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 سازي حاکمیت خوبپیادهبررسی تاثیر گردش مالی کارکنان بر 
  (مورد مطالعه: شرکت پتروشیمی استان ایالم)
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شرکت  سازي حاکمیت خوبپیادهتاثیر گردش مالی کارکنان بر هدف از این پژوهش، بررسی  - چکیده
است. این پژوهش براساس هدف یک تحقیق کاربردي و همچنین براساس چگونگی به  پتروشیمی استان ایالم

جامعه آماري این پژوهش . باشدهاي موردنیاز، از تحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی میدست آوردن داده
آوري اطالعات در این پژوهش پرسشنامه استاندارد ابزار گرد .باشدمی پتروشیمی استان ایالمشرکت کارکنان 

بدست آمده  94/0بوده و روایی آن توسط متخصصان مدیریت تایید شده و پایایی آن از طریق آلفاي کرونباخ 
هاي اي و دادهبخانهاست. همچنین در این تحقیق براي گردآوري اطالعات پیشینه و مبانی نظري از روش کتا

در قسمت آمار استنباطی از  يهابراي تجزیه و تحلیل داده آماري از روش میدانی به کار گرفته شده است.
، هابراي سنجش فرضیه اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون - هاي کلوموگروفآزمون

که دهنده آن است نتایج بدست آمده نشان مورد استفاده قرار گرفته است. spssافزاري ي نرمموجود در بسته
  تاثیر معناداري دارد. سازي حاکمیت خوبپیادهگردش مالی کارکنان بر 

  .شرکت پتروشیمی استان ایالم، حاکمیت خوب، گردش مالی واژگان کلیدي:
 

  مقدمه
هاي سازمانی، نیازمند عوامل تولید و نقطه شروع فعالیتکننده و بکارگیرنده سایر نیروي انسانی به عنوان استفاده

اي بر کارایی و  ها تاثیر قابل مالحظهتامل بیشتر است. بدین لحاظ کمیت و کیفیت نیروي انسانی در سازمان
سنجی و ها خواهد داشت. نیروي انسانی در یک سازمان باید براساس یک کارسنجی، زمانوري سازمان بهره

هاي تنها نیروي انسانی مازاد بر نیاز سازمان مخل حرکت زیرا نه  هاي موسسه تامین گردد،ازمنديبررسی دقیق نی
وري است، بلکه نیروي انسانی کمتر از نیاز موسسه نیز منجر به مستهلک شدن شدید نیروي انسانی و  بهره

و بعد کمی و کیفی است. از وري در بلندمدت خواهد شد. از این نظر بررسی نیروي انسانی داراي د کاهش بهره
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آالت، سختی کار، دقیق از وضعیت کار، جایگاه ماشین نظر کمی تعداد نیروي انسانی براساس یک بررسی
ها در سطح موسسه وضعیت محیطی و سرعت انجام گرفتن کار تعیین خواهد شد. به بیان دیگر، کلیه فعالیت 

دقیق نیروي انسانی از ارکان اساسی و از ضروریات شود و سپس تعداد  می کار شکافی و تجزیه و تحلیل
 در مدیران تمامی اصلی وظیفه. رود وري در سطح سازمان بشمار می هاي تعریف شده و هدفمند بهرهحرکت

 اعضاي که نمایند نگهداري و اجرا  طراحی، را محیطی که است  این اجتماعی نهادهاي همه و سطوح همه
در  .)1381(باقی،  یابند دست خود معین اهداف به آن در گروهی همکاري و فعالیت با بتوانند سازمان

هاي دولتی و غیردولتی در وضعیت بسیار مناسبی است کشورهاي توسعه یافته گردش مالی کارکنان سازمان
هاي سازمان خود در راستاي تحقق هر چه ها با آرامش خاطر به بهبود فعالیتکه کارکنان در این سازمانبطوري

که عمدتاً در کشورهاي در حال توسعه همچون ایران گردش مالی اندیشند. در حالیبهتر اهداف سازمانی می
اي کارکنان با توجه به شرایط تورمی و وضعیت نامناسب اقتصادي کشور از وضعیت مناسب و شایسته

