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 مقدمه  
ضوع  ضر همگی در ارتباط با مو سی و کنترل هاي مقاالت حا سابر ح

نظــارت مــالی دولتی در مــالی و کنترلهــاي داخلی دولتی حوزه 

شار یافته و ما در  ضاي اینترنت انت ستگاههاي اجرایی بوده که در ف د

صورت یکجا صلنامه نظارت مالی آنها را ب شما عالقمندان در  ف براي 

جموعه گردآوري کرده ایم. امیدواریم مجموعه مقاالت قالب یک م

 مفید فایده قرار گرفته و نیاز اطالعاتی شما را برآورده نماید.فوق 

صی می  ص شات تخ براي مطالعه دیگر مجموعه ها و مقاالت و گزار

ــانی  ــلنامه به نش ــایت فص  www.nezaratmali.irتوانید به س

شنهادات خود  مراجعه نمایید. همچنین می توانید نظرات، مقاالت و پی

 جود در سایت با ما در میان بگذارید.را از طریق راههاي ارتباطی مو
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  علمي پژوهشي فصلنامه
  دانش حسابداري و حسابرسي مديريت

 1391پائيز / شماره سوم/ سال اول 

  
  
  

  هاي دولتيبررسي موانع و مشكالت ديوان محاسبات در حسابرسي دستگاه
  مالي و ذيحساباناز ديدگاه مديران 

  
  

  محمدرضا نيكبخت
  )مسئول مكاتبات(دانشيارگروه حسابداري دانشگاه تهران 

  چشمه موسوي سنگ يسيدعسگر
  اي و مدرس دانشگاه فني و حرفه تهران دانشگاه حسابداري ارشد كارشناس

  
  
  
 

   چكيده
هاي نظارتي دستگاه.  هاي دولتي مي باشدهدف اصلي اين پژوهش بررسي مشكالت ديوان محاسبات درحسابرسي دستگاه

يكي از اين . اندهاي اجرائي دولتي، درجمهوري اسالمي ايران استقرار يافتهها و دستگاهبراي كنترل امور مالي سازمانمتعددي 
- هاي نظارتي كه بر طبق اصول قانون اساسي موجوديت يافته و زير نظر مستقيم مجلس شوراي اسالمي به پاسداري از بيتدستگاه

استيودنت براي آزمون  tفرضيه در اين پژوهش استفاده شده است كه  آزمون  4.باشدمي پردازد ديوان محاسبات كشورالمال مي
 ها و آزمون فريدمن براي تعيين رتبه و اهميت هر يك از عوامل و آزمون مقايسه ميانگين دو جامعه براي بررسي مقايسه فرضيه

هر چهار فرضيه اين پژوهش . باشدشده در اين پژوهش ميههاي آماري استفاد، از روش)مديران مالي و ذيحسابان(نظرات دو جامعه
اند و بوسيله آزمون فريدمن مشخص شد كه ميزان تاثير عوامل موثر بر عدم دستيابي ديوان محاسبات به اهداف خود تاييد شده
داري بين اختالف معنيهم چنين با آزمون مقايسه ميانگين دو جامعه آماري، مشخص شد كه در هر چهار فرضيه . باشدمتفاوت مي

  .مالي و ذيحسابان وجود نداردنظرات مديران
  
  .ديوان محاسبات ،مديران مالي ،ذيحسابان ، حسابرسي دستگاههاي دولتي،تفريغ بودجه :كليدي هاي هواژ

  

  

  

  

  

 20/5/91: تاريخ پذيرش       18/2/91: تاريخ دريافت
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  مقدمه -1
 افزايش حجم مبادالت اقتصـادي در  توجه به  امروزه با

 عـالوه هاي دولتي،  گستردگي فعاليت هاي عمومي وبخش

 بنـدي و طبقـه  هـاي پيشـرفته ثبـت و   به سيسـتم  نياز بر

 تجزيه و ها، جهتكليه بخش گزارشگري اطالعات مالي در

مـالي   نظـارت  بـه حسابرسـي  و   تحليل اين اطالعات نيـاز 
  .شود پيش احساس مي بيش از فراگير بصورت شفاف و

هـاي  يكي از اهداف اساسـي و مهـم اسـتقرار سيسـتم    
كننــدگان بــه مــالي، نيــاز اســتفادهحسابرســي و نظــارت 

هـاي  باشـد كـه در نظـام    اطالعات صحيح و قابل اتكاء مـي  
بـه همـان هـدف     توانند مردم ساالر از اين طريق مردم مي

 مگر شد اين محقق نخواهد و دست يابند خواهي خودپاسخ

نظـارتي و   هـاي نيرومنـد   نگهـداري سـامانه   و اسـتقرار  بـا 
  .گزارشگري مناسب

هاي نظارتي  جمهوري اسالمي ايران، دستگاهدر كشور 
اما به دليل اهميـت موضـوع كنتـرل     دارند وجود متعددي

، قـانون اساسـي جمهـوري    1هاي اجرايي امور مالي دستگاه
اسالمي ايران  هماننـد بسـياري از قـوانين اساسـي سـاير      

 2كشورها سازماني را تحت عنوان ديوان محاسـبات كشـور  
مستقيم نمايندگان ملت به كنتـرل  مقرر نموده تا زير نظر 

در واقـع ديـوان   . هاي اجرايـي بپردازنـد   امور مالي دستگاه
ــه در     ــوه  مقنن ــوان چشــم نظــارتي  ق ــه عن محاســبات ب

  .نمايد لمال عمل مياپاسداري از بيت
كـه ديـوان   ايـن  در اين پژوهش قصد داريم با توجه به 

ي محاسبات از نظر تشكيالت و ساختار سـازماني دسـتگاه  
                         ً                              كامال مستقل بوده و مسـتقيما  زيـر نظـر مجلـس شـوراي      

نمايد و از نظر مقررات اسـتخدامي نيـز   اسالمي فعاليت مي
البته الزمه يك حسابرس بخـش   مستقل از دولت بوده كه 

باشـد، مسـايل و مشـكالت موجـود در ديـوان       عمومي مي
هـاي دولتـي را بررسـي     محاسبات در حسابرسـي دسـتگاه  

اهللا چراغ راهي براي رفع موانـع احتمـالي    انشاء نماييم كه 
  .حسابرسي بخش دولتي در كشور باشد

توان اين مساله را بيـان نمـود    در يك بررسي اوليه مي
كه ديوان محاسبات با توجه به وظايفي كه براي آن تعيين 

است تا بـه حـال وظـايف خـود را بـه نحـو        شده نتوانسته 
وان محاسـبات  در ماده يك قـانون ديـ  . مطلوب انجام دهد

تأكيــد  بــر تهيــه و تــدوين گــزارش تفريــغ بودجــه       

  اطالعات بدسـت  وليكن با توجه به ) 1387منصور،(گرديده
حـال   آمده چرا  الاقل بعد از پيروزي انقالب اسالمي تا بـه 

ديـوان  (اسـت   تفريغ بودجه تقديم مجلـس شـده   20فقط 
  ؟)1387محاسبات كشور،

ــ  غ بودجــه ديــوان محاســبات كشــور در گــزارش تفري
خود آثار گزارش تفريغ بودجه را چنـين بيـان     1386سال
عنايت جامع مجلس نسبت به كاركرد دولـت و  -1:دارد مي

هاي تحـت امـر در خصـوص عملكـرد اعتبـارات و       دستگاه
فعاليت آن و تهيه و تصويب و تخصيص بودجه سـال آتـي   

رفـع موانـع احتمـالي مـديران و     -2.واعتبارات فوق العـاده 
  ي اجرايي و كمك به دولـت در جهـت نيـل بـه    ها دستگاه
ديوان محاسـبات  (تحول در مديريت كالن كشور-3.اهداف
  .)1387كشور،

باشـند كـه خـود ديـوان     موارد باال بيانگر اين نكته مي
بر اين نكتـه   3محاسبات در بيان آثار گزارش تفريغ بودجه

اذعان دارد كه گزارش بايد قبل از تصويب بودجه سال بعد  
لس ارائه گردد تا در بودجه سال بعد مـوارد اشـكال   به مج

حال اين سؤال مطرح است كه در طول حـداقل  . رفع شود
سال بعد از انقالب چند تفريغ بودجه قبـل از تصـويب    30

است؟ الزم به ذكر  بودجه سال بعد به مجلس ارائه گرديده 
است كه فقط يك تفريغ بودجه قبل از ارائه اليحه بودجـه  

  .است   رائه گرديدهتنظيم و ا
ــه    ــد ك ــر مشــخص گردي ــه ديگ در يــك بررســي اولي

اسـتاني بـه يـك     دستگاه  32مسئوليت رسيدگي به حدود
آيا بـا  . است سرپرست و شش نفر حسابرس واگذار گرديده 

اهـداف خـود    توانـد بـه    اين حجم و گستردگي، ديوان مـي 
  دست يابد؟

ديوان محاسبات در اكثـر كشـورهاي پيشـرفته بحـث     
و  5، كـارآيي 4هـاي اثربخشـي  نظارت عمليـاتي كـه مقولـه   

شـود و يكـي از پـيش     در آن مطـرح مـي   6اقتصـادي صرفه
باشـد را در كنـار    هاي اصـلي شايسـته سـاالري مـي     زمينه

انـد در  هـاي خـود قـرار داده    نظارت مالي در اولويت برنامه
كه در ديوان محاسبات كشور ما تا به حال فقط بـه  صورتي

اسـت و در خصـوص نظـارت     رداختـه شـده  نظارت مـالي پ 
مـومني  (اسـت   عملياتي بـه صـورت جـدي اقـدامي نشـده     

،1384.(  
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  پژوهش مباني نظري و پيشينه -2
مشكالت درون سازماني ديوان  مسايل و -1-2

  محاسبات 
ســجادي و جــامعي در خصــوص خصوصــيات فــردي  

ديوان محاسبات و همين طـور لـزوم آمـوزش     7حسابرسان
اسـتخدام، بـه كـار      افرادي بايـد در مرحلـه  : آنان معتقدند

دعوت شوند كه خصوصيات ويژه فردي و اسـتعداد الزم را  
هـاي محولـه داشـته     براي انجام دادن وظايف در مسئوليت

باشند و در خصوص آمـوزش مسـتمر، ديـوان بايـد بـراي      
اي  حرفـه حصول اطمينان از حفظ و ارتقـاي سـطح دانـش   

و آمـوزش مسـتمرآنان   طريـق تحصـيالت    از كاركنان خود
چنـين آنـان دريافتنـد كـه     هم. برنامه مدوني داشته باشد

ضعف نظارتي ديوان محاسـبات تـا حـدودي بـه دانـش و      
تجربه و غيرمرتبط بودن رشته تحصيلي حسابرسان ديوان 

آموزشهاي كاربردي در  همين طور و گردد محاسبات برمي
 ايجادندرت براي حسابرسان  رابطه با حسابرسي دولتي به 

در پژوهشي بـاعنوان  ). 1382سجادي و جامعي ،(گردد مي
هــاي اداري از طريــق ديــوان محاســبات  كنتــرل ســازمان

نتيجه چنين شد كه ضرورت استخدام متخصصـان جديـد   
دقيق بـر بودجـه بـيش از     9و كنترل 8جهت اعمال نظارت

چنــين در و هــم ) 1380شمســي ،(باشــد پــيش الزم مــي
وانع اجرائي حسابرسي عملياتي پژوهشي با عنوان بررسي م

هـاي اجرائـي از ديـدگاه مـديران وكارشناسـان      در دستگاه
هـاي   ديوان محاسبات نتيجه چنين شد كه ضـعف مهـارت  

ــراي اجــراي حسابرســي    ــانعي ب تخصصــي حسابرســان م
  ).1386فرزانه ،(باشد هاي اجرايي مي در دستگاه 10عملياتي

ي مدرس و رفيعي در پژوهشـي دريافتنـد كـه نهادهـا    
 خـود  عملكـرد  در مسـوول بـر رفتـار حسابرسـان بايـد     

سرمايه گذاري بيشتر، احكام و اصـول   و با كنند تجديدنظر
اي را آمــوزش و تــرويج نماينــد و از  و آيــين رفتــار حرفــه
هاي آموزش اجباري  اي و دوره حرفهابزارهايي چون نظارت

اي حسابرسان بهره گيرند  حرفهجهت ارتقاء دانش و مهارت
-ها به طور جدي به گنجاندن واحد درس اخالق دانشگاهو 

مـدرس و  (آموزش حسابداري بينديشـند  اي در دوره  حرفه
ــي، ــه    ). 1385رفيع ــبت ب ــان نس ــش حسابرس ــطح دان س
هـا و   اي و اطالعاتي مورد استفاده شركت هاي رايانه سامانه

ــايين مــي ســازمان ــه  هــا پ روزشــدن و آمــوزش  باشــد و ب

ــروري   ــر ض ــك ام ــان ي ــي حسابرس ــد م ــرم (باش مرادوخ
درخصوص مشكالت ديوان محاسبات در حوزه .) 1385ِ    ن  ژاد،

اهداف ديوان  نيروي انساني وساختار سازماني آن با مطالعه 
شود عمـده و ظـايفي    محاسبات كشور ايران ، مالحظه مي

كه در حال حاضر ديـوان محاسـبات كشـورهاي پيشـرفته     
        ً          كـه مسـلما  بـا    است   باشند، لحاظ گرديده دار آنها مي عهده

شرايط فعلي ديوان محاسبات به خصـوص از نظـر نيـروي    
باشـد و نيـاز بـه     پذير نمي انساني و ساختار سازماني امكان

حسيني (بندي براي تجهيز ابزار الزم دارديك  برنامه زمان
  .)1380عراقي ،

 11يكي ديگر از عوامل اثـربخش درحسابرسـي دولتـي   
. باشـد رسي مـي تركيب درست و مناسب اعضاي تيم حساب

يعني عمليات حسابرسي دولتي توسط افرادي انجام شـود  
هاي مناسب تخصصي را براي انجـام دادن   كه درجه و رتبه

هايي كه درحسابرسي دولتي  ها و تكنيك از روش. كاردارند
كاربرد دارند اطـالع داشـته و توانـايي اجـراي دقيـق ايـن       

وهش سـجادي وجـامعي در پـژ   . ها را داشته باشند تكنيك
بــا شــرايط حــاكم : كننــد گيــري مــي خــود چنــين نتيجــه

برساختار ديوان محاسبات در جذب و آموزش حسابرسان، 
سال كار به يك حسابرس خبره 5يك نيروي انساني بعد از 

گردد كـه  در ايـن شـرايط افـراد بـا       و با تجربه تبديل مي
تجربه و آموزش ديده ديوان محاسبات جذب شركت هـا و  

ــا حقـــوق و مزايـــاي بيشـــتر  هـــاي دي ســـازمان گـــر بـ
 ).1382سجادي وجامعي ،(شوند مي

-يكي ديگر از موارد مورد توجه در حسابرسي دسـتگاه 
منظـور از  . باشـد هاي دولتي امنيت شغلي حسابرسان مـي 

امنيت شغلي اين است كه سازمان موجبات تواناسازي فرد 
از نظر تخصصي و توانمنـدي،   را فراهم نمايد به طوري كه 

ن وابسته به فرد شود و در بيرون از سازمان نيـز بـه   سازما
ابعـاد مختلـف امنيـت    . تخصص و توانمندي فرد نياز باشد

توانـا سـازي    -تواناسازي تخصصـي فـرد  : شغلي عبارتند از
تقويـت   -آمـوزي  تواناسازي در تجربه   -درجسارت و عمل
ــغلي  ــايت ش ــارت -رض ــازي درمه ــاري تواناس ــاي رفت  -ه

 -تواناسـازي در تفكـر   -هـاي ارتبـاطي   تواناسازي درمهارت
          ِـ                      نتيجه يك پ ژوهش در ايـن خصـوص     . توانا سازي پرسنل

اسـت   چنين شد كه ديوان محاسبات تا حدودي توانسـته  
امنيت شغلي را براي پرسنل خود فراهم  نمايد و به همين 
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دليل حسابرسان ديوان محاسبات در اظهـار نظـر خـويش    
هـاي دولتـي    شركت ها و نسبت به عملكرد مديران سازمان

  ).1382سجادي وجامعي ،(صراحت بيان دارند
در پژوهشي با عنوان ارزيابي  نظـام  نظـارت مـالي در    
كشور مشخص گرديد كه ضمانت اجرايـي در امـر نظـارت    

كنـوني اهـداف    12مالي كم است و در سيستم نظارت مالي
ســو   جهــت و هــم هــا  هــم كارمنــدان بــا اهــداف ســازمان

توانـد نتيجـه    هم چنين تشويق كاركنان نيز مي. باشد نمي
تهرانـي وبـرادران جعفـري    (مثبتي را به همراه داشته باشد

و در پژوهشي ديگر يكي از عوامل مؤثر بر عملكرد ).1386،
ن كاركنــان، پشــتيباني و حمايــت ســازماني ازســوي ديــوا

  ). 1385دهقاني تفتي ،(.عنوان گرديده استمحاسبات 
هاي دولتي يكي ديگـر از  هاي خاص سازماناستراتژي

ــي      ــي مـ ــي دولتـ ــه در حسابرسـ ــورد توجـ ــوارد مـ مـ
هـاي   حسابرسان ديوان محاسـبات بايـد از اسـتراتژي   .باشد

هاي دولتي شناخت كـافي داشـته باشـند و     خاص سازمان
ان دولتي به بررسي پس از درك استراتژي خاص هر سازم

ــر     ــديهيات ام ــن از ب ــرا اي ــد زي ــدارك بپردازن ــناد و م اس
حسابرسـان ديـوان محاسـبات    . حسابرسي مسـتقل اسـت  

بدليل عدم اطالع از شـرايط خـاص هـر سـازمان دولتـي،      
هــا، و اجــراي ثبــات رويــه     گســتردگي ايــن ســازمان  

هاي خـاص سـازماني    ها، به شرايط و استراتژي دررسيدگي
هاي دولتي را بـه   ها و شركت و همه سازمانتوجهي ندارند 

 جـامعي،  سـجادي و ( كننـد  يك شيوه مشابه رسيدگي مي
1382.(  

در قانون اساسي فعلي تحول بزرگي در ارتقـاء جايگـاه   
است ولي نقـش و وظـايف    ديوان محاسبات صورت گرفته 

آن كماكان درحد حسابرس داخلي قوه مجريه باقي مانـده  
هاي ديوان به صـورت كـم    فعاليتاين ناسازگاري در. است 

                                           ً                     اثر جلوه دادن آنهـا ظهـور پيـدا كـرده زيـرا اصـوال  تكـرار        
اجرايـي در مرحلـه پـس از    هـاي  كاركرد ذيحسابي دستگاه

مالي در كشور در شـرايط موجـود   نظارت. انجام خرج است
ها و بعـد از خـرج    در مرحله قبل از خرج توسط ذيحسابي

. پـذيرد  ابه صورت ميتوسط ديوان محاسبات با اهداف مش
قـانون محاسـبات عمـومي مصـوب      91بطوريكه در مـاده  

اسـت تـا در مـوارد لـزوم      بر ذيحسابان تكليف شـده 1366
                     ً      هاي اجرايي را مستقيما  بـه   گزارش برخي تخلفات دستگاه

ديوان محاسبات جهـت رسـيدگي در دادسـراي آن اعـالم     
اساســي  قــانون 54اصــل  ايــن درحــالي اســت كــه . دارنــد
ي اسالمي ايران در يك اقدام مترقي جايگاه ديـوان  جمهور

. اسـت  ارتقـاء بخشـيده    را به حسابرس مستقل قوه مقننـه  
نظارت مجلس شوراي اسالمي بعنوان مرجع وضع قـوانين  
و اطمينان از اجراي قـوانين موضـوعه بـه نحـوي كـه بـه       

اند و تحقق اهـداف مـورد نظـر تنهـا بـا در        تصويب رسيده
گـردد كـه    دستگاه نظارتي محقـق مـي  اختيار داشتن يك 

هـاي دولـت را بطـور علمـي، سيسـتماتيك و       كليه فعاليت
ايـن   مستمر مورد رسيدگي قرار داده و نتايج حاصله را بـه  

هاي دولـت نظـارت دارد و در              ً              علت كه عمال  بركليه فعاليت
گيـرد    هاي انجام شده قـرار مـي   جريان كم و كيف فعاليت
لـذا راهكـار   . مقننه گزارش نمايد       ً        ً       مستندا  و مستدال  به قوه

كوتــاه مــدت بــراي ايــن تحــول و بعبــارتي نقــش ديــوان 
گيـري از   آن بهـره   محاسبات كشـور همسـطح بـا جايگـاه    

ــوز موفقيــت    حسابرســي عملكــرد اســت كــه يكــي از رم
هـاي   يافتـه در رابطـه بـا اجـراي برنامـه      كشورهاي توسـعه 

باشد و بـدين ترتيـب سيسـتم نظـارتي ديـوان       مصوب مي
اعتقـاد اغلـب    محاسبات از شيوه كنترلـي سـنتي كـه بـه     

شـود بـه    شـناخته مـي  » عامل محـدوديت « نظران  صاحب
تغيير يافتـه  » عامل هدايت « مفهوم نوين از كنترل يعني 

ها و  تا شرايط الزم براي تحقق اهداف و كسب نتايج برنامه
  ).1384مومني ،(هاي مصوب دولت فراهم گردد فعاليت

جهي به حسابرسي عملياتي در ديوان تو در خصوص بي
محاسبات بايد گفت امروزه در بخش عمـومي حسابرسـي   

تـر و مـؤثرتر از نظـارت     تر، اساسـي   عملياتي به مراتب مهم
ريـزي و اصـالح             ً                     زيـرا اوال  زيربنـاي برنامـه   . باشـد  مالي مي

. گيرد ها، بر اساس گزارش عملياتي صورت مي بهبود برنامه
هــاي غيرمــالي، ايــن نــوع  فعاليــت      ً                     ثانيــا  بــه دليــل تنــوع

تر از حسابرسي مالي اسـت، ولـي    حسابرسي بسيار پيچيده
اجـراي   اين كه گذشـته، حـال و آينـده      آثارش با توجه به

ــه     ــجام دادن ب ــن رو در انس ــدنظر دارد، از اي ــه را م برنام
درحــالي كــه در . باشــد عمليــات بســيار مــؤثر و كــارآ مــي

درگذشــته مــورد هــاي مــالي  حسابرســي مــالي، فعاليــت
گيـرد و از طرفـي عملكـرد     رسيدگي و اظهارنظر قرار مـي 

. مالي همواره مطابق با ميزان پيشرفت فيزيكي نخواهد بود
گـذار اعمـال   ذكر اين نكته نيز ضـروري اسـت كـه قـانون    
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قــانون  90نظــارت عمليــاتي را بــه موجــب تبصــره مــاده 
ريـزي   محاسبات عمومي به عهده سازمان مديريت و برنامه

اول ايـن كـه  بـه      درحـالي كـه  . است كشور محول نموده 
المللـي، ايـن نـوع    موجب اسـتانداردهاي حسابرسـي بـين   

نظارت در زمره حسابرسي داخلي است كه در جـاي خـود   
باشـد و دوم ايـن كـه     هـا مـي   الزم و مكمل اجراي برنامـه 

محـدوده حسابرسـي اشـاره شـده، داللـت بـر حسابرســي       
ــي ا ــي دارد و حسابرسـ ــي از اثربخشـ ــي نيزجزئـ ثربخشـ

كنـيم   حـال فـرض مـي   .شـود  حسابرسي عملياتي تلقي مي
نظارت مذكور بصورت مستمر، بموقـع و عملـي و صـحيح    

هـا از   و گـزارش ) توسط سازمان مـديريت ( گردد اعمال مي
طريق رياست جمهوري به مجلس شوراي اسالمي تقـديم  

هـايي   چنين گـزارش  آيا حال سؤال اين است كه . گردد مي
بـه بيـان ديگرگزارشـي كـه      الزم برخوردار است؟ تباراع از

 بررسـي و  اي مـورد  مسـتقل و خبـره   توسط مرجع ثالـث، 

ايـن   بـه   توانـد  قوه مقننه چگونه مي اظهارنظر قرار نگرفته،
 و متعاقب آن اتخاذ كند ها اطمينان و اعتماد قبيل گزارش

نظـارت   بـا  توانـد  محاسـبات مـي   ديـوان  امـا .تصميم نمايد
 را يعني اينكه نيروي خود نمايد پر را خالء مذكورعملياتي 

نظـارت   تا جهت حسابرسي عملياتي صرف نمايد در بيشتر
  ). 1380حسيني عراقي ،(لي ما
  
مشكالت و مسـايل تهيـه و تنظـيم تفريـغ      -2-2

  بودجه
يكي از وظايف اساسي ديوان محاسبات تهيـه گـزارش   

باشد  مي آن به مجلس شوراي اسالمي تفريغ بودجه و ارائه 
طور كه بيان شد ديـوان محاسـبات در انجـام    وليكن همان

است موفق عمـل نمايـد و     اين وظيفه در گذشته نتوانسته
اهداف خود در اين بخش  است به   يا بهتر بگوييم نتوانسته

  . دست يابد
در بررســي مســائل و مشــكالت عــدم توفيــق ديــوان  

تـوان   محاسبات كشور درتهيه تفريغ بودجه در گذشته مي
عـدم تهيـه حسـاب نهـائي در     - 1:موارد ذيل رابيان نمـود 

ها و مؤسسات دولتي به ويژه ترازنامـه   بسياري از وزارتخانه
عـدم   -2.هـاي دولتـي   و حساب سـود و زيـان در شـركت   

توجهي به قوانين و مقررات مالي و اهميت و  آگاهي و يا بي
انتخاب برخي افراد غيرمتخصص و با مديريت -3.ارزش آن

ــ ــتگاهضـ ــي از دسـ ــي و  عيف در رأس برخـ ــاي اجرايـ هـ
ــاوارد در كــادر مــالي  -4.هــا حســابي ذي گمــاردن افــراد ن

-5.انجام كارهاي روزمره نبودند              ً         ذيحساب كه عمال  قادر به 
كمبود كادر ديوان محاسبات در جهت رسيدگي سريع بـه  

عدم تهيه و تصويب قانون بودجه كل كشور به -6ها  حساب
             ً                         نظم كه نهايتا  تهيه و تفريغ بودجـه را  اي و م صورت برنامه

صـورت   اعتبـارات بـه   هـر چـه   . كـرد  با مشـكل روبـرو مـي   
هـا دسـتگاه    هاي عمومي تصويب شود چون بـين ده  رديف

گيرتـر   آوري اطالعـات وقـت   شـود جمـع   مختلف توزيع مي
خواهــد بــود و تــأخير در تهيــه گــزارش تفريــغ بودجــه را 

ت متعدد در مصرف وجود قوانين و مقررا-7.كند تشديد مي
پذيري قانون در مـورد تهيـه تفريـغ    عدم انعطاف-8.اعتبار

بودجه بدين معني كه به دليل عـدم وصـول حسـاب يـك     
ذيحسابي كوچك كه در جمـع بودجـه درصـد نـاچيزي را     

عدم -9.افتاد شد تهيه تفريغ بودجه به تعويق مي شامل مي
ــت ــه موافقـ ــه مبادلـ ــه   نامـ ــار بـ ــيص اعتبـ ــا و تخصـ هـ

ــع ــوان محاســبات  مركز(موق ــزي دي تحقيقــات وبرنامــه ري
  ).1388كشور،

  
ها و قوانين در ضعف و مشكالت دستگاه -3-2

  اجراي حسابرسي ديوان  محاسبات
هاي اجرائي و يا قـوانين   مسائل و مشكالتي در دستگاه

شـوند تـا ديـوان     و مقررات وجود دارنـد كـه  موجـب مـي    
انجـام   طوراهداف و همين محاسبات در دستيابي كامل به 

وظــايف خــود موفــق نگــردد در واقــع ايــن مــوارد عوامــل 
موثرخارج از ديوان محاسبات هسـتند كـه موجبـات عـدم     

 .زنند توفيق ديوان را رقم مي
عدم آشنائي و اطـالع و اعتقـاد بسـياري از مسـئولين     

امـور مـالي و قـانون     هاي اجرائي به  اجرائي و مالي دستگاه
ــداف و و   ــور و اه ــومي كش ــبات عم ــوان  محاس ــايف دي ظ

. باشـد  محاسبات كشور از مشكالت ديـوان محاسـبات مـي   
تواند ناشي از عواملي چـون پـايين بـودن     اين امر مي البته 

سطح دانش و تجربه مسئولين مـالي و اجرايـي، اسـتخدام    
افراد غيرمتخصص و نا آشنا به مسائل مالي، عدم آمـوزش  

اد افـر  مستمر وكافي در بدو خدمت، عدم آموزش و توجيه 
. درحين خدمت و در زمان  تغيير قوانين و مقـررات باشـد  

ــا قــوانين و مقــررات ويــژه مــديران،   در كتــاب آشــنايي ب
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هـاي اجرايـي كـه     ذيحسابان وكارشناسـان مـالي دسـتگاه   
ريزي ديوان محاسبات كشور توسط مركز تحقيقات وبرنامه

است جـدول فراوانـي پرونـده     انتشار يافته  1388در سال 
طروحه در دادسراي ديوان محاسـبات كشـور   هاي تخلف م

 1/1/82ازتـاريخ   به تفكيـك قـوانين و مقـررات موضـوعه     
با نگاهي اجمـالي بـه   . است  ارائه گرديده 30/12/87لغايت

هـاي   گـردد كـه در  بـين پرونـده     اين جدول مشاهده مـي  
مطروحه در دادسراي ديوان، تخطـي از قـانون محاسـبات    

از قانون برنامـه و بودجـه    پرونده، تخطي 3571عمومي با 
پرونده و تخطي از قانون تنظيم بخشي از مقـررات   976با 

هـاي اول تـا سـوم را دارا     پرونده، رتبه 841مالي دولت با  
تواند گواهي بر اثبات موضوع فوق  اين امر مي باشند كه  مي

باشد و يا شايد هـم ناشـي از نقـص در قـوانين و مقـررات      
جاي خود جاي تأمل و تفكـر دارد و  اين امر نيز در  باشدكه

مركزتحقيقات وبرنامـه  (.باشد اين بحث خارج مي  از حوصله
  ).1388ريزي ديوان محاسبات كشور،

يكي از اصول زيربنايي و پذيرفته شده حسابداري سال 
اتفـاق   مالي مي باشد و بر اساس اين اصل اكثر قريـب بـه   
نسـبت  واحدهاي اقتصادي پس از انجام يك سال فعاليت، 

ها و تهيـه و تنظـيم تـراز عمليـات اقـدام       به بستن حساب
هاي مالي خود را با نقل مانـده   كنند و سال بعد فعاليت مي

هاي دائمي سـال قبـل بـه دفـاتر سـال بعـد آغـاز         حساب
اكثـر   است كه  اخير مشاهده شده  اما در دو دهه . كنند مي

و  هاي اجرائي از محل تخصيص اعتبار دوازده ماهه دستگاه
آن ، در اواخر سال از خزانه و يا معـين خزانـه     يا اصالحيه

انـد ولـي بعلـت     در استان درخواست و دريافت وجه نموده
عدم فرصت كافي براي مصرف آن، اين اقدام در اوايل سال 
                                       ً                 بعد انجام گرفته و اسناد هزينه را ناچارا  به حساب اسـفند  

ثرات اقـدام  از ا ). 1380حسيني عراقي ،(اند ماه منظوركرده
تواند تأخير در تهيه صورتحساب عملكـرد بودجـه    فوق مي

باشد كه به تبع آن گزارش تفريـغ بودجـه نيـز بـا تـأخير      
تواند منجـر بـه   چنين ميگردد و هم توسط ديوان ارائه مي

  .انباشت كارها در پايان سال مالي گردد
تحـت عنـوان   ) 1379(در پژوهشي كه توسط باباجاني

ــابي « ــخ ارزي ــئوليت پاس ــابداري و  مس ــام حس ــويي نظ گ
تـرين   انجـام شـد و عمـده   » گزارشگري مالي دولت ايـران 

هـاي مسـئوليت    هدف پژوهش ارزيابي ظرفيـت و قابليـت  

گـويي نظـام حسـابداري و گزارشـگري مـالي دولـت       پاسخ
جمهوري اسالمي  ايران عنوان شد، نتيجه چنين شد كـه  

هــوري نظــام حســابداري و گزارشــگري مــالي دولــت جم 
هـاي الزم بـراي اداي مسـئوليت     اسالمي ايـران از قابليـت  

هــاي كنتــرل بودجــه مصــوب،   در زمينــه 13گــوييپاســخ
شناسايي و انعكاس درآمد و هزينه واقعي ساالنه،  انعكاس 

عمـومي و   15هـاي بلندمـدت   و بـدهي  14هاي ثابـت  دارايي
هاي مـالي   انعكاس وضعيت و نتايج عمليات مالي و گزارش

  .، برخوردار نيستجامع ساالنه
هـا درجهـت پاسـخگويي بـه مـردم بايـد        البته  دولـت 

گزارشـگري از  . سيستم گزارشگري مناسب داشـته باشـند  
گـويي  اين جهت اهميت دارد كه بخش جدانشـدني پاسـخ  

هاي  حسابرسي از طريق ارزيابي ميزان اعتبار گزارش. است
هاي دولتي و ازطريق ارزيابي نتيجه عمليات نهادهاي  مقام

حـال سـؤال   . كنـد  گويي كمك ميقانوني، به فرآيند پاسخ
اگر سيستم حسابداري و گزارشـگري مـالي    جاست كه اين

باشـد، ديـوان    گـويي مناسـب نمـي   دولت براي اداي پاسخ
محاسبات چگونه بايد اين مـوارد را ارزيـابي و حسابرسـي    

  نمايد؟
توانـد بـر مشـكالت     بحث حجيم بودن دولت نيـز مـي  

در مقايسه كارآيي عملكرد بخش . بيافزايد ديوان محاسبات
اين شد كـه   كشور صورت گرفت نتيجه  23كه در 16دولتي

كشــورهايي بــا بخــش دولتــي كوچــك بــه طــور متوســط 
. كننـد  باالترين امتيازها را براي عملكرد كلي گـزارش مـي  

كنند كـه مخـارج دولتـي     گيري مي بيشتر مطالعات نتيجه
امـروزه   چيـزي شـود كـه     بايد بسيار كمتر و كـارآتر از آن 

ها بايد قوانين بهتري  براي انجام چنين كاري، دولت. هست
هاي فرعي خود را به بخـش   را تدوين و بسياري از فعاليت

 .)1387قنبرپور،(خصوصي واگذار كنند 
  
  هاي انجام شده درخارج از كشورپژوهش  -4-2

اي با عنـوان   در مقاله 17اداره حسابرسي دولتي استراليا
ــه " ــي   برنام ــان حسابرس ــراي كاركن ــوزش ب ــال  "آم درس

: كنـد  گيـري مـي   اينتوساي چنـين نتيجـه   در مجله 1985
استخدام كاركنان با مدرك ليسـانس و بـاالتر در صـورتي    

آنهـا آمـوزش كـافي را نيـز ببيننـد و       مفيد خواهد بود كه 
صــرف مــدرك تحصــيلي آنهــا بــه دو دليــل ذيــل كــافي  
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هاي دانشگاهي به نـدرت يـا    محتواي درس-الف: باشد نمي
اكثـر  -ب.باشـد  خيلي كم مربوط به حسابرسي دولتـي مـي  

                   ً                                    مؤسســات آموزشــي عمــدتا  نيازهــاي اطالعــاتي و علمــي 
  .گيرند كاربردي را ناديده مي

ــز در خصــوص    ــران ني ــه در دروس دانشــگاهي اي البت
شود و در زمينـه   حسابرسي دولتي بسيار محدود بحث مي

بداري دولتي در حد چند واحـد جهـت رفـع تكليـف     حسا
شود لذا براي كاركنـاني كـه در ديـوان     درسي گذرانده مي

محاســبات اســتخدام مــي شــوند بحــث آمــوزش مســتمر 
  .تواند بسيار مفيد واقع شود مي

كه توسط  18اينتوساي بيانيه پاياني دوازدهمين كنگره 
توساي اين در مجله  1986ديوان محاسبات استراليا در سال

هاي ارائه شـده   اي از مقاالت و پژوهش انتشار يافت خالصه
كننـده   توسط مؤسسات عـالي حسابرسـي دولتـي شـركت    

باشد كه در سه قسمت حسابرسي عملكرد، حسابرسـي   مي
مؤسسات عمومي و استقرار يك نظام حسابرسي با كيفيت 

در زمينـه حسابرسـي عملكـرد    . باشـد  و نظارت بر آن مـي 
تعيــين موضــوعات حسابرســي و :اننــدهــايي م محــدوديت

نبــود الزامــات قــانوني و  -شناســايي مرزهــاي پاســخگويي
دسترسي به برخي از اطالعات وجود دارد ودر زمينه وجود 

هـايي نظيـر    هاي مناسب حسابرسي نيز محدوديت تكنيك
نبود معيارها  -نبود اطالعات مناسب: موارد زير وجود دارد

نبـود بودجـه    -اجد شـرايط نبود كاركنان و -و استانداردها
بايسـت نسـبت بــه    مؤسسـات عـالي حسابرسـي مـي    . الزم

هاي شفاف حسابرسي، بازنگري  مشي ريزي مؤثر، خط برنامه
هــاي  سيســتماتيك وگزارشــگري متــوازن دركليــه جنبــه 

. حسابرســي مؤسســات عمــومي اطمينــان حاصــل كننــد 
توانند از طريق تبادل كاركنان ميان نهادهاي  همچنين مي

حسابرسي دولتي در سايركشورها، افـزايش تجربـه و   عالي 
  .تخصص الزم را كسب كنند

اي بـا عنـوان    در مقالـه  19ديوان محاسـبات انگلسـتان  
اينتوسـاي در   در مجلـه   "مديريت در حسابرسـي دولتـي  "

حسابرسـي و  ريـزي  به مباني حسابرسي، برنامه1989سال 
 ديوان محاسـبات بـراي  . پردازد نظارت بركار حسابرسي مي

ــه  ــالي برنام ــر دوره م ــورد   ه ــود را م ــاي حسابرســي خ ه
تشخيص موارد مهـم بـا   : دهد كه شامل تجديدنظر قرار مي

عطف توجه به تغييـرات اساسـي انجـام شـده در دسـتگاه      

بررسـي نيازهـاي    -مورد حسابرسي نسبت بـه سـال قبـل   
ارزيابي امكانات موجود براي  -ها انجام حسابرسي مربوط به 

ريـزي بـراي اسـتفاده مـؤثر از      و برنامـه ها  انجام حسابرسي
 .باشد ها مي نيروي انساني در جهت انجام حسابرسي

در مجلـه   2001در سـال   20ديوان محاسـبات فنالنـد  
آشنايي با سـازمان  «اي باعنوان  حسابرسي دولتي در مقاله

كند تمام حسابرسـان سـازمان    بيان مي» حسابرسي دولتي
ت دانشــگاهي حسابرســي دولتــي  فنالنــد داراي تحصــيال

ــوق    ــدرك ف ــا داراي م ــرتبط هســتند و بســياري از آنه م
ليسانس حسابداري و اقتصاد بازرگاني و تعدادي نيز داراي 

مهـارت، تخصـص و اثربخشـي    . باشـند  مدرك دكتري مـي 
آنهـا   هـا بـه    اي هستند كه سـاير ارزش  هاي برجسته ارزش

                        ً             سازمان معتقد است كه صـرفا  مهـارت و   . باشند وابسته مي
طرفي، همكاري و تعاون، شـجاعت و   ص مبتني بر بيتخص

توانـد سـازمان را بـه سـمت نتـايج و       جسارت است كه مي
  .اهداف خود رهنمون سازد

  
  هاي پژوهشفرضيه -3

عدم آموزش مستمر و كافي حسابرسان ديوان  )1
اهداف  محاسبات، موجب عدم دستيابي ديوان به 

  .است  آن گرديده
با تعداد عدم تناسب حجم كار حسابرسي  )2

اهداف  حسابرسان، موجب عدم دستيابي ديوان به 
  .است آن گرديده 

پايين بودن سطح دانش و تجربه ذيحسابان و  )3
هاي اجرائي موجب عدم  مالي دستگاهمديران

اهداف آن گرديده  دستيابي ديوان محاسبات به 
  .است 

ناكافي بودن حمايت مسئولين ارشد ديوان  )4
عدم دستيابي  محاسبات از حسابرسان، موجب

  .است  اهداف آن گرديده  ديوان به

  
  روش شناسي پژوهش -4

آماري   جامعهروش پژوهش توصيفي پيمايشي است و 
در اين پژوهش كه شامل دامنه و قلمرو تحقيق محسوب 

 21ماليشود عبارت است از كليه ذيحسابان و مديران مي
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مازندران هاي اجرائي استان  ها و دستگاه مستقر در سازمان
  60الي 50بين 1389كه تعداد آنها طي قلمرو زماني سال 

در اين پژوهش با توجه به محدود بودن . باشدنفر مي
انتخاب  آماري، كل اعضاء جامعه به عنوان نمونه   جامعه

نامه فرستاده شدند كه برا ي هر يك از افراد جامعه پرسش 
  .شد

ه از روش هاي ثانويه در اين پژوهش با استفاد داده
هاي  آوري دادهاند و براي جمع آوري شدهاي جمع كتابخانه

هاي تحقيق و مطالعه مباني نظري  اوليه بر مبناي فرضيه
گزاره  23اي شامل  نامهدر رابطه با موضوع تحقيق، پرسش

دهندگان خواسته شده بود كه از پاسخ. تهيه و تنظيم شد
-2خيلي كم-1(بندي ليكرت درجه 22با استفاده از معيار

-به سواالت پرسش) خيلي زياد-5زياد -4متوسط -3كم 
  . نامه پاسخ دهند

هاي  بندي سوالبه دليل آن كه ساختار و عبارت
نامه و تواند تاثير به سزايي بر روايي پرسش پرسش نامه مي

ها داشته باشد، آزمايش مقدماتي پرسش نامه  آزمودني
-و توزيع پرسشانجام شد، بدين ترتيب كه قبل از تكثير 

نامه بين تعدادي از نامه بين افراد جامعه آماري، پرسش
افراد مجرب در اين زمينه و همين طور چند تن از مديران 
مالي و ذيحسابان دستگاه هاي اجرائي توزيع و از آنان 

-هاي  پرسش دادن به سوالخواسته شد كه ضمن  پاسخ
بيان كنند تا  ها نامه، نظر خود را در رابطه با محتواي سوال

ها رفع  هر گونه اشكال و ابهام موجود در نحوه  بيان سوال
-هاي پرسش شده و همچنين تجديد نظر نهائي در سوال

نامه  از به منظور ارزيابي پايائي پرسش. نامه انجام شود
با استفاده از نرم . روش آلفاي كرا نباخ استفاده شده است

- هاي پرسش مام سوالافزار، آزمون آلفاي كرا نباخ براي ت
نامه  انجام شد، بر اساس نتايج بدست آمده،  ضريب آلفا 

بود كه نشان دهنده آن   839/0براي طيف ليكرت برابر 
هاي تحقيق در راستاي موضوع تحقيق  است تمام سوال

 .بوده و از انسجام محتوايي بااليي برخوردارند
 هاي آماري كه در اين پژوهش استفاده گرديده بهروش

  :باشند شرح ذيل مي
فرضيات پژوهش از آزمون فرض  رد براي تأييد يا -الف

) استيودنت tآزمون ( آماري ميانگين يك جامعه
  .استفاده شده است

براي تعيـين ميـزان اهميـت هـر يـك از متغيرهـاي        -ب
مستقل در دستيابي يا عدم دستيابي ديوان محاسبات 

  اهداف خود از آزمون فريدمن استفاده شده است  به 
اي نظرات دو جامعه ذيحسـابان و  براي بررسي مقايسه -ج

مديران مـالي از آزمـون مقايسـه ميـانگين دو جامعـه      
  . استفاده شده است

  
  ايج پژوهشنت - 5
  اول پژوهش  فرضيه -1-5

عدم آموزش مستمر و كافي حسابرسان ديوان محاسـبات،  
 .              است اهـدافش شده  موجب دستـيابي ديــوان به 

كافي حسابرسان ديوان محاسـبات،   عدم آموزش مستمر و
  .    است اهدافش شده موجب عدم دستيابي ديوان به

3= µ: H0   
3µ≠ H1:  

  

  اول پژوهش آزمون خي دو براي فرضيه: 1جدول  

انحراف  ميانگين  تعداد
tآماره   معيار

درجه 
  آزادي 

P - مقدار
 )Sig.(  نتيجه  

55  32/2  698/0  173/7 - 54  000/0  
قبول 
  فرضيه

  
، كـه مقـدار   1با توجـه بـه جـدول شـماره      :نتيجه گيري

ــراي    ــده ب ــت آم ــدار  -Pبدس ــطح )  P-Value(مق در س
است ) α=05/0(دارياز سطح  معني، كمتر %95اطمينان 

)000/0=Sig.( بنابراين مشاهدات قويا فرضيه تحقيق ،H1  
 95كند، يعنـي از نظـر آمـاري و بـا اطمينـان      را تاييد مي

ــي  ــا م ــافي  درصــد ادع ــوزش مســتمر و ك ــدم آم شــود ع
حسابرسان ديوان محاسبات، موجب عدم دستيابي ديـوان  

  .است اهداف آن شده  به 
  
  دوم پژوهش فرضيه  -2-5

عدم تناسب حجم كـار حسابرسـي بـا تعـداد حسابرسـان،      
  .است اهدافش شده   موجب دستيــابي ديـوان به

عدم تناسب حجم كـار حسابرسـي بـا تعـداد حسابرسـان،      
  .است ده aاهدافش  موجب عدم دستيابي ديوان به

     3=µ : H0  
      3µ≠H1:   
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  آزمون خي دو براي فرضيه دوم پژوهش :2جدول 

انحراف   ميانگين  تعداد
tآماره   معيار

  درجه
  آزادي

P - مقدار
 )Sig.(  نتيجه  

55  68/2  577/0  153/4 - 54  000/0  
قبول 
  فرضيه

  

مقـدار بدسـت    2با توجه به جدول شـماره   :نتيجه گيري
، %95در سطح اطمينان )  P-Value(مقدار  -Pآمده براي 

ــي داري   ــطح  معنــ ــر از ســ ــت ) α=05/0(كمتــ اســ
)000/0=Sig.( فرضـيه تحقيـق    "، بنابراين مشاهدات قويـا

H1  95كند، يعني از نظر آماري و با اطمينـان  را تاييد مي 
شود عدم تناسب حجم كار حسابرسـي بـا   درصد ادعا  مي

اهـداف    تعداد حسابرسان، موجب عدم دستيابي ديوان بـه 
  .است آن شده 

  
  فرضيه سوم پژوهش   -3-5

تجربـه ذيحسـابان و مـديران    پايين بودن سـطح دانـش و   
  .است اهدافش شده  مالي، موجب دستيابي ديـــوان به 

پايين بـودن سـطح دانـش وتجربـه ذيحسـابان و مـديران       
  .است اهدافش شده  مالي،موجب عدم دستيابي ديوان به 

3 µ≠ H1:  
3=µ :  H0 

  
  آزمون خي دو براي فرضيه سوم پژوهش :3جدول 

انحراف  ميانگين  تعداد
 tآماره   معيار

درجه 
  آزادي

P - مقدار )
Sig.(  نتيجه  

55  5/2  507/0  312/7 -  54  000/0  
قبول 
  فرضيه

  

مقـدار بدسـت     3با توجه به جدول شماره  :نتيجه گيري
، %95در سطح اطمينان )  P-Value(مقدار  -Pآمده براي 

ــي  ــطح  معنــ ــر از ســ ــت )  α=05/0(داري كمتــ اســ
)000/0=Sig.(فرضيه تحقيـق    "، بنابراين مشاهدات  قويا

H1  95كند، يعني از نظر آماري و با اطمينـان  را تأييد مي 
بـودن سـطح دانـش و تجربـه     درصد ادعا مي شـود پـايين  

هـا ي اجرايـي، موجـب     ذيحسابان و مديران مالي دسـتگاه 
  .است اهداف آن شده   عدم دستيابي ديوان به

  

  فرضيه چهارم پژوهش   -4-5
ناكافي بودن حمايت مسـئولين ارشـدديوان محاسـبات از    

  .است اهدافش شده حسابرسان،موجب دستيابي ديوان به
ناكافي بودن حمايـت مسـئولين ارشـد ديـوان محاسـبات      

اهــدافش  ازحسابرســان،موجب عــدم دســتيابي ديــوان بــه
  .است شده

3=µ : H0 
  3µ≠H1:   

  
  آزمون خي دو براي فرضيه چهارم پژوهش  :4جدول 

انحراف   ميانگين  تعداد
 tآماره   معيار

  درجه
  آزادي

P - مقدار )
Sig.(  نتيجه  

55  72/2  68/0  072/3 -  54  003/0  
قبول 
  فرضيه

  
مقـدار بدسـت    4با توجه به جدول شـماره   :نتيجه گيري

، %95در سطح اطمينـان  )  P-Value(مقدار  -Pآمده براي
ــي   ــطح  معنـــــ ــر از ســـــ ) α=05/0(داري كمتـــــ

ــا).Sig=003/0(اســت فرضــيه  "، بنــابراين مشــاهدات قوي
نمايند، يعنـي از نظـر آمـاري و بـا     را تاييد مي  H1تحقيق 

شـود ناكـافي بـودن حمايـت     درصد ادعا  مي 95اطمينان 
ارشد ديوان محاسبات از حسابرسان، موجب عدم مسئولين

  .است  اهداف آن شده   دستيابي ديوان به
  
  آزمون فريدمن  -5 - 5

  :عارت است ازفرضيه هاي آزمون 
H0 : ميزان تاثيرگذاري عوامل مؤثر بر عدم دستيابي ديوان

 Sig.≥ %5                :اهدافش متفاوت نيست محاسبات به

H1 : تاثيرگذاري عوامل مؤثر بر عدم دستيابي ديوان
               Sig.<%5 : اهدافش متفاوت است   محاسبات به
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  ميانگين رتبه ها  :5جدول 
شاخص هاي اثر گذار بر عدم دستيابي ديوان محاسبات 

  اهداف خود به 
ميانگين 
  رتبه

  84/1  عدم آموزش مستمر و كافي حسابرسان ديوان محاسبات
  84/2  عدم تناسب حجم كار حسابرسي با تعداد حسابرسان
  3/2 ماليپايين بودن سطح دانش و تجربه ذيحسابان و مديران

ناكافي بودن حمايت مسئولين ارشد ديوان محاسبات از 
 حسابرسان

03/3  

  
  آزمون فريدمن  :6جدول 

 –آماره خي  )N(تعداد
  )2Ҳ(دو

درجه ي 
  )ƒd(آزادي

مقدار 
  ).Sig(احتمال

55  96/29  3  000/0  
  

براساس نتايج مشاهدات كـه   :گيري تفسير و نتيجه
 آوري شـده جمـع ) آزمـون فريـدمن  ( 6در جدول شـماره  

مقــدار، در ســطح  –Pاســت، مقــدار بدســت آمــده بــراي  
ــان  ــه  %95اطمينـ ــا درجـ ــر)ƒd= 3(ي آزاديبـ  ، برابـ

)000/0=Sig. (   ــي ــطح معن ــر از س ــه كمت ــوده ك داري ب
)05/0=α (بنابراين فرضيه .استH1 ) وجود اختالف معني

هـا  ترتيـب اولويـت  . باشـد ها مـي قويا مورد تاييد داده) دار
  .است ارائه شده  7 بصورت توصيفي به شرح جدول

  )به صورت توصيفي(رتبه بندي مولفه ها   :7جدول 
رتبه 
  بندي

بر عدم دستيابي ديوان محاسبات ترتيب اولويت تاثير 
  اهداف خود به

1  
ناكافي بودن حمايت مسئولين ارشد ديوان محاسبات از 

  حسابرسان
 عدم تناسب حجم كار حسابرسي با تعداد حسابرسان  2
  ماليسطح دانش و تجربه ذيحسابان و مديرانپايين بودن   3
 عدم آموزش مستمر و كافي حسابرسان ديوان محاسبات  4

  
  مالي  مقايسه نظرات ذيحسابان و مديران   -6-5

با توجه به نتايج داده ها و انجام آزمون مقايسه 
نشان   8ميانگين دو جامعه كه نتايج آن در جدول شماره 

داده شده است، براي هر چهار فرضيه، مقدار بدست آمده 
، بزرگتر %95در سطح اطمينان ) P-Value(مقدار -Pبراي 

است، بنابراين مشاهدات ) α=05/0(از سطح  معني داري 
ها را تاييد دار بين ميانگينوجود تفاوت معنيعدم  "قويا
درصد  95نمايند، يعني از نظر آماري و با اطمينان مي
توان ادعا كرد، در مورد هر چهار فرضيه  اختالف مي

مالي و ذيحسابان  وجود داري  بين ديدگاه مديرانمعني
  .ندارد 

  
  نتايج آزمون مقايسه ميانگين دو جامعه  :8جدول شماره 

انحراف   ميانگين  تعداد  سمت  فرضيه ها
 معيار

t  
محاسبه 
  شده

درجه 
 آزادي

P - مقدار 
 )Sig.(  نتيجه  

  فرضيه اول
  67/0  41/2  35  ذيحساب

967/0  50  338/0  
داري بين نظرات اختالف  معني

  68/0  22/2  17 مدير مالي  مالي وجود نداردذيحسابان و مديران

  فرضيه دوم
  59/0  72/2  35  ذيحساب

785/0  50  436/0  
داري بين نظرات اختالف  معني

  59/0  58/2  17 مدير مالي  مالي وجود نداردذيحسابان و مديران

  فرضيه سوم
  52/0  49/2  35  ذيحساب

289/0  50  774/0  
داري بين نظرات معنياختالف  

  51/0  45/2  17 مدير مالي  مالي وجود نداردذيحسابان و مديران

  فزضيه چهارم
  59/0  66/2  35  ذيحساب

568/0 -  50  573/0  
داري بين نظرات اختالف  معني

  88/0  78/2  17 مدير مالي  مالي وجود نداردذيحسابان و مديران
  

  بحثگيري و نتيجه -6
با توجه به جداول ارائه شده مشخص گرديـد كـه هـر    

  درصد تاييد شده 95اين پژوهش با اطمينان  چهار فرضيه 
ذكر اين نكته ضروري است كه علل فوق، همه  البته . است

باشـد و   اهداف خـود نمـي   مشكالت ديوان در دستيابي به 
ممكن است موارد ديگري نيز باشـند كـه در حيطـه ايـن     

در بررسي ديگري كه با آزمون فريدمن  . باشد پژوهش نمي
انجام شد مشخص شد كه ميزان تأثيرگذاري عوامل مـؤثر  
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اهـدافش بـا يكـديگر متفـاوت      بر عدم دستيابي ديوان بـه  
عوامل اثبات شده در يك سطح اهميت قرار باشد يعني  مي

بصـورت  (اين عوامل به ترتيب اولويت تأثيرگـذاري  . ندارند
در  "ضـمنا . ارائه شده اسـت  7در جدول شماره ) توصيفي

يك بررسي ديگر كه به وسيله آزمون مقايسه ميـانگين دو  
جامعــه انجــام شــد، بــه مقايســه نظــرات مــديران مــالي و 

منتج به اين شد كه در هرچهار ذيحسابان پرداخته شد كه 
داري وجـود  فرضيه بين نظـرات دو گـروه اخـتالف معنـي    

  .ندارد
و اما در خصوص پيشنهادها با توجه به نتايج پژوهش بايد 

  :گفت
در خصوص استخدام و آموزش مستمر حسابرسـان در  
زمينه حسابرسي دولتي و همين طور آشـنايي بـا قـوانين    

ترتيبي اتخاذ گردد كه در  ومقررات مالي و محاسباتي بايد
استخدام از افرادي براي بكارگيري دعوت شود كـه    مرحله

از تحصيالت عاليه و مرتبط بـا حسـابداري وحسابرسـي و    
همين طور ساير موضـوعات مـرتبط بـا ديـوان محاسـبات      
برخوردار باشند و هم اينكه درطول خدمت، حسابرسـان از  

رات درقـوانين و  گام با تغييـ هاي الزم و مستمر هم آموزش
 .مقررات برخوردار گردند

جانبه و فراگير ازحسابرسان ديـوان از   هاي همه حمايت
هاي مـالي و شـغلي، توسـط مـديران ارشـد      قبيل حمايت

ايـن خـود    ديوان با وضع قوانين حمايتي انجام گيرد، كـه  
موجب ايجاد امنيت شغلي در كاركنان گرديده و آنها نيـز  

احت را سرلوحه كـار خـود قـرار    نظرهاي خود صر در اظهار
 .خواهند داد

هـاي دولتـي    مالي و ذيحسـاباني در دسـتگاه  از مديران
استفاده شود كه داراي تحصيالت عاليه با رشته تحصـيلي  

اي باشد  بيات شغلي آنان به گونهتجر "مرتبط بوده و لزوما
هاي سازماني را تا مديريت مـالي و   كه سلسله مراتب پست

  .منظم طي نموده باشندذيحسابي بصورت 
  :گردد هاي آتي، پيشنهاد مي براي پژوهش

هاي شود عوامل موثر در دستيابي پستپيشنهاد مي )1
سازماني حسابرسان ديوان محاسبات ومديران مالي 

  .هاي اجرائي بررسي شوددستگاه
تراست يا بررسي اين كه حسابرسي مالي مهم )2

حسابرسي عملياتي و پژوهش در خصوص اينكه در 

ديوان محاسبات كشور ايران كدام يك اهميت 
  .بيشتري دارد

هاي ديوان شود بررسي شود گزارشپيشنهاد مي )3
محاسبات تا چه اندازه  توانسته است در كاهش  

  .هاي اجرائي موثر باشدتخلفات  دستگاه
هاي اي ميزان دستيابي دستگاهبررسي مقايسه )4

ديوان محاسبات وسازمان (نظارتي به اهداف خود
  ).بازرسي 

بررسي مشكالت ديوان محاسبات در حسابرسي  )5
هاي هاي دولتي از ديدگاه مديران دستگاهدستگا ه

  اجرائي ويا مديران ديوان محاسبات
  

  فهرست منابع
-ارزيابي مسئوليت پاسخ). 1378. (باباجاني، جعفر )1

گويي نظام حسابداري و گزارشگري مالي دولت 
دكتري، دانشگاه عالمه رساله . جمهوري اسالمي ايران

  .طباطبايي
). 1386. (جعفري، حميدهتهراني، رضا، و برادران )2

نامه دانش فصل. ارزيابي نظام نظارت مالي در كشور
  . 30-41، 22حسابرسي ديوان محاسبات كشور،

كنكاشي در ). 1380. (عراقي، سيدحسينحسيني )3
پژوهشكده : تهران. قوانين مالي و محاسباتي كشور

  .اقتصاديامور 
بررسي ميزان تاثير ). 1385. (تفتي، منصوردهقاني )4
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 بررسـی عوامـل مؤثر بر بروز نارسـایی در سیسـتم کنترلهـای مالی 

اجرایی های  دسـتگاه 

دکتر محمد جواد حضوری* 
دکتر عزیز ُگرد**

مجید گلدوست***

چکیده 

فرآینـد کنتـرل یکـی از بـا اهمیت ترین جریاناتی اسـت که هر سـازمان برای تضمیـن بقاء و 
اطـالع از چگونگـی عملکـرد و اجـرای برنامـه های خـود به آن نیازمند اسـت. اطالعـات حاصل از 
فرآینـد کنتـرل، به عنوان بازخـورد، ضمن ایجاد هشـیاری در مدیران به سـالمت جریان عملیات 
و فعالیتهـا کمـک قابل مالحظـه ای می نماید. در همین راسـتا، از مهم ترین سـازکارهایی که در 

زمینـه هدایـت اثربخش و کارآی سـازمانها ابـداع گردیده، مفهوم کنترلهای مالی اسـت.
 هـر سـاله مبالـغ بسـیار کالنی به دسـتگاه های اجرایـی، اختصاص یافتـه و در قالـب بودجه 
های سـنواتی به مصرف آنها می رسـد. در اختیار داشـتن حجم وسـیع منابع اقتصادی و احتمال 
عـدم اسـتفاده بهینـه از منابـع و امکانات، عـدم کارآیی و اثربخشـی در مصرف و خـرج کرد وجوه 
عمومی و عدم کشـف این موارد توسـط سیسـتم کنترل های مالی و داخلی ؛ خطراتی هستند که 
همـواره سـازمان هـای عمومی با آن مواجه بوده اند.در شـرایط موجود نظام کنترل مالی گسـترده 
ای در دسـتگاه های اجرایی حاکم اسـت. ممیزی حسـابها، وجود ذیحسـاب در دسـتگاه اجرایی، 
واحدهای رسـیدگی و حسابرسـی داخلی، حسابرسی مستقل دیوان محاسبات و کنترلهای بودجه 

ای نمونـه هایی از این کنترلها هسـتند.
ایـن تحقیـق، ضمن تبیین و تحلیل، سیسـتم کنترلهـای مالی کنونی حاکم بر دسـتگاه های 
اجرایـی، در پـی بررسـی اثـر سـه دسـته از عوامل بـر بروز نارسـایی در سیسـتم کنترلهـای مالی 
دسـتگاه هـای اجرایـی مـی باشـد، کـه عبارتنـد از : عوامل انسـانی ، سیسـتم حسـابداری دولتی 
کنونـی مـورد اسـتفاده و نارسـایی های قانونـی. دو  دسـته اول از عوامل فوق جنبه داخلی داشـته 
و عامـل سـوم مربـوط به قوانین مالی و محاسـباتی کنونی می باشـد همچنین در ایـن پژوهش از 
روش آمیخته )کمی - کیفی( جهت تجزیه و تحلیل داده ها اسـتفاده شـده اسـت. نتایج حاصل از 
تحقیق نشـان می دهد که عوامل ذکر شـده در ایجاد نارسـایی و ضعف در سیسـتم کنترل های 

* دانشیار گروه مدیریت دانشگاه پیام نور  تهران
** استادیار  گروه حسابداری دانشگاه پیام نور تهران

Goldoost_m@yahoo.com حسابرس دیوان محاسبات استان گیالن /کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه پیام نور  تهران ***
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مالـی دسـتگاه هـای اجرایـی مؤثر هسـتند لـذا در پایان تحقیق پیشـنهادات عملـی جهت بهبود 

وضعیت کنونی ارائه شـده اسـت . 
واژگان کلیـدی: سیسـتم کنترلهـای مالـی دولتـی، سیسـتم کنترلهـای داخلـی دولتـی، 

حسـابداری دولتـی .

1- مقدمه :
پـس از جنـگ جهانـی دوم ، سـازمانهای دولتـی به ابزار مهـم نظامهای حکومتی جهـت کمک به آنها 
برای توسـعه اقتصادی و دسـتیابی به اهداف خاص اجتماعی تبدیل شـدند. در حال حاضر نیز ، موسسـات 
و نهادهای دولتی ، در فرآیند توسـعه بسـیاری از کشـورها ، بویژه کشـورهای در حال توسعه نقش برجسته 
ای را ایفـا مـی کننـد. تغییـرات مسـتمر و مداوم محیط سـازمانی و شـرایط فعالیـت این سـازمانها از یک 
سـو و دگرگونـی های عمیق در نیازها و خواسـته های شـهروندان از سـوی دیگر سـبب گردیـده که برای 
پاسـخگویی بـه ایـن نیازهـا ، ادامـه فعالیت و اثربخشـی نهادهای دولتـی ، نیازمند تولید شـیوه های نوین 

مدیریتی و ارتقاء سیسـتم های سـازمانی حاکم بر آنها باشـیم.
از مهـم تریـن سـازوکارهایی کـه در زمینه هدایت اثربخـش و کارآی سـازمانها ابداع گردیـده ، مفهوم 
کنترلهای مالی اسـت. این مفهوم را می توان مولود توسـعه تفکر سـازمانی و پیچیدگی سـاختار سـازمانها 
دانسـت کـه خـود محصول تکامل جوامع بشـری و تعمیـق مفاهیم و مناسـبات اقتصادی در آنهاسـت. راه 
آورد تکامـل ایـن مناسـبات تفکیـک مفاهیم نظـارت و اجراء بود؛ بسـتری که در ابتدا بـا تفکیک دو مقوله 
مالکیـت و مدیریـت از یکدیگـر و تأکیـد بـر ضرورت کنتـرل عملکرد مدیران توسـط مالـکان زمینه ایجاد 
حرفـه حسابرسـی را پدیـد آورد و در ادامـه رونـد تکاملی خود به گسـترش و تعمیق مفهـوم دیگری تحت 

عنـوان کنترلهـای مالی و کنترلهای داخلـی انجامید. ) ارجمند نـژاد،1385(.
بررسـی رونـد سـالیان اخیر حاکیـت از بزرگتر شـدن حجم بودجه سـازمانها و نهادهای دولتـی دارد و 
بـه طبـع آن  حجـم فعالیتهای اقتصـادی و مالی آنها نیز افزایـش یافته و می یابد؛ بـه جهت تعیین میزان 
موفقیت این سـازمانها درنائل شـدن به اهداف از پیش تعیین شـده و جلوگیری از سـوء مدیریت ها و سـوء 

اسـتفاده هـا ، سیسـتم کنترل مالی ، نقـش مؤثر و انکارناپذیـری را ایفا می کند
تئوریهـای موجـود در مـورد اطالعـات از جملـه تئـوری کارگـزاری که بیانگـر تضاد منافـع بین تهیه 
کننـدگان و اسـتفاده کننـدگان اطالعـات اسـت و ایـن تضاد منافـع موجد انگیـزه الزم بـرای مدیریت در 
جهـت بهینـه کـردن منافع خویش بـوده و کاهش منافع عمومـی را در پی دارد و نیـز فرضیه اطالعات که 
بیانگـر امـکان تحریـف کیفیـت اطالعات اسـت، وجود یک سیسـتم کنترل مالـی و داخلـی کارآ و مؤثر را 

بـرای دسـتگاه های اجرایـی ضروری مـی نماید. 
براسـاس تحقیقـات انجام شـده در ایران )گروه محققان ،1383 (، سیسـتم کنترلهـای مالی و داخلی، 
در واحدهـای دولتـی بـه دالیـل گوناگـون، وضعیـت مطلوبـی نـدارد و بـرای تحقق اهـداف خـرد و کالن 



سال پانزدهم     شماره 59   تابستان 94

یی
جرا

ی ا
هها

تگا
دس

ی 
مال

ی 
لها

نتر
م ک

ست
سی

در 
ی 

سای
نار

وز 
 بر

 بر
ؤثر

ل م
وام

ی ع
رس

 بر

21
اقتصـادی، ایجـاد تحـول و تغییـر در ایـن زمینه بسـیار ضـروری به نظر می رسـد. بـه کارگیـری ابزارهای 
مناسـب بـرای ارزیابـی سیسـتم کنترلهای مالی و شـناخت دالیل بروز نارسـایی در آن،روشـی پسـندیده 
جهـت آغـاز این تحوالت سیسـتمی اسـت. در این راسـتا شـناخت وضعیت موجـود ضروری بـوده و از این 
رو تحلیـل و تبییـن نظـام کنترل مالی حاکم در بخش عمومی کشـور ، شـناخت نارسـایی ها و مشـکالت 
داخلـی مربـوط بـه آن که باعث عدم دسـتیابی به نتایج مطلوب می شـود ، در قالـب فرضیات این تحقیق 

مـورد  بررسـی قرار گرفته اسـت . 

