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چكیده
طراحی فرآیند کاربردی گذر از بودجهریزی سنتی و ورودیمحور به نظام بودجهریزی خروجیمحور ،مرسوم به بودجهریزی مبتنی
بر عملکرد مستلزم توجه ویژه در تخصیص هدفمند منابع به فعالیتهاست .مزایای متعدد این شیوه از بودجهریزی و مشکالتی که
نظام بودجهریزی در ایران با آن مواجه است ،منجر شده که پیادهسازی آن برای سالیان متمادی معوق گردیده باشد .از اینرو در این
پژوهش اقدام به ارائه الگوی پیادهسازی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد با اتخاذ تکنیک دلفی فازی برای معرفی محرکهای هزینه موثر
در تسهیم منابع به فعالیتهای پلیس آگاهی و استفاده از تکنیک  FAHPجهت تعیین اهمیت آنها از طریق محاسبه اوزان مربوطه
شده است .روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ استراتژی اجراء ،پیمایشی و جامعه آماری مورد نظر خبرگان
بودجه ریزی هستند که به روش قضاوتی انتخاب گردیده است .نتایج حاصل حاکی است که در اجرای موفقیتآمیز بودجهریزی بر
مبنای عملکرد در این بخش عوامل متعددی در تسهیم منابع پلیس آگاهی به فعالیت کشف علمی جرایم دخالت دارند که از میان
آنها تعداد کمی پروندههای قضایی ،کارکنان ،دستگاهها و تجهیزات تخصصی ،متهمین و خودروها از اهمیت ویژهای برخوردارند.
واژههای كلیدی :بودجه ریزی بر مبنای عملکرد ،،دلفی فازی ،فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی ،نیروی انتظامی.
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 -1مقدمه
مطالعه منابع مرتبط با موضوع نشان میدهد که روشهای
مختلفی برای بودجه ریزی معرفی گردیده است .روند تغییرات
این روشها نشان دهنده آن است که مجریان به دنبال افزایش
پاسخگویی عمومی ،مدیریت برای عملکرد بهتر ،تمرکز به
نتایج ،مدیریت راهبردی منابع و بهبود نحوۀ تخصیص بودهاند.
اهم الگوهای معرفی شده شامل؛ بودجهریزی سنتی ،افزایشی،
برنامه ای ،بر مبنای صفر ،مستمر یا غلطان ،قابل انعطاف،
عملیاتی و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد است .بودجهریزی بر
مبنای عملکرد آخرین و مشهورترین تالش اصالحی در بخش
عمومی از دهه  0009و شاید در قرن حاضر بوده است (ملکرز و
ویالبی .)2990 ،بهگونهای که بارت و گرین ( )0001دهه
 0009را دهه بودجهریزی بر مبنای عملکرد میدانند .در طول
دهه  0009این نوع بودجهریزی ،هممعنا با بودجهریزی بر
مبنای پیامدها و بودجهریزی نتایجمحور مورد استفاده قرار
گرفته است (هرزگ .)2999 ،بودجهریزی مبتنی بر عملکرد
برای مستندسازی دستاوردها ،شیوههای عینی ایجاد و ابزار
تشخیص روشمند برای دستیابی به درکی عمیق و زیربنایی از
رابطه میان منابع بکار گرفته شده و عملکردهاست (جعفرنیا و
جاهد.)0901 ،
در کشور ایران نظام بودجهریزی از مشکالت متعددی رنج
میبرد .از عمده ترین مشکالت آن مواردی از قبیل تعریف
ارتباط دقیق بین هدفهای بودجه ساالنه با اهداف برنامه
توسعه ،اجرای روش افزایش هزینهها و گذشتهنگر بودن بودجه
بدون توجه به وظایف دستگاهها ،اجرای سلیقههای شخصی در
تعیین سقف اعتبارات دستگاههای اجرایی ،برآوردهای غیرواقعی
هزینه طرحها ،تخصیص ناعادالنه منابع و تاثیرپذیری بودجه از
سلیقههای سیاسی است (آذر ،زاهدی و امیرخانی .)0930 ،با
توجه به اینکه مهمترین مزایای بودجهریزی بر مبنای عملکرد
را شفافیت و پاسخگویی بیشتر (شه و شن ،)2992 ،طراحی
مجدد برنامهها با تمرکز بر بهبود (باباجانی و خدارحمی،
 ،)0909کمک به عقالنی ساختن تخصیصها با استفاده از
اطالعات عملکرد به منزله مبنایی برای تصمیمگیری (آذر،
امینی و احمدی )0909 ،و همتراز کردن هزینههای دولت و
هدفهای کلی (یانگ )2999 ،میدانند و همچنین در صورت
اجرای دقیق و کامل این نوع از بودجهریزی کمک به اتخاذ
تصمیمات عقالنی درباره تخصیص منابع بر اساس پیامدهای
قابل سنجش بوده که نتایج قابل انتظار دستگاههای اجرایی را
در طول زمان منعکس میکند (مشایخی ،عبدزاده و فرجی،
 ،)0909از اینرو پیادهسازی این شیوه از بودجهریزی از اهمیت
ویژه ای برخوردار است و همین امر ضرورت این پژوهش را در
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ناجا و باالخص واحد مورد مطالعه نشان میدهد .با توجه به
اینکه اجرای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و ارائه الگویی
علمی ،ساده و کاربردی برای پیادهسازی آن در دستگاههای
اجرایی طی پژوهشهای انجام گرفته پیرامون بودجهریزی بر
مبنای عملکرد به میزان زیادی مغفول مانده است ،در این
پژوهش الگوی پیادهسازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در
ناجا و مشخصاً پلیس آگاهی استانها با ترکیب تکنیکهای
مجموعه فازی (دلفی فازی و  )FAHPبرای شناسایی و تعیین
اهمیت محرکهای هزینه در سنجش و هزینهیابی فعایتها
طراحی شده است .بدین منظور نخست مبانی نظری که ارائه
الگو را از بودجه ریزی بر مبنای عملکرد به تعیین اهمیت
محرکهای هزینه سوق می دهد مرور و سپس مباحث مرتبط
با الگوسازی ارائه میگردد.
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
برای ارائه تعریفی از بودجه ریزی بر مبنای عملکرد آلن
شیک معتقد است که این شیوه از بودجهریزی به تعداد
دولتهایی که آن را بکار گرفتهاند معانی گوناگونی دارد .هر
دولت نگرش خاص خود و تعریف و روشهای مجزایی برای
وارد کردن اطالعات عملکرد به فرآیند بودجه دارد .نگرشهای
متعدد را میتوان در طیفی از سختگیرانهترین مفاهیم تا
سهلگیرانهترین آنها طبقهبندی کرد و انواع متعددی نیز میان
این دو حد جای میگیرند( .شیک .)2992 ،در ایران مفهوم
بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد عبارت است از برنامه عملکرد
ساالنه که رابطه میان میزان وجوه تخصیص یافته هر برنامه با
نتایج بدست آمده از اجرای آن را نشان میدهد (برزوزاده،
 .)13-12 :0902این بدان معنی است که با هر میزان اعتبار
تخصیص یافته به هر برنامه میبایست مجموعه معینی از
اهداف تامین شود .چنین بودجه ای باید به روشنی ارتباط بین
منابع مالی هزینه شده و نتایج حاصله را نشان دهد .ایده
اساسی زیربنای این روش این است که بودجهریزی باید برای
دست یابی به نتایج واقعی و مورد انتظار که ستانده یا پیامدها
نامیده میشود ،بجای دروندادهها انجام گردد( .گارسی و
گوالت .)2991 ،برنامهریزی ،تحلیل هزینهها و مدیریت عملکرد
از مولفههای اصلی استقرار این مدل از بودجهریزی محسوب
(شباهنگ )91-29 :0931 ،و به منظور برقراری ارتباط بین
مدیریت عملکرد و برنامهریزی ،تحلیل هزینهها و ارائه روشی
دقیق برای هزینهیابی امری ضروری است (بارزلی-91 :2990 ،
 .)20ردبوم ،شه و باس ( )2993در تحقیقی پیرامون فرآیند
درک دولتها از هزینهها ،معیارهای هزینه در کنار معیارهای
عملکرد را دو قطب بودجه ریزی بر مبنای عملکرد معرفی و
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دریافتند که بدون وجود یک سیستم هزینهیابی صحیح،
مدیریت و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد فاقد معنی است .در
این پژوهش سیستم هزینهیابی بر مبنای فعالیت ،)ABC( 0
مناسب بودجه ریزی بر مبنای عملکرد توصیف شده است.
سیستمی از هزینهیابی که قادر است اطالعات بهای تمام شده
را با دقت محاسبه ،امکان تجزیه و تحلیل بیشتر در مورد بهبود
فعالیتها و روش های کاهش هزینه را ارائه و نهایتاً از مبنای
صحیحی برای تخصیص هزینهها به فعالیتها استفاده نماید.
(برزوزاده )29-29 :0902 ،ایده ارتباط بین هزینهها و فعالیتها
در اواخر دهه  0099و اوایل  0029توسط سالمانز و استاباس
معرفی و توسط کوپر و کاپالن توسعه یافت و شیوه جدیدی
برای هزینهیابی موسوم به هزینهیابی بر مبنای فعالیت را شکل
داد (رهنمایرودپشتی و پوریوسف ABC .)0933 ،به دلیل
ویژگی های مذکور قادر است نیازمندی اطالعاتی نظام
بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد نظیر؛ تسهیم دقیقتر هزینههای
سربار بویژه در دستگاههایی که سهم هزینههای سربار نسبت
به هزینههای مستقیم بیشتر ،تعداد خدمات و فعالیتها زیاد،
امکان محاسبه بهای تمام شده هر یک از خدمات و فعالیتها و
کمک به مدیریت هزینهها و کاهش قیمت تمام شده امری
ضروری است را تامین نماید (نمازی .)0922 ،بدلیل تعدد
ماموریتها و فعالیت های ناجا ،نیازمندیهای اطالعاتی مزبور در
این دستگاه و واحد مورد مطالعه مصداق داشت و از اینرو
بودجهریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد هزینهیابی بر مبنای
فعالیت مورد تحلیل قرار گرفت.
هزینهیابی بر مبنای فعالیت نوعی روش هزینهیابی است که
ابتدا هزینهها را به فعالیتها تخصیص و سپس با توجه به
استفاده هر محصول از فعالیتها ،هزینههای مزبور به محصوالت
سرشکن میشود .این مدل از هزینهیابی مبتنی بر مفهوم
مصرف فعالیتها توسط محصوالت و مصرف منابع توسط
فعالیتهاست .ارائه سیستم هزینهیابی بر مبنای فعالیت ایجاب
میکند که سه گام اساسی شامل؛ شناسایی فعالیتها و هزینه
منابع ،منظور کردن هزینهها به فعالیتها و منظور کردن
فعالیتها به نوع هزینه (خدمات) برداشته شود (نمازی،
 .)0922اصول اولیه این سیستم شامل شناسایی فعالیت
(فرآیند یا روشی که موجب انجام کار میشود و برای عرضه
خدمت جهت تحقق هدف ساالنه برنامه اجرایی پلیس آگاهی
انجام شده ،کمیتپذیر بوده و منابع مورد نیاز آن از محل
اعتبارات هزینهای تامین میشود) ،محاسبه هزینه هر فعالیت
(از طریق شناسایی فعالیتها و مراکز فعالیتهای اصلی و
پشتیبانی و مراکز هزینه) و سپس محاسبه بهای هر خدمت بر
مبنای میزان استفاده از فعالیت است .بنابراین پیادهسازی دقیق

