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 چکيده
های سنتی هزینه یابی ، بر حجم تولید و واحدهای محصوالت تاکید می شود و در سیستم

 یابی بر مبنای فعالیت کنند. در هزینههمچنین فرض می شود که محصوالت منابع را مصرف می

رف ها مصهایی است و فعالیتاستدالل بر این است که تولید محصوالت مستلزم انجام فعالیت

ا هبنای فعالیت ابتدا هزینه های سر بار به فعالیتمبنابراین ،در هزینه یابی بر .کننده منابع اند 

( و سپس هزینه های تخصیص داده می شود )انباشت هزینه ها تحت عنوان مخزن هزینه ها 

تخصیص یافته به فعالیتها بر اساس عاملی تحت عنوان محرک هزینه ، به محصوالت یا خطوط 

تولید تخصیص می یابد. در هزینه یابی بر مبنای فعالیت ، فعالیتهای عمده در فرایند تولید به 

رخانه اچهار طبقه سطح واحد محصول ،سطح دسته محصول ، سطح پشتیبانی محصول ، و سطح ک

 ریزی بارویکردبرنامه ریزی بودجه مدل طراحیدنبال ، در تحقیق حاضر به تفکیک می شود

توجه به نظر خبرگان و تحقیقات پیشین به ارائه ی پرسشنامه در زمینه  هستیم و با استراتژیک

بررسی  منظور ارائه ی مدلی بهبه (SEMs)مورد نظر پرداخته و با استفاده از معادالت ساختاری 

 باضریب پرداخته شد که با توجه به نتایج درارتباطوزارت نیرو عوامل استراتژی اعمال شده در 

 بامیزان مالی دربعداستراتژی مالی منابع تخصیص نحوه بخش به مربوط ضریب تاثیربیشترین

 . می باشد 459.4 تاثیر ضریب

 .رووزارت نی، بودجه ریزی، مدیریت استراتژیک، ریزی رنامهب :يديکل واژگان
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 3 عباس صالح اردستاني،  2 محمد شريف ملک زاده،  1 شهره السادات کريمي جهرمي
 احد تهران مرکزیدانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسالمی و 1
 تهران مرکزی دانشیار گروه آموزشی مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد 2
 استادیار گروه آموزشی مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی 3

 

 نام نويسنده مسئول:
 شهره السادات کريمي جهرمي

ه ريزي استراتژيک: طراحي مدل بودجه ريزي با رويکرد برنام

 مطالعه ي موردي وزارت نيرو
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 مقدمه
 مدیریتی و فرایندی است که سازمانها در قالب آن همه فعالیت عنصریاز عناصر عمده در مدیریت، برنامه ریزی است. برنامه ریزی  یکی

ه کرده و هدف از اجرای آن دستیابی ب خود رادرمورد اهداف موردنظر، راه رسیدن به آن و چگونگی طی مسیر را در یکدیگر ترکیب وادغام یها

 منابع تحت اختیار خود بایستی برنامه ریزی مناسبی داشته باشدکلیه مدیریت برای  در کلنتایج سازمانی است. 

شده است روند تغییرات و  استراتژیک ریزی برنامه رویکرد با ریزی بودجه مدل طراحیز عمده ترین عواملی که موجب نگرش جدید در ا

ها می خواهند  ست که همواره با آن مواجه اند. اگر سازمانا ادی در محیط داخلی و خارجی سازمانهاهای تکنولوژیک، اجتماعی و اقتص دگرگونی

دنبال  در این پژوهش به، بدین منظور دگوناگونی را مدنظر قرار دهنهمسو با این تغییرات باشند بایستی نگرش جامع و راهبردی داشته و الزامات 

 ارائه ی مدل بودجه ریزی با رویکرد برنامه ریزی استراتژیکو مدیریت استراتژیک وجود دارد به  بودجه ریزی آنیم تا با توجه به این ارتباط که بین

 بپردازیم.متناسب در وزارت نیرو 
 

 پيشينه ي تحقيق
ت تمام امکاناریزی عبارت است از طریقه و روش نیل به اهداف سازمانی، و به تبع آن استراتژی عبارت از همانگونه که گفته شد، برنامه

ریزی استراتژیک فرایندی است که ضمن آن اهداف از این رو، برنامه(،2001)کاپالن،نورتون، الزم برای انجام موفقیت آمیز وظایف سازمانی است

. یا به دبلندمدت سازمانی تعیین و تصمیم گیری برمبنای روشها، جهت دستیابی به این اهداف را دربرمی گیرد که از قبل پیش بینی شده ان

گیری اساسی و انجام اقدامات بنیادی است که جهت گیری فعالیتهای یک سازمان با دیگر عبارتی، تالش سازمان یافته و منظم برای تصمیم

 (1991)عجمی و همکاران،نهادها را در چارچوب قانونی شکل می دهند.

