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 چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوي مـدل حسابرسـی عملکـرد مـدیران               

ي دولتی انجام شده است. روش ایـن مطالعـه از نـوع               ها اجرایی براي بانک 

اي و اجراي روش دلفی بـا         توصیفی و کیفی است که در دو مرحله کتابخانه  

 نفر از خبرگان انجام شده است. 22مراجعه به 

ها شناسایی و بعـد از آن         تطبیقی، فعالیت -در مرحله اول با رویکرد اکتشافی    

اي، محتوایـی و      عوامـل زمینـه       ها در سـه دسـته       هاي تأثیرگذار بر آن     مؤلفه

اند. با ترکیـب ایـن متغیرهـا چـارچوب مفهومـی              بندي شده   ساختاري طبقه 

پژوهش ارائه و طی سه دور دلفـی اعتبارسـنجی و مـدل نهـایی پژوهـش                  

 طراحی شد.

ضریب کندال  که (   دهد  می  مؤلفه نشان     22هاي این پژوهش، در مورد       یافته  

نظران اجماع و اتفاق نظر حاصل شده است. همچنیـن،     ) بین صاحب0/702

اي، ساختاري و محتوایی      بررسی نظرات خبرگان نشان داد که عوامل زمینه       

 بندي اعضاي پانل قرار گرفته است. به ترتیب  اول و دوم و سوم اولویت
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Abstract 
 

The purpose of this study was to design a model 
of the performance audit model for executives for 
government banks. The method of this study is 
descriptive and qualitative, which was carried out 
in two stages of the library and the implementation 
of the Delphi method by referring to 22 experts. 
In the first stage, with exploratory-adaptive 
approach, activities were identified and after that, 
the components affecting them were categorized 
into three categories of contextual, content and 
structural factors. By combining these variables, 
the conceptual framework of the research was 
presented and was designed in three rounds of 
Delphi Validation and the final model of the 
research.  
Findings of this study indicate that 22 components 
(Kendall coefficient of 0.702) have been consensus 
building among the owners. Also, the review of 
the experts' opinions showed that the underlying, 
structural and content factors are in the first, second 
and third order of priority panel members. 
  

   

 
 
Keywords: Performance Audit, Executives, Delphi, 
Field, Structural, Content. 

 
 
JEL Classification: M41 

Design and Compilation of the Audit Model of Performance of                                  
Executive Directors of Public Banks 

*S.A. Ahmadi, A. Roozbahani 

١. Professor in Public Administration, Payame Noor Universit, Iran. 
٢. PhD. student of Public Administration, Payame Noor University, Iran. 

 حسابداري دولتی
)41-54( 97)، بهار و تابستان 8(پیاپی  2سال چهارم، شماره   

Governmental Accounting 

Vol. 4, No. 2 (Series. 8), Spring & Summer 2018 (41-54) 

     
 Corresponding Author: S.A. Ahmadi * اکبر احمدي سید علی* نویسنده مسئول: 

 E-mail: a.ahmadi@gmail.com 



  97)، بهار و تابستان 8(پیاپی  2دو فصلنامه حسابداري دولتی؛ سال چهارم، شماره 

 

42 

 مقدمه

کوشـند از نظـارت       در دنیاي امروز مدیران پیشتاز همواره مـی       

دسـت    دقیق و ارزیابی عینی وظایف خود اطمینـان الزم را بـه           

آورند. آنان همراه با اسـتفاده از ابزارهـاي موجـود، از خـدمات              

کارشناسان و متخصصان براي تعیین راهکارهاي مناسب براي   

کننـد. حسابرسـان عملکـرد        حل مشکالت خـود اسـتفاده مـی       

مدیریت، بـا ارزیـابی عملکردهـاي واحـد تجـاري، شناسـایی             

هـاي بهبـود عملیـاتی و ارائـه پیـشنهادهاي عملـی و                فرصت

ایفـا کننـد. آنـان        توانند نقش مؤثري در این زمینـه        سازنده می 

هاي سودمندي براي مدیریت در اختیار دارند و اسـتفاده            تجربه

هـاي مثبـت      توانـد ضـمن تقویـت جنبـه         ها مـی    از خدمات آن  

ها و پیشنهادهایی براي حـل        مدیریت، منجر به دریافت توصیه    

مسائل، غلبه بـر مـشکالت و بهبـود کیفیـت اداره واحـدهاي              

 ).1382تجاري شود (رحیمیان، 

در واقع منشأ تحول حسابرسی عملکرد مدیریت بـه قـرن          

به بعد حسابرسان داخلی حـوزه   1941گردد. از سال  باز می 19

انـد و از واژه      عملیات خود را فراتر از حسابرسی مالی قـرار داده  

عملیات و حسابرسی عملیـاتی بـراي توضـیح فعالیـت جدیـد             

 ).1377استفاده نمودند (نیکخواه آزاد، 

ــار در ژوئــن  از عبــارت حسابرســی  1945بــراي اولیــن ب

عملکرد مدیریت (عملیاتی) توسط فردریک اي مینتز اسـتفاده         

شد. نخستین مقاله در رابطه با حسابرسی عملکرد مدیریت در           

توسط آرتوراچ کنت در مجله حـسابرس داخلـی           1948مارس  

 ).  1984انتشار یافت (فلشر،

طور رسمی نقطـه شـروع مفهـوم حسابرسـی عملکـرد              به

عنوان حوزه جدید حسابرسی، انتشار اسـتانداردهاي         مدیریت به 

توسـط دیـوان      1972هاي دولـتی در سـال       حسابرسی سازمان 

محاسبات آمریکا است که بعدها به کتاب زرد مشهور شد و در            

آن بر انجام حسابرسـی کـارایی و اثربخـشی تأکیـد نمـوده و               

هـاي عمومـی الزامـی نمـوده اسـت            تسري آن را در دسـتگاه     

 ). 2005(بختیاري، 

براساس مدارك موجود، شرکت گروپ در آلمان در سـال     

نوعی حسابرسی عملکرد مدیریت را اجـرا کـرد. بدیـن             1985

ترتیب که از حسابرسان خواست تا بررسی کنند که آیا قوانین،           

هـا و معـامالت طبـق ضـوابط و تـوأم بـا                مشی    قراردادها، خط 

موفقیت به اجرا درآمده است یا خـیر؟ آنـان چـه پیـشنهاداتی              

 هاي موجود دارند. براي بهبود رویه

ویــژه دیــوان  هــاي اخــیر نهادهــاي عمومــی بــه در ســال

در   2و انجمـن حـسابداران رسـمی امریکـا          1محاسبات امریکـا  

 اند.  هاي انجام آن بسیار مؤثر بوده توسعه رویه

دهد در ایران، سـازمان       عمل آمده نشان می     هاي به   بررسی

هــایی بــود کــه موضــوع  حسابرســی یکــی از اولیــن ســازمان

هـاي    عنـوان یکـی از جنبـه        حسابرسی عملکرد مدیریت را بـه     

گـذاري کـرد. در       حسابرسی و خدمات مـشاوره مـدیریت پایـه        

در سال  3همین راستا پس از تشکیل کمیته حسابرسی عملیاتی

و چندین سال مطالعه و پژوهش در این زمینه در سـال              1995

مؤسسه حسابرسی عملیاتی مطابق با اساسنامه سازمان         2001

عنوان اولین متولـی اجـراي حسابرسـی عملکـرد            حسابرسی به 

مدیریت در بخش دولتی با رویکردي علمی مبتنی بـر آخریـن          

نـژاد،    استانداردهاي متداول در سطح دنیا تشکیل شد (صالحی       

2009.( 

مطالعه حاضر در جستجوي دستیابی به مدل جامعی است،      

که ضمن تشریح چگونگی و نحوه اجراي حسابرسی عملکـرد          

سـاز ایـن    هاي زمینـه  عوامل و مؤلفه مدیران اجرایی، مهمترین 

نوع حسابرسی را معرفی کنـد. بنـابراین، شناسـایی مراحـل و             

هــاي فراینــد حسابرســی عملکــرد مــدیران اجرایــی،   فعالیــت

بنـدي عوامـل مؤثـر بـر          شناسایی عوامل مؤثـر بـر آن، دسـته      

اي، محتوایـی و   حسابرسی عملکـرد مـدیریت در قالـب زمینـه     

عنوان اهداف فرعـی و تبـدیل آن بـه یـک مـدل         ساختاري به 

ها، هدف اصـلی      جامع حسابرسی عملکرد مدیران اجرایی بانک   

پژوهش تعریف شده است. بر اساس مسئله پـژوهش و سـؤال         

اصلی پژوهش مبنی بر چگونگی حسابرسی عملکرد مدیریت و 

نیز با پیروي از دو رویکرد فرایندي و محتوایی دو سؤال فرعی        

 شود: مطرح شده و با پاسخ به آن اهداف پژوهش برآورده می

هــاي اصــلی فراینــد حسابرســی  الــف) مراحــل و فعالیــت

 عملکرد مدیریت کدامند؟ 

ب) چه عواملی بـر حسابرسـی عملکـرد مـدیران اجرایـی          

 تأثیرگذار است؟

 
 مبانی نظري

در فرهنگ فارسی به معنی مجموعه کارهایی است           “عملیات ”

