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چكیده
نوع و کیفیت ارتباط بین حسابرس و واحد مورد رسیدگی از جمله عواملی هستند که در
موفقیت حسابرسی عملکرد مدیریت اثرگذار هستند .از سوی دیگر ،فرهنگ سازمانی از طریق اثری
که بر الگوی رفتاری کارکنان دارد ،تعامالت حسابرسان عملکرد با واحد مورد رسیدگی را تحت-
الشعاع قرار می دهد .هدف این پژوهش ،بررسی اثر فرهنگ سازمانی بر اثربخشی حسابرسی عملکرد
مدیریت میباشد .تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی ،به لحاظ ماهیت جزء تحقیقات توصیفی و
از لحاظ روش تحلیل داده از جمله تحقیقات همبستگی میباشد .گردآوری دادهها از طریق روش-
های کتابخانهای و میدانی انجام شده است .جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران ارشد ،مدیران
میانی و کارشناسانی است که شرکتهای آن ها از خدمت حسابرسی عملکرد استفاده نمودهاند .به
دلیل کمبود داده ،نمونه آماری برابر با جامعه آماری فرض شده که پس از حذف موارد ناقص برابر با
تعداد  212پرسشنامه بوده است .برای تجزیهوتحلیل دادهها از آزمونهای کولموگروف-اسمیرنوف،
کی.ام.او و بارتلت ،تحلیل عاملی و معادالت ساختاری استفاده شده است .مناسب بودن شاخصهای
برازش در معادالت ساختاری نشان میدهد فرضیه اصلی تحقیق شامل تأثیر فرهنگ سازمانی واحد
 -1گروه حسابداری ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران.
 -2گروه حسابداری ،دانشگاه رازی ،ایران .نویسنده مسئولf.shahveisi@razi.ac.ir .

 -3گروه حسابداری ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران.
 -4گروه حسابداری ،واحد کنگاور ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کنگاور ،ایران.
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مورد رسیدگی بر اثربخشی حسابرسی عملکرد مدیریت مورد تائید است ،بدین معنی که فرهنگ
سازمانی بر اثربخشی حسابرسی عملکرد اثر معنیداری دارد .همچنین نتایج حاصل تأثیر معنیدار
ویژگی های مختلف فرهنگ سازمانی از قبیل تعهد به مشارکت ،سازگاری ،انطباقپذیری و رسالت
نیز بر اثربخشی حسابرسی عملکرد مدیریت را نشان میدهد.
واژههای كلیدی :کلیدی :حسابرسی عملکرد ،فرهنگ سازمانی ،معادالت ساختاری ،اثربخشی.
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 -1مقدمه
امروزه همه کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه به اهمیت بهرهوری به عنوان یکی از
ضرورت های توسعه اقتصادی تأکید دارند ،به این ترتیب اغلب کشورهای درحالتوسعه به منظور
اشاعه مقوله بهرهوری سرمایهگذاری های قابل توجهی را در این زمینه انجام میدهند .از آنجا که
معموالً ویژگی غالب این کشورها در اختیار داشتن منابع عمده بوده لذا به منظور توسعه حداکثری
نیازمند بکارگیری کاراتر و اثربخشتر منابع در دسترس میباشند .در کشور مـا اهمیـت و توجـه
بـه مقولـه بهـرهوری بـه دالیـل مختلـف از جملـه حاکـم نبـودن فرهنـگ و نگرش درسـت بـه
بهـرهوری در جامعه ،مـورد غفلت واقـع شـده و بـا وجـود ا ینکه برخی اقدامات در این زمینه
صورت گرفته است ،هنـوز تـا رسـیدن بـه وضعیت مطلـوب فاصلـه زیـادی باقیمانـده اسـت و
بایـد قـدمهـای اساسـی و مؤثـری در ایـن زمینـه برداشـته شـود (اعتمادی و دیگـران.)1911،
در سال های اخیر موضوع حسابرسی عملکرد مورد توجه بیشتری قرار گرفته است .حسابرسی
عملکرد به عنوان یکی از ابزارهای مفید و نوین ضمن تأکید بر مفاهیم اثربخشی ،کارایی و صرفه
اقتصادی می تواند نقش بسیار مؤثری در رشد اقتصادی ایفا نماید ،مخصوصاٌ در شرایط فعلی که
وجود تحریم های اقتصادی ضرورت به کارگیری منابع به نحو کارا و اثربخش را بیش از هر زمان
دیگری به وجود آورده است .یکی از اقدامات انجام گرفته در این خصوص تأکید قانون برنامه پنجم
و ششم توسعه می باشد که هر یک به نحوی ،انجام حسابرسی عملکرد را الزامی نمودهاند .بر اساس
مـادهی  211قانـون برنامـهی پنجـم توسـعه همـه شـرکتهای دولتـی موضـوع مـاده چهار
قانـون مدیریت خدمـات کشـوری و نیز شـرکت های پذیرفته شـده در بـورس باید از سـال دوم
برنامه و حداقل یکبار تا پایان برنامه از طریق سـازمان حسابرسـی یا مؤسسـات عضو جامعه
حسـابداران رسـمی ایران ،نسـبت به انجـام حسابرسـی عملکرد اقـدام کنند .با این وجود نتایج
انجام حسابرسی عملکرد ،موفقیت یا عدم موفقیت اجرای آن و عوامل مؤثر بر اثربخشی آن به طور
جامع مورد بررسی قرار نگرفته و پرسشهای بیپاسخ زیادی کماکان وجود دارد.
یکی از شکاف های موجود بررسی میزان اثربخشی حسابرسی عملکرد و عوامل مؤثر بر آن می-
باشد .با وجود اینکه حسابرسان عملکرد این موضوع را متذکر میشوند که اثربخشی ،کارایی و
کیفیت پاسخگویی را بهبود بخشیده و تحت تأثیر قرار میدهند (ویتز  )2771 ،1اما نتایج تحقیقات
قبلی شواهد ضدونقیضی در ارتباط با این موضوع ارائه میدهد چرا که برخی آن را رد کرده و برخی
دیگر پذیرفتهاند .جدای از این موضوع تعدادی زیادی از کشورها هزینههای هنگفتی برای ایجاد و
توسعه حسابرسی عملکرد خرج می کنند .لذا با توجه به این موضوع که تحقیقات اندکی در این
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رابطه انجام شده ،بررسی اینکه حقیقتاً حسابرسی عملکرد مفید و مؤثر واقع میشود یا خیر اهمیت
دارد (مورین .)2772 ،2
از سوی دیگر نوع و کیفیت ارتباط بین حسابرس با واحد مورد رسیدگی از مهمترین موضوعاتی
بوده که در خصوص تعیین عوامل مؤثر بر حسابرسی عملکرد مد نظر پژوهشگران قرار گرفته است.
در برخی تحقیقات ،کم بودن فاصله حسابرس از واحد مورد رسیدگی و همچنین احساس نزدیکی
واحد مورد رسیدگی با حسابرس از جمله عواملی بیان شده که به اجرای موفقیتآمیز حسابرسی
عملکرد کمک مینماید (ورایس  .)2777 ،9مورین ( ) 2771در ارتباط با عوامل موفقیت مرتبط با
فرآیند حسابرسی عملکرد بیان میکند عواملی از قبیل میزان تعهد سازمانی ،انتقادپذیری و
نفوذپذیری واحد مورد رسیدگی ،روان بودن ارتباطات بین واحد مورد رسیدگی و حسابرس نقش
ویژه ای در موفقیت و اثربخشی حسابرسی عملکرد دارد .نکته شایان ذکر این است که برخی مواردی
که در فوق به عنوان عوامل مؤثر بر موفقیت حسابرسی عملکرد از آنها یاد شده (مخصوصاً تعهد
سازمانی) تا حدود زیادی تحت تأثیر فرهنگ سازمانی واحد مورد رسیدگی قرار دارند (مایر  2و
دیگران.)2717 ،
برخی محققین حسابرسی عملکرد را نوعی فرآیند اجتماعی میدانند که طی آن حسابرس قصد
دارد با نفوذ در واحد مورد رسیدگی آن را تحت تأثیر قرار دهد (مورین ،2771 ،ص  .)177لذا
هرچه فاصله اجتماعی-سازمانی حسابرس با واحد مورد رسیدگی کمتر باشد ،امکان اجرای
اثربخشتر حسابرسی عملکرد بیشتر میباشد (ورایس)2777 ،؛ از سوی دیگر فرهنگ سازمانی
ارتباط مؤثری با اطالعات و ارتباطات سازمانی دارد (براون و استارکی  )1112 ،5یکی از حلقههای
ارتباطی در سازمانها ،ارتباط آنها با حسابرسان است که دارای ویژگیهای خاصی بوده و پتانسیل
بروز اختالف در آن وجود دارد (فلشر و زانزیگ  .)2777 ،6بروز اختالف بین حسابرس و واحد مورد
رسیدگی در بستر مذاکرات صورت میگیرد ،فرآیندی که یک بخش معمولی و عادی در فرآیند
حسابرسی است (گودوین  ) 2772 ،2اهمیت نقش فرهنگ سازمانی در ارتباطات سازمان از آنجا
نمایان خواهد شد که اگر مذاکرات بین حسابرس و واحد مورد رسیدگی به اختالف و کشمکش
بیانجامد ،این موضوع ممکن است حتی اعتبار حسابرسی عملکرد را با تهدید مواجه کند ،چرا که در
چنین شرایطی این ابهام وجود دارد که چگونه حسابرس امکان و توانایی دستیابی به یافتههای قابل
اعتماد ،منصفانه و مفید را خواهد داشت ،عالوه بر این اگر کفه ترازوی قدرت به سمت واحد مورد
رسیدگی باشد ،ممکن است مشکالتی را برای استقالل حسابرس ایجاد نماید (فانل و وید ،1
 ،) 2712بنابراین فرهنگ سازمانی در واحد مورد رسیدگی ممکن است با تأثیری که روی کیفیت و
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نوع ارتباط واحد مورد رسیدگی با حسابرسان دارد ،فرآیند حسابرسی عملکرد و در نهایت اثربخشی
آن را تحت تأثیر قرار دهد.
با توجه به اینکه تحقیقات داخلی انجام شده در ارتباط با حسابرسی عملکرد اغلب به
محدودیتهای حاکم بر پیادهسازی و توسعه این نوع حسابرسی پرداختهاند ،عوامل مؤثر بر
اثربخشی حسابرسی عملکرد تا کنون مورد توجه قرار نگرفته است ،از سوی دیگر تحقیقات این
حوزه تا حدود زیادی متأثر از ساختارهای قانونی ،فرهنگ و بلوغ سازمانی زمینه تحقیق هستند ،لذا
بررسی این موضوع میتواند به روشن شدن زمینه های تأثیرگذار با توجه به فرهنگ سازمانی حاکم،
کمک نماید .با توجه به موارد عنوان شده هدف از این تحقیق بررسی اثر فرهنگ سازمانی واحد
مورد رسیدگی بر اثربخشی حسابرسی عملکرد مدیریت میباشد.
 -2چارچوب نظری
 -1-2حسابرسی عملكرد مدیریت و اثربخشی آن

