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 چکيده

 و نديب بودجه در مشاركت و كارمندان عملكرد بين مثبتي رابطه سازماني، رفتار مديريت انديشمندان

 ركتمشا و زيردستان انگيزه تأثير تعيين تحقيق اين از هدف. اند كرده بيان بنگاه اهداف به حصول

 هدست ودر كاربردي پژوهشي هدف، نظر از تحقيق اين است بوده بودجه اهداف بر تعهد بر هاآن ايبودجه

 روش از آماري هاي تحليل و تجزيه و شده مطرح هاي فرضيه بررسي جهت. داد قرار علًي هاي تحقيق

 تحقيق اين آماري جامعه. است شده استفاده ها داده آوري گرد منظور به پرسشنامه ابزار از و  ميداني

 هفرضي آزمون براي نياز مورد هاي داده محقق كه ميباشد مركزي استان بهزيستي اداره كاركنان شامل

 هب توجه با و راستا اين در. است نموده آوري جمع جامعه اين از پرسشنامه از استفاده با را تحقيق هاي

 كه دش توزيع اعضا تمامي بين پرسشنامه و نشده گيري نمونه به اقدام بررسي مورد جامعه بودن محدود

 نرم از و ساختاري معادالت روش از ها فرضيه آزمون براي. است شده كامل پرسشنامه 222 تعداد نهايتا

 است،كه بوده آن از حاكي نتايج ها داده تحليل و تجزيه به توجه با. است شده استفاده ليزرل افزار

 بر كاركنان انگيزه. دارد تاثير اي رويه عدالت و توزيعي عدالت كاركنان، انگيزه بر بودجه در مشاركت

 دعملكر و اي رويه عدالت بر توزيعي عدالت همچنين دارد و تاثير مديريتي عملكرد و توزيعي عدالت

 ..دارد تاثير مديريتي عملكرد بر اي رويه عدالت همچنين و. دارد تاثير مديريتي

 .تعهد به اهداف بودجه اي،بودجه انگيزه زيردستان، مشاركت :يديکل واژگان
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 4، رسول صریحی3حميده عباسی، 2 مریم ایسوند ، 1آمنه مالمير

 .ايران فراهان، اسالمي، آزاد دانشگاه فراهان، واحد مديريت، گروه استاديار 1
 .ايران اراک، اسالمي، آزاد دانشگاه اراک، واحد مديريت، گروه 2
 .ايران قم، قم، مهر طلوع عالي آموزش مجتمع مديريت، دانشكده مديريت، گروه 3
 .تهران، ايران اسالمي، آزاد دانشگاه علوم و تحقيقات، واحد مديريت، گروه 4

 

 نام نویسنده مسئول:
 آمنه مالمير

  هاآن ايبودجه مشارکت و زیردستان انگيزه تأثير تعيين

 بودجه اهداف بر تعهد بر

 مرکزي( استان بهزیستی اداره کارکنان)مطالعه موردي 

 13/6/1332تاريخ دريافت: 

 6/3/1332تاريخ پذيرش: 
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 مقدمه
 نظام يک هب تغيير يا بهبود فرايند يک در را خود ريزيبودجه نظام دارند تالش دنيا توسعه حال در و يافتهتوسعه كشورهاي از بسياري

 ازندس ترنزديک است، درک قابل و شفاف اجرائي هايدستگاه عملكرد و ايبودجه اعتبارات بين ارتباط آن در كه عملياتي يا محور عملكرد

 )3 ،1321زارع، و كارگر) آورند فراهم دولت ايبودجه تصميمات براي اطميناني قابل و معتبر اطالعاتي پشتوانه طريق اين از و

 يح،صح ريزيبرنامه به اقدام خصوص به منطقي تدابيري اعمال جهت را اجرايي هايدستگاه نياز حاضر عصر هايپيچيدگي و تحوالت

 ننوي هايروش از استفاده. است ساخته مطرح زيردستان هاينيازمندي به مربوط امور در هماهنگي ايجاد و علمي مديريت و گيريتصميم

. تاس مؤثر هاسازمان آتي اهداف پيشبرد در كند،مي جلوگيري هاسازمان پول اسراف و كاركنان كار كندي از كهاين بر عالوه بنديبودجه

 توزيع جامعه مطلوب اهداف بين در مطلوب و عادالنه نحو به را ملي منابع توانندمي طريق اين از هاسازمان و بوده مؤثر بسيار نيز

 (5 ،1331عباسي، و راجي.)نمايندمي

 موفق عملكرد مالک كه است سازمان در استراتژي ها و اهداف انداز، چشم تحقق به كمک راه هاي جستجوي در امروز مديريت دانش

 با اخير هاي سال در كه است عملكرد گيري واندازه سنجش سازمان، در مديريت زنجيره هاي حلقه مهمترين از يكي. مي شوند محسوب

 عملكرد اهميت(. 41 ،1331 افشارنژاد، و فقيهي) دارد درسازمان عملكرد مبحث به جامع نگاهي و شده جايگزين عملكرد مديريت مفهوم

 در ازمانيس عملكرد پردازان، نظريه اكثر. دارد كار نيروي سالمت و بهداشت نيز و سازمان پيشرفت و بهبود در كه است نقشي دليل به نيز

 عملكرد از بخشي نيز شغلي رضايت زيرا اند پرداخته آن سازنده عوامل و عملكرد نظرية تبيين به پرسش هايي چنين به پاسخ براي تالش

