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چکیده
در سییازمانها از فرهنگ سییازمانی بهعنوان مسییئله نرم ياد میشییود که ارزيابی و نظارت آن توسییط
هیئت مديره کاری بس دشوار است .حسابرسی داخلی کارکردی واحد در سازمان است که با استقالل
و دسترسی به اطالعات افراد و مدارک ،میتواند برای هیئت مديره اين اطمینان را ايجاد کند که تعهدی
قوی به رفتار خوب در سیییازمان وجود دارد و ا ين تعهد در حقیقت به رفتارهای روزانه سیییازمان تبديل
میشییود و مهم تر اينکه اقدامات صییورت گرفته جهت تغییر فرهنگ و رفتارها ،بهصییورت مطلوب عمل
میکنند و فرهنگ سازمانی در تمام سطوح منعکسشده است .هدف اين پژوهش بررسی توانمندیها و
چالشهای حسابرسی فرهنگ سازمانی در ايران و استفاده بهینه از حسابرسان داخلی در ارتقاء فرهنگ
سازمانی ا ست .اين پژوهش از نوع يماي شی ا ست و برای جمع آوری دادهها از پر س شنامه کتبی که بر
اساس مدل  7عامل مکنزی تدوين شده بود ،گردآوری شده است .نمونهی مورد بررسی در اين پژوهش
شییامل  123نفر از حسییابرسییان داخلی اسییت .نتايج نشییان میدهد که فرهنگ سییازمانی در بررسیییهای
حسابرسان داخلی لحاظ نشده است و از بین  4عامل نرم (ارزشهای مشترک ،مهارت افراد در سازمان،
سیییبک و شییییوه مديريت ،کارکنان سیییازمان ) فقط ارزش های مشیییترک و از بین  3عامل سیییخت
(اسیتراتزیهای سیازمان ،سییسیتمهای سیازمان ،سیاختار سیازمانی) تنها سییسیتمهای سیازمان در فرايند
حسابرسی مورد بررسی قرار گرفته اند .يافتههای پژوهش ضرورتها و ارزشآفرينی حسابرسی داخلی
را در حوزه فرهنگ سیییازمانی نشیییان میدهد .از اين رو پیشییینهاد میشیییود که به منظور بهبود و ارتقاء
فرهنگ سازمانی ،حسابرسان داخلی عالوه بر کنترلهای سخت ،کنترلهای نرم را نیز در رسیدگیهای
خود در مدنظر قرار دهند.
واژههای کلیدی :حسابرسی داخلی ،فرهنگ سازمانی 7 ،عامل مکنزی
طبقهبندی موضوعیM42 :
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مقدمه
تمرکز حرفه حسییابرسییی داخلی بیشییتر از گذشییته به سییمت مسییائل راهبری سییوق پیدا کرده
ا ست؛ و دامنه برر سیهای آن به سمت تغییرات مهم و م سائل بزرگتر میرود .هیئت مديره و
مديريت ارشیید سییازمان برای درک چرايی به وجود آمدن مسییائل و داليل ريشییهای آن نیاز به
اطمینان دهی حسیییابرسیییی داخلی دارند .مأموريت واحد حسیییابرسیییی داخلی ،ارائه خدمات
اطمیناندهی و مشییاورهای مسییتقل و بیطرفانه ،به منظور ارزشافزايی و بهبود عملیات شییرکت
است .حسابرسی داخلی با ايجاد رويکردی منظم و روشمند به شرکت کمک میکند که برای
دسییتیابی به اهداف خود ،اثربخشییی فرآيندهای راهبری ،مديريت ريسییک و کنترل را ارزيابی
نموده و بهبود بخشیید .حسییابرسییی داخلی میتواند اين اطمینان را ايجاد کند که تعهدی قوی به
رفتار خوب در سیییازمان وجود دارد و اين تعهد در حقیقت به رفتارهای روزانه سیییازمان تبديل
میشیییود و مهمتر اين که ،داشیییتن چنین اطال عاتی به هی ئت مديره اين ام کان را مید هد تا
ريسیکهای مرتبط با فرهنگسیازمانی را بهدرسیتی مديريت کند .بايد به اين مسیئله توجه کرد
که چطور فرهنگ سیییازمانی کنترلهای داخلی را تحت تأثیر قرار میدهد ،فرهنگ سیییازمانی
سییخت و انعطافناپذير نیسییت و در طول زمان تغییر میکند .عالوه بر اين سییازمانهای بزرگ
همگن نیستند و ممکن ا ست بخشهای ( شعبههای) مختلف دارای فرهنگهای مختلف با شند.
هیئتمديره و مدير عامل نخستین کسانی هستند که مسئولیت تعريف و تحلیل فرهنگ سازمانی
را از طريق ت شويق اخالقیات ،ارزشها و رفتار به اين الزامات در سرا سر سازمان شان ،به عهده
دارند .حسابرسی داخلی میتواند به عنوان يک نقش کلیدی به هیئت مديره اين اطمینان را دهد
که اقدامات صییورت گرفته جهت تغییر فرهنگ و رفتارها ،بهصییورت مطلوب عمل میکنند و
فرهنگ سازمانی در تمام سطوح منعکس شده است .هیئت مديره و حسابرس داخلی نیاز دارند
تا بر ريسکهايی که متوجه فرهنگ میشوند ،تمرکز کنند.
هر عضییو هیئت مديرهای قبول دارد که فرهنگ سییازمانی مهم اسییت و برای بهبود فرهنگ
سییازمانی و جنبههای اخالقی سییازمان تالش میکند .فرهنگ معموالً به عنوان يک مسییئله نرم
اسییت که مديران قادر به نظارت مسییتقیم آن نیسییتند؛ بنابراين نگرانکننده اسییت که نزديک به
نیمی از ح سابر سان داخلی درگیر ارزيابی فرهنگ سازمانی نی ستند .فرهنگ سازمانی بر روش
تعامل افراد و گروهها با يکديگر ،مشتريان و سهامداران تأثیرگذار است .پروفسور سر لن کندی
( )2014رابطهی بین فرهنگ و ارزشهای سازمانی را اينگونه ت شريح میکند« :هنگامیکه من
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از فرهنگ يک سیییازمان صیییحبت میکنم ،به ارزش های آن و اينکه چگونه اين ارزش ها به
اقدامات روزانه ترجمه می شوند ،رجوع میکنم» .اين م ضمونی ا ست که بارها و بارها در تمام
بخشها شنیده میشود .اختالف بین ارزشهای وضع شده و نحوه ترجمه آنها به عمل تا حدی
بااهمیت ا ست که میتوان ارزشهای و ضع شده را اغلب آرمانی دان ست تا اينکه تو صیفی از
ارزشهای جاری بدانیم که سازمان با آنها زندگی میکند.
هیئت مديره و حسییابرس داخلی نیاز دارند تا بر ريسییکهايی که متوجه فرهنگ میشییوند،
تمرکز کنند .اخالقیات و فرهنگ يکی از حوزه های اسیییاسیییی به شیییمار میرود که مديران
حسیییابرسیییی داخلی بهمنظور افزايش منابع برنامهريزیشیییان موردتوجه قرار میدهند؛ بنابراين
دسییتیابی هیئت مديره و مديران حسییابرسییی داخلی به ديدگاهی مشییترک در رابطه با اهمیت
فرهنگ و نقشییی که حسییابرسییی داخلی میتواند در حمايت از هیئت مديره ،در اين حوزه ايفا
کند ،ضییروری اسییت .الزم اسییت تا رفتار کارکنان خط مقدم ،مانند کارکنان فروش ،کارکنان
نمايندگیها يا مراکز ،پايبند به اخالقیات و فرهنگ سییازمانشییان باشیید و نیاز اسییت تا به هیئت
مديرهها اين اطمینان داده شود که کل سازمان در يک راستا حرکت میکنند .اين کار سادهای
نیسییت اما حسییابرسییی داخلی میتواند با فراهم آوردن چنین اطمینانی از هیئت مديره حمايت
کند .در برخی از سازمانها کار ح سابر سی داخلی در رابطه با کنترلهای داخلی شامل دو نوع
رويکرد میباشییید .در يک رويکرد گرايشیییی قوی به سیییمت بررسیییی کنترلهای نرم (شیییامل
گرايش ها و رفتارها) وجود دارد درحالی که رويکرد بعدی ممکن اسیییت کنترل های داخلی
مستلزم کسب اطالعات و شواهد متقاعدکنندهتری باشند.
اين پژوهش برای هیئتمديرهها ،سیاستگذاران ،تدوينکنندگان قوانین و استانداردگذاران
به همان اندازه ای که برای مديران ح سابر سی داخلی ارز شمند ا ست ،دارای ارزش ا ست .اين
نشییان میدهد که چگونه میتوان حسییابرسییی داخلی را بهصییورت اثربخشتر جهت حمايت از
هیئتمديره برای توسییعهی فرهنگهای سییازمانی که مديريت ريسییک و عملکرد سییازمان را
بهصیییورت کلی در برمیگیرد ،ت حت کنترل درآورد .هدف از ان جام اين پژوهش تدوين
چارچوبی جامع برای ح سابر سی فرهنگ سازمانی و برر سی نقش ح سابر سان داخلی در ارتقاء
فرهنگ سازمانی است.
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مدلهای ارزیابی فرهنگسازمانی
هافتسیید و همکارانش در سییال  2010-2011در کتاب خود با عنوان «فرهنگ و سییازمانها»
ضمن توجه به بعد ملی فرهنگ ،به فرهنگ سازمانی نیز توجه نمودند .بر اين ا ساس مولفههای
فرهنگ سازمانی که متاثر از فرهنگ ملی هستند عبارتند از :فرايند گرايی-نتیجه گرايی ،وظیفه
محوری-کارمند محوری ،نگاه بخ شی -نگاه حرفه ای ،نگاه سی ستمی ب سته-نگاه سی ستمی باز،
کنترل شديد-کنترک سبک ( سختگیرانه و سهل گیرانه) ،ديدگاه عملگرايانه-هنجاری .هريک
از اين ابعاد در واقع دو سوی طیف هستند و اغلب سازمانها در جايی بین اين دو سر طیف قرار
دارند و جايگاه هر شرکت بر اين اساس قابل بررسی است (منطقی و همکاران.)1294 ،
ديدگاه مبتنی بر فرايند يا مبتنی بر نتیجه به میزان ريسک برای دستیابی به نتايج بستگی دارد.
سییازمانهای فرايند محور ريس یک کمتری را در اين زمینه قبول میکنند و تالش کمتری را در
خ صوص وظايف تعريف شده در کار خود ن شان میدهند اين در حالی ا ست که سازمانهای
نتیجه گرا دنبال د ستیابی به اهداف ه ستند و ري سک بیش تری میپذيرند .مبتنی بر بعد دوم ،در
رويکرد کارمند محور ،کارکنان اين برداشییت را دارند که مشییکالت آنها در سییازمان مورد
توجه قرار میگیرد و سازمان ضمن توجه به رفاه کارکنان در تصمیم گیریهای مهم به تشکیل
گروه و ت صمیم گیری م شارکتی میپردازد .برا ساس بعد سوم ،در ديدگاه محدود اين ذهنیت
در افراد وجود دارد که ارزشهای سازمان ،محیط کاری و زندگی آنها را احاطه نموده ا ست
و سازمان نیز زمینه سابقه سازمانی را در مقابل توانمندیهای شغلی در ارجحیت قرار میدهد و
به معنای عدم نگاه به آينده اسیییت .اين در حالی اسیییت که در رويکرد حرفه ای ،کارکنان
معتقدند که بکارگیری آنها در سازمان مبتنی بر شايستگی است و اين رويکرد به آينده سازمان
توجه دارد .بعد چهارم برا ساس میزان توجه به محیط ا ست .در رويکرد سی ستم باز ،کارکنان و
سازمان سیاست درهای باز را اتخاذ میکنند و پذيرش محیط بیرونی در اين سازمان به سهولت
صورت میگیرد .اما در سی ستم ب سته افراد در سازمان اح ساس میکنند که در شرايط ب سته و
مخفی هستند و محیط سازمان برای پذيرش محیط بیرونی و افراد جديد بسیار محدود میباشد.
مبتنی بر بعد پنجم که به نوع نگاه سییازمان و سییاختارهای درون سییازمان اشییاره دارد .دو نوع
کنترل سییازمان تعريف می گردد که عبارتند از کنترل شییديد يا سییختگیرانه و کنترل سییبک و
سهل گیرانه .ا ستفاده و بکارگیری کنترل غیر سختگیرانه باعث میگردد که جريانهای کاری
در سازمان روان تر گردد و افراد احساس آرامش و راحتی بیشتری داشته باشند .در نهايت بعد