تعاریف مختلفی از حسابرسی عملکرد ارائه شده است ،وجه مشترک بسیاری از این تعاریف
تمرکز آن بر محورهای ارزیابی اثربخشی ،کارایی و صرفه اقتصادی میباشد .استانداردهای
حسابرسی سازمان بینالمللی مؤسسات حسابرسی عالی این تعریف را ارائه میدهد که حسابرسی
عملکرد با حسابرسی صرفه اقتصادی ،کارایی و اثربخشی مرتبط است و شامل :حسابرسی صرفه
اقتصادی فعالیتهای اجرایی مطابق با اصول و رویههای اساسی مدیریتی و روند کار آن و
خطمشیهای مدیریتی؛ حسابرسی کارایی بکارگیری منابع انسانی ،منابع مالی و سایر منابع از جمله
ارزیابی سیستم های اطالعاتی ،سنجش عملکرد و تمهیدات نظارتی و روشهایی که توسط واحدهای
حسابرسی شده برای رفع نواقص شناسایی شده بکار میروند؛ و حسابرسی اثربخشی عملکرد در
رابطه با دستیابی به اهداف واحد مورد رسیدگی و همچنین حسابرسی تأثیر واقعی فعالیتها در
مقایسه با تأثیر مورد انتظار میباشد (کامیابی و همکاران .) 1912 ،سازمان حسابرسی نیز حسابرسی
عملکرد یا عملیاتی را فرآیند منظم و روشمند ارزیابی اثربخشی ،کارایی و صرفه اقتصادی عملیات
سازمان و گزارش نتایج ارزیابی ،همراه با پیشنهادات عملی به اشخاص ذیصالح برای بهبود عملیات
تعریف نموده است (کمیته حسابرسی عملیاتی سازمان حسابرسی.)1917 ،
با توجه به تعاریف فوق ،هدف حسابرسی عملکرد ،ارزیابی عملکرد سازمان ،شناسایی فرصتهای
بهبود عملیات و ارائه گزارش و پیشنهاد برای بهبود آن است ،لذا با توجه به تنوع عملیات موجود،
گستردگی حوزه های حسابرسی عملکرد نیز بسیار زیاد خواهد بود .از این رو یک یا مجموعهای از
رویکردهای معین و مشخص که بتوان گفت برای اجرای یک حسابرسی عملکرد قابل استفاده
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هستند ،وجود ندارد (اِتورک  ،)2772 ،1لذا برای انجام یک حسابرسی موفق ،بسیاری از حسابرسان
با در نظر گرفتن منابع در دسترس ،ماهیت فعالیتها و اهداف حسابرسی ،روشها و تکنیکهای
مختلف را انتخاب میکنند (پولیت  17و دیگران ،1111 ،ص )216؛ بنابراین بنظر میرسد بررسی
اثربخشی حسابرسی عملکرد و میزان موفقیت آن ،از طریق رویکردهای اتخاذ شده توسط حسابرس
کاری دشوار است و به طور کلی باید بر نتایج حسابرسی عملکرد برای واحد مورد رسیدگی تمرکز
نمود.
 -2-2فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی از جمله موضوعاتی است که به دلیل وسعت مفاهیمی که در برمیگیرد
تعاریف متعددی از آن به عمل آمده است ،با این وجود اغلب تعاریف موجود به اشتراکات سازمانی
بین کارکنان توجه نموده اند به عنوان نمونه در برخی تعاریف ،اشاره شده که فرهنگ سازمانی
مجموعهای از ارزش ها ،اعتقادات و الگوهای رفتاری است که هویت اصلی یک سازمان را شکل داده
و در شکلگیری رفتار کارکنان نقش بسزایی دارد (شین  .)1112 ،11فرهنگ سازمانی جنبههای
متعددی از سازمان را تحت تأثیر قرار میدهد لذا یک ابزار بسیار مهم برای سازمانهاست تا با هدف
تضمین کردن پایداری سازمان ،ایدهها ،ارزش ها ،هنجارها و باورها را نهادینه کنند (ساکمن ،12
 .)1111یک فرهنگ سازمانی قوی نقش مهمی به عنوان یک اهرم قدرتمند برای هدایت و ایجاد
تعادل در رفتار اعضای خود پدید میآورد (ویلسون و باتس .)2779 ،19
طی دهههای اخیر مدل های مختلفی در ارتباط با فرهنگ سازمانی ارائه شده است ،اما یکی از
جدیدترین مدلها مربوط به مدل دنیسون  )2777(12میباشد ،از مزایای این مدل به روز بودن آن،
قابلیت اندازه گیری در سطوح مختلف سازمانی و کاربرد گسترده آن در کشورهای مختلف میباشد.
دنیسون در این مدل  2ویژگی برای فرهنگ سازمانی در سازمانهای اثربخش بیان نموده که به
شرح ذیل میباشند.
تعهد به مشاركت (درگیرشدن در كار) :سازمانهای اثربخش افرادشان را توانمند میسازند و
قابلیتهای منابع انسانی را در همه سطوح توسعه میدهند .اعضای سازمان به کارشان متعهد بوده و
خود را به عنوان پارهای از پیکره سازمان احساس میکنند .افراد در تمام سطوح احساس میکنند
در تصمیمگیریها نقش دارند و این تصمیمات روی کا ر ایشان اثرگذار هستند ،به عبارت دیگر در
این ویژگی ،کارکنان از طریق مشارکت در تصمیمگیریها احساس تعلق سازمانی و مسئولیتپذیری
بیشتری میکنند (احمدی  15و دیگران.)2716 ،
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /44زمستان 1311

فرهادشاهویسي،فرشیدخیرالهيوعلياصغرطاهرآبادي

سجادعبديپور،

 292

سازگاری :این ویژگی به این موضوع اشاره دارد که سازمانهای اثربخش باثبات و یکپارچه
هستند و رفتار کارکنان از ارزشهای بنیادین آنها نشأت میگیرد .در این سازمانها مدیران و
کارکنان در رسیدن به توافق مهارت یافتهاند .سازمانهایی که چنین ویژگیهایی دارند ،دارای
فرهنگ قوی و متمایزند و به میزان کافی بر رفتار کارکنان نفوذ دارند.
انطباقپذیری :سازمان هایی که این ویژگی از فرهنگ سازمانی در آنها قوی است سازمانهایی
یکپارچه هستند ،لذا یکپارچگی درونی و انطباقپذیری بیرونی مزیت و برتری آنها به حساب می-
آید .این سازمان ها به طور مستمر در حال یادگیری هستند و از اشتباهات خود پند گرفته و ظرفیت
و تجربه ایجاد تغییر را دارند ،همچنین این سازمانها بهوسیله مشتریان خود هدایت میشوند و
خود را با خواستههای ایشان انطباق میدهند.
مأموریت یا رسالت :می توان گفت مهمترین دارایی سازمان مأموریت آن است (احمدی و
دیگران .)2716 ،سازمانهای موفق درک روشنی از اهداف و جهتگیریهای خود دارند ،به طوری
که اهداف استراتژیک را تعریف نموده و چشمانداز سازمان را ترسیم میکنند.
 -3مروری بر پیشینه پژوهش
 -1-3پیشینه خارجی

