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ــشاركت در     ــين م ــه ب ــي رابط بررس
بندي و عملكـرد مـديران و اثـر          بودجه

 هاي شرکتمرتبط با شغل در     اطالعات  
  اصلي زيرمجموعه وزارت نفت

   ۲ و دکتر حسين اعتمادي۱محمد توکلي محمديدکتر   : نويسندگان
  
  استاديار دانشگاه شاهد. ۱
  استاديار دانشگاه تربيت مدرس. ۲
   

   چكيده
.  ابزاري براي کنترل، ايجاد انگيزه و ارزيابي عملکرد است         ، وظايف مديران و بودجه    بندي از  بودجه

 موجبات بهبـود  ،مشارکت کارکنان سطوح مختلف در تهيه بودجهکه دهند   مطالعات زيادي نشان مي   
در مطالعه حاضر به بررسي رابطـه بـين   . آورد عملکرد و دستيابي به اهداف سازماني را فراهم مي    

بندي و عملکرد مديران و اثر اطالعات مرتبط با شغل بر اين رابطـه در              رکنان در بودجه  مشارکت کا 
دهد که مشارکت در     نتايج نشان مي  . هاي اصلي زيرمجموعه وزارت نفت پرداخته شده است        شركت
 و منجـر بـه   ردبندي نقش قابل توجهي در دسترسي مديران به اطالعات مرتبط بـا شـغل دا             بودجه

  .شود  ميها آنبهبود عملکرد 
  

  
  بندي، اطالعات مرتبط با شغل، انگيزش، عملکرد مشارکت در بودجه، بندي بودجه  : واژگان کليدی

  
  
  
  
 

 
 

  مقدمه 
 رابطه مثبتـي بـين      ،انديشمندان مديريت رفتار سازماني   

حصول بندي و    بودجه عملكرد كارمندان و مشاركت در    
ـ   ].۲و۱[انـد     اهداف بنگاه بيان كرده    به ي ايـن    در بررس

هاي انگيزشي  مكانيسمتجربي،   در چندين تحقيق رابطه،
 ممكن است مـشاركت در      ها  آن وسيلة  و شناختي كه به   

بندي در ارتباط با عملكرد كارمندان باشد مطالعه   بودجه
 شـامل  ،هـاي شـناختي   اين مكانيسم .]۴و۳ [شده است

اسـتفاده از اطالعـات و    , عواملي نظير سطح تحصيالت   
  ].۴[باشد  مي رايط شغل و وظيفهدرك ش شناخت و

 بحث ۱۹۸۸در ] Liao & Kren (]۵ (ليائو و کرن
  بر آثاركردند كه تحقيقات تجربي حسابداري معموالً

  دانشور
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بندي تمركز داشته و نتايج   انگيزشي مشاركت در بودجه
اين در حالي . اند  پيچيده بوده و كليصورت به حاصل

بطه را] ٦[ ۱۹۸۱در ) Merchant (مرچنتكه  است
 شناساييبندي و انگيزه  مثبتي را بين مشاركت در بودجه

در ) Brownel&Mcinnes (مکينز و براونل اما ؛كرد
 ها آن .اي را مشاهده نكردند ه چنان رابط]۷ [۱۹۸۶

 هايي ند تحقيقات آتي بايد به بررسي جنبهنك پيشنهاد مي
بندي بپردازند  ناشي از مشاركت در بودجه عملكرد از

  . نيستند توضيح عامل انگيزه قابللهوسي بهكه 
تحقيقات زيادي در حسابداري بـه بررسـي نقـش           

بطـه بـين مـشاركت و       عوامل شـناختي در توضـيح را      
  چنحـال و براونـل     ،لبـراي مثـا   . انـد   عملكرد پرداخته 

)Chenhall& Brownell ( ريافتنــد كــه   د]۸ [۱۹۸۸در
كند كه   اطالعاتي را فراهم مي   ،بندي بودجهدر  مشاركت  

  ،قش افراد در سازمان را كاهش داده      بهام در وظيفه و ن    ا
  .شود منجر به بهبود عملكرد مي

 كـه    داشت  بيان ]٩ [۱۹۹۲در   )Kren (همچنين کرن 
 بندي منجر به افزايش اطالعـات در       مشاركت در بودجه  

دسترس كارمندان شده، اين عامـل منجـر بـه افـزايش        
ـ       . شود ي مديران مي  كاراي ه بـا   او همچنين بيـان كـرد ك

آثـار   ،افزايش ناپايداري و نوسـان در محـيط سـازمان     
بنـدي افـزايش    مثبت عملكـردي مـشاركت در بودجـه     