 است. تأثيرگذار فعاليت در انسان هاي احساس بر انسان فعاليت از بيرون پيرامون سرشت و است

 

 تحقيق ضرورت و مساله بيان
 اجراي براي هاهزينه پرداخت و درآمد كسب از اعم خود مالي هايفعاليت تمام هاسازمان زيرا است، سازمان حياتي شاهرگ بودجه

 هايفعاليت و هابرنامه همه نمايتمام آيينه بودجه بنابراين دهند،مي انجام بودجه قانون چهارچوب در را خود متنوع و متعدد هايبرنامه

 يا و هاتقسم مديران مسئوليت و استقالل شناسايي بر عالوه بنديبودجه. كندمي ايفا سازمان توسعه در مهمي بسيار نقش و است سازمان

 مؤسسه يا اقتصادي واحد نهايي اهداف جهت در بنديبودجه. نمايدمي ترغيب نيز شركت اهداف به دستيابي جهت در را هاآن ها،بخش

 با شود،مي گرفته بكار كنترل و ريزيبرنامه ابزار عنوان به كه بنديبودجه اگر و گيرددربرمي را مهم عوامل كليه معموالً و گرفته صورت

 (12 ،2212، بيكر و سباسدين)گردد.  واقع مؤثرتر كه رسدمي نظر به گيرد انجام پرسنل مشاركت

 ققمح زماني مهم اين و است ناپذيراجتناب امري منابع بهينه استفاده اقتصاد امروزي شرايط خصوصاً منابع، محدوديت به توجه با

 اهداف به دستيابي جهت الزم كنترل و دهنده انجام منابع از استفاده جهت دقيقي ريزيبرنامه.... و مؤسسات و هاشركت كه گرددمي

 بنديودجهب در مشاركت جهت زيردستان در انگيزش ايجاد براي ريزيبرنامه و كنترل هايسيستم اثربخشي. نمايند اعمال را شدهريزيبرنامه

 ملكردع با ارتباط در بنديبودجه  در مشاركت است ممكن هاآن وسيله به كه شناختي انگيزشي هايمكانيسم زيرا است بااهميت موضعي

 شرايط رکد بندي،بودجه اهميت به زيردستان آشنايي: از عبارتند زيردستان در انگيزش اين هامكانيسم كند،مي پذيرامكان باشد زيردستان

 باشد.مي... و شغلي

 وظايف بايد اهداف اين تحقق براي. است سازماني هايويژگي شناخت به كمک ريزيبودجه امر در كاركنان مشاركت اهداف مهمترين

 و نابعم تخصيص با و شودمي انجام ريزيبودجه ها،برنامه تحقق براي. شود ريزيبرنامه اهداف تحقق براي و بشناسند بدرستي را هاسازمان

 تعهد بر هاآن ايبودجه مشاركت و زيردستان انگيزه تأثير تعيين موضوع  اين اهميت .گيردمي انجام درستي به امر اين دستانزير مشاركت

 نتايج هك باشدمي سنجش قابل پيامدهاي براساس سازماني منابع تعهد و تخصيص درباره تصميمات اتخاذ به كمک بنديبودجه اهداف بر

 هرقدر د،باشمي كنترل و ريزيبرنامه بندي،بودجه اصلي وظايف كه آنجا از و .كندمي منعكس زمان طول در را دستگاه( عملكرد) انتظار قابل

 اين هب پاسخ منظور به. رساند خواهد ياري بيشتر وظايفش انجام در را مديريت گرفت، بهره مؤثرتري نحو به( بودجه) ابزار اين از بتوان كه

 تا ديمش آناست؟ از اين رو بر مؤثر بودجه اهداف تعهد بر پذيرد انجام كاركنان مشاركت مطالعه مبناي بر بنديبودجه فرايند اگر كه سؤال

 .   دهيم انجام بودجه اهداف تعهد بر هاآن ايبودجه مشاركت و زيردستان انگيزه تأثير تعيين عنوان تحت تحقيقي
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 فرضيه تحقيق
 .دارد تاثير كاركنان انگيزه بر بودجه در مشاركت: اول فرضيه

 .دارد تاثير توزيعي عدالت بر بودجه در مشاركت: دوم فرضيه

 .دارد تاثير اي رويه عدالت بر بودجه در مشاركت: سوم فرضيه

 .دارد تاثير توزيعي عدالت بر كاركنان انگيزه: چهارم فرضيه

 .دارد تاثير مديريتي عملكرد بر كاركنان انگيزه: پنجم فرضيه

 .دارد تاثير اي رويه عدالت بر توزيعي عدالت: ششم فرضيه

 .دارد تاثير مديريتي عملكرد بر توزيعي عدالت: هفتم فرضيه

 .دارد تاثير مديريتي عملكرد بر اي رويه عدالت: هشتم فرضيه

 

 مدل مفهومی تحقيق
 بيان بنگاه اهداف به حصول و بندي بودجه در مشاركت و كارمندان عملكرد بين مثبتي رابطه سازماني، رفتار مديريت انديشمندان

در  مشاركت است ممكن ها آن وسيلة به كه شناختي و انگيزشي هاي مكانيسم تجربي، تحقيق چندين در رابطه، اين بررسي در اند. كرده

معمو حسابداري تجربي تحقيقات كه ( بحث كردند1322) 1كرن و است. ليائو مطالعه شده باشد كارمندان عملكرد با ارتباط در بندي بودجه

 2مرچنت كه حالي است در اين اند. بوده پيچيده و كلي صورت به نتايج حاصل و داشته تمركز بندي بودجه در مشاركت آثار انگيزشي بر ال

 مشاهده را ايرابطه ( چنان1326) 3براونل و مكينز اما شناسايي كرد؛ انگيزه و بندي بودجه در مشاركت بين را ( رابطه مثبتي1321)

 وسيله به كه بپردازند بندي بودجه در مشاركت از ناشي عملكرد از هايي جنبه بررسي به بايد آتي تحقيقات كنندمي آنها پيشنهاد نكردند.

