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 .5مقدمه
کارايي عملياتي و استراتژي براي دستيابي به اهداف بلندمدت و تضمين موفقيت در تصميمات تيم مدديريت
ضروري است .فرآيند جهانيسازي سبب بهوجود آمدن چالشهدايي در بقدا و توسدته تواندايي سدازمانهدا در
بازارهاي بينالمللي شده است .در رقابتي که روز به روز در حال افزايش است ،متخصصدان حدوزه حادابداري
مديريت به کاراترين ابزارها براي کمک به مديريت در تصميمگيريهاي مناسب نيازمندند .يکي از اين ابزارهدا
بودجهريزي عملياتي است که سبب شفافيت هزينهها و بهبود مديريت ميشدود .بودجدهريدزي عمليداتي در
بيشتر کشورها رواج پيدا کرده است .براي مثال ،در سازمانهاي موجود در استراليا  ،89ژاپدن  ،88يوندان ،89
فنالند  ، 11ترکيه  89و هند  89درصد از اين تکنيک براي بودجهريزي خود استفاده ميکنندد .علدت ايدن
موضوع ،عدم توجه بودجهريزي سنتي به پاسخگويي ،شفافيت ،انتطدافپدييري ،خلدا ارزو و نتي دهگرايدي
است .با پيادهسازي بودجهريزي عملياتي زمينه توجه به کارايي ،اثربخشي و صرفه اقتصادي فتاليتها فدراهم
شده و سران ام ،درآمد و بازده آنها افزايش خواهد يافت که اين موضوع در تمام سازمانها و از جمله باندکهدا
نيز مصداق دارد.
مؤساات بانکي از نخادتين مؤسادات اعتبداري و خددماتي هادتند کده نقدش آنهدا در امدور
اقتصادي کشور از اهميت ويژهاي برخوردار اسدت و ززم اسدت از سيادتمهداي اطالعداتي حادابداري
کارآمدي براي نظارت دقيا بر فتاليتهاي خود استفاده کنند .بانک ملي بده عندوان مهدمتدرين باندک
دولتي نيز از اين امر مادتثني نيادت 9.از سدال 1

در پدي تصدويب اساسدنامه جديدد باندک ملدي

مائوليتهاي اين بانک افزايش يافت ،از جمله اين وظايف حفظ ارزو پول ،حفظ موازنه ارزي ،تنظيم
اعتبارات کشور ،نظارت بر فتاليت ساير بانکها و يا به بيان ديگر ،وظايف يک بانک مرکزي بود .در سال
8

همزمان با تأسيس بانک مرکزي ،اساسنامه جديدي براي بانک ملي فراهم و وظايف آن تفکيدک

______________________________________________________
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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شد .تمام اين موارد توجه به کارايي عملياتي و استراتژي در اين بانک را ميطلبد.
همان طور که بيان شد ،بودجهريزي عملياتي از مهمترين ابزارهاي دستيابي بده ايدن دو عنصدر
است .به لحاظ نظري ،بودجهريزي عملياتي کيفيت خدمات و برنامههدا را افدزايش مديدهدد .در ايدن
شيوه بودجهريزي ،سازمانها بايد عالوه بر فتاليتهاي خود ،به نتايج اين فتاليدتهدا نيدز توجده کنندد.
فرآيند بودجهريزي عملياتي در پي پاسخگويي به اين پرسشهاست :جايگاه کنوني مدا ک اسدت مدي-
خواهيم ک ا باشيم چگونه بايد به اين هدف برسيم چگونه بايد پيشرفت خود را بان يم  9در اصد ،
بودجهريزي عملياتي براي مديريت نتايج تبيين شد؛ چرا که بانک جهاني بيان نموده که يکي از راههاي
بهبود عملکرد ،مديريت نتايج است که عوام زيادي بر موفقيت آن اثرگيارند.
هدف از اين پژوهش ،کمک به بهبود سياتم بودجهريدزي باندک ملدي بدا شناسدايي و بررسدي
عوام مؤثر بر موفقيت بودجهريزي عملياتي در بانک ملي ايران است .تداکنون عدواملي بدراي موفقيدت
بودجهريزي عملياتي شناسايي شدهاند که از درجه اهميت متفاوتي برخوردارندد .از جملده ايدن عوامد
ميتوان به مديريت برنامهريزي ،مديريت هزينه ،مديريت عملکرد ،مديريت تغيير ،نظام انگيزشي ،نظدام
پاسخگويي ،آموزو و مهارت 1،قانونگياري محکم در اين رابطه ،استفاده از متيارهاي عملکرد ،رهبري،
رهبري ،مديريت رياک ،حاابرسي و پشتيباني از تغيير 1اشاره کرد .از بين اين موارد ،مديريت هزينده
و تکنيکهاي آن به عنوان يکي از مهمترين عوام شناخته شده اسدت 9.آذر و وفدايي ( ) 98عوامد
مؤثر بر موفقيت بودجهريزي عملياتي را در دو گروه مترفي نمودند؛ يکي عوام پيش از اجرا و ديگدري
عوام زمان اجرا که هر يک از اين موارد را نيز به موارد ديگري تقايم کردند .زانتا (  ) 1باباجاني و

______________________________________________________
 .بابايي.) 19( .
 .سرني و همکاران.) 1 ( .
3 . Blaine, et al. (2000).

 .9پناهي.) 91( .
 .ايرجپور و ترابينيا.) 8 ( .
 .1خداداد حايني و همکاران.) 81( .
7. Leading National Accounting, Tax and Business Consulting Firm in Canada .(2014).
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رسولي ( ) 81توجه به سه عام رفتاري ،ساختاري و محيطي را عام موفقيت بودجهريزي عمليداتي
ميدانند .با توجه به اهميت سياتم بانکداري در ايران و فوايد بودجهريزي عملياتي ماأله اين پژوهش،
شناسايي عوام مؤثر بر موفقيت بودجهريزي عملياتي در بانک ملي ايران است .بندابراين ،پرسدش ايدن
پژوهش به اين صورت است که عوام مؤثر بر بودجهريزي عملياتي در بانک ملي ايران کدامند کده بدا
ابزار پرسشنامه دلفي و گزينهاي مورد بررسي قرار ميگيرد .در ادامه اين مقاله به ترتيب بده تشدري
بودجهريزي عملياتي و عوام مؤثر بر موفقيت آن ،بيان پيشينه پژوهش ،رووشناسي پژوهش ،تحليد
آماري و بحث و نتي هگيري پرداخته ميشود.
 .2بودجهريزي عملياتي
ريشه اصلي نظارت بر عملکرد سازمانها (حاابرسي عملکرد) به بودجهريزي عملياتي بر ميگردد .دلي
اين موضوع ،اين است که امروزه تمرکز تمام سازمانها بر استفاده اثربخش ،کارآ و با صرفه اقتصدادي از
منابع است ،چرا که بدون اين مفاهيم بهبود ماتمر امکانپيير نيات .براي ان ام ايدن کدار مهدمتدرين
ماأله تمرکز بر فتاليتها بوده ،از اين رو مديريت مبتني بر فتاليت ابدزار مهمدي بدراي بهبدود مادتمر
است که براي دستيابي به اهداف اين نوع مديريت به بهايابي (ارزويابي) بر مبناي فتاليت نياز بدوده و
براي ان ام بهايابي بر مبناي فتاليت به بودجهريزي بدر مبنداي فتاليدت نيداز اسدت .در جهدت بهبدود
کارايي ،اثربخشي و بهرهوري فتاليتهاي سازمانها استفاده از بودجهريزي عملياتي را براي نخاتين بار
کميايون اول هوور در آمريکا و در سال  898پيشنهاد کرد.