1-1- بیان مسئله :
بررسـی ادبیـات علـم مدیریت حکایت از ایـن دارد که مفهوم کنترل، پیوسـته و در هر مکتبی، یکی از 
اصـول الینفـک مدیریت سـازمان بوده اسـت. به این نرتیب محققـان مدیریت و علـم اداره، با درک اهمیت 

کنتـرل، تعاریـف و نظریه های مختلفـی را در این باب ارائـه نموده اند. 
رابینـز معتقـد اسـت کـه کنتـرل عبـارت انـد از : فراینـد تحت نظـر قـرار دادن فعالیت ها، بـه منظور 
حصـول اطمینـان از اینکـه آن هـا همـان گونه کـه برنامه ریزی شـده اند، انجـام می پذیرنـد؛ و نیز اصالح 

کـردن انحرافـات قابل مالحظـه و مهم . )رابینـز، 1386(.
از منظـر رابرت،کنتـرل، تالشـی اسـت سیسـتماتیک و نظـام منـد بـه منظور تعییـن اسـتانداردهای 
عملکـرد، بـرای اهـداف برنامه ریزی شـده ، طراحی سیسـتم ، باز خـور نمودن اطالعات و مشـخص کردن 
ایـن کـه آیـا انحرافاتی وجود دارد یا نه ؛ و تعییـن میزان اهمیت آن ها؛ و نیز انجـام دادن اقدامات اصالحی 
بـرای حصـول اطمینان از این که همه منابع سـازمان به شـیوه ای بسـیار مؤثر و بـا حداکثر کارآیی ممکن 

، در جهـت دسـتیابی بـه اهداف مورد اسـتفاده قرار گرفته اسـت .)الوانـی ، 1385 (.

عوامل مؤثر بر نظام کنترلی  :
نظامهـای کنترلـی ممکن اسـت بر اثر گذشـت زمـان و عوامل مختلف دسـتخوش تغییر قـرار گیرند، 

عمـده عواملـی کـه ایـن نظـام را تحـت تأثیر قرار مـی دهد به شـرح زیر می باشـند : 
1- تغییـرات محیطـی: تغییر قوانین و مقررات ، ادغام سـازمانها بـا یکدیگر، ایجاد خطوط جدید تولید، 

فرهنگ و مفاهیم اجتماعی - روانی پرسـنل، از عوامل تأثیرگذار بر کنترل سـازمانی می باشـد. 
2- پیچیدگـی: کنترل سـازمانهای بـزرگ امروزی نیازمند برنامـه ریزی دقیق برای رسـیدن به اهداف 

باشد.  می 
3- اشـتباهها : عوامل انسـانی مبرا از اشـتباه نیسـتند و تصمیمات غلط معموالً هنگام اجرا یا پس از 

آن مشـخص می شوند.
4- تفویـض اختیـار : بـدون تفویـض اختیار مدیران قادر به بررسـی کار زیردسـتان آنهـا نخواهند بود 

. ) کرمـی، 1388( 
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سیستم کنترل مالی :

سیسـتم کنترل مالی یک سـازمان بخشـی از فعالیت کنترلی مدیریت محسـوب می شـود که شـامل 
دسـتورالعملها ، آئیـن نامـه هـا ، قوانیـن ، مقـررات و روشـهایی اسـت کـه به منظـور حصول اطمینـان از 
حفاظت منابع ، اموال و داراییها و بکارگیری مناسـب و صحیح آنها، صحت و قابلیت اتکاء اسـناد و مدارک 
مالی و گزارشـگری صحیح و به موقع وضعیت مالی و کشـف انحرافات احتمالی ؛ توسـط سـازمان ها بکار 

گرفته می شـود. ) ودیعـی،1380(. 
 یـک سـامانه کنتـرل مالی مؤثـر باید قبل از آنکه انحرافات منجر به زیان شـوند، قابلیت پیشـگیری یا 
کشـف انحراف را داشـته باشـد یـا حداقل بتواند میزان زیـان را کاهش دهد. مهمتریـن بخش نظام کنترل 

مالی یک سـازمان ، سیسـتم کنترلهای داخلی آن است .

سیستم کنترلهای داخلی :
نگـرش گروههـای مختلـف نسـبت بـه معنـای کنتـرل داخلی، بـر مبنـای نیـاز آنهـا و جایگاهی که 
نسـبت به سـازمان دارند شـکل می گیرد . مدیریت سـازمان ، کنترلهای داخلی را مجموعه ای از روشـها 
و اقداماتـی مـی دانـد کـه خـود شـخصاً انجـام مـی دهد یـا به دیگـران واگـذار می کنـد تا بتواند نسـبت 
بـه تحقـق اهداف عملیاتـی و نظارتی اطمینان حاصـل کند.)کالیپرن و دیگـران ، 2001(. سـرمایه گذاران 
و بسـتانکاران بـه دلیـل نیـاز بـه اطالعات مالـی قابل اتـکا ، کنترلهـای داخلـی را مجموعـه ای از اقدامات 

مدیریـت بـه منظـور ارائـه گزارش هـای مالـی و اقتصادی قابـل اعتماد مـی دانند.

کنترلهای مالی و داخلی در بخش سازمانهای عمومی و دولتی :
مفهـوم کنترلهـای مالی در سـازمانهای دولتـی، باید در چارچوب ویژه شـخصیتی این سـازمانها درک 
شـود. ایـن خصوصیـات ویـژه شـامل : تمرکز سـازمانهای بخـش عمومی بر اهـداف اجتماعی _ سیاسـی، 
اسـتفاده آنها از حسـابهای مسـتقل، اهمیـت رعایت چرخه بودجـه ای ، پیچیدگیهای عملکـردی خاص ) 
کـه مسـتلزم ایجـاد نوعی توازن بین ارزشـگذاری های مرسـوم و شـبه قانونـی ، امانت داری و شـفافیت و 
ارزشـهای خـاص مدیریتـی همچـون کارآیی و اثربخشـی اسـت. ( و از همه مهمتر بعد وسـیع مسـئولیت 

پاسـخگویی عمومـی در سـازمانهای دولتی می باشـد. ) باباجانـی ، 1381 ( 
بخـش  سـازمانهای  در  داخلـی  کنترلهـای  مفهـوم  بـاب  در  تعاریـف  تریـن  جامـع  از  یکـی 
INTOSAI  ( حسابرسـی  عالـي  مؤسسـات  بین المللـي  سـازمان  دسـتورالعمل  در   عمومـی 

( کـه در زمینـه اسـتقرار کنترلهای داخلـی در نهادهای عمومی تهیه گردیده ،ارائه شـده اسـت . بر مبنای 
دسـتورالعمل مذکـور : کنترلهـای داخلـی فرآیندی پیوسـته اسـت که توسـط مدیریـت و کارکنـان برای 
کاهـش مخاطـرات محیطی و فراهم کـردن اطمینان معقول از حرکت سـازمان در جهت رویه های تعیین 

شـده و تأمیـن و دسـتیابی به اهـداف متصور زیـر طراحی و اجرا می شـود:
1- اجرای منظم و دقیق ، اخالقی، اقتصادی توأم با کارآیی و اثربخشی عملیات سازمان
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2- ایفای مسئولیت پاسخگویی سازمان

3- رعایت کلیه قوانین و مقررات الزم االجرا
4- محافظت از منابع در مقابل زیان ، آسیب و سوءاستفاده .) ایتوسای ، 2001 ( 

اهداف کنترلهای مالی و داخلی در بخش سازمانهای عمومی و دولتی :
اهـداف کنترلهـای مالـی در بخش عمومی از نظر شـکل کلی تفـاوت چندانی با اهـداف کنترل داخلی 
در واحدهـای انتفاعـی بخـش خصوصـی نـدارد. ایـن اهـداف به سـه طبقه کلی بدین شـرح، تقسـیم می 

شوند:
1- اهـداف عملیاتـی : بـه اسـتفاده اثر بخش و کارآمـد از منابع اقتصادی مربوط می شـود. همچنین ، 

اهـداف عملیاتـی بـه نوع فعالیتهای دولـت نیز ارتباط پیـدا می کند.
2- اهـداف گزارگشـگری مالـی : مقامـات دولتـی به عنوان پاسـخگو با اسـتفاده از نظام حسـابداری و 
از طریـق تنظیـم و انتشـار گزارش هـای مالـی حـاوی اطالعـات الزم و کافی و افشـای حقایق، مسـئولیت 
پاسـخگویی خود را ادا نموده و حقوق شـهروندی صاحبان حق را تأمین می نمایند. اطالعاتی که از طریق 
گزارشـگری مالی و برای ادای مسـئولیت پاسـخگویی در اختیار صاحبان حق قرار می گیرد، باید از قابلیت 

اعتماد کافی برخوردار باشـد. 
3- اهـداف رعایتـی : تأسـیس و اداره امـور سـازمان های بخـش عمومـی و باالخص دولتـی، بر مبنای 
قوانیـن و مقـررات صـورت می گیرد.کلیـه فعالیت هـای دولت، باید براسـاس قوانیـن و مقررات انجام شـود 
و مقامـات منتخـب و منصـوب ایـن قبیـل سـازمان ها، در اجـرای صحیـح قوانیـن و مقـررات مسـئولیت 

پاسـخگویی دارند.) باباجانـی، 1381 (

انواع نظارت و کنترل در سیستم مالی کشور:
علـم مالیـه عمومـی در عالـم حقـوق، بـه بررسـی قوانیـن و مقـررات حاکم بـر درآمدهـا و هزینه های 
اشـخاص حقوقی ، حقوق عمومی و همچنین مسـایل مربوط به بودجه عمومی کشـور پرداخته و آثار هر 
یـک از آنهـا را مـورد مطالعـه قـرار می دهد. در نظام های سیاسـی، حقـوق مالیه همواره تابع سیاسـت های 
کالن اقتصـادی قـدرت حاکـم بـوده و دولـت بـرای الزامـی نمودن این سیاسـت ها بـه ابزاری به نـام قانون 
متوسـل می شـود. لـذا بـدون تردیـد  می توان گفـت ، مهمترین منبع حقـوق مالیه در نظـام  های حقوقی 
کنونـی، قانـون می باشـد. )رنجبـری و دیگـران ، 1384(. منظـور از ، قوانیـن و مقررات مالی و محاسـباتی، 
برخـی از اصـول قانون اساسـی در خصـوص امورمالی ، قانون محاسـبات عمومی ، قانون دیوان محاسـبات 
کشـور ، قانـون برنامـه و بودجـه ، قانون بودجه سـالیانه کشـور، آئین نامه ها و دسـتورالعمل هـای اجرایی 
مربـوط بـه قوانیـن مذکور و برخی دیگـر از قوانین و مقـررات مالی دیگر که بر نظام مالـی دولت جمهوری 

اسـالمی ایـران تأثیر گذارند ؛ می باشـد. 
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بررسـی هـا نشـان می دهـد در قوانین مالی و محاسـباتی ایران ، سـه نوع نظارت پیـش بینی گردیده 
اسـت کـه در کنـار هم، شـاکله کنترل مالی کشـور را تشـکیل مـی دهند و عبارتنـد از : نظـارت یا کنترل 
اداری ) داخلـی ( ، نظـارت قضایـی و نظـارت پارلمانـی.  بر این اسـاس برای کشـف مسـائل و نارسـاییهای 
مربـوط بـه کنتـرل مالـی باید ابعاد آنها بطور مجزا مشـخص گـردد. ) امامـی ، محمد و دیگـران، 1386 ( .

کنترل و نظارت اداری ) نظارت داخلی ( :
نظارتـی اسـت کـه توسـط قـوه مجریـه در داخـل خودش و به وسـیله خـودش انجـام می گیـرد تا از 
صحـت عملیـات مالی خـود یقین حاصل کـرده و اعتبارات در اختیـارش را برابر سفارشـی ) مجوزی ( که 
از قـوه مقننـه دریافـت نمـوده، بـه مصـرف برسـاند. این نظـارت می توانـد قبل از خـرج یا حیـن خرج به 

عمـل آید. 
قانونگذار به موجب قوانین و مقررات مالی و محاسـباتی کشـور و همچنین قانون تشـکیل وزارت امور 
اقتصـاد و دارایـی ، وظیفـه حسـن اجـرای بودجـه را از بُعد مالی و در سـطح کالن دولت به عهـده این نهاد 
گذاشـته اسـت، در ایـن راسـتا وزارتخانـه مذکور با اسـتفاده از مکانیزم هـا و واحدهای مختلـف ، همچون: 
معاونـت هزینـه و خزانـه داریکل ، خزانه های معین اسـتانها ، سـازمان های تحت پوششـی چون سـازمان 

حسابرسـی و انتصـاب ذیحسـاب ؛ نسـبت به ادای ایـن وظیفه قانونی خطیر اقـدام می کند.
از مهمتریـن ابزارهـای در اختیـار وزارت امـور اقتصـاد و دارایـی جهت اعمال کنترل مالی بر سیسـتم 
دولت ، بکارگیری شـخصی تحت عنوان ذیحسـاب در دسـتگاه های اجرائیسـت.ماده 31 قانون محاسـبات 
عمومـی اشـعار مـی دارد : » ذیحسـاب مأموري اسـت که بـه موجب حکـم وزارت امور اقتصـادي و دارایي 
از بیـن مسـتخدمین رسـمي واجـد صالحیت به منظـور اعمال نظـارت و تأمین هماهنگـي الزم در اجراي 
مقـررات مالـي و محاسـباتي در وزارتخانـه هـا و موسسـات و شـرکت هاي دولتـي و دسـتگاههاي اجرایي 
محلـي و موسسـات و نهادهـاي عمومـي غیـر دولتي به این سـمت منصـوب مي شـود. در ذیل ایـن ماده 

وظایف ذیحسـاب تشـریح شـده اسـت. ) دوانی ، 1383 (. 

کنترل و نظارت قضایی :
در سیسـتم مالـی کشـور ، کنترل و نظـارت قضایی و تا حد بسـیار زیادی نظـارت خارجی بر عملیات 
مالـی کلیـه دسـتگاه هـای اجرایـی که به نحـوی از انحاء از بودجه کل کشـور اسـتفاده می کنند ؛ توسـط 
نهـادی بـه نـام دیوان محاسـبات کشـور صورت مـی گیرد. دیـوان محاسـبات در اصطـالح حقوقي چنین 

تعریف شـده است :
دیوان محاسـبات دادگاهي اسـت مالي که مأمور معاینه و تفکیک محاسـبات اداره مالیه و تفریغ کلیه 
حسـابداران خزانـه بـوده و نیز نظارت مي کند کـه هزینه هاي مصوب در بودجه از میزان معین شـده تجاوز 
نکنـد و تغییـر و تبدیـل نیابـد و هر وجهي در محل خود صرف شـود و نیز مکلف اسـت کـه در امر معاینه 
و تفکیک محاسـبات ادارات دولتي و جمع آوري سـند خرج محاسـبات و صورت کلیه محاسـبات مملکتي 
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اقدام نمایـد. )دوانی ، 1383( .

با توجه به صراحت قانون اساسـي جمهوري اسـالمي ایران چگونگي سـاختار و مفهوم چنین تعریفي 
بطـور صریـح در اصـول 54 و 55 قانـون مذکـور آمـده اسـت. اگرچه دیوان محاسـبات از حیث سـاختاری 
وابسـته بـه قـوه قضائیـه نیسـت، امـا بـه لحـاظ اینکه نهـاد مذکـور خـود اسـناد و مـدارک مالـی را مورد 
رسـیدگی قـرار مـی دهـد ، تخلفـات مالی را کشـف می کند و ضمـن تعیین میزان ضـرر و زیـان وارده به 
بیـت المـال حکـم بـه جبران زیـان وارده ، صادر می نماید و مقامـات و مأمورین خاطی را بـه مجازات های 
اداری مقـرر در قانـون دیـوان، محکـوم مـی کنـد ، نبایـد تردیدی در ماهیـت قضایی این رسـیدگی وجود 
داشـته باشـد . مضافـاً اینکـه بـه منظـور رعایت اصـل تفکیـک قـوا ، از آراء صادره توسـط این نهـاد ، تنها 
بـه وسـیله مرجـع تجدیـد نظر خـود آن ، مـی توان تقاضـای تجدید نظـر خواهی و اعـاده دادرسـی نمود. 
نظیـر ایـن قبیـل صالحیت ها و اختیارات را در دیوان محاسـبات بعضی کشـورها که اصطالحاً » سـازمان 

حسابرسـی دولتـی « نامیـده مـی شـود نیز می تـوان یافت . )شـماره 3 فصـل نامه دانش حسابرسـی (.
الزم بـه ذکـر اسـت کـه با وجود اشـتراک در هدف راجع بـه چگونگی اعمال حسابرسـی خارجی هیچ 
اتفـاق نظـری وجود ندارد لذا حسابرسـی مسـتقل در بخش دولتـی ، از الگوهای مختلفـی پیروی می کند 
کـه از کشـوری بـه کشـور دیگـر متفاوت اسـت که از جملـه این الگو هـا می توان بـه الگـوی بریتانیایی ، 

الگـوی فرانسـوی و الگـوی جمعی یا هیأتی اشـاره کرد. )رنجبـر ، 1384 ( .

نظارت پارلمانی :
میـزان نقش پارلمان در حسابرسـی فعالیتهـا و عملکردهای مالی و غیر مالـی نهادهای بخش عمومی 
هـر کشـور ، بـدواً ، بسـتگی به نـوع رژیم سیاسـی و در مرحله بعد بسـتگی به الگوی حسابرسـی حاکم بر 
آن کشـور دارد. واقعیـت ایـن اسـت کـه در کشـورهای دارای نظـام پارلمانـی ، یعنی رژیم هایـی که اصل 
مسـئولیت قـوه مجریـه در برابـر قـوه مقننـه را پذیرفته انـد ؛ نقش مجلس چه بطور مسـتقل و چـه از راه 
کمیسـیونهای پارلمانـی و چـه از راه تعامـل بـا مراجع ملی حسابرسـی ) دیوان محاسـبات یا هـر نامی که 
خوانـده شـود (، بسـیار پـر رنگ اسـت. هرچـه از این معیار فاصله مـی گیریم ، نقش پارلمـان نیز کم رنگ 

تـر می شـود ، هرچنـد هرگز یـه صفر تقلیل نمـی یابد . 
چراکه مطابق اصل 76 قانون اساسـی جمهوری اسـالمی ایران ، مجلس شـورای اسـالمی حق تحقیق 
و تفحـص در تمـام امـور کشـور را دارد و بـر مبنای اصل اصل 84  همـان قانون، هر نماینـده در برابر تمام 
ملت مسـئول اسـت و حق دارد در همه مسـایل داخلی و خارجی کشـور اظهار نظر نماید. نظارت مجلس 
بـر امـور مالـی کشـور، از طریـق مکانیسـم سـوأل و اسـتیضاح از وزیر یـا هیـأت وزیران یا شـخص رئیس 

جمهـور و اسـتماع و دریافـت گزارش تفریغ بودجه هر سـال محقق می شـود.
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1-2- پیشینه پژوهش :

محمـد حسـین ودیعـی در سـال 380 ، پایـان نامـه دکتـری خـود را در دانشـگاه تهـران بـا موضـوع 
»تحلیـل و تبییـن نظـام کنتـرل مالی موجـود در بخش عمومی کشـور با تأکید بر شـرکت هـای دولتی« 
بـه انجـام رسـانید. ایشـان در تحقیـق خـود ضمن تشـریح و تحلیل سـاختار نظـام کنترل مالـی حاکم بر 
شـرکت هـای دولتـی ، مشـکالت موجـود در نظام فعلی را مورد شناسـایی قـرار داده و الگوی پیشـنهادی 
بـرای نظـام کنترلهـای داخلی ارائه می دهند. از دیدگاه ایشـان وجود سـازمانهای کنترلی مـوازی و موازی 
کاری ، وجود دسـتورالعملها و مقررات پراکنده ، عدم وجود آموزشـهای الزم و بهنگام کارکنان از مهمترین 

مشـکالت موجـود در نظام کنتـرل مالی کنونی می باشـد. 
جعفر باباجانی )1381 ( در مقاله ای توصیفی – تحلیلی تحت عنوان »مسئولیت پاسخگویی و کنترلهای 
داخلـی در بخـش عمومی« مفهوم مسـئولیت پاسـخگویی و اهمیـت آن و ویژگی های اختصاصی سـاختار و 
اهـداف کنترل هـای داخلی دولت را تشـریح کرده و ارتباط مسـئولیت پاسـخگویی بـا ویژگی های اختصاصی 

کنترل هـای داخلـی و ویژگی هـای محیط فعالیت های غیر انتفاعی مؤسسـات مـورد نظر، را بیـان نمود.
سـیدمهدی کوچکـی )387 ( در مقاله ای پژوهشـی تحـت عنوان »ارزیابی اثربخشـی نظام کنترلهای 
داخلی از دیدگاه حسابرسـان مسـتقل و تأثیر آن بر عملیات حسابرسـی سازمان حسابرسـی ایران« در پی 
پاسـخ به این پرسـش برآمد که آیا از دیدگاه حسابرسـان سـازمان حسابرسـی سیسـتم کنترلهای داخلی 
در شـرکت هـای دولتـی بـه منظور جلوگیـری از وقوع اشـتباهات ، انحرافـات و تخلفات به گونـه ای موثر 
وکارآمـد اعمـال مـی شـود و چه عواملی بر این سیسـتم ها اثـر منفی بر جای می گذارنـد ؟  نتایج تحقیق 
وی نشـان می دهد که کنترلهای داخلی در شـرکت های مورد مطالعه اثربخش نبوده و بیش از 8 دسـته 

از عوامـل بـر روی کنترلهـای داخلی این شـرکت هـا،  اثر منفی برجای مـی گذارند.
مرتضـی کرمـی ) 1388 ( در دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد کاشـان پایان نامه کارشناسـی ارشـد خود 
را تحـت عنوان »بررسـی تحلیلی میزان اتکای حسابرسـان دیوان محاسـبات کشـور بـر کنترلهای داخلی 
شـرکت هـای دولتـی« بـه انجـام رسـانید. وی در تحقیق خـود ضمن بـر شـمردن عوامل موثر بـر میزان 
اتـکای حسابرسـان دیـوان محاسـبات بر کنترلهـای داخلی اینگونه شـرکت هـا ) ارزیابی اثربخشـی آنها ، 
میـزان رعایـت،  محیـط حاکم بر فعالیت شـرکت ها و.. ( نتیجه گیـری کرد که حسابرسـان دیوان مذکور 

در رسـیدگیهای خـود بـر کنترلهـای داخلی این شـرکت ها اتـکا نمی کنند.
محسـن زارعـی و سـعید عبدی ) 1389 ( در پژوهشـی تحـت عنوان » کنترلهای داخلی و مشـکالت 
آن در بخـش عمومـی « عواملـی را کـه در اجـرای اثربخـش این کنترلها مشـکل ایجاد می کننـد را مورد 

بررسـی قرار دادند. 
در سـال INTOSAI 1992 با انتشـار یک رهنمود تفضیلی برای اسـتقرار کنترلهای مالی و داخلی 
اثربخـش در بخـش عمومی و دولتی اسـتانداردهای بین المللی را در این باب بوجـود آورد. در این مجموعه 
کوشـش شـد اسـتانداردهای ) COSO (  با ماهیت خاص و ویژه سـازمانهای عمومی مطابقت داده شـود 

الزم بـه ذکـر اسـت کـه INTOSAI در سـال 2001  در مجموعه مذکور تجدید نظر کرده اسـت.



سال پانزدهم     شماره 59   تابستان 94

یی
جرا

ی ا
هها

تگا
دس

ی 
مال

ی 
لها

نتر
م ک

ست
سی

در 
ی 

سای
نار

وز 
 بر

 بر
ؤثر

ل م
وام

ی ع
رس

 بر

27
2- روش تحقیق :

شناسـایی و مطالعه کلیه عوامل مؤثر بر بروز نارسـایی در سیسـتم کنترل مالی دسـتگاه های اجرایی 
، حـوزه ی تحقیقی بسـیار وسـیعی بوده و تحقیقـات و مطالعات زیـادی پیرامون آن انجام پذیرفته اسـت. 
بـه نظـر نگارنـده گان مطالعـه ایـن عوامـل تحت یک طبقه بندی مشـخص می تواند شـناخت بهتـر ما را 
از ایـن عوامـل تسـهیل نمایـد.در یک طبقه بنـدی این عوامل را می تـوان به دو طبقه کلـی عوامل داخلی 
و عوامـل خارجـی تقسـیم کـرد . بدیـن لحاظ و بر مبنـای فرضیات تحقیق ایـن عوامل در سـه بُعد عوامل 
مربـوط بـه نیـروی انسـانی شـاغل در واحدهـای اداری و مالی ، سیسـتم حسـابداری دولتـی کنونی مورد 
اسـتفاده دسـتگاه هـای اجرایی و مشـکالت مربـوط به قوانین مالی و محاسـباتی مورد مطالعـه قرار گرفته 

انـد. نگاره شـماره 1 مـدل تحقیق را ارائـه می کند.

نگاره شماره 1- مدل تحقیق

٧ 
 

مال مي شود و چه عواملي بر اين سيستم ها اثر منفي بر جاي مي گذارند ؟  انحرافات و تخلفات به گونه اي موثر وكارآمد اع
دسته از عوامل  8نتايج تحقيق وي نشان مي دهد كه كنترلهاي داخلي در شركتهاي مورد مطالعه اثربخش نبوده و بيش از 

  ،  اثر منفي برجاي مي گذارند.ر روي كنترلهاي داخلي اين شركتهاب
بررسي «در دانشگاه آزاد اسالمي واحد كاشان پايان نامه كارشناسي ارشد خود را تحت عنوان )  1388مرتضي كرمي ( 

به انجام رسانيد. وي در » تحليلي ميزان اتكاي حسابرسان ديوان محاسبات كشور بر كنترلهاي داخلي شركتهاي دولتي
ت بر كنترلهاي داخلي اينگونه شركتها ( تحقيق خود ضمن بر شمردن عوامل موثر بر ميزان اتكاي حسابرسان ديوان محاسبا

ارزيابي اثربخشي آنها ، ميزان رعايت،  محيط حاكم بر فعاليت شركتها و.. ) نتيجه گيري كرد كه حسابرسان ديوان مذكور در 
 رسيدگيهاي خود بر كنترلهاي داخلي اين شركتها اتكا نمي كنند.

» كنترلهاي داخلي و مشكالت آن در بخش عمومي « ان ) در پژوهشي تحت عنو 1389محسن زارعي و سعيد عبدي ( 
  عواملي را كه در اجراي اثربخش اين كنترلها مشكل ايجاد مي كنند را مورد بررسي قرار دادند. 

براي استقرار كنترلهاي مالي و داخلي اثربخش در بخش عمومي  تفضيليبا انتشار يك رهنمود INTOSAI 1 1992 در سال
)  با  COSO(  استانداردهاي شد كوششو دولتي استانداردهاي بين المللي را در اين باب بوجود آورد. در اين مجموعه 

موعه مجدر   2001در سال  INTOSAIالزم به ذكر است كه  داده شودماهيت خاص و ويژه سازمانهاي عمومي مطابقت 
  تجديد نظر كرده است.مذكور 

  روش تحقيق :.2
شناسايي و مطالعه كليه عوامل مؤثر بر بروز نارسايي در سيستم كنترل مالي دستگاههاي اجرايي ، حوزه ي تحقيقي بسيار 

العه اين عوامل تحت وسيعي بوده و تحقيقات و مطالعات زيادي پيرامون آن انجام پذيرفته است. به نظر نگارنده گان مط
يك طبقه بندي مشخص مي تواند شناخت بهتر ما را از اين عوامل تسهيل نمايد.در يك طبقه بندي اين عوامل را مي توان 

عد به دو طبقه كلي عوامل داخلي و عوامل خارجي تقسيم كرد . بدين لحاظ و بر مبناي فرضيات تحقيق اين عوامل در سه ب
ساني شاغل در واحدهاي اداري و مالي ، سيستم حسابداري دولتي كنوني مورد استفاده عوامل مربوط به نيروي ان

مدل تحقيق  1نگاره شماره دستگاههاي اجرايي و مشكالت مربوط به قوانين مالي و محاسباتي مورد مطالعه قرار گرفته اند. 
  را ارائه مي كند.

  
  
  

 
  

 
  

  
  

  تحقيق دلم -1شماره نگاره 

  
1 -  International Organization OF Supreme Audit Institutions 
 

نارسايي و ضعف در 
كنترلهاي مالي 

 دستگاههاي اجرايي

عوامل انساني 

 عدم دقت و بي توجهي كاركنان

كاركنانو مهارت  تخصصعدم 

سيستم حسابداري دولتي 

نارسايي هاي قانوني
و محاسباتيعدم شفافيت و تناقض قوانين مالي   

 تعدد و پراكندگي قوانين مالي محاسباتي

عوامل مربوط به نیروی انسانی شاغل در واحدهای اداری و مالی:
1- کمبـود نیـروی انسـانی متخصص و کارآمد : نیروی انسـانی متخصص از حیاتـی ترین و مهم ترین 
منابـع یـک سـازمان به شـمار مـی رود و همانند دارایی هـای فیزیکی و سـرمایه گذاری های آن سـازمان 
دارای اهمیـت اساسـی مـی باشـد. سـازمانها همـواره مبالـغ هنگفتـی را صرف اسـتخدام، آموزش و سـایر 
هزینـه هـای نگهـداری ، پـرورش و ارتقاء کارآیـی کارکنان خود ؛ می کنند بررسـی ها نشـان می دهد، به 
علـل گوناگـون ، از جملـه : نبود منابع اعتباری الزم ، محدودیتهای اسـتخدامی، عـدم کارآیی آموزش های 
ضمـن خدمت ، پایین بودن سـطح دسـتمزدها نسـبت به بخش خصوصـی و ...  نیروی انسـانی متخصص 

و کارآمـد مالـی، در دسـتگاه هـای اجرایی به اندازه کافـی وجود ندارد.)کرمـی ، 1388(
2- عـدم توجـه کافـی کارکنان ، نسـبت به برقـراری و اجرای کنترلهـای مالی و داخلـی : در یک نظام 
کنتـرل مالـی توانمنـد ، یکـی از عوامل مهم این اسـت که کلیه کارکنـان نیاز به انجام مؤثر مسـئولیتهای 
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خـود را تشـخیص داده ، تمامـی مشـکالت بـه وجـود آمـده در زمینـه عملیـات، مـوارد مربـوط بـه عـدم 
همخوانـی بـا ضوابـط و مقـررات و روش هـای انجـام کار یـا سـایر مـوارد مربـوط بـه نقض سیاسـت ها یا 
انجام اقدامات غیر قانونی مکشـوفه را به اطالع سـطوح زیربط مدیریت برسـانند. این موضوع بسـیار حائز 
اهمیـت اسـت کـه کلیـه کارکنان سـازمان بـه اهمیت کنترلهای مالـی و کنترلهـای داخلی پی بـرده و در 

ایـن فرآینـد ، با انگیـزه کافی و فعاالنه مشـارکت جوینـد.) انصاری و دیگـران،1387( 

سیستم حسابداری دولتی کنونی مورد استفاده دستگاه های اجرایی :
در سـازمانهای دولتـی ایـران ، در حـال حاضر برای ثبـت رویدادهای مالی از مبنای حسـابداری نقدی 
تعدیل شـده اسـتفاده می شـود. هرچند تعدیالتی در بکارگیری این روش حسـابداری صورت گرفته است. 
به نظر می رسـد که سـاختار مدیریت منابع عمومی کشـور و رویه های این مدیریت که شـامل سیسـتم 
حسـابداری مورد اسـتفاده بخش دولتی برای اجرای برنامه های مورد نظر دولت اسـت به واسـطه اسـتفاده 
مؤثرتـر از منابـع عمومی مناسـب نیسـت. در مقایسـه با مدیریت بخش عمومی در کشـورهای پیشـرفته، 
رویه های حسـابداری، بودجه ریزی، گزارشـگری مالی و حسابرسـی در ایران ، در سالهای گذشته تغییرات 

جزئی داشته اسـت. ) باباجانی ، 1388(
تأکیـد قانون محاسـبات عمومی کشـور بر پاسـخگویی، صرفاً به شـکل رعایت پیش بینـی های قانون 
و مقـررات بودجـه ای بـا توجـه انـدک به اسـتفاده هـای ضـروری مدیریت از اطالعات حسـابداری اسـت . 
بـا توجـه بـه خروجـی هـا و گزارشـات حاصل از سیسـتم فعلـی حسـابداری دولتـی ، می تـوان گفت که 
این سیسـتم جهت برآوردن نیازهای پاسـخگویی و کنترل ، دارای چارچوب از پیش طراحی شـده اسـت. 
همچنیـن سیسـتم مذکـور ، بـرای اهـداف برنامـه ریـزی و تصمیم گیـری هـای مدیریت کافی نیسـت و 
زمینـه الزم ، بـرای پاسـخگویی مدیران در برابر عملکرد خود و دسـتگاه متبوعشـان را فراهـم نمی کند. از 
طـرف دیگـر ، کنتـرل اثربخـش برنامه های دولـت و ارزیابی آن ناممکن اسـت. در واقـع اطالعات دریافتی 
از سیسـتم حسـابداری فعلـی ابتدایی و ناکافیسـت و نمی تـوان آن را برای دسـتیابی به هدفهـای کارآیی 
و اثربخشـی تجزیـه و تحلیـل نمـود )کردسـتانی و دیگـران ، 1389(. این مبنـا دارای معایب عمـده ای به 

شـرح زیر اسـت :
1- دامنه محدود و ضعف در نشان دادن تأثیر نتایج معامالت ، خارج از دوره گزارشگری جاری.

2- عدم توانایی در برآورده سـاختن تقاضاهای گسـترده برای اطالعات در ارتباط با دارایی ها و بدهی 
هـا و تأثیـر مصارف جاری دارایـی های موجود تحت مالکیت دولت ، معامـالت ، پرداختهای معوق و... 

3- تمرکـز صـرف روی جریانـات نقـدی و نادیـده گرفتـن سـایر جریانات منابـع که می توانـد توانایی 
دولـت را بـرای تهیـه کاالهـا و خدمات در زمان حاضـر و در آینده تحت تأثیر قرار دهند ) مانند اسـتقراض 

های انباشـته و ... (.
4- محدود کردن پاسـخ گویی مدیران و مسـئولین سـازمانهای دولتی در قبال اسـتفاده از منابع نقد 

و نادیـده گرفتن پاسـخگویی در راسـتای مدیریـت مؤثر دارایی هـا و بدهی ها. 
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5- عـدم تطابـق کامـل و مناسـب درآمدها و هزینه هـا و تحریف احتمالی عملکرد. )هپـورس ، 2003 

و مک فـی ، 2006 (. 

نارسایی های موجود در قوانین مالی و محاسباتی :
قانـون و قانونگرایـی یکـی از ویژگیهـای جوامع آزاد و سـالم اسـت. در این جوامع ، قانـون جای اعمال 
سـلیقه هـای فـردی را گرفتـه و بـه تعیین حـدود و ثغور امـور می پردازد. امـا گاهی ، قانون خود به منشـأ 
و عامـل ایجـاد مشـکل تبدیـل می شـود . بنا بـر مطالعات صـورت گرفتـه و اظهارنظر مدیـران و کارکنان 
مالـی، الزامـات الزم الرعایـه در بسـیاری از مـوارد، عالوه بر تعـدد ، شـفافیت الزم را دارا نبوده و پـاره ای از 

اوقـات نیز متناقض هسـتند .
1- تعـدد قوانیـن و مقـررات مالی و محاسـباتی : تورم و تعدد قوانین و مقـررات به ویژه در بخش مالیه 
عمومـی تا حد بسـیار زیادی مشـهود اسـت. یعنی عالوه بـر کثرت مراجـع قانونگذار ، مراجـع قانونگذاری 
واحـد بـه صـورت روزانـه اقدام به وضـع حجم عظیمـی از قوانین و مقـررات می نمایند. گوناگونـی و تعدد 
قوانیـن و مقـررات گاهـی در حـدی اسـت که تشـخیص قوانین ناسـخ از منسـوخ و معتبر و غیـر معتبر را 
حتـی بـرای حقوقدانـان ورزیده و قضات و مستشـاران مجرب سـخت و دشـوار نموده اسـت. اسـتمرار این 
رونـد و نبـود اراده ای قـوی در مجلـس و دولـت بـرای تنقیـح قوانیـن ، در موارد بسـیاری مشـکالتی را در 
زمینـه رعایـت یـا عـدم رعایت برخـی از قوانین برای دسـتگاه های اجرایی کشـور بـه وجود آورده اسـت . 
2- عـدم شـفافیت و تناقـض موجـود در قوانیـن مالـی و محاسـباتی : تعـدد قوانین و مقـررات مالی و 
محاسـباتی در ایـران ، با یک معضل اساسـی دیگر روبروسـت و آن پیچیدگی و نامتناسـب بـودن برخی از 
قوانیـن و  مقـررات مالـی اسـت. در حالیکـه امروزه ، مقررات مختلف اعم از اقتصادی و مالی بسـیار شـفاف 
، سـاده ، و در عیـن حـال دقیـق و ثابـت اسـت ، مقررات حاکم بر سیسـتم های بانکی ، گمرکـی ، مالیاتی 
و امثالهـم بقـدری پیچیـده اسـت کـه امکان بـروز پدیده فرار از قانون یا تفسـیر بـه رأی کـردن آن را برای 

دسـتگاه اجرایـی فراهم می کنـد. ) منتی نـژاد ، 1388( 

پژوهـش حاضـر از حیـث هـدف، از نـوع کاربردی و از نظـر روش، از نوع توصیفی - تحلیلی می باشـد. 
همچنیـن ایـن تحقیـق  از روش آمیختـه بـراي جمـع آوري داده هـا، ارزیابـي و آزمـون فرضیات اسـتفاده 
مـی کنـد؛ بدیـن صـورت کـه هـم  از روش کیفی ) تحلیل محتـوا ( و هم با بهـره گیـری از ابزارهای کمی 

)روشـهای آمـاری ( ؛ داده هـای مربوطـه، گـرده آوری و تحلیل شـده اند.  
1-2- فرضیات تحقیق : 

فرضیـات در رابطـه با شناسـایی عوامـل داخلی و قانونی مؤثر بر بروز  مشـکالت و نارسـایی موجود در 
سیسـتم کنترلهـای مالـی دسـتگاه هـای اجرایی شـامل 3  فرضیـه اصلـی و 4 فرضیه فرعی به شـرح زیر 

: است 
فرضیه اصلی ) 1 (: 
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عوامـل مربـوط به نیروی انسـانی شـاغل در واحدهـای اداری و مالی ، باعث بروز نارسـایی در سیسـتم 

کنترلهای مالی دسـتگاه هـای اجرایی گردیده اسـت.
فرضیه های فرعی:

1- عـدم مهـارت کارکنـان واحدهـای اداری و مالـی دسـتگاه هـای اجرایـی ، باعـث بروز نارسـایی در 
سیسـتم کنترلهـای مالـی دسـتگاه هـای اجرایی گردیده اسـت.

2- عـدم دقـت و توجـه کافـی کارکنان واحدهای اداری و مالی، نسـبت به کنترلهای مالـی، باعث بروز 
نارسـایی در سیسـتم کنترلهای مالی دسـتگاه های اجرایی گردیده است.

فرضیه اصلی ) 2 (: 
سیسـتم حسـابداری دولتی کنونی مورد استفاده دسـتگاه های اجرایی)مبتنی بر مبنای نقدی تعدیل 

شـده(، باعث بروز نارسـایی در سیسـتم کنترلهای مالی دسـتگاه های اجرایی گردیده است.
فرضیه اصلی ) 3 (: 

 نارسـایی های موجود در قوانین مالی و محاسـباتی کنونی باعث بروز نارسـایی در سیسـتم کنترلهای 
مالی دسـتگاه های اجرایی گردیده اسـت.

فرضیه های فرعی :
3- عـدم شـفافیت و تناقـض موجـود در قوانیـن مالـی و محاسـباتی کنونی ، باعـث بروز نارسـایی در 

سیسـتم کنترلهـای مالی دسـتگاه هـای اجرایی گردیده اسـت.
4- تعـدد و پراکندگـی موجـود در قوانین مالی و محاسـباتی کنونی ، باعث بروز نارسـایی در سیسـتم 

کنترلهای مالی دسـتگاه هـای اجرایی گردیده اسـت.

2-2-جامعه آماری پژوهش :
جامعـه آمـاری مورد مطالعه این پژوهش ، ذیحسـابان ، مدیران مالی و  معاونـان اداری و مالی ،  ادارات 
کل اسـتان گیـالن ) بـه اسـتثنای شـرکت هـای دولتی ( که از بودجه کل کشـور اسـتفاده مـی کنند ؛ به 
انضمام کلیه حسابرسـان دیوان محاسـبات اسـتان گیالن و بازرسـان ، سـازمان بازرسـی این اسـتان ؛ می 

باشـند. جـدول زیـر تعـداد افراد نام برده شـده را به تفکیک در سـال 1393 نشـان مـی دهد . 
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١٠ 
 

عدم مهارت كاركنان واحدهاي اداري و مالي دستگاههاي اجرايي ، باعث بروز نارسايي در سيستم كنترلهاي مالي   -1
  دستگاههاي اجرايي گرديده است.

ارسايي در سيستم عدم دقت و توجه كافي كاركنان واحدهاي اداري و مالي، نسبت به كنترلهاي مالي، باعث بروز ن  -2
  كنترلهاي مالي دستگاههاي اجرايي گرديده است.

  ):  2فرضيه اصلي ( 
سيستم حسابداري دولتي كنوني مورد استفاده دستگاههاي اجرايي(مبتني بر مبناي نقدي تعديل شده)، باعث بروز نارسايي 

  در سيستم كنترلهاي مالي دستگاههاي اجرايي گرديده است.
  ):  3فرضيه اصلي ( 

نارسايي هاي موجود در قوانين مالي و محاسباتي كنوني باعث بروز نارسايي در سيستم كنترلهاي مالي دستگاههاي اجرايي  
  گرديده است.

  فرضيه هاي فرعي :
عدم شفافيت و تناقض موجود در قوانين مالي و محاسباتي كنوني ، باعث بروز نارسايي در سيستم كنترلهاي مالي  -3

  ي گرديده است.دستگاههاي اجراي
تعدد و پراكندگي موجود در قوانين مالي و محاسباتي كنوني ، باعث بروز نارسايي در سيستم كنترلهاي مالي دستگاههاي  -4

  اجرايي گرديده است.
  جامعه آماري پژوهش :.2.2

كل استان گيالن ( به جامعه آماري مورد مطالعه اين پژوهش ، ذيحسابان ، مديران مالي و  معاونان اداري و مالي ،  ادارات 
استثناي شركتهاي دولتي ) كه از بودجه كل كشور استفاده مي كنند ؛ به انضمام كليه حسابرسان ديوان محاسبات استان 

 1393گيالن و بازرسان ، سازمان بازرسي اين استان ؛ مي باشند. جدول زير تعداد افراد نام برده شده را به تفكيك در سال 
  نشان مي دهد . 

  
  جامعه آماري پژوهش -1ول شماره جد

  1389كل تعداد اعضاي جامعه در سال   عنوان شغلي اعضاي جامعه  رديف
  57  ذيحساب    1
  24  مدير مالي   2
  72  معاون اداري و مالي  3
  32  حسابرسان ديوان محاسبات استان  4
  33  بازرسان سازمان بازرسي استان  5

  218  تعداد كل اعضاي جامعه آماري
  

نفر از طريق فرمول كوكران انتخاب و پرسشنامه تحقيق بطور تصادفي و  100تعيين حجم نمونه ، نمونه اي به تعداد جهت 
  با نسبت نمونه به جامعه بين گروهها توزيع شد .

  جمع آوري داده ها و ابزار پژوهش :.2.3

جهـت تعییـن حجم نمونه ، نمونه ای به تعداد 100 نفر از طریق فرمول کوکران انتخاب و پرسشـنامه 
تحقیق بطور تصادفی و با نسـبت نمونه به جامعه بین گروهها توزیع شـد .

3-2- جمع آوری داده ها و ابزار پژوهش :
 بـراي جمـع آوري داده هـاي مربـوط به فرضیـات تحقیق به صـورت آمیخته عمل شـد . بدین صورت 
کـه در ابتـدا بـا اسـتفاده از پرسشـنامه محقـق سـاخته که حـاوی گویه هـای مرتبط با فرضیـات تحقیق 
بـوده و بـا بهـره گیـری از طیف لیکرت امتیاز بنـدی گردیده بود اطالعـات مربوط به جامعـه مورد مطالعه 
گـردآوری شـد ؛ سـپس بـا تعـداد 20 نفـر از اعضـای جامعـه آمـاری مصاحبه حضوری با سـوأالت بـاز در 
ارتبـاط بـا موضـوع پژوهـش ، بـه عمـل آمد که یافته هـای حاصـل از ایـن دو روش یکدیگـر  را تأیید می 

کنند.  

4-2- روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها : 
منظـور از روایی آن اسـت که وسـیله سـنجش و اندازه گیـری واقعاً خصیصه مورد نظـر را اندازه بگیرد 
و نـه متغیـر دیگـر را. در واقـع در روایـی بـه این سـؤال پاسـخ می دهیـم که ابـزار اندازه گیری تـا چه حد 
خصیصـه مـورد نظـر را می سـنجد. )حافـظ نیـا ، 1386: 162 (. دراین تحقیـق ، ابزار جمـع آوری داده ها 
)پرسشـنامه( توسـط متخصصین و اسـاتید آشـنا بـه موضوع ، مورد بررسـی قرارگرفتـه و روایـی آن مورد 

است.  تأیید 
قابلیـت اعتمـاد کـه واژه هایـي ماننـد پایایي،ثبـات و اعتبار بـراي آن بـه کار بـرده مي شـود؛ یکـي از 
ویژگـي هـاي ابزارانـدازه گیري )پرسشـنامه یا مصاحبه یا سـایر آزمون هاي علوم اجتماعي( اسـت. مفهوم 
یـاد شـده باایـن امـر سـروکار دارد کـه ابـزار پژوهش در شـرایط یکسـان تا چـه انـدازه نتایج یکسـاني به 
دسـت مـي دهـد. ) ایـران نـژاد پاریـزی ، 1388: 129 ( . بـا توجـه به اینکـه در ارتباط بـا موضوع تحقیق 
پرسشـنامه اسـتاندارد شـده ای وجود نداشـت با اسـتفاده از منابع علمی و اطالعات مربوط ، پرسـش نامه 
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محقق سـاخته ای بر اسـاس طیف پنج درجه ای لیکرت شـامل 26 سـؤال جهت گردآوری نظرات جامعه 
تهیـه گردیـد. برای تعیین پایایی پرسشـنامه ، بـا بهره گیری از نرم افـزار SPSS ، ضریـب آلفای کرونباخ 
محاسـبه شـد کـه نتیجـه حاصل مقـدار 0/872 را نشـان مـی دهـد ، و با عنایت بـه اینکه عـدد مذکور از 

مقـدار 0/7 بزرگتـر می باشـد،لذا پایایی پرسشـنامه از قابلیـت مورد قبولی برخوردار اسـت.

3- یافته های پژوهش:
3-1- آزمون فرضیات و تجزیه و تحلیل داده ها 

بـرای تجزیـه و تحلیـل اطالعـات بدسـت آمـده از پرسشـنامه هـا، از روش هـای آمـاری توصیفـی و 
اسـتنباطی اسـتفاده شـده اسـت . در این تحقیق،جهت یافتن آزمون های مناسـب برای تحلیل، ابتدا داده 
هـای مربـوط بـه هـر فرضبه، بـا اسـتفاده از آزمون کلموگـروف- اسـمیرنوف از جهت نرمال بودن بررسـی 
شـدند و سـپس بـا توجـه به نتیجه آزمـون نرمال بـودن داده هـا، از آزمون فرض آماری مناسـب اسـتفاده 

گردید،کـه نتایـج حاصـل در جداول آمده اسـت . 

١١ 
 

هاي مربوط به فرضيات تحقيق به صورت آميخته عمل شد . بدين صورت كه در ابتدا با استفاده از  آوري داده براي جمع 
پرسشنامه محقق ساخته كه حاوي گويه هاي مرتبط با فرضيات تحقيق بوده و با بهره گيري از طيف ليكرت امتياز بندي 

نفر از اعضاي جامعه آماري مصاحبه  20گردآوري شد ؛ سپس با تعداد گرديده بود اطالعات مربوط به جامعه مورد مطالعه 
حضوري با سوأالت باز در ارتباط با موضوع پژوهش ، به عمل آمد كه يافته هاي حاصل از اين دو روش يكديگر  را تأييد 

  مي كنند.  
  روايي و پايايي ابزار جمع آوري داده ها :  .2.4

و اندازه گيري واقعاً خصيصه مورد نظر را اندازه بگيرد و نه متغير ديگر را. در واقع  منظور از روايي آن است كه وسيله سنجش
: 1386در روايي به اين سؤال پاسخ مي دهيم كه ابزار اندازه گيري تا چه حد خصيصه مورد نظر را مي سنجد. (حافظ نيا ، 

ن و اساتيد آشنا به موضوع ، مورد بررسي ). دراين تحقيق ، ابزار جمع آوري داده ها (پرسشنامه) توسط متخصصي 162
  قرارگرفته و روايي آن مورد تأييد است. 

شود؛ يكي از ويژگي هاي ابزاراندازه گيري  براي آن به كار برده مي  قابليت اعتماد كه واژه هايي مانند پايايي،ثبات و اعتبار
اد شده بااين امر سروكار دارد كه ابزار پژوهش در (پرسشنامه يا مصاحبه يا ساير آزمون هاي علوم اجتماعي) است. مفهوم ي

ارتباط  ) . با توجه به اينكه در 129: 1388شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج يكساني به دست مي دهد. ( ايران نژاد پاريزي ، 
، پرسش نامه با موضوع تحقيق پرسشنامه استاندارد شده اي وجود نداشت با استفاده از منابع علمي و اطالعات مربوط 

سؤال جهت گردآوري نظرات جامعه تهيه گرديد. براي  26محقق ساخته اي بر اساس طيف پنج درجه اي ليكرت شامل 
، ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه شد كه نتيجه حاصل مقدار  SPSSتعيين پايايي پرسشنامه ، با بهره گيري از نرم افزار 

بزرگتر مي باشد،لذا پايايي پرسشنامه از قابليت مورد  7/0كه عدد مذكور از مقدار را نشان مي دهد ، و با عنايت به اين 872/0
  قبولي برخوردار است.

  يافته هاي پژوهش:.3
  آزمون فرضيات و تجزيه و تحليل داده ها .3.1

براي تجزيه و تحليل اطالعات بدست آمده از پرسشنامه ها، از روش هاي آماري توصيفي و استنباطي استفاده شده است . 
در اين تحقيق،جهت يافتن آزمون هاي مناسب براي تحليل، ابتدا داده هاي مربوط به هر فرضبه، با استفاده از آزمون 

ند و سپس با توجه به نتيجه آزمون نرمال بودن داده ها، از آزمون اسميرنوف از جهت نرمال بودن بررسي شد - كلموگروف
  فرض آماري مناسب استفاده گرديد،كه نتايج حاصل در جداول آمده است . 

  تحليل توصيفي داده هاي تحقيق  -2جدول شماره 
  دامنه ميان چاركي  انحراف معيار  ميانه  ميانگين  تعداد  مستقل  متغير

  عوامل انساني
31/3  84  عدم تخصص

099/3	33/3  5/0  
359/0  

67/0  
  60/0  48/0  80/2  88/2  84و توجه عدم دقت

  86/0  28/354/0  29/3  84  سيستم حسابداري دولتي كنوني

  48/3  84عدم شفافيت	عوامل قانوني
476/3  

40/3  43/0  
358/0  

60/0  
  43/0  43/0  50/3  47/3  84  تعدد

  
  

١٢ 
 

  آزمون فرضيات -3جدول شماره 

  مستقلمتغير 
بررسي نرمال بودن 

  داده ها
 آزمون نشانه ( دو جمله )tآزمون 

  نتيجه  نسبت مشاهده  ميانگين   نتيجه   سطح معناداري  آماره  نوع توزيع

  عوامل انساني
  نرمال  عدم تخصص 

  نرمال
716/5  

528/2  
0001/0  

013/0  
  تاييد

  تاييد
-  -  -  

  -  -  -  رد  036/0  -130/2  نرمال  و توجهت عدم دق  -
  -  -  -  تاييد  0001/0  861/4  نرمال  سيستم حسابداري دولتي 

  عوامل قانوني
  عدم شفافيت 

غير 
  نرمال

  نرمال
-  

177/12  
-  

0001/0  
-  

  تاييد

  تاييد  82%  <=3

-  
٣<  18%  

  تعدد
غير 
  نرمال

-  -  -  
  تاييد  81%  <=3
٣<  19%  

  
  خالصه نتايج آزمون فرضيات تحقيق -4جدول شماره 

  نتيجه فرضيه  سطح معناداري بدست آمده  فرضيه 
  

  ) 1اصلي ( 

  0001/0  ) 1فرعي ( 
0001/0  

  تاييد مي شود
  تاييد مي شود

  رد مي شود  036/0  ) 2فرعي ( 

  تاييد مي شود  0001/0  ) 2اصلي ( 

  ) 3اصلي ( 
0001/0  ) 1فرعي ( 

0001/0  
  تاييد مي شود

  تاييد مي شود
  تاييد مي شود0001/0  ) 2فرعي ( 

  نتيجه گيري .4
پرسشنامه برگشت داده شد. با عنايت به اينكه اين  84پرسشنامه توزيع شده در بين اعضاي جامعه آماري تعداد  100از تعداد 

تجزيه و تحليل اعداد و ارقام به دست آمده مي توان چنين فرضيه فرعي تشكيل مي شود از  4فرضيه اصلي و  3تحقيق از 
  نتيجه گرفت :

  نتايج توصيفي.  1.4
  درصد) را زنان شامل مي شوند.6/9درصد) مرد هستند و (4/90جنسيت : اكثريت پاسخگويان ( –الف 
درصد) نيز 5/15(درصد) پاسخگويان ميزان تحصيالت خود را ليسانس و  5/84ميزان تحصيالت : بيشترين درصد ( -ب

ميزان تحصيالت خود را فوق ليسانس و باالتر اعالم نمودند و بديهي است كه هيچكدام از پاسخگويان تحصيالتي كمتر از 
  ليسانس ندارند.

سال سابقه دارند .  10تا  5درصد از آنان بين  13سال مي باشد و  5درصد از پاسخگويان زير 12سابقه كار : سابقه كار  -ج
سال تجربه در حوزه ي مالي  15درصد نيز باالي  61سال هستند و  5تا  10درصد از آنان داراي سابقه اي بين 14همچنين 

  دارند. 
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١٢ 
 

  آزمون فرضيات -3جدول شماره 

  مستقلمتغير 
بررسي نرمال بودن 

  داده ها
 آزمون نشانه ( دو جمله )tآزمون 

  نتيجه  نسبت مشاهده  ميانگين   نتيجه   سطح معناداري  آماره  نوع توزيع

  عوامل انساني
  نرمال  عدم تخصص 

  نرمال
716/5  

528/2  
0001/0  

013/0  
  تاييد

  تاييد
-  -  -  

  -  -  -  رد  036/0  -130/2  نرمال  و توجهت عدم دق  -
  -  -  -  تاييد  0001/0  861/4  نرمال  سيستم حسابداري دولتي 

  عوامل قانوني
  عدم شفافيت 

غير 
  نرمال

  نرمال
-  

177/12  
-  

0001/0  
-  

  تاييد

  تاييد  82%  <=3

-  
٣<  18%  

  تعدد
غير 
  نرمال

-  -  -  
  تاييد  81%  <=3
٣<  19%  

  
  خالصه نتايج آزمون فرضيات تحقيق -4جدول شماره 

  نتيجه فرضيه  سطح معناداري بدست آمده  فرضيه 
  

  ) 1اصلي ( 

  0001/0  ) 1فرعي ( 
0001/0  

  تاييد مي شود
  تاييد مي شود

  رد مي شود  036/0  ) 2فرعي ( 

  تاييد مي شود  0001/0  ) 2اصلي ( 

  ) 3اصلي ( 
0001/0  ) 1فرعي ( 

0001/0  
  تاييد مي شود

  تاييد مي شود
  تاييد مي شود0001/0  ) 2فرعي ( 

  نتيجه گيري .4
پرسشنامه برگشت داده شد. با عنايت به اينكه اين  84پرسشنامه توزيع شده در بين اعضاي جامعه آماري تعداد  100از تعداد 

تجزيه و تحليل اعداد و ارقام به دست آمده مي توان چنين فرضيه فرعي تشكيل مي شود از  4فرضيه اصلي و  3تحقيق از 
  نتيجه گرفت :

  نتايج توصيفي.  1.4
  درصد) را زنان شامل مي شوند.6/9درصد) مرد هستند و (4/90جنسيت : اكثريت پاسخگويان ( –الف 
درصد) نيز 5/15(درصد) پاسخگويان ميزان تحصيالت خود را ليسانس و  5/84ميزان تحصيالت : بيشترين درصد ( -ب

ميزان تحصيالت خود را فوق ليسانس و باالتر اعالم نمودند و بديهي است كه هيچكدام از پاسخگويان تحصيالتي كمتر از 
  ليسانس ندارند.

سال سابقه دارند .  10تا  5درصد از آنان بين  13سال مي باشد و  5درصد از پاسخگويان زير 12سابقه كار : سابقه كار  -ج
سال تجربه در حوزه ي مالي  15درصد نيز باالي  61سال هستند و  5تا  10درصد از آنان داراي سابقه اي بين 14همچنين 

  دارند. 

4- نتیجه گیری 
از تعداد 100 پرسشـنامه توزیع شـده در بین اعضای جامعه آماری تعداد 84 پرسشـنامه برگشت داده 
شـد. بـا عنایـت بـه اینکـه این تحقیـق از 3 فرضیه اصلـی و 4 فرضیه فرعی تشـکیل می شـود از تجزیه و 

تحلیـل اعـداد و ارقام به دسـت آمـده می توان چنین نتیجـه گرفت :

4-1-  نتایج توصیفی
الف – جنسیت : اکثریت پاسخگویان )90/4درصد( مرد هستند و )9/6درصد( را زنان شامل می شوند.

ب- میزان تحصیالت : بیشـترین درصد )84/5 درصد( پاسـخگویان میزان تحصیالت خود را لیسـانس 
و )15/5درصـد( نیـز میـزان تحصیـالت خـود را فـوق لیسـانس و باالتـر اعـالم نمودند و بدیهی اسـت که 

هیچکدام از پاسـخگویان تحصیالتی کمتر از لیسـانس ندارند.
ج- سـابقه کار : سـابقه کار 12درصد از پاسـخگویان زیر 5 سـال می باشـد و 13 درصد از آنان بین 5 
تـا 10 سـال سـابقه دارنـد . همچنیـن 14درصد از آنان دارای سـابقه ای بین 10 تا 5 سـال هسـتند و 61 

درصـد نیـز باالی 15 سـال تجربـه در حوزه ی مالـی دارند. 
د- پسـت سـازمانی : پسـت سـازمانی 24 درصد از پاسخگویان ذیحسـاب ، 12 درصد مدیر مالی و 25 
درصد معاون اداری و مالی می باشـد. همچنین 31 درصد از پاسـخگویان را حسابرسـان دیوان محاسـبات 

و 8 درصد آنها را بازرسـان سـازمان بازرسـی تشـکیل می دهند. 

4-2- نتایج آزمون فرضیه ها : 
فرضیـه فرعـی اول :  نتیجـه آزمـون کلموگـروف- اسـمیرنوف، فـرض نرمال بـودن داده هـای این 
فرضیـه پذیرفتـه تاییـد نمـود، لذا از آزمـون t جهت آزمون این فرضیه اسـتفاده شـد که بر اسـاس جدول 
شـماره 3 و احتسـاب میانگیـن 3/311 ، انحـراف از میانگیـن 0/054 ، انحـراف معیـار 0/499 و سـطح 
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معنـاداری بـه دسـت آمده ) 0/0001( ، فرضیه فرعی اول مبنی بر اینکـه » عدم مهارت کارکنان واحدهای 
اداری و مالی دسـتگاه های اجرایی ، باعث بروز نارسـایی در سیسـتم کنترلهای مالی آنها گردیده اسـت.« 

تایید می شـود.

فرضیـه فرعـی دوم : بـر اسـاس جدول شـماره 3 و نتیجه آزمـون t و میانگیـن 2/886 ، انحـراف از 
میانگیـن 0/053 ، انحـراف معیـار 0/486 و سـطح معناداری به دسـت آمـده ) 0/036( ، فرضیه فرعی دوم 
مبنـی بـر اینکـه » عدم دقـت و توجه کافی کارکنـان واحدهای اداری و مالی، نسـبت بـه کنترلهای مالی، 
باعـث بروز نارسـایی در سیسـتم کنترلهای مالی دسـتگاه هـای اجرایی گردیده اسـت.« تایید نمی شـود.

فرضیـه اصلـی اول : بـا توجه بـه نتایج بدسـت آمـده از آزمـون دو فرضیـه فرعـی اول و دوم، برای 
بدسـت آوردن یک نتیجه کلی در مورد تأثیر عوامل انسـانی بر بروز نارسـایی در سیسـتم کنترلهای مالی 
دسـتگاه هـای اجرایـی، آزمون فرضی با اسـتفاده از میانگین کل نظـرات افراد در مورد ایـن دو عامل فرعی 
ذکـر شـده، انجـام گرفت. که با احتسـاب سـطح معنـاداری به دسـت آمـده ) 0/013( ، فرضیـه اصلی اول 
مبنـی بـر اینکه » عوامل مربوط به نیروی انسـانی شـاغل در واحدهـای اداری و مالی ، باعث بروز نارسـایی 

در سیسـتم کنترلهای مالی دسـتگاه های اجرایی گردیده اسـت.« تایید می شـود. 

فرضیـه اصلـی دوم : همانطـور که جدول شـماره 3 نشـان مـی دهد، داده هـای این فرضیـه دارای 
توزیـع نرمـال بـوده و نتیجه آزمـون آماری میانگیـن 3/290 ، انحـراف از میانگیـن 0/059 ، انحراف معیار 
0/548 و سـطح معنـاداری ) 0/000( را نشـان مـی دهـد. به این ترتیب، فرضیه اصلـی دوم مبنی بر اینکه 
» سیسـتم حسـابداری دولتی کنونی مورد اسـتفاده دسـتگاه های اجرایی )مبتنی بر مبنای نقدی تعدیل 
شـده(، باعـث بـروز نارسـایی در سیسـتم کنترل های مالی دسـتگاه هـای اجرایـی گردیده اسـت.« تایید 

می شـود.

فرضیـه فرعی سـوم : با عنایـت به نتیجه آزمـون کلموگروف- اسـمیرنوف، فرض نرمال بـودن داده 
هـای ایـن فرضیـه پذیرفته نشـد، لـذا از آزمون دوجمله )نشـانه(،جهت آزمـون فرضیه اسـتفاده گردید که 
بـر اسـاس جـدول شـماره 3 و میانگیـن 3/480 ، انحـراف معیار 0/430 و سـطح معناداری به دسـت آمده 
) 0/0001( ، فرضیـه فرعـی سـوم مبنـی بـر اینکـه » عـدم شـفافیت و تناقض موجـود در قوانیـن مالی و 
محاسـباتی کنونی ، باعث بروز نارسـایی در سیسـتم کنترلهای مالی دسـتگاه های اجرایی گردیده است.« 

تایید می شـود. 

فرضیـه فرعـی چهارم : جدول شـماره 3 نشـان مـی دهد که، بـا توجه به غیـر نرمال بـودن توزیع 
داده هـای ایـن فرضیـه، از آزمون ناپارامتریک دوجمله )نشـانه(،جهت تایید یا رد آن اسـتفاده شـده اسـت 
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کـه بـا احتسـاب میانگیـن 3/470 ، انحراف معیار 0/430 و سـطح معناداری به دسـت آمـده ) 0/0001( ، 
فرضیـه فرعـی چهـارم مبنی بـر اینکه » تعـدد و پراکندگی موجـود در قوانین مالی و محاسـباتی کنونی ، 
باعـث بروز نارسـایی در سیسـتم کنترلهای مالی دسـتگاه هـای اجرایی گردیده اسـت.« تایید می شـود. 

فرضیـه اصلی سـوم : جهت بدسـت آوردن یک نتیجه کلی در مورد تأثیر نارسـایی هـای قانونی بر 
بروز نارسـایی در سیسـتم کنترلهای مالی دسـتگاه های اجرایی، آزمون فرضی ، با اسـتفاده از میانگین کل 
نظـرات افـراد در مـورد دو عامـل فرعی سـوم و چهارم ) عدم شـفافیت و تععد قوانین مالـی( ، انجام گرفت. 
بـا توجـه بـه اینکه نتیجه  آزمـون کلموگروف- اسـمیرنوف، نرمـال بودن مجمـوع داده هـای دو فرضیه را 
نشـان داد، لـذا از آزمون t جهت آزمون اسـتفاده شـد کـه با میانگین 3/476 ، انحـراف از میانگین 0/476 ، 
انحـراف معیـار 0/358 و سـطح معنـاداری به دسـت آمـده ) 0/0001( ، فرضیه اصلی سـوم مبنی بر اینکه 
» نارسـایی هـای موجـود در قوانیـن مالی و محاسـباتی کنونی باعث بروز نارسـایی در سیسـتم کنترلهای 

مالی دسـتگاه هـای اجرایی گردیده اسـت.« تایید می شـود.

4-3- نتایج تحلیل کیفی داده های حاصل از مصاحبه : 
جهـت افـزودن بـر اعتبـار، یافتـه های حاصـل از تحلیل کمـی اطالعاتی که با اسـتفاده از پرسشـنامه 
گـردآوری شـده بـود، اقـدام به انجـام مصاحبه حضـوری با تنی چنـد از اعضای جامعـه آمـاری ) به تعداد 

10 نفـر( گردید . 
سـوأالتی که در مصاحبه از مخاطبان پرسـیده شـد حول  مبحث کنترلهای مالی و کنترلهای داخلی 
موجـود در دسـتگاه هـای اجرایـی و عوامل مؤثر بـر بروز ضعف و نارسـایی در آنها بود و بـه منظور محدود 
نکـردن مصاحبـه شـونده گان، در ادای توضیحـات از سـوأالت باز  اسـتفاده شـد. جدول شـماره 5 نشـان 

دهنـده مقوله هـای کلی حاصـل از فرآیند مصاحبه می باشـد.