 عملكرد و مشاركت بين رابطه توضيح در شناختي عوامل نقش بررسي به حسابداري در زيادي تحقيقات .نيستند توضيح قابل انگيزه عامل

 كند مي شود. بيانمي تعديل 5سختي شغل وسيله به بندي بودجه در مشاركت و بين عملكرد رابطه كه ( دريافت1323) 4ميا .اند پرداخته

 با اطالعات بندي، بودجه در مشاركت زيرا كند؛مي تشديد را عملكرد و بندي بودجه در مشاركت بين رابطه شغل، پيچيدگي احساس كه

 بودجه در مشاركت بين مثبتي رابطه كه دريافت ميا مياني، مديران سطح رفتار بررسي با سازد. مي فراهم پيچيده وظايف براي را ارزشي

 حمايتيـان از اركـ يكي سازمان بهزيستي نكهي. حال با توجه به ادارد وجود باشد باال وظيفه پيچيدگي كه زماني براي فقط عملكرد و بندي

ان جهت دستان سازمزيرافراد ) يرونيب يرفتارها جهيو در نت يدرون اتيبه ذهن ،انگيزشي عوامل شتريبا شناخت ب يستيبايكشور است م

ريزي دستان براي مشاركت در بودجهزير انگيزه ريثأها تدگاهيد نهيبه صيبرد و موجبات تشخ يشده پ حســابو  يعلم ي( به صورتمشاركت

 بندي است.تعهد افراد بر اهداف بودجه، سازمان

 
 مدل مفهومی تحقيق -1نمودار

                                                           
1- Kren & Liao 
2- Merchant 
3- Mcinnes&Brownel 
4- Mia 
5- Job difficulty 
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  پژوهش روش
 گيرد. جامعه مي قرار علّي تحقيقات دستة در روش و ماهيت لحاظ است و از كاربردي تحقيقات نوع از هدف مبناي بر پژوهش اين

 قداما بررسي مورد جامعه بودن محدود به توجه با و راستا اين در باشد. مي مركزي استان بهزيستي اداره كاركنان شامل تحقيق اين آماري

 .است شده كامل پرسشنامه 222 تعداد نهايتا كه شد توزيع اعضا تمامي بين پرسشنامه و نشده گيري نمونه به

 املش توصيفي سواالت بخش دو در شده طراحي پرسشنامه. اند شده گردآوري پرسشنامه از استفاده با تحقيق اين نياز مورد هاي داده

 پژوهشي بخش در شده مطرح سواالت.باشد مي سوال 22 شامل تحقيق اصلي سواالت و( كاري سابقه و تحصيالت سن، جنسيت،)سوال 4

 .اند شده بندي امتياز ليكرت اي گزينه پنج طيف از استفاده با

 

 همکاران در کار به عالقه روحيه افزایش و انگيزه ایجاد عوامل
 جهت انگيزه و عالقه همكاران ساير در بتوانيم تا دارد حسني چه سازمان در ما حضور كه بدانيم بايد ما كار، محيط از شناخت -1

 .كنيم ايجاد سازمان در حضور

 .خود جايگاه و گري تصدي حوزه به تسلط داشتن و آشنايي-2

 .كار نتيجه از هراس نداشتن و پشتكار داشتن-3

 .مفيد خدمت ارائه و امور بهبود جهت در مشكالت به مثبت نگاه-4

 .كند مي كار در عالقه ايجاد خود زندگي در بودن هدفمند و پذيري مسئوليت صداقت،-5

 پرسنل بايد يعني هستند مندتر عالقه سازمان و كار به افراد نوع اين كار، انجام نحوه در داشتن مشاركت-6

 .باشيم داشته مستمر حضور سازي تصميم در نيز خود و شوند داده دخالت ها گيري تصميم در

 .فرد يا سازماني مجموعه از پيشنهاد اخذ-1

 .دارد قرار هم ما اعتقادي اصول جزء خود موضوع اين و داريم قرار نظارت تحت هميشه كه موضوع اين احساس-2

 .شود مي همكاران و رجوع ارباب به گذاشتن احترام به منجر كه سازمان در داشتن احترام -3

 .است( ع) ائمه محاسن از اي روحيه چنين داشتن و شود مي شدن عالقه بي از جلوگيري باعث باطراوت و شاداب روحيه داشتن-12

 .آن كردن بارور و سازمان در نو پديده ايجاد يعني نوآوري و خالقيت و تفكر قدرت كردن بارور-11

 .همكار و مشتري با سريع و بموقع بودن زودجوش يا طعمومي رواب داشتن-12

 .است شخصي و فردي رفتار دهنده نشان كه كار در دقت و نگاه و صحبت طرز-13

 (.35 ،1334 آراني، زهتاب) مي شود كار شدن بخش لذت موجب كه اصول همه از استفاده-14

 