ا ه ریزی در سازمانی سازمان و محیط خارجی آن بستگی دارد. برنامهریزی استراتژیک به ماهیت، نیازهابرنامه زمانی، برای فرایند برنامه

ریزی ممکن است یک یا دو بار در سال به درقالب تولیدی و خدماتـــی انجام می گیرد که سریعاً درحال تغییراند. در چنین موقعیتی، برنامه

ارزشها، کنکاش محیطی، اهداف، استراتژی ها، مسئولیتها،  صورت یک سری مراحل جامع و جزئـی تدریجی با توجه به ماموریت، چشم انداز،

ک ریزی ممکن است در سال یکند برنامهجدول زمانی، بودجه و غیره انجام گیرد. به عبارتی، اگر سازمانی سالهای زیادی در بازار ثابت فعالیت می

از طریق اهداف، مسئولیتها، جدول زمانی، بودجه و غیره هر  ریزی درحین کارمثال، برنامه های مشخصی صورت گیرد. برای بار و فقط در بخش

 (.2012)عسگری  همکاران،شوند.به روز می سال

ریزی استراتژیک معموالً بخشی از یک برنامه کسب و کار تجاری، ریزی استراتژیک همزمان با آغاز فعالیت سازمان است. برنامهاجرای برنامه

 (2012)ایروانی و همکاران،ه مالی و عملیاتی است؛ همراه با برنامه بازاریابی، برنام

و توسعه استراتژی های منابع انسانی برای نیل به اهداف، سیاستها  مالیریزی استراتژیک فرایندی است درجهت برقراری اهداف منابع برنامه

 (2010)اسدی و همکاران،ازطریق بسیج، توسعه و نگهداری منابع انسانی.

(، به تعاریفی نوین و جدید از مدیریت بودجه ریزی می پردازد در این مقاله بیان می دارد که مدیریت .201اران )در مقاله یانگ و همک

رای ببودجه ریزی به عنوان عاملی مهم در ارتباط با عملکرد سازمان می تواند نقش به سزایی را ایفا کند، در این پژوهش به ارائه یک چارچوبی 

 ه ریزی و موفقیت پروژه ها و در پایان میزان بهره وری و سود در سازمان می پردازد.ارزیابی ارتباط بین بودج

(، به این موضوع اشاره دارد که شرکت های کوچک برای حفظ و بقای خود و ایجاد رقایت نیازمند توسعه .201در مقاله براش و همکاران )

ی باشد، در این مقاله با این رویکرد که با استفاده بهتر از منابع و مقایسه شیوه به عنوان منبعی مهم در راستای اهداف سازمان م بودجه ریزیی 

 و روش ها بین شرکت های کوچک جهانی شده و غیر جهانی شده به هدف خود که خواهان بررسی اثر منابع بر سازمان است دست می یابد.

با توجه به مطالعه ی موردی در بخش  بودجه ریزیات مدیریت (، به بررسی اثرات سیستم های اطالع.201در مقاله بیدلس و همکاران)

خواهد توانست نتایج قابل  بودجه ریزیهای عمومی می پردازد، در این مقاله به این موضوع اشاره دارد که بخش سیستم های اطالعات مدیریت 

اهش هزینه ها،افزایش ارتباطات، و کاهش زمان های صرف ارزشی را برای سازمان به ارمغان آورد بدین منظور که با تاکید بر آن می توان به ک

ایالت متحده آمریکا به این موضوع اشاره در گاه های عمومی ششده برای انجام فعالیت ها دست یافت،این مقاله با مطالعه ی موردی خود در دان

تاکید بیشتر بر روی منابع سیستم های اطالعاتی خواهند دارد که هنوز هم در این دانشگاه ها قادر به افزایش بیشتر بهره وری خود با توجه و 

 بود.
 