نتایج ورایس ( )2777نشان میدهد میزان شناخت حسابرس و واحد مورد رسیدگی از یکدیگر
و میزان همبستگی اجتماعی موجود بین آنها از جمله عوامل مؤثر بر اثربخشی حسابرسی عملکرد
هستند ،همچنین وی تفاوت های داخلی موجود در واحد مورد رسیدگی را نیز به عنوان عامل مؤثر
دیگر معرفی کرده است .به طور کلی از نظر وی ،حسابرسان باید تا حد ممکن خود را به واحد مورد
رسیدگی نزدیک ساخته و با درک عمیق از فرایندها و رویکردهای موجود در واحد مورد رسیدگی،
توصیههای حرفهای خود را ارائه دهند .در این مسیر ممکن است موانعی وجود داشته باشد.
مورین ( ) 2771در تحقیق خود به بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی حسابرسی عملکرد پرداخته
است ،وی بیان نموده درک واحد مورد رسیدگی از عواملی مانند سبک رهبری حسابرسان ،تمایل
حسابرسان برای انجام همکاری در طی فرآیند حسابرسی ،میزان استحکام ارتباط بین آنها و
حسابرسان ،میزان و درجه اعتبار حسابرسان و نحوه اطالعرسانی گزارش توسط حسابرس از عوامل
مؤثر طی فرآیند حسابرسی هستند ،همچنین وی بیان نموده عوامل دیگری وجود دارند که بر
اثربخشی حسابرسی عملکرد مؤثرند اما مربوط به واحد مورد رسیدگی هستند ،این عوامل شامل
میزان نفوذپذیری ،میزان تعهد ،میزان انتقادپذیری و میزان روان بودن ارتباطات آنها با حسابرسان
عملکرد میباشند .عالوه بر این مورین ( )2771به این نتیجه رسیده که عوامل محیطی از قبیل
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تمایل احزاب سیاسی موجود برای انجام حسابرسی ،زمان انجام حسابرسی ،بروز تغییرات ساختاری
عمده در واحد مورد رسیدگی و بروز اصالحات در سطح دولت نیز بر اثربخشی حسابرسی عملکرد
مؤثر هستند .نگاهی به عوامل مؤثر در سطح واحد مورد رسیدگی مانند تعهد سازمانی ،نفوذپذیری و
انتقادپذیری و در نهایت روان بودن ارتباطات با حسابرس نشان میدهد که ممکن است فرهنگ
سازمانی در واحد مورد رسیدگی نقش مؤثری در خصوص اثربخشی حسابرسی عملکرد ایفا نماید.
اِتوِرک ( ) 2772نیز اثربخشی حسابرسی و عوامل مؤثر بر آن را بررسی نموده است ،وی نشان
می دهد اثربخشی حسابرسی عملکرد به فاکتورهایی از قبیل فرآیند حسابرسی ،ویژگیهای
حسابرس و وجود شرایط مطمئن محیطی بستگی دارد .اگر چه سازمانهای دریافتکننده این
خدمت ،ارزشافزوده اندکی برای گزارشهای مربوطه قائل بودهاند ،با این وجود نگاه آنها به
حسابرسی عملکرد نگاه مثبتی بوده و این نوع حسابرسی را مفید و ضروری دانستهاند .والندینگهام
 ) 2776( 16در بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی حسابرسی عملکرد مواردی از قبیل موقعیت
موسسه حسابرسی شامل جایگاه و مرتبه قانونی آن ،وجود استانداردهایی که برای ذینفعان مفید
باشد و میزان مشارکت فعال در تصمیم گیرندگان را عوامل مؤثر بر حسابرسی عملکرد عنوان نموده
است.
مورین ( ) 2771موضوع تأثیر حسابرسی عملکرد بر مدیریت در سازمانهای مورد رسیدگی را
بررسی نموده است .از نظر وی یکی از وظایف حسابرسی عملکرد ایجاد تغییر در سطح مدیریت
سازمان است چرا که تغییر در سازمان ها از طریق تغییر در نگرش مدیریت سطوح مختلف ،آسانتر
و سریع تر به وقوع خواهد پیوست .نتایج وی نشان میدهد هر چند تأثیر حسابرسان بر مدیران این
سازمان ها چشمگیر نبوده اما به نوبه خود تغییراتی را در نوع نگرش و دیدگاه این افراد پدید آورده
است .در تحقیقی دیگر ونلوک و دیگران  )2711( 12به بررسی عواملی پرداختهاند که میتواند
اثربخشی حسابرسی عملکرد را افزایش دهد ،نتایج تحقیق آنها نشان میدهد عواملی مانند میزان
توجه رسانه ها و پارلمان به گزارش حسابرسی عملکرد ،نوع ارتباط بین حسابرس و واحد مورد
رسیدگی حین فرآیند حسابرسی و تمایل واحد مورد رسیدگی برای ایجاد بهبود و اصالح مستمر در
سازمان از جمله عوامل مؤثر می باشند .لذا نتایج این تحقیق نیز مؤید این است که فضای عمومی و
فرهنگ سازمانی در واحدهای مورد رسیدگی و نگرش آنها نسبت به تغییر (توصیههای حسابرس)
از جمله عوامل تأثیرگذار بر اثربخشی حسابرسی عملکرد است.
"مذاکره و اعتبار حسابرسی عملیاتی" عنوان تحقیقی است که توسط فانل و وید ( )2712ارائه
شده است .این محققین به موضوع اهمیت مذاکره و نقش آن در ارتباط بین حسابرس و واحد مورد
رسیدگی در حسابرسی عملکرد توجه نمودهاند .از نظر آنها حسابرسی عملکرد فرآیندی است که
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در بستر روابط اجتماعی و سازمانی بین حسابرس و واحد مورد رسیدگی صورت میگیرد .آنها بیان
می کنند نوع روابط بین حسابرس و واحد مورد رسیدگی و سیاستهایی که هر یک برای برقراری
ارتباط استفاده مینمایند ،تأثیرگذار میباشد .فردوسی  )2712( 11چالشهای حسابرسی عملکرد
در مرحله اجرا را در کشور بنگالدش بررسی نموده است .نتایج این تحقیق نشان میدهد اجرای
حسابرسی عملکرد در بنگالدش با چالشهایی همراه است و این چالشها شامل ترکیبی از نیروی
انسانی ناکارآمد و نامناسب ،عدم توانایی در بکارگیری مشاور مناسب ،عدم آگاهی و عدم هدف-
گذاری توسط واحد مورد رسیدگی میباشد.
ریچبونجنرد  ) 2719( 11در تحقیق خود به بررسی اثرات حسابرسی عملکرد پرداخته است .در
این تحقیق که با هدف بررسی عملکرد سازمان عالی حسابرسی در بخش عمومی کشور نروژ صورت
گر فته ،مشخصاً میزان اثرگذاری حسابرسی عملکرد مد نظر قرار گرفته است .نتایج این تحقیق نشان
میدهد بخش عمدهای از واحدهای مورد رسیدگی این خدمت را مفید تلقی کردهاند ،اما مدیران
رده باالتر در آن سازمانها احساس منفی نسبت به اجرای حسابرسی عملکرد داشتهاند .مورین
( ) 2712در تحقیق خود به بررسی تأثیر حسابرسی عملکرد انجام شده توسط موسسه عالی
حسابرسی کانادا بر مدیریت ادارات دولتی پرداخته است .وی نشان میدهد حسابرسی عملکرد
تأثیری در سطح متوسط روی ادارات دولتی کانادا داشته است ،عالوه بر این وی بیان نموده اغلب
تالش حسابرسان برای ایجاد تغییر در مدیریت سازمان ها با شکست مواجه شده است که با توجه به
تحقیقات قبلی ممکن است انتقادپذیر نبودن مدیران و مقاومت آنها در برابر تغییر دلیل کسب این
نتایج باشد.
27
در ادامه آمارا ( ) 2715به بررسی این موضوع پرداخته که بخش عمومی در لیبی چگونه می-
تواند به بهبود حسابرسی عملکرد در آن کشور کمک نماید .وی ضمن مصاحبه با کارکنان مختلف و
حسابرسان بیان نموده در شرایط فعلی موضوعات مختلفی از قبیل آموزش حسابرسان و همچنین
حمایت قانونی دولت از این حسابرسی می تواند بهترین کمک برای حسابرسی عملکرد باشد.
همچنین مسود و لودهی  )2715( 21در تحقیق خود با هدف بررسی مشکالت مطرح پیشروی
حسابرسی عملکرد در کشور پاکستان ،فهرستی از مشکالت شامل وجود فساد گسترده در بخش
عمومی ،روشهای حسابرسی محافظه کارانه ،عدم همکاری واحدهای مورد رسیدگی ،تعهد اخالقی
پایین حسابرسان ،عدم وجود استقالل مالی حسابرسان ،عدم وجود قدرت اجرایی برای مواجهه با
سوء اداره ،عدم وجود منابع مالی ،انسانی و تکنولوژی مورد نیاز و آموزشهای غیر مؤثر و ناکارآمد را
نام بردهاند.
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رودال  22و دیگران ( ) 2715در تحقیق خود به بررسی اثرات حسابرسی عملکرد و دستاوردهای
آن در کشور اِستونی پرداختهاند .نتایج این تحقیق نشان میدهد حسابرسی عملکرد در بهبود
پاسخگویی مؤثر بوده و برخی عوامل داخلی از قبیل درک واحد مورد رسیدگی از خبرگی
حسابرسان ،میزان اشتیاق آنها برای برقراری ارتباط با حسابرسان و کیفیت گزارش حسابرسی روی
اثربخشی این خدمت مؤثر هستند .آن ها بر این موضوع تأکید دارند که هر چه حساسیت سیاسی و
همچنین پوشش خبری و رسانهای روی موضوع مورد بررسی بیشتر باشد ،آمادگی واحد مورد
رسیدگی برای اجرای توصیه های عنوان شده توسط حسابرس بیشتر خواهد بود .لوکه  29و دیگران
( )2716در یک مطالعه توصیفی به بررسی درک حسابرسان بخش عمومی از حسابرسی عملکرد در
سازمانهای دولتی مالزیایی پرداختهاند ،آن ها به نبود همکاری و تعهد به انجام حسابرسی عملکرد
به عنوان محدودیتهای عمده و اساسی موجود اشاره کردهاند.
الواردات و باشیخ  )2712( 22به بررسی اثربخشی حسابرسی عملکرد در ادارات و سازمانهای
دولتی در کشور عربستان پرداختهاند .در این تحقیق  16اداره دولتی مورد بررسی شده و نتایج آنها
نشان می دهد دیوان حسابرسی عربستان نقش قابل مالحظه و بسزایی در پیشرفت واحدهای مورد
رسیدگی ایفا نموده است .آنها بیان میکنند حسابرسی عملکرد نه تنها در تعیین اولویتها به
مدیران کمک نموده بلکه در سطوح استراتژیک و عملیات نیز برای آنها ارزشافزوده به همراه
داشته است .آنها بیان میکنند حسابرسی عملکرد به ادارات این کشور کمک نموده مشکالت و
کمبودهای مترتب بر برنامهها و خدماتی که ارائه میدهند را شناسایی و توصیههای کاربردی با
ارزشی برای رفع آنها دریافت کنند.
دِسمِت  25و دیگران ( ) 2712در تحقیق خود تأثیری که دیوان حسابرسی بلژیک از طریق
انجام حسابرسی عملکرد روی ادارات فدرال گذاشته را مورد بررسی قرار دادهاند .آنها سه کاربرد
استراتژیک ،ابزاری و مفهومی را برای حسابرسی عملکرد قائل شدهاند و در نتایج خود نشان دادهاند
که هر چند دیوان حسابرسی آن کشور تأثیر عمیقی روی عمر سازمانی واحد مورد رسیدگی
نگذاشته است اما در واحدهای مورد رسیدگی از حسابرسی عملکرد استفاده مفهومی شده است.
آدی و دوتیل  )2711(26در تحقیق خود به این موضوع پرداختهاند که آیا تعداد و سطح انجام
حسابرسی عملکرد با میزان اهمیت و بار مالی که وزارتخانهها دارند همخوانی دارد؟ و اینکه آیا
بحث ها و اختالفات سیاسی در انتخاب یک موضوع برای انجام حسابرسی عملکرد دخیل است یا
خیر .محققین بر اساس نتایج تحقیق الگویی را مطرح کردهاند که انجام حسابرسی عملکرد برای
وزارتخانههای مختلف متناسب با میزان اهمیت آن وزارتخانهها باشد.
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ویریچ  ) 2711( 22در تحقیق خود به بررسی چگونگی اجرای اصول حسابرسی عملکرد در
حوزه زیستمحیطی در کشور آلمان پرداخته است .وی بیان نموده به دلیل اینکه استانداردهای
بینالمللی در کشور آلمان اجرا نمیشود و تحقیقات علمی در ارتباط با حسابرسی عملکرد در آن
کشور صورت نگرفته است ،شیوه انجام حسابرسی عملکرد منحصربهفرد بوده و مختص به خود آن
کشور میباشد .نمونه بررسی شده توسط این محقق نشان میدهد مفاد بودجه فدرال این کشور در
حوزه مورد بررسی به دقت اجرا شده و بدون اینکه نامی از استاندارهای بینالمللی برده شود ،اصول
حسابرسی عملکرد بهدرستی پیاده میشود .در گزارشهای حسابرسی کارایی و اثربخشی فعالیتها
مد نظر قرار می گیرد ضمن اینکه نکته قابل توجه تعداد زیاد توصیههای حسابرسی است که پایین-
ترین سطوح اجرایی از قبیل دستورالعملها را نیز در برمیگیرد.
تورِس  21و دیگران ( )2711به بررسی این موضوع پرداختهاند که انجام حسابرسی عملکرد در
واحدهای مورد رسیدگی اثربخش بوده است یا خیر .آنها بررسی این موضوع را از دو طریق
امکانپذیر دانستهاند ،راه اول میزان عمل به توصیه های حسابرسان و راه دوم نیز اقداماتی که
پارلمان با توجه به گزارش حسابرسی عملکرد انجام داده است .پارکر  21و دیگران ( )2711نحوه
ظهور حسابرسی عملکرد در استرالیا و حوزه های مورد بررسی توسط این نوع حسابرسی را بررسی
نمودهاند .آنها با استفاده از تجزیهوتحلیل اسناد و مدارک و انجام مصاحبه بیان نمودهاند حسابرسی
عملکرد در طول زمان به رشد خود ادامه داده اما این رشد بهصورت پیوسته نبوده و در تمام حوزهها
نیز سرعت یکسانی نداشته است .همچنین نتایج آنها نشان میدهد حسابرسی عملکرد همچنان
تمرکز خود را روی بررسی نتایج برنامهها قرار میدهند و تمایل اندکی برای به چالش کشیدن
سیاستها و رویههای دولت دارند.
با توجه به پیشینه خارجی تحقیق می توان بیان نمود حسابرسی عملکرد مورد توجه اغلب
کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه است ،همچنین در اغلب تحقیقات انجام شده حسابرسی
عملکرد به عنوان ابزاری مفید و مؤثر در جهت ارتقای پاسخگویی عنوان شده و نتایج مفیدی برای
واحدهای مورد رسیدگی به همراه داشته است .با این وجود در کشورهای مختلف با توجه به سطح
بلوغ دولت و سازمانها و همچنین زیرساختهای تکنولوژیک ،فنی و منابع انسانی ،موارد مختلفی
به عنوان محدودیت در اجرای اثربخش حسابرسی عملکرد عنوان شده اما نقطه اشتراک همه
کشورها سعی در شناسایی و رفع نقاط و عوامل محدودیت میباشد .شایان ذکر است در تحقیقات
مختلف برخی ویژگیهای واحد مورد رسیدگی شامل انتقادپذیری ،تعهد ،نوع ارتباط با حسابرس و...
به عنوان عوامل مؤثر بر اثربخشی حسابرسی عملکرد معرفی شدهاند که همگی این موارد ارتباط
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نزدیکی با فرهنگ سازمانی دارند با این وجود نمی توان به تحقیقی اشاره نمود که به طور مشخص
ارتباط فرهنگ سازمانی بر اثربخشی حسابرسی عملکرد را بررسی نموده باشد.
 -2-3پیشینه داخلی

