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چکیده

يکي از مسائلي که سازمانها با آن مواجه هستند ،ميزان عملکرد سازمان و بررسي عوامل مؤثر در
اين زمينه در جهت بهبود عملکرد سازمان ميباشد ،لذا اين مقوله همواره به عنوان يکي از دغدغه هاي
اصلي مديران سازمانها محسوب مي گردد ،در تحقيق حاضر از بين عوامل تأثير گذار بر عملکرد ،عوامل
فردي و سازماني انتخاب شده اند .براي اين منظور از مدل ابعاد ساختاري ريچارد.ال.دفت و مدل
 ACHIEVEهرسي و گلداسميت استفاده شده است.با عنايت به اهميت نقش نظارتي که ذي حسابان
در کنترل هزينهها و نگهداري اموال دولتي دارند ،اين پژوهش به دنبال بررسي تأثير عوامل فردي و
سازماني بر عملکرد شغلي ذي حسابان دستگاههاي دولتي استان آذربايجان غربي است .جامعه آماري
شامل ذيحسابان و کارکنان ذيحسابي مستقر در ادارات کل آذربايجان غربي و حسابرسان ديوان
محاسبات استان به تعداد 120نفر ميباشد ،تعداد نمونه با استفاده از جدول مورگان  92نفر تعيين گرديد.
با توجه به اينکه تحقيق از نوع همبستگي بود ،براي آزمون فرضيهها از آزمون اسپيرمن استفاده شد که
نتايج تحقيق نشان مي دهد عوامل فردي و سازماني بر عملکرد ذيحسابان تأثير مثبت دارد به اين معني
که قسمت اعظمي از عملکرد ذيحسابان متأثر از عوامل فردي و سازماني مي باشد.
واژه هاي كلیدي:

