پاسخ ها برای تحلیل آماری 

پرسشنامه وزنی یکی از معروف ترین فنون تصمیم گیری چند شاخصه است. ایین روش هنگامی که عمل بدست می آید. 

تصمیم گیری با چند گزینه و شاخص تصمیم گیری روبه رو است می تواند مفید باشد. شاخص ها می توانند کمی یا کیفی 

رنده با فراهم آوردن درخت سلسله مراتب باشند. اساس این روش بر مقایسات زوجی نهفته است. در این روش تصمیم گی

تصمیم کار خود را آغاز می نماید. این درخت شاخص ها و گزینه های تصمیم گیری را نشان می دهد. سپس یکسری مقایسات 

زوجی انجام می گیرد. این مقایسات وزن هریک از فاکتورها را در در راستای گزینه های رقیب مشخص می سازد. در نهایت 

به گونه ای ماتریس های حاصل از مقایسات زوجی را با یکدیگر تلفیق می سازد که تصمیم بهینه  رآیند تحلیل رتبه ایفمنطق 

 مسایل که میدهد را امکان این ما به روش این .است زوجی های مقایسه مراتبی سلسله تحلیل فرآیند بنای حاصل آید. سنگ

 این .کنیم ترکیب و مقایسه کمی مسائل با را آنها بتوانیم و کنیم ارزیابی ندارد وجود آنها گیری اندازه برای واحدی که کیفی را

 مثال  .بدست میآید ها ستون عناصر با سطر هر عنصر مقایسه از ماتریس این های درایه که میدهند تشکیل ماتریسی مقایسات

منطق فازی در نظر  ساعتی اسکیل به توجه با نظر مورد عدد که است دوم عنصر برابر چند اول عنصر میدهد نشاندرایه 

را در ماتریس قرار می دهیم.  5باشد عدد  با توجه به موضوع مورد بررسی خیلی مهم تر از مثاًل اگر  گرفته می شود.

خواهد بود. به این خاصیت ماتریس  برابر  نسبت به  و یا اهمیت  واضح است که در اینصورت درایه 

 .می گویند 4صیت معکوسیهای مقایسه جفتی خا
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 اسکیل مقایسه های زوجی نیز به شرح زیر است: 
 : اسکیل های مقایسه زوجی 2جدول 

 تعریف کامال بهتر خیلی بهتر بهتر کمی بهتر ترجیح یکسان

 شدت اهمیت 9 7 5 3 1

 نمود.توان از اعداد مابین نیز استفاده که می

ولویت ها رتیب اپس ما باید در ابتدا مقیاس ها را با هم مقایسه نماییم و سپس مقایسات را باهم ترکیب کرده تا به ت

 برسیم)برای تعیین روایی و پایایی از همان روش پرسشنامه فرضیه اول استفاده می کنیم(.

 ماتریس هایی که ما تشکیل می دهیم به ترتیب زیر است:

 مقایسات جفتی برای گزینه مورد نظر)در اینجا فرضیه ها( تشکیل ماتریس .1

 بدست آوردن اولویت ها .2

 مجموع آن را بر تشکیل ماتریس نرمال شده مقایسه های جفتی)برای اینکار جمع هر ستون را بدست آورده و عناصر هر ستون .3

 تقسیم می کنیم تا عناصر ماتریس نرمال شوند(.

 ه از هر سطرمیانگین گیری از مقادیر بدست آمد .4

                                                           
4 . Reciprocal  

a12

A1A2

a21A2A15

1

A1 

A2 

An 

An A2 A1 

: ماتریس مقایسه های جفتی(1)فرمول  
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 (.1390نتیجه گیری نهایی)رسیدن به پاسخ فرضیه ها و تعیین اولویت ها()سبزی،  .5

 در این مرحله ابتدا میانگین یک پاسخ برای نمونه به شکل زیر در اکسل بدست می آید:
 : محاسبات ماتریسی 3جدول

عوامل موثر بر 

موفقیت بودجه 

 ریزی عملیاتی

 نرمال شده مقایسه های جفتیماتریس  ماتریس مقابسه های جفتی

عوامل  میانگین

 پایه ای

عوامل 

 رفتاری

عوامل 

 ساختاری

عوامل 

 محیطی

عوامل پایه 

 ای

عوامل 

 رفتاری

عوامل 

 ساختاری

عوامل 

 محیطی

 0.235 0.083 0.320 0.441 0.098 0.11 8 8 1 عوامل پایه ای

 0.108 0.083 0.280 0.055 0.012 0.11 7 1 0.125 عوامل رفتاری

 0.036 0.083 0.040 0.008 0.012 0.11 1 0.143 0.125 عوامل ساختاری

 0.621 0.750 0.360 0.496 0.878 1 9 9 9 عوامل محیطی

 1 1 1 1 1 1.33 25.000 18.143 10.250 جمع

 بعد از این مرحله از میانگین تمام پاسخ ها میانگین گرفته می شود:
 : میانگین همه پاسخ ها4جدول