شود (فرهنگ روز سخن، دکتر  که براي هدف خاصی انجام می

 حسن انواري). 

  “عملیات   ”فرهنگ کهلر (فرهنگ واژگان امریکایی) کلمه       

هاي یک مؤسـسه بـه اسـتثناي معـامالت و            را به کلیه فعالیت 

کند. همچنیـن طبـق       رویدادهاي مالی و غیرمترقبه اطالق می     

اي   مجموعه   “عملیات ”  4استانداردهاي حسابرسی دولتی امریکا   

2. AICPA 
3. Committee On Oprerational And Management 

Auditing  
1. GAO 
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هایی است که سازمان در مسیر        از راهبردها، فرایندها و فعالیت    

 گیرد. تحقق اهداف خود به کار می

هـاي    در ادبیات علمی نیز حسابرسـی عملکـرد بـه شـیوه           

عنوان مثال (وارینگ و مورگـان،        مختلف تعریف شده است. به    

منـد و     عنـوان ارزیـابی نظـام         )، حسابرسی عملکرد را به    2007

ها یا فرایندهاي یـک برنامـه یـا یـک فعالیـت             هدفمند فعالیت 

هـا،    براي تعیین کارایی، اثربخشی و صـرفه اقتـصادي فعالیـت      

هـایی بـراي بهبـود        اند. این تعریف در کنار توصیه      تعریف کرده 

گـذاران، کـسانی را کـه مـسئول           کار مدیران، وزیران و قـانون     

ها یا اطمینان یافتن از حسابدهی بـراي فعالیـت            اجراي توصیه 

شـود. لـذا حسابرسـی عملکـرد          صحیح هستند نیز شـامل مـی    

ابزاري مهم است که شرایط را بـراي بهبـود حـسابدهی مهیـا           

کرده و به ایجاد نظام حاکمیتی پاسخگو در قبال منابع عمومی          

 کند. کمک می

حسابرسی عملیاتی فرایندي است با قاعده و منظم که بـه     

ارزیابی اثر بخشی، کـارایی و اقتـصادي بـودن عملیـات یـک              

هـاي مـدیریتی و گـزارش نهایـی           سازمان در چارچوب کنترل   

هـاي اصـالحی بـه        ارزیابی همراه با ارائه پیشنهادات و توصیه      

پردازد و نهایتا منجر بـه اسـتفاده بهینـه از             صالح می   افراد ذي 

وري آن خواهـد شـد (انجمـن          منابع سازمانی و ارتقـاي بهـره      

 ).2007حسابرسان داخلی آمریکا، 

حسابرسی عملیاتی، رسیدگی منظم به شـواهد و مـدارك          

یک سازمان دولتی، یک طرح، یک فعالیت یا یک وظیفـه بـه             

منظور ارزیابی مستقل عملکرد آن است. این نوع از حسابرسی، 

اطالعـاتی را جهـت ارتقـاي مـسئولیت پاسـخگویی دولـتی و       

گیري توسط واحدهایی که مسئولیت نظـارت و          تسهیل تصمیم 

دهد (دیـوان   انجام اقدامات اصالحی را بر عهده دارند، ارائه می 

 ).2007محاسبات امریکا، 

در نشریات و کتب مختلف تعاریف گوناگونی از حسابرسی         

ها سه محور اصلی این       عملیاتی ارائه شده است اما در اکثر آن       

باشـند کـه      تعریف کـارایی، اثربخـشی، صـرفه اقتـصادي مـی          

هـاي حسابرسـی عملیـاتی یـا سـه رأس مثلـث               عنوان پایه   به

 ).2010حسابرسی عملیاتی قلمداد شده است (بزرگ اصل، 

دیوان محاسبات انگلستان این سه مؤلفه را به صورت زیر          

 ):2005کند (نخبه فالح،  تعریف می

حداقل کردن بهاي تمـام شـده منابـع           صرفه اقتصادي:   -

مورد نیاز یا مصرفی با توجه به کیفیت مورد نظـر (مـصرف بـا       

 توجیه اقتصادي).

حداکثر ستانده با میزان نهاده ثابـت یـا سـتانده             کارایی:  -

 ثابت با حداقل نهاده ممکن (مصرف خوب).

مقایــسه نتــایج مــورد نظــر و نتــایج واقعــی  اثربخــشی:  -

 ها (مصرف هوشمندانه). ها یا سایر فعالیت ها، برنامه پروژه

سازمان حسابرسی ایران این سه مؤلفه را به صـورت زیـر            

 ):2005کند (بنی فاطمی،  تعریف می

 میزان دستیابی به اهداف.اثربخشی:  -

دست آمده از عملیات (ستانده) به        نسبت نتایج به  کارایی:    -

 منابع مصرف شده (داده).

تالش در جهت حـداقل کـردن هزینـه         صرفه اقتصادي:     -

تحصیل و استفاده از منابع سازمان بـا حفـظ کیفیـت مناسـب              

(انجام کار به بهترین روش به وسـیله افـراد حـائز شـرایط در               

 مکان و زمان مناسب).

 

 پیشینه پژوهش

دهد مطالعات متعـددي دربـاره        مرور ادبیات پژوهش نشان می    

حسابرسی عملکرد مدیریت انجام شده که هـر کـدام از زاویـه         

اي از    متفاوت موضوع را مـورد بررسـی قـرار دادنـد، در دسـته             

مطالعات محققان بـا تمرکـز بـر جریـان حسابرسـی عملکـرد              

ها و مراحل انجام حسابرسی عملکرد مدیریت         مدیریت، فعالیت 

هاي حسابرسـی     ها و روش    را مطالعه کرده و در برخی نیز رویه       

کارهـاي الزم بـراي       و  عملکرد مدیریت را بررسی نموده و سـاز       

). در  1این نوع حسابرسی را مـورد توجـه قـرار دادنـد (جـدول       

دسته دیگر از مطالعات به تشریح مفاهیم و تعاریف حسابرسـی        

ــه  ــی و مؤلف ــدیران اجرای ــی  عملکــرد م ــدي آن یعن هــاي کلی

طـور    اثربخشی کارایی و صرفه اقتـصادي پرداختنـد و نـیز بـه            

هایی همچون استقرار نظام حاکمیت شرکتی و  جداگانه و مؤلفه 

 .)2اند (جدول  ریزي عملیاتی تأکید ویژه نموده مفهوم بودجه

 

 مطالعات فرایندي حسابرسی عملکرد مدیران اجرایی

هـاي خطــی حسابرسـی عملکــرد    مطالعـات فراینـدي و مــدل  

مدیریت بر جریان و مراحل فرایند حسابرسی عملکرد مدیریت         

انجـام عملیـات حسابرسـی          توجه داشته و بر چگونگی و نحوه    

ها و اقدامات الزم براي انجام این نوع         عملکرد و نیز بر فعالیت    

حسابرسی تأکید دارند. در رویکرد فراینـدي، بررسـی عملکـرد           

هاي  مدیریت یک فرایند ترتیبی و متوالی است و شامل جریان         

ها و وظایف مکملی است کـه بایـد همزمـان            موازي از فعالیت  

انجام شده و مستلزم فراهم شدن شرایط فنی، کار یـا اهدافـی          

است که در مسیر حسابرسی عملکرد مدیریت باید محقق شود          

تا این نوع حسابرسی به صـورت کـارا، اثـربخش و بـا صـرفه                

 اقتصادي انجام پذیرد. 

