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هدف :در فضای کسب و کار امروز توجه رو به رشدی بر اصول راهبری شرکتی وجود دارد و برای حصول
اطمینان بیشتر از اینکه سازمان به اهداف خود خواهد رسید و انتظارات ذینفعان را برآورده میکند،
سیستمهای راهبری قوی مورد نیاز است؛ از اینرو هدف اصلی پژوهش حاضر تهیه و تنظیم یک نظام نامه
مدون برای راهبری شرکتی (حاکمیت شرکتی) در شرکت گاز استان هرمزگان است .روش :جامعه آماری
پژوهش شامل اعضای هیات مدیره ،مدیران سطوح ارشد و میانی و همچنین خبرگان مالی شرکت گاز
هرمزگان است .با توجه به محدود بودن جامعه آماری تعداد  35پرسشنامه به صورت نمونهگیری
غیرتصادفی در دسترس توزیع شد که  30پرسشنامه تکمیل و جمعآوری گردید .دادههای حاصل از
پرسشنامه با استفاده از تکنیک آزمون دو جملهای آزمون و بررسی شده است.نتایج :یافتههای پژوهش
نشان داد تهیه و تدوین نظام راهبری شرکتی در شرکت گاز هرمزگان ضروری است و سازوکارهای انتخاب
شده از نظام راهبری شرکتی موجب بهبود کارایی ،اثربخشی ،شفافیت و پاسخگویی میشود .هم چنین
نتایج نشان دادند در میزان اهمیت اصول راهبری شرکتی ،اصول راهبری شرکتی جهت بهبود کارایی
بیشترین اولویت را دارد و در اولویت دوم اصول راهبری شرکتی جهت بهبود اثربخشی و در اولویت سوم
و چهارم به ترتبیب اصول راهبری شرکتی جهت بهبود شفافیت و پاسخگویی و تدوین نظام راهبری
شرکتی قرار دارد.
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مقدمه
بیشتر کشورهای در حال توسعه و نوظهور به دنبال استفاده از منابع طبیعی در دسترس در کشور خود
هستند تا توسعه یابند [ ]17شرکتهای نفت ملی ( )NOCsکه مسئول استخراج ،توسعه و فروش منابع
نفت گاز هستند نمونه بارزی میباشند .نقش این شرکتها در بیشتر مناطق جهان بسیار با اهمیت است.
بدون توجه به نوع این شرکتها (عمومی شده ،شراکت با شرکتهای خصوصی یا سایر مدلهای عملیاتی)
برای رسیدن به بازده حداکثری ،یک عامل در میان آنها مشترک است ،این عامل ایجاد و اجرایی کردن
یک چارچوب راهبری است که به آنها در غلبه بر محدودیتهای خاص یاری رساند و به منافع بیشتری
ختم شود [ .]17بدون یک راهبری مناسب ،صنعت نفت و گاز میتواند با چالشهای مختلفی هم در داخل
سازمان و هم بیرون از آن ،روبرو شود .از دیدگاه برون سازمانی ،اگر منابع تامین مالی و سرمایهگذاری قانع
نشوند که چارچوب راهبری کنترلها و ارزیابیهای کافی فراهم میکند ،تامین منابع و جذب سرمایهگذاری
بسیار مشکل خواهد بود .بعالوه ،عدم اعتماد و اطمینان به صورتهای مالی منتشر شده میتواند باعث
کاهش کیفیت صورتهای مالی شود که کنترل صحیحی بر روی آنها انجام نمیشود .از دیدگاه درون
سازمانی ،عدم وجود راهبری میتواند منجر به ناکارایی در سیستم در همه جوانب آن مانند استفاده از
سرمایه ،عملکرد سازمانی و مسائل عملیاتی شود .همچنین ،با توجه به ماهیت شرکتهای ملی نفت و
تاثیر آنها بر جامعه ،این موضوع میتواند باعث تاثیر منفی بر توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی شود؛ لذا
طراحی دقیق و اجرایی سازی موفق یک چارچوب راهبری شرکتی میتواند بر همه این مشکالت فائق آید.
با توجه به جایگاه مهم شرکت گاز هرمزگان در کشور ضرورت ارزیابی جهت شناخت نقاط قوت و زمینههای
قابل بهبود شرکت هر چه بیشتر برای مدیران این شرکت آشکار گشته و بر این اساس تصمیم گرفته شده
است برنامههای بهبود تعریف شوند و با اجرای برنامههای بهبود ،رویکردها ارتقاء یافته و اهداف سازمانی
شرکت گاز محقق شوند؛ لذا هدف اصلی پژوهش حاضر تهیه و تنظیم یک نظام نامه مدون برای راهبری
شرکتی (حاکمیت شرکتی) در شرکت گاز استان هرمزگان است.
مبانی نظری
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ( )2004( )OECDراهبری شرکتی را این چنین تعریف کرده است.
"مجموعه ای از روابط بین مدیریت ،هیات مدیره ،سهامداران و سایر ذینفعان شرکت ]4[ .حاکمیت شرکتی
را قوانین ،مقررات ،ساختارها ،فرایندها ،فرهنگ ها و سیستم هایی می داند که موجب دستیابی به هدف
های پاسخگویی ،شفافیت ،عدالت و رعایت حقوق ذی نفعان می گردد .راهبری شرکتی همچنین ساختاری
را فراهم میآورد که از طریق آن اهداف شرکت تدوین و ابزارهای دستیابی به این اهداف و همچنین نحوه
نظارت بر عملکرد مدیران معلوم میگردد .راهبری شرکتی خوب باید برای هیات مدیره و مدیریت
انگیزههای مناسبی ایجاد کند تا اهدافی را که به نفع شرکت و سهامداران آن است دنبال نمایند و همچنین
نظارت موثر و کارآمد را تسهیل کند .وجود یک سیستم راهبری شرکتی کارآمد و موثر درون یک شرکت
و در کل یک اقتصاد ،کمک میکند تا درجهای از اعتماد فراهم آید که برای عملکرد مناسب یک اقتصاد
الزم است".
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در بیشتر کشورهای اروپایی و در آمریکا بازار سرمایه گسترده است و مالکیت شرکت ها در اختیار گروه
کثیر سرمایه گذاران قرار دارد و مالکیت از مدیریت به صورت محتوایی تفکیک شده است ،بنابراین سیستم
حاکمیت شرکتی در آن کشورها به سیستم های برون سازمانی نزدیک تر است و مکانیسم های متعددی
برای حاکمیت شرکتی مطرح و مقرر شده است .برخی از مکانیسم های برون سازمانی شامل نظارت قانونی،
نظام حقوقی ،کارایی بازار سرمایه ،نظارت سهامداران عمده ،نقش سرمایه گذاران نهادی ،نظارت سهامداران
اقلیت ،الزامی بودن حسابرسی مستقل و رتبه بندی موسسات رتبه بندی می شود .از مکانیسم های درون
سازمانی راهبری شرکتی می توان به انتخاب و استقرار هیات مدیره توانمند و بیطرف ،تقسیم مسئولیت
بین مدیران اجرایی ،ایجاد کمیته های مختلف از طرف هیات مدیره ،استقرار کنترل های داخلی مناسب
و گسترش آیین رفتار حرفه ای در شرکت می باشد [ .]4لذا انتظار میرود استقرار نظام حاکمیت شرکتی
به اجرای اثربخش وظایف هیات مدیره و رعایت الزامات قانونی کمک موثری نماید [.]1
با پیچیده شدن دنیای کسب و کار و همچنین بزرگ شدن شرکت ها ،وظایف سازمانی پیچیده تر شده و
بیش از پیش نیاز است در هر شرکتی ساختار سازمانی مناسب برای انجام وظایف و همچنین تفکیک
مناسب وظایف که خود یکی از کنترل های داخلی در هر سازمانی است ،وجود داشته باشد .هیات مدیره
در سازمان های بزرگ متشکل از کمیته های بسیاری است که با توجه به نیاز شرکت می تواند متفاوت
باشد .یکی از کمیته هایی که می تواند کمک شایانی به هیات مدیره در انجام وظیفه نظارتی خود دهد،
کمیته حسابرسی است .این کمیته موجب کاهش تضاد منافع میان سهامداران و مدیران شرکت می شود
[ .]16کمیته حسابرسی موجب تقویت ،سالمت و کیفیت گزارشگری مالی ،بهبود کیفیت کنترل های
داخلی و کمک به هیات مدیره برای ایفای مسئولیت پاسخگویی و اطمینان از انطباق فعالیت های این
واحدها با قوانین و مقررات آمره و همچنین جلوگیری از اعمال غیر قانونی مدیریت می گردد [6و]8
[ ]14بیان می کنند که تفویض اختیار راهبری شرکت به کمیته های هیات مدیره موجب تسهیل