 روش پژوهش

 وزارت نیرو ی موردی مورد نظر در ی موردی استفاده شده است، مطالعهدر سازمان مورد نظر از مطالعه بودجه ریزیبرای بررسی مدل 

ه هدف باشد ک،پرسشنامه مورد نظر متشکل از ابعاد اصلی مدل میرسیشاخص های مورد برکه با توجه به پرسشنامه طرح با توجه به ، پرداختیم
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 ها برای بررسی صحتاست،تجزیه و تحلیل داده مورد نظردر سازمان  بودجه ریزیی این پرسشنامه شناسایی و تعریف اقدامات مدیریت از تهیه

یشتر تحقیقاتی که متکی بر اطالعات جمع آوری شده از موضوع و سقم فرضیات برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در ب

های خام با استفاده از نرم افزار شود . دادههای تحقیق محسوب میترین بخشترین و مهممورد تحقیق است ، تجزیه و تحلیل اطالعات از اصلی

 گیرند .اختیار استفاده کنندگان قرار میگیرند و پس از پردازش به شکل اطالعات در آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می
 

 استراتژي هاي مورد استفاده در سازمان -1جدول
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( می پردازیم:SEMsتاری )حال به منظور بررسی و طراحی مدل مورد نظر در سازمان با توجه به پرسشنامه حاضر و معادالت ساخ

 

 جامعه آماري
، خبرگان و تصمیم ادهواح،کارشناسان مسئول و مسئولین مدیران عم از ا کارشناساننفر ازکلیه  200در این پژوهش، جامعه پژوهش شامل 

 باشند.می و خارج سیستمخل داخدمت به مشتریان ارائه مختلف مربوط در واحدهای فرآیندهای در اجرای هستندکه گیرندگان سازمانی 

 نمونه پژوهش:

آوری داده ها  از دو در جمع،نفر برآورد شده  99نفر پرسنل شاغل حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد  200با توجه به تعداد

 ساخته استفاده شد.روش اسنادی و میدانی استفاده گردید. به منظور سنجش هر یک از مؤلفه های تحقیق از پرسشنامه محقق 

o ها: روش آماری مورد استفاده در این پژوهش تحلیل همبستگی و تحلیل عاملی روش جمع آوری اطالعات وابزار گردآوری داده

 تأییدی می باشد.

 های مورد نیاز پژوهش تهیهآوری دادهکه جهت جمعمی باشد  دراین پژوهش ابزار گردآوری داده ها یک سری پرسشنامه استاندارد

 گیرد. نمره تعلق می .تا1واستفاده شد. نحوه امتیاز دهی براساس طیف لیکرت بوده واز گزینه کامالًمخالفم تاکامالً موافقم به صورت 

 روش تجزيه و تحليل آماري
 د.استفاده گردی SEMتأییدی، تحلیل مسیر، معادالت ساختاری  یجهت تجزیه و تحلیل داده ها برای تعیین از روش تحلیل عامل

 

 روش هاي آماري
به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات جمع آوری شده از شاخص های آماری توصیفی شامل محاسبه میانگین، انحراف استاندارد و نظایر آن 

 استفاده شده است. 
 

 از پژوهش  نتايج حاصله
 با توجه به شاخص های ذکر شده در جدول باال مدل مورد نظر به شکل زیر است:

 هاشاخص هامؤلفه مفهوم
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 استراتژی

 (A)یادگیری

 Q1     های کارکنان     توسعه قابلیت

 Q2بهبود مداوم فرهنگ سازمانی   

 Q3پذیری سازمانی          انعطاف

 Q4نوسازی فرایندها                 

 استراتژی

 (B)مالی 

 Q5 فعالیت برمبنای یابی هزینه

 Q6مالی منابع تخصیص نحوه

 Q7پاسخگویی نظام

 Q8با محیط بیرونی    بودجه ریزیهای تناسب استراتژی

 استراتژی

 (C)توانمندی

 Q9های سازمان       گیریمشارکت کارکنان در تصمیم

 Q10آزادی عمل                                              

 Q11خودکنترلی یا مدیریت عملکرد                  
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 ل تحقيقمد -1شکل