 

 مطالعات محتوایی حسابرسی عملکرد مدیران اجرایی

در حالی که همواره کانون توجه مطالعـات فراینـد حسابرسـی            
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هــا، مراحــل و اجــراي ایــن نــوع  عملکــرد مــدیریت، فعالیــت

طـور کلـی      حسابرسی و چگونگی و نحوه انجام آن بوده اما به         

سـاز،    تمرکز اصلی مطالعات محتوایی، شناسایی عوامـل زمینـه      

هاي پژوهـشی در مـورد       تأثیرگذار و شرایطی است که به یافته  

کند. بخشی از ادبیات ایـن نـوع         این نوع حسابرسی کمک می    

حسابرسی شامل تحقیقاتی است که عوامل کلیدي مـرتبط بـا           

هــا را شناســایی  حسابرســی عملکــرد مــدیران اجرایــی بانــک

 نمایند. می

هـاي بـه اصـطالح کـارکردي، یـک            به این ترتیب مـدل    

کنند که بایـد حمایـت شـده و          مجموعه از روابط را توصیه می     

ــات    ــارایی و اثربخــشی عملی ــزایش ک ــه منظــور اف ــرایط ب ش

حسابرسی عملکرد مدیریت را تأمین نماینـد. در ایـن بخـش،            

سعی بر آن است تا مطالعات مختلفی در زمینه بررسی عوامـل       

کلیدي مؤثر بر عملیات حسابرسـی عملکـرد مـدیران اجرایـی            

 تطبیق فرایند حسابرسی عملکرد مدیران اجرایی به استناد به منابعمطالعه تطبیقی اجزاي چارچوب مفهومی  .1جدول 

 . تهیه گزارش4. رسیدگی تفصیلی، 3هاي مدیریت،  . بررسی و آزمون و کنترل2. بررسی مقدماتی، 1
رضا شباهنگ سازمان 

 )1398حسابرسی نشریه (

هـاي   . بـسط و تکمیـل یافتـه       4. مرحله اجراي عملیـات،      3هاي حسابرسی،    . تدوین و برنامه   2ریزي،    . برنامه 1

 حسابرسی
 )1380محمد مهیمنی (

.گزارشـگري حسابرسـی    3هـاي حسابرسـی،       . گردآوري شواهد و داده    2ریزي در حسابرسی عملکرد،       . برنامه 1

 عملکرد

دیوان محاسبات کل کشور                 

)1390( 

هاي   . ارزیابی عملکرد فعالیت   3. تعیین نهایی باالترین سطح اولویت،       2ریزي،    هاي مقدماتی و برنامه     . بررسی 1

. برگـزاري جلـسات بـا مـدیریت و کمیتـه            6. تدوین گزارش،    5. بررسی و تکمیل عملیات حسابرسی،       4مهم،  

 . پیگیري جهت انجام و اقدامات اصالحی7مدیره،  حسابرسی و هیئت

بورس اوراق بهادار تهران                  

)1389( 

 آوري و ارزیابی شواهد مرحله گزارشگري ریزي مرحله جمع مرحله برنامه
واحد حسابرسی عملیاتی 

 )1394سازمان حسابرسی (

هـاي ارزیابـی      . تکمیـل یافتـه    4. اجراي عملیـات،     3. تدوین برنامه حسابرسی،    2. شناخت برنامه حسابرسی، 1

 دهی . گزارش6. پیشنهاد، 5نتایج، 

محمدحسین ذوالفقار آرائی 

 )1394امید رمضانی (

. ارائه پیشنهاد،   4سازي،    . تجزیه و تحلیل و مستند     3. شناسایی واقعیت،    2ریزي و کنترل و سرپرستی،   . برنامه1

 . گزارشگري5
 )1376محمد جواد صفار (

. 4هـا،     . ابـالغ و اعـالم شـاخص       3. طراحی مدل ارزیابی عملکـرد،      2ها،  ها و دست . تدوین و بررسی رسالت1

. ابالغ نتایج ارزیـابی بـه ارزیابـی         6. مقایسه عملکرد واقعی با معیارهاي ارزیابی، 5گیري عملکرد واقعی،   اندازه

 . اقدامات اصالحی و بهبود عملکرد7شونده، 

)2010محمدرضا بنی فاطمی (  

  ها با مدل سه شاخگی با استناد به منابع) اجزاي چارچوب مفهومی (تطبیق متغیرها/مؤلفه. 2جدول 

زمینه
  

 مفهوم حسابرسی عملکرد مدیران اجرایی .1

 مفاهیم اثربخشی کارایی و صرفه اقتصادي در مدیریت .2

 قوانین و مقررات کمیته بال (کفایت سرمایه) .3

 ریزي عملیاتی) اهداف راهبردي و بودجه اي (بودجه .4

 بهاي تمام شده پول .5

 تأمین مالی پایدار .6

)، عمید، ا. 1392)، مهشید، ش. (1390شهرزاد، ف. (

)1390)، عادل آذر، م. (1385نیا، ق. ( )، طالب1387(

)، بزرگ 2010)، بنی فاطمی (1386، مهدوي، ا. (

)، رحیمیان، ن.  2002)، رایدر و هري (2010اصل (

)، 1984)، فلشر (2005)، نخبه فالح (1383(

 )2009صالحی نژاد (

ي
ختار

سا
 

 استقرار نظام حاکمیت شرکتی .1

 هاي اطالعاتی با مانده  سازي سیستم بانکداري الکترونیک، سیستم یکپارچه .2

 ها، سیستم مطالبات ها سپرده سیستم وثایق و امالك تملیکی، سهم بانک .3

 )1391)، حساس یگانه (1387بدري (

ی
حتوای

م
 

ي)
ساز

(توانمند
 وضعیت نیروي انسانی .1 

 تقویت انضباط اسالمیت و شفافیت .2

 هاي انسانی توسعه هدفمند سرمایه .3

 هاي اطالعات مدیریتی منابع انسانی سازي سامانه ایجاد و یکپارچه .4

 هاي خرد و کالن اقتصادي حمایت از فعالیت .5

 )1393حلیمی، م. (



 

 45 هاي دولتی طراحی و تدوین مدل حسابرسی عملکرد مدیران اجرایی بانک    : احمدي و روزبهانی

روي این نوع     هاي پیش   ها صورت پذیرد و موانع و چالش        بانک

گـذار در     حسابرسی شناسایی گردد. تا در نهایـت عوامـل تـأثیر    

ــورد      ــتخراج و م ــژوهش اس ــی پ ــارچوب مفهوم ــی چ طراح

 برداري قرار گیرد. بهره

 