عوامل فردي ،عوامل سازماني ،عملکرد ،ذيحساب ،دستگاه دولتي
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 -2دانش آموخته کارشناسي ارشد ،گروه مديريت دولتي دانشگاه آزاداسالمي،واحدعلوم وتحقيقات تهران،ايران
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مقدمه
در جهان تجاري امروز بيشترين ارزش سازماني مبتني بر داراييهاي غير ملموس
است توانايي براي شناخت و برآورد منبع اين ارزش براي سازمانها مهم و حياتي است
( بي ناس و چانگ.)860 ،2004،1
کارکنان سرمايه هاي اصلي هر سازمان ميباشند .دستيابي به هدفهاي هر
سازمان در گرو مديريت درست اين منابع با ارزش است ،نيروي کار عامل مهم و موثر در
بهرهوري است .اگر نيروي کار با آرامش خاطر و انگيزه قوي اشتغال به کار داشته باشد
و به داليل گوناگون از آينده واهمه نداشته باشد ،بهرهوري او باالتر خواهد بود(طاهري،
.)177 ،1380
باعنايت به اينکه منابع انساني باارزشترين عامل توليد و مهمترين سرمايه هر
سازمان محسوب مي شود و در اين دنياي به سرعت در حال تغيير و رقابتي ،منابع
انساني تنها ايجاد کننده مزيت رقابتي در سازمانها مي باشد رقابت براي تسخير بازار از
يک سو و محدوديت منابع طبيعي از سوي ديگر ،ضرورت توجه بيشتر به بهره وري
کارکنان در سازمان پيچيده امروزي را بيش از پيش نمايان ساخته است .بنابراين استفاده
موثر و کارآمد از منابع انساني يکي از عمده ترين مسايل هر سازماني مي باشد(شريفي،
.)1386
از سوي ديگر نظارت و کنترل امري اجتناب ناپذير درمديريت کشور است ،وجود
يک نظام نظارتي موثر و اثر بخش و بخصوص نظامي درون سازماني ،کمک شاياني به
اجراي عدالت و توسعه اقتصادي کشور مي نمايد .بنابرين اکنون در سازمانهاي موفق،
بهره گيري مناسب از منابع انساني جزو مهمترين برنامه هاي مديران قرار دارد ،مديران
با بهره مندي از متخصصان امور در اداره سازمان موفقيت بيشتري حاصل خواهند نمود.
صاحب نظران علم مديريت ،تعاريف گوناگوني از عملکرد و ارزيابي عملکرد ارائه
نموده اند که بعضي از آنها عبارتند از :
عملکرد شغلي همان بازده افراد طبق وظايف قانوني تعريف شده است و عبارتست از:
پيامد فعاليت هاي نيروي انساني در خصوص انجام وظايفي که به او واگذار مي شود
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و ميزان تالش و حدود موفقيت کارمند در اجراي وظايف شغلي و تکاليف رفتاري
مورد انتظار را بيان مي کند (.حجازي)1381،
عملکرد شغلي عبارتست از کارايي و اثربخشي در وظايف محوله  .در اين تعريف
کارايي به معناي نسبت بازده به دست آمده به منابع به کاررفته مي باشد و اثربخشي
عبارتست از ميزان دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده است(همان منبع.)1381،
ارزيابي عملکرد ،1سنجش چگونگي عملکرد فرد در انجام وظايفي است که به او
محول شده است براي اينکه مشخص شود عملکرد فرد در سطح مورد انتظار ،کمتر يا
بيشتر از آن بوده ،بايد شرح دقيقي از وظايف شاغل وجود داشته باشد .تنها بر اساس
چنين معياري قضاوت درباره چگونگي عملکرد فرد منصفانه خواهد بود(سعادت،
.)47 ،1386
ارزيابي يا ارزشيابي عملکرد فرآيندي است که توسط آن يک مدير ،رفتار کاري
کارکنان را با اندازه گيري و مقايسه با استانداردهاي از قبل تعيين شده ارزشيابي کرده،
نتايج را ثبت و آنها را به کارکنان ابالغ مي کند .يک سيستم ارزيابي عملکرد ،شامل
فرايندهاي سازماني و عمليات مربوط به ارزيابي عملکرد مي باشد .در ارزيابي عملکرد،
مدير و زيردست مشارکت دارند ،حال آنکه سيستم ارزيابي عملکرد شامل خط مشي هاي
سازماني ،مقررات و منابع پشتيباني کننده فعاليت مي باشد .برنامه و فواصل زماني ارزيابي
ها ،نحوه تعيين ارزيابي کننده و ارزيابي شونده ،روشها و شيوه هاي ثبت ارزشيابي و
ذخيره و توزيع اطالعات از ابعاد سيستم ارزيابي عملکرد مي باشند(الواني ومعمارزاده،
.)218 ،1386
ارزيابي عملکرد عبارتست از سنجش سيستماتيک و منظم کار افراد در مورد نحوه
انجام وظيفه آنها در مشاغل محوله و تعيين پتانسيل موجود در آنها براي رشد و بهبود
(ميرسپاسي.)245 ،1388،
ارزيابي ظرفيت و تواناييهاي انجام کار کارکنان و شايستگي آنها بسيار دشوار
است و ميتوان گفت به طور کامل و مطلق انجام آن غيرممکن است .زيرا بشر هنوز به
چنين ابزار يا وسيله اي دست نيافته که بتواند تواناييهاي بالقوه و حتي بالفعل انسان را
دقيقاً اندازه گيري نمايد ،به ويژه آن که در اغلب موارد ارزيابي کنندگان هم انسانها
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هستند که تحت تأثير ذهنيات ،تألمات،تعصبات ،عواطف و احساسات ممکن است عدالت
الزم در قضاوت را آگاهانه يا ناآگاهانه رعايت نکنند و به همين دليل است که ادعا
ميشود اگر نتوانيم با عدالت اشخاص را ارزيابي کنيم بهتر است از اين اقدام پرهيز کنيم
(همان منبع.(230 ،
مديريت عملکرد 1عبارت است از :ايجاد نظامي براي به کار گيري اطالعات مربوط
به اندازه گيري عملکرد سازمان ،از طريق به کارگيري نتايج ،ارزيابي عملکرد در تعيين
اهداف ،تخصيص منابع و آگاهي دادن به مديران براي حفظ يا تغيير خط مشي فعلي به
منظور دستيابي به اهداف (لي.)214 ،2001،2
عوامل سازماني عبارتند از:
بوروکراسي اداري دستگاه اجرايي:بوروکراسي يکي از انواع ساختارهاي سازماني
است که به وسيله جامعه شناس آلماني مطرح شد وي درصدد توصيف يک سازمان
آرماني برآمد ،سازماني که کامالً عقاليي بوده و بتواند حداکثر کارايي را از عملياتش