 داده ها تحليل و تجزیه
 آماري تكنيک ساختاري معادالت. است گرفته صورت ساختاري معادالت يابي مدل از استفاده با حاضر پژوهش هايفرضيه آزمون

 .كندمي آزمون خطي معادله دستگاه با را علّي هايمدل متغيرها، بين علّي روابط وجود درباره هاييفرضيه پايه بر كه است مناسبي

 ستقيمم گونه اي به شده مشاهده يا( مستطيل) آشكار متغيرهاي. مي شوند تبديل آشكار و پنهان ي دسته دو به مدل اين متغيرهاي

نمي  اندازه گيري مستقيم گونه اي به نشده مشاهده يا( بيضي) پنهان متغيرهاي كه حالي در مي شود، گيري اندازه پژوهش گر وسيله به

 سازه سري کي بيانگر پنهان متغيرهاي. مي شوند استنباط شده گيري اندازه متغيرهاي بين همبستگي هاي يا روابط اساس بر بلكه شوند،

 شاهدهم و ساخته شده مشاهده متغيرهاي ساير طريق از و نيستند مشاهده قابل مستقيماً كه انتزاعي مفاهيم مانند هستند تئوريكي هاي

 .   شوند مي تقسيم دهنده جريان يا برونزا متغيرهاي و گيرنده جريان يا زا درون متغيرهاي نوع دو به خود نوبه به پنهان متغيرهاي. شوند مي
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 مدل ضرایب براي t آماره -2نمودار

 

. شود گرفته نظر در برونزا متغير يک هم و زا درون متغير يک عنوان به هم تواند مي ساختاري معادالت مدل سيستم در متغير هر

 گونه چهي كه است متغيري برونزا متغير مقابل در. پذيرد مي تأثير مدل در موجود متغيرهاي ساير جانب از كه است متغيري زا درون متغير

 بضراي يا و اعداد  ساختاري معادالت نمودارهاي در. گذارد مي تأثير خود بلكه كند نمي دريافت مدل در موجود متغيرهاي ساير از تأثيري

 متغيرهاي و( بيضي) پنهان متغيرهاي بين روابط كه هستند گيري اندازه معادالت عنوان تحت اول ي دسته. شوند مي تقسيم دسته دو به

 .گويند عاملي بارهاي اصطالحاً را معادالت اين. باشند مي( مستطيل) آشكار

. وندش مي استفاده فرضيات آزمون براي و باشند مي پنهان و پنهان متغيرهاي بين روابط كه هستند ساختاري معادالت دوم ي دسته 

 استاندارد ضرايب (3) نمودار در همچنين. مي دهد نشان را فرعي هاي فرضيه براي گيري اندازه و ساختاري مدل براي t ضرايب (2نمودار)

 و مستقل متغير عنوان به(( BP) بودجه  در مشاركت) متغير شده ارائه مدل به توجه با. است شده ارائه تحقيق متغير هاي از يک هر براي

 .باشند مي وابسته متغير عنوان به(( MP)مديريتي عملكرد و( PJ)اي رويه عدالت ،(DJ)توزيعي عدالت ،(MO)انگيزه) متغيرهاي
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 گيري اندازه و ساختاري مدل استاندارد ضرایب -3نموار

 

 اول فرضيه آزمون
 مشاركت در بودجه بر انگيزه كاركنان تاثير دارد.ادعاي محقق: 

 فرض آماري:

  0H:نداردمشاركت در بودجه بر انگيزه كاركنان تاثير 

  1H:داردمشاركت در بودجه بر انگيزه كاركنان تاثير 

 نتایج مربوط به فرضيه اول -1جدول 

 نتيجه ضریب استاندارد tآماره  نوع مسير

 تاثير مثبت و معني دار 43/2 12/5 گاما

 

( قرار ندارد بنابراين مي توان نتيجه گرفته -36/1، 36/1) بي معني ( بوده و اين مقدار در بازه12/5برابر با ) tبا توجه به اينكه آماره 

ر دارد.  از سوي ديگر مسيمشاركت در بودجه تاثير معناداري بر انگيزه كاركنان كه اين فرضيه معنادار است. از اين رو مشخص مي شود كه 

وع ک متغير مستقل و يک متغير وابسته مي باشد از نبا توجه به اينكه بين يمشاركت در بودجه و انگيزه كاركنان مطرح شده بين دو متغير 

مشاركت در بودجه تاثير ( و مثبت و معنادار مي باشد. با توجه به نتايج به دست آمده از اين فرضيه مشخص مي شود كه 43/2گاما بوده )

 داشته و اين فرضيه پذيرفته مي شود.مثبتي بر انگيزه كاركنان 
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 دومآزمون فرضيه 
 مشاركت در بودجه بر عدالت توزيعي تاثير دارد. ادعاي محقق:

 فرض آماري:

  0H:نداردمشاركت در بودجه بر عدالت توزيعي تاثير 

  1H:داردمشاركت در بودجه بر عدالت توزيعي تاثير 
 

 دومنتایج مربوط به فرضيه  -2جدول 
 

 نتيجه ضریب استاندارد tآماره  نوع مسير

 معني دارتاثير مثبت و  32/2 32/2 گاما

 

