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تبيين نقش بودجه مشاركتي در رضايت شغلي كاركنان دانشگاه علوم 
  پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان فارس

  
  

  2امير سروستاني/ 1غالمحسين مهدوي             

      
  

شده و تر بودجه  تواند منجر به تهيه دقيق كارهايي است كه مي تدوين بودجه بر اساس مشاركت كاركنان از جمله راه: مقدمه
در اين پژوهش تأثير مشاركت در تهيه بودجه بر رضايت شغلي كاركنان . باشد  احساس مثبت كاركنان سازمان را نيز در پي داشته

  .شود دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان فارس بررسي مي
كه از لحاظ زماني يك پژوهش مقطعي روش پژوهش مورد استفاده توصيفي همبستگي، از نوع نظرسنجي است : روش پژوهش

نامه استاندارد شاخص توصيف شغل اسميت،  نامه استاندارد ميالني و پرسش براي گردآوري اطالعات از پرسش. آيد به حساب مي
جامعه آماري پژوهش حاضر را كليه كاركنان بخش اداري دانشگاه علوم پزشكي و خدمات . است كندال و هالين استفاده شده

براي . نفر به دست آمد 291نمونه آماري پژوهش با استفاده از فرمول كوكران، . دهند ي درماني استان فارس تشكيل ميبهداشت
  . استفاده شد SPSSافزار  هاي پژوهش از روش آماري رگرسيون و نرم آزمون فرضيه

درصد از تغييرات متغير  6/37توان  ت و مياس 376/0برابر با بر اساس نتايج برازش رگرسيون، ضريب تعيين تعديل شده : ها يافته
ها بيانگر آن است كه متغير مشاركت در تهيه بودجه  چنين يافته هم. بيني كرد را از روي متغير مشاركت در بودجه پيشرضايت شغلي 

)001/0 p < (استان فارس دارددار بر رضايت شغلي كاركنان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  تاثيري مثبت و معنا .  
ريزي بايد مورد توجه  مشاركت كاركنان در تهيه بودجه بر رضايت شغلي آنان موثر است و اين نتيجه در فرآيند بودجه: گيري نتيجه

  . قرار گيرد
  .بودجه مشاركتي، رضايت شغلي، خدمات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم پزشكي :ها واژه كليد
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   تبيين نقش بودجه مشاركتي در رضايت شغلي
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  مقدمه
هاي  دوين بودجه رويكردها و روشدر راستاي تهيه و ت

. مختلفي در طي زمان مورد استفاده قرارگرفته است
بر طبق . ها، بودجه مشاركتي است يكي از اين رويكرد

تعريف شيلدز، بودجه مشاركتي به درجه دخيل بودن 
كاركنان يك سازمان در فرآيند تهيه بودجه، به نحوي 

هاي خود را در  كه افراد مزبور فرصت استفاده از توانايي
البته، مشاركت ]. 1[باشند، اشاره دارد فرآيند مزبور داشته 

شود كه داراي  در بودجه محدود به كاركنان اصلي مي
اين . هاي كاري سازمان هستند بينشي مناسب از رويه

رويكرد، اطالعاتي را براي مديران سازمĤنها فراهم 
كند كه در تدوين بودجه مفيد است و ممكن است  مي

چنين،  هم]. 2[فرآيند تهيه بودجه را تحت تأثير قرار دهد
بودجه مشاركتي يكي از ابزارهاي انگيزشي است كه 

گيرندگان اصلي  مورد توجه مديران ارشد و تصميم
سازمĤنها و واحدهاي اقتصادي در راستاي بهبود عملكرد 

شان قرار  كاركنان و در نهايت واحد تحت مديريت
رگير شدن در فرآيند تهيه بودجه در واقع د. گرفته است

ماند كه كاركنان را متعهد  به مثابه ابزاري انگيزشي مي
كند و همكاري بيش  اي مي هاي بودجه به تحقق هدف

  ].2[از پيش كاركنان را در پي خواهد داشت
بودجه مشاركتي از جمله مواردي است كه از گذشته 

گران در حوزه مديريت و  دور مورد توجه پژوهش
گران مورد  بداري بوده است و به وسيله پژوهشحسا

رابطه بين ] 3[نوري و پاركر. است بررسي قرار گرفته
در . بودجه مشاركتي و عملكرد شغلي را بررسي كردند

