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بررسی تأثیر عوامل انگیزشی (شغلی ،سازمانی وفردی) بر کیفیت
نظارت مالی ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرایی
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 .1استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران ،ایران
 .2کارشناسارشد مدیریت دولتی -گرایش مالی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد نراق ،ایران

(تاریخ دریافت2930/20/02 :؛ تاریخ پذیرش)2939/20/22 :

چکیده
تحقیق حاضر تأثیر عوامل انگیزشی بر بهبود نظارت مالی ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرایی استان قم را بررسی کرده استت.
جامعة آماری شامل ذیحسابان و مدیران مالی  39نفر است 09 .نفر به عنوان نمونة آماری به روش نمونهگیری تصتادفی ستاده انتبتا
شدند .پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی ،و از نظر شیوة گردآوری دادهها ،تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است .برای ستنشش
متغیرهای تحقیق دو پرسشنامه بهکار گرفته شد ،پرسشنامة انگیزش ،توسط ذیحسابان و مدیران مالی تکمیل شتد و پرسشتنامة کیفیتت
نظارت مالی ،توسط حسابرسان دیوان محاسبات که نظارت مالی بعد از خرج را به عهده داشتتند ،پاستخ داده شتد .بترای بررستی پایتایی
پرسشنامه ها ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد ،ضریب آلفای  2/399برای پرسشنامة انگیزش و ضریب آلفتای  2/389بترای پرسشتنامة
کیفیت نظارت مالی نشان از پایایی مناسب ابزارهای تحقیق است .برای تعیین روایی پرسشنامهها روش صوری بهکار گرفتته شتد .نتتای
تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشاندهندة ارتباط عوامل انگیزشی با کیفیت نظارت مالی بتا ضتریب همبستتگی  2/60استت و مؤلفتههتای
عوامل شغلی (ضریب همبستگی  ،)2/609عوامل سازمانی (ضریب همبستگی  )2/808و عوامل فردی (ضریب همبستتگی  )2/899نیتز بتا
کیفیت نظارت مالی ارتباط دارند.

كلیدواژگان
ذیحسا  ،عوامل انگیزشی ،مدیر مالی ،نظارت مالی.

 نویسندة مسئول ،رایانامهaliakbarghambari@yahoo.com :
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مقدمه
با توجه به اهمیت نظارت مالی در کشور ماا ،اماز ه شناساایی عا
عز ری است .در حال حاعز،

هاا نقاا سسای

ای سن

ارت امور اقتصادی دارایای یی اة نظاارت ماالی را ا یزیا

انتصاب استقزار مأمورانی با عنوان ذیحساب در دستگاههاای اجزایای اعماال مایکنناد .درباارة
کارایی این سیستم نظارت مالی در سالهای اخیز تزدید ایجاد شده است .یکی ا عوامل بسیار مهم
تأثیزگذار در هز نظام ،به یژه نظام نظارت مالی ،مقولة منابع انسانی (ذیحسابان مدیزان ماالی)
است .مدیزیت انگیزش یکی ا مهمتزین جنبههای فزسیند مدیزیت منابع انساانی اسات .باه کما
فزسیند انگیزش میتوان سهم مؤثز منابع انسانی در تحق اهداف سا مان را افازای
 ،7831ص .)791محوریبودن نق

ذیحسابان مدیزان مالی در مباحا

داد (عباساوور،

نظاارت ماالی موجا

شده است صاح نظزان مسائل نظارت مالی ،بهبود کی یت نظارت مالی در دساتگاههاای د لتای را
تا حد د یادی مزهون بهبود کی یت نظارت ایشان بدانند .لذا دستگاههاای ماالی نظاارتی کشاور
جهت بهبود نظارت مالی باید توجه خاصی به ایشان نق

سنان در این سیستم داشته باشد که این

امز بد ن شناخت انگیزهها عالئ ایشان عوامل مؤثز بز انگیزش سنها مسیز نخواهد بود .انجاام
تحقیقاتی مانند این تحقی  ،بزای دستگاههای متولی نظارت در کشور (مانند

ارت امور اقتصاادی

دارایی) ،عز ری است تا بتوان مینة بهبود نظارت مالی در دستگاههای د لتی را فزاهم کزد.
دراین مقاله تالش میشود با تزکی

مدل یژگیهای شغلی هاکمن الادهام مادل عملکازد

شغلی انگیزة تزنس میشل تأثیز «عوامل انگیزشی» بز «کی یت نظاارت ماالی ذیحساابان مادیزان
مالی» در دستگاههای اجزایی استان قم را بزرسی شود.
بیان مسئله
در جام ة پیشزفته امز ی ،نظارت کنتزل یکی ا اجازای اصالی مادیزیت محساوب مایشاود،
بهیوری که بیتوجهی به این جزء ،باع

میشود اجازای دیگاز مادیزیت ا قبیال بزناماهریازی،

سا ماندهی هدایت نیز ناقص شود تضمینی بزای انجاامدادن درسات سنهاا جاود نادارد .در
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کشور ما بخشی ا این نظارت ،نظارت مالی است .بودجة کل کشور بزنامة مالی د لات اسات کاه
بزای ی

سال مالی تهیه میشود چهاار مزحلاة تهیاه تنظایم ،تصاوی  ،اجازا نظاارت دارد

(باباجانی ،7833 ،ص .)751اگزچه همة مزاحل یادشده (تهیه ،تصاوی  ،اجازا نظاارت) اهمیات
بسزایی دارند ،در این میان باید به نق