و9

در دهه هشتاد قرن بياتم ميالدي به علت ارتقاي سط مائوليت پاسخگويي دولتها و سط
مطالبات شهروندي ،دولتهاي کشورهاي اروپايي به فکر تحول در سياتم مديريت ايدن قبيد نهادهدا
افتادند که به رويکرد مديريت عمومي نوين بخش عمدومي من در شدد .از ايدن رو ،شدک گيدري نظدام
بودجهريزي عملياتي از زماني آغاز شد که پارادايم مديريت عمومي ندوين نيدز مطدر و بده تددريج در

______________________________________________________
1. Chew, et al. (2016).
2. First Hoover Commission
3. Chew, et al. (2016).
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کشورهاي اروپايي به اجرا درآمد .ويژگي اصلي مديريت عمومي ندوين ،تأکيدد بدر کدارايي ،اثربخشدي و
صرفه اقتصادي در مصرف و بهکارگيري منابع عمومي از طريا استفاده از سازوکارهاي مدورد عمد در
بخش خصوصي است که موجب شد تا نظام بودجهبندي دولتها از برنامهاي به عملياتي تغيير يابد.
بودجهريزي عملياتي يکي از رووهاي نوين بودجهريزي براي تقويت صدحت پديشبينديهداي
مالي و افزايش درک مالي مديريت است .مديران با بودجهريزي عملياتي به جاي اندازهگيري مخارج بدر
حاب منابع به اندازهگيري هزينهها بر حاب خروجيها و نتايج به دسدت آمدده توجده دارندد .در ايدن
سياتم ،با در نظر گرفتن محصوزت و خدمات ،فتاليتهاي مرتبط با آنها شناسايي و پس از آن ،مندابع
ززم براي اين فتاليتها برآورد ميشود .بنابراين ،اساس بودجهريزي عمليداتي سيادتم هزيندهيدابي بدر
مبناي فتاليت است .سياتم هزينهيابي بر مبناي فتاليت سه هدف استراتژيک دارد:
 .شناسايي دقيا هزينهها بهمنظور کشف منابع سودآور شرکت،
 .شناسايي فتاليتهاي کارآ و مؤثر،
 .شناسايي و برآورد مقادير منابع مورد نياز در آينده بهمنظور دستيابي به کارايي افزونتر.
سياتم بودجهبندي بر مبناي فتاليت از اصول سياتم هزينهيابي بر مبناي فتاليدت بدهمنظدور
پيشبيني احتياجات منابع در آينده استفاده ميکند .در قلب سياتم بودجهريزي بدر مبنداي فتاليدت،
يک سياتم هزينهيابي بر مبناي فتاليت متکوس جاي دارد .در اين سياتم ،به جاي آنکه هزينه منابع
به فتاليتها و سپس ،به خروجيها (محصوزت و خدمات) تخصيص يابند ،ابتدا تقاضا براي خروجديهدا
مشخص و بر مبناي فتاليتهاي ززم ،منابع مورد نياز تشخيص داده ميشود .در واقع ،ماير از بداز بده
پايين در سياتم هزينهيابي بر مبناي فتاليت جاي خود را به ماير از پايين به باز در سياتم بودجده-
بندي بر مبناي فتاليت ميدهد .شک زير مقاياه اين دو تکنيک را نشان ميدهد:
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شکل  .5مقايسه هزينهيابي بر مبناي فعاليت و بودجهبندي بر مبناي فعاليت
ABC
فعاليتها را به منابع و
منابع

محصوالت تخصيص ميدهد.

فعاليت

ABB
فروش را پيشبيني و ميزان نياز به
فعاليتهاي تعيينکننده منابع را
مشخص ميکند.

پيشبيني محصوالت و
خدمات مورد نياز

منابع

فعاليت

اهداف هزينه:
محصوالت و خدمات
توليد شده

مشتريان

مأخي :نمازي.) 8 ( .

بودجهريزي عملياتي يک رويکرد برنامهريزي است که محرکهاي فتاليت را بهکار ميگيدرد تدا
سطو و هزينههاي فتاليتهاي ززم براي تهيه کميت و کيفيت توليدد را بدرآورد کندد .گدامهداي ززم
براي بودجهريزي عملياتي شام موارد زير است:
 .يک کار يا وظيفهاي را انتخاب کنيد که هزيندههداي آن بدرآورد شدوند ،مثد توزيدع،
بازاريابي ،تأمين مالي و حاابداري،
 .تمام فتاليتهاي ززم براي ان ام وظيفه انتخابي را شناسايي کنيد،
 .محرک فتاليت را براي هر فتاليت شناسايي کنيد،
 .9ح م ززم از هر محرک فتاليت را براي برآورده ساختن اهداف خروجي برآورد کنيدد،
مث سط مشخص شده توليد و فروو در بودجه جامع،
 .منابع مصرف شده بهوسيله هر فتاليت را شناسايي کنيد،
 .1هزينه تهيه هر منبع را برآورد کنيد.
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تفاوت بودجه ريزي عملياتي و سنتي براي دايره حاابداري در يک شرکت توليددي کوچدک در
جدول زير آمده است:
جدول  .5بودجهبندي سنتي در مقابل بودجهريزي بر مبناي فعاليت
بودجه سنتي
حقوق و دستمزد

توصيف فعاليت

هزينه هر واحد
(تومان)

911.111

گزارشگري مطلوب

11

سطح فعاليت
9 1

هزينه فعاليت
(تومان)
.111

تملک

91.111

پاسخگويي به مکالمات تلفني

1

.111

1.111

ملزومات

9.111

تهيه گزاروهاي مديريتي

. 11

1

11.111

استهالک

.111

گردآوري دادههاي مبادله

.111

1.111

تاهيالت (برق ،آب و غيره)

.111

تحلي مبادله

1.111

9 .111

ماافرت

9.111

1

91.111

جمع

300.000

911

آموزو و مربيگري

300.000

جمع

مأخي :نمازي.) 8 ( .

در سمت راست ،بودجه سنتي و در سمت چپ ،بودجهريزي عملياتي را مشاهده ميکنيدد .هدر
دو بودجه براي سط يکااني از ک مخارج تهيه شده است .بودجه سنتي تصوير جامتي از هزينههداي
مورد انتظار منابع مختلف براي يک دوره را فراهم ميکند .با وجود اين ،اطالعات ارائهشده نشان نمدي-
دهد که چگونه منابع شرکت براي فتاليتهاي خاصي به مصرف خواهد رسيد ،چگونده ايدن بودجده بده
دسترسي به اهداف شرکت ميان امد و چگونه ممکن است هزينهها بدون صددمهزدن در دسدتيابي بده
اهداف ،کاهش يابند .براي مثال ،مديران ميتوانند کاهشي را در هزينههاي سفر براي دايره حادابداري
اي اد کنند ،به اين اميد که چنين کاهشي به افزايش سود من ر ميشود .با اين حال ،غيدرممکن اسدت
که مديران متوجه شوند چگونه هزينههاي سفر با دستيابي به اهداف شرکت ارتباط دارد.
بودجهريزي عملياتي ،فهرستي از هزينههاي مرتبط با فتاليتهاي خدا

اجدرا شدده در دايدره

حاابداري را تهيه ميکند .با دادههاي بودجهريزي عملياتي هزينهها بدا تغييدر در سدط فتاليدتهداي
خا

مديريت ميشوند و تأثير بر روي وظيفه هدف به شک آسانتري فهميده خواهد شد .همچندين،

به پرسشهاي جالبتري در مورد رخداد هزينه و فرصتهاي مدديريتي هزينده من در مديشدود .بدراي
مثال ،چرا هر سال 111

مبادله پردازو ميشود آيا ميتوان قراردادهاي م دد با فروشدندگانمدان
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در قالب موافقتنامههاي عرضه بلندمدت داشت تا تتداد مبادزت را کاهش داد چرا آن فتاليدت بدراي
هر مورد

تومان هزينه دارد تا مبادزت ت زيه و تحلي شود چرا هدر سدال  1111مبادلده تحليد

شود چرا يک تماس تلفني  1تومان هزينه دارد آيا ميتوان بدراي کداهش هزيندههداي پاسدخگويي
تلفن ،خدمات پاسخگويي تلفن را خودکار کرد آيا ميتوان براي کداهش هزيندههدا گزارشدگري مدورد
قبول خود را به يک منبع خارجي منتق کرد
به محض اينکه سط بودجه فتاليتها براي يک دوره مشخص ميشود ،هزينههاي مورد انتظار
هر فتاليت مشخص شده است .سپس ،بودجهبندي بر مبناي فتاليت ميتواند به يدک بودجده منبدع بدا
مرتبطکردن هزينههاي فتاليت به منابع خا

منتق شود .اگر بودجهريزي عملياتي به صورت مدؤثري

اجرا شود ،نتي ه بايد افزايش را در سود و جريانهاي نقدي نشان دهد .با وجود اين ،ابزارهداي ديگدري
وجود دارند که ميتوانند همراه با بودجهريزي عملياتي استفاده شوند تدا کدارايي و افدزايش در جريدان
نقدي موجود را بهبود بخشند.
 .9عوامل مؤثر بر موفقيت بودجهريزي عملياتي
در ادبيات بينالمللي حاابداري مديريت ،بودجهريزي عملياتي ابزار مفيدي براي مديريت ،همداهنگي و
استانداردسازي فتاليتهاي سازمانهاست؛ چرا که بهترين روو نظاممند براي تخصيص منابع است که
در آن با مشخصشدن هدفها و منابع دستيابي به آنها ،عملکرد سازمان نيدز سدن يده مديشدود و در
نهايت در بهبود درآمدهاي سازمانها مدؤثر اسدت .گفتندي اسدت کده علدت اصدلي توجده بده عملکدرد
سازمانها تمرکز حاکميت بر پاسخگويي است که براي بازبردن اعتماد جامتده بده حاکميدت ضدروري
است .اين موضوع سبب ميشود تا از اين طريا هر سازماني در مقاب نتي ه کارهايش مائول باشد.
براي دستيابي به چنين فرآيندي بايد بتوان با رووهاي کمي مناسب ،عملکردهدا را در قالدب
فتاليتهاي مختلف به مقياسهاي مالي قاب سن ش تبدي کرد .هدف اصلي بهکارگيري نظام بودجه-

