
ارزیابی نقش میانجی ویژگی  های سازمانی در ارتباط بین فرایند 
 بودجه  بندی و عملکرد مالی در سازمان تأمین اجتماعی

 )مطالعه موردی: اداره کل غرب تهران(
سحرناز حیدری فریدنی1
تاریخ دریافت مقاله: 1397/8/14
تاریخ پذیرش مقاله:1397/11/30

 چکیده
هدف: سازمان ها، به مثابه یکی از بارزترین مشخصه های جوامع امروزی با سرعتی شگفت انگیز در حال 
تغییر و تحول هستند و در نظام کنونی ارتقای عملکرد، یکی از اهداف عمده هر سازمان زنده و فعال 
محسوب می گردد. بنابراین بررسی متغیر های اثرگذار بر آن می تواند به نحو شایانی راهنمای مدیران در 
بهبود سازمان باشد. در این تحقیق به دنبال ارزیابی نقش میانجی ویژگی های سازمانی در ارتباط بین 

فرایند بودجه بندی و عملکرد مالی در تأمین اجتماعی )مطالعه موردی: اداره کل غرب تهران( هستیم.

روش: این تحقیق از حیث نوع و ماهیت، تحقیقی توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف، از نوع تحقیقات 
کاربردی است. روش جمع آوری اطالعات نیز میدانی و پیمایشی )با استفاده از پرسشنامه( و از نوع فرضیه 
آزمایی است. در این تحقیق، مدل معرفی شده با استفاده از نمونه ای 165 تایی و با استفاده از روش 

حداقل مربعات جزئی )PLS( مورد آزمون قرار گرفته است.

به صورت  سازمان  مالی  عملکرد  بر  بودجه بندی  فرایند  معنادار  مثبت  تأثیر  بیانگر  یافته ها  یافته ها: 
مستقیم و غیرمستقیم )از طریق ویژگی های سازمانی( است. همچنین ویژگی های سازمانی نیز تأثیر 

معناداری بر عملکرد مالی دارد.

روی  بر  با سرمایه گذاری  آنها  که  می سازد  روشن  را  این حقیقت  مدیران  برای  پژوهش  این  نتیجه: 
فرایند بودجه بندی، نه تنها ضرر نمی کنند، بلکه به یک مزیت رقابتی از طریق بهبود عملکرد مالی نیز 

دست  می یابند.

واژگان کلیدی: بودجه بندی، عملکرد مالی، تأمین اجتماعی، میانجی.

1heydarisahar9@gmail.com- کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، گرایش بودجه و مالیه عمومی
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 مقدمه
بودجه برنامه مالی است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین 
اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی است که منجر به نیل به سیاست ها و هدف های سازمان 
می شود. دشمن زیاری و همکاران، )1396(. بودجه یک ابزار مدیریتی برای طراحی فعالیت  های آینده 
مدیریت است که شامل برآورد فروش، هزینه ها، تولید و غیره می باشد. کامائو1 و همکاران )2017(. 
بودجه بندی برای مشخص کردن نتایج مورد انتظار کسب و کار و خطوط عملیاتی ممکنی که در آینده 

باید برای دستیابی به این نتایج پیموده شود، انجام  می  شود. همب2 )2014(.

برقراری یک سیستم بودجه ریزی و روش صحیح اجرای آن برای دوام و بقای سازمان ها و همچنین 
بهبود عملکرد آنها حیاتی است. امروزه بودجه ریزی به صورت ابزاری حیاتی برای مدیریت صحیح 
از  و کالن  تصمیم سازان سطوح خرد  و  مدیران  آگاهی  به شمار می آید.  و خصوصی  دولتی  بخش 
شیوه های نوین بودجه ریزی، افزون بر استفاده عقالیی از منابع و تخصیص بهین  آن، بستری مناسب 
برای رشد و کارایی در دستگاه ها و سازمان های دولتی و خصوصی را فراهم می سازد و عالوه بر ارتقای 
کارایی، از اسراف و تبذیر اموال جلوگیری نموده و توزیع عادهنه و مطلوب منابع ملی را به دنبال خواهد 

داشت. ذاکری و اعتباریان )1393(.

بودجه، استانداردهای عملکرد سازمانی را برای هدایت کوشش ها و فعالیت ها در کسب و کار تأمین 
می کند. کیمونگویی3 و همکاران، )2015(. عملکرد سازمانی4 مهم ترین معیار سنجش موفقیت یک 
سازمان است که تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می گیرد در میان شاخص های عملکردی، عملکرد 
مالی از اهمیت بسزایی برخوردار است. عملکرد مالی تقریباً برای بیشتر سازمان ها، به ویژه سازمان های 
خصوصی غایت و هدف اصلی است و یکی از معیارهای مهم در ارزیابی موفقیت فعالیت ها و عملکرد 
سازمان ها به حساب می آید. عملکرد بهتر در محیط بیرونی تأثیر مثبت و معناداری بر بهبود و توسعه 

عملکرد مالی شرکت ها دارد. باش و هافمن5 )2011(.