پژوهشهای تجربی حسابداری ،سال هشتم ،شماره  ،31بهار 1398

185

ش شم به م شتری محوری ا شاره دارد .در رويکرد هنجاری به م شتری و بازار توجه جدی تری
میگردد .د رسیییت عکس اين حالت در نگرش عملگرايانه هدف اصیییلی انجام درسیییت کارها
بدون توجه به محیط بیرونی و با در نظر گرفتن رو تینها و رئالهای سازمانی ا ست (هافت سد و
همکاران.)2010 ،
دانیل دنیسییون تحقیقاتی را در زمینه فرهنگ سییازمانی و تغییر در سییازمان انجام داده اسییت.
وی در مدل خود ابعاد فرهنگ را برای سازمانها در چهار محور ا صلی شامل درگیر شدن در
کار ،سازگاری ،انطباق پذيری و ر سالت در نظر میگیرد که هريک از اين ابعاد با سه شاخص
اندازه گیری میشوند (دنیسون و همکاران.)2000 ،
چهارچوب هفت عامل مکنزی يک مدل مديريتی اسیییت که توسیییط مشیییاوران مشیییهور
کسبوکار ،رابرت واترمن و تام پیترز در سال  1980پیاده شد .اين مدل ديدگاهی استراتژيک
به گروهها دارد ،ازجمله کسییبوکارها ،واحدهای تجاری و گروهها .اين هفت عامل عبارتاند
از ساختار ،ا ستراتژی ،سیستمها ،مهارتها ،سبکها ،کارکنان و ارزشهای مشترک .اين مدل
کمک کند تا سازمانها درک کنند که چگونه میتوانند همراستايی را میان اين  7عنصر ايجاد
نمايند تا عملکردشییان را بهبود بخشییند؛ و يا چگونه از اين همراسییتايی میتوانند در دوره تغییر
ا ستفاده کنند .هر نوع تغییری که با شد ،ساختاردهی مجدد ،فرايندهای جديد ،ادغام سازمانی،
سیییسییتمهای جديد و يا تغییر رهبری و غیره ،اين مدل میتواند اسییتفاده شییود تا روابط درونی
عناصییر سییازمانی را درک کرده و از اين اطمینان حاصییل شییود که تأثیرات گسییترده تغییر در
تمامی حوزهها در نظر گرفتهشده است .هدف از اين مدل اين است که ارزيابی کند که چگونه
يک سازمان میتواند در جايگاه مناسبی قرار گیرد تا به اهدافش دست پیدا کند .