مدل مفهومی حسابرسی عملکـرد مـدیران اجرایـی در          

 ها بانک

چارچوب مفهومی در تئوري مدیریت، درك یـک موضـوع یـا            

مفهوم یا حـوزه مطالعـه را تقویـت کـرده و بـا ارائـه سـاختار،            

 ).1385کند (عباسی،  گیري و اقدام را پشتیبانی می تصمیم

طـور کـه اشـاره شـد، نبـود یـک چـارچوب جامـع                  همان

ها خألیی است که در ادبیات       حسابرسی عملکرد مدیریت بانک 

وجـود دارد لـذا، مطالعــه حاضـر بـا شناســایی مراحـل فراینــد      

ها و بررسی عوامل مؤثـر بـر       حسابرسی عملکرد مدیریت بانک 

آن و نیز با تطبیق و تلفیـق نتـایج مطالعـات قبلـی، چـارچوب         

جامع براي بررسی و تحلیل فرایند حسابرسی عملکرد مـدیران    

) چارچوب پیـشنهادي    1نماید (شکل   ها را ارائه می    اجرایی بانک 

 دهد. را نشان می

گـیري از    بستر اساسی چارچوب مفهومـی پـژوهش، بهـره       

اسـت.، بـه      5)، ساختار، محتـوا و زمینـه      c3مدل سه شاخگی (   

اي بـراي     اعتقاد محققان، مدل سه شـاخگی چـارچوب جامعـه         

هاي راهبردي و توسعه رویـدادها و         درك بهتر و ارزیابی برنامه    

ها از    بندي مدل   هاي سازمان است. این مدل که در طبقه         پدیده

تواند همه مفاهیم و رویدادها و     هاي منطقی است، می نوع مدل 

هاي سازمانی را در قالب سه شاخه ساختار محتوا یا رفتار        پدیده

اي مورد بررسی، مطالعه و مورد تجزیه و تحلیـل قـرار              و زمینه 

 ). 2002دهد (میرزایی اهرنجانی، 

ها و متغیرهاي     اي، مؤلفه   عبارت دیگر، با معیار سه شاخه       به

هـا) در     کارساز (در حسابرسی عملکرد مدیران اجرایی در بانک       

بندي شـدند کـه بـه         هاي پژوهشی به نوعی خاص طبقه      یافته

شود. منظور از شاخص سـاختار همـه     اختصار ابعاد آن مرور می 

عناصر، عوامل و شرایط فیزیکی و غیرانسانی سازمان است که 

با نظم و قاعده قابل مطالعه، قالب و یا شماي فیزیکی و مادي            

 سازند. سازمان را می

شاخه محتـوا (رفتـاري)، شـامل مبحـث انـسان و روابـط              

انسانی در سازمان است که با هنجارهاي رفتاري، ارتباطـات و           

اند و محتواي اصـلی و محیـط          الگوهاي خاصی به هم پیوسته    

 دهند.  درونی سازمان را تشکیل می

منظور از شاخص زمینه، تمام شـرایط و عوامـل محیطـی            

است که بر سازمان محاط بـوده، بـستر مهـم رشـد و توسـعه                

دهند. علت نامگذاري این مدل بـه نـام           سازمان را تشکیل می   

آن اسـت کـه ارتبـاط بیـن عوامـل سـاختاري،         “  سه شاخگی” 

اي به نحوي است که هیـچ پدیـده یـا رویـداد               رفتاري و زمینه 

 .6تواند خارج از تعامل این سه شاخه صورت گیرد سازمانی نمی

طور که اشـاره شـد، بـه منظـور طراحـی چـارچوب                همان

شود.   اي کمک گرفته می     مفهومی پژوهش، از نظریه سه شاخه     

همچنین، مطالعه و بررسی ادبیات موجـود، بیـانگر دو رویکـرد     

فرایندي و محتوایـی بـه مقولـه حسابرسـی عملکـرد مـدیران          

ها است بر این اسـاس بـراي تحقـق حسابرسـی              اجرایی بانک 

عملکرد مدیران اجرایی، فرض بر این است که بـا تمرکـز بـر              

سـاز   جریان این نوع حسابرسی، عوامل شکل دهنـده و زمینـه          

گــیري بــراي ایــن نــوع  بایــد مــشخص شــوند تــا در تــصمیم

 حسابرسی به کار گرفته شوند.

از این رو مهمترین عوامـل مؤثـر در حسابرسـی عملکـرد             

ها نیز با مراجعه به مطالعات قبلی احـصاء          مدیران اجرایی بانک  

هاي هـر مؤلفـه/متغیر در چـارچوب و ابعـاد      و بر اساس ویژگی 

). بـا ترکیـب     2بنـدي شـد (جـدول        اي طبقـه  الگوي سه شاخه 

اي، ســاختاري و  متغیرهــا و ایجــاد ســه بعــدي عوامــل زمینــه

 ).1محتوایی چارچوب مفهومی پژوهش ارائه شده است (شکل 

 

 ابعاد محتواي چارچوب مفهومی

توانـد نگـرش      مرور ادبیات و بررسی نتایج مطالعات پیشین می       

تري را براي ورود بـه موضـوع پیـشبرد            تر و واقع بینانه     مناسب

ــک   ــی بان ــدیران اجرای ــرد م ــی عملک ــش  حسابرس ــا در بخ ه

طور که تجربیـات سـایر کـشورها          دانشگاهی ایجاد کند. همان   

دهد، جهت دسـتیابی بـه ایـن هـدف الزم اسـت بـا              نشان می 

تر، مجموعه شـرایط و عوامـل مؤثـر بـر فراینـد               نگرش وسیع 

نیازهـاي   هـا و پیـش     حسابرسی عملکرد مدیران اجرایی بانـک     

تـر پیـشرفت     عبارت روشن   مختلف آن مورد توجه قرار گیرد. به      

هـا مـستلزم      عملیات حسابرسی عملکرد مدیران اجرایی بانـک      

هـا و    این است که از یکطرف بخش دانشگاهی بایـد ظرفیـت          

هاي الزم جهت ایـن نـوع حسابرسـی و انتقـال نتایـج               قابلیت

هـاي    تحقیقات را در خود ایجاد کند و توانایی اصالح سیاسـت          

هـاي الزم را    تحقیقاتی، نهادسازي، کسب تخـصص و مهـارت   

هـاي کـالن      داشته باشد و از طرف دیگـر الزم اسـت محیـط           

اقتصادي سیاسی و قانونی کـشور شـرایط مـساعدي را بـراي             

حسابرسی عملکـرد مـدیریت و انتقـال فنـاوري آن از بخـش              

 ها، صنایع و غیره را فراهم سازد. ها، بانک دانشگاهی به شرکت

4. GAGAS 5. Co-Structure, Content and Conteext  
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 ابعاد فرایندي چارچوب مفهومی

هاي مدیریتی مختلفی در ادبیات علمی ارائه شـده اسـت.         مدل

براي مثال، مدل حاکمیت مؤثـر یـا مـدل سیـستم حـسابدهی        

) و... . در    2007دولتی، مدل خدمات عمومـی (وارنینگ مرگان،    

ــتی و   ــه ابــزار مــشترك و رایــج بــراي مــدیران دول ایــن مقال

حسابرسان عملکرد را تحلیل و مدل منطقی برنامه را بررسـی           

کنیم. حسابرسی عملکرد با همان مفاهیم مدیریت عملکرد          می

ریزي، نظارت ارزیابی چگونگی استفاده از منابع         و اصول برنامه  

وسـیله مـدیران      هـا، کـه بـه       عمومی براي دستیابی بـه هـدف      

رود، ســروکار دارد. مفــاهیمی از قبیــل  کــار مــی هــا بــه برنامــه

ها، نتایج و آثار و نیز همبـستگی   ها، خروجی ها، پردازش  ورودي

هاي کارایی، اثربخشی و صرفه اقتـصادي، ابـزار           ها با هدف    آن

مشترك براي مدیران عمومی و حسابرسان عملکرد هستند که  

 ).2007نشان داده شده است (وارنینگ مرگان،  1در نمودار 

امروزه ارزیابی کارایی، اثربخشی و صـرفه اقتـصادي بایـد      

بخشی از فرایند عادي مدیریت هـر واحـد تجـاري در بخـش              

عمومی و خصوصـی باشـد و مـدیران، بررسـی عملکردهـا را              

هـا    هاي خود بـراي کنـترل فعالیـت         عنوان یکی از مسئولیت     به

تلقی کنند و ارزیابی مستقل عملکرد مـدیران از طریـق واحـد             

ــیرد    ــورت گ ــرد ص ــا حسابرســان عملک ــی ی حسابرســی داخل

 ).1382کاشی،  فاطمی (بنی

ها) و    ها)، کاال و خدمات (خروجی     لذا سازمان بر منابع (داده 

ها بـراي     کند که در آن داده      میزان آن (قابلیت تولید) تأکید می     

ها شـامل     روند. ابعاد خروجی    کار می   ها به   تولید یا تهیه خروجی   

ها به مشتریان داخلی یا خارجی        کمیت و کیفیت است. خروجی    

یابنـد.    در محدوده متغیرهاي مرتبط با سطح خدمات انتقال می        

هاي تولید شده اشـاره       کمیت به مقدار و حجم یا تعداد خروجی       

هـا    هـاي متعـدد خروجـی       دارد. کیفیت به خصوصیات و ویژگی 

موقع بودن، ایمنی و راحـتی خدمـت          مثل اتکاپذیري، دقت، به   

کند. با این حال حسابرسـی عملکـرد ضـمن آن کـه               اشاره می 

نشانگر ارزیابی فراینـدهاي مـدیریت عملکـرد اسـت، از یـک             

کند که اجزاي فرایندها و       مجموعه مفاهیم دیگري استفاده می    

کند. نکته کلیـدي ایـن مفهـوم         هاي آن را توصیف می  خروجی

 دهنده آن است. هاي حسابرسی و عناصر تشکیل یافته

 

