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 چکیده

دیران م خودکارایی و مدیران شغلی درگيری نقش با عملکرد بر بودجه مشارکت تحقيق حاضر با هدف بررسی

 در تحقيق جامعه وبوده  است. روش انجام پژوهش توصيفی از نوع توصيفی ـ همبستگی کرج شهرداری: موردمطالعه

 حجم با هساد تصادفی گيرینمونه روش از گيرینمونه برای .باشدیم شهرداری کرج کارشناسان و مدیران تحقيق این

 .گرددمی استفاده مشخص نمونه

تحليل همبستگی و الگوی معادالت ساختاری بين متغيرهای تحقيق  درنتایج حاصل از معادالت ساختاری 

 :که نشان داد

  بر خودکارایی مدیران تأثير دارد.مشارکت بودجه 

 .مشارکت بودجه بر درگيری شغلی مدیران تأثير دارد 

 .خودکارایی مدیران بر درگيری شغلی مدیران تأثير دارد 

 .خودکارایی مدیران بر عملکرد تأثير دارد 

 .درگيری شغلی مدیران بر عملکرد تأثير دارد 

 

 

مدیراندرگيری شغلی مدیران، خودکارایی  لمات کلیدی:ک  Abstract: 

The aim of this study is to investigate budget participation on performance with the role 

of managers' job involvement and self-efficacy of the studied managers: Municipality (Karaj 

Municipality). The method of descriptive research was descriptive-correlational type. The 

research community in this research is managers and experts of Karaj Municipality. For 

sampling, a simple random sampling method with a specific sample size is used. The results of 

structural equations showed that the analysis of correlation and pattern of structural equations 

between research variables showed: budget participation affects managers' self-efficacy. 

Budget participation affects managers' job involvement. Managers' self-efficacy affects 

managers' job involvement. Managers' self-efficacy affects performance Has an effect. 

Managers' job involvement affects performance. 

Keywords: Managers 'job involvement, managers' automation, budget participation, 

performance. 
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