حاصل نمايد .ويژگيهاي بوروکراسي عبارتند از :تقسيم کار ،سلسله مراتب اختيار ،رسميت
زياد ،ماهيت غير شخصي و شايسته ساالري(الواني و دانايي فرد.)1379،260،
شاخصهاي بوروکراسي اداري در فرآيند کاري ذيحسابان ،شامل طوالني بودن
مراحل اجراي بودجه ،طوالني بودن دوره قبل از تأمين اعتبار ،قوانين و مقررات بودجه،
وظايف و مسؤوليتهاي تعريف و مشخص شده براي ذيحسابان مي باشد .
ارتباطات بين فردي:يکي از راههاي شناخت توان افراد مختلف براي خوب کار
کردن با يکديگر درگروه از طريق نظريه گرايش روابط ميان فردي بنيادي است .اين
نظريه به توصيف چگونگي نزديک شدن افراد به يکديگر بر اساس نياز به ابراز وجود،
نياز به شناسايي ،نياز به کنترل و نياز عاطفي مي باشد(رضائيان.)237 ،1384،
شاخصهاي مربوط به ارتباطات بين فردي شامل افزايش اعتماد بين رئيس
دستگاه و ذيحساب ،افزايش کارگروهي و افزايش همکاري بين ذيحساب با رئيس
دستگاه و کارکنان ميباشد.
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قوانين و مقررات مالي:شاخصهاي مربوط به قوانين و مقررات مالي عبارتند از:
شفافيت قوانين و مقررات مالي ،اطالع رئيس دستگاه از قوانين و مقررات مالي و اطالع
کارکنان مالي و حسابداري از قوانين و مقررات مالي.
سيستم بودجه ريزي :فرآيند توسعه در برنامه کوتاه مدت است که شامل تهيه و
تظيم ،پيشنهاد بودجه ،تصويب ،اجرا و نظارت بر بودجه در يک سال مالي است.
بودجه ريزي برآورد منطقي حجم عمليات در مقابل اعتبارات است و با توسل به تخصص
بودجه بندي ،برنامه توسعه از قوه به فعل در مي آيد به طور خاص نظام بودجه بندي بايد
در پي سه هدف باشد:برقراري انضباط مالي ،تخصيص منابع به اولويتها ،ايجاد کارايي
عملياتي (فرزيب)442 ،1380 ،
شاخصهاي سيستم بودجه ريزي عبارتند از :ابالغ به موقع بودجه ،تخصيص به
موقع اعتبارات،آشنايي رئيس دستگاه از چگونگي هزينه اعتبارات و مهارت و دانش رئيس
دستگاه از چگونگي هزينه کرد اعتبارات.
عوامل فردي شامل سطح تحصيالت و تخصص،دانش کاري مربوط به شغل،
تجربه کاري،استعداد مربوط به کار مي باشد(رضاييان.)419 ،1384،
شاخصهاي تحصيالت و تخصص شامل تخصص و صالحيت کافي در زمينه شغل
مورد تصدي ،داشتن مهارتهاي کافي در زمينه شغل مورد تصدي ،تجربه کاري ،سابقه
خدمت و ارائه آموزشهاي الزم مي باشد.
استقالل شغلي :داشتن استقالل کامل ذيحساب در امر نظارت و عدم وابستگي به
دستگاه تحت نظارت خود .شاخصهاي مربوط به استقالل شغلي شامل تصميم
گيريهاي مالي توسط ذيحساب ،تحت تأثير افراد بانفوذ قرار نگرفتن ،آزاد گذاشتن
ذيحساب در چارچوب قوانين و مقررات در انجام وظايف توسط وزارت امور اقتصادي و
دارايي مي باشد.
حمايتهاي سازماني :منظور حمايت يا کمکي است که کارکنان براي انجام دادن
موفقيت آميز شغل به آن نياز دارند ،مثل بودجه کافي،تسهيالت و تجهيزاتي که براي
انجام کار مناسب است،حمايت الزم از ساير واحدهاي سازماني(همان منبع.)420 ،
شاخصهاي حمايت سازماني شامل در اختيار گذاشتن امکانات و تجهيزات اداري و
فضاي مناسب محيط کاري،حمايت وزارت امور اقتصادي و دارايي از ذيحسابان مي باشد.
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انگيزش يا تمايل :منظور انگيزه کارکنان براي انجام کار مربوط است ،انگيزه اتمام
موففقيت آميز کاري که کارکنان در دست دارند ودر ارزيابي تمايل افر اد بايد به خاطر
داشت که همه افرادبراي انجام دادن همه کارها تمايل يکساني ندارند.کارکنان بيشترين
تمايل به کارهايي دارند که به طور موفقيت آميزاز عهده آن برآيند و کار براي آنها
انگيزشي باشد يا آرامش رواني داشته باشد(همان منبع .)420،
شاخصهاي انگيزش شغلي عبارتنداز:عالقه ذيحسابان به شغل خود ،پاداشهاي
نقدي و غير نقدي که از دستگاه تحت نظارت و وزارت امور اقتصادي و دارايي دريافت
ميکنند و موقعيت و منزلت اجتماعي که در اداره و جامعه از آن برخوردارند.
ذيحساب 1به موجب ماده( )31قانون محاسبات عمومي کشور -ماموري است که به
موجب حکم وزارت امور اقتصادي و دارايي از بين مستخدمين رسمي واجد صالحيت به
منظور اعمال نظارت و تأمين هماهنگي الزم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي در
وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي و دستگاههاي اجرايي محلي و مؤسسات و
نهادهاي عمومي غيردولتي به اين سمت منصوب مي شود و انجام اين وظايف را بر
عهده دارد :نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگاهداري و تنظيم حساب ها بر طبق
قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سالمت آنها ،نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر
مالي ،نگهداري و تحويل وجوه نقدينه ها ،سپرده ها و اوراق بهادار ،نگهداري حساب
اموال دولتي و نظارت بر اموال مذکور(-ماده  31قانون محاسبات عمومي کشور مصوب
سال .)1366
دستگاه دولتي :سازمانهاي مجري فعاليتهاي از نوع دولتي ،سازمانهايي هستند
که براي تحصيل درآمد ايجاد نشدهاند ،بلکه براي اجراي قسمتي از برنامه هاي
اقتصادي ،فرهنگي ،اجتماعي و يا سياست دولت تأسيس گرديدهاند و به دو دسته تقسيم
ميشوند :وزارتخانه ها که يک واحد سازماني يا تشکيالتي مشخصي است ،که به موجب
قانون تأسيس مي شود و در قانون تشکيل آن عنوان وزارتخانه ذکر شود .مثل تشکيالت
آموزش و پرورش که يک وزارتخانه است و مؤسسات دولتي واحد سازماني مشخصي
است که به موجب قانون ايجاد و زير نظر يکي از قواي سهگانه اداره مي شود و عنوان