نظاارت در راساتای کشا

نقاا قاوت عا

قاانون

بودجه ،توجه یژه کزد .قانونگذار بزاساس قوانین مقزرات مالی محاسباتی ،یی ة نظاارت باز
حُسن اجزای بودجه را ا بُ د مالی در سطح کالن د لت به عهدة

ارت امور اقتصاادی دارایای

محول کزده است .ابزار ا لیة این نظارت «ذیحساب» است که ا نظز قانون مسئولیت تطبی خاز
با قوانین مقزرات را به عهده دارد (حسینی عزاقی ،7835 ،ص .)733در سالهای اخیاز باه دلیال
پارهای مشکالت قانونی اجزایی ،نحوة اعمال نظارت مالی بز دستگاههای اجزایای ،ماورد تزدیاد
قزار گزفته است (امامی نادری باباناری ،7831 ،ص )44گازارش ت زیاب بودجاة کال کشاور
حکایت ا نارساییهای مت دد قابل کنتزل دارد (اسالمی بیدگلی ،7831 ،ص.)11
ا یزفی ،هدف ا ایجاد انگیزه در کارکنان این است که در رفتار سناان بیشاتزین ن اع را بازای
خود سنان سا مان داشته باشد .رمز موفقیت مدیزیت سا مان شناخت نیا ها انگیزههاای در نای
افزاد شیوههای انگیزش افزاد است (مجتبایی ،7897 ،ص .)701عوامال انگیزشای ذیحساابان
مدیزان مالی نیز میتواند بز نق

نظارتی ایشان در جهت تحق اهداف نظارت مالی در کشور تأثیز

بسزایی داشته باشد بهبود نظارت مالی در کشور را میسز کند.
تزنس میشل 7مدل عملکزد شغلی انگیزه را ارائه کزد که در سن مشخص شد چگونه انگیزش بز
رفتار عملکزد شغلی افزاد تأثیز میگذارد (کزیتنز ،7890،ص .)001بز اساس نظزیة یژگایهاای
شغلی ،کارکنان هنگامی بزای انجامدادن کار انگیزه خواهند داشات کاه احسااس کنناد شاغلشاان
باار ش اسات ا چگاونگی عملکازد خاود باا خورد بگیزناد (سا ادت ،7831 ،ص .)50مادل
خصوصیات شغلی هاکمن الدهام مشخص می کند عناصزی در شغل موجود است که بایاد غنای
1. Terence Mitchell
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شود این عناصز در تغییزدادن حاالت ر انی کارکنان مؤثزند بدین سیله اثزبخشی کار سناان را
افزای

میدهد .در این تحقی عوامل انگیزشی عبارتاند ا  .7عواملِ شغلی (شامل تنوع مهاارت،

هویت شغل ،اهمیت شغل ،اساتقالل باا خورد)؛  .0عوامال ساا مانی (شاامل شازایم محیطای،
پاداشها تقویتها ،حمایتهای نظارتی مزبیگزی)  .8عوامل فزدی (شامل تواناییها ،دانا
شغلی ،نگزشها ،با رها ار شها) .سؤال اصلی تحقی این است که سیا عوامل انگیزشی (شاغلی،
سا مانی ،فزدی) بز کی یت نظارت مالی ذیحسابان مدیزان مالی دستگاههای اجزایای اساتان قام
تأثیزگذار است؟ این مقاله س ی دارد با کم

مدل یژگایهاای شاغلی هااکمن الادهام مادل

عملکزد شغلی انگیزه تزنس میشل تأثیز «عوامل انگیزشی» بز «کی یت نظاارت ماالی ذیحساابان
مدیزان مالی» در دستگاههای اجزایی استان قم را بزرسی کند.
مبانی نظری پژوهش
بزرسی متون نظزی تحقی در موعوع انگیزش (بهیور کلی) تأثیز عوامل انگیزش بز عملکازد
رفتار کارکنان نشان میدهد الگوی یژگیهای شغلی هاکمن الدهام مدل عملکزد شغلی انگیزة
تزنس میشل ا جمله مدلهای کارکزدی پذیزفتهشده م تبزند کاه در مطال اات مختلا

باهکاار

گزفته شدهاند .در ادامه ،بهیور مختصز این مدلها تشزیح میشود.
مدل عملکرد شغلی انگیزه

مدل عملکزد شغلی انگیزه تزنس میشل بیان میکند چگونه انگیزش بز رفتار عملکزد شغلی افزاد
تأثیز میگذارد این مدل در شکل  7نشان داده شاده اسات .تازنس اصاول حاصال ا نظزیاههاای
انگیزشی را گزدس ری کزده است عوامل پیامادهای انگیازش را مشاخص مایکناد (فزهنگای،
 ،7890ص.)001
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مهارتها

دادههایفردی
رفتارهایانگیزشی

عملکرد

تمزکز :هدایت ،چقدر
پشتکار داریم
تالش :چقدر به سختی
تالش میکنیم
کی یت :استزاتژیهای
یی ه ،ر شی که ما
کارها را به اسطة سن
انجام میدهیم.
استمزار :مقا مت ،چه
مدت مان به انجامدادن
کاری اختصاص
میدهیم.