دريافت كه رابطه بين  ]۱۰ [۱۹۸۹در ) Mia (ميا. يابد مي
 سـختي   وسـيله   بـه بندي   عملكرد و مشاركت در بودجه    

  .شود  تعديل مي)Job difficulty (شغل
ــه  در كت بررســي ميــزان مــشار،هــدف ايــن مقال

 شركت ملي نفت ايران و    بندي در واحدهاي تابع    بودجه
اين مقاله همچنين به    .  است ثير آن بر عملكرد مديران    أت

بندي بر دسترسي مديران  بررسي اثر مشاركت در بودجه   
 عنـوان اطالعـاتي كـه      به اطالعات مرتبط با شـغل بـه       

كنـد و    هاي مرتبط با شغل را تـسهيل مـي         گيري تصميم

هـاي ايـن     يافته. پردازد  با عملكرد مي   بررسي رابطه آن  
هـاي    آمـده از پرسـشنامه     دسـت   بهمطالعه بر اطالعات    

توزيع شده در بين مديران واحدهاي مختلـف شـركت          
دهد كه  ها نشان مي اين يافته.  مبتني استملي نفت ايران

بندي و عملكـرد و      رابطه مثبتي بين مشاركت در بودجه     
  .اطالعات مرتبط با شغل وجود دارد

 ابتدا رابطه بين اطالعات مرتبط با شغل و         ،در ادامه 
 سپس  پردازيم و    مي بندي و عملكرد   مشاركت در بودجه  

تحليـل نتـايج، بيـان       توصيف روش تحقيق و تجزيه و     
گيري و ارائه پيشنهادهاي كاربردي  خالصه تحقيق، نتيجه

 تـر   بيشي  ها  پژوهش و انجام    اجراييي  ها  دستگاهبراي  
  .خواهد شدبيان 

 بايمن(تحقيقات انجام شده در حسابداري مديريت       
)Baiman(  بايمن و دمسکي]۱۱ [،۱۹۸۲در ) Baiman 

& Demski ( ــسن و ]۱۲[ ،۱۹۸۰در  تايــــــــ
 ])۱۳ [۱۹۸۳در ) Tiessen & Waterhouse(واترهاوس

 شناسـايي  هـا   سـازمان  اصلي اطالعات را در      مقولهدو  
 decision (»اطالعـات اثرگـذار بـر تـصميم    «. اند كرده

influencing(رفتــار و عملكــرد مــورد ، اطالعــاتي در 
منظور ارزيـابي عملكـرد مـديريت     بهاست که   مديريت  

 Job (»اطالعات مرتبط با شـغل «شود و  آوري مي جمع

related information(  اطالعاتي است كه به مـديريت ،
تـر   ي آگاهانـه هـا   تالشبراي بهبود گزينه عمل او براي      

فـراهم   ت نـوع دوم، شـرايطي را      اطالعا. كند كمك مي 
تـصميم و  هـاي   كند كه مديريت فهم بهتري از گزينه  مي

 دست بهسازمان ت الزم براي رسيدن به اهداف عالي      اقداما
 به اطالعات مرتبط به شـغل       .]۴[) لوک و ديگران  ( بياورد
(JRI) ,» كننـده تـصميم   اطالعات تـسهيل «)Decision 

facilitating( ]۱۴ [ از تـصميم اطالعات قبـل «و «) Ex 

ante information(اغلـب  .]۱۳و۱۱ [ شود مي  نيز گفته 
گردنـد از ايـن دو       اطالعاتي كه در حسابداري تهيه مي     
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  .نوع اطالعاتند
,  عوامـل محيطـي    ،بنـدي  در خصوص نحوه بودجه   

ي افـراد بـا يكـديگر       هـا   تالشي مديريتي و    ها  مهارت
شغل  مرتبط با    طالعاتا ]۱۵ [كنند ميين  يعملكرد را تع  

ي محيطي و   ها  ويژگيتر حاالت و     بيني دقيق   پيش از راه 
عملكـرد را   , ثرتر اقدامات مناسب  ؤ انتخاب م  ،در نتيجه 
  .بخشد بهبود مي

 در  )Gingrich & Cambell (گينگــريچ و کمبــل  
 مثبـت  آثارشواهد كافي را براي حمايت از      ]۱۶ [۱۹۸۶

 هـا   آن. نـد  اطالعات مرتبط با شغل ارائه كرد      عملكردي
 ،ريزان در تعيين اهداف يجه گرفتند كه مشاركت برنامهنت

      باعـث  مباحثه و گفتگـو بـا سرپرسـتان شـده،    منجر به  
 دسـت   بهريزان اطالعات مورد نياز را       شود كه برنامه   مي