( قرار ندارد بنابراين مي توان نتيجه گرفته -36/1، 36/1) بي معني ( بوده و اين مقدار در بازه32/2برابر با ) tبا توجه به اينكه آماره 

مسير از سوي ديگر  دارد.مشاركت در بودجه تاثير معناداري بر عدالت توزيعي كه اين فرضيه معنادار است. از اين رو مشخص مي شود كه 

اشد از نوع ببا توجه به اينكه بين يک متغير مستقل و يک متغير وابسته ميمشاركت در بودجه و عدالت توزيعي مطرح شده بين دو متغير 

مشاركت در بودجه تاثير شود كه ( و مثبت و معنادار مي باشد. با توجه به نتايج به دست آمده از اين فرضيه مشخص مي32/2گاما بوده )

 داشته و اين فرضيه پذيرفته مي شود.ر عدالت توزيعي مثبتي ب

 

 سومآزمون فرضيه 
 مشاركت در بودجه بر عدالت رويه اي تاثير دارد.ادعاي محقق: 

 فرض آماري:

  0H:نداردمشاركت در بودجه بر عدالت رويه اي تاثير 

  1H:داردمشاركت در بودجه بر عدالت رويه اي تاثير 

 سومنتایج مربوط به فرضيه  -3جدول 

 نتيجه ضریب استاندارد tآماره  نوع مسير

 تاثير مثبت و معني دار 25/2 44/2 گاما

 

( قرار ندارد بنابراين مي توان نتيجه گرفته -36/1، 36/1) بي معني ( بوده و اين مقدار در بازه44/2برابر با ) tبا توجه به اينكه آماره 

از سوي ديگر مسير  دارد.اي مشاركت در بودجه تاثير معناداري بر عدالت رويهكه اين فرضيه معنادار است. از اين رو مشخص مي شود كه 

متغير مستقل و يک متغير وابسته مي باشد از نوع با توجه به اينكه بين يک اي مشاركت در بودجه و عدالت رويهمطرح شده بين دو متغير 

مشاركت در بودجه تاثير شود كه باشد. با توجه به نتايج به دست آمده از اين فرضيه مشخص مي( و مثبت و معنادار مي25/2گاما بوده )

 داشته و اين فرضيه پذيرفته مي شود.اي مثبتي بر عدالت رويه

 

 چهارمآزمون فرضيه 

 انگيزه كاركنان بر عدالت توزيعي تاثير دارد.ادعاي محقق: 

 فرض آماري:

  0H:نداردانگيزه كاركنان بر عدالت توزيعي تاثير 

  1H:داردانگيزه كاركنان بر عدالت توزيعي تاثير 
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 چهارمنتایج مربوط به فرضيه  -4جدول 

 نتيجه ضریب استاندارد tآماره  نوع مسير

 دارتاثير مثبت و معني  21/2 52/2 بتا

 

( قرار ندارد بنابراين مي توان نتيجه گرفته -36/1، 36/1) بي معني ( بوده و اين مقدار در بازه52/2برابر با ) tبا توجه به اينكه آماره 

از سوي ديگر مسير مطرح  دارد.انگيزه كاركنان تاثير معناداري بر عدالت توزيعي شود كه كه اين فرضيه معنادار است. از اين رو مشخص مي

( و مثبت و معنادار 21/2بوده ) بتاباشد از نوع متغير وابسته مي دوبا توجه به اينكه بين انگيزه كاركنان و عدالت توزيعي شده بين دو متغير 

اشته و اين دتوزيعي  انگيزه كاركنان تاثير مثبتي بر عدالتمي باشد. با توجه به نتايج به دست آمده از اين فرضيه مشخص مي شود كه 

 فرضيه پذيرفته مي شود.

 

 پنجمآزمون فرضيه 

 انگيزه كاركنان بر عملكرد مديريتي تاثير دارد.ادعاي محقق: 

 فرض آماري:

  0H:نداردانگيزه كاركنان بر عملكرد مديريتي تاثير 

  1H:داردانگيزه كاركنان بر عملكرد مديريتي تاثير 

 پنجمنتایج مربوط به فرضيه  -5جدول 

 نتيجه ضریب استاندارد tآماره  نوع مسير

 تاثير مثبت و معني دار 42/2 22/4 بتا

 

توان نتيجه گرفته كه ( قرار ندارد بنابراين مي-36/1، 36/1) بي معني ( بوده و اين مقدار در بازه22/4برابر با ) tبا توجه به اينكه آماره 

از سوي ديگر مسير مطرح  دارد.انگيزه كاركنان تاثير معناداري بر عملكرد مديريتي شود كه اين فرضيه معنادار است. از اين رو مشخص مي

( و مثبت و 42/2بوده ) بتامتغير وابسته مي باشد از نوع  دوبا توجه به اينكه بين انگيزه كاركنان و عملكرد مديريتي شده بين دو متغير 

اشته دانگيزه كاركنان تاثير مثبتي بر عملكرد مديريتي از اين فرضيه مشخص مي شود كه معنادار مي باشد. با توجه به نتايج به دست آمده 

 و اين فرضيه پذيرفته مي شود.