ویژگی های سازمانی نیز از جمله عوامل مهمی به شمار می روند که می توانند در تشریح علل مؤثر 
بر افزایش یا کاهش عملکرد سازمانی به کار روند. ابودهو6 و همکاران )2013(. در جمعیت شناسی 
سازمان ها مهم ترین ویژگی های تشریح کننده علل صعود یا افول سازمانی، اندازه و سن سازمان هستند. 
از دیگر ویژگی های تأثیرگذار بر عملکرد سازمانی می توان به نوع صنعت، سبک رهبری، پراکندگی 

1-Kamau
2- Lambe
3-Kimunguyi
4-OrganizationalPerformance
5-Busch&Hoffmann
6-Abudho
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جغرافیایی، ریسک  پزیری و... اشاره کرد. نبوی و همکاران )1392(.

در سال های اخیر با توجه نوسانات و تحریم ها و... کشور، عملکرد مالی سازمان تأمین اجتماعی با 
نوساناتی همراه شده است. به عالوه در این سازمان تهیه و تصویب بودجه برای هر دوره مالی توان قابل 
توجهی از نیروهای کارشناسی سازمان ها را به خود اختصاص  می  دهد و این امر بر عملکرد مالی این 
شرکت تأثیرگذار بوده است. پرسش مدیران این شرکت  این است که چه اقداماتی می تواند عملکرد 
مالی مناسب تری را برای شرکتشان رقم بزند. لذا این تحقیق با نگاهی نوآورانه در پی ارائه مدلی برای 
ارزیابی نقش میانجی ویژگی های سازمانی در ارتباط بین فرایند بودجه بندی و عملکرد مالی است. در 
این راستا سؤال اصلی تحقیق این آست که آیا فرایند بودجه بندی بر عملکرد مالی با توجه به نقش 

میانجی ویژگی های سازمانی تأثیرگذار است؟

 مبانی نظری تحقیق
بودجه عبارت است از برنامه عملیات بر حسب مقادیر و برای یک دوره معین از زمان. به طور کلی 
بودجه ها دو نقش اصلی دارند: یکی اینکه مجوز خرج اند؛ به این معنا که به مدیران اجازه  می دهند که 
در قسمت های سازمان خود مقادیری از هزینه را به حساب بگذارند و دیگر اینکه عامل مقایسه عملکرد 
جاری اند؛ مانند معیاری که  می توان عملیات جاری را با آن کنترل کرد. این دو نقش در سیستم 
برنامه ریزی و کنترل بودجه ای در هم  می آمیزد؛ دو ابزاری که برای بقای هر سازمانی حیاتی است. 
برنامه ریزی عملیات سازمان، این اطمینان را می دهد که سازمان در مسیر درست قرار دارد. کارکنان 
سازمان هم هدف های معینی دارند که باید به آن برسند. در نبود برنامه رسمی، سازمان در مسیر 
مناسبی قرار نمی گیرد، مدیران هم از هدف ها و مسئولیت های خود آگاهی نمی یابند، ضمن اینکه 
هیچ کدام از تناسب عملیات خود با دیگر مدیران سازمان، ارزیابی درستی نخواهند داشت. اسکارلت1، 
)2005(. مراحل بودجه بندی با تنظیم برنامه متوقف نمی شود. با این کار، سازمان در مسیر درست 
قرار گرفته است، ولی مسئولیت مدیران این است که برای اطمینان از ادامه درست راه، به عملیات 

کنترلی هم اقدام کنند.
فرایند بودجه بندی

بودجه بندی را فرایند تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود  می دانند. مجموع کوشش هایی که صرف 
تدوین و تخصیص منابع  می شود، به منظور حداکثر استفاده از منابعی است که معموهً در حد کفایت نبوده و 
در اصطالح اقتصادی کمیاب هستند. جوردن و هاکبرت2 )2005(؛ بنابراین در راه رسیدن به اهداف مطلوب 
ضروری است به شیوه ای از هر یک از منابع محدود استفاده گردد که در تبدیل کل منابع به پول بتوان گفت 

1-Scarlett
2-Jordan&Hackbart
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با حداقل هزینه، حداكثر استفاده به عمل آمده است. مقدم، )1396(.

پیش بینی  بودجه ریزی  در  اصلی  هدف  بنابراین  است.  بودجه  پیش بینی  مفهوم  به  بودجه ریزی 
برای وضعیتی است كه اتفاق نیفتاده است و با توجه به اطالعات و آمار موجود قابل ارزیابی است. 
اولویت های  اساس  بر  را  محدود  منابع  تخصیص  امکان  بودجه  ازآنجاكه   .)۲۰13( وانجیرا1،  و  وارو 
برنامه ریزی شده فراهم می كند، برای سازمان ها بسیار بااهمیت است. ایرج پور و ترابی نیا، )139۲(. 
بودجه، ابزار مناسبی است برای تخصیص بهینه منابع محدود كه از هر منبعی به چه میزان و در كجا 

استفاده شود )محمد و علی۲، )۲۰13(.