اثرگذار باشد. (نعیم طریق و تواند بر عملکرد و کارایی سازمان موردنظر به شدت برخوردار نیست و این امر می
  )2013ریاض، 

- فرهنگ فرایندها، ساختارها، مقررات، قوانین،" :کرد ارائه توانمی سازمانی حاکمیت از که تعریفی ترینکامل

 ذینفعان حقوق رعایت و پاسخگویی، شفافیت، عدالت هايهدف به دستیابی موجب که است هاییسیستم و ها
. اطالعات مالی و عملیاتی صحیح و قابل اتکاست ؛منظور تعیین اینکه به) . (Sawyer, 2003) "شود می

هاي داخلی، مقررات خارجی و سیاست. هاي واحد تجاري قابل شناسایی و کاهش دادن هستندریسک
بخش،  ضوابط عملیاتی رضایت .کنند ها پیروي میهاي مورد استفاده، از آن سیاستقبول هستند و روش قابل

هاي سازمان هدف.طور کارا و با در نظر گرفتن صرفه اقتصادي، استفاده شده است منابع به است،کسب شده 
همه این موارد در راستاي هدف مشاوره مدیریت و براي کمک به اعضاي . طور موثر تامین شده است به

از دش مالی گردهد که نقش  این تعریف نشان می” هاي حاکمیتی آنهاست.سازمان در اجراي موثر مسئولیت
اعتبار و خدمات مشاوره از طریق نظارت، ارزیابی و بهبود  افزوده ها به ارزشتامین اعتبار و حفاظت دارایی

نفع افزایش  و مدیریت ریسک، کنترل و فرایند حاکمیت و راهبري، انتقال داده شده است که براي حفظ
 .شودمنجر به استقرار حاکمیت خوب می و باشند ذینفعان مهم می

 حاکمیت خوبداري بر این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا گردش مالی کارکنان اثر معنی
کنیم با تحلیل نتایج داشته است یا خیر؟ براي پاسخ به این سوال سعی می شرکت پتروشیمی استان ایالم
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درصدد پاسخگویی به پرسش تحقیق ، شرکت پتروشیمی استان ایالمهاي توزیع شده در بین کارکنان پرسشنامه
  برآییم.

  
  نظري تحقیق چارچوب

 برخی و استرالیا انگلستان، نظیر جهان پیشرفته صنعتی کشورهاي در 1990 دهه از شرکتی حاکمیت موضوع
 سال در که شود برمی کادبري گزارش نام به معروفی گزارش به امر این سابقه. شد مطرح اروپایی کشورهاي

 حسابرسی و داخلی کنترل سیستم برقراري و نهادي سهامداران وجود به گزارش این در. شد منتشر 1992
 1998 سال در و مجدد بررسی گرینبري کمیته توسط 1995 سال در گزارش این .بود شده زیادي تاکید داخلی
 داراي.... و استرالیا کانادا، کره، چین، انگلستان، جمله از جهان کشورهاي اکثر. شد نهایی هامپل کمیته توسط
 همچنین و واترگیت انتخابات ماجراي افشاي نیز آمریکا در. باشندمی مدون بصورت راهبري نامهنظام چنین
 حاکمیت همان یا آکسلی ساربنز نام به قانونی تصویب باعث 2001 سال در آمریکا سرمایه بازار در تقلب

  )1388یگانه و همکاران، (حساس شد شرکتی
وظیفه سرپرستی، مدیریت، برآوردن، حسابرسی داخلی و مشاوره،  7حاکمیت سازمانی داراي وظایف 

-سازي این وظائف وابسته به هم، حاکمیت سازمانی مسئول، گزارشحسابرسی خارجی و نظارت است. پیاده

بایستی در  آورد. این وظائف وابسته به همهاي مالی قابل اطمینان و خدمات حسابرسی معتبر را به همراه می
استراتژي و پاسخگویی کل سازمان یکپارچه شوند. سه مورد از این وظایف به هرحال براي دستیابی به عملکرد 

  .(Alkafaji&, Majdalawieh, 2012)سازمان بسیار مهم هستند: سرپرستی، وظایف مدیران و نظارت
دهی مالی ک، کنترل داخلی، گزارشهاي کارایی عملیاتی، مدیریت ریسحسابرسان داخلی به سازمان در حوزه

بینی، دهند. اثربخشی این وظیفه بستگی به استقالل، واقعو فرایندهاي حاکمیت هم اطمینان و هم مشاوره می
  روح رقابت و تالش، تجربه، یکپارچگی حسابرسان داخلی سازمان دارد.