سازمانهای موفق و اثربخش ،تنا سبی بین  7عامل به د ست آوردهاند .اين  7عامل که رابطه
متقابلی نیز با هم دارند ،اگر يک عامل تغییر کند بر بقیه عاملها نیز تأثیر میگذارد و میبايست
بهگونهای در راستای يکديگر قرار گیرند تا بتوان عملکرد سازمان را بهبود بخشید .در اين مدل
سیییازگاری بین عاملها نشیییاندهنده درجهی موفقیت سیییازمان اسیییت و اگر اين عاملها باهم
سازگار و همراستا باشند شرکت به درجهی بااليی از موفقیت نائل گشته است.
از اين هفت عن صر ،سه عن صر ساختار ،ا ستراتژی و سی ستم ،عنا صر سخت و چهار عن صر
ديگر ،عناصیییر نرم نامیده میشیییوند .واژه سیییخت بدين معنی بکار میرود که مفاهیم آن ابعاد
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عینی ،ملموس ،عملی ،گويا ،عقالنی و بهسیییادگی تعريف شیییدنی هسیییتند و واژه نرم هم بدين
معنی ب کار میرود که مفاهیم آن ابعاد غیرملموس ،غیرعملی و بهسیییختی تعريف شییییدنی و
توصیف شدنی هستند .از اين چهارچوب میتوان استفاده نمود تا سؤاالت درستی را پرسید و
سپس به پاسخها رسید .اين راهی مناسب برای شروع برنامهريزی استراتژيک است .اگر مسئله
عملکردی وجود داشته باشد و کارها آنگونه که بايد انجام نشده باشد ،میتوان از چهارچوب
هفت عامل بهعنوان ابزاری ت شخی صی ا ستفاده کرد .ت شخیص با اولويت بر روی عنا صر شروع
می شود .اگر استراتژی درست باشد ،شايد مشکل در ساختار باشد و يا در سیستم .اگر مشکل
در اين عناصر نباشد ،ممکن است م شکل از ارزشهای مشترک و يا سبک مديريت مالک و يا
مدير اجرايی باشیید (حنفی زاده و رواسییان .)1390 ،از اين مدل میتوان برای پیادهسییازی تغییر
ا ستراتژيک ا ستفاده کرد و سازمان را از طريق چهارچوب “اگر  -سپس” ح سابر سی کرد .اين
مدل ،به خألهايی ا شاره میکند که بايد پر شوند .در اين مدل بیان می شود که برای ر سیدن به
برخی ا ستراتژیها بايد آرام گام بردا شت تا سريعتر به اهداف د ست پیدا کرد .داليل انتخاب
اين مدل به عنوان مدل مفهومی و نظری تحقیق عبارتند از:
 اين مدل يک چارچوب و مدل مديريتی اسیییت که هفت عامل را جهت سیییازماندهی يک
شرکت در يک نگاه کلی و موثر بیان میکند.
 در اين مدل ارزيابی کنترلهای سخت و نرم به طور همزمان امکان پذير است.
 برخی از مدل ها به عوامل درونی توجه میکنند ،برخی ديگر عوامل بیرونی را مورد توجه
قرار میدهند ،در حالی که در اين مدل عوامل درونی و بیرونی همزمان مورد توجه قرار
گرفته است.
پیشینهی پژوهش
شهباز و همکاران ( )2017فرهنگ سازمانی و عملکرد نوآوری در صنعت نرم افزار پاکستان
را مورد بررسییی قرار دادند .نتايج نشییان داد که عملکرد نوآوری سییازمانی تحت تأثیر فرهنگ
سییازمانی قرار میگیرد .انعطاف پذيری و حمايت از تغییر و جو سییازمانی ،عوامل قابل توجهی
برای خالقیت و عملکرد نوآوری هستند .موسسه تامسون رويترز در پیمايش وضعیت حسابرسی
داخلی که در ژانويه  2014منتشر شد ،بیان میکند که  49درصد از حسابرسان داخلی فرهنگ
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سییازمانی را مورد ارزيابی قرار نمیدهند درحالیکه تنها بیش از يکچهارم حسییابرسییان داخلی
راهبری شییرکتی را مورد ارزيابی قرار نمیدهند .اين ويژگی برای امريکای شییمالی  32درصیید
ا ست که درگیر ارزيابی راهبری شرکتی نمی شوند و  18در صد برای پا سخدهندگان اروپايی
کاهش می يابد .فرهنگ يک الويت نظمدهنده حیاتی در اطراف جهان اسیییت و نگرانکننده
اسییت که نزديک به نیمی از همه حسییابرسییان داخلی درگیر ارزيابی فرهنگسییازمانی نیسییتند.
حسابرسان داخلی برای گسترش فعالیتهای اطمینان بخشی مستقل ورای فرايندها وکنترلهای
اساسی برای ارزشها و رفتارهايی که بهعنوان يک فرهنگ سازمانی خوب تعريف شده باشد،
نیاز به حمايت سییازمانی و چارچوب عملیاتی برای انجام آن دارند .حسییابرسییان برای ارزيابی
فرهنگ سیییازمانی از روش های متفاوتی اسیییتفاده میکنند .برخی کنترل نرم يکپارچه را در
ارزيابی روزانه خود به کار میگیرند و يا برخی از مصیییاحبه سیییاختاريافته در سیییطح سیییازمان
استفاده میکنند و ممکن است آنها را بهمنظور تمرکز گروهی ،با هم ترکیب کنند .ناتوانی در
درک ويژگیهای کلیدی فرهنگ سییازمانی و ناتوانی در مديريت اثربخش فرهنگ سییازمانی،
ريسکهای مرتبط با تضعیف فرهنگ کنترل را افزايش میدهد.
ساروس و همکاران ( ،)2011در پژوه شی با نمونه آماری  148مدير و معاون اجرايی ع ضو
موسییسییه مديريت اسییترالیايی بیان کردند که رابطه بین ديدگاه رهبری و ابعاد فرهنگ سییازمانی
بین بخشها متمايز نیست .سما و شوف ( )2008معتقدند فرهنگ مؤسسه از عوامل مؤثر بر رفتار
افراد در درون سازمان است .اگر فرهنگ حاکم بر مؤسسه مناسب نباشد باعث بروز مشکالتی
در رهبری خواهد شیید .بهعنوان نمونه ،در مورد آرتور اندرسییون ،فرهنگ مؤسییسییه مورد اتهام
بوده اسییت .وايات ( )2004معتقد اسییت که فرهنگ مؤسییسییاتی مثل آرتور اندرسییون از رفتار
حرفهای ،به رفتار حريصانه تغییر کرده و بازگشت به فرهنگ حرفهای ضروری است .داگالس
و همکاران ( )2001در پژوهشییی به بررسییی رابطه بین فرهنگ سییازمانی ،ارزشهای شییخصییی
ح سابر سان و ق ضاوتهای ح سابر سان پرداختند .نمونه آماری پژوهش مذکور مت شکل از 304
حسیییابدار شیییاغل بود .نتايج پژوهش آنان نشیییان داد که قضیییاوت در مؤسیییسیییات تحت تأثیر
ارزشهای شخصی و متغیرهای محیطی از قبیل آيین رفتار حرفهای و د ستورالعملهای اخالقی
اسیت و فرهنگ مؤسیسیه بر قضیاوتهای اخالقی اثر غیرمسیتقیم دارد .ويندسیور و اشیکانسیی
( )1996پژوه شی روی  131مو س سه ح سابر سی در ا سترالیا انجام دادند .يافتههای پژوهش آنان
نشییان داد که فرهنگ سییازمانی و عوامل فردی جزء جدايیناپذير از شیییوههای تصییمیمگیری و
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رفتار ح سابر سان ا ست و ا ستدالل اخالقی ح سابر سان با فرهنگ سازمانی مؤ س سه ح سابر سی
رابطه دارد.
بنی مهد و نجاتی ( )1395رابطه بین فرهنگ سیییازمانی و تعهدکاری حسیییابرسیییان را مورد
بررسییی قرار دادند .تايج تحقیق بیانگر اين واقعیت اسییت که از بین متغیرهای هافسییتد تنها بین
میزان اجتناب از عدم اطمینان با تعهد کاری رابطه وجود دارد .نتايج تحقیق نشیییان میدهد هر
چه اجتناب از عدم اطمینان افزايش يابد ،تعهد کاری حسیییابرس ،کاهش می يابد .هم چنین
هرگاه حسیییابرس مرد باشییید ،تعهد کاری او نیز افزايش می يابد .اگر محل کار حسیییابرس،
موسسات خصوصی حسابرسی باشد ،تعهد کاری افزايش خواهد يافت .از آنجايیکه متغیر سابقه
کار ،رابطه ای مثبت با تعهد کاری دارد ،لذا میتوان نتیجه گرفت که هر چه سیییابقه افراد در
حرفه حسابرسی افزايش يابد ،تعهد آنها به کار حسابرسی نیز افزايش میيابد .قشقايی ()1393
در مقالهای با عنوان «کنترل کنترلها» بیان میکند که امروزه دسیییتیابی سیییازمانهای مختلف
بهويژه سازمانهای بخش عمومی ،به سطح منا سبی از عملیات کارا و اثربخش ،بدون ا ستقرار
فرايندهای حسابرسی داخلی اگر محال نباشد ،الاقل بسیار دشوار خواهد بود .ضرورت استقرار