ها  ثرتري را براي تكميل پروژهؤ و رويكردهاي م   آوردند
  .كار گيرند هب

 توانـد نظيـر    بندي مـي   همچنين مشاركت در بودجه   
مورد فوق، موجب تـسهيل در تحـصيل و اسـتفاده از            

 كه مـشاركت  جايي آناز . اطالعات مرتبط با شغل شود    
ـ         در بودجه  ثير أبندي، به مديريت فرصتي براي تحـت ت

كنـد،    شدن آن فراهم مي نهاييقرار دادن بودجه قبل از      
مـشاركت  توانـد     دارد و مي   نقش فعالي    لذا مدير الزاماً  

هاي مختلف بـراي   ارزيابي گزينهي در بررسي و   تر  بيش
 مشاركت در   ،بنابراين. تعيين اهداف بودجه داشته باشد    

كـردن    براي فرمولـه    را ي مديريت ها  تالشبندي   بودجه
ـ       بيني دقيق پيش  ايش زها با توجه به حـاالت محيطـي اف

تواند منجر به تمركز توجـه مـديريت بـر           و مي دهد    مي
. ي آتـي شـود    ها تصميمات و رفتار مورد نياز در دوره      

همچنين ممكن است منجر به افـزايش تفكـر در مـورد     
]. ۱۸و۱۷و۴[ هاي مختلف گـردد    اهداف بودجه و گزينه   

تواند محيطـي را     بندي مي   مشاركت در بودجه   ،بنابراين
العات مـرتبط   كه تحصيل و استفاده از اط     بوجود آورد   

 ،هـاي تحقيقـات ميـداني    يافتـه . دبا شغل را تشويق کن  
 ].۲۰و۱۹ [ كنـد  مـي ا در اين زمينه ارائه      شواهد كافي ر  

تحقيقات انجام گرفته در زمينـه رفتارهـاي مـرتبط بـا            
 سـيمونز  مطالعه ميداني .]٢١[است بودجه از اين موارد    

)Simons ( ــسونشــركت  در ۱۹۸۷در ــسون و جان  جان
)Johnson & Johnson(   ــديران ــشويق م ــونگي ت  چگ

ـ   بهبراي  را  بندي   كننده در بودجه   مشاركت  آوردن  تدس
اطالعات مرتبط با شغل بـا جزئيـات بـسيار توصـيف            

ي هـا  فعاليـت دهد كـه دليـل انجـام     كند و نشان مي  مي
فراينـد  , مربوط به تحصيل اطالعات مـرتبط بـا شـغل         

  نيـست   اجبـاري  است كه مشاركتي بـوده،    بندي   بودجه
]٢٠.[  

اطالعات مـرتبط    آوردندست بهمنابع مختلفي براي    
 كه شـامل محـيط   قرار دارد ريت  با شغل در اختيار مدي    

 .]۲۲[ استخارجي، هم پيشگان، زيردستان و سرپرستان
 يك منبـع    ،دهد كه مديران باالدست    تحقيقات نشان مي  

 آوردن  دسـت   بـه اطالعاتي كـارا و بـا اهميـت بـراي           
 ،ينــدها ســازماناطالعــات مــرتبط بــا شــغل در اكثــر 
هـاي زيـادي در      بخصوص اگر سرپرستان داراي تجربه    

  ].۲۰[  باشندبنگاه
 عوامل شـناختي و رابطـه   آثاردو مطالعه به بررسي   

در ) Mia (ميا. اند آن با اطالعات مرتبط به شغل پرداخته
 رابطـه  ، شـغل   پيچيدگي كند كه احساس    بيان مي  ۱۹۸۹

ـ        بين مشاركت در بودجـه      شديدبنـدي و عملكـرد را ت
  اطالعـات بـا    ،بنـدي   زيرا  مشاركت در بودجه     ؛كند مي

بـا  . دسـاز   فـراهم مـي    پيچيدهراي وظايف   ارزشي را ب  
دريافت كه رابطه ميا  بررسي رفتار مديران سطح مياني، 

عملكرد فقط براي  بندي و مثبتي بين مشاركت در بودجه
  .]١٠[باشد وجود دارد  وظيفه باالپيچيدگيزماني كه 

ــال و براونــل    در ) Chenhall & Brownell (چنح
 role(  وظيفــهدر كننــد كــه ابهــام بيــان مــي ]٨ [۱۹۸۸
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ambiguity(   عملكرد را بـه     بندي و  مشاركت در بودجه
 هـا  آندر يـك مطالعـه پيمايـشي      . كنـد  هم مرتبط مـي   

 در دريافتند كه مشاركت باعث كاهش ابهام در نقش و        
  .شود نتيجه بهبود در عملكرد مي