مالی و  هايدادهی از مطلوبیت ن منطقا، حسابرسان جهت رسیدن به یک اطمینداخلی در طی فرآیند حسابرسی
باشند. جهت رسیدن به شواهد کافی  کشف اشتباهات در حسابرسی نیازمند به گردآوري شواهد حسابرسی، می

و الزم آنها اقدام به بکارگیري فنون حسابرسی خواهند نمود. هدف اصلی حسابرسی اظهارنظر درباره کلیت 
ت، حاکمیت قانون، پاسخگویی و در نتیجه اثربخشی و حاکمیت لذا شفافیهاي مالی مورد رسیدگی است . داده

  سازد.خوب را ممکن می



  
  1396ماه مهر  چهل،شماره                                                                      هاي مدیریت و حسابداري  ماهنامه پژوهش

78  
 

) حاکمیت خوب را با اقتباس از تعریف آن در استرالیا، مدیریت اثربخش منابع اقتصادي و 2000لیون (
مجموع جو و باز باشد. در گو، عدالتاي که چنین مدیریتی، شفاف، پاسخداند بگونهاجتماعی یک کشور می

  توان براي حاکمیت خوب برشمرد:هاي مشترك زیر را میویژگی
جویانه، گویی، هوشمندي و توسعه مشارکتشفافیت، پاسخ -2ایجاد و تقویت ساختارهاي دموکراتیک،  -1
 -5 ،هاي مناسب اقتصادي براي تسهیل توسعهمشیوضع خط -4 ،اي مردمهبه درخواست توجه و واکنش  -3

  )1389و عباسپور،  بشر و حاکمیت قانون ( رهنور احترام به حقوق
) که عمالً تنها برخی از آنها برقرار و 1388(دباغ و نفري،  شودمی تعریف زیر شکل به خوب حاکمیت اصول

 شوند.نمایان می

 هاي سازمانی، ابزار مهمی براي کنترل مدیریت استبا سنجش و ارزیابی اثربخشی کنترل مالیگردش 
 )et al, 1996 (Carmichael طور مستقیم با ساختار سازمانی و قوانین کلی واحد تجاري، در ارتباط  به که

هاي در محیط تجاري امروز، حسابرسان داخلی دامنه وسیعی از اطالعات مربوط به فعالیت .(Cai, 1997) است
ها و اقتصادي فعالیت کنند که اثربخشی، کارایی و صرفه مالی و عملیاتی سازمان را براي مدیریت تهیه می

  .(Rezaee, 1996) بخشد عملکرد مدیریت را بهبود می
  :شود از طریق موارد زیر در حاکمیت سازمانی سهیم می گردش مالی

   هاي داخلیارائه بهترین نظرهاي کاربردي درباره کنترل -
   Rezaee and Lander) , (1993هاي متقلبانه و ناهنجارتهیه اطالعات درباره فعالیت -
  انجام حسابرسی ساالنه و گزارش نتایج آن به کمیته حسابرسی  -
ها و عملیات سازمان و مقایسه آن با عملیات اي فعالیت براي انجام بازبینی دوره مدیریتتشویق  -

  .)Sawyer, 2003(ه شد ریزي برنامه
  

  تجربی تاریخچه
 حسابرسان و مدیریت مدیره، هیئت به بررسی تعامل و نقش خود مقاله ) در2016مطالعه تابارا و اونگورئو (

 مسئولیت حسابرسی هايکمیته که آنجا از این، بر عالوه. اندکرده اشاره حاکمیت سیستم مکانیسم در داخلی
حاکمیت شرکتی با اثرگذاري بر عملیات حسابرسی و یکپارچگی آن  شرکتی را دارند، حاکمیت راهنمایی