 

 وزن رگرسيوني مدل -2جدول 
 

 سطح معنی داری ضریب تاثیر   

 05000 25322 استراتژی مالی ---> فعالیت برمبنای یابی هزینه

 0502 4.954 استراتژی مالی ---> مالی منابع تخصیص نحوه

 05000 3.583- استراتژی مالی ---> پاسخگویی نظام

 05002 4.502- استراتژی مالی --->    یط بیرونیهای بودجه ریزی با محتناسب استراتژی

 0503 2.954 استرااتژی توانمندسازی ---> های سازمان       گیریمشارکت کارکنان در تصمیم

 05000 007.- استرااتژی توانمندسازی ---> آزادی عمل                                              

 .0501 008. استرااتژی توانمندسازی --->                 خودکنترلی یا مدیریت عملکرد  

 0502 15239 استراتژی یادگیری ---> های کارکنان     توسعه قابلیت

 041. 734. استراتژی یادگیری ---> بهبود مداوم فرهنگ سازمانی   

 05020 101.- استراتژی یادگیری ---> پذیری سازمانی          انعطاف

 035. 696. استراتژی یادگیری ---> رایندها                 نوسازی ف
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 نتايج 
به بررسی و  مالیبعد یادگیری، توانمندی و  3با توجه به محاسبات انجام گرفته در مرحله ی قبل و با توجه به استراتژی های شرکت در 

استراتژی های تعیین شده قدم بر می  است که سازمان در راستای ارائه ی مدل در مطالعه ی موردی مورد نظر پرداختیم که نتایج حاکی از آن

خش های نیرو در ب استراتژیک دروزارت ریزی بارویکردبرنامه ریزی بودجه مدل همچنین با توجه به نتایج بیشترین تاثیر در بخش طراحیدارد و 

، همچنین در بعد استراتژی مالی داشت فعالیت برمبنای یابی نهوهزی بیرونی بامحیط ریزی بودجه هایاستراتژی مالی، تناسب منابع تخصیص نحوه

 کمترین ضریب تاثیر را دارا بودند. سازمانی پذیریوانعطاف عمل، خودکنترلی آزادی کمترین تاثیر مربوط به

کرد تغییر به نظامی عملبندی خود را در یک فرایند بهبود یا  شند نظام بودجهبسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در تال

ای و عملکرد دستگاههای اجرایی شفاف و مفهوم است، نزدیکتر سازند و از این طریق  محور یا عملیاتی که در آن ارتباط بین اعتبارات بودجه

ای ها الزام دستگاهبندی بر مبنای عملکرد بهای بودجه ای دولت و مجلس فراهم آورند. بودجه عاتی معتبر و قابل اطمینان برای تصمیماطال

ی عملکرد از بندی بر مبناشود. سیستم بودجههای دولت،میها باعث بهبود اثربخشی، کارایی و پاسخگویی برنامهاجرایی به تمرکز بر نتایج برنامه

ع ولت شده و در واقکنندگان باعث بهبود عملکرد دها و همچنین افزایش رضایت مصرفطریق استفاده از مدیریت کیفیت جامع و کاهش هزینه

های مورد انتظار توانند از منابع موجود در راستای دستیابی به هدف تر از منابع سازمان خواهد شد و مدیران می برداری اثربخش منجر به بهره

تم استقرار سیسبرداری کنند. براساس نتایج تجربی و مشاهدات انجام شده ، هدف اصلی از  تری بهره تبیین شده در بودجه به طور اثربخش

عملکرد،  بندی بر مبنایای در برابر فرایند بودجه و تخصیص آن است. بودجه بندی برمبنای عملکرد، بهبود مسئولیت پاسخگویی برنامهبودجه

 ن برنامهسئوالابزار ارزشمندی برای ایجاد درک بنیادی و اساسی از تلفیق میان منابع به کار گرفته شده و عملکرد ایجاد شده است. در نتیجه م

ا را ه ها، فرصتی برای بررسی اثر متقابل درونی میان منابع و نتایج مورد انتظار در دست دارند. این تجربه به شکل مطلوبی مدیریت کلی برنامه

 .بخشدبهبود می
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