 

 ششمآزمون فرضيه 

 عدالت توزيعي بر عدالت رويه اي تاثير دارد.ادعاي محقق: 

 فرض آماري:

  0H:نداردعدالت توزيعي بر عدالت رويه اي تاثير 

  1H:داردعدالت توزيعي بر عدالت رويه اي تاثير 

 ششمنتایج مربوط به فرضيه  -6جدول 

 نتيجه ضریب استاندارد tآماره  نوع مسير

 تاثير مثبت و معني دار 32/2 23/2 بتا

 

( قرار ندارد بنابراين مي توان نتيجه گرفته -36/1، 36/1) بي معني ( بوده و اين مقدار در بازه23/2برابر با ) tبا توجه به اينكه آماره 

از سوي ديگر مسير مطرح  دارد.اي عدالت توزيعي تاثير معناداري بر عدالت رويهشود كه كه اين فرضيه معنادار است. از اين رو مشخص مي

( و مثبت و معنادار 32/2بوده ) بتاوابسته مي باشد از نوع متغير  دوبا توجه به اينكه بين عدالت توزيعي و عدالت رويه اي شده بين دو متغير 

ه و اين داشتعدالت توزيعي تاثير مثبتي بر عدالت رويه اي مي باشد. با توجه به نتايج به دست آمده از اين فرضيه مشخص مي شود كه 

 فرضيه پذيرفته مي شود.
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 هفتمآزمون فرضيه 

 تاثير دارد. عدالت توزيعي بر عملكرد مديريتيادعاي محقق: 

 فرض آماري:

  0H:نداردعدالت توزيعي بر عملكرد مديريتي تاثير 

  1H:داردعدالت توزيعي بر عملكرد مديريتي تاثير 

 هفتمنتایج مربوط به فرضيه  -7جدول 

 نتيجه ضریب استاندارد tآماره  نوع مسير

 تاثير مثبت و معني دار 21/2 32/2 بتا

 

( قرار ندارد بنابراين مي توان نتيجه گرفته -36/1، 36/1) بي معني ( بوده و اين مقدار در بازه32/2برابر با ) tبا توجه به اينكه آماره 

ر از سوي ديگر مسي دارد.عدالت توزيعي تاثير معناداري بر عملكرد مديريتي كه اين فرضيه معنادار است. از اين رو مشخص مي شود كه 

( و مثبت 21/2بوده ) بتامتغير وابسته مي باشد از نوع  دوبا توجه به اينكه بين يعي و عملكرد مديريتي عدالت توزمطرح شده بين دو متغير 

اشته دعدالت توزيعي تاثير مثبتي بر عملكرد مديريتي و معنادار مي باشد. با توجه به نتايج به دست آمده از اين فرضيه مشخص مي شود كه 

 و اين فرضيه پذيرفته مي شود.
 

 هشتمآزمون فرضيه 

 عدالت رويه اي بر عملكرد مديريتي تاثير دارد.ادعاي محقق: 

 فرض آماري:

  0H:نداردعدالت رويه اي بر عملكرد مديريتي تاثير 

  1H:داردعدالت رويه اي بر عملكرد مديريتي تاثير 

 هشتمنتایج مربوط به فرضيه  -8جدول 

 نتيجه ضریب استاندارد tآماره  نوع مسير

 تاثير مثبت و معني دار 31/2 31/2 بتا

 

( قرار ندارد بنابراين مي توان نتيجه گرفته -36/1، 36/1) بي معني ( بوده و اين مقدار در بازه31/2برابر با ) tبا توجه به اينكه آماره 

از سوي ديگر مسير  دارد.عدالت رويه اي تاثير معناداري بر عملكرد مديريتي كه اين فرضيه معنادار است. از اين رو مشخص مي شود كه 

( و مثبت 31/2بوده ) بتامتغير وابسته مي باشد از نوع  دوبا توجه به اينكه بين عدالت رويه اي و عملكرد مديريتي مطرح شده بين دو متغير 

اشته دعدالت رويه اي تاثير مثبتي بر عملكرد مديريتي شود كه ضيه مشخص ميو معنادار مي باشد. با توجه به نتايج به دست آمده از اين فر

 و اين فرضيه پذيرفته مي شود.

 

 نتایج فرضيات پژوهشی
 مشاركت در بودجه بر انگيزه كاركنان تاثير دارد.فرضيه اول: 

اشته دبت و معناداري بر انگيزه كاركنان مشاركت در بودجه تاثير مثشود كه با توجه به نتايج به دست آمده از اين فرضيه مشخص مي

تعهد بر  بندي، براي نظام مديريت كاركنان در زمينه ايجاد انگيزه كاركنان و تشويق آنها در مشاركت بودجه شود.و اين فرضيه پذيرفته مي

آفرين مجموعه هاي تحوليكي از پروژهتواند براي سازمان حياتي باشد، به عنوان شوند كه چقدر اين كار مياهداف سازمان را يادآور مي

ياري هاي بسبندي كشورمان بگستراند و اميدواري اي نوين را در قلمرو مديريت بودجه بندي، تالش دارد تا عرصه هاي راهبردي بودجهبرنامه

ن، به وجود آورده است. مشاركت بندي سازما هاي گذشته و حال ساختار مشاركت زيردستان در امور بودجهرا نيز در جهت رفع ناكارآمدي

 كاركنان زيرا تواند بسيار مفيد واقع شود و انگيزش و روحيه حمايت كاركنان را بهبود بخشدريزي كاركنان مي زيردستان در امر بودجه

 با همكاري و شغلي رضايت خود، به احترام احساس راه اين از. درگيرند آن كارهاي در و هستند بيشتر پذيرش مورد كنند مي احساس
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 ها هدف به بيشتر دلبستگي و تعهد كار، در عصبي فشار و تعارض كاهش قالب در اغلب مشاركت پيامدهاي. يابد بهبود تواند مي مديريت

