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 چکیده
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 مقدمه 

 ای سن    نقاا  سسای   هاا   ه شناساایی عا    با توجه به اهمیت نظارت مالی در کشور ماا، اماز    

نظاارت ماالی را ا  یزیا      ة  ارت امور اقتصادی   دارایای  یی ا   ،در حال حاعز .استعز ری 

درباارة   .کنناد  هاای اجزایای اعماال مای    در دستگاه حساب ذیعنوان  بانی امورأانتصاب   استقزار م

یکی ا  عوامل بسیار مهم . د شده استایجاهای اخیز تزدید کارایی این سیستم نظارت مالی در سال

(   مدیزان ماالی  حسابان ذی) منابع انسانی ة یژه نظام نظارت مالی، مقول در هز نظام، به گذارتأثیز  

باه کما    . اسات های فزسیند مدیزیت منابع انساانی   تزین جنبهمدیزیت انگیزش یکی ا  مهم. است

عباساوور،  )ر تحق  اهداف سا مان را افازای  داد  ثز منابع انسانی دؤتوان سهم م فزسیند انگیزش می

ان   مدیزان مالی در مباحا  نظاارت ماالی موجا      حساب ذیبودن نق   محوری(. 791ص ،7831

هاای د لتای را   نظزان مسائل نظارت مالی، بهبود کی یت نظارت مالی در دساتگاه  صاح  است شده

هاای ماالی   نظاارتی کشاور       لذا دستگاه. تا حد د  یادی مزهون بهبود کی یت نظارت ایشان بدانند

توجه خاصی به ایشان   نق  سنان در این سیستم داشته باشد که این  بایدجهت بهبود نظارت مالی 

انجاام  . ها مسیز نخواهد بود ثز بز انگیزش سنؤها   عالئ  ایشان   عوامل م امز بد ن شناخت انگیزه

  ارت امور اقتصاادی   مانند) تولی نظارت در کشورهای ماین تحقی ، بزای دستگاه مانندتحقیقاتی 

 .کزدهای د لتی را فزاهم بهبود نظارت مالی در دستگاه ةتا بتوان  مین است، عز ری (  دارایی

های شغلی هاکمن   الادهام   مادل عملکازد    شود با تزکی  مدل  یژگیدراین مقاله تالش می

  مادیزان   حساابان  کی یت نظاارت ماالی ذی  »بز « عوامل انگیزشی» تأثیزتزنس میشل  ةشغلی انگیز

 .شودهای اجزایی استان قم را بزرسی در دستگاه «یمال

 بیان مسئله
، شاود   پیشزفته امز  ی، نظارت   کنتزل یکی ا  اجازای اصالی مادیزیت محساوب مای      ةدر جام 

، ریازی بزناماه مادیزیت ا  قبیال    ی دیگاز اجازا  شود ، باع  میبه این جزء یتوجه ییوری که ب هب

در . هاا  جاود نادارد    درسات سن  دادن   تضمینی بزای انجاام  شوددهی   هدایت نیز ناقص  سا مان
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مالی د لات اسات کاه     ةکل کشور بزنام ةبودج. استکشور ما بخشی ا  این نظارت، نظارت مالی 

 داردتهیاه   تنظایم، تصاوی ، اجازا   نظاارت       ةشود   چهاار مزحلا   بزای ی  سال مالی تهیه می

اهمیات  ( تهیه، تصاوی ، اجازا   نظاارت   ) یادشدهمزاحل  همةاگزچه  .(751ص ،7833اجانی، باب)

در این میان باید به نق  نظاارت در راساتای کشا  نقاا  قاوت   عا   قاانون         ،بسزایی دارند

نظاارت باز    ةقوانین   مقزرات مالی   محاسباتی،  یی  بزاساسقانونگذار . کزد هبودجه، توجه  یژ

  ارت امور اقتصاادی   دارایای    ةدجه را ا  بُ د مالی در سطح کالن د لت به عهدحُسن اجزای بو

مسئولیت تطبی  خاز   ا  نظز قانون است که  «حساب ذی»این نظارت  ةابزار ا لی. است کزدهمحول 

های اخیاز باه دلیال    در سال(. 733ص، 7835حسینی عزاقی، )عهده دارد ه با قوانین   مقزرات را ب

های اجزایای، ماورد تزدیاد      اعمال نظارت مالی بز دستگاه ةت قانونی   اجزایی، نحوای مشکالپاره

کال کشاور    ةگازارش ت زیاب بودجا     ( 44، ص7831اناری، باب   نادری امامی) قزار گزفته است

 (.11ص ،7831اسالمی بیدگلی، )های مت دد   قابل کنتزل دارد  حکایت ا  نارسایی

ه در کارکنان این است که در رفتار سناان بیشاتزین ن اع را بازای     هدف ا  ایجاد انگیزا  یزفی، 

هاای در نای    رمز موفقیت مدیزیت سا مان شناخت نیا ها   انگیزه.   سا مان داشته باشد سنان خود

   حساابان  ذیعوامال انگیزشای   (. 701ص ،7897مجتبایی، ) های انگیزش افزاد است افزاد   شیوه

 تأثیزنق  نظارتی ایشان در جهت تحق  اهداف نظارت مالی در کشور تواند بز  مدیزان مالی نیز می

 .کندبسزایی داشته باشد   بهبود نظارت مالی در کشور را میسز 

چگونه انگیزش بز  شدمدل عملکزد شغلی انگیزه را ارائه کزد که در سن مشخص  7تزنس میشل

هاای    یژگای  ةبز اساس نظزی(. 001ص، 7890،کزیتنز)گذارد  می تأثیزرفتار   عملکزد شغلی افزاد 