توان گفت كه اطالعات مرتبط با شغل و ابهام در  مي
ي صـورت  بـه  ،ندان مشابه داراي تركيب و ساختم    ،وظيفه

 محدوده اي است كه مديريت گوياي ظيفهكه ابهام در و
كننـد   ي خود را درك ميها مسئوليت وظايف و   ،و افراد 

 معيـاري   ،و در دسترس بودن اطالعات مرتبط با شـغل        
براي اطالعات در دسترس مديران براي انجام وظـايف         

  . استمرتبط با شغل
كنـد كـه     مـي  بيان   ١ساختار طراحي شده در شكل    

بنـدي داراي اثـر غيرمـستقيم بـر          مشاركت در بودجـه   
 متغيـر واسـطه در دسـترس بـودن     وسـيله   بـه عملكرد،  

رود كـه   انتظـار مـي   .  اسـت  اطالعات مرتبط بـا شـغل     
 ابتدا اطالعات مرتبط بـا شـغل در دسـترس           ،مشاركت

 آن باعـث بهبـود      واسـطه   بهمديران را افزايش دهد كه      
اطالعات مـرتبط بـا شـغل،       ،  بنابراين. شود عملكرد مي 

 واسطه براي ارتباط برقرار كردن بين مـشاركت         يمتغير
ايـن رابطـه   . اسـت عملكـرد افـراد      بنـدي و   در بودجه 

  :شود  فرضيه زير بيان ميصورت به
عملكـرد   بنـدي و   رابطه بـين مـشاركت در بودجـه       : فرضيه

العات مرتبط با ط اثر غيرمستقيم متغير اوسيله بهتوان  مديريت را مي
بندي، اطالعات  بودجه ي که مشاركت درصورت به ،شغل توضيح داد

 اطالعات مرتبط بـا شـغل       ايش داده، زمرتبط با شغل مديران را اف     
  . است مثبت در ارتباط با عملكردصورت به

  

   تحقيق روش
  نيدآزمو

 مديران مالي و بودجه جامعه آماري اين پژوهش،
فت شركت ملي ن( هاي اصلي  شركتواحدهاي ستادي 

ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي پااليش و 
) هاي نفتي، شركت ملي صنايع پتروشيمي پخش فرآورده

در اين . است)  نفر٣٥٠در حدود (و خود وزارت نفت 
 اي استفاده شده است، گيري طبقه تحقيق از روش نمونه

 اصلي هاي شرکتبه اين ترتيب که در ابتدا هر يك از 
ت و واحد ستادي وزارت نفت زيرمجموعه وزارت نف

  سپس از هر . نظر گرفته شدند به عنوان طبقات اصلي در
 هايي عداد مديران مالي و بودجه، نمونه متناسب با ت،گروه

ه روش تصادفي ساده انتخاب شده با عناصر کافي ب
  . است

گيري  پژوهشگر براي اطمينان از روايي وسيله اندازه
  از روايي،رسشنامه يعني پ،مورد استفاده در پژوهش

 كه پرسشنامه ده كرده است؛ بدين معنا استفامحتوايي
 نفر از مديران باتجربه و اساتيد ۸پس از طراحي به 

حسابداري مديريت تحويل شد تا نظر خود را در مورد 
  .ندکنمتغيرهاي مختلف ابراز 
پرسشنامه، ابتدا پرسشنامه اعتبار براي بررسي ميزان 

از اعضاي جامعه آماري توزيع  نفر ۲۰اوليه ميان 
مه را در حضور پژوهشگر  پرسشنا،اين عده. گرديد

ي خود در خصوص محتوا، ها پرسشو با تكميل كردند 
ها، پژوهشگر را به اصالح و حذف  نگارش و نوع گزينه

آوري  ژوهشگر پس از جمعپ. ابهام رهنمون ساختند
نتايچ پيش آزمون و انجام اصالحات مورد نياز و حذف 

گيري را با استفاده از  هاي موجود، وسيله اندازه ابهام
. تحليل آماري قرار داد مورد) ∝(فرمول آلفاي كروبناخ 

ك از متغيرهاي  آمده براي هريدست بهضريب آلفاي 
 را نشان داد كه باالتر از ضريب ۷۲/۰محيطي باالتر از 

.  استابزاراعتبار  بوده و نشانه ۷۰/۰قابل پذيرش 

P32 

(Z3)عملكرد (Z1)مشاركت در 
 بودجه بندي

P21 

P31 

طالعات مرتبط با شغل ا
Z2)( 

 مدل تحقيق :١شكل 
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 با توجه به ها پاسخآوري و بررسي  از جمعهمچنين پس 
  . تعداد نمونه تعيين گرديد،ميزان واريانس