 .شود مي پديدار ها دگرگوني از بهتر پذيرش و

 

 مشاركت در بودجه بر عدالت توزيعي تاثير دارد.فرضيه دوم: 

اشته دمشاركت در بودجه تاثير مثبت و معناداري بر عدالت توزيعي شود كه آمده از اين فرضيه مشخص ميبا توجه به نتايج به دست 

 مطالعات است. عملكرد ارزيابي و انگيزه ايجاد كنترل، براي ابزاري بودجه، و مديران وظايف از بندي بودجه.شودو اين فرضيه پذيرفته مي

 فراهم را سازماني اهداف به دستيابي و بهبود عملكرد موجبات بودجه، تهيه در مختلف سطوح كاركنان مشاركت كه دهند مي نشان زيادي

اي توانند به خاطر اينكه دخيل در كار هستند مقدار واقعي بودجه مورد نياز را تعيين نمايند و به عبارتي بودجهچرا كه كاركنان مي آوردمي

ها و افزايش يافتن منابع تعين و دريافت نمايند و به اين صورت با صرفه جويي در هزينهرا كه مورد نيازشان هست و سزاوار آن هستند را 

 مالي براي بخش هاي ديگر، عملكرد سازمان بهبود يابد.

 

 مشاركت در بودجه بر عدالت رويه اي تاثير دارد.فرضيه سوم: 

داشته اي بودجه تاثير مثبت و معناداري بر عدالت رويهمشاركت در شود كه با توجه به نتايج به دست آمده از اين فرضيه مشخص مي

توان نتيجه گرفت كه با فراهم اوردن زمينه اي كه كاركنان بتوانند در تعيين در خصوص اين فرضيه مي و اين فرضيه پذيرفته مي شود.

دجه را ببينند و حس كنند و با داشتن هاي سازمان مشاركت داشته باشند، آنها از نزيدک مي توانند روند تخصيص بوبودجه جهت فعاليت

مشاركت در اين زمينه از روند تخصيص آن كامال آگاهي داشته باشند كه به اين صورت آنها ديگر با ابهامي و سوالي در اين خصوص مواجهه 

 شوند و براي همين ادراک آنها از روند تخصيص آن را كامال عادالنه و منصفانه حس مي كنند.نمي

 

 انگيزه كاركنان بر عدالت توزيعي تاثير دارد.فرضيه چهارم: 

اشته و دانگيزه كاركنان تاثير مثبت و معناداري بر عدالت توزيعي با توجه به نتايج به دست آمده از اين فرضيه مشخص مي شود كه 

ي م ر نمي دهند و از زير كار شانه خاليچرا برخي سخت كوش و فعالند، برخي بي تفاوت و برخي تن به كا اين فرضيه پذيرفته مي شود.

ديگر مراكز مشابه است؟  ادارات بهتر از ها و سازمان و برخي مراكز در ...چرا اخالق كار، فرهنگ كار، وجدان كاري و به مفهومي ديگر كنند؟

ا و رفتارها براساس انگيزه ها و اهداف هبي ترديد همه تالش از عوامل انگيزشي؟ متأثر تربيتي و ها ذاتي است يا اكتسابي وآيا اين تفاوت

 ها به عنوان دو عامل مهم دروني و بيروني هستند كه انسان را براي رسيدن به مقصد به تالش وا مي دارندگيرد. انگيزه ها و هدفشكل مي

ل ه عبارتي نسبت به برطرف نمودن مسائلذا زماني كه سازمان به خوبي به كاركنان از طريق براورده كردن نياز و خواسته آنها، انگيزه دهد و ب

دانند كه در رسيدن به اهداف سازماني تالش كنند و از طريق افزايش دادن اثربخشي و و مشكالت آنها بكوشد، آنها هم خود را متعهد مي

كنند و از مقدار بودجه و يها جلوگيري مكارايي خود، ميزان عملكرد سازمان را بهبود بخشند براي همين از اتالف منابع و افزايش هزينه

منابع اي كه در اختيارش قرار گرفته هم به خوبي استفاده مي كند و هم اينكه از ميزان آن رضايت دارند چرا كه آن را متناسب با مسئوليت

 هاي خود مي داند و اين احساس در آن مي باشد كه مقدار آن منصفانه مي باشد.

 

 عملكرد مديريتي تاثير دارد.انگيزه كاركنان بر فرضيه پنجم: 

اشته دانگيزه كاركنان تاثير مثبت و معناداري بر عملكرد مديريتي با توجه به نتايج به دست آمده از اين فرضيه مشخص مي شود كه 

به مواردي كه  توان به اين نتيجه رسيد، زماني كه كاركنان از انگيزه كافي با توجهدر خصوص اين فرضيه مي.شودو اين فرضيه پذيرفته مي

در فرضيه قبلي بيان شد، برخوردار گردند، تالش مي كنند كه به مديران خود در رسيدن به اهداف كمک نمايند به اين صورت كه با ارائه 

يران هاي سازماني مديران را ياري نمايند تا نهايتا مدها و برنامهاطالعات و گزارشات مناسب، صحيح و به موقع در اتخاذ اهداف، سياست

 بتوانند سازمان را به خوبي مديريت نموده و به عملكرد مناسبي را از خود نشان دهند.