شاان  دادن کار انگیزه خواهند داشات کاه احسااس کنناد شاغل      شغلی، کارکنان هنگامی بزای انجام

مادل  (. 50ص، 7831سا ادت،  ) بگیزناد باار ش اسات   ا  چگاونگی عملکازد خاود باا خورد      

نای  غ یاد کند عناصزی در شغل موجود است که با مشخص میهاکمن   الدهام خصوصیات شغلی 

                                                           
1. Terence Mitchell 
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ثزند   بدین  سیله اثزبخشی کار سناان را  ؤشود   این عناصز در تغییزدادن حاالت ر انی کارکنان م

شامل تنوع مهاارت،  ) عواملِ شغلی .7اند ا   عبارتدر این تحقی  عوامل انگیزشی . دهد افزای  می

 شاامل شازایم محیطای،   )عوامال ساا مانی    .0 ؛(اهمیت شغل، اساتقالل   باا خورد   هویت شغل،

ها، دانا    شامل توانایی)عوامل فزدی  .8  ( گزیهای نظارتی   مزبیها، حمایت ها   تقویتپاداش

شاغلی،  ) ال اصلی تحقی  این است که سیا عوامل انگیزشیؤس(. ها ها، با رها   ار ششغلی، نگزش

ان قام  های اجزایای اسات    مدیزان مالی دستگاه حسابان ذیبز کی یت نظارت مالی ( سا مانی، فزدی

هاای شاغلی هااکمن   الادهام   مادل      گذار است؟ این مقاله س ی دارد با کم  مدل  یژگای تأثیز

   حساابان  ذیکی یت نظاارت ماالی   »بز  «عوامل انگیزشی» تأثیزعملکزد شغلی انگیزه تزنس میشل 

 .بزرسی کندهای اجزایی استان قم را در دستگاه «مدیزان مالی

 مبانی نظری پژوهش

ثیز عوامل انگیزش بز عملکازد    أ  ت( یور کلی هب)تحقی  در موعوع انگیزش  نظزیمتون  بزرسی

 ةهای شغلی هاکمن   الدهام   مدل عملکزد شغلی انگیز دهد الگوی  یژگی رفتار کارکنان نشان می

کاار   باه کاه در مطال اات مختلا      ندشده   م تبز های کارکزدی پذیزفته تزنس میشل ا  جمله مدل

 . شود  ها تشزیح مییور مختصز این مدل به ،در ادامه. اند گزفته شده

 مدل عملکرد شغلی انگیزه

 افزادکند چگونه انگیزش بز رفتار   عملکزد شغلی مدل عملکزد شغلی انگیزه تزنس میشل بیان می

 هاای  نظزیاه اصاول حاصال ا     تازنس . نشان داده شاده اسات   7گذارد این مدل در شکل  می تأثیز

 فزهنگای، )کناد    ری کزده است   عوامل   پیامادهای انگیازش را مشاخص مای    انگیزشی را گزدس

 (.001ص ،7890
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 (Mitchell, 1997, pp.57-150) مدل عملکرد شغلی انگیزه. 1 شکل

 

 های شغلی الگوی ویژگی

 تاوان یا    ریچارد هاکمن  گزگ الدهام درصدد بزسمدند این موعوع را ر شن کنند که چگونه می

در نی  مانی به  جاود   ةانگیز .، ساختاردهی کزدکار را به نحوی که کارکنان را ا  در ن بزانگیخت

 .کناد ف الیات   است، مناس  کار دادن احساسات در نی که حاصل ا  انجام ةسید که فزد به  اسط می

 .(071، ص7890 فزهنگی،)شوند  ثابت انگیزش می ةاین احساسات مثبت باع  تقویت چزخ

اند ا  تنوع مهاارت، هویات شاغلی، اهمیات      اصلی شغل شامل پنج حیطه است که عبارت اب اد

تاوان بازای    اناد کاه ایان اب ااد را مای      هاکمن   الدهام فزض کزده. شغل، خودمختاری   با خورد

 هامهارت

 
 
 

 
 ،(مهارت) غلیش دان  توانایی،

 خصوصیات، ،ها نگزش
، با رها ی خو خل سات، احسا

 ها ار ش  
 

 
 
 

 محیم فیزیکی

 یزاحی شغل
 ها تیتقو   ها پاداش

 گزی نظارتی   مزبیی ها تیحما
 هنجارهای اجتماعی
 فزهنگ سا مانی

 بافتشغلی

 

 ، چقدرهدایت: تمزکز
 پشتکار داریم

 چقدر به سختی: تالش
 کنیم تالش می

 یها یاستزاتژ: کی یت
ر شی که ما   یی ه،

سن  ةکارها را به  اسط
 .میده یانجام م

مقا مت، چه : استمزار
 دادن مدت  مان به انجام

کاری اختصاص 
 .میده یم

 عملکرد

 رفتارهایانگیزشی

فرایندهایانگیزشی
 تحزی 

 توجه   هدایت
 ت   پشتکارشد

 هایفردیداده

 توانایی، محد دیت
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حااالت  . باا هام تزکیا  کازد      (MPS) س ردن نمازة تاوان انگیزشای یاا انگیازش باالقوه       دست به

باودن کاار، تجزباة قباول      تجزباة بام ناا  : کار نیز شامل ساه ب اد اسات   شناختی حساس بزای  ر ان