______________________________________________________
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ريزي عملياتي ،استقرار نظام پاسخگويي توانمند در برابر نيازهاي درون سازماني و برون سازماني است.
بنابراين ،امکان پاسخگويي مديران سازمانهاي دولتي را فراهم ميکند .بدينروي ،بودجهريزي مبتني
بر عملکرد نيازمند اطالعات قاب اطمينان از هزينههداي محصدوزت يدا خددمات اسدت کده از طريدا
محاسبه بهاي تمام شده آنها بر اساس هزينهيابي بر مبناي فتاليت قاب دستيابي است.
در خصو

عوام مؤثر بر موفقيت بودجهريزي عملياتي پژوهشهايي ان امشده که هر يک بدا

نگرشي به بيان عوام مؤثر پرداختهاندد .بدراي مثدال ،سدرين و همکداران (  ) 1شناسدايي صدحي
فتاليتها و استفاده از تکنيکهاي مناسب مديريت هزينه را عواملي براي اجدراي موفدا بودجدهريدزي
عملياتي در سازمانهاي خدماتي و توليدي عنوان کردند.
زانتا (  ) 1عوام پايهاي ،ساختاري و رفتاري را عام موفقيت بودجهريزي عملياتي دانات.
وي در پژوهش خود براي هر يک از اين عوام زيرم موعههدايي مترفدي کدرد .وي داندش مدديريت و
استفاده از سياتمهاي مناسب هزينهيابي همچون هزينهيابي بر مبناي فتاليت را به عندوان مهدمتدرين
عوام موفقيت بودجهريزي عملياتي مترفي کرد.
باباجاني و رسولي ( ) 81توجه به سه عام رفتاري ،ساختاري و محيطدي را عامد موفقيدت
بودجهريزي عملياتي برشمردند .آنها در پژوهش خود براي هدر يدک از ايدن عوامد زيرم موعدههدايي
مترفي کرده و در اين ميان ،عوام ساختاري را به عنوان مهمترين عامد مترفدي کدردهاندد .منظدور از
عوام رفتاري موارد مرتبط با ويژگيهاي مديران و کارشناسان از جمله علم و دانش و ظرفيت و توجده
و آموزو و هر عاملي است که به رفتار انااني مرتبط است .عوام ساختاري با سياتمهاي اطالعاتي و
تکنيکهاي مديريت هزينه و آماري است که براي اجراي بودجهريزي عمليداتي نيداز بدوده و سدران ام،
منظور از عوام محيطي ،فرهنگ ،قوانين و عوام ديگر سياسي ،اقتصادي و اجتماعي است.
برزوزاده ( ) 81مواردي را در اين خصو
در خصو

بيان کرده که نخاتين عام  ،دستيابي بده توافدا

مالکهاي مناسب عمليات (عملکرد) است .اندازهگيري فتاليتها (سدتاندههدا) بده سدادگي

امکانپيير است ،ولي اندازهگيري محتوايي که از طريا آن نتايج مطلوب بهدست ميآيد ،چندان سداده

______________________________________________________
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نيات؛ با وجود اين هنوز ارتباط ماتقيم بين منابع بهکار رفته و پيامدهاي نهايي ،کامالً بدراي بودجده-
ريزي عملياتي نياز است .عام ديگر ،وجود دادههاي کافي هزينهاي است .بودجهريزي عملياتي نيازمند
اطالعات قاب اطميناني از هزينههاي واحد محصدول (يدا پيامدد حاصد از آن) اسدت .واحدد سدن ش
مناسب براي اندازهگيري ح م عمليات نيز عام ديگري است .در اين سياتم ،کارکندان بايدد صدداقت
داشته و هيچگونه غرضي با واحد اجرايي نداشته باشند .توجه به سياتم بهايدابي مناسدب نيدز يکدي از
عوام مؤثر بر موفقيت بودجهريزي عملياتي است.
آذر و وفايي ( ) 98عوام مؤثر بر موفقيت بودجهريزي عملياتي را در دو گروه مترفي کردند.
يکي عوام پيش از اجرا و ديگري عوام زمان اجرا که هر يک از اين مدوارد را نيدز بده مدوارد ديگدري
تقايم کردند .عوام مؤثر بر اثربخشي بودجهريزي عملياتي پيش از اجرا ،توانمندي ،اختيار و مقبوليت
هاتند .کيفيت ارتباطات ،سط سازمان ،کيفيت کارمندان سازمانهاي عمومي ،شناسايي اولويتهاي
استراتژيک در سازمان و تخصيص منابع مبتني بر عملکرد در سدازمان ،از عوامد مدؤثر بدر اثربخشدي
بودجهريزي عملياتي در هنگام اجرا محاوب ميشوند .در نتي ه ،مدل مفهومي پژوهش بده شدر زيدر
است:
شکل  :2مدل مفهومي پژوهش

متغيرهاي مستقل

متغيروابسته

عوام پايه اي
عوام رفتاري
عوام محيطي

موفقيت بودجهريزي عملياتي بانک ملي

عوام ساختاري
مأخي :روو دلفي (چو و همکاران) 1 1(.؛ ساريونته و داليمنثه) 1 ( .؛ سرين و همکاران) 1 ( .؛ زانتا) 1 ( .؛ باباجاني و رسولي.
() 81؛ برزوزاده) 81( .؛ آذر و وفايي ) 98( .و نظرات مورد توافا کارشناسان بانک ملي)
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با توجه به مدل مفهومي باز که بر گرفته از روو دلفي است ،چهدار عامد اصدلي در موفقيدت
بودجهريزي عملياتي مؤثرند .عوام پايهاي که شام توانمندي ،اختيار و مقبوليدت بدوده و برگرفتده از
پژوهش آذر و وفايي ( ) 98به نق از شه ( ) 889است .منظور از عوام رفتداري مشخصدات فدردي،
شغلي و تحصيلي مديران و کارشناسان دستگاههاي اجرايي اسدت .منظدور از عوامد محيطدي شدرايط
عمومي کشور در حوزههاي مختلف سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و قانونگياري است و عوام سداختاري
نيز به ويژگيهاي سازماني بر ميگردد که جزئيات هر يک در پرسشنامه پيوسدت موجدود اسدت .روو
دلفي به شر زير است:
شکل .9تشريح روش دلفي
طوفان مغزي ،پرسشهاي باز و مصاحبه

دلفي

نظرات
کارشناسان

بررسي ادبيات

فهرست کردن عوام موفقيت بودجه ريزي عملياتي در بانک ملي
مأخي :جوشي و همکاران .) 1 ( .

 .4پيشينه پژوهش
تاکنون پژوهش داخلي در خصو

بودجهريزي عملياتي در بانکهاي ايران ان دام نشدده و تنهدا چندد

پژوهش داخلي مرتبط با بودجهريزي عملياتي در سازمانهاي ديگر مدورد بررسدي قدرار گرفتده اسدت.
پژوهشهاي خارجي ان ام شده در مورد بودجهريزي عملياتي در بانکهدا نيدز قدديمي بدوده ،چدرا کده
بودجهريزي عملياتي از حدود يک قرن پيش در کشورهاي ديگر شروع شده است.
ساريونته و داليمنثه (  ) 1پژوهشي با عنوان اجراي بودجهريزي بر مبناي عملکرد در بخدش
دولتي اندونزي ان ام دادند .آنها در پژوهش خود دقت در  .مشخص کدردن اهدداف اصدلي . ،تتيدين