بودجه ریزی بر مبنای عملکرد به دقت هزینهیابی خدمات،
هزینهیابی فعالیتها ،حجم محرک هزینهها و نهایتاً صحت
محرکهای موثر در تسهیم منابع به فعالیتها بستگی دارد
(گروین .)0002 ،از این رو زیربنای اجرای صحیح هزینهیابی بر
مبنای فعالیت ،تعیین دقیق محرکهای هزینه است .محرک
هزینه عامل یا ترکیبی از عوامل تحریک کننده هزینه است که
میزان جذب هزینه توسط مراکز فعالیت را در یک رابطه علی و
معلولی نشان داده و به عنوان مبنایی برای انتساب هزینهها به
مراکز فعالیتها بکار برده میشود (هان و کیم .)2999 ،در
سیتم هزینه یابی بر مبنای فعالیت با اهمیتترین محرکهای
هزینه انتخاب میشوند .سپس مجموعه اطالعاتی ارائه میشود
که نشان دهنده نحوه توزیع محرکهای هزینه بین محصوالت
است (رهنمایرودپشتی و پوریوسف .)0933 ،در انتخاب
محرک های هزینه مناسب سه عامل حائز اهمیت است .عامل
اول؛ میزان همبستگی است که با مشاهده چگونگی مصرف
محرکهای هزینه بتوان میزان مصرف هر فعالیت را برآورد
کرد .بنابراین دقت نتایج حاصل از تخصیص هزینهها به میزان
همبستگی بین مصرف فعالیت و مصرف محرک هزینه ارتباط
دارد .عامل دوم؛ هزینه اندازهگیری است .طراحی هر نوع
سیستم اطالعاتی مستلزم مقایسه فواید آن با هزینههای
مربوطه است .هر چه ضریب همبستگی بین محرک هزینه و
میزان مصرف باالتر باشد تخصیص هزینه دقیقتر انجام خواهد
شد .و عامل سوم؛ آثار رفتاری محرک هزینه است .در انتخاب و
تعیین محرک های هزینه بایستی به آثار رفتاری آنها که منجر
به بهبود تصمیمگیری مدیریت میشود و بر رفتار سایر
تصمیمگیران نیز تاثیرگذار است بایستی توجه شود( .شباهنگ،
 .)91-29 :0931لذا هر چه فرآیند تعیین محرک هزینه
دقیقتر طی شود درک صحیحتری از انتساب هزینهها و
محاسبه بهای تمام شده واقعی را در پی خواهد داشت.
ارائه الگوی طراحی مدل برای بودجهریزی ،از دهه 0019
که ت وسط جورج دنتزی با استفاده از نظریات معادالت و
نامعادالت خطی و غیرخطی به جستجوی تکنیکهایی برای
حل برنامهریزیهای نظامی پرداخت ،شروع میشود .سپس
نیومن و کوپمن روشهای وی را ادامه دادند که به برنامهریزی
خطی منتج شد (آذر ،امینی و احمدی .)0909 ،از دهه 0019
به بعد دیگران نیز شروع به بسط مدلسازی کردند که از
مهمترین آنها در تحقیقات خارجی میتوان به مدل چارتر و
کوپر ( )0020برای سیتم بودجه طرح و برنامه ،مدل ادوادرز
( )0039برای پیاهسازی بودجهریزی بر مبنای عملکرد ،مدل لی
و شیم ( )0031برای برنامهریزی بر مبنای صفر ،مدل مین
هوکی ( )0033برای برنامه ریزی آرمانی فازی تعاملی در
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تخصیص منابع دانشگاهی ،مدل حبیب ( )0000برای اقتصاد
نیجریه ،مدل زاناکیس ( )0000برای مدلسازی ریاضی استوار،
مدل گرینبرگ و نوناماکار ( )0001برای بخش عمومی ،مدل
کواک و لی ( )0003و کابالرو و همکاران ( )0000برای
مدلسازی ریاضی استوار ،رویکردی نوین در بودجهریزی
عمومی ،همچنین در پژوهشهای داخلی میتوان به مدل آذر
( )0921برای تخصیص بودجه در سازمانهای دولتی با استفاده
از رویکرد برنامه ریزی آرمانی و رویکرد استنتاجی فازی ،مدل
آذر ،زاهدی و امیرخانی ( )0930برای پیادهسازی بودجهریزی
بر مبنای عملکرد با رویکرد پویایی سیستم ،مدل ریاضی نجفی
( )0909برای بودجهریزی در بخشهای عمومی با رویکرد
استوار ،مدل آذر و خدیور ( )0909برای بودجهریزی بر مبنای
عملکرد با رویکرد سیستم پشتیبان تصمیم هوشمند ،مدل
باباجانی و خدارحمی ( )0909برای استقرار نظام بودجهبندی
عملیاتی در دولت جمهوری اسالمی ایران ،مدل آذر ،امینی و
احمدی ( )0909برای استفاده از برنامهریزی آرمانی فازی در
بودجه ریزی دانشگاه تربیت مدرس اشاره نمود.
بررسی گسترده ادبیات موضوع در زمینه بودجهریزی به
خصوص ارائه الگویی برای بودجهریزی در دستگاههای اجرایی