وزارتخانه ندارد ،مثل نهاد رياست جمهوري( باباخاني.)2 ،1382 ،
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از آنجايي که در ميان عوامل توليد ،نيروي انساني بر خالف ساير منابع سازماني
ذي شعور بوده و هماهنگ کننده ساير عوامل شناخته مي شود ،همچنين مهمترين عامل
يا اهرم اصلي کاهش يا افزايش بهره وري سازمان ،منابع انساني آن مي باشد ،لذا از
جايگاه ويژه اي برخوردار بوده ،بايد توجه خاصي به آن مبذول داشت اين نقش در
سازمانهاي خدماتي اهميت بيشتري مي يابد حال اگر انسان با انگيزه و توانمند و بهره ور
باشد ،مي تواند ساير منابع را به نحو احسن و مطلوب به کار گيرد و انواع بهره وري را
محقق سازد و نهايتاً سازمان را بهره ور کند ،در مجموع بايد اذعان نمود که فعاليتهاي
هر سازماني تحت تأثير مجموعه اي از عوامل قرار دارد که شناخت و بررسي اين عوامل
مي تواند کمک مؤثري بر بهبود فعاليتها و تحقق اهداف سازماني نمايد (وردي و
همکاران.)1389 ،
بنابراين ذيحسابان هم به عنوان نيروي انساني استراتژيک در دستگاههاي دولتي
نقش کنترلي و نظارتي ايفا مي کنند .با عنايت به اينکه عوامل متعددي مي تواند بر
عملکرد کارکنان تاثير داشته باشد سوال اصلي تحقيق اين است که:
کداميک از عوامل فردي يا سازماني بر عملکرد ذيحسابان دستگاههاي دولتي
آذربايجان غربي تأثير دارد؟
1
در پژوهشي که توسط هوگو و آدامس  ،در سال  2008بر روي سازمانهاي بخش
دولتي استراليا صورت گرفته است به بررسي اندازه گيري عملکرد در داخل ايالت وبخش
دولتي در استراليا پرداخته شد .در اين پژوهش ازکارت امتيازي متوازن براي ارزيابي
عملکرد استفاده شده است ،نتايج اين پژوهش نشان مي دهد ارزيابي عملکرد در وسعت
بزرگي در بخشها و سازمانهاي بزرگ استفاده مي شود که تاثير زيادي در اثربخشي
هزينه ها و ارزيابي کيفيت و انداره گيري يادگيري و رشد در سازمانها دارد .مديران در
توانايي نظارت و مسؤوليتهاي محيطي و اجتماعي از ارزيابي عملکرد کمترين استفاده را
مي کردند .اغلب ارزيابي عملکرد براي برآوردن انتظارات جامعه و التزام قانوني استفاده
مي شود .اکثر شرکت کنندگان موافق اين بودند که نتايج استفاده از ارزيابي عملکرد
باعث افزايش اثربخشي و بازدهي برنامه هاي سازمانشان شده و نهاد آنها از زمانيکه از
ارزيابي عملکرد استفاده مي کنند بهتر شده است( هوگو و آدامس.)2008 ،
-Z.hugo& k.adams1
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در مطالعه اي که توسط آلتمن و اشيش در کشور مالي انجام شد ،نشان داد
ارزشيابي عملکرد با انگيزش شغلي ارتباط دارد به گونهاي که بين نظرات واحدهاي مورد
مطالعه در خصوص پيامدهاي ارزشيابي عملکرد و ميزان انگيزش شغلي آنان ارتباط
معني دار وجود داشت .همچنين بين نظرات واحدهاي مورد مطالعه در خصوص بعد
بهبود عملکرد از پيامدهاي ارزشيابي وميزان انگيزش شغلي آنان ارتباط معني داري
مشاهده شد ( آلتمن و اشيش.)241 ،2006،
در تحقيق ديگري که به بررسي عوامل موثر بر بهبود عملکرد کارکنان بر اساس
مدل  ACHIEVEاز ديد مديران (ارشد ،اداري و پرستاري) بيمارستان هاي آموزشي
شهر اصفهان در سال  1388توسط مريم يعقوبي ،مرضيه جوادي و سعيد کريمي انجام
گرفت،نتايج نشان داد هر سه گروه مديران توانايي را مهمترين عامل در بهبود عملکرد
فرد دانسته اند .جالب اينجاست که هر سه گروه تاثير ارزيابي را نسبت به بقيه عوامل کم
رنگ تر دانسته اند .در واقع مديران به اين مسأله معتقد بوده اند که خود افراد و توانايي
آنها مهم ترين معيار براي عملکرد باالي افراد در سازمان هاست .با کمک آزمون آماري
همبستگي پيرسون و  p>0/05عوامل  7گانه توانايي کارکنان ،حمايت سازماني،
انگيزش ،ارزيابي ،اعتبار تصميم مدير ،سازگاري کارکنان و شناخت شغل در بهبود
عملکرد نيروي انساني تأثير دارند( يعقوبي و همکاران.)1388 ،
در پژوهشي تحت عنوان عوامل مؤثر بر عملکرد شغلي کارشناسان ترويج
کشاورزي که در سال  81توسط يوسف حجازي و علي شمس از دانشکده کشاورزي
کرج با هدف باالبردن عملکرد شغلي اين کارشناسان از طريق شناخت عوامل موثر بر آن
صورت گرفت ،معلوم شد که انگيزش و رضايت شغلي و ميزان تحصيالت از
شاخص هاي عوامل فردي و محيط کاري و آموزش از شاخصهاي عوامل سازماني رابطه
معناداري با عملکرد شغلي دارند .و کساني که از محيط کاري،سرپرستي ،نوع شغل و
ساير موارد مربوط به شغل راضي باشند بازدهي بيشتري دارند(حجازي و شمس.)1381 ،
تحقيق ديگري تحت عنوان تأثير عوامل فردي بر عملکرد کارشناسان مالياتي
استانهاي اردبيل ،گيالن و آذربايجان شرقي که در سال  86توسط جعفر شريفي انجام
شد .نتايج بدست آمده حاکي از اين بود که سطوح مختلف انگيزش بر بهره وري
کارشناسان مالياتي تاثير دارد و همچنين رضايت شغلي در بهره وري کارشناسان مالياتي
اثر يکساني ندارد(شريفي.)1386 ،
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به دليل اينکه مقاله پايه مورد استفاده از مدل رفتاري هرسي و گلداسميت 1استفاده
کرده است در اين پژوهش از اين مدل استفاده شده است .اين مدل عوامل فردي موثر بر
بهبود عملکردکارکنان يک سازمان را بررسي مي کند که عوامل رفتاري تأثيرگذار بر
عملکرد فرد را نشان مي دهد و از آنجايي که عملکرد فرد تنها تابع عوامل فردي
نميباشد از مدل ابعاد ساختاري دفت ،با اندکي تغييرات صورت گرفته استفاده شده است.
مدل مفهومي پژوهش
عوامل موثر بر عملکرد ذيحسابان دستگاههاي دولتي
سيستم بودجه ريزي
بوروکراسي اداري