١٤ 
 

تاييد » قوانين مالي و محاسباتي كنوني ، باعث بروز نارسايي در سيستم كنترلهاي مالي دستگاههاي اجرايي گرديده است.
  مي شود. 

تم جهت بدست آوردن يك نتيجه كلي در مورد تأثير نارسايي هاي قانوني بر بروز نارسايي در سيس فرضيه اصلي سوم :
كنترلهاي مالي دستگاههاي اجرايي، آزمون فرضي ، با استفاده از ميانگين كل نظرات افراد در مورد دو عامل فرعي سوم و 

اسميرنوف، نرمال  -چهارم ( عدم شفافيت و تععد قوانين مالي) ، انجام گرفت. با توجه به اينكه نتيجه  آزمون كلموگروف
، انحراف از  476/3جهت آزمون استفاده شد كه با ميانگين  tن داد، لذا از آزمون بودن مجموع داده هاي دو فرضيه را نشا

« ) ، فرضيه اصلي سوم مبني بر اينكه 0001/0و سطح معناداري به دست آمده (  358/0، انحراف معيار  476/0ميانگين 
كنترلهاي مالي دستگاههاي اجرايي  نارسايي هاي موجود در قوانين مالي و محاسباتي كنوني باعث بروز نارسايي در سيستم

  تاييد مي شود.» گرديده است.
   نتايج تحليل كيفي داده هاي حاصل از مصاحبه :.3.4

كه با استفاده از پرسشنامه گردآوري شده بود، اقدام به  جهت افزودن بر اعتبار، يافته هاي حاصل از تحليل كمي اطالعاتي
  نفر) گرديد .  10انجام مصاحبه حضوري با تني چند از اعضاي جامعه آماري ( به تعداد 

سوأالتي كه در مصاحبه از مخاطبان پرسيده شد حول  مبحث كنترلهاي مالي و كنترلهاي داخلي موجود در دستگاههاي 
بروز ضعف و نارسايي در آنها بود و به منظور محدود نكردن مصاحبه شونده گان، در اداي اجرايي و عوامل مؤثر بر 

  نشان دهنده مقوله هاي كلي حاصل از فرآيند مصاحبه مي باشد. 5توضيحات از سوأالت باز  استفاده شد. جدول شماره 
  

  ديدگاه مصاحبه شوندگانعوامل مؤثر بر بروز نارسايي در سيستم كنترلهاي مالي از  -  5جدول شماره 
  اجزاء  عوامل مؤثر بر بروز نارسايي در سيستم كنترلهاي مالي   رديف
  
  
  
1  

  
  عوامل مربوط به نيروي انساني

  كمبود نيروي متخصص.-1

  تخصص كم نيروي انساني موجود.-2
  ارائه آموزشهاي اندك ضمن خدمت به كاركنان در زمينه كنترلهاي مالي.-3

  
  
  
2  

  عوامل مديريتي

  عدم اشراف مديران دستگاههاي اجرايي به امور مالي در حد الزم.-1

  طرز تلقي مديريت دستگاههاي اجرايي نسبت به امور مالي.-2

  عدم انتصابات بر پايه شايستگي.-3

برخورد نابجاي مديريت با گزارشات مالي و عدم استفاده از آنها در تصميم -4
  گيري.  

استفاده از مبناي حسابداري نقدي تعديل شده در سيستم مالي دستگاههاي   حسابداري دولتي كنونيعوامل مربوط به سيستم   3
  اجرايي.

  عوامل قانوني  4
عدم تفهيم قوانين و مقررات به علت عدم شفافيت و تناقض موجود در -1

  آنها.
  .تعدد و پراكندگي قوانين مالي و محاسباتي-2

مالي با تعداد پست هاي موجود سازماني فلذا تفكيك عدم تناسب حجم كار   عوامل ساختاري   5
  نامناسب وظايف.

  عوامل مربوط به نهادهاي ناظر بر امورمالي   6
  عدم اجراي وظايف مربوط به پيشگيري.-1
تأكيد صرف بر نظارت بعد از خرج و عدم تشريك مساعي با واحدهاي -2

  .مالي دستگاههاي اجرايي
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4-4- مقایسه نتایج فرضیات تحقیق با نتایج مطالعات نظری :

نتایـج حاصـل از ایـن تحقیق حاکی از مؤثر بودن عوامل انسـانی ) بطور خـاص، عدم تخصص و مهارت 
کارکنان واحدهای اداری و مالی دسـتگاه های اجرایی ( ، سیسـتم حسـابداری دولتی کنونی مورد استفاده 
دسـتگاه های اجرایی و نارسـایی های موجود در قوانین مالی و محاسـباتی کنونی ) شـامل عدم شـفافیت 
و تناقـض بـه همـراه  تعـدد و پراکندگی موجـود در این قوانین ( ، بر بروز نارسـایی در سیسـتم کنترلهای 
مالـی دسـتگاه هـای اجرایی اسـت . این یافتـه ها با نتایج حاصل از تحقیقـات ودیعـی ) 1380 ( ، کرمی ) 
1388 ( ، کردسـتانی ) 1389 ( ، زارعی و عبدی ) 1389 (، سـازگار اسـت، عالوه بر اینکه، بر بررسـی های 
تحلیلـی باباجانـی )1382 ، 1386 ، 1388 ( و امامـی و نـادری ) 1386 ( ، منتـی نـژاد ) 1388 ( نیز صحه 
مـی گـذارد. هـر چند کـه در رابطه با نتیجـه فرض تأثیر عامل بـی دقتی و بی توجهی کارکنـان واحدهای 
اداری و مالـی نسـبت بـه کنترلهـای مالـی ، بر بروز نارسـایی در این سیسـتم هـا ،  با تحقیقات ذکر شـده 
بـه نتایج یکسـانی دسـت نیافته اسـت. تحقیقات قبلـی از مؤثر بودن عامـل اخیرالذکر بر بروز نارسـایی در 
سیسـتم کنترلهای مالی و داخلی سـازمان حکایت دارند. دالیل این ناسـازگاري احتماال تفاوت در جامعه 

آمـاري و طـرز تلقی و نگـرش افراد مورد مطالعه مي باشـد. 

4-5-پیشنهادهای برآمده از پژوهش  با توجه به عوامل مورد مطالعه :
عوامل انسانی:

امـروزه تقریبـاً تمامی متخصصـان و صاحبنظران علم مدیریت و اداره سـازمان بر ایـن نکته اتفاق نظر 
دارند که منابع انسـانی ، مهمترین دارایی یک سـازمان محسـوب می شـود . انجام وظایف در سـازمان ها  
بـا توانایـی هـا ، اسـتعداد های شـناخته شـده ، انگیزه هـا و نیازهای مختلف صـورت می گیـرد. ) والتون ، 
1999 ( بنابرایـن کلیـه متغیرهـای ذکـر شـده بر نحـوه ی کار نیروی انسـانی تأثیر گذار هسـتند. کمبود 
منابـع انسـانی متخصـص یا در اختیار داشـتن نیروی انسـانی فاقـد مهـارت الزم ، بی دقتی ، نبـود انگیزه 
کافـی ، عـدم تفهیـم آئین نامه ها و دسـتورالعملهای الزم االجرا ، تفکیک نامناسـب وظایف کارکنان ، عدم 
اسـتقرار یک فرهنگ مناسـب کنترلی در سـازمان و ...  از جمله مواردی هسـتند که نه تنها بر اثربخشـی 
و کارآیی سیسـتم کنترلهای مالی و داخلی یک سـازمان اثر سـوء بر جای می گذارند بلکه سـازمان را در 

انجـام وظایـف روزمـره خود و رسـیدن بـه اهداف پیش بینی شـده دچار مشـکل می کنند. 
به منظور باالبردن سـطح مهارت و کیفیت نیروی انسـانی شـاغل در سـازمانهای دولتی پیشـنهادات 

زیـر ارائه می شـود :
1- برگـزاری آمـوزش های ضمن خدمت برای کارکنـان واحدهای اداری و مالی در خصوص کنترلهای 
مالـی و داخلـی ؛ شـامل اهمیـت این کنترلها، شـیوه هـای مختلف برقـراری و اجرای آنها ، روشـهای نوین 

کنتـرل و.. با حضور اسـاتید خبـره در حوزه مالی. 
2- بـه منظور افزایش اثربخشـی این دوره های آموزشـی، مباحث و سـرفصلها جنبـه علمی وکاربردی 
داشـته باشـند و صرفـاً مباحـث تئوریـک مطرح نگردد تـا کارمند تأثیر آنهـا را به صورت عینـی در فرآیند 
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کار مالی مشـاهده کند.

3- دسـتگاه هـای اجرایـی در بازبینـی چارت های سـازمانی خـود، مبحث کنترلهای مالـی را مد نظر 
قـرار دهنـد بـه گونه ای که در تخصیص پسـتها به واحدهـای اداری و مالی مواردی همچون شـرایط احراز 
پسـت هـای مالـی، تفکیک مناسـب وظایـف و تعداد کافی پسـتهای سـازمانی در این حوزه ؛ مـد نظر قرار 

گیرد.    
4-  بـرای تفهیـم دسـتورالعملها و آییـن نامه ها که مرتبط با حوزه ی مالی می باشـند، از شـیوه های 
مختلـف از قبیل اسـتفاده از تابلو های اطالع رسـانی مناسـب ، برگزاری جلسـات توجیهی بـرای کارکنان 

و تکرار دسـتورالعملها در فواصل زمانی منظم اسـتفاده شـود.    
5- مدیریت ارشـد سـازمان باید هر چه بیشـتر به اهمیت حوزه ی اداری و مالی واقف بوده و در عمل 

نیـز این دیـدگاه را به کارکنان این قسـمت ها القاء کند.

سیستم حسابداری دولتی کنونی مورد استفاده :
سیسـتم حسـابداری بخـش دولتـی ایران ، بطور سـنتی بر مبنای نقدی تعدیل شـده اسـتوار اسـت ، 
تأکیـد قانـون محاسـبات عمومـی نیز گویـای این مطلب می باشـد . انتظـارات مـردم از دولتها بـرای ارائه 
خدمـات بهتـر و بیشـتر رو بـه افزایش اسـت و پاسـخگویی بـه این انتظـارات منوط به تحصیـل و مصرف 
کارآی منابع محدود و دسـتیابی به اهداف از پیش تعیین شـده دولتهاسـت. امروزه تأکید صرف بر کنترل 
مالـی و عـدم توجـه به مسـئولیت پاسـخگویی دولت مدنظر نیسـت ، بلکـه بـرای ارزیابی کارآیـی ، صرفه 
اقتصادی و اثربخشـی عملیات دولت ) که همان اهداف کنترلهای مالی دولتی اسـت ( اطالعاتی نیاز اسـت 
که از توان سیسـتم حسـابداری دولتی کنونی خارج می باشـد. بنابراین برای ایفای مسـئولیت پاسخگویی 
عملیاتـی دولـت بایـد امـکان اندازه گیـری درسـت و دقیق هزینه هـا و درآمدهـای دولت فراهم شـود ، تا 
بتـوان ضمـن محاسـبه بهای تمام شـده خدمـات دولتی و تهیـه بودجه عملیاتی سیسـتم کنترلهای مالی 
دولتـی را ارتقـاء داد و از مزایـای مدیریـت منابـع و انجام فعالیتهای بیشـتر با منابع کمتر بهره مند شـد. 

بررسـی تحقیقات گذشـته نشـان مـی دهد بکارگیـری سـایر مبانی حسـابداری )همچـون: تعهدی ، 
تعهـدی تعدیـل شـده و نیمـه تعهـدی (  بجای مبنـای نقدی تعدیل شـده عـالوه بر اینکـه باعث تقویت 
سیسـتم کنترلهای مالی دولت می شـود ؛ مزایای متعددی را به همراه دارد. ) کردسـتانی ، 1389 ، آقایی 

، 1385 ، باباجانـی ، 1388 ، فالکمـن و تاجیسـون، 2008 (. 
بـا توجـه مطالب مطروحه پیشـنهادات کاربـردی زیر جهت تغییر مبنای حسـابداری دولتی به شـرح 

زیـر ارائه می شـود : 
1- پیشـنهاد می شـود که صرف تغییر مبنا در حسـابداری دولتی کنونی ، مدنظر قرار نگرفته،  بلکه 
بایـد در بـدو امـر ایـن موضوع امکان سـنجی شـده و اطمینان حاصل شـود کـه منافع حاصـل از تغییر به 
هریک از مبانی حسـابداری دولتی بیش از هزینه های پیاده سـازی آن می باشـد. هرگونه اقدام شـتابزده 

در این مسـیر تغیر مبنای حسـابداری را با شکسـت مواجه خواهد نمود.

APit - BPit                        100
(APit + BPit)/2
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2- همزمـان بـا تغیـر مبنـای حسـابداری دولتی ، اصالحـات مورد نیـاز، در قوانین مالی و محاسـباتی 

موجـود نیز صـورت گیرد.
3- مدیریـت و تصمیـم گیرنـدگان بخـش عمومی حامی این تغییر باشـند و این حمایت شـکل نمی 
گیـرد مگـر اینکـه اطالعـات مالی نقـش با اهمیـت و جایـگاه واالی خـود را در تصمیمات مدیـران دولتی 

نماید. ایفا 
4- آمـوزش هـای دانشـگاهی و آمـوزش هـای ضمن خدمـت کارکنان ، توانایـی الزم را بـرای پذیرش 

ایـن تغییر ایجـاد نمایند. 

نارسایی های موجود در قوانین مالی و محاسباتی کنونی :
فرآیندهـای انجـام امور در بخش دولتی و عمومی از طریق قوانین و مقررات و دسـتورالعملهای مربوط 
، بیـان مـی شـوند . ایـن مطلـب در حـوزه ی مالیـه دولتی با توجـه به اهمیـت بحث مصرف بیـت المال، 
حساسـیتی صـد چنـدان پیـدا می کنـد . در واقع سیسـتم مالی بخـش دولتی بطـور کامـل در چارچوب 

قوانیـن و مقررات مالی و محاسـباتی محصور اسـت. 
ناگفته پیداسـت که هر گونه نارسـایی در قوانین مالی و محاسـباتی ) شـامل تعدد مراجع قانونگذاری 
، متـورم شـدن و تعـدد خـود قوانین، عدم شـفافیت و تناقض موجـود در این قوانیـن و...(  عـالوه بر اینکه 
موجـب بـروز بی انضباطی مالی در سـازمانهای دولتی می شـود ، دسـتگاه هـای اجرایـی را در هنگام اجرا 
دچار شـبهه و سـردرگمی می کند و زمینه سـاز سـوء اسـتفاده از قوانین و موجبات ضرر و زیان به دولت 

و در واقـع آحـاد جامعه را فراهـم می آورد. 
در ایـن تحقیـق دو جنبه از نارسـایی های موجود در قوانین مالی و محاسـباتی یعنی عدم شـفافیت و 
تناقـض موجـود در ایـن قوانین و تعدد و پراکندگی آنها، مورد بررسـی قرار گرفت و نتایج حاصل از تحقیق 
،  فـرض تأثیرگـذاری ایـن مشـکالت قانونی را بر بروز نارسـایی در سیسـتم کنترلهای مالی دسـتگاه های 

اجرایـی مـورد تأییـد قـرار داد ؛ لذا پیشـنهادات زیر برای رفع این نارسـایی ها ارائه می شـود:

عدم شفافیت و تناقض موجود در قوانین مالی و محاسباتی :
1- هیأتـی تحـت عنـوان »هیأت عالی نظارت و بازبینی قوانین مالی و محاسـباتی کشـور« ، متشـکل 
از نهادهـای تأثیـر گـذار در حـوزه مالی کشـور شـامل وزارت اقتصـادی و دارایـی ، معاونت برنامـه ریزی و 
نظـارت راهبـردی ریاسـت جمهوری ، کمیسـیون برنامه و بودجه و محاسـبات مجلس شـورای اسـالمی ، 
دیوان محاسـبات کشـور ، سـازمان بازرسـی کل کشـور و ... ؛ تشـکیل گردد و این هیأت اقدامات زیر را هر 

چه سـریعتر به انجام رسـاند :
الف : قوانین مالی و محاسـباتی کنونی از جمله قانون محاسـبات عمومی )که مدت 24 سـال از تاریخ 
تصویـب آن مـی گـذرد و جـز در مـوارد محـدود اصالح نگردیـده (، قانون تنظیم بخشـی از مقـررات مالی 
دولـت و سـایر قوانیـن جاریـه کـه نیاز به اصـالح دارنـد ؛ مورد بازبینـی قرار گیـرد و نکات ابهـام آمیز آنها 
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اصـالح شـده لوایـح مربـوط به آنها جهـت تصویب ، تقدیم مجلس شـورای اسـالمی گردد. 

ب: هیـأت مذکـور گروهـی از نخبـگان دانشـگاهی را کـه در امـور حقوقی و مالی خبره هسـتند مأمور 
شناسـایی مـواد قانونـی موجـود در قوانین مالی و محاسـباتی کنونـی، که با یکدیگر متناقض هسـتند و یا 
نیـاز به تفسـیر قانونگـذار دارند نماید و ترتیبی اتخـاذ گردد که نتیجه کار گروه پـس از طی مراحل قانونی 

از طریـق هیـأت به مراجـع قانونگذار ارائه شـود .
ج : هیـأت ، سـازوکاری ترتیـب دهـد که از طریق آن امـکان رفع ابهامات قانونی دسـتگاه های اجرایی 
در امـور مالـی و محاسـباتی فراهم شـود . بـه عنوان مثال سـامانه ای اینترنتی راه اندازی شـود و دسـتگاه 
هـای اجرایـی از طریـق آن سـوأالت و ابهامـات قانونـی خـود را مطـرح کـرده و در صورت امـکان در زمان 

معیـن از این طریـق جوابیه دریافـت نمایند . 
2- هنـگام تصویـب قوانیـن جدیـدی که بار مالـی دارند به قوانین هـم موضوع و مرتبـط به جد توجه 
گـردد و اگـر قـرار اسـت مـوادی از  قوانین مصوب گذشـته همچنـان الزم االجـرا بماند این موضـوع باذکر 

صریـح مـواد قانونی موردنظـر در متن قانون جدیـد تصریح گردد. 

تعدد و پراکندگی موجود در قوانین مالی و محاسباتی :
1- هرچنـد قریـب پنج سـال از تصویب قانـون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشـور )مصوب 3/25/ 
89( مـی گـذرد لیکـن عمـاًل فعالیتـی درخور ذکـر در این ارتبـاط صورت نپذیرفته اسـت ؛ پـس در وهله 
اول مجلـس شـورای اسـالمی به عنوان تصویب کننـده قانون فوق الذکر فعالیت معاونـت قوانین مجلس را 
در ایـن رابطـه جویـا شـده و معاونت مذکـور را در جهت تسـریع کار و عمل به وظیفـه قانونی خود ترغیب 
کنـد . معاونـت قوانیـن مجلس نیز به علت اهمیـت درخور مالحظه قوانین مالی و محاسـباتی کار تنقیح ) 
جمـع آوری ، طبقـه بندی و مشـخص کردن قوانین ناسـخ و منسـوخ ( این قوانیـن را در الویت برنامه های 

کاری خـود قـرار دهـد و نتیجـه آنرا وفق قانون بـه اطالع مراجع ذیربط برسـاند . 
2- اقـدام شایسـته معاونـت حقوقـی ریاسـت جمهـوری در ایجـاد و راه اندازی سـامانه ملـی قوانین و 
مقـررات کشـور را دسـتگاه هـای اجرایـی بـا آمـوزش کارکنـان خـود در چگونگی اسـتفاده از ایـن پایگاه 

تکمیـل نمابند. 

4-6-پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی : 
کنترلهـای مالـی و داخلـی ، امروزه یکـی از رایج ترین مباحث در محافل علمی و حرفه ای دنیاسـت و 
سـازمان هـا چـه بـا مالکیت دولتـی و چه با مالکیت خصوصـی ، در پـی یافتن راهکارهـای علمی و عملی 
بـرای تقویـت ایـن کنترلهـا و جلوگیـری از اتـالف منابع هسـتند ؛ لذا تحقیقاتـی که بتوانـد در این جهت 
ارتبـاط بیـن متغیرها و تأثیرات آنها را بررسـی کند و اسـتفاده از دسـتورالعملها ی نظـری را در این زمینه 
بـه صـورت کاربـردی نشـان دهد می تواند راهگشـای مشـکالت موجـود در راه اسـتقرار کنترلهـای مالی 

اثربخش در سـازمان هـا گردد. 
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در این راستا ، موارد و موضوعات ذیل برای اجرای پژوهش های آتی پیشنهاد می گردد: 

1- بررسی مشکالت و موانع و محدودیت های نظارت مالی در دستگاه های اجرایی کشور. 
3- بررسـی تمایل مدیران سـازمانها دولتی نسـبت بـه ارائه گزارش کنترلهای مالـی و داخلی به همراه 

صـورت های مالی و صورتحسـاب نهایی. 
4- تأثیـر گـزارش وضعیـت کنترلهای داخلی و مالی بر کشـف و پیشـگیری از انواع تحریفات شـامل : 

اشـتباهات ، تقلـب ها و اعمـال غیر قانونی.
5- بررسی نقش کنترلهای مالی در تحقق مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی دولت.

5- منابع :
الف- منابع فارسی:

1- آقایی ، محمد ، 1385 ، مبانی اندازه گیری دارایی ها ، تهران : انتشارات دانشگاه امام حسین ) ع ( .
2- ارجمندنـژاد ، عبدالمهـدی ،1385 ،»چارچوبـی بـرای نظـام هـای کنترلهـای داخلی در واحدهـای بانکی«: انتشـارات بانک 

مرکـزی جمهـوری اسـالمی ایـران ، تهـران ، بانـک مرکزی جمهـوری اسـالمی ایران .
3- الوانی ، سید مهدی ، 1385 ،  مدیریت عمومی ، تهران ، نشر نی ، چاپ سوم .

4- امامـی ، محمـد و نـادری ، مسـعود ، 1386 ،»تأمالتـی پیرامـون نظـارت مالی بر دسـتگاه هـای دولتی ایـران« : دو فصلنامه 
حقوق اساسـی ، سـال چهـارم ، شـماره 8 ، تهران .

5- انصـاری ، عبدالمهـدی و شـفیعی ، حسـین ، 1388 ، »بررسـی تأثیـر متغیرهای حسابرسـی داخلی بر برنامه حسابرسـی« : 
فصلنامه بررسـی های حسـابداری و حسابرسـی ، دوره 16 ، شـماره 58 ، تهران : دانشـگاه تهران .

سـ ای ر  و  م دی ری ـت،  اق ت ص ـاد  اج ت م اع ـي ،  ع ل ـوم   در  ت ح ق ی ـق   روش ه ـاي    ،  1388 مهـدی،  پاریـزی،  نـژاد  ایـران   -6
م دی ـران . انتشـارات    ت ه ـران:  رشـ ت ه ه اي ذی رب ط، 

7- باباجانـی ، جعفـر ، 1381 ،»مسـئولیت پاسـخگویی و کنترلهـای داخلی در بخش عمومـی« : ماهنامه حسـابدار ، دوره 17 ، 
شـماره 147 ، تهـران : انجمن حسـابداران خبـره ایران .

8- حافظ نیا ، محمدرضا ، 1386 ، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: انتشارات سمت.
9- دوانی ، غالمحسین ، 1383 ، مجموعه قوانین دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی ، تهران : انتشارات حفیظ .

10- رابینز، اسـتیفن ،1388، رفتار سـازمانی) ترجمه: پارسـائیان، علی و اعرابی، سـیدمحمد (، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی، 
چاپ بیسـت و چهارم.

11- رضاییان ، علی ، 1376 ، اصول مدیریت ، تهران : انتشارات سمت .
12- رنجبـر ، احمـد ،1384،»حسابرسـی و نظـارت مالـی در بخـش عمومـی و نقـش پارلمانهـا«، شـماره 7554،تهـران: مرکز 

پژوهشـهای مجلس شـورای اسـالمی .
13- رنجبری، ابوالفضل و بادامچی، علی؛ 1384، حقوق مالی و مالیه عمومی، تهران : انتشارات میزان .

14- زارعـی ، محسـن و عبـدی ، سـعید ، 1389 ، »کنترلهـای داخلـی و مشـکالت آن در بخـش دولتـی« : فصلنامـه دانـش 
حسابرسـی ، دوره جدیـد ، سـال دهـم ، شـماره 1 ، تهـران : دیـوان محاسـبات کشـور.
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15- کردسـتانی ، غالمرضا ، بختیاری ، مسـعود ،1389 ، »بررسـی مزایای به کارگیری حسـابداری تعهدی در بخش عمومی« 
: فصلنامه دانش حسابرسـی ، دوره جدید ، سـال دهم ، شـماره 2 ، تهران : دیوان محاسـبات کشـور.

16- کرمی ، مرتضی ، 1388 ،»بررسـی تحلیلی میزان اتکای حسابرسـان دیوان محاسـبات کشـور بر کنترلهای داخلی شـرکت 
های دولتی« ، کاشـان ، دانشـگاه آزاد اسـالمی واحد کاشـان ، پایان نامه کارشناسـی ارشد .

17- منتـی نـژاد ، صـادق ، 1388 ،» آسـیب شناسـی قوانیـن و مقـررات ناظـر بـه مقابلـه با فسـاد در ایـران« : فصلنامـه دانش 
حسابرسـی ، سـال نهـم ، شـماره30 ، تهران : دیوان محاسـبات کشـور.

18- ودیعی ، محمد حسـین ، 1380 ،»تحلیل و تبیین نظام کنترل مالی موجود در بخش عمومی کشـور با تأکید بر شـرکت 
هـای دولتی« ، تهران ، دانشـگاه تهـران ، پایان نامه دکتری.

19- والتـون ، جـان ، 1384 ، پـرورش راهبـردی منابع انسـانی ) ترجمه : میرسپاسـی ، ناصـر و غالم زاده ، داریـوش ( ، جلد اول 
، تهران : انتشـارات آهار .

ب( منابع انگلیسی :
1- Chuleepprn, changchit, holsapple, Clyde, 2001, supporting managers internal control 
evaluations, decision support systems, vol30, 437-449.
2- Falkman.P, tagesson .T, 2008, accrual accounting does not necessarily mean accrual 
accounting: factors that counteract compliance with accounting standards in Swedish 
municipal accounting, Scandinavian journal of management, vol24, 271-283.
3- Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector. INTOSAI.2001.www. 
INTOSAI.org
4- Hanim Fadzil, Hasnah Haron & Muhamad Jantan, 2005 , Internal Auditing Practices 
and Internal Control System , Managerial Auditing Journal, Vol. 20 No. 8
5- Hepworth N , 2003 , preconditions for successful implementation of accrual accounting 
in central government , public money & management review, vol23,37-43.
6- Mautz,R , mini,Donald, 1996 , internal control and auditing program modification, 
journal of accounting review.
7- Todor, tiron, A.mutiu, 2005 , cash versus accrual accounting in public sector, studia 
oeconomica , vol1 ,2006-3651 .
8- M.Lopez, Dennis, Peters,Gary, 2010 ,Internal Control Reporting Differences Among 
Public And Governmental Auditors, J.Account.Public Policy,vol29.



1شماره 52 ارديبهشت 1390

 دكتر حسين كرباسی
يعقوب پوركريم  

محمدرضا عباسی  

تعريف حسابرسی عملکرد
ام��روزه حسابرس�ی عملکرد1 ی��ک حرفه 
مس��تقل اس��ت که نقش مهم��ی در مدیریت 
س��ازمانها و خط مش��ی دولتها بازی می کند. 
حیطه کارکرد حسابرسی عملکرد و نقش آن 
سال به س��ال تغییر یافته و توس��عه پیدا کرده 
است. ادعاهای کم وبیش باورکردنی در مورد 
حسابرس��ی عملکرد ارائه ش��ده است؛ نظیر 
فعالیتهایی که به دهه 1960 یا حتی پیش��تر 

از آن بر می گردد. 
حسابرس��ی عملکرد به عنوان فعالیتی در 
مقی��اس بزرگ و متمایز و خ��ودآگاه از اواخر 
 (Pollitt and ش��د  ش��روع   1970 ده��ه 
(Summa, 1997. ای��ن حیط��ه در ده��ه 

1980 و به واس��طه مجموع��ه ای از عوام��ل 
 (Barzelay, به ش��رح ذیل توس��عه یاف��ت

 :1997)

• حوزه فعالیتهای دولت چند برابر ش��ده بود، 
از کارک��رد س��اده مرتبط ب��ا نظ��م و قانون تا 
مدیریت دادگاهها. بس��یاری از دولتها نقش 
فعال��ی در توس��عه اجتماعی- اقتص��ادی ایفا 

می کنند. این موضوع میزان مخارج عمومی 
را افزایش داده است؛ 

• ادعاهایی متفاوتی در مورد تخصیص منابع 
وجود دارد. تخصیص منابع محدود مستلزم 
تصمیم گی��ری منطقی ت��ر و آگاهانه ت��ر برای 
انج��ام مخارج عمومی اس��ت. فش��ار زیادی 
برای ایج��اد ارزش از پول خرج ش��ده وجود 

دارد؛ 
• ب��ا توس��عه نهاده��ای مردم س��االر، آگاهی 
عمومی و نمایندگان آن افزایش یافته است. 
تقاضای روزافزونی برای حسابدهی افرادی 
ک��ه مناب��ع دولت��ی را اداره می کنن��د، مطرح 

است؛ 
• نیاز به مدیریت ریسک بدهیهای مدنی؛

• فرص��ت ب��رای افزای��ش مناف��ع حاصل از 
کارایی از طریق بهبود سیستمهای مدیریتی 

داخلی و.... 
لذا با ادامه برنامه های دولت و رشد طبیعی 
آن، حسابرس��ی بخش عمومی متحول شده 
و ح��وزه خ��ود را فراتر از حسابرس��ی مالی یا 
رعای��ت ق��رار داده و به حسابرس��ی عملکرد 

جه��ت حمای��ت از سیاس��تگذاران در نق��ش 
نظارتی آنها، گسترش یافته است. 

حسابرس��ی عملکرد تعریفه��ای متعددی 
دارد ک��ه عبارتن��د از ارزیاب��ی می��زان رعایت 
هدفها، سیاس��تها، روش��های س��ازمان و یا 
قوانین و مقررات مربوط؛ ارزیابی اثربخش��ی 
سیس��تمهای برنامه ریزی و کنترل مدیریت؛ 
ارزیاب��ی کیفیت گزارش��های مدیریت از نظر 
درخ��ور اعتم��اد و مربوط ب��ودن )رحیمیان، 

 .)1382

حسابرسی عملکرد يعنی حسابرسی 
كارايی، اثربخشی، صرفه اقتصادی:

الف( حسابرس��ی صرفه اقتصادی فعالیتهای 
رویه ه��ای  و  اص��ول  ب��ا  انطب��اق  در  اداری 

مدیریتی سالم و سیاستهای مدیریتی،
ب( حسابرس��ی کارای��ی در مورد اس��تفاده از 
منابع انس��انی و مالی و س��ایر منابع، ش��امل 
ارزیابی سیس��تمهای اطالعاتی، سنجه های 
عملکرد و روش��های نظارت��ی و ضوابطی که 
توس��ط واحدهای حسابرسی شده برای رفع 

توسعه حسابرسی عملکرد و بهبود مديريت

 در بخش دولتی
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نقایص شناسایی شده به کار می روند، و
در  عملک��رد  اثربخش��ی  حسابرس��ی  ج( 
رابط��ه با دس��تیابی ب��ه هدفه��ای واحدهای 
حسابرسی ش��ده و حسابرس��ی آث��ار واقع��ی 

فعالیتها در مقایسه با آثار مورد انتظار. 
در ادبی��ات علمی نیز حسابرس��ی عملکرد 
به ش��یوه های مختلف تعریف ش��ده اس��ت. 

و   )Waring( وارين�گ  مث��ال  به عن��وان 
مورگان )Morgan( حسابرس��ی عملکرد را 
به عنوان ارزیابی نظام مند و هدفمند فعالیتها 
ی��ا فراینده��ای ی��ک برنامه یا ی��ک فعالیت 
اثربخشی  کارایی،  تعیین  برای 
و صرف��ه اقتص��ادی فعالیته��ا، 
ای��ن تعریف  تعری��ف کرده اند. 
ب��رای  توصیه های��ی  کن��ار  در 
وزی��ران  کار مدی��ران،  بهب��ود 
و قانونگ��ذاران، کس��انی را که 
مس��ئول اج��رای توصیه ه��ا یا 
اطمین��ان یافتن از حس��ابدهی 
ب��رای فعالیت صحیح هس��تند 
ل��ذا  می ش��ود.  ش��امل  نی��ز 
اب��زاری  عملک��رد  حسابرس��ی 
مهم اس��ت که ش��رایط را برای 
بهبود حس��ابدهی مهیا کرده و به ایجاد نظام 
حاکمیت��ی پاس��خگو در قبال مناب��ع عمومی 

کمک می کند. 

از حس��ابدهی دولت��ی چیس��ت؟  منظ��ور 
مايکل )Michel, 1991( معتقد اس��ت که 
هر سیستم حسابدهی دولتی باید مولفه های 

اصلی زیر را بپذیرد: 
هر عمل یا فعالیت به صورت باز و براساس   •

قانون و قضاوت محتاطانه انجام می شود، 
هر متقاضی مسئول عمل خود است،   •

• هر عمل مس��تند می شود و به اطالع عموم 
می رسد، 

• ه��ر عمل ی��ا فعالیت به ص��ورت حرفه ای، 
مس��تقل و بدون تعصب حسابرس��ی ش��ده و 

نتایج آن به اطالع عموم می رسد، 
• اگر بررس��ی فعالیتها نش��ان دهد که خطای 
عمدی صورت گرفته، عمل اصالحی سریع، 
و هر جا الزم باشد مجازات مناسب، صورت 

می پذیرد. 
لذا هدف از حسابرس��ی عملکرد، ارزیابی 
و  ش��ده  حسابرس��ی  واحده��ای  عملک��رد 
مدیری��ت آن در قال��ب کارایی، اثربخش��ی و 

ابعاد برنامه

بازده                                   خروجی                                   تولید / عملکرد                                   ورودی                                      تعهد

تطبیق اهداف                کاالها و خدمات فراهم شده           فعالیت انجام یافته                منابع تعیین شده                      هدف تعریف شده

حوزه حسابرسان عملیاتی

حسابرس باید مواظب 

باشد تا وارد قلمرو سیاسی 

نشود اما یافته های 

حسابرسی می تواند شامل 

بازتاب سیاستها باشد.

ابعاد عملکرد

کارایی:اثر بخشی خروجی ها:
• بهای تمام شده هر 

واحد
• کاالی تولید شده

• نسبتهای عملیاتی

صرفه اقتصادی:
• فیزیکی و مالی

• مقادیر 
• زمان 
• کمیت
• کفیت

• سطح
• کمیت

• پایداری
• کیفیت

• بهای تمام شده 
• مشتری
• رضایت

• ماموریت و هدف
• دستاوری مالی

• قابلیت سوددهی 
• رویکرد هزینه - منفعت

• اثربخشی بهای تمام شده 

جنبه های عملیاتی متقابل
پذیرش با توجه به قوانین و مقررات، اعتبار، قابلیت اتکا، در دسترس بودن اطالعات، نگهداری بر اساس ارزشها، بهبود مستمر

نمودار 1- چرخه ورودی و خروجی
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صرف��ه اقتصادی و نیز ارائ��ه توصیه هایی در 
مورد نحوه بهبود عملکرد سازمان است. 

مدلهای مديريت عملکرد و 
حسابرسی عملکرد

مدلهای مدیریتی مختلفی در ادبیات علمی ارائه 
شده است. برای مثال، مدل حاکمیت موثر، یا 
مدل سیستم حسابدهی دولتی، مدل خدمات 
  (Waring & Morgan, 2007 )عموم���ی
و ... . در این مقاله ابزار مش��ترک و رایج برای 
مدیران دولتی و حسابرسان عملکرد را تحلیل 

و مدل منطقی برنامه را بررسی می کنیم. 
حسابرس��ی عملک��رد ب��ا هم��ان مفاهی��م 
مدیری��ت عملک��رد و اص��ول برنامه ری��زی، 
نظارت ارزیاب��ی چگونگی اس��تفاده از منابع 
عموم��ی برای دس��تیابی ب��ه هدفه��ا، که به 
وس��یله مدی��ران برنامه ه��ا ب��ه کار م��ی رود، 

سروکار دارد. 
مفاهیم��ی از قبی��ل ورودیه��ا، پردازش��ها، 
خروجیها، نتایج و آثار و نیز همبس��تگی آنها با 
هدفهای کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی، 
ابزار مشترک برای مدیران عمومی و حسابرسان 
عملکرد هستند که در نمودار 1 نشان داده شده 

 .(Waring & Morgan, 2007) است
ام��روزه، ارزیاب��ی کارای��ی، اثربخش��ی و 
صرفه اقتصادی باید بخش��ی از فرایند عادی 
مدیریت هر واحد تجاری در بخش عمومی و 
خصوصی باشد و مدیران، بررسی عملکردها 
را به عن��وان یکی از مس��ئولیتهای خود برای 
کنترل فعالیتها تلقی کنند و ارزیابی مس��تقل 
عملک��رد مدیران از طریق واحد حسابرس��ی 
داخلی یا حسابرس��ان عملک��رد صورت گیرد 
ب��ه  کارای��ی   .)1382 )بنی فاطمی کاش��ی، 
ض��رورت نش��ان می ده��د که یک س��ازمان 
چگون��ه از مناب��ع خ��ود ب��رای تولی��د کاال و 

خدمات استفاده می کند. 
ل��ذا س��ازمان بر مناب��ع )داده ه��ا(، کاال و 
خدم��ات )خروجیه��ا( و می��زان آن )قابلیت 
تولی��د( تاکید می کند ک��ه در آن داده ها برای 
تولید ی��ا تهیه خروجیها به کار می روند. ابعاد 
خروجیه��ا ش��امل کمی��ت و کیفیت اس��ت. 
خروجیها به مش��تریان داخلی یا خارجی در 
محدوده متغیرهای مرتبط با س��طح خدمات 
انتق��ال می یابند. کمیت ب��ه مقدار و حجم یا 
تع��داد خروجیهای تولید ش��ده اش��اره دارد. 
کیفیت ب��ه خصوصی��ات و ویژگیهای متعدد 

خروجیه��ا مثل اتکاپذی��ری، دقت، به موقع 
بودن، ایمنی و راحتی خدمت اشاره می کند. 
ب��ا این حال حسابرس��ی عملک��رد ضمن آن 
ک��ه نش��انگر ارزیاب��ی فراینده��ای مدیریت 
عملکرد اس��ت، از ی��ک مجموع��ه مفاهیم 
دیگری اس��تفاده می کند که اجزای فرایندها 
و خروجیه��ای آن را توصی��ف می کند. نکته 
کلی��دی این مفهوم یافته های حسابرس��ی و 
 (Waring عناصر تش��کیل دهنده آن است

. & Morgan, 2007(
ل��ذا مولف��ه اصل��ی حسابرس��ی عملکرد، 
یافته ه��ای  اس��ت.  یافته ه��ای حسابرس��ی 
حسابرس��ی متش��کل از عناص��ر اس��تاندارد 
از جمل��ه معی��ار، ش��رایط، علته��ا و معلولها 
است. ساختاِر یافته های حسابرسی به وسیله 
هدفهای حسابرسی و مدلی که حسابرسی با 
استفاده از این عناصر برپا شده است، تعیین 

می شود. 
معيار2 ش��اخص ایده آلی اس��ت که عملیات 
واقعی در برابر آن س��نجیده خواهد شد. معیار 
می تواند شامل انتظارات، استانداردها، قوانین، 
خط مش��ی ها، محکه��ای مقایس��ه، هدفهای 
برنام��ه ی��ا میانگی��ن عملک��رد در برنامه ها یا 

نمودار 2- مدل منطق برنامه ريزی

نيازها مسائل اقتصادی - اجتماعی

هدفهاورودی ها فرايندها خروجی ها

نتايج

آثار

پيامدها

کارایی
صرفه جویی اقتصادی

اثربخشی
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نهادهای مش��ابه باش��د. در طراحی روشهای 
زمین��ه ای، حسابرس��ان ضوابط جم��ع آوری و 
تجزیه وتحلی��ل داده ه��ا را ب��رای رس��یدن به 

هدفهای حسابرسی، طراحی می کنند. 
معی��ار را می ت��وان به واس��طه محک زدن 
به کمک برنامه های مقایس��ه پذیر، انتظارات 
ی��ا نیازهای مش��تری، تعیین ه��دف برنامه، 
شناس��ایی هدفه��ای تنظی��م ش��ده داخل��ی، 
مقایس��ه واحده��ای مقایس��ه پذیر انفرادی در 
داخل ی��ک س��ازمان، تعیین اس��تانداردهای 
صنعت یا بخش، مقایسه با روندهای تاریخی، 
شناس��ایی عملکرد بهینه یا میانگین عملیات 
حاص��ل در یک روند، مقایس��ه زمان کاری با 
زمان هدر رفته واقعی یا مقایسه عملکرد گروه 

آزمون با گروه کنترل، ایجاد کرد. 
همانگون��ه که در نمودار 1 اش��اره ش��د، 
ورودیهای برنامه مث��ل کارکنان، تجهیزات 
یا پ��ول از طریق فرایندهای��ی مثل عملیات 
برنام��ه، جه��ت ارائ��ه خدم��ت خروجی کار 
می کنن��د. اگر خدمت به ش��کلی که طراحی 
ش��ده کار کن��د، خروجیه��ا بای��د ب��ه نتای��ج 
موردنظ��ر مردم ی��ا جامعه اس��تفاده کننده از 
خدمت، ختم شود که بسیاری از آنها ممکن 

اس��ت زودت��ر قابل مش��اهده ب��وده و نتایج 
مستقیم و منطقی خدمات باشند. در مفهوم 
وس��یعتر، این مدل می تواند به حسابرس��ان 
کم��ک کند ت��ا برنامه ها و مس��ائل جامعه را 
برای ارزیابی برنامه ها و حسابرسی عملکرد 

تجزیه وتحلیل کنند. 

جدول 1: رويکرد حسابرسی عملکرد

رويکرد تمركز

 ورودی، خروجی،
نتایج و آثار

عملیات مستقیم

کفایت سیستمها و 
روشهای اجراشده 

توسط مدیران برای 
ارتقای نظارت و 

ارزیابی

 سیستمهای
کنترل حسابرسی

آن  ماهی��ت  از  صرفنظ��ر  نهای��ت  در 
)خط مشی، برنامه، پروژه، معیار(، مداخله3 
عموم��ی به ص��ورت مجموع��ه ای از مناب��ع 
انسانی و سازمانی و مالی تحلیل می شود که 
برای دس��تیابی به یک هدف یا مجموعه ای 
از هدفه��ا و ب��ا نیت حل مش��کل ی��ا غلبه بر 

مش��کالت موثر بر گروههای هدف، در یک 
مدت زمان خاص به کار بس��ته شود. استفاده 
از مدله��ای منطق��ی می تواند به حس��ابرس 
کمک کند تا رابطه بی��ن نیازهای اقتصادی- 
اجتماع��ی م��ورد نظ��ر مداخل��ه عموم��ی، و 
هدفه��ا، ورودیه��ا، فراینده��ا، خروجیه��ا و 
پیامده��ا ش��امل نتای��ج و آثار را شناس��ایی و 
تنظی��م نماید )نمودار 2(. ب��ه لحاظ نظری 
حسابرس��ی عملکرد میتواند تم��ام عناصر و 
رواب��ط موجود در مدله��ا را با تاکید بر مدل 3 
ای (3Es) یعن��ی كارايی4، اثربخش�ی5 و 

صرفه اقتصادی6 تجزیه وتحلیل کند.

رويکرد حسابرسی عملکرد
حسابرس��ی عملک��رد می توان��د رویکردهای 
ذک��ر ش��ده در ج�دول 1 را تلفیق کن��د. این 
تلفیق به میزان تاکید بر هر یک از رویکردها 

در شرایط خاص بستگی دارد. 
رویکرد عملکرد مستقیم، به طور مستقیم 
ب��ر عملک��رد به دس��ت آم��ده و ب��ر ورودیها- 
خروجیها، نتایج و آثار تاکید دارد. این فرضیه 
بیان می کن��د که اگر عملک��رد رضایت بخش 
باشد، خطر وجود مشکالت جدی در طراحی 

مسائلی كه بايد در
حسابرسی بررسی شود

ريسکهای كلی برای
هدفهای صرفه اقتصادیمديريت مالی درست

• آیا سازمان حسابرسی شده نوع، کیفیت و مقدار 
مناسبی از منابع را با حداقل هزینه به دست می آورد؟

• آیا سازمان حسابرسی شده منابع خود را با تقلیل کلی 
خروجی مدیریت می   کند؟

• آیا مداخله می تواند به شکل دیگر طراحی یا اجرا شود 
تا منجر به هزینه های کمتر گردد؟

• ضایعات )یعنی استفاده از منابعی که برای دستیابی به 
خروجیها یا نتایج مطلوب ضروری نیستند(.

• اضافه پرداخت )یعنی کسب منابعی که با هزینه کمتر 
به دست می آید(.

• روکش طال )یعنی پرداخت برای کیفیت باالتر ورودی 
نسبت به آنچه برای دستیابی به نتایج یا خروجیها مورد 

نیاز است(.

• حفظ هزینه ها درحدی پایینتر 
برای دستیابی به هدفها. 

جدول 2: ريسکهای حسابرسی مرتبط با صرفه اقتصادی
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یا اجرای فعالیت یا سیس��تمهای کنترل کمتر 
اس��ت. در این حالت، حسابرس��ان به عنوان 
مثال ب��ه ارزیابی این مطل��ب می پردازند که 
آی��ا خط مش��ی های پذیرفته ش��ده به خوب��ی 
اج��را ش��ده اند و آیا ب��ه هدفهای م��ورد نظر 
رس��یده اند و اینکه آیا نتایج مالی و اقتصادی 
تصمیمهایی که در ارتباط با خط مشی گرفته 

شده، نامطلوب است. 
ارزیابی عملکرد به طور مستقیم در مواردی 
می تواند مناسب باشد که معیار مناسبی برای 
س��نجش کمیت، کیفیت و هزین��ه ورودیها، 
خروجی ها، نتایج و آثار وجود داش��ته باش��د. 
وقت��ی عملکرد به دس��ت آم��ده رضایتبخش 
نباشد، فعالیت و سیستمهای کنترل تا جایی 
ک��ه الزم اس��ت ارزیابی می ش��وند ت��ا دالیل 

مرتبط مشخص شود. 
رويکرد حسابرسی سيستمهای كنترل7 
بدان جهت طراحی ش��ده است که معلوم کند 
آیا واحدهای حسابرس��ی شده، سیستمهای 
مدیریت��ی و نظارتی را طراحی و اجرا کرده اند 
تا کارایی، اثربخش��ی و صرفه اقتصادی را با 
توج��ه به محدودیتهای معلوم، حداکثر کنند. 
تجزیه وتحلی��ل،  مس��تلزم  حسابرس��ی  کار 
بررس��ی و آزمون مولفه های کلیدی اینگونه 

سیستمهاست. ارزیابی، اغلب به این مسئله 
مربوط می ش��ود که آی��ا معیارهای انتخابی با 
هدفهای مربوط به خط مش��ی سازگار است و 
آی��ا مورد اخیر در قال��ب برنامه های عملیاتی 
حاوی هدفهای عملیاتی تبدیل ش��ده است؛ 
هدفهای��ی که دس��تیابی ب��ه آنه��ا در نهایت 

سنجیده می شوند. 
این رویک��رد نیز به این موضوع می پردازد 
که آیا سیس��تمهای مستقر ش��ده، اطالعات 
مربوط، اتکاپذیر و به موقع در زمینه توس��عه 
منابع مالی و انس��انی و سایر منابع )داده ها(، 
اجرای فعالیتها )فرایندها( و عرضه خروجیها، 
تولید می کنند؛ که بای��د با اهداف عملیاتی از 
طریق ش��اخصهای عملکرد مقایس��ه شوند. 
این رویکرد به بررسی این نکته می پردازد که 
به هنگام بروز نارسایی ها آیا اقدامات به موقع 
و مناس��ب ب��رای اص��الح برنام��ه عملیاتی، 
توس��عه مناب��ع و ی��ا اج��رای فعالیته��ا انجام 
می ش��ود. این رویکرد اغلب مستلزم آزمون 
سیس��تم ارزیابی و اطالعات اس��ت تا کیفیت 
آنه��ا ارزیابی ش��ود و وقت��ی رضایت بخش و 
مربوط به هدفهای حسابرسی بود از یافته ها، 
نتایج و بازخوردهای ارزیابی به عنوان شواهد 

حسابرسی استفاده شود.

ريسکهای حسابرسی عملکرد برای 
مديريت مالی 

به رغم چندگانگی روش��هایی که سازمانهای 
متعدد برای انجام حسابرس��ی عملکرد به کار 
می برن��د، همه آنها حول موضوع 3 ای یعنی 
کارایی، اثربخش��ی و صرف��ه اقتصادی وجه 

تشابه دارند. 
ریس��کهای کلی صرفه اقتص��ادی ممکن 
است شامل موارد مندرج در جدول 2 باشد. 
کارای��ی یک��ی از پیچیده تری��ن هدفه��ای 
حسابرس��ی عملکرد است. کارایی موضوعی 
نس��بی اس��ت و از طریق مقایس��ه بهره وری 
با هنج��ار، هدف یا اس��تاندارد م��ورد انتظار 
س��نجیده می ش��ود. کمیت و کیفیت خروجی 
به دس��ت آم��ده و س��طح خدمات ارائه ش��ده 
نیز با هدفها یا اس��تانداردها مقایسه می شود 
ت��ا معل��وم گردد ک��ه آنها ت��ا چه ح��د موجب 
تغیی��رات در کارای��ی ش��ده اند. کارایی زمانی 
بهب��ود می یاب��د ک��ه خروجیهای بیش��تری با 
یک کیفیت معلوم، با منابع ورودی یکس��ان 
یا کمتر تولید شده باش��د، یا زمانی که همان 
مقدار خروجی با صرف منابع کمتر به دس��ت 
آمده باشد. کارایی از ارتباط بین منابع ورودی 
و خروجیها مشتق می شود. مفاهیم کارایی و 

مسائلی كه بايد در حسابرسی در نظر گرفته 
شوند

هدفهای كارايیريسکهای كلی برای مديريت مالی درست

• آیا ورودیها یا نتایج تاثیری بر هزینه داشته اند؟
و  غیرض��روری  همپوش��یهای  ی��ا  گلوگاه ه��ا  آی��ا   •

اجتناب پذیر وجود دارد؟

• درز کردن اطالعات به بیرون )منابع اس��تفاده شده منجر به 
نتایج مطلوب نمی شوند(.

• نس��بت غیرمنطقی ورودی/ خروجی )نس��بت پایین کارایی 
نیروی کار(.

• اجرای آهسته مداخله.
• شکست در شناسایی و کنترل خروجی ها.

• در دس��ترس ق��رار دادن منابع 
بیشتر برای افزایش تولید.

جدول 3: ريسکهای حسابرسی مرتبط با كارايی
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صرفه اقتصادی به صورتی جدانشدنی با هم 
پیوند دارند. اکتس��اب صرفه اقتصادی منابع 
مرب��وط به کارای��ی، از طری��ق کاهش بهای 
تمام ش��ده ورودیهای مصرفی مقدور است. 
بخش اصلی این مطالعه جس��تجوی عالئم 
کارایی و یا ناکارایی احتمالی اس��ت. مطالب 
می توان��د به شناس��ایی موضوعه��ای کارایی 

بالقوه کمک کند:
• مس��تدل بودن اطالعات در مورد دستیابی 
ب��ه کارایی که در درون س��ازمان و از س��وی 
آن گ��زارش ش��ده اس��ت )حج��م خروجیها، 
کیفیت و سطح خدمات، استفاده از کارکنان، 
تجهیزات ی��ا امکانات، بهای تمام ش��ده هر 

واحد از خروجیها(،
• ش��کایتهای مش��تری در مورد ه��ر جنبه از 

خدمات،
• روندهای��ی در س��طح مناب��ع در مقایس��ه با 

حجم کاری در چند سال گذشته،
• تناس��ب س��اختار س��ازمانی جه��ت اجتناب 
از تکثی��ر وظیفه ها، الیه ه��ای غیرضروری 
مدیری��ت و عملک��رد مربوط ب��ه هزینه های 

سربار فاقد ارزش، 
• تجم��ع کار، غیب��ت ک��ردن از مح��ل کار، 

خدمات متناقض، اضافه کاری،
• فرصتهایی برای بهبود کارایی مثل استفاده 

از کامپیوترها و سایر فناوریها، 
• مستدل بودن اس��تفاده از منابع مثل مواد و 

انرژی.
ریس��کهای کلی در ای��ن حیطه در جدول 
توج��ه  بای��د  اس��ت.  ش��ده  داده  نش��ان   3
داش��ت وقتی هدفه��ای حسابرس��ی کارایی 
ب��ه خروجیها توج��ه می کند، اغل��ب ارزیابی 
فرایندهای��ی ض��روری اس��ت که به واس��طه 
آن س��ازمان ورودیها را ب��ه خروجیها تبدیل 
می کند. ارزیابی می تواند مس��تلزم محاسبه 
بهای تمام ش��ده هر واحد از خروجی تولیدی 
یا نس��بتهای کارایی نی��روی کار )مثاًل تعداد 
کاربرده��ای یاران��ه ای پردازش یافت��ه در هر 
روز( و مقایس��ه آنها با معیار پذیرفته شده ای 
باش��د که از س��ازمانهای مش��ابه، دوره های 
قبل��ی یا اس��تانداردهایی که در آن س��ازمان 
حسابرس��ی ش��ده به روش��نی پذیرفته شده 

است و یا نتایج، مشتق می گردد. 
وقتی هدفه��ای حسابرس��ی کارایی نتایج 
را به دنب��ال دارد، اب��زار اقتصادی در مجموع 
ب��رای ارزیابی توانایی س��ازمان حسابرس��ی 
شده یا برنامه حسابرسی شده جهت دستیابی 
ب��ه نتایج خاص ب��ا صرف هزین��ه مفروض، 
ض��رورت پی��دا می کن��د. به عن��وان مث��ال، 
تجزیه وتحلی��ل هزین��ه- فایده ب��رای ارتباط 
دادن آث��ار خالص مداخله ب��ا داده های مالی 
مورد نیاز برای تولی��د این آثار به کار می رود. 
ب��رای مثال، معی��ار قض��اوت می تواند بهای 
تمام ش��ده ه��ر واح��د از نتایج به دس��ت آمده 
باش��د که با بهای تمام شده سایر مداخله های 
انتخابی به عنوان محک، مقایس��ه می شود. 
براس��اس رویکرد حسابرس��ی، حسابرس��ان 
می توانند قابلیت اتکای تجزیه وتحلیل انجام 
شده توس��ط مورد حسابرسی شده را ارزیابی 
کنن��د و ی��ا خودش��ان ای��ن تجزیه وتحلیل را 

انجام دهند.
اثربخش��ی و س��والهای مرب��وط ب��ه آن با 
سوالهای کارایی همسو هستند و حتی پا فراتر 

هدفهای اثربخشیريسکهای كلی برای مديريت مالی درستمسائلی كه بايد در حسابرسی در نظر گرفته شود

• هدفهای عملياتی: حسابرس به ارزیابی میزان تحقق 
نتای��ج مورد نظ��ر می پ��ردازد و این امر مس��تلزم ارزیابی 

عملیات داخلی است.
• هدفه�ای آن�ی: حس��ابرس ب��ه ارزیابی ای��ن موضوع 
می پردازد ک��ه آیا مداخل��ه نتایج مثبت وآش��کاری برای 
بررس��ی مس��تقیم در پایان مش��ارکت آنها دارد و این امر 
مس��تلزم ارزیاب��ی اطالعات نظارتی تهیه ش��ده توس��ط 

سازمانهای اجرایی است؟
• هدفه�ای جهانی و واس�طه ای: ارزیابی پ��ا فراتر از 
مرزهای س��ازمان حسابرس��ی ش��ده می گذارد و در صدد 

سنجش آثار مداخله عمومی/دولتی است.

• طراحی سیاس��ت غلط )ارزیابی نادرست از نیازها، هدفهای 
نامعلوم یا غیرمنس��جم، راههای نامناس��ب مداخله یا قابلیت 

اجرای فعالیتها(.
• مدیریت شکس��ت ها )هدفها به ثمر ننشسته اند، و مدیریت 

نمی تواند اولویت دستیابی به هدفها را شناسایی کند(.

هدفه��ای  ب��ه  دس��تیابی   •
ش��کلهای  ب��ه  تصریح ش��ده 
آنی  )خروجیه��ا(،  عملیات��ی 
)نتایج( و واسطه ای یا جهانی 

)آثار(.

 جدول 4: ريسکهای حسابرسی مرتبط با اثربخشی



7شماره 52 ارديبهشت 1390

نهاده و وارد عرص��ه خروجیها و 
آثار برنامه نیز می ش��وند. کارایی 
ارتب��اط نزدیک��ی ب��ا اثربخش��ی 
در  مهم��ی  عام��ل  زی��را  دارد، 
به��ای  حداق��ل  روش  تعیی��ن 
تمام ش��ده در دس��تیابی به نتایج 
مطلوب به شمار می رود. موضوع 
اثربخش��ی زمانی مطرح می شود 
که سازمان یا یک مداخله، آثار یا 
خروجیهای مورد نظر را به دنبال 
نداشته باشد. ریسکهای کلی در 
این حیطه در جدول 4 ارائه شده 
اس��ت. بر این اساس حسابرسی 
یا  نتایج  برخروجیها،  اثربخشی، 

آثار تاکید دارد.
ارزیابی آثار، کار مش��کلی است. مشکل 
تاثی��ر مداخل��ه  ارزیاب��ی  م��ورد  در  اصل��ی 
اس��ت. یعنی میزان هدفه��ای کلی یا حتی 
واسطه ای که این مداخله باعث دستیابی به 
آن است. این مش��کل بدان جهت به وجود 
می آید که هدفها معمواًل در قالب این چنین 
عبارات وسیعی ارائه می شوند که نمی توانند 
ب��ا ش��اخصهای قاب��ل س��نجش همراه��ی 
کنن��د. امکان پذیرترین هدف حسابرس��ی، 
اغل��ب ارزیاب��ی خروجیها یا نتای��ج مداخله 
اس��ت. یعنی می��زان هدفه��ای عملکرد یا 
واس��طه ای به دس��ت آمده، به ش��رط آنکه 
هدفهای خاص مورد نظر، س��نجش پذیر، 
دس��تیافتنی، مرب��وط و به موقع باش��ند؛ به 
ش��رط آنکه دس��تیابی به آنها با شاخصهای 
عملکرد مش��اهده ش��ود، احتم��ال می رود 
ک��ه مبنایی موثق و مناس��ب برای رجوع در 
ارزیابی اثربخش��ی باش��د. لذا حسابرس��ان 
باید ریسکهای بالقوه در رسیدن به کارایی، 
اثربخش��ی و صرفه اقتصادی را شناسایی و 
به این نحو س��والهای حسابرس��ی را مطرح 

کنند. هر مفهوم از اهمیت یکسانی برخوردار 
است و مبنای مورد به مورد اولویت ویژه را 
معلوم می سازد. حسابرسان باید اثربخشی 
را به عنوان عنصری از تجزیه وتحلیل تلقی 

کنند. 

توسعه حسابرسی سيستم مدار 
ایج��اد چارچوب��ی نظ��ری برای حسابرس��ی 
اثربخش بس��یار مهم بوده و به حسابرس��ان 
عملک��رد در تجزیه وتحلیل و ارزیابی مربوط 
ب��ه اجرا و اثربخش��ی مداخالت دولتی کمک 
می کن��د. تحقیقات نش��ان می ده��د که این 
موضوع رویکردی در حسابرس��ی عملکرد را 
معرف��ی می کند که به اصطالح مدل راههای 
رس��یدن به هدف )هدفها و روشها( نام دارد، 
ت��ا بهتری��ن راهه��ا را ب��رای انتخ��اب و طی 
مسیر صحیح در توسعه حسابرسی اثربخش 
ارائ��ه دهد. تلفیقی معق��ول از این نوع هدف 
پیچیده به این ش��رح اس��ت؛ تعری��ف ایجاد 
تلفیقی از م��دل راههای رس��یدن به هدف، 
مزایا و معایب آن برای ارزیابی امکان پذیری 
اج��رای حسابرس�ی سيس�تم مدار8 در کار 

حسابرسی.

ای��ن  ب��ه  رس��یدن  جه��ت 
ه��دف پیش��نهاد می ش��ود از 
رویکرده��ای مبتنی بر اصول 
اس��تفاده ش��ود ک��ه در اجرای 
س��ایر هدفه��ای حسابرس��ی 
می رون��د،  ب��ه کار  عملک��رد 
ب��رای م�ثال، م��دل ورودی- 
 (Waring & خ��روج��ی 

.Morgan, 2007)

رویکرده��ا مبتنی بر ایده ها 
تئ��وری  از  منت��ج  مفاهی��م  و 
آن  در  ک��ه  سیس��تم هس��تند 
فعالیتها ی��ا برنامه های دولت 
به عن��وان سیس��تمهای تقابل 
و مولفه ه��ای فیمابی��ن کارک��ردی ش��ناخته 
می ش��وند. قوانین، منابع، هیئتهای دولتی و 
غیره همه نمونه هایی از مولفه هایی هس��تند 
ک��ه ای��ن ن��وع از فعالی��ت دولتی را تش��کیل 
می دهن��د. تاکی��د ما در این جا بر اثربخش��ی 
خود این سیستمهاست. اصل تجزیه وتحلیل 
و ارزیاب��ی پیچیده به عن��وان تجزیه وتحلیل 
و ارزیاب��ی اس��تانداردها و خط مش��ی ها برای 
حسابرس��ی عملکرد اس��ت وقتی هنوز سعی 
داریم تا ش��یوه های روش شناس��ی را به طور 
منطقی بررس��ی کنی��م مولفه مبن��ای هدف 
تحقی��ق )راههای رس��یدن به ه��دف( برای 
اجرا در حالت عملی را مشخص می سازیم. 

مولفه های ساختاری تعریف شده در مدل 
سیستمی به شرح زیر است.

1- تولي�د به عنوان هس��ته مدل سیس��تمی 
اس��ت. در طول فرایند تولی��د خدمات، تولید 
و مص��رف همزمان ص��ورت می گیرن��د، لذا 
مش��تریان، کارکنان، روشهای کاری و منابع 

همه بخشی از سیستم تولید هستند.
2- اداره )مدیری��ت( دومی��ن مولفه در مدل 
اس��ت. کارک��رد سیس��تمهای مدیریتی برای 
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تخصی��ص مناب��ع، برنامه ری��زی و اج��رای 
فعالیتها، نظارت و ارزیابی پیشرفت و غیره، 
اساس��ًا به منظور تس��هیل همکاری و کنترل 
عملکرد فعالیتهای دولتی است. سیستمهای 
مدیریتی باید به اجرای موثر فعالیتها مربوط 

باشند. 
3- طراحی س�اختاری9، چارچوب دیگری 
ح��ول سیس��تمهای تولید و مدیری��ت ایجاد 

اج��رای  می کن��د. 
عملی��ات اجتماع��ی و هدفه��ای 
سیاسی مرتبط، تنها موضوعهایی نیستند که 
مجلس��ها و دولتها باید بر آن اساس تصمیم 
بگیرن��د. س��ایر موضوعه��ای مهم س��اختار 

عب��ارت از مدیری��ت س��ازمان، چارچوبهای 
بودجه، قوانین و مقررات هستند که عملکرد 

را در سیستمهای تولید هدایت می کنند. 
4- محي�ط؛ در نهای��ت بای��د متذکر ش��د که 
نیروه��ای موج��ود در محی��ط تکیه گاهی در 
ش��یوه اجرای فعالیتهای اجتماعی دارند. لذا 
مدل سیس��تمی به صورت کامل در نمودار 3 

نشان داده شده است.
روش  از  نمایندگیه��ا  تجرب��ه  براس��اس 
نظامه��ای حاصل در پروژه های عینی، س��ه 

شرط مربوط به روشها عبارتند از: 
1- در حسابرس��ی سیس��تم مدار، انج��ام 
عملیات در یک منطقه خاص از جامعه، 
می توان��د ی��ک نقط��ه انحراف��ی 
باشد. این موضوع با تشکیل 
یک مجموعه عملکرد 
ایجاد  ب��رای  خ��اص 
مبن��ای مطالعات��ی و 
ارزیاب��ی نهای��ی قاب��ل 

درک است،
ح��وزه  سیس��تم مدار،  حسابرس��ی  در   -2
تجزیه وتحلی��ل در قال��ب سیس��تمی تعریف 
می شود که با خود فعالیتها و عوامل  نیروهایی 
شکل می گیرد که بر تحقق این فعالیتها تاثیر 

می گذارند، و
3- در حسابرس��ی سیس��تم مدار، اطالع��ات 

ب��رای  معمواًلمبنای��ی  نتای��ج  ب��ه  مرب��وط 
تجزیه وتحلیل و ارزیابی است.