______________________________________________________
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شاخصهاي عملکرد که نشاندهنده نتي ه هر برنامه است . ،شناسايي برنامهها و فتاليدتهداي ارجد
با در نظر گرفتن محدوديت منابع و  .9تتيين هزينه هر يک از برنامهها و فتاليتهداي بخدش دولتدي را
به عنوان عوام اصلي موفقيت بودجهريزي عملياتي عنوان کردند ،به عبارتي ديگر ،دقت در هزينهيدابي
مبتني بر فتاليت عام اصلي موفقيت بودجهريزي عملياتي در بخش دولتي است .در اين پژوهش توجه
به مديريت هزينه مهمترين عام مؤثر بر بودجهريزي عملياتي شناخته شد.
ايااک ( ) 1 9پژوهشي با عنوان ارزيابي تأثير بودجهبندي و برنامهريزي بر عملکرد نهادهداي
مالي ني ريه ان ام داد .وي با استفاده از پرسشنامه عوامد مدؤثر بدر بودجدهبنددي و در نهايدت ،تدأثير
بودجهبندي بر عملکرد نهادهاي مالي را بررسي کرده است .يافتههاي وي نشدان مديدهدد کده عوامد
مديريتي بر بودجهبندي اثرگيار بوده و بودجهبندي هم بر عملکرد بانکها اثرگيار است.
مانيرات و ماسليمات (  ) 1پژوهشي با عنوان تأثير بودجهبندي بر سدازوکارهاي کنترلدي در
صنتت بانکداري در بانکهاي ني ريه ان ام دادند .پژوهش آنها با يک پرسشنامه نيمده سداختاريافته بدا
نمونهاي  9نفري از کارکنان بانکهاي ني ريه ان ام شد .يافتدههداي آنهدا نشدان مديدهدد کده علدت
شکات بودجه ،پيشبيني و اجراي ضتيف بوده ،همچنين ،بودجهبندي بر سازوکارهاي کنترلي بانکهدا
تأثير متناداري دارد.
جوردن و هاکبدارت (  ) 11بدا ان دام پژوهشدي بدا عندوان اهدداف و موفقيدت پيدادهسدازي
بودجهريزي عملياتي به بررسي ميزان اهميت مائوليت پاسخگويي و همچندين تحقدا مناسدب آن بدا
اجراي سياتم بودجهريزي عملياتي ،دريافتند که هدف اصلي دولدت از اجدراي سيادتم بودجدهريدزي
عملياتي ،بهبود مائوليت پاسخگويي برنامهاي است .سپس ،به بررسدي ميدزان موفقيدت دسدتيابي بده
هدفهاي استقرار سياتم بودجهريزي عملياتي پرداختند .در اين حالت هم ،ميزان موفقيت در دستيابي
به هدف بهبود پاسخگويي برنامه اي بازترين نمره را داشت و کمترين نمره به هدف تغيير در تخصديص
بودجه مربوط ميشد .افزون بر اين ،در بررسيهاي مربوط به بودجهريدزي عمليداتي بده عندوان ابدزاري
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1 . Isaac
2 . Munirat and Muslimat
3 . Jordan and Hackbart

بررسي عوامل موثر بر موفقيت بودجه ريزي عملياتي در بانک ملي

553

براي پاسخگويي ،به اين نتي ه رسيدند که اندازهگيدري عملکدرد باعدث بهبدود مادئوليت پاسدخگويي
نابت به دستگاههاي اجرايي ميشود.
رونالد (  ) 11پژوهشي با عنوان بودجهريزي عملکرد ان ام داد .اين پژوهش در جهت توسدته
امورات دولت و در تانزانيا و هند ان ام شد .در اين پژوهش ،توجه به مراح اصلي بودجهريزي عملکدرد
تتيين اهداف ،برنامهريزي ،مديريت هزينه و مديريت عملکرد به عنوان عوام مؤثر بر موفقيت بودجده-
ريزي عملياتي تتيين شد.
ملکرز و ويلوقباي ( ) 889در پژوهشي با عنوان الزامات بودجهريزي عملياتي به عوامد مدؤثر
بر بودجهريزي عملياتي اشاره کردند .يافتههاي آنها نشان ميدهد که تواندايي فندي در اجدراي بودجده-
ريزي عملياتي و بانکهاي اطالعاتي هماهنگ با سياتمهاي ديگر سازمان مهمتدرين عوامد مدؤثر بدر
موفقيت بودجهريزي عملياتياند.
ماهيندر (  ) 89پژوهشي با عنوان فرآيند استقرار بودجهريزي عملياتي در بانکهداي بخدش
دولتي ان ام داد .وي سياتم بودجهريزي عملياتي را در  1شتبه از شتب باندکهداي عمدومي کشدور
هندوستان که به لحاظ عمليات بانکي در سط بازيي بودند ،بررسي کرده اسدت .ايدن پدژوهش از ندوع
توصيفي  -پيمايشي و ابزار پژوهش مصاحبه و پرسشنامه بوده کده از  11مددير از مدديران بدا ت ربده
شتب بانکي براي پاسخگويي استفاده شده است .يافتههاي اين پژوهش نشدان مديدهدد کده مدديريت
دقيا و قوي ،آيندهنگري ،نظارت کارآمد ،وجود زيرساختها و قدرت اجرايي و تأکيد بر کيفيت به جاي
کميت بر موفقيت بودجهريزي عملياتي بانکها اثرگيار است.
پاکمرام و همکاران ) 1 ( 9در پژوهشي با عنوان شناسايي و اولويتبنددي عوامد مدؤثر بدر
بودجهريزي عملياتي در شدرکت مخدابرات اسدتان آذرباي دان شدرقي بده ايدن نتي ده رسديدهاندد کده
کنترلهاي محيطي ،اداري و عملياتي براي اجراي بودجهريزي عملياتي ضدروري بدوده و نبدود آنهدا در

______________________________________________________
1 . Ronald
2 . Melkers and Willoughby
3 . Mohinder
1. Pakmaram, et al
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سازمانها مانتي براي اجراي بودجهريزي عملياتي است .همچنين ،از عوام پيشگفته ،عام محيطدي
مؤثرترين عام بوده و عوام کنترلي و اجرايي در اولويتهاي بتدي قرار دارند.
قديمي و بيگزاده ( ) 89پژوهشي با عنوان ارزيابي عوام مديريتي مؤثر در استقرار بودجده-
ريزي عملياتي در حوزه درمان دانشگاه علوم پزشکي تبريز ان ام دادند .يافتههاي آنهدا نشدان مديدهدد
تحقا نظام بودجهريزي عملياتي در گرو ساختار برنامهريزي ،مديريت عملکرد ،تحلي هزينه ،مدديريت
تغيير ،نظام پاسخگويي ،نظام انگيزشي ،الزامات قانوني و مديريت منابع انااني است .بهرهگيري از افدراد
متخصص و ان ام آموزوهاي ززم به مديران و کارکنان در تحقا اهداف سازمان مؤثر است.
صفدري نهاد و همکاران ( ) 89پژوهشي با عنوان نقش عوام سازماني بر اجراي بودجهريزي
عملياتي در راستاي اجراي ماده  8قانون برنامه پن م توسته کشور ان ام دادند .يافتههاي آنها نشدان
ميدهد که بودجهريزي عملياتي را ميتوان از طريا تمرکز به عوام زير بده گوندهاي مطلدوب اجرايدي
کرد:
 .توجه به فرهنگ و رهبري،
 .تتهد و حمايت از اجرا،
 .شرايط گروه هدف،
 .9توجه به بهاي تمام شده و تدوين شاخص اندازهگيري،
 .توجه به گرايش م ريان و جو سازماني.
برادرانحانزاده و مولويبياتوني (  ) 8پژوهشي بدا عندوان مطالتده تطبيقدي شديوههداي
بودجهبندي در بانکها ان ام دادند .پس از ان ام مطالته تطبيقي شيوههاي بودجهبنددي در باندکهداي
متتبر دنيا ،نتايج اين پژوهش نشان ميدهد که براي اجراي موفا بودجهبندي عملياتي بايد بده عوامد
مديريتي که شام عام انااني ،عام فني و فرايندي و عام محيطي است ،توجه کرد.
فرزاد و همکاران (  ) 8پژوهشي با عنوان موانع استقرار بودجهريزي عملياتي در دستگاههاي
اجرايي استان سياتان و بلوچاتان ان ام دادند .يافتههاي آنها نشان ميدهد بين مشکالت پيادهسدازي
بودجه بندي عملياتي و هر يک از عوام محيطي ،عوام فني و فرآيندي و عوام انااني رابطده متندا-
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داري وجود دارد .عوام محيطي ،فني و فرآيندي و انااني به عنوان مانع در پيادهسدازي بودجدهريدزي
عملياتي مؤثرند و عام انااني در بين موانع ديگر نقش مهمتري ايفا مديکندد ،بندابراين ،بدهکدارگيري
کارکنان شاياته و متناسب از نظر تحصيالت ،سوابا ،رشته تحصيلي ،تخصص و ت ربه در امر بودجده-
ريزي و نيز استفاده از نيروهاي متخصص و م رب به صورت مشاورهاي در سازمان براي کمک به اي اد
و اجراي بودجهريزي عملياتي و برگزاري دورههاي آموزشي مناسب ،کارکنان و مديران متاونت برنامده-
ريزي و نظارت راهبردي ضروري به نظر ميرسد.
دانش فرد و شيراوند (  ) 8پژوهشي با عنوان موانع استقرار بودجهريدزي عمليداتي در حدوزه
درمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزو پزشکي ،ان ام دادند .نتي هگيري اين مطالته نشان ميدهد که
بين شاخص هاي سياتم اطالعات مالي ،سيادتم ارزيدابي عملکدرد ،سيادتم مدديريت مدالي ،سداختار
سازماني ،نيروي انااني و الزامات قانوني با عدم استقرار بودجهريزي عملياتي همباتگي وجود دارد.
پورزماني و نادري ( ) 81پژوهشي با عنوان تأثير عوام پييرو ،توانايي و اختيار بدر بودجده-
ريزي عملياتي (مورد مطالته :مناطا آزاد ت اري -صنتتي ايران) ان ام دادند .با توجه به آزمون فرضيه-
هاي اصلي پژوهش ،سازمان مناطا آزاد ت اري -صنتتي توانايي و اختيار و پييرو ززم بدراي اجدراي
بودجهريزي عملياتي را ندارد.
خداداد حايني و همکاران ( ) 81پژوهشي با عنوان بررسي عوام درون سدازماني مدؤثر بدر
بودجهريزي عملياتي در دانشگاه علوم انتظامي ان ام دادند .يافتههداي آنهدا نشدان مديدهدد ،دو عامد
آموزو و مهارت بر بودجهريزي عملياتي مؤثرند.
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 .1روششناسي پژوهش
پژوهش از نظر روو ،توصيفي-پيمايشي و اکتشافي و از نظر هدف ،کاربردي اسدت ،چدرا کده در باندک
ملي ايران و بانک هاي ديگدر کداربرد دارد .بدراي تددوين ادبيدات موضدوع از روو کتابخاندهاي و بدراي
گردآوري دادههاي پرسشنامه گزينهاي ،طيف ليکرت خودساخته و براي تحليد آن از روو ميدداني
استفاده ميشود .ابزار پژوهش براي فرضيهها نيز پرسشنامه گزينهاي خودساخته که مبتني بر ادبيات
پژوهش و پرسشنامه باز اوليه در جهت پاسخ به پرسشهاي اصلي پژوهش اسدت .بدراي تتيدين روايدي
پرسشنامه از روو منطقي استفاده شد ،بهطوري که به لحاظ ظاهري پرسشدنامه داراي روايدي بدوده و
بهلحاظ محتوايي کميت و کيفيت پرسشها از نظر مديران بانک ملي و اساتيد دانشگاه بررسي شد کده
در نهايت ،مشخص شد که پرسشنامه از روايي برخوردار است .در اين پژوهش ،پايايي (آلفاي کرونبدا )
ک پرسشهاي پرسشنامه
فرضيه دوم