توانایی ،دان شغلی (مهارت)،
نگزشها ،خصوصیات،
احساسات ،خل خوی ،با رها
ار شها

فرایندهایانگیزشی
تحزی
توجه هدایت
شدت پشتکار

بافتشغلی

توانایی ،محد دیت

محیم فیزیکی
یزاحی شغل
پاداشها تقویتها
حمایتهای نظارتی مزبیگزی
هنجارهای اجتماعی
فزهنگ سا مانی

شکل  .1مدل عملکرد شغلی انگیزه ()Mitchell, 1997, pp.57-150

الگوی ویژگیهای شغلی

ریچارد هاکمن گزگ الدهام درصدد بزسمدند این موعوع را ر شن کنند که چگونه میتاوان یا
کار را به نحوی که کارکنان را ا در ن بزانگیخت ،ساختاردهی کزد .انگیزة در نی مانی به جاود
میسید که فزد به اسطة احساسات در نی که حاصل ا انجامدادن کار مناس
این احساسات مثبت باع

است ،ف الیات کناد.

تقویت چزخة ثابت انگیزش میشوند (فزهنگی،7890 ،

ص.)071

اب اد اصلی شغل شامل پنج حیطه است که عبارتاند ا تنوع مهاارت ،هویات شاغلی ،اهمیات
شغل ،خودمختاری با خورد .هاکمن الدهام فزض کزدهاناد کاه ایان اب ااد را مایتاوان بازای
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بهدست س ردن نمازة تاوان انگیزشای یاا انگیازش باالقوه ( )MPSباا هام تزکیا

کازد .حااالت

ر انشناختی حساس بزای کار نیز شامل ساه ب اد اسات :تجزباة بام نااباودن کاار ،تجزباة قباول
مسئولیت نتایج کار سگاهی ا نتایج اق ی ف الیتهای شغلی (سلن بزیمن ،7830 ،ص.)00
نقش نظارتی ذیحساب در اجرای بودجه

بزاساس مادة  90قانون محاسبات عمومی کشور،

ارت امور اقتصاادی دارایای مسائول اعماال

نظارت مالی بز مخار دستگاههای د لتی است بزای انجامدادن صحیح این مسئولیت بایاد قبال ا
پزداخت هزینهها صحت سنها ا نظز رعایت قوانین مقزرات تأیید شود .چون کنتزل قبل ا خز
دستگاههای د لتی بهیور متمزکز در

ارت امور اقتصادی دارایی انجام نمایگیازد ،در ماادة 87

قانون محاسبات عمومی کشور مأموری به عنوان «ذیحساب» پی بینی شاده اسات کاه ا یازف
ارت امور اقتصادی دارایی به این سمت منصوب در دستگاههای د لتی مستقز میشود .یکی
ا مسئولیتهای ذیحساب به عنوان نمایندة

ارت امور اقتصادی دارایی در دستگاههای د لتی،

نظارت بز مخار دستگاه د لتی محل مأموریت است .به این تزتی  ،نظارت قبل ا خز ا یزی
شبکة ذیحسابی که در سطح کشور در همة دستگاههای د لتی مزکز اساتانهاا مساتقز اسات،
انجام میگیزد .بنابزاین ،می توان گ ت نظارت مالی قبل ا خز ابزار مناسبی بازای اعماال نظاارت
صحیح بز اجزای بودجه است امکانات ال م را بزای نظارت ب د ا خز فزاهم میکند .همچنین،
نظارت ب د ا خز  ،بزاساس اصل  55قانون اساسی قانون دیوان محاسبات کشور به عهدة دیوان
محاسبات کشور است (اکزمی همکاران ،7897 ،ص.)70
شاخصهای نظارت مالی

شاخص در بح

نظارت مالی ،میزان رعایت قوانین مقزرات مالی محاسباتی است این امز ا

یزی تطاب اسناد مالی ر یههای اجزای مقزرات در دستگاههای اجزایای باا قاوانین مقازرات
1. Motivating Potential Score
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به جهت قابل دستزس نبودن مناابع ایالعااتی ،بازای پیشابزد

پژ ه  ،موارد شاخصهایی که باع

افزای

کی یت نظارت مالی میشوند ،فهزسات شاد باا

به کارگیزی نظزهای اساتید کارشناسان مالی ذیحسابان با تجزبه 71 ،شااخص باه شازی یاز
انتخاب شد که در تد ین پزسشنامة سنج

کی یت نظارت مالی ذیحسابان مدیزان مالی باهکاار

گزفته شد:
 .7احایة ذیحساب  /مدیز مالی بز انجامدادن صحیح مناقصه ،مزایده ،قزاردادها م امالت؛
 .0میزان اشزاف ذیحساب  /مدیز مالی به انجامدادن یی ة قانونی تطبی پزداختها با قاوانین
مقزرات؛
 .8میزان جذب بهموقع اعتبارات مصزف بهینة منابع مالی مطاب باا موافقاتناماه مقازرات
بودجهای؛
 .4میزان نظارت بز حساب اموال بهبود عع اموال نظارت بز نحوة حزاسات نگهاداری
اموال؛
 .5میزان رعایت اصول سزفصلهای حسابداری د لتی؛
 .1میزان موفقیت در تأمین اعتبار صحیح؛
 .1انجامدادن یای

در مهلتهای مقزر در قانون ارائة سن به مزاجع ذیصالی (مانند ارساال

تزا ماهیانه نهایی ،بزگشت اعتبارات ،پزداخت کسور تکلی ی ،ارائة صورتحساب اماوال
جز سن)؛
 .3مدت مان فزایند رسیدگی پزداخت اسناد مالی؛
 .9میزان نظارت بز کنتزلهای داخلی دستگاه اجزایی؛
 .70میزان بهکارگیزی فنا ریهای نوین؛
 .77میزان مطلوبیت عملکزد ذیحساب بز حس

تالش کمیت کار نظارتی ایشان؛

 .70میزان درگیزی حضور ف االنة ذیحساب در ف الیتهایی که به بهبود کی یت نظارت مالی
مزبو است؛
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شغلی تواناییهای ذیحساب  /مدیز مالی؛

 .78سطح دان

 .74سطح مهارت تجزبة ذیحساب  /مدیز مالی؛
 .75میزان تقسیم کار بین کارکنان امور مالی؛
 .71میزان پیگیزی سمو ش کارکنان امور مالی جهت باالبزدن سطح دان

مالی ایشان.