نشان داد به جز پژوهشهای انجام گرفته در خصوص
بودجهریزی دانشگاهها و آنهم با استفاده از مدلهای پیچیده
ریاضی ،تاکنون پژوهشی در زمینه ارائه الگوی علمی ،ساده و
کاربردی در خصوص بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در
دستگاههای اجرایی و ناجا انجام نشده و اندک پژوهشهای
انجام گرفته دستگاه مورد مطالعه شامل پژوهشهای؛ بابایی
( )0931در مورد تحلیل ساختار فرآیند بودجهریزی در ناجا با
رویکرد نظام مند ،طالبنیا و غازانی ( )0930برای موانع و
مشکالت اجرای بودجه ریزی عملیاتی در ناجا ،جوادیان و
همکاران ( )0909برای بررسی بودجهریزی در دانشگاه علوم
انتظامی و راهکارهای اصالح آن ،صفرزاده امیر ( )0909برای
اجرای فرآیند بودجه ریزی عملیاتی در پلیس راهور ناجا است.
از این رو هدف از انجام این پژوهش آن است که برای ارائه
الگوی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با استفاده از روش
هزینهیابی بر مبنای فعالیت به تعریف محرکهای هزینه و
شناسایی موارد موثر در تسهیم منابع به فعالیتها به کمک
تکنیک دلفی فازی و تعیین اهمیت اوزان مربوطه به روش
 FAHPپرداخته شود .شکل ( )0مدل مفهومی تحقیق بر اساس
مبانی نظری و پیشینه پژوهش را نشان میدهد.

ارائه الگوی پیادهسازی بودجهریزی مبتنی بر عملکرد
مطالعه مبانی نظری مرتبط با بودجهریزی

بررسی الزامات قانونی مرتبط با بودجهریزی

مراحل اجرای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد

هزینهیابی بر مبنای فعالیت
مطالعه مبانی نظری مرتبط با هزینهیابی

الزامات قانونی در استفاده از هزینه یابی بر مبنای
فعالیت برای اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

مراحل اجرای هزینهیابی بر مبنای فعالیت

تعیین محرکهای هزینه در تسهیم منابع به فعالیت
گام اول :استفاده از روش دلفی فازی برای شناسایی محرکهای هزینه

گام دوم :استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی برای تعیین اهمیت
محرکهای هزینه