 1/1بوده (پايايي پرسشهاي فرضيه نخات  ،1/198پايايي پرسدشهداي

 ،1/1پايايي پرسشهاي فرضيه سوم  1/1 1و پايايي پرسشهاي فرضيه چهدارم 1/1 9

شد) که نشاندهنده اين است که پرسشنامه از پايايي و دقت مناسبي برخدوردار اسدت .جامتده آمداري
پژوهش در مرحله پاسخ به پرسشهداي پرسشدنامه بداز ،کارکندان متخصدص در زمينده بودجدهريدزي
عملياتياند که ميتوان از کارکنان بانک ملي و بانکهاي ديگر و اساتيد دانشگاه استفاده کرد .افزون بدر
اين ،در صورت وجود سابقه پيادهسازي بودجهريزي عملياتي در نهادهاي ديگر دولتي و امکدان بررسدي
از نظرات نهادهاي مربوطه هم استفاده ميشود .در مرحلده دلفدي ،حدداق متخصدص بدراي پاسدخ بده
پرسشها بين تا  1نفر است .براي پاسخ به پرسشنامه گزينهاي طيف ليکدرت از کارکندان شدتب
ماتق بانک ملي در تهران استفاده ميشدود .تهدران داراي  9شدتبه مادتق شدام شدتبه مرکدزي،
ميرداماد ،اسکان ،حج و زيارت ،بورس اوراق بهادار ،فردوسي ،بازار و بورس اوراق بهادار با م مدوع 811
نيرو است .در خصو

شناسايي عوام مؤثر بر موفقيت بودجهريزي عملياتي در باندک ملدي عدالوه بدر

مطالته متون پژوهش ،تتداد  1نفر از کارکنان رده بازي بانک ملي شتبه ماتق تهران با روو گلوله
برفي براي شناسايي عوام بيشتر ،مشخص ميشوند .بدين شک که پس از دريافت پاسدخ از هدر نفدر،
خواستار مترفي نفر بتد توسط همين شخص ميشويم .بنابراين ،در بيشتر موارد در پاسخ به پرسشنامه
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براي بررسي فرضيهها از کارکنان  9شتبه ماتق بانک ملدي تهدران اسدتفاده مديشدود .دليد توزيدع
پرسشنامه در شتب ماتق دسترسي آسانتر به نمونه پدژوهش بدود .تتدداد نمونده از رابطده کدوکران
مشخص ميشود.

z p1  p 
N  1 d  z p1  p 
2

2

( )

N

2

n

که در آن n ،ح م نمونه N ،ح م جامته p ،نابت جامته و  dحداکثر خطا است.
900 × 3.8416 × 0.25
864
≈
≈100
899 × 0.01 + 3.8416 × 0.25 8.47

=n

ابتدا ،پرسشنامه دلفي بين  1نفر از متخصصان بانکي توزيع شد .مدرک تحصيلي متخصصدان
بانکي حداق فوقلياانس بوده و در پاتهاي متاونت و مديريت قرار داشتند .در اين مرحله 9 ،عامد
اصلي مؤثر بر موفقيت بودجهريزي عملياتي شام عوام پايهاي (پيش از اجدرا) ،رفتداري ،سداختاري و
محيطي با زيرم موعههايي شناسايي شدند .پس از تکمي فرآيند دلفي و شناسايي مؤلفههاي موفقيت
بودجهريزي عملياتي ،پرسشنامه گزينهاي ساخته محقا برگرفته از پاسخ هاي مرحلده دلفدي بدراي
بررسي فرضيهها تدوين شد .در اين مرحله1 ،

پرسشنامه توزيع شد که از اين تتداد  11پرسشنامه

برگشت داده شد .در اين مرحله عالوه بر کارمندان بانک ملي از متخصصان حوزه و اساتيد دانشگاه هدم
استفاده شد تا ح م نمونه براي تحلي ها افزايش يابد .از سوي ديگر ،به لحاظ ت ربي در پدژوهشهداي
پيمايشي نمونه مناسب  11نفر است.
 .7آمار توصيفي
در جدول زير ،شاخص مرکدزي از جملده ميدانگين و شداخصهداي پراکنددگي مانندد انحدراف متيدار،
کشيدگي و چولگي براي متغيرهاي پيوسته و جداول فراواندي بدراي متغيرهداي ردهاي محاسدبه شدده
است .براي متغيرهاي پيوسته ،مقدار ميانگين حد وسط دادهها و انحراف متيار ميزان پراکندگي دادهها
را نشان ميدهد .چولگي مثبت چوله به راست بودن و چولگي منفي چوله به چپ بودن توزيع دادهها را

______________________________________________________
 .فرهنگي و صفرزاده.) 91( .
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نشان مي دهد؛ در صورتي که چولگي نزديک صفر باشد ،دادهها متقارن هاتند .کشديدگي نيدز اوج يدا
بلندي دادهها را نشان ميدهد؛ در صورتي که کشيدگي مثبدت باشدد ،توزيدع دادههدا از توزيدع نرمدال
بلندتر و اگر مقدار آن منفي باشد ،توزيع آن کوتاهتر (پختر) از توزيع نرمال است.
جدول .2آمار توصيفي براي متغيرهاي پژوهش
متغيرها

تعداد

ميانگين

ميانه

انحراف معيار

چولگي

حداقل

حداکثر

عوام پايهاي

11

/1

/18

1/1

-1/1

1/

/

9/1

عوام رفتاري

11

/ 9

9

-1/ 9

-1/19

عوام ساختاري

11

/19

/1

1/1

-1/

-1/9

/ 9

11

/18

/9

1/11

-1/

-1/91

/9

عوام محيطي

/19

کشيدگي

مأخي :يافتههاي پژوهش.

با توجه به مقادير چولگي و کشديدگي متغيرهدا (انحدراف کمدي از مقددار صدفر دارندد) توزيدع
متغيرها نرمال به نظر ميرسد (ميزان کشيدگي و چولگي توزيدع نرمدال صدفر اسدت) .افدزون بدر ايدن
موضوع ،مطابا قضيه حد مرکزي توزيع ميانگين متغيرها ،خواه توزيع اوليه متغير نرمال باشد يا نباشد،
به توزيع نرمال گرايش دارد .بنابراين ،توجيه نرمال بودن اين شاخصها بدا اسدتفاده از ايدن قضديه هدم
امکانپيير است .با توجه به اينکه ميانگينها از عدد بزرگترند ،احتمال تأييد فرضيهها بازسدت؛ چدرا
که فرضيهها در دو گروه پاسخهاي بازتر از و کمتر از مورد مقاياه قرار ميگيرند.
 .6آزمون فرضيه اصلي
فرضيهها در دو گروه پاسخهاي بازتر از و کمتر از مورد مقاياه قرار ميگيرند.
مرحله اول :فرض صفر و فرض مقاب به صورت آماري زير نوشته ميشود.
 : H1عوام پايهاي ،رفتاري ،ساختاري و محيطي بر موفقيت بودجهريدزي عمليداتي باندک ملدي
مؤثرند.
 : H0عوام پايهاي ،رفتاري ،ساختاري و محيطي بر موفقيت بودجهريدزي عمليداتي باندک ملدي
مؤثر نياتند.
براي بررسي اين فرضيه 9 ،فرضيه فرعي زير طراحي و بررسي ميشود:
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فرضيه فرعي اول
 مرحله اول :فرض صفر و فرض مقاب به صورت آماري زير نوشته ميشود: : H1عوام پايهاي بر موفقيت بودجهريزي عملياتي بانک ملي مؤثرند.
 : H0عوام پايهاي بر موفقيت بودجهريزي عملياتي بانک ملي مؤثرنياتند.
 مرحله دوم :محاسبه آماره آزمدون و توزيدع آمداري آن اسدت .آمداره آزمدون داراي توزيدع t(تقريباً نرمال براي اين دادهها) بوده و مقدار آن در جدول زير ارائه ميشود.
جدول  .9آزمون ميانگين تک نمونهاي براي بررسي فرضيه فرعي اول
رده

نوع تأثير

=<

بيتأثير

>

مؤثر

تعداد

نسبت

نسبت مورد آزمون

مقدار آماره Z

% 1

/ 9

%
%1

1

مقدار احتمال
1/11

مأخي :يافتههاي پژوهش.