  (.00، ص7830 سلن بزیمن،)های شغلی  مسئولیت نتایج کار   سگاهی ا  نتایج  اق ی ف الیت

 در اجرای بودجه حساب ذینقش نظارتی 

  ارت امور اقتصاادی   دارایای مسائول اعماال      ،قانون محاسبات عمومی کشور 90 ةماد بزاساس

قبال ا    بایاد صحیح این مسئولیت  دادن های د لتی است بزای انجام  نظارت مالی بز مخار  دستگاه

چون کنتزل قبل ا  خز  . شودیید أها ا  نظز رعایت قوانین   مقزرات ت ها صحت سن پزداخت هزینه

 87 ةمااد گیازد، در   نمای  انجاممتمزکز در   ارت امور اقتصادی   دارایی  یور های د لتی به  دستگاه

شاده اسات کاه ا  یازف      بینی پی « حساب ذی»ی به عنوان مأمورقانون محاسبات عمومی کشور 

یکی . شود های د لتی مستقز می    ارت امور اقتصادی   دارایی به این سمت منصوب   در دستگاه

 لتی، های د    ارت امور اقتصادی   دارایی در دستگاه ةبه عنوان نمایند حساب ذیهای  ا  مسئولیت

نظارت قبل ا  خز  ا  یزی   ،به این تزتی . است تیمأمورنظارت بز مخار  دستگاه د لتی محل 

، اسات هاا مساتقز    های د لتی مزکز   اساتان   دستگاه ةی که در سطح کشور   در همحساب ذی ةشبک

نظاارت  توان گ ت نظارت مالی قبل ا  خز  ابزار مناسبی بازای اعماال    می ،بنابزاین. گیزد انجام می

 ،همچنین .کند    امکانات ال م را بزای نظارت ب د ا  خز  فزاهم می استصحیح بز اجزای بودجه 

دیوان  ةقانون اساسی   قانون دیوان محاسبات کشور به عهد 55اصل  ، بزاساسنظارت ب د ا  خز 

 (.70ص ،7897 اکزمی   همکاران،) استمحاسبات کشور 

 های نظارت مالی شاخص

  این امز ا   استنظارت مالی، میزان رعایت قوانین   مقزرات مالی   محاسباتی  شاخص در بح 

قاوانین   مقازرات   های اجزایای باا     های اجزای مقزرات در دستگاه یزی  تطاب  اسناد مالی   ر یه

                                                           
1. Motivating Potential Score 
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در این پژ ه  به جهت قابل دستزس نبودن مناابع ایالعااتی، بازای پیشابزد     . استمزبویه میسز 

 باا    شاد فهزسات   ،شوند هایی که باع  افزای  کی یت نظارت مالی می   شاخصپژ ه ، موارد 

شااخص باه شازی  یاز      71با تجزبه،  حسابان ذیاساتید   کارشناسان مالی    هاینظز کارگیزی به

کاار   باه   مدیزان مالی  حسابان ذیسنج  کی یت نظارت مالی  ةدر تد ین پزسشنام که شدانتخاب 

 :گزفته شد

 ؛، قزاردادها   م امالتصحیح مناقصه، مزایده دادن ی بز انجاممال زیمد/  حساب ذی ةاحای .7

ها با قاوانین   قانونی تطبی  پزداخت ة یی  دادن انجام بهی مال زیمد/  حساب ذی اشزافمیزان . 0

 ؛  مقزرات

ناماه   مقازرات    موافقات  باا  منابع مالی مطاب  ةموقع اعتبارات   مصزف بهین میزان جذب به. 8

 ؛ای ودجهب

حزاسات   نگهاداری    ةاموال   بهبود  عع اموال   نظارت بز نحو حساب بزمیزان نظارت . 4

 ؛اموال

 ؛های حسابداری د لتی میزان رعایت اصول   سزفصل. 5

 ؛اعتبار صحیح نیتأممیزان موفقیت در . 1

ارساال   مانند)صالی  سن به مزاجع ذی ةهای مقزر در قانون   ارائ  یای  در مهلت دادن انجام. 1

حساب اماوال   صورت ةتزا  ماهیانه   نهایی، بزگشت اعتبارات، پزداخت کسور تکلی ی، ارائ

 ؛(جز سن  

 ؛ مان فزایند رسیدگی   پزداخت اسناد مالی مدت. 3

 ؛ی داخلی دستگاه اجزاییها کنتزلمیزان نظارت بز . 9

 ؛های نوین فنا ری کارگیزی بهمیزان  .70

 ؛تالش   کمیت کار نظارتی ایشان حس  بز حساب ذیلکزد میزان مطلوبیت عم .77

 هایی که به بهبود کی یت نظارت مالی در ف الیت حساب ذی ةمیزان درگیزی   حضور ف االن .70

 است؛ مزبو 
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 ؛یمال زیمد/  حساب ذیی ها ییتواناسطح دان  شغلی    .78

 ؛یمال زیمد/  حساب ذی ةسطح مهارت   تجزب .74

 ؛کار بین کارکنان امور مالی میزان تقسیم .75

  .میزان پیگیزی سمو ش کارکنان امور مالی جهت باالبزدن سطح دان  مالی ایشان .71

 پیشینة تحقیق

هاکمن   الدهام را تقویت   تأیید کازده  های شغلی زفته اعتبار الگوی  یژگیگ انجاماکثز تحقیقات 

-Roberts & Glick, 1981, pp.197)اسات  است اگزچه انتقادات   اصالحاتی نیز باز سن  ارد شاده   

213; Salancik & Pfeffer, 1978, pp.224-253 ) به اختصار مواردی توعایح داده شاده    7در جد ل