کارکردهای هیات مدیره و شرکت می گردد .آن ها بیان می کنند که کمیته های هیات مدیره فراهم
کننده ابزارها و ساختار راهبری اثربخش هستند ]20[ .نیز بیان می کند که مهم ترین تصمیمات هیات
مدیره در سطح کمیته های آن گرفته می شوند .در این پژوهش با بررسی شرکت های بزرگ نفت و گاز
دنیا به بررسی کمیته های هیات مدیره آن ها پرداخته شده و بر این اساس به فرضیه سازی در این حوزه
پرداخته شده است.
چالشهای راهبری شرکتی در صنعت نفت و گاز
در رابطه با توسعه صنعت نفت و گاز در کشورهای در حال توسعه ،تعداد ابر پروژههایی که بودجههای
گسترده دارند در این بازارها افزایش قابل مالحظهای داشته است ،با این حال این پروژه ها باعث ایجاد
محیط های چالش برانگیزی شده در رابطه با استخراج نفت و گاز شدهاند .برخی از مشکالتی که این
بازارها با آن روبرو هستند شامل نبود زیر ساخت مانند جاده ،بنادر ،راه آهن ،فرودگاه است و همچنین
تسهیالت آنها به پیشرفتگی کشورهای توسعه یافته نیست .عالوه بر این ،به دلیل این که این حوزهها
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پیشرفت نکرده اند در زمان توسعه صنعت نفت و گاز ،زنجیره عرضه محدود میباشد و بنابراین ،این پروژه
ها به بازار جهانی نیاز و تمایل می یابند تا بتوانند منابع و مواد را تهیه و به توسعه بازار کمک کنند [.]19
چارچوب راهبری یک سازمان شامل ابعاد مختلفی است که از تعریف اهداف اساسی سازمان شروع شده و
شامل جزئیاتی مانند تعریف استانداردهای سیاستگذاری و رویه های آن میشود .بعالوه ،این چارچوب باید
شامل مکانیزم های حمایتی باشد که به آن در دستیابی به حاکمیت و کنترل صحیح یاری رساند .این
مکانیزم ها شامل حوزه هایی مانند ساختار سازمانی ،خطوط گزارشگری و معرفی نقشها و مسئولیتها،
رویکرد مدیریت ریسک و توانایی نظارت و بکارگیری تطابق میشود.
[ ]23اهداف زیر را برای چارچوب راهبری در صنایع نفت و گاز شرکتهای در حال توسعه معرفی کردهاند
[:]7
 -1شایستهترین سرمایهگذاران را برای یک دوره زمانی بلندمدت جذب کند -2 .از طریق مجوزدهی (ثبت)
بیشترین منافع اقتصادی را برای دولت ایجاد کند-3 .اعتماد عمومی کسب کند و آن را حفظ نماید و
انتظارات عمومی را مدیریت کند-4 .محتوی و منافع داخلی را برای کل اقتصاد افزایش دهد-5 .به تدریج
ظرفیت را افزایش دهد و بازیگران را قادر به اجرای نقششان سازد-6.مشارکت شرکت ملی نفت را در
توسعه منابع افزایش دهد-7.پاسخگویی را افزایش دهد.
برای هر کدام از اهداف باال ،تولیدکنندگان در حال توسعه ممکن است بسته به محیط ملی که در آن
فعالیت میکنند ،با مشکالتی مواجه شوند.
در رابطه با مفهوم سرمایهگذاری بلندمدت ،کشورهای در حال توسعه با مشکل جذب شرکتهای
ساختارمند به حوزههای پیشرو مواجه هستند .دولتهای چنین کشورهایی باید شرکتهای احتمالی را
تشویق به نمونه برداری و ارائه دادههای جغرافیایی نمایند؛ زیرا این دادهها عدم اطمینان سرمایهگذار را
کاهش میدهد.
یکی از چالشهای روبروی شرکتها ،کسب اعتماد عمومی است .به خصوص پس از شرایط تقابل یا تضاد و
در کشورهایی که در آنها فساد یک رویداد معمول است .در این صورت ،ارتباط مداوم و به موقع با ذی
نفعان ضروری است و دولتها و شرکتهای نفت و گاز باید تا حد ممکن افشای بیشتری انجام دهند تا
اعتماد عمومی در سیستم ایجاد شود .معقول کردن انتظارات یک موضوع با اهمیت است .قبل از هر گونه
کشف منابع نفت و گاز ،دولتها و شرکتها باید چگونگی مدیریت انتظارات عموم در رابطه با منافع مورد
انتظار از صنعت را در نظر بگیرند [.]19
در رابطه با منافع گستردهتر ،توسعه ملی باید تشویق شود .به منظور نیل به این هدف ،دولتها باید اهداف
واضحی تعریف کرده و شعب مسئول رسیدگی به هر کدام از جوانب هدف توسعه ای تعیین شده شناسایی
شوند [ .]5در عین حال ،دولتها باید برنامههای ظرفیت زا تصویب کنند و اطمینان حاصل کنند که
رویههای داخلی قادر به عرضه مهارتها ،کاال و خدمات مورد نیاز شرکتهای نفت و گاز است .عالوه بر این،
بازیگران صنعت نفت و گاز باید تالشهای ظرفیت زای خود را متمرکز بر خدماتی کنند که این صنعت به
آنها نیاز مبرم دارد [.]23
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پس از ایجاد یک چارچوب راهبری ،شش عامل موفقیت کلیدی برای اجرای موثر آن وجود دارد .این شش
عامل به میزان زیادی بستگی به دخالت و فعالیتهای ذی نفعانی دارند که ارزشهای سازمان را درک و
از آنها حمایت میکنند .این عوامل به میزان زیادی متمرکز بر ایجاد یک شرایط مجاب کننده از طریق
درک عمیق انگیزههای ذی نفهان هستند .دوم ،از طریق تعامل با ذی نفعان ،شرکتهای نفت و گاز از
منبع و نوع موانع آگاه خواهند شد و استراتژی های بهتری را برای کاهش آنها به کار خواهند بست .در
این صورت ،یک رهبری قوی و متحد ،آینده ای یک دست را برای همه ذی نفعان فراهم میکند تا از آن
عبور کنند و به وظایفشان عمل کنند .چهارم ،فراهم سازی زمان کافی برای جا افتادن همه تغییرات در
سازمان ،انتقال از حالت قبلی به حالت جدید را که کنترل و راهبری بیشتری دارد ،آسانتر میکند .پنجم،
اطمینان از وجود ارتباط دو طرفه میان گروههای ذی نفعان ،راههای انتقال پیام در سرتاسر سازمان را
افزایش میدهد و همچنین ،باعث تقویب اهمیت نظرات و نگرانیهای ذینفعان به تیم مدیریت میگردد.
در نهایت ،دارا بودن یک برنامه سازماندهی شده و مفصل ،به همراه نقطه نظرات و اهداف در تغییر به یک
راهبری صحیح در همه سطوح سازمان یاری رسان خواهد بود.
مدل های حاکمیت شرکتی
در یک تقسیم بندی می توان مدل های حاکمیت شرکتی را در سه دسته  )1نظام بازار  )2نظام روابط و
 )3نظام پیوندی طبقه بندی کرد .مدل بازار ویژه کشورهای آمریکا ،انگلیس ،استرالیا ،کانادا و چند کشور
دیگر میباشد .در این نظام سهامداران بسیار پراکنده بوده و چارچوبهای قانونی و نظارتی پیشرفته می
باشد .در نظام بازار بازارهای سرمایه از نقدشوندگی باالیی برخوردار هستند و بازاری فعال برای کنترل
شرکت وجود دارد .در سطح خرد هیات مدیره برای نظارت بر مدیریت هم بر کمیتههای هیات مدیره و
هم برای کنترل های داخلی تاکید میکند .پویایی در تخصیص سرمایه از دیگر ویژگی های این نظام به
شمار می رود .در مدل بازار سهامداران ذینفعان اصلی شرکت هستند.
نظام روابط ویژه کشورهای ژاپن ،آلمان ،ایتالیا ،هلند و فرانسه می باشد .مالکیت متمرکز ،بازارهای سرمایه
با نقدشوندگی متوسط ،کنترل شرکتی ضعیفتر و فرآیند نظارتی قوی از ویژگیهای این نظام می باشد.
در این مدل با وجود چارچوب عمدتاً از طریق مذاکرات غیررسمی ناشی از روابط بلندمدت تجاری استحاله
میشود .در سطح خرد ظاهراً مدیریت تحت نظارت هیات مدیره و در عمل تحت نظارت بانکهای بزرگ
یا سهامداران خانوادگی است .در نظام روابط ذینفعان (نه به طور قانونی ولی در عمل) کارکنان شرکت می
باشند نه سهامداران.
نظام پیوندی خاص کشورهای در حال توسعه مانند اندونزی ،تایلند ،مالزی ،کره و مکزیک است و ویژگی
های آن ها به شرح زیر میباشد:

 بازاهای سرمایه چندان نقد شونده نیستند.

 بازار کنترل شرکت یا وجود ندارد یا غیرفعال است.

 چارچوبهای قانونی و نظارتی اغلب در حال شکل گیری هستند.
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 در سطح خرد خانوادهها بخش عمده ای از مالکیت را در اختیار دارند.

 در نبود بنیانهای استوار نظارتی و یا قانونی ،معامالت شرکتها اغلب بر پایه اعتقاد و روابط است.
در این تحقیق سعی شده است بهترین مدل راهبری شرکتی با توجه به محیط اقتصادی کشور و شرایط
بومی استان هرمزگان استخراج گردد.
پیشینه پژوهش
[ ]10به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداختند.
یافته های این پژوهش نشان می دهد که رابطه منفی و معنی دار میان مالکیت نهادی و عملکرد شرکت
و رابطه مثبت و معنی دار میان مالکیت شرکتی و عملکرد شرکت وجود دارد .مالکیت مدیریتی به صورت
معنی دار و منفی بر عملکرد تاثیر می گذارد .در مالکیت خصوصی نیز بهتر است مالکیت عمده در اختیار
سرمایه گذاران شرکتی باشد .به گونه کلی ،بین ساختار مالکیت شرکت ها و عملکرد آن ها رابطه معنی
دار وجود دارد.
[ ]9به تعیین رابطه اجزای ساختار حاکمیت شرکتی شامل ترکیب هیات مدیره ،ساختار مالکیت و افشای
اطالعات با عملکرد شرکت ها پرداختند .معیار عملکرد شرکت ها رشد درآمد ،رشد سود و سود خالص،
بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام بود .یافته ها نشان داد که بین افشای اطالعات و عملکرد
مالی شرکت ها رابطه معنی داری وجود دارد.
[ ]12به بررسی نظام حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر حسابداری مدیریت پرداختند .در این پژوهش ،ابعاد
مختلف تئوری نمایندگی در نظام راهبری شرکتی به چالش کشیده شد و سپس بیان گردید که حسابداری
مدیریت در قالب نظام راهبری شرکتی تعریف می شود.
[ ]3به این نتیجه رسیدند که بین تخصص اعضای هیات مدیره ،اثربخشی کمیته حسابرسی و اثربخشی
اعضای غیر موظف مستقل هیات مدیره با احتمال گزارشگری مالی متقلبانه رابطه معکوس وجود دارد .به
عبارتی ساختار حاکمیت شرکتی اثر بخش ،احتمال گزارشگری مالی متقلبانه را کاهش می دهد و اعتبار
گزارشگری مالی را افزایش می دهد .همچنین ،بین اهرم مالی و احتمال گزارشگری متقلبانه رابطه معنی
دار وجود دارد.
[ ]11در پژوهشی تحت عنوان "تاثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت گزارشگری مالی :رویکرد یکپارچه" به
بررسی ساختار حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر کیفیت گزارشگری مالی در محیط بازار سرمایه ایران
پرداختند .تعداد  102شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی  1386تا  1392به
عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب گردید .براساس نتایج آزمون های آماری مشخص گردید که بین
حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی رابطه معنی داری وجود دارد.
[ ]2در مطالعه ای به این نتیجه رسیدند که بین حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی ارتباط مثبت
و معنی داری وجود دارد .عالوه بر این ،بین کیفیت حسابرسی داخلی و کیفیت گزارشگری مالی نیز ارتباط
مثبت و معنی داری وجود دارد.
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[ ]22در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که بین مالکیت شرکت و ساختار هیات مدیره ارتباط معنی
دار وجود دارد و همچنین بین ویژگی های ساختار هیات مدیره نیز ارتباط معنی دار وجود دارد .نسبت
اعضای هیات مدیره غیر موظف با مالکیت مدیریتی ،اندازه هیات مدیره و مدیریت دولتی ارتباط منفی و
معنی دار دارد .استفاده از ساختار رهبری دوگانه با مالکیت نهادی ارتباط مثبت و معنی دار و با قانونگذاری
و دوره تصدی مدیریت اجرایی رابطه منفی دارد.
[ ]18در بررسی رابطه میان ترکیب هیات مدیره و ارزش شرکت در کشور کانادا به این نتیجه رسیدند که
استقالل بیشتر هیات مدیره بر ارزش شرکت تاثیر مثبت ندارد و شرکت های ضعیف نسبت اعضای غیر
موظف هیات مدیره خود را در دوره های بعدی افزایش می دهند .این اقدام ممکن است به منظور خوشنود
سازی سرمایه گذاران ناراضی باشد .به هر حال ،نتایج نشان می دهد نمایندگان سرمایه گذاران نهادی در
هیات مدیره می توانند مزایای نظارتی ایجاد کنند .در نهایت ،تاثیر منفی وجود سهام دوگانه بر ارزش
شرکت با استقالل هیات مدیره ،وجود نمایندگانی از سرمایه گذاران نهادی و استقالل کمیته حسابرسی
کاهش می یابد .این نتایج نشان می دهد که وجود فعالیت های حاکمیت شرکتی قوی باعث افزایش ارزش
شرکت در کشورهایی می شود که تمرکز مالکیت در آن ها باال است.
[ ]15یک شاخص راهبری شرکتی مرتبط با ویژگی های هیات مدیره ایجاد کردند و به این نتیجه رسیدند
که این شاخص به طور معنی دار و مثبت با شاخص کیو-توبین در ارتباط است .همچنین ،این محققین
به این نتیجه رسیدند که شاخص آن ها با ارزش شرکت نیز در ارتباط است.
[ ]25به مطالعه گزارشات سالیانه و زیست محیطی شرکت های نفت و گاز روسیه ای و تغییر رویکرد آن
ها نسبت به مدیریت سبز ،به عنوان یکی از مکانیسم های حاکمیت شرکتی پرداختند .آن ها به این نتیجه
رسیدند که در سطح صنعت ،ابتکار عمل خود مدیران محرک اتخاذ تکنولوژی تولید سبز است و این مورد
تاثیرگذارتر از مقررات دولتی می باشد .همچنین ،نوآوری های سبز (دوست دار محیط زیست) برای