 روش پژوهش

روش انجام این پژوهش از نوع کمی است. نـوع پـژوهش بـر         

دسـت    باشد و بر اساس چگونگی بـه        اساس هدف کاربردي می   

هاي مورد نیاز، پژوهش حاضر از نوع توصـیفی و از           آوردن داده 

آوري اطالعات از     شود. براي جمع شاخه پیمایشی، محسوب می 

روش میدانی استفاده شده است به این ترتیب که ابتـدا بـراي             

گیري حسابرسی عملکـرد      هاي مؤثر بر شکل     شناسایی شاخص 

هـا (متغیرهـاي      مدیریت با بررسی پیـشینه پـژوهش، شـاخص        

هـا و   پژوهش) شناسایی و سپس بـراي تکمیـل ایـن شـاخص     

اي براسـاس تکنیـک دلفـی      نامـه  هـا پرسـش   نهایی نمودن آن 

توسط محقق طراحی گردید و طی سه مرحله در میان خبرگان 

هاي نهایی، بـا توجـه بـه          توزیع شد. سپس با توجه به شاخص    

تر رابطه میان عوامل نهـایی مـشخص شـد.            مطالعات گسترده 

درپـی مـورد     هـاي پـی   سپس این مدل طراحی شده با مصاحبه 

تأیید نظر خبرگان حرفه و دانـشگاه قـرار گرفـت. بعـد از ایـن          

 ها چارچوب مفهومی حسابرسی عملکرد مدیران اجرایی بانک. 1شکل 
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مرحله با توجه بـه نظـر خبرگـان و مطالعـات میـدانی مـیزان                

اثرگذاري متغیرها بر یکدیگر مشخص گردید و با توجه به این           

ها   نویسی مدل صورت گرفت و در نهایت خروجی         اعداد فرمول 

 مورد تأیید نظر خبرگان قرار گرفت.

 

 آماري  جامعه

مجموعه واحدهایی که حداقل در یک صفت مشترك باشـند،          

دهند. جامعه آمـاري بـه کـل          یک جامعه آماري را تشکیل می     

خواهـد بـه      افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقـق مـی     

ها بـپردازد یعـنی همـه اعـضاي واقعـی یـا               پژوهش درباره آن  

هـا    هـاي پـژوهش را بـه آن         مند هستیم یافته  فرضی که عالقه 

 تعمیم دهیم.  

با توجه به موضوع تحقیق کـه طراحـی مـدل حسابرسـی      

ها است، جامعه آمـاري پژوهـش         عملکرد مدیران اجرایی بانک   

نظران در زمینه حسابرسی عملکرد مـدیریت و     حاضر را صاحب 

نفر)، محققان و دانشجویان      4ها (  اعضاي هیئت علمی دانشگاه 

نفر)، مدیران سـتادي سـازمان حسابرسـی کـل            3دوره دکترا (  

نفر)، رئیس و اعـضاي هیئـت نـاظر بانـک مرکـزي                     8کشور ( 

نظـران مقولـه حسابرسـی        نفر)، صـاحبان کتـاب و صـاحب       3( 

عملکرد مدیریت و اعضاي شوراي مرکزي جامعـه حـسابداران     

 نفر) تشکیل دادند. 4رسمی ایران (

تعداد مناسب اعضاي پانل و حجم نمونه در مطالعه دلفـی           

نکته مهمی است که در تشکیل پانل باید بـه آن توجـه کـرد.               

گـیري دیگـر، حجـم نمونـه و          همچنین مانند هر نـوع نمونـه      

عواملی مانند امکان دسترسی بـه افـراد، زمـان الزم و هزینـه              

گردآوري اطالعات بستگی دارد. هرچند تعداد اعضاي پانل در         

تا ارقام مختلف متغیر بوده اسـت         10هاي پیشین بین     پژوهش

اما وقتی میان اعضاي پانل تجانس وجود داشته باشـد حـدود             

عضو توصیه شـده اسـت. بعـضی محققـان متذکـر              20تا    10

نفر براي ارائه اطالعات کافی اسـت و      30شوند که معموال   می

ها تکـراري شـده و اطالعـات جدیـدي            ها پاسخ   با افزایش آن  

 ). 1387شود (احمدي و همکاران،  اضافه نمی

کننـدگان همگـن باشـند       در مطالعه دلفی چنانچه شـرکت     

نمونه بـراي انجـام دلفـی کـافی خواهـد بـود              15تا    10تعداد  

)، بررسـی مطالعـات و مقـاالتی کـه          1391(تبریزي و غریبی،    

دهنـد تعـداد     شناسی دلفی را انتخاب کردنـد نـشان مـی           روش

نفر بوده است. بر همین اساس و بـراي     12تا  10خبرگان بین  

دهنـدگان    حفظ اعتبار پژوهش و با در نظر گرفتن ریزش پاسخ         

نفر شناسایی شده و پـس از فیلتـر           40در طول مطالعه، حدود     

نفـر    22هـاي مـورد نظـر فهرسـتی از          کردن و اعمال شاخص 

 اعالم شده است.

 

 فرایند پژوهش

در این پـژوهش ابتـدا موضـوع حسابرسـی عملکـرد مـدیران              

هـاي آن مطالعـه و بـا مـرور            ها و ابعاد و جنبه    اجرایی در بانک 

ادبیات مراحـل فراینـد حسابرسـی عملکـرد مـدیران اجرایـی             

ها و عوامل مؤثر بر آن استخراج شد. بـر اسـاس تعریـف       بانک

موضوع اعضاي پانل دلفی در سه مرحله و با اسـتفاده از روش           

 گیري غیراحتمالی شناسایی و انتخاب شدند.  نمونه

همزمان با شناسایی و تعیین اعضاي پانل و مالقات اولیه           

با تعدادي از آنان و توضیح مطالب استخراج شـده از ادبیـات و    

هـا، اقـدامات و      نیز با کمک اساتید محترم فهرستی از فعالیـت        

هـا     عوامل مؤثر بر حسابرسی عملکرد مـدیران اجرایـی بانـک          

تهیه گردید. پس از تعیین اعضاي پانل، سه دوره روش دلفـی            

 چرخه ورودي و خروجی . 1نمودار 



  97)، بهار و تابستان 8(پیاپی  2دو فصلنامه حسابداري دولتی؛ سال چهارم، شماره 
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هاي هر دور به روش حـضوري و بـه شـیوه                نامه  انجام پرسش 

 آوري شد. الکترونیکی توزیع و جمع

هــا و عوامــل مؤثــر بــر  در دوره اول، فهرســتی از فعالیــت

حسابرسی عملکرد مـدیران اجرایـی کـه از مطالعـات پیـشین             

استخراج شده بود، در اختیار تمام اعضاي پانل قرار گرفـت تـا            

 میزان اهمیت هر یک را مشخص کنند. 