توسعه حسابرسی عملکرد در عمل
ای��ن مقاله و بس��یاری از مطالعات دیگر بیان 
می کن��د ک��ه حسابرس��ی عملکرد ی��ک ابزار 
مدیریتی پیش��رفته اس��ت که به م��رور زمان 
پیچیده تر می ش��ود تا در کنار نیازهای جوامع 
مختلف، س��طح خدمات دولتی را از کارهای 
عمومی و امنیت عمومی به توسعه اقتصادی 

سوق دهد. 
عنوانهای حسابرسی نشانگر موضوعهای 
خاصی اس��ت ک��ه در بخش دولت��ی می توان 
به مواردی چون ارزیابی بهداش��ت عمومی، 
س��ازماندهی تغذی��ه رای��گان دانش آموزی، 
مدیری��ت  اراض��ی،  اصالح��ات  پیش��رفت 
اراضی متعلق به دولت، توس��عه محیطهای 
کسب وکار، نوسازی زیرساختهای حمل ونقل 
و غی��ره اش��اره ک��رد. ای��ن موضوع ش��امل 
مس��ائل مهمی مانند: اموال دولتی، مراقبت 
بهداش��تی، عدال��ت و ج��رم، حمل ونق��ل و 
سیاس��ت  ارتباط��ات، حفظ محیط زیس��ت، 
مال��ی )پولی(، سیس��تم اطالعاتی، فرهنگ 
و  عل��وم  اجتماع��ی،  حمای��ت  ورزش،  و 
مطالع��ات، موضوعه��ای داخل��ی، مدیریت 
عمومی، استفاده از صندوقهای پولی و غیره 

توليد

تخصیص منابع برنامه ریزی   نظارت و ارزیابی 
اداره كردن )مديريت(

هدفها مسئولیت اجتماعی   رهنمودهای عمومی 

تخصیص منابع مقررات   اداره کردن سازمان 
طراحی ساختاری

نمودار 3:  مدل سيستم حسابرسی عملکرد
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می باشد. 
گزارش��های حسابرس��ی عملک��رد ارزیابی 
مس��تقلی از حیطه فعالیت بخش دولتی بوده 
و تالش می کن��د تا مدیریت مناب��ع را بهبود 
بخش��د و از طریق ارائ��ه رهنمود برای بهبود 
عملکرد و روش��ها، ارزش سازمانهای دولتی 

را افزایش دهد. 
سازمانهای حسابرسی شده مسئول اجرای 
رهنموده��ای حسابرس��ی ب��وده و مس��ئول 
رفع نقایص شناس��ایی ش��ده هستند. بخش 
اعظم توصیه های حسابرس��ان بعد از کس��ب 
اطالع��ات اج��را می ش��ود. اگر س��ازمانهای 
دولتی یا س��ایر س��ازمانهای حسابرسی شده 
فعالیت مناسبی برای بهبود نقایص و اجرای 
توصیه ها انجام ندهند، نه��اد دولتی ناظر بر 
سازمان حسابرسی شده، در جریان قرارداده 
می شود. اگر نقایص باز هم رفع نشوند )وقتی 
ک��ه توصیه ه��ای مه��م در طول حسابرس��ی 
ارائه شده است( س��ازمان حسابرسی کننده، 
می تواند به دستگاهی رجوع کند که براساس 
قوانی��ن می توان��د موجب مداخله ق��وه مقننه 
ش��ود. لذا حسابرس��ی عملکرد انج��ام یافته 
ب��ه ش��کل مس��تقل، مجل��س و جامع��ه را 
مطمئن می س��ازد که وج��وه تخصیص یافته 
ب��رای فعالیتهای خاص به ش��کلی منطقی و 
در ارتب��اط ب��ا انتظارات مجلس ب��ه کار گرفته 
ش��وند. حسابرس��ی عملکرد موج��ب تقویت 
پاس��خدهی وزیران و مدی��ران بخش دولتی 
به لح��اظ عملکرد آنها و نی��ز در جریان قرار 
دادن مجلس درباره فناوریها و دستاوردهای 

مدیران است. 

نتيجه گيری 
به ط��ور کل��ی توصیه ه��ای ارائه ش��ده برای 
توسعه حسابرس��ی عملکرد در بخش دولتی 
بر اساس پژوهشهای نظری درباره مفاهیم و 
مدلهای حسابرس��ی عملکرد است. براساس 

پژوهشهای تجربی و نظری درباره مفاهیم و 
مدلهای حسابرسی عملکرد: 

هدف از حسابرسی عملکرد ارزیابی عملکرد 
س��ازمان حسابرسی ش��ده و مدیریت آن در 
قال��ب کارایی، اثربخش��ی و صرفه اقتصادی 
و نی��ز ارائ��ه توصیه هایی برای نح��وه بهبود 

عملکرد سازمان یاد شده است. 
مفاهی��م ورودیه��ا، فراینده��ا، خروجیها، 
پیامده��ا، نتایج و آثار و فصل مش��ترک آنها 
ب��ا هدفه��ای پیش��گفته کارایی، اثربخش��ی 
و صرف��ه اقتص��ادی، ابزار مش��ترک مدیران 
دولت��ی و نی��ز حسابرس��ان عملک��رد دولتی 
هستند. حسابرسان عملکرد می توانند موجب 
ش��رایط خ��اص، رویکردهای حسابرس��ی و 
حسابرس��ی عملکرد سیس��تمهای کنترلی را 
ب��ا تاکید متفاوت بر یکی از این دو برحس��ب 
ش��رایط خاص تلفیق کنند. حسابرس��ان باید 
ریسکهای بالقوه در کسب کارایی، اثربخشی 
و صرف��ه اقتصادی را شناس��ایی کنند و بنابر 
آن سوالهای حسابرسی را مطرح سازند. هر 
موض��وع اهمیت یکس��انی دارد و ب��ر مبنای 
ه��ر یک از موارد، می��زان اولویت هر مفهوم 

معلوم می شود. 
حسابرس��ان می خواهن��د تا اثربخش��ی را 
به عن��وان عنص��ری از تجزیه وتحلیل ممکن 
معرف��ی کنند. در حسابرس��ی سیس��تم مدار، 
انج��ام عملی��ات در ی��ک منطق��ه خ��اص از 
جامع��ه، می تواند یک نقطه آغاز باش��د. این 
امر با در نظر گرفتن یک فعالیت خاص جهت 
تش��کیل مبنای مطالعه و ارزیابی نهایی بیان 

می شود.
ح��وزه  سیس��تم مدار،  حسابرس��ی  در 
تجزیه وتحلیل در قالب سیستمی که با عمل 
خ��ود و عوامل و نیروهایی ک��ه بر تحقق این 

فعالیتها تاثیر می گذارند، تعریف می شود.
در حسابرسی سیس��تم مدار، اطالعات در 
مورد نتایج همیشه بر مبنای تجزیه وتحلیلها 

و ارزیابیها منظور می شود. 
حسابرس��ی عملک��رد یک اب��زار مدیریتی 
پیش��رفته اس��ت که به مرور زمان پیچیده تر 
می ش��ود تا بتوان��د نیازهای جوام��ع مختلف 
و س��طوح مختلف دولت��ی از امنیت عمومی 
و کاره��ای عموم��ی تا توس��عه اقتص��ادی را 

براورده کند. 

پانوشتها
1- Performance Audit
2- Criteria
3- Intervention
4- Efficiency
5- Effectiveness
6- Economy
7- Auditing Control Systems Approach
8- Developing System-Oriented Audit-
ing
9- Structural Design
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 چکیده
ی داخلی بوده است. به همین هابر اجرای اثربخش کنترل گذارهدف اصلی این تحقیق بررسی موانع تاثیر

پرسشنامه استفاده شده است. روایی این ابزار از طریق روایی محتوی منظور برای شناسایی این موانع از ابزار 
و پایایی آن از طریق آزمون ضریب آلفای کرونباخ تایید گردید. به منظور اجرای تحقیق از آزمون میانگین یک 

برون جامعه استفاده شده است. همچنین موانع مورد نظر با توجه به ادبیات تحقیق در قالب موانع ذاتی، موانع 
سازمانی و درون سازمانی تقسیم بندی شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بر طبق نظرات افراد 

 ی داخلی موثر بوده است.های ذاتی ، موانع دااخلی و بیرونی به میزان باالیی در کنترلهامحدودیت

 ی دولتی قزوینهاسازمان کنترل داخلی، موانع استقرار، ی کلیدی :هاواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   
 r_pirayesh@yahoo.com    عضو هیئت علمی دانشگاه سراسری زنجان -4

 )mohhoohay36mremsirmssa@)کارشناس ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش مالی -0



   85 و اجرای اثر بخش کنترلهای داخلی در سازمانهای دولتی استان قزوینبررسی موانع استقرار 

 

 مقدمه  - 1
 نظتام  ویژگتی در  ایتن  اگتر  و است بهبود و اصالح کنترل و نظارت وجودی ی فلسفه و هدف

 وظیفته  یتک  به صتورت  فوق فرایند. داشت نخواهد چندانی دوام سیستم نباشد، موجود کنترلی

 پس تا کنند تالش باید نهادهای نظارتی. شد خواهد گر جلوه زمانی سا ی مجموعه در اجباری

 ارائته  را اصتالحی  یهتا حتل  راه و کرده یابی را ریشه آنها موانع، و مشکالت دقیق شناسایی از

 پتیش  کته  استت  آن ستازد،  متی  ضتروری  را کنترل که وجود ای مسئله ترین مهم شاید. نمایند

 رفتع  برای که باشند می توام خطا از درصدی با همواره در سازمان عملیاتی یهابرنامه و هابینی

 در نظتارت  و کنتترل  فراینتد  چنین هم .است چاره راه تنها کنترل اصالح عملیات و خطاها این

 تحقتق  به منتهی که سازمانی یهافعالیت در انگیزش افراد افزایش برای است فرایندی مدیریت،

 ایتن  کته  متدیرانی  دستت  در است ابزاری حقیقت در کنترل مدیریت.  گرد می سازمان اهداف

(. 646: 4646کنند )اعرابی و پارستائیان،   می اعمال دستانشان زیر و خودبین  خود، بر را کنترل

 ی امتروزی ایجتاد نمتوده استت. در    های داخلی نقش مهمی را در سازمانهادر این میان کنترل

 و هتا مشتی  ختط  شتامل  داخلتی  یهتا کنتترل  امریکا رسمی حسابداران انجمن 66 شماره بیانیه

 متی  برقترار  اقتصادی واحد اهداف تحقق از معقول اطمینان منظورحصول به که است روشهایی

مقتررات،   و قتوانین  کننتدگان  تتدوین . دارد ارتبتا   مستتقل  حسابرسان یهامسئولیت با و شود

 اقتصادی واحد در آنان، جانب از مصوب موارد رعایت جهت در اقداماتی را داخلی یهاکنترل

 بته  نیتاز  دلیتل  بته  بستتانکاران  و انگتذار سرمایه. دارند توجه بیشتر آن رعایتی بعد به و میدانند

 یهتا گتزارش  ارائته  منظور به مدیریت، اقدامات از ای مجموعه را آن اتکا، قابل مالی اطالعات

 استقرار موانع دانند. در این تحقیق تالش می شود تا به بررسی می اعتماد قابل اقتصادی و مالی

 قزوین پرداخته شود. استان دولتی سازمانهای در داخلی کنترلهای اثربخش اجرای و

 

 بیان مسئله -0
کنترل یکی از وظایف حایز اهمیت مدیران و سیستم سازمانی است که ضمن ارتبتا  بتا ستایر    

شتود. متدیران در   هتای ستازمان تلقتی متی    وظایف آنها، عاملی م ثر در تحقق اهداف و برنامته 

کننتد. در همتین   ع مطلوب )برنامه( مقایسه متی فراگرد کنترل، وضع موجود )عملکرد( را با وض

زمینه مفهوم کنترل داخلی از جمله مهتم تترین ستازو کارهتایی استت کته در جهتت هتدایت         
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(.هدف نظتام کنتترل   0. ص4626مطرح شده است.)ارجمندنژاد، ع.  هااثربخش و کارای سازمان

آن گتروه از رفتارهتای   داخلی و حسابرسی، بهبود توان مدیریت مالی و اداری از طریق تحدید 

مالی است که به اتالف و تخصیب نامناسب منابع و بروز فساد می انجامند. استقرار و استمرار 

یک نظام کنترل داخلی توانمند در سازمان، امکان مدیریت کارآ و موثر سازمان را برای مدیریت 

 (.0. ص4626آن فراهم می آورد)ارجمندنژاد، ع. 

هتای  ها و برنامته بینیسازد، آن است که پیشوجود کنترل را ضروری میای که ترین مسئلهمهم

ها همواره با درصدی خطا توأم است و بترای رفتع ایتن خطاهتا و اصتالح      عملیاتی در سازمان

عملیات ، کنترل تنها راه چاره است. محیط متيیر و دگرگون سازمان دلیل دیگری بتر ضترورت   

هتای الزم  ود باید از تيییرات محیطی آگاه شده و هماهنگیها برای بقای خکنترل است. سازمان

را با آنها به عمل آورد، و کنترل وسیله این آگاهی است. حصتول اطمینتان از کیفیتت کاالهتا و     

شوند جز از طریتق  های وسیع و پیچیده عرضه میهای بزرگ طی برنامهخدماتی که در سازمان

هتای  همه شواهدی بر لزوم کنترل در ستازمان  هاینباشد. و ایک سیستم م ثر کنترل عملی نمی

 (.  443، ص4624امروزی است )الوانی، 

با توجه به اهمیت کنترلهای داخلتی خصوصتا در بختش دولتتی بته ستبب درگیتری امتوال            

عمومی، توجه مناسب به آن می تواند زمینه مناسبی بترای حستابدهی و پاستخگویی بخشتهای     

در اختیارشان باشد.  توجته بته مفتاهیم کنتترل داخلتی در بختش       مختلف دولت در قبال منابع 

دولتی از آنجا بیشتر نمایان می شود که قانونگذاران در قوانین مالی نظیر قانون دیوان محاسبات 

. کنترلهتای داخلتی   انتد توجه به مباحث کنترل داخلی را به شکل ویتژه ای متد نظتر قترار داده    

برد بلکه بر کار حسابرسان نیتز  تقلب را در سازمان باال می ضعیف نه تنها امکان سوء استفاده و

اثر گذاشته و در صورت عدم توجته حسابرستان بته نقتا  ضتعف موجتود در سیستتم، قتادر         

نخواهند بود گزارش حسابرسی قابل اتکاء و صحیحی ارائه نماید. لذا جهت اینکه هتم متدیران   

کننتدگان از صتورتهای   رضایت استفادهبتوانند وظایف خود را به نحو احسن و در جهت جلب 

مالی به انجام برسانند و هم حسابرستان بتواننتد گتزارش حسابرستی مطتابق بتا استتانداردهای        

حسابرسی ارائه نمایند، باید سیستم کنترل داخلی توستط حسابرستان ارزیتابی و نقتا  ضتعف      

 (.6، 4642نسب ،موجود در آن به اطالع مدیریت برسد )مهام ، پوریا

هتای داخلتی   ماً این ادعا صحید نیست که بگوییم در ایران واحدهای اقتصادی فاقد کنتترل مسل

نمتود. بتدون تردیتد    غیتر ممکتن متی    هتا هستند، چرا که اگر کنترل داخلی نبود، انجام فعالیتت 
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یی که بنا به اعتقادشتان جوابگتوی نیازهتای    هادر واحدهای تحت مدیریتشان کنترل هامدیریت

ی کنتترل داخلتی   ها. اما تجربه نشان می دهد که نظاماندنها است را مستقر کردهفعلی مدیریتی آ

یی هستند کته الزم استت شناستایی و مرتفتع شتوند.      هاموجود عمدتاً دارای نواقب و نارسایی

ی داخلی در کشور به صورت علمی، نیازمنتد  هاها و موانع استقرار کنترلشناخت علل نارسایی

ی تحقیقتاتی و  هاهی توسط مراجع دانشگاهی یا حرفه ای در قالب گروهانجام تحقیقات دانشگا

با اعمال و حفظ ضوابط و شرایط یک تحقیق علمی است تا بتوان بته نتتایج حاصتله اعتمتاد و     

اتکا کرد. تا آنجا که نگارنده اطالع دارد یک چنین تحقیقاتی در کشور ما صورت نگرفته یا اگر 

حرفه ای، منتشر نشده است. لذا آنچته   جامعه ربو ، جهت استفادهنتایج م هم انجام شده باشد،

 ه پتیش رو مطرح خواهد کرد، مواردی متکی بر مطالع تحقیقرا که نگارنده از این جنبه در این 

 دولتی است.ی هاکنترل داخلی در سازمان در زمینه

های صنعتی متعدد، یکی از منتاطق عمتده اقتصتادی کشتور     استان قزوین با دارا بودن شهرک   

ی دولتی استان با هدف مدیریت این بخش عظیم و خدمت رستانی بته   هاآید. سازمانبشمار می

ی متعددی با صرف منابع مالی را هتر ستاله پیگیتری    هاو برنامه هامردم و پیشرفت استان، طرح

نقش مهمی در میزان تحقق اهتداف تعیتین شتده دارد. ایجتاد      هالکرد این سازمانمی کنند. عم

بر اساس زمان و مکان از پتیش تعیتین شتده وانطبتاق      های الزم در پیشرفت برنامههاهماهنگی

و مطالعته و بررستی انحرافتات احتمتالی نستبت بته        هاکارهای انجام شده در چارچوب برنامه

تکرار انحرافات از مهمترین  وظایف مدیریتی است. که به وسیله  هدفها و جلوگیری از وقوع و

استقرار یک سیستم کنترل داخلی میسر خواهد بود، نظارت برحسن اجرای امور دولتی در کلیه 

و پاسخگویی و حسابدهی نسبت به اقدامات انجام شده تضمین کننده پیشرفت صحید  هازمینه

می باشد.بنابر این لزوم استقرار سیستتم   های در کلیه زمینهی دولتهاو به موقع فعالیتهای سازمان

ی داخلی ، در سطد این مجموعه عظیم با توجته بته تيییترات متداومی کته در ستطد       هاکنترل

مدیریت اجرایی آن در کوتاه مدت صورت می گیرد ،امری ضروری است ، حفظ و استقرار آن 

و عمرانی در بلند مدت خواهد بود و نیتز از  ی جاری هاتأمین کننده بقاء و دوام صحید فعالیت

ی شخصتی متدیریت اجرایتی جلتوگیری خواهتد نمتود )حستینی        هتا هر گونه نظرات و سلیقه

 (.444،4626عراقی،

ی داخلی می تواند در بهبود وضعیت  سازمانهای دولتی هاعلیرغم نقش سازنده ای که کنترل   

ی داخلی بته نحتو مطلتوبی بته     هاورمان کنترلی دولتی کشهاایفا کند هنوز در برخی از سازمان
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انجام نمی رسد. در حال حاضر شواهدعملی و نظری حکایت از این دارد که در ایران در مقتام  

مقایسه با کشورهای پیشرو در این زمینه به اندازه کتافی رشتد و توستعه نیافتته استت. در ایتن       

های دولتی مستقر خلی در سازمانهای داشود تا موانع اجرای اثربخش کنترلتحقیق کوشش می

های دولتی این استان در استان قزوین مورد شناسایی قرار گیرد تا بتواند توانایی مدیران سازمان

را متناسب با تنوع الزامات محیطی توسعه دهد و قابلیت کافی برای اشراف مدیران بر امتور آن  

 ها ایجاد نماید.سازمان
 
 اهمیت موضوع -3
را در سازمان ختود مستتقر کننتد؛ چتون      یداخل یکنترلها نیه در تالشند که بهترهموار رانیمد

کتردن   نته یسازمان و کم یاثربخش، تحقق رسالت اصل یکنترل داخل ستمیکه در نبود س دانندیم

باعتث   یداخلت  یکنترلهتا  نیت وجود ا یمشکل خواهد بود. از طرف اریبس رمنتظرهیغ یدادهایرو

معقتتول از  نتتانیبتته اطم یابیو دستتت هتتاییاز دستتت دادن دارا ستتکی، کتتاهش رییکتتارا شیافتتزا

اجراص مطلتوب کنترلهتاص   و مقرارت خواهد شد  نیقوان تیو رعا یمال یصورتها یریاعتمادپذ

ص دولتت، حجتم   هتا داخلى در دستگاههاص اجرایى با توجه به ضرورت تحقق اهداف و برنامته 

العاده اص برخوردار است؛ اما بر اساس منابع مصرفى و اموال مورد تملک دولت از اهمیت فوق 

ص انجام شده پیشین چنین بته نظتر متی رستد کته      ها، مطالعات و بررسیهامشاهدات، مصاحبه

مسائل و مشکالتى وجود دارند که اجراص بهینه کنترلهاص داخلى را تحت تأثیر خود قرار داده و 

استتقرار و اجترای اثتر بختش     کیفیت اجرا را نامطلوب می سازد. فلتذا در ایتن مطالعته موانتع     

ی دولتی استان قتزوین بته عنتوان هتدف اصتلی تحقیتق متورد        های داخلی در سازمانهاکنترل

 بررسی قرار خواهد گرفت.

 

 ادبیات تحقیق -4
تحقیقات و مطالعات متعددی در رابطه با موضوع کنترل داخلی انجام شده کته در ادامته بته       

   برخی از آنها اشاره می شود:

ی داخلتی    هتا و موانتع استتقرار کنتترل    هتا ( مطالعه ای با عنتوان نارستایی  4624)نعمت پژوه   

ی هتا ی ذاتتی تمتام سیستتم   هادر این بررسی علل مرتبط با محدودیت)قسمت اول( انجام داد. 

   مطرح شده است. کنترل داخلی
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عتده ای بته   د کته  عنوان می کن های کنترل داخلیعلل مرتبط با محدودیتهای ذاتی نظامدر بیان 

های کنترل داخلی بر این باورند کته کنتترل   ی نظامهاها و ضعفدلیل شناخت نادرست توانایی

تواند موفقیت واحد تجاری را تضمین کند. در حالی که کنترل داخلتی، در رستانیدن   داخلی می

عتاتی  تواند متدیریت را بته اطال  واحد اقتصادی به اهداف آن، صرفاً کمک کننده ای است و می

پیشرفت یا عدم پیشرفت امور در راستای تحقق اهداف واحد اقتصادی مجهتز کنتد، امتا     درباره

ی الیتق و قتوی تبتدیل کنتد ) و اصتوالً      تتواند مدیریتی ذاتاً ناالیق و ضعیف را بته متدیری  نمی

نبایستی کنترل داخلی را به عنوان جانشینی برای مدیریت تصور کرد(. همچنین بایستی دانستت  

هتا و  ی غیتر قابتل کنتترل ) ماننتد سیاستت     هتا تواند رویتدادها یتا پدیتده   ه کنترل داخلی نمیک

تتداوم   ی دولت، اقدامات رقبا یا شرایط اقتصادی( را تيییر دهتد و لتذا تضتمین کننتده    هابرنامه

ی هتا فعالیت واحد اقتصادی نیست. همچنین این نکته را باید همواره متدنظر داشتت کته نظتام    

ی ذاتی است که ممکن استت اثربخشتی آن   های همواره متاثر از تعدادی محدودیتکنترل داخل

از اهمیتت بیشتتر و فراگیرتتری     هتا را تحت تاثیر قرار دهد. لیکن به اعتقاد نگارنده، محدودیت

ی متاثر از رعایت اصل فزونی منافع طراحتی  هامحدودیت -الف. که در دو بخش  اندبرخوردار

قابتل تفکیتک    ی ذاتتی هاسایر محدودیت  -بو  ل داخلی بر مخارج آنو استقرار سیستم کنتر

ی نادرست در تصمیم گیری، های ذاتی را در قالب احتمال قضاوتهااست. وی این محدودیت

احتمال وقوع اشتباهات عمدی یا سهوی، تبانی و یا همدستی، تخطی مدیریت از سیستم کنترل 

 ارایه شده است.داخلی، عدم استقرار مناسب سیستم کنترل 

ی داخلی )قسمت هاو موانع استقرار کنترل ها( مطالعه ای با عنوان نارسایی4620)نعمت پژوه   

ی هاسیستم مانع از استقرار در این بررسی علل برون سازمانی و درون سازمانیدوم( انجام داد. 

ستازمانی بته    در این مطالعته در بیتان عوامتل و موانتع بترون       مطرح شده است.کنترل داخلی 

ی عوامل فرهنگی، تاریخی و اجتماعی اشاره شده است. از قبیل تمایل بخشی از جامعه هاریشه

به عدم تمکین در مقابل قوانین و مقررات، قانون گریزی، شخصی نگری در مقابل گروه نگری، 

کم کاری و زیاده خواهی،عدم پذیرش مسئولیت. بخش دیگتری از عوامتل ریشته در قتوانین و     

ررات موجود ناسازگار با شرایط حاکم و نیز مقررات نامناسب دارد.  در این مقالته همچنتین   مق

به عوامل و موانع درون سازمانی نیز اشاره شده است. نگارنده با بیان این مطلب کته بخشتی از   

عوامل درون سازمانی متاثر از عوامل برون سازمانی هستند بته ایتن نکتته اشتاره متی کنتد کته        

سازمان که بخشی از افراد جامعه هستند ویژگیهایی منفی را ممکن است دارا باشند وی کارکنان 
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تبانی را یکی از موانع اجرای صحید کنترل داخلی عنتوان متی کنتد. اعتمتاد بتیش از حتد بته        

همکاران و زیر دستان از دیگر نقا  ضعف مورد اشاره در این مقاله است. عدم وجود برنامته و  

ی مرتبط با کنترل داخلی را بتا  هاسوی تحرک واحد اقتصادی، ارزیابی مشخب نبودن سمت و

چالش مواجه می کند. مسئله عدم توجه مناسب و کافی به جذب و نگهتداری نیتروی انستانی    

و بعضا عدم تتدوین ختوب وظتایف      هامتخصب، عدم استقرار حسابرسان داخلی در شرکت

آنها از دیگر مشکالت موجود عنوان می شود. مسئله عتدم توجته یتا کتم تتوجهی متدیران بته        

استانداردهای اجرای سیستم کنترل داخلی و اعمال سالئق و انتظتارات شخصتی نیتز از دیگتر     

 موانع پیش روی استقرار آن عنوان می شود.

انجتام داد.   رانیدر ا یداخل یکنتر لها ستمیچالش استقرار س( تحقیقی با عنوان 4634مشیرزاده )

ی داخلی، به ایتن مستئله پرداختته    هادر این مطالعه ضمن بررسی سابقه تاریخی موضوع کنترل

شده است که چالشهای موجود در زمینه اجرای سیستم کنترل داخلی در ایران کدامند؟ در ادامه 

و  رانیت در ا تیریمتد  یبختش گزارشتگر   یبترا  یشخصاستاندارد مبا اشاره به این موضوع که 

و  تیمحتدود  نیآن، وضع و ابالغ نشده است. پس نخستت  یحسابرس یو گزارشگر یحسابرس

از  یماست. وقت یهاشرکت یدوم مشکل ساختار  کردن استاندارد است. ادهیمشکل مربو  به پ

ستال تجربته استتقرار      55عمتالً   گتر ید یکشورها م،ییگو یدر سطد بنگاه م تیریمد یکنترلها

از  باًیتقر رادها،یا یانجام کار را داشته و با رفع نقب نسب یمناسب و روشها یکنترل یهاستمیس

 ی، روشتها هتا ستمی، سهاشرکتها، دستورالعمل و عموماً اندفاصله گرفته هیو اول ییمشکالتِ ابتدا

شتده استت و    نیدر آنها نهتاد  یکنترل یالزم را دارند و نظامها نیمناسب وقواعد و قوان یکنترل

 ی. از ستو اندافتهیعمدتا حل کرده و راه حلها را  میا دهید بیاز آن آس رانیرا که در ا یمشکالت

کنترل مناسب هم بتاب شتده و متورد     یدارا یافزارهاو نرم  هاستمیو س انهیاستفاده از را گرید

متا هنتوز مستائل     یحل شده استت ولت   یمسائل عمده و ساختار یبرخ نیاستفاده است. بنابرا

 ییولتو در ستطد ابتتدا    ،یمناستب و کتاف   یکنترلها یدارا مان،ی ها. هنوز شرکتمیدار یاریبس

مطلتوب و   ایت مشتکل استت    چتار هستت در اجترا د   ییکنترلها نی. اگر هم چنستندین هاتیفعال

و بته   کپارچته ی استت.  یا رهیت متا جز  ینرم افتزار  یهاستمی. به عالوه، معموالً سستین یآرمان

 ی. امکتان دستتکار  ستین یکاف هاستمیس نیا یها. کنترلستیو مرتبط با هم ن وستهیاصطالح پ

. درضمن به ستیاز نین ییانجام آ نها به تخصب باال یهم وجود دارد که برا هاگزارشها و داده
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توانتد در آن   یمتقابتل کته مت    یاز کنترلهتا  یاریمتا، بست   یاقتصاد طیمح یهاتیخاطر محدود

 شود. یما اعمال و انجام نم یهاستمی، انجام شود، در سهاستمیس

( مطالعه ای با عنوان ارزیتابی عملکترد سیستتمهای کنتترل داخلتی شترکتهای       4624مرتهب)   

ی کنترل داخلی هاپیمانکاری در توسعه نظام پیمانکاری در ایران انجام داد. در این مقاله، سیستم

ری در ایران بته عنتوان بخشتی از عوامتل درون ستازمانی مت ثر در عملکترد        شرکتهای پیمانکا

شرکتهای پیمانکاری، مورد ارزیابی قرار گرفته و نقش توسعه این سیستمها در بهبود کیفی کتار  

و نیز ارتقاء کارآئی و بهره وری عوامل پیمانکار که در نهایت منجر به بهینه سازی هرچه بیشتتر  

 د، بررسی گردیده است.  هزینه و زمان خواهد ش

ی داخلتی براستتفاده   ها( تحقیقی با عنوان بررسی تأثیر گزارش کنترل4626تقی نتاج ملکشاه)   

کنندگان  از صورتهای مالی انجام داد . این تحقیق در قالب رساله دکتترای در دانشتگاه عالمته    

ی هتا دی گتزارش کنتترل  ی این تحقیق ضمن تأیید فایده منهاطباطبایی انجام گرفته است. یافته

ی داخلی، را بعنوان نگرانی مطرح می کنتد چترا   هاداخلی، تفکر مخالفین رویکرد موجود کنترل

این باور را در برخی از پاسخ دهنتدگان ایجتاد کترده استت کته       هاکه نحوه عمل مدیران بنگاه

 تنظیم مقررات مانع از بروز تحریف اطالعات نمی شود.  

ی داخلتی در  هتا تحقیقتی بتا عنتوان شتناخت موانتع ارزیتابی کنتترل       ( در 4634مهام و روستا)

حسابرسی مستقل بیان نمتوده استت کته در ایتن تحقیتق متوانعی چتون حتق الزحمته پتایین           

ی حسابرستی مناستب،   هتا قراردادهای حسابرسی، ضعف آموزش دانشگاهی، نبود دستورالعمل

ن ارزیتابی کنترلهتای داخلتی و    ی تجاری، مقرون به صرفه نبودهای واحدهاسنتی بودن سیستم

 .اندضعف آموزش حرفه ای به ترتیب از مهم ترین موانع بوده

ی هتا ( به بررسی تأثیر حسابرسی داخلتی بتر تقویتت کنتترل     0556رون و جانتان) هافادزیل   

ی هتا داخلی می پردازند. ایشان بیان می دارند که مدیریت واحتد حسابرستی داخلتی، توانتایی    

حرفه ای و بیطرفی حسابرسان داخلی بر توانایی سیستم کنترل داخلی در امر پایشگری شترکت  

تأثیر قابل مالحظه ای دارد و مراحلی از حسابرسی که با ارزیابی سیستم کنتترل داخلتی انجتام    

می شود را تحت تأثیر قرار می دهد. این موضوع ختود ستبب تيییتر مختاطرات ناشتی از کتار       

ود. درنهایت نیز ایشان بیان می دارند که گتزارش حسابرسمستتقل بته شتدت     حسابرسی می ش

متأثر از اعمال مختلف سیستم کنترل داخلی و از همه مهمتر واحتد حسابرستی داخلتی استت.     

همچنین از نظر ایشان اگرچه تکامل حرفه ی حسابرسی داخلی و تيییرات ایجاد شده در آن در 
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، اما توسعه و به کارگیری واحد حسابرسی داخلتی بته   صد سال گذشته به کندی رخ داده است

صورت شتاب آمیزتری رواج یافته است و میتزان تتأثیر  واحتد حسابرستی داخلتی بتر بهبتود        

 ی داخلی رو به فزونی گذاشته استهاکنترل

ی داخلی در گزارش دهی ها( در تحقیقی با عنوان رابطه بین کنترل0545) 4الورنس و همکاران

ی فعتال در  هتا ات اجرایی بیان نموده است که در این تحقیق از لیستتی از شترکت  مالی و عملی

ی عمومی ایاالت متحده استفاده شده است. در این تحقیق بیان شده است که خطاهای هابخش

باشد. لذا لزوم توجه به این بعد  گذاری مالی تاثیرهاکنترل داخلی می تواند بر خطاهای گزارش

 تاکید شده است. از کنترل در سازمان

در  هتا ی داخلی بر عملکترد شترکت  ها( در تحقیقی با عنوان تاثیر سیستم کنترل0552) 0ماواندا

اوگاندا بیان نموده استت کته در ایتن تحقیتق از روش ترکیبتی در قالتب تحقیتق پیمایشتی بتا          

قترار   پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است. روابط نیز در قالب مدل رگرسیونی مورد ارزیابی

نفتتر از کارکنتتان دانشتتگاه ادگانتتدا تشتتکیل  045گرفتتته استتت. جامعتته آمتتاری ایتتن تحقیتتق را 

یی که به سیستم کنترلی متعهد متی باشتند   ها.نتایج این تحقیق نشان داد که مدیران واحداندداده

ی دانشتگاه فعالیتت متی کننتد. نتتایج ایتن       هابه صورت فعال در نظارت و پشتیبانی از فعالیت

 ی مورد مطالعه داشته است.هاق حاکی از تاثیر معنی دار کنترل داخلی بر عملکرد سازمانتحقی

( در تحقیقی با عنوان رابطه بین نظارت هیئتت متدیره و سیستتم افشتای     0552برتا و همکاران)

ی مختلف بیان نموده است کته ایتن تحقیتق بته بررستی رابطته بتین        هاکنترل داخلی در محیط

و افشای سیستم کنترل داخلی پرداختته استت. در ایتن تحقیتق از تئتوری      نظارت هیئت مدیره 

نمایندگی استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داده است که محتیط نظتارتی دارای نقتش    

 محرک در رابطه بین نظارت هئیت مدیره و افشای سیستم کنترل داخلی دارد.

 

 مدل مفهومی -5
مطرح شده در این تحقیقات متدل مفهتومی ایتن تحقیتق در     با توجه به ادبیات تحقیق و موانع 

بیان شده است. در این مدل موانع در سه قالب درون و بترون ستازمانی و    4قالب شکل شماره 

 ی داخلی مطرح شده است:هاموانع ذاتی کنترل
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 :مدل مفهومی تحقیق1شکل شماره 

 تحقیق هایفرضیه -6
 .دارند قرار باالی متوسط سطد در بررسی مورد جامعه در داخلی کنترل یهاسیستم یهامحدودیت -

بتاالی   ستطد  در بررستی  متورد  جامعته  در داخلتی  کنتترل  یهاسیستم سازمانی درون موانع -

 .دارند قرار متوسط

بتاالی   ستطد  در بررستی  متورد  جامعته  در داخلتی  کنتترل  یهاسیستم سازمانی برون موانع -

 .دارند قرار متوسط

 

 روش تحقیق -2
شتود.از نظتر شتیوه دریافتت     پژوهش از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می این

اطالعات، این تحقیق درحوزه مطالعات میدانی  قرار دارد که بته صتورت پیمایشتی  بته روش     

انجتام  متی شتود. از نظتر پتارادایم تحقیتق، ایتن تحقیتق در گتروه           4630مقطعی  برای سال 

نظر میزان کنترل متيیرهتا، یتک تحقیتق توصتیفی غیرآزمایشتی        قرار دارد. از ی کمیهاپژوهش

 اطالعتات  نتوع  بته  توجته  با تحقیق، از مرحله هر (. در44صب 4624است. )سرمد و دیگران،
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 ابتتدا  تحقیتق  ایتن  در. شتود  متی  استفاده اطالعات آوری جمع برای خاصی روش از نیاز مورد

 تتدوین  بترای  و شد خواهد استفاده ای کتابخانه روش از اولیه اطالعات آوردن دست به جهت

 روی ای گستترده  مطالعته  ای، کتابخانه و اسنادی روش از استفاده با تحقیق، نظری چهارچوب

 و داخلتی  تخصصتی  نشتریات  کتتب،  مطالعته  بتا  بختش،  درایتن . گرفت خواهد صورت منابع

 اینترنتتی  یهاسایت به مراجعه و نظر صاحب افراد با مصاحبه و پژوهشی یهاگزارش خارجی،

 متيیرهتا  بتین  ارتبا  و متيیرها، این بیانگر شاخصهای و مفاهیم مطالعه، مورد موضوع با مرتبط

 جهتت  فتوق  الگوی تدوین دنبال به. خواهدگردید تدوین تحقیق نظری الگوی  و شده تعریف

 ایتن . خواهدگردیتد  پرسشتنامه  طراحی به اقدام تحقیق، متيیرهای و س االت فرضیات، بررسی

 از استتفاده  بتا  تحقیتق  ابتزار  روایی. شود می ارایه لیکرت ای گزینه 6 طیف قالب در پرسشنامه

 متی  قترار  ارزیتابی  متورد  کرونباخ الفای ضریب آزمون از استفاده با آن پایایی و محتوی روایی

 یهتا  دستتگاه   در شتاغل  مالی کارشناسان و مدیران  شامل تحقیق این در آماری جامعه  .گیرد

 ایتن  بین از تحقیق جامعه افراد تعیین و اولیه بررسی از پس که باشند می  قزوین استان اجرایی

 و انتختاب  آمتاری  نمونته  عنتوان  بته  گیتری  نمونه روشهای به توجه با را مشخصی تعداد افراد

شد. تعداد نمونه آماری در این  خواهد گردآوری آنان طریق از تخقیق برای نیاز مورد اطالعات

نفتر مترد متی باشتند. روایتی ابتزار        65نفر زن و  3نفر،  63نفر می باشد که از این  63تحقیق 

تحقیق از طریق روایی محتوی تایید گردید و ضریب آلفای کرونباخ نیز مطابق جتدول زیتر در   

 تایید گردید: هاکلیه بخش

 ضریب آلفای کرونباخ 1جدول شماره 
 تایید/رد پایایی کرونباخضریب آلفای  تعداد سواالت نام شاخص

 تایید 5044 46 محدودیت ذاتی

 تایید 5045 45 موانع درون سازمانی

 تایید 5023 4 موانع برون سازمانی

 تایید 5045 60 کل پرسشنامه

 

در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل آماری از آمار توصیفی )فراوانی، میتانگین، واریتانس و انحتراف    

معیار، درصد، ماکزیمم و مینیمم( و همچنین از آمار استتنباطی شتامل آزمتون مقایسته میتانگین یتک       

 انجام خواهد گرفت. Spssجامعه استفاده می شود. آزمون پژوهش به وسیله نرم افزار 
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 نتایج -8
 نتایج بخش آمار توصیفی -1-8

 آمار توصیفی تحقیق 0جدول شماره 
درصد  معتبر درصد فراوانی تعدادفراوانی 

 فراوانی

درصد  تجمعی
 فراوانی

 15.3 15.3 15.3 9 زن
 100.0 84.7 84.7 50 مرد

 49.2 49.2 49.2 29 کارشناسی
 94.9 45.8 45.8 27 کارشناسی ارشد

 100.0 5.1 5.1 3 دکتری
29-35 19 32.2 32.2 32.2 
36-45 19 32.2 32.2 64.4 
 100.0 35.6 35.6 21 سال 46بیشتر از 
 6.8 6.8 6.8 4 سال 5کمتر از 
 28.8 22.0 22.0 13 سال 5-10
 40.7 11.9 11.9 7 سال 10-15
 69.5 28.8 28.8 17 سال  15-20

 100.0 30.5 30.5 18 سال به باال20
 

 46 و متردان  میتان  از مطالعته  مورد افراد از درصد 26با توجه به نتایج تحقیق مشخب شد که 

بنابراین می توان بیان کرد که در این تحقیق گتروه   .اندشده انتخاب زنان میان از افراد از درصد

 6000 عمده را مردان ) جنسیت مذکر( تشکیل میدهد.  در بخش سن نیز مشتخب گردیتد کته   

 نیتز  درصد 6605سال، 46-65 بین سن دارای درصد 6000 سال، 66-03 سن دارای افراد درصد

پراکندگی متيیر سن در این تحقیق تقریبا نرمتال متی باشتد. در     .اندداشته سن سال 45 از بیشتر

 4300ارشتد،  کارشناستی  متدرک  دارای افتراد  درصتد  4602 بخش تحصیالت نیز بیان گردید که

نتایج تحقیق نشان داد کته در ایتن تحقیقتات     .اندبوده دکتری نیز صددر 604 کارشناسی، درصد

مدرک کارشناسی ارشد دارای فراوانی بیشتری بتوده استت. امتا تفتات معنتاداری بتین متدرک        

کارشناسی و کارشناسی ارشد در این تحقیق دیده نمی شود. در نهایت در بخش ستابقه کتاری   

 دارای درصتد  4403 ستال،  05 التی  46 بتین  ستابقه  یدارا افراد درصد 0202نیز بیان گردید که 

 ستابقه  دارای درصتد  4403ستال،  6 از کمتتر  سابقه دارای درصد 502 سال، 45 الی 6 بین سابقه
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براساس نتتایج متی    .اندبوده سال 05 از بیشتر سابقه دارای نیز افراد درصد 6506 و سال 45-46

 سال، بیشترین فراوانی را در تحقیق داشتند.   05توان بیان کرد که افراد با سابقه کاری بیشتر از 

 

 نتایج آمار استنباطی تحقیق -0-8
 شناسایی موانع

در این بخش با استفاده از آزمتون میتانگین یتک جامعته بته بررستی موانتع اجترای اثتربخش          

 ارائه شده است: 6پردازیم. نتایج این بخش در جدول شماره ی داخلی می هاکنترل

 
 نتایج آزمون میانگین یک جامعه 3جدول شماره 

سطح معنی  میانگین tآماره  
 داری

 %95فاصله اطمینان 

 حد باال حد پایین
 4054 5053 50555 6026 45043 عدم استقرار مناسب سیست 

 5064 5044 50555 6064 4053 رعایت اصل فزونی منابع به مصارف

 5043 5044 50555 6066 4054 ی نادرستهااحتمال قضاوت

 5006 -5006 4 6 50555 احتمال وقوع اشتباهات عمدی و یا سهوی

 50544 -5066 50545 0026 -4024 تبانی و یا همدستی

 5060 5046 50555 6066 6046 تخطی مدیریت از سیست  کنترل داخلی

 5044 5044 50555 6003 4035 سیست  کنترل داخلی ی ذاتیهامحدودیت

 5066 -5054 5046 6044 4060 اعتماد بیش از حد به همکاران

 5062 5045 50554 6064 6063 جذب و نگهداری نیروی انسانی متخصص

 5043 5043 50555 6054 2056 عدم استقرار حسابرسان داخلی

 5045 5046 50554 6003 6064 ی اجراهاعدم توجه مدیران به استاندارد

 5000 -5040 5064 6056 5065 اعمال سالئق و انتظارات شخصی

 5063 5004 50555 6065 5055 سازمانی درون موانع

 5060 5005 50555 6065 4046 موانع فرهنگی

 5066 5054 50566 6042 0045 موانع تاریخی

 5002 -50534 5064 6053 40554 موانع اجتماعی

 5065 5053 50555 6043 604 سازمانی برون موانع

ی هتا با توجه به جدول باال مشخب گردید که سطد معنی داری آزمون در بختش محتدودیت  

می باشد می توان بیان نمود که میتانگین ایتن    5056ذاتی سیستم کنترل داخای که کمتر از معیار 

دارد.و با توجه به حد باال و پایین و مثبت بودن هتر دوی   6شاخب تفاوت معنی داری با عدد 
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این موارد میانگین شاخب مورد نظر بیشتر از متوسط بتوده و در نتیجته ایتن شتاخب از نظتر      

یان به عنوان مانعی در اجرای اثربخش سیستم کنترل داخلی مطرح می باشتد. در میتان   پاسخگو

زیر معیارهای این معیار، نتایج تحقیتق نشتان داد کته فقتط در دو زیتر معیتار  احتمتال وقتوع         

اشتباهات عمدی و یا سهوی، تبانی و یا همدستی از دیدگاه افراد در ستطد متوستطی ارزیتابی    

معیارهای این بخش با توجه به سطد معنی داری و مثبت بودن عالمتت  شده است و سایر زیر 

حد باال و پایین از نظر پاستخگویان در ستطد بتاالیی در ایجتاد متانع بترای اجترای اثتربخش         

 درون . همچنتین ستطد معنتی داری آزمتون در بختش موانتع      انتد ی داخلی موثر بتوده هاکنترل

توان بیان نمود که میانگین ایتن شتاخب تفتاوت    می باشد می  5056سازمانی که کمتر از معیار 

دارد.و با توجه به حد بتاال و پتایین و مثبتت بتودن هتر دوی ایتن متوارد         6معنی داری با عدد 

میانگین شاخب مورد نظر بیشتر از متوسط بوده و در نتیجه این شاخب از نظر پاسخگویان به 

می باشد. در میتان زیتر معیارهتای    عنوان مانعی در اجرای اثربخش سیستم کنترل داخلی مطرح 

شخصتی از   انتظتارات  و سالئق این معیار، نتایج تحقیق نشان داد که فقط در  زیر معیار  اعمال

دیدگاه افراد در سطد متوسطی ارزیابی شده است و سایر زیر معیارهای این بخش با توجته بته   

گویان در سطد بتاالیی در  سطد معنی داری و مثبت بودن عالمت حد باال و پایین از نظر پاسخ

. در نهایتت ستطد معنتی داری    اندی داخلی موثر بودههاایجاد مانع برای اجرای اثربخش کنترل

می باشد می توان بیتان نمتود کته     5056سازمانی که کمتر از معیار  برون آزمون در بخش موانع

و پتایین و مثبتت    دارد.و با توجه به حد بتاال  6میانگین این شاخب تفاوت معنی داری با عدد 

بودن هر دوی این موارد میانگین شاخب مورد نظتر بیشتتر از متوستط بتوده و در نتیجته ایتن       

شاخب از نظر پاسخگویان به عنوان مانعی در اجرای اثربخش سیستم کنترل داخلی مطرح متی  

تمتاعی  اج باشد. در میان زیر معیارهای این معیار، نتایج تحقیق نشان داد که فقط در  زیر موانتع 

از دیدگاه افراد در سطد متوسطی ارزیابی شده است و سایر زیر معیارهای این بخش بتا توجته   

به سطد معنی داری و مثبت بودن عالمت حد باال و پایین از نظر پاسخگویان در ستطد بتاالیی   

 . اندی داخلی موثر بودههادر ایجاد مانع برای اجرای اثربخش کنترل
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 پیشنهادات تحقیق -9
 نتتایج  ایتن  قطعیت با توان نمی نتیجه در. شود می قزوین استان به محدود تحقیق این تایجن -

 تحقیتق  ایتن  که شود می سفارش نتیجه در. داد تعمیم کشور اجرایی یهادستگاه سایر به را

 .شود اجرا نیز هااستان سایر در

 متی  ستال  45 باالی باتجربه افراد سن متوسط ما کشور اجرایی یهادستگاه در که آنجایی از -

 کتردن  تکمیتل  و آمتاری  یهتا نمونه آوری جمع در که گردد می توصیه محقق نظر از باشد،

 .گردد قشر این نظرات نقطه به خاصی توجه پرسشنامه

 سیستتم  مناستب  زمتانی  استتقرار  عدم گویه ذاتی، موانع بخش در که داد نشان تحقیق نتایج -

 برختوردار  داخلتی  کنتترل  سیستم اثربخشی عدم جهت بیشتری اهمیت از داخلی یهاکنترل

 سیستتم  استتقرار  بته  مربتو   یهتا بوروکراستی  تمتامی  کته  شود می پیشنهاد بنابراین. است

 بتواننتد  هتا سیستتم  این که کرد آماده طوری را سازمان جو و شده برداشته داخلی یهاکنترل

 . کنند کنترل را هافعالیت مناسب زمانی در

 در داخلتی  حسابرستان  نبود گویه سازمانی، درون موانع بخش در که داد نشان تحقیق نتایج -

. استت  برختوردار  داخلتی  کنتترل  سیستتم  اثربخشتی  عدم جهت بیشتری اهمیت از سازمان

 همچنتین . کترد  آمتاده  متخصتب  افراد جهت را سازمان فضای که شود می پیشنهاد بنابراین

 .  آورد عمل به را خود کامل حمایت موردی چنین از نیز سازمان مدیریت که رود می انتظار

 اثربخش اجرای عدم و داخلی یهاکنترل ذاتی یهامحدودیت بین که داد نشان تحقیق نتایج -

 کته  گفتت  توان می بنابراین. دارد وجود معناداری و مستقیم رابطه داخلی یهاکنترل سیستم

. استت  داخلتی  یهتا کنتترل  یهتا سیستم اثربخش اجرای موانع از یکی ذاتی یهامحدودیت

 رعایت سیستم، مناسب استقرار عدم جمله از موانعی تا نمود فراهم را شرایطی باید بنابراین

 عمدی اشتباهات وقوع احتمال نادرست، یهاقضاوت احتمال مصارف، به منابع فزونی اصل

 بتین  از ستازمان  در همدستی و تبانی و داخلی کنترل سیستم از مدیریت تخطی سهوی، یا و

 .رود

 سیستتم  اثتربخش  اجترای  عتدم  و ستازمانی  درون موانتع  بتین  کته  داد نشتان  تحقیتق  نتایج -

 موانتع  کته  گفتت  تتوان  می بنابراین. دارد وجود معناداری و مستقیم رابطه داخلی یهاکنترل

 بنتابراین . استت  داخلی یهاکنترل یهاسیستم اثربخش اجرای موانع از یکی سازمانی درون



   11 و اجرای اثر بخش کنترلهای داخلی در سازمانهای دولتی استان قزوینبررسی موانع استقرار 

 

 نیتروی  نگهتداری  و جتذب  همکتاران،  به حد از بیش اعتماد تا نمود فراهم را شرایطی باید

 اجترا  استانداردهای به مدیران توجه عدم داخلی، حسابرسان استقرار عدم متخصب، انسانی

 . نگردند سازمان در مشکالتی موجب شخصی انتظارات و سالئق اعمال و

 یهاکنترل سیستم اثربخش اجرای عدم و سازمانی برون موانع بین که داد نشان تحقیق نتایج -

 سازمانی برون موانع که گفت توان می بنابراین. دارد وجود معناداری و مستقیم رابطه داخلی

 ستازمانی  بترون  موانتع . استت  داخلتی  یهاکنترل یهاسیستم اثربخش اجرای موانع از یکی

  موانتع  این توان تمی که رسد می نظر به. شود می اجتماعی و تاریخی فرهنگی، موانع شامل

 موجب که کرد سازی فرهنگ ای گونه به را موانع این میتوان ولی. کرد کنترل سازمان در را

 ایتن  بته  کارکنتان  استتخدام  هنگتام  باید سازمان مدیریت. نگردند سازمان در مشکالت بروز

 .باشد سازمان فرهنگ با تناسب در کارکنان فرهنگ که کند توجه نکته
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روي سیستم نظارت مالی کشور جهت ارتقاء کیفیت بندي موانع اساسی پیششناسایی و رتبه
 اجراي حسابرسی دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات کشور

 
 

 ذاکر احمدي
 ،دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات ایالم،ایرانارشد یکارشناس يدانشجو

 
 
 
 
 

 چکیده:
دولت به عنوان یک کارفرماي بزرگ در کشور ما همواره بخش عظیمی از منابع را در اختیار دارد. منابعی که اگر به درستی مدیریت شوند 

ات تواند سبب شکوفایی و رونق اقتصادي گردد. حسابرسی بخش دولتی بطور خالصه اقداماتی است که به منظور بررسی و تطبیق عملی یم
پذیرد  یمي تعیین شده در برنامه و تصحیح انحرافات احتمالی صورت ها هدفبا برنامه و جلوگیري از انحراف عملیات مالی دولت نسبت به 

 ي نظارتی کشور در بعد نظارت مالی است که وظیفه نظارت مالی در کشور قبل،ها دستگاهو سیستم نظارت مالی کشور متشکل از کلیه 
این بین سیستم نظارت مالی کشور پیرامون انجام وظایف خود در جهت انجام حسابرسی دولتی  در را برعهده دارند.ین و بعد اجرا ح

بندي و یتاولو اصلی این پژوهش شناسایی، هدف یی روبرو است.ها چالشهدفمند و بهینه که منتج به رشد و شکوفایی کشور گردد،با 
آوري اطالعات مورد نیاز پژوهش اقدام به ي جمعبرا ر قالب شش فرضیه بیان گردید.ي اساسی دها چالشکه  هاست چالشمعرفی این 

پاسخ دهند توزیع گردیده است و از  277باشند که بین  یمپرسش  35ي مطرح شده در این پرسشنامه ها پرسشتوزیع پرسشنامه گردید 
مورد تحلیل قرار  Tهاي پژوهش که با استفاده از آزمون یهضفریج حاصل از آزمون نتا آوري گردیده است.پرسشنامه جمع 196این تعداد،

ي اساسی ها چالش بندي فریدمن،باشد.الزم به ذکر است که با استفاده از آزمون رتبه یمهاي پژوهش  یهفرضیید تمامی تأگرفتند، بیانگر 
یرهاي پژوهش متغاي آزمون نرمال بودن ) نیز برK-S( یرونوفاسم-بندي گردیدند.همچنین از آزمون کلوموگروفرتبه موضوع پژوهش،

 بهره گرفته شده است.
   

 محاسباتدولتی، دیوانیحسابرس ی،حسابرس مالی دولت، نظارت واژگان کلیدي:نظارت،
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rated identify the main obstacles facing financial supervision system to 
improve the quality of public audit implementation from the perspective of 

the Supreme Audit Court of Auditors 
 
 

Ahmadi Zaker1 

  

1M.A Student,Azad Ilam University 
 

 
Abstract: 

 

Government as a major employer in our country, there is always a large part of the resources 
available. Resources that, if properly managed, can be flourishing and prosperity. Audit of the public 
sector, in short steps to investigate and implement the program, against the government's fiscal targets 
set out in the program, and correct potential deviations, done. Financial monitoring of all regulatory 
bodies in the financial supervision, which oversees the country's fiscal, before, during and after 
implementation are responsible. In the meantime, the financial supervision system, the performance of 
their duties in order to optimize the impact of public audit that resulted in the growth and prosperity of 
the country, challenges facing. The main purpose of this research, identify, prioritize and identify the 
challenges, the main challenges in five hypotheses stated. To collect data for this study was to 
distribute questionnaires. 35 questions posed in the questionnaire, which was distributed among 277 
respondents and of these, 196 have been collected. The results of testing the research hypotheses were 
analyzed using T-Value represents all the research hypotheses are confirmed. It should be noted that 
using the Friedman rank test, the main challenges for the research, rankings sign papers. Also 
Klomograf-Smirnov test (ks) is used to test the normality of the study variables. 
 
Keywords: state financial oversight, audit, government audit, Audit Court. 
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 مقدمه 
 مـالی،  يهـا  نظام پیچیدگی لحاظ به امروزه اما است، بوده اجتماعی- سیاسی يها نظام نوع در آشنا مفهوم یک نظارت، اگرچه 

 آشکار پیش از بیش را نظارت ضرورت و اهمیت ،ها فرصت و منابع این عادالنۀ تخصیص ضرورت و ،ها فرصت و منابع محدودیت
(حسـینی و   .دارد نظـارت  نحـوة  و نوع با مستقیمی رابطۀ اجتماعی، سیاسی يها نظام پویایی و کارآمدي ضمن اینکه .سازد یم

منابع را در اختیار دارد. منابعی کـه  ) دولت به عنوان یک کارفرماي بزرگ در کشور ما همواره بخش عظیمی از 1390،1دیگران،
تواند سبب شکوفایی و رونق اقتصادي گردد. در این بین منابع مالی سهم بیشـتري از منـابع در    یماگر به درستی مدیریت شوند 

 هاي اساسی دولت اعم یتفعالدهند. هر ساله در سندي تحت عنوان قانون بودجه سنواتی مسیر کلی  یماختیار دولت را تشکیل 
تـوان گفـت کـه     یمـ ) بطور خالصه 1393انوري و همکاران،( گردد. یماز چگونگی تحصیل منابع مالی و مسیر مصرف آن تبیین 

هدف حسابرسی دولتی کارآمد که خواستگاه سیستم نظارت مالی کشور است، قرار گرفتن سیستم اجرایی کشور در ایـن مسـیر   
ي اساسی روبرو هستند. ایـن تحقیـق   ها چالشین هدف مهم خود با موانع و ي نظارتی جهت تحقق اها دستگاهاست. در این بین 

 .را دارد ها آني الزم جهت پوشش راهکارهاو ارائه  ها آنبندي رتبه ،ها چالشسعی در تبیین این 
 

 بیان مسأله
صـالحیت یـا    سـوي مراجـع بـا    از تا به حال تعریف جامع و کاملی از حسابرسی دولتی کـه مـورد قبـول اکثـر کشـورها باشـد،      

ي اقتصـاد  ی،اجتماع به مقتضیات سیاسی، بنا ي این واژه در هر کشوري، محدوده ي حرفه اي ارائه نشده است. در واقع،ها انجمن
در بعضـی از   امـروزه  شـود.  یمـ یین تع توجه به قوانین و مقررات مربوط، با و فرهنگی و چگونگی اعمال نظارت بر عملکرد دولت،

 گیـرد و در برخـی دیگـر،    یمهاي دولت (مالی و غیر مالی) را در بر  یتفعال همه ی با طیف بسیار وسیع،ی دولتحسابرس کشورها،
 بـه  موجـب قـوانین و مقـررات موضـوعی،     بـه  حسابرسی دولتی ایران، اکنون به رسیدگی به اعتبارات مصرف شده است. محدود

خـورد و   ینمـ یفی از حسابرسی دولتی به چشم تعر شور،قوانین و مقررات مالی و محاسباتی ک در حسابرسی سنتی محدود است.
ي هـا  دسـتگاه ي رسـیدگی بـه حسـاب     یوهشـ توان آن را به اعتبار قوانین و مقررات مالی و محاسباتی کشور و عرف حاکم بر  یم

ي کـل   جهبودمند صورتحساب عملکرد سامان رسیدگی و ارزیابی«ی دولتی عبارت است از حسابرس ینگونه تعریف کرد:ا اجرایی،
ي اجرایی و هر واحدي کـه بـه نحـوي از انحـا از بودجـه کـل کشـور        ها دستگاهکشور (تفریغ بودجه) و هم چنین عملیات مالی 

ی حسابرسـ  ي مـالی و انطبـاق آن بـا مـوازین حسـابداري،     ها صورتمنظور اظهارنظر نسبت به اقالم و ارقام  به کنند. یماستفاده 
حسـینی  »(هاي بعمل آمده به مجلس شوراي اسـالمی  یبررسي نتایج گزارش  ارائهمحاسباتی و دولتی و قوانین و مقررات مالی و 

 53بایست بـه اصـل    یمبخواهیم بحث نظارت و حسابرسی دولتی در کشور را در قالب یک جمله بیان کنیم  اگر ).1378عراقی،
ولتـی بایـد در حـدود اعتبـارات مصـوب و بـه       ي دها دستگاهدارد همه مخارج  یمقانون اساسی جمهوري اسالمی ایران که بیان 

ین اسـتخدامی و  قـوان  برنامه و بودجه، قانون ی قوانین مربوطه از جمله قانون محاسبات عمومی،تمام موجب قانون پرداخت شود.
اداري از جمله قانون استخدام کشوري و قانون مدیریت خدمات کشوري و سایر قوانین مالی در بخش عمـومی بـر پایـه همـین     

هدف سیستم نظارت مالی کشور که در این پـژوهش بصـورت جـامع تبیـین      و .اند شدهصل قانون اساسی توسط مقنن نگاشته ا
تبیـین آن در قـوانین و    عـدم  خواهد شد رعایت این مهم است. محدودیت و ابهام در تعریف و شناسایی بحث حسابرسی دولتی،

جمله دالیلی است که محقق را در این کار پژوهشـی بـر آن    از حاسباتی،الخصوص قوانین و مقررات مالی و ممقررات کشور علی
ي پیش روي سیستم نظارتی کشور در خصوص ارتقاء کیفیت انجـام  ها چالشترین  یاساسبندي داشت که به شناسایی و اولویت

ف کرد که زیر نظر هریـک  توان تعری یمي نظارتی ها دستگاهیستم نظارتی کشور را طیف وسیعی از س حسابرسی دولتی بپردازد.
کنند و هر یک از آنان در ارتقاء کیفیت انجام حسابرسی دولتی و ایجاد انظباط مـالی   یمیه و قضاییه فعالیت مجر از قواي مقننه،

ه گذاري، چه از نظر اجرا و چي فراوانی چه از نظر قانونها تالش از پیروزي انقالب اسالمی ایران بعد دولت اشتراك عقیده دارند.
اي ممکن اسـت جهـت تحقـق اهـداف مـورد      ي عمدهها چالشاز نظر نظارت جهت تحقق این مهم صورت گرفته است اما هنوز 
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براین هدف این تحقیق پاسخ به ایـن  بنا قانون اساسی و سایر قوانین مرتبط وجود داشته باشد. 53الخصوص تحقق اصل نظرعلی
آیا این موانـع قابلیـت شناسـایی     و یفیت انجام حسابرسی دولتی و جود دارد؟است که آیا براستی موانعی جهت ارتقاء ک سؤاالت
در ایـن خصـوص از نظـر     کـه  راهکارهایی ممکن است جهت پوشش این موانع و برطرف کردن وجود داشـته باشـد؟   چه دارند؟

 ترین دستگاه نظارتی مالی بخش عمومی استفاده شده است. یعوسحسابرسان دیوان محاسبات به عنوان 
 

 ي تحقیقها هیفرض
 

 فرضیه یک:
 بین ضعف قانونی و ارتقاء کیفیت اجراي حسابرسی دولتی توسط سیستم نظارت مالی کشور رابطه وجود دارد.

 
 فرضیه دو:
و ارتقاء کیفیت اجراي حسابرسی دولتی توسط سیستم نظارت مـالی کشـور رابطـه وجـود      کنندهي نظارتها دستگاهبین ضعف 

 دارد.
 

 فرضیه سه:
و ارتقاء کیفیت اجراي حسابرسی دولتی توسط سیستم نظارت مـالی کشـور رابطـه وجـود      شوندهي نظارتها دستگاهعف بین ض

 دارد.
 

 فرضیه چهار:
 بین ضعف ساختاري و تشکیالتی و ارتقاء کیفیت اجراي حسابرسی دولتی توسط سیستم نظارت مالی کشور رابطه وجوددارد.

 
 فرضیه پنج:

 ي و ارتقاء کیفیت اجراي حسابرسی دولتی توسط سیستم نظارت مالی کشور رابطه وجود دارد.ریزبین ضعف سیستم بودجه
 

 فرضیه شش:
 اجتماعی و ارتقاء کیفیت اجراي حسابرسی دولتی توسط سیستم نظارت مالی کشور رابطه وجود دارد. -بین ضعف فرهنگی

 
 قلمرو پژوهش
 قلمرو موضوعی:
روي سیستم نظارت مالی کشور در جهت ارتقاء کیفیـت حسابرسـی دولتـی از دیـدگاه     بندي موانع اساسی پیششناسایی و رتبه

 حسابرسان دیوان محاسبات کشور.
 

 قلمرو مکانی:
 باشد. یمقلمرو مکانی این پژوهش دیوان محاسبات کشور 

 
 قلمرو زمانی:

 باشد. یم 1393قلمرو زمانی این پژوهش سال انجام تحقیق یعنی سال 
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 نوع و روش تحقیق
 تحقیق از نظر هدف روش

کـه محقـق در ایـن     چـرا  باشـد.  یمـ  کاربردي نتایج آوردن دست به آن پیامد که است کاربردي هدف، اساس بر حاضر تحقیق 
روي ارتقاء کیفیت انجام حسابرسـی دولتـی در سیسـتم    و موانع اساسی پیش ها چالشبندي تحقیق سعی در شناسایی و اولویت

 نظارتی کشور دارد.
 