ساختارها و فرایندهای تشکیل دهندة بودجه بندی باید بتوانند این هدف ها را برآورده سازند: 1. اطمینان 
اینکه منابع بودجه به سمت  از  از نظم مالی، كنترل، مسئولیت پذیری و ثبـات مالی، ۲. اطمینان 
برنامه هایی با بیشترین بازده عمومی سوق داده شده اند، 3. سـوق دادن برنامه ها به سمت كارآمدترین 
استفاده از منابع تخصیص یافته و 4. ارائة اطالعات شفاف به عمـوم مردم در خصوص برنامه ها و منابع 

مالی. میکسل و مولینز، )۲۰11 (.

بودجه ریزی در ایران، به رغم جایگاه ممتاز برنامه ریزی و اهمیتی كه بودجه در تهیه و اجرای برنامه های 
سازمانی دارد، ابزاری كارآمد نیست. خداداد حسینی و همکاران، )139۰(. فرایند تهیه و اجرای بودجه 
در نیم قرن گذشته به مسئله مسئله ای پیچیده و دشوار در مدیریت بخش عمومی و خصوصی مبدل 
شده است كه پیامدهای نامطلوب و رو به فزونی خود را بر سازمان ها تحمیل  می كند. تاناس3، )۲۰13(.

عملکرد مالی
عملکرد شركت، یک مفهوم چندبعدی كه وضعیت شركت را با توجه به رقبا در نظر می گیرد. یک 
دیدگاه جامع از عملکرد شركت هر دو بعد مالی )سود، رشد( و غیرمالی )كارایی، خالقیت، رضایت 
مشتری( را در نظر  می گیرد. لوپز و مرنو4، )۲۰11: 5۰4(. عملکرد سازمانی شاخصی است كه چگونگی 
تحقق اهداف یک سازمان یا مؤسسه را اندازه گیری  می كند. هو5، )۲۰۰8(. عملکرد سازمانی، مفهومی 
گسترده است كه آنچه را شركت تولید  می كند و نیز حوزه هایی كه با آنها در تعامل است، را در بر 
 می گیرد. به عبارت دیگر، عملکرد سازمانی عبارت است از دستیابی به اهداف سازمانی و یا اجتماعی یا 

فرا رفتن از آنها و انجام مسئولیت هایی كه سازمان بر عهده دارد. یو و راماناتان6، )۲۰15(.

1- Warue & Wanjira
2- Mohamed & Ali
3- Tanase
4- Lopez & mereno
5- Ho
6- Scarlett
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عملکرد مالی درجه یا  میزانی است كه سازمان به هدف های مالی سهام داران در راستای افزایش ثروت 
آنان نائل  می آید. خداداد حسینی و همکاران، )1385(. مشخص است كه عملکرد مالی شركت ها رابطه 
مثبت و خطی با اقدامات و فرایندهای مثبت انجام شده سازمان دارد. دلماس1 و همکاران، ) ۲۰13(. 
عملکرد مالی تقریباً برای بیشتر سازمان  ها، خاصه سازمان های خصوصی غایت و هدف اصلی است و 
یکی از معیارهای مهم در ارزیابی موفقیت فعالیت ها و عملکرد سازمان ها به حساب می آید. عملکرد 
بهتر در محیط بیرونی، تاثیر مثبت و معناداری بر بهبود و توسعه عملکرد مالی شركت ها دارد. باش و 

هافمن۲، )۲۰11(.

در بودجه سازمانی تعیین می شود كه به هر فعالیتی در سازمان چه میزان منابع مالی باید اختصاص 
داد و این امر می تواند بر عملکرد مالی سازمان تاثیرگذار باشد. سیلوا و جایاماها3، )۲۰1۲(. بهبود 
عملکرد مالی سازمان ها، نیروی عظیم هم افزایی ایجاد  می كند كه این نیروها  می تواند پشتیبان برنامه 

رشد و توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی شود. كاستوپولوسا4 و همکاران، )۲۰11(.

در جدول ذیل به برخی از مطالعات صورت گرفته در موضوع تحقیق اشاره شده است.

جدول شماره 1( خالصه برخی از مطالعات صورت گرفته در خصوص موضوع تحقیق

تحقیقات داخلی

موضوعسالمحققینردیف

بودجه ریزی 1396ریحانی و همکاران1 نظام  استقرار  چالش های  استراتایک  تحلیل  و  بررسی 
عملیاتی مورد مطالعه: شركت آب و فاضالب مشهد

خردیار و لطفی شیخ ۲
رضی

عملیاتی 1396 بودجه ریزی  به كارگیری  روی  پیش  چالش های  بررسی 
دربخش عمومی

ضیائی بیگدلی و ۳
همکاران

شهرداری ها 1394 مالی  عملکرد  بر  عملیاتی  بودجه ریزی  تاثیر  بررسی 
مطالعه موردی: شهرداری های غرب استان مازندران

بهبود عملکرد سازمان های 1393پیرایش و نوری۴ بودجه بندی عملیاتی در  نقش  بررسی 
دولتی

بانک 1393زینالی و همکاران۵ عملکرد  بر  عملیاتی  ریزی  بودجه  سیستم  تاثیر  بررسی 
BSCكشاورزی با استفاده از مدل

1- Delmas
2- Busch & Hoffmann
3- Silva & Jayamaha
4- Kostopoulosa
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تحقیقات داخلی