شكل  -1مدل مفهومی (شمای كلی) پژوهش بر اساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش.
 -3روش شناسی پژوهش
روش پژوهش از لحاظ هدف ،کاربردی و به لحاظ استراتژی
اجراء ،پیمایشی است .در گام اول با استفاده از تکنیک دلفی
فازی به شناسایی و دستهبندی مناسب محرکهای هزینه در
تسهیم منابع مورد نظر پرداخته شد .برای این کار از روش
کتابخانهای منابع علمی منتشره در حوزه بودجهریزی و
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هزینهیابی بر مبنای فعالیت ،دستورالعملها ،ضوابط و
بخشنامه های مرتبط مورد مطالعه قرار گرفت .منابع مصروف در
پلیس آگاهی در راستای فعالیت "کشف علمی جرایم" احصاء،
با برگزاری جلسات کارشناسی و مصاحبه با خبرگان پرسشنامه
اولیه طراحی و محرکهای هزینه ممکن شناسایی شدند .در
این فرآیند عواملی انتخاب شدند که ضمن اینکه مصادیقی
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جامع از مبنای تسهیم منابع به فعالیت باشند ،بهگونهای تعیین
که کمیتپذیر بوده و از سادگی الزم برخوردار باشند تا محاسبه
آنها دچار مشکل نگردد .در مرحله بعد عوامل موصوف به
ردههای تخصصی صاحب اعتباری ارسال و از آنها درخواست
شد تا چنانچه نظری در خصوص عوامل مذکور یا پیشنهاد
عامل جدیدی دارند در جدول طراحی شده لحاظ نمایند.
نظرات ارائه شده جمعآوری و ترتیب اثر داده شد و محرکهای
اولیه موثر در تسهیم منابع به فعالیتها در جدولی تدوین تا کار
محاسبات تسهیل گردد .بر اساس شرح فوق ،محرکهای مزبور
مشتمل بر  13آیتم مستخرج از مطالعات محقق و مصاحبههای
تخصصی انجام شده از خبرگان بود که این آیتمها در 1
سرفصل کلی تلخیص گردید .در این گام از تحقیق مناسبت
آیتمها (محرکهای هزینه) پنجگانه از دیدگاه خبرگان مورد
نظر ،بر رسی گردید .به منظور سنجش آرای خبرگان
پرسشنامه محققساخته برای آنها ارسال و در این مرحله
خبرگان به هر یک از گزینهها به لحاظ مناسبت در تاثیر آن بر
تسهیم منابع به فعالیت در یک طیف سه گزینهای (خوب،
متوسط ،ضعیف) امتیاز دادند .هر عاملی که در نهایت پس از
طی مر احل مختلف دلفی فازی امتیاز خوب را از اجماع
خبرگان کسب نمود به عنوان محرک هزینه موثر در تسهیم
منابع شناسایی گردید .چنانچه بتوان پس از اجرای مراحل
مختلف دلفی فازی به تعداد کافی محرک هزینه موثر با امتیاز
خوب دست یافت میتوان نتیجه گرفت که هدف پژوهش در
گام اول تحقق یافته و محرکهای هزینه موثر در تسهیم منابع
به فعالیت کشف علمی جرایم شناسایی گردیدهاند.
در گام دوم با استفاده از تکنینک  FAHPبه وزندهی
محرک های هزینه تایید شده در مرحله قبل (گام اول ،دلفی
فازی) پرداخته شد .در این مرحله مقایسات زوجی برای تمامی
آیتمهای فرعی و عوامل اصلی (محرکهای هزینه) از طریق
خبرگان انجام و در نهایت وزن و اهمیت هر یک از آیتمها در
عامل تشکیل دهنده و نیز در مقایسه با سایر آیتمهای فرعی
مشخص گردید .همچنین در این مرحله اهمیت و وزن عوامل
اصلی نیز توسط خبرگان تعیین شد.
جامعه آماری مورد نظر افرادی بودند که ضمن داشتن
حداقل مدرک کارشناسی مرتبط (رشتههای حسابداری،
مدیریت و علوم انتظامی با رسته آگاهی) ،دارای تجارب
ارزشمند در حرفه بودجهریزی (حداقل  09سال سابقه کاری
مرتبط) بودند( .داشتن تحصیالت آکادمیک و تجربه حرفهای
باهم).
تعداد مناسب اعضاء نکته مهمی است که در تشکیل پانل
باید به آن توجه کرد .هنگامی که بین اعضاء پانل تجانس وجود

داشته باشد ،حدود  09تا  29عضو توصیه شده است (آذر و
فرجی .)0930 ،بنابراین تعداد نمونه مورد نظر در این پژوهش
که به روش قضاوتی انتخاب گردیده برای تهیه و تایید
پرسشنامه اولیه  02نفر و برای انجام تحقیق  29نفر بود که هر
دو ویژگی فوق را دارا بودند.
 -4الگوریتم پژوهش مبتنی بر دلفی فازی
در این بخش ابتدا ر وش دلفی فازی و الگوریتم اجرای آن
تشریح و سپس نحوه ارزشگذاری متغیرهای زبانی در قالب
اعداد فازی مثلثی و محاسبات فازی جهت اجرای این روش
تبیین میگردد.
 -1-4روش دلفی فازی
هدف از کاربرد روش دلفی دسترسی به مطمئنترین توافق
گروهی خبرگان درباره موضوعی خاص است که با استفاده از
پرسشنامه و نظرخواهی از خبرگان ،به دفعات و با توجه به
بازخورد حاصل از آن صورت میپذیرد .در این روش دادههای
ذهنی افراد خبره با استفاده از تحلیلهای آماری به دادههای
تقریباً عینی تبدیل میشوند (آذر و فرجی .)0930 ،هنگامی که
این روش برای موضوعات چند بعدی ،چند هدفی و مسائل
تصمیمگیری پیچیده به کار میرود ،تکرار فراوان مراحل
زمانگیر پرسش و پاسخ برای رسیدن به اجماع نسبی نظرات،
مشکل بزرگی تلقی میشود .به طور کلی این روش دارای
ضعفهایی نظیر هزینه باال و زمان زیاد برای جمعآوری
دادههاست که برای رفع نقاط ضعف مزبور در دهه  0039روش
دلفی فازی توسط کافمن و گوپتا ابداع شد (فیضی و دهقان،
 .)0933استفاده از اعداد فازی در روش دلفی فازی بدین دلیل
مناسبت دارد که در دنیای پیرامون ما نمیتوان موضوعات را به
دو یا چند دسته سیاه و سفید تقسیمبندی کرد ،بلکه هر
موضوعی در یک طیف میگنجد .در ضمن در بسیاری از موارد
مانند بررسی کارایی ،میزان رضایتمندی و  ...استفاده از
متغیرهای زبانی توسط خبرگان ،متداولتر و راحتتر است
(جعفری و منتظر .)0932 ،کاربرد روش دلفی فازی در مسائلی
که اهداف و پارامترها به صراحت مشخص نیستند منجر به
نتایج بسیار ارزندهای میشود .ویژگی مهم این روش ،ارائه
چارچوب انعطافپذیر است که بسیاری از موانع مربوط به عدم
دقت و صراحت را تحت پوشش قرار میدهد (آذر و فرجی،
.)0930
اجرای الگوریتم دلفی بدین صورت است که معموال
خبرگان نظرات خود را در قالب حداقل مقدار ،ممکنترین
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مقدار و حداکثر مقدار (اعداد فازی مثلثی) ارائه میدهند.
سپس میانگین نظر خبرگان (اعداد ارائه شده) و میزان اختالف
نظر هر خبره از میانگین محاسبه و آنگاه این اطالعات برای
اخذ نظرات جدید خبرگان ارسال میشود .در مرحله بعد هر
خبره بر اساس اطالعات حاصل از مرحله قبل ،نظر جدیدی را
ارائه یا نظر قبلی خود را اصالح میکند .این فرآیند تا زمانی
ادامه مییابد که میانگین اعداد فازی به اندازه کافی باثبات
شوند (آذر و فرجی.)0930 ،
 -2-4تعریف متغیرهای زبانی
چون خبرگان در فرآیند دلفی باید عاملی مناسب از بین
عوامل پیشنهادی را انتخاب مینمودند ،استفاده از متغیرهایی
با ارزش قطعی آنها را در اظهارنظر دچار مشکل میکرد و از
متغیرهایی با ارزش قطعی استفاده نمیشود .لذا به نظر میرسد
استفاده از متغیرهای کیفی در قالب گزینههای خوب ،متوسط
و ضعیف این مشکل را تاحدودی حل خواهد کرد .نظر افراد
نسبت به متغیرهای کیفی مانند کم یا زیاد ،یکسان نیست.
خبرگان به لحاظ داشتن خصوصیات متفاوت ،از ذهنیتهای
متفاوت برخوردارند و اگر به گزینهها بر اساس ذهنیتهای
متفاوت پاسخ داده شود ،تجزیه و تحلیل متغیرها فاقد ارزش
میباشد ولی با تعریف دامنه متغیرهای کیفی ،خبرگان با
ذهنیت یکسان به سواالت پاسخ میدهند (فیضی و دهقان،
 .)0933بنابراین متغیرهای کیفی در قالب گزینههای خوب،
متوسط و ضعیف به صورت اعداد فازی مثلثی تعریف میشوند.
ارزشهای امکانپذیر که از طریق اعداد فازی مثلثی تعریف
شده ،برای گزینه خوب ( )1،2،0و گزینه متوسط ( )9،1،2و
گزینه ضعیف ( )0،9،1در نظر گرفته شد.
 -3-4محاسبات فازی
در هر مرحله از آزمون فازی میانگین فازی برای اعداد مثلثی
فازی  A1,A2,…,Anبه صورت زیر تعریف میشود (زنجیرچی،
:)99 :0909
رابطه )0
Am=)A1,A2,…,An(/N
در فرمول ) Ai(ai,bi,ciعدد فازی مثلثی مربوط به فرد
است و  Amمیانگین فازی مربوط به هر یک از سواالت است.
پس از محاسبه میانگین فازی برای هر یک از سواالت
پرسشنامه ،در هر مرحله برای هر فرد خبره اختالف از
میانگین جامعه با استفاده از رابطه ( )2محاسبه میشود (آذر و
فرجی:)090 :0930 ،
i