الف:
عوامل سازماني

ارتباطات بين فردي
قوانين و مقررات مالي

ج:
عملکردذیحسابان

تحصيالت و تخصص
استقالل شغلي

دستگاههاي دولتي

ب:
عوامل فردي

حمايت سازماني
انگيزش شغلي

الف.عوامل سازماني ،اقتباس از مدل ساختاري دفت با اندکي تغييرات(ريچارد ال.دفت،
تئوري و طراحي سازمان،ترجمه پارساييان و اعرابي)1377،28 ،
- Huersi & Goldsmit1
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ب .عوامل فردي ،اقتباس از مدل  achieveهرسي وگلداسميت با اندکي تغييرات
(هرسيوبالنچارد،مديريت رفتار سازماني)1383،461،
ج .عملکرد ذيحسابان(اقتباس از وظايف ذيحسابان قانون محاسبات عمومي)
مدل ACHIEVEبه وسيله هرسي و گلداسميت براي کمک به مديران در تعيين
علت وجود مشکالت عملکرد و به وجودآوردن استراتژيهاي تغيير به منظور حل اين
مشکالت طرح ريزي گرديد.مدل فوق در باره چگونگي اثربخشي عملکرد فعلي و يا
بالقوه پيروان در زمينه يک تکليف خاص به ارزيابي مي پردازد ،آنگاه مديران بايد مطابق
با علتهاي منحصر آن مشکل خاص ،قدمهاي الزم را بردارند .هفت عامل موجود در
اين مدل همراه با چاره جوييهاي معمول براي حل مشکل عبارتند از :توانايي (دانش و
مهارت ها) ،وضوح(درک يا تصور نقش) ،کمک(حمايت سازماني) ،انگيزه (انگيزش يا
تمايل) ،ارزيابي(آموزش و بازخورد) ،اعتبار (اعمال معتبرو حقوقي پرسنل) ،محيط (تناسب
محيطي).
در تدوين مدلي براي تحليل عملکرد انساني،هرسي و گلداسميت دو هدف اصلي را
در نظر داشتند تعيين عوامل کليدي که مي توانند بر عملکرد فرد فرد کارمندان تأثير
بگذارند و ارائه اين عوامل به گونه اي که مديران شاغل بتوانند آنها را بکار ببرند و به
خاطر داشته باشند.
اولين قدم براي تدوين مدل  ACHIEVEکنار گذاشتن عوامل موثر بر عملکرد
مديريت بود .تحقيق قبلي به وسيله آتکينسون 1نشان مي دهد که عملکرد کنش انگيزش
و توا نايي است.به عبارت ساده تر پيرو بايد تا حدي ميل و مهارتهاي الزم را براي انجام
کامل تکليف داشته باشد.پرتر و الولر با افزودن تصور نقش يا ادراک شغل اين ايده را
بسط دادند و به اين مسأله نيز توجه کردند که حتي اگر پيروان داراي تمايل کامل يا
مهارت هاي الزم براي انجام کار باشند اين تمايل و مهارت زماني موثر خواهد بود که از
آنچه بايد انجام دهند و نحوه انجام آن درک صريح داشته باشند.
لورش و الرنس 2با اين موضوع به گونه اي متفاوت برخوردکرده ،به اين نتيجه
رسيده اند که عملکرد تنها به کنش خصايص فرد مربوط نيست بلکه به سازمان و محيط
-Atkinson
-j.Lorsch & p. Lawrence

1
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نيز مربوط مي شود افراد حتي با وجود داشتن حداکثر انگيزش و همه مهارتهاي الزم
ممکن است اثربخش نباشند مگر آنکه حمايت و هدايت سازماني مورد نياز خود را
دريافت دارند و کارشان با نيازهاي سازمان و محيط سازش داشته باشد.
مدل  ACHIEVEاز دوعامل ديگر در معادله مديريت عملکرد بهره مي گيرد،
عامل اول بازخور است يعني نه تنها پيروان بايد به آنچه انجام دهند آگاه باشند بلکه
بدانند که بر اساس آنچه متداول است چگونه بايد عمل کنند .بازخور شامل آموزش هر
روزه و ارزيابي رسمي عملکرد است .ديگر عامل مديريت عملکرد،اعتبار است .اين روزها
در اين اوضاع و احوال مديران بايدبتوانند تصميمات تأثيرگذار خود بر شغل وکار مردم را
با دليل و مدرک و توجيه الزم همراه کنند .در آمريکا معتبر بودن کار پرسنل از نظر
قانوني ضرورت دارد .براي تحليل عملکرد ،مديران بايد به طور مستمر درمورد اعتبار
فعاليتهاي پرسنل نظير تحليل شغلي،تقاضاي استخدام،ارزيابي،کارآموزي،ترفيع و اخراج
بررسيهاي الزم را به عمل آورند(هرسي  ،بالنچارد.)461-462،1383 ،1
از نظر دفت ابعاد سازماني به دو گروه تقسيم مي شوند :ساختاري و محتوايي .ابعاد
ساختاري بيان کننده ويژگيهاي دروني يک سازمان هستندکه عبارتست از رسمي بودن،
تخصصي بودن ،داشتن استاندارد ،سلسله مراتب اختيارات ،پيچيدگي ،متمرکز بودن و
حرفه اي بودن است ،ابعاد محتوايي معرف کل سازمان هستند مثل اندازه يا بزرگي
سازمان،نوع تکنولوژي ،محيط و هدف هاي آن .که معرف جايگاه سازمان هستند و بر
ابعاد ساختاري اثر مي گذارند( دفت.)28 ،1377،2
اين پژوهش به بررسي عوامل موثر بر عملکرد ذيحسابان پرداخته است تا با انجام
اين تحقيق عالوه بر دستيابي به نقش نظارت ذيحسابان ،راهکارهاي مناسبي جهت
بهبود عملکرد شغلي ذيحسابان و اجراي وظايف محوله ارائه نمايد ،تا از طريق تسلط
آنان بر قوانين از تخلفات مالي و هدر رفتن منابع جلوگيري شود و با بهره گيري از
توانمنديهاي آنان در مصرف بهينه منابع ،افزايش کنترل داخلي ،بهبود برنامه هاي آتي،
ايجاد وحدت رويه براي اجراي مقررات ،ايجاد شفافيت مالي ،گزارش دهي و پاسخگويي
مناسبتر و نهايتاً دستيابي به نتايج تعيين شده در ارائه به موقع گزارش ها و ارائه مشاوره
به کارشناسان بودجه دستگاههاي دولتي در تدوين بودجه سالهاي آتي ،مساعدت نمايد.
1