پیشگامان صنعت یا از همکاری های بین المللی ناشی می شود و یا از دانش ایجاد شده از طریق واحدهای
تحقیق و توسعه درون شرکتی به وجود می آید.
[ ]13به بررسی مکانیسم های حاکمیت شرکتی (ویژگی های هیات مدیره ،کمیته حسابرسی ،استقالل
هیات مدیره و اندازه هیات مدیره) و کیفیت گزارشگری مالی پرداختند .یافته های این پژوهش نشان داد
که این مکانیسم ها تاثیر مثبت و معنی داری بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت های نیجریه ای دارند.
[ ]21در بررسی تاثیر مکانیسم های حاکمیت شرکتی (سهامداران داخلی ،اندازه هیات مدیره ،مدیران غیر
موظف ،دوگانگی نقش رییس هیات مدیره و جلسات کمیته حسابرسی) به این نتیجه رسیدند که نسبت
سهامداران داخلی بر عملکرد مالی تاثیر ندارد .اندازه هیات مدیره و اعضای مستقل هیات مدیره نقش پیش
بینی کنندگی عملکرد مالی (بازده دارایی ها و شاخص کیو-توبین) را دارند و تعداد جلسات کمیته
حسابرسی بر بازده دارایی ها تاثیر معنی داری دارد.
فرضیهها
بر مبنای سؤاالت و مبانی نظری ،فرضیههای پژوهش به صورت زیر تدوین شده است.
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از آنجا که طبق نظریه راهبری شرکتی تمامی شرکتهای خصوصی و دولتی باید از مزایای راهبری شرکتی
موثر و کارا بهره ببرند بنظر می رسد تدوین نظام نامه راهبری شرکتی برای شرکت گاز هرمزگان الزامی
باشد لذا فرضیه اصلی اول بدین صورت می باشد:
فرضیه اصلی اول :بررسی و تدوین نظام نامه راهبری شرکتی در شرکت گاز ضرورت دارد.
فرضیات فرعی :
فرضیه  :1-1استفاده از اصول راهبری شرکتی موجب بهبود کارایی در شرکت گاز میگردد.
فرضیه  :2-1استفاده از اصول راهبری شرکتی موجب بهبود اثربخشی در شرکت گاز میگردد.
فرضیه  :3-1تدوین نظام راهبری شرکتی در شرکت گاز ضرورت دارد.
فرضیه  :4-1استفاده از اصول راهبری شرکتی موجب بهبود شفافیت و پاسخگویی در شرکت گاز میگردد.
فرضیه  :5-1اصالح ساختار سازمانی در شرکت گاز ضرورت دارد.
فرضیه  :6-1میزان پاسخگویی به سهامداران در شرکت گاز باید بهبود یابد.
فرضیه  :7-1میزان پاسخگویی به سایر ذینفعان در شرکت گاز باید بهبود یابد.
فرضیه  :8-1اصالح ساختار هیات مدیره در شرکت گاز ضرورت دارد.
فرضیه  :9-1تفکیک دقیق مسئولیت اعضا هیات مدیره در شرکت گاز ضرورت دارد.
فرضیه  :10-1مشارکت و همکاری پرسنل شرکت گاز جهت اجرای نظام راهبری شرکتی در شرکت گاز
ضروری است.
با توجه به اینکه راهبری شرکتی موثر تنها در صورت نظارت دقیق هیات مدیره بر کار مدیران اجرایی
امکان پذیر است ،وجود کمیته های تخصصی زیر مجموعه هیات مدیره برای شرکت گاز هرمزگان الزامی
بنظر می رسد لذا فرضیه اصلی دوم بدین صورت می باشد:
فرضیه اصلی دوم :تشکیل کمیته های تخصصی زیر مجموعه هیات مدیره در شرکت گاز الزامی
است.
فرضیه  :1-2تشکیل کمیته مدیریت اجرایی در شرکت گاز ضرورت دارد.
فرضیه  :2-2تشکیل کمیته حسابرسی و ارزیابی ریسک در شرکت گاز ضرورت دارد.
مطابق دستوالعمل راهبری شرکتی وظایف مدیرعامل بایستی به خوبی تشریح و تفویض گردیده و وی در
مقابل آنها پاسخگو باشد .در راستای پاسخگویی بهتر بنظر می رسد وجود کمیته های تخصصی زیر
مجموعه مدیرعامل برای شرکت گاز هرمزگان الزامی باشد لذا فرضیه اصلی سوم بدین صورت می باشد:
فرضیه اصلی سوم :تشکیل کمیته های تخصصی زیر مجموعه مدیرعامل در شرکت گاز الزامی
است.
فرضیه  :1-3تشکیل کمیته کاندیداتوری جهت نظارت بر ساختار وعملکرد هیات مدیره در شرکت گاز
ضرورت دارد.
فرضیه  :2-3تشکیل کمیته سرمایهگذاری و توسعه در شرکت گاز ضرورت دارد.
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فرضیه  :3-3تشکیل کمیته منابع انسانی و جبران خدمات در شرکت گاز ضرورت دارد.
فرضیه  :4-3تشکیل کمیته نظارت با مسئولیت برگزاری مجامع عمومی در شرکت گاز ضرورت دارد.
فرضیه  :5-3تشکیل کمیته سیاستهای عمومی (نظارت بر روندهای اجتماعی ،محیط زیست ،خیریه و
 )...در شرکت گاز ضرورت دارد.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است؛ زیرا در جستجوی دستیابی به یک هدف عملی است و از نوع
توصیفی اکتشافی و روش پیمایشی است .شیوه گردآوری اطالعات ،در این پژوهش از طریق مطالعات
کتابخانهای و پرسشنامه میباشد .قلمرو مکانی پژوهش استان هرمزگان و قلمرو زمانی طی سالهای
 1398-1399است.
جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیات مدیره ،مدیران سطوح ارشد و میانی و همچنین خبرگان مالی
شرکت گاز هرمزگان است که پرسشنامه میان آنها توزیع شده است .با توجه به محدود بودن جامعه آماری
( 35نفر) پرسشنامه میان تمامی افراد عضو جامعه توزیع گردید و نمونه گیری انجام نشد .پرسشنامهها
بصورت حضوری در اختیار کارکنان شرکت گاز هرمزگان قرار گرفت تا از رسیدن پرسشنامه به دست آنها
اطمینان حاصل گردد و در صورت لزوم ،با ارائه توضیح در مورد سؤاالت ،از تکمیل بودن پرسشنامه
اطمینان حاصل گردد .پرسشنامه طی چهار هفته جمعآوری شد .در همین راستا تعداد پرسشنامهها جهت
توزیع  35عدد در نظر گرفته شد که بین کارکنان شرکت گاز هرمزگان توزیع شد .از مجموع  35پرسشنامه
توزیع شده 33 ،پرسشنامه طی دو نوبت دریافت که از این تعداد  30پرسشنامه قابل قبول تشخیص داده
شد .اطالعات مربوط به توزیع پرسشنامه و پاسخهای دریافت شده در جدول ( )1ارائه شده است.
جدول  .1اطالعات مربوط به توزیع پرسشنامه و پاسخهای دریافت شده