 .است
 در داخل و خارج از کشور گرفته مطالعات و تحقیقات انجام. 1جدول 

نتایجتحقیقنویسندگانموضوع

بزرسی رعایت، انگیزش   عملکزد شغلی 

 سمو شی ی  دانشکدة نظامی کارکنان

غضن زی   

 (7831)همکار 

بین انگیزش شغلی   عملکزد شغلی ا  دیدگاه 

 .داری  جود داردای مثبت   م نیکارکنان رابطه

های شغلی   رفتار  بزرسی رابطة بین  یژگی

شهز ندی سا مانی در مزکز سمو ش صدا   

 سیما

پور    ابزاهیم

 (7890)همکاران 

های ر انی  ا  یزی  حالت های شغلی  یژگی

حساس با رفتار شهز ندی سا مانی رابطة 

 .داری دارد م نی

شناسایی عوامل انگیزش اساتید در دانشگاه 

 پیام نور استان تهزان

فیض   همکاران 

(7897) 

همة متغیزهای انگیزشی در میان اساتید دانشگاه پیام 

 .نور استان تهزان م نادار است

عضای هیئت علمی بزرسی انگیزش شغلی ا

 م ا نت سمو ش ناجا

عسگزیان   

 (7897)همکاران 

عوامل انگیزشی   عوامل بهداشتی در ایجاد 

 .انگیزش شغلی مؤثزند

بزرسی عوامل مزتبم با انگیزش کارکنان 

ادارات ت ا ن، کار   رفاه اجتماعی استان 

 سمنان

 مجیدی   همکار

(7890) 

ی   ا  بین ا  بین اب اد محتوایی عامل خدمات رفاه

اب اد فزسیندی، س ادی عمل، ارتبایات   موفقیت با 

 .انگیزش کارکنان در ارتبا  است

های شغلی   انگیزش  ارتبا  مدل  یژگی

 شغلی پزستاران
 .رابطة م ناداری میان این د  متغیز مشاهده شد (7999)ادگار 

 .شغلی تأثیزگذار استانگیزش بز رفتار   عملکزد  (7991) میشل مدل عملکزد شغلی انگیزه
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 مدل مفهومی تحقیق

مادل  »   «مادل انگیازش شاغلی تازنس میشال     »مانناد های انگیزشای   در این تحقی  با کم  نظزیه

تحقیا ، مادل    هاای  هفزعای  بزاسااس  تحقیا     مز ر متون   «الدهام -هاکمن  شغلی های  یژگی

 (.0شکل ) ه استشدم هومی تحقی  تزسیم 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 مدل مفهومی تحقیق. 2شکل

 های تحقیق فرضیه

هاای    حساابان   مادیزان ماالی دساتگاه     عوامل انگیزشی بز کی یت نظاارت ماالی ذی   :فزعیة اصلی

 .دار داردم نی قم تأثیزاجزایی استان 

شامل تنوع مهاارت، هویات شاغل، اهمیات شاغل، اساتقالل         )عوامل شغلی  :7فزعیة فزعی 

 تاأثیز قام  هاای اجزایای اساتان        مدیزان مالی دستگاه حسابان یذبز کی یت نظارت مالی ( با خورد

 .دارد دارم نی

هاای  هاا، حمایات   هاا   تقویات  شامل شزایم محیطی، پاداش)عوامل سا مانی  :0فزعیة فزعی 

های اجزایای اساتان       مدیزان مالی دستگاه حسابان ذیبز کی یت نظارت مالی ( گزینظارتی   مزبی

 . دارددار م نی تأثیزقم 

نظارتمالی

وحسابانذی

 مدیرانمالی

عـوامـلانـگیـزشـی
 

عواملشغلی(الف
اهمیت . 8هویت شغل؛ . 0تنوع مهارت؛ . 7

 .با خورد. 5استقالل؛ . 4شغل؛ 
عواملسازمانی(ب

ها؛  ها   تقویت پاداش. 0شزایم محیطی؛ . 7
.گزی ارتی   مزبیی نظها تیحما -8

عواملفردی(ج
، ها نگزش. 8دان  شغلی؛ . 0ها؛  توانایی. 7

 .ها ار ش با رها  
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باز  ( هاا  ار ش، با رها   ها نگزشها، دان  شغلی،  شامل توانایی)عوامل فزدی :8فزعیة فزعی 

 . دار داردم نی تأثیزقم های اجزایی استان     مدیزان مالی دستگاه حسابان ذیکی یت نظارت مالی 

  نوع و روش پژوهش

هاا، تحقیا    ری دادهگازدس   ةپژ ه  حاعز بز حس  هدف تحقی ، کااربزدی   باز اسااس شایو    

 .  ا  نوع همبستگی است( غیزس مایشی)توصی ی 

 متغیرهای تحقیق

شامل عوامال  )عوامل انگیزشی . شوند یممتغیزهای این تحقی  به د  گز ه مستقل    ابسته تقسیم 

به عنوان متغیاز مساتقل،   کی یات نظاارت ماالی متغیاز       ( شغلی   عوامل سا مانی   عوامل فزدی

 . است ابسته 

 آماری ةجامعه و نمون

 95های اجزایی استان قم به ت اداد   ان   مدیزان مالی دستگاهحساب ذیسماری  ةدر این پژ ه  جام 

سماری، فزمول کاوکزان بازای ت یاین حجام      ةدلیل محد دبودن جام  به. است( در سال تحقی )ن ز 

ن از ت یاین    10 یاز   م زف به شزی ة  حجم نمون( 17ص، 7830 سکاران،) کار گزفته شد نمونه به

 :شد

  