هـا و     بـر فعالیـت     ها خواسته شد تـا عـالوه   همچنین، از آن 

هاي مورد نظر خود را در این فهرست          هاي موجود، مؤلفه    مؤلفه

هـاي بـاز در       هـاي سـؤال     اضافه و پیشنهاد کنند. بررسی پاسخ     

هـا یـا عوامـل       هاي دوره اول نشان داد که فعالیـت    نامه  پرسش

دهندگان با عوامل موجود و شناسایی        پیشنهادي از سوي پاسخ   

ها بـه    شده از ادبیات از نظر مفهومی یکسان نبوده و لذا مؤلفه          

 دوره دوم اضافه گردید.  نامه پرسش

در تمام مراحل، تعیین میزان اهمیت عوامل در قالب طیف 

هاي  لیکرت در هر دوره نیز در مقابل هر عامل، میانگین پاسخ          

هاي پیش و پاسخ هر فرد نیز به صـورت            اعضاي پانل در دوره   

 رسید.  جداگانه به آگاهی می

با توجه به اینکه مقیاس به کار رفته در این مطالعه، یـک             

  هاي: و شامل گزینه اي و طیف لیکرت درجه 5مقیاس 

 تأثیر بسیار زیاد، -1

 تأثیر زیاد،  -2

 تأثیر متوسط، -3

 تأثیر کم،-4

 تأثیر بسیار کم، بود.-5

طرف یا خنثی انتخاب شد. در   عنوان بی به 3بنابراین نقطه  

و   3تـا     1این حالت، مطالعه داراي دو محدوده عدم موافقت از     

 تعریف شد. 5تا  3محدوده موافقت از 

هاي اول میانگین پاسـخ         نامه  از آنجا که در تحلیل پرسش     

ــؤال ــاي  س ــت        28و  16و  15و  14و  6ه ــدوده موافق در مح

قرار نگرفت از این رو، همه این عوامل بـراي دور دوم حـذف              

 شدند. 

دوره دوم همـراه بـا نظـرات قبلـی و               نامـه   ترتیب پرسش 

در اختیار هـر     میانگین نظرات خبرگان پانل در دوره اول دلفی       

 یک از اعضاي پانل قرار گرفت.

در دوره سوم نیز نظرات هر یک از اعضا در دوره قبـل در              

ها خواسته شـد تـا        اختیار سایر اعضا قرار گرفته و دوباره از آن        

 هر یک از عناصر ارزیابی شوند.

پس از پایان این و دستیابی بـه اتفـاق نظـر انجـام روش               

ــایی   ــل و نه ــا تکمی ــی ب ــت  دلف ــازي فعالی ــد         س ــاي فراین ه

ها و عوامل مؤثر بر آن خاتمه         حسابرسی عملکرد مدیران بانک   

 یافت.

 بررسی شرط توقف: آزمون کندال

در پژوهش حاضر براي بررسی میزان اتفاق نظر و هماهنگـی           

نظرات اعضاي پانل از آزمون کنـدال و از ضـریب هماهنگـی             

  استفاده شد. این ضریب مقیاسـی بـراي تعییـن درجـه       7کندال

شـی یـا      nهماهنگی و موافقت میان چندین دسته مربوط بـه     

عنوان آمار ارائـه      فرد است. آزمون عددي بین صفر و یک را به     

دهد مقدار صفر نشانگر عدم توافـق و عـدد یـک توافـق و        می

 ).1387دهد (نصیري،  همبستگی کامل را نشان می

براي انجام آزمون کندال در مرحله اول، فرضیات آزمـون          

عدم توافق بین نظـرات خبرگـان در          0Hطرح شد. در فرضیه     

هـاي    مراحل فرایند حسابرسی عملکرد مدیران اجرایی و مؤلفه       

توافق بین نظـرات خبرگـان         1Hتأثیرگذار بر آن و در فرضیه  

 SPSSافـزار     ادعا شد. در مرحلـه دوم آمـاره آزمـون بـا نـرم             

محاسبه شد. با توجه به اینکه مقدار بحرانـی معنـاداري بـراي             

در نظر گرفته شده اسـت و از       0/05آزمون فرضیات فوق برابر  

درصـد کمـتر اسـت.        5برابـر صـفر و از    sigآنجا کـه مقـدار    

هـاي    فعالیـت     رد و ادعاي توافق خبرگـان دربـاره       0H بنابراین

فرایند حسابرسی، حسابرسی عملکرد مدیران اجرایی و عوامـل     

) و  3مـورد پـذیرش قـرار گرفـت (جـدول             1Hمؤثر بر آن در     

) و نیـز    W=0/702مقدار ضریب محاسبه شده در دور پایانی (       

)، تفسیر مقادیر گوناگون ضـریب      4بر اساس اطالعات (جدول     

)، همـاهنگی و اتفـاق نظـر        1391کندال (سرلک و همکاران،     

زیاد و قوي دربـاره عوامـل مـورد مطالعـه بـه وجـود آمـده و                  

 .همچنین اطمینان زیاد نسبت به عوامل کسب شد

 
 هاي پژوهش یافته

آوري و تکمیـل شـد،        جمـع     نامه  پرسش  22در دوره اول تعداد     

سپس تجمیع و میانگین نظرات خبرگان پس از محاسبه مورد          

 تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

) بـرآورد   0/710(    نامـه   ضمنا مقدار آلفاي کرونباخ پرسـش     

درصـد بـوده و بـه         7شده است که این مقدار بیشتر از مقـدار          

 است.  نامه مفهوم تأیید پایایی پرسش

در این پژوهش ما بر اسـاس مقـدار کـشیدگی و چولگـی              

هـا پـرداختیم.      ها به بررسی نرمال یا غیرنرمال بـودن داده          داده

  نامـه   جداول پیوست مقدار تولید و کشیدگی سـؤاالت پرسـش         

شود مقدار آماره     طور که مشاهده می     کنند همان  اول را ارائه می   

) قـرار دارنـد     -2و    2براي شاخص تولید و کشیدگی در دامنه (       

هاي مربوط به هـر سـال را          توان نرمال بودن داده    بنابراین می 

 پذیرفت.

اکنون که ما مقدار میانگین نظرات خبرگـان را بـراي هـر        

6. Ibid 
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  وسـیله   توانیم بـه   ایم می  یک از سؤاالت پژوهش محاسبه کرده     