موضوعسالمحققینردیف

عوامل موثر بر انتخاب روش های بودجه بندی سرمایه ای در شركت های 139۲راعی و همکارن۶
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اعتمادی و دیانتی ۷
دیلمی

بررسی آثار فرهنگ سازمانی، مشاركت در بودجه بندی و سیستم های 1388
حسابداری مدیریت بر عملکرد مدیران

تحقیقات خارجی

فرآیند ۲۰18گاچوكا و همکاران۸ بین  رابطه  در  سازمانی  ویاگی های  تعدیلگر  نقش  بررسی 
بودجه بندی و عملکرد كلیساها در كنیا

استفاده از بودجه واحد یا بودجه جداگانه برای برنامه ریزی و ارزیابی ۲۰18آرنولد و آرتز9
عملکرد

توسط شركت های ۲۰13حسن10 كه  سرمایه ای  ریزی  بودجه  تکنیک های  بررسی 
تولیدی كوچک استفاده  می شود

بررسی شیوه های بودجه ریزی و عملکرد در كسب و كارهای درمانی ۲۰1۰كینگ و همکاران11
كوچک

انطباق انعطاف پذیری بودجه با كنترل بودجه ای۲۰1۰فرو و همکاران1۲

الگو گرفتن از مدل گاچوكا1 و  با  با توجه به پیشینه تحقیق در شکل )1( مدل مفهومی پاوهش 
همکاران )۲۰18( ارائه شده است.

این مدل مفهومی دارای دو دیدگاه است: اول، دیدگاه فرآیند بودجه بندی شامل اندازه گیری ویاگی های 
فرایند بودجه بندی است كه بر عملکرد تاثیر می گذارند و ایجاد ارتبا  بین روند بودجه بندی و عملکرد 
سازمان. این ویاگی ها شامل برنامه ریزی بودجه، مشاركت، ارتباطات و ارزیابی بودجه كه برای ارزیابی 
روند بودجه در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته اند. ویاگی های بودجه در مطالعات قبلی مانند 

جایاماها۲ )۲۰1۲( مورد بررسی قرار گرفته و ارتبا  آن با عملکرد سازمان تایید شده است.

دیدگاه دوم، ویاگی های سازمانی به مثابه متغیر میانجی است. انتظار  می رود كه ویاگی های سازمانی 
بر رابطه بین فرایند بودجه بندی و عملکرد مالی تاثیر بگذارد. این ویاگی ها شامل اندازه، سن، سبک 
رهبری، تکنولوژی و مشاركت مدیران در فرایند بودجه بندی است. این ویاگی ها در مطالعات قبلی 

مانند وارو و وانجیرا3 )۲۰13( بررسی شده اند.

1- Gachoka
2- Jayamaha
3- Warue & Wanjira
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شکل شماره 1( مدل مفهومی پژوهش )برگرفته از مطالعه گاچوکا و همکاران، 2018(

 روش تحقیق
بر اساس هدف، پژوهش ها به پژوهش های بنیادی و کاربردی تقسیم  می  شوند. پژوهش های کاربردی، 
پژوهشی است که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، 
روش ها، ابزارها، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی انجام  می شود. 
حافظ نیا، )1389(. ازآنجاکه هدف این پژوهش کمک به مدیران سازمان تأمین اجتماعی برای بهبود 

عملکرد مالی سازمانشان است، در نتیجه این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی محسوب می شود.

معیار دیگر این تحقیق، ماهیت تحقیق است. ماهیت تحقیق در چند دسته توضیح داده می شود که 
این تحقیق در این تقسیم بندی، توصیفی- تحلیلی و از نوع فرضیه آزمایی است. در این نوع تحقیق، 
پژوهشگر افزون بر تصویرسازی آنچه هست، به تشریح و تبیین دهیل چگونه بودن و چرایی وضعیت 

مسئله و ابعاد آن می پردازد.
جامعه آماری

جامعه آماری این تحقیق مدیران و کارکنان سازمان تأمین اجتماعی )اداره کل غرب تهران( است که 
تعداد این افراد 270 نفر است.

روش نمونه گیری
طبقه ای،  نمونه گیری  در  می شود.  استفاده  طبقه ای  تصادفی  نمونه گیری  روش  از  تحقیق  این  در 
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واحدهای جامعه مورد مطالعه در طبقه هایی که از نظر صفت متغیر همگن تر هستند، گروه بندی 
 می شوند. به این ترتیب تغییرات در درون گروه ها حداقل  می شود. معموهً برای طبقه بندی واحدهای 
جامعه، متغیری به عنوان مالک در نظر گرفته  می شود که با صفت متغیر مورد مطالعه بستگی داشته 

باشد. در این تحقیق نمونه گیری در دو طبقه مدیران و کارکنان صورت می پذیرد.
نمونه آماری

با توجه به تعداد جامعه آماری که 270 نفر است و بر اساس جدول مورگان، تعداد حداقل حجم نمونه 
برابر 159 نفر تعیین شد. اما با توجه به اینکه که ممکن است تعدادی از پرسشنامه های جمع آوری شده 
داده های ناهمگون و غیرقابل اعتماد داشته باشند و تعداد زیادی از افراد از پر نمودن پرسشنامه اجتناب 
اما 17  پرسشنامه جمع آوری شد،  تعداد 182  که  توزیع شد  نفر  میان 200  پرسشنامه  می کنند، 
پرسشنامه داده های ناموزون و گم شده زیادی داشت که در نهایت 165 پرسشنامه صحیح به مرحل  

تحلیل رسید.