 از نظر ماهیت و روش اجرا (نوع داده و نحوه اجرا) روش تحقیق
 آوريدنبـال جمـع   بـه  کـه  استپیمایشی  -توصیفی تحقیقات نوع از حاضر پژوهش اطالعات، آوريجمع چگونگی نظر نقطه از

 اسـت  یهمبستگ تحقیقات نوع از تحقیق این ،ماهیت و روش نظر از نقطه که ،است نظر مورد پدیده از مفصل و واقعی اطالعات
-همبسـتگی فـی   و روابـط  و متغیـر  چند واقعی، شرایطی در و خاص زمانی در تا دهد یم پژوهشگر اجازه به تحقیق اینچرا که 
 د.ده قرار و ارزیابی سنجش مورد را ها آن مابین

-بـراي جمـع  اي استفاده شده است و در بخش میـدانی  مطالعه کتابخانه از ژوهش، در این تحقیق جهت تدوین متون و ادبیات پ
 از پرسشنامه استفاده گردیده است. ها دادهآوري 

 
 جامعه آماري

و سایر کارشناسان فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور جمهوري اسالمی ایران جامعـه آمـاري    حسابرسان ،مستشاران مدیران،
 دهند. یمپژوهش حاضر را تشکیل 

 
 نمونه آماري

 ی به عنوان نمونه آماري پژوهش انتخاب گردیده است.از جامعه مورد نظر پژوهش افرادي بصورت تصادف
 

 مبانی نظري و پیشینه پژوهش
 نظارت و ساختار آن در کشور

 تعریف لغوي نظارت
) ذیل واژه مذکور، آن را به نگریسـتن در چیـزي بـا    14نامه (ج  در کتاب لغت» ادهخد«است و مرحوم » نظر«از ماده » نظارت«

ن بین مردم و فیصله دادن دعاوي ایشان، یاري دادن و مدد کردن و کمـک کـردن و نیـز بـه     تأمل، چشم انداختن، حکومت کرد
 ).1372،14(دهخدا، معناي چشم، بصر، دیده، فکر، اندیشه، تفکر، رویه، دقت، تأمل، تدبر، خیال، وهم، و اعتراض آورده است

 
 مفهوم نظارت

و اقدامات الزم براي جلوگیري از انحراف  ها آناز زمان اجراي  ها امهبرنها و  گیري یمتصمارزیابی  نظارت و کنترل عبارت است از:
 .)1385،56فروزنده،( ي برنامه و اصالح انحرافات پیش آمدهها هدفعملیات نسبت به 

 
 نظارت مالی

نسـبت   به طور خالصه اقداماتی است به منظور بررسی و تطبیق عملیات با برنامه و جلوگیري از انحرافات عملیات مالی دولـت "
 "ي تعیین شده در برنامه و تصحیح انحرافات مالیها هدفبه 
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و حقوق نقـش بسـزا دارنـد،     اقتصاد ي علمی مختلف از جمله مدیریت، حسابداري،ها رشتهاز آنجا که در زمینه امر نظارت مالی، 
ي هـا  شـاخص د هماهنگی میـان  توان گفت که یکی از فاکتورها و عوامل مهم در اثربخشی مطلوب نظارت مالی، وجوبنابراین می

مالحظه ابعاد مختلف سازماندهی شود تا اجراي  با باشد، لذا سامانه نظارت مالی در وهله نخست باید، یمي باال ها رشتهمرتبط با 
یرا در غیر اینصورت به لحاظ عملی شاهد دوگـانگی در نحـوه اعمـال نظـارت و     ز هر بعد زمینه اجراي ابعاد دیگر را فراهم نماید،

نتایج بدست آمده خواهیم بود. از این رو الزم است که مسائل و مشکالت مربوط به نظارت مالی از دیدگاه علـوم مختلـف مـورد    
بررسی قرار گیرند و آنگاه با تطبیق نتایج حاصله، معایب سامانه نظارت مالی موجود را اصالح یا با سامانه کارآمد آن را جایگزین 

 ).1384،172امامی،نمود (
 
 ارت مالی دولتنظ

 يهـا  نظـام  پیچیـدگی  لحـاظ  بـه  امـروزه  امـا  اسـت،  بـوده  اجتمـاعی  سیاسی يها نظام نوع در آشنا مفهوم یک نظارت، اگرچه
 را نظـارت  ضـرورت  و اهمیت ،ها فرصت و منابع این تخصیص عادالنۀ ضرورت و ،ها فرصت و منابع محدودیت مالی، قراردادهاي

 نظارت نحوة و نوع با مستقیمی رابطۀ اجتماعی، سیاسی يها نظام پویایی و کارآمدي ینکهضمن ا سازد. یم آشکار پیش از بیش
 زیـادي  هـاي  یهسـرما بخش  این در اینکه جهت به .است کشور هر مالی نظام در مهم يها بخش از یکی نیز دولتی بخش .دارد
 کـه  باشـد. چـرا   حراست و نظارت مورد ههموار معامالت دولتی، ي حوزه در بخصوص بخش این که دارد ضرورت و است نهفته
 هـاي  یازمندين حل براي کالن هاي یاستس به پاسخگویی در را دولت ناکامی مالی دولتی، عملیات و اموال از الزم حمایت عدم

و  هـا  ینههز کردن مند ضابطه اول باشد. یم توجه قابل اصلی محور دو در نظارت ضرورت .داشت خواهد دنبال به عمومی جامعه
 و نهادهـا  بینـی پـیش  دوم بوده و دولتی اموال حوزه به قانون خالف تعرضات مانع که دولتی قراردادهاي طریق از دولتی موالا

 سیستم جمله از و ها یستمس تمامی در همواره وجود با این باشند یم دارعهده را دولتی اموال فرایند بر نظارت که ییها سازمان
 به تعرض شاهد همواره رو ینا آید از وارد جدي آسیب و صدمه دولت مالی بدنه به دارد که دوجو دغدغه این ما سیاسی_اداري
 ).1390،1هستیم (حسینی و دیگران، و بوده دولتی اموال میل و حیف و ها استفاده سوء بخش و این

 بخـش،  ایـن  بر حاکم قوانین که کند یم ایجاب قراردادها قلمرو در دولتی مالی بخش بر وارد تهدیدهاي و خطرات از جلوگیري
 این باشند. دولتی قراردادهاي در مصرف ي نحوه و ضوابط این ناظر اجراي و شاهد تا نماید بینیپیش را مؤثري نظارتی سازوکار
 را فـراهم  آن اجرایـی  سالمت بستر و داشته دولتی قراردادهاي و اموال حوزه در مالی فساد از در پیشگیري مهمی نقش نهادها

 و مـؤثر  مـالی  يهـا  نظـارت  شود مرهون یم انجام اصالح هدف با که تغییراتی و نظام، هر در پیشرفت و موفقیت یرا ند. زآور یم
 و بوده متنوع ما نظام بدنه در یادشده نظارتی نهادهاي .اعمال شود گوناگون عناوین تحت و مختلف مراحل در که است کارآمد
مطـرح نمـوده اسـت     قـوه  سـه  هـر  در هـا  آن نظـارت  ي نحـوه  و نهادهـا  وصـیف ت بـا  نظـارت را  بحـث  مختلف اشکال در مقنّن

 ).2010(حسینی،
 

 اهداف نظارت مالی
خواهـد از   یمـ ي است که قوه مقننه به قوه مجریـه داده اسـت، بـدیهی اسـت، قـوه مقننـه       ا اجازهیت و مأموراز آنجا که بودجه، 

 توان اهداف اساسی نظارت بر بودجه را به شرح زیر بیان نمود: یمیت محوله آگاهی داشته باشد، بنابرین مأمورچگونگی اجراي 
 ي.گذار قانونو عملیات مالی دولت با مقاصد مجلس  ها پرداختها و  یافتدرین منظور قانون گذار، یعنی انطباق ) تأمالف
مصـوب تجـاوز نکـرده و    ي قطعی وتعهدات از اعتبـارات  ها پرداختهاي مالی یعنی اطمینان از اینکه میزان  یتمحدود ) حفظب

شـده در قـانون بودجـه مطابقـت      بینـی  یشپي ها وهدف ها برنامهطبق مقررات به عمل آمده باشد و اجراي عملیات با  ها پرداخت
 ).1376،11داشته باشد (فرزیب،
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 نظارت و حسابرسی دولتی در یک کالم
قـانون اساسـی    53بایستی به اصـل   یمیان کنیم اگر بخواهیم بحث نظارت و حسابرسی دولتی در کشور را در قالب یک جمله ب

ي دولتی بایـد در حـدود اعتبـارات مصـوب و بـه موجـب قـانون        ها دستگاهدارد همه مخارج  یمجمهوري اسالمی ایران که بیان 
جمله  پرداخت شود. تمامی قوانین مربوطه از جمله قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه، قوانین استخدامی و اداري از

قانون استخدام کشوري و قانون مدیریت خدمات کشوري و سایر قوانین مالی در بخش عمومی بر پایه همین اصل قانون اساسی 
 .اند شدهتوسط مقنن نگاشته 

 
 ساختار نظارت در کشور

چـرا بایـد در کشـور     قبل از تبیین ساختار نظارت در کشور ابتدا باید اهمیت نظارت در کشور را مورد بررسی قـرار داد و اینکـه  
 نظارت صورت پذیرد؟

دولت به عنوان یک کارفرماي بزرگ در کشور ما همواره بخش عظیمی از منابع را در اختیار دارد. منـابعی کـه اگـر بـه درسـتی      
را  تواند سبب شکوفایی و رونق اقتصادي گردد. در این بین منابع مالی سهم بیشتري از منابع در اختیار دولـت  یممدیریت شوند 

هاي اساسـی دولـت اعـم از چگـونگی      یتفعالدهند. هر ساله در سندي تحت عنوان قانون بودجه سنواتی مسیر کلی  یمتشکیل 
ي نظارتی حرکت دولت در مسیر مشـخص شـده در   ها دستگاهگردد. از دیدگاه  یمتحصیل منابع مالی و مسیر مصرف آن تبیین 
شود. سیستم نظارت مالی کشور همواره جهت رصد  یمنظمی مالی تلقی  یباز آن  قانون بودجه را انضباط مالی و هرگونه انحراف

گیـرد و   یمـ هاي مختلف نظارتی در قالـب نظـارت قبـل از خـرج، حـین خـرج و بعـد از خـرج را بکـار           یوهشهاي دولت  یتفعال
) بنابراین نظـارت  1393ران،گردد (انوري و دیگ یمي مربوطه و عموم مردم در این خصوص عرضه نهادهاي مختلف به ها گزارش

 توان از سه جنبه مورد بررسی قرار داد: یمهاي دولت در کشور را  یتفعالبر 
 
 نظارت توسط قوه مجریه (نظارت درونی) -1
 نظارت توسط قوه قضاییه -2
 نظارت پارلمانی)مقننه (نظارت توسط قوه  -3
 

 حسابرسی دولتی
ر کسی پوشیده نیست اما به رغم اهمیت زیاد، متأسفانه در ایران، توجـه الزم  ب ي عمومی و دولتی،ها بخشاهمیت حسابرسی در 

شـود   یمـ ي و تخصصی کمتر بـه آن اشـاره   ا حرفهي تحصیلی دانشگاهی و در مجالت ها دورهشود و حتی در  ینمبه این موضوع 
دولتی که مورد قبول اکثر کشورها  ). در عرصه بین الملل نیز تا به حال تعریف جامع و مانعی از حسابرسی1387،27(رحیمیان،

ي ایـن واژه در هـر کشـوري، بنـا بـه       محدودهي ارائه نشده است. درواقع، ا حرفهي ها انجمنباشد، از سوي مراجع با صالحیت یا 
مقتضیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی و چگونگی اعمال نظارت بر عملکـرد دولـت، بـا توجـه بـه قـوانین و مقـررات        

مالی و غیـر  _دولتهاي  یتفعالشود. امروزه در بعضی از کشورها، حسابرسی دولتی با طیف بسیار وسیع، همه  یمتعیین مربوط، 
گیرد و در برخی دیگر، محدود به رسیدگی به اعتبارات مصرف شده است. اکنون حسابرسی دولتـی ایـران، بـه     یممالی را در بر 

تی محدود است. در قوانین و مقررات مالی و محاسـباتی کشـور، تعریفـی از    موجب قوانین و مقررات موضوعی، به حسابرسی سن
توان آن را به اعتبار قوانین و مقـررات مـالی و محاسـباتی کشـور و عـرف حـاکم بـر         یمخورد و  ینمحسابرسی دولتی به چشم 

 رسـیدگی و ارزیـابی  «از ي اجرایی، اینگونه تعریف کرد: حسابرسـی دولتـی عبـارت اسـت     ها دستگاهي رسیدگی به حساب  یوهش
ي اجرایی و هر واحدي که ها دستگاهي کل کشور (تفریغ بودجه) و همچنین عملیات مالی  بودجهسامانمند صورتحساب عملکرد 

ي مالی و انطباق آن با ها صورتکنند. به منظور اظهارنظر نسبت به اقالم و ارقام  یمبه نحوي از انحا از بودجه کل کشور استفاده 
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هـاي بعمـل آمـده بـه      یبررسـ ي نتایج گزارش  ارائهسابداري، حسابرسی دولتی و قوانین و مقررات مالی و محاسباتی و موازین ح
 ).1378،19(حسینی عراقی،» مجلس شوراي اسالمی

ي عمرانی سازمان حسابرسی، حسابرسی دولتی بـه شـرح زیـر تعریـف     ها طرحدر تعریفی دیگر براساس دستورالعمل حسابرسی 
 شده است:

ي موسسه عمـومی، توسـط حسـابرس و بـه     ها کنترلو  ها حسابحسابرسی دولتی عبارت است از رسیدگی یا بررسی معامالت، 
 منظور اظهارنظر در این مورد است که:

 ي مالی انعکاس یافته است.ها گزارشو  ها صورتهاي مالی و اقتصادي طبق اصول متداول حسابداري دولتی در  یتفعال -الف
 ي عملی ناظر بر رعایت قوانین و مقررات از کفایت الزم برخوردار است.ها روشو  ها کنترل -ب
ی و فیزیکـی)،  انسـان  دستگاه اجرایی از کارایی الزم مشتمل بر پیشرفت مناسب فیزیکی کار، استفاده بهینه از منـابع (مـالی،   -ج

و  هـا  گـزارش ي بموقـع اطالعـات و    ارائـه ، حفاظت ازمدارك مـالی و  ها طرححرکت صحیح به سمت تحقق اهداف کیفی و کمی 
 ).1376ي حسابرسی،استانداردهاهاي تکمیل شده برخوردار است (کمیته تدوین  ییداراتحویل و تحول بموقع 

 
 هدف حسابرسی دولتی

 ، بـه منظـور اطمینـان یـافتن از چنـین     ها آنهاي  یتفعالي اجرایی در زمینه ها دستگاههدف حسابرسی دولتی، ارزیابی عملکرد 
 مواردي است:

 ي مالی به روش منصفانه و قابل قبول.ها صورتي  ارئهصحت و سقم عملیات مالی و  -1
 رعایت قوانین و مقررات؛ اعم از مالی، محاسباتی و عملیاتی. -2
 ها. ییداراحراست واستفاده بجا و مطلوب از  -3
 کارایی قوانین و مقررات اداري و مالی. -4
 در نیل به اهداف. ها برنامهاجراي رعایت صرفه و صالح در  -5
 استفاده مؤثر و کارا از امکانات، وسایل و تجهیزات. -6
 شده.میزان و درصد تحقق اهداف از پیش تعیین -7
 ي صالحیت دار.ها مقامي تهیه و ارائه شده در طول سال براي ها گزارشصحت وکفایت  -8
 هاي آتی. یزيربرنامهي شده براي آور جمعاستفاده از منابع و ماخذهاي  -9

ي اجرایی با توجه به اهـداف  ها دستگاهها، عملیات مالی و اداري  یتفعالهدف حسابرسی دولتی، به طور کلی، رسیدگی و ارزیابی 
یـین نقـاط قـوت و ضـعف در مراحـل اجـراي       تع هاي مصوب، یمشدر قالب خط  ها برنامه، تجزیه وتحلیل پیشرفت ها آنقانونی 
است، تا با توجه به نتایج حاصل از شناخت نقاط قوت و ضـعف اجـراي عملیـات و     ها آني مدیریت مربوط به ها روشو  ها برنامه

ي آینده مورد توجه قـرار گیـرد و بـراي    ها برنامهي مدیریت، در ها روشیارهاي تعیین شده در اصالح وبهبود معمیزان انحراف از 
ي ها برنامهها و  یریتمدتعیین شده به موقع گام برداشته و اصالح و بهبود رفع نقاط ضعف اجراي عملیات و انحراف از معیارهاي 

 ).1378،19را در پی آورد. (حسینی عراقی، ها آن
1 

 عوامل مربوط به کیفیت اجراي حسابرسی دولتی از دیدگاه محققین مختلف
 ) سه عامل اساسی کیفیت حسابرسی دولتی را اینگونه بیان نمود:2005( 1ژاو

 یکی از قبیل:عوامل تکن -1
 صالحیت حرفه اي حسابرسی -

                                           

- ١  Zhou Yarong 
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 اندازه حسابرس -
 زمان انجام حسابرسی -
 عوامل مربوط به استقالل حسابرس از قبیل: -2
 حق الزحمه حسابرسی -
 شهرت حسابرسی -
 ساختار سازمانی موسسه حسابرسی -
 عوامل مدیریتی از قبیل: -3
  گیري صحیح مدیریتی یمتصم -
 توسط مدیریت سازمان کنترل نتایج اصالحی -

در مطالعات تجربی دیگر برخی از محققین یک یا دو عامل را بـه عنـوان عامـل یـا عـوال کیفیـت انجـام حسابرسـی دولتـی در          
-اندازه   ) از زمان انجام حسابرسی به عنوان شاخص2010و دیگران ( 2تحقیقات خود مورد استفاده قرار دادند از این بین سایتو

) بیان نمود که سابقه علمی حسابرس، تجربـه  2007( 3حسابرس دولتی در پژوهش خود استفاده نمودند. ما گیري کیفیت انجام
) اسـتقالل  2011و دیگـران ( 4 ي حسابرسی دولتـی مـرتبط هسـتند. بـالم    ور بهرهاي وي بطور قابل توجهی با و صالحیت حرفه

) در مـورد  2009(5حسابرسی دولتی معرفی نمودند. ملو  حسابرس و عوامل محیطی حسابرسی را به عنوان معیار ارتقاي کیفیت
 ي سیاسی و استقالل حسابران دولتی به بحث پرداخت.ها رقابت

 )2010،4حسابرسی دولتی در انگلستان، سوئد و کانادا: (ژاو یارنگ و دیگران،
 انگلستان:

ي ور بهـره سـی بـر اسـاس اقتصـاد و     حسابر مؤسسـات هدف اصلی حسابرسی دولتی انگلستان ارائه اطالعات مستقل و گسترش 
ي اصلی مختلف از قبیل بخش درآمد، بخش هزینه و مدیریت منابع و... است. هدف دوم طـرح پیشـنهادها و همچنـین    ها بخش

حسابرسـی در ایـن خصـوص اسـت.      مؤسساتي اقتصادي و تشویق و کمک به ور بهرهي مالی و افزایش ها کنترلمیزان افزایش 
 شود. یمي و کارایی را شامل ور بهرهاد، هدف حسابرسی نیز اقتص

 سوئد:
 هدف اصلی حسابرسی دولتی سوئد تشخیص بهتر اهداف مورد انتظار و بهبود کیفیت خدمات بخش عمومی است.

 
 کانادا:

نامند. هدف  یمحسابرسی دولتی کانادا ترکیبی از حسابرسی مالی با حسابرسی عملکردي دولت است که آن را حسابرسی جامع 
 ی حسابرسی دولتی شامل این است که:اصل
 واقعی است؟ مؤسسات) آیا محاسبات حسابداري 1
 کنند؟ یمحسابرسی مقررات قانونی را دنبال  مؤسسات) آیا 2
 ؟اند درستي حسابرسی کامل و ها ثبت) آیا 3

                                           
2  -  Saito 

3  -  ma 

4  -  Blume 

5 - melo 
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 ) آیا حسابرسی دولتی براي حفاظت از اموال عمومی مفید هستند؟4
 یرگذار است؟تاثزیست و توسعه پایدار  ) آیا حسابرسی دولتی بر محیط5
 ) و..6
 

 پیشینه پژوهش:
 پیشینه داخلی:

) به بررسی نقش نهادهاي نظـارت و کنتـرل در پیشـگیري از فسـاد اداري در کشـور پرداخـت نتـایج ایـن         1390پور ( يمهدو -
شیوه پیشگیري، نظارت و کنتـرل اسـت؛   پژوهش حاکی از این است بهترین راه مقابله با فساد، پیشگیري از آن و تاُثیرگذارترین 

درواقع در چنین روشی، عوامل و نهادهاي متصدي پیشگیري به طور مستقیم یا غیر مستقیم، در صحنه یا محیطـی کـه امکـان    
ي نظـارت و کنتـرل در پیشـگیري از    نهادهایري جرم وجود دارد، حضور دارند. در این مقاله به این نوشتار، بررسی نقش گ شکل

با نظارت و کنترل، عرصه را براي کسانی کـه درصـدد    نهادهادهد که این  یمنشان  آمده دستاري در ایران است. نتایج بفساد اد
 کنند. یمارتکاب فساد اداري هستند، تنگ کرده و از وقوع آن پیشگیري 

بررسـی قـرار داد. وي در    ) محاسن و معایب نظارت مالی توسط دیوان محاسبات در نظام حقوقی ایران را مورد1390غفاري ( -
اولیه براي اصـالح امـور و جلـوگیري از وقـوع      يها امر نظارت در هر حاکمیتی از ضرورتپژوهش خود این چنین بیان نمود که 

دینی و شریعت اسالم داشته و از مبانی مستحکم عقلی نیز برخـوردار اسـت. از جملـه ایـن      يها انحراف است که ریشه در آموزه
شـرایط و سـاز و کـار الزم، طراحـی، تـدوین و       نظارت مالی است که در آن به منظور ایجاد نظم و انضباط مالی، ها، نظام نظارت

قانون اساسی، زیر نظـر   55و  54اسالمی ایران دیوان محاسبات کشور بر اساس اصول  . در جمهوريشود یبموقع اجرا گذاشته م
کـه بـه    ییهـا  دولتـی و سـایر دسـتگاه    يها ها، مؤسسات، شرکت خانهوزارت يها مجلس شوراي اسالمی تشکیل و به کلیه حساب

و گزارش تفریغ بودجه هر سال بـه انضـمام    نماید یرسیدگی یا حسابرسی م کنند ینحوي از انحاء از بودجه کل کشور استفاده م
 گردد. ینظرات کارشناسی دیوان به مجلس شوراي اسالمی تسلیم م

ترین معایب نظارت مالی توسـط دیـوان محاسـبات را از نظـر حقـوقی مـورد        یاساسن و ین محاستر مهممحقق در پژوهش خود 
 بررسی قرار داد.

ي دولتی در ایران، به تبیین مشکالت حسابرسـی  ها شرکتنامه خود با عنوان بررسی حسابرسی  یانپا) در 1390میر فصیحی ( -
 پرداخت. ها شرکتمربوط به این 

اي حسـابداري و   ست مفاهیم اساسی، استانداردها و نیز اصول و موازین حسابرسی کـه توسـط مجـامع حرفـه    در این بررسی نخ
ـ  ییدحسابرسی تدوین و تأ عنـوان راهنمـاي قابـل اطمینـانی در توجیـه عملیـات       ه شده است مورد بحث قرار خواهد گرفت تا ب

مـورد اجـرا و    يهـا  یرد. براي تحقیـق در خصـوص روش  مورد استفاده قرار گ گردد یحسابرسی که از طریق این شرکت اعمال م
اثـر بـودن    حسابرسی عملی این شرکت از روش مشاهده عینی استفاده شده است. نتیجه حاصـل از ایـن بررسـی حـاکی از کـم     

 انجام شده یا عدم توفیق حسابرسی است و همانگونه که قبالً نیز اشاره شد این امر بدلیل اینست کـه حسابرسـی   هاي یحسابرس
نماینـد   اي اداره و انجام شود و مسئولیتی که گزارش حسابرسی را دریافت می صورتی کامالً حرفهه دولتی نتوانسته ب يها شرکت

از هر دوجنبه) عدم آشنایی کافی (علت اصلی بروز اشکاالت فوق  نمایند. چنان که باید جدي تلقی نمی اظهارنظرهاي مزبور را آن
دولتـی نتیجـه الزم را بدسـت     يهـا  ها توجه به الزامات قانونی موجود بـراي حسابرسـی شـرکت   با هدف حسابرسی است زیرا تن

 .که برمبناي فوق استوار باشد بجز رفع تکلیف قانونی سود دیگري دربرنخواهد داشت هایی یدگیو بنابراین رس دهد ینم
این مقاله بـا توجـه بـه جایگـاه      در قرار داد.). نقش نظارت در استقرار و تقویت فرهنگ پاسخگو را مورد تحلیل 1393صادقی (-

هـا و   اداري و خواسـته  يهـا  ها در زندگی اجتماعی، نقش عامل نظارت را در پویایی و بهسازي روند پاسـخگویی دسـتگاه   سازمان
 نظـر را از تحقق پاسـخگویی، مـدل مـورد     يها ، ابعاد رویکردها و راهها یژگیمطالبات مردم، مورد بحث قرار داده و با برشمردن و

نویسـنده بـا تأکیـد ببیشـتر بـر مقولـه        ارائـه داده اسـت.   هـا  سازمانافزایش پاسخگویی  توالی تأثیرات نظارت بر توانمندسازي و
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و توانمندسـازي سـازمانی    ها یهخودنظارتی، از افزایش قابلیت نقدپذیري، یادگیري مستمر سازمان یادگیرنده، بهسازي منابع و رو
که محصول آن افزایش توان پاسخگویی، جلب اعتمـاد   برد یمر نظارت بر عملکردها و روندهاي اداري، نام مبه عنوان پیامدهاي ا

 و رضایت مردم و افزایش اقتدار نظام خواهد بود.
 

 پیشینه خارجی
مالکیت یر تأثبا عنوان مالکیت دولت: اندازه و حق الزحه حسابرس، در یک پژوهش تجربی به مطالعه  در پژوهش )2013(6لی  -

ها نشـان   در کشور چین پرداخت. یافته 2008تا  2001ي ها سالگذاري حسابرسی بر اساس اطالعات بین  یمتقدولتی بر رفتار 
نتـایج همچنـین    انـد  شـده ي غیر دولتی متحمـل هزینـه حسابرسـی کمتـري     ها بنگاهي دولتی در مقایسه با ها بنگاهدهد که  یم

 باشد. یمنوع بنگاه دولتی و اندازه موسسه حسابرسی  وجود رابطه معنا دار بین دهنده نشان
ي پانلی ایـالتی چـین،   ها دادهحسابرسی دولتی و کنترل فساد: شواهدي از  ) در پژوهشی با عنوان2012و همکاران (7 لئوژین  -

حسابرسـی محلـی چـین در دو بخـش      مؤسسـات در مورد چگونگی نحوه مهار فساد اداري توسـط حسابرسـی دولتـی و نقـش     
 حسابرسی دولتی و کنترل فساد اداري پرداختند. در این پژوهش دو فرضیه به شرح زیر مطرح گردید:

 حسابرسی محلی چین رابطه مثبتی با شدت فساد بخش عمومی در ایالت دارد. مؤسساتتعداد تخلفات کشف شده توسط  -1
 یرگذار است.تاثی در کاهش فساد اداري حسابرس مؤسساتتالش حسابرسان دولتی و  -2

 محققین دراین تحقیق یک مدل رگرسیون ارائه نمودند که نتایج حکایت از پذیرش هر دو فرضیه دارد.
) به بررسی کیفیت حسابرسی دولتی در انگلستان و ولز پرداختند. هدف پژوهش آنان ارائه مـدلی بـرا   2012و همکاران ( 8گري-

ي عمـده اي در کیفیـت   هـا  تفـاوت در انگلستان و ولز بود. پرسش کلیدي این پژوهش این اسـت کـه   آزمایش حسابرسی دولتی 
 حسابرسی ارائه شده وجود دارد؟

 ي کیفیت حسابرسی با تعداد مخاطبین حسابرسی دولتی و نوع حکومت محلی رابطه دارد.ها تفاوتدهد که  یمنتایج نشان 
، بـه  دولتـی  گزارش حسابرسی بررسی :ها دادهامنیت مرکز  در کلیدي مسائلان ) در پژوهشی با عنو2011همکاران (و  9کینس-

 تجزیـه و تحلیـل  در این پژوهش بـه   ها آنکلیدي در ارتباط با مراکز داده در ایالت متحده آمریکا پرداختند.  انداز چشمارائه یک 
در این پژوهش که حاصل  ها آنپرداختند  ریکاایاالت متحده آم در دولتی مراکز داده ازدولتی  گزارش حسابرسی چهار اکتشافی

این تحقیق بـه لحـاظ فـراهم     ها آنرا تبیین کردند. از نظر  ها دادهمطالعات گزارشات حسابرسان دولتی بود اهمیت امنیت مراکز 
 گیرد. تواند مورد استفاده شاغلین این بخش و نیز دانشگاهیان مربوطه قرار یمي اطالعاتی ها دادهنمودن امنیت مراکز 

) به بررسی حسابرسی عملکردي دولت چین و توسعه پایدار پرداختند، محققین بـا اسـتفاده از   2010همکاران (و 10ژاو یارنگ  -
 رشد اقتصادي و توسعه پایدارو حسابرسی عملکرد دولتی چین پرداخت.تجربه کشورهاي بزرگ غربی به بحث پیرامون 

 
 اعتبار یا روایی و اعتماد یا پایایی

 بار یا رواییاعت

                                           
6  - Li Liu 

7  -  Jin Liu 

8  -  Gary 

9  -  Kenneth 

10  -  Zhou Yarong 
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آید، از جمله اعتبار صوري و اعتبار تجربی. در ایـن تحقیـق از اعتبـار صـوري      یمي مختلف به دست ها صورتاعتبار یا روایی به 
یابد که تـا حـد امکـان،     یمي درست دست ها شاخصاستفاده شده است. فایده این روش آن است که تحقیق به همان نسبت به 

نهـد (سـاروخانی،    یمـ طـور کـه هسـت بـه سـنجش و ارزشـیابی       اسـت و خـود، واقعیـت را آن    فارغ از ارزش هاي خاص محقق
1380،139.( 

ي استاندارد و تحقیقات پیشین که زیر نظر اساتید مجـرب اسـتفاده و اجـرا    ها پرسشنامههاي مناسب را از به همین منظور گویه
شنامه طرح شـده را بـه متخصصـان و اهـل فـن نشـان داده و از       یم و در نهایت پرسا داده، استخراج و مورد استفاده قرار اند شده

 35هاسـت کـه تعـداد     یهفرضیم. این پرسشنامه داراي سؤاالت مربوط به بخش ا گرفتهبراي اصالح پرسشنامه مدد  ها آننظرات 
 ي استاندارد متعددي استفاده شده است.ها پرسشنامهباشد که هر یک از متغیرها از سؤاالت  یمسؤال 

 
 د یا پایاییاعتما

تـوان بـه اجـراي دوبـاره (روش      شود کـه از آن جملـه مـی    کار برده میهاي مختلفی به براي محاسبه ضریب قابلیت پایایی شیوه
کردن سئواالت پرسشـنامه و محاسـبه همبسـتگی نمـرات دو دسـته) و      بازآزمایی)، روش موازي (همتا)، روش تصنیف (دو نیمه

لفـاي کرونبـاخ بـا فرمـول زیـر      آو با استفاده از آزمون  spssافزار  توان از نرم د. همچنین میسون اشاره کر روش کورد و ریچارد
 باشد بیانگر قابلیت اعتماد بیشتر پرسشنامه است. تر یک% نزد100پایایی پرسشنامه را سنجید که هرچه درصد بدست آمده به 

 
 ) آلفاي کرونباخ2-3جدول (

 ضریب پایایی ابعاد متغیر

روي سیستم نظارت مالی اسی پیشموانع اس
کشور در جهت ارتقاء کیفیت حسابرسی 

 دولتی
 

 0.815 عوامل قانونی

 0.890 کنندهي نظارتها دستگاهعوامل 

 0.761 شوندهي نظارتها دستگاهعوامل 

 0.847 عوامل ساختاري و تشکیالتی

 0.833 ریزيعوامل سیستم بودجه

 0.835 اجتماعی -عوامل فرهنگی

 
 ي آماري استفاده شدهها آزمون

بنـدي  بنـدي عوامـل از آزمـون رتبـه    بندي و رتبهو براي اولویتT ها از آزمون یهفرضدر این پژوهش جهت آزمون رد یا پذیرش 
 گرفته شده است فریدمن بهره

 
 ي آماري پژوهشها آزموننتایج حاصل از 

 ):K-S( رونوفیاسم-آزمون نرمال بودن کلوموگروف
 اسـتفاده گردیـده اسـت.    )K-S( یرونوفاسم-یرهاي پژوهش از آزمون کلوموگروفمتغهش جهت آزمون نرمال بودن در این پژو

 باشد: یمنتایج این آزمون به شرح جدول زیر  که
H0: یر داراي توزیع نرمال است.متغ 
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H1.متغیر داراي توزیع نرمال نیست : 
 

 )K-Sآزمون ( جی) نتا11-4جدول (
 سطح K-Sره آما عنوان متغیر ردیف

 معنی دار
 نتیجه یید فرضیهتأ

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 عوامل قانونی
 کنندهي نظارتها دستگاهعوامل 
 شوندهي نظارتها دستگاهعوامل 

 عوامل ساختاري و تشکیالتی
 ریزيعوامل سیستم بودجه

 اجتماعی -عوامل فرهنگی

1.906 
0.726 
1.136 
1.632 
0.982 
1.731 

0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 

H0 
H0 
H0 
H0 
H0 
H0 

 نرمال است
 نرمال است
 نرمال است
 نرمال است
 نرمال است
 نرمال است

  
 فرضیه اول تحقیق 

 عنوان فرضیه:
 ».بین ضعف قانونی و ارتقاء کیفیت اجراي حسابرسی دولتی توسط سیستم نظارت مالی کشور رابطه معناداري وجوددارد«

H0حسابرسی دولتی توسط سیستم نظارت مالی کشور رابطه معناداري وجود ندارد : بین ضعف قانونی و ارتقاء کیفیت اجراي. 
H1بین ضعف قانونی و ارتقاء کیفیت اجراي حسابرسی دولتی توسط سیستم نظارت مالی کشور رابطه معناداري وجود دارد :. 

 
 ) نتایج حاصل از تحلیل مدل معادالت ساختاري فرضیه اول12-4جدول(

 نتیجه آزمون متغیر مستقل متغیر وابسته Tدار مق ضریب استاندارد
اجرا با کیفیت حسابرسی  13.270 0.81

ي ها دستگاهدولتی توسط 
 نظارتی

 H0رد  عوامل قانونی

بنـابراین   .گـردد  یمواقع  H1 باشد، آماره آزمون در ناحیه یم 1.96از  تر بزرگ)، که 13.270به دست آمده ( Tبا توجه به مقدار  
بین ضعف قانونی و ارتقاء کیفیت اجراي حسابرسی دولتی توسط سیستم نظـارت مـالی   % 81ه گرفت که به میزان توان نتیج یم

 .کشور رابطه معناداري وجود دارد
 

 تحقیق فرضیه دوم
 عنوان فرضیه:

کننده و ارتقاء کیفیت اجـراي حسابرسـی دولتـی توسـط سیسـتم نظـارت مـالی کشـور رابطـه          ي نظارتها دستگاهبین ضعف «
 ».معناداري وجود دارد

H0 کننده وارتقاء کیفیت اجراي حسابرسی دولتی توسـط سیسـتم نظـارت مـالی کشـور رابطـه       ي نظارتها دستگاه: بین ضعف
 .معناداري وجود ندارد

H1 کننده وارتقاء کیفیت اجراي حسابرسی دولتی توسـط سیسـتم نظـارت مـالی کشـور رابطـه       ي نظارتها دستگاه: بین ضعف
 .جود داردمعناداري و
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 ) نتایج حاصل از تحلیل مدل معادالت ساختاري فرضیه دوم13-4جدول(

 نتیجه آزمون متغیر مستقل متغیر وابسته Tمقدار  ضریب استاندارد
اجرا با کیفیت حسابرسی  17.685 0.89

ي ها دستگاهدولتی توسط 
 نظارتی

-ي نظارتها دستگاهعوامل 
 کننده

 H0رد 

بنـابراین   .گـردد  یمـ واقع  H1 باشد، آماره آزمون در ناحیه یم 1.96از  تر بزرگ)، که 17.685ست آمده (به د Tبا توجه به مقدار 
و ارتقاء کیفیت اجـراي حسابرسـی دولتـی توسـط      کنندهي نظارتها دستگاهبین ضعف % 89توان نتیجه گرفت که به میزان  یم

 .سیستم نظارت مالی کشور رابطه معناداري وجود دارد
 

 تحقیق فرضیه سوم
 عنوان فرضیه:

شونده و ارتقاء کیفیت اجـراي حسابرسـی دولتـی توسـط سیسـتم نظـارت مـالی کشـور رابطـه          ي نظارتها دستگاهبین ضعف «
 ».معناداري وجود دارد.

H0:  شونده و ارتقاء کیفیت اجراي حسابرسی دولتی توسط سیسـتم نظـارت مـالی کشـور رابطـه      ي نظارتها دستگاهبین ضعف
 ود ندارد.معناداري وج

H1:  شونده و ارتقاء کیفیت اجراي حسابرسی دولتی توسط سیسـتم نظـارت مـالی کشـور رابطـه      ي نظارتها دستگاهبین ضعف
 معناداري وجود دارد.

 
 ) نتایج حاصل از تحلیل مدل معادالت ساختاري فرضیه سوم14-4جدول(

 نتیجه آزمون متغیر مستقل متغیر وابسته Tمقدار  ضریب استاندارد
اجرا با کیفیت حسابرسی  8.587 0.67

ي ها دستگاهدولتی توسط 
 نظارتی

-ي نظارتها دستگاهعوامل 
 شونده

 H0رد 

بنـابراین   .گـردد  یمـ واقع  H1 باشد، آماره آزمون در ناحیه یم 1.96از  تر بزرگ)، که 8.587به دست آمده ( Tبا توجه به مقدار 
شونده و ارتقاء کیفیت اجـراي حسابرسـی دولتـی توسـط     ي نظارتها دستگاه بین ضعف% 67توان نتیجه گرفت که به میزان  یم

 سیستم نظارت مالی کشور رابطه معناداري وجود دارد.
 

 تحقیق فرضیه چهارم
 عنوان فرضیه:

بین ضعف ساختاري و تشکیالتی و ارتقاء کیفیت اجراي حسابرسی دولتی توسط سیستم نظارت مالی کشور رابطـه معنـاداري   «
 ».د.وجود دار

H0 :»        بین ضعف ساختاري و تشکیالتی و ارتقاء کیفیت اجراي حسابرسی دولتـی توسـط سیسـتم نظـارت مـالی کشـور رابطـه
 معناداري وجود ندارد.
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H1 :»        بین ضعف ساختاري و تشکیالتی و ارتقاء کیفیت اجراي حسابرسی دولتـی توسـط سیسـتم نظـارت مـالی کشـور رابطـه
 معناداري وجود دارد.

 
 

 ) نتایج حاصل از تحلیل مدل معادالت ساختاري فرضیه چهارم15-4جدول(
 نتیجه آزمون متغیر مستقل متغیر وابسته Tمقدار  ضریب استاندارد

اجرا با کیفیت حسابرسی  10.585 0.76
ي ها دستگاهدولتی توسط 

 نظارتی

عوامل ساختاري و 
 تشکیالتی

 H0رد 

بنـابراین   .گـردد  یمواقع  H1 باشد، آماره آزمون در ناحیه یم 1.96از  تر بزرگ)، که 10.585به دست آمده ( Tبا توجه به مقدار 
بین ضعف ساختاري و تشـکیالتی و ارتقـاء کیفیـت اجـراي حسابرسـی دولتـی توسـط        % 76توان نتیجه گرفت که به میزان  یم

 سیستم نظارت مالی کشور رابطه معناداري وجود دارد.
 

 تحقیق فرضیه پنجم
 عنوان فرضیه:

ریزي و ارتقاء کیفیت اجراي حسابرسی دولتی توسط سیستم نظارت مـالی کشـور رابطـه معنـاداري     ن ضعف سیستم بودجهبی«
 وجوددارد.

H0ریزي و ارتقاء کیفیت اجراي حسابرسی دولتی توسط سیستم نظارت مالی کشور رابطه معنـاداري  : بین ضعف سیستم بودجه
 وجود ندارد.

H1 :»ي و ارتقاء کیفیت اجـراي حسابرسـی دولتـی توسـط سیسـتم نظـارت مـالی کشـور رابطـه          ریزبین ضعف سیستم بودجه
 معناداري وجود دارد.

 
 

 ) نتایج حاصل از تحلیل مدل معادالت ساختاري فرضیه پنجم16-4جدول (
 نتیجه آزمون متغیر مستقل متغیر وابسته Tمقدار  ضریب استاندارد

اجرا با کیفیت حسابرسی  9.987 0.73
ي ها دستگاهتوسط دولتی 

 نظارتی

 H0رد  ریزيعوامل سیستم بودجه

بنـابراین   .گـردد  یمـ واقـع   H1 باشد، آماره آزمون در ناحیه یم 1.96از  تر بزرگ)، که 9.987به دست آمده ( Tبا توجه به مقدار 
دولتی توسط سیسـتم   ریزي و ارتقاء کیفیت اجراي حسابرسیبین ضعف سیستم بودجه% 73توان نتیجه گرفت که به میزان  یم

 نظارت مالی کشور رابطه معناداري وجود دارد.
 

 تحقیق فرضیه ششم
 عنوان فرضیه:
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اجتماعی و ارتقاء کیفیت اجراي حسابرسی دولتی توسط سیستم نظـارت مـالی کشـور رابطـه معنـاداري       -بین ضعف فرهنگی«
 وجود دارد.

H0 :رسی دولتی توسط سیستم نظارت مالی کشور رابطـه معنـاداري   اجتماعی و ارتقاء کیفیت اجراي حساب -بین ضعف فرهنگی
 وجود ندارد.

H1 :»اجتماعی و ارتقاء کیفیت اجراي حسابرسی دولتی توسط سیستم نظارت مالی کشور رابطه معناداري  -بین ضعف فرهنگی
 وجود دارد.

 

 
 

 ) نتایج حاصل از تحلیل مدل معادالت ساختاري فرضیه ششم17-4جدول(
 نتیجه آزمون متغیر مستقل متغیر وابسته Tمقدار  داردضریب استان
اجرا با کیفیت حسابرسی  8.351 0.66

ي ها دستگاهدولتی توسط 
 نظارتی

 H0رد  اجتماعی -عوامل فرهنگی

 بنـابراین  .گـردد  یمـ واقع  H1 باشد، آماره آزمون در ناحیه یم 1.96از  تر بزرگ)، که 8.351به دست آمده ( Tبا توجه به مقدار 
اجتماعی و ارتقاء کیفیت اجراي حسابرسی دولتی توسـط سیسـتم    -بین ضعف فرهنگی% 66توان نتیجه گرفت که به میزان  یم

 نظارت مالی کشور رابطه معناداري وجود دارد.
 

 بندي فریدمننتایج آزمون رتبه
عوامل بر کیفیت اجراي حسابرسی دولتی با توجه به نتایج معادالت ساختاري و نتایج آزمون فریدمن میزان اثرگذاري هر یک از 

گیري کـرد کـه عوامـل    توان نتیجه یمتوسط سیستم نظارت مالی کشور، ترتیب هر یک از این عوامل در جدول زیر آمده است: 
 نسبت به عوامل دیگر در اولویت اول قرار دارد. 4.73کننده با میانگین رتبه ي نظارتها دستگاه

 
 آزمون رتبه بندي فریدمن ) نتایج حاصل از18-4جدول (

 رتبه ها رتبهمیانگین  عامل
 2 3.4 عوامل قانونی

 1 4.73 کنندهي نظارتها دستگاهعوامل 
 5 1.21 شوندهي نظارتها دستگاهعوامل 

 3 2.24 عوامل ساختاري و تشکیالتی
 4 2.14 ریزيعوامل سیستم بودجه

 6 1.28 اجتماعی -عوامل فرهنگی

 
 

 هادهاي کاربردي:و پیشن ها هیتوص
 و... کاهش یابد. ها دستورالعمل، ها بخشنامهوزیران، *دامنه گسترده مربوط به تعدد قوانین و مقررات، مصوبات هیات

 نظر مقنن قرار گیرد.*امکان انجام نظارت قبل از اجرا به لحاظ عوامل قانونی تسهیل گردد و این مهم مد
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ي هـا  دسـتگاه محاسباتی کشور بر مباحث گزارشگري و پاسخگویی عملکردي دولـت و   * توجه و تمرکز قوانین و مقررات مالی و
 کرد اعتبارات معطوف گردد.دولتی تا بحث هزینه

بـر   نظـارت  روز نمـودن قـوانین قـدیمی،   بـه  *در تصویب قوانین عوامل نظیر نظر حسابرسان و بازرسان و کارشناسـان مربوطـه،  
 ها به لحاظ قانونی و... مورد توجه قرار گیرد. دگییرسیش دامنه افزا هاي مدیران، ییدارا

 ي نظارتی در دستور کار قرار گیرد.ها دستگاهو دانش بازرسان و حسابرسان  سواد * باال بردن سطح معلومات،
هـاي تکـراي و    یحسابرسـ ي نظارتی و افزایش انگیزه در آنان به علت عـدم  ها دستگاه* توجه به خالقیت حسابرسان و بازرسان 

ي نظـارتی  هـا  دستگاهریزي حسابرسی مورد توجه مسئولین ستوري و افزایش اختیارات حسابرسان در انتخاب موضوع و برنامهد
 قرار گیرد.
ي جدیـد  هـا  روشمحور نمـودن امـر نظـارت، جهـت بکـارگیري      ي نظارتی به مباحث نوین فناوري و پژوهشها دستگاه* توجه 

 پذیر و...نظارتی و شناسایی نقاط آسیب
 ي نظارتی.ها دستگاهبندي این نیازها توسط سنجی نظارتی در کشور و اولویت* نیاز

ي نظارتی از حیث منابع مالی و کمبود نیروي انسانی سبب شده است که وقـت و انـرژي مـدیران    ها دستگاهمطلوب * وضعیت نا
 گردد. یمیازها پیشنهاد نبنابراین پوشش این بیشتر صرف رسیدگی به اوضاع داخلی دستگاه خود باشد تا نظارت  ها دستگاهاین 

 *تدوین استانداردها و معیارهاي دقیق، واقعی، منصفانه و کارشناسی شده جهت نظارت و حسابرسی.
و متعاقـب آن تضـعیف    هـا  آني کنترلی در چـارت سـازمانی   ها پستي دولتی و عدم ایجاد ها دستگاه* ضعف در ساختار اداري 
ي اجرایـی پیرامـون موضـوع پـژوهش اسـت کـه       ها دستگاهسابرسی داخلی از جمله موانع اساسی در سیستم کنترل داخلی و ح

 گردد. یمپوشش آن پیشنهاد 
ي اجرایی جهت تسهیل در امـر نظـارت و گـردآوري شـواهد     ها دستگاهالخصوص اطالعات مالی ي اطالعاتی علیها بانک* ایجاد 

 ي نظارتی شود.ها دستگاهو وقت  يانرژ جویی در منابع،مورد نیاز که موجب صرفه
الخصـوص قـوانین و مقـررات    ي اجرایی به مباحث قانونی مربوطـه علـی  ها دستگاهین و کارشناسان معاون * تسلط کافی مدیران،

 ي مختلف آموزشی.ها دورهمالی از طریق ایجاد 
در برخورد با متخلف بعلـت عـدم وجـود     ي اجراییها دستگاهي سازمانی و افزایش توانایی ها پستمحور نمودن واگذاري *ضابطه
 ي اجرایی.ها دستگاهمندي در ساختار رابطه

 ي نظارتی.ها دستگاه* تفکیک صحیح و کارشناسانه وظایف بین 
 .ها آني نظارتی، کارکنان، بازرسان و ناظران ها دستگاه * استقالل هرچه بیشتر

 بسته به دولت، چابکسازي سیستم اجرا جهت تسهیل امر نظارت.ي واها سازمانو  ها بنگاه*کاهش قلمرو دولت و پرشماربودن 
 

 ي نظارتی در محاکم قضایی.ها دستگاهها و گزارشات بازرسان و حسابرسان توسط  * امکان پیگیري نتایج حاصل از یافته
تجـارب یکـدیگر در    گیـري از و عدم بهـره  ها آنیستماتیک و قانونمند میان س ي نظارتی و عدم ارتباط منظم،ها دستگاه* تعدد 

 هاي موازي، تکراري و پر هزینـه شـده اسـت.    یتفعالها و... موجب انجام  یافته انتقال هاي مختلف نظارتی از قبیل آموزش، ینهزم
مـابین توصـیه   ي نظارتی و انتقال اطالعات فـی واحدهاسازي تعداد هدفمند نمودن انجام نظارت در کشور را از طریق منطقی که
 گردد. یم

هـاي   یـت فعالداد، کـارایی، اثـر بخشـی و صـرفه اقتصـادي      ریزي کشور بر ارزیابی و انـدازه گیـري بـرون   رکز سیستم ودجه* تم
 داد و مصرف منابع.ي دولتی به جاي درونها دستگاه

عملیاتی آن که کار نظارت، پاسخگویی و پاسـخ خـواهی را بـه    ریزي کشور به علت رویکرد غیر*پوشش ضعف در سیستم بودجه
 چالش کشیده است.
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مند کردن ارتقاء تواند قانون یمین تمهیدات ا ي اجرایی بگیرد.ها دستگاه* تمهیداتی اندیشیده شود که ضوابط جاي روابط را در 
 ي اجرایی از طریق ایجاد قوانین مربوطه و برخورد با متخلف باشد.ها دستگاهدر 

 ي دینی.ها آموزهولتی از طریق توجه به اخالق و ي دها دستگاهوجدان کاري در بین کارکنان  *افزایش سطح
 ي انسانی کارکنان.ها ارزش* افزایش باورهاي اخالقی و تکریم 

 
 پیشنهاد براي تحقیقات آتی

 گردد. یمیرهاي وابسته پیشنهاد متغانجام این پژوهش را با استفاده از دیگر -1
سـازمان حسابرسـی و مسـئولین     بازرسـان  حسابرسان مسـتقل،  گردد پژوهش حاضر از دیدگاه سایر افرا از جمله یمپیشنهاد -2

 ي اجرایی انجام گیرد.ها دستگاه
 
 ي پژوهشها تیمحدود-5-4

 آید. یممحدودیت پژوهش حاضر به شمار  تنها باشد، یمآوري اطالعات پژوهش ماهیت پرسشنامه که مبناي جمع
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 خالصه

چارچوب نظري تحقیق  گرفته است. انجامآن  ارتقاءجهت  در مالی مدیران نقش و اجتماعی مفهوم مسئولیت تبیین راستاي در حاضر تحقیق

آماري  جامعه بعد اقتصادي، قانونی، اخالقی و عمومی و ملی در نظر گرفته شد. 4و  می باشد اجتماعی از نظریات فلمینگ درباره مسئولیت برگرفته

روایی محتوایی آن که داده هاي پژوهش از طریق پرسشنامه محقق ساخته  .دباش می تهران ه هاي کل استانذیحسابان و معاونین ذیحساب ادار شامل

 مدیران که تحقیق اصلی سوال به توجه با ، جمع آوري شد.نباخ مورد تایید قرار گرفتپایایی آن به وسیله ضریب آلفاي کروو را اساتید مدیریت 

جهت  و گردیده تنظیم فرعی فرضیه چهار و اصلی فرضیه یکند؟، ساز محقق سازمان در را اجتماعی مسئولیت ارتقاء توانند می چگونه مالی

 در نتایج تحقیق نشان داد ذیحسابان استفاده گردید. و تحلیل رگرسیون چند متغیري Cآزمون کایسکور، ضریب همبستگی  از تجزیه و تحلیل آنها

 ارتقاء واقتصادي، قانونی، اخالقی، عمومی و ملی  اهداف در ذیحسابان نقش بین همچنین و دارند موثري نقش سازمان اجتماعی مسئولیت ارتقاي

از بین ابعاد اخالقی  اهداف در نقش ذیحسابان که نشان داد رگرسیوننتایج تحلیل  .دارد وجود مستقیم و معنی داري رابطه اجتماعی مسئولیت

 .داردمسئولیت اجتماعی بیشترین اثر مستقیم را بر ارتقاء مذکور، 

 

 یمالی، ذیحسابان، مسئولیت اجتماع مدیرانکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه .1
 

رکتها به ارائه روشهایی شاجتماعی کرده اند. مسئولیت  مسئولیت اجتماعی سازمانها معطوف، توجه خود را بیشتر به 0591متفکران رشته مدیریت از دهه 

، اخالقی و اجتماعی جامعه، انتظارات تجاري، قانونید که سازمانها در فضاهاي کسب و کار خود به آن عمل می کنند و پاسخگوي توقعات می پرداز

، تامین ان، سهامداران، مشتریان، دولتدر زمینه اجتماعی ، اقتصادي و محیطی در قبال کارکنآنان هستند. چرا که سازمانها مسئولیت هاي بزرگی 

، فعان خود بر عهده دارند. بدون شک، چنانچه افراد، گروهها، سازمانها و موسسات مختلف جامعه، خود را نسبت به رویدادهاکنندگان و تمامی ذین

فوق تالش نمایند، بسیاري از یک در حدود مسئولیت و حیطه کاري خویش در حل بحران هاي  مختلف مسئول دانسته و هراتفاقات و بحرانهاي 

نحوي که عمل کند، عملکردش روي جامعه تاثیر می هر مشکالت کاسته شده و جامعه اي سالم و آرام به وجود خواهد آمد. به عبارت دیگر، سازمان به 

را با این مهم  گذارد. بنابر این سازمان ها باید به کارهایی دست بزنند که مورد قبول جامعه و منطبق با ارزشهاي آن باشد. سازمانهایی که نتوانند خود

، به جامعه حفظ نموده یا بهبود بخشند نکه بتوانند جایگاه خود را در، سازمانها براي آموفق نخواهند بود. به عبارت دیگرتطبیق دهند، در عرصه عمل 

این مسئولیت اجتماعی توجه الزم را داشته باشند. بنابرنحوي که باعث ادامه بقاي آنها و موفقیتشان در کار شود، الزم است که به مسئولیت اجتماعی 

 سازمانها عامل اساسی بقاي هر سازمان است.

 امروزه همه مدیران باید به کارهایی دست بزنند که مورد قبول جامعه و منطبق با ارزشهاي آن باشد. مسئولیت اجتماعی سازمان کل طیف اصول

شامل احترام به وارد، . اصول مزبور در میان بقیه مو در اقدامات خود منعکس کنند، در بر می گیردسازمانها انتظار می رود آنها را بپذیرند از بنیادي را که 

، شهروندان خوبی براي جوامعی که در آنها فعالیت می کنند بودن و حفاظت از حقوق انسان، رفتار منصفانه با نیروي کار، مشتریان و تامین کنندگان

ز در حصول اطمینان از این محیط زیست می شوند و این اصول نه تنها از لحاظ اخالقی اهداف مطلوب و پسندیده اي هستند، بلکه عوامل کلیدي مهمی نی
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این امر  آورد، زیرا از فعالیتها و رفتار سازمان بهره می برد. از طرفی نقش مدیران درسازمان را در دراز مدت فراهم می  نکته اند که جامعه امکان بقاي

و اطمینان حاصل کنند که این تعهدات در سراسر طریق ارزشهاي خویش ابراز دارند تعهدات خود را به مسئولیت اجتماعی از  حیاتی است و مدیران باید

و ابعاد آن در جهت پاسخ وم مسئولیت اجتماعی ردد.  این تحقیق با هدف تبیین مفهسازمان جاري می شوند و موجب گسترش مسئولیت اجتماعی می گ

 رفته است.انجام گ "؟ذیحسابان چگونه می توانند مسئولیت اجتماعی را در سازمان ارتقاء بخشند "به سوال 

 
 

  چوب نظریارچ .2
 

ر بیانگر موفقیت چشمگیر دهه هاي اخیر سازمان هایی با حداقل امکانات مادي از یکسو و شکست سازمان هایی با بهترین توانایی هاي مادي از سوي دیگ

چارچوب نظري این تحقیق بر مبناي (. 0831نقش قابل توجه عوامل غیر مادي و معنوي در بالندگی سازمان ها می باشد )روحی عزیزي و همکاران، 

بعد را در نظر گرفته است که شامل: بعد  4دیدگاه فلمینگ در خصوص مسئولیت اجتماعی سازمان می باشد. فلمینگ براي مسئولیت اجتماعی سازمان 

چارچوب حداقل الزامات قانونی است که مسئولیت اجتماعی سازمان، فراتر رفتن از  اقتصادي، بعد قانونی، بعد اخالقی و بعد عمومی و ملی می باشد.

د و سبب سازمان در آن فعالیت دارد. در واقع مسئولیت اجتماعی، تاثیر اجتماعی یک سازمان بر جامعه، چه داخلی و چه خارجی را مد نظر قرار می ده

 توفیق، رشد و پایداري سازمان ها می گردد.
 

 مسئولیت اجتماعی. 1.  2
 

، است که سازمان بایستی در جهت حفظمسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی  "ی را چنین تعریف می کنند: گریفین و بارنی مسئولیت اجتماع

در خصوص مسئولیت  "مدیریت تحول در سازمان"فرنچ و ساورد نیز در کتاب  ."مراقبت و کمک به جامعه اي که در آن فعالیت می کند، انجام دهد

، به این معنا که تاثیر سوء بر زندگی اجتماعی که در آن کار می یفه اي است بر عهده موسسات خصوصیتماعی، وظمسئولیت اج"د: ناجتماعی می نویس

تبعیض قائل نشدن در استخدام، نپرداختن به فعالیت  محیط زیست، مشتمل است بر وظایفی چون: آلوده نکردن کنند، نگذارند. میزان این وظیفه عموماً

 ."ههاي غیر اخالقی و مطلع کردن مصرف کننده از کیفیت محصوالت، همچنین وظیفه اي است مبتنی بر مشارکت مثبت در زندگی افراد جامع

ي نحوه ، روتوجه دارد ولی مسئولیت اجتماعی ناخالق روي نحوه رفتار فرد در داخل سازما": از طرف دیگر رونالد اي برت و گریفین نیز معتقدند

از نظر فلمینگ  "، سر و کار دارد.ار دهندگان و به طور کلی ذینفعانو اعتب ران، سرمایه گذاران و ارباب رجوع، سهامدابرخورد سازمان با کارکنان

 ولیت اجتماعی داراي چهار بعد است:مسئ

گیرد. به  ها و اقدامات اقتصادي مدنظر قرار می نها بعد اقتصادي است که در آن فعالیتبعد اقتصادي: مهمترین بعد مسئولیت اجتماعی سازما

سئولیت اولیه هر بنگاه اقتصادي کسب سود است. وقتی سازمان سود الزم را به دست آورد و حیات خود را تضمین کرد می تواند به معبارت دیگر 

 گیرد. ازمانی در این بعد مورد توجه قرار میمسئولیت هاي دیگرش بپردازد. در حقیقت اهداف اولیه س

بعد قانونی: دومین بعد مسئولیت اجتماعی بعد قانونی )حقوقی( است و سازمانها ملزم می شوند که در چارچوب قانون و مقررات عمومی عمل 

ارزش اجتماعی احترام بگذارند. بعد به عنوان یک هستند به این مقررات کنند. جامعه این قوانین را تعیین می کند و کلیه شهروندان و سازمانها موظف 

 نیز می گویند. "زام اجتماعیتال"قانونی مسئولیت اجتماعی را 

 بعد اخالقی: سومین بعد مسئولیت اجتماعی سازمانها بعد اخالقی است. از سازمانها انتظار می رود که همچون سایر اعضاي جامعه به ارزشها،

مردم احترام گذاشته و شئونات اخالقی را در کارها و فعالیت هاي خود مورد توجه قرار دهند. بعد اخالقی مسئولیت  هنجارها و اعتقادات و باورهاي

 می گویند. "پاسخگویی اجتماعی"اجتماعی را 

سطح کالن بعد عمومی و ملی: چهارمین بعد مسئولیت اجتماعی بعد ملی است که شامل انتظارات، خواسته ها و سیاستهاي مدیران عالی در 

 است که انتظار می رود مدیران و کارگزاران سازمانها با نگرش همه جانبه و رعایت حفظ وحدت و مصالح عمومی کشور تصمیمات و استراتژي هاي

پاسخگویی  بعد ملی مسئولیت اجتماعی را پاسخگویی اجتماعی می نامند. کلی را سرلوحه امور خود قرار داده و با دید بلند مدت تصمیم گیري کنند.

به اجتماعی تعهد در قبال مسئولیت واگذار شده است. از این رو پاسخگو بودن داللت بر نوعی رابطه رسمی دارد که در آن اختیارات از یک طرف 

 (.1111)فلمینگ، طرف دیگر محول شده است. 
 

 ایجاد ارزش از طریق مسئولیت اجتماعی.  2.  2
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سازمانها بر اثر روندهاي جاري به سوي نشانهاي تجاري جهانی پیش رفته و سازمان هاي چند ملیتی با  فضاي سازمانها به سرعت در حال تغییر بوده و

اهی یافته و با زنجیره هاي تامین جهانی نیز بدان شدت می بخشند. بسیاري از  سازمانها به نحو فزاینده اي از ارزش مستقیم اقتصادي مسئولیت اجتماعی آگ

گذاري راهبردي با راهبرد اصلی کسب و کار و فعالیتهاي مدیریتی خود می توانند تاثیر مثبتی بر جامعه و محیط خود داشته  ادغام آن به منزله سرمایه

عیت آینده خود باشند و در ضمن،  شهرت و اعتبار خود را نیز تقویت کنند. با پیروي از این روش، نه تنها براي امروز خود سود تولید می کنند، بلکه موق

 (.0831 ،ز تثبیت می نمایند. )گروه کارشناسان ایرانرا نی
 

 موافقان و مخالفان مسئولیت اجتماعی.  3.  2
 

لیت همچنان که دالیلی براي پذیرش و مشارکت سازمانها در انجام مسئولیت اجتماعی وجود دارد دالیلی نیز براي پذیرش و مشارکت در انجام مسئو

از موافقان و مخالفان مشارکت در مسئولیت اجتماعی توسط مدیران ارائه می شود. هر  گروه از موافقات  اجتماعی توسط مدیران ارائه می شود. هر گروه

ها تنها مسئولیت اجتماعی  ، داراي دیدگاه هایی در توجیه موافقت و مخالفت خود هستند. از نظر کالسیکالفان مشارکت در مسئولیت اجتماعیو مخ

زگشت سرمایه براساس عملیات تجاري و ایجاد بهترین منافع براي سهام داران و مالکان شرکت است. از دیدگاه ، به حداکثر رساندن سود و بامدیریت

مسئولیت را  مدیریت نوین، مسئولیت اجتماعی فراتر از ایجاد سود بوده و دربرگیرنده حفاظت و بهبود آسایش و رفاه اجتماعی است و بنگاهها نمی توانند

 .(Robbins & coulter, 1112, 3) ران و شرکاي تجاري بدانند.تنها متعلق به سهام دا

 

 (Robbins&coulter, 2002, 10) دیدگاه مخالفان و موافقان مسئولیت اجتماعی: 1جدول شماره 

 موافقان مسئولیت اجتماعی مخالفان مسئولیت اجتماعی

 سودآوري سازمان را در کوتاه مدت کاهش می دهد.-0

 تولید را کاهش می دهد.توانایی -1

 موجب افزایش هزینه ها می شود.-8

 موجب بی میلی سهام داران و سرمایه داران می شود.-4

 موجب کم رنگ تر شدن و کاهش اهداف سازمانی می شود.-9

 موجب تعارض در معیارهاي عملکرد مدیران می شود.-1

 انتظارات عمومی را برآورده می نمایند.-0

 ند مدت افزایش می دهد.سودآوري را در بل-1

 تعهد و الزامات اخالقی را رعایت می کند.-8

 از گسترش قوانین و مقررات دولتی جلوگیري می نماید.-4

 موجب ایجاد محیطی برتر در راستاي کشف و جذب استعدادها می شود.-9

 عالج و پیشگیري قبل از وقوع حادثه تلقی می شود.-1

 می دهد. شهرت و اعتبار سازمان را افزایش-2

 

 پیوستار مسئولیت اجتماعی.  4.  2
 

ف پیوستار زیر حالت هاي مختلفی از نحوه عملکرد سازمان در شرایط رعایت و عدم رعایت مسئولیت اجتماعی را نشان می دهد. در نقطه شروع، هد

نی توازسازمان بدون مسئولیت پذیري اجتماعی تنها به حداکثر رساندن سود است و در مراحل بعد با مسئولیت پذیري و در نظر گرفتن اهداف اجتماعی 

یرد و در بین سود و ارزش هاي اجتماعی برقرار می کند. به عبارتی مسئولیت اجتماعی کل طیف اصول بنیادي را که انتظار می رود سازمان آنها را بپذ

ن، رفتار منصفانه با اقدامات خود منعکس کنند، در بر می گیرد. اصول مزبور در میان بقیه موارد و از جمله سودآوري سازمان شامل: احترام به حقوق انسا

 نیروي کار، مشتریان و تامین کنندگان، شهروندان براي جامعه بودن، حفاظت از محیط زیست و غیره می شوند. 

             
 با حداکثر سازي سود بنگاه      توازن بین سود و     

 کردن از همه چیز صرف نظر                                  هداف اجتماعی ا
CSR 

 : پیوستار مسئولیت اجتماعی1شکل شماره 

 Sagepub.co.ukمنبع: 

 

 نقطه شروع )عدم وجود مسئولیت اجتماعی(: فقط توجه به حداکثر سازي سود.

 سازمان بدون در نظر گرفتن مباحث اجتماعی و در چارچوب قانون فعالیت هاي سودآور انجام می دهد. -0

2     1     9     4     8     1     0 
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 یکار و نبرد جهت ایجاد مسئولیت اجتماعی.پ -1

 موافقت سازمان براي آنچه به لحاظ قانونی بدان نیاز است. -8

 سازمان بیشتر از نیازش انجام می دهد. به عنوان مثال به طور داوطلبانه به انجام امور بشردوستانه می پردازد. -4

 اهداف ارزش اجتماعی را تدوین می کند. -9

 اجتماعی و اهداف تجاري انسجام ایجاد می کند.بین اهداف  -1

 صنایع و دیگر فعالیت ها را با بهترین عملکردها هدایت می کند. – 2

 وجود مسئولیت اجتماعی(: توجه به سود با در نظر گرفتن اهداف اجتماعی.نقطه پایانی )
 

 

 مدل مفهومی تحقیق .3
 

مسئولیت اجتماعی است، طراحی شده است.  نقش مدیران مالی )ذیحسابان( بر ارتقاي تاثیربراساس مبانی نظري، مدل مفهومی این تحقیق که نشان دهنده 

 براساس این مدل فرضیات تحقیق تدوین شدند.
 

 

 

 

 
 : مدل مفهومی تحقیق2شکل شماره 

 
 

 فرضیه های تحقیق .4
 

 فرضیه فرعی به شرح زیر است: چهارتحقیق حاضر داراي یک فرضیه اصلی و 

 رابطه معناداري وجود دارد. سازمانیمسئولیت اجتماعی ارتقاء و  نقش مدیران مالی )ذیحسابان(فرضیه اصلی: بین 

 رابطه معناداري وجود دارد. سازمانیمسئولیت اجتماعی  نقش مدیران مالی )ذیحسابان( در اهداف اقتصادي و ارتقاءفرضیه فرعی اول: بین 

 رابطه معناداري وجود دارد. سازمانیماعی مسئولیت اجتنقش مدیران مالی )ذیحسابان( در اهداف قانونی و ارتقاء فرضیه فرعی دوم: بین 

 رابطه معناداري وجود دارد. سازمانیمسئولیت اجتماعی نقش مدیران مالی )ذیحسابان( در اهداف اخالقی و ارتقاء فرضیه فرعی سوم: بین 

 رابطه معناداري وجود دارد. سازمانیفرضیه فرعی چهارم: بین نقش مدیران مالی )ذیحسابان( در اهداف عمومی و ملی و ارتقاء مسئولیت اجتماعی 

 

 

 ش تحقیقرو .5
 

تبیین مفهوم مسئولیت اجتماعی و بررسی نقش مدیران مالی )ذیحسابان( بر ارتقاي این تحقیق از نظر هدف، کاربردي است. با توجه به اینکه هدف اصلی 

، بدین لحاظ از نوع تحقیق همبستگی است. از نظر روش جمع آوري داده ها و همچنین آزمون فرضیه، توصیفی می باشد. جتماعی می باشدامسئولیت 

به عنوان نمونه  آماري نفر است و کل جامعه 41استان تهران می باشد، که تعداد آنها  ذیحسابان و معاونین ذیحساب اداره هاي کلجامعه آماري شامل 

در اندازه گیري از سوال است.  10و مشتمل بر  استفاده شده استمحقق ساخته پرسشنامه  براي جمع آوري اطالعات از شده است. آماري در نظر گرفته

مبانی مقیاس رتبه اي لیکرت استفاده شده است. روایی پرسشنامه تحقیق از نوع روایی محتوي است، که در این باره شاخص هاي مورد نظر که براساس 

ده بود، مورد تایید تعدادي از خبرگان دانشگاهی و سازمانی قرار گرفت. همچنین از آزمون آلفاي کرونباخ براي بررسی اعتبار پرسشنامه نظري تنظیم ش

 .است برآورد گردیده است، بنابراین پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار 31/1استفاده شده است. نتایج آزمون آلفاي کرونباخ نشان داد که اعتبار 

 .شده استاستفاده  رگرسیون چند متغیريو  C ضریب همبستگی ،آزمون کایسکور از تحقیق فرضیه هاي به پاسخگوییبراي تجزیه و تحلیل داده ها و 
 

 

 نقش ذیحسابان در اهداف اقتصادي

 نقش ذیحسابان در اهداف قانونی

 اهداف اخالقینقش ذیحسابان در 

 نقش ذیحسابان در اهداف عمومی و ملی

 

مسئولیت ارتقاء 

 اجتماعی
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 آزمون فرضیه ها .6
 

 رابطه معناداري وجود دارد. سازمانیفرضیه اصلی: بین نقش مدیران مالی )ذیحسابان( و ارتقاء مسئولیت اجتماعی 

از آزمون کایسکور  "رابطه معناداري وجود دارد. سازمانیبین نقش مدیران مالی )ذیحسابان( و ارتقاء مسئولیت اجتماعی "فرض رابطه  آزمایش در

می توان استدالل کرد که رابطه میان دو  19/1و سطح گویاي زیر  4با توجه به ضریب کایسکور بدست آمده تحت درجه آزادي  استفاده شده است.