) به شناسایی میزان اهمیـت هـر   3مقدار میانگین طیف (مقدار  

ها بپردازیم. در این پژوهش بر اسـاس نظـرات            یک از شاخص  

هـا کمـتر از مقـدار         خبرگان، سؤاالتی که مـیزان میـانگین آن       

عنوان سؤاالت کـم اهمیـت شـناخته          باشد به   3میانگین طیف   

 گردند. شوند در نتیجه حذف می می

در این مرحلـه بـا توجـه بـه شـرایط بـه دسـت آمـده از                   

ــش ــه پرس ــش    نام ــی پرس ــه طراح ــه دور اول ب دور دوم   نام

پردازیم. با توجه به مقدار میانگین به دست آمده براي هـر              می

سـؤال    22شود که از بین       یک از سؤاالت پژوهش مشاهده می  

و   15و    14و    6سؤال یعنی سؤاالت شماره       5اول،      نامه  پرسش

داراي مقدار میانگین کمتر از مقـدار میـانگین طیـف       18و  16

که مبناي ارزیـابی مـا در ایـن پـژوهش اسـت)               3(یعنی عدد   

عنوان سـؤاالت کـم اهمیـت        باشند بنابراین این سؤاالت به  می

نظـر    هـا صـرف   توانیم در پژوهش از آن شود که می شناخته می 

توانند در   سؤال جدید را که می  5کنیم. همچنین خبرگان تعداد  

ها یعنی در فرایند حسابرسی عملکرد مـدیران اجرایـی       پژوهش

 .اند هاي خود  معرفی نموده  نامه ها مؤثر باشند را در پرسش بانک

 هاي جدید معرفی شده توسط خبرگان عبارتند از: شاخص

 استقرار نظام حاکمیت شرکتی اثربخش، -1

 تطبیق قوانین و مقررات، -2

 اي، منشور اخالقی رفتار حرفه -3

 استقرار نظام ارزیابی عملکرد مزایاي جبرانی، -4

 افزایش توان ثروت آفرینی، -5

 هاي خرد و کالن اقتصادي. حمایت از فعالیت -6

طراحـی شـده در گـام قبـل را       نامـه  در این مرحله پرسش 

دوم نتایـج       نامـه   براي خبرگان ارسال نموده و به همراه پرسش  

اول را نیز در اختیار خبرگـان          نامه کلی به دست آمده از پرسش 

قرار دادیم و در حقیقت در این مرحله تجمیع نظرات خبرگـان            

دور اول بـه        نامـه   و میانگین نظرات خبرگان را که در پرسـش        

دست آوردیم، را در اختیار خبرگان قرار دادیم. در این مرحله به 

تکمیل شـده دوره دوم پرداختـه و           نامه تجزیه و تحلیل پرسش 

هاي تکمیـل شـده هماننـد دوره            نامه  آوري پرسش   پس از جمع  

اول تجمیع و میانگین نظرات خبرگـان محاسـبه و سـپس بـه        

 آوري شده پرداخته شد.  هاي جمع تجزیه و تحلیل داده

خـبره و همچنیـن نحـوه         22هاي   ) تجمیع پاسخ5جدول ( 

محاسبه میانگین نظرات خبرگان و نحوه تجزیه و تحلیل نتایج   

دهـد.    دور اول نـشان مـی         نامه  براي هر سؤال را مشابه پرسش  

دهیـم. در ایـن دور شاخـصی          فرایند روش دلفی را ادامـه مـی       

دوره دوم اضـافه نگردیـد امـا            نامـه   توسط خبرگان به پرسـش    

) بـوده و از     3کمتر از سـطح اهمیـت (طیـف           22و    9سؤاالت  

گـردد،    دور سوم خـودداري مـی      نامه لحاظ کردن آن در پرسش 

 موارد حذف شده به ترتیب شامل موارد زیر است:

 هاي اعتباري، فعالیت  -1

 وثایق و اموال تملیک. -2

شـود میانگیـن      طور که مـشاهده مـی      همان 5طبق جدول  

، براي تمام سـؤاالت     18و    17نظرات خبرگان  به جز سؤاالت       

باشـد،    ) مـی  3پژوهش بیشتر از مقدار میـانگین طیـف (مقـدار           

  نامـه   ها و سؤاالت پرسـش     بنابراین به جز موارد مذکور شاخص  

کنندگان مهم و تأثیرگذار هـستند.    سوم در فرایند ارزیابی تأمین 

از طرف دیگر همانند دور قبل هیچ شـاخص جدیـدي توسـط             

خبرگان پیشنهاد نشده است. بنابراین بر اساس این نتایج ما به           

هـاي مؤثـر در فراینـد         هدف پژوهش یعنی شناسایی شـاخص     

ایم. اما هنوز باید شرط      کنندگان رسیده   ارزیابی و انتخاب تأمین   

اجماع یا توافق را نیز بررسی کنیم تا ببینیم آیا نسبت به همـه              

 ها) تجمیع حاصل شده است یا خیر.  سؤاالت (شاخص

طور کـه     براي بررسی شرط اجماع یا توافق خبرگان همان       

درصد خبرگـان     70در ابتداي کار توافق شده است باید حداقل    

هاي پاسخ براي هر سؤال داده       جواب یکسانی به یکی از گزینه  

 شرط مورد بررسی قرار گرفته است. این 6باشند. در جدول 

شـود تقریبـا در      طور که در این جدول مـشاهده مـی         همان

اند. بـه جـز       تمامی سؤاالت، خبرگان به توافق و تجمیع رسیده       

که مربوط به شاخص مقایسه بودجه با عملکرد          1سؤال شماره   

است. در باقی سؤاالت مقدار اجماع نظـرات خبرگـان بـر روي      

 آماره آزمون استاندارد شده .3جدول 

22 N 

0/702 Kendall's Wa 

293/403 Chi-Square 

19 df 

0/000 Asymp. Sig. 

a. Kendall's Coefficient of Concordance 

 W مقدار  تفسیر اطمینان نسبت به ترتیب عوامل

 0/1 اتفاق نظر بسیار ضعیف وجود ندارد

 0/3 اتفاق نظر ضعیف کم

 0/5 اتفاق نظر متوسط متوسط

 0/7 اتفاق نظر قوي زیاد

 0/9 اتفاق نظر بسیار قوي بسیار زیاد

 تفسیر مقادیر گوناگون ضریب کندال. 4جدول 
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 ها عوامل مؤثر بر حسابرسی عملکرد مدیران اجرایی بانک-نتایج سه دور دلفی. 5جدول 

 ها هاي مؤثر بر حسابرسی عملکرد بانک عوامل و مؤلفه سه شاخگی ردیف
 دور سوم دور دوم دور اول

 میانگین میانگین میانگین

1 

  اي عوامل زمینه 

 4/73 4/14 4/27 مقایسه بودجه با عملکرد

 4/09 4/14   تطبیق قوانین و مقررات 2

 4/32 4/32 4/41 نسبت کفایت سرمایه 3

 4/09 4/14   تطبیق قوانین و مقررات 4

 4/23 4/23   افزایش توان ثروت آفرینی 5

 حذف  حذف  2/91 پولشویی 6

 3/73 4/73 3/05 1404انداز  عملکرد بانک در حوزه اقتصاد مقاومتی و سند چشم 7

 4/73 4/73 4/59 بهاي تمام شده پول هر بانک 8

 حذف 2/59 4/41 ریسک و فعالیت اعتباري و اعتبار سنجی 9

10 

  عوامل محتوایی

 4/14 4/14 4/45 هاي عملیاتی اهداف راهبردي و برنامه

 4/05 4/05   اي منشور اخالقی و رفتار حرفه 11

 4/09 4/09   هاي خرد و کالن حمایت از فعالیت 12

 3/23 3/23   وضعیت و ساختار نیروي انسانی 13

 حذف  حذف  2/27 بازاریابی و امور مشتریان 14

 حذف  حذف  2/95 بازدهی شعب 15

 حذف  حذف  2/68 دعاوي حقوقی و کیفري 16

 4/77 4/55   استقرار نظام حاکمیت شرکتی 17

 4/59 4/59   استقرار نظام ارزیابی عملکرد مزایاي جبرانی 18

 4/77 4/77 4/45 ها سهم بانک در بازار سپرده 19

 4/05 4/05 4/45 هاي هر بانک ترکیب سپرده 20

 3/73 3/73 4/09 ها سرانه سپرده 21

 حذف 2/86 4/05 وثایق و اموال تملیکی 22

 3/59 3/59 4/18 تسهیالت و مطالبات از دولت 23

 4/68 4/68 3/64 الملل فعالیت ارزي و بین 24

 3/77 3/77 4/05 بانکداري الکترونیک 25

 3/82 3/82 4/23 هاي ارزي و ریالی نامه ضمانت 26

 3/77 3/77 4/05 اوراق بدهی 27

 حذف  حذف  2/77 وضعیت تسهیالت اعطایی مصوب 28

  عوامل ساختاري
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 0/68 15 4/32 7 15    مقایسه بودجه با عملکرد 1

 0/86 19 4/14 3 19    هاي عملیاتی اهداف راهبردي و برنامه 2

 0/77 17 4/77 17 5    استقرار نظام حاکمیت شرکتی 3

 0/77 17 4/77 17 5    تطبیق قوانین و مقررات 4

 0/91 20 4/09 2 20    استقرار نظام ارزیابی عملکرد مزایاي جبرانی 5

 0/91 20 4/09 2 20    اي منشور اخالقی و رفتار حرفه 6

 0/77 17 4/77 17 5    نسبت کفایت سرمایه 7

 0/77 17 4/23 5 17    افزایش توان  ثروت آفرینی 8

 0/86 19 4/86 19 3    هاي خرد و کالن حمایت از فعالیت 9

 0/82 18 4/18 4 18    1404انداز  عملکرد بانک در حوزه اقتصاد مقاومتی و سند چشم 10
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 0/82 18 4/09 3 18 1   ها سهم بانک در بازار سپرده 11