   
0

0
  

0

 
0
   7     

0

0
  

0
 

 50/817 005/1  11/17   10 

باا  . شاد اجازا  « نمونه گیزی تصادفی ساده»سماری، ر ش  ةبزای انتخاب اعضای نمونه ا  جام 

ها، ت داد بیشتزی  زسشنامهاین ر ش   به منظور مدیزیت احتمال عدم با گشت بزخی پ کارگیزی به

س ری  جمع پزسشنامه 15در نهایت د که شها تو یع  شد   پزسشنامه بین سن انتخاب به عنوان نمونه

 .، تحلیل شد  پس ا  ثبت
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  آوری اطالعاتابزار جمع

عوامل  ةنامشپزس( ال : ساخته است محق  ةهای این تحقی  شامل د  پزسشنام س ری داده ابزار جمع

  مادیزان ماالی    حساابان  ذیال  توسم  ةپزسشنام. کی یت نظارت مالی ةپزسشنام (ب   انگیزشی

توسام سزحساابزس یاا حسابزساان دیاوان محاسابات کاه         ة بناما  های اجزایی   پزس دستگاه

ان   حساب ذیقانون اساسی نظارت مالی ب د ا  خز  را به عهده دارند   عملکزد  55اصل  بزاساس

 .، تکمیل شده استکنند میاجزایی استان قم را بزرسی  هایمدیزان مالی دستگاه

  هانامه روایی و پایایی پرسش

کار  بهها ر ش صوری نامه این پژ ه  بزای ت یین ر ایی یا اعتبار پزس  در :7اعتبار یا ر ایی( ال 

 (. 004ص ،7830خاکی، ) استقضا ت افزاد سگاه   مطلع  اساس بزاین ر ش . شده استگزفته 

   ا کیاا )گیازی  هاا در دف اات انادا ه   عبارت است ا  ثبات انادا ه  اصطالی پایایی:0یاییپا( ب

های این تحقیا  ر ش سل اای کز نباا     بزای سنج  پایایی پزسشنامه(. 507ص ،7838، همکاران

 بازای    944/0میزان سل ای کز نبا  بزای پزسشنامه عوامل انگیزشی بزاباز  . شده است کار گزفته به

پایاایی بااالی ایان د  پزسشانامه     دهندة  دست سمد که نشانه ب 934/0ه نظارت مالی بزابز نام پزس 

 . است

 وتحلیل اطالعات روش تجزیه

، س ماون  تای اساتیودنت  ، K-S هاای  ونس ما  هاا  سن تحلیال   های تحقی    تجزیهبزای س مون فزعیه

کاار   باه  چندگاناه زسایون  تکمیلی  یلکاکسون   تحلیال رگ   س مونبندی فزیدمن   ای، رتبهد جمله

 .است گزفتهانجام  SPSSافزار  نزم کارگیزی بهعملیات سماری با  همة   گزفته شده است

                                                           
1. Validity 

2. Reliability 
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 ها هیفرضو نتایج آزمون  ها دادهتحلیل توصیفی 

 دهندگان شناختی پاسخ های جمعیتویژگی
 

 خدمت ةدهندگان بر حسب میزان تحصیالت و سابق شناختی پاسخ اطالعات جمعیت. 2جدول 

اطالعات
شناختیجمعیت

باالترازلیسانسلیسانسوکمترسال51بیشترازسال51کمتراز
درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

     10 40 40 05 سابقة خدمت
 05 71 15 49     میزان تحصیالت

 های تحقیق  تحلیل آماری و نتایج بررسی وضعیت موجود مؤلفه

س ماون   کاارگیزی  باه های تحقی  در جام ه، ابتدا با  ا  مؤل ه  ی هزبزرسی  ع یت موجود  جهت

س ماون   ،نزمال باشاد  ها سنتو یع اگز . شود یمبزرسی  ها دادهبودن  ن ، نزمال اسمیز -کولموگز ف

های تحقیا  س ماون   مؤل هبودن رد شود، جهت بزرسی  در صورتی که فزض نزمال   تی استیودنت

 .شود کار گزفته می بهای د جمله 

 (توزیع نرمال)بررسی وضعیت موجود عوامل انگیزشی و كیفیت نظارت مالی 

 

 عوامل انگیزشی بارةدر گرفته انجام تی آزمونتايج  ةخالص .3جدول

  P-value آمارةتیمؤلفه
اختالفمیانگینو

 مقدارآزمون

درصد 51اطمینانفاصلة
وضعیت یجةآزموننت میانگینومقدارآزموناختالف

کرانباالکرانپایین
 مساعد فزض ص ز رد 1/31 1/01 1/16 0/000 15/36 تنوع مهارت

 مساعد فزض ص ز رد 0/95 0/65 0/80 0/000 10/90 هویت شغل

 مساعد فزض ص ز رد 0/73 0/37 0/55 0/000 5/98 استقالل

 مساعد فزض ص ز رد 1/06 0/82 0/94 0/000 15/39 عوامل شغلی

 مساعد فزض ص ز رد 0/93 0/58 0/76 0/000 8/74 شزایم مناس  محیطی

 نامساعد تأیید فزض ص ز 0/01- 0/56- 0/28- 0/044 2/06- ها ها   تقویت پاداش

های نظارتی    حمایت
 گزی مزبی

 نا مساعد تأیید فزض ص ز 0/34 0/12- 0/11 0/348 0/95

 مساعد فزض ص ز رد 0/38 0/00 0/19 0/048 2/01 عوامل سا مانی

 مساعد فزض ص ز رد 1/11 0/74 0/93 0/000 10/02 دان  شغلی

 مساعد فزض ص ز رد 1/13 0/82 0/97 0/000 12/81 ها ها، با رها   ار ش نگزش

 مساعد فزض ص ز رد 1/06 0/80 0/93 0/000 14/71 عوامل فزدی

 مساعد  زفزض ص رد 0/86 0/45 0/66 0/000 6/46 کی یت نظارت مالی
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هاا     پااداش »هاای  مؤل اه هاا باه جاز    مؤل اه شده است، هماة  نشان داده  8 چنانچه در جد ل