نیز مبین شدت رابطه بین این دو متغیر می باشد  C 23/1یر وجود دارد. ضریب همبستگی یر اتفاقی نبوده و رابطه مستقیم و معنی داري میان این دو متغمتغ

 که در سطح باالیی ارزیابی می شود.
 

 ن فرضیه اصلی: نتایج آزمو2جدول شماره 

 نتیجه آزمون Cستگی همبضریب  درجه آزادي سطح معنی داري نوع آزمون فرضیه

بین نقش مدیران مالی )ذیحسابان( و ارتقاء مسئولیت 

 رابطه معناداري وجود دارد. سازمانیاجتماعی 
 23/1 4 11/1 کایسکور

رابطه معناداري 

 وجود دارد.

 

 رابطه معناداري وجود دارد. سازمانیفرضیه فرعی اول: بین نقش مدیران مالی )ذیحسابان( در اهداف اقتصادي و ارتقاء مسئولیت اجتماعی 

از  "رابطه معناداري وجود دارد. سازمانیبین نقش مدیران مالی )ذیحسابان( در اهداف اقتصادي و ارتقاء مسئولیت اجتماعی "در آزمایش فرض رابطه 

می توان استدالل کرد که  19/1و سطح گویاي زیر  4آزمون کایسکور استفاده شده است. با توجه به ضریب کایسکور بدست آمده تحت درجه آزادي 

نیز مبین شدت رابطه بین این دو  C 15/1ی رابطه میان دو متغیر اتفاقی نبوده و رابطه مستقیم و معنی داري میان این دو متغیر وجود دارد. ضریب همبستگ

 متغیر می باشد که در سطح باالیی ارزیابی می شود.
 

 فرعی اول: نتایج آزمون فرضیه 3جدول شماره 

 نتیجه آزمون Cضریب همبستگی  درجه آزادي سطح معنی داري نوع آزمون فرضیه

در اهداف  بین نقش مدیران مالی )ذیحسابان(

رابطه  سازمانیو ارتقاء مسئولیت اجتماعی  اقتصادي

 معناداري وجود دارد.

 15/1 4 11/1 کایسکور
رابطه معناداري 

 وجود دارد.

 

 رابطه معناداري وجود دارد. سازمانیفرضیه فرعی دوم: بین نقش مدیران مالی )ذیحسابان( در اهداف قانونی و ارتقاء مسئولیت اجتماعی 

از  "رابطه معناداري وجود دارد. سازمانیو ارتقاء مسئولیت اجتماعی  در اهداف قانونی نقش مدیران مالی )ذیحسابان(بین "در آزمایش فرض رابطه 

می توان استدالل کرد که  19/1و سطح گویاي زیر  4آزمون کایسکور استفاده شده است. با توجه به ضریب کایسکور بدست آمده تحت درجه آزادي 

نیز مبین شدت رابطه بین این دو  C 21/1قی نبوده و رابطه مستقیم و معنی داري میان این دو متغیر وجود دارد. ضریب همبستگی رابطه میان دو متغیر اتفا

 متغیر می باشد که در سطح باالیی ارزیابی می شود.
 

 فرعی دوم: نتایج آزمون فرضیه 4جدول شماره 

 نتیجه آزمون Cی ضریب همبستگ درجه آزادي سطح معنی داري نوع آزمون فرضیه

و ارتقاء در اهداف قانونی بین نقش مدیران مالی )ذیحسابان( 

 رابطه معناداري وجود دارد. سازمانیمسئولیت اجتماعی 
 21/1 4 18/1 کایسکور

رابطه معناداري 

 وجود دارد.

 

 رابطه معناداري وجود دارد. سازمانیفرضیه فرعی سوم: بین نقش مدیران مالی )ذیحسابان( در اهداف اخالقی و ارتقاء مسئولیت اجتماعی 

از  "رابطه معناداري وجود دارد. سازمانیو ارتقاء مسئولیت اجتماعی در اهداف اخالقی بین نقش مدیران مالی )ذیحسابان( "در آزمایش فرض رابطه 

می توان استدالل کرد که  19/1و سطح گویاي زیر  4ون کایسکور استفاده شده است. با توجه به ضریب کایسکور بدست آمده تحت درجه آزادي آزم

ین دو نیز مبین شدت رابطه بین ا C 30/1رابطه میان دو متغیر اتفاقی نبوده و رابطه مستقیم و معنی داري میان این دو متغیر وجود دارد. ضریب همبستگی 

 متغیر می باشد که در سطح باالیی ارزیابی می شود.
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 فرعی سوم: نتایج آزمون فرضیه 5جدول شماره 

 نتیجه آزمون Cضریب همبستگی  درجه آزادي سطح معنی داري نوع آزمون فرضیه

و ارتقاء در اهداف اخالقی بین نقش مدیران مالی )ذیحسابان( 

 معناداري وجود دارد.رابطه  سازمانیمسئولیت اجتماعی 
 30/1 4 11/1 کایسکور

رابطه معناداري 

 وجود دارد.

 

 رابطه معناداري وجود دارد. سازمانیفرضیه فرعی چهارم: بین نقش مدیران مالی )ذیحسابان( در اهداف عمومی و ملی و ارتقاء مسئولیت اجتماعی 

 "رابطه معناداري وجود دارد. سازمانیو ارتقاء مسئولیت اجتماعی در اهداف عمومی و ملی بین نقش مدیران مالی )ذیحسابان( "در آزمایش فرض رابطه 

می توان استدالل کرد  19/1و سطح گویاي زیر  4از آزمون کایسکور استفاده شده است. با توجه به ضریب کایسکور بدست آمده تحت درجه آزادي 

نیز مبین شدت رابطه بین این  C 20/1م و معنی داري میان این دو متغیر وجود دارد. ضریب همبستگی که رابطه میان دو متغیر اتفاقی نبوده و رابطه مستقی

 دو متغیر می باشد که در سطح باالیی ارزیابی می شود.
 

 فرعی چهارم: نتایج آزمون فرضیه 6جدول شماره 

 نتیجه آزمون Cضریب همبستگی  درجه آزادي سطح معنی داري نوع آزمون فرضیه

و در اهداف عمومی و ملی بین نقش مدیران مالی )ذیحسابان( 

 رابطه معناداري وجود دارد. سازمانیارتقاء مسئولیت اجتماعی 
 20/1 4 10/1 کایسکور

رابطه معناداري 

 وجود دارد.

 

 

 تحلیل مسیر .7
 

متغیرهاي پیش بین یا مستقل بر متغیر وابسته یا پیش بینی  تحلیل مسیر از جمله ي فنون آماري چند متغیري است که در آن عالوه بر بررسی اثرهاي مستقیم

یزان معنی شونده، اثرهاي غیر مستقیم این متغیرها نیز مد نظر قرار می گیرند. در اصل، تحلیل مسیر گسترش مدل رگرسیون چند متغیري است که در آن م

(. این اثرها در ضریب مسیر که در عمل 121، 0833ار می گیرد. )میرزایی، داري ارتباط هاي علی فرض شده بین مجموعه اي از متغیرها مورد بررسی قر

همان ضرایب رگرسیون استاندارد )بتا( هستند، انعکاس پیدا می کنند. ارزش تحلیل مسیر بدان جهت است که یک روش اکتشافی براي کمک به 

 .انطباق مدل مفهومی با واقعیت استی و بررس مفهومی کردن فرضیه ها

نقش مدیران مالی ،  135/1با ضریب  نقش مدیران مالی )ذیحسابان( در اهداف اقتصاديکه نشان می دهد مدل تحقیق تحلیل مسیر  نتایج

نقش مدیران مالی )ذیحسابان( در و  412/1نقش مدیران مالی )ذیحسابان( در اهداف اخالقی با ضریب ،  419/1)ذیحسابان( در اهداف قانونی با ضریب 

بیشترین اثر مستقیم بر  لذا دارند که موید تایید فرضیه هاي تحقیق می باشد.اجتماعی  مسئولیتاثر مستقیم بر ارتقاء  810/1و ملی با ضریب  اهداف عمومی

 نقش مدیران مالی )ذیحسابان( در اهداف اخالقی می باشد.مربوط به اجتماعی  مسئولیتارتقاء 

 

 

 

 

 

 : مدل تحلیل مسیر3شکل شماره 
 

 

 نتیجه گیری و پیشنهادها .8
 

براساس مبانی  ته است.پرداخنقش ذیحسابان در ارتقاء مسئولیت اجتماعی تاثیر این پژوهش با هدف تبیین مفهوم مسئولیت اجتماعی و ابعاد آن به بررسی 

بین نقش مدیران مالی )ذیحسابان( در اهداف اقتصادي و ارتقاء  شرح ارائه نمود:این نظري و تجزیه و تحلیل داده ها می توان نتایج پژوهش حاضر را به 

بین نقش مدیران مالی رابطه مستقیم و معنی داري وجود دارد و شدت این رابطه در سطح باالیی ارزیابی می شود.  سازمانیمسئولیت اجتماعی 

رابطه مستقیم و معنی داري وجود دارد و شدت این رابطه در سطح باالیی ارزیابی می  سازمانی)ذیحسابان( در اهداف قانونی و ارتقاء مسئولیت اجتماعی 

معنی داري وجود دارد و شدت این رابطه رابطه مستقیم و  سازمانیو ارتقاء مسئولیت اجتماعی در اهداف اخالقی بین نقش مدیران مالی )ذیحسابان(  شود.

ارتقاء 

 مسئولیت

 اجتماعی

 ( نقش ذیحسابان در اهداف اخالقی412/1) (135/1نقش ذیحسابان در اهداف اقتصادي )

 (419/1نقش ذیحسابان در اهداف قانونی ) ( نقش ذیحسابان در اهداف عمومی و ملی810/1)
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رابطه  سازمانیو ارتقاء مسئولیت اجتماعی در اهداف عمومی و ملی بین نقش مدیران مالی )ذیحسابان( و همچنین  در سطح باالیی ارزیابی می شود.

تحقیق با توجه به داده هاي بدست آمده مورد لذا فرضیه اصلی  ،در سطح باالیی ارزیابی می شودمستقیم و معنی داري وجود دارد و شدت این رابطه 

در  ودر اهداف اخالقی  ،در اهداف قانونی، نشان می دهد که نقش مدیران مالی )ذیحسابان( در اهداف اقتصادي پژوهشنتایج دیگر تایید واقع شد. 

بیشترین اثر مستقیم بر ارتقاء مسئولیت  وتحقیق می باشد. اهداف عمومی و ملی اثر مستقیم بر ارتقاء مسئولیت اجتماعی دارند که موید تایید فرضیه هاي 

اي پژوهشگر به با توجه به ادبیات تحقیق و نتایج بدست آمده، پیشنهاد ه اجتماعی مربوط به نقش مدیران مالی )ذیحسابان( در اهداف اخالقی می باشد.

 شرح ذیل می باشند:

 عنوان قوانین و مقررات عمومی و چارچوب قانونی مطرح می شوند، فضاي الزم براي ه با توجه به اینکه ارزش هاي اجتماعی در بعد قانونی ب

 مدیران مالی در جهت ارتقاي ارزش هاي اجتماعی مهیا شود.

 .مولفه هاي اثرگذار بر ارتقاي مسئولیت اجتماعی از طریق برشور، نشریات و ... در اختیار همه مدیران مالی قرار گیرد 

 و الزم جهت شرکت در دوره ها اخالقی براي مدیران مالی برگزار شود و مشوق هاي  -ر زمینه فعالیت هاي فرهنگیکارگاه هاي آموزشی د

 به کارگیري شئونات اخالقی در کارها و فعالیت هاي آنها در نظر گرفته شود.

 رتقاء مسئولیت اجتماعی دارد. لذا مدیرانی در ا با توجه به اینکه مشخص گردید نقش مدیران مالی در اهداف اخالقی بیشترین اثر مستقیم را

 گیرند.رند، شناسایی و مورد تشویق قرار که در تقویت ارزش ها و هنجارهاي مثبت و رعایت شئونات اخالقی سهم دا

 انبه و رعایت با توجه به اینکه انتظار مدیران عالی از مدیران مالی در سطح باالیی می باشد. پیشنهاد می شود مدیران مالی با نگرش همه ج

مصالح عمومی کشور، تصمیمات و تدوین استراتژي هاي خود را با دید بلندمدت انجام دهند تا در قبال مسئولیت هایشان به نحو احسن 

 پاسخگو باشند.
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 چکیذٌ

 هی اتىبء لبثل ٍ نحیح ثِ اعالفبت اؾتفبزُ وٌٌسگبى ًیبظ هبلی، ًؾبضت ٍ ّبی حؿبثطؾی ؾیؿتن اؾتمطاض هْن ٍ اؾبؾی اّساف اظ یىی

هگط  قس َاّسًر هحمك ایي ٍ یبثٌس زؾت ذَز ّسف پبؾد ذَاّی ّوبى ثِ تَاًٌس هی هطزم عطیك ایي اظ ؾبالض ّبی هطزم ًؾبم زض وِ ثبقس

ویفیت حؿبثطؾی زٍلتی ثط هَلقیت زیَاى  ثِ ثطضؾیحبضط،  كیتحم.هٌبؾت ٍگعاضقگطی ًؾبضتی ًیطٍهٌس ّبی ؾبهبًِ ًگْساضی ٍ اؾتمطاض ثب

گًَِ  يی. ثسُ اؾتسیاؾتفبزُ گطز اثعاض پطؾكٌبهِاعالفبت اظ  یِ هٌؾَض گطزآٍضهحبؾجبت فوَهی وكَض ٍ ؾبظهبى حؿبثطؾی هی پطزاظز. ث

 یًبهِ ّب ٍ اعالفبت ٍ زازُ ّب بىیوتبثْب، هدالت، همبالت هقتجط، پب كیآى اظ عط یًؾط یٍ هجبً كیتحم بتیخْت ازث بظیعالفبت هَضز ًوِ ا

ًفط اظ شیحؿبثبى، هسیطاى هبلی  زؾتگبّْبی اخطایی اؾتبى آشضثبیدبى غطثی زضعی ؾبل  60تَظیـ پطؾكٌبهِ ثیي  كیاظ عط بظیهَضز ً یآهبض

ثب تَخِ ثِ ًتبیح آظهَى فطضیِ ّبی تحمیك هكرم گطزیس وِ ویفیت حؿبثطؾی ثط هَلقیت زٍ ًْبز زٍلتی  .ی گطزیسُ اؾتگطزآٍض 1393

زیَاى هحبؾجبت وكَض ٍ ؾبظهبى حؿبثطؾی تبثیط زاضز. زض ایي ذهَل هی تَاى ثِ ایي هغلت اقبضُ ًوَز وِ اظ زیس پبؾد زٌّسگبى 

هؿئَاالًِ حؿبثطؾبى زیَاى هحبؾجبت وكَض ٍ ؾبظهبى حؿبثطؾی زض اضائِ ذسهبت ترههی ٍ پطؾكٌبهِ ایي تحمیك پبی ثٌسی ٍ ثطذَضز 

ثب اضظیبثی ایي ًتیدِ ثب ًگطقی اًتمبزی هی تَاى اؽْبض زاقت آئیي ضفتبض حطفِ ای هٌدط ثِ افعایف ویفیت حؿبثطؾی هی گطزز ّوچٌیي 

هی هغطح زض اًدبم ٍؽبیف  حؿبثطؾبى ایي زٍ ًْبز وبضی  هَاظی ی اخطاییوِ ثب تَخِ ثِ ًتبیح آظهَى فطضیِ ّب، زض زیس فقبالى زؾتگبّْب

ؾطفت ثطضؾی هبلی، زلت زض اخطای ٍؽبیف هٌدط ثِ ، چٌبًچِ زض ایي ذهَل تفىیه ٍؽبیف ثدب ٍ ؾٌدیسُ قسُ ای نَضت پصیطز. گطزز

 .التهبزی ثِ ّوطاُ ذَاّس زاقتًْبز زٍلتی قسُ ٍ نطفِ ّبی ّبی هتفبٍتی وِ زض ایي زٍ  حؿبثطؾی ٍ ثْب زازى ثِ ترهم

 ویفیت حؿبثطؾی زٍلتی ، زیَاى هحبؾجبت وكَض ، ؾبظهبى حؿبثطؾیياژگبن کلیذی: 
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 مقذمٍ

 انلی ّسف زض همسهِ اؾتبًساضزّبی ثیؿت ٍ قف گبًِ حؿبثساضی ثرف فوَهی، ( IFAC)فسضاؾیَى ثیي الوللی حؿبثساضاى آیفه،

فٌَاى ًوَزُ اؾت، ثِ افتمبز آیفه الظهِ ثٌبًْبزى ٍ گؿتطـ یه التهبز لسضتوٌس خْبًی، پبؾرگَیی  ٍ حؿبثسّی تمَیت ضا ذَز فقبلیت

زض ٍالـ آیفه ثِ زًجبل تمَیت قجىِ خْبًی حؿبثساضی ٍ  .تسٍیي اؾتبًساضزّبیی هی ثبقس وِ ّسف پیف گفتِ ضا ؾطلَحِ لطاض زّس

بی ترههی ثب ویفیت ٍ تبویس ثط لبًَى هساضی هی ثبقس. آیفه، گؿتطـ ٍ تَظیـ ٍ تَؾقِ ثیي الوللی التهبز اظ عطیك ٍضـ اؾتبًساضزّ

ضا تبؾیؽ ًوَز تب اؾتبًساضزّبیی ثب ویفیت ثبال زض اضتجبط ثب  (IPSASB) ّیبت اؾتبًساضزّبی حؿبثساضی ثیي الوللی ثرف فوَهی

زض وكَضّبی هرتلف ضا زاقتِ ثبقٌس ٍ  حؿبثساضی ثرف فوَهی تسٍیي وٌس ثكىلی وِ ایي اؾتبًساضزّب لبثلیت اؾتفبزُ ثطای توبم ٍاحسّب

 نَضتْبی زضثبضُ اعویٌبى اضائِ حؿبثطؾی ّسف زض ایي ذهَل ثب تَخِ ثِ ایٌىِ .ّسف انلی اظ تْیِ نَضت ّبی هبلی ضا هحمك ًوبیٌس

 چگًَِ زاز، پبؾد سثبضُ ثبی ایي زض اهب .ًجبقس اّویت ثب وػًوبیی قبهل هبلی نَضتْبی وِ اؾت ایي حؿبثطؾی، احتوبل ویفیت اؾت، هبلی

 حؿبثطؾی ٌّگبهی وِ تب ثٌبثطایي، وٌٌس. هی اضظیبثی ضا افتوبزپصیطی اعالفبت ٍ قسُ  اضائِ اعویٌبى ؾغح هبلی اعالفبت وٌٌسگبى اؾتفبزُ

ثط هَلقیت  وطز. زض ایي ضاثغِ، همبلِ حبضط ثِ ثطضؾی تبثیطویفیت حؿبثطؾی زٍلتی اضظیبثی ضا حؿبثطؾی تَاى ویفیت ًوی اؾت، ًكسُ اًدبم

 زیَاى هحبؾجبت فوَهی وكَض ٍ ؾبظهبى حؿبثطؾی هی پطزاظز.

 

 بیبن مسئلٍ 

 کیفیت حسببزسی بخش عمًمی

IFAC   تبؾیؽ قس ٍ ّسف آى فقبلیت زض خْت هٌبفـ  1977یه ؾبظهبى خْبًی زض اضتجبط ثب ترهم حؿبثساضی اؾت. آیفه زض ؾبل

فوَهی تَخِ ٍ تبویس ثیكتط ثط هٌبفـ فوَم هی ثبقس. زض ٍالـ آیفه ثِ زًجبل  ّسف ّیبت اؾتبًساضز ّبی حؿبثساضی ثرف .فوَهی اؾت

تمَیت قجىِ خْبًی حؿبثساضی ٍ گؿتطـ ٍ تَظیـ ٍ تَؾقِ ثیي الوللی التهبز اظ عطیك ٍضـ اؾتبًساضزّبی ترههی ثب ویفیت ٍ تبویس ثط 

ضا تبؾیؽ ًوَز تب اؾتبًساضزّبیی ثب  (IPSASB) رف فوَهیلبًَى هساضی هی ثبقس. آیفه، ّیبت اؾتبًساضزّبی حؿبثساضی ثیي الوللی ث

ویفیت ثبال زض اضتجبط ثب حؿبثساضی ثرف فوَهی تسٍیي وٌس ثكىلی وِ ایي اؾتبًساضزّب لبثلیت اؾتفبزُ ثطای توبم ٍاحسّب زض وكَضّبی 

 .هرتلف ضا زاقتِ ثبقٌس ٍ ّسف انلی اظ تْیِ نَضت ّبی هبلی ضا هحمك ًوبیٌس

 : لسام ثِ اًدبم اهَض شیل ًوَزُ اؾت ا IPSASBّساف پیف گفتِ، ثطای ًیل ثِ ا

تفىیه ثرف فوَهی : ثرف فوَهی ثِ ؾغَح هرتلف تمؿین هی گطزز. ایي تمؿین ثٌسی هی تَاًس قبهل ایي ؾغَح ثبقس: زٍلت هلی  –

 .زٍلتی )هبًٌس اؾتبًْب(، ٍاحسّبی هحلی )هبًٌس قْطّب(، ٍاحسّبی ٍاثؿتِ ثِ زٍلت )هبًٌس زؾتگبُ ّبی

ایي ّیبت تهطیح ًوَزُ اؾت وِ ّسف انلی نَضت ّبی هبلی اضایِ اعالفبت ثِ آى زؾتِ اظ اؾتفبزُ وٌٌسگبى اؾت وِ اظ اهىبى  –

 .زؾتطؾی ثِ اعالفبت هبلی خْت ضفـ ًیبظّبی اعالفبتی ذَز ثطذَزاض ًیؿتٌس



 

 

 .فوَهی تَخِ ٍ تبویس ثط تَؾقِ اؾتبًساضزّبی ثیي الولی ثبزض ًؾط گطفتي هٌبفـ –

 :، ثقٌَاى ًْبزی ٍاثؿتِ ثِ آیفه، زض ًؾط گطفتِ قسُ اؾت ثِ قطح شیل هی ثبقسIPSASB ثطذی اظ وبضوطزّبیی ضا وِ ثطای

 .اًتكبض اؾتبًساضزّبی حؿبثساضی ثرف فوَهی –

 .ایدبز تفبّن ثیي الوللی ٍ اضتمبء ؾغح پصیطـ اؾتبًساضزّب اظ ؾَی وكَضّبی هرتلف –

 .اى ضاٌّوب ٍ اًتمبل تدطثیبت زضذهَل گعاضقگطی هبلی ثرف فوَهیاًتكبض هساضوی ثقٌَ –

اًدبم هغبلقبت خْت اضایِ تَنیِ زضذهَل گعاضقگطی هبلی زض ثرف فوَهی؛ ثِ عَضیىِ ایي هغبلقبت ثطگطفتِ اظ ضٍـ ّبی فلوی ٍ  –

 .هَثط ثبقس

قَز، ایي هغبلقبت ّسفكبى ایدبز اعالفبت خسیس ٍ  هغبلقبت ٍ تحمیمبت اًدبم قسُ خْت تبییس ٍ پصیطـ افضبء ثیي آًْب تَظیـ هی –

 زیسگبُ ّبی تبظُ ٍ ًتبیح فوَهی فقبلیت ّبی تحمیمبتی هی ثبقٌس. 

اظ ویفیت حؿبثطؾی تقطیف ّبی گًَبگًَی وطزُ اًس. زض ازثیبت حطفِ ای ویفیت حؿبثطؾی زض ضاثغهِ ثهب هیهعاى ضفبیهت اؾهتبًساضز ّهبی        

همبثل پػٍّكگطاى حؿبثساضی اثقبزی چٌسگبًِ ثطای ویفیت حؿبثطؾی لبئلٌس ٍ ایي اثقهبز اغلهت ثهِ    حؿبثطؾی هطثَعِ تقطیف هی قَز. زض 

 :تقبضیفی وِ ؽبّطی هتفبٍت زاضًس هٌدط هی قَز  فوَهی تطیي تقطیف ّب اظ ویفیت حؿبثطؾی فٌبنط ظیط ضا زض ثط هی گیطز

 ْب ضا وكف ٍ گعاضـ وٌس.احتوبل ٍخَز اقتجبّبت فوسُ زض نَضت ّبی هبلی وِ حؿبثطؼ ثتَاًس آً (1

 احتوبل ایي وِ حؿبثطؼ ثطای نَضت ّبی هبلی حبٍی اقتجبّبت ثب اّویت گعاضـ هكطٍط نبزض ًىٌس. (2

 ؾٌدِ ای ثطای تَاى حؿبثطؼ زض وبّف اقتجبّبت ٍ تحطیفبت خبًجساضاًِ ٍ ثْجَز ویفیت زازُ ّبی حؿبثساضی (3

 ؾت.زلت اعالفبتی وِ حؿبثطؼ زضثبضُ آًْب گعاضـ نبزض وطزُ ا (4

تقبضیف هصوَض زضخبت هتفبٍتی اظ اثقبز قبیؿتگی ٍ اؾتمالل حؿبثطؾبى زض اًدبم حؿبثطؾی )اؾتمالل ٍالقی ( ٍ ّوچٌهیي چگهًَگی زضن   

 (1393، )فلَی. اؾتفبزُ وٌٌسگبى اظ اؾتمالل آًْب ضا زض ثط هی گیطًس

 تفبيت بیه کیفیت حسببزسی ي بزداشت اس کیفیت حسببزسی

ای ویفیت حؿبثطؾی ضا ثِ فٌَاى هیعاى  ضیف هتفبٍتی اظ ویفیت حؿبثطؾی اضائِ قسُ اؾت. ثطذی اظ افطاز حطفِزض ازثیبت حؿبثطؾی تقب

اًس ٍ اظ عطفی زیگط، ثؿیبضی اظ هحممبى حؿبثساضی، اثقبز  تغجیك پصیطـ حؿبثطؾی اًدبم قسُ ثب اؾتبًساضزّبی حؿبثطؾی تقطیف وطزُ

تطیي  هتساٍل .قَز اًس وِ ایي اثقبز اغلت ثِ تقبضیفی وبهال هتفبٍت هٌدط هی ی لبئل قسُگًَبگَى زیگطی ضا ثطای تقطیف ویفیت حؿبثطؾ

 :تقطیف اظ ویفیت حؿبثطؾی اظ ًگبُ هحممبى حؿبثساضی فجبضت اؾت اظ

ّبی هبلی حبٍی تحطیف ثب اّویت ثبقس ٍ حؿبثطؾبى تَاًؿتِ ثبقٌس آى ضا وكف ٍ گعاضـ  اضظیبثی ثبظاض اظ احتوبل ایٌىِ نَضت (1

 طزُ ثبقٌسو
20 . 

 . 19ّبی هبلی حبٍی تحطیف ثب اّویت، گعاضـ هقمَل نبزض ًىٌس احتوبل آًىِ حؿبثطؼ زض هَضز نَضت (2



 

 

 نحت اعالفبت گعاضـ قسُ تَؾظ حؿبثطؼ (3
21 . 

ِ ایي تقبضیف قبهل اثقبز گًَبگًَی اظ اؾتمالل ٍ قبیؿتگی ٍالقی ٍ ّوچٌیي ثطزاقت اظ اؾتمالل ٍ قبیؿتگی، حؿبثطؾبى اؾت. اگطچ

ثطزاقت اظ ویفیت حؿبثطؾی ثب ویفیت ٍالقی حؿبثطؾی هطتجظ اؾت، اهب هقٌبی یىؿبًی زضذهَل ایي هفَْم ٍخَز ًساضز. ثِ ایي لحبػ، 

« ویفیت ٍالقی حؿبثطؾی»ٍ اظ تقطیف آًْب ثطای تَنیف « قْطت حؿبثطؼ»ٍ « ًؾبضت حؿبثطؼ»ثطای حفؼ توبیع آى اظ ٍاغگبًی ّوبًٌس 

ّبی هبلی ضا تحت تبثیط لطاض  قَز. ثِ ایي هفَْم ًؾبضت حؿبثطؼ، ویفیت اعالفبت نَضت اؾتفبزُ هی« بثطؾیثطزاقت اظ ویفیت حؿ»ٍ 

وٌٌسُ ٍضقیت التهبزی نبحت وبض اظ ویفیت ثبالتطی ثطذَضزاض  ّبی هبلی اضائِ زّس. ّط چِ تَاى ًؾبضتی حؿبثطؼ ثبالتط ثبقس، گعاضـ هی

ثیط هؿتمین قبیؿتگی ٍ اؾتمالل ٍالقی ٍی اؾت. قْطت حؿبثطؼ چگًَگی ثطزاقت اؾت. اثطثركی تَاى ًؾبضتی حؿبثطؼ تحت تب

وٌٌسگبى اظ قبیؿتگی ٍ اؾتمالل ؽبّطی  حؿبثطؼ ثِ اؾتٌجبط اؾتفبزُ زّس. قْطت ًفقبى اظ افتجبض یب لبثلیت افتوبز اعالفبت ضا ًكبى هی شی

ّبی هبلی اؾت. ثِ ایي لحبػ،  افعٍزُ ثطای اعالفبت نَضت بز اضظـزٌّسُ لبثلیت حؿبثطؼ زض اید وٌس ٍ ًكبى حؿبثطؾبى اضتجبط پیسا هی

ّبی اًدبم قسُ تَؾظ هَؾؿِ حؿبثطؾی هَضز ثطضؾی ٍ تَخِ لطاض زاز، ایي زض حبلی اؾت وِ ًؾبضت  قْطت ضا ثبیس اظ ًگبُ توبم حؿبثطؾی

  .حؿبثطؼ ثطای ّط پطٍغُ حؿبثطؾی ضا ثبیس خساگبًِ هَضز اضظیبثی لطاض زاز

 حزفٍ حسببزسی در ایزانتحًالت 

 هرتلف فولیبت ثِ ًؿجت وٌتطل ثِ ًیبظ گكت وِ هتَلس ظهبًی اظ عَالًی اؾت. حؿبثطؾی ّبی ؾبثمِ زاضای ولوِ افن هقٌبی زض حؿبثطؾی

 لانَ لصا قس. ثیكتط وتبة ٍ حؿبة ثِ زاقتي ًیبظ خْبًی تدبضت تَؾقِ ٍ ضًؿبًؽ زٍضُ اظ قس. پؽ احؿبؼ زٍلتی ٍخَُ ذهَل هبلی ثِ

ؾهطهبیِ ّهبی    تكهىل  اظ ٍ آٍضز ٍخَز ثِ ضا ثعضي نٌقتی وبضذبًِ ّبی اًمالة قس. هتَلس ایتبلیب زض هیالزی 15 لطى زض زٍعطفِ زفتطزاضی

 (1388فلَی ٍ ّوىبضاى ف )قس  ثْبزاض اٍضاق ثبظاض ٍ ثَضؼ ایدبز ثِ هٌدط ٍ ًْبیتبً گطزیسُ ایدبز ثعضي ؾطهبیِ ّبی آًْب، اقتطان ٍ وَچه

. 

 ازاضُ ثهطای چگهًَگی   ؾهبیطیي  ٍ ؾهْبهساضاى  ثِ هبلی اعالفبت اضائِ حؿبثساضی، اظ خولِ لعٍم ثِ ای تبظُ ثُقس ثْبزاض، اٍضاق ٍ ثَضؼ ىؾبظهب

 زض قبغل افطاز ضا ؾبظهبًی حؿبثساضی ثطٍى گعاضقْبی .(1380) قوؿی ،.ثركیس   ...ٍ هسیطاى ؾٌدف وبضایی ٍ فولىطز اضظیبثی ؾطهبیِ ّب،

ـ  ثِ ًبگعیط ضا آًْب اؾترساهی هؿتمین، ضاثغِ ٍخَز ظیطا زٌّس اضایِ ثی فیت ٍ وبهل ثِ عَض یی ًوی تَاًؿتٌستٌْب ثِ حطفِ  ًؾهطات  پهصیط

 اؾهتفبزُ وٌٌهسُ اظ   هرتلهف  ّهبی  گطٍُ ثبیس ًیبظ هبلی ّبی آًىِ نَضت حبل هی وطز. هبلی نَضتْبی تْیِ زض ٍاحسّبی التهبزی هسیطاى

ـ  ثهَز.  ؾهْبم  نبحجبى فوَهی تَؾظ هدبهـ ذجطُ ٍ هؿتمل حؿبثطؼ وبض اًتربة ایي وَز. لصا چبضُهی ً ثطآٍضزُ ضا هبلی نَضتْبی  تدوه

 الظم قطط حطفِ ای ضفتبض ضفبیت ثِ العام وِ زض اًدوي ّبیی زازًس هی اًدبم ضا هصوَض فولیبت وِ وبفی ترهم ٍ زاضای ٍضظیسُ حؿبثساضاى

 لهطاض  الگَ زیگط ًیع زض وكَضّبی وِ ثَز اًگلؿتبى ذجطُ حؿبثساضاى اًدوي ًوًَِ آى یيآٍضز. ًرؿت پسیس ضا حؿبثطؾی حطفِ ًؾبم آى ثَز،

 . (1388.) فلَی ٍ ّوىبضاى ، گطفت 



 

 

زًیبی وؿت ٍ وبض ٍ حطفِ ای اهطٍظ، زؾترَـ تحَالت ثؿیبضی گطزیسُ اؾت. خْبًی قسى ًِ تٌْب ثِ تدبضت ثلىِ ثِ حطفِ ّهبی هرتلهف   

هقٌبؾت وِ تمبضب ثطای زلت ًؾط ثیكتط ًؿجت ثِ ًتیدِ وبضّبی حطفِ ای ٍ هیعاى ّعیٌهِ آى ّهب افهعایف     ًیع تؿطی یبفتِ اؾت. ایي ثساى

یبفتِ اؾت ٍ زیگط ًوی تَاى ثِ ؾیؿتن ّب ٍ ضٍـ ّبی ؾٌتی اتىب ًوَز. عی ؾبل ّبی گصقتِ، ثب افعایف ضلبثت ثیي هَؾؿبت حؿبثطؾهی،  

حطفِ ای ضٍ ثِ افعایف ٍ فكبضّبی التهبزی، فَاهل هضبففی اؾت وِ نبحجىبضاى  ایي حطفِ زؾترَـ تحَالت ظیبزی گطزیسُ اؾت. ضلبثت

 .)(1386)تْطاًی ٍ ثطازضاى ف  .ضا ثِ ضاثغِ ذسهبت حؿبثطؾی ٍ حك العحوِ حؿبثطؾی حؿبؼ ًوَزُ اؾت

زاضًس عَضی وِ ّهط   هْوتطیي قبذم اًساظُ گیطی حؿي قْطت حؿبثطؼ، اًساظُ هؤؾؿِ حؿبثطؾی اؾت وِ ایي زٍ ثب ّن ضاثغِ هؿتمین

چِ اًساظُ حؿبثطؼ ثعضگتط ثبقس ویفیت حؿبثطؾی ّن ثبالتط ذَاّس ثَز. قطوت ّبی ثب اًهساظُ حؿبثطؾهی ثهعضي تهط فهالٍُ ثهط قهْطت ٍ        

 اثط نبحجىبضاى ٍ زیگط هَاضز هْن اثط گصاض زض افهعایف ویفیهت  طافتجبضقبى، زض اهط آهَظـ وبضوٌبى ٍ حفؼ اؾتمالل )ؽبّطی ٍ ٍالقی ( زض ث

 وٌٌس.  حؿبثطؾی هَفك فول هی

هب ًیع زض ایي پػٍّف ؾبظهبى حؿبثطؾی ضا ثِ فٌَاى هَؾؿِ ثعضي ٍ زاضای افتجبض ٍقْطت ثبال زض ایطاى زض ًؾط هی گیطین، ثٌبثطایي قهطوت  

ًْهب اظ افتجهبض   ّبی حؿبثطؾی قسُ ثِ ٍؾیلِ ؾبظهبى حؿبثطؾی ثِ فٌَاى قطوت ّبیی زض ًؾط گطفتِ هی قًَس وِ الالم نَضت ّبی هبلی آ

ثبالیی ثطذَضزاض ثَزُ ٍ زض ًْبیت ویفیت حؿبثطؾی ثبالتطی ذَاٌّس زاقت. ٍ زض همبثهل، قهطوت ّهبی حؿبثطؾهی قهسُ ثهِ ٍؾهیلِ ؾهبیط         

هَؾؿبت حؿبثطؾی )هَؾؿبت حؿبثطؾی فضَ خبهقِ حؿبثسضاى ضؾوی( زض ًؾط گطفتِ هی قَز وِ  اًساظُ آًْب ًؿجت ثِ ؾبظهبى وهَچىتط  

ت حؿبثطؾی زض همبثل ؾبظهبى حؿبثطؾی اظ هیعاى افتجبض زّی ووتطی ثطذَضزاض ثَزُ ٍ زض ًْبیت ویفیت حؿبثطؾی پبییي اؾت. ایي هَؾؿب

 تطی اظ لحبػ حفؼ اؾتمالل، آهَظـ وبضوٌبى ٍ غیطُ ذَاٌّس زاقت.

 اؾتمطاض زیَاى هحبؾجبت ثِ فٌَاى ؾیؿتن ًؾبضت هبلی -2-3

 ههی  اتىهبء  لبثهل  ٍ نحیح ثِ اعالفبت اؾتفبزُ وٌٌسگبى ًیبظ هبلی، ًؾبضت ٍ ّبی حؿبثطؾی ؾیؿتن اؾتمطاض هْن ٍ اؾبؾی اّساف اظ یىی

هگط  قس ًرَاّس هحمك ایي ٍ یبثٌس زؾت ذَز ّسف پبؾد ذَاّی ّوبى ثِ تَاًٌس هی هطزم عطیك ایي اظ ؾبالض ّبی هطزم ًؾبم زض وِ ثبقس

 .هٌبؾت ٍگعاضقگطی ًؾبضتی ًیطٍهٌس ّبی ؾبهبًِ ًگْساضی ٍ اؾتمطاض ثب

 گعاضقهگطی  ٍ حؿهبثساضی  گیطز، هی لطاض التهبزی هبلی ٍ هٌبثـ ههطف ٍ تحهیل ثط حبون پبؾرگَیی هؿئَلیت هجٌبی ثَزخِ وِ ٌّگبهی

 ًهِ تٌْهب   ثٌهبثطایي،  .وٌهس  هی فطاّن هؿئَلیت ایي اضظیبثی ایفب ٍ ثطای ضا الظم اثعاض پبؾرگَیی، ًؾبم زض فقبل ًؾبم ذطزُ یه فٌَاى ثِ هبلی

 پبؾرگَیی هؿئَلیت فطایٌس زض وِ ًمكی ثب هتٌبؾت ًؾبم زٍ ثلىِ ّط گیطز، هی لطاض ثَزخِ ثٌسی تأثیط تحت هبلی گعاضقگطی ٍ ضیحؿبثسا

 (1392، )ثبثبخبًی ٍ ّوىبضاى. زاضًس لطاض پبؾرگَیی ًؾبم تأثیط تحت وٌٌس، هی ایفب

 الوللهی  ثیي هغبلقبت نٌسٍق عجك اؾت. انالحبت ثطای حیظه وطزى وكَض،فطاّن یه هبلی هسیطیت زض انالحبت هْن العاهْبی خولِ اظ

 ثهِ زًجهبل   ضا چٌهساًی  ؾیبؾی هَالـ حوبیت ثیكتط زض اؾت، هسًؾط حؿبثساضی ٍ ثَزخِ ًؾبم زض انالح وِ گًَِ آى ؾبظهبًی انالح پَل،

 .زاًٌس هی ّعیٌِ پط ٍ شّي اظ زٍض ثؿیبض اض انالحبت هٌبفـ ایي تحمك وِ چطا ًساضًس؛ انالحبت ایي ثط انطاضی هطزهی ًیع گطٍّْبی ٍ ًساضز



 

 

 آى ٍهتقبلهت  ی  ثَزخهِ ا  انهالحبت  ثهطای  هٌبؾت هحیظ ّبی هؤلفِ ایي ؾبظهبى.اؾت الظم ؾیبؾی فكبض ًیبظهٌس انالحبت تساٍم زضٍالـ،

 وٌس: هی فٌَاى ظیط قطح ثِ ضا حؿبثساضی انالحبت

 زض تغییهط  اظّطگًَِ پطّیع هَخت گبّی ٍلی ثبقس، انالحبت هحطن سذَزتَاً هی هبلی ثحطاى چٌس زٍلت. ّط ٍضقیت زض وبفی ثجبت - 1

 .قَز انالحبت هی ثطاثط زض همبٍهت ٍ هَخَز ٍضقیت

 هسیطاى ثِ اذتیبضات گؿتطزُ تط افغبی اظ حبنل ذغطّبی ای، ثَزخِ افوبل وٌتطلْبی فیي زض وِ هٌبؾت لبًًَی چبضچَة یه ٍخَز - 2

 قَز. لبًًَوٌس ثبیس زٍلتی ًیع هسیطاى پبؾرگَیی ٍ قفبفیت ثیكتط، فول آظازی ثب ایي بىّوعه ٍالـ زض .زّس وبّف ضا زٍلتی

 پبیهساض  ضقس التههبزی  ٍ ذَة حبوویت ثطای هْن قطط پیف یه اهطٍظُ ثِ فٌَاى وِ زٍلت هبلی اهَض زض قفبفیت ثط هضبفف تأویس - 3

 .گیطز هی لطاض تأویس هَضز ٍ قسُ قٌبذتِ

 ّهبی  السام ٍتكطیح اًتؾبض هَضز فولىطز ؾغح فولىطز، هقیبضّبی آقىبضؾبذتي عطیك اظ قْطًٍساى، خولِ اظ بىشیٌفق ؾبظی تَاًوٌس - 4

 .زؾتگبّْبی اخطایی فولىطز ثْجَز ثطای ًیبظ هَضز

 ًؾهط  ههس  ًیع فولىطز ضا ویفی خٌجِ ّبی ؾٌدف ٍ پیگیطی تب ووی قبذهْبی فولىطز هىول فٌَاى ثِ ویفی قبذهْبی اظ اؾتفبزُ - 5

 .(1386.)لٌجطپَض زّس لطاض

ُ  ههبلی  وٌتطل اهَض هَضَؿ اّویت زلیل ثِ اهب زاضًس ٍخَز ًؾبضتی هتقسزی ّبی زؾتگبُ ایطاى، اؾالهی خوَْضی وكَض زض  ّهبی  زؾهتگب

 تهحبؾهجب  زیهَاى  فٌهَاى  تحهت  ضا ؾبظهبًی ؾبیط وكَضّب اؾبؾی لَاًیي اظ ثؿیبضی ّوبًٌس ایطاى خوَْضی اؾالهی اؾبؾی لبًَى اخطایی،

 فٌَاى ثِ زیَاى هحبؾجبت ٍالـ زض. ثپطزاظًس اخطایی ّبی زؾتگبُ هبلی وٌتطل اهَض ثِ هلت ًوبیٌسگبى هؿتمین ًؾط ظیط تب ًوَزُ وكَض همطض

 .ًوبیس هی فول ثیت الوبل اظ زض پبؾساضی همٌٌِ لَُ ًؾبضتی چكن

ِ  تب اؾت ًتَاًؿتِ تقییي قسُ آى ثطای وِ ٍؽبیفی ثِ تَخِ ثب هحبؾجبت زیَاى ًوَز وِ ثیبى ضا هؿبلِ ایي تَاى هی اٍلیِ ثطضؾی یه زض  ثه

ِ  ثهط  هحبؾهجبت تأویهس   زیهَاى  لهبًَى  یهه  ههبزُ  زض .زّس اًدبم ًحَهغلَة ثِ ضا ذَز ٍؽبیف حبل ـ  تهسٍیي  ٍ تْیه ثَزخهِ   تفطیه   گهعاض

 ثَزخِ تفطی  20 حبل فمظ ثِ تب الهیاؾ اًمالة پیطٍظی اظ ثقس الالل چطا ثسؾت آهسُ اعالفبت ثِ تَخِ ثب ٍ لیىي ( 1387 گطزیسُ)هٌهَض،

 ( 1387)زیَاى هحبؾجبت وكَض ،  اؾت؟ قسُ هدلؽ تمسین

  :زاضز ثیبى هی چٌیي ضا ثَزخِ تفطی  گعاضـ آثبض ذَز 1386 ثَزخِ ؾبل تفطی  گعاضـ زض وكَض هحبؾجبت زیَاى

ِ  ٍ آى ٍ فقبلیهت  افتجبضات فولىطز ذهَل زض اهط تحت ّبی ٍ زؾتگبُ زٍلت وبضوطز ثِ ًؿجت هدلؽ خبهـ فٌبیت -1  ٍ تههَیت  ٍ تْیه

 القبزُ  فَق آتی ٍ افتجبضات ؾبل ثَزخِ ترهیم

 ثِ اّساف ًیل خْت زض زٍلت ثِ ووه ٍ اخطایی ّبی ٍ زؾتگبُ هسیطاى احتوبلی هَاًـ ضفـ -2

 . 6وكَض والى هسیطیت زض تحَل -3.



 

 

ـ  وِ زاضز ًىتِ اشفبى ایي ثط  ثَزخِ تفطی  گعاضـ آثبض ثیبى زض زیَاى هحبؾجبت ذَز وِ هی ثبقٌس ًىتِ ایي ثیبًگط ثبال هَاضز  ثبیهس  گهعاض

 عَل زض وِ اؾت هغطح ؾؤال ایي حبل .قَز اقىبل ضفـ هَاضز ثقس ؾبل ثَزخِ زض تب گطزز اضائِ هدلؽ ثقس ثِ ؾبل ثَزخِ تهَیت اظ لجل

ِ  شوطاؾت ثِ الظم اؾت؟ گطزیسُ اضائِ هدلؽ ثِ ثقس ؾبل تهَیت ثَزخِ اظ لجل ثَزخِ تفطی  چٌس اًمالة اظ ثقس ؾبل 30حسالل  فمهظ  وه

 . اؾت گطزیسُ اضائِ ٍ ثَزخِ تٌؾین الیحِ اضائِ اظ لجل ثَزخِ تفطی  یه

 حؿهبثطؼ  ًفهط  قهف  ٍ یه ؾطپطؾهت  ثِ اؾتبًی زؾتگبُ 32 حسٍز ثِ ضؾیسگی وِ هؿئَلیت گطزیس هكرم زیگط اٍلیِ ثطضؾی یه زض

 یبثس؟ ذَززؾت اّساف ثِ تَاًس هی زیَاى ؿتطزگی،گ ٍ حدن ثب ایي آیب .اؾت گطزیسُ ٍاگصاض

 قَز هی هغطح آى ٍنطفِ التهبزی زض وبضآیی اثطثركی ّبی همَلِ وِ فولیبتی ثحث ًؾبضت پیكطفتِ وكَضّبی اوثط زض هحبؾجبت زیَاى

ِ  اًس زازُ لطاض ذَز ّبی ثطًبهِ اٍلَیت زض هبلی وٌبضًؾبضت زض ضا ثبقس هی ؾبالضی قبیؿتِ انلی ّبی پیف ظهیٌِ اظ یىی ٍ  زض زضنهَضتیى

 ًكهسُ  الساهی خسی نَضت ثِ ًؾبضت فولیبتی ذهَل زض ٍ اؾت قسُ پطزاذتِ هبلی ثِ ًؾبضت فمظ حبل ثِ تب هب وكَض هحبؾجبت زیَاى

 اؾت
11 . 

 دیًان محبسببت سبسمبوی درين مشکالت ي مسبیل

 زض ثبیهس  افهطازی  :هقتمسًهس  آهَظـ آًبى لعٍم عَض یيّو ٍ هحبؾجبت زیَاى  فطزی حؿبثطؾبى ذهَنیبت ذهَل زض خبهقی ٍ ؾدبزی

زاقتِ  هحَلِ ّبی هؿئَلیت زض ٍؽبیف زازى اًدبم ضا ثطای الظم اؾتقساز ٍ فطزی ٍیػُ ذهَنیبت وِ قًَس وبض زفَت ثِ اؾترسام، هطحلِ

ِ  زاًهف  ؾغح اضتمبی ٍ حفؼ اظ اعویٌبى ثطای حهَل ثبیس زیَاى هؿتوط، آهَظـ ذهَل زض ٍ ثبقٌس  عطیهك  اظ ذهَز  ی وبضوٌهبى ا حطفه

 زاًهف  ثِ حسٍزی تب هحبؾجبت زیَاى ًؾبضتی وِ ضقف زضیبفتٌس آًبى ّوچٌیي. ثبقس زاقتِ هسًٍی هؿتوطآًبى ثطًبهِ آهَظـ ٍ تحهیالت

 حؿبثطؾهی  ثب زض ضاثغِ وبضثطزی آهَظقْبی عَض ّویي ٍ گطزز ثط هی زیَاى هحبؾجبت حؿبثطؾبى تحهیلی ضقتِ ثَزى غیطهطتجظ ٍ ٍتدطثِ

.7گطزز ایدبز هی حؿبثطؾبى ثطای ًسضت ثِ زٍلتی
 قس چٌیي هحبؾجبت ًتیدِ زیَاى عطیك اظ ازاضی ؾبظهبًْبی ثبفٌَاى وٌتطل پػٍّكی زض 

 ثب زضپػٍّكی چٌیي ّن هی ثبقس ٍ الظم اظ پیف ثیف ثَزخِ ثط زلیك وٌتطل ٍ ًؾبضت افوبل خسیسخْت هترههبى اؾترسام ضطٍضت وِ

 قهس  چٌیي ًتیدِ هحبؾجبت ٍ وبضقٌبؾبى زیَاى هسیطاى زیسگبُ اظ اخطائی زؾتگبّْبی فولیبتی زض حؿبثطؾی یاخطائ هَاًـ ثطضؾی فٌَاى

 . (1390) ظاضفی ، . ثبقس هی اخطایی ّبی زؾتگبُ حؿبثطؾی فولیبتی زض اخطای ثطای هبًقی حؿبثطؾبى ّبی ترههی هْبضت ضقف وِ

ِ  ثهب  ٍ وٌٌس ذَزتدسیسًؾط فولىطز زض ثبیس حؿبثطؾبى ضفتبض ثط ًْبزّبی هؿٍَل وِ زضیبفتٌس پػٍّكی زض ضفیقی ٍ هسضؼ  گهصاضی  ؾهطهبی

ـ  ّبی زٍضُ ٍ ای ًؾبضت حطفِ چَى اظ اثعاضّبیی ٍ ًوبیٌس تطٍیح ٍ آهَظـ ضا ای حطفِ ضفتبض آییي انَل ٍ ٍ احىبم ثیكتط، اخجهبضی   آههَظ

 زٍضُ زض ای حطفِ-اذالق زضؼ ٍاحس گٌدبًسى ثِ خسی عَض ثِ ّب زاًكگبُ گیطًس ٍ ثْطُ حؿبثطؾبى ای هْبضت حطفِ ٍ زاًف اضتمبء خْت

 پبییي ّب ٍؾبظهبى ّب قطوت اؾتفبزُ هَضز اعالفبتی ٍ ای ضایبًِ ّبی ثِ ؾبهبًِ ًؿجت حؿبثطؾبى زاًف ؾغح . ثیٌسیكٌس حؿبثساضی آهَظـ

ٍ  اًؿهبًی  حهَظُ ًیهطٍی   زض حبؾجبته زیَاى هكىالت ثبقس. زض ذهَل هی ضطٍضی اهط یه آهَظـ حؿبثطؾبى ٍ ضٍظقسى ثِ ٍ ثبقس هی

 هحبؾهجبت  زیهَاى  حبضط حبل زض ٍؽبیفی وِ فوسُ قَز هی هالحؾِ ، ایطاى وكَض زیَاى هحبؾجبت اّساف هغبلقِ ثب آى ؾبظهبًی ؾبذتبض



 

 

ِ  هحبؾهجبت  زیهَاى  فقلی ثب قطایظ هؿلوب وِ اؾت گطزیسُ لحبػ ثبقٌس، هی آًْب زاض پیكطفتِ فْسُ وكَضّبی طٍی ًیه  ًؾهط  اظ ذههَل  ثه

 .(1386. ) تْطاًی ٍ ثطازضاى ، زاضز الظم اثعاض تدْیع ثطای ظهبًجٌسی ثطًبهِ ثِ یه ًیبظ ٍ ثبقس ًوی پصیط اهىبى ؾبظهبًی ؾبذتبض ٍ اًؿبًی

 زٍلتی حؿبثطؾی فولیبت یقٌی. ثبقس هی حؿبثطؾی تین افضبی هٌبؾت ٍ زضؾت تطویت زٍلتی زضحؿبثطؾی اثطثرف فَاهل اظ زیگط یىی

ِ  ّهبیی  تىٌیه ٍ ّب ضٍـ اظ .زازى وبضزاضًس اًدبم ثطای ضا ترههی هٌبؾت ّبی ضتجِ ٍ زضخِ قَزوِ اًدبم یافطاز تَؾظ  زضحؿبثطؾهی  وه

ِ  چٌهیي  ٍّف ذَز پػ زض ٍخبهقی ؾدبزی .ثبقٌس زاقتِ ضا ّب ایي تىٌیه زلیك اخطای تَاًبیی ٍ زاقتِ اعالؿ زاضًس زٍلتی وبضثطز  ًتیده

ِ  وهبض  ؾهبل 5 اظ ثقس اًؿبًی ًیطٍی حؿبثطؾبى،یه آهَظـ ٍ خصة زض هحبؾجبت زیَاى ؾبذتبضحبون ثط  قطایظ وٌٌس ثب هی گیطی  یهه  ثه

 ّبی ٍؾبظهبى ّب قطوت خصة هحبؾجبت زیَاى زیسُ آهَظـ ٍ ثبتدطثِ افطاز قطایظ ایي زض وِ گطزز هی تجسیل تدطثِ ثب ذجطُ ٍ حؿبثطؼ

 (1382. ) ؾدبزی ٍ خبهقی ، قًَس هی ثیكتط هعایبی ٍ حمَق ثب زیگط

ِ  اؾت ایي قغلی اظ اهٌیت هٌؾَض . ثبقس هی حؿبثطؾبى قغلی اهٌیت زٍلتی ّبی زؾتگبُ حؿبثطؾی زض تَخِ هَضز هَاضز اظ زیگط یىی  وه

 ؾبظهبى اظ ثیطٍى زض ٍ قَز فطز ثِ ٍاثؿتِ تَاًوٌسی،ؾبظهبى ٍ ترههی ًؾط اظ وِ عَضی ثِ ًوبیس فطاّن فطز ضا تَاًبؾبظی هَخجبت ؾبظهبى

 -فوهل  ٍ ؾبظی زضخؿبضت تَاًب – فطز ترههی تَاًبؾبظی :اظ فجبضتٌس اهٌیت قغلی هرتلف اثقبز .ثبقس ًیبظ فطز تَاًوٌسی ٍ همثِ تر ًیع

 تفىط زض تَاًبؾبظی - اضتجبعی ّبی زضهْبضت تَاًبؾبظی-ضفتبضی ّبی زضهْبضت تَاًبؾبظی - قغلی تمَیت ضضبیت ،آهَظی تدطثِ زض تَاًبؾبظی

 ثهطای  ضا قهغلی  اؾهت اهٌیهت   تَاًؿتِ حسٍزی تب هحبؾجبت زیَاى وِ قس ذهَل چٌیي ایي زض پِػٍّف یه تیدًِ .پطؾٌل ؾبظی تَاًب–

 قطوت ٍ ّب ؾبظهبى هسیطاى فولىطز ثِ ذَیف ًؿجت ًؾط اؽْبض زض هحبؾجبت زیَاى حؿبثطؾبى ّویي زلیل ثِ ٍ ًوبیس فطاّن ذَز پطؾٌل

 (1382) ؾدبزی ٍ خبهقی ، زاضًس ثیبى نطاحت.زٍلتی ّبی

 ؾیؿهتن  زض ٍ اؾهت  وهن  ًؾبضت ههبلی  اهط زض اخطایی ضوبًت وِ گطزیس هكرم زض وكَض هبلی ًؾبضت ًؾبم اضظیبثی فٌَاى ثب پػٍّكی زض

ًتیدهِ   تَاًهس  ههی  ًیهع  وبضوٌهبى  تكَیك چٌیي ّن .ثبقس ؾَ ًوی ّن ٍ خْت ّن ّب ؾبظهبى اّساف ثب اّساف وبضهٌساى وًٌَی هبلی ًؾبضت

 حوبیت ٍ پكتیجبًی ،وبضوٌبى، فولىطز ثط هؤثط فَاهل اظ یىی زیگط پػٍّكی زض . ٍ (1380) حؿیٌی فطالی ، ثبقس ِزاقت ّوطاُ ثِ ضا هثجتی

 (1385)زّمبًی تفتی ، اؾت گطزیسُ فٌَاى هحبؾجبت زیَاى اظؾَی ؾبظهبًی

 اظ ثبیهس  هحبؾهجبت  زیهَاى  ؾهبى حؿبثط.ثبقهس  هی زٍلتی حؿبثطؾی زض تَخِ هَضز اظهَاضز زیگط یىی زٍلتی ؾبظهبًْبی ذبل اؾتطاتػیْبی

 ٍ ثطضؾی اؾهٌبز  ثِ زٍلتی ؾبظهبى ّط ذبل اؾتطاتػی زضن اظ ٍپؽ ثبقٌس زاقتِ وبفی قٌبذت زٍلتی ّبی ؾبظهبى ّبی ذبل اؾتطاتػی

 هبىؾبظ ّط ذبل قطایظ اظ اعالؿ فسم هحبؾجبت ثسلیل زیَاى حؿبثطؾبى . اؾت هؿتمل اهطحؿبثطؾی ثسیْیبت اظ ایي ظیطا ثپطزاظًس هساضن

ِ  ٍ ًساضًهس  ؾهبظهبًی تهَخْی   ذبل ّبی اؾتطاتػی ٍ قطایظ ثِ ّب، ضٍیِ زضضؾیسگی ثجبت اخطای ٍ ّب، ؾبظهبى ایي زٍلتی،گؿتطزگی  ّوه

 (1382) ؾدبزی ٍ خبهقی ، وٌٌس هی ضؾیسگی هكبثِ قیَُ ثِ یه ضا زٍلتی ّبی قطوت ٍ ّب ؾبظهبى

 حؿهبثطؼ  زضحس ووبوبى ٍؽبیف آى ٍ ًمف ٍلی اؾت گطفتِ نَضت هحبؾجبت ىخبیگبُ زیَا اضتمبء زض ثعضگی تحَل فقلی اؾبؾی لبًَى زض

َ   ون ا نَضت ثِ زیَاى ّبی زضفقبلیت ًبؾبظگبضی ایي.هبًسُ اؾت ثبلی هدطیِ لَُ زاذلی  ظیطاانهَالً  وهطزُ  ؽَْضپیهسا  ًْهب  آ زازى ُ ثهط خله



 

 

ِ  هَخَز زض قطایظ زض وكَض زض هبلی ًؾبضت .اؾت ذطج اظاًدبم پؽ هطحلِ زض اخطایی زؾتگبّْبی شیحؿبثی تىطاضوبضوطز  اظ لجهل  هطحله

 هحبؾهجبت  لهبًَى  91 ههبزُ  زض ثغَضیىِ پصیطز هی نَضت هكبثِ اّساف ثب هحبؾجبت زیَاى ذطج تَؾظ اظ ثقس ٍ ّب شیحؿبثی تَؾظ ذطج

 ثهِ زیهَاى   هؿتمیوب ضا خطایی ّبی ا زؾتگبُ ترلفبت ثطذی لعٍم گعاضـ هَاضز زض تب اؾت قسُ تىلیف شیحؿبثبى ثط 1366ههَة فوَهی

 الهسام  یه زض ایطاى اؾالهی اؾبؾی خوَْضی لبًَى 54 انل وِ اؾت زضحبلی ایي. افالم زاضًس آى زازؾطای زض ضؾیسگی خْت هحبؾجبت

ـ  هطخـ ثقٌَاى اؾالهی قَضای هدلؽ ًؾبضت. اؾت ثركیسُ اضتمبء همٌٌِ لَُ هؿتمل حؿبثطؼ ثِ زیَاى ضا خبیگبُ هتطلی ٍ  ٍضه  لهَاًیي 

 ًؾبضتی زؾتگبُ یه زاقتي زضاذتیبض ثب تٌْب ًؾط هَضز اّساف تحمك ٍ اًس ضؾیسُ ثِ تهَیت وِ ًحَی ثِ هَضَفِ لَاًیي اخطای اظ اعویٌبى

 ایهي فلهت   ثِ ضا حبنلِ ًتبیح ٍ زازُ لطاض ضؾیسگی هَضز ٍ هؿتوط ؾیؿتوبتیه فلوی، ثغَض ضا زٍلت ّبی فقبلیت وِ ولیِ گطزز هی هحمك

ِ  لَُ ثِ هؿتسال ٍ گیطز هؿتٌسا هی لطاض قسُ اًدبم ّبی فقبلیت ویف ٍ ون زضخطیبى ٍ زاضز ًؾبضت زٍلت فقبلیتْبی ولیِ ثط فوالً وِ  همٌٌه

 اظحؿبثطؾی گیطی ثْطُ آى خبیگبُ ثب ّوؿغح وكَض زیَاى هحبؾجبت ًمف ثقجبضتی ٍ تحَل ایي ثطای هست ضاّىبض وَتبُ لصا .ًوبیس گعاضـ

 ًؾبضتی ؾیؿتن تطتیت ثسیي ٍ ثبقس هی ّبی ههَة ثطًبهِ اخطای ثب ضاثغِ زض یبفتِ تَؾقِ فمیت وكَضّبیهَ ضهَظ اظ یىی وِ اؾت فولىطز

یقٌی  وٌتطل اظ ًَیي ثِ هفَْم قَز هی هحسٍزیت قٌبذتِ ًؾطاى فبهل اغلت نبحت افتمبز ثِ وِ ؾٌتی وٌتطلی قیَُ اظ زیَاى هحبؾجبت

،  ههَهٌی ) گهطزز  فهطاّن  زٍلهت  هههَة  ّبی فقبلیت ٍ ّب ثطًبهِ ًتبیح وؿت ٍ اّساف كتحم ثطای الظم قطایظ یبفتِ تب تغییط ّسایت فبهل

1384) 

 تط، هْن هطاتت ثِ حؿبثطؾی فولیبتی فوَهی ثرف زض اهطٍظُ گفت ثبیس زیَاى هحبؾجبت زض فولیبتی حؿبثطؾی ثِ تَخْی ثی ذهَل زض

 هی نَضت فولیبتی گعاضـ اؾبؼ ثط ّب، ثطًبهِ انالح ثْجَز ٍ ضیعی هِ طًبث ثٌبی ظیط اٍال ظیطا . ثبقس هی ًؾبضت هبلی اظ هؤثطتط ٍ تط اؾبؾی

 وِ ایي ثِ تَخِ ثب ٍلی آثبضـ اؾت، هبلی حؿبثطؾی اظ تط پیچیسُ ثؿیبض ًَؿ حؿبثطؾی ایي غیطهبلی، ّبی فقبلیت ؿَتٌ لیل ز ثِ ثبًیب.گیطز

ِ  زضحهبلی  .ثبقهس  ههی  وهبضآ  ٍ ههؤثط  ثؿهیبض  ثهِ فولیهبت   زازى دبماًؿ زض ضٍ ایي اظ زاضز، هسًؾط ضا اخطای ثطًبهِ آیٌسُ ٍ حبل گصقتِ،  وه

 هیهعاى  ثهب  هغبثك ّوَاضُ فولىطز هبلی عطفی اظ ٍ گیطز هی لطاض اؽْبضًؾط ٍ هَضز ضؾیسگی زض گصقتِ هبلی فقبلیتْبی هبلی، زضحؿبثطؾی

ِ  ضا لیبتیفو افوبل ًؾبضت گصاض لبًَى وِ اؾت ضطٍضی ًیع ًىتِ ایي شوط.ثَز ًرَاّس فیعیىی پیكطفت لهبًَى   90 ههبزُ  تجههطُ  هَخهت  ثه

ِ  ایهي  اٍل وِ زضحبلی. اؾت ًوَزُ هحَل ضیعی وكَض ثطًبهِ ٍ هسیطیت ؾبظهبى فْسُ ثِ فوَهی هحبؾجبت  اؾهتبًساضزّبی  ثهِ هَخهت   وه

 ایي زٍم ٍ بقسث هی ّب ثطًبهِ اخطای هىول ٍ ذَز الظم خبی زض وِ اؾت زاذلی حؿبثطؾی ظهطُ زض ًَؿ ًؾبضت ایي الوللی، ثیي حؿبثطؾی

 قَز هی تلمی فولیبتی اظحؿبثطؾی ًیعخعئی اثطثركی حؿبثطؾی ٍ زاضز حؿبثطؾی اثطثركی ثط زاللت قسُ، اقبضُ حؿبثطؾی وِ هحسٍزُ

 اظعطیك ّب گعاضـ ٍ هسیطیت( ؾبظهبى گطزز)تَؾظ هی نحیح افوبل ٍ فولی ٍ ثوَلـ هؿتوط، ثهَضت هصوَض وٌین ًؾبضت هی فطو حبل.