   (Kharisma., 2016) .ایفا نموده است سرمایه بازار وريبهره بهبود در کلیدي نقش خود
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شرکتی دارد و  حاکمیت در فعالی نقش دهد حسابرسی داخلی) نشان می2012مطالعه سارنز و همکاران (
 یک ریسک و وجود بر حسابرسی مبتنی برنامه یک از استفاده با مثبت و معنادار همبستگی حسابرسی داخلی

  دارد. کیفیت بهبود و تضمین برنامه
ترین عناصر فرآیند ) نشان داده است حسابرسی داخلی یکی از مهمترین و کلیدي2012مطالعه بتا آورام (

 ارزش تمرکز بر به قادر آنهمچنین  حاکمیت شرکتی است و پشتیبان مهمی براي مدیریت شرکت بوده است.
  ,.Kharisma).بوده استذینفعان  سایر با تعامل و تمرکز ریسک مدیریت شرکت، اداره زمینه در افزوده

صورت نظري  ، ارتباط بین حسابرسی داخلی و حاکمیت شرکتی را به)2011( دراگاالس و همکاران (2014
هاي کشورهاي در حال مد، براي شرکتآبررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که حاکمیت شرکتی کار

ها سرمایه خود را افزایش کمک کند شرکتتواند منجر به برتري مدیریتی شود و  توسعه مهم است؛ زیرا می
گذاران خارجی را جذب کنند. به این منظور، حسابرسی داخلی با ایجاد اطمینان و خدمات  دهند و سرمایه

  .کند اي، نقش مهم و حساسی در حاکمیت شرکتی ایفا می مشاوره
که عمدتا در محل کارشان  ) نتیجه گرفتند که گردش مالی کارکنان بخاطر افرادي2004فگارتی و همکاران (

نمودن روش  داد که این کارکنان در پیدایابد. این خطاها به این دلیل رخ می، افزایش میدشدندچار اشتباه می
، کارکنان طور ناقص در مواجهه با شرایط گوناگون راهنمایی شده بودندخوردند و بهصحیح شکست می

گیرند و عملکرد ریزي ضعیف در افزایش گردش مالی قرار میسازمان در چنین فشار خلق شده از برنامه
   یابد.سازمانی کاهش می
هاي ها را براي برنامهي خود بیان کردند که گردش مالی باال، انگیزه بنگاه) در مطالعه2002هریس و همکاران (
 کندمیا ادع کار یقتطب دهد. از طرف دیگر، نظریهوري را کاهش میدهد و در نتیجه بهرهآموزشی کاهش می

-تا زیر وضعیت بهینه متوقف نشوند و انعطاف کمک نماید کارکنان و کارفرمایان تواند بهمی مالی گردش که

 از کار نیروي ثبات حفظ بین دهد. همچنین تضادپذیري از سوي دیگر نرخ گردش مالی بهینه را افزایش می
  شود.می مطلوب مالی گردش میزان براي افزایش تالش به منجر دیگر، سوي از پذیريانعطاف و سو،یک

هایی پرداخت که به ) از روش پانل دیتا براي بررسی میزان گردش مالی کارکنان در سازمان1999کالسن (
دهنده اثر قابل هاي مقاله او نشانکنند. یافتهکلی کمک می طور به اقتصاد و سازمان هر توسعه و بهبود رشد

کارکنان بر رشد اقتصادي در کشورهاي آسیاي شرقی، آفریقا، آسیاي جنوبی و خاورمیانه توجه گردش مالی 
 دهد گردش مالی کارکنان در آموزش و مدیریت، اثر مستقیمی بر رشد اقتصادي دارد.است. نتایج او نشان می
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یک سازمان حدود اي نتیجه گرفتند که گردش مالی سالیانه کارکنان مدیریت ) در مقاله1997میشل و استینر (
  هاي آنها براي هر گردش مالی بسیار باالست. درصد براي هر نمونه ترکیب شده است و هزینه 6/18
  

  هافرضیه
  : فرضیه اصلی

  تاثیر دارد. در شرکت پتروشیمی استان ایالم سازي حاکمیت خوبپیادهبر  گردش مالی کارکنان
  هاي فرعیفرضیه

 .تاثیر دارد در شرکت پتروشیمی استان ایالم حاکمیت خوبسازي پیادهبر  حجم کار کارمندان