واحد حسابرسی داخلی ،ناشی از خدمات و ارزشآفرينیهای اين واحد برای سازمانها است.
برخی از اين خدمات و ارزشآفرينیهای حسابرسی داخلی عبارت است از ايجاد ارزشافزوده
از راه های اطمینان بخشیییی ،ايجاد بینش و بصییییرت در سیییازمان ،ارزيابی بیطرفانه عملکرد
سازمان ،ارزيابی فرايندهای راهبری ،ارائه خدمات م شاورهای ،افزايش شفافیت ،بهبود سالمت
اداری و جلوگیری از بروز مشکالت نمايندگی ،تسهیل دستیابی به اهداف سازمانی.
مهدوی و هوشیییمند ( )1392به بررسیییی تأثیر فرهنگ اخالقی سیییازمان بر رفتار حسیییابرس
پرداختهاند .جامعه آماری پژوهش را حسابرسان ارشد تشکیل داده و ابزار اندازهگیری پژوهش
پر س شنامه ا ستاندارد بوده ا ست .نتايج پژوهش ن شان میدهد که درک ح سابر سان از فرهنگ
اخالقی مؤ سسه بر رفتار حسابر سان تأثیر ندارد .همچنین ،بر ا ساس يافتهها درک حسابر سان از
فرهنگ اخالقی مؤسسه و ويژگیهای شخصیتی حسابرسان باعث افزايش کیفیت حسابرسی از
طريق رفتار غیرعادی حسییابرسییان نمیشییود .ازآنجاکه بهبود فرهنگ اخالقی مؤسییسییه باعث
افزايش کیفیت حسابرسی می شود ،میتوان استنتاج کرد که بهبود درک حسابرسان از فرهنگ
اخالقی مؤ سسه ،گامی مهم در جهت اعتالی حرفه حسابر سی ا ست و بايد موردتوجه و اهتمام
مديران و شرکای مؤ س سات ح سابر سی قرار گیرد .رويايی و همکاران ( )1391در مقاله ای با
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عنوان ادراک حسیییابرسیییان از رهبری مورد اعتماد و فرهنگ اخالق محور بر رفتار کاهنده ی
کیفیت حسییابرسییی بیان میکند که رفتار کاهنده کیفیت حسییابرسییی تحت تأثیر سییبک رهبری
موسییسییات حسییابرسییی قرار میگیرد .بنابراين ايجاد و حفظ فرهنگ سییازمانی اخالق محور
ضرورتی اجتناب پذير برای موسسات حسابرسی محسوب میشود.
مدرس و بیداری ( )1390نقش ارزشافزوده ح سابر سی داخلی در شرکتهای پذيرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران را موردبررسی قراردادند .بر اساس چارچوب تحقیق روت ،وجود
هفت ويژگی شامل :ساختار سازمانی ،کارکنان و محیط کار ،خدمات متنوع ،سنجش عملکرد،
ارزيابی ريسییک ،بازاريابی خدمات و تغییرات مداوم در واحدهای حسییابرسییی داخلی از طريق
پا سخهای حا صل از  164پر سشنامه تکمیل شده تو سط کارکنان ح سابر سی داخلی و مديران
ارشد شرکتها در سال  ،1389بررسی شد .نتايج بررسی نشان داد که بهاستثنای ويژگی سنجش
عملکرد ،ساير ويژگیها تا حدی در واحدهای حسابرسی داخلی وجود دارند و اين واحدها در
مجموع نقش ارزش افزايی ندارند .محمد مقیمی ( )1387در مقالهای با عنوان «اخالق سازمانی؛
جوهره فرهنگسییازمانی کارآمد» بیان کرده اسییت که ايجاد و حفظ فرهنگ سیازمانی اخالقی
ضییرورتی انکارناپذير برای سییازمانهای امروزی اسییت .در هیچيک از پژوهشهای انجامشییده
بهطور مستقیم حسابرسی فرهنگ سازمانی موردبررسی قرار نگرفته است .بنابراين؛ نیاز به انجام
چنین پژوهشییی ،ضییروری به نظر میرسیید .افزون بر اين با انجام چنین پژوهشییی امکان درک و
شناخت بهتر نقش حسابر سان داخلی در ارتقاء فرهنگ سازمانی فراهم خواهد شد .حسابرسی
داخلی نقش کلیدی در طراحی و مديريت سییییسیییتم کنترل های داخلی سیییازمان که شیییامل
کنترلهايی بیش از مديريت ريسک است ،به عهده دارد.
سؤاالت پژوهش
با توجه به برر سیهای انجام شده و همچنین مو ضوع پژوهش سؤاالت پژوهش به شرح ذيل
تدوينشدهاند:
سییؤال اول :آيا ارزشهای سییازمانی و اصییول رفتاری بهخوبی از سییوی مديرعامل تعريف،
تحلیل و منتشرشده است
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سؤال دوم :آيا حسابر سان داخلی کنترلهای نرم را در فرآيند حسابر سی مورد ارزيابی قرار
میدهند
سؤال سوم :چگونه میتوان فرهنگسازمانی را مورد ارزيابی قرارداد
روش تحقیق
با توجه به اينکه هدف از انجام اين پژوهش بررسی وضعیت حسابرسی فرهنگ سازمانی در
ايران است ،لذا میتوان گفت اين پژوهش از نظر هدف ،کاربردی است .بهمنظور تدوين مبانی
نظری پژوهش ،از روش کتابخانهای اسییتفاده شییده اسییت .با بررسییی پیشییینه و متون مرتبط با
پژوهش ،عواملی که در حسابرسی فرهنگ سازمانی مؤثر واقع میشدند ،شناسايی و گردآوری
شیییدند و پرسیییشنامهای بر اسیییاس مدل  7عامل مکنزی تدوين گرديد .جهت ارزيابی قابلیت
اطمینان پر سشنامه ،نتايج جمعآوری شده ،بر ا ساس روش آلفای کرونباخ بهو سیلهی نرمافزار
آماری  SPSSمورد آزمون قرار گرفت .ضريب آلفای کرونباخ  0/975بد ست آمد که حاکی
از قابل یت اطمی نان ن تايج می باشیییید .همچنین پرسیییش نامه مورد تأي ید پنج تن از اسییییات ید و
صاحبنظران حرفه که دارای مدرک دکتری و همچنین مرتبه استاد تمامی و دانشیاری هستند ،
قرارگرفته است که بیانگر روايی آن است .در مرحله بعد جهت جمعآوری نظر متخصصان ،از
بزار پر سشنامه (کتبی و اينترنتی) ا ستفاده شد و از پا سخدهندگان با مقیاس طیف لیکرت پنج
گزينه (خیلی کم ،کم ،متو سط ،زياد و خیلی زياد) نظر سنجی به عمل آمد .پر سش نامه شامل
سییواالتی در ارتباط با جمعیت شییناسییی ،جايگاه حسییابرسییی داخلی در سییازمان پاسییخ دهنده،
ديدگاه پا سخ دهنده ن سبت به پايههای فرهنگ سازمانی و همچنین سواالت مربوط به ارزيابی
فرهنگ سازمانی که شامل  4عامل نرم (ارزشهای مشترک  10سوال ،مهارت افراد در سازمان
9سییوال ،سییبک و شیییوه مديريت  13سییوال و کارکنان سییازمان  11سییوال) و  3عامل سییخت
(استراتزیهای سازمان  8سوال ،سیستمهای سازمان  9سوال و ساختار سازمانی  4سوال) است.
در اين پر سشنامهها از پا سخدهندگان درخوا ست شده ا ست تا نظر خود را در مورد سؤالها
بیان کنند .در اين پژوهش از مصاحبه در حین توزيع پرسشنامه نیز استفاده شده است .نمونهای
که مصییاحبه با آنها صییورت گرفته اسییت شییامل مديران حسییابرسییی داخلی اسییت و سییؤاالتی
پیرامون سؤاالت پر سشنامه و و ضعیت ح سابر سی فرهنگ سازمانی در سازمان آنها پر سیده
شد و در نهايت نظرشان را در ارتباط با ورود حسابرسی داخلی به اين حوزه جويا شديم.
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جامعه و نمونهی آماری
جامعه آماری اين پژوهش ،مديران و اعضای واحدهای حسابرسی داخلی ،کمیته حسابرسی
و ساير صاحبنظران حرفهای ( شامل :اعضای انجمن حسابرسان داخلی ،سازمان حسابرسی و
غیره) میباشند .داليل انتخاب اين جامعه آماری ،ازجمله مرتبط بودن آنان با موضوع پژوهش
و همچنین ارزيابی موضیییوع پژوهش از ديد ذينفعان واحد حسیییابرسیییی داخلی و واحد کمیته
حسییابرسییی و نیز اعضییای فعال حرفه در خارج از واحد حسییابرسییی داخلی (هیئتمديره و) ...
اسییت .با توجه به محدوديت جغرافیايی و همچنین جهت دسییترسییی مسییتقیم محقق و سییهولت
پیگیریهای بعدی ،قلمرو اين پژوهش شامل واحدهای حسابرسی داخلی مستقر در استان تهران
در سیییال  1394در نظر گرفته شییید .از آنجا که جامعه آماری پژوهش گسیییترده و حجم آن
نامحدود در نظر گرفته شده ،جهت تعیین حجم نمونه از فرمول آماری زير استفاده شد:
)(1. 96) 2 (0. 5) (0. 5
= 118
(0. 09) 2