511

رابطه )2
)(Am1-Ai1,Bm1-Bi1,Cm1-Ci1

در فرمول فوق  Am1,Bm1,Cm1به ترتیب کرانههای
پایین ،وسط و باالی میانگین اعداد فازی مثلثی مربوط به هر
یک از سواالت است و  Ai1,Bi1,Ci1به ترتیب کرانههای پایین،
وسط و باالی مربوط به فرد  iاست.
سپس در مرحله بعد ،میانگین جامعه در مرحله قبل و
اختالف هر فرد خبره از میانگین جامعه ،در اختیار وی قرار
میگیرد و مجدداً هر فرد با توجه به اختالف مربوطه ،نظر خود
را تعدیل کرده یا نظر قبلی خود را تکرار میکند .حال دوباره
میانگین فازی برای مرحله جدید محاسبه و اختالف میانگین
دو مرحله برای هر سوال محاسبه میگردد و چنانچه اختالف
میانگین دو مرحله که با استفاده از رابطه ( )9محاسبه میشود
کمتر از  9/01باشد اجماع کافی در خصوص آن سوال حاصل
شده است .این مرحله تا زمان دستیابی به اجماع کافی ادامه
مییابد (آذر و فرجی.)022 :0930 ،
رابطه )9
)S(Ni,Nj)=[(a1+2a2+a3)-(b1+2b2+b3)]/4(B2-B1

در این فرمول  B2بزرگترین و  B1کوچکترین کران بین
میانگین دو مرحله است .همچنین  a1.a2.a3کرانه های پایین،
وسط و باالی مربوط به میانگین هر سوال در مرحله قبل و
 b1,b2.b3نیز کران پائین ،وسط و باالی مربوط به میانگین
مرحله جدید است.
نتایج حاصل از محاسبات فازی که در راستای اجرای
الگوریتم فازی انجام گرفته ،طبق جدول شماره ( )0ارائه شده
است.
با توجه به جدول ( )0فوق میتوان نتیجه گرفت با توجه به
اینکه اختالف نظرات خبرگان در خصوص کلیه سواالت ،طی دو
مرحله اجرای دلفی ،کمتر از  9/01شده ،اجماع کافی بین
خبرگان حاصل شده ،بنابراین اجرای دلفی فازی متوقف و در
گام اول محرک های موثر در تسهیم منابع به فعالیت کشف
علمی جرایم با روش دلفی فازی مورد شناسایی قرار گرفتند .در
گام دوم برای ارائه الگوی پژوهش از تکنیک  FAHPبه روش
چانگ استفاده و میزان اهمیت محرکهای هزینه شناسایی
شده ،اندازهگیری میگردند.
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جدول  -1تعیین محرکهای موثر در تسهیم منابع به فعالیت كشف علمی جرایم

()1/9،90/3،90/90

()1/9،20/3،20/20

()1/9،30/3،30/30

()1/9،90/3،90/90

()2/1،13/9،13/13

()2/1،29/9،29/29

()1/9،93/3،93/93

()1/9،90/3،90/90

()1/9،01/3،01/01

()1/9،32/3،32/32

()2/1،90/9،90/90

()2/1،99/9،99/99

()9/1،22/2،22/22

()1/9،29/3،29/29

()1/9،21/3،21/21

()1/9،93/3،93/93

()0/9،20/1،20/20

()0/9،29/1،29/29

()9/1،12/2،12/12

()2/1،91/9،91/91

()2/1،99/9،99/99

()1/2،99/0،99/99

()9/1،13/2،13/13

()9/1،90/2،90/90

()1/9،11/3،11/11

()9/1،09/2،09/09

()1/2،99/0،99/99

()1/9،01/3،01/01

()0/9،29/1،29/29

()9/1،92/2،92/92

()0/9،29/1،29/29

 9/99و
خوب

()9/1،11/2،11/11

 9/92و
خوب

 9/09و
متوسط

 9/91و
خوب

 9/99و
خوب

()1/9،20/3،20/20

 9/92و
خوب

 9/09و
خوب

( 9صفر)
و خوب

( 9صفر)
و خوب

()1/2،99/0،99/99

 9/99و
ضعیف

 9/92و
خوب

 9 /0و
متوسط

 9/99و
ضعیف

()0/9،90/1،90/90

 9/91و
خوب

 9/99و
ضعیف

 9/99و
خوب

 9/91و
ضعیف

()0/9،11/1،11/11

 9/92و
خوب

 9/92و
ضعیف

()1/2،99/0،99/99

فصل  – 2کد 29099

فصل  -2کد 29199

فصل  -2کد 20000

فصل  -2کد 20099

()2/1،01/9،01/01

اجرای طرحهای عملیاتی

مواد مصرفی تخصصی

()1/9،99/3،99/99

بدرقه متهمین

نگهداشت دستگاهها و تجهیزات
تخصصی

()1/2،99/0،99/99

1

9

2

 9/92و
خوب

0

ردیف

اختالف
اختالف
اختالف
اختالف
نظرسنجی
نظرسنجی نظرسنجی
نظرسنجی نظرسنجی
نظرسنجی نظرسنجی
نظرات و
نظرات و
نظرات و
نظرات و
مرحله 2
مرحله  2مرحله 0
مرحله  2مرحله 0
مرحله  2مرحله 0
نتیجه
نتیجه
نتیجه
نتیجه