  .مساعد دارند  ع یت« گزیهای نظارتی   مزبی حمایت»  « ها تقویت

 (توزیع غیرنرمال)ها ی اهمیت شغل، بازخورد و تواناییها مؤلفه موجود تیوضع یبررس

هاا در  باا خورد   تواناایی   ،ی اهمیت شغلها مؤل هدهد  ع یت ای نشان می د جمله س موننتایج 

 .جام ه مورد بزرسی مساعد است

 های تحقیق بندی مؤلفه و رتبه مقایسه

کاار   باه های تحقی  س مون فزیدمن   س ماون تکمیلای  یلکاکساون     بندی مؤل ه بزای مقایسه   رتبه

 .بیان شده است 5   4های    نتایج سن در جد ل گزفته شد
 

 نتايج آزمون فريدمن .4 جدول

 

 

 

 

 

 

 
 آزمون تکمیلی ويلکاکسونهاي عوامل انگیزشی بر اساس  بندي مؤلفه رتبه .5 جدول

رتبه متغیر

 عوامل شغلی
7 

 عوامل فزدی

 0 عوامل سا مانی

 تحقیق های هی فرضیو بررستحلیل آماری 

  مدیزان مالی  حسابان ذیدر این تحقی  بزای بزرسی تأثیز عوامل انگیزشی بز کی یت نظارت مالی 

 .شده است بیانهای سن اخص ع یت ش 1، که در جد ل اجزا شدتحلیل رگزسیون چندمتغیزه 

مقدار-P دوةخیمقدارآمار آزادیةدرج تعدادمتغیر

 000/0 97/15 4 15 عوامل شغلی

 000/0 95/50 0 15 عوامل سا مانی

 151/0 51/0 0 15 عوامل فزدی

 000/0 84/43 0 15 عوامل انگیزشی
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 ي همبستگی چندمتغیرهها شاخصوضعیت  .6 جدول

متغیروابستهمتغیرمستقلفرضیه
ضریبهمبستگی

چندمتغیره

ضریب

تعیین

ضریبتعیین

شدهتعدیل

انحرافاستاندارد

 تخمین

-دوربین

 واتسون

 914/7 0/439 0/560 0/580 0/762 کی یت نظارت مالی عوامل انگیزشی اصلی

 104/7 0/319 0/562 0/583 0/764 کی یت نظارت مالی عوامل شغلی ا ل

 519/7 0/277 0/670 0/686 0/828 کی یت نظارت مالی عوامل سا مانی د م

 011/0 0/263 0/698 0/713 0/844 کی یت نظارت مالی عوامل فزدی سوم

 

 تحقیق های هنتایج مبتنی بر بررسی فرضی

عامنا   . اسات  110/0دهد عزی  همبستگی چندمتغیزه بزاباز   نشان میتحقی  اصلی  ةبزرسی فزعی

تاوان   اسات   بزاسااس سن مای    51/0شاده بازای مادل بزاباز      عزی  ت یین ت ادیل  ،در این رابطه

خطای سن باا متغیزهاای     ة سایله رابطا  ه درصد ا  تغییزات متغیز م یاار، با   51گیزی کزد که  نتیجه

سماده بازای متغیزهاای     دسات  هعنایت به م ادله رگزسایون با   یور کلی با هب. شود بین ت یین می پی 

 .شود تأیید میاصلی تحقی   ةاستانداردشده فزعی

عمنا  در ایان  . است 114/0دهد عزی  همبستگی چندمتغیزه بزابز  ا ل نشان می ةبزرسی فزعی

زی کزد گی توان نتیجه است   بزاساس سن می 510/0شده بزای مدل بزابز  رابطه عزی  ت یین ت دیل

باین ت یاین    خطای سن باا متغیزهاای پای      ة سیله رابطا ه درصد ا  تغییزات متغیز م یار، ب 0/51که 

تناوع  » ةمؤل ا گام، ا  سنجا که د   به ر ش رگزسیون چندمتغیزی گام کارگیزی بهبا توجه به . شود می

   ندمادل  ارد نشاد  به  ندکزد تبیین بیشتزی ا  تغییزات متغیز م یار ارائه نمی« با خورد»  « مهارت

باه   توجاه یاور کلای باا     هب. اند تأثیز قابل توجهی بز متغیز م یار نداشته مؤل هتوان گ ت این د   می

هاای  مؤل اه ا ل تحقی    نیاز تاأثیز    ةفزعی، تحقی  ةرگزسیون بزای متغیزهای استانداردشد ةم ادل

تأییاد  نظاارت ماالی را   باز کی یات   ( استقالل، اهمیت شغل   هویت شغل)د م، سوم   چهارم سن 

 .را رد کزد( تنوع مهارت   با خورد)ا ل   پنجم  ةمؤل   تأثیز د   شود می

عمنا  در ایان  . است 303/0دهد عزی  همبستگی چندمتغیزه بزابز  د م نشان می ةبزرسی فزعی