همانطور که در فوق بیان گردید تا کنون تأثیر فرهنگ سازمانی بر اثربخشی حسابرسی عملکرد
مورد بررسی قرار نگرفته است در تحقیقات داخلی نیز همین موضوع صدق میکند (اغلب تحقیقات
متمرکز بر کیفیت حسابرسی مالی بوده است ،به عنوان نمونه یعقوبنژاد و امیری1911 ،؛ مرادزاده-
فرد و دیگران1911 ،؛ برادرانحسنزاده و دیگران1919 ،؛ علوی طبری و مرادخانی ،1912 ،صالحی
و زمانی مقدم1912 ،؛ وکیلیفرد و همکاران1915 ،؛ محمدرضایی و یعقوبنژاد ،1916 ،اعتمادی و
همکاران )1912 ،لذا اغلب تحقیقات داخلی صرفاً ب ه بررسی مفید بودن و اثرگذار بودن حسابرسی
عملکرد پرداخته اند ،از سوی دیگر نقطه تمرکز این تحقیقات ،حول موانع اجرایی این حسابرسی
بوده و اغلب محققینی که در این زمینه به تحقیق پرداختهاند ،موانع و مشکالت اجرای حسابرسی
عملکرد در سازمانها و شرکتها مختلف اعم از بخش عمومی و خصوصی (بورس اوراق بهادار) را
مد نظر قرار دادهاند (مراجعه شود به حساس یگانه1919 ،؛ نخبه فالح1912 ،؛ مهام و همکاران،
1911؛ نیکبخت و موسوی سنگچشمه ،1911 ،فالح عباسپور ،1912،میرزایی راد1919 ،؛
مهدوی و محمدیان.)1916 ،
رحیمی ( )1912تنها تحقیقی اس ت که موضوع اثربخشی حسابرسی عملکرد را مد نظر قرار داده
است .وی به طور غیرمستقیم به بررسی اثربخشی حسابرسی عملکرد در شرکتهای پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار پرداخته و در این راستا نسبتهای مالی سودآوری ،اهرمی ،نقدینگی و فعالیت
را قبل و بعد از انجام حسابرسی عملکرد مطالعه نموده و به این نتیجه رسیده که این نسبتها قبل
و بعد از انجام حسابرسی عملکرد تفاوت معنیداری با یکدیگر داشتهاند .در این تحقیق عوامل مؤثر
بر اثربخشی مورد بررسی قرار نگرفته و محوریت تحقیق بررسی اثربخش بودن یا نبودن حسابرسی
عملکرد بوده است.
برهانی سبزوار ( ) 1915در تحقیقی به بررسی اهمیت اجرای حسابرسی عملکرد مدیریت
پرداخته است .برهانیسبزوار بیان میکند حسابرسی عملکرد سبب میشود نقاط ضعف مدیران
شناسایی و راهکارهای الزم برای رفع آن ارائه گردد ،همچنین این حسابرسی سبب بهبود اجرای
طرحها و ارتقا عملکرد سازمان میشود .مرادی و ستوده ( ) 1915به بررسی تأثیر حسابرسی عملکرد
در اقتصاد مقاومتی پرداختهاند .آنها مدیران ،حسابرسان و حسابداران شرکتهای تولیدی پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار ایران را به عنوان جامعه آماری انتخاب و از پرسشنامه برای جمعآوری
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دادهه ای مورد نظر استفاده نمودند .در این تحقیق شاخصهای اثربخشی ،صرفه اقتصادی و کارایی
به عنوان شاخص های حسابرسی عملکرد انتخاب شده و رابطه آنها با اقتصاد مقاومتی بررسی شده
است .نتایج این تحقیق نشان می دهد بین معیارهای حسابرسی عملکرد و اقتصاد مقاومتی رابطه
مثبت و معنیداری وجود دارد.
پورآقاجان و مسلمی پطرودی ( ) 1915به بررسی موانع اجرای حسابرسی عملکرد پرداختهاند.
جامعه آماری این تحقیق شامل ذیحسابان شرکتهای دولتی ،سازمانهای انتفاعی وابسته به دولت،
حسابرسان ارشد و حسابرسانی بوده که در سال  1915در دیوان محاسبات استان مازندران فعالیت
داشتهاند .نتایج آنها نشان میدهد به ترتیب عدم اجرای کامل بودجهریزی عملیاتی ،عدم وجود
استنادهای قانونی ،نبود ضمانت اجرایی و نهایتاً نبود گروههای حسابرسی و حسابرسان متخصص
مانع از اجرای حسابرسی عملکرد میگردند .شایان ذکر است در این تحقیق به موضوع نبود ضمانت
اجرایی برای توصیههای حسابرسان اشاره شده که بهخودیخود میتواند اثربخشی گزارش
حسابرسی عملکرد را از جهت تغییرات مثبتی که می تواند برای واحد مورد رسیدگی به همراه
داشته باشد ،تحت تأثیر قرار دهد.
الهوئی نظری و دیگران ( )1915در پژوهشی به بررسی تأثیر حسابرسی عملکرد بر کارایی
فعالیتها در شهرداری کرج پرداختهاند ،جامعه آماری آنها شامل مدیران ،معاونین ،مدیران امور
مالی ،حسابداران و حسابرسان داخلی و کارکنان ستادی مناطق و سازمانهای تابعه شهرداری کرج
بوده است .نتایج حاصل از تحقیق آنها نشان میدهد بین حسابرسی عملکرد و کارایی فعالیتهای
شهرداری کرج رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .خرمی ( )1915پژوهشی را با عنوان "بررسی
تأثیر حسابرسی عملیاتی بر حسابداری محیطزیست" انجام داده است .وی بیان میکند شرکتها
برای کاهش اثرات زیستمحیطی فعالیتهای خود بایستی اطالعات مربوط به هزینههای
زیستمحیطی را نیز در حساب های مالی و تصمیمات خود وارد نمایند .نتایج حاصل از این پژوهش
نشان میدهد که فعالیتهای زیستمحیطی بایستی به طور یکنواخت مورد ارزیابی و حسابرسی
قرار گیرند ،همچنین وی بیان میکند در ایران تنها به وضع قوانین و مقررات زیستمحیطی
پرداخته میشود و به مفاهیم حسابداری در این حوزه آشنایی کافی وجود ندارد.
الریدشتبیاض و دیگران ( )1915پژوهشی را با عنوان "بررسی عوامل مؤثر در تعیین
معیارهای حسابرسی عملکرد در دستگاههای اجرایی" انجام دادهاند .آنها در تحقیق خود  916نفر
از حسابرسان دیوان محاسبان و ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرایی را به عنوان نمونه
بررسی نموده و بیان میکنند به ترتیب اجرای نظام بودجهریزی عملیاتی ،اجرای حسابداری تعهدی
در بخش دولتی ،وجود قوانین و مقررات الزم برای اجرا و تبیین و تدوین چارچوب نظری
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استانداردهای حسابداری دولتی مهم ترین عواملی هستند که بر معیارهای حسابرسی عملکرد تأثیر
میگذارند.
جوانمیری و دیگران ( ) 1916در تحقیق خود به بررسی نقش گزارش حسابرسی عملکرد بر
عملکرد شرکتها پرداختهاند .آن ها بیان نمودند با توجه به تحوالت و تغییرات سریع و افزایش
قدرت رقابت شرکتها و سازمانها ،حسابرسان باید عملکرد تک تک اجزای آنها را به عنوان
معیاری از وضعیت موجود بررسی و راهکارهایی برای بهبود شرایط و کارایی آنها ارائه نمایند.
همچنین حسابرسان باید برای ارزیابی کیفیت تصمیمگیریهای مدیریت از متخصصان استفاده
نمایند و پیشنهادات اصالحی خود را برای بهبود و ارتقا مدیریت ارائه نمایند.
نظریپور ( ) 1916در تحقیق خود به بررسی ضرورت استقرار حسابرسی عملکرد از دیدگاه
حسابرسان بخش عمومی پرداختهاند .جامعه آماری این تحقیق حسابرسان شاغل در بخش عمومی
بوده و دادههای آن با استفاده از پرسشنامه جمعآوری شده است .آنها نشان دادهاند مهمترین
محدودیت در اجرای حسابرسی عملکرد ،نبود همکاری و عدم تعهد مدیران در انجام این نوع
حسابرسی میباشد ،همچنین آنها بیان نمودهاند حسابرسی عملکرد باعث افزایش پاسخگویی
بخش عمومی شده و ار تقای صرفه اقتصادی ،کارآمدی و اثربخشی را در بکارگیری منابع توسط
بخش عمومی به همراه داشته است.
مهدوی و محمدیان ( )1916چالشهای اجرای حسابرسی عملکرد در دستگاههای دولتی را در
حوزه های حسابرسی ،مدیریت سازمانی و نظام ساختاری بررسی کردهاند ،نتایج تحقیق آنها نشان
میدهد عوامل مختلفی از قبیل صالحیت حرفهای ناکافی ،مشخص نبودن دامنه رسیدگی ،تعیین
نشدن شاخص مناسب برای ارزیابی ،تعیین نشدن چارچوب مناسب برای گزارش ،عدم آگاهی
مدیران نسبت به منافع حسابرسی عملکرد ،عدم تناسب بین وظایف و اختیارات مدیران ،اجرای
نامناسب بودجه عملیاتی و نامناسب بودن نظام حسابداری موجود ،چالشهای اجرای حسابرسی
عملکرد هستند.
حیدری سورشجانی ( ) 1912در تحقیق خود به این موضوع پرداخته است که امروزه مدیران به
دنبال کسب اطالعات بیشتر به منظور قضاوت در خصوص کیفیت عملیات هستند و صورتهای
مالی به تنهایی پاسخگوی نیازهای اطالعاتی آنها نیست ،لذا حسابرسی عملکرد به عنوان ابزاری که
اطالعات مفیدی در ارتباط با کارایی ،اثربخشی و صرفه اقتصادی به دست میدهد ،میتواند مدیران
را در قضاوت آگاهانهتر یاری نماید .همچنین خواجهییان ( )1912در تحقیق خود تجارب شرکت
برق منطقه ای فارس را در زمینه اجرای حسابرسی عملکرد بیان نموده و ضمن تشریح فرایندهای
پیاده سازی شده ،به بیان فواید حسابرسی عملکرد و دستاوردهای ناشی از آن پرداخته است .نتایج
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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تحقیق خلقی و بنابی قدیم ( ) 1912ضمن بررسی موانع اجرایی حسابرسی عملکرد در شهرداری
ارومیه ،نشان میدهد محدودیتهایی از قبیل مشکالت قانونی ،ضعفهای مدیریتی و ضعفهای
حسابرسی وجود دارند که مانع اجرای حسابرسی عملکرد هستند.
با توجه به تحقیقات داخلی انجام شده می توان فهمید طیف وسیعی از مشکالت ساختاری مانند
عدم بودجهریزی عملیاتی ،مشکالت بینشی مانند عدم دانش و اعتقاد کافی و حمایت از حسابرسی
عملکرد ،مشکالت دانشی از قبیل عدم آموزش کافی حسابرسان و ...موانع اجرای حسابرسی عملکرد
هستند ،با این وجود تحقیقات داخلی نشان میدهند حسابرسی عملکرد باعث افزایش سطح
پاسخگویی و همچنین بهبود عملکرد در بخش عمومی شده است .علیرغم تحقیقات انجام شده
کماکان عوامل مؤثر بر اثربخشی حسابرسی عملکرد مبهم بوده لذا تحقیقی که مشخصاً به بررسی
عوامل مؤثر بر اثربخشی حسابرسی عملکرد مخصوصاً فرهنگ سازمانی واحد مورد رسیدگی پرداخته
باشد ،وجود ندارد.
 -4فرضیههای پژوهش
با توجه به موارد بیان شده در ارتباط با مسئله تحقیق ،فرضیههای مطرح شده بهصورت ذیل می-
باشد:
فرضیه اصلی :فرهنگ سازمانی واحدهای مورد رسیدگی بر اثربخشی حسابرسـی عملکـرد مـدیریت
مؤثر است.
فرضیه فرعی  :1وجود فرهنگ تعهد به مشارکت بر اثربخشی حسابرسی عملکرد مدیریت مؤثر است.
فرضیه فرعی :2وجود فرهنگ سازگاری بر اثربخشی حسابرسی عملکرد مدیریت مؤثر است.
فرضیه فرعی  :3وجود فرهنگ انطباقپذیری بر اثربخشی حسابرسی عملکرد مدیریت مؤثر است.
فرضیه فرعی  :4وجود فرهنگ مأموریت یا رسالت بر اثربخشی حسابرسـی عملکـرد مـدیریت مـؤثر
است.
 -5متغیرهای پژوهش
 -1-5متغیر مستقل :فرهنگ سازمانی