پیشینة تحقیق
اکثز تحقیقات انجامگزفته اعتبار الگوی یژگیهای شغلی هاکمن الدهام را تقویت تأیید کازده
است اگزچه انتقادات اصالحاتی نیز باز سن ارد شاده اسات

(Roberts & Glick, 1981, pp.197-

 )213; Salancik & Pfeffer, 1978, pp.224-253در جد ل  7به اختصار مواردی توعایح داده شاده
است.
جدول  .1مطالعات و تحقیقات انجامگرفته در داخل و خارج از کشور

موضوع
بزرسی رعایت ،انگیزش عملکزد شغلی
کارکنان سمو شی ی

دانشکدة نظامی

بزرسی رابطة بین یژگیهای شغلی رفتار
شهز ندی سا مانی در مزکز سمو ش صدا
سیما
شناسایی عوامل انگیزش اساتید در دانشگاه
پیام نور استان تهزان
بزرسی انگیزش شغلی اعضای هیئت علمی
م ا نت سمو ش ناجا
بزرسی عوامل مزتبم با انگیزش کارکنان
ادارات ت ا ن ،کار رفاه اجتماعی استان
سمنان
ارتبا مدل یژگیهای شغلی انگیزش
شغلی پزستاران
مدل عملکزد شغلی انگیزه

نویسندگان
غضن زی
همکار ()7831
ابزاهیمپور
همکاران ()7890

نتایجتحقیق
بین انگیزش شغلی عملکزد شغلی ا دیدگاه
کارکنان رابطهای مثبت م نیداری جود دارد.
یژگیهای شغلی ا یزی حالتهای ر انی
حساس با رفتار شهز ندی سا مانی رابطة
م نیداری دارد.

فیض همکاران همة متغیزهای انگیزشی در میان اساتید دانشگاه پیام
()7897
عسگزیان
همکاران ()7897
مجیدی همکار
()7890

نور استان تهزان م نادار است.
عوامل انگیزشی عوامل بهداشتی در ایجاد
انگیزش شغلی مؤثزند.
ا بین اب اد محتوایی عامل خدمات رفاهی ا بین
اب اد فزسیندی ،س ادی عمل ،ارتبایات موفقیت با
انگیزش کارکنان در ارتبا است.

ادگار ()7999

رابطة م ناداری میان این د متغیز مشاهده شد.

میشل ()7991

انگیزش بز رفتار عملکزد شغلی تأثیزگذار است.

بررسی تأثیر عوامل انگیزشی (شغلی ،سازمانی و فردی) بر كیفیت نظارت مالی ذیحسابان و مدیران مالی...
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مدل مفهومی تحقیق
در این تحقی با کم

نظزیههای انگیزشای مانناد«مادل انگیازش شاغلی تازنس میشال» «مادل

یژگیهای شغلی هاکمن  -الدهام» مز ر متون تحقیا

بزاسااس فزعایههاای تحقیا  ،مادل

م هومی تحقی تزسیم شده است (شکل .)0

عـوامـلانـگیـزشـی

الف)عواملشغلی
 .7تنوع مهارت؛  .0هویت شغل؛  .8اهمیت
شغل؛  .4استقالل؛  .5با خورد.
ب)عواملسازمانی
 .7شزایم محیطی؛  .0پاداشها تقویتها؛
 -8حمایتهای نظارتی مزبیگزی.

نظارتمالی
ذیحسابانو

مدیرانمالی

ج)عواملفردی
 .7تواناییها؛  .0دان شغلی؛  .8نگزشها،
با رها ار شها.

شکل .2مدل مفهومی تحقیق

فرضیههای تحقیق
فزعیة اصلی :عوامل انگیزشی بز کی یت نظاارت ماالی ذیحساابان مادیزان ماالی دساتگاههاای
اجزایی استان قم تأثیز م نیدار دارد.
فزعیة فزعی  :7عوامل شغلی (شامل تنوع مهاارت ،هویات شاغل ،اهمیات شاغل ،اساتقالل
با خورد) بز کی یت نظارت مالی ذیحسابان مدیزان مالی دستگاههاای اجزایای اساتان قام تاأثیز
م نیدار دارد.
فزعیة فزعی  :0عوامل سا مانی (شامل شزایم محیطی ،پاداشهاا تقویاتهاا ،حمایاتهاای
نظارتی مزبیگزی) بز کی یت نظارت مالی ذیحسابان مدیزان مالی دستگاههای اجزایای اساتان
قم تأثیز م نیدار دارد.
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شغلی ،نگزشها ،با رها ار شهاا) باز

فزعیة فزعی :8عوامل فزدی (شامل تواناییها ،دان

کی یت نظارت مالی ذیحسابان مدیزان مالی دستگاههای اجزایی استان قم تأثیز م نیدار دارد.
نوع و روش پژوهش
پژ ه

حاعز بز حس

هدف تحقی  ،کااربزدی باز اسااس شایوة گازدس ری دادههاا ،تحقیا

توصی ی (غیزس مایشی) ا نوع همبستگی است.
متغیرهای تحقیق
متغیزهای این تحقی به د گز ه مستقل