 پرسشنامه توزيع شده وسيله بههاي اين مطالعه  داده
 جمعاً. وري شده استآگرد  نمونه آماريبين اعضاي

 ٨٥ پرسشنامه توزيع گرديد كه از اين تعداد ١٥٠
 ٢٢عداد  تها آناز ميان و پرسشنامه بازگردانده شد 

  .  ناقص بودن حذف گرديدواسطه بهپرسشنامه 
  

 گيري متغيرها اندازه

زيـر از پرسـشنامه   گيري متغيرها بـه شـرح        براي اندازه 
  :استفاده شده است

گيـري عملكـرد از پرسـشنامه        براي اندازه : عملكرد •
ز  ا . استفاده شـد   »ارزيابي عملكرد توسط خود فرد    «

 Carroll (يگرانپرسشنامه در مطالعات کارول و داين 

et al ( از پاسـخگويان  . استفاده شده است ۱۹۶۳در
اي  خواسته شـد تـا براسـاس طيـف هفـت فاصـله           

ريزي،   برنامه عملكرد خود را در هشت زمينة،ليكرت
رسيدگي، هماهنگي، ارزيـابي، سرپرسـتي، جـذب        

ــس ــروي ان ــشخص  ني ــدگي م ــذاكره و نماين اني، م
  ].٩و٧[ندکن

 ۱۹۶۳در  نکــارول و ديگــرا ي هــا شــاخصاز 
بندي   در مطالعات مشاركت در بودجه      مؤثرتر صورت  به

 در  ]Govindarajan(]۲۳ ( گاونـدريجان  نظير مطالعـات  
 اســتفاده شــده ]۷ [۱۹۸۶ و براونــل و مکينــز در ۱۹۸۶
 اين صـورت  گيري عملكرد به     انتقاداتي بر اندازه  . است

 ماهيت ذهني و سهولت اعمال سـليقه توسـط          واسطه  به
 شواهد تجربي   ، به هر حال   ؛ اما د دارد پاسخگويان وجو 

كنند كه چنان تمركزي بر ذهنـي بـودن مجـاز            بيان مي 
وجـود  شـواهد تجربـي درمـورد    عالوه بر اين،   . نيست

براي تجزيه  .گيري مبهم است اعمال سليقه در اين اندازه
 بـراي هـر   هـا   پاسـخ  ميانگين جمع    يهاي بعد  تحليل و

  .پرسش محاسبه شد
 ميزان  صورت  به اين متغير    :ديبن مشاركت در بودجه   •

نقش مـديران در تهيـه و تـدوين بودجـه تعريـف             
بندي   مربوط به مشاركت در بودجه    سؤاالت. شود مي

 هافـستد العات  طشده در م   براساس سؤاالت استفاده  
)Hofstede (ــسوي۱۹۶۷ در ، ۲۰۰۱در  )Tsui (، تــ

ــل ــي۱۹۸۲در ) Brownell (براون ) Milani ( و ميالن
  .]٢٥و٢٤[ده است طراحي ش۱۹۷۵در 

اي ليكـرت    پنج سؤال براساس طيف هفـت فاصـله       
گيري اين متغير انتخـاب و از پاسـخگويان          براي اندازه 

بنـدي را از    خواسته شد ميزان مشاركت خود در بودجه      
هاي بعـدي    تحليل براي تجزيه و  . ندمشخص کن  ۷  تا ١
تحليـل عـاملي، فـاكتور اول بـا          استفاده از تجزيه و    با

 . از يك انتخاب شد    تر  بزرگ )eigenvalue (مقادير ويژه 
  .دهد درصد كل انحرافات را توضيح مي ٦/٨٤اين متغير 

ـ گ دف انـدازه   ه :اطالعات مرتبط با شغل    ري ايـن   ي
 ارزيابي ميزان در دسترس بودن اطالعـات بـراي     ،متغير

 صورت بههاي مرتبط با شغل  گيري مديران جهت تصميم
  کافيِ داراي اطالعات رود مديران    انتظار مي . ا است كار

ند كه داراي اطالعات كـافي      گزارش کن مرتبط با شغل    
براي رسيدن به اهداف مرتبط با وظيفه خود و ارزيـابي       

بـراي  .  هستند هاي مربوط به تصميمات با اهميت      گزينه
دسترس بودن اطالعات مرتبط بـا       گيري ميزان در   اندازه

ــات ــيشــغل از مطالع ــرت و اريل  & Roberts ( راب

O`Reilly(  ــي۱۹۷۴در  ۱۹۸۰در  )O`Reilly ( و اريلــ
  .]٢٧و٢٦[استفاده شده است

اي ليكـرت بـراي      سه سؤال براساس طيف هفت فاصله     
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 گيري اين متغير اسـتفاده شـد و بـراي تجزيـه و             اندازه
تحليل عـاملي،    استفاده از تجزيه و    هاي بعدي با   تحليل