در این تحقیق به منظور سنجش فرهنگ سازمانی در واحدهای مورد رسیدگی از مدل فرهنگ
سازمانی دنیسون ( ) 2777استفاده شده است .ابعاد فرهنگ سازمانی در این مدل شامل تعهد به
مشارکت ،سازگاری ،انطباقپذیری و مأموریت یا رسالت میباشد .پرسشنامه مذکور حاوی 21
پرسش است ،پرسشهای  1تا  17مؤلفه تعهد به مشارکت را که شامل توانمندسازی ،تیمسازی و
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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توسعه قابلیتها است مورد سنجش قرار میدهند ،پرسشهای  11تا  16مؤلفه سازگاری شامل
ارزش های بنیادین ،توافق و هماهنگی را سنجش میکنند ،پرسشهای  12تا  22مؤلفه انطباق-
پذیری شامل ایجاد تغییر ،مشتریگرایی و یادگیری سازمانی را سنجش میکنند و در نهایت
پرسشهای  29تا  21مأموریت یا رسالت را با شاخصهای گرایش استراتژیک ،اهداف و مقاصد و
چشمانداز مورد سنجش قرار میدهند .همچنین از طیف  5گانه لیکرت به منظور ارزشیابی هر یک
از پرسشها (کامالً موافق تا حدودی موافق ،نه موافق نه مخالف تا حدودی مخالف و کامالً مخالف)
استفاده شده است.
 -2-5متغیر وابسته :اثربخشی حسابرسی عملكرد مدیریت

به منظور ارزیابی اثربخشی حسابرسی عملکرد ،رویکردهای مختلفی وجود دارد ،در برخی
تحقیقها میزان توصیههای پذیرفته شده توسط واحد مورد رسیدگی به عنوان معیار اثربخشی
حسابرسی عملکرد استفاده شده است (اِتورک ،)2772 ،در برخی تحقیقها نیز این متغیر با استفاده
از پرسشنامه اندازه گیری شده که میزان تغییراتی که به واسطه انجام حسابرسی عملکرد در واحد
مورد رسیدگی به وجود آمده را ارزیابی میکند (ریچبونجنرد.)2719 ،
در این تحقیق پرسشنامه ریچبونجنرد ( )2719و مورین ( )2771به عنوان مبنای اصلی
اندازه گیری اثربخشی حسابرسی عملکرد لحاظ شده است ،این پرسشنامه دارای  11پرسش است که
هدف از آن بررسی تغییرات به وجود آمده در واحد مورد رسیدگی از جنبههای مختلف مانند تغییر
در سیاست ها ،ساختارهای سازمانی ،فرآیندهای با اهمیت ،دستورالعملها ،قوانین و مقررات
سازمانی ،تغییر در نگاه و بینش مدیریت و مواردی از این قبیل میباشد .ارزشیابی پرسشها در این
پرسشنامه با استفاده از طیف  5گانه لیکرت (بسیار کم ،کم ،متوسط ،زیاد و بسیار زیاد) صورت
گرفته است .عالوه بر این با هدف دقیق تر شدن سنجش اثربخشی حسابرسی عملکرد ،یک مؤلفه
دیگر به پرسشنامه اضافه شده که به بررسی میزان بندهای حسابرسی عملکرد پذیرفته و رفع شده
توسط مدیریت میپردازد .برای این منظور گزارشهای  Follow-upصادر شده توسط حسابرس پس
از گزارش اصلی حسابرسی عملکرد بررسی و میزان بندهای حسابرسی عملکرد برطرف شده در
فاصله زمانی گزارش حسابرسی عملکرد اصلی و گزارش  Follow-upتوسط مدیریت (برطرف شدن
 7تا  11درصد از بندها با طیف بسیار کم 27 ،تا  91درصد از بندها با طیف کم ،برطرف شدن 27
تا  51درصد از بندها با طیف متوسط ،برطرف شدن  67تا  21درصد از بندها با طیف زیاد و برطرف
شدن  17تا  177درصد از بندها با طیف بسیار زیاد مشخص شده) به عنوان معیاری دیگر از
اثربخشی حسابرسی عملکرد لحاظ شده است.
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 -6جامعه آماری و نمونهگیری
جامعه آماری پژوهش شامل مدیران ارشد (مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره) ،مدیران میانی و
کارشناسان شرکتهایی است که در بازه زمانی  1912-1912از خدمات حسابرسی عملکرد موسسه
حسابرسی مفید راهبر استفاده نمودهاند .در مجموع تعداد  217پرسشنامه برای این افراد ارسال و
در مجموع تعداد  291پرسشنامه واصل گردید (نرخ مشارکت  12درصد) .برخی از پرسشنامههای
واصله به دلیل وجود نقص و یا مخدوش بودن حذف و در نهایت تعداد  212پرسشنامه جهت
تجزیه وتحلیل مورد استفاده قرار گرفت .با توجه به اینکه تعداد دادهها در دستیابی به نتایج معتبر
بسیار با اهمیت بوده است لذا نمونه آماری برابر با جامعه آماری انتخاب شده است.
 -7روششناسی تحقیق
تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی ،به لحاظ ماهیت جزء تحقیقات توصیفی و از لحاظ روش
تحلیل داده از جمله تحقیقات همبستگی میباشد .گردآوری دادهها از طریق روشهای کتابخانهای
و میدانی انجام شده است .داده های مربوط به فرهنگ سازمانی در واحد مورد رسیدگی و اثربخشی
حسابرسی عملکرد مدیریت از طریق پرسشنامه و اطالعات مربوط به پیشینه پژوهش از روش
کتابخانهای حاصل شده است .به منظور تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار لیزرل نسخه  1.1و نرمافزار
 SPSSنسخه  29استفاده شده است.
روایی پرسشنامه از طریق ارائه آن به سرپرستان و مدیران حسابرسی مورد تائید قرار گرفته
است ،با این وجود روایی پرسشنامه از دو جنبه روایی همگرایی و افتراقی نیز مورد آزمون قرار
گرفته که نتایج آن در جدول  1آمده است .روایی سازهای به دو دسته روایی همگرایی و روایی
افتراقی (واگرا) تقسیم میشود (حاجیزاده و اصغری .)1912 ،روایی همگرایی به همگرا بودن
(همسو بودن یا همبستگی) آیتمهای تشکیلدهنده یک مقیاس اشاره دارد .به منظور تعیین روایی
همگرایی از شاخص میانگین واریانس مشترک استفاده شده است .اگر میانگین واریانس مشترک
بزرگتر از  7/57باشد نشاندهنده تائید روایی همگرایی سازههای پرسشنامه است .روایی واگرا به
این موضوع اشاره دارد که آیتمهای مربوط به سازههای مختلف به صورتی بسیار قوی با یکدیگر
همبستگی نداشته باشند تا بر اساس آن بتوان نتیجه گرفت دو سازه یک هدف یا یک موضوع واحد
را اندازهگیری میکنند (حاجیزاده و اصغری .)916 ،1912 ،فورنل و الرکر )1111(97بیان میکنند
روایی واگرا هنگامی قابل قبول است که میزان میانگین واریانس مشترک برای هر سازه بیشتر از
واریانس اشتراکی بین آن سازه با سازههای دیگر مدل (یعنی مربع مقدار ضرایب همبستگی بین
سازهها) باشد.
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جدول-1روایی همگرا و واگرا پرسشنامه تحقیق به روش فورنل و الكر
اثربخشی حسابرسی

سازهها و عالئم اختصاری

عملكرد

فرهنگ سازمانی

میانگین واریانس
مشترك )(AVE

اثربخشی حسابرسی عملکرد

1

7/752

7/111

فرهنگ سازمانی

7/752

1

7/121

7/111

7/121

7

میانگین واریانس

مشترک )(AVE

منبع :یافتههای پژوهشگر

جدول  1نشان می دهد میانگین واریانس مشترک محاسبه شده برای متغیرهای تحقیق به
ترتیب برابر  7.111و  7.121میباشد که هر دوی آنها بیشتر از حد آستانه  7.5بوده لذا روایی
مورد نظر حاصل شده است .عالوه بر این اگر میانگین واریانس مشترک هر سازه بزرگتر از توان دوم
ضرایب همبستگی بین سازهها میباشد ،می توان بیان نمود روایی افتراقی بین سازههای تحقیق
مورد تائید می باشد که بررسی جدول فوق نشان از تائید روایی افتراقی دارد .پایایی پرسشنامه از
طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی اندازهگیری شده که نتایج آن در جدول 2
آمده است .با توجه به اینکه آلفای کرونباخ به دست آمده برای کلیه متغیرهای تحقیق باالتر از
میزان  7.2میباشد ،لذا میتوان بیان نمود پرسشنامه دارای پایایی الزم بوده و استفاده از آن برای
مقاصد تحقیق بالمانع است .پایایی ترکیبی محاسبه شده برای متغیر فرهنگ سازمانی و اثربخشی
حسابرسی باالتر از حد نصاب  7.2می باشد لذا از این بابت نیز پرسشنامه تحقیق دارای پایایی الزم
میباشد.
جدول -2پایایی ابزار گردآوردی دادههای تحقیق
متغیرهای كلیدی

تعداد

آلفای

پایایی

گویه

كرونباخ

تركیبی

حد

تائید/

قابل قبول عدم تائید

اثربخشی حسابرسی عملکرد

12

7/125

7/192

7/2

تائید

فرهنگ سازمانی

21

7/191

7/165

7/2

تائید

منبع :یافتههای پژوهشگر

 -8یافتههای پژوهش
 -1-8آمار توصیفی و تجزیهوتحلیل آن

جزییات مربوط به پاسخدهندگان پرسشنامه به شرح جدول  9است که نشان میدهد سهم
غالب پاسخدهندگان را مردان تشکیل میدهند ،همچنین  51درصد از پاسخدهندگان دارای سن
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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بیش از  95سال میباشند و بیشترین سابقه کاری مربوط به افرادی است که بین  6تا  17سال
سابقه کاری دارند ،لذا انتظار می رود با فرهنگ سازمانی و شرایط کاری در صنعت مربوطه آشنا
باشند ،در پایان  55درصد از پاسخ دهندگان شامل رده سازمانی کارشناسان در واحدهای مورد
رسیدگی بوده و مابقی را مدیران میانی و مدیران ارشد تشکیل داده است .این موضوع به دقیقتر
بودن نتایج تحقیق می تواند کمک کند ،چرا که کارشناسان که در پایینترین سطح مشغول فعالیت
هستند و به طور کامل با فرآیندهای کاری آشنا هستند ،لذا در عمل بهتر میتوانند تغییرات به
وجود آمده بهواسطه انجام حسابرسی عملکرد را درک نمایند.
جدول  - 3ویژگیهای فردی نمونه تحقیق
ردیف