ابسته تقسیم میشوند .عوامل انگیزشی (شامل عوامال

شغلی عوامل سا مانی عوامل فزدی) به عنوان متغیاز مساتقل ،کی یات نظاارت ماالی متغیاز
ابسته است.
جامعه و نمونة آماری
در این پژ ه

جام ة سماری ذیحسابان مدیزان مالی دستگاههای اجزایی استان قم به ت اداد 95

ن ز (در سال تحقی ) است .بهدلیل محد دبودن جام ة سماری ،فزمول کاوکزان بازای ت یاین حجام
نمونه بهکار گزفته شد (سکاران ،7830 ،ص )17حجم نمونة م زف به شزی یاز  10ن از ت یاین
شد:
0 0

817/50 1/005 17/11 10

0

0 0
0

7

0

بزای انتخاب اعضای نمونه ا جام ة سماری ،ر ش «نمونه گیزی تصادفی ساده» اجازا شاد .باا
بهکارگیزی این ر ش به منظور مدیزیت احتمال عدم با گشت بزخی پزسشنامهها ،ت داد بیشتزی
به عنوان نمونه انتخاب شد پزسشنامه بین سنها تو یع شد که در نهایت  15پزسشنامه جمعس ری
پس ا ثبت ،تحلیل شد.

027

بررسی تأثیر عوامل انگیزشی (شغلی ،سازمانی و فردی) بر كیفیت نظارت مالی ذیحسابان و مدیران مالی...

ابزار جمعآوری اطالعات
ابزار جمعس ری دادههای این تحقی شامل د پزسشنامة محق ساخته است :ال ) پزسشنامة عوامل
انگیزشی ب) پزسشنامة کی یت نظارت مالی .پزسشنامة ال

توسم ذیحساابان مادیزان ماالی

دستگاههای اجزایی پزس ناماة ب توسام سزحساابزس یاا حسابزساان دیاوان محاسابات کاه
بزاساس اصل  55قانون اساسی نظارت مالی ب د ا خز را به عهده دارند عملکزد ذیحسابان
مدیزان مالی دستگاههای اجزایی استان قم را بزرسی میکنند ،تکمیل شده است.
روایی و پایایی پرسشنامهها

ال ) اعتبار یا ر ایی :7در این پژ ه

بزای ت یین ر ایی یا اعتبار پزس نامهها ر ش صوری بهکار

گزفته شده است .این ر ش بز اساس قضا ت افزاد سگاه مطلع است (خاکی ،7830 ،ص.)004
ب) پایایی:0اصطالی پایایی عبارت است ا ثبات انادا ههاا در دف اات انادا هگیازی (ا کیاا
همکاران ،7838 ،ص .)507بزای سنج

پایایی پزسشنامههای این تحقیا ر ش سل اای کز نباا

بهکار گزفته شده است .میزان سل ای کز نبا بزای پزسشنامه عوامل انگیزشی بزاباز  0/944بازای
پزس نامه نظارت مالی بزابز  0/934به دست سمد که نشاندهندة پایاایی بااالی ایان د پزسشانامه
است.
روش تجزیهوتحلیل اطالعات
بزای س مون فزعیههای تحقی

تجزیه تحلیال سنهاا س ماونهاای  ،K-Sتای اساتیودنت ،س ماون

د جملهای ،رتبهبندی فزیدمن س مون تکمیلی یلکاکسون تحلیال رگزسایون چندگاناه باهکاار
گزفته شده است همة عملیات سماری با بهکارگیزی نزمافزار  SPSSانجام گزفته است.

1. Validity
2. Reliability

 077

مدیریت فرهنگ سازمانی ،دورة  ،12شمارة  ،4زمستان1313

تحلیل توصیفی دادهها و نتایج آزمون فرضیهها
ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخدهندگان
جدول  .2اطالعات جمعیتشناختی پاسخدهندگان بر حسب میزان تحصیالت و سابقة خدمت

اطالعات
جمعیتشناختی

سابقة خدمت
میزان تحصیالت

کمتراز51سال
فراوانی درصد
40
05

بیشتراز51سال
فراوانی درصد
10
40

باالترازلیسانس
لیسانسوکمتر
فراوانی درصد فراوانی درصد
49

15

05

71

تحلیل آماری و نتایج بررسی وضعیت موجود مؤلفههای تحقیق
جهت بزرسی ع یت موجود هز ی

ا مؤل ههای تحقی در جام ه ،ابتدا با باهکاارگیزی س ماون

کولموگز ف -اسمیز ن  ،نزمالبودن دادهها بزرسی میشود .اگز تو یع سنها نزمال باشاد ،س ماون
تی استیودنت در صورتی که فزض نزمالبودن رد شود ،جهت بزرسی مؤل ههای تحقیا س ماون
د جمله ای بهکار گزفته میشود.
بررسی وضعیت موجود عوامل انگیزشی و كیفیت نظارت مالی (توزیع نرمال)
جدول .3خالصة نتايج آزمو تی انجامگرفته دربارة عوامل انگیزشی

مؤلفه
تنوع مهارت
هویت شغل
استقالل
عوامل شغلی
شزایم مناس محیطی
پاداشها تقویتها
حمایتهای نظارتی
مزبیگزی
عوامل سا مانی
دان شغلی
نگزشها ،با رها ار شها
عوامل فزدی
کی یت نظارت مالی