نظرسنجی
مرحله 0

منابع
طبقه
بندی هزینه

تعداد
كاركنان

تعداد
خودرو

تعداد
دستگاهها

تعداد
پرونده

تعداد متهم

نتیجه و
مرحله
نظرسنجی

منبع :یافتههای تحقیق

 -5وزندهی محرک های هزینه بر اساس روش تحلیل
گسترش یافته چانگ
چانگ ( ) 0002روشی ساده را برای بسط فرآیند تحلیل
سلسله مراتبی فازی ارائه داد .این روش که مبتنی بر میانگین
حسابی نظرات خبرگان و روش نرماالیز ساعتی و با استفاده از
اعداد مثلثی فازی توسعه داده شده بود ،مورد استقبال محققین
قرار گرفت .در این روش پس از تشکیل سلسله مراتب

تصمیم گیری ،با توجه به میزان اهمیت هر معیار یا گزینه یک
عدد فازی مثلثی به آن اختصاص و ماتریسهای مقایسه زوجی
برای هر سطح از سلسله مراتب ایجاد میشود .عدد فازی مثلثی
نوع خاصی از اعداد فازی است که با استفاده از سهتایی
مرتب ) (l,m,uو رابطه ( )1تعریف میگردد .در هر عدد فازی
مثلثی  lحد پایینی u ،حد باالیی و  mنیز مقدار میانه است
(چانگ.)0009 ،

سال هفتم  /شماره بیستوششم /تابستان 7931

515

فصلنامه علمي پژوهشي دانش حسابداري و حسابرسي مديريت – انجمن حسابداري مديريت ايران

رابطه )9

رابطه )1
{

{

مراحل مختلف این روش به صورت زیر است (چانگ:0002 ،
:)092- 099
نسبت به معیار  iام با استفاده
گام  :0مقدار ترکیبی فازی
از رابطه ( )1محاسبه میشود.
رابطه )1
]

∑ ∑[

∑

که در آن به معنی ضرب گسترده دو عدد فازی است و
هر یک از اعداد فازی به دست آمده ،نشان دهنده وزن نسبی
یک معیار (یا گزینه) نسبت به یک معیار دیگر میباشد.
گام  1 :2و  2دو عدد فازیند و درجه بزرگی 2 -
) 2, 2, 2 1=(l1,m1,u1با استفاده از رابطه ( )9تعریف
می شود.

 2=(l2,m2,u2)،و
در رابطه فوق2 1) ،
) 1=(l1,m1,u1میباشد و همان طور که در شکل ()2
مشاهده میگردد d ،مختصات باالترین نقطه تقاطع بین  2و
 2است.
گام  : 9درجه امکان یک عدد فازی محدب از درجه امکان
 kعدد فازی محدب  i i 1,2,…,kبیشتر است .این مفهوم
به صورت رابطه ( )2تعریف شده است.
رابطه )2
)1

k

…,

1,

an …an
, i 1,2,…,k

k

in

k

شكل  -2درجه امكان آزادی (1

چنانچه رابطه ( )3مفروض گردد:
رابطه )3
)k

’ Ai)=min V(Si

در این صورت برای  k 1,2,…,n; k≠iبردار وزن با استفاده از
رابطه ( )0به دست میآید.
رابطه )0
’ A1 , ’ A2 ,…, An))T

511

’W

گام  :1پس از نرمالسازی’ ،Wبردار وزن نرمال شده مطابق
رابطه ( )09محاسبه میگردد که در آن  Wیک عدد غیرفازی
است.
رابطه )09
W=(d(A1),d(A2 ,…, An))T

سازگاری ماتریسهای مقایسه زوجی در فرآیند تحلیل
سلسله مراتبی یکی از مهمترین موضوعاتی است که بایستی
همواره در فرآیند تصمیمگیری لحاظ شود .در این پژوهش از
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روش سازگاری گاگوس و بوچر ( )0003استفاده شده است.
سازگاری قضاوتها در فرآیند مذکور با محاسبه نرخ سازگاری
( )CRمورد ارزیابی قرار میگیرد .این نرخ برای ماتریس
میانگین هندسی حد باال و پایین اعداد مثلثی (  ) CR gو برای
ماتریس اعداد میانی قضاوتهای مثلثی (  ) CR mاست که از
رابطه ( )00بدست میآید:
رابطه )00
CI g
RI g

CR g 

CI m
RI m

CR m 

در رابطه فوق (  ) CI gو (  ) CI mبه ترتیب شاخص سازگاری
ماتریس های میانگین هندسی حد باال و پایین اعداد مثلثی ()g
و اعداد میانی قضاوتهای مثلثی ( )mهستند و (  ) RIو ( ) RI m
نیز شاخص ماتریسهای مذکور نسبت به یک ماتریس قضاوتی
است که با استفاده از اطالعات ارائه شده در جدول شماره ()2
محاسبه میشود.

محاسبه اوزان محرکهای هزینه و تعیین اهمیت آنها .برای
انجام محاسبات فازی منابع به عنوان معیار و محرکها به
عنوان زیرمعیار با هدف تعیین اهمیت محرکهای هزینه در
تسهیم منابع به فعالیت کشف علمی جرایم در ترسیم درخت
سلسله مراتبی مورد استفاده که عالئم اختصاری آنها در جدول
شماره ( ) 9ارائه شده به صورت دو به دو و با استفاده از
مقیاسهای زبانی و فازی جدول شماره ( )1مورد مقایسه قرار
گرفتند.
جدول  -3عالئم اختصاری محرکها و منابع
منابع
عالمت
اختصاری

نام گزینه

g

جدول -2شاخصهای تصادفی )( (RIمنبع :گاگوس و

محرکها
عالمت
اختصاری

اندازه

اندازه

RI m

0/9109

9/1091
9/1913
9/1111
9/1199

RI m

RI g

0

9

9

3

2

9

9

0

0/9209

9
1

9/1309
9/2092

9/0209
9/2922

09
00

0/1901
0/1030

1

0/9229

9/9102

02

0/1192

9/1229

9

0/0009

9/9303

09

0/1111

9/1900

2

0/2321

9/1909

01

0/1009

9/1391

01

0/1039

9/1339

ماتریس

ماتریس

در صورتی که هر دوی این شاخصها کمتر از  9/0بودند
ماتریسها سازگار ،چنانچه هر دو بیش از  9/0باشند از تصمیم-
گیرنده تقاضا میشود تا در اولویتهای ارائه شده تجدید نظر
نماید و در صورتی که تنها (  CR m ) CR gبیشتر از  9/0بود،
تصمیم گیرنده تجدید نظر در مقادیر میانی (حدود) قضاوتهای
فازی را انجام میدهد (گاگوس و بوچر.)0003 ،
الگوی ارائه شده در این پژوهش پس از تعیین محرکهای
هزینه موثر در گام اول ،شامل دو مرحله اساسی دیگر در گام
دوم است .مرحله اول انجام محاسبات فازی و مرحله دوم