- Huersi & Blanchard
-R.A.Daft
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اين تحقيق با ارائه اطالعات الزم به مديران و دستگاههاي اجرايي والبته مديران
ارشد وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان يک مرجع و يک پژوهش کاربردي
مي تواند نقش مفيدي ايفا نمايد.
ابزار و روش
با توجه به اين که تحقيق حاضر از حيث نحوه گردآوري دادهها براي آزمون
فرضيهها يا پاسخ به سؤالهاي مربوط به وضعيت فعلي ميپردازد ،لذا روش تحقيق به
کار رفته در آن از نوع تحقيقات توصيفي تحليلي و از شاخه مطالعات ميداني محسوب
ميشود .روش انجام تحقيق پيمايشي ميباشد که قابليت تعميم نتايج يکي از مهمترين
مزاياي آن به شمار ميرود .از آنجا که در اين تحقيق به بررسي تأثير عوامل فردي و
سازماني بر عملکرد ذيحسابان دستگاههاي دولتي ميپردازد از نوع همبستگي است.چون
رابطه بين دو متغيير عوامل فردي و سازماني از يک طرف و عملکرد ذيحسابان را از
طرف ديگر مورد بررسي قرار مي دهد .جامعه آماري مورد مطالعه در اين تحقيق برگرفته
از ليست کليه ذيحسابان و کارکنان ذيحسابي دستگاه هاي اجرايي استان و حسابرسان
ديوان محاسبات استان آذربايجان غربي(اروميه) که تعداد آنها  120نفر ميباشد .روش
نمونه گيري مورد استفاده در اين پژوهش جدول مورگان ميباشد با توجه به اينکه جامعه
آماري مورد مطالعه در اين پژوهش  120نفر ميباشد با استفاده از اين جدول نمونه قابل
قبول  92نفر ميباشد .و پرسشنامه طراحي شده بين  92نفر که به صورت تصادفي
انتخاب شدند توزيع شده است.که از  92پرسشنامه توزيع شده  85پرسشنامه واصل و
مورد بررسي قرار گرفت .دراين تحقيق ازروش نمونه گيري طبقه اي متناسب استفاده
شده است.
جدول  :1تعداد جامعه و تعداد نمونه
حجم جامعه

تعداد جامعه

تعداد نمونه

ذيحسابان و کارکنان ذيحسابي دستگاههاي اجرايي
حسابرسان ديوان محاسبات

90
30

70
22

120

92

جمع

همان طور که در جدول فوق مشاهده مي شود جامعه آماري از  90نفر ذيحسابان
و کارکنان ذيحسابي دستگاههاي دولتي و  30نفر از حسابرسان ديوان محاسبات استان
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آذربايجان غربي تشکيل شده است ،که طبق جدول مورگان  70نفر از ذيحسابان و
کارکنان ذيحسابي و  22نفر از حسابرسان ديوان محاسبات نمونه گيري شده است.
ابزار جمع آوري اطالعات پرسشنامه محقق ساخته است که بر اساس مقياس
ليکرت) بصورت پنج گزينه اي تنظيم شده است و امتيازات گزينه ها به ترتيب از کامالً
موافق با امتياز  5تا کامالً مخالف با امتياز  1در نظر گرفته شده است.
براي بررسي سؤاالت از آمار توصيفي و آمار استنباطي استفاده شده است در آمار
توصيفي از شاخص هاي توصيفي فراواني ،ميانگين و انحراف معيار و در آمار استنباطي از
آزمون ضريب همبستگي براي بررسي وجود رابطه بين متغيرها استفاده شده است،
همچين از آزمون فريدمن براي رتبه بندي تأثير عوامل و براي تجزيه و تحليل دادهها از
نرم افزار  spssاستفاده شده است.
پرسشنامه در دو سطح به صورت جداگانه طراحي گرديده است سطح اول عوامل
سازماني و عوامل فردي موثر بر عملکرد ذيحسابان را مورد ارزيابي قرار ميدهد که
شامل  30سؤال ميباشد و توسط شخص ذيحسابان و کارکنان ذيحسابي پاسخ داده شده
است .و سطح دوم با استفاده از پرسشنامه ارزيابي عملکرد شغلي پاترسون که شامل 15
سؤال ميباشد به اندازه گيري عملکرد ذيحسابان پرداخته است.که توسط مديران
ذيحسابان و کارکنان ذيحسابي و مديران حسابرسان ديوان محاسبات پاسخ داده شده
است.
یافته ها
فرضيه هاي اصلي تحقيق عبارتند از:
 بين عوامل سازماني و عملکردذيحسابان دستگاههاي دولتي آذربايجان غربيرابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
 بين عوامل فردي و عملکرد ذيحسابان دستگاههاي دولتي آذربايجان غربيرابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
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فرضيه هاي فرعي مربوط به عوامل سازماني عبارتند از:
 بين سيستم بودجه ريزي(بودجه بندي) وعملکرد ذيحسابان رابطه مثبت ومعناداري وجود دارد
 بين بوروکراسي اداري و عملکرد ذيحسابان دستگاههاي دولتي رابطه مثبت ومعناداري وجود دارد.
 بين ارتباطات بين فردي و عملکرد ذيحسابان رابطه مثبت ومعناداري وجوددارد. بين قوانين و مقررات مالي و عملکرد ذيحسابان رابطه مثبت ومعناداري وجوددارد.
فرضيه هاي فرعي مربوط به عوامل فردي عبارتند از:
 بين سطح تحصيالت و تخصص و عملکرد ذيحسابان رابطه مثبت و معناداريوجود دارد.
 بين استقالل شغلي و عملکرد ذيحسابان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. بين حمايتهاي وزارت امور اقتصادي،دستگاه تحت نظارت و عملکرد ذيحسابانرابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
 بين انگيزش شغلي و عملکرد ذيحسابان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.براي بررسي نرمال بودن نمونه از آزمون کلموگروف-اسميرنوف استفاده شد و از
آنجا که نرمال بودن تاييد نشد از روشهاي ناپارامتريک و براي آزمون فرضيه از
همبستگي اسپيرمن استفاده شد.
جدول شماره :2نشان دهنده نتايج بدست آمده جهت بررسي فرض نرمال بودن
دادهها ميباشد.
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جدول :2آزمون كلموگروف-اسمیرنوف براي بررسي فرض نرمال بودن داده ها
عامل هاي سازماني و فردي

مقدار آماره

عملکرد ذيحسابان
سيستم بودجه ريزي
بوروکراسي اداري
ارتباطات بين فردي
قوانين و مقررات مالي
تحصيالت و تخصص
استقالل شغلي
حمايت سازماني
انگيزش شغلي

0/ 113
0/ 162
0/ 115
0/161
0/ 118
0/134
0/116
0/119
0/0 98

مقدار p
)**(

0/0 10
0/00 1
)**(
0/00 7
)**(
0/00 1
)**(
0/00 5
)**(
0/00 1
)**(
0/00 7
)**(
0/00 5
)*(
0/0 41
)**(