مرحله سوم :با توجه به مرحله پيشين (تتيين توزيع آماري) ،همچنين ،ميدزان خطداي قابد
پييرو و در نتي ه ،ميزان اطمينان ناحيه رد و يا پييرو فرض صفر تتيين ميشود .ميدزان
اطمينان  8درصد در نظر گرفته شده است (شک زير).
نمودار .5مقدار آماره آزمون در سطح اطمينان  31درصد به صورت يک طرفه

عدم رد H0

رد H0
1/46
مأخي :آذر و مومني.) 9 (.
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 مرحله چهارم :در اين مرحله و با توجه به قامتهاي پيشين ،تصدميمگيدري آمداري ان دامميشود .مقدار آماره آزمون برابر با  / 9است ،فرض صفر در سط اطمينان  8درصدد رد
ميشود .بنابراين ،عوام پايهاي بر موفقيت بودجهريزي عملياتي بانک ملي مؤثرند.


فرضيه فرعي دوم
 مرحله اول :فرض صفر و فرض مقاب به صورت آماري زير نوشته ميشود: : H1عوام رفتاري بر موفقيت بودجهريزي عملياتي بانک ملي مؤثرند.
 : H0عوام رفتاري بر موفقيت بودجهريزي عملياتي بانک ملي مؤثر نياتند.
 مرحله دوم :مقدار آماره آزمون مطابا جدول زير محاسبه ميشود.جدول .4آزمون ميانگين تک نمونهاي براي بررسي فرضيه فرعي دوم
رده

نوع تأثير

=<

بي تأثير

>

مؤثر

تعداد

نسبت

نسبت مورد آزمون

%
18

مقدار آماره Z

% 1

%18

1/

مقدار احتمال
1/111

مأخي :يافتههاي پژوهش.

 مرحله سوم :ناحيه رد و يا عدم رد فرض صفر -مرحله چهارم :مقدار آماره آزمون برابر با

 1/اسدت ،فدرض صدفر در سدط اطميندان 8

درصد رد ميشود ،در نتي ه ،عوام رفتاري بر موفقيت بودجدهريدزي عمليداتي باندک ملدي
مؤثرند.


فرضيه فرعي سوم
 مرحله اول :فرض صفر و فرض مقاب به صورت آماري زير نوشته ميشود: : H1عوام ساختاري بر موفقيت بودجهريزي عملياتي بانک ملي مؤثرند.
 : H0عوام ساختاري بر موفقيت بودجهريزي عملياتي بانک ملي مؤثر نياتند.
 -مرحله دوم :مقدار آماره آزمون مطابا جدول زير محاسبه ميشود.
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جدول .1آزمون ميانگين تک نمونهاي براي بررسي فرضيه فرعي سوم
نوع تأثير

تعداد

نسبت

=<

بي تأثير

9

% 9

رده
>

مؤثر

91

%91

نسبت مورد آزمون
% 1

مقدار احتمال

مقدار آماره Z

1/111

1/ 9

مأخي :يافتههاي پژوهش.

 مرحله سوم :ناحيه رد و يا پييرو فرض صفر. مرحله چهارم :مقدار آماره آزمون برابر با  1/ 9است .فدرض صدفر در سدط اطميندان 8درصد رد مي شود ،بنابراين ،عوام ساختاري بر موفقيت بودجهريدزي عمليداتي باندک ملدي
مؤثرند.


فرضيه فرعي چهارم
 مرحله اول :فرض صفر و فرض مقاب به صورت آماري زير نوشته ميشود: : H1عوام محيطي بر موفقيت بودجهريزي عملياتي بانک ملي مؤثرند.
 : H0عوام محيطي بر موفقيت بودجهريزي عملياتي بانک ملي مؤثر نياتند.
 مرحله دوم :مقدار آماره آزمون مطابا جدول زير محاسبه ميشود.جدول .7آزمون ميانگين تک نمونهاي براي بررسي فرضيه فرعي چهارم
رده

نسبت

نوع تأثير

تعداد

=<

بي تأثير

8

%8

>

مؤثر

8

%8

نسبت مورد آزمون

مقدار آماره Z

مقدار احتمال

% 1

9/

1/111

مأخي :يافتههاي پژوهش.

 مرحله سوم :ناحيه رد و يا پييرو فرض صفر. -مرحله چهارم :مقدار آماره آزمون برابر با

 9/است .فدرض صدفر در سدط اطميندان 8

درصد رد ميشود ،بنابراين ،عوام محيطي بر موفقيدت بودجدهريدزي عمليداتي باندک ملدي
مؤثرند.
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فرضيه اصلي
 مرحله اول :فرض صفر و فرض مقاب به صورت آماري زير نوشته ميشود. : H1عوام پايهاي ،رفتاري ،ساختاري و محيطي بدر موفقيدت بودجدهريدزي عمليداتي
بانک ملي مؤثرند.
 : H0عوام پايهاي ،رفتاري ،ساختاري و محيطي بدر موفقيدت بودجدهريدزي عمليداتي
بانک ملي مؤثر نياتند.
 مرحله دوم :مقدار آماره آزمون مطابا جدول زير محاسبه ميشود.جدول .6آزمون ميانگين تک نمونهاي براي بررسي فرضيه اصلي پژوهش
نوع تأثير

رده
=<

بيتأثير

>

مؤثر

تعداد

نسبت

نسبت مورد آزمون

مقدار آماره Z

مقدار احتمال

% 1

1/1

1/111

%
8

%8

مأخي :يافتههاي پژوهش.

 مرحله سوم :ناحيه رد و يا پييرو فرض صفر. مرحله چهارم :مقدار آماره آزمون برابر با  1/1است .فدرض صدفر در سدط اطميندان 8درصد رد ميشدود ،بندابراين ،عوامد پايدهاي ،رفتداري ،سداختاري و محيطدي بدر موفقيدت
بودجهريزي عملياتي بانک ملي مؤثرند.
همچنين ،از تحلي عاملي براي تأييد مدل استفاده شده که مهمتدرين نتدايج آن بدهصدورت زيدر
است:
مراح ان ام تحلي عاملي:
 .تشکي ماترياي از ضرايب همباتگي متغيرها،
 .استخراج عام ها از ماتريس ضريب همباتگي،
 .چرخش عام ها بهمنظور به حداکثر رساندن رابطه بين متغيرها و عام ها،
 .9محاسبه بار عاملي (نمره عام ها) براي تتيين عام هاي مورد نظر.
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 نکته  :متموزً عام هايي انتخاب ميشوند که بار عاملي آنها بيشتر از  1/9باشد. نکته  :برخي از صاحبنظران متتقدند در تحلي عاملي ،تتداد مشداهدات حدداق بايدد 1برابر تتداد متغيرها باشد .برخي حتي اعتقاد به حداق  1برابر تتداد متغيرها دارند.

جدول .0آزمون بارتلت و KMO
معيار کفايت نمونهگيري ()KMO

1/9 1

مجذور خي

معناداري

199/9 9

1/111

مأخي :يافتههاي پژوهش.

مقدار سط متناداري آزمون بارتلت برابر با  1/111بدوده (کمتدر

 1/1اسدت) و مقددار KMO

مناسب بودن تحلي عاملي را براي اين دادهها نشان ميدهد .مقدار  KMOبرابر با  1/91اسدت (مقدادير
 KMO > 1/11مناسببودن استفاده از اين تحلي را نشان ميدهد).
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جدول  .3کاهش بُعد دادهها
مقدار مشخصه اوليه

عام

ت ميع چرخش م يور بارگيري

ک

درصد انحراف

درصد انباشتگي

ک

1/ 11

8/98

8/98

/ 8

/1 8

1/ 1

1/1

/ 11

9/ 1

9/ 1

/1 9

1/1

19/9

/ 9

9/1 1

18/989

1

1/989

/9 9

1 /8

1

1/1

/9 8

1 /11

9

1/18

/11

19/991

8

1/1 9

/

91/81

1

9

9

1/11

/

9 / 11

1/

/11

9 / 9

1/91

/11

91/1

1/9 9

/19

99/181

1/ 99

/919

81/ 19

/

8 / 11

1/ 91
1

1/ 9

/

1

1/ 88

/

9

1/

/119

8 /1 1

8

1/

1/819

81/11

1

1/ 8

1/8 9

81/8

1/ 8

1/1

81/1

1/ 1

1/1

89/ 1

1

1/

1/

9/1 8

9/ 98

9/ 1

/1

9/1 8

/

/98

19/9

/ 99

8 /911
8 /8 1

9

درصد انحراف

درصد انباشتگي

1/ 9

1/111

89/99

1/ 9

1/ 9

88/ 89

1/191

1/ 9

88/1 9

1/11

1/ 1

11

مأخي :يافتههاي پژوهش.