شرح

تعداد

پرسشنامههای توزیع شده

35

کل پرسشنامههای برگشتی و قابل وصول

30

پرسشنامه شامل دو دسته سؤاالت است .1 :سؤاالت عمومی که شامل مشخصات شخصی افراد ؛ .2سؤاالت
اختصاصی که مربوط به سؤالهای پژوهش میباشد .سؤاالت پرسشنامه با توجه به عوامل ارائه شده در
سؤالهای تحقیق تنظیم گردیده و نوع پرسشنامه از نوع بسته است .برای انجام این پژوهش  17اصول
راهبری شرکتی انتخاب شده است .بـه منظـور سنجش اصول راهبری شرکتی حاکم بر شرکت گاز
هرمزگان  17سـؤال پـنج گزینـهای تهیـه شـده اسـت .در این پرسشنامه ها برای پاسخگویی از مقیاس
پـنج گزینـهای لیکرت استفاده شده است که زیربنای آزمون فرضیهها قرار گرفته است و عبارتند از:
بسیارکم ،کـم ،متوسـط ،زیاد ،بسیار زیاد و به ترتیب نمره  4، 3، 2، 1و  5در نظـر گرفته شده است .پس
از جمعآوری پرسشنامهها دادههای مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل استخراج شده است .در این پژوهش به
منظور آزمون فرضیههای مرتبط با مدل مفهومی پژوهش ،از روشهای آمار توصیفی و آمار استنباطی
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استفاده شده است .در روش توصیفی از جداول آماری برای توصیف و تحلیل جمعیت شناختی پژوهش
استفاده شده است و در روش آمار استنباطی از تکنیک آزمون دو جملهای با استفاده از نرم افزار SPSS
استفاده شده است.
یافتهها
همانطور که بیان شد در این پژوهش به پشتوانه ادبیات پژوهش و در راستای اهداف و سواالت پژوهش از
یک پرسشنامه با دو بخش استفاده شد ،بخش اول سؤاالت عمومی شامل جنسیت ،تحصیالت ،رشته
تحصیالت ،سن و تجربه کاری و بخش دوم سؤاالت تخصصی شامل سؤاالتی مرتبط با فرضیههای پژوهش
استفاده گردید .بدین منظور ،در ابتدا همانگونه که در بخش روش پژوهش بیان شد پرسشنامه مذکور به
 20استاد و دانشجوی دکتری حسابداری که همگی تجربه پژوهش و سابقه تحصیالت در دوره دکتری از
یک تا  4سال دارند ارائه گردیدو بر اساس نظرات آنها پرسش نامه اصالح و تغیرات اولیه صورت گرفت؛
لذا پرسشنامهی مورد استفاده در این پژوهش از روایی مورد نیاز برخوردار است.
روشی که در این پژوهش برای سنجش پایایی پرسشنامهها استفاده شده است ،روش آلفای کرونباخ است؛
از اینرو تعداد  25پرسشنامه به عنوان نمونه آماری اولیه توزیع شده و به کمک نرم افزار  SPSSمیزان
ضریب اعتماد پرسشنامههای جمعآوری شده با روش آلفای کرونباخ محاسبه شده است .نتایج آزمون
آلفای کرونباخ در جدول  1گزارش شده است و از آنجا که ضریب آلفای کرونباخ از  0/7بیشتر است ،نشان
دهنده پایایی باالی متغیرها و پرسشنامههای توزیع شده است
جدول  .2نتایج آمارههای آزمون کرونباخ

معیار

آلفای کرونباخ

پایایی کل

0/765

در این قسمت به منظور آشنایی با ویژگیهای عمومی پاسخدهندهگان (با توجه به قسمت اول پرسشنامه)
و در راستای اعتباربخشی به نتایج حاصل از پژوهش با استفاده از آمار توصیفی به بررسی ویژگیهایی از
جمله جنسیت ،رشته تحصیلی ،سطح تحصیلی ،سابقه فعالیت پرداخته شده است.
در این بخش به بررسی جنسیت پاسخ دهندهگان پرداخته شده که نتایج آن در جدول ( )3ارائه گردیده
است .نتایج جدول ( )3نشان میدهد از بین پاسخدهندهگان مورد بررسی  1نفر ( 3/3درصد) دارای مدرک
تحصیلی دیپلم 10 ،نفر ( 33/3درصد) مدرک تحصیلی کاردانی 10 ،نفر ( 33/3درصد) دارای مدرک
تحصیلی کارشناسی 8 ،نفر ( 26/6درصد) مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و  1نفر ( 3/3درصد) مدرک
تحصیلی دکتری هستند.
نتایج جدول ( )3نشان میدهد از بین کل پاسخگویان مورد بررسی  12نفر ( 40درصد) زن و  18نفر (60
درصد) مرد هستند و همچنین از بین پاسخدهندهگان مورد بررسی  6نفر ( 20درصد) دارای سابقه فعالیت
کمتر از  10سال 9 ،نفر ( 30درصد)  10تا  15سال 6 ،نفر ( 20درصد)  16تا  20سال 6 ،نفر ( 20درصد)
 21تا  25سال و  3نفر ( 10درصد) دارای سابقه فعالیت بیش از  25سال هستند.
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جدول  .3توزیع فراوانی جمعیت شناسی پاسخ دهندگان
عنوان

رشته تحصیلی

جنسیت

سابقه فعالیت

کل

تعداد

درصد فراونی

درصد فراونی تجمعی

دیپلم

1

3/34

3/34

کاردانی

10

33/33

36/67

کارشناسی

10

33/33

70/00

کارشناسی ارشد

8

26/66

96/66

دکتری

1

3/34

100

زن

12

0/40

40

مرد

18

0/60

100

کمتر از  10سال

6

20

20

 10تا  15سال

9

30

50

 16تا  20سال

6

20

70

 21تا  25سال

6

20

90

بیشتر از  25سال

3

10

100

30

100

پس از تحلیل نتایج این بخش میتوان بیان کرد که سوابق به دست آمده از تحلیل اطالعات عمومی
پاسخدهندهگان حاکی از آن است که نتایج تحقیق از درجه اعتبار و کیفیت باالیی برخوردار می باشد.
در این بخش با استفاده از آزمون دوجملهای ،فرضیههای پژوهش ارایه شده است ،مورد آزمون قرار میگیرد
جدول  .4نتایج آزمون فرضیه اصلی اول و فرضیات فرعی بطور مجزا
فرضیه