 

 عدالت توزيعي بر عدالت رويه اي تاثير دارد. فرضيه ششم:

اشته و دعدالت توزيعي تاثير مثبت و معناداري بر عدالت رويه اي با توجه به نتايج به دست آمده از اين فرضيه مشخص مي شود كه 

 بافت يک در ارتقا هاي فرصت و مقياس يا پرداخت سطح مثل نتايج توزيع برابري قضاوت به توزيعي عدالت.شودين فرضيه پذيرفته ميا

 همكاران با را خود نسبي ستاده -داده و گيرندمي نظر در را مطلوب نتايج نسبي تعادل افراد كه كندمي بيان تئوري اين. دارد اشاره سازماني
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 تنها موقع اين در. بشوند نيز بدتر است ممكن سازمان در ضعيف افراد دارد، وجود انتظارات در نابرابري كه زماني .كنندمي مقايسه خود

 آن از و شناسايي شود، مي انجام نابرابر صورت به توزيع آن در كه سازمان از هايي بخش كه است اين بدهد انجام بايد سازمان كه كاري

 عادالنه بايد قانون محتواي و اساس اينكه از نظر صرف يعني. است عادالنه هايرويه اتخاذ مستلزم عدالت اجراي. حال آيد عمل به جلوگيري

 براي مساوي فرصت بايد اجرا رويه در انصاف و عدالت رعايت باشد؛ عادالنه بايد نيز شود منتج آن از عدالت است قرار كه فراگردي باشد،

 بهره امكان كه است عادالنه زماني قوانين اجراي رويه و است قوانين صراحت مستلزم عدالت گفت توان مي رو اين از. آورد فراهم همگان

 .دهد قرار همگان اختيار در سهولت به را قانون از مندي

 

 عدالت توزيعي بر عملكرد مديريتي تاثير دارد. فرضيه هفتم:

اشته دعدالت توزيعي تاثير مثبت و معناداري بر عملكرد مديريتي با توجه به نتايج به دست آمده از اين فرضيه مشخص مي شود كه 

 بهتر مديران كاركنان، عملكرد بر )توزيعي و رويه اي(سازماني عدالت بعد دو تأثيرگذاري و اهميت دليل به شود.و اين فرضيه پذيرفته مي

 بعد سه هر در سازماني عدالت رعايت افزايش براي را زمينه و دهند اهميت گذشته از بيش سازمان در آن اجراي و عدالت مسأله به است

 مستقيم سرپرستان براي را الزم هاي آموزش تا آورند وجود به سازمان در را شرايطي و آورند فراهم اي رويه و توزيعي ابعاد خصوص به

 بر آنان خدمت جبران و ها پرداخت سيستم و كاركنان عملكرد ارزيابي سيستم و آورند فراهم كاركنان با بهتر برخورد زمينه در كاركنان،

 و تعهد بر را توجه ترين بيش بايد ها سازمان بنابراين هستند سازمان يک اصلي سرمايه كاركنان. گيرد انجام الزم استانداردهاي اساس

 كه هايي فعاليت در كاركنان مشاركت و آموزش براي نياز مورد منابع آوردن فراهم با توانندمي ها سازمان. باشند داشته آنها هاي نگرش

 براي تواند مي كاركنان ادراكات بر تمركز مثبت تاثير. ببرند باال را آنها تعهد و بگذارند تأثير آنها ادراكات بر باشد، مي آنها كار به مربوط

خوب كاركنان باعث خواهد شد كه مديران اهداف، برنامه و سياست هاي تعيين شده توسط خود را د چرا كه عملكرد باشمثمرثمر  مديران

 به نتيجه برسانند.
 

 عدالت رويه اي بر عملكرد مديريتي تاثير دارد. فرضيه هشتم:

اشته دعدالت رويه اي تاثير مثبت و معناداري بر عملكرد مديريتي با توجه به نتايج به دست آمده از اين فرضيه مشخص مي شود كه 

  شود.و اين فرضيه پذيرفته مي

 تعيين اهداف به يابي دست نهايت در و تر بيش اثربخشي و كارآيي به يابي دست براي ها سازمان كنوني، متغير و متحول شرايط در

 عملكرد و كارآيي بر كه است افراد نگرش چيزي هر از بيش شايد. بدارند مبذول خود انساني منابع به را كافي توجه كه ناگزيرند شان شده

 كه هنگامي. است وضعيت يا فكر شيء، فرد، يک به نسبت ويژه واكنش براي آمادگي از عبارت نگرش كلي طور به. گذاردمي تأثير آنان

 انجام جهت آنان انگيزه باشند، داشته كارند به مشغول آن در كه را سازماني كل يا و واحد مديريت، كار، به نسبت را مثبتي نگرش افراد

 درسازمان عدالت رعايت ميزان به نسبت آنان ادراكات از متأثر افراد نگرش. است صادق نيز قضيه اين عكس و شود مي تر بيش كار، بهتر

 واكنش آن به نسبت و هستند حساس اند شده انجام اساس آن بر توزيع تصميمات كه هايي رويهبه  نسبت آنها كه معني بدين. باشد مي

لذا زماني كه اين روند در سازمان اجرا شود، به خاطر عملكرد خوب كاركنان، عملكرد مديريتي در جمع آوري اطالعات،  دهندمي نشان

 گزارشات، حساب ها و.. افزايش مي يابد.
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