ویژگیهای فردی

1

جنسیت

2

سن

9

سابقه کاری

2

رده سازمانی

زیرگروه

تعداد

درصد

مرد

162

21

زن

25

21

کمتر از  25سال

12

2

بین  25تا  95سال

11

22

بین  95تا  25سال
بین  25تا  55سال

62
91

92
11

باالی  55سال

9

1

کمتر از  5سال

59

25

بین  6تا  17سال

66

91

بین  11تا  15سال

95

12

بین  16تا  27سال
باالی  27سال

22
92

11
16

کارشناس

112

55/2

مدیر میانی

66

91/1

مدیر ارشد

25

11/1

سایر

2

1/1

مد یا نما
مرد

بین  25تا 95
سال

بین  6تا 17
سال

کارشناس
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آمار توصیفی مربوط به متغیرهای توصیفی تحقیق شامل میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و
حداکثر متغیرها و ابعاد مختلف آن در جدول  2ارائه شده است .میانگین متغیرهای تحقیق شامل
فرهنگ سازمانی و اثربخشی حسابرسی عملکرد باالتر از  9میباشد ،بیشترین انحراف معیار مربوط
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به اثربخشی حسابرسی عملکرد و کمترین میزان آن مربوط به فرهنگ سازمانی میباشد که
نشان دهنده آن است که اختالف نظرات در ارتباط با اثربخشی حسابرسی عملکرد بیشتر از متغیر
فرهنگ سازمانی میباشد ،این موضوع ممکن است به این دلیل باشد که پاسخدهندگان سطوح
باالتر که درصد عمدهای از مشارکتکنندگان را تشکیل میدهند معموالً حس منفیتری نسبت به
حسابرسی عملکرد دارند .در بین ویژگی های فرهنگ سازمانی بیشترین میانگین متعلق به رسالت یا
مأموریت و کمترین میانگین مربوط به تعهد به مشارکت است ،همانطور که در مبانی نظری بیان
گردید شاخصهای این ویژگی شامل توانمندسازی ،تیمسازی و توسعه قابلیتها هستند و دلیل این
موضوع ممکن است ضعف شرکت ها در حوزه منابع انسانی و عدم تمایل به انجام کار گروهی باشد.
جدول -4آمارههای توصیفی متغیرهای تحقیق
حداقل و

ردیف

متغیر

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداكثر

1

فرهنگ سازمانی

2/122

7/512

1/175

7/215

1-5

تعهد به مشارکت

2/272

7/65

1/175

9/521

1-5

سازگاری

2/11

7/211

2/22

9/96

1-5

انطباقپذیری

2/21

7/299

2/921

9/26

1-5

رسالت یا مأموریت

9/911

7/729

9/251

9/215

1-5

اثربخشی حسابرسی عملکرد

9/11

7/26

1/99

2/62

1-5

2

حداكثر ممكن

منبع :یافتههای پژوهشگر

برای انجام معادالت ساختاری به شیوه پارامتریک ،پیش فرض نرمال بودن دادهها و متغیرها الزم
است لذا برای سنجش نرمال بودن دادهها از آزمون کولموگورف-اسمیرنوف استفاده شـده اسـت .در
این آزمون فرض صفر مبنی بر نرمال بودن توزیع دادهها بوده و نتایج حاصل از آن بـرای متغیرهـای
اصلی تحقیق در جدول  5آمده است.
جدول  -5نتایج آزمون كولوموگروف-اسمیرنف برای متغیرهای تحقیق
ردیف

متغیرها

1
2

فرهنگ سازمانی
اثربخشی حسابرسی عملکرد

آماره  zكولوموگروف -
اسمیرنف
1/725
1/115
منبع :یافتههای پژوهشگر
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نرمال  /غیر
نرمال
نرمال
نرمال
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جدول  5نشان میدهد درجه معناداری آزمون ( )sigبه دسـت آمـده بـرای متغیرهـای فرهنـگ
سازمانی و اثربخشی حسابرسی عملکرد به ترتیب برابـر  7/111و  7/115مـیباشـد و همگـی بـاالی
 7/75هستند ،در نتیجه فرض صفر مبنی بر نرمـال بـودن متغیرهـای تحقیـق قابـل رد نمـیباشـد؛
بنابراین توزیع دادهها در مورد متغیرهای تحقیق به صورت نرمال بوده و پیششرط الزم برای انجـام
معادالت ساختاری به شیوه پارامتریک وجود دارد .عالوه بر این قبل از بهکارگیری تحلیل عاملی نیاز
به انجام دو پیشآزمون وجود دارد که شامل آزمـون کفایـت حجـم نمونـه بـا عنـوان کـایزر-میـر-
اولکین( 91کی.ام.او) و آزمون کرویت بارتلت میباشد .در آزمون کی.ام.او کفایت حجم نمونه بررسـی
می گردد و شاخص آن بین صفر و یک متغیر است .مقادیر باالتر از  7.2در نتایج این آزمـون نشـان-
دهنده مناسب بودن داده ها برای انجام تحلیل عاملی است .همچنـین بررسـی مـاتریس همبسـتگی
بین متغیرهای تحقیق از طریق آزمون کرویت بارتلت مشـخص مـیگـردد ،نظـر بـه اینکـه یکـی از
مفروضات اساسی در تحلیل عاملی این است که بین متغیرها باید همبستگی وجـود داشـته باشــد،
لذا اگـر متغیرهـا مستقل از یکدیگر باشند ،بکارگیری تحلیل عاملی مناسـب نیــست .نتایج آزمـون
کی.ام.او و بارتلت در جدول  6ارائه شده است.
جدول  - 6نتایج آزمون كی.ام.او و بارتلت
شاخص کی.ام.او کفایت نمونه
آزمون بارتلت

7/222

آماره آزمون

9297/171

درجه آزادی

929

سطح معنیداری

7/7771

منبع :یافتههای پژوهشگر

نتایج جدول  6نشان میدهد ،شاخص کی.ام.او برابر با  7/222میباشد که با توجه به اینکه
میزان  7/2باالتر میباشد ،مناسب بوده و داللت بر کفایت دادههای تحقیق دارد ،همچنین سطح
معنیداری  7/7771برای آزمون بارتلت نشان میدهد ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق برابر
صفر نیست و امکان استفاده از تحلیل عاملی وجود دارد.
 -2-8تحلیل عاملی تأییدی برای بررسی روایی سازه

قبل از ورود به مرحله آزمون فرضیه الزم است از صحت مدلهای اندازهگیری پژوهش اطمینـان
حاصل گردد که برای این منظور از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است .ایـن روش بـه بررسـی
همبستگی درونی تعداد زیادی از متغیرها میپردازد و در نهایت آنها را در قالب عاملهای عمـومی
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /44زمستان 1311
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محدودی دستهبندی کرده و تبیین می کند (کالنتری ،1911 ،ص  .)212در تحلیل عـاملی تأییـدی
رابطه بین مؤلفهها با گویه ها مورد سنجش قرار میگیرد و هدف آن اطمینان از درستی اندازهگیـری
متغیرهای پنهان به وسیله متغیرهای مشاهده شده است .در تحلیل عـاملی تأییـدی کـه یـک روش
معتبر برای اندازه گیری روایی سازه است ،اقدام به برآورد بارهای عاملی میشود .بـار عـاملی معـرف
بستگی عامل با شاخص مربوطه میباشد و باالتر بودن آن از میزان  7.5نشـان از مناسـب بـودن آن
دارد ،همچنین تائید یا رد معناداری بار عاملی با توجه به مقدار آماره  tانجام میگیرد .در صورتی که
آماره  tبه دست آمده برای بار عاملی کوچکتر از  -1.16و بزرگتر از  1.16باشـد ،رابطـه تائیـد مـی-
گردد .نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی برای متغیرهای فرهنگ سازمانی و اثربخشی حسابرسـی
عملکرد در جدول  2آمده است.
نتایج به دست آمده از تائید عاملی برای ابعاد مختلف متغیر فرهنگ سازمانی و همچنین
اثربخشی حسابرسی عملکرد در جدول  ،2نشان میدهد بار عاملی به دست آمده برای کلیه ابعاد
باالتر از  7/5میباشد و این به منزله تائید بار عاملی در این متغیرها میباشد .عالوه بر این آماره
آزمون (مقدار  )tبرای همه گویهها در رابطه با همه سازههای مفروض بزرگتر از مقدار  1/16است
که از معنادار بودن رابطه بین همه گویههای مرتبط با سازه در سطح  % 15اطمینان پشتیبانی می-
کند .همچنین شاخص برازش مدل اندازهگیری برای متغیرهای تحقیق نشان میدهد مدلهای
اندازهگیری همه عاملها مناسب میباشد چرا که مقدار  RMSEAبین  7/79-7/71بوده و دیگر
شاخصها نیز باالتر از میزان  7/1قرار دارند که همگی مقادیر مطلوب تلقی میگردند.
جدول  -7تحلیل عاملی تأییدی برای متغیرهای وابسته و مستقل
فرهنگ سازمانی
سازه

متغیرهای

بار عاملی

مشاهدهپذیر استاندارد

حد قابل
قبول

اثربخشی حسابرسی عملكرد مدیریت
آماره t

رد /تائید سازه

تعهد به مشاركت

f2

7/296

باالتر از 7/5

1/72

تائید

f9

7/271

باالتر از 7/5

1/71

تائید

f2

7/622

باالتر از 7/5

2/62

تائید

f5

7/621
7/512

باالتر از 7/5
باالتر از 7/5

1/65
2/22

تائید
تائید

f2

7/611

باالتر از 7/5

5/91

تائید

f1

7/561

باالتر از 7/5

2/11

تائید

f1

7/562

باالتر از 7/5

9/16

تائید

f6

مشاهدهپذیر استاندارد

اثربخشی حسابرسی عملكرد مدیریت

1f

7/659

باالتر از 7/5

1/22

تائید

متغیرهای

بار عاملی

پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /44زمستان 1311

حد قابل
قبول

آماره t

رد /تائید

Y1

 7/622باالتر از 5/51 7/5

تائید

Y2

 7/612باالتر از 5/92 7/5

تائید

Y9

 7/672باالتر از 2/21 7/5

تائید

Y2

 7/559باالتر از 9/91 7/5

تائید

Y5

 7/651باالتر از 2/11 7/5
 7/615باالتر از 1/72 7/5

تائید
تائید

Y2

 7/272باالتر از 1/22 7/5

تائید

Y1

 7/616باالتر از 1/51 7/5

تائید

Y1

 7/629باالتر از 2/72 7/5

تائید

Y6

فرهادشاهویسي،فرشیدخیرالهيوعلياصغرطاهرآبادي

سجادعبديپور،

فرهنگ سازمانی
سازه

متغیرهای

بار عاملی

مشاهدهپذیر استاندارد

حد قابل
قبول
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اثربخشی حسابرسی عملكرد مدیریت
آماره t