 میانگین کل میانگین پاسخ نفر آخر ..... میانگین پاسخ نفر اول عوامل موثر بر موفقیت بودجه ریزی عملیاتی

 0.265 0.231 ..... 0.235 عوامل پایه ای

 0.129 0.168 ..... 0.108 عوامل رفتاری

 0.063 0.117 ..... 0.036 عوامل ساختاری

 0.544 0.484  0.621 محیطی

 نشاندهنده رتبه هر یک از عوامل در موفقیت بودجه ریزی عملیاتی می باشد: نمودار زیر نیز

 
 : میانگین عوامل موثر بر موفقیت بودجه ریزی عملیاتی1نمودار

 لذا رتبه هر یک از عوامل در موفقیت بودجه ریزی عملیاتی به شرح زیر است:
 : نتیجه رتبه ها5جدول 

 رتبه میانگین کلی عومل موثر

 1 0.544 محیطیعوامل 

 2 0.265 عوامل پایه ای

 3 0.129 عوامل رفتاری

 4 0.063 عوامل ساختاری

 

عوامل ساختاری عوامل رفتاری عوامل پایه ای عوامل محیطی

میانگین کلی 0.062526151 0.128692576 0.264860024 0.54392125

0
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 آزمون فریدمن نیز این نتیجه را تایید می کند:
 

 : بررسی اولویت بندی تاثیر متغیرها6جدول

 عوامل ساختاری عوامل رفتاری عوامل پایه ای عوامل محیطی متغیرها

 4 3 2 1 هارتبه

 709/198 دو آماره کای

 3 درجه آزادی

 000/0 مقدار معنی داری

 درصد کوچکتر است، لذا فرض صفر رد شده لذا: 5( از 000/0با توجه به جدول فوق و با توجه به اینکه مقدار معنی داری )

 اند. یرتبه متفاوت یدارا یاتیعمل یزیبودجه ر تیعوامل موثر بر موفق

 
 

 بحث و نتیجه گیری

عوامـل پایـه رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت بودجه ریزی عملیاتی در بانک ملی بود. نتایج نشان داد کـه هدف از این تحقیق 

ای، عوامل رفتاری، عوامل ساختاری و عوامل محیطی بر موفقیت بودجه ریزی عملیاتی بانک ملی موثرنـد. از بـین ایـن عوامـل 

ه ای در رتبه دوم، عوامل رفتاری در رتبه سوم و عوامل سـاختاری در رتبـه چهـارم قـرار عامل محیطی در رتبه اول و عوامل پای

گرفتند. علت این نتیجه این است که ابتدا باید محیط اجرای بودجه ریزی عملیاتی آماده باشد تا در نهایت با توجـه بـه عوامـل 

ی در بانک ملی اجرا گردد. نتایج تحقیـق بـا تحقیـق پایه ای، رفتاری و ساختاری بودجه ریزی عملیاتی به صورت موفقیت آمیز

ــی  ــای داخل ــرزاده ــاران و ف ــانی ،(1393)همک ــادری و پورزم ــداد، (1390)ن ــ ادخ ــاران و ینیحس ــانی و  ،(1390)همک باباج

 Melkers And) ,(Pakmaram et al, 2012)( و تحقیـق هـای خـارجی 1389( و آذر و وفـایی)1390(، برزوزاده)1390رسولی)

Willoughby, 1998), (Mohinder, 1983), (Ronald, 2001)  .بودجـه ریـزی به دست انـدرکاران پیـاده سـازی  همخوانی دارد

عملیاتی در بانک ملی پیشنهاد می شود که قبل از اجرای بودجه ریزی عملیاتی ابتدا به وجود عوامل پایـه ای، عوامـل رفتـاری، 

عوامل ساختاری و عوامل محیطی توجه نمایند، تا در صورت نبود هر یک از شرایط ابتدا به تقویت عامل مربوطه بپردازنـد. الزم 

بهبود هر یک از عوامل در بانک ملی مستقر و تا استقرار بودجه ریزی عملیاتی به این موضوع بپردازند. بـه است کمیته ای برای 

عوامل موثر بر بهبود و آماده سـازی عوامـل پایـه ای، "محققان آتی پیشنهاد می شود برای غنی نمودن ادبیات تحقیق پژوهش 

از  را انجام دهند و با نتایج این تحقیق مقایسه نماینـد. "ر بانک ملیرفتاری، ساختاری و محیطی اجرای بودجه ریزی عملیاتی د

سویی می توان این عوامل را با روش های دیگر رتبه بندی همچون تحلیل پوششی داده ها، تاپسیس و حتی شبکه های عصبی 

 مصنوعی نیز مورد مقایسه قرار داد. 
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 .98-79صفحات ، 1شماره  ،15دوره، برنامه ریزی و بودجه

تبیین مشکالت و راه حل های مدیریت هزینه در (، 1394تحسیری، میثم، )اسالم زاده، امید، جوادی، نوید، زیباکردار، خسرو،  .2