روش گردآوری اطالعات
در مورد گردآوری اطالعات برای بررسی پیشینه تحقیق و مبانی نظری و ادبیات موضوع از روش 
کتابخانه ای استفاده شده است. این کار با مطالعه مقاهت داخلی و هتین، پایان نامه ها و کتب مختلف 
صورت گرفته و محقق برای تأمین بخش نظری و تئوریک مطالعات خود از این منابع بهره برده است. 
همچنین در قسمت اصلی تحقیق از روش میدانی بهره برده شده که با استفاده از پرسشنامه بود. 
برای بررسی پایایی ابزار تحقیق از »ضریب آلفای کرونباخ« بهره گرفته شده است. مقدار بحرانی این 
ضریب برابر با 0.7 است. برای سنجش روایی متغیر های نیز از آزمون متوسط واریانس استخراج شده 
بهره گرفته شده است. فرنل و هکلر مقدار بحرانی 0/4 را برای این ضریب پیشنهاد کرده اند. آذر و 
همکاران، )1391(. مقدار آلفای کرونباخ و متوسط واریانس استخراج شده برای هریک از متغیرهای 
پژوهش محاسبه شد که پایایی به دست آمده برای ابزار تحقیق بیانگر پایایی و روایی مناسب ابزار است.

AVEضریب ترکیبیآلفای کرونباخسازه ها

1.0000001.0000001.000000سن سازمان
0.7274260.8292260.549628ارزیابی بودجه

0.7101080.8213310.535790ارتباطات با بودجه
0.7513790.8576510.667657عملکرد مالی
0.8013500.8632860.560548سبک رهبری
0.8794370.9037520.512711مشارکت مدیران
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AVEضریب ترکیبیآلفای کرونباخسازه ها

0.7727650.8544800.595643مشارکت در بودجه
0.7634890.8404070.516052برنامه ریزی بودجه
1.0000001.0000001.000000اندازه سازمان

0.7106300.8223590.539390پیشرفت تکنولوژی

یافته ها
در این بخش نخست به بررسی مشخصه های جمعیت شناختی نمونه آماری و سپس به به تجزیه و 

تحلیل داده های به دست آمده پرداخته خواهد شد.
آمار توصیفی

در این بخش، مشخصات خبرگان در ابعاد جنسیت، سن، سطح تحصیالت و سابقه کاری بررسی شده 
است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آمار توصیفی نمونه تحقیق به صورت زیر است:

جدول شماره 3( آمار توصیفی نمونه آماری

جنسیتسابقه کاریتحصیالتسنردیف

0 تا 5 سال: 46کاردانی و کمتر: 14کمتر از 30 سال: 143
مرد: 123

5 تا 10 سال: 63کارشناسی: 3098 تا 35 سال: 256
10 تا 15 سال: 31کارشناسی ارشد: 3552 تا 45 سال: 339

زن: 42
بیشتر از 15 سال: 25دکتری: 1بیشتر از 45 سال: 427

آمار استنباطی
در این تحقیق برای آزمون فرضیات از معادهت ساختاری مبتنی بر واریانس با استفاده از روش حداقل مربعات 
جزئی استفاده  می شود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و Smart-PLS استفاده شده است.

مدل سازی معادهت ساختاری یکی از روش های آماری است که ابزاری برای بررسی ارتباط میان چندین 
متغیر در یک مدل را فراهم  می سازد. یک مدل معادهت ساختاری از دو مؤلفه تشکیل شده است: یک مدل 
ساختاری که ساختار ِعلّی بین متغیرهای پنهان را مشخص  می کند و یک مدل اندازه گیری که روابطی بین 

متغیرهای پنهان و متغیرهای مشاهده شده را تعریف  می کند. هوشنگی و همکاران، )2016(.

بررسی برازش بخش کلی
 )CB-SEM( برخالف روش کواریانس محور PLS در مدل سازی معادهت ساختاری به کمک روش
توسط   )GOF( برازش  نیکویی  نام  به  ولی شاخصی  ندارد  وجود  مدل  کل  برای سنجش  شاخصی 
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تننهاوس و همکاران )2005( پیشنهاد شد. این شاخص هر دو مدل اندازه گیری و ساختاری را مد نظر 
قرار می دهد و به عنوان معیاری برای سنجش عملکرد کلی مدل به کار می رود. حدود این شاخص بین 
صفر و یک بوده و وتزلس و همکاران )2009( سه مقدار 0/01، 0/25 و 0/36 را به ترتیب به عنوان 

مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای GOF معرفی نمودند.
GOF جدول شماره 4( برازش بخش کلی

ytilanummoCerauqS RGOFمتغیر

0.396-1.000000سن سازمان
-0.549628ارزیابی بودجه

-0.283189فرایند بودجه بندی
-0.535790ارتباطات با بودجه
0.6676570.306127عملکرد مالی
-0.560548سبک رهبری
-0.512711مشارکت مدیران

0.3479770.226322ویژگی های سازمانی
-0.595643مشارکت در بودجه
-0.516052برنامه ریزی بودجه
-1.000000اندازه سازمان

-0.539390پیشرفت تکنولوژی
0.5920.266متوسط

 GOF با توجه به سه مقدار 0/01، 0/25 و 0/36 که به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای
معرفی شده است، با حصول مقدار 0/452 برازش مدل کلی به صورت قوی تأیید  می شود.