رد /تائید سازه

متغیرهای

بار عاملی

مشاهدهپذیر استاندارد

حد قابل
قبول

آماره t

رد /تائید

f17

7/662

باالتر از 7/5

6/26

تائید

Y17

 7/622باالتر از 2/21 7/5

تائید

f11

7/622
7/612

باالتر از 7/5
باالتر از 7/5

5/21
5/92

تائید
تائید

Y11

 7/121باالتر از 6/91 7/5
 7/612باالتر از 6/71 7/5

تائید
تائید

f19

7/672

باالتر از 7/5

2/21

تائید

f12

7/559

باالتر از 7/5

9/91

تائید

f15

7/651

باالتر از 7/5

2/11

تائید

f16

7/615

باالتر از 7/5

1/72

تائید

f12

7/272

باالتر از 7/5

1/22

تائید

f11

7/616

باالتر از 7/5

1/51

تائید

f11

7/629

باالتر از 7/5

2/72

تائید

f27

7/619

باالتر از 7/5

6/15

تائید

f21

7/696

باالتر از 7/5

5/25

تائید

f22

7/522

باالتر از 7/5

9/62

تائید

f29

7/652

باالتر از 7/5

2/12

تائید

f22

7/511

باالتر از 7/5

2/56

تائید

f25

7/511

باالتر از 7/5

2/92

تائید

f26

7/272

باالتر از 7/5

2/17

تائید

f22

7/616

باالتر از 7/5

6/21

تائید

f21

7/652

باالتر از 7/5

5/66

تائید

f21

7/511

باالتر از 7/5

2/11

تائید

f12

Y12

سازگاری

شاخصهای برازش
NC= 2.292

=RMSEA

=NFI

=NNFI

7.722

7.121

7.119

انطباقپذیری
مأموریت یا رسالت

شاخصهای برازش
NC= 2.292

=RMSEA

=NFI

=NNFI

=GFI

7.765

7.121

7.11

7.12

منبع :یافتههای پژوهشگر

 -3-8آزمون فرضیه پژوهش

پس از اطمینان نسبی از پذیرفته بودن مدلهای اندازهگیری در مدل ساختاری تحقیق ،میتوان
به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخت .در این تحقیق برای آزمون فرضیهها و تعیین تأثیر متغیرهای
مکنون از مدل معادالت ساختاری ) (SEMاستفاده شده است .به منظور سنجش مـدل و معنـاداری
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /44زمستان 1311

GFI=7.12
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روابط بین متغیرهای تحقیق از تحلیل مسیر استفاده شده اسـت .همچنـین تعـدادی از مهـمتـرین
شاخص های موجود به منظور ارزیابی مناسب بودن مدل برازش شده ،استفاده شده اسـت .برخـی از
این شاخصها شامل ریشه میانگین مربعات باقیمانـده یـا  ،RMSEAشـاخص نیکـویی بـرازش،GFI
شاخص نیکویی برازش اصالح شده یا  AGFIو شاخص برازش هنجـار نشـده  NNFIمـیباشـد کـه
مقدار پذیرفتنی آنها این است که باالتر از  7/1باشند .یکی دیگر از شاخصهای استفاده شـده کـی
دو به درجه آزادی است که به اعتقاد گیلز )2772(92اگر این نسبت بزرگتر از  9باشـد نشـاندهنـده
برازش قابل قبول نمیباشد .همچنین بررسی فرضیههای تحقیق میتوانـد بـا اسـتفاده از شـاخص t
بررسی گردد و چنانچه قدر مطلق آماره به دست آمده در برازش بیش از  1/16باشـد ،فرضـیه صـفر
رد خواهد شد.
خروجی کلی نرم افزار در مورد کل مدل ساختاری تحقیق با در نظر گـرفتن متغیرهـای مکنـون
درونزا ( وابسته) اثربخشی حسابرسی عملکرد و متغیر برونـزا (مسـتقل) فرهنـگ سـازمانی در واحـد
مورد رسیدگی ،در شکل 1و  2آورده شده است .در هر دو شـکل  1و  ،2تصـویر متغیرهـای مکنـون
 ff1-ff2همان ابعاد چهارگانه فرهنگ سازمانی هستند .در شکل  1و  2بـه ترتیـب خروجـی میـزان
بارهای عاملی برای مسیر تعریف شده فرهنگ سازمانی به اثربخشی حسابرسـی عملکـرد بـر اسـاس
شاخص ضریب اثر و شاخص  tآمده است.

شكل -1تجزیهوتحلیل مسیر بر اساس شاخص ضریب اثر ،تأثیر فرهنگ سازمانی بر اثربخشی حسابرسی عملكرد
منبع :یافتههای پژوهشگر
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /44زمستان 1311
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شكل -2تجزیهوتحلیل مسیر بر اساس شاخص  ،tتأثیر فرهنگ سازمانی بر اثربخشی حسابرسی عملكرد
منبع :یافتههای پژوهشگر

متغیرهای مربع شکل در شکل  1و  ،2متغیرهـای آشـکار یـا همـان گویـههـای هـر متغیـر در
پرسشنامه هستند .از دیگر سو ،متغیرهای دایرهای شکل متغیرهـای مکنـون (متغیرهـای مسـتقل و
وابسته) مدل ساختاری تحقیق هستند .شکل  1نشاندهنده میزان همبستگی بین فرهنگ سـازمانی
و اثربخشی حسابرسی عملکرد برابر  7/19میباشد (ضریب معنیداری  )17.22که مبین ایـن اسـت
که متغیر فرهنگ سازمانی  19درصد از اثربخشی حسابرسـی عملکـرد را تبیـین مـینمایـد .نتـایج
حاصل از تجزیهوتحلیل بر اساس شاخص ضریب اثر و شاخص  tدر جدول  1ارائه شده است.
جدول  - 8نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل بر اساس شاخص ضریب اثر و شاخص t

شرح

ریشه میانگین مربعات

سطح معنیداری

درجه آزادی

كی دو

نتایج شاخص ضریب اثر

7/761

7/777

179

111/21

نتایج شاخص t

7/761

7/777

179

111/21

باقیمانده

منبع :یافتههای پژوهشگر

پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /44زمستان 1311
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نتایج کلی برازش مدل در جدول  1آمده است .این جدول نشان مـیدهـد مـدل تحلیـل مسـیر
انجام گرفته بسیار مناسب است ،چرا که همه شاخصهای ارزیابی شده در بازه مطلـوب قـرار دارنـد.
شاخصهای تحلیل مسیر انجام شده برای متغیر فرهنگ سازمانی نشان میدهد میـزان کـی دو بـه
درجه آزادی برای  1/26بوده که کمتر از  9میباشد ،میزان ریشه میانگین مربعـات باقیمانـده برابـر
 7/761و بین  7/79-7/71قرار دارد و دیگر شاخصهای برازش نیز باالتر از حد  7/1مـیباشـند کـه
نشاندهنده مطلوب بودن برازش هستند.
جدول  -9تحلیل مسیر شاخصهای برازندگی تأثیر فرهنگ سازمانی بر اثربخشی حسابرسی عملكرد
فرهنگ

تعهد به

سازمانی

مشاركت

1/12

2/91
17/26

17/91
7/61

7/69
7/7771

تائید برازش
تائید برازش

پذیری

مأموریت

2/29

2/1

تائید برازش

1/16

تائید برازش
تائید برازش

نام فارسی

اختصار

مالك

نسبت کی دو به
درجه آزادی

CMIN

کمتر از 9

1/26

آمارهt

t

کمتر از  -1/16یا
بیشتر از 1/16

17/22

6/11

ضریب
تأثیر

r

باالی 7/9

7/19

7/21

7/25

سطح
معنیداری

p

کمتر از 7/75

7/7771

7/7771

7/777

7/777

ریشه میانگین
مربعات باقیمانده

RMSEA

7/761

7/721

7/766

7/755

7/722

شاخص نیکویی
برازش

GFI

باالتر از 7/1

7/11

7/1

7/11

7/11

7/12

تائید برازش

شاخص نیکویی
برازش اصالحی

AGFI

باالتر از 7/1

7/1

7/19

7/19

7/1

7/19

تائید برازش

شاخص برازش
هنجار نشده

NNFI

باالتر از 7/1

7/11

7/11

7/12

7/11

7/11

تائید برازش

7/71
<7/79<RMSEA

سازگاری

انطباق

رسالت یا

تفسیر نتیجه

منبع :یافتههای پژوهشگر

در ارتباط با فرضیه اصلی نیز نتایج معادالت ساختاری برای فرهنگ سازمانی نشان میدهد
 ⁄معادل  1/26و از عدد  9کمتر بوده و همچنین با توجه به مقدار آماره  tکه معادل 2/29
بوده و از عدد  1/16باالتر است و همچنین از آنجا که سایر شرایط معادله ساختاری نیز برقرار می-
باشد ،لذا در سطح  α=7/75فرض صفر برای فرضیه اصلی مبنی بر معنیدار نبودن اثر فرهنگ
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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سازمانی بر اثربخشی حسابرسی عملکرد رد شده و فرض مقابل مبنی بر اینکه ،فرهنگ سازمانی
واحدهای مورد رسیدگی بر اثربخشی حسابرسی عملکرد تأثیر معناداری دارد ،پذیرفته میشود .با
توجه به ادبیات تحقیق مبنی بر اینکه مورین ( )2771به اثر تعهد سازمانی بر اجرای موفقیتآمیز
حسابرسی عملکرد اشاره نموده است ،نتایج فوق نشان میدهد فرهنگ سازمانی واحد مورد
رسیدگی نیز بر اثربخشی حسابرسی عملکرد اثرگذار است؛ بنابراین فرهنگ سازمانی واحدهای مورد
رسیدگی با توجه به تأثیرات بالقوه ای که بر رفتار مدیریت واحد مورد رسیدگی و همچنین کارکنان
آن دارد ،می توانند اثربخشی حسابرسی عملکرد مدیریت را تحت تأثیر قرار دهد .این موضوع در
ارتباط با ویژگی های چهارگانه فرهنگ سازمانی در مدل دنیسون نیز برقرار است.
جدول  1در ارتباط با فرضیههای فرعی  1-2نیز نشان میدهد آماره  tبه دست آمده برای
ویژگیهای فرهنگ سازمانی شامل وجود تعهد به مشارکت ،سازگاری ،انطباقپذیری و مأموریت به
ترتیب برابر  17/91 ،17/26 ،6/11و  1/16میباشد که همگی بیشتر از حد آستانه مورد نظر یعنی
 1/16میباشند عالوه بر این چون ⁄
آنها به ترتیب برابر  2/29 ،2/91 ،1/12و  2/1بوده و
همگی کمتر از عدد  9میباشند ،لذا فرض صفر مبنی بر معنیدار نبودن اثر ویژگیهای فرهنگ
سازمانی بر اثربخشی حسابرسی عملکرد رد شده و فرض مقابل را مبنی بر اینکه تعهد به مشارکت،
سازگاری ،انطباق پذیری و مأموریت تأثیر معناداری بر اثربخشی حسابرسی عملکرد مدیریت دارند،
پذیرفته میشود .عالوه بر این نتایج تجزیهوتحلیل مسیر بر اساس شاخص  ،tبرای بررسی تأثیر
ویژگی های چهارگانه فرهنگ سازمانی بر اثربخشی حسابرسی عملکرد در جدول  17ارائه شده است.
جدول  -11سایر نتایج تجزیهوتحلیل مسیر ویژگیهای فرهنگ سازمانی به حسابرسی عملكرد
ریشه میانگین سطح معنی-