حاالت

Prop
Observed

Prop
Test

Sig

فرضیه اصلی 1

نامطلوب /مطلوب

0/72

0/50

0/01

نامطلوب(خیلی کم ،کم)

0/17

0/50

مطلوب(متوسط ،زیاد ،خیلی زیاد)

0/83

0/50

نامطلوب(خیلی کم ،کم)

0/22

0/50

مطلوب(متوسط ،زیاد ،خیلی زیاد)

0/79

0/50

نامطلوب(خیلی کم ،کم)

0/14

0/50

فرضیه 1-1

فرضیه 2-1
فرضیه 3-1

0/000

0/006
0/000

.68

مطالعات حسابداری و حسابرسی ،تابستان  ،1401شماره 42
فرضیه

فرضیه 4-1

فرضیه 5-1

فرضیه 6-1

فرضیه 7-1

فرضیه 8-1

فرضیه 9-1

فرضیه 10-1

حاالت

Prop
Observed

Prop
Test

مطلوب(متوسط ،زیاد ،خیلی زیاد)

0/86

0/50

نامطلوب(خیلی کم ،کم)

0/24

0/50

مطلوب(متوسط ،زیاد ،خیلی زیاد)

0/76

0/50

نامطلوب(خیلی کم ،کم)

0/37

0/50

مطلوب(متوسط ،زیاد ،خیلی زیاد)

0/63

0/50

نامطلوب(خیلی کم ،کم)

0/14

0/50

مطلوب(متوسط ،زیاد ،خیلی زیاد)

0/86

0/50

نامطلوب(خیلی کم ،کم)

0/13.

0/50

مطلوب(متوسط ،زیاد ،خیلی زیاد)

0/87

0/50

نامطلوب(خیلی کم ،کم)

0/24

0/50

مطلوب(متوسط ،زیاد ،خیلی زیاد)

0/76

0/50

نامطلوب(خیلی کم ،کم)

0/59

0/50

مطلوب(متوسط ،زیاد ،خیلی زیاد)

0/41

0/50

نامطلوب(خیلی کم ،کم)

0/16

0/50

مطلوب(متوسط ،زیاد ،خیلی زیاد)

0/84

0/50

Sig

0/012

0/002

0/000

0/029

0/002

0/052

0/000

با توجه به نتایج جدول ( )4احتمال مشاهده شده برای فرضیه اصلی  1برابر  0/72میباشد که بزرگتر از
احتمال آزمون ( )0/50است .همچنین مقدار سطح معناداری ( )Sigبرابر  0/01است که کوچکتر از سطح
خطای پذیرفته شده  α = 0/05است؛ بنابراین بررسی و تدوین نظام نامه راهبری شرکتی در شرکت
گاز ضرورت دارد.
نتیجه مندرج در جدول ( )4نشان میدهد احتمال بدست آوردن میزان استفاده از اصول راهبری شرکتی
جهت بهبود کارایی  %83و بزرگتر از  50درصد است ،هم چنین سطح معنی داری برابر  0/000است از
آنجائی که این مقدار از  0/05کمتر است ،این نتیجه نشان میدهد که مقدار بدست آمده از اصول راهبری
شرکتی جهت بهبود کارایی غیرمعمول و دور از انتظار نیست .در حقیقت کمتر از صفر درصد نمونههای
این جامعه دارای نتیجهای به بزرگی  83درصد دراین نمونه میباشند .بنابراین میتوان نتیجه گرفت
استفاده از اصول راهبری شرکتی موجب بهبود کارایی در شرکت گاز میگردد.
تجزیه و تحلیل دادهها فرضیه  2-1نشان میدهد که احتمال مشاهده شده  0/79میباشد که بزرگتر از
احتمال آزمون ( )0/50است .همچنین مقدار سطح معناداری ( )Sigبرابر  0/006است که کوچکتر از
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سطح خطای پذیرفته شده  α = 0/05است؛ بنابراین اصول راهبری شرکتی موجب بهبود اثربخشی در
شرکت گاز میگردد.
تجزیه و تحلیل دادهها فرضیه  3-1نشان میدهد که احتمال مشاهده شده  0/86میباشد که بزرگتر از
احتمال آزمون ( )0/50است .همچنین مقدار سطح معناداری ( )Sigبرابر  0/000است که کوچکتر از
سطح خطای پذیرفته شده  α = 0/05است؛ بنابراین تدوین نظام راهبری شرکتی در شرکت گاز ضرورت
دارد.
تجزیه و تحلیل دادهها فرضیه  4-1نشان میدهد که احتمال مشاهده شده  0/76میباشد که بزرگتر از
احتمال آزمون ( )0/50است .همچنین مقدار سطح معناداری ( )Sigبرابر  0/012است که کوچکتر از
سطح خطای پذیرفته شده α = 0/05است؛ لذا اصول راهبری شرکتی موجب بهبود شفافیت و
پاسخگویی در شرکت گاز میگردد.
تجزیه و تحلیل دادهها فرضیه  5-1نشان میدهد که احتمال مشاهده شده  0/63میباشد که بزرگتر از
احتمال آزمون ( )0/50است .همچنین مقدار سطح معناداری ( )Sigبرابر 0/002
است که کوچکتر از سطح خطای پذیرفته شده α = 0/05است؛ لذا فرضیه پنجم پذیرفته میشود؛
بنابراین میتوان نتیجه گرفت اصالح ساختار سازمانی در شرکت گاز ضرورت دارد.
تجزیه و تحلیل دادهها فرضیه  6-1نشان میدهد که احتمال مشاهده شده  0/86میباشد که بزرگتر از
احتمال آزمون ( )0/50است .همچنین مقدار سطح معناداری ( )Sigبرابر  0/000است که کوچکتر از
سطح خطای پذیرفته شده α = 0/05است؛ لذا میتوان نتیجه گرفت میزان پاسخگویی به سهامداران
در شرکت گاز باید بهبود یابد.
تجزیه و تحلیل دادهها فرضیه  7-1نشان میدهد که احتمال مشاهده شده  0/87میباشد که بزرگتر از
احتمال آزمون ( )0/50است .همچنین مقدار سطح معناداری ( )Sigبرابر  0/000است که کوچکتر از
سطح خطای پذیرفته شده α = 0/05است؛ لذا میتوان نتیجه گرفت میزان پاسخگویی به سایر ذینفعان
در شرکت گاز باید بهبود یابد.
تجزیه و تحلیل دادهها فرضیه  8-1نشان میدهد که احتمال مشاهده شده  0/76میباشد که بزرگتر از
احتمال آزمون ( )0/50است .همچنین مقدار سطح معناداری ( )Sigبرابر  0/002است که کوچکتر از
سطح خطای پذیرفته شده  α = 0/05است؛ لذا اصالح ساختار هیات مدیره در شرکت گاز ضرورت دارد.
تجزیه و تحلیل دادهها فرضیه  9-1نشان میدهد که احتمال مشاهده شده  0/41میباشد که کوچکتر از
احتمال آزمون ( )0/50است .همچنین مقدار سطح معناداری ( )Sigبرابر  0/052است که بزرگتر از سطح
خطای پذیرفته شده α = 0/05است؛ لذا فرضیه  9-1پذیرفته نمیشود.
تجزیه و تحلیل دادهها فرضیه  10-1نشان میدهد که احتمال مشاهده شده  0/84میباشد که بزرگتر از
احتمال آزمون ( )0/50است .همچنین مقدار سطح معناداری ( )Sigبرابر  0/000است که بزرگتر از سطح
خطای پذیرفته شده α = 0/05است؛ لذا مشارکت و همکاری پرسنل شرکت گاز جهت اجرای نظام
راهبری شرکتی در شرکت گاز ضروری است.
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جدول  .5نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم و فرضیات فرعی بطور مجزا
فرضیه