تحلیل مدل ساختاری
معیار برای سنجش رابطه بین سازه ها در مدل اعداد معناداری T است. این اعداد صحت رابطه را 
نشان  می دهند و شدت رابطه بین سازه ها را نمی توان با آنها سنجید. در آن صورت  می  توان به ضرایب 
برآورد شده در مدل و روابط بین آنها استناد کرده و با بررسی سطوح معناداری مربوط، به آزمون هریک 

از فرضیه ها به طور مجزا پرداخت. غنی1 و همکاران، )2013(.

1-Ghani
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شکل شماره 2( آماره t بین متغیرهای اصلی تحقیق

شکل شماره 3( ضریب مسیر بین متغیرهای اصلی تحقیق



198

نتایج آزمون فرضیه های تحقیق
جدول زیر خالصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق را نشان  می  دهد

جدول شماره )5(. خالصه نتایج آزمون فرضیه ها

فرضیه های تحقیق
ضریب 
مسیر

رد/تأییدمعناداری

تأییدH10.4766.181: فرایند بودجه بندی تأثیر مثبت و معناداری بر ویژگی های سازمانی دارد.
تأییدH20.3723.110: ویژگی های سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی دارد.
تأییدH30.2702.417: فرایند بودجه بندی تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی دارد.

نکته مهم در ارتباط با اثر غیرمستقیم )میانجی( این است که باید هر دو ارتباط )نوآوری سازمانی با 
گستردگی نوآوری( و )گستردگی نوآوری با عملکرد صادراتی( معنادار باشند تا بتوان اثر غیرمستقیم 
را محاسبه نمود. با توجه به اینکه ارتباط بین متغیرها معنادار است اثر غیرمستقیم را  می توان محاسبه 
نمود که در ذیل مشاهده  می نمایید. شایان ذکر است که مقدار ضریب مسیر در اثر غیرمستقیم از 
ضرب دو اثر مستقیم تشکیل دهنده آن حاصل  می شود )ضریب مسیر ارتباط بین مستقل با میانجی 

ضرب در ضریب مسیر ارتباط بین میانجی با وابسته(.

جدول شماره )6(. نتیجه آزمون فرضیه های میانجی )غیر مستقیم(

نتیجه آزمونضریب مسیرفرضیه

H4: ویژگی های سازمانی نقش میانجی در ارتباط بین فرایند بودجه بندی و عملکرد 
مالی دارد.

تأیید0.177

 بحث و نتیجه گیری
بودجه بندی را »فرآیند تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود« می دانند. مجموع کوشش هایی که 
صرف تدوین بودجه و تخصیص منابع  می شود به منظور »حداکثراستفاده« از منابعی است که معموهً 
بنابراین در راه رسیدن به »اهداف  اقتصادی »کمیاب« هستند.  نبوده و به اصطالح  در حد کفایت 
مطلوب« ضرورت دارد به نحوی از هر یک از منابع محدود استفاده گردد که در تبدیل کل منابع به پول 
بتوان گفت با حداقل هزینه، حداکثر استفاده به عمل آمده است. بودجه، هدف ها و راهبردها را به صورت 
عبارت های مالی درآورده، راه اجرای برنامه و کنترل پیشرفت آنها را مشخص  می  کند. سازمان ها به سه 
دلیل عمده به بودجه بندی نیازمندند : 1- نشان دادن مفهوم مالی برنامه ها 2- شناساندن منابع مورد 
نیاز اجرای برنامه ها 3. به دست آوردن معیارهای سنجش، نظارت و کنترل نتیجه ها در مقایسه با برنامه ها 
به طور کلی نظام بودجه ریزی عملیاتی سه مشخصه  دارد: 1. چارچوب بودجه باید به نحوی باشد که 
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تصمیم گیری و اولویت بندی را تسهیل کند؛ 2. ساختار بودجه باید به نحوی باشد که پاسخ گویی را 
تقویت کند؛ 3. ساختار برنامه در یک راهبرد وسیع تر تعریف شده و به اهداف جزئی محدود نمی شود.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر فرایند بودجه بندی بر عملکرد مالی با توجه به نقش میانجی 
ویژگی های سازمانی در تأمین اجتماعی بود. به منظور رسیدن به این هدف، در بخش اول بیان مسئله 
و اهمیت و ضرورت تحقیق بیان گردید. بخش دوم به بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مرتبط با 
موضوع اختصاص یافت که این بررسی در نهایت به استخراج مدل مفهومی تحقیق انجامید. در بخش 
سوم روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری و همچنبن ابزار گردآوری اطالعات معرفی گردید. فرضیه های 
تحقیق بر اساس روابط فرض شده در مدل، در بخش چهارم مورد آزمون قرار گرفتند و مدل مفهومی 
نیز مورد سنجش قرار گرفت. به منظور آزمون فرضیه ها از پرسشنامه ای شامل 39 گویه تخصصی 
با مقیاس »لیکرت پنج گانه« استفاده شد. برای بررسی اعتبار محتوایی، پرسشنامه در اختیار اساتید 
و خبرگان امر قرار گرفت. همچنین برای سنجش قابلیت اعتماد و ابزار تحقیق، تعدادی پرسشنامه 
توزیع و ضریب آلفای کرونباخ آن محاسبه گردید که برای تمامی متغیرها باهتر از 0/7 بود که پایایی 
پرسشنامه را نشان می داد.  همچنین، از روش نمونه گیری طبقه ای برای جمع آوری داده های مورد نیاز 
استفاده شد که به حجم نمونه 384تایی منجرشد. تحلیل پرسشنامه جمع آوری شده نیز با بهره گیری 
 SPSS از روش مدل سازی معادهت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و به وسیله نرم افزارهای
و Smart-PLS صورت پذیرفت. یافته های تحقیق بیانگر تأثیر مثبت و معنادار فرایند بودجه بندی بر 