 0/77 17 4/73 17 4 1   هاي هر بانک ترکیب سپرده 12

 0/86 19 3/86  19 3   ها سرانه سپرده 13

 0/86 19 4/14 3 19    بهاي تمام شده پول هر بانک 14

 0/82 18 3/18  4 18   تسهیالت و مطالبات از دولت 15

سایر
 

 0/77 17 3/23  5 17   بانکداري الکترونیک 16

 0/82 18 2/82   18 4  هاي ارزي و ریالی نامه ضمانت 17

 0/91 20 2/91   20 2  اوراق بدهی 18

 0/82 18 4/18 4 18    وضعیت و ساختار نیروي انسانی 19
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بیــنی شــده در اســناد باالدســتی نظــام  هــاي پیــش و اولویــت

هاي  جمهوري اسالمی ایران و نیاز جامعه دانشگاهی از ویژگی        

برجسته پژوهش حاضر است. ساماندهی و مطالعات گذشـته و          

انسجام بخشی به ادبیات موجود در قالب یک چارچوب جامـع           

 شود. هاي پژوهش حاضر محسوب می نیز از دیگر ویژگی

منـدي   نظمی موجود در ادبیات امکان بهره      پراکندگی و بی  

طوري که در این پژوهش،       از نتایج آن را مشکل ساخته بود، به 

هاي محتوایی و فرایندي در ادبیات مـدیریت،         با الهام از تئوري 

مطالعات قبلی درباره حسابرسی عملکرد مدیریت در دو دسـته          

بنــدي شــده و ضــمن  مطالعــات فراینــدي و محتوایــی طبقــه

ساماندهی مطالعات موجود هدفمندسازي مطالعات بعدي و نیز        

هـاي انجـام شـده، فـراهم شـد.           برداري از پژوهش   زمینه بهره 

بعـدي یعنـی    همچنیـن مطالعـات قبلـی نگـاه محـدود و تـک      

محتوایی یا فرایندي به موضوع حسابرسـی عملکـرد مدیریـت       

داشته و بیـشتر تحقیقـات انجـام شـده در زمینـه حسابرسـی               

اي و نــاظر بــر عوامــل مؤثــر بــر  عملکــرد بــا رویکــرد زمینــه

حسابرسی حسابرسـی عملکـرد مـدیریت و نـیز بـر شناسـایی           

عوامل کلیدي موفقیت در این نوع حسابرسی بـوده اسـت، در            

حالی که در پژوهش حاضر با نگاه جامع، فراگیر و اسـتراتژیک       

گـیري از    هاي فرایندي و محتوایی و بـا بهـره          با تلفیق رویکرد  

اندرکاران   نظریه سه شاخگی و نیز با مراجعه به خبرگان، دست         

و منتخبین عرصه علمی و اجرایی حسابرسی عملکرد مدیریت، 

 الگوي جامع حسابرسی عملکرد مدیریت ارائه شد.

الگوي ارائه شده در پژوهش حاضر پاسخی براي مـشکل          

هـاي مـدل       ها بوده و توجه به عوامـل و مؤلفـه          واقعی دانشگاه 

آگاهی و بینش الزم براي تخصیص بهینـه            تواند  ارائه شده می  

گــیري و  منــابع بــراي سیاســتگذاران را فــراهم ســازند. انــدازه

اي برخــی از عوامــل مــذکور و ارزیــابی بهبــود  ســنجش دوره

علمـی و رؤسـاي       هاي عملکردي بـه اعـضاي هیئـت        شاخص

یابی به    ها در دست    ها و مدیران اجرایی باالخص بانک       دانشگاه

وضعیتی بهتر براي تسهیل حسابرسی عملکرد مدیران اجرایی        

ها کمک خواهد کرد. بر اسـاس مبـانی تفکـر سیـستمی               بانک

براي موفقیت و رسیدن به اهداف حسابرسی عملکرد مدیریت         

هــاي متعــددي وجــود دارد و مطــابق نظریــه اقتــضایی  شــیوه

تـوان فهرسـت کـاملی از عوامـل ارائـه داد کـه متـضمن            نمی

حسابرسی عملکرد مدیران اجرایی موفق در هر شرایطی باشد،         

عنـوان چـارچوب و مبنـاي       توان مدل ارائـه شـده را بـه    اما می 

مفهومی بـراي راهنمـایی مطالعـات بعـدي و نـیز الگویـی در               

مدیریت و هدایت تحقیقات دانشگاهی براي رسیدن به اهداف         

ها و یـا مـوارد دیگـر          حسابرسی عملکرد مدیران اجرایی بانک    

 مورد استفاده قرار داد.

درصد است بنـابراین بـر اسـاس          70ها بیشتر از      یکی از پاسخ  

   نامـه   نظر تیم پژوهش شرط اجماع نظرات خبرگان در پرسـش       

 .شود دور سوم پذیرفته می

 

 گیري بحث و نتیجه

هاي پژوهش در سه دور دلفی، عوامـل          بر اساس نتایج و یافته    

هـا شناسـایی      مؤثر بر حسابرسی عملکرد مدیران اجرایی بانک      

شده و بر اسـاس مـدل سـه شـاخگی در سـه دسـته عوامـل                  

انـد در بیـن         بنـدي شـده     اي ساختاري و محتوایی طبقـه       زمینه

هاي مقایسه بودجه با عملکـرد و بهـاي           اي مؤلفه   عوامل زمینه 

تمام شده پـول هـر بانـک داراي بیـشترین اهمیـت و مؤلفـه                

انـداز    عملکرد بانک در حـوزه اقتـصاد مقـاومتی و سـند چـشم      

بنـدي   داراي کمترین اهمیت از سوي خبرگـان اولویـت          1404

 شده است.

هـاي اهـداف راهـبردي،       در میان عوامل محتوایی، مؤلفـه  

اي بیشترین    هاي عملیاتی و منشور اخالقی و رفتار حرفه     برنامه

اهمیت و وضعیت و ساختار نیروي انسانی کمـترین اهمیـت را     

هاي مؤثر بر حسابرسی عملکرد مدیران اجرایـی          در بین مؤلفه  

 بندي شده است از سوي خبرگان اولویت

هاي سـهم بانـک    همچنین در بین عوامل ساختاري مؤلفه 

المللـی و اسـتقرار نظـام     ها، فعالیت ارزي و بیـن  در بازار سپرده 

ارزیابی عملکرد مزایاي جبرانی به ترتیب بـا بـاالترین رتبـه و        

بیشترین اهمیـت و تـسهیالت و مطالبـات از دولـت و سـرانه               

تریـن    عنـوان کـم اهمیـت       ها به ترتیب کمترین رتبه به       سپرده

هـا    هاي مؤثر بر حسابرسی عملکرد مدیران اجرایی بانک         مؤلفه

 از سوي خبرگان انتخاب شدند.

هـاي اعـضا     ضریب کندال در دور سوم دلفی براي پاسـخ        

درباره عوامل مؤثـر بـر حسابرسـی عملکـرد مـدیران اجرایـی           

به دست آمد که اجمـاع و اتفـاق نظـر             0/702ها برابر با      بانک

دهـد. همچنیـن، بـا        باالي اعضا برعوامل مذکور را نشان مـی       

گانـه مؤثـر بـر        هـا، مقایـسه ابعـاد و عوامـل سـه            تحلیل یافته 

تـوان چنیـن    هـا مـی   حسابرسی عملکرد مدیران اجرایی بانـک  

اي با رتبه اول، با بیشترین امتیاز   نتیجه گرفت که عوامل زمینه 

بندي اعضاي پانل قرارگرفتـه       ترین عوامل در اولویت     با اهمیت 

ـاي دوم و سـوم       و عوامل ساختاري و محتوایی به ترتیـب در رتبـه    ه

 .مورد توجه و عنایت خبرگان در مدل پیشنهادي بوده است

 

 نوآوري و مشارکت در پیشبرد دانش

جدید بودن پژوهش حاضر از نظـر موضـوعی، جامعـه آمـاري        

هـا قابـل      داده  مورد بررسی و همچنین رویکرد و روش تحلیـل        

تأکید است. همچنین متناسب و مرتبط بودن موضوع پژوهش         
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