نام گزینه آیتمهای
فرعی

B1

مواد
مصرفی

A1

تعداد
کارکنان

9

B2

طرحهای
عملیاتی

A2

تعداد
خودروها

9

B3

نگهداشت
تجهیزات

A3

تعداد
دستگاههای
تخصصی

9

A4

تعداد
پروندههای
قضایی

20

A5

تعداد
متهمین

2

بوچر)1991 ،
RI g

تعداد

B4

بدرقه
متهمین

جدول  -4طیف فازی و عبارت كالمی متناظر به روش
سوكلی ()2112
كد عدد فاری
0

()0،0،0

عبارات
كالمی
ترجیح برابر

ترجیح کم تا
)0،0/0،1/1( 2
متوسط
9

()2،2،0

ترجیح
متوسط

كد
1

عبارات
كالمی

عدد فاری

ترجیح زیاد

()1،1،1/1

ترجیح زیاد تا
9
خیلی زیاد

()1،9/1،1

ترجیح خیلی
2
زیاد

()1،1/9،1

ترجیح خیلی
ترجیح
 3زیاد تا کامال
)9،9/1،1( 1
متوسط تا زیاد
زیاد

()2،9،1

ترجیح کامال
زیاد

()0،2،1
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در ادامه ابتدا معیارها نسبت به هدف و سپس زیرمعیارها
نسبت به معیارها با یکدیگر مقایسه و میزان برتری هر یک بر
دیگری با استفاده از اعداد فازی مثلثی مورد بررسی قرار
میگیرد .پس از تایید سازگاری مقایسههای زوجی ،وزن هر
معیار و زیرمعیار با استفاده از تحلیل توسعهای چانگ و به
کمک نرم افزار  Exellمحاسبه و متعاقباً از ترکیب خطی
وزن های نسبی معیارها و زیرمعیارها ،وزن نهایی محرکهای
هزینه تعیین میگردد.

 -6یافته های پژوهش
الگوی این پژوهش از طریق محاسبات فازی و بر اساس
الگوریتم فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی ارائه گردیده است.
بدین منظور ابتدا ماتریس مقایسات زوجی منابع نسبت به
هدف تشکیل و با انجام محاسبات مربوطه میانگین مقایسات
زوجی ،مجموع اوزان ،اوزان نرماالیز شده ،سازگاری ماتریس و
نرخ سازگاری  CR gو  CR mتعیین گردید و نتیجه این
محاسبات در جدول شماره ( )1نشان داده شده است.

جدول  -5میانگین مقایسات زوجی منابع نسبت به تعیین اهمیت محرکهای هزینه
اوزان نرماالیز
شده

نرماالیز شده

مجموع اوزان

بدرقه

نگهداشت

طرحهای

متهمین

تجهیزات

عملیاتی

مواد مصرفی

تعیین اهمیت
محرک

9/029

(،9/00 ،9/01
)9/92

(،9/19 ،9/19
)2/90

()0 ،2 ،2

(،9/21 ،9/99
)9/22

(،9/03 ،9/2
)9/02

()0 ،0 ،0

مواد مصرفی

9/199

(،9/12 ،9/92
)9/91

(،01/1 ،09
)02

()1 ،9 ،2

()0 ،2 ،2

()0 ،0 ،0

()1 ،1/1 ،9

طرحهای
عملیاتی

9/219

(،9/99 ،9/10
)9/23

(،00 ،02/1
)0/1

()1 ،1/1 ،9

()0 ،0 ،0

()9/1 ،9/1 ،0

()9 ،1 ،1/1

نگهداشت
تجهیزات

9/093

(،9/99 ،9/90
)9/91

(،0/31 ،2/1
)0/30

()0 ،0 ،0

(،9/03 ،9/2
)9/02

(،9/02 ،9/2
)9/01

()9/1 ،9/1 ،0

بدرقه متهمین

CRm=9/922

و
CRg= 9/902
منبع :یافتههای تحقیق

بر اساس نتایج جدول فوق اولویت منابع برای تعیین
اهمیت محرک هزینه عبارت است از -0 :اجرای طرحهای
عملیاتی -2 .نگهداشت تجهیزات تخصصی -9 .مواد مصرفی.
 - 1بدرقه متهمین.

و سازگار

بدین ترتیب و به طور مشابه میانگین مقایسات زوجی
محرک های هزینه نسبت به منابع برابر جدول فوق انجام که به
لحاظ رعایت اختصار در بیان یافتهها ،اوزان نرماالیز شده و نرخ
سازگاری آنها به شرح جدول شماره ( )9ارائه میگردد.

جدول  -6جدول اوزان نرماالیز شده تسهیم محرکهای هزینه به منابع (منبع :یافته های تحقیق)

511

منابع

B4

B3

B2

B1

9/299

9

9/991

9

A1

9/919

9

9/020

9

A2

9
9/023

9/101
9/131

9
9/939

9/929
9/992

A3
A4

9/199

9

9/019

9/902

A5

0

0

0

0

جمع اوزان نرماالیز شده

9/991

9/90

9/920

9/909

CRg

9/902

9/901

9/933

9/929

CRm

محرک هزینه
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بر اساس جدول فوق:
الف) اولویت محرکهای هزینه در مصرف مواد تخصصی
عبارت است از-0 :تعداد پروندههای قضائی -2 .تعداد
دستگاهها و تجهیزات تخصصی -9 .تعداد متهمین.
ب) اولویت محرکهای هزینه در اجرای طرحهای عملیاتی
عبارت است از -0 :تعداد پروندههای قضائی-2 .تعداد
کارکنان - 9 .تعداد متهمین - 1 .تعداد خودروها.
ج) اولویت محرکهای هزینه در نگهداشت تجهیزات
تخصصی عبارت است از -0 :تعداد دستگاهها و
تجهیزات تخصصی -2 .تعداد پروندههای قضائی.
د) اولویت محرکهای هزینه در بدرقه متهمین عبارت
است از -0 :تعداد متهمین -2 .تعداد کارکنان-9 .
تعداد پروندهها -1 .تعداد خودروها.
نهایتاً با ترکیب خطی وزن منابع در مقایسات زوجی با
هدف و وزن محرک ها در مقایسات زوجی با منابع ،اوزان نهایی
آنها محاسبه که نتایج مزبور به شرح جدول شماره ( )2و شکل
شماره ( )9ارائه گردیده است.
جدول  -7ماتریس اوزان نهایی محرکهای هزینه
وزن

وزن

مولفه قطعی

اولویتبندی مولفه قطعی

نهایی

نهایی

اولویتبندی

A1

9/209

2

A3

9/032

9

A2

9/931

1

A4

9/120
9/902

0
1

A5

(منبع :یافتههای تحقیق)