 از يك انتخاب شـد      تر  بزرگمقادير ويژه   فاكتور اول با    
درصد كل انحرافات را توضـيح       ٧٢ /٨كه اين فاكتور    

  .دهد مي
  

  نتايج
هاي توصيفي را براي متغيرهـاي        آماره ١جدول شماره   

همبـستگي  . دهـد  گيري شده در مطالعه نشان مـي    اندازه
 نشان ٢جدول  گيري شده در   عادي بين متغيرهاي اندازه   

  .داده شده است
  

  شده گيري في براي متغيرهاي اندازهآمارهاي توصي :١جدول 
  )٦٣تعداد نمونه(

دامنه براساس   متغيرها
 فرضيه

دامنه 
 واقعي

 ميانگين

 ٠٩/٢١ ٩-٣٣ ٥-٣٥ بندي مشاركت در بودجه

 ٨٧/١٤ ٣-١٣ ٣-٢١ اطالعات مرتبط با شغل

 ١٣/٣٦ ١١-٤٩ ٨-٥٦ عملكرد

  
  بستگي عادي براي متغيرهاي ماتريس هم :٢جدول 

  )٦٣تعداد نمونه (ه گيري شد اندازه
 متغيرها

مشاركت در 
 بندي بودجه

اطالعات 
 مرتبط با شغل

 عملكرد

 مشاركت در
 بندي بودجه

٤٣/٠ **٠ /٤٢ ١** 

اطالعات مرتبط 
 با شغل

 ٤٨/٠  ١** 

  ١   عملكرد

۰۱/۰≤P ** 

، وابستگي بين مشاركت    ٢براساس اطالعات جدول    
 مطـابق بـا     ،ت مرتبط با شـغل    بندي و اطالعا   در بودجه 

طـور   همـين ) =r ۴۲/۰ و p >۰۱/۰( استمطالعات قبلي   
 مطابق با ،همبستگي بين اطالعات مرتبط با شغل و عملكرد

 بـه منظـور      ).=r ۴۸/۰ و   p >۰۱/۰ اسـت مطالعات قبلي   
و  رابطه بين اطالعات مـرتبط بـا شـغل           تر  بيشبررسي  
. كنيم ستفاده مي از تجزيه وتحليل مسير ا  ، در ادامه  ،عملكرد

بنـدي و عملكـرد نيـز     همبستگي بين مشاركت در بودجـه  
بـا   = r ۴۳/۰ و p > ٠١/٠همانند دو رابطه ديگر در سطح 

  .استاهميت 
  

نقش اطالعات مرتبط با شغل در رابطه بين مـشاركت          
  بندي وعملكرد در بودجه

كند كه اطالعات مرتبط با شغل ممكـن         فرضيه بيان مي  
تغير واسطه براي توضيح رابطه بين       يك م  عنوان  بهاست  

ايـن  .  کننـد  عملكرد عمـل   بندي و  مشاركت در بودجه  
فرضيه را با اسـتفاده از مـدل تجزيـه و تحليـل مـسير           

 هر  .دهيم رار مي ق مورد آزمون    ١خالصه شده در شكل     
 در  jدهنده اثر متغيـر       نشان ،Pij صورت  به ضريب مسير 

ضـريب  ي هـا  ارزش. اسـت  iتوضيح انحراف در متغير    
س واحدهاي انحراف معيار تفسير توان براسا مسير را مي

 در شكل Ρ21  =۴۲/۰ ضريب مسير ،به عنوان مثال. دکر
ايش در انحراف زدهد كه به ازاي هر واحد اف  نشان مي١

 ها يافته, بندي  مربوط به ميزان مشاركت در بودجه      معياِر
ايش انحراف معيار اطالعات مرتبط بـا شـغل را بـه          زاف

  .كند بيني مي  پيش۴۲/۰ان ميز
ي هـا  خاصـيت تجزيه و تحليل مسير از رگرسيون و   

همبستگي بـراي تخمـين وابـستگي متقابـل پارامترهـا           
اين روش به مـا اجـازه تجزيـه و          ]. ٢٨[كند استفاده مي 

تحليل آماري اثر مستقيم مشاركت در بودجه بندي بـر          
ط  اطالعات مرتبوسيله بهآن عملكرد و يا اثر غيرمستقيم      