 اؾت؟ ثطذَضزاض الظم افتجبض ّبیی اظ گعاضـ چٌیي آیب وِ اؾت ایي ؾؤال حبل .گطزز تمسین هی اؾالهی قَضای هدلؽ ثِ خوَْضی ضیبؾت

ِ  تَاًهس  هی چگًَِ همٌٌِ لَُ ًگطفتِ، لطاض ٍاؽْبضًؾط ثطضؾی هَضز ای ذجطُ ٍ هؿتمل ، ثبلث هطخـ وِ تَؾظ زیگطگعاضقی ثیبى ثِ ایهي   ثه



 

 

 پط ضا هصوَض ذالء ًؾبضت فولیبتی ثب تَاًس هی هحبؾجبت زیَاى اهب.ًوبیس اتربش تهوین آى هتقبلت ٍ وٌس افتوبز ٍ اعویٌبى ّب گعاضـ لجیل

 .(1382،  ثطازضاىٍ  تْطاًی) هبلی ًؾبضت تب ًوبیس نطف فولیبتی حؿبثطؾی زضخْت ضا ثیكتط ذَز ًیطٍی ایٌىِ یقٌی ًوبیس

 محبسببت ندیًا حسببزسی دراجزای قًاویه ي دستگبَُب مشکالت ي ضعف

 ثِ وبهل زؾتیبثی زض زیَاى هحبؾجبت تب قًَس هی هَخت وِ زاضًس ٍخَز همطضات لَاًیي ٍ یب ٍ اخطائی ّبی زؾتگبُ زض هكىالتی ٍ هؿبئل

 فسم تَفیك هَخجبت وِ ّؿتٌس هحبؾجبت زیَاى اظ فَاهل هَثطذبضج هَاضز ایي ٍالـ زض ًگطزز هَفك ذَز اًدبم ٍؽبیف عَض ّویي ٍ اّساف

 لبًَى هحبؾجبت ٍ هبلی اهَض ثِ اخطائی ّبی زؾتگبُ هبلی ٍ هؿئَلیي اخطائی اظ ثؿیبضی افتمبز ٍ اعالؿ ٍ آقٌبئی فسم.ظًٌس هی ضلن ضا زیَاى

 چَى فَاهلی اظ ًبقی تَاًس هی اهط ایي الجتِ. ثبقس هی هحبؾجبت زیَاى هكىالت اظ وكَض زیَاى هحبؾجبت ٍؽبیف ٍ اّساف ٍ وكَض فوَهی

 ٍوبفی آهَظـ هؿتوط فسم هبلی، هؿبئل ثِ ًبآقٌب ٍ غیطهترهم اؾترسام افطاز اخطایی، ٍ هبلی هؿئَلیي تدطثِ ٍ زاًف غحثَزى ؾ پبییي

 همهطضات  ٍ لهَاًیي  ثب آقٌبیی وتبة زض. ثبقس همطضات ٍ لَاًیي تغییط ظهبى زض ٍ ذسهت افطاز زضحیي تَخیِ ٍ آهَظـ فسم ذسهت، ثسٍ زض

 ؾهبل  وكهَضزض  هحبؾهجبت  زیهَاى  ٍ ثطًبهِ ضیعی تحمیمبت هطوع وِ تَؾظ اخطایی ّبی زؾتگبُ هبلی ؾبىٍوبضقٌب هسیطاى،شیحؿبثبى ٍیػُ

ِ  وكهَض  هحبؾجبت زیَاى زازؾطای زض هغطٍحِ ترلف پطًٍسُ ّبی فطاٍاًی خسٍل اؾت یبفتِ اًتكبض 1388  همهطضات  ٍ لهَاًیي  تفىیهه  ثه

ِ  گطزز هی هكبّسُ خسٍل ایي ثِ اخوبلی ًگبّی بث .اؾت گطزیسُ اضائِ 30/12/87 لغبیت /82/1 1اظتبضید هَضَفِ ّهبی   پطًٍهسُ  ثهیي  زض وه

 اظ ترغی ٍ پطًٍسُ 976 ثَزخِ ثب ٍ ثطًبهِ لبًَى اظ ترغی پطًٍسُ، 3571 ثب هحبؾجبت فوَهی لبًَى اظ ترغی زیَاى، زازؾطای زض هغطٍحِ

 اثجهبت  ثهط  گهَاّی  تَاًهس  هی اهط ایي وِ ثبقٌس زاضاهی ضا ؾَم تب اٍل ّبی ضتجِ پطًٍسُ، 841 ثب زٍلت همطضات هبلی اظ ثركی تٌؾین لبًَى

 (1384، هَهٌی ) فَق ثبقس هَضَؿ

 َبی مًاسی دیًان محبسببت کشًر ي سبسمبن حسببزسی وظبرت

اثتهسا  :شوط هَاضزی چٌس ضهطٍضی اؾهت  « ّبی زٍلتی قطوت»ّبی هَاظی زیَاى هحبؾجبت وكَض ٍ ؾبظهبى حؿبثطؾی زض  ضذهَل ًؾبضتز

 :ون ثط ضٍاثظ نسضالصوط فجبضتٌس اظثبیس گفت، حب

 لبًَى اؾبؾی خوَْضی اؾالهی ایطاى -1

 لَاًیي زیَاى هحبؾجبت ٍ هحبؾجبت فوَهی وكَض -2

 (ّبی زٍلتی )اؾبؾٌبهِ، ؾبظهبى حؿبثطؾی لبًَى تدبضت ٍ هدوَفِ لَاًیي ٍ همطضات قطوت -3

ٍ هقبهالت فوَهی وكَض هقهطٍف اؾهت ٍ پهؽ اظ خهطح ٍ تقهسیل       لبًَى هحبؾجبت فوَهی وكَضایي لبًَى وِ ثِ لبًَى هبزض زض هحبؾجبت

ِ    ٍ انالحبت ثقسی آى هَضز فول هی 1366فطاٍاى فقالً ًؿرِ ههَة  ّهب ٍ هؤؾؿهبت زٍلتهی وهبضثطز زاضز      ثبقس ثیكهتط زض حهَظُ ٍظاضتربًه

لبًَى ههصوَض  « یه»هبزُ .ِ ثطضؾی زاضزّبی زٍلتی ًیع ههَثبتی زاضز( زض ضاؾتبی هَضَؿ هَضز ثحث ًیبظ ث ضغن ایٌىِ زض حَظُ قطوت فلی)

 :زض تقطیف ثَزخِ لبئل ثِ زٍ تفىیه وبهالً هدعا اؾت

 ثَزخِ فوَهی قبهل افتجبضات خبضی فوطاًی ٍ اذتهبنی، -1



 

 

 .ّبی زٍلتی قبهل زضآهسّب ٍ ؾبیط هٌبثـ تأهیي افتجبض ثَزخِ قطوت -2

ای خسای اظ ّن  پیساؾت ظیطا وِ آیٌسُ ثبیس ؾبظ ٍ وبض ایي زٍ هٌجـ ثَزخِ ثِ ٍضَح« ّبی زٍلتی قطوت»ای  اظ ضٍح ایي هبزُ اًفىبن ثَزخِ

 .ٍ ثطاؾبؼ هبّیت آًْب تقطیف، حؿبثطؾی یب ضؾیسگی قَز

 :لبًَى هصوَض اؾت« 6»اهب ًىتِ لبثل تأهل زض هبزُ

ُ  : افالم ًؾط زضذهَل لعٍم ٍخَز هطخـ وٌتطل وٌٌسُ زاذلی ٍ یب فسم وفبیت هطخـ وٌتطل وٌٌهسُ ه 6هبزُ ّهبی ههَضز    َخهَز زض زؾهتگب

 .الوبل اًدبم قسُ خْت حفؼ حمَق ثیت« ّبی ضؾیسگی»ٍ « ّب حؿبثطؾی»ضؾیسگی ثب تَخِ ثِ گعاضقبت 

 .ضؾس قبیس تب حسٍزی هغفَل هبًسُ ثبقس ًؾط هی ایي هبزُ ثِ لحبػ هفبّین هٌسضج زاضای اّویت ثؿیبض ظیبزی اؾت وِ ثِ

تفىیه قسُ اؾهت وهِ تَخهِ ثهِ آى      "ّب ضؾیسگی"ٍ  "ّب حؿبثطؾی"ثرف هدعا یقٌی گعاضقبت  اٍالً زض لؿوت اذیط هبزُ گعاضقبت ثِ زٍ

ّب ّوبى گعاضقبت هبلی اؾت وِ فقالً تَؾظ حؿبثطؾهبى ٍ ؾطحؿبثطؾهبى ٍ    تَاًس ضاّگكب ثبقس. قبیس ثتَاى گفت وِ گعاضقبت ضؾیسگی هی

 .قَز ّبی حؿبثطؾی ول وكَض زض زیَاى هحبؾجبت وكَض اًدبم هی گطٍُ

ّهبی   ّب ّوبى گعاضقبت هبلی اؾت وِ فقالً اظ ؾَی ؾبظهبى حؿبثطؾی نطفبً زض ضاؾتبی ثطضؾهی اههَض قهطوت    اظ ؾَیی گعاضقبت حؿبثطؾی

 .قَز زٍلتی تٌؾین ٍ اضایِ هی

ِ زض نسض هبزُ ٍؽیفِ زیَاى هحبؾجبت افالم ًؾط زض ذهَل هطاخـ وٌتطل وٌٌسُ ٍ وفبیت یب فسم وفبیهت آى هطاخهـ اؾهت وهِ ثهب تَخه      

 .پصیطز گعاضقْبی فَق اًدبم هی

نطفبً افالم ًؾط ثِ فول آیس، آى ّن ثطاؾبؼ ٍ ثهب تَخهِ ثهِ گهعاضـ ؾهبظهبى      « ّبی زٍلتی زض ذهَل قطوت»تَاى تَافك وطز وِ  آیب ًوی

 (1384، هَهٌی ) فول آیس حؿبثطؾی؛ ًِ ایٌىِ هدسزاً حؿبثطؾی زض زیَاى ثِ

وبضی ٍ حتی ٍضٍز ٍ زذَل ثهِ   ثبقس( هوىي اؾت قبئجِ هَاظی بقین )وِ ّطگع زٍض اظ شّي ًویچٌبًچِ ًگبُ ٍ تفؿیطی ثیف اظ ایي زاقتِ ث

ّبی یىسیگط هغطح گطزز. حبل آًىِ اگط ایي تفىیه ًْبزیٌِ گطزز، ؾطفت ثطضؾی هبلی، زلت زض اخطای ٍؽبیف حؿبثطؾهی ٍ ثْهب    نالحیت

 .اًههس اظ ًتههبیح اضظقههوٌس ایههي خساؾههبظی ثبقهههس     تَ ثبقههس. هههی   ّههبی هتفههبٍتی وههِ زض ایههي زٍ اضگههبى هههی       زازى ثههِ ترهههم  

ّبی فوطاًی زٍلت وِ زض  ، عطح«ٍخَُ زٍلتی»ترهم الظم ٍ ّن نالحیت الَی زیَاى زض  اظ ؾَیی ًیع ثبیس تَافك قَزوِ ّن ثِ لحبػ فسم

حهَظُ ترههم زیهَاى    ّیچ فٌَاى هَضز ثطضؾی ثب حؿبثطؾی ؾبظهبى حؿبثطؾهی ٍالهـ ًگهطزز ٍ وهبض زض      قَز ثِ ّبی زٍلتی اخطا هی قطوت

 .هحبؾجبت لطاض گیطز

ضٍ ّطچِ ؾطیقتط ثهب گهطز    ّبی پیف ّبی هَاظی ٍ ضفـ چبلف ّبی حبون زض ًؾبم ثبیس خْت خلَگیطی اظ ًؾبضت ایٌه ثؿتِ ثِ ؾیبؾتگصاضی

بضاى اههط  ّن آٍضزى ًؾطات ضییؽ ؾبظهبى حؿبثطؾی ضییؽ زیَاى هحبؾجبت ٍ هقبٍى حمَلی ضیبؾت خوَْضی ٍ حهسالل زٍ تهي اظ ذجطًگه   

آیس )ثب حفؼ  حؿبثطؾی ٍ حؿبثساضی یىجبض ٍ ثطای ّویكِ ؾبظ ٍ وبض هٌبؾت ایي اهط ضا وِ هغلمبً زٍض اظ شّي ًیؿت ٍ ثؿیبض آؾبى فطاّن هی

 .ّبی ّط وسام اظ ایي زٍ ًْبز هْن( فطاّن آٍضز ضؾبلت



 

 

تفؿیطیِ اظ هدلؽ هحتطم قهَضای اؾهالهی ثتهَاى زؾهتَض      ضؾس ثب نسٍض یه ههَثِ قبیس ًْبیتبً ثب اذص یه ًؾط هی زض اخطای ایي هٌؾَض ثِ

 .خبهقی ثطای تقییي ذغَط ٍ هطظّبی حؿبثطؾی ایي زٍ ًْبز تأثیطگصاضتط تطؾین ًوَزُ ٍ اظ تجقبت هٌفی ٍ چبلف ثطاًگیع خلَگیطی ًوَز

ِ ؾبظهبى حؿبثطؾی، ٍؽیفهِ هكهبثِ   لبًَى اؾبؾٌبه «6»اظ هبزُ « 11»اظ ؾَیی ؾبظهبى حؿبثطؾی ًیع زض اخطای ٍؽبیف لبًًَی هَضَؿ ثٌس

ّهبی فوطاًهی    ّب )نطفبً زض هجحث افتجبضات عهطح  ّب ٍ ضٍـ ّبی زٍلتی تحت پَقف ذَز زاضز، گبّبً زض افوبل ایي ؾطفهل آى ضا زض قطوت

ًَفی ثهِ   ثِ توٌس. چَى ایي ضؾبل اذتالف ًؾطّبی خسی ثطٍظ هیب ّ ّب ٍ ضٍـ تحت پَقف ذَز زاضز، گبّبً زض افوبل ایي ؾطفهل« زٍلتی»

ّهبی ههطتجظ )وهِ     هَضز اخطا زض زؾهتگبُ « ّبی فوطاًی حؿبثطؾی عطح»لبًَى اؾبؾٌبهِ ؾبظهبى حؿبثطؾی وِ زض آًدب « 7»هبزُ « ج»ثٌس 

 (1392،  ًیىپَض) . گطزز ثبقس هطتجظ هی ّوگی اظ ههبزیك غیط اظ ٍظاضتربًِ ٍ هؤؾؿِ زٍلتی ّؿتٌس( ٍ زض ٍالـ قطوت هی

 قیقمزيری بز پیشیىٍ تح

 ایطاى اًدبم زٍلت هبلی گعاضقگطی ٍ حؿبثساضی ًؾبم گَیی پبؾد هؿئَلیت فٌَاى اضظیبثی تحت ( 1379 )ثبثبخبًی تَؾظ وِ پػٍّكی زض

 زٍلهت خوْهَضی   ههبلی  گعاضقهگطی  ٍ حؿبثساضی ًؾبم هؿئَلیت پبؾرگَیی ّبی لبثلیت ٍ ؽطفیت اضظیبثی پػٍّف ّسف تطیي فوسُ قس،

 ثهطای  الظم ّبی لبثلیت اظ ایطاى خوَْضی اؾالهی زٍلت هبلی گعاضقگطی ٍ حؿبثساضی وِ ًؾبم قس چٌیي تیدًِ قس، فٌَاى ایطاى اؾالهی

 ثبثت ّبی اًقىبؼ زاضایی ؾبالًِ، ٍالقی ّعیٌِ ٍ زضآهس اًقىبؼ ٍ ههَة،قٌبؾبیی ثَزخِ وٌتطل ّبی ظهیٌِ زض هؿئَلیت پبؾرگَیی ازای

 .ًیؿت ثطذَضزاض ؾبالًِ، هبلی خبهـ ّبی گعاضـ ٍ هبلی فولیبت ًتبیح ٍ ٍضقیت ٍ اًقىبؼ فوَهی ثلٌسهست ّبی ثسّی ٍ

ِ  زاضز اّویت خْت اظ ایي گعاضقگطی . ثبقٌس زاقتِ هٌبؾت گعاضقگطی ثبیسؾیؿتن هطزم ثِ پبؾرگَیی زضخْت ّب زٍلت الجتِ  ثرهف  وه

ِ  اضظیهبثی  اظعطیهك  ٍ زٍلتی یّب ّبی همبم گعاضـ افتجبض هیعاى اضظیبثی عطیك اظ حؿبثطؾی .گَیی اؾت پبؾد خساًكسًی  فولیهبت  ًتیده

 ازای ثطای هبلی زٍلت گعاضقگطی ٍ حؿبثساضی ؾیؿتن اگط وِ ؾؤال ایٌدبؾت حبل . وٌس هی ووه پبؾرگَیی فطآیٌس ثِ ًْبزّبی لبًًَی،

 حؿبثطؾی ًوبیس؟ ٍ اضظیبثی ضا هَاضز ایي ثبیس چگًَِ زیَاى هحبؾجبت ثبقس، ًوی هٌبؾت پبؾرگَیی

 وكَض 23 زض وِ 16 ثرف زٍلتی فولىطز وبضآیی همبیؿِ زض .ثیبفعایس هحبؾجبت هكىالت زیَاى ثط تَاًس هی ًیع زٍلت ىثَز حدین ثحث

 وٌٌس. هی گعاضـ ولی فولىطز ثطای ضا اهتیبظّب هتَؾظ ثبالتطیي عَض ثِ وَچه زٍلتی ثرف ثب وِ وكَضّبیی قس ایي ًتیدِ گطفت نَضت

 چٌهیي  اًدهبم  ثطای .اهطٍظُ ّؿت وِ قَز چیعی آى اظ وبضآتط ٍ ووتط ثؿیبض زٍلتی ثبیس هربضج وِ وٌٌس هی گیطی ًتیدِ هغبلقبت ثیكتط

 .(1392،  پَضلٌجط) .وٌٌس  ٍاگصاض ثرف ذهَنی ثِ ضا ذَز فطفی ّبی فقبلیت اظ ثؿیبضی ٍ تسٍیي ثْتطی ضا لَاًیي ثبیس زٍلت ّب وبضی،

 چٌهیي  ایٌتَؾهبی  هدلِ زض 1985زضؾبل " حؿبثطؾی وبضوٌبى ثطای آهَظـ ثطًبهِ"فٌَاى ثب ای همبلِ زض اؾتطالیب زٍلتی حؿبثطؾی ازاضُ

 ٍنطف ثجیٌٌس ًیع ضا وبفی آهَظـ آًْب وِ ثَز ذَاّس نَضتی هفیس زض ثبالتط ٍ لیؿبًؽ هسضن ثب وبضوٌبى اؾترسام: وٌس هی گیطی ًتیدِ

  :ثبقس وبفی ًوی شیل زلیل زٍ ثِ آًْب تحهیلی هسضن

 ظّبی ًیب فوستب هَظقی آ ت اوثطهؤؾؿب-ة. ثبقس هی زٍلتی حؿبثطؾی ثِ هطثَط ون یبذیلی ًسضت ثِ زاًكگبّی ّبی زضؼ هحتَای-الف

 ههی  ثحث هحسٍز ثؿیبض زٍلتی ذهَل حؿبثطؾی زض ًیع ایطاى زاًكگبّی زضٍؼ زض الجتِ.گیطًس هی ًبزیسُ ضا فلوی وبضثطزی ٍ اعالفبتی

 زیَاى هحبؾجبت زض وِ وبضوٌبًی ثطای لصا قَز هی گصضاًسُ تىلیف زضؾی ضفـ خْت حسٍا چٌس حس زض زٍلتی ظهیٌِ حؿبثساضی زض ٍ قَز



 

 

 (Australian Audit Office, 1985) .قَز ٍالـ هفیس ثؿیبض تَاًس هؿتوطهی آهَظـ ثحث قًَس هی اؾترسام

ِ  یبفت ایٌتَؾبی اًتكبض هدلِ زض 1986 ؾبل زض اؾتطالیب هحبؾجبت تَؾظ زیَاى وِ 18 ایٌتَؾبی وٌگطُ زٍاظزّویي پبیبًی ثیبًیِ  ذالنه

ِ  ثبقهس  وٌٌهسّوی  قطوت زٍلتی حؿبثطؾی فبلی هؤؾؿبت قسّتَؾظ اضائِ ّبی پػٍّف ٍ همبالت اظ ای ِ  زض وه  حؿبثطؾهی  لؿهوت  ؾه

ٍ  ثهب  حؿبثطؾهی  ًؾهبم  یهه  اؾهتمطاض  ٍ فوَهی حؿبثطؾی هؤؾؿبت فولىطز، ِ  زض . ثبقهس  ههی  آى ثهط  ًؾهبضت  ویفیهت   حؿبثطؾهی  ظهیٌه

ِ  ٍزؾتطؾهی  لهبًًَی  العاههبت  ًجَز -پبؾرگَیی هطظّبی ٍقٌبؾبیی حؿبثطؾی هَضَفبت تقییي:هبًٌس ّبیی فولىطزهحسٍزیت  اظ ثطذهی  ثه

 -هٌبؾت اعالفبت ًجَز :زاضز ٍخَز ظیط ًؾیطهَاضز ّبیی هحسٍزیت ًیع حؿبثطؾی هٌبؾت ّبی ٍخَزتىٌیه ظهیٌِ ٍزض زاضز ٍخَز اعالفبت

ِ  ًؿهجت  ثبیؿت ی م حؿبثطؾی فبلی هؤؾؿبت .ثَزخِ الظم ًجَز - قطایظ ٍاخس وبضوٌبى ًجَز -اؾتبًساضزّب هقیبضّبٍ ًجَز  ضیهعی  ثْجطًبهه

 اعویٌبى فوَهی هؤؾؿبت ّبی حؿبثطؾی خٌجِ زضولیِ هتَاظى ٍگعاضقگطی ثبظًگطیؿیؿتوبتیه حؿبثطؾی، قفبف ّبی هكی ذظ هؤثط،

 ٍترههم  تدطثِ افعایف ؾبیطوكَضّب، زض زٍلتی حؿبثطؾی ًْبزّبی فبلی هیبى وبضوٌبى تجبزل عطیك اظ تَاًٌس هی ّوچٌیي. وٌٌس حبنل

 Australian Audit Office)، 1986) .وٌٌس وؿت ضا الظم

 حؿبثطؾی، هجبًی ثِ 1989 زضؾبل ایٌتَؾبی هدلِ زض " زٍلتی حؿبثطؾی زض هسیطیت"فٌَاى ثب ای همبلِ زض 19 اًگلؿتبى هحبؾجبت زیَاى

ِ  ههبلی  زٍضُ ثهطای ّهط   هحبؾهجبت  زیهَاى  .پهطزاظز  ههی  ؾیحؿبثط ثطوبض ًٍؾبضت حؿبثطؾی ضیعی ثطًبهِ  ضا ذهَز  حؿبثطؾهی  ّهبی  ثطًبهه

 ًؿجت حؿبثطؾی زؾتگبّوَضز زض قسُ اًدبم اؾبؾی تغییطات ثِ تَخِ ثبفغف هْن هَاضز تكریم :قبهل وِ زّس هی لطاض هَضزتدسیسًؾط

 اؾهتفبزُ  ثطای ضیعی ثطًبهِ ٍ ّب حؿبثطؾی ثطای اًدبم هَخَز اهىبًبت اضظیبثی -ّب حؿبثطؾی اًدبم ثِ ًیبظّبیوطثَط ثطضؾی - لجل ؾبل ثِ

 ( National Audit Office Of United Kingdom، 1989)ثبقس هی ّب حؿبثطؾی اًدبم خْت زض اًؿبًی اظًیطٍی هؤثط

 ههی  زٍلتی ثیبى یحؿبثطؾ ؾبظهبى ثب ثبفٌَاى آقٌبیی ای همبلِ زض زٍلتی هدلِ حؿبثطؾی زض 2001 ؾبل زض 20 فٌالًس هحبؾجبت زیَاى

فهَق   ههسضن  زاضای آًْهب  اظ ثؿهیبضی  ٍ ّؿهتٌس  زاًكگبّی ههطتجظ  تحهیالت زاضای فٌالًس زٍلتی حؿبثطؾی ؾبظهبى حؿبثطؾبى توبم وٌس

 ای ثطخؿتِ ّبی اثطثركی اضظـ ٍ ترهم هْبضت، . ثبقٌس هی زوتطی زاضای هسضن ًیع تقسازی ٍ ثبظضگبًی التهبز ٍ حؿبثساضی لیؿبًؽ

 تقهبٍى،  ٍ ّوىبضی عطفی، ثی ثط هجتٌی ٍترهم هْبضت نطفب وِ ظهبى هقتمساؾت ؾب .ثبقٌس هی آًْبٍاثؿتِ ثِ ّب اضظـ یطؾب وِ ّؿتٌس

 (State Audit Office Of Finland، 2001). ؾبظز ضٌّوَى ذَز ٍاّساف ًتبیح ؾوت ثِ ضا ؾبظهبى تَاًس هی وِ اؾت ٍخؿبضت قدبفت

 فزضیٍ َبی تحقیق

 جبضتٌس اظ:فطضیِ ّبی ایي حمیك ف

 ویفیت حؿبثطؾی ثط هَلقیت ؾبظهبى حؿبثطؾی تبثیط زاضز. -1

 ویفیت حؿبثطؾی ثط هَلقیت زیَاى هحبؾجبت وكَض تبثیط زاضز.  -2
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قسُ نَضت  یثبقس وِ اگط زلت الظم زض ذهَل نحت اعالفبت گطزآٍض یه كیزض تحم یاظ هطاحل اؾبؾ یىی بظیاعالفبت هَضز ً یگطزآٍض

 ذَاّس ثَز. سیهَضز تطز عیً كیحبنل اظ تحم حیًتب طز،یًگ

 بتیه خْهت ازث  بظیه گًَِ وِ اعالفهبت ههَضز ً   يی. ثسُ اؾتسیاؾتفبزُ گطز اثعاض پطؾكٌبهِاعالفبت اظ  یحبضط، ثِ هٌؾَض گطزآٍض كیتحم زض

تَظیهـ   كیه اظ عط بظیه ههَضز ً  یآههبض  یٍ اعالفبت ٍ زازُ ّب ًبهِ ّب بىیوتبثْب، هدالت، همبالت هقتجط، پب كیآى اظ عط یًؾط یٍ هجبً كیتحم

 .گطزآٍضی گطزیهسُ اؾهت   1393ًفط اظ شیحؿبثبى، هسیطاى هبلی  زؾتگبّْبی اخطایی اؾتبى آشضثبیدبى غطثی زضعی ؾبل  60پطؾكٌبهِ ثیي 

ای ّطیه اظ پطؾكٌبهِ اضؾبل گطزیس. زازُ زض ایي تحمیك ثِ زلیل هحسٍز ثَزى خبهقِ آهبضی، ول افضبء خبهقِ ثِ فٌَاى ًوًَِ اًتربة ٍ ثط

گعاضُ هی ثبقس تْیِ قسُ اؾت. اظ پبؾد زٌّسگبى ذَاؾتِ قسُ ثَز وِ ثهب اؾهتفبزُ اظ    21ّبی تحمیك اظ عطیك پطؾكٌبهِ وِ زض ثطگیطًسُ 

 زٌّس. ذیلی ظیبز( ثِ ؾَاالت پطؾكٌبهِ پبؾد -5ظیبز،  -4هتَؾظ،  -3ون  -،2ذیلی ون  -1هقیبض زضخِ ثٌسی لیىطت )

ثب تَخِ ثِ ایي هغلت وِ ؾبذتبض ٍ خولِ ثٌسی پطؾكٌبهِ هی تَاًس ثط ضٍایی پطؾكٌبهِ تبثیط ثِ ؾهعایی زاقهتِ ثبقهس، آظههبیف همهسهبتی      

 هدهطة  اظافطاز تقسازی پطؾكٌبهِ اًدبم گطزیس، ثسیي نَضت وِ لجل الع تىثیط ٍ تَظیـ پطؾكٌبهِ ثیي افطاز خبهقِ آهبضی ، پطؾكٌبهِ ثیي

 ثِ پبؾد زازى ضوي وِ قس آًبى ذَاؾتِ اظ ٍ تَظیـ اخطائی ّبی زؾتگبُ شیحؿبثبى ٍ هسیطاى هبلی اظ تي چٌس عَض ّویي ٍ ظهیٌِ ایي زض

ضفهـ   ّهب  ؾَال ثیبى ًحَُ زض هَخَز اثْبم ٍ اقىبل گًَِ تبّط وٌٌس ثیبى ّب ؾَال هحتَای ثب ضاثغِ زض ضا ذَز ًؾط ًبهِ،-پطؾف ّبی ؾَال

 اؾتفبزُ ًجبخ وطا آلفبی اظضٍـ پطؾكٌبهِ پبیبئی اضظیبثی هٌؾَض ثِ .قَز اًدبم ًبهِ-پطؾف ّبی ؾَال زض ًْبئی ًؾط تدسیس ّوچٌیي ٍ قسُ

 ضطیت آهسُ، ثسؾت ًتبیح اؾبؼ ثط قس، اًدبم ًبهِ- پطؾف ّبی ؾَال توبم ثطای ًجبخ وطا آلفبی آظهَى ًطم افعاض، اظ اؾتفبزُ ثب .اؾت قسُ

 اًؿهدبم  اظ ٍ تحمیهك ثهَزُ   هَضهَؿ  ضاؾتبی زض تحمیك ّبی ؾَال توبم آى اؾت زٌّسُ ًكبى وِ ثَز 845/0 لیىطت ثطاثط عیف آلفب ثطای

 .ثطذَضزاضًس ثبالیی هحتَایی

 اؾتیَزًت( اؾتفبزُ قسُ اؾت. tّوچٌیي ثطای ثطضؾی فطضیِ ّبی تحمیك اظ آظهَى فطو آهبضی هیبًگیي یه خبهقِ )

 وتبیج حبصل اس آسمًن فزضیٍ َب

 ًن فزضیٍ ايلوتیجٍ آسم

زض فطضیِ اٍل تحمیك پیف ثیٌی قسُ اؾت وِ ویفیت حؿبثطؾی ثط هَلقیت ؾبظهبى حؿبثطؾی تبثیط زاضز. ٍ فطضیِ ّبی نفط ٍ همبثل ثهِ  

 قطح شیل اضائِ گطزیسُ اؾت:

Ho ً ساضز.: ویفیت حؿبثطؾی ثط هَلقیت ؾبظهبى حؿبثطؾی تبثیط 

 H1تبثیط زاضز. : ویفیت حؿبثطؾی ثط هَلقیت ؾبظهبى حؿبثطؾی 

 فطضیِ ثِ نَضت آهبضی ثِ قطح ظیط هی ثبقس:

Ho : β  = o 



 

 

H1 :  β  ≠ o 

: آسمًن خی دي بزای فزضیٍ ايل تحقیق1گبرٌ ى  

ؾغح هقٌی  زضخِ آظازی tآهبضُ  اًحطاف هقیبض هیبًگیي تقساز

 (sig)زاضی

 ًتیدِ

 پصیطـ فطضیِ 000/0 59 -349/8 719/0 512/3 60

 

زضنس اؾت ثٌبثطایي هكبّسات حبوی اظ  5زضنس ووتط اظ  95زض ؾغح اعویٌبى  sig، وِ همساض ثسؾت آهسُ ثطای  1ُ ثب تَخِ ثِ ًگبضُ قوبض

ویفیت حؿبثطؾی ثط هَلقیت ؾبظهبى زضنس ازفب هی قَز وِ  95تحمیك هیجبقس، یقٌی اظ لحبػ آهبضی ٍ ثب اعویٌبى  H1تبئیس فطضیِ 

 حؿبثطؾی تبثیط زاضز.

 موتیجٍ آسمًن فزضیٍ دي

زض فطضیِ زٍم تحمیك پیف ثیٌی قسُ اؾت وِ ویفیت حؿبثطؾی ثط هَلقیت زیَاى هحبؾجبت وكَض تبثیط تبثیط زاضز. ٍ فطضیِ ّبی نفط ٍ 

 همبثل ثِ قطح شیل اضائِ گطزیسُ اؾت:

Ho ً ساضز.: ویفیت حؿبثطؾی ثط هَلقیت زیَاى هحبؾجبت وكَض تبثیط 

 H1بت وكَض تبثیط زاضز.: ویفیت حؿبثطؾی ثط هَلقیت زیَاى هحبؾج 

 فطضیِ ثِ نَضت آهبضی ثِ قطح ظیط هی ثبقس:

Ho : β  = o 

H1 :  β  ≠ o 

 : آسمًن خی دي بزای فزضیٍ ديم تحقیق1وگبرٌ 

ؾغح هقٌی  زضخِ آظازی tآهبضُ  اًحطاف هقیبض هیبًگیي تقساز

 (sig)زاضی

 ًتیدِ

 پصیطـ فطضیِ 000/0 59 -611/8 729/0 765/3 60

 

زضنس اؾت ثٌبثطایي هكبّسات حبوی اظ  5زضنس ووتط اظ  95زض ؾغح اعویٌبى  sig، وِ همساض ثسؾت آهسُ ثطای  1ضُ قوبضُ ثب تَخِ ثِ ًگب

ویفیت حؿبثطؾی ثط هَلقیت زیَاى زضنس ازفب هی قَز وِ  95تحمیك هیجبقس، یقٌی اظ لحبػ آهبضی ٍ ثب اعویٌبى  H1تبئیس فطضیِ 

 هحبؾجبت تبثیط زاضز.



 

 

 

 

 

 زیبحث ي وتیجٍ گی

ثب تَخِ ثِ ًتبیح آظهَى فطضیِ ّبی تحمیك هكرم گطزیس وِ ویفیت حؿبثطؾی ثط هَلقیت زٍ ًْبز زٍلتی زیَاى هحبؾجبت وكَض ٍ 

ؾبظهبى حؿبثطؾی تبثیط زاضز. زض ایي ذهَل هی تَاى ثِ ایي هغلت اقبضُ ًوَز وِ اظ زیس پبؾد زٌّسگبى پطؾكٌبهِ ایي تحمیك پبی 

ؿبثطؾبى زیَاى هحبؾجبت وكَض ٍ ؾبظهبى حؿبثطؾی زض اضائِ ذسهبت ترههی ٍ آئیي ضفتبض حطفِ ای هٌدط ثِ ثٌسی ٍ ثطذَضز هؿئَاالًِ ح

ثب اضظیبثی ایي ًتیدِ ثب ًگطقی اًتمبزی هی تَاى اؽْبض زاقت وِ ثب تَخِ ثِ ًتبیح آظهَى افعایف ویفیت حؿبثطؾی هی گطزز ّوچٌیي 

چٌبًچِ زض ایي . هی گطززهغطح زض اًدبم ٍؽبیف  حؿبثطؾبى ایي زٍ ًْبز وبضی  اظیهَ فطضیِ ّب، زض زیس فقبالى زؾتگبّْبی اخطایی

ؾطفت ثطضؾی هبلی، زلت زض اخطای ٍؽبیف حؿبثطؾی ٍ ثْب زازى هٌدط ثِ ، ذهَل تفىیه ٍؽبیف ثدب ٍ ؾٌدیسُ قسُ ای نَضت پصیطز

زض ایي ضاؾتب هی تَاى ًتیدِ گطفت .ّوطاُ ذَاّس زاقتًْبز زٍلتی قسُ ٍ نطفِ ّبی التهبزی ثِ ّبی هتفبٍتی وِ زض ایي زٍ  ثِ ترهم

 نطفب وِ ؾبظهبى هقتمساؾت .ثبقٌس هی آًْبٍاثؿتِ ثِ ّب اضظـ ؾبیط وِ ّؿتٌس ای ثطخؿتِ ّبی اثطثركی اضظـ ٍ ترهم وِ هْبضت،

 ذَز ٍاّساف تبیحً ؾوت ثِ ضا ؾبظهبى تَاًس هی وِ اؾت ٍخؿبضت قدبفت ،تقبٍى ٍ ّوىبضی عطفی، ثی ثط هجتٌی ٍترهم هْبضت

 ثبظًگطی ؾیؿتوبتیه حؿبثطؾی، قفبف ّبی هكی ذظ هؤثط، ضیعی ثِ ثطًبهِ ًؿجت ثبیؿت هی حؿبثطؾی فبلی هؤؾؿبت .ؾبظز ضٌّوَى

 وبضوٌبى تجبزل عطیك اظ تَاًٌس هی ّوچٌیي. وٌٌس حبنل اعویٌبى فوَهی هؤؾؿبت ّبی حؿبثطؾی خٌجِ زضولیِ هتَاظى ٍگعاضقگطی

 .وٌٌس وؿت ضا الظم ٍترهم تدطثِ افعایف ؾبیطوكَضّب، زض زٍلتی حؿبثطؾی ًْبزّبی فبلی هیبى
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 کارشناسان دیدگاه از دولتی هاي دستگاه در آنالین حسابرسی اجراي موانع بررسی
 ایالم استان در مالی

 
 )مسلم خیري دانشجوي کارشناسی ارشد حسابداري دانشگاه پیام نور عسلویه(نویسنده مسئول

 عبدالکریم مقدم استادیار دانشگاه پیام نور عسلویهدکتر 
 
 
 
 

 چکیده-1 
 جلوگیري آمیز فریب معامالت از تواند نمی که شود می اجرا دیر و نابهنگام آنقدر دولتی هاي دستگاه رعایت حسابرسی اکنون هم
 اجرا درنگ بدون و آنالین صورت به حسابرسی است الزم شود انجام درنگ بدون و آنالین صورت به حسابداري سند صدور اگر کند
 گذاران سرمایه. دارد مستمر و موقع به حسابرسی گزارش نیاز کیفیت با و موقع به تصمیمات اخذ بنابراین )2003اونیونز،( شود

 اطالعات نمودن الکترونیکی و دیجیتالی قبیل از موجود خدمات توسعه انتظار حسابداري حرفه از کنندگان ونظارت ،اعتباردهندگان
 از واستفاده سازي خالصه و سازماندهی در ،سهولت آسان نگهداري و سازي باال،ذخیره پذیري انعطاف ،قابلیت دسترسی ،سهولت مالی

 رسوایی بروز مالی، هاي تقلب شدن فاش از بعد آشنا سؤال یک این اند؟ بوده کجا حسابرسان دارند گزارشگري سیستم جدید فناوري
 شکست ادعاهاي کارشناسان برخی اخیر هاي تقلب شدن برمال از پس ایران در. دنیاست جاي همه در مالی هاي بحران و ها

 سیستم است، رفته نشان حسابرسی گزارش کیفیت و حسابرسان سمت به حدودي تا اتهام انگشت که اند کرده مطرح را حسابرسی
 )                        1391 لداري، زاده غالم و یگانه حساس( اند داده دست از را خود اعتبار بتدریج جدید فناوري ظهور با سنتی هاي
 پرداخته ایالم استان در مالی کارشناسان دیدگاه از دولتی هاي دستگاه در آنالین حسابرسی موانع بررسی به پژوهش این راستا این در
 و محاسبات دیوان حسابرسان ذیحسابان، بین پرسشنامه توزیع از استفاده با و است پذیرفته صورت میدانی و پیمایشی بصورت که

 و نومیال باي دو، کاي هاي آزمون از پژوهش، فرضیه آزمون جهت و شده گردآوري دولتی هاي دستگاه مالی کارشناسان و مدیران
 هاي شبکه و ارتباطی هاي زیرساخت که دهد می نشان پژوهش این نتایج است شده استفاده spssافزار نرم بوسیله فریدمن يرتبه

 ازطریق الکترونیکی نظارت سایت سازي پیاده جهت الزم بودجه ، مجازي هاي شبکه در ها داده الکترونیکی مبادله امنیت مجازي،
 اجرایی مانع آنالین حسابرسی سیستم با اجرایی هاي دستگاه مالی وکادر مدیران کافی دانش نداشتن و مجازي شبکه و نوري فیبر
 .است بوده سیستم این
 

 سازي ذخیره ، الکترونیکی نظارت حسابرسی دولتی، هاي دستگاه ، اطالعات فناوري ، آنالین حسابرسی:کلیدي واژگان
 اسناد
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Abstract 
Nowadays observing organizational systems performed very late which can’t prevent 
from fault operation, if accounting document issuance done in way of online and without 
pause, its essential that auditing has done as online and without pause(Onewnenz,2003). 
On time decisions and with quality needs auditing report on time and continues. 
Investments, validators and supervisors has expect of developing exist services such as 
digital and electronic of financial information, access ease, high flexibility, storage and 
simple maintaining, ease of organizing and summarizing and use of new technology of 
report system. Where were auditors? This similar question after divulging financial 
faults, appearing the incident scandal and financial phenomenon in whole of world. In 
Iran after preventing recent faults some of experts determined the claim of auditing 
assertion. Traditional systems with appearing new technologies lost their credibility. In 
this way this research aimed to examining the barriers of online auditing in governmental 
organizations in opinion of financial experts which as survey and accepted. And using 
distributing questionnaire between accountant, auditors of court of aduit and managers 
and financial experts of governmental organizations have been gathered and in order of 
research  hypothesis test, from Chi-Square Test, Pay Nomial and grade of Freadman 
using SPSS software. The research results shows that communicational infrastructures 
and virtual networks, data electronic exchange in virtual networks, enough budget for 
implementing electronic supervisor site through optical fiber and lack of knowledge of 
managers and financial staffs of executive systems with online auditing systems was 
executive barrier of this system.  
 
Keywords: Online Auditing, Information Technology, Governmental Systems, Auditing of 
Electronic Supervision, Document storage 
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مقدمه-2  
باکارگیري روش هاي جدید فناوري اطالعات ازقبیل تجارت الکترونیک ،مبادله الکترونیکی1 داده هاي مالی و نیز استفاده از 

 مینتا در سعی نحوي به همگی ها نوآوري این. است توجه مورد و گسترش درحال روز روزبه تجاري  هاي فعالیت در اینترنت
 به سنتی کلش از آن و گذاشته تاثیر گزارشگري بر اطالعات فناوري دارد،تحوالت مالی اطالعات استفادکنندگان متنوع نیازهاي
 توسعه ارانتظ حسابداري ازحرفه کنندگان نظارت و ،اعتباردهندگان گذاران سرمایه.است داده سوق بالدرنگ گزارشگري سمت

 اال،ذخیرهب پذیري انعطاف ،قابلیت دسترسی ،سهولت مالی اطالعات نمودن الکترونیکی و دیجیتالی قبیل از موجود خدمات
 گزارشگري سیستم یدجد فناوري از استفاده و سازي خالصه و سازماندهی در ،سهولت آسان نگهداري و سازي
 رتصو مورد در را بهتري حسابرسی شواهد خود نظر از حمایت براي حسابرسان تا کندمی کمک فناوري). 1388معیري،(دارند
 آن هاي پیشرفت و داده رخ اطالعات فناوري زمینه در شگرفی هاي تحول امروزه ).1377 رحیمیان،( آورند دستبه مالی هاي

 حذف در کلیدي عنصري اطالعات فناوري. است شده مختلف هايزمینه در دگرگونی موجب که طوريبه شده، فراگیر
 روش اتاطالع فناوري دیگر، عبارتبه. است...  و بودن بروز اطالعات، به تر سریع و بهتر دسترسی مکانی، و زمانی محدودیت

 در را آن که دشو تبدیل الکترونیکی بسترهاي به بود شده بنا کاغذ بر که بستري شده باعث و کرده دگرگون را کارها انجام
     )1378 آذر، و الهی( نامندمی اطالعات الکترونیکی تبادل اصطالح

                                                                        
  مساله بیان-3
 براي آنها از حاصل اطالعات کیفیت و اند داده دست از را خود اعتبار بتدریج سنتی هاي جدید،سیستم هاي فناوري ظهور با  

 نوع این زیرا شوند نمی قانع تاخیر با و ساالنه هاي گزارش با دیگر مالی اطالعات ذینفعان.  است یافته تنزل گیري تصمیم
 انتظارتحوالت بنابراین .کند می ،فراهم دهند می رخ که اشتباهاتی یا تقلب از بعد را حسابرسی نتایج اثربخشی اغلب حسابرسی

 بر نظارت آن در که است ،رویکردي آنالین 2حسابرسی). 1391همکاران، و جامعی(رادارند مالی حسابرسی اطالعات در اساسی
 واعتبار اطمینان ایجاد جهت ها رویداد وقوع با همزمان صورت به معامالت به مربوط هاي داده آزمون و داخلی هاي کنترل
 اهمیت با اشتباهات شناسایی احتمال و  بخشیده بهبود را حسابرسی اثربخشی و امرکارایی این که شود می انجام بهنگام بخشی

 قادر را حسابرسان اطالعاتی پایگاه نوعی ایجاد با سیستم این). 1390همکاران، و والشانی باقرپور(دهد می افزایش را ها تقلب و
 مورد تجاري واحدهاي مستمر نظارت به الکترونیکی هاي نماینده و حسگرها گیري کار به و اینترنت از استفاده با تا سازد می

 الکترونیکی نماینده براي که آنچه و رسیدگی مورد سیستم شده انجام هاي ثبت بین تضاد گونه هر و بپردازد خود رسیدگی
 عملکرد بهترین تونند می ترتیب بدین و شود می ارسال) ایمیل( الکترونیکی نامه شکل به حسابرسان براي است شده تعریف
 پردازش، آوري،جمع براي دور راه هاي ارتباط و رایانه از استفاده اطالعات، فناوري ).2003چن، سین(دهند تشخیص را مناسب
 پردازش در زیاد سرعت اطالعات، فناوري ویژگی ترین مهم است عددي و متنی تصویري، صوتی، اطالعات انتشار و سازيذخیره
 و باال کیفیت اطالعات، الکترونیکی مبادله امکان بودن، بروز اطالعات، به دسترسی باالي سرعت زیاد، العادهفوق دقت ها،داده

  .)1385همکاران، و اعتمادي( است پایین شدهتمام قیمت
 استان در مالی کارشناسان دیدگاه از دولتی هاي دستگاه در آنالین حسابرسی اجرایی موانع شناسایی و بررسی به اقدام محقق  

 اطالعات فناوري هاي ساخت زیر و سامانه طریق از الکترونیکی صورت به یکپارچه و هماهنگ نظارتی نظام ایجاد هدف با ایالم
 را دولتی هاي دستگاه در آنالین حسابرسی اجراي  هاي چالش و موانع مهمترین تا است شده برآن محقق بنابراین است، نموده
 . نماید معرفی و بررسی

 
: تحقیق ضرورت و اهمیت-4    

 داده تغییر را حسابرسی فرایند مستندات و مدارك و بندي زمان ماهیت، فناوري سریع هاي پیشرفت گذشته ي دهه چند طی
 هاي طرح به راجع روزتجاري به تصمیمات اخذ براي مالی اطالعات بودن اتکا قابل و بودن موقع به امروزي دراقتصاد.است
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 اي پیشرفته بسیار اطالعاتی هاي سیستم امروزه.باشد می بااهمیت سهام، فروشندگان و خریداران و سرمایه استراتژیک،افزایش
 معامالت اگر چنین هم دهند انجام کاغذي سیستم از استفاده بدون و موقع به حسابرسی اطالعات هستند قادر که دارد وجود
 امروزه.شود انجام درنگ بدون و آنالین صورت به نیز حسابرسی است شود،الزم انجام آنالین و درنگ بدون صورت به تجاري
 باشد داشته کنندگان استفاده فوري برتصمیمات شایانی کمک تواند می درنگ بدون بخشی اعتبار مفهوم ها سازمان اکثر براي
 تحقیقی چنین انجام بنابراین.سازد می الزامی دولتی هاي سازمان براي را آنالین حسابرسی مفهوم بهنگام بخشی اعتبار نوع این
 هاي دستگاه مالی هاي صورت شود می باعث آنالین حسابرسی روش از استفاده که چرا رسد می نظر به ضروري زمینه این در

 هاي تقلب از جدید تکنولوژي و ها تکنیک ابزار بکارگیري با تواند می آنالین حسابرسی. باشد برخوردار الزم شفافیت از دولتی
 از اعتماد تا نماید جلوگیري است افتاده اتفاق 5آهولد و 4کام ،ورلد 3انرون چون هم هاي شرکت توسط اخیر دهه در که آشکار
 که است مدعی آنالین حسابرسی راستا دراین). 1387، منوچهري و مرادي(شود گردانده بر حسابرسی حرفه به رفته دست

 هاي قابلیت از استفاده جهت مالی هاي صورت شفافیت باعث همچنین و ساخته پاسخگوتر و کارآمدتر را دولتی هاي دستگاه
 و وتحلیل تجزیه در ،تسهیل اطالعات ،صحت ،دقت سرعت ،افزایش الکترونیکی نظارت درعرصه ارتباطات و اطالعات فناوري
 دستگاه در آنالین حسابرسی اجرایی موانع شناسایی و بررسی به اقدام محقق که شده دولتی دستگاه عملکرد نحوه از استنتاج

 از الکترونیکی صورت به یکپارچه و هماهنگ نظارتی نظام ایجاد هدف با ایالم استان در مالی کارشناسان دیدگاه از دولتی هاي
 . است نموده اطالعات فناوري هاي ساخت زیر و سامانه طریق

 
  : تحقیق هايفرضیه-5
 .است دولتی هاي دستگاه در سیستم این اجراي از مانع مجازي هاي شبکه و ارتباطی هاي ساخت زیر -1
 اطالعات تبادل به مالی مدیران آوردن روي باعث الکترونیکی اطالعات امنیت هاي شرکت سوي از اطالعات امنیت تضمین-2

 .گردد می الکترونیکی
 .دانند می صرفه به را استان در الکترونیکی استقرارنظارت براي اضافی هاي هزینه انجام مالی مدیران-3 
 .است دولتی هاي دردستگاه سیستم این اجرایی از مانع  دولتی دستگاه در مالی کادر و مدیران کافی فنی دانش نداشتن -4
 
 :تاریخچه-6 

 افزارهاي نرم اجراي و استقرار با ماشینی کنترل آزمون زمان آن در گردد، می باز 1960 دهه به آنالین حسابرسی آغازین نقطه
. شدند می برده کار به اندکی نسبتاً هاي سازمان در و شدند می حفظ و ایجاد سختی به افزارها نرم این اما شد آغاز حسابرسی

 را اي رایانه حسابرسی ابزارهاي و ها روش حسابرسان 1980 دهه در. شد آغاز رویکرد این سمت به حرکت 1970 دهه اواخر در
 به وسیعی سطح در بار اولین براي مستمر پایشگري به توجه امر، این به توجه با. بردند کار به خاص هاي تحلیل و رسیدگی در

 شناسایی در حسابرسان به که بود ها داده ماشینی تحلیل از مستمر استفاده روش این اصلی منطق. شد معرفی حسابرسان
 حال، این با. کند می کمک حسابرسی ریزي برنامه در بینی پیش عامل یک عنوان به دارند، را ریسک بیشترین که هایی حوزه
 به دسترسی هاي چالش بر که متخصصین و فنی منابع مناسب، افزارهاي نرم به آن دسترسی عدم جمله از مختلف، دالیل به

 داشت، چشمگیري تفاوت که حسابرسی رویکرد و روش از استفاده به ها سازمان تعهد مهمتر همه از و کنند غلبه ها داده
 وسیع پذیرش شاهد جهانی، حسابرسی حرفه در 1990 دهه از. شدند نمی آن پذیرش به حاضر ها قسمت بیشتر در حسابرسان

. شوند می دانسته داخلی هاي کنترل بخشی اثر از پشتیبانی در مهمی ابزار ها حل راه این. ایم بوده ها داده تحلیل هاي حل راه
 یا داخلی کنترل نبود دلیل به که شود می استفاده رویدادهایی هاي شاخص یافتن براي ها تراکنش بررسی در فناوري این از

 را کنترلی استانداردهاي که روند می کار به هایی تراکنش شناسایی در چنین هم. دهند می رخ مناسب کارکرد در آنها شکست
 ).2010 داخلی، حسابرسان انجمن( سازند نمی برآورده
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 حسابدار هاي موسسه بر که نوظهور هاي فناوري از یکی عنوان به آنالین حسابرسی آمریکا رسمی حسابداران انجمن اعتقاد به
 با مقایسه در. کند کمک مالی هاي صورت در ها تقلب و ها کژنمایی کشف به تواند می ظاهر به بود خواهد اثرگذار رسمی

 آلس،( دارد کمتري هزینه و است تر صحیح و تر جامع تر، هنگام به آنالین حسابرسی مالی، هاي صورت سنتی حسابرسی
 ).2005 واسرهلی، کوگان،

 
 :است گرفته صورت ذیل تعاریف 6مستمر حسابرسی یا آنالین حسابرسی جهت، آنالین حسابرسی تعاریف -7

 براي را مدت کوتاه مالی دوره یک از بعد یا همزمان طور به حسابرسی هاي گزارش تهیه امکان که است رویکردي -1
 حسابرس نظر اظهار و مشتري یک براي خاص موضوع به مربوط رویدادهاي وقوع زمان و آورد می فراهم حسابرسان

 ).1386 همکاران، و یزدي مازار عرب( برد می بین از را موضوع آن مورد در مشتري اظهارات درباره
 به نسبت که حسابرسی هاي گزارش از استفاده با سازد می قادر را مستقل حسابرسان که است شناختی روش یک -2

 و هوو( آورد فراهم مکتوب اطمینان کند می منتشر آن وقوع از پس کوتاهی مدت یا همزمان بطور موضوع، یک
 ).2008 همکاران،

 رقمی، تحلیل حسابرسی، ریزي برنامه خطر، ارزیابی کنترل، بخشی اطمینان که چارچوبی یا ساختار از است عبارت -3
 براي مبادالت جزئی آزمون قبیل از خرد، سطح موضوعات از و کرده همسو همدیگر با را فناوري و فنون ابزارها، سایر

 حسابرسی طرح تأمین منظور به خطر، شناسایی و ارزیابی مثل کالن، سطح موضوعات و ها کنترل بخشی اثر ارزیابی
 می قرار مدنظر را حسابرسی اهداف توسعه قبیل از میانی سطح هاي نیازمندي همچنین،. کند می حمایت ساالنه
 ).2007 لیونز، و راماسوامی( دهد

 به سال طی را معامالتی محتواي و ها کنترل آزمون توانند می حسابرسان آن در که است کامپیوتري سیستم یک -4
 انجام کامپیوتري هاي برنامه در تغییري آیا که کنند تعیین و داده انجام عادي غیر یا خاص معامالت شناسایی منظور
 ).2004 همکاران، و ارنس( خیر یا است شده

 ).1385 حقیقی،( گیرد بر در را مالی دوره طول همه که مداوم، و پیوسته اي گونه به حسابرسی انجام -5
 مربوطه رویدادهاي دادن رخ از پس مدت کوتاه زمانی دوره یک در یا همزمان را نتایجی که است حسابرسی از نوعی -6

 ).2003 همکاران، و کوگان( کند می فراهم
 افشاي با همزمان را اطالعات روي اطمینان از اي درجه تا سازد می قادر را حسابرسان که است حسابرسی فرآیند ، -7

 ).2002 همکاران، و رضایی( آورند فراهم افشاء از پس کمی یا آنها
 ارائه به نسبت نظر اظهار جهت معقول مبناي عنوان به که است الکترونیکی حسابرسی اطالعات آوري جمع روش یک -8

 و مرادي( باشد می است، شده تهیه بهنگام حسابداري کاغذ بدون سیستم تحت که مالی، هاي صورت منصفانه
 ).1387 منوچهري،

 اظهار جهت معقول مبناي یک عنوان به الکترونیک حسابرسی شواهد آوري جمع منظم روش یک از است عبارت ، -9
 همکاران، و رضایی( است شده ارائه و تهیه کاغذ بدون سیستم تحت که مالی هاي صورت منصفانه ارائه به نسبت نظر

2001.( 
 روي مکتوبی نتایج تا سازد می قادر را) داخلی و مستقل( حسابرسان که شود می تعریف چارچوبی یا روش عنوان به -10
 همکاران، و گوگان( کنند فراهم زمان یک در شده منتشر هاي گزارش از اي مجموعه یک از استفاده با مهم موضوع یک

1999.( 
 تا دهد می اجازه حسابرسان به و بوده بهنگام اطمینان ارائه سمت به اساسی گامی مکانیزه، فناوري یک عنوان به -11

 و دستی حسابرسی وظایف از بسیاري انجام از و کنند اجرا بهنگام و آنالین صورت به را حسابرسی هاي روش از بسیاري
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 کار و کسب فرآیند شناخت جمله از حسابرسی باالتر سطوح وظایف صرف را زمان این مقابل در. یابند رهایی سنتی
 ).2001 همکاران، و استیکر بیرس( نمایند مختلف هاي ریسک ارزیابی و صاحبکار

 دارایی امنیت تامین در بهنگام حسابداري بخشی اثر و کارایی تعیین جهت شواهد ارزیابی و آوري جمع فرآیند یک -12
 ).1387 منوچهري، و مرادي( اتکاست قابل مالی اطالعات تهیه و ها داده یکپارچگی حفظ ها،
 و وارن( شود می بکارگرفته مداوم، و مستمر صورت به حسابرسی انجام براي حسابرسان وسیله به که است روشی -13

 ).2006 اسمیت،
. آورند فراهم اطالعات افشاي با همزمان را نظر مورد اطمینان تا سازد می قادر را حسابرسان که است فرآیندي -14

 و باشند واقعی و دقیق ایمن، موقع، به که دارند نیاز اطالعاتی به مستقل و ثالث اشخاص عنوان به گیرندگان تصمیم
 ).1383 مدد، علی( سازد فراهم ها آن براي را امکان این تواند می آنالین حسابرسی

. است متصل حسابرسان و شونده حسابرسی دوي هر به اي رایانه هاي شبکه طریق از دائم طور به که است اي سامانه -15
 بخشی، اطمینان خدمات شامل کنند، می ارائه مستقل حسابرسان که را اي حرفه خدمات نوع سه هر برخط حسابرسی

 طریق از کارکردي، لحاظ به محوریت نوع این .)1388رحیمی، و کردستانی(گیرد برمی در را حسابرسی و گري گواهی
 ).1390، ابراهیمی(شود می تقویت بیشتر مصنوعی هوش هاي آوري فن از استفاده و طراحی

 صحت ها،داده تحلیل همراهبه ارتباطی و اطالعاتی فناوري از گیريبهره با حسابرسان آن موجب به حسابرسی نوع این -16
 با و کرده، گرداوري را الکترونیک شواهد دهند؛ گزارش آنها درباره و کرده ارزیابی را داخلی هاي کنترل و مالی هايداده

 و منظم است فرایندي دیگر، بیان به. باشند داشته محل در فیزیکی حضور اینکه بدون کنند؛ برقرار ارتباط شوندهحسابرسی
 از حسابرسی هاي گزارش رشته از استفاده با را اطمینانی تا سازدمی قادر را کشور محاسبات دیوان حسابرسان که باقاعده

 وقوع از پس زمانی اندك در یا مجازي و همزمان طوربه است، رسیدگی مورد واحد مدیران مسئولیت جزو که موضوعی
 حسابرس وسیلهبه نمودکه تعریف منظم فرایندي عنوانبه را آن توانمی یا. آورند فراهم موضوع، آن به مربوط رویداد

 و هنجارشکنی و شده آزمون تجویزشده معیارهاي برمبناي پیوسته طوربه) هوشمند افزارهاينرم از استفاده با( ها تراکنش
 تا دهدمی را توانایی این  حسابرسان به حسابرسی، نوع این.شود گزارش و شناسایی معیارها این از) استثنائها( ها انحراف
 و اعتمادي. (کنند تحلیل و گردآوري عملیاتی و راهبردي هاي تصمیم براي گذشته از بهتر را الزم کلیدي هايداده

  .)1385همکاران،
 
 :آنالین حسابرسی مزایاي -9
 . کنترلی هاي فعالیت و کنترلی محیط قبیل از داخلی کنترلی ساختار شناخت و شده کسب اطالعات کردن روز به -
 .حسابرسی و نظارت در جامعیت و صحت دقت، سرعت، افزایش -
  مالی هاي صورت حسابرسی کیفیت افزایش همچنین و حسابرسی هاي هزینه و زمان کاهش -
 ).2006، واس سرینی(  صاحبکار و  ثالث اشخاص به گزارشگري بهبود و حسابرسی فرایند پذیري انعطاف افزایش -
 . حسابرسی تر دقیق ارزیابی براي حسابرس به کمک و سال طول در و مناسب بطور ها رسیدگی حجم تقسیم -
 . مدیریتی و کنترلی هاي نظام از حسابرس استقالل -
 .دیگر فرایندي به فرایندي از ها تقلب و ،حذفیات اطالعات انتقال از پیشگیري -
 . حسابرس اي حرفه نظر موقع به ارائه و صاحبکار با روابط سطح ارتقا -
 .کنندگان استفاده براي مالی هاي صورت صحت از اطمینان درباره بهنگام هاي گزارش ارائه -
 .)1387، منوچهري و مرادي( الکترونیکی نظارت عرصه در ارتباط و اطالعات فناوري هاي قابلیت از استفاده -
 . )1391همکاران، و جامعی(تجاري واحد عملکرد و ،اثربخشی کارایی بهبود -
 .اطالعات این به سریع دسترسی امکان و حسابرسان کامل و جامع اطالعات بودن دسترس در و نگهداري -
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 .اجتماعی و سیاسی تحوالت و تغییرات از گذاري تأثیر کنار در موقع به مقتدرانه نظارت اعمال هاي شیوه بکارگیري -
 .اطالعات افشاي از گیري جلو و خطا کمترین با اطالعات تبادل جهت امن و مطمئن بستري ایجاد -
 .مدیریت به گزارش و کنترلی هاي نارسایی یا و اهمیت با خطرهاي شناسایی در زیاد سرعت -
 .اطالعات در تغییر امکان کاهش یکپارچگی و توسعه -
 .حسابرسی تحت هاي دستگاه مالی عملکرد نحوه از استنتاج و تحلیل و تجزیه در تسهیل -
 .دولتی هاي دستگاه اي بودجه نظارت اصالح -
 .دولتی هاي دستگاه کنونی حسابرسی سیستم ساختار اصالح -
 .دولتی هاي دستگاه در مالی فساد کاهش -
 .مدیران بهتر گیري تصمیم جهت دولتی دستگاه مالی هاي صورت شفافیت به کمک -
 .دولتی هاي دستگاه هاي هزینه و درآمدها سازي شفاف -
 ).1390همکاران، و والشانی باقرپور(الکترونیکی نظارت عرصه در ارتباطات و اطالعات فناوري قابلیت از استفاده -
 . دولتی هاي دستگاه و حسابرس بین هماهنگی بهبود و خطا کاهش -
 

 : آنالین حسابرسی معایب-10
 . آنالین حسابرسی اجراي براي الکترونیکی نظارت هاي سایت سازي پیاده فراوان هزینه-1
 .   آنالین حسابرسی انجام براي مدون هاي دستورالعمل و ها استاندارد نبود -2
 . آنالین حسابرسی انجام درباره کارکنان کم مهارت -3
 . ها سازمان در تغییرات به نیاز -4
  . ها داده بودن محرمانه و امنیت با مرتبط موضوعات -5 

 زیادي ضررهاي موجب توانند می خطرها این زیرا کرد، نظر صرف اطالعات فناوري به متعلق آمده بوجود خطرهاي از نباید ولی
 ) :1382 الیک، و آرنز( است زیر شرح به اطالعات فناوري از ناشی خطرهاي  .شوند

 .افزار نرم و افزار سخت هاي توانایی به اعتماد -1
 . حسابرسی مسیر نبودن دید قابل -2
 . انسان نقش کاهش -3
 . )سیستماتیک(منظم اشتباهاي -4
 . اطالعات به مجاز غیر افراد دسترسی-5
  .ها داده رفتن بین از-6
 . کارکنان وظایف تمرکز  -7
  . سنتی اختیارهاي نبودن-8 
 . فناوري در تجربه به نیاز-9 

 
 : سنتی حسابرسی با  آنالین حسابرسی مقایسه-11

 افزایش دنبال به دو هر یعنی . شوند می محسوب بخشی اطمینان خدمات جز دو هر سنتی حسابرسی و آنالین حسابرسی
 پوشش تحت اقالم حسابرسی دو این دیگر همانندي.هستند تصمیمات بهبود جهت در اطالعاتی محتواي یا اطالعات کیفیت
 و سهام صاحبان حقوق وزیان،صورت سود ترازنامه،صورت:  شامل( اساسی مالی هاي صورت هردو که صورت بدین است

 بعنوان حسابداري شده پذیرفته اصول از استفاده آنها تشابه دیگر و دهند می قرار تاثیر تحت را )نقدي هاي جریان صورت
 ).1391طباطباییان،(است صحت معیار
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 موقع به حسابرسی گرچه. رسد می آل ایده نظر به آن بودن موقع به یا حسابرسی حسابرسی: استمرار تکرار یا استمرار -1
 بودن موقع به نتیجه در.نباشد اثربخش همیشه است ممکن و  باشد پیچیده تواند می حسابداري اطالعات سیستم هاي
 پرداخت هاي فرآیند که صنعتی شرکت هاي در نمونه براي. دارد گرایش تجاري پرخطر فرآیندهاي سمت بهآنالین  حسابرسی

 پیش حسابرسی است ممکن دیگر طرف از.است محتاطانه آنالین  حسابرسی استمرار دارد باالیی ریسک و روز به خزانه
 آنالین حسابرسی چرخه  از مدل یک. باشد می کافی اي چرخه یا اي دوره بطور دارد کمتري ریسک که ها هزینه پرداخت

 و شود آغاز می متصل حسابداري اطالعات سیستم به حسابرسی وقتی چرخه این.است شده ارائه تجاري پرداختنی حساب هاي
 سیستم به مالی رویداد چند از بعد یا زمانی دوره یک از بعد تواند می حسابرسی.پذیرد می پایان شود می قطع اتصال وقتی

 معامالت حجم به آنالین حسابرسی چرخه که برد پی2004پاتک اتال در سال   حال هر به. شود متصل حسابداري اطالعات
                                                                            .شود هزینه اثربخشی به منجر است ممکن که دارد بستگی

نتیجه،اشتباهات بااهمیت،ازقلم  العات حسابداري به صورت ساالنه حسابرسی می شوند.دردر الگوي حسابرسی سنتی اط-2 
افتادگی هاویاتقلب احتماال تا ماهها قبل ازحسابرسی نمی شوند.درحالی که حسابرسی آنالین به صورت مداوم وبه دفعات بیشتر 

به حسابرسان اجازه می دهد اشتباهات را درزمان انجام می شود. سرپرستی ونظارت مستمرکنترل هاي داخلی وآزمون معامالت 
   ).1390رشیدي، رخ دادن کشف وبررسی کنند بنابراین،حسابرسی آنالین می تواند موثرترازحسابرسی سنتی باشد(سجادي و

:)حسابرسی هاي روش در اتوماسیون( خودکار حسابرسی روش هاي -3   
 رسیحساب روش هاي. دارد بستگی آن به حسابرسی دستی ش هايرو و است محدود زمان و کار نیروي سنتی حسابرسی در

 روش تمام در اتوماسیون اجراي اما دهد کاهش را محدودیت ها این تواند می حسابرسی آنالین در شده استفاده مورد خودکار
 می ودب خواهند اي حرفه تردید و پیچیده قضاوت نیازمند هنوز که حسابرسی روش هاي.  نیست شدنی فوراً حسابرسی هاي

 مدیران هايبرآورد ارزیابی ، نمونه براي. شوند اجرا آنالین حسابرسی محیط در دستی صورت به حسابرسی وسیله به بایست
 و اوتقض مستلزم که روش هایی روزي است ممکن مصنوعی هوش در پیشرفت اما. شود انجام کار خود صورت به نیست ممکن
روش  از تعدادي کردن اتوماسیون این، علیرغم.  کند هدایت اتوماتیک حسابرسی هاي روش سوي به را است اي حرفه تردید
 اثر براي.کند می کمک حسابرسی مراحل تمام کارایی وبه دهد می کاهش را زمان و کار نیروي فشردگی سنتی حسابرسی هاي

. ودش استاندارد اطالعات مجموع و تنظیم داخلی کنترل هاي  رویه است الزم ، شده اتوماسیون حسابرسی روش هاي بخشی  
 وظیفه و نقش حسابرسان داخلی:-4

درحسابرسی سنتی،بیشترکارهاي انجام شده وابسته به زمان وکارحسابرسی است و هم چنین وظایف حسابرسان داخلی 
ئه شده وخارجی ازهم مستقل می باشد.در حالیکه در حسابرسی آنالین ،نقش اصلی حسابرس درمحیط حسابرسی آنالین ارا

رسیدگی کردن براختالالت/استثنائات درحسابرسی آنالین و سروکارداشتن با روش هایی است که نیازمند قضاوت وتردید حرفه 
اي می باشد بنابراین پیاده سازي حسابرسی آنالین به وسیله حسابرسان داخلی وخارجی به دوشکل متفاوت دراجراي روش 

مان بندي وحجم آزمون ورسیدگی ها خواهد شد.درنتیجه،اجراي حسابرسی آنالین ،زي حسابرسی موجب عدم کارایی ماهیتها
به وسیله حسابرسان داخلی ممکن است ایده آل به نظر بیاید زیرابه مقدار زیادي داده و رسیدگی هاي فراوان وآزمون نیازاست 

برسی درسیستم حسابرسی آنالین تخلفات  اما حسابرسان مستقل می توانند با اجراي تحلیل هاي سطح باال واجراي ردیابی حسا
 ویا تقلبات مدیریت راکشف کند.(همان ماخذ).