عملکرد مالی به صورت مستقیم و غیرمستقیم )از طریق نقش میانجی ویژگی های سازمانی( است.
پیشنهادها کاربردی

طبق نتایج آماری به دست آمده از تحلیل آماری پژوهش حاضر، به روشنی رابطه ی فرایند بودجه بندی، 
ویژگی های سازمانی و عملکرد مالی آشکارگردید. بنابراین واضح است که سازمان تأمین اجتماعی)اداره 
کل غرب تهران(می بایست در جهت ارتقای فرایند بودجه بندی، ویژگی های سازمانی و عملکرد مالی 
در سازمان خود تالش کنند تا بهبود در عملکرد حاصل شود. در ادامه راهبردها و راهکارهایی جهت 

بهبود هریک از عوامل تأثیر گذار بر متغیرهای پژوهش، آورده شده است.

 با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها، ویژگی های سازمانی با ضریب مسیر 0/372 و معنادری 
3/110 تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی دارد؛ ازاین رو به مدیران ارشد سازمان پیشنهاد می شود 
از سبک رهبری مشارکتی و مشارکت مدیران در فرایند بودجه بندی استفاده کنند. تدوین تمهیدات 
مناسب فرایند بودجه بندی، ویژگی های سازمانی و عملکرد مالی، مانند اتوماسیون سیستم ارائه نظرات 
بخشهای مختلف و اعالم نیاز بودجه ای آنها، به کارگیری افرادی از هر منطقه و... تسهیل دسترسی 
کارکنان به اطالعات مربوط به فرایند بودجه بندی، ویژگی های سازمانی و عملکرد مالی، جهت بهبود 
رابطه با آنها از طریق ایجاد شفافیت در تخصیص بودجه سازمان مانند ایجاد سایتی که گزارش های 
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بودجه ای ارائه شود، ارائه گزارش مصرف بودجه سال قبل به کارکنان.

 با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها، فرایند بودجه بندی با ضریب مسیر 0/270 و معنادری 
2/417 تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی دارد. مدیران و مسوهن سازمانی با تاکید بر رابطه ی 
فرایند بودجه بندی، ویژگی های سازمانی و عملکرد مالی در سازمان تأمین اجتماعی )اداره کل غرب 
تهران(، باید از از طریق شناسایی نیازها و خواسته های مشتریان و ارباب رجوع در جهت بهبود فرایند 
بودجه بندی، ویژگی های سازمانی و عملکرد مالی گام بردارند. در این راستا به مدیران سازمان تأمین 
اجتماعی )اداره کل غرب تهران( پیشنهاد می شود همراه با انجام تحقیقات و شناسایی فرایند بودجه 
بندی، ویژگی های سازمانی و عملکرد مالی، به تقویت آنها بپردازند. تدوین برنامه های آموزش و بهبود 
شرایط فرایند بودجه بندی، ویژگی های سازمانی و عملکرد مالی براساس ضعف های سازمان و استخدام 
افرادی که بتوانند فرایند بودجه بندی، ویژگی های سازمانی و عملکرد مالی را سازمان بهبود بخشند. 
توجه به فرایند بودجه بندی، ویژگی های سازمانی و عملکرد مالی و به کارگیری منابع در جهت ارتقا این 
مؤلفه ها در سازمان تأمین اجتماعی )اداره کل غرب تهران(. ایجاد ساختارهای پشتیبان برای کارکنان 
به منظور ایجاد فرایند بودجه بندی، ویژگی های سازمانی و عملکرد مالی. پیشنهاد می شود برنامه ریزی 

بودجه مشارکت در بودجه، ارتباطات با بودجه و ارزیابی بودجه در کانون توجه سازمان قرار گیرد.