𝑞𝑝 𝑧𝛼2
=

2

d2

= 𝑛0

 Nحجم نمونه
 Zمقدار متغیر نرمال واحد استاندارد متناظر با سطح اطمینان ( ،)α-1که در سطح اطمینان 95
درصد برابر  1/96میباشد.
 Pمقدار نسبت صفت موجود در جامعه است q .درصد افرادی که فاقد آن صفت در جامعه
هستند)q =1-p( .
 dمقدار اشتباه مجاز يا دقت برآورد (خطای  9درصد)
حداقل حجم نمونه با سییطح اطمینان  95درصیید و سییطح اشییتباه مجاز  9درصیید 118 ،نمونه
بدست آمد 180 .پرسشنامه توزيع گرديد و درنهايت  123پرسشنامه که قابلاستفاده در تحلیل
و آزمونهای آماری موردنظر بود ،جمعآوری شیید .عمده پرسییشنامهها از جانب حسییابرسییان
داخلی عضو انجمن حسابرسان داخلی ايران وصول گرديد.
یافتههای پژوهش
اطالعات عمومی و تخصصی پر سشنامه با ا ستفاده از روشهای آمار تو صیفی شامل توزيع
فراوانی ن سبی ،توزيع فراوانی مطلق و میانگین ح سابی موردبرر سی قرار گرفت .تجزيه و تحلیل
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اطالعات تخصصی پرسشنامه نیز با استفاده از روشهای آمار استنباطی و نرمافزارهای Excel

و ( SPSSنسییخهی  )20صییورت گرفت .در آزمون دادههای پژوهش از روشهای آماری زير
در سطح اطمینان  95درصد ،استفادهشده است.
ترکیب اعضای نمونه به ترتیب تحصیالت در نگاره ی ( )1نشان داده شده است:
نگاره ( :)1توزیع فراوانی میزان تحصیالت اعضای نمونه
میزان تحصیالت

فراوانی

فراوانی درصدی

کارشناسی

35

28/5

کارشناسی ارشد

74

60/2

دکتری

13

10/6

بدون پاسخ

1

0/8

جمع کل

123

100

ترکیب اعضای نمونه باتوجه به پست سازمانی در نگاره ی ( )2نشان داده شده است:
نگاره ( :)٢توزیع فراوانی سمت اعضای نمونه
سمت

فراوانی

فراوانی درصدی

مدير حسابرسی داخلی

48

39

عضو حسابرسی داخلی

58

2/47

دبیر کمیته حسابرسی

4

3/3

عضو کمیته حسابرسی

11

9/8

بدون پاسخ

2

1/6

جمع کل

123

100

در اين آزمون ،فرضییییهی مطرحشیییده در مورد میانگین جامعه (میانگین بزرگتر از  )3در
سطح خطای  5درصد مورد بررسی قرار میگیرد .آزمون میانگین يک جامعه بر روی دادههای
بدسییت آمده از هر  64گزاره انجام شیید و  16گزاره از  64گزارهی مدل  7عامل مکنزی مورد
تأيید قرار گرفت .نگارههای زير نتايج آزمون T-Testرا نشان میدهد.
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نگاره ( :)3ارزشهای مشترک
مقیاس

آماره t

گزارههای ارزش و اصول رفتاری واضح و بامعنی هستند.

2/624

0/01

ارزشها بهصورت منظم در سطح هیئتمديره بررسی،

0/481

0/631

سطح

نتیجه

معنی-داری
عدم
رد
ارزيابی و تائید میشوند.
مديران ارشد فعاالنه (رسمی و غیررسمی) ارزشهای

رد
-1/252

0/213

سازمانی و قواعد رفتاری را مخابره میکنند.
رفتار مديريت ارشد نمونهای برای نشان دادن ارزشها و

رد
0/000

1
رد

قواعد رفتاری هستند و رفتار آنها مطابق با آنچه میگويند
هست.

عدم

کارکنان ارزشها و قواعد رفتاری را میفهمند.

2/783

0/006

ارزشها و قواعد رفتاری تقويت میشوند.