آمارةتی P-value

15/36
10/90
5/98
15/39
8/74
-2/06

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/044

فاصلةاطمینان 51درصد
اختالفمیانگینو
اختالفمیانگینومقدارآزمون
مقدارآزمون
کرانباال
کرانپایین
1/31
1/01
1/16
0/95
0/65
0/80
0/73
0/37
0/55
1/06
0/82
0/94
0/93
0/58
0/76
-0/28
-0/01
-0/56

0/95

0/348

0/11

-0/12

0/34

2/01
10/02
12/81
14/71
6/46

0/048
0/000
0/000
0/000
0/000

0/19
0/93
0/97
0/93
0/66

0/00
0/74
0/82
0/80
0/45

0/38
1/11
1/13
1/06
0/86

نتیجةآزمون

وضعیت

رد فزض ص ز
رد فزض ص ز
رد فزض ص ز
رد فزض ص ز
رد فزض ص ز
تأیید فزض ص ز

مساعد
مساعد
مساعد
مساعد
مساعد
نامساعد

تأیید فزض ص ز نا مساعد
رد فزض ص
رد فزض ص
رد فزض ص
رد فزض ص
رد فزض ص

ز
ز
ز
ز
ز

مساعد
مساعد
مساعد
مساعد
مساعد
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چنانچه در جد ل  8نشان داده شده است ،هماة مؤل اههاا باه جاز مؤل اههاای «پااداشهاا
تقویتها» «حمایتهای نظارتی مزبیگزی» ع یت مساعد دارند.
بررسی وضعیت موجود مؤلفههای اهمیت شغل ،بازخورد و تواناییها (توزیع غیرنرمال)

نتایج س مون د جملهای نشان میدهد ع یت مؤل ههای اهمیت شغل ،باا خورد توانااییهاا در
جام ه مورد بزرسی مساعد است.
مقایسه و رتبهبندی مؤلفههای تحقیق

بزای مقایسه رتبهبندی مؤل ههای تحقی س مون فزیدمن س ماون تکمیلای یلکاکساون باهکاار
گزفته شد نتایج سن در جد لهای  5 4بیان شده است.
جدول  .4نتايج آزمون فريدمن

متغیر

تعداد

درجةآزادی

مقدارآمارةخیدو

-Pمقدار

عوامل شغلی

15

4

15/97

0/000

عوامل سا مانی

15

0

50/95

0/000

عوامل فزدی

15

0

0/51

0/151

عوامل انگیزشی

15

0

43/84

0/000

جدول  .5رتبهبندي مؤلفههاي عوامل انگیزشی بر اساس آزمون تکمیلی ويلکاکسون

متغیر
عوامل شغلی
عوامل فزدی
عوامل سا مانی

رتبه
7
0

تحلیل آماری و بررسی فرضیههای تحقیق
در این تحقی بزای بزرسی تأثیز عوامل انگیزشی بز کی یت نظارت مالی ذیحسابان مدیزان مالی
تحلیل رگزسیون چندمتغیزه اجزا شد ،که در جد ل  1ع یت شاخصهای سن بیان شده است.
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جدول  .6وضعیت شاخصهاي همبستگی چندمتغیره

فرضیه متغیرمستقل

متغیروابسته

ضریبهمبستگی ضریب ضریبتعیین انحرافاستاندارد

دوربین-

چندمتغیره

تعیین

تعدیلشده


تخمین

واتسون

اصلی عوامل انگیزشی کی یت نظارت مالی

0/762

0/580

0/560

0/439

7/914

ا ل

عوامل شغلی کی یت نظارت مالی

0/764

0/583

0/562

0/319

7/104

دم

عوامل سا مانی کی یت نظارت مالی

0/828

0/686

0/670

0/277

7/519

سوم

عوامل فزدی کی یت نظارت مالی

0/844

0/713

0/698

0/263

0/011

نتایج مبتنی بر بررسی فرضیههای تحقیق

بزرسی فزعیة اصلی تحقی نشان میدهد عزی
در این رابطه ،عزی

همبستگی چندمتغیزه بزاباز  0/110اسات .عامنا

ت یین ت ادیلشاده بازای مادل بزاباز  0/51اسات بزاسااس سن مایتاوان

نتیجهگیزی کزد که  51درصد ا تغییزات متغیز م یاار ،باه سایله رابطاة خطای سن باا متغیزهاای
پی بین ت یین میشود .بهیور کلی با عنایت به م ادله رگزسایون باهدساتسماده بازای متغیزهاای
استانداردشده فزعیة اصلی تحقی تأیید میشود.
بزرسی فزعیة ا ل نشان میدهد عزی
رابطه عزی

همبستگی چندمتغیزه بزابز  0/114است .عمنا در ایان

ت یین ت دیلشده بزای مدل بزابز  0/510است بزاساس سن میتوان نتیجهگیزی کزد

که  51/0درصد ا تغییزات متغیز م یار ،به سیله رابطاة خطای سن باا متغیزهاای پای باین ت یاین
میشود .با توجه به بهکارگیزی ر ش رگزسیون چندمتغیزی گامبهگام ،ا سنجا که د مؤل اة «تناوع
مهارت» «با خورد» تبیین بیشتزی ا تغییزات متغیز م یار ارائه نمیکزدند به مادل ارد نشادند
میتوان گ ت این د مؤل ه تأثیز قابل توجهی بز متغیز م یار نداشتهاند .بهیاور کلای باا توجاه باه
م ادلة رگزسیون بزای متغیزهای استانداردشدة تحقی  ،فزعیة ا ل تحقی