اين بين، آنان به نقش كفايت بودجه و تعهد سازماني 
در مدل ارائه شده به وسيله اين . اي داشتند توجه ويژه
ر تهيه بودجه از طريق دو گران، مشاركت د پژوهش

گر كفايت بودجه و تعهد سازماني بر  متغير تعديل
با استفاده از  ]4[لوا و تان. عملكرد شغلي تأثيرگذار بود

روش تحليل مسير تأثير مشاركت در تدوين بودجه و 
بندي و رضايت  اطالعات شغلي بر رابطه بين بودجه

ن گرا نتايج بررسي اين پژوهش. شغلي بررسي كردند
حاكي از تأثيرگذاري مشاركت در تهيه بودجه و 
. اطالعات مرتبط با شغل بر رضايتي شغلي كاركنان بود

به بررسي روابط بين بودجه مشاركتي، منبع ] 5[داكلي
نتايج . كنترل و رضايت شغلي در كشور تونس پرداخت

بررسي اين پژوهش بيانگر اثرگذاري منفي بودجه 
نتايج . ان تونسي بودمشاركتي بر رضايت شغلي مدير

گري متغير شخصيتي منبع  چنين اثر ميانجي پژوهش هم
برونداد  -هافستد به روابط درونداد . كنترل را تأييد كرد

گيري  اي اشاره و چنين نتيجه موجود در نظام بودجه
شود  كند كه مشاركت در تهيه بودجه موجب مي مي

نه هاي مورد نظر در بودجه در درون افراد نهادي هدف
شده و از اين رو انگيزه مديران را براي عملكرد شغلي 

] 7[توكلي محمدي و اعتمادي. ]6[بهتر افزايش دهد
بندي و عملكرد مديران و اثر  موضوع مشاركت در بودجه

هاي اصلي زير  اطالعات مرتبط با شغل در شركت
گران به  پژوهش. مجموعه وزارت نفت را بررسي كردند

بندي نقش  مشاركت در بودجهاين نتيجه رسيدند كه 
قابل توجهي در دسترسي مديران به اطالعات مرتبط با 

  .شود شغل دارد و منجر به بهبود عملكرد آنها مي
هاي انجام شده در اين حوزه بر  آنچه كه از كليه پژوهش

هايي است كه اثرات مستقيم  آيد، تعداد اندك پژوهش مي
رد ارزيابي قرار مشاركت در بودجه را بر ساير متغيرها مو

رضايت شغلي از جمله مواردي است كه ممكن . اند داده
است به طور مستقيم تحت تاثير مشاركت در بودجه قرار 

رضايت شغلي به مجموعه احساساتي كه فرد . گيرد
فرد با رضايت . شود نسبت به شغلش دارد، اطالق مي

شغلي باال احساس مثبت و فردي كه از شغلش ناراضي 
نتايج ]. 8[اسي منفي نسبت به شغلش دارداست، احس

دهد كه علت نگرش مثبت و منفي  ها نشان مي پژوهش
) 1: افراد نسبت به شغل و كارشان به اين شرح است

هاي سازمان است،  عواملي كه مربوط به رويه و سياست
عواملي كه مربوط به شرايط كار و يا نحوه قرار گرفتن ) 2

عواملي كه در ) 3است،  افراد در محل انجام دادن كار
به نظر . هاي فردي كاركنان است ارتباط با شخصيت

رسد كه يكي از اجزاي شغل كه مربوط به رويه و  مي
چنين شرايط كار است، ميزان  هاي سازمان و هم سياست

مشاركت كاركنان در تصميمات متخذه در سازمان و به 
  ].9[باشد طور خاص مشاركت آنان در تهيه بودجه مي
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مورد نحوه اثرگذاري سطح مشاركت در بودجه بر  در
توان بحث مربوط به متغيرهاي نقش  رضايت شغلي مي

يكي ديگر از عوامل محيطي رضايت . را مطرح كرد
شغلي، ارزيابي و سنجش تعامل كاركنان و مشاغل از 

نقش، الگوي رفتاري مورد نياز يك ]. 9[جنبه نقش است
عتقدند تئوري گران م پژوهش. فرد در سازمان است

. نقش، داراي اهميت بوده و بر رضايت شغلي تأثير دارد
ابهام نقش و تعارض نقش از جمله مواردي است كه 

ابهام نقش، درجه . اند بيشتر مورد مطالعه قرار گرفته
هاي آنها  اطمينان كاركنان در مورد وظايف و مسئوليت