-0/81

0/936

رد

مديران ارشد ،نمادها ،مناسبتها و غیره در راستای موفقیت

0/313

0/755

رد

رد

هستند.
ارزشها به اسناد استراتژی ،اهداف و تصمیمگیریها

0/159

0/874

رد

تبديلشدهاند.
کارکنان ارزشها و قواعد رفتاری را تصديق کرده،

0/328

0/744

پذيرفته و به کار میبرند.
موانعی (واقعی يا احساس شده) بر سر راه اجرای ارزشها

رد
4/619

و قواعد رفتاری وجود دارد.

0/000

عدم
رد

با توجه به نتايج بررسی گزارههای ارزشهای مشترک 3 ،گزاره از  10گزاره به دلیل مناسب
بودن سطح معنیداری (کمتر از  5درصد) مورد پذيرش هستند.
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نگارهی ( :)4مهارت افراد در سازمان
مقیاس

آماره t

مهارتها ،تجربیات و دانش افراد با توجه به شايستگیهايی که

0/679

سطح

نتیجه

معنی-داری
0/499
رد

برای شغلشان نیاز است ،تطبیق داده میشود.
برنامههای آموزشی برای همه مشهود و قابلدسترسی است.

0/595

0/553

آموزش همراستا با ارزشهای به اشتراک گذاشتهشده است.

1/487

0/14

برای مثال کسبوکار اخالقی ،مشتری مداری.
آموزشها همراستا با مهارتها و دانش الزم برای شغل افراد

رد

رد
1/96

0/052

رد

هستند.
استفاده بهینه از کار حسابرسی داخلی موجب بهبود کارايی و

8/932

0/000

عدم رد

اثربخشی حسابرسی مستقل میشود.
آموزش به نحوی هست که به افراد داخل سازمان ارزش

1/045

0/298

رد

گذاشته شود.
گزينههای آموزشی متفاوتی جهت تناسب با شرايط و نیازهای

0/464

0/643

مختلف وجود دارد.
برنامههای آموزشی بهمنظور اطمینان از اثربخشی آنها ارزيابی

رد
-1/969

0/051

میشوند.
ترتیباتی جهت اطمینان يافتن از اشتراکگذاری مهارتها و
دانش وجود دارد.

رد
-2/628

0/01

عدم
رد

با توجه به نتايج بررسیییی گزاره های مهارت افراد در سیییازمان ،بهجز  2مقیاس در سیییطح
معنیداری ( 5درصیید) مقیاسهای ديگر به دلیل مناسییب نبودن سییطح معنیداری موردپذيرش
نیستند.
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نگاره ( :)5سبک و شیوههای مدیریت
سطح
مقیاس

آماره t

هیئتمديره و کمیته حسابرسی بهاندازه کافی درگیر ارزيابی

-1/129

معنی

نتیجه

داری0/261

اثربخش بودن محیط و جوسازمانی هستند.
هیئتمديره و مديران تمايلی برای صحبت پیرامون مسائل

رد
-2/176

0/031

فرهنگی ،با روشی آزاد و شفاف نشان میدهند.
هیئتمديره اطالعات کافی و بهموقع راجع به مسائل حساس

عدم
رد

2/208

0/029

عدم رد

دريافت میکند.
هیئتمديره و اعضای کمیته حسابرسی مستقل مايل به

1/867

0/064

پرسش سؤالهای پرمغز (پخته) از مدير هستند.
فرايندهای رسمی و غیررسمی برای کارکنان جهت بیان

رد
-0/525

0/601
رد

مسائل فرهنگی وجود دارد .برای مثال شکايت ،افشای
اشتباهات و غیره.
جايی که اين مسائل مطرح میشود ،جدی گرفته میشوند.

1/733

0/086

رد

کارکنان احساس میکنند که مديران ارشد به ايدهها و

0/294

0/769

رد

پیشنهادهای آنها گوش میدهند.
استثناهايی برای سیاستها وجود دارد که تحت شرايط بهطور

0/302

0/763

واضح تعريفشده ،به آنها اجازه داده شود.
زمانی که آنها اتفاق میافتند ،مستند ،تعريف و بررسی می-

رد
-1/765

0/08

رد

شوند.
پیروی از قوانین و مقررات جدی گرفته میشود.

4/51

0/000

عدم رد

با اشتباهات بهعنوان فرصتی برای بهبود رفتار میشود.

-1/346

0/181

رد

از اشتباهات جهت سرزنش استفاده میشود.

2/268

0/025

عدم رد

مديران کار گروهی و جوی برای اعتماد متقابل را پرورش

-1/878

0/063

رد

میدهند.

با توجه به نتايج بررسی گزارههای سبک و شیوههای مديريت 4 ،گزاره موردپذيرش است.
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نگاره ( :)6کارکنان
مقیاس

آماره t

کارکنان شرح مسئولیتی دارند که همراستا با ارزشها و قواعد

-1/878

سطح معنی

نتیجه

داری
0/063

رد

رفتاری است.
فرايندهای استخدام بر ارزشها و قواعد رفتاری تأکید میکنند

1/983

0/05
عدم رد

و به دنبال همسويی اين انتظارات با کانديدهای استخدامی
هستند.
کارکنان شرح وظايف خود را میفهمند.

0/456

0/649

مديران و کارکنان ارزيابی عملکرد را بهعنوان مطلبی «صريح و

3/545

0/001

بیپرده با بحثهايی سازنده در مورد موضوعات عملکردی در

رد
عدم رد

مقابل در لفافه گويی» در نظر میگیرند.
اهداف عملکردی چگونگی نشان داده شدن ارزشها و قواعد

1/122

0/264

اخالقی در کارهای روزانه کارکنان را شامل میشود.
کارکنان احساس میکنند که اهداف عملکردی مشخص،

رد
0/279

0/781

قابلاندازهگیری ،قابلدستیابی ،واقعبینانه و بهموقع هستند.
کارکنان احساس میکنند که دارای شانس مساوی برای ارتقاء

رد
0/977

0/331

بر اساس شايستگیها هستند.
بستههای پاداش و ساير پاداشهای سنجش عملکرد ،بر اساس

رد
-5/233

0/000
عدم رد

رفتارهای صحیحی ارائه میشوند.
کارکنان بیجهت برای دستیابی به اهداف تحتفشار هستند.

-0/799

0/426

رد

فرايندهای استفاده شده جهت ارزيابی کارکنان ،باثبات و

-3/757

0/000

عدم رد

منصفانه هستند.
مکانیزمهايی برای دريافت و ارزيابی ايدههای کارکنان در

-2/672

رابطه با ارتقاء راههای انجام فعالیتها وجود دارد.

با توجه به نتايج نگارهی ( 5 )6مقیاس موردپذيرش است.

0/009
عدم رد
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نگاره ( :)7استراتژیهای سازمان
مقیاس

آماره t

استراتژی و اهداف پشتیبان واحدهای تجاری ،بهوضوح برای

-0/225

سطح معنی

نتیجه

داری
0/823

افراد سازمان تعیین و تنظیم شدهاند.
استراتژی و اهداف واحد تجاری بهصورت دورهای مورد

رد
-0/145

0/885

ارزيابی و تنظیم مجدد قرار میگیرند.
کارکنان احساس میکنند که اهداف استراتژيک در مورد

رد
-2/387

0/019

عدم رد

آنها اعمال میشود.
کارکنان شرح مسئولیت و اهداف عملکردی دارند که همراستا

-0/528

0/599

با استراتژیها و اهداف میباشند.
مديران و کارکنان ريسکهايی را که پیشرويشان است را

رد
0/766

0/445

رد

میفهمند.
کارکنان به درک ريسکها تشويق شدهاند و در فرايندهای

3/734

0/000

مديريت ريسک درگیر شدهاند.
ريسکپذيری سازمان از سوی مديران و کارکنان ،درک شده

عدم رد
0/712

0/478

و در اهداف و تصمیمگیریها بهکاربرده شدهاست.
برنامهها و اقدامات زمانی که انحرافی بین عملکرد واقعی و

رد
-1/969

0/051
رد

اهداف استراتژيک بودهاست ،به کار بردهشدهاند.