)**( معني داري در سطح  )*( 0/01معني داري در سطح 0/05

نتايج فوق نشان ميدهد که فرض نرمال بودن داده ها براي تمامي متغيرها به جز
انگيزش شغلي در سطح  0/01رد مي شود >0/01( .مقدار  )pهمچنين فرض نرمال
بودن دادهها براي متغير انگيزش شغلي در سطح  0/05رد ميشود( >0/01مقدار .)p
بنابراين با توجه به رد شدن فرض نرمال بودن داده ها براي تمامي متغيرها ،جهت
بررسي فرضهاي پژوهش از آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن که مربوط به آزمونهاي
ناپارامتري است ،استفاده مي کنيم.
آزمون فرضیهها
جدول  : 3آزمون فرضیهها مربوط به فرضیه هاي اصلي
ضریب

متغیر

متغیر

مستقل

وابسته

عوامل سازماني

عملکرد ذيحسابان

0/843

عوامل فردي

عملکرد ذيحسابان

0/788

همبستگي
اسپیرمن

ضریب

تعداد

ضریب

نتیجه

تعیین

نمونه

معنيداري

فرضیه

%71

85

0/001

تاييد فرضيه

%62

85

0/001

تاييد فرضيه

همان طور که در جدول فوق مشاهده مي شود ضريب همبستگي عوامل سازماني
 0/843و ضريب همبستگي عوامل فردي  0/788مي باشد

مدیریت بهره وري – شماره  –35زمستان 1394

188

جدول  : 4آزمون فرضیهها مربوط به فرضیه هاي فرعي
شاخص هاي
متغیرمستقل
سيستم بودجه ريزي
بوروکراسي اداري
ارتباطات بين فردي
قوانين و مقررات مالي
تحصيالت و تخصص
استقالل شغلي
حمايتهايسازماني
انگيزش شغلي

متغیر وابسته
عملکرد ذيحسابان
عملکرد ذيحسابان
عملکرد ذيحسابان
عملکرد ذيحسابان
عملکرد ذيحسابان
عملکرد ذيحسابان
عملکرد ذيحسابان
عملکرد ذيحسابان

ضریب همبستگي

ضریب

تعداد

ضریب

نتیجه

اسپیرمن

تعیین

نمونه

معني داري

0/ 509
0/615
0/570
0/720
0/421
0/579
0/263
0/469

%26
%38
%33
%52
%18
%34
%07
%22

85
85
85
85
85
85
85
85

0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/01
0/00 1

فرضیه
تاييد فرضيه
تاييد فرضيه
تاييد فرضيه
تاييد فرضيه
تاييد فرضيه
تاييد فرضيه
رد فرضيه
تاييد فرضيه

در مورد مؤلفههاي عوامل فردي و سازماني نيز همان گونه که از مدل مفهومي و
جدول  4بر ميآيد با ضريب همبستگي اسپيرمن مشخص شده در جدول فوق همه
فرضيهها ،بجز حمايت هاي سازماني که سطح معني دار آن کمتر از  0/05مي باشد تأييد
مي گردد .همچنين ضريب تعيين نيز ،نشان دهنده ميزان تغييرات پيش بيني شده متغير
وابسته توسط متغير مستقل.
جدول  : 5آزمون فریدمن مربوط به فرضیه هاي اصلي و فرعي
حجم نمونه

رتبه

متغیر

میانگین رتبه

1

عوامل سازماني

1/73

تاييد فرضيه

2

عوامل فردي

1/27

تاييد فرضيه

1

سيستم بودجه ريزي

6/23

تاييد فرضيه

2

تحصيالت و تخصص

5/49

تاييد فرضيه

3

قوانين و مقررات مالي

5/22

4

انگيزش شغلي

5/05

5

ارتباطات بين فردي

4/89

تاييد فرضيه

6

بوروکراسي اداري

3/64

تاييد فرضيه

7

حمايتهايسازماني

2/96

رد فرضيه

8

استقالل شغلي

2/51

تاييد فرضيه

85

نتیجه فرضیه مربوطه

تاييد فرضيه
تاييد فرضيه

جدول شماره  5نشان دهنده نتايج آزمون فريدمن براي بررسي تأثير شاخص هاي
سازماني و فردي با توجه به رتبه بندي آنها مي باشد ،همانطور که در جدول فوق
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مشاهده مي شود عوامل سازماني داراي ميانگين رتبه  1/73و عوامل فردي 1/27
مي باشد و در بين عوامل سازماني سيستم بودجه ريزي با ميانگين رتبه  6/23و در بين
عوامل فردي تحصيالت و تخصص با ميانگين رتبه  5/49بيشترين تأثير و بوروکراسي
اداري با ميانگين رتبه  3/64و استقالل شغلي با  2/51ميانگين رتبه به ترتيب از
شاخص هاي عوامل سازماني و فردي کمترين تأثير را بر عملکرد ذيحسابان دستگاههاي
دولتي دارا مي باشند.
بحث و نتایج
نتايج به دست آمده نشان مي دهد که فرضيه هاي اصلي در سطح معني داري 99
درصد تاييد ميگردد و فرضيه هاي فرعي بجز تأثيرحمايتهاي سازمانهاي بر عملکرد
ذيحسابان در استان آذربايجان غربي در سطح اطمينان  99درصد تاييد ميگردد.
 بررسي نتاايج فرضايه اصالي اول :باين عوامال ساازماني و عملکارد ذيحسااباندستگاههاي دولتي آذربايجان غرباي رابطاه مثبات و معناادار وجاود دارد .ضاريب
همبستگي اين دو متغير 0/843در سطح  0/001معني دار است و رابطه مساتقيم و
مثبت بين دو متغير وجود دارد .نتيجه مي گيريم کاه عوامال ساازماني برعملکارد
ذيحسابان دستگاههاي دولتي تاثير مثبت دارند.
 بررسااي نتااايج فرضاايه اصاالي دوم :بااين عواماال فااردي و عملکاارد ذيحساااباندستگاههاي دولتي آذربايجان غرباي رابطاه مثبات و معناادار وجاود دارد .ضاريب
همبستگي به عبارت ديگار شادت رابطاه ايان دو متغيار 0/788در ساطح 0/001
معنادار است و رابطه مستقيم و مثبت بين دو متغير وجود دارد نتيجاه ماي گياريم
که عوامل فردي برعملکرد ذيحسابان دستگاههاي دولتي تاثيرمثبت دارند.
با توجه به نتايج فرضيه و شاخصهاي مورد استفاده در هر فرضيه ،توجه و اهميت
دادن به اين شاخصها در سازمان از اهميت بيش از پيشي برخوردار ميشود و سازمان
امور مالياتي آذربايجان غربي در جهت بهبود اين شاخصها بايد تالش مضاعفي مبذول
دارند و با توجه به نتايج آزمون فريدمن و شدت تأثير اين عوامل بر عملکرد ذيحسابان،
مشخص شد در فرضيه هاي اصلي عوامل سازماني تأثير بيشتري از عوامل فردي دارد و
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همچنين مشخص شد که در عوامل سازماني سيستم بودجه ريزي بيشترين تأثير را بر
عملکرد ذيحسابان دارد و در عوامل فردي تحصيالت و تخصص بيشترين تأثير را دارد.
ترتيب عوامل موثر بر عملکرد ذيحسابان دستگاههاي دولتي استان آذربايجان
غربي به شرح ذيل مي باشد:








سيستم بودجه ريزي
تحصيالت و تخصص
قوانين و مقررات مالي
انگيزش شغلي
ارتباطات بين فردي
بوروکراسي اداري
استقالل شغلي

با عنايت به نتايج فرضيه هاي تحقيق و آزمون رتبه بندي اين فرضيهها
پيشنهادهايي به شرح ذيل ارائه ميگردد:
 با توجه به طوالني بودن مراحل تهيه و تنظيم تا ابالغ بودجه به دستگاههاي دولتيپيشنهاد مي گردد که با همکاري مسئووالن وکارشناسان مربوطاه ساعي شاود در
کوتاهترين دوره زماني ممکن اين مراحل صورت گرفته و به موقع به دستگاههااي
دولتي ابالغ گردد.
 پيشنهاد ميگردد که رؤسااي دساتگاههااي دولتاي از چگاونگي هزيناه اعتبااراتتخصيص يافته آشنايي نسبي به دست آورند تاا همکااري الزم را باا ذيحساابان و
کارشناسان مربوطه داشته باشند لذا بدين منظور بايد دوره هاي آموزشي الزم براي
باال بردن سطح آگاهي و اطالع و دانش و مهارت مديران و رؤساي دساتگاههاا در
خصوص مراحل خرج برگزار گردد و وظايف ذيحسابان وهمچنين مساؤوليتهااي
مديران در خصوص چگونگي هزينه اعتبارات تشريح گردد.
 به مسؤولين و کارشناسان مربوطه پيشنهاد ميگردد که هنگام تصويب و تأييد و ياتدوين قوانين و مقررات مالي سعي شود که قوانين مصوبه از شافافيت الزم باراي
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بهره برداري ذيحسابان برخوردار باشد و از تصويب ماده و تبصارههاايي کاه داراي
ابهام ميباشد جلوگيري گردد.
 در خصوص بهبود عوامل فردي نيز پيشنهاد مي گردد ،که وزارت امور اقتصاادي ودارايي از افراد تحصيل کرده کاه داراي تخصاص و تحصايالت مارتبط باا شاغل
ذيحسابي مي باشند استفاده کرده و با برگزاري کارگاههاي آموزشاي بادو خادمت،
ضمن خدمت در زمينه شغل ماورد تصادي ذيحساابان باعاث افازايش مهاارت و
تخصص الزم در آنها گردد.
 با توجه به وظايف و مسؤوليتهاي تعريف شده در قانون محاسبات عمومي و تاکيدزياد بر نقش مهم نظارتي حاين خارج ذيحساابان دساتگاههااي دولتاي پيشانهاد
ميگردد که ذيحسابان از استقالل کافي در جهت انجام وظايف در چارچوب قوانين
و مقررات برخوردار باشند و تحت تأثير مديران و افراد بانفوذ دستگاه تحت نظاارت
خود قرار نگيرند.
 همچنين به دستگاههاي دولتي و سازمان اماور اقتصاادي و داراياي پيشانهاد مايگردد به کمک راه هايي که مي تاوان درکارکناان ايجااد انگيازه نماود همچاون
تفويض اختيار ،تشويق کارکنان به يافتن راه حل مشکالت و غني تر نمودن شغل
آنها و مشارکت دادن آنها در تصميم گيري ها سطوح انگيزشاي بااال در کارکناان
ايجاد نموده تا بدين ترتيب در عين اينکه اميد باه بهباود رانادمان کاار و افازايش
رضايت مندي بيشتر مي شود بهره وري ،کارايي و اثربخشي نياز باه تباع داشاتن
کارکناني با انگيزه باال در سطح بااليي باشد.
با توجه به نتايج آزمون آماري و بررسي واريانس ميانگين فرضيات و مشاهده
فرضياتي که واريانس باالتري دارند ،يعني بين نظرات پاسخگويان تفاوت وجود دارد،
طبق نتايج مربوط به ضرايب تعيين عوامل سازماني و فردي به دست آمده از جدول
شماره  2پيشنهاد مي شود محققين آتي در مورد عوامل موثر ديگر زير تحقيق کنند:
 در مورد عوامل موثر ديگر سازماني ازجمله سابک رهباري و فرهناگ ساازماني وتاثير آن بر عملکرد ذيحسابان تحقيق شود.
 هرکدام از اين عوامل يعناي عوامال فاردي وساازماني و تااثير آنهاا بار عملکاردذيحسابان به طورجداگانه تحقيق شود.
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 عوامل محيطي بطور جداگانه بعنوان عوامال ماوثر بار عملکارد ذيحساابان ماورد.پژوهش قرار گيرد
 سيستم ارزيابي عملکرد باه طاور جداگاناه باه عناوان عوامال ماوثر بار عملکارد.ذيحسابان مورد پژوهش قرار گيرد
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