در بسياري از مشاغل، انتظارات سرپرستان در . باشد مي
هاي زيردستان به وضوح تعريف نشده و  ارتباط با نقش

]. 9[كند همين امر كاركنان را به ابهام نقش دچار مي
تواند ابهام نقش  يكي از مجراهايي كه به وسيله آن مي

و تعارض نقش را كاهش داد، مشاركت بيشتر كاركنان 
در امور سازمان و به طور خاص تهيه بودجه است زيرا 

كنند در  كاركنان احساس مي كه از اين طريق،
تصميمات متخذه در سازمان نقش دارند و نظرات آنها 

. اندركاران رده باال سازمان است مورد توجه دست
توان انتظار داشت مشاركت  بنابراين از اين منظر نيز مي

مندي بيشتر  كاركنان در تهيه و تدوين بودجه رضايت
  .آنان از شغلشان را در پي دارد

هاي اندكي با محوريت مشاركت در  ژوهشچنين پ هم
اين در حالي . بودجه در بخش عمومي انجام شده است
ريزي عملياتي  است كه اخيراً در كشور بحث نظام بودجه

استقرار اين نظام، مستلزم وجود . نيز قوت گرفته است
ها و  ها، فعاليت اطالعات دقيق در مورد اجراي برنامه

ابراين، با توجه به بن]. 10[عمليات هر واحد است
تري كه از تهيه بودجه به شكل  اطالعات دقيق

رسد بررسي اين  شود، به نظر مي مشاركتي حاصل مي
افزون . امر در بخش عمومي داراي اهميت زيادي باشد

بر اين، با بررسي تأثير ميزان در مشاركت در تهيه 
توان به  بودجه بر رضايت شغلي در بخش عمومي مي

هاي مشاركتي در اين  اصل از بودجهديگر مزاياي ح
هايي  حوزه نيز به صورت تجربي دست يافت و سياست

از اين رو، در اين پژوهش . را در اين زمينه تجويز كرد

شود با در نظر گرفتن دانشگاه علوم پزشكي  كوشش مي
و خدمات بهداشتي درماني استان فارس به عنوان يكي 

مستقيم مشاركت  هاي اجرايي مهم كشور، اثر از دستگاه
كاركنان اين دستگاه در تهيه بودجه بر رضايت شغلي 

  . آنان ارزيابي شود
  

  روش پژوهش
روش پژوهش مورد استفاده توصيفي همبستگي، از نوع 
نظرسنجي است كه از لحاظ زماني يك پژوهش مقطعي 

در پژوهش حاضر براي آزمون . آيد به حساب مي
در تهيه بودجه بر ها و تعيين اثرگذاري مشاركت  فرضيه

رضايت شغلي و ابعاد آن از روش آماري رگرسيون 
كليه كاركنان رسمي و غيررسمي . است استفاده شده

بخش اداري دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
درماني استان فارس جامعه آماري پژوهش حاضر را 

بر طبق پيگيري به عمل آمده، تعداد . دهند تشكيل مي
نفر بود و از اين رو  1204تگاه مذكور،پرسنل اداري دس

 291با استفاده از فرمول كوكران تعداد نمونه مورد نظر 
پذيري و از آنجا كه  براي افزايش تعميم .نفر بدست آمد

آوري نشود،  ها جمع نامه رفت تعدادي از پرسش احتمال مي
نامه مشاركت در تهيه بودجه و رضايت  پرسش 300تعداد 

نان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات شغلي در بين كارك
بهداشتي درماني استان فارس توزيع شد كه از اين ميان 

عدد آن قابل استفاده  131آوري و  نامه جمع پرسش 137
  . تشخيص داده شد

در پژوهش حاضر از دو پرسشنامه استاندارد استفاده شده 
ميزان مشاركت در تهيه  سنجشدر خصوص . است

سؤالي كه داراي مقياس  6استاندارد نامه  بودجه، از پرسش
نامه  اين پرسش. است بخشي ليكرت است،استفاده شده 7

هاي  به وسيله ميالني طراحي شده است و در پژوهش
و لوا و ] 11[، تسويي]3[نوري و پاركرچون  افرادي هم

براي ارزيابي . نيز مورد استفاده قرار گرفته است] 4[تان
. مختلفي وجود دارد رضايت شغلي كاركنان راهكارهاي