 گیزی کزد توان نتیجه است   بزاساس سن می 110/0شده بزای مدل بزابز  رابطه عزی  ت یین ت دیل
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. شود بین ت یین می خطی سن با متغیزهای پی  ةرابط ة سیله درصد ا  تغییزات متغیز م یار، ب 11که 

ایان تحقیا     ةسمده بازای متغیزهاای استانداردشاد    دست هرگزسیون ب ةیور کلی با عنایت به م ادل هب

محیطای،   شازایم مناسا   )های ا ل، د م   ساوم سن  مؤل ه  نیز تأثیز  تأیید شد د م تحقی  ةفزعی

 .پذیزفته شدبز کی یت نظارت مالی ( گزی های نظارتی   مزبی ها   حمایت   تقویت ها پاداش

در این رابطه . است 344/0دهد عزی  همبستگی چندمتغیزه بزابز  سوم نشان می ةبزرسی فزعی

ز درصد ا  تغییزات متغی 3/19، است   بزاساس سن 193/0شده بزای مدل بزابز  عزی  ت یین ت دیل

 ةیور کلی با عنایت باه م ادلا   هب. شود بین ت یین می خطی سن با متغیزهای پی  ةرابط ة سیله ب م یار

هاای ا ل،  مؤل هسوم تحقی    نیز تأثیز  ةسمده بزای متغیزهای استانداردشده فزعی دست هرگزسیون ب

ت نظاارت ماالی   باز کی یا  (   دان  شاغلی  ها ار شها، با رها    ها، نگزش توانایی)د م   سوم سن 

 .تأیید شد

 نتیجه

ثیز عوامل شغلی، سا مانی   فزدی باز کاارایی   أت ةدهند نشان زتبمنظزی   تحقیقات م مبانیبزرسی 

هاا،   نتایج تحقی  جااری باا مادل    ة  با مقایس ،این اساس بز.   بهبود کی یت عملکزد کارکنان است

 :افتبه نتایج  یز دست یتوان  های پیشین می ها   پژ ه  نظزیه

شاامل هویات کاار،    ) الدهام، پنج عامال شاغلی   های شغلی هاکمن   الگوی  یژگی بزاساس. 7

شاناختی   هاای اصالی ر ان   در صورتی که با حالات ( اهمیت کار، استقالل، تنوع مهارت   با خورد

ه در نی بسیار باال در رابطه با کار، کی یت بسیار بااالی عملکازد با    ةانگیز مانندنتایجی  ،همزاه شود

ا ل تحقیا  مشاابه    ةفزعیس مون  نتایج ،در این راستا(. 840ص، 7814رابینز، )دنبال خواهد داشت 

جز تناوع مهاارت   ه ب)دهد عوامل شغلی  های شغلی هاکمن   الدهام نشان می اجزای الگوی  یژگی

ان   حسااب  ذیعوامل انگیزشی است   بز کی یات نظاارت ماالی     ةل ؤکه یکی ا  سه م(   با خورد

 .ثیز م نادار داردأهای اجزایی استان قم ت یزان مالی دستگاهمد

توانایی یور مسستقیم متأثز  بهتزنس میشل رفتارهای انگیزشی  ةدر مدل عملکزد شغلی انگیز .0

هاای نظاارتی    ها، حمایت ها   تقویت ها، محیم، پاداش ها، با رها   ار ش فزد، دان  شغلی، نگزش
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گیازد   ثیز رفتارهای انگیزشی قزار میأن تزتی ، عملکزد نیز تحت تبدی. است جز سن گزی     مزبی

های د م   سوم این تحقی  مشاابه نتاایج اجازای     نتایج بزرسی فزعیه(. 001ص، 7890فزهنگی، )

دهد عوامل سا مانی   عوامل فزدی به عنوان د  مول ة دیگاز ا  عوامال    مدل تزنس میشل نشان می

ثیز أهاای اجزایای اساتان قام تا      ان   مدیزان مالی دستگاهحساب یذانگیزشی بز کی یت نظارت مالی 

 .م نادار دارد

 یعاباد هاای غضان زی     تحقی  حاعز با نتایج پاژ ه  های  یافته شایان ذکز است، ،همچنین

، ابزاهیم(7897)، عسگزیان   همکاران (7890) یه، مجیدی   (7897)، فیض   همکاران (7831)

 .، همخوانی دارد(7999)  ادگار ( 7833)لی   همکاران ،  کی(7890)پور   همکاران 

 پیشنهادهای تحقیق

 پیشنهادهای كاربردی

 با متاون نظازی تحقیا     نتایجهای این تحقی    تل ی   فزعیه س مونبا درنظزگزفتن نتایج بزرسی   

 :شود مطزی میشده، پیشنهادهای کاربزدی ذیل  بزرسی

یاور مشاخص    هبا )متناایز   متون نظزی تحقیا  نتایج  ا ل تحقی  مشابه ةفزعی س موننتایج  .7

رتباه  / ثیز أباه تزیا  تا   )نشان داد عوامل شغلی ( های شغلی هاکمن   الدهام اجزای الگوی  یژگی

ان   مادیزان ماالی   حسااب  ذیبز کی یت نظاارت ماالی   ( شامل استقالل، اهمیت شغل   هویت شغل

 : شود  پیشنهاد می ،بز این اساس .دار دارد یز م نیأثهای اجزایی استان قم ت دستگاه

ا  نظاز  . ها دارد  ری   هزینه ثیز مهمی بز انگیزش، رعایت، بهزهأر ش یزاحی مشاغل ت .7. 7

 قدرشناسای،  هز بزگ بزای ایجاد انگیزش در کارکنان، شغل باید سنچنان یزاحای شاود کاه امکاان    