نیاز تاأثیز مؤل اههاای

د م ،سوم چهارم سن (استقالل ،اهمیت شغل هویت شغل) باز کی یات نظاارت ماالی را تأییاد
میشود تأثیز د مؤل ة ا ل پنجم (تنوع مهارت با خورد) را رد کزد.
بزرسی فزعیة د م نشان میدهد عزی
رابطه عزی

همبستگی چندمتغیزه بزابز  0/303است .عمنا در ایان

ت یین ت دیلشده بزای مدل بزابز  0/110است بزاساس سن میتوان نتیجهگیزی کزد

بررسی تأثیر عوامل انگیزشی (شغلی ،سازمانی و فردی) بر كیفیت نظارت مالی ذیحسابان و مدیران مالی...
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که  11درصد ا تغییزات متغیز م یار ،به سیلة رابطة خطی سن با متغیزهای پی بین ت یین میشود.
بهیور کلی با عنایت به م ادلة رگزسیون بهدستسمده بازای متغیزهاای استانداردشادة ایان تحقیا
فزعیة د م تحقی تأیید شد نیز تأثیز مؤل ههای ا ل ،د م ساوم سن (شازایم مناسا

محیطای،

پاداشها تقویتها حمایتهای نظارتی مزبیگزی) بز کی یت نظارت مالی پذیزفته شد.
بزرسی فزعیة سوم نشان میدهد عزی
عزی

همبستگی چندمتغیزه بزابز  0/344است .در این رابطه

ت یین ت دیلشده بزای مدل بزابز  0/193است بزاساس سن 19/3 ،درصد ا تغییزات متغیز

م یار به سیلة رابطة خطی سن با متغیزهای پی بین ت یین میشود .بهیور کلی با عنایت باه م ادلاة
رگزسیون بهدستسمده بزای متغیزهای استانداردشده فزعیة سوم تحقی
د م سوم سن (تواناییها ،نگزشها ،با رها ار شها دان

نیز تأثیز مؤل ههاای ا ل،

شاغلی) باز کی یات نظاارت ماالی

تأیید شد.
نتیجه
بزرسی مبانی نظزی تحقیقات مزتبم نشاندهندة تأثیز عوامل شغلی ،سا مانی فزدی باز کاارایی
بهبود کی یت عملکزد کارکنان است .بز این اساس ،با مقایسة نتایج تحقی جااری باا مادلهاا،
نظزیهها پژ ه های پیشین میتوان به نتایج یز دست یافت:
 .7بزاساس الگوی یژگیهای شغلی هاکمن الدهام ،پنج عامال شاغلی (شاامل هویات کاار،
اهمیت کار ،استقالل ،تنوع مهارت با خورد) در صورتی که با حالاتهاای اصالی ر انشاناختی
همزاه شود ،نتایجی مانند انگیزة در نی بسیار باال در رابطه با کار ،کی یت بسیار بااالی عملکازد باه
دنبال خواهد داشت (رابینز ،7814 ،ص .)840در این راستا ،نتایج س مون فزعیة ا ل تحقیا مشاابه
اجزای الگوی یژگیهای شغلی هاکمن الدهام نشان میدهد عوامل شغلی (به جز تناوع مهاارت
با خورد) که یکی ا سه مؤل ة عوامل انگیزشی است بز کی یات نظاارت ماالی ذیحساابان
مدیزان مالی دستگاههای اجزایی استان قم تأثیز م نادار دارد.
 .0در مدل عملکزد شغلی انگیزة تزنس میشل رفتارهای انگیزشی بهیور مسستقیم متأثز توانایی
فزد ،دان

شغلی ،نگزشها ،با رها ار شها ،محیم ،پاداشها تقویتها ،حمایتهاای نظاارتی

 077

مدیریت فرهنگ سازمانی ،دورة  ،12شمارة  ،4زمستان1313

مزبیگزی جز سن است .بدین تزتی  ،عملکزد نیز تحت تأثیز رفتارهای انگیزشی قزار میگیازد
(فزهنگی ،7890 ،ص .)001نتایج بزرسی فزعیه های د م سوم این تحقی مشاابه نتاایج اجازای
مدل تزنس میشل نشان میدهد عوامل سا مانی عوامل فزدی به عنوان د مول ة دیگاز ا عوامال
انگیزشی بز کی یت نظارت مالی ذیحسابان مدیزان مالی دستگاههاای اجزایای اساتان قام تاأثیز
م نادار دارد.
همچنین ،شایان ذکز است ،یافتههای تحقی حاعز با نتایج پاژ ه هاای غضان زی عابادی
( ،)7831فیض همکاران ( ،)7897مجیدی یه ( ،)7890عسگزیان همکاران ( ،)7897ابزاهیم
پور همکاران ( ،)7890کیلی همکاران ( )7833ادگار ( ،)7999همخوانی دارد.
پیشنهادهای تحقیق
پیشنهادهای كاربردی

با درنظزگزفتن نتایج بزرسی س مون فزعیههای این تحقی

تل ی نتایج با متاون نظازی تحقیا

بزرسیشده ،پیشنهادهای کاربزدی ذیل مطزی میشود:
 .7نتایج س مون فزعیة ا ل تحقی مشابه نتایج متون نظزی تحقیا متناایز (باهیاور مشاخص
اجزای الگوی یژگیهای شغلی هاکمن الدهام) نشان داد عوامل شغلی (باه تزیا