هاي منظم و ساختار  نامه در اين راستا عموما از پرسش
شود، اگرچه گاهي از مصاحبه نيز  يافته استفاده مي

نامه  در اين پژوهش از پرسش. شود گيري مي بهره
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استاندارد شاخص توصيف شغل اسميت، كندال و هالين 
جز مقياس شامل امنيت شغلي، استفاده از  5كه داراي 

ها، حقوق و مزايا، روابط در محيط كاري و ماهيت  ارتمه
نامه توسط بيش  اين پرسش. است كار است، استفاده شده

است و از اعتبار بالغ بر  گر استفاده شده پژوهش 100از 
چنين، براي آزمون  هم. ]9[است برخوردار بوده% 80

نسخه  SPSSافزار آماري  هاي پژوهش از نرم فرضيه
  .استاستفاده شده  18
 

  ها يافته
هاي قابل  نامه ها در خصوص پرسش داده مجموعه
 دهندگان پاسخ درصد 57 است كه اين از حاكي استفاده

چنين،  هم. دهد مي تشكيل مردان را درصد 43 و زنان را
 5/46 ديپلم، فوق و ديپلم مدارك داراي درصد 29

 داراي درصد 19و  كارشناسي مدرك داراي درصد

دكترا  مدرك درصد داراي 5/5و  شدار كارشناسي مدرك
افراد  دهندگان پاسخدرصد  7/42 افزون بر اين،. هستند

سال،  45تا  35درصد افراد بين  3/31سال،  35زير 
درصد افراد  9/3سال و  55تا  45درصد افراد بين  1/22

  .سال هستند 55باالي 
ها و تعيين اثرگذاري  در اين پژوهش براي آزمون فرضيه

تهيه بودجه بر رضايت شغلي و ابعاد آن از  مشاركت در
  .است روش آماري رگرسيون استفاده شده

دهد، مقدار آماره  نشان مي 1طور كه جدول شماره  همان
F  و سطح معناداري مربوط به اين آماره، بيانگر اين است

R2مقدار . كه مدل رگرسيون در كل معنادار است
adj 

توجه به اين مقدار است؛ بنابراين، با  376/0برابر با 
را از رضايت شغلي درصد از تغييرات متغير  6/37توان  مي

. بيني كرد روي متغير ميزان مشاركت در بودجه پيش
ي دوربين واتسون   افزون بر اين، با توجه به مقدار آماره

است، وجود  591/1كه برابر با  1مندرج در جدول شماره 
. شود د ميخود همبستگي در اجزاي اخالل رگرسيون ر
توان چنين  در مجموع با استناد به نتايج حاصله مي

، رابطه %95گيري كرد كه در سطح اطمينان  نتيجه
مستقيم و معناداري بين ميزان مشاركت كاركنان در تهيه 
بودجه و رضايت شغلي آنان وجود دارد و از اين رو فرضيه 

  )1جدول . (گيرد اصلي پژوهش مورد تأييد قرار مي

هاي فرعي پژوهش مورد آزمون قرار  ه فرضيهدر ادام
دهد،  نشان مي 2طور كه جدول شماره  همان. اند گرفته

و سطح معناداري مربوط به اين آماره،  Fمقدار آماره 
. بيانگر اين است كه مدل رگرسيون در كل معنادار است

ي دوربين واتسون   افزون بر اين، با توجه به مقدار آماره
است، وجود  633/1كه برابر با  2اره مندرج در جدول شم

. شود خود همبستگي در اجزاي اخالل رگرسيون رد مي
توان چنين  در مجموع با استناد به نتايج حاصله مي

، رابطه %95گيري كرد كه در سطح اطمينان  نتيجه
مستقيم و معناداري بين ميزان مشاركت كاركنان در تهيه 

غلي آنان وجود بودجه و رضايت شغلي ناشي از امنيت ش
دارد و از اين رو فرضيه فرعي اول پژوهش مورد تأييد 

  )2جدول . (گيرد قرار مي
اطالعات مربوط به آزمون فرضيه فرعي دوم پژوهش در 

و سطح  Fمقدار آماره . است ارائه شده 3جدول شماره 
معناداري مربوط به اين آماره، بيانگر اين است كه مدل 

افزون بر اين، با توجه به . ترگرسيون در كل معنادار اس
 3ي دوربين واتسون مندرج در جدول شماره  مقدار آماره
است، وجود خود همبستگي در اجزاي  557/1كه برابر با 