از آن ا که بُتد دادهها کاهش مييابد ،بنابراين ،انتظار اين است که دقت کمّي از حالت اصلي کمتر
شود .در اين ا بُتد دادهها از  1به  9کاهش پيدا کرده است .اين  9عام

 19/9درصد از تغييرات ک

را بيان ميکند .در نمودار اسکري يا سنگريزه زير و بر اساس مقدار ويژه و مدل مفهومي پژوهش چهار
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عام انتخاب شده است .گرچه امکان انتخاب پنج عام نيز وجود داشت ،ولي بر اساس مدل مفهدومي،
چهار عام توجيهپيير است.
نمودار .2نمودار اسکري

مأخي :يافتههاي پژوهش.
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جدول .50محاسبه عاملها
عامل

عامل

5

2

9

4

1

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

9

1/11

1/ 9

1/ 9

1/ 1

8

1/1 9

1/ 8

1/ 8

1/ 9

1/1 1
9
1

1/919

1/1

1/1

1/ 9

1/18

1/ 8

1/ 1

1/1 8

1/18

1/19

-1/191

1/ 81

1/19

1/ 98

1/1 1

1/ 1

1/118

1/

1/191

1/ 19

1/118

1/ 91

1/ 8

1/ 99

1/ 1

1/ 9

1/

9

1/ 91

1/ 9

1/ 1

1/9

8

1/181

1/

1/ 1

1/9 1

1/ 9

1/9

1/ 11

1/99

1/ 9

1/ 1

1/919

- /1 9

1/ 91

1/ 9

1/99

1/

1/ 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 8

1/9

1

1/ 9

1/ 9

1/ 11

1/111

9

1/

1/ 9

1/ 1

1/ 8

1

9

مأخي :يافتههاي پژوهش.

در جدول باز ،عام ها پس از چرخش ،محاسبه و ارايه شدهاند .آن چهار عام را به ترتيب اهميت
ميتوان به صورت زير نوشت:
F1  0 / 84Q26  0 / 798Q20  ... 0 / 628Q19
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F2  0 / 80Q11  0 / 695Q18  ... 0 / 4508Q1
F3  0 / 874Q5  0 / 845Q2  0 / 815Q4  0 / 732Q3
F4  0 / 861Q10  0 / 831Q6  0 / 766 Q7  0 / 392Q8

که عام يک عوام محيطي ،عام دوم عوام ساختاري ،عام سوم عوام پايدهاي و سدران ام ،عامد
چهارم عوام رفتاري نامگياري ميشوند که بر اساس ميزان اهميت اولويتبندي شده است .گرچده در
چهار عام باز برخي پرسشها دقيقاً مرتبط با عام يادشده ،آورده نشده است؛ بهطدور مثدال ،پرسدش
 1در بين مؤلفههاي عوام پايهاي و يا پرسشهاي يک و نه در بدين عوامد عوامد سداختاري آورده
شده است ،ولي همانطور که پيشتر نيز بيان شد ،تحلي عاملي داراي قدري خطاست (ميزان دقت اين
عوام در حدود  1درصد است).
 .0بحث و نتيجهگيري
هدف از اين پژوهش ،بررسي عوام مؤثر بر موفقيت بودجهريزي عملياتي در بانک ملدي بدود .يافتدههدا
نشان ميدهد که عوام پايهاي ،عوام رفتاري ،عوام ساختاري و عوام محيطي بر موفقيدت بودجده-
ريزي عملياتي بانک ملي مؤثرند .عوام پايهاي شام  . :توانايي ارزيابي عملکدرد . ،تواندايي کارکندان
بانک ملي . ،توانايي فني .9 ،اختيدار قدانوني ،رويدهاي و سدازماني و  .پدييرو سياسدي ،مدديريتي و
انگيزشي بود .عوام رفتاري شام  . :آشنايي مديران و کارشناسان بدا فرآيندد اسدتقرار بودجدهريدزي
عملياتي . ،علم و ت ربه کافي مديران و کارشناسان در اجرا . ،عالقه مديران و کارشناسان به اجرا.9 ،
جاارت مديران در آشکارشدن نارسايي برنامهها و فتاليتهايشان و  .آشنايي مديران با منافع اجدراي
بودجهريزي عملياتي بود .عوام سداختاري شدام  . :سيادتم حادابداري و گزارشدگري مناسدب. ،
استفاده از حادابداري تتهددي . ،وجدود کنتدرلهداي داخلدي و سيادتمهداي غيرمدالي مناسدب.9 ،
شاخصهاي مناسب براي سن ش ميزان دستيابي به اهداف . ،سيادتم تشدويا و تنبيده مناسدب.1 ،
مرتبطشدن طبقهبنديهاي عملياتي با اهداف بانک .1 ،توجه به سياتم هزينهيابي بدر مبنداي فتاليدت
در فتاليتها .9 ،اي اد نظام گردآوري و ت زيه و تحلي آمار و اطالعات عملکردي بانک ملي و  .8توجده
به کارايي ،اثربخشي و صرفه اقتصادي عمليات بود .عوام محيطي شام  . :ان ام مطالتات تطبيقي بدا

831

فصلنامه روند ،سال بيست و سوم ،شماره  ،67زمستان 5931

هدف استفاده از ت ربه کشورهاي موفا . ،تنظيم و ارائه يک دستورالتم اجرايي سازگار بدا ويژگدي-
هاي محيطي . ،اي اد پشتوانه نظري و پژوهشهاي کافي .9 ،وجود يک سياست و خط مشدي شدفاف،
 .استفاده از يکي از شتب بانک ملي براي پييرو .1 ،آگاهي افراد و سازمانهاي مرتبط بدا باندک و .1
الزام قانوني پاسخگويي بانک ملي به ذينفتان بود .نتايج آزمدون تحليد عداملي نيدز عوامد محيطدي،
عوام ساختاري ،عوام پايهاي و سران ام ،عوام رفتاري را به ترتيب به عنوان مهمترين عوام مترفي
کرد .نتايج اين پژوهش با برخي پژوهشهداي داخلدي و خدارجي مانندد فدرزاد و همکداران (  ) 8در
شناسايي عوام رفتاري ،عوام ساختاري و عوام محيطي در موفقيت بودجهريزي عملياتي ،پورزماني
و نادري ( ) 81در شناسايي عوام پايهاي ،خداداد حايني و همکاران ( ) 81در شناسدايي عوامد
رفتاري ،باباجاني و رسولي ( ) 81در شناسايي عوام رفتاري ،عوام ساختاري و عوامد محيطدي در
موفقيت بودجهريزي عملياتي ،بدرزوزاده ( ) 81در شناسدايي عوامد عوامد سداختاري در موفقيدت
بودجهريزي عملياتي و آذر و وفايي ( ) 98در شناسايي عوام پايدهاي ،رفتداري ،عوامد سداختاري و
عوام محيطي در موفقيت بودجهريزي عملياتي و پاک مرام و همکداران (  ) 1در شناسدايي عوامد
رفتاري ،عوام ساختاري و عوام محيطي در موفقيت بودجهريزي عمليداتي ،و پدژوهشهداي اياداک
( ) 1 9در شناسايي عوام رفتاري در موفقيت بودجهريدزي عمليداتي ،پدژوهش سدرين و همکداران
(  ) 1در شناسايي عوام ساختاري ،زانتا (  ) 1در شناسايي عوام پايهاي ،سداختاري و رفتداري،
رونالد (  ) 11در شناسايي عوام ساختاري در موفقيدت بودجدهريدزي عمليداتي ،ملکدرز و ويلوقبداي
( ) 889در شناسايي عوام رفتاري در موفقيت بودجهريزي عملياتي و ماهيندر (  ) 89در شناسدايي
عوام پايه اي ،رفتاري ،عوام ساختاري و عوام محيطي در موفقيت بودجهريزي عمليداتي همخدواني
دارد.
به دست اندرکاران پيادهسازي بودجهريزي عملياتي در بانک ملي پيشنهاد ميشود که پديش از
اجراي بودجهريزي عملياتي ،ابتدا به وجود عوام پايهاي ،عوام رفتداري ،عوامد سداختاري و عوامد
محيطي توجه کنند ،تا در صورت نبود هر يک از شرايط ،ابتدا به تقويت عامد مربوطده بپردازندد .ززم
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است کميتهاي براي بهبود هر يک از عوام در بانک ملي ماتقرشده و تا استقرار بودجهريزي عملياتي
به اين موضوع بپردازند.
به پژوهشگران پيشنهاد ميشود تا براي غنيکردن پژوهشهاي خود ،موضوعهاي پژوهشي زيدر
را ان ام و با نتايج اين پژوهش مقاياه کنند:
 بررسي عوام مؤثر بر بهبود و آمادهسازي عوام پايهاي ،رفتاري ،ساختاري و محيطي اجدراي
بودجهريزي عملياتي در بانک ملي در جهت شناسايي دقياتر و اي اد عوام پايدهاي بدا روو
طوفان مغزي و غيره و سران ام ،ان ام آزمونهاي آماري مقاياه ميانگين جامته که ميتوان از
رووهايي مانند فرآيند تحلي رتبهاي براي بازبردن دقت پژوهش استفاده کرد.
 بررسي امکان پيادهسازي عملي بودجهريزي عملياتي در بانک ملي بدا شناسدايي فتاليدتهداي
بانک ملي و تأييد آن با آزمونهاي آماري مقاياه ميانگين جامته.
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پيوست اول :پرسشنامه دلفي
پرسشنامه دلفي براي شناسايي عوامل موثر بر موفقيت بودجه ريزي عملياتي در بانک ملي
پرسشنامه حاضر در خصو