 تخمين ارزش ضـرايب     وسيله  بهبا شغل را مي دهد كه       
  .آيد  ميدست به ١ در شكل pijمسير 
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  :از دو رگرسيون  به شرح زير استفاده مي شود
۱( Z2 = P21 . Z1  

۲( Z3 = P31 . Z1 + P32 . Z2  

۳(r12 = P21   

۴( r23 = P32 + P31 . r12   
۵( r13 = P31 + P32 . r12   

 Z2بنـدي،    مشاركت در بودجه   اندازه   Z1ي كه   صورت  به
 انـدازه عملكـرد   Z3اندازه اطالعات مرتبط با شـغل و        

 ١هر متغير با ميـانگين صـفر و انحـراف معيـار             . است
توان با ضـرايب     روابط كل را مي   . استاندارد شده است  

  :کردگيري   زير اندازهصورت به rijهمبستگي 
ترتيب به متغيرهـاي مـشاركت     به ٣ و   ٢  و ١  انديس

اطالعات مرتبط بـا شـغل و عملكـرد         , بندي ودجهدر ب 
 به ما اجازه تجزيه ٤ معادله ،در اين مطالعه . داللت دارد 

 (r23)كل رابطه بين اطالعات مرتبط با شغل و عملكرد         
 را  (P31.r12)و اثـر مـصنوعي      ) (P32به اثـر مـستقيم      

بندي  اثر مصنوعي ناشي از مشاركت در بودجه      . دهد مي
قرار عملكرد  عات مرتبط با شغل و كه قبل از اطال   است
دهـد كـه رابطـه كـل بـين          اجـازه مـي    ٥معادله  . دارد

 را بـه اثـر      (r13)بندي و عملكـرد      مشاركت در بودجه  
مرتبط با شغل    و اثر غيرمستقيم اطالعات      (P31)مستقيم  

(P32 . r12)آثـار كنـد كـه    فرضيه بيان مـي .  تجزيه كنيم 
 اطالعـات   سـيله و  بـه بندي   غيرمستقيم مشاركت در بودجه   

  .مرتبط با شغل مسلط و غالب خواهد بود
 بـراي كـل     ٢ و   ١نتايج حاصل از معادالت تخمين      

  .  نشان داده شده است٣نمونه در جدول 
  
  
  

   نتايج تجزيه وتحليل مسير :٣جدول 
ضريب   متغير وابسته در ارتباط با  ٦٣=كل نمونه

 Tآماره تخمين  مسير
 ):١(معادله 

/ ا شغلاطالعات مرتبط ب
 *١٢/١٩ ٤٢/٠ P21 مشاركت در بودجه بندي

 ):٢(معادله 

 اطالعات مرتبط با /عملكرد
  *٨٨/٢٧ ٣٧/٠  P32 شغل

مشاركت در بودجه /  عملكرد 
  **١/١٩ ٢٨/٠ P31 بندي

۰۱/۰ ≤ p * 

۰۵/۰ ≤ p ** 

 اطالعات  بندي و  ضرايب مسير بين مشاركت در بودجه     
 و بين اطالعات مرتبط با شـغل و       (P21)مرتبط با شغل    

 در ،اسـت  با اهميـت  >٠١/٠P در سطح    (P32)عملكرد  
بنـدي   حالي كه ضريب مسير بين مـشاركت در بودجـه        

  . است بااهميت>٠٥/٠P در سطح (P31)وعملكرد 
, ٣معادله( روابط ارائه شده در مدل       تحليل تجزيه و 

  .تده شده اس نشان دا٤در جدول ) ٥ و ٤
  

   تحليل روابط مدل تجزيه وتحليل مسير :٤جدول 
    ٦٣=تعداد نمونه

 اثركل  متغير وابسته در ارتباط با
(rij)  

اثرمستقيم 
Pij)( 

اثر 
 غيرمستقيم

 )مصنوعي(
  :٣معادله 

/ اطالعات مرتبط با شغل 
 مشاركت در بودجه بندي

٤٢/٠ ٤٢/٠ 
 -- --- ----

---- 
 :٤معادله 

عات مرتبط اطال/ عملكرد
 با شغل

١١/٠ ٣٧/٠ ٤٨/٠ 

 ٥:معادله 

مشاركت در / عملكرد 
 بودجه بندي

١٥/٠ ٢٨/٠ ٤٣/٠ 

  
ين اثـر  تـر  بـيش در فرضيه پژوهش بيـان شـد كـه        

 غيرمـستقيم بـه اضـافه       صورت  بهمشاركت بر عملكرد    
اثـر مـستقيم مـشاركت در       .  اسـت  مقداري اثر مستقيم  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