؛ لذا در یزاحی مجدد (35ص، 7890متین،   ارعی)توفی ، مسئولیت، پیشزفت   رشد را فزاهم کند 

اهمیت شغل، هویت شغل   استقالل توجه بیشتزی  ةگان عوامل سهبه   مدیزمالی،  حساب ذیشغل 

مناس  است سا مان امور اقتصادی   دارایی اساتان قام پیشانهاد مشخصای باه        مینهدر این . شود

 . کند مطزیایی مدیزیت   منابع انسانی   ارت امور اقتصادی   دار ةم ا نت توس  ةحو 



 077          ... حسابان و مدیران مالی بر كیفیت نظارت مالی ذی( فردی و شغلی، سازمانی) عوامل انگیزشی تأثیربررسی  

 

ثیز را باز کی یات نظاارت    أاستقالل شغل بیشتزین ت ةل ؤدر حالی که یب  نتایج تحقی ، م. 0. 7

 ةلایکن ا  نظاز اعضاای جام ا     ،های اجزایی استان قم دارد ان   مدیزان مالی دستگاهحساب ذیمالی 

. ناسبی نیسات در حد م( دیگز نسبت به عوامل شغلی)ها  سماری،  ع یت موجود استقالل شغلی سن

  ارت اماور اقتصاادی دارایای   دیاوان      مانناد  های مسئول سا مان شود پیشنهاد می ،بز این اساس

 .کنند عزعهان   مدیزان مالی را حساب ذیای  استقالل حزفه ییزی ارتقا ،محاسبات کشور

یاور مشاخص اجازای مادل      هبا )متناایز   متون نظزید م تحقی  مشابه  ةفزعی س موننتایج  .0

رتباه شاامل شازایم    / ثیزأتا  ،تزتی  نشان داد عوامل سا مانی به( تزنس میشل ةانگیز یکزد شغلعمل

باز کی یات نظاارت ماالی     ( گازی هاای نظاارتی   مزبای   هاا   حمایات  ها   تقویتمحیطی، پاداش

دار دارد بز این اسااس پیشانهاد    ثیز م نیأهای اجزایی استان قم ت ان   مدیزان مالی دستگاهحساب ذی

 : دوش می

ثیز شزایم محیطی بز عملکزد   کی یت نظاارت  تأبا توجه به نتایج تحقی  حاعز مبنی بز . 7. 0

افازار     ساخت )استاندارد خاصی ا  نظاز شازایم فیزیکای دفتاز کاار   تجهیازات        ةمالی، با مطال 

 .شودهای اجزایی، تد ین، تصوی    ابالغ    مدیز مالی دستگاه حساب ذیبزای شغل ( افزار نزم

هاا باز عملکازد   کی یات      هاا   تقویات   ثیز پاداشأبا توجه به نتایج این تحقی  مبنی بز ت .0. 0

شود نظام جبازان   های اجزایی استان قم، پیشنهاد می ان   مدیزان مالی دستگاهحساب ذینظارت مالی 

به یزاحی مناس  شغل با توجه )  جبزان خدمات غیز مالی ( افزای  حقوق   مزایا)خدمات مالی 

ان   مدیزان مالی، غنی سا ی شغل، ایجاد محایم کااری مناسا    خوشاایند       حساب ذینیا های 

در  شودیزاحی   توسم مزاجع ذیصالی تصوی    بزای اجزا ابالغ ( توجه به نیا های مت الی افزاد

 .راهگشا است یهای اسالم   سمو ه تأکیدهاتوجه به   مینه این

گازی باز کی یات     های نظاارتی   مزبای   ثیز حمایتأحقی  مبنی بز تبه نتایج این ت توجهبا  .8. 0

شاود ر ش   هاای اجزایای اساتان قام، پیشانهاد مای       ان   مدیزان مالی دستگاهحساب ذینظارت مالی 

ان   مدیزان مالی ت یین   حساب ذیسا ی  های نظارتی بزای تزبیت   سماده م با حمایتأگزی تو مزبی

 .پیاده شود های اجزایی با مشارکت دستگاه
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یاور مشاخص اجازای مادل      هب)متون نظزی تحقی  سوم تحقی  مشابه  ةنتایج بزرسی فزعی .8

هاا    رتبه شامل توانایی/ ثیزأت ،تزتی  به)نشان داد عوامل فزدی ( تزنس میشل ةانگیز یعملکزد شغل

ماالی   ان   مادیزان حسااب  ذیبز کی یت نظاارت ماالی   ( ها   دان  شغلیها، با رها   ار شنگزش

ییاد  أشاود در هنگاام ت   پیشنهاد می ،داری دارد بز این اساس ثیز م نیأهای اجزایی استان قم ت دستگاه

هاا، دانا  شاغلی،     عوامال تواناایی  باه    مادیزمالی،   حساب ذیصالحیت افزاد بزای احزا  پست 

 چاارچوب مشخصای توسام   بایاد    در این  میناه  شود های افزاد توجه  ها، با رها   ار ش نگزش

 .شودصالی تد ین، تصوی    ابالغ  مزاجع ذی

 پیشنهاد به محققان دیگر

های مخاتص    یژگی است،های اجزایی د لتی   هدف در این تحقی  دستگاه ةبا توجه به اینکه جام 

جاز  رقابت، شباهت در ساختار کلی سا مان   دریافت بودجه با سا  کار مشاابه     نبود مانندخود 

  باا   گیازد  های غیزد لتی   خصوصی نیز این تحقیا  انجاام  شود در سا مان ، پیشنهاد میسن دارند

 . مقایسه شودحاعز تحقی   نتایج
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