در مجموع با استناد به نتايج . شود اخالل رگرسيون رد مي
گيري كرد كه در سطح  توان چنين نتيجه حاصله مي

داري بين ميزان ، رابطه مستقيم و معنا%95اطمينان 
مشاركت كاركنان در تهيه بودجه و رضايت شغلي ناشي 

هاي آنان وجود دارد و از اين رو  از استفاده از مهارت
. گيرد فرضيه فرعي دوم پژوهش مورد تأييد قرار مي

  ).3جدول (
، بيانگر اطالعات مربوط به بررسي 4جدول شماره 

و  Fمقدار آماره . فرضيه فرعي سوم پژوهش است
سطح معناداري مربوط به اين آماره، بيانگر اين است كه 

افزون بر اين، با . مدل رگرسيون در كل معنادار است
ي دوربين واتسون  مندرج در جدول  توجه به مقدار آماره

است، وجود خود همبستگي  656/1كه برابر با  4شماره 
در مجموع با . شود در اجزاي اخالل رگرسيون رد مي

گيري كرد  توان چنين نتيجه نتايج حاصله مي استناد به
، رابطه مستقيم و معناداري %95كه در سطح اطمينان 

بين ميزان مشاركت كاركنان در تهيه بودجه و رضايت 
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شغلي ناشي از حقوق و مزاياي آنان وجود دارد و از اين 
. گيرد رو فرضيه فرعي سوم پژوهش مورد تأييد قرار مي

  )4جدول(
و  Fون فرضيه فرعي چهارم، مقدار آماره در راستاي آزم

 5سطح معناداري مربوط به اين آماره، در جدول شماره 
ارائه شده و بيانگر اين است كه مدل رگرسيون در كل 

ي  افزون بر اين، با توجه به مقدار آماره. معنادار است
كه برابر با  5دوربين واتسون  مندرج در جدول شماره 

مبستگي در اجزاي اخالل است، وجود خود ه 581/1
در مجموع با استناد به نتايج . شود رگرسيون رد مي

گيري كرد كه در سطح  توان چنين نتيجه حاصله مي
، رابطه مستقيم و معناداري بين ميزان %95اطمينان 

مشاركت كاركنان در تهيه بودجه و رضايت شغلي ناشي 
از روابط در محيط كاري آنان وجود دارد و از اين رو 

. گيرد فرضيه فرعي چهارم پژوهش مورد تأييد قرار مي
  )5جدول(

اطالعات مربوط به بررسي فرضيه فرعي پنجم، در 
و سطح  Fمقدار آماره . قابل رويت است 6جدول شماره 

معناداري مربوط به اين آماره، بيانگر اين است كه مدل 
افزون بر اين، با توجه به . رگرسيون در كل معنادار است

 6ي دوربين واتسون مندرج در جدول شماره  آمارهمقدار 
است، وجود خود همبستگي در  513/1كه برابر با 

در مجموع با استناد . شود اجزاي اخالل رگرسيون رد مي
گيري كرد كه در  توان چنين نتيجه به نتايج حاصله مي

، رابطه مستقيم و معناداري بين %95سطح اطمينان 
هيه بودجه و رضايت شغلي ميزان مشاركت كاركنان در ت

ناشي از ماهيت كاري آنان وجود دارد و از اين رو 
. گيرد فرضيه فرعي پنجم پژوهش مورد تأييد قرار مي

  )6جدول(
  

  گيري بحث و نتيجه
رغم اهميت بسيار بودجه در بخش عمومي و  علي

هاي اندكي پيرامون بحث  هاي اجرايي، پژوهش ه دستگا
در اين پژوهش سعي . است بودجه مشاركتي انجام شده 

شد تا حدودي اين خأل پژوهشي برطرف شده و رابطه 
بين سطح مشاركت در تهيه بودجه و رضايت شغلي 

در . هاي اجرايي تببين و ارزيابي شود كاركنان دستگاه
اين راستا با در نظر گرفتن دانشگاه علوم پزشكي و 
خدمات بهداشتي درماني استان فارس به عنوان قلمرو 

طراحي شده به وسيله   نامه هش و استفاده از پرسشپژو
ميالني براي سنجش ميزان مشاركت در بودجه و 

نامه استاندارد شاخص  چنين استفاده از پرسش هم
توصيف شغل براي ارزيابي رضايت شغلي اين امر انجام 