  ٨٨

 ...بندي و عملکرد مديران و رابطه بين مشارکت در بودجهبررسي 

ي 
علم

مه 
هنا

وما
د

–
تار 

 رف
شور

 دان
شي

ژوه
 پ

/
هد 

 شا
گاه

انش
 د

 /
 تير

۸۶
 / 

ل 
سا

ار
چھ

هم 
د

 /
ره 

شما
۲۳ 

 

 ١٥/٠يم و اثـر غيرمـستق   ٢٨/٠كـرد   بنـدي برعمل   بودجه
رصد و د٣٥  اثر غيرمستقيم تقريباً،به عبارت ديگر. است

درصد انحرافات عملكـرد در رابطـه بـا         ٦٥اثر مستقيم   
در طـرف  . دهـد  بندي را پوشش مي مشاركت در بودجه  

اثر مستقيم اطالعات مرتبط با شغل بر عملكـرد         , مقابل
بـه عبـارت    .  است ١١/٠ و اثر غيرمستقيم     ٣٧/٠برابر با   

 درصد و اثر مستقيم تقريبا٢٤ً غيرمستقيم تقريباًديگر اثر 
درصد انحرافـات عملكـرد در رابطـه بـا اطالعـات       ٧٦

  .دهد مرتبط با شغل را پوشش مي
دهد كه به ازاي هر واحد افزايش     نشان مي  ٤جدول  

 ،)٣معادلـه (بندي   در انحراف معيار مشاركت در بودجه     
 ٤٢/٠انحراف معيار اطالعات مرتبط با شغل بـه ميـزان           

يابد و به ازاي هر واحد افزايش در انحراف          افزايش مي 
 عملكـرد بـه   ،)٤معادله (معيار اطالعات مرتبط با شغل     

 بـا   .يابـد   واحد انحراف معيار افزايش مـي      ٣٧/٠ميزان  
تر بودن اثر غيرمستقيم در رابطه با عملكرد         توجه به كم  

نسبت بـه اثـر     %) ٢٤, ١١/٠(و اطالعات مرتبط با شغل      
توان فرضيه را با مقـداري       مي%) ٣٥،  ١٥/٠(يم  غيرمستق
  . كردتأييدتعديل 

  
  و پيشنهاد براي تحقيقات آتيگيري  نتيجه

بررسـي رابطـه بـين مـشاركت در         , هدف اين مطالعـه   
بندي و عملكرد مديران و نقش اطالعات مـرتبط          بودجه

 هاي اصلي زيرمجموعه وزارت نفـت  با شغل در شركت 
نشان داد كـه مـشاركت در       هاي اين تحقيق     يافته. است

ـ     بودجه ي در دسترسـي مـديران بـه        سزايبندي نقـش ب

 و منجر به بهبود عملكـرد     رداطالعات مرتبط با شغل دا    
  .شود مديران مي

كنـد كـه    اين مطالعه از ايـن رويكـرد پيـروي مـي      
نظيـر  ( شناختي   آثار واسطه  بهبندي   مشاركت در بودجه  

نسبت بـه   ) دسترسي مديران به اطالعات مرتبط با شغل      
هـاي    يافتـه  .شود  موجب بهبود عملكرد مي    ، انگيزشي آثار

هاي مطالعات قبلي توسط     جهت با يافته   ، هم اين مطالعه 
  . است]٩[ ، کرن]٨[چنحال و براونل 

دهندگان به پرسشنامه در مـورد       ي پاسخ ها  پاسخاتكا بر   
گيـري عملكـرد، اطالعـات مـرتبط بـا شـغل و              اندازه

كـم بـودن درصـد تعـداد        بنـدي،    مشاركت در بودجه  
  و عــدم پوشــش تمــام,)٥٨/٠(شــده  ي دادههــا پاسـخ 

 را بايـد از    هـاي اصـلي      واحدهاي زيرمجموعه شركت  
  .تسنادهاي اين مطالعه  محدوديت

بنــدي در  بـا توجــه بـه ســنتي بــودن سيـستم بودجــه   
هاي زيرمجموعه وزارت نفت و جهت حـداكثر         شركت

، اسـتفاده   بندي ي و اثربخشي سيستم بودجه    ياكردن كار 
بنـدي بـر     نظير بودجه،بندي هاي مدرن بودجه  از سيستم 

هـا   مبناي فعاليت براي مقاصد كنترلي و مديريت هزينه       
  .گردد توصيه مي

 و هـا  سـازمان شـود ايـن پـژوهش در      پيشنهاد مـي  
نهادهاي دولتي ديگر انجام و داليـل وجـود يـا عـدم             

بنـدي در ايـن      ي و اثربخشي فرايند بودجه    آيوجود کار 
  .ثر مورد بررسي قرار گيردؤها و عوامل م خشب
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