 .تاثیر دارد سازي حاکمیت خوب در شرکت پتروشیمی استان ایالمپیادهبر  حقوق بهتر کارکنان

 .تاثیر دارد سازي حاکمیت خوب در شرکت پتروشیمی استان ایالمپیادهبر  استرس کاري کارکنان
  

  شناسیروش
باشد. در پژوهش حاضر به دلیل می "شرکت پتروشیمی استان ایالمکارکنان " کلیه در این تحقیق جامعه آماري

اینکه جامعه بزرگ بوده و به دلیل محدودیت در زمان و هزینه، از بین افراد جامعه تعداد مشخصی به عنوان 
هاي اندازهها و ها و صفات جامعه مطالعه شده و شاخصنمونه برگزیده و با مطالعه این جمع محدود، ویژگی

فرمول " و با استفاده از "گیري تصادفی سادهروش نمونه"آماري محاسبه شده است. در اینجا با استفاده از 
پردازیم. براي استفاده از فرمول نفر منتخب می 168نفري از  300، به تعیین حجم نمونه براي جامعه "کوکران

(براساس روش  P=q=50%وکران عبارتند از: کوکران مفروضات آن باید لحاظ گردد. مفروضات فرمول ک
حداکثر خطاي  dاست؛  1,96% برابر با 95آماره استاندارد توزیع نرمال است که در سطح اطمینان  zاحتمالی)؛ 

نمونه آماري  نیز تعداد کارکنان است. بنابراین حجم N% در نظر گرفته شده است و 5باشد که برابر با مجاز می
)nشود:وکران مطابق فرمول زیر محاسبه میک) براساس فرمول  
 

 

  
انتخاب  "نفر بعنوان نمونه آماري 168تعداد "نفري،  300با استفاده از فرمول کوکران، با توجه به جامعه 

  گردید.
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هاي متعددي وجود دارد و اغلب براي کسب اطالعات در یک تحقیق بیش از ها، روشآوري دادهبراي جمع
بخشی از اطالعات تحقیق از جمله بررسی و مطالعه در زمینه نظري، ادبیات  شود.میکار گرفته یک روش به

اي گردآوري شده و در کنار آن از شبکه اینترنت نیز موضوع و پیشینه تحقیق با استفاده از روش کتابخانه
زار پرسشنامه آوري شده و در روش میدانی از ابها به روش میدانی جمعاستفاده شده است در ادامه نیز داده

این  هاي گردش مالی و حاکمیت خوب استفاده خواهد شد.در این پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است.
باشد. با پیمایشی می -ها توصیفی پژوهش از منظر هدف کاربردي می باشد. براساس نحوه گردآوري داده

به عنوان جامعه آماري و منطقه مورد مطالعه پژوهش  شرکت پتروشیمی استان ایالمتوجه به موضوع پژوهش 
  باشد.انتخاب گردیده است که در آن اجرا خواهد شد که از لحاظ روش اجرا کمی می

  
  هاآزمون نرمال بودن داده

اسمیرنوف استفاده  -ها: براي بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها از آزمون کلموگروف آزمون نرمال بودن داده
ها نرمال و در باشد داده  sig >%5فرض صفر در این آزمون نرمال بودن توزیع متغیر است. اگر مقدارایم کرده

در صورت نرمال بودن از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و غیرنرمال بودن  .صورت غیرنرمال هستندغیر این
  کنیم.از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می

  
 ها): نرمال بودن داده1( جدول

  نتیجه نرمال بودن sig  متغیر
  نرمال 097/0 استرس کاري کارکنان

  نرمال  206/0 حجم کار کارمندان
  نرمال 323/0 حقوق بهتر کارکنان

  نرمال 288/0 حاکمیت خوب
  

  کنیم.ها نرمال هستند از ضریب همبستگی پیرسون استفاده میبه دلیل اینکه داده
  

  تجزیه و تحلیل اطالعات
هاي گردش مالی و ها ابتدا سطح معناداري و سپس همبستگی بین هر یک از مولفهآزمون فرضیهبه منظور 

  گیرد.را مورد سنجش قرار می حاکمیت خوب
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  ) : آزمون همبستگی بین متغیرها2جدول (
حاکمیت 