شكل  -3نمودار اوزان نهایی محرکهای هزینه.
بر اساس محاسبات انجام گرفته به شرح یافتههای پژوهش،
نهایتاً الگوی ارائه شده برای تعیین محرکهای هزینه به منظور
انجام فعالیت کشف علمی جرایم در پلیس آگاهی به شرح
رابطه ( )02است که در آن  )Cost Divers( CDمتغیر محرک
هزینه تعریف شده است:

رابطه )02
CD=9/029B1(9/929A3+ 9/992A4+ 9/902A5) +
9/19B2(9/991A1+9/020A2+ 9/939A4+ 9/01A5) +
9/219B3(9/101A3+ 9/131A4) + 9/093B4(9/299A1+
)9/919A2+ 9/023A4+ 9/19A5
 -7نتیجهگیری و بحث
بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد آخرین مدل اصالحی
بودجه ریزی است که در ایران مطرح شده و در ضرورت اجرای
آن با هدف بهبود مدیریت سازمانهای دولتی تردیدی نیست.
طی سال های اخیر نیز تاکید وافری در این خصوص شده است.
این تاکیدات بهویژه در بند (پ) ماده  2قانون برنامه ششم
توسعه با بیان نظام بودجه ریزی منتخب مورد توجه خاص قرار
گرفته است .بهبود مدیریت در سازمانهای دولتی مستلزم
استفاده از نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است تا به هدف
ارتقاء کارایی و اثربخشی مصرف منابع سازمانی دستیابند
(باباجانی و خدارحمی .)0909 ،شرط الزم برای اینکه اعتبارات
بر اساس عملکرد واحدهای سازمانی در راستای ارائه خدمات و
یا دستیابی به پیامدها تخصیص یابد و بدین ترتیب سازمانها
به سمت افزایش شفافیت در نحوه مصرف منابع برای انجام
فعالیتها ،تولید خروجیها و دستیابی به اهداف و استراتژیها
و نیز پاسخگویی بیشتر سوق یابند ،استفاده از سیستم صحیح
هزینه یابی بر مبنای فعالیت است .در اولین گام برای ارائه این
سیستم صحیح ایجاب میکند که پس از شناسایی فعالیتها ،با
تعریف محرکهای هزینه مناسب ،هزینه را به فعالیت منظور
کرد .به هر اندازه که فرآیند تعیین محرکهای هزینه دقیقتر
طی شود درک صحیحتری از انتساب هزینهها و محاسبه بهای
تمام شده واقعی و به تبع آن اجرای صحیح بودجهریزی مبتنی
بر عملکرد را در پی خواهد داشت .از اینرو این پژوهش برای
نخستین بار در کشور و در سازمان مورد مطالعه با بهرهگیری از
منطق فازی (تکنیک ترکیبی دلفی و فرآیند تحلیل سلسله
مراتبی) و کسب نظر خبرگان نسبت به ارائه الگوی پیادهسازی
بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد با تاکید بر اهمیت محرکهای
هزینه متعدد در تسهیم منابع به فعالیتها پرداخته شد.
نتایج حاصل از بررسیهای پژوهش نشان داد از دیدگاه
خبرگان عضو نمونه ،از بین پنج عامل اصلی مورد نظر که جمعاً
از  13آیتم فرعی تشکیل شده بودند عوامل؛ تعداد پروندههای
قضایی ،کارکنان ،دستگاهها و تجهیزات تخصصی ،متهمین و
خودروها به ترتیب با اوزان  9/902 ،9/032 ،9/209 ،9/120و
 9/931در تسهیم منابع پلیس آگاهی به فعالیت کشف علمی
جر ایم دارای اهمیت بودند .الزم به ذکر است تمامی وزنهای
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آیتمهای فرعی نیز محاسبه شده که به عنوان نمونه میتوان به
تعداد پروندههای قضایی قتل عمد ،سرقت مسلحانه ،سرقت
عادی ،دستگاههای تخصصی حفظ صحنه و کشف جرم و
پروندههای قضایی قاچاق کاالی غیرمجاز به ترتیب با اوزان
 9/990 ،9/999 ،9/919 ،9/912و  9/922که از بین  13آیتم
فرعی در پنج رتبه اول با اهمیتترین محرکهای فرعی قرار
دارند ،اشاره نمود که در این پژوهش به لحاظ تکثر محاسبات و
تعدد جداول مقایسات زوجی از ارائه نتایج  13آیتم فرعی صرف
نظر شده و صرفاً نتایج حاصل از محاسبات و مقایسات پنج
محرک هزینه اصلی که به لحاظ اهمیت دارای بیشترین وزن
بودهاند ارائه گردیده است.
با توجه به اینکه الگوی پیشنهادی در این پژوهش برخاسته
از اجماع خبرگان بودجه ریزی در دستگاه مورد مطالعه بوده و با
روش های دقیق علمی نیز به تایید رسیده ،لذا به مدیران و
سیاست گذاران این امر پیشنهاد میگردد از الگوی ارائه شده به
منظور تسهیم منابع در فرآیند بودجهریزی مبتنی بر عملکرد
استفاده نموده و برای اجرای الگوی مزبور در سایر واحدهای
تابعه نیز پیوند ناگسستنی گامهای پیادهسازی آن به شرح
مبانی نظری و یافتههای پژوهش را در نظر داشته باشند.
همانگونه که نتایج ارائه شده مبین این مطلب است که از
دیدگاه خبرگان مهمترین عوامل در تسهیم منابع پلیس آگاهی
به فعالیت کشف علمی جرایم تعداد پروندههای قضایی،
کارکنان ،دستگاهها و تجهیزات تخصصی ،متهمین و خودروها از
اهمیت ویژهای برخوردارند ،لذا ضروری است برای پیادهسازی
بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در این بخش و تخصیص
هدفمند منابع به فعالیت کشف علمی جرایم در راستای استقرار
نظم و امنیت به نقش ،اهمیت و وزن عوامل مزبور نیز توجه
جدی داشته باشند.
این پژوهش هرچند تالش ناچیزی برای ارائه الگوی
پیادهسازی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بود؛ لیکن نقطه
آغازی است برای:
 )0اجرای گامهای بعدی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و
استقرار کامل آن.
 )2تحلیل هزینه و منفعت اندازهگیری محرکهای
شناسایی شده.
 )9تمامی عالقهمندان و دلسوزان بودجهریزی برای تفکر و
تامل بیشتر در این زمینه.
 )1مراجع و مسئولینی که از نظر قانونی وظیفه اصالح و
بهینهسازی رویههای بودجهریزی و تخصیص منابع را
به عهده دارند.
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 )1محققان عزیز جهت ادامه پژوهشهای بیشتر و تفکیک
آنها در سایر دستگاهها و یا حوزههای تخصصی پلیسی
و غنای هر چه بیشتر آن.
فهرست منابع
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