شرح

بر اساس شاخص t

درجه آزادی

كی دو
271/22

مربعات باقیمانده

داری

7/721

7/777

271

مسیر سازگاری به اثربخشی حسابرسی عملکرد

7/766

7/777

192

917/92

مسیر انطباقپذیری به اثربخشی حسابرسی عملکرد

7/755

7/777

151

962/21

مسیر مأموریت به اثربخشی حسابرسی عملکرد

7/722

7/777

192

221/22

مسیر تعهد به مشارکت به اثربخشی حسابرسی عملکرد
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نتایج حاصل از جدول فوق همگی از تائید فرضیههای پژوهش حمایت میکنند ،در ادامه تصاویر
مربوط به تجزیهوتحلیل مسیر ویژگی های فرهنگ سازمانی به اثربخشی حسابرسی عملکرد در
شکلهای  9و  2و  5و  6آمده است.
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شكل  -3تحلیل مسیر تأثیر تعهد به مشاركت به اثربخشی حسابرسی عملكرد (شاخص )t
منبع :یافته پژوهشگر

شكل  -4تحلیل مسیر تأثیر سازگاری به اثربخشی حسابرسی عملكرد (شاخص )t
منبع :یافته پژوهشگر
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شكل  -6تحلیل مسیر تأثیر مأموریت بر اثربخشی حسابرسی عملكرد (شاخص )t
منبع :یافته پژوهشگر
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 -9بحث و نتیجهگیری
نوع و کیفیت روابط بین حسابرس و واحد مورد رسیدگی از جمله عواملی است که مورد بررسی
محققین قرار گرفته و در تحقیقات مختلف از جمله متغیرهایی در نظر گرفته شدهاند که بر
اثربخشی حسابرسی عملکرد مدیریت تأثیرگذار هستند .با توجه به اینکه فرهنگ سازمانی میتواند
تأثیر قابل مالحظه ای در رفتار کارکنان داشته باشد ،لذا سؤال تحقیق مبنی بر تأثیر فرهنگ
سازمانی بر اثربخشی حسابرسی عملکرد مدیریت مطرح گردید .ضرورت انجام تحقیق از این جهت
است که تا کنون هیچ یک از تحقیقات داخلی یا خارجی تأثیر فرهنگ سازمانی واحد مورد رسیدگی
بر اثربخشی حسابرسی عملکرد مدیریت را بررسی ننموده است .برخی از تحقیقات مانند
عبدمناف ،)2717(99ریچبونجنرد ( )2719و اِتوِرک ( )2772تنها به اندازهگیری اثربخشی
حسابرسی عملکرد پرداخته اند تا در نهایت پاسخی به این پرسش ارائه دهند که آیا حسابرسی
عملکرد توانسته تغییر مثبتی در واحدهای مورد رسیدگی ایجاد نماید یا خیر .از سوی دیگر
تحقیقات دا خلی نیز اغلب متمرکز بر موانع اجرایی حسابرسی عملکرد یا عملیاتی بوده در سازمان-
های دولتی و بورس اوراق بهادار بوده است.
مبانی نظری تحقیق مبنی بر این بود که متغیرهای تأثیرگذار بر نوع و کیفیت ارتباط بین
حسابرس و واحد مورد رسیدگی از قبیل تعهد سازمانی کارکنان ،میزان روان بودن جریان اطالعات
و مواردی از این قبیل ،بر اثربخشی حسابرسی عملکرد تأثیرگذار خواهند بود .لذا فرضیه اصلی این
تحقیق اثر فرهنگ سازمانی بر اثربخشی حسابرسی عملکرد را مورد توجه قرار داده است .از این
بابت نتایج به دست آمده در ارتباط با فرضیه اصلی را می توان همراستا با مبانی نظری موجود
دانست .نتایج مدلسازی معادالت ساختاری نشان میدهد فرهنگ سازمانی در واحدهای مورد
رسیدگی بر اثربخشی حسابرسی عملکرد تأثیرگذار است .منشأ این تأثیر را تا حدود زیادی میتوان
به فراگیر بودن اثر فرهنگ سازمانی بر ذهنیت ،نگرش ،رفتار و عملکرد کارکنان نسبت داد چرا که
وجود فرهنگ قوی در یک سازمان رفتار حرفهای را در کارکنان نهادینه نموده و این سبب میشود
که کلیه واحدهای سازمانی رفتار مناسبتر و حرفهایتری با مراجعهکنندگان بیرونی مخصوصاً
حسابرسان داشته باشند ،لذا در این صورت احتمال بروز تنش و اختالف بین حسابرسان عملکرد و
واحد مورد رسیدگی کاهش خواهد یافت و با توجه به مبانی نظری پیشگفته احتمال آسیب دیدن
اعتبار حسابرسی عملکرد نیز کاهش خواهد یافت.
نتایج فرضیه فرعی اول نشان میدهد تعهد به مشارکت در واحدهای مورد رسیدگی بر اثربخشی
حسابرسی عمل کرد مؤثر است .این نتایج بیانگر این است که اگر واحدهای مورد رسیدگی اقدامات
مؤثری در زمینه توانمند کردن کارکنان انجام داده و در مسیر توسعه قابلیتهای آنها گام بردارند،
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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کارکنان نیز در مواجهه با حسابرسان عملکرد احساس مسئولیت و تعلق سازمانی بیشتری نموده و
به احتمال زیاد اقدامات مؤثرتری در جهت رفع توصیههای بهبود ارائه شده توسط حسابرسان
خواهند داشت .با توجه به نتایج فرضیه فرعی دوم ،مؤثر بودن متغیر سازگاری بر اثربخشی
حسابرسی عملکرد مورد تائید قرار گرفته است .این نتیجه بیانگر اهمیت هماهنگی و یکپارچگی
واحدهای مختلف در دستیابی به ارزشهای مشترک میباشد چرا که ایجاد تغییر و بهبود در
فرآیندها و عملیات سازمان جنبهها و واحدهای مختلفی را درگیر مینماید و الزمه نتیجهبخش
بودن تغییرات ،وجود انسجام و هماهنگی بین آن واحدها میباشد.
بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی سوم نشان دادهایم وجود فرهنگ سازمانی مبتنی
بر انطباق پذیری بر اثربخشی حسابرسی عملکرد اثرگذار است .این موضوع تا حد زیادی از تمایل
این فرهنگ سازمانی برای تغییر نشأت می گیرد .در این فرهنگ سازمانی ،نه تنها مقاومت نسبت به
تغییر وجود ندارد ،بلکه این واحدها آماده پذیرش تغییراتی هستند که آنها را به اهداف سازمانی
خود نزدیک میکند ،لذا انتظار می رود واحدهای مورد رسیدگی با این ویژگی ،نسبت به انجام
حسابرسی عملکرد مدیریت مشتاق بوده و توصیهها و پیشنهادات حرفهای حسابرسان را به میزان
بیشتری به اجرا درآورند .یکی از مهمترین جنبه های این فرهنگ سازمانی که اثرگذاری حسابرسی
عملکرد را تحت تأثیر قرار خواهد داد ،تمایل آن ها برای یادگیری و درس گرفتن از اشتباهات
گذشته میباشد.
همچنین نتایج تحقیق نشان میدهد روشن و شفاف بودن اهداف و مأموریتهای سازمانی نیز
بر اثربخشی حسابرسی عملکر د مؤثر است .این نتایج حاکی از این خواهد بود که عدم تعیین اهداف
و ماموریت های سازمانی به احتمال زیاد ممکن است گسیختگی در فرایندهای مختلف واحد مورد
بررسی و همچنین کاهش حس تعهد و تعلق سازمانی کارکنان را به همراه داشته باشد ،لذا انتظار
میرود در واحدهایی که استراتژی و اهداف سازمانی مشخص و شفافی وجود ندارد ،انگیزه الزم
برای عمل به کلیه توصیه های حسابرسان و ایجاد بهبود در سازمان نیز وجود نداشته باشد .نتایج
حاصل از این تحقیق با برخی نتایج تحقیق مورین ( )2771که تعهد سازمانی را به عنوان یکی از
عوامل اجرای موفقیتآمی ز حسابرسی عملکرد بیان کردهاند ،همسو بوده و نشان میدهد ،همانطور
که فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی ارتباط معنیداری دارد ،فرهنگ سازمانی نیز بر اثربخشی
حسابرسی عملکرد مؤثر است.
با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد میشود واحدهای مورد رسیدگی با ارتقای ویژگیهای مختلف
فرهنگ سازمانی و ترویج فرهنگ سازمانی مبتنی بر تغییر و فرهنگ انتقادپذیری ،ضمن بهبود
روابط با حسابرسان عملکرد و همچنین کاهش تنش های احتمالی ،بستر الزم برای اجرای اثربخش
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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این حسابرسی را فراهم نموده و از سوی دیگر زمینه را برای پذیرش و اجرای توصیهها و
پیشنه ادات عنوان شده فراهم کنند .نهادینه شدن فرهنگ باالی سازمانی و تمایل آنها به تغییر و
ایجاد بهبود در کوتاهمدت ارتقای کارایی و بهره وری فرآیندهای عملیاتی با اهمیت و در بلندمدت
بهبود عملکرد سازمانی را به همراه خواهد داشت ،عالوه بر این هزینههایی که صرف حسابرسیهای
مختلف از جمله حسابرسی عملکرد مدیریت میگردد ،بیشترین اثربخشی را برای واحد مورد
رسیدگی به همراه خواهد داشت .ایجاد تغییر در واحدهای مورد رسیدگی ،واحدهای مختلف
سازمانی را درگیر خواهد نمود ،لذا برای باال بردن نرخ موفقیت در تغییرات ،هماهنگی و انسجام
بیشتر بین واحدهای سازمانی مختلف باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
با توجه به اینکه در تحقیقات قبلی تعهد سازمانی به عنوان یک متغیر تأثیرگذار شناخته شده
است ،در پژوهش های آتی بررسی ارتباط بین تعهد سازمانی بر اثربخشی حسابرسی عملکرد می-
تواند در دستور کار قرار گ یرد .سبک رهبری مدیریت از جمله متغیرهایی است که تأثیر آن بر رفتار
کارکنان ،عملکرد و تعهد سازمانی در تحقیقات قبلی به اثبات رسیده است ،لذا بررسی تأثیر سبک
رهبری مدیریت بر اثربخشی حسابرسی عملکرد میتواند ابعاد جدیدی از این موضوع را روشن سازد.
حسابرسان عملکرد ضمن ارائه گزارش خود در خصوص نتایج عملیات ،توصیههایی برای ایجاد
تغییر و بهبود در سازمانها ارائه میدهند ،اما در حقیقت میزان عمل به توصیههای حسابرسان که
یکی از معیارهای اثربخشی حسابرسی عملکرد میباشد تا حدود زیادی ممکن است تحت تأثیر
ویژگیهای شخصیتی مدیران واحد مورد رسیدگی از قبیل میزان ریسکپذیری ،نوع نگاه و میزان
مقاومت آن ها در برابر تغییر و مواردی از این دست قرار گیرد؛ بنابراین تأثیر ویژگیهای شخصیتی
مدیران واحد مورد رسیدگی بر اثربخشی حسابرسی عملکرد از زمینههای دیگر قابل بررسی می-
باشد .در نهایت تأثیر عوامل محیطی مانند همزمانی اجرای حسابرسی عملکرد با دیگر انواع دیگر
حسابرسی از جمله حسابرسی مالی ،حسابرسی مالیاتی و ...بر اثربخشی حسابرسی عملکرد از دیگر
موضوعاتی است که تحقیق جامعی در خصوص آن صورت نگرفته است ،دلیل انجام این تحقیق این
است که انجام همزمان چند نوع حسابرسی در یک واحد مورد رسیدگی به احتمال زیاد فرآیند
پاسخگویی توسط واحد مورد رسیدگی را تحت تأثیر قرار میدهد.
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