پايان نامه کارشناسي ارشد حاابداري با عنوان "عوامل موثر بر موفقيت

بودجه ريزي عملياتي در بانک ملي" است .بودجهريزي عملياتي نتي هگراست و يکي از فنون
برنامه ريزي در جهت بهبود کارايي ،اثربخشي و صرفه اقتصادي است که براي اجرا از سياتم بهايابي بر
مبناي فتاليت استفاده ميکند .اجراي موفا اين سياتم بر استفاده بهينه از منابع ميافزايد ليا دقت
در پاسخهاي زير در نتي ه اين تحقيا نقش اساسي دارد ،قبالً از حان دقت جنابتالي در پر کردن اين
پرسشنامه تشکر ميشود.
در صورت تماي

به استفاده از نتي ه تحقيا ايمي

خود را در اين قامت

بنويايد.......................................:
سواالت عمومي:
نام و نام خانوادگي(در صورت تماي ):
سابقه کاري:

جنايت:
ميزان تحصيالت و رشته تحصيلي:

سواالت تخصصي:
 .چه عواملي سبب اجراي موفا بودجه ريزي عملياتي در بانک ملي مي شوند

پات:
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پيوست دوم :پرسشنامه  1گزينهاي
احتراماً ،پرسشنامه ذي با هدف جمع آوري اطالعات مورد نياز در ان ام يک پژوهش علمي براي بخشي
از پاياننامه کارشناسي ارشد رشته حاابداري با عنوان " عوامل موثر بر موفقيت بودجه ريزي عملياتي

در بانک ملي " تهيه و تدوين ميشود .از آن ا که اطالع از نقطهنظر سازنده جنابتالي جهت اعتبار
بخشيدن به يافتههاي اين پژوهش از اهميت بازايي برخوردار است ،مزيد امتنان خواهد بود که در
تکمي پرسشنامه ذي مااعدت مقتضي را مبيول فرماييد .ضمناً اين پژوهش صرفاً علمي و دانشگاهي
است و اطالعات مندرج پرسشنامه به صورت کامالً محرمانه پردازو ،و نتايج آن در قالبهاي آماري
پژوهش گزارو خواهد شد .ذکر نام و مشخصات ضرورتي ندارد ،در صورت تماي  ،جهت دريافت خالصه
} درج نماييد.

نتايج پژوهش پات الکترونيکي خود را در کادر {

پيشاپيش از همکاري صميمانه جنابتالي و از وقت گرانبهايي که براي ان ام اين کار پژوهشي صرف
ميکنيد کمال تشکر را دارم.

سواالت عمومي:
جنايت :زن ( )
سن:

مرد ( )

زير  1سال

(

بين  1-91سال

)
)

1-

سال (

) - 1

سنوات خدمت:

زير  1سال (

تحصيالت:

لياانس ( ) فوق لياانس ( ) دکتري ( )

(

)
سال (

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

بين  91- 1سال(
) بين

1-

ساير( )

سواالت تخصصي:
تحقيا از فرضيه به شر زير تشکي شده است:
 .عوام پايهاي ،رفتاري ،ساختاري و محيطي بر موفقيت بودجهريزي عملياتي بانک ملي مؤثرند.

)

سال ( )
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سواالت تخصصي
عوامل
اصلي

اجزاء عوامل اصلي
توانايي ارزيابي عملکرد در موفقيت بودجهريزي
عملياتي بانک ملي مؤثر است.

عوامل
پايه
اي(قبل از
اجرا)

توانايي پرسن و کارکنان بانک ملي در موفقيت
بودجهريزي عملياتي مؤثر است.
توانايي فني در موفقيت بودجهريزي عملياتي بانک
ملي مؤثر است.
اختيار قانوني ،رويهاي و سازماني در موفقيت
بودجهريزي عملياتي بانک ملي مؤثر است.
پييرو سياسي ،مديريتي و انگيزشي در موفقيت
بودجهريزي عملياتي بانک ملي مؤثر است.
آشنايي مديران و کارشناسان با فرآيند استقرار
بودجهريزي عملياتي در موفقيت بودجهريزي عملياتي
بانک ملي مؤثر است.
علم و ت ربه کافي مديران و کارشناسان در اجرا در
موفقيت بودجهريزي عملياتي بانک ملي مؤثر است.

عوامل
رفتاري

عالقه مديران و کارشناسان به اجرا در موفقيت
بودجهريزي عملياتي بانک ملي مؤثر است.
جاارت مديران در آشکار شدن نارسايي برنامهها و
فتاليتهايشان در موفقيت بودجهريزي عملياتي بانک
ملي مؤثر است.
آشنايي مديران با منافع اجراي بودجهريزي عملياتي در
موفقيت بودجهريزي عملياتي بانک ملي مؤثر است.

عوامل
ساختاري

سياتم حاابداري و گزارشگري مناسب در موفقيت
بودجهريزي عملياتي بانک ملي مؤثر است.
استفاده از حاابداري تتهدي در موفقيت بودجهريزي
عملياتي بانک ملي مؤثر است.

کامالً
موافق

موافق

بي
تفاوت

مخالف

کامالً
مخالف
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عوامل
اصلي

اجزاء عوامل اصلي
وجود کنترلهاي داخلي و سياتمهاي غيرمالي مناسب
در موفقيت بودجهريزي عملياتي بانک ملي مؤثر است.
شاخص هاي مناسب براي سن ش ميزان دستيابي به
اهداف در موفقيت بودجهريزي عملياتي بانک ملي
موثر است.
سياتم تشويا و تنبيه مناسب در موفقيت
بودجهريزي عملياتي بانک ملي مؤثر است.
مرتبط شدن طبقهبنديهاي عملياتي با اهداف بانک در
موفقيت بودجهريزي عملياتي بانک ملي مؤثر است.
توجه به سياتم هزينهيابي بر مبناي فتاليت در
فتاليتها در موفقيت بودجهريزي عملياتي بانک ملي
مؤثر است.
اي اد نظام جمعآوري و ت زيه و تحلي آمار و
اطالعات عملکردي بانک ملي در موفقيت بودجهريزي
عملياتي بانک ملي مؤثر است.
توجه به کارايي ،اثربخشي و صرفه اقتصادي عمليات
در موفقيت بودجهريزي عملياتي بانک ملي مؤثر است.
ان ام مطالتات تطبيقي با هدف استفاده از ت ربه
کشورهاي موفا در موفقيت بودجهريزي عملياتي
بانک ملي مؤثر است.

عوامل
محيطي

تنظيم و ارائه يک دستورالتم اجرايي سازگار با
ويژگيهاي محيطي در موفقيت بودجه ريزي عملياتي
بانک ملي مؤثر است.
اي اد پشتوانه نظري و تحقيقات کافي در موفقيت
بودجهريزي عملياتي بانک ملي مؤثر است.
وجود يک سياست و خط مشي شفاف در موفقيت
بودجهريزي عملياتي بانک ملي مؤثر است.

کامالً
موافق

موافق

بي
تفاوت

مخالف

کامالً
مخالف
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عوامل
اصلي

اجزاء عوامل اصلي
استفاده از يکي از شتب بانک ملي براي پييرو در
موفقيت بودجهريزي عملياتي بانک ملي مؤثر است.
آگاهي افراد و سازمانهاي مرتبط با بانک در موفقيت
بودجهريزي عملياتي بانک ملي مؤثر است.
الزام قانوني پاسخگويي بانک ملي به ذينفتان در
موفقيت بودجهريزي عملياتي بانک ملي مؤثر است.

کامالً
موافق

موافق

بي
تفاوت

مخالف

کامالً
مخالف