 خوب

حقوق بهتر 
 کارکنان

حجم کار 
 کارمندان

 کاري استرس
 کارکنان

  

      1  
000/0  

168  

  همبستگی
  معناداريسطح 

  تعداد

آزمون 
  پیرسون

    1  
000/0  

168  

542/0  
000/0  

168  

  همبستگی
  سطح معناداري

  تعداد
  1  

000/0  
168  

452/0  
000/0  

168  

186/0  
000/0  

168  

  همبستگی
  سطح معناداري

  تعداد
1  
000/0  

168  

426/0  
000/0  

168  

489/0  
000/0  

168  

541/0  
000/0  

168  

  همبستگی
  سطح معناداري

   تعداد
719/0  
000/0  

168  

228/0  
000/0  

168  

838/0  
000/0  

168  

750/0  
000/0  

168  

  همبستگی
  سطح معناداري

  تعداد
630/0  
000/0  

168  

248/0  
000/0  

168  

436/0  
000/0  

168  

233/0  
000/0  

168  

  همبستگی
  سطح معناداري

   تعداد
  

سازي حاکمیت پیادهو  مالی کارکنانگردش دهد که ارتباط مثبتی بین ها نشان مینتایج تحلیل و تفسیر داده
و چون رابطه معناداري بین متغیرها وجود دارد در زیر  وجود دارد. در شرکت پتروشیمی استان ایالم خوب

  دهیم.میزان تاثیر متغیرها را مورد سنجش قرار می
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  هاي گردش مالی بر حاکمیت خوب): تاثیر مولفه3جدول (

ضریب تعیین   تعیینضریب   ضریب همبستگی  نام متغیر
  تعدیل شده

انحراف معیار 
 sig  خطا

  000/0 612/0 213/0 216/0 487/0 استرس کاري کارکنان
  000/0 672/0 051/0 053/0 521/0 حجم کار کارمندان
  000/0 646/0 124/0 126/0 248/0 حقوق بهتر کارکنان

  000/0 669/0 058/0 061/0 630/0 حاکمیت خوب
  ) عنوان شده است.4در جدول ( نتایج آزمون فرضیات

  
  ): نتایج آزمون فرضیات4( جدول

  نتیجه  فرضیه تحقیق  شماره فرضیه
  تایید تاثیر دارد. در شرکت پتروشیمی استان ایالم سازي حاکمیت خوبپیادهبر  گردش مالی کارکنان  فرضیه اصلی

  تایید .تاثیر دارد شرکت پتروشیمی استان ایالمسازي حاکمیت خوب در پیادهبر  استرس کاري کارکنان  فرضیه فرعی اول
  تایید .تاثیر دارد سازي حاکمیت خوب در شرکت پتروشیمی استان ایالمپیادهبر  حجم کار کارمندان  فرضیه فرعی دوم
  تایید تاثیر دارد. در شرکت پتروشیمی استان ایالم سازي حاکمیت خوبپیادهبر  حقوق بهتر کارکنان  فرضیه فرعی سوم

  
  گیري و پیشنهادنتیجه

باشد. نتایج می سازي حاکمیت خوبپیادهتاثیر گردش مالی کارکنان بر هدف از پژوهش حاضر بررسی 
تاثیر معنادار دارد،  سازي حاکمیت خوبپیادهبر  حجم کار کارمنداندهد ها نشان میحاصل از آزمون فرضیه

سازي پیادهبر  استرس کاري کارکنانتاثیر معناداري دارد،  سازي حاکمیت خوبپیادهبر  حقوق بهتر کارکنان
گردد که جهت اثربخش و کارانمودن شرکت پتروشیمی لذا پیشنهاد میتاثیر معناداري دارد.  حاکمیت خوب

 محور در را شاغل هايخواسته و هاارزش ایالم، در گردش مالی کارکنان آنان تحول صورت پذیرد. نیازها،
 شغلی تنگناهاي و مشکالت سازي برطرف در سعی و. کندمی آنها رسیدگی به داده قرار خویش توجهات

  .کارکنان گردد سازمانی پذیريمسئولیت تقویت آن پی در و رضایت شغلی افزایش باعث کارمندان نماید تا
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  .سمت انتشارات
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