نتايج به دست آمده از اين پژوهش حاكي از آن . شد
شگاه علوم پزشكي است كه ميزان مشاركت كاركنان دان

و خدمات بهداشتي درماني استان فارس در تهيه و 
تدوين بودجه اثر مثبت و معناداري بر رضايت شغلي 

بنابراين فرضيه اصلي پژوهش مبني بر وجود . آنان دارد
هاي اجرايي  رابطه بين ميزان مشاركت كاركنان دستگاه

در تهيه بودجه و رضايت شغلي آنان مورد تأييد قرار 
نامه شاخص  چنين، با توجه به اينكه پرسش هم. تگرف

توصيف شغل كه در راستاي سنجش رضايت شغلي 
جز مقياس است، اثر مشاركت در  5استفاده شد، داراي 

تهيه و تدوين بودجه بر اجزاي رضايت شغلي نيز بررسي 
نتايج به دست آمده بيانگر آن است كه ميزان . شد

ضايت شغلي شامل مشاركت در تهيه بودجه بر اجزاي ر
رضايت شغلي ناشي از امنيت شغلي، رضايت شغلي 

ها در كار، رضايت شغلي  ناشي از استفاده از مهارت
ناشي از حقوق و مزايا، رضايت شغلي ناشي از روابط در 
محيط كاري و رضايت شغلي ناشي از ماهيت كار تأثير 

  . مثبت و معنادار دارد
هاي  پژوهش نتايج حاصل از پژوهش حاضر با نتايج

] 4[و لوا و تان] 12[افرادي همچون لوپز و همكاران
خواني دارد اما با نتايج به دست آمده از پژوهش  هم

چنين، نتايج اين پژوهش به  هم. در تضاد است] 5[داكلي
، ]2[چون سايكم هاي افرادي هم نوعي با نتايج پژوهش

و رزقي ] 13[، ربيعي و همكاران]3[نوري و پاركر
نيز در يك راستا است زيرا ] 14[و موسويشيرسوار 
هاي خود به اين نتيجه  گران مذكور در پژوهش پژوهش

هاي  رسيدند كه مشاركت در بودجه و استفاده از سيستم
مديريتي نوين موجب بهبود عملكرد و رضايت شغلي 

  .شود كاركنان و مديران مي
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بر اساس نتايج به دست آمده، پيشنهادهاي زير را 
  :طرح كردتوان م مي

ترين مخاطب نتايج اين پژوهش، مديران و  مهم. 1
به . هاي اجرايي هستند گيرندگان بلندپايه دستگاه تصميم

شود به هنگام تهيه و تدوين   افراد مذكور پيشنهاد مي
بودجه خود از مشاركت و مشورت كاركنان دستگاه خود 
استفاده كرده و نظرات آنها را در بودجه لحاظ كنند زيرا 

ر اساس نتايج پژوهش حاضر مشاركت كاركنان در تهيه ب
بودجه موجب افزايش رضايت شغلي آنها شده و اين امر 
بر بهبود عملكرد آنان و در نهايت بر اثربخشي و 

  .وري بيش از پيش دستگاه اجرايي موثر خواهد بود بهره
ريزي دولت  چنين نهادهاي برنامه به قوه مجريه و هم. 2

ريزي كشور پيشنهاد  ريت و برنامهيعني سازمان مدي
با تجديد نظر در دستورعمل تدوين بودجه، ساز  شود مي

اي طراحي كنند كه  و كار تدوين بودجه را به گونه

هاي  حداكثر مشاركت در تهيه و تدوين بودجه دستگاه
  .اجرايي در آن لحاظ شده باشد

مند در  گران عالقه شود پژوهش در پايان پيشنهاد مي
گر  هاي آتي اثر متغيرهاي تعديل ه، در پژوهشاين حوز

از جمله سمت و درجه شغلي سازماني را بر رابطه بين 
. سطح مشاركت در بودجه و رضايت شغلي بررسي كنند

چنين، بررسي رابطه بين مديريت دانش و ميزان  هم
بندي مشاركتي در سازمĤنها  استفاده از مديريت و بودجه

از ديگر موضوعات  هاي اجرايي كشور، و دستگاه
  .هاي است پيشنهادي براي پژوهش

  
  تشكر و قدرداني

كنندگان در  گران از همكاري صميمانه مشاركت پژوهش
پژوهش و كاركنان محترم دانشگاه علوم پزشكي و 
خدمات بهداشتي درماني استان فارس كمال تشكر و 