حاالت

Prop Observed

Prop Test

Sig

فرضیه اصلی 2

نامطلوب /مطلوب

0/79

0/50

0/008

نامطلوب(خیلی کم ،کم)

0/12

0/50

مطلوب(متوسط ،زیاد ،خیلی زیاد)

0/88

0/50

نامطلوب(خیلی کم ،کم)

0/09

0/50

مطلوب(متوسط ،زیاد ،خیلی زیاد)

0/81

0/50

فرضیه 1-2

فرضیه 2-2

0/004

0/000

با توجه به نتایج جدول ( )5احتمال مشاهده شده برای فرضیه اصلی  2برابر  0/79میباشد که بزرگتر از
احتمال آزمون ( )0/50است .همچنین مقدار سطح معناداری ( )Sigبرابر  0/008است که کوچکتر از
سطح خطای پذیرفته شده  α = 0/05است؛ بنابراین تشکیل کمیته های تخصصی زیر مجموعه هیات
مدیره در شرکت گاز الزامی است.
تجزیه و تحلیل دادهها فرضیه  1-2نشان میدهد که احتمال مشاهده شده  0/88میباشد که بزرگتر از
احتمال آزمون ( )0/50است .همچنین مقدار سطح معناداری ( )Sigبرابر  0/004است که کوچکتر از
سطح خطای پذیرفته شده α = 0/05است؛ لذا میتوان نتیجه گرفت تشکیل کمیته مدیریت اجرایی
در شرکت گاز ضرورت دارد.
تجزیه و تحلیل دادهها فرضیه  2-2نشان میدهد که احتمال مشاهده شده  0/81میباشد که بزرگتر از
احتمال آزمون ( )0/50است .همچنین مقدار سطح معناداری ( )Sigبرابر  0/000است که کوچکتر از
سطح خطای پذیرفته شده α = 0/05است؛ لذا میتوان نتیجه گرفت تشکیل کمیته حسابرسی و ارزیابی
ریسک در شرکت گاز ضرورت دارد.
جدول  .6نتایج آزمون فرضیه اصلی سوم و فرضیات فرعی بطور مجزا
فرضیه

حاالت

Prop Observed

Prop Test

Sig

فرضیه اصلی 3

نامطلوب /مطلوب

0/82

0/50

0/012

نامطلوب(خیلی کم ،کم)

0/18

0/50

مطلوب(متوسط ،زیاد ،خیلی زیاد)

0/82

0/50

نامطلوب(خیلی کم ،کم)

0/16

0/50

مطلوب(متوسط ،زیاد ،خیلی زیاد)

0/84

0/50

نامطلوب(خیلی کم ،کم)

0/30

0/50

مطلوب(متوسط ،زیاد ،خیلی زیاد)

0/70

0/50

نامطلوب(خیلی کم ،کم)

0/67

0/50

فرضیه 1-3

فرضیه 2-3

فرضیه 3-3
فرضیه 4-3

0/041

0/000

0/038
0/128
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فرضیه

فرضیه 5-3

حاالت

Prop Observed

Prop Test

مطلوب(متوسط ،زیاد ،خیلی زیاد)

0/32

0/50

نامطلوب(خیلی کم ،کم)

0/26

0/50

مطلوب(متوسط ،زیاد ،خیلی زیاد)

0/74

0/50

Sig

0/021

با توجه به نتایج جدول ( )6احتمال مشاهده شده برای فرضیه اصلی  3برابر  0/82میباشد که بزرگتر از
احتمال آزمون ( )0/50است .همچنین مقدار سطح معناداری ( )Sigبرابر  0/012است که کوچکتر از
سطح خطای پذیرفته شده  α = 0/05است؛ بنابراین تشکیل کمیته های تخصصی زیر مجموعه
مدیرعامل در شرکت گاز الزامی است.
تجزیه و تحلیل دادهها مربوط به فرضیه  1-3نشان میدهد که احتمال مشاهده شده  0/82میباشد که
بزرگتر از احتمال آزمون ( )0/50است .همچنین مقدار سطح معناداری ( )Sigبرابر  0/041است که
کوچکتر از سطح خطای پذیرفته شده  α = 0/05است؛ لذا تشکیل کمیته کاندیداتوری جهت نظارت بر
ساختار عملکرد هیات مدیره در شرکت گاز ضرورت دارد.
تجزیه و تحلیل دادهها فرضیه  2-3نشان میدهد که احتمال مشاهده شده  0/84میباشد که بزرگتر از
احتمال آزمون ( )0/50است .همچنین مقدار سطح معناداری ( )Sigبرابر  0/000است که کوچکتر از
سطح خطای پذیرفته شده  α = 0/05است؛ لذا تشکیل کمیته سرمایهگذاری و توسعه در شرکت گاز
اهمیت دارد.
تجزیه و تحلیل دادهها فرضیه  3-3نشان میدهد که احتمال مشاهده شده  0/70میباشد که بزرگتر از
مقدار احتمال آزمون ( )0/50است .همچنین مقدار سطح معناداری ( )Sigبرابر  0/038است که کوچکتر
از سطح خطای پذیرفته شده  α = 0/05است؛ لذا تشکیل کمیته منابع انسانی و جبران خدمات در
شرکت گاز ضرورت دارد.
تجزیه و تحلیل دادهها فرضیه  4-3نشان میدهد که احتمال مشاهده شده  0/32میباشد که کوچکتر از
احتمال آزمون ( )0/50است .همچنین مقدار سطح معناداری ( )Sigبرابر  0/128است که بزرگتر از سطح
خطای پذیرفته شده  α = 0/05است؛ لذا فرضیه  4-3پذیرفته نمیشود.
تجزیه و تحلیل دادهها فرضیه  5-3نشان میدهد که احتمال مشاهده شده  0/74میباشد که بزرگتر از
احتمال آزمون ( )0/50است .همچنین مقدار سطح معناداری ( )Sigبرابر  0/021است که کوچکتر از
سطح خطای پذیرفته شده α = 0/05است؛ لذا تشکیل کمیته سیاستهای عمومی (نظارت بر روندهای
اجتماعی ،محیط زیست ،خیریه و  )...در شرکت گاز ضرورت دارد.
در جدول ( )7میزان اهمیت هر یک از اصول راهبری شرکتی در شرکت گاز هرمزگان به ترتیب اهمیت
اولویتبندی شده است .از نظر پرسش شوندگان در میزان اهمیت اصول راهبری شرکتی ،اصول راهبری
شرکتی جهت بهبود کارایی بیشترین اولویت را دارد و در اولویت دوم اصول راهبری شرکتی جهت بهبود
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اثربخشی و در اولویت سوم و چهارم به ترتبیب اصول راهبری شرکتی جهت بهبود شفافیت و پاسخگویی
و تدوین نظام راهبری شرکتی قرار دارد.
جدول  .7نتایج آمار توصیفی اصول راهبری شرکتی در شرکت گاز و ترتیب اولویت آنها
میانگین