  .92-71، صص 60، شماره15، دوره فصلنامه دانش حسابرسی، بخش دولتی

 بر یابی نهیهز استقرار یسنج امکان فاطمه، ،یرازق سادات محمد، ،یزدی مازار عرب م،یقس محمد ،یعثمان ن،یغالمحس ،یاسد .3

 .355-313 صص ،یاسالم یبانکدار شیهما نیهجدهم مقاالت مجموعه رفاه، بانک شعب در تیفعال یمبنا
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 فصلنامه، خدماتی سازمان یک در عملیاتی ریزی بودجه نظام استقرار بررسی(، 1392، )علیرضا ،نیا ترابی ،علیرضا ،پور ایرج .4

 . 68 ـ 61 صص ،15  شماره ،5 دوره ،تحول و توسعه مدیریت
 ران،یا یمل بانک یها سپرده بر دیتاک با یتجار یها بانک یها سپرده مانده بر موثر عوامل یبررس ،(1378) ،النا،ییبابا .5

 .183-159 صص ،یاقتصاد یها پژوهش فصلنامه

 های دستگاه در عملیاتی ریزی بودجه نظام استقرار در موجود مشکالت و موانع رسولی، مهدی، شناسایی باباجانی، جعفر، .6

 .51-33 صفحه ،1390 پاییز ،1 شماره ،1 دوره ،2 ، مقالهپژوهش های تجربی حسابداری مالیفصلنامه کشور،  اجرایی

 نیدوم بانکها، در یبند بودجه یها وهیش یقیتطب مطالعه ،(1393) سجاد، ،یستونیب یمولو رسول، ،زاده حسن برادران .7

 .نگار شیهما یعلم یها شیهما مرکز راز،یش ،راهکارها و چالشها تیریمد یالملل نیب کنفرانس

 ، تهران: انتشارات سپینود.بودجه ریزی عملیاتی(، 1390برزوزاده، محسن، ) .8

 .یاسالم یشورا مجلس یها پژوهش مرکز انتشارات: تهران ،یاتیعمل یزیر بودجه ،(1386) ،یعل ،یپناه .9

 آزاد مناطق: مطالعه مورد) عملیاتی ریزی بودجه بر اختیار و توانایی پذیرش، عوامل تاثیر ،(1390) بابک، نادری، زهرا، پورزمانی، .10

 ،(حسابرسی و مالی حسابداری پژوهشنامه) حسابرسی و مالی حسابداری های پژوهش هینشر ،(ایران صنعتی -تجاری
 .67-47صص ، 11 شماره ، 3دوره

 مرکز انتشارات: تهران سوم، چاپ ،یاتیعمل یزیر بودجه نظام جامع مدل ،1387 رضا،یعل صراف، نجار محمد، ،یآباد حسن .11

 .رانیا یصنعت قاتیتحق و آموزش

 عملیاتی ریزی بودجه بر موثر سازمانی درون عوامل بررسی ،(1390)علی، یاوری محمد، پور، نایب سیدحمید، خدادادحسینی، .12

 .161-125 صص ،21  شماره ،6  دوره ،پشتیبانی و انسانی منابع و مدیریت توسعه هینشر انتظامی، علوم دانشگاه در

 و درمان بهداشت، وزارت درمان حوزه در عملیاتی ریزی بودجه استقرار موانع ،(1391) صفدر، شیراوند، اله، کرم فرد، دانش .13

 .96-90صص ،(42 پی در پی) 2  شماره ،14  دوره ،گرگان پزشکی علوم دانشگاه علمی مجله هینشر پزشکی، آموزش

 جزوه دانشگاه صنعتی امیرکبیر.، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، 1390سبزی، محمد،  .14

 در عملیاتی ریزی بودجه اجرای بر سازمانی عوامل نقش ،(1394) میترا، عزتی غالمرضا، معمارزاده، محمود، نهاد، صفدری .15

 .   11  شماره ، 3  دوره ،کالن و راهبردی های سیاست فصلنامه هینشر توسعه، پنجم برنامه قانون 195 ماده اجرای راستای

 دستگاه در عملیاتی ریزی بودجه استقرار موانع ،(1393) عباسعلی، رمضانی، مهرداد، اول، عرب محمد، قاسمی، محبوبه، فرزاد، .16

 دوره ،(رستمینه) زابل پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی علمی فصلنامه هینشر بلوچستان، و سیستان استان اجرایی های

 .53-44صص ،2  شماره ، 6

 ، تهران: انتشارات ترمه.روشهای تحقیق در علوم انسانی، 1387فرهنگی، علی اکبر و صفرزاده، حسین،  .17

 دانشگاه درمان حوزه در عملیاتی ریزی بودجه استقرار در موثر مدیریتی عوامل ارزیابی ،(1394)یوسف، زاده، بیگ بهزاد، قدیمی، .18

 .78-69صص ،(15 پیاپی) 1شماره ، 6 دوره ،(سالمت نظام) درمان و بهداشت مدیریت هینشر تبریز، پزشکی علوم

 ، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.1، جلدحسابداری مدیریت استراتژیک(، 1392نمازی، محمد، ) .19
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