 بررسی ارتباطات مختلفی که در این تحقیق در نظر گرفته شده است، درک گسترده ای از چگونگی 
تأثیرپذیری این متغیرها از یکدیگر، خاصه تأثیر فرایند بودجه بندی بر عملکرد مالی به صورت مستقیم 

و غیرمستقیم به خوانندگان خواهد داد.

این تحقیق در نظر گرفته شده است، درک  ابعاد در  از   وجود شاخص های مختلف که برای هر کدام 
گسترده ای از مؤلفه های فرایند بودجه بندی، ویژگی های سازمانی و عملکرد مالی به خوانندگان خواهد داد.

 با توجه به این که هدف نهایی بیشتر سازمان ها بهبود عملکرد سازمان است، نتایج این تحقیق به 
مدیران سازمان تأمین اجتماعی کمک خواهد کرد تا با انجام اقداماتی در راستای بهبود فرایند بودجه 

بندی، عملکرد مالی سازمان خود را بهبود بخشند.

 اختصاص بهینه منابع سازمانی همواره از مهم ترین دغدغه های مدیران به حساب می آید که با استفاده 
از نتایج ارائه شده در این تحقیق، مدیران سازمان تأمین اجتماعی دید بهتری نسبت به ابعاد متفاوت پیدا 
خواهند کرد و قادر خواهند بود تا سرمایه گذاری و اختصاص منابع را از بخش های بی تأثیر یا کم تأثیر به 
سمت سرمایه گذاری بر روی ابعادی که تأثیر زیادی بر عملکرد مالی سازمان خود خواهند داشت، سوق دهند.

محدودیت     های پژوهش
 با توجه به اینکه این پژوهش در یک بازه  زمانی محدود انجام گرفته است؛ تأثیر متغیرهای پژوهش 
بر هم دیگر نیز در همان محدوده ارزیابی شده است. ولی برای ارزیابی بهتر چگونگی تأثیر این متغیرها 
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بر هم دیگر بهتر این بود که این ارزیابی برای چند دوره و بازه زمانی طوهنی مدت تری انجام می شد تا 
اثرات و شرایط متفاوت محیطی بیشتر در نظر گرفته می شد. اما نداشتن زمان اضافی برای این تحقیق 

و محدودیت در دریافت اطالعات این امر را میسر نکرد.

 با توجه به اینکه این تحقیق در سازمان تأمین اجتماعی )اداره کل غرب تهران( انجام پذیرفته است، 
نمی توان نتایج تحقیق را به شرکت های خدماتی خصوصی و با خدمات متفاوت تعمیم داد.

 از دیگر محدودیت های این تحقیق می توان به محدودیت هایی اشاره کرد که کنترل آنها از عهده 
پژوهشگر خارج است؛ مانند انتخاب نمونه، دقت ابزار و وسایل کار.

 از سوی دیگر عوامل ناخواسته ای وجود دارند که ممکن است به گونه های مختلف، اعتبار درونی 
و بیرونی تحقیق را به مخاطره باندازند. کنترل یا حذف کامل این نوع عوامل غیرممکن است. اما 
به هر حال تالش پژوهشگر بر آن است که این عوامل را حتی اهمکان پیش بینی، شناسایی و تمام 

احتیاط   های هزم را برای کاهش آنها به کار گیرد.

 مدل مفهومی تحقیق در برگیرنده تمامی ابعاد موثر بر فرایند بودجه بندی، ویژگی های سازمانی و 
عملکرد مالی نیست؛ ازاین رو مناسب است از مؤلفه ها و عوامل موثر دیگر نیز استفاده گردد.

 سؤاهت پرسشنامه محدود بوده و نیازمند گسترش و بومی سازی بر اساس شرایط جامعه آماری است 
تا بتوان از آن در سازمان های مختلف استفاده کرد.

پیشنهادها جهت تحقیقات آتی
 نخست پیشنهاد می شود تا انجام تحقیق در چند دوره و بازه های زمانی مختلف انجام شود تا از 
این طریق تأثیر متغیرهای پژوهش بر همدیگر بهتر مورد بررسی قرار گیرد و نتایج پایداری بیشتری 

داشته باشد.

 قطعاً محقق قادر به شناسایی تمامی عوامل فرایند بودجه بندی، ویژگی های سازمانی و عملکرد مالی 
نبوده است و عواملی وجود داشته اند که دور از چشم محقق قرار گرفته اند. تحقیقات در زمینه عوامل 

شناسایی نشده  می تواند راهگشای بهبود عملکرد در این زمینه باشد.

الکترونیک،  از متغیرها همچون دولت  تأثیر تعداد بیشتری   در تحقیقات آتی همچنین می توان 
فرهنگ سازمانی و... را سنجید، تا از این طریق مدل جامع تری در این زمینه حاصل شود.

 محققان می توانند در تحقیقات آتی با رویکرد مقایسه ای، تأثیر فرایند بودجه بندی بر عملکرد مالی 
را در صنایع مختلف مورد سنجش قرار دهند.

 برای اطمینان از صحت نتایج به دست آمده  می توان این روابط را در دیگر سازمان ها و یا حتی در 
صنایع تولیدی نیز آزمود.
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