تاأثیز  /رتباه

شامل استقالل ،اهمیت شغل هویت شغل) بز کی یت نظاارت ماالی ذیحساابان مادیزان ماالی
دستگاههای اجزایی استان قم تأثیز م نیدار دارد .بز این اساس ،پیشنهاد میشود:
 .7 .7ر ش یزاحی مشاغل تأثیز مهمی بز انگیزش ،رعایت ،بهزه ری هزینهها دارد .ا نظاز
هز بزگ بزای ایجاد انگیزش در کارکنان ،شغل باید سنچنان یزاحای شاود کاه امکاان قدرشناسای،
توفی  ،مسئولیت ،پیشزفت رشد را فزاهم کند ( ارعیمتین ،7890 ،ص)35؛ لذا در یزاحی مجدد
شغل ذیحساب مدیزمالی ،به عوامل سهگانة اهمیت شغل ،هویت شغل استقالل توجه بیشتزی
شود .در این مینه مناس

است سا مان امور اقتصادی دارایی اساتان قام پیشانهاد مشخصای باه

حو ة م ا نت توس ة مدیزیت منابع انسانی

ارت امور اقتصادی دارایی مطزی کند.
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 .0 .7در حالی که یب نتایج تحقی  ،مؤل ة استقالل شغل بیشتزین تأثیز را باز کی یات نظاارت
مالی ذیحسابان مدیزان مالی دستگاههای اجزایی استان قم دارد ،لایکن ا نظاز اعضاای جام اة
سماری ،ع یت موجود استقالل شغلی سنها (نسبت به عوامل شغلی دیگز) در حد مناسبی نیسات.
بز این اساس ،پیشنهاد میشود سا مانهای مسئول مانناد

ارت اماور اقتصاادی دارایای دیاوان

محاسبات کشور ،یزی ارتقای استقالل حزفهای ذیحسابان مدیزان مالی را عزعه کنند.
 .0نتایج س مون فزعیة د م تحقی مشابه متون نظزی متناایز (باهیاور مشاخص اجازای مادل
عملکزد شغلی انگیزة تزنس میشل) نشان داد عوامل سا مانی بهتزتی  ،تاأثیز /رتباه شاامل شازایم
محیطی ،پاداشها تقویتهاا حمایاتهاای نظاارتی مزبایگازی) باز کی یات نظاارت ماالی
ذیحسابان مدیزان مالی دستگاههای اجزایی استان قم تأثیز م نیدار دارد بز این اسااس پیشانهاد
میشود:
 .7 .0با توجه به نتایج تحقی حاعز مبنی بز تأثیز شزایم محیطی بز عملکزد کی یت نظاارت
مالی ،با مطال ة استاندارد خاصی ا نظاز شازایم فیزیکای دفتاز کاار تجهیازات (ساختافازار
نزمافزار) بزای شغل ذیحساب مدیز مالی دستگاههای اجزایی ،تد ین ،تصوی

ابالغ شود.

 .0 .0با توجه به نتایج این تحقی مبنی بز تأثیز پاداشهاا تقویاتهاا باز عملکازد کی یات
نظارت مالی ذیحسابان مدیزان مالی دستگاههای اجزایی استان قم ،پیشنهاد میشود نظام جبازان
خدمات مالی (افزای

حقوق مزایا) جبزان خدمات غیز مالی (یزاحی مناس

نیا های ذیحسابان مدیزان مالی ،غنی سا ی شغل ،ایجاد محایم کااری مناسا
توجه به نیا های مت الی افزاد) یزاحی توسم مزاجع ذیصالی تصوی

شغل با توجه به
خوشاایند

بزای اجزا ابالغ شود در

این مینه توجه به تأکیدها سمو ههای اسالمی راهگشا است.
 .8 .0با توجه به نتایج این تحقی مبنی بز تأثیز حمایتهای نظاارتی مزبایگازی باز کی یات
نظارت مالی ذیحسابان مدیزان مالی دستگاههاای اجزایای اساتان قام ،پیشانهاد مایشاود ر ش
مزبیگزی توأم با حمایتهای نظارتی بزای تزبیت سمادهسا ی ذیحسابان مدیزان مالی ت یین

با مشارکت دستگاههای اجزایی پیاده شود.
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 .8نتایج بزرسی فزعیة سوم تحقی مشابه متون نظزی تحقی (بهیاور مشاخص اجازای مادل
عملکزد شغلی انگیزة تزنس میشل) نشان داد عوامل فزدی (بهتزتی  ،تأثیز /رتبه شامل تواناییهاا
نگزشها ،با رها ار شها دان

شغلی) بز کی یت نظاارت ماالی ذیحساابان مادیزان ماالی

دستگاههای اجزایی استان قم تأثیز م نیداری دارد بز این اساس ،پیشنهاد میشاود در هنگاام تأییاد
صالحیت افزاد بزای احزا پست ذیحساب مادیزمالی ،باه عوامال توانااییهاا ،دانا

شاغلی،

نگزشها ،با رها ار شهای افزاد توجه شود در این میناه بایاد چاارچوب مشخصای توسام
مزاجع ذیصالی تد ین ،تصوی

ابالغ شود.

پیشنهاد به محققان دیگر

با توجه به اینکه جام ة هدف در این تحقی دستگاههای اجزایی د لتی است ،یژگیهای مخاتص
خود مانند نبود رقابت ،شباهت در ساختار کلی سا مان دریافت بودجه با سا کار مشاابه جاز
سن دارند ،پیشنهاد میشود در سا مانهای غیزد لتی خصوصی نیز این تحقیا انجاام گیازد باا
نتایج تحقی حاعز مقایسه شود.

بررسی تأثیر عوامل انگیزشی (شغلی ،سازمانی و فردی) بر كیفیت نظارت مالی ذیحسابان و مدیران مالی...
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