نتايج نگارهی ( )7نشان میدهد که  2مقیاس از  8مقیاس استراتژیهای سازمان موردپذيرش
است.
نگاره ( :)8ساختار سازمانی
سطح
مقیاس

آماره t

معنی داری

ساختار کسبوکار جريان اطالعات رو به باال ،رو به پائین و

0/751

0/454

افقی در سازمان را تسهیل میکند.

نتیجه
رد

روابط گزارشگری مناسب است.

1/599

0/112

رد

پاسخگويی بهصورت شفاف تعريف شدهاست.

-1/232

0/221

رد

مسئولیتها و پاسخگويیها بهصورت واضح مخابره شده و

0/773

0/441

رد

فهمیده میشوند.

با توجه به نتايج نگارهی ( )6هیچ يک از مقیاسهای ساختار سازمانی موردپذيرش نیستند.
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نگاره ( :)9سیستم
سطح
مقیاس

آماره t

معنیداری

نتیجه

ارزشها در فرايندهای تصمیمگیری استفاده شدهاند و بر سیستمها اثر

0/233

0/816

رد

میگذارند.
مجموعهای رايج و به خوبی فهمیدهشده از فرايندها وجود دارد که

-0/179

0/858
رد

زيربنای فعالیتهای اساسی کسب وکار باشد.
کارکنان کنترلها و مقررات را که در مجموعه ضروری هستند ،درنظر

4/417

0/000
عدم رد

میگیرند و آنها را به کار میبرند.
امنیت دادههای شخصی در سیستمها جدی گرفته میشود.

4/382

0/000

عدم رد

سازمان شکايات خدمات مشتريان را جدی میگیرد.

6/406

0/000

عدم رد

شکايات مشتريان به سطحی مناسب از مديريت مخابره میشود و به

4/282

0/000
عدم رد

نحوی مناسبی که آزادانه و اثربخش باشد ،پاسخ دادهمیشود.
قراردادهای عرضهکنندگان و پیمانکاران شفاف و عادالنه است.

4/882

0/000

عدم رد

سازمان متعهد به کارکردن اخالقی با شرکای تجاریاش است.

6/817

0/000

عدم رد

سازمان فرآيندهای کافی بهمنظور جلوگیری از رشوهخواری و فساد

3/571

0/001

عدم رد

اداری دارد

نتايج نگارهی ( )9نشان میدهد  2مقیاس از  9مقیاس سیستم موردپذيرش است.
نگاره ( :)10جمعبندی نتایج آزمون t-test

عامل

آماره t

سطح معنی داری

نتیجه

ارزشهای مشترک

-2/165

0/033

عدم رد

مهارت

1/05

0/296

رد

سبک و شیوهی مديريت

-0/31

0/757

رد

کارکنان

-1/163

0/247

رد

استراتژی

-1/638

0/104

رد

ساختار

-0/398

0/692

رد

سیستم

4/4

0/000

عدم رد

با توجه به نتايج نگارهی ( )10و همچنین با در نظر گرفتن سیییطح معنیداری ( ،)0/05از 7
عامل مکنزی تنها عاملهای ارزشهای مشترک و سیستم مورد تأيید قرار گرفت.
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الویت بندی عاملها
نگارهی ( :)11الویت بندی  7عامل مکنزی
عنوان عامل

میانگین رتبه

سیستم

5/54

مهارت

4/75

سبک و شیوههای مديريت

4/01

ساختار

3/53

استراتژی

3/5

کارکنان

3/43

ارزشهای مشترک

3/24

نتیجهگیری و پیشنهادها
در اين پژوهش به برر سی ارزيابی حسابر سی فرهنگ سازمانی تو سط حسابر سان داخلی در
ايران پرداخته شییید .مصیییاحبه با مديران واحدهای حسیییابرسیییی داخلی که پرسیییشنامه در بین
کارکنان شان توزيع شده بود ،انجام شده ا ست .مديران ح سابر سی داخلی که در همايشهای
برگزار شده در حرفه حضور فعال داشتند با مديران حسابرسان داخلی که تمايلی به شرکت در
همايشها ندا شتند و کار حسابر سی خود را با توجه به پیشرفتهای حسابر سی داخلی در طول
زمان توسعه نداده بودند ،نظرات کامالً متفاوت داشتند .گروه اول از ورود حسابرسان داخلی به
حوزهی ارزيابی فرهنگ سییازمانی اسییتقبال کردند و توجه به فرهنگ سییازمانی در حین فرايند
حسییابرسییی را موجب ارتقاء جايگاه حسییابرسییان داخلی میدانسییتند .همچنین بیان نمودند که
ارزيابی ارزشها و فرهنگ منجر به اسییتفاده بهینه از کار حسییابرسییان داخلی در سییازمانشییان
میشییود .در مقابل گروه دوم تمايلی به ارزيابی فرهنگ سییازمانی در فرايند حسییابرسییی نشییان
ندادند و معتقد بودند که ورود به اين حوزه ،تنها مسیییئولیت آنها را افزايش میدهد .همچنین
م صاحبه شوندگان اذعان کردند که ورود ح سابر سان داخلی به اين حوزه نیازمند آموزشهای
خاص به کارکنان و شییفافسییازی مسییئولیتها و وظايف هیئتمديره ،کمیته حسییابرسییی و
حسییابرسییی داخلی در ارتباط با ارزيابی و نظارت فرهنگ اسییت .حسییابرسییان داخلی بايد از
جلساتی که هیئت مديره در سازمان تشکیل میدهد مطلع باشند و در صورت امکان حضور در
جلسات را الزامی میدانستند .پا سخدهندگان بیان نمودند که فرهنگ سازمانی تو سط مديريت
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بهدر ستی تعريف و تحلیل نمی شود و ارزشها به صورت منظم در سطح هیئت مديره برر سی،
ارزيابی و تائید نمیشیییوند .همچنین رفتار مدبران ارشییید نمونهای برای نشیییان دادن ارزشها و
قواعد رفتاری نیست و رفتار آنها مطابق با آنچه میگويند ،نمیباشد.
در پرسیییشنامه مورد نظر چهار عامل از  7عامل (ارزشهای مشیییترک ،مهارت ،سیییبک و
شیوههای مديريت و کارکنان) در ارتباط با کنترلهای نرم و سه عامل ديگر (استراتژی ،ساختار
و سیستم) در ارتباط با کنترلهای سخت میباشد .تأکید اين پژوهش بر ارزيابی کنترلهای نرم
تو سط ح سابر سان داخلی ا ست .طبق نتايج حا صل از پر سشنامهی حا ضر تنها عامل از چهار
عامل کنترلهای نرم که مورد توجه حسییابرسییان داخلی قرارگرفته اسییت ،ارزشهای مشییترک
ا ست .منظور از ارزشهای م شترک ا صول و مفاهیم ارز شی ا ست که سازمان به اع ضای خود
القا میکند .اين موارد راهنمای جهتگیری سازمان نسبت به انجام وظايف ،اهداف ،کارکنان،
جامعه و غیره ا ست  .ساير عاملهای تشکیلدهنده کنترلهای نرم مورد کم توجهی حسابر سان
داخلی قرارگرفته اسیییت؛ بنابراين چالش های حسیییابرسیییی فرهنگی سیییازمانی طبق پژوهش
انجامشده شامل :مهارت ،سبک و شیوههای مديريت و کارکنان است .