  . قدرداني را دارند
  

  
  از آزمون فرضيه اصلي اولمدل رگرسيوني حاصل  جدول ضرائب - 1جدول 

 pمقدار   خطاي استاندارد  بتا tآماره   ضرائب  متغيرها

  000/0  793/3  -  582/12  722/47  مقدار ثابت
 )متغير مستقل(مشاركت در بودجه   000/0  164/0  619/0 476/7 227/1 )متغير وابسته(رضايت شغلي 

R  R2  R2
adj  اتسونو -آماره دوربين  خطاي استاندارد رگرسيون  

619/0  383/0  376/0  505/10  591/1  
  000/0: سطح معناداري  F :891/55آماره 

  
  

  مدل رگرسيوني حاصل از آزمون فرضيه فرعي اول جدول ضرائب - 2جدول 
 pمقدار  خطاي استاندارد بتا tآماره  ضرائب  متغيرها

  000/0  104/1  -  674/11  886/12  مقدار ثابت
غليرضايت شغلي ناشي از امنيت ش

  000/0  048/0  459/0 901/4 234/0  )متغير وابسته(
  )متغير مستقل(مشاركت در بودجه 

R  R2  R2
adj  واتسون -آماره دوربين  خطاي استاندارد رگرسيون  

459/0  211/0  202/0  057/3  633/1  
  000/0: سطح معناداري  F :022/24آماره 
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  زمون فرضيه فرعي دوممدل رگرسيوني حاصل از آ جدول ضرائب - 3جدول 
 pمقدار   خطاي استاندارد بتا tآماره  ضرائب  متغيرها

  000/0  559/1  -  191/7  209/11  مقدار ثابت
رضايت شغلي ناشي از استفاده 

متغير (مشاركت در بودجه   000/0  067/0  559/0 400/6 432/0  )متغير وابسته(ها  از مهارت
  )مستقل

R  R2  R2
adj   واتسون -آماره دوربين  رگرسيونخطاي استاندارد  

559/0  313/0  305/0  317/4  557/1  

  000/0: سطح معناداري  F :964/40آماره 
 
 
 
 
 
 

  مدل رگرسيوني حاصل از آزمون فرضيه فرعي سوم جدول ضرائب - 4جدول 
 pمقدار   خطاي استاندارد بتا tآماره  ضرائب  متغيرها

  000/0  134/1  -  596/5  346/6  مقدار ثابت
ايت شغلي ناشي از حقوق و رض

متغير (مشاركت در بودجه   000/0  049/0  599/0 089/7 348/0  )متغير وابسته(مزايا 
  )مستقل

R  R2  R2
adj  واتسون -آماره دوربين  خطاي استاندارد رگرسيون  

599/0  358/0  351/0  141/3  656/1  

  000/0: سطح معناداري  F :248/50آماره 
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  مدل رگرسيوني حاصل از آزمون فرضيه فرعي چهارم ضرائب جدول - 5جدول 
 pمقدار   خطاي استاندارد بتا tآماره  ضرائب  متغيرها

  000/0  953/0  -  785/11  226/11  مقدار ثابت
رضايت شغلي ناشي از روابط در 

متغير (مشاركت در بودجه   001/0  041/0  352/0 566/3 147/0  )متغير وابسته(محيط كار
  )مستقل

R  R2  R2
adj  واتسون -آماره دوربين  خطاي استاندارد رگرسيون  

352/0  124/0  114/0  638/2  581/1  

  001/0: سطح معناداري  F :715/12آماره 
 
 
 
 
 
 

  مدل رگرسيوني حاصل از آزمون فرضيه فرعي پنجم جدول ضرائب - 6جدول 
 pمقدار   خطاي استاندارد بتا tآماره  ضرائب  متغيرها

  000/0  647/0  -  358/9  054/6  مقدار ثابت
رضايت شغلي ناشي از ماهيت 

متغير (مشاركت در بودجه   020/0  028/0  242/0 369/2 066/0  )متغير وابسته(كار 
  )مستقل

R  R2  R2
adj  واتسون -آماره دوربين  خطاي استاندارد رگرسيون  

242/0  059/0  048/0  792/1  513/1  

  020/0: سطح معناداري  F :612/5آماره 
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