انحراف معیار

الویت

متغیر
میزان اهمیت اصول راهبری شرکتی جهت بهبود کارایی

4/50

0/026

1

میزان اهمیت اصول راهبری شرکتی جهت بهبود اثربخشی

4/46

0/083

2

میزان اهمیت تدوین نظام راهبری شرکتی

4/26

0/082

4

میزان اهمیت اصول راهبری شرکتی جهت بهبود شفافیت و پاسخگویی

4/38

0/074

3

میزان اهمیت اصالح ساختار مالکیت

3/12

0/085

14

بهبود میزان پاسخگویی به سهامداران

3/57

0/261

7

بهبود میزان پاسخگویی به ذینعفان

3/42

0/014

8

میزان اهمیت اصالح ساختار هیات مدیره

3/05

0/169

15

میزان اهمیت تفکیک مسئولیت اعضا هیات مدیره

2/61

0/374

16

میزان اهمیت تشکیل کمیته مدیریت اجرایی

3/30

0/005

10

ایجاد کمیته حسابرسی و ارزیابی ریسک

3/82

0/012

6

میزان اهمیت تشکیل کمیته کاندیداتوری جهت نظارت بر ساختار عملکرد هیات
مدیره

3/26

0/007

11

میزان اهمیت تشکیل کمیته سرمایهگذاری و توسعه

3/36

0/426

9

میزان اهمیت تشکیل کمیته منابع انسانی و جبران خدمات

3/21

0/065

12

میزان اهمیت تشکیل کمیته نظارت با مسئولیت برگزاری مجامع عمومی

2/30

0/086

17

میزان اهمیت تشکیل کمیته سیاستهای عمومی

3/16

0/049

13

میزان اهمیت مشارکت و همکاری پرسنل

4/13

0/126

5

نتیجهگیری و پیشنهادها
با توجه به نتایج تحقیق فرضیه اصلی اول تایید گردید بنابراین بررسی و تدوین نظام نامه راهبری شرکتی
در شرکت گاز ضرورت دارد که این نتیجه با نتایج پژوهش [ ]11همخوانی دارد.
به عالوه نتایج تحقیق نشان داد که فرضیه اصلی دوم نیز تایید می گردد بنابراین تشکیل کمیته های
تخصصی زیر مجموعه هیات مدیره در شرکت گاز الزامی است این نتایج با نتایج پژوهش [ ]23مطابقت
دارد.
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در نهایت نتایج اماری نشان دادند که فرضیه اصلی سوم پذیرفته می شود بنابراین تشکیل کمیته های
تخصصی زیر مجموعه مدیرعامل در شرکت گاز الزامی است که این نتیجه با نتایج پژوهش [ ]23مطابقت
دارد.
با توجه به نتایج و دستاوردهای پژوهش پیشنهادات کاربردی زیر به عنوان جنبه کاربردی پژوهش ارائه
میگردد:
 -1به مدیران شرکت پیشنهاد میشود تا زمینه را به منظور پیادهسازی اصول راهبری شرکتی مهیا نمایند؛
چرا که اصول راهبری شرکتی منجر به بهبود کارایی و اثربخشی و همچنین بهبود شفافیت و پاسخگویی
خواهد شد.
 -2به پرسنل و کارکنان شرکت پیشنهاد میشود تا با مشارکت و همکاری یکدیگر زمینه را جهت اجرای
نظام راهبری شرکتی در شرکت گاز فراهم سازند.
 -3با توجه به اهمیت حاکمیت شرکتی و لزوم بهبود شفافیت و پاسخگویی در شرکت گاز استان هرمزگان
(نتیجه آزمون فرضیه چهارم و ششم) پیشنهاد میشود اصول حاکمیت شرکتی ،ساختار آن و وظایف هر
کدام از اصول حاکمیت شرکتی در تارنمای شرکت آورده شود تا اهداف شفافیت و پاسخگویی میسر گردند.
 -4هیئت مدیره شامل  7نفر عضو اصلی مشتمل بر یک نماینده از مدیریت هماهنگی امور گازرسانی ،یک
نماینده از بخش های دیگر شرکت ملی گاز (بجز هماهنگی امور گازرسانی) ،دو عضو مستقل و غیر موظف
از شرکت گاز استان و همچنین سه عضو موظف از شرکت گاز استان باشد.
 -5تشکیل کمیته های تخصصی حسابرسی داخلی و ارزیابی ریسک همچنین کمیته مدیریت اجرایی زیر
نظر مستقیم هیئت مدیره تشکیل گردند.
 -6تشکیل کمیته های تخصصی کاندیداتوری و پاداش ،سرمایه گذاری و توسعه و همچنین کمیته سیاست
های عمومی که زیر نظر مستقیم مدیرعامل می باشند
در نهایت ،از آنجایی که این پژوهش شاخصها و گزارههای استخراج شده را به صورت کلی مورد بحث و
بررسی قرار داده است؛ لذا پیشنهاد میشود پژوهشهایی مجزا و تخصصی روی هر یک از ابعاد و حوزههای
اصلی راهبری شرکتی ،به منظور ارزیابی مدل پیاده سازی شده صورت گیرد .در راستای محدودیتهای
پژوهش ،هر پژوهشی در فرآیند انجام با محدودیتهایی مواجهه است که محدودیتهای ذاتی پرسشنامه
از مهمترین محدودیتهای پژوهش حاضر است .همچنین نبود تحقیقات داخلی مناسب باعث شد تا نتایج
با تحقیقات خارجی مقایسه شود که این مقایسه شاید به دلیل تفاوتهای قانونی و فرهنگی در جوامع
مختلف تا حدی اعتبارسنجی یافتهها را تحت تاثیر قرار دهد.
فهرست منابع
 .1احمدپور ،احمد ،جعفری صمیمی ،احمد ،گل محمدی ،حمزه" .)1391( .تاثیر متغیرهای حاکمیت
شرکتی بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی صنعت
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Aim: In today's business environment، there is an increasing attention on corporate
governance principles، and strong governance systems are required to ensure that the
organization achieves its objectives and meets the expectations of stakeholders;
Therefore، the main purpose of the present study is to prepare and compile a written
code for corporate governancein Hormozgan Gas Company. Methodology: The
statistical population of the study consists of members of the board of directors، senior
and middle level managers and financial experts of Hormozgan Gas Company. 35
questionnaires were distributed by non-random sampling among participants and 30
questionnaires were filled in and collected due to the restricted statistical population.
The data obtained from the questionnaire were tested using Binomial test procedure.
Results: Findings revealed that the preparation and development of corporate
governance system in Hormozgan Gas Company is essential and the mechanisms
selected from the corporate governance system enhance efficiency، effectiveness،
transparency and accountability. Moreover، the results showed that in terms of the
importance level of corporate governance principles، corporate governance principles
are of the highest priority to improve efficiency. In the second priority، corporate
governance principles improve effectiveness and enhance transparency and
accountability in the third and fourth priority respectively.
Keywords: Corporate Governance، Hormozgan Gas Company، Binomial Test
Procedure.
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