با توجه به اينکه کسیب اعتماد عمومی برای بنگاهها و سیازمانها از اهمیت زيادی برخوردار
اسیت ،توجه به فرهنگ سیازمانی و نظارت صیحیح آن میتواند به جلب اعتماد سیرمايهگذاران
کمک شايانی کند .واضح است که نظارت فرهنگ سازمانی توسط مديران کار چندان آسانی
نی ست و ح سابر سان داخلی با قراردادن ارزيابی آن در برنامهريزیهای شان میتواند به مديران
اطمینان دهی نمايند که فرهنگ سازمانی بهخوبی در سازمان اعمال می شود و به اخالقیات در
سازمان توجه کافی میگردد.
نتايج پژوهش حاضییر در ارتباط با ارزيابی فرهنگ سییازمانی با يافتههای موسییسییه تامسییون
رويترز ( )2014که بیان میکند  49درصییید از حسیییابرسیییان داخلی فرهنگ سیییازمانی را مورد
برر سی قرار نمی دهند ،م شابه ا ست .شايد بتوان نتايج پژوهش حا ضر را در نگاه کلی با نتايج
پژوهش فخار و همکاران ( )2017که بیان میدارد عملکرد نوآوری سازمان تحت تأثیر فرهنگ
سازمانی قرار میگیرد ،مشابه دانست زيرا فرهنگ سازمانی در همه فعالیتهای سازمان گنجانده
شده ا ست .همچنین میتوان نتايج پژوهش را با پژوهش ساروس و همکاران ( )2011که ن شان
میدهد بین ديدگاه رهبری و ابعاد فرهنگ سازمانی بین بخشها متمايز نی ست ،م شابه دان ست.
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همچنین يافتههای پژوهش با يافتههای پژوهش مدرس و بیداری ( )1390مشییابه اسییت که بیان
میکند واحد حسابرسی داخلی در مجموع نقش ارزش افزوده ندارند .يافتههای پژوهش حاضر
حاکی از اين اسیییت که میتوان با اسیییتفاده از چک لیسیییتی همانند مدل  7سیییؤال مکنزی و يا
مصییاحبههای سییاختار يافته ،شییواهدی را جمعآوری کرد که نشییان دهد فرهنگ و ارزشها در
قلب تمام تصمیمات تجاری هستند و در آنها گنجانده شدهاند.
با توجه به نتايج پژوهش حاضر ،در ايران حسابرسان داخلی درگیر ارزيابی فرهنگ سازمانی
نیسیییتند .يان فیسیییر ( )2014در رابطه با اين مشیییکل چنین بیان میکند که ناتوانی در درک
ويژگی های کلیدی فرهنگ سییییازمانی و ناتوانی در مدير يت اثربخش فرهنگ سییییازمانی،
ري سکهای مرتبط با ت ضعیف فرهنگ کنترل را افزايش میدهد .برای اينکه ح سابر سی داخلی
بتواند به درون اين فضیییا راه پیدا کند ،نیاز دارد تا مهارتش را به روشهای باکیفیتتری مانند
نظرسینجی و مصیاحبهها يا پروژههای منابع مشیترک در اين زمینه ،ارتقا دهد .نظرسینجیها بايد
بهدر ستی تدوين ،اجرا ،تحلیل و تفسیر شود تا نقاط ضعف شنا سايی شود .ا ستفاده از جزئیات
بخشی از حسابرسی فرهنگ است و اين احتماالً موجب می شود تا بسیاری از حسابرسان داخلی
را از محدوده آسیییايششیییان بیرون بکشییید ،زيرا قرار اسیییت آنها در رابطه با وقايع سیییخت
گزارشدهی نمايند .آنها نیاز دارند تا سرنخها را به هم مت صل کرده و شواهد مربوط به وقايع
سیییخت را ترکیب کنند و هنگام ارزيابی ابعاد فرهنگی ،بهمنظور بدسیییت آوردن تصیییويری از
مفروضییات زيربنايی ،جزئیات را بهدقت بررسییی کنند .مديران حسییابرسییی داخلی نیاز خواهند
داشت که هر دو دسته روشهای کمی و کیفی را بهمنظور جمعآوری شواهد مبنای حسابرسی
خود ،ترکیب کنند .آنها نیاز خواهند داشییت تا از تحلیلهای داليل ريشییهای اسییتفاده بیشییتری
نمايند .برای مثال ،اگر مشکلی يافت شود ،آنها نیاز دارند تا بپرسند «چرا اينطور شدهاست »
و تا جايی که میتوانند وارد بحث و جزئیات آن شوند ،به بررسی ادامه دهند .واحد حسابرسی
داخلی نیاز دارد تا نتايج را با مشیییارکت پاسیییخدهنده گان تدوين نموده و گزارش دهد و از
ابزارهای مناسیییب گزارشیییگری شیییفاهی يا نوشیییتاری اسیییتفاده کند .ازآنجايیکه در ارتباط با
موضییوع اين پژوهش تحقیقات چندانی انجام نشییده اسییت ،امید اسییت پژوهش حاضییر نقطهی
آغازی برای انجام پژوهشهايی در اين حوزه باشد.
ازآنجايیکه اين پژوهش عوامل و شاخصهای بسیاری را به صورت کلی مورد بررسی قرار
داده ا ست ،پی شنهاد می شود پژوهشهايی مجزا و تخ ص صی بر روی هريک از هفت شاخص
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حسییابرسییی فرهنگ سییازمانی انجام شییود .در مدل  7عامل مکنزی هماهنگی و سییازگاری بین
عاملها ،نشان دهنده ی درجه موفقیت بنگاه ا ست .پیشنهاد می شود با در نظر گرفتن اين مسئله
و محاسیییبه ی میزان هماهنگی بین اين هفت عامل ،پژوهشیییی جهت کاربردی تر کردن اين
پژوهش صورت گیرد .همچنین مدلهای متفاوتی برای ارزيابی فرهنگ سازمانی موجود ا ست
ازجمله مدل شییبکه فرهنگی و تغییر سییازمانی برک لیتون ،پیشیینهاد میشییود که پژوهشهايی با
استفاده از ساير مدلهای موجود در اين زمینه صورت گیرد .جهت جمعآوری دادهها ،انتخاب
نمونه از جامعههای آماری در دسییترس انجام شیید ،اين موضییوع میتواند بر تعمیم نتايج بهکل
جامعه اثر بگذارد .اطالعات موردنیاز برای آزمون فر ضیههای اين پژوهش از طريق پر سشنامه
جمعآوریشییییده اسییییت .ابزار ا ندازهگیری اين پژوهش دارای م حدود يت ذاتی (از جم له
سوگیری) است .
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Abstract
Organizational culture the evaluation of which by the board of
directors is a very difficult job, is considered as a soft issue in
organizations. Internal audit is a unique function within an organization,
which with independence and access to individual's information and
evidence may ensure the board of directors that there is a strong
commitment to good conduct and it actually becomes a daily behavior
in the organization and more importantly, actions taken to change
culture and behaviors are effective and that the tone at the top is reflected
at all levels. This study is aimed to investigate audit capabilities and
challenges of organizational culture in Iran and the role of internal
auditors in the promotion of organizational culture. This study is a
survey research and the research data are collected by means of
questionnaire that is designed based on the McKinsey 7s questions. The
sample consists of 123 internal auditors. The results show that
organizational culture is not considered in internal auditors' reviews.
Among the four soft factors (shared values, organization skills,
management style, staff members) , only shared values and among the
three hard factors (organizational strategies, Organizational systems,
organizational structure) , only organizational systems are examined in
the audit process. The results show the necessity and value creation of
internal auditing in the field of organizational culture. Therefore, in
order to improve the organizational culture, internal auditors should
consider not only hard controls but also soft controls in their audits.
Keywords: Internal Auditing, Corporate Culture, McKinsey 7s questions.
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