 :                                  آزمون ودامنه بندي ماهیت،زمان-5
 :ماهیت - الف

 می اجرا اي دوره طور به مربوط جزییات آزمون و دستی داخلی هاي مدیریت،کنترل اظهارات ارزیابی سنتی،براي درحسابرسی
 می کارگرفته مستمرخودکاربه هاي کنترل سرپرستی و ها مستمرداده دهی اطمینان جدیدحسابرسی درمقابل،درالگوي.شوند
 می اشتباهات،آزمون کشف براي پیوسته طور به مالی هاي ها،داده داده دهی دراطمینان).2008وهمکاران، آلس(شوند
 انجام هاي دربازرسی آنالین حسابرسی سیستم توسط شده کشف مالی اشتباهات و داخلی هاي کنترل ضعف نقاط.شوند
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.                                                                                                              شود می منعکس  حسابرسی هاي استثنا شده،درگزارش
 :بندي زمان - ب

 می انجام حسابرسی اجراي ي درمرحله جزییات وآزمون ریزي برنامه درزمان داخلی هاي کنترل آزمون سنتی درحسابرسی
 می صورت طورهمزمان به داخلی هاي کنترل وسرپرستی عملیاتی هاي داده ،آزمون آنالین درحسابرسی که درحالی.شود
                   ).                    2001وهمکاران، رضایی(گیرد

 : آزمون دامنه - ج  
 درمقابل،حسابرسی.است بر زمان و کاربر آن دستی آزمون کندکه می  استفاده سنتی گیري نمونه ازروش سنتی حسابرسی

 کشف واحتمال حسابرسی اثربخشی تواند می رویه این.گیرد می نظر در را جامعه کل سرپرستی، و آزمون براي آنالین
).                                                                                         1390همکاران، و سجادي(دهد افزایش را ها تقلب و اهمیت با اشتباهات

 : وسرپرستی آزمون هتج اطالعاتی وتحلیل مدل-6
 در.شود می برده کار به سنتی درحسابرسی داده تحلیل براي رگرسیون تحلیل و روند ، نسبت مانند اي پایه آماري هاي تکنیک
 باهم ماشینی یادگیري تحقیقات و داده درآمارها،گردآوري داده تحلیل هاي تکنیک و ها داده مدل آنالین، حسابرسی الگوي
 ).                                                                                                                  ماخذ همان(شوند می ادغام

 ازقلم بااهمیت، خطاهاي از عاري که شده فرض حسابداري اطالعات سیستم وسیله به شده تولید اطالعات در:  گزارش -7 
 نشان انتظار مورد گزارش اگر.شود داده نشان این خالف انتظار مورد حسابرسی گزارش در اینکه مگر بوده تقلب و افتادگی
 مالی هاي صورت تا شود اصالح رود می انتظار باشد غیرعادي معامالت یا داخلی کنترل در اهمیت با خطاي یک دهنده

 سیستم در که شود منتشر تواند می زمانی غیرمشروط گزارش یا اظهارنظر یک مستقل حسابرس ازدید.باشند بخش اطمینان
 مستقل حسابرس نقش ترین اصلی.نشود کشف قاعده خالف و غیرعادي موارد از عاري سیاه جعبه نمودار در آنالین حسابرسی
 حسابرسی جریان در نقص و عیب بدون محتویات از آن، ادامه و حسابرسی زمان طی در دهی اعتبار این و است اعتباردهی

 انحراف که بود خواهد این مستلزم ها داده درستی و کنترل و مالی گزارشگري بنابراین شود می ناشی آن هاي آزمون و آنالین
 نتیجه احتماألیک و داشت خواهد عهده به را کننده رسیدگی نقش مستقل حسابرسی.باشد نداشته امروزي مقررات از اساسی
                      .کند می فراهم را شده حاصل بخشی اطمینان از متفاوت

:  آنالین مراحل حسابرسی-12    
 آنالین حسابرسی کارگیري به براي را فرایندتجاري ي دامنه و حدود حسابرس :حسابرسی هاي شیوه خودکارسازي -اول مرحله

 تجاري فرایند ي دامنه تعیین زمان یعنی ابتدا همان از باید ها داده به دسترسی که است ازاین شواهدحاکی.کند می شناسایی
 هاي رویه شد،حسابرس شناسایی مربوط فرایندهاي که هنگامی.قرارگیرد توجه مورد آنالین حسابرسی کارگیري به براي

 و واسرهلی:2006 همکاران و الس(کند می خودکارآزمون قابل هاي کنترل و سرپرستی انواع شناسایی براي موجودرا حسابرسی
 ). 2004، همکاران

 تا گیرد می قرار استفاده مورد الگوها ي توسعه براي ها داده سازي مدل:  مدل سازي داده ها و توسعه ي مبناها  -دوم مرحله
 ها، بندي ،طبقه برآوردها  در رفته کار به ابداعی ي مبناها و الگوها. کند ارزیابی را حساب ها مانده و آینده معامالت ارقام

 مدل و عددي محاسبات انجام ها داده سازي مدل از هدف.باشند می قبلی ي شده حسابرسی ي ها داده بندي دسته یا تجمیع
 برآورد را اند شده مشخص عادي غیر ارقام عنوان به که حساب هایی مانده یا آتی معامالت ارقام که باشد می تحلیلی هاي
مانده  و معامالت جزئیات ، داخلی کنترل هاي ارزیابی براي ها داده تحلیل و تجزیه تجزیه  و تحلیل داده ها:  -سوم  مرحله  .است اعتباردهی و آموزش دوبخش به شده حسابرسی تاریخی هاي داده تقسیم از است عبارت ها داده مدل سازي فرآیند.کند

 را کارکنان فعالیت هاي قانونمند، تحلیل هاي مستمر، کنترلی هاي بررسی در. دارند کاربرد مبناها و الگوها مقابل در حساب ها
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 و توضیحات با حسابرس کنند،اگر کشف را تخلف و تخطی هرگونه تا شود می مقایسه داخلی کنترل سیاست هاي مقابل در
 یک وجود بدون .بپردازد آنها تحلیل و تجزیه و اسناد کشف به تواند می صورت آن در شد متقاعد شده آوري جمع اطالعات
 نرم یا افزار سخت حفظ بنابراین، .کند کار درست هاي شیوه به تواند نمی افزار نرم یا افزار سخت مناسب، و ساز مصون سیستم
 استفاده سبب به دارد احتمال که فیزیکی صدمه نوع هر از را مربوط هاي داده باید و دارد زیادي اهمیت فیزیکی نظر از افزار،

 و آرنز( .داشت مصون  )آب و سوزي،حرارت،رطوبت آتش مانند( شود می وارد محیط بر که اي صدمه یا خرابکاري نادرست،
 .)1382 الیک،

استثنایی  را  آنالین هیچ حسابرسی سیستم اگر آنالین حسابرسی برمبناي استثناست.  حسابرسی: گزارش -چهارم  مرحله
افتادگی ها و تقلب بوده گزارش نکند،به نظر می رسد حسابداري مربوط یا اطالعات حسابداري فاقد اشتباهات با اهمیت،ازقلم 

یا سطحی از اطمینان رامی توان بیان کرد(سجادي  و همکاران  است.دراین حالت،گزارش یا نظراصالح شده حسابرسی و
،1389(. 

 
 : آنالین حسابرسی الزامات-13 

 :شود گرفته نظر در ذیل شرایط باید ، آنالین حسابرسی از پشتیبانی و هدایت براي
 دهد قرار او اختیار در را حسابرس نیاز مورد اساسی موضوعات موقع به که باشد داشته اتکا قابل سیستمی باید مشتري -1
 اختیار در خودکار فرآیند توسط اتکا، قابل صورت به و  موقع به را ها بایدگزارش سیستم این).2004 ، گرومر و مارتی(

 ).2007لیونز، و می راماسوا(  دهد قرار حسابرس
 کنترل ارزیابی بر حسابرسی اگر مثال، عنوان به .باشد حسابرسی هدایت براي الزم هاي ویژگی شامل باید حسابرسی هدف -2

 . ) 2004، وگرومر مارتی( باشد داشته نیز را ها کنترل این ارزیابی توانایی باید دارد، تاکید داخلی
 از و) ماخذ همان(باشد داشته تخصص حسابرسی، اساسی موضوعات و رایانه فناوري اطالعاتی، سیستمهاي در باید حسابرس -3

 ). 2007 لیونز، و راماسوامی( باشد داشته هماهنگی ها شرکت سیستم با تواند می که کند استفاده ابزارهایی
 گرومر، و مارتی( کند فراهم حسابرسی نظر اظهار براي را حسابرسی نیاز مورد شواهد اکثر باید حسابرسی خودکار رویکرد -4

 است ضروري و الزم اطالعات، بررسی و ها گزارش فرآیندها، شناسایی براي کنترل از باالیی درجه همچنین). 2004
 ). 2007 لیونز، و راماسوامی(
 ) 2004 گرومر، و مارتی( باشد داشته حسابرسی شواهد کشف براي اطمینان قابل اي وسیله باید نظر اظهار براي حسابرس -5
 ). 2007 لیونز، و راماسوامی( شود تحلیل و تجزیه آسانی به بتواند که باشد دقیقی و منظم اطالعات داراي مشتري سیستم و
 ). 2004 وگرومر، مارتی( باشد داشته را حسابرسی شواهد کنترل و ارزیابی براي الزم زمان باید حسابرس -6
 .است مستمرضروري وپشتیبانی انجام تعریف، براي مشتري سازمان در باال اجرایی مقام یک داشتن -7
 
: پرسشنامه اطمینان قابلیت آزمون و آماري جامعه،تحقیق روش-14   

 از و پیمایشی پژوهش طرح لحاظ از و استفاده میدانی تحقیقات و ايکتابخانه روش از اطالعات آوريجمع براي پژوهش این
 به مربوط پژوهش زمانی نموده،قلمرو استفاده لیکرت طیف صورته ب کتبی پرسشنامه ابزار از آن در است، کاربردي هدف جهت
 و اندبوده ايبودجه ردیف داراي که ایالم استان دولتی دستگاه 35شامل پژوهش مکانی قلمرو و1391 لغایت 1388 هاي سال
 در آماري جامعه بودن محدود و مطالعه مورد مکانی قلمرو به باتوجه. اندداشته دریافت بودجه استانی و ملی اعتبارات محل از

 محقق که چیزهاي یا وقایع و افراد کلیه از است عبارت آماري جامعه چون است شده فرض جامعه برابر نمونه حجم مقاله این
 همکاران، و میري( باشند مشترك موردنظر صفت یک داراي حداقل که طوري به بپردازد آنها مورد در تحقیق به خواهدمی
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 پرسشنامه حد تاچه است آن محتوایی روایی از منظور است شده استفاده محتوایی روایی از تحقیق، این بررسی جهت) 1391
  .نمایدمی گیرياندازه است، شده ریزيطرح آن براي که را دارد نظري مورد خصیصه و صفت اندازه وجود میزان سنجش توان
 براي روش این است، شده استفاده زیر شرح به کرونباخ آلفاي آزمون از پرسشنامه علمی اعتماد و) اعتبار( پایایی محاسبه براي

 مطالعه هايشیوه از یکی و کندمی گیرياندازه را مختلف خصیصه که رودمی کار به گیرياندازه ابزار درونی هماهنگی محاسبه
 باشد نزدیکتر یک به شاخص این هرچه) 74 ص ،1386زاده،جواهري( باشدمی پرسشنامه تست گیرياندازه ابزار دقت کیفیت

 افزار نرم  خروجی به باتوجه. باالست پایایی دهندهنشان و بود خواهد هاپرسش تربودنهمگن و باالتر درونی همبستگی معنی به
 پایایی از حاکی است بیشتر درصد 70از خروجی این که آنجا از است گشته حاصل درصد  شده استخراج کرونباخ آلفاي

 باشدمی 94/3  .است پرسشنامه

2

2

1
1

j
k

kra
  

:تحقیق پیشینه -15   
:باشدمی زیر شرح به مقاالت از برخی که است گرفته صورت تاکنون پژوهش این خصوص در متعددي مقاالت  

 پرداختند "مستمر حسابرسی فرایند و فنون تکنولوژي بررسی "به1389 درسال همکاران وسایر باقرپوروالشانی محمدعلی -1
 و است مهم بسیار گیري تصمیم انجام براي اعتماد قابل و موقع به مالی اطالعات وجود بهنگام اقتصاد در رسیدند نتیجه این به

 است ساالنه و بر زمان که گردد برمی سنتی حسابرسی ماهیت به آن وعلت نیست بهنگام اقتصاد با همگام حسابرسی عملیات
 .باشند می نامطلوب ها گیري تصمیم بنابراین

 حسابرسی به سنتی حسابرسی رویکرد از تغییر "1390 درسال  باغی رشیدي محسن و سجادي حسین سید -2
 و است سنتی حسابرسی الگوي فناوري تغییر مستمر حسابرسی رسیدند نتیجه این به و قراردادند مطالعه مورد"مستمر
 شروع هنگام به دهی اعتبار از حمایت براي حسابرسی روش یک عنوان به را مستمر حسابرسی کاربرد حاضر حال در مدیران
 سنتی حسابرسی فرایند در تغیر و اند داده ازدست را خود کارایی کنونی اقتصاد در سنتی حسابرسی الگوي و اند کرده

 .است ضروري
  بیان پژوهش این در که قرارداد مطالعه رامورد"  ها مستمرفنون؛مدل حسابرسی "1387 سال در  حاجی کوپایی مهدي -3

  است شده
 گذشته سال چند در اطالعات سریع پیشرفت ولی گذرد نمی مستمر  حسابرسی عمر از دهه یک از بیش اینکه به عنایت با

 شده حسابرسی عملیات اثربخشی و ،کارایی وري بهره  ارتقاي باعث مستمر حسابرسی و است داده تغییر را حسابرسی فرایند
 .شود می اطالعات از مالی بازارهاي مندي بهره باعث  امري چنین که
 و بررسی مورد را "چرایی و چیستی مستمر حسابرسی" 1388 سال در  مداحی آزاده خانم سرکار و مازاریزدي عرب محمد -4

 و داشته ها شرکت گزارشگري بر رفیشگ تاثیر اطالعات فناوري و الکترونیک تجارت رسیدند نتیجه این به دادند قرار مطالعه
 باشد ارزش داراي اینترنت بر مبتنی درنگ بی و مالی اطالعات اینکه براي و داده قرار حسابرسان روي فرار را جدید هاي چالش
 تضمین درنک بی صورت به اطالعات این بودن اتکاء قابل و دقیق و ایمن به نسبت ثالثی شخص دارند نیاز گیرندگان تصمیم
 .نمایند

 نتیجه این به و دادند قرار مطالعه را "آینده حسابرسی مستمر حسابرسی" 1387 سال در  منوچهري محمد و مرادي مهدي -5
 فرایند تجاري هاي فعالیت و ،اینترنت اطالعات الکترونیک ،تبادل الکترونیک تجارت چون هم فناوري هاي پیشرفت که رسیدند

 همزمان را داخلی کنترل هاي آزمون حسابرسان موقع به حسابداري سیستم یک در و است داده تغییر را اطالعات وضبط ثبت
 مالی اطالعات تهیه و موقع به حسابداري سیستم اتکاي قابلیت به نسبت تا دهند می انجام معامالت محتواي هاي آزمون با

  . کنند حاصل اطمینان موثق و معتبر
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 برخط مستمر گزارشگري الزامات با حسابرسی و حسابداري تطبیق "بررسی به 1390 سال در یزدي مازار عرب محمد-6
 چالش بروز موجب اطالعات فناوري پیامدهاي بواسطه امروزي هاي سازمان در تغییرات رسیدند نتیجه این به اند پرداخته"

 هاي سیستم قلمرو به و است شده استانداردها پدیدآورندگان و حسابداري حرفه اندرکاران دست برابر در وجهی چند هاي
 . اند پرداخته اطالعاتی

 
:عمومی سواالت توصیفی آمار-16  

 نفر 100بین از که است آن از حاکی آمده دست به نتایج: مطالعه مورد دهندگان پاسخ بین در کاري سابقه وضعیت -1-16
 سال 15 تا 11 سابقه داراي نفر 19 سال 10 تا 5 بین سابقه داراي نقر 20 سال 5 از کمتر کاري سابقه داراي نفر 7دهنده پاسخ

 .بودند سال 20از بیش سابقه داراي نفر 32و  سال 20 تا 16 بین سابقه داراي نفر 22
 پاسخ نفر 100بین از که است آن از حاکی آمده بدست نتایج  :مطالعه مورد دهندگان پاسخ بین در تحصیلی وضعیت -2-61

  دهنده
 نفرکاردانی 11تعداد و نفرکارشناسی 39تعداد ، ارشد نفرکارشناسی 38 ،تعداد دکتري تحصیلی مدرك داراي نفر 12 تعداد
 ما هب پرسشنامه سواالت از شده استخراج اطالعات: مطالعه مورد دهندگان پاسخ بین در جنسیت وضعیت -61-3.  اند داشته
.است گردیده تکمیل مردان توسط پرسشنامه 74 و زنان توسط پرسشنامه 26 دریافتی پرسشنامه 100 از دهدکهمی نشان  

 
  : تحقیق فرضیات آزمون تحلیل و تجزیه-17

 می ذیل جدول شرح به آن نتایج و است گرفته قرار بررسی مورد و شده دومحاسبه کاي روش از استفاده با تحقیق این فرضیات
 . باشد
  اول فرضیه

FO Fei FeiFo 2FeiFo مقیاس
Fei

FeiFo 2

 85 10201 -101 120 19 کم خیلی
 03/56 6724 -82 120 38 کم

 0 0 0 120 120 متوسط
 81/67 9801 99 120 219 زیاد
 58/8 7569 87 120 207 زیاد خیلی
 281/5 33782 - 600 600 کل جمع

 
0H  :نیست دولتی هاي دستگاه در سیستم این اجراي از مانع مجازي هاي شبکه و ارتباطی هاي ساخت زیر. 

1 H :است دولتی هاي دستگاه در سیستم این اجراي از مانع مجازي هاي شبکه و ارتباطی هاي ساخت زیر.  
d.f=k-1 
 آزادي درجه= 99=100-1

               123/271 = 2X = d.f =3 {بحرانی یاناحیه جدول آماره 
 

5/281 
ei

eioix
2

2
0

 آزمون آماره= )(
 

)1).(1(2
0 kaxx  تصمیم گیري:                                    

05.0  
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2( جدول آماره مقدار از) 2X= 75/277( شده محاسبه دو کاي) 2x( آزمون آماره مقدار چون :تفسیر
09516X123/171( بزرگتر 

 توان می %95 اطمینان سطح در یعنی شود می پذیرفته 1H فرض و شود می رد 0H فرض %5 خطاي سطح در بنابراین است
 انجام براي پس است دولتی هاي دستگاه در سیستم این اجراي از مانع مجازي هاي شبکه و ارتباطی هاي ساخت زیر پذیرفت

 شدن اجرایی جهت مهم گامی تا باشد داشته قرار باالیی درسطح باید اینترانت و اینترنت خدمات مستمرکیفیت حسابرسی
   .شود برداشته آنالین حسابرسی

 دوم فرضیه

FO Fei FeiFo 2FeiFo مقیاس
Fei

FeiFo 2

 61/47 4761 -69 100 31 کم خیلی
 61/47 4761 -69 100 31 کم

 84/4 484 22 100 122 متوسط
 44/38 3844 62 100 162 زیاد
 16/29 2916 54 100 154 زیاد خیلی

 66/167 16766 - 500 500 کل جمع
 

0H  :اطالعات تبادل به مالی مدیران آوردن روي باعث الکترونیکی اطالعات امنیت هاي شرکت سوي از اطالعات امنیت تضمین 
 .گردد نمی الکترونیکی

1H : اطالعات تبادل به مالی مدیران آوردن روي باعث الکترونیکی اطالعات امنیت هاي شرکت سوي از اطالعات امنیت تضمین 
 .گردد می الکترونیکی

 
d.f=k-1 

 آزادي درجه=99=(100-1)
 

            123/271  = 2= X d.f =3 {بحرانی ناحیه یا جدول آماره 
 

  66/167
ei

eioix
2

2
0

 آزمون آماره= )(

 
0

2
0 )1).(1( RHkaxx       

2= 123/271( جدول آماره مقدار از) 2X= 66/167 ( شده محاسبه دو کاي) 2x( آزمون آماره مقدار چون: تفسیر
09516X( است بزرگتر 

 تضمین عدم پذیرفت توان می %95 اطمینان سطح در یعنی شود می پذیرفته 1H فرض و شود می رد 0H فرض %5 خطاي سطح در بنابراین
 دستگاه در سیستم این ازاجراي مانع گردد می الکترونیکی اطالعات تبادل به مالی مدیران آوردن روي هاباعث داده الکترونیکی مبادله امنیت
 .  است دولتی هاي

  سوم فرضیه

FO Fei FeiFo 2FeiFo مقیاس
Fei

FeiFo 2

 06/108 15129 -123 140 17 کم خیلی
 11/63 8836 -94 140 46 کم

 /.72 100 -10 140 130 متوسط
 71/4 10000 100 140 240 زیاد

05.0  
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 115/3 16129 127 140 276 زیاد خیلی
 /358 50/94 - 700 700 کل جمع

0H    :دانند می صرفه به را استان در الکترونیکی استقرارنظارت براي اضافی هاي هزینه انجام مالی مدیران. 
1H   :دانند نمی صرفه به را استان در الکترونیکی استقرارنظارت براي اضافی هاي هزینه انجام مالی مدیران . 

                                                                                                            d.f=k-1                                         
                                    

 آزادي درجه)= 99=(100-1                   
 

       123/271= 2= X d.f =3 {بحرانی ناحیه یا جدول آماره 
 

 358/5 
ei

eioix
2

2
0

 آزمون آماره=  )(

0
2
0 )1).(1( RHkaxx 

 
= 123/271( جدول آماره یا بحرانی ناحیه مقدار از )2X= 358/5 (شده محاسبه) 2x( آزمون آماره مقدار چون :تفسیر

2
09516X(0 فرض %5 خطاي سطح نظرگرفتن در با بنابراین است بزرگترH 1 فرض و ردH 95 اطمینان با یعنی شود می پذیرفته% 
 بودن پرهزینه بنابراین دانند نمی صرفه به را استان در الکترونیکی استقرارنظارت براي اضافی هاي هزینه انجام گفت توان می

 .است دولتی هاي دستگاه در سیستم این اجراي از مانع الکترونیکی نظارت سایت سازي پیاده
 .چهارم فرضیه

FO Fei FeiFo 2FeiFo مقیاس
Fei

FeiFo 2

 86/84 11881 -109 140 31 کم خیلی
 06/38 5329 -73 140 67 کم

 0/865 121 11 140 151 متوسط
 72/87 10201 101 140 241 زیاد
 34 4761 69 140 209 زیاد خیلی
 230/66 32293 - 700 700 کل جمع

 
0H  :نیست دولتی هاي دردستگاه سیستم این اجرایی از مانع  دولتی دستگاه در مالی کادر و مدیران کافی فنی دانش نداشتن. 
1H  :است دولتی هاي دردستگاه سیستم این اجرایی از مانع  دولتی دستگاه در مالی کادر و مدیران کافی فنی دانش نداشتن. 

                                                                                                            d.f=(k-1)                                      
 آزادي درجه) =100-1=(99                                                         

 
           123/271  = 2= X d.f =3 {بحرانی ناحیه یا جدول آماره 

 230/66 
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 آزمون آماره= )(

0
2
0 )1).(1( RHkaxx 

= 123/271(جدول آماره یا بحرانی ناحیه مقدار از )2X=230/63 (شده محاسبه) 2x( آزمون آماره مقدار چون :تفسیر
2
09516X( 0 فرض %5 خطاي سطح نظرگرفتن در با بنابراین است بزرگترH 1 فرض و ردH اطمینان با یعنی شود می پذیرفته 

05.0  
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 هاي دردستگاه سیستم این اجرایی از مانع  دولتی دستگاه در مالی کادر و مدیران کافی فنی دانش نداشتن گفت توان می 95%
 .است دولتی
 :binomial آزمون استفاده با تحقیق فرضیات آزمون
 زیاد ، زیاد خیلی(  لیکرت طیف اینکه به توجه با  زیرا.  است گردیده انجام  cut point   3 و  test porp   0,6 با فوق آزمون

 مد فرضیات تأیید جهت 4 و 5 اعداد فقط بنابراین است درآمده 1  ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 اعداد صورت به)  کم خیلی ، کم ، متوسط ،
 .است گردیده تعیین 3 از بزرگتر دوم گروه و 3 مساوي یا کوچکتر اول گروه بنابراین.  است نظر

 : اول فرضیه آزمون
Binomial Test 

  Category N Observed Prop. Test Prop. Asymp. Sig. (1-
tailed) 

farze1

Group 1 <= 3 177 5/29 .6 a,b.000 

Group 2 > 3 423 5/70   

Total  600 1   

a. Alternative hypothesis states that the proportion of cases in the first group < .6. 
b. Based on Z Approximation.    

 5/29و فوق فرضیه تأیید جهت در سؤاالت این به شده داده هاي پاسخ از درصد 5/70کلی طور به که دهد می نشان فوق نتایج
 اینکه یعنی است صفر اعشار رقم دو تا گروه دو این بودن یکسان آزمون داري معنی سطح.  است بوده آن رد جهت در درصد
 ها پاسخ مجموع که پذیرفت توان می تمام قدرت با دیگر عبارت به.  شود می رد باالیی نوان با گروه دو این بودن یکسان فرض

 . است بوده یک فرضیه تأیید جهت در سؤاالت به
 

 : دوم فرضیه آزمون
 

Binomial Test 

  Category N Observed Prop. Test Prop. Asymp. Sig. (1-
tailed) 

farze2 

Group 1 <= 3 184 8/36 .6 a,b.000 

Group 2 > 3 316 2/63   

Total  500 1   

a. Alternative hypothesis states that the proportion of cases in the first group < .6. 
b. Based on Z Approximation.    

 فوق فرضیه تأیید جهت در سؤاالت این به شده داده هاي پاسخ از درصد 2/63کلی طور به که دهد می نشان فوق نتایج
 یعنی است صفر اعشار رقم دو تا گروه دو این بودن یکسان آزمون داري معنی سطح.  است بوده آن رد جهت در درصد8/36و

 مجموع که پذیرفت توان می باالیی توان با دیگر عبارت به.  شود می رد باالیی نوان با گروه دو این بودن یکسان فرض اینکه
 .است بوده یک فرضیه تأیید جهت در سؤاالت به ها پاسخ
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 : سوم فرضیه آزمون
Binomial Test 

  Category N Observed Prop. Test Prop. Asymp. Sig. (1-
tailed) 

farze3

Group 1 <= 3 193 6/27 .6 a,b.000 

Group 2 > 3 507 4/72   

Total  700 1   

a. Alternative hypothesis states that the proportion of cases in the first group < .6. 
b. Based on Z Approximation.    

 6/27 و فوق فرضیه تأیید جهت در سؤاالت این به شده داده هاي پاسخ از درصد4/72کلی طور به که دهد می نشان فوق نتایج
)  asymp sig( است صفر اعشار رقم دو تا گروه دو این بودن یکسان آزمون داري معنی سطح.  است بوده آن رد جهت در درصد

 که پذیرفت توان می باالیی توان با دیگر عبارت به.  شود می رد باالیی نوان با گروه دو این بودن یکسان فرض اینکه یعنی. 
 . است بوده یک فرضیه تأیید جهت در سؤاالت به ها پاسخ مجموع

 
 : چهارم فرضیه آزمون

Binomial Test 

  Category N Observed Prop. Test Prop. Asymp. Sig. (1-
tailed) 

farze4 

Group 1 <= 3 249 4/35 .6 a,b.000 

Group 2 > 3 452 6/64   

Total  700 1   

a. Alternative hypothesis states that the proportion of cases in the first group < .6. 
b. Based on Z Approximation.    

 و فوق فرضیه تأیید جهت در سؤاالت این به شده داده هاي پاسخ از درصد6/64کلی طور به که دهد می نشان فوق نتایج
(  است صفر اعشار رقم دو تا گروه دو این بودن یکسان آزمون داري معنی سطح.  است بوده آن رد جهت در درصد4/35

asymp sig    . (توان می باالیی توان با دیگر عبارت به.  شود می رد باالیی نوان با گروه دو این بودن یکسان فرض اینکه یعنی 
 .است بوده یک فرضیه تأیید جهت در سؤاالت به ها پاسخ مجموع که پذیرفت

 
 : فریدمن آزمون
 آزمون".است شده استفاده "فریدمن" ناپارامتري ازآزمون فرضیات تاثیرگذاري ي درجه و بستگی، هم میزان شدن مشخص براي

 اگر.خیر یا است متفاوت بسیار باشد می انتظار مورد که چیزي با فرضیات هاي رتبه مجموع آیا بداند تا است درصدد "فریدمن
 این در.بود خواهد یکسان پیش و کم ها رتبه مجموع صورت این باشد،در نداشته وجود مطالعه مورد فرضیات بین زیادي تفاوت
 بندي رتبه شده کسب رتبه اساس بر تا اند گرفته قرار آزمایش مورد فریدمن اي رتبه آزمون از استفاده با تحقیق فرضیات قسمت
 .باشد می زیر جدول شرح به آزمون نتایج که شوند
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  رتبه ها رتبه میانگین  ها  مقیاس هاا فرضیهه 

 اول فرضیه
 این اجراي از مانع مجازي هاي شبکه و ارتباطی هاي ساخت زیر "

 3/917 ." است دولتی هاي دستگاه در سیستم
 دوم

 دوم فرضیه
سیست این ازاجراي مانع ها داده الکترونیکی مبادله امنیت کنترل عدم "
 3/754  ." است دولتی هاي دستگاه در

 چهارم

 سوم فرضیه
اجراي از مانع الکترونیکی نظارت سایت سازي پیاده بودن پرهزینه  "

 3/991 ." است دولتی هاي دستگاه در سیستم این
 اول

 چهارم فرضیه
 

مانع  دولتی دستگاه در مالی کادر و مدیران کافی فنی دانش نداشتن  "
 3/757 ." است دولتی هاي دردستگاه سیستم این اجرایی از

 سوم

    
 

 :گیري نتیجه -18
 آمیز فریب معامالت از تواند نمی که شود می اجرا دیر و نابهنگام آنقدر دولتی هاي دستگاه رعایت حسابرسی اکنون هم

 و آنالین صورت به حسابرسی است الزم شود انجام درنگ بدون و آنالین صورت به حسابداري سند صدور اگر کند جلوگیري
 کارآمدتر را دولتی هاي دستگاه که است مدعی آنالین حسابرسی راستا دراین). 2003اونیونز،( شود اجرا 7بهنگام و درنگ بدون

 ارتباطات و اطالعات فناوري هاي قابلیت از استفاده جهت مالی هاي صورت شفافیت باعث همچنین و ساخته پاسخگوتر و
 عملکرد نحوه از استنتاج و وتحلیل تجزیه در ،تسهیل اطالعات ،صحت ،دقت سرعت ،افزایش الکترونیکی نظارت درعرصه
 اطالعات کیفیت اند، داده دست از را خود اعتبار بتدریج جدید فناوري ظهور با سنتی هاي سیستم. است شده دولتی دستگاه
 با و ساالنه هاي گزارش با دیگر مالی، اطالعات ذینفعان. است یافته تنزل ها گیري تصمیم کیفیت نتیجه در آنها از حاصل
 حسابرسان مستمر اعتباردهی دنبال به آنها دارند مالی اطالعات حسابرسی در اساسی تحوالت انتظار و شوند نمی  قانع تاخیر

 شود می محقق آنالین حسابرسی فرآیند توسط تنها موارد این تمام که هستند شرکت توسط شده منتشر مالی اطالعات به
 می قرار تأثیر تحت تجاري هاي فعالیت تمام اطالعات، فناوري از استفاده با و الکترونیک عصر در). 1391 همکاران، و جامعی(

  و گردند می ضبط و ثبت تجاري هاي فعالیت تمام) کاغذي مستندات از استفاده( دفتري ثبت هرگونه از استفاده بدون و گیرد
 دیوان).1388، معیري( بپردازند خود مالی اطالعات ارائه به برخط و موقع به مبنایی از استفاده با تا قادرند تجاري واحدهاي
 سامانه اجراي  کشور در مالی انضباط و نظم بهتر چه هر برقراري براي حسابرسی، هاي روش بهبود منظور به کشور محاسبات
 رسیدگی در جدید پارادیمی عنوانبه الکترونیکی، نظارت حسابرسی کهطوري به داده قرار خود سرلوحه  را الکترونیکی نظارت
 تحقق و اجرا کشورها، مطلوب اداره هاي ویژگی از یکی امروزه.گیرد قرار کشور محاسبات دیوان تحلیلی حسابرسی و نوین هاي

 دقیق و کامل نظارت با همراه دار،اولویت نیازهاي تامین براي مالی منابع بهینه کارگیريبه با کشور توسعه جهت در قوانین
 .است

 
 : اول فرضیه مورد در نتایج تحلیل نتیجه

 و مجازي هاي شبکه و ارتباطی هاي ساخت زیر بین یعنی گرفته قرار قبول مورد اول فرضیه ، آماري تحلیل و تجزیه به توجه با
 درصد %95 اطمینان سطح در فرضیه آزمون نتایج و دارد وجود داري معنا رابطه دولتی هاي دردستگاه آنالین حسابرسی اجراي
 . است شده آنالین حسابرسی اجراي از مانع مجازي هاي شبکه و ارتباطی هاي ساخت زیر دهد می نشان است گرفته صورت

 
 : دوم فرضیه مورد در نتایج تحلیل نتیجه
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 آزمون نتایج گرفته قرار قبول مورد ها داده الکترونیکی مبادله امنیت کنترل دوم فرضیه ، آماري تحلیل و تجزیه به توجه با
 حسابرسی اجراي عدم بر ها داده الکترونیکی مبادله بر کنترل داشتن که دهد می نشان. %95 اطمینان سطح در دوم  فرضیه
 .است موثر مجازي فضاي در آنالین

 
 : سوم فرضیه مورد در نتایج تحلیل نتیجه

 حسابرسی به سنتی حسابرسی از سیستم تغییر یعنی گرفته قرار قبول مورد سوم فرضیه ، آماري تحلیل و تجزیه به توجه با
 پرهزینه دهدکه می نشان است گرفته صورت درصد95 خطاي درسطح که سوم فرضیه آزمون نتایج و بود خواهد پرهزینه آنالین
 مانع مجازي شبکه و نوري فیبر ازطریق الکترونیکی نظارت سایت سازي پیاده ، کامپیوتري هاي سیستم ارتقا ، بسترسازي بودن

 .است دولتی هاي دستگاه در آنالین حسابرسی اجراي از
 

 :چهارم فرضیه مورد در نتایج تحلیل نتیجه
 دستگاه مالی کادر و مدیران کافی دانش نداشتن یعنی گرفته قرار قبول مورد چهارم فرضیه آماري تحلیل و تجزیه به توجه با

 %95 خطاي سطح در چهارم فرضیه آزمون نتایج یعنی.است سیستم این اجراي از مانع آنالین حسابرسی سیستم با اجرایی هاي
 مبتنی سیستم که کارکننددرحالی سنتی حسابداري سیستم با آموزش کمترین با توانند می کارمندان که دهد می نشان درصد

 به اطالعات پردازش تکنولوژي در موجود پیچیدگی داردچون دیده آموزش حسابرسان و حسابداران به نیاز آنالین برحسابرسی
 .است نیاز مورد کامپیوتري سیستم از استفاده و ،اصالح،نگهداري توسعه ماهربراي بسیار پرسنل

 
 : پیشنهادات-19
 آنالین حسابرسی اجراي از مانع مجازي هاي شبکه و ارتباطی هاي تساخ زیر که آنجا از اول فرضیه تحلیل و تجزیه به توجه با

 حسابرسی هاي زیرساخت و حسابداري افزاري نرم هاي سیستم تولید و تهیه جهت الزم اعتبار اگر شود می پیشنهاد است شده
 کیفیت با پشتیبانی خدمات ارائه با امر این در متخصص و مجرب شرکت یک وسیله ،به الزم استانداردهاي و ها قابلیت با آنالین

 دولتی هاي دستگاه حسابرسی هاي گزارش کیفیت افزایش و آنالین حسابرسی اجراي بر تواند می گردد ایجاد کشور سطح در
 .باشد موثر
 نظارت سایت سازي پیاده برقراري جهت الزم بودجه دولت اگر گردد می پیشنهاد سوم فرضیه آماري تحلیل و تجزیه به توجه با

 است وکارایی  اثربخشی از بهتري معیار که آنالین حسابرسی اجراي کند تامین مجازي شبکه و نوري فیبر ازطریق الکترونیکی
 .نمود گیري جلو آنالین حسابرسی اجراي با اقتصادي کالن هاي اختالس از تواند می
 سطح در دولتی هاي دستگاه در مدیران فنی دانش اینکه براي گردد می پیشنهاد چهارم فرضیه تحلیل و تجزیه به توجه با

 : پذیرند انجام زیر موارد باشد مطلوب
 . الکترونیکی خدمات ارائه خصوص در کارکنان تخصصی و فنی دانش ارتقا جهت دولتی هاي سازمان آموزشی نظام بهبود -
 . الکترونیکی هاي کانال طریق از اطالعات ثبت نحوه جهت آموزش -
 ستاد مالی پرسنل به مناسب و الزم آموزش ارائه جهت آنالین درامرحسابرسی مجرب و متخصص اعضاي با گروهی کار تشکیل -
 . تابعه واحدهاي و
 شیوه جاي به حسابرسی نوین هاي شیوه کارگیري به و حسابرسی فرایند در تکنولوژي از استفاده به مدیران توجه و حمایت -

 . سنتی هاي
 از االمکان وحتی باشد انتخاب هاي مالك از افراد مسئولیت،دانش جهت دولتی هاي دستگاه مالی کادر و مدیران انتخاب در -

 .نشود انتخاب ها سمت این براي برخودارند پایینی دانش و علمی سطح که افرادي
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 تحقیق انجام جهت آنان حمایت و حسابرسی و امورمالی پژوهشگران از استفاده و دولتی هاي دستگاه در پژوهشی مرکز ایجاد -
 .آنالین حسابرسی درمورد

 .اقتصادي مفاسد با مبارزه براي کشور ارشد مسئولین عزم -
 نوع این انجام براي زیادي"نسبتا تمایل و ،عالقه مدیران اکثر علمی سطح بودن پایین وجود با دهد می نشان رضیهف نتایج -

 رسمی،سازمان حسابداران جامعه ازجمله اي حرفه هاي تشکل کمک با گردد می پیشنهاد دارندبنابراین حسابرسی
 کارکنان مهارت دانش و ارتقا مناسب زمینه ایجاد جهت دانشگاهی علمی مراجع و محاسبات بازرسی،دیوان حسابرسی،سازمان

 .شود اتخاذ الزم تدابیر دولتی هاي دستگاه
 

 : تحقیق اجراي هاي محدودیت و موانع -20
 و مشکالت  موانع،  انواع با تحقیق انجام درطول یقیناً شود می انجام مشکالت و مانع بدون علمی تحقیق کمتر اینکه به توجه با

 وجود نیز مورد بی موارد، برخی در فنی هاي محدودیت و موانع متأسفانه که ما کشور در بخصوص شویم، می روبرو ها محدویت
 بنابراین  کشاند می چالش به را تحقیق روند که شود می صحیح و واقعی نتیجه رسیدن از مانع کامالً و ساخته کند روند که دارد

 .گردد می اشاره آنها از بعضی به و نبوده مستثنی قاعده این از محقق
 . بررسی مورد دولتی هاي دستگاه و کارکنان از برخی همکاري عدم -1
 . آنالین حسابرسی از استفاده خصوص در دولت کارمندان اطالعی بی و ناآگاهی -2
 .تحقیق اولیه پرسشنامه روایی خصوص در نظرات ارائه در خبرگان و اساتید همکاري عدم -3
 در دولتی هاي دستگاه بودجه مسئول وکارشناسان مالی ،مدیران ذیحسابان،مدیران،حسابرسان دیدگاه تنها پژوهش دراین-5

 می پژوهش هاي محدویت از پژوهش بودن تر گسترده عدم لذا قرارگرفته بررسی مورد آنالین استقرارحسابرسی الزامات خصوص
 .باشد

 عدم همچنین دارد وجود نداشته حضور جامعه در آنان نمونه که ازحسابرسان دسته آن به نتایج پذیري تعمیم عدم احتمال-6
 همکاري پرسشنامه تکمیل در ولی اند داشته وجود آماري درنمونه که حسابرسان از تعداد آن طرف از پرسشنامه به پاسخ دریافت
 .نماید محدود را حاصله نتایج پذیري تعمیم است ممکن اند نکرده

 
 : آتی تحقیقات براي پیشنهاد-21
 .گیرد انجام تحقیقی دولتی دستگاههاي در حسابرسی هاي روش دیگر به نسبت آنالین حسابرسی معایب و مزایا خصوص در -1
 . مالی هاي گزارش ارائه و دولتی هاي دستگاه در آنالین حسابرسی به حسابرسی تغییر اثرات ارزیابی -2
 . دولتی هاي دستگاه در مالی تخلفات و هزینه کاهش بر آنالین حسابرسی تاثیر بررسی -3
 . دولتی هاي دستگاه آنالین حسارسی کاربرد سنجی امکان -4
 . مجازي شبکه در اطالعاتی اطمینان عدم بر آنالین حسابرسی کیفیت تاثیر بررسی-5
 . ایران در آنالین حسابرسی اجراي با زمینه این در پیشرو کشورهاي در آنالین حسابرسی اجرایی نحوه تطبیقی بررسی-6
 . سنتی حسابرسی روش به نسبت دولتی هاي دستگاه مدیران پاسخگویی و برکیفیت آنالین حسابرسی  اجراي تاثیر بررسی -7
 . دولتی هاي دستگاه باشرایط متناسب بهنگام و آنالین حسابرسی حرفه استانداردهاي تدوین امکان بررسی-8
 .حسابرسی هاي گزارش کیفیت و الینآن حسابرسی رابطه بررسی-9
 
 :هانوشت پی

 1-Electronik data interchange     
 2-Online auditing      
3-Enron 
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4-Worldcom 
5-Ahold 

  6- Continuous auditing     
7-Real- time 
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 50/50/1310افت: یخ دریتار

 50/51/1310رش: یخ پذیتار

 چکیده

 با پژوهش، موضوع خرید سازمان مالی در داخلی هایکنترل اثربخشی بررسی موضوع با پژوهش این

 کنترل سیستم ضعف نقاط شد سعی تحقیق این در. گردید انجام کوزو داخلی کنترل مدل از گیریبهره

 .گردید ارائه ضعف، نقاط رفع به نسبت پیشنهادهایی و شناسایی موجود داخلی

 این هدف ازنظر و باشدمی پرسشنامه تحقیق اطالعات یگردآور ابزار و یفیتوص روش، لحاظ به قیتحق نیا

 سالهسه دوره در مالی داخلی هایکنترل بررسی شامل تحقیق انجام زمان. است کاربردی وعن از پژوهش

 آماری جامعه و پژوهش موضوع خرید سازمان تحقیق مکانی قلمرو. باشدمی 1311 مالی سال به منتهی

 کنترل بعد پنج در تحقیق مدل اساس بر پرسشنامه سؤاالت. باشندمی خرید و مالی کارشناسان و مسئولین

 نتایج بدست آمده به شرح زیر است: است شدهتهیه داخلی

 -2است  گرفته لکش قبول قابل حد در پژوهش موضوع خرید سازمان در اثربخش کنترلی محیط -1

  -3 دارد وجود پژوهش موضوع خرید سازمان در خطر احتمال ارزیابی اثربخشی با رابطه در مناسبی سازوکار

 سازمان در ارتباطات و اطالعات فعالیت بودن اثربخش -1 خرید سازمان در کنترلی هایفعالیت بودن اثربخش

 .خرید سازمان در ینظارت هایفعالیت بودن اثربخش  -0 خرید

 خرید سازمان کوزو، داخلی، کنترل ،یاثربخش واژگان کلیدی:

                                                           

 (ع) حسین امام جامع دانشگاه استادیار -1

 سابداریح ارشد یکارشناس دانشجوی 2-
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 مسئلهبیان مقدمه و 

اقتصادی، افزایش حجم  پیشرفت است، حرکت سریع واحدهای دنیای امروز همواره روبه

معامالت، پیشرفت مداوم فناوری، فشارهای ناشی از کمبود منابع و افزایش رقابت و وجود انواع 

، کند ها، اهداف سازمان را چه از بیرون و چه از درون تهدید می احتمال خطرات در کلیه زمینه

معطوف گردد  شماری بیهمگی این عوامل موجب شده است که افکار مدیریت به مسائل و موارد 

 غیرمستقیمشده است. کنترل  غیرممکنکنترل مستقیم و انفرادی واحدهای اقتصادی  و عمالً

گردیده است تا  موجبواحد تجاری  های فعالیتعملیات سازمانی و دوری مدیران ارشد از تمامی 

جزئی  انعنو بهخود، به استقرار یک سیستم اثربخش کنترل داخلی  وظایفمدیریت برای انجام 

 .الینفک از سیستم مدیریت کارآمد روی آورد

الزم است با د ندار سروکارخرید با انبوهی از معامالت مالی  های سازماناینکه  به توجه با 

آید. چنانچه در این  عمل بهپیشگیری  ،جریان سوء هرگونهاتخاذ تدابیری هوشمندانه از بروز 

ممکن است  و گردد مینه بروز تخلف و آسیب فراهم الزم انجام نشود زمی یها کنترل ها سازمان

 افراد سالم در معرض لغزش قرار گیرند.

اعتماد  اثربخشی و کارایی عملیات، قابل ازفرایندی است که مدیران و کارکنان  ،کنترل داخلی

. این تعریف نمایند میاطمینان حاصل  بودن گزارشگری مالی و رعایت قوانین و مقررات مربوط

های برگزارکننده تردوی پس از سه سال تحقیق و مطالعه در گزارشی  یته سازمانتوسط کم

عنصر  پنج توجه بهمستلزم  داخلی های کنترل شده است. دستیابی به هدف ارائه 1موسوم به کوزو

 های کنترلی، ، فعالیتریسک(خطر )ارزیابی احتمال ، محیط کنترلی ،آن یعنی دهنده تشکیل

بررسی مساله اصلی تحقیق  شده اشارهلذا با توجه به موارد  .باشد می نظارت اطالعات و ارتباطات و

گیری از مدل کنترل داخلی کوزو نقاط  سازمان خرید با بهرهداخلی در مالی  های اثربخشی کنترل

 .استضعف سیستم کنترل داخلی موجود شناسایی و پیشنهادهایی نسبت به رفع این نقاط 

های داخلی و تحقق رسالت  کنترل ینهدرزمبه نیازهای مسئولین  بهتر چهمنظور پاسخگویی هر به

اصلی سازمان و کمینه کردن رویدادهای غیرمنتظره، ضروری است کنترل داخلی را در سازمان 

های داخلی باعث افزایش کارایی،  موضوع پژوهش مستقر نمایند که از طرفی وجود کنترل خرید

                                                           

1 . Coso 
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 یها صورتیابی به اطمینانی معقول از اعتمادپذیری نسبت به ها و دست کاهش از دست دادن دارایی

های داخلی شامل  باشد. و از سوی دیگر اثربخشی اصول کنترل مالی و رعایت قوانین و مقررات می

های  ها و تخصص ها و افزایش مهارت های اخالقی کارکنان و حفظ آن تعهد به صداقت و ارزش

داخلی موجب جلوگیری از  کنترل .گردد ب را موجب میموردنیاز مسئولین جهت پاسخگویی مناس

های  به کنترل حصول وشده  سازمانی برون و سازمانی درون های فعالیتاختالس و تقلب در سازمان و 

 .شود میامکانات  نظارت کارکنان، بررسی موجودی تجهیزات و عملیاتی، مدیریت و

 تحقیق سؤاالت

سازمان خرید موضوع پژوهش از اثربخشی الزم الی داخلی در م های کنترلآیا اصلی:  سؤال

 است؟ برخوردار

 است: شده گرفتهفرعی ذیل در نظر  سؤاالتو در همین ارتباط 

 ؟است گرفته شکل سازمان خرید موضوع پژوهشآیا محیط کنترلی اثربخش در  -1

ان خرید سازم)ریسک( در  احتمال خطرمناسبی در رابطه با اثربخشی ارزیابی  سازوکارآیا  -2

 وجود دارد؟ موضوع پژوهش

 ؟باشد میالزم  اثربخشیدارای  سازمان خرید موضوع پژوهشکنترلی در  های فعالیتآیا  -3

 ؟برقرارشده است سازمان خرید موضوع پژوهشآیا اطالعات و ارتباطات اثربخش در  -1

 ؟ستا شده انجام سازمان خرید موضوع پژوهشنظارتی اثربخش در  های فعالیتآیا  -0

   داخلی  های کنترل

های  کنترلچارچوب ، (1کوزو) های حامی کمیسیون تردوی ، کمیته سازمان1112در سپتامبر  

این کمیته  روزرسانی نموده است. آن را به 2513یکپارچه را منتشر نمود که در ماه می سال داخلی 

، انجمن 2رسمیان شامل انجمن حسابدار آمریکا حسابداری یا حرفهنهاد و انجمن  پنج شامل

 0و انجمن حسابداران مدیریت 0، انجمن حسابرسان داخلی1، انجمن مدیران ارشد مالی3حسابداری

                                                           

1. Coso 

2. AICPA 

3 .AAA 

4 .FEI 

5 .IIA 

6 .IMA
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کارگیری این چارچوب برای ارزیابی و  آکسلی بر به -قانون ساربنز 151در بخش  چنین باشد. هم می

، اجزا، اصول چارچوب شامل تعریف، اهدافاین های داخلی تأکید شده است.  گزارشگری کنترل

 .باشد ها می های داخلی، نقاط قابل تمرکز )معیارها(، رویکردها و مثال کنترل

که  داخلی فرایندی است کنترل :کمسیون تردوی های داخلی مطابق چارچوب تعریف کنترل

واحد تجاری، مدیریت و دیگر کارکنان آن برای کسب اطمینان معقول از دستیابی  مدیره یئتهتوسط 

 (3102 ،کوزو) طراحی و مستقرشده است. 3و رعایت 2، گزارشگری1مربوط به عملیات به اهداف

 اهداف کنترل داخلی

از اهدافی  شده بندی طبقه، سه مجموعه 2513 کمسیونداخلی یکپارچه  های کنترلچارچوب  

. دنمای میداخلی  های کنترلجداگانه  های جنبهرا تعیین کرده است که شرکت را قادر به تمرکز بر 

 از: اند عبارتاین اهداف 

عملیات واحد تجاری، ازجمله اهداف عملیاتی و مالی  0و کارایی 1اهداف عملیاتیکه مربوط به اثربخشی

 (20: 1313زاده،  ها در برابر سوءاستفاده هستند. )کثیری و محمد حسن و همچنین حفاظت از دارایی

بوده و  سازمانی بروناعم از درون و  یغیرمالکه مربوط به گزارشگری مالی و  اهداف گزارشگری

توسط  شده مطرحو یا دیگر شرایط  0، شفافیت0بودن موقع بهممکن است شامل قابلیت اتکاء، 

 .سازمانی باشند های سیاستاستانداردها و  کنندگان تدوین، گذاران قانون

واحدهای که مربوط به پایبندی به قوانین و مقررات حاکم بر سازمان است.  اهداف رعایتی

ها را هدایت کرده و مطابق با قوانین و مقررات جاری، اقدامات خاصی را انجام  فعالیت تجاری

ها و  عنوان بخشی از تعیین اهداف رعایتی، سازمان باید درک کند که چه قوانین، رویه دهند. به

 اند. شده ختهطورکلی شنا شوند. بسیاری از قوانین و مقررات به مقرراتی در واحد تجاری اعمال می

 (30: 1313)همان، 

                                                           

1. operations 

2.reporting 

3 . compliance 

4 . Effectiveness 

5. Efficiency 

6.Timeliness 

7.Transparency 



  

 دولتی یک نهاد بررسی اثربخشی کنترل داخلی در مالی سازمان خرید                                                             

10

  

 اجزا و اصول کنترل داخلی

و نیز  کمسیوناست. مطابق چارچوب  شده لیتشکداخلی از پنج جزء مرتبط به هم  های کنترل

داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار این اجزاء از شیوه مدیریت شرکت  های کنترلدستورالعمل 

 از: اند عبارتشوند. این اجزا و اصول  عجین میگیرند و با فرآیندهای مدیریت  سرچشمه می

کاری و  واحد تجاری نسبت به درست :های اخالقی کاری و ارزش تعهد به درست اصل یک:

 دهد. های اخالقی از خود تعهد نشان می ارزش

دهد و بر  استقالل خود را از مدیریت نشان می مدیره یئته: مسئولیت نظارتیایفای  دو:اصل 

 کند. داخلی نظارت می های کنترل عملکرد توسعه

ها: مدیریت برای دنبال کردن اهداف  استقرار ساختار سازمانی، اختیارات و مسئولیت سه:اصل 

، ساختار سازمانی، خطوط گزارشگری و نحوه مناسب تفویض مدیره یئتهسازمان، امکان نظارت 

 کند. ها را مشخص می اختیارات و مسئولیت

واحد تجاری، نسبت به جذب، توسعه، حفظ و  و شایستگی: یتتعهد به صالح چهار:اصل 

 .دهد پشتیبانی از افراد با صالحیت، جهت نیل به اهداف، از خود تعهد نشان می

واحد تجاری، در فرایند تعقیب اهداف سازمانی خود، افراد را در  گویی: الزام به پاسخ پنج:اصل 

 ند.دا داخلی مسئول می های کنترلهای  قبال مسئولیت

روشن  کامالً طور به واحد تجاریاهداف  یینتع مشخص کردن اهداف مرتبط: شش:اصل 

خطر عدم تحقق احتمال هایی که اهداف سازمانی را با  تشخیص و ارزیابی ریسک که ینحو به

 .گردد میسر می سازد، مواجه می

ول اهداف های مرتبط با عدم حص ریسک ها: واحد تجاری، شناسایی و تحلیل ریسک هفت:اصل 

 دهد. مبنای مدیریت ریسک قرار میها را  آنتحلیل و شناسایی کرده و در سطح واحد، سازمانی را 

هایی که اهداف واحد را  ارزیابی ریسکارزیابی ریسک تقلب: واحد تجاری، در  هشت:اصل 

 گیرد. ، امکان وقوع تقلبات را در نظر میکنند تهدید می

: واحد تجاری، تغییراتی را که بتواند تأثیر یتبااهمت شناسایی و تحلیل تغییرا نه:اصل 

 کند. داخلی داشته باشد، شناسایی و ارزیابی می های کنترلای بر سیستم  عمده

های کنترلی را انتخاب کرده و  های کنترلی: واحد تجاری، فعالیت انتخاب و توسعه فعالیت :15اصل 

 کمک نماید. قبول قابلاهداف در سطح  یابی به های دست دهد که در تعدیل ریسک توسعه می
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واحد  عمومی حاکم بر فناوری اطالعات: های کنترل های فعالیتانتخاب و توسعه  :11اصل 

دهد  عمومی حاکم بر فناوری اطالعات را انتخاب کرده و توسعه می های کنترل های فعالیتتجاری، 

 یابی به اهداف پشتیبانی نماید. که از دست

کنترلی را از طریق تدوین  های فعالیتها: واحد تجاری،  ها و رویه مشی خط استقرار :12اصل 

 نماید. آورد، مستقر می ها را به اجرا درمی مشی هایی که این خط ها و رویه مشی خط

آورد یا ایجاد  واحد تجاری اطالعات مربوط و کیفی را به دست می اطالعات مربوط: :13اصل 

 داخلی کمک نماید. های کنترلدهد که به اجرای  قرار می مورداستفادهکند و  می

واحد تجاری، ارتباطات داخلی اطالعات، مشتمل بر اهداف و  ارتباطات داخلی: :11اصل 

داخلی  های کنترلکند که لزوماً از اجرای  داخلی را برقرار می های کنترلهای مربوط به  مسئولیت

 پشتیبانی نماید.

تجاری، ارتباطات با اشخاص بیرونی را با در نظر داشتن ارتباطات بیرونی: واحد  :10اصل 

 کند. داخلی برقرار می های کنترلموضوعات مؤثر بر 

ای  های مستمر یا جداگانه های مستمر یا جداگانه: واحد تجاری، ارزیابی انجام ارزیابی :10اصل 

نمایند، انتخاب  میداخلی وجود داشته و عمل  های کنترلاجزای  که ینارا برای حصول اطمینان از 

 نماید. کرده، توسعه داده و اجرا می

داخلی را ارزیابی و به  های کنترلهای  ها: واحد تجاری، نارسایی رسانی نارسایی اطالع :10اصل 

که مسئول انجام  مدیره یئتهمورد، مدیریت ارشد و  برحسبهنگام به اشخاص مسئول،  ای به شیوه

 (3102 ،0گائو). نماید نی میرسا اقدامات اصالحی هستند، اطالع

 2نقاط قابل تمرکز

های داخلی  اصول کنترل "های مهم ویژگی" عنوان به، نقاط قابل تمرکز را کوزوچارچوب 

کند. مدیریت واحد ممکن است برخی از این نقاط قابل تمرکز را مناسب یا مربوط نداند  تشریح می

است، شناسایی نماید. نقاط قابل تمرکز،  های خاص واحد و سایر نقاطی را که متناسب با ویژگی

های داخلی  که اصول کنترل های داخلی و تعیین این مدیریت را در طراحی، اجرا و هدایت کنترل

 دهد. نماید، یاری می مربوط، در واقعیت، وجود داشته و عمل می

                                                           

1. GAO 

2. Point of focus 
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های  مرتبطی است که چگونگی کاربرد جنبه یها مثالرویکردها و  یرندهدربرگاین چارچوب 

کند.  را برای واحد مشخص می ها آنهای داخلی در طراحی، اجرا و هدایت  مختلف اصول کنترل

 ها، ارتباط دارند. گانه مرتبط با آن گانه و اصول هفده ها با هر یک از اجزای پنج رویکردها و مثال

ار رویکردها به این مطلب اشاره دارند که سازمان چگونه اصول مندرج در چارچوب را به ک

کارگیری و استقرار  هایی که مدیریت برای به ، رویکردها توضیحی از فعالیتدرواقعگیرد.  می

 دهد. خالصه ارائه می صورت بههای داخلی در نظر دارد،  چارچوب کنترل

کارگیری هر یک از اصول با  چارچوب برای به کنندگان استفادهها تصویری خاص به  مثال

های  دهد. مثال ، ارائه میاند شده گرفتهدر عمل که از تجربیات الهام  های واقعی استفاده از موقعیت

های  مثال عنوان بهکشند لیکن  یک یا چند جنبه از هریک از اصول خاص را به تصویر می شده ارائه

 (3102،کوزو) .اند جامع و کامل برای کاربرد اصول در عمل طراحی نشده

 اثربخشی

. اند کرده فیتعر کارها درست انجام را ییاراک و درست یارهاک انجام را 1یت، اثربخشیریات مدیدر ادب

 .دارد کیفی جنبه اثربخشی و کمی جنبه کارایی. دارد جا ییاراک مفهوم درون در یاثربخش مفهوم

 هدبو غیرانتفاعی و یانتفاع های سازمان مورد در یچالش مباحث از یکی یاثربخش موضوع

 انجام به او ،نماید می فیتعر یسازمان اهداف انجام را یخشاثرب 1131 سال در ارنارد. باست

 نمود، فیتعر یارکهم های یستمس عنوان به را سازمان بارنارد داشت توجه سازمان بقاء و اهداف

 یاثربخش یارهایمع از ماهرانه یرهبر و یعمل اقدام ،یخارج طیشرا با میتنظ و یداخل تعادل

 (311 ،2،2550بروان) باشد. می او موردتوجه

 مقبول هک یفیتعر نیبنابرا ندارد وجود یعموم توافق یک یسازمان یاثربخش فیتعر خصوص در

 (2 :3،1111)کامرون. نشده است ارائه آن از باشد همه

عبارت از میزانی است که یک سازمان با استفاده از منابع خاص و  تعریف اثربخشی سازمانی

اعضا و جامعه خود، اهدافش را  یرضروریغکردن  بدون هدر دادن منابع خود و بدون فرسوده

 (1،1110تایبادیکس) کند. برآورده می

                                                           

1. Effctiveness 

2. Brown 

3. Cameron 

4. Thibodeaux 
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 کنترل داخلی اثربخش

کنترل داخلی واحد اقتصادی به لحاظ اثربخشی، در مراتب یا سطوح مختلفی قرار  های یستمس

. تغییر کند مرورزمان بهدارند. به همین ترتیب، میزان اثربخشی یک سیستم خاص ممکن است 

 است که استاندارد زیر را برآورده سازد. اثربخش یک سیستم کنترل داخلی در صورتی

 از میزان دستیابی به اهداف عملیاتی واحد اقتصادی مطلع هستند.

 اعتماد هستند. مالی قابل یها صورت

 .شوند یمقوانین و مقررات مربوط رعایت 

حالت یا وضعیتی از این فرآیند در  کنترل داخلی یک فرآیند است، امّا اثربخشی آن ینکهباا

 یک مقطع یا مقاطعی از زمان است.

به وجود  که آن، ضمن شود یمتعیین اثربخشی سیستم کنترل داخلی با قضاوت ذهنی تعیین 

بستگی دارد. اگر کارکرد اجزا اثربخش باشد، آنگاه  ها آناجزای کنترل داخلی و کارکرد اثربخشی 

گروه اهداف اطمینان معقول به دست آورد. بنابراین، اجزای کنترل از تحقق یک یا چند  توان یم

 داخلی به منزلة معیارهایی برای اثربخشی کنترل داخلی هستند.

هرچند برآورده شدن هر پنج جزء ضروری است، امّا هر جزء لزوماً در واحدهای اقتصادی مختلف 

موازنه  یا تااندازهکند. بین اجزا ممکن است  یکسان یا حتّی در مراتب یکسانی از اثربخشی عمل نمی

مربوط به  یها رلکنتاهداف گوناگونی را برآورده سازند، لذا  توانند یم ها کنترل ازآنجاکهبرقرار باشد. 

 یها کنترلواقع در جزء دیگر را برآورده سازند. بعالوه اثربخشی  یها کنترلاهداف  توانند یمیک جزء 

مکمل )که  یها کنترل یریکارگ بهکه  یا گونه بهمختلف در مصاف با یک ریسک خاص یکسان نیست، 

 رد.تواند نتایج رضایت بخشی را به بار آو می( هرکدام اثرمحدودی دارند

با کل سیستم کنترل داخلی، یا با چند گروه اهداف مرتبط هستند. برای  یارهامعاین اجزا و 

اثربخش  "مالی  یگزارش ده "اهداف مانند  یها گروهداخلی حاکم بر یکی از  یها کنترل که آن

 (20: 1300پوریا نسب و مهام، ).شوند حضور هر پنج معیار ضروری است یتلقّ

کند. یک سیستم  را ارائه می اثربخش مربوط به یک سیستم کنترل داخلی الزامات چارچوب، 

که اهداف واحد قابل حصول است. یک سیستم  دهد یمکنترل داخلی اثربخش اطمینان معقول 

اثربخش کنترل داخلی ریسک عدم دستیابی به اهداف واحد را که ممکن است مربوط به یک، دو 

. کنترل دهد یمکاهش  قبول قابلباشد تا سطح  (ری، رعایتیعملیاتی، گزارشگ)اهداف  طبقه سهیا 

 نیازمند آن است که: اثربخشداخلی 



  

 دولتی یک نهاد بررسی اثربخشی کنترل داخلی در مالی سازمان خرید                                                             

01

  

هرکدام از اجزای کنترل داخلی و اصول مربوط به آن در طراحی و استقرار کنترل داخلی برای 

به این موضوع اشاره دارد که  "موجود بودن". 2و عمل کنند1دستیابی به اهداف موجود باشند 

در دستیابی به اهداف وجود و اصول مربوط به آن در طراحی و استقرار سیستم کنترل داخلی اجزا 

مستمر  طور بهبه این موضوع اشاره دارد که اجزا و اصول مربوط به آن  "عمل کردن )اجرا("دارند. 

 .شوند یمدر عملیات وجود داشته و برای دستیابی به اهداف سیستم کنترل داخلی اجرا 

تعامل . 3اند تعاملعمل کرده و با یکدیگر در  باهمیکپارچه و  طور بهنترل داخلی پنج جزء ک

، ریسک دستیابی به باهمو  درمجموعبه این موضوع اشاره دارد که پنج جزء کنترل داخلی  باهم

جداگانه و مستقیم در  نباید. اجزای کنترل داخلی دهند یمکاهش  قبول قابلاهداف را در سطح 

نمایند. اجزا با  یکپارچه عمل می طور به، بلکه اجزا با یکدیگر در یک سیستم نظر گرفته شود

که اجزا در  یا گونه به، گذارند یمیکدیگر وابستگی، ارتباط و پیوستگی درونی دارند و بر هم تأثیر 

 .گیرند یمتعامل با یکدیگر در پهنای اصول کنترل داخلی مربوط، قرار 

 قینوع و روش تحق

و  شییمایپو به لحاظ گردآوری اطالعات،  یفیق توصیتحق یکروش،  زنظراپژوهش حاضر 

 یو بررس یا کتابخانهی مطالعه ها روشق از ین تحقیدر ا ت.اس 4یاربردکپژوهش  یکهدف  ازنظر

 است. شده استفادهپرسشنامه  از یدانیم درروشمطالب و  یمتون و محتوا

 قیتحق یآمار و نمونه جامعه

و از طرفی در دسترس و  ،ان نسبت به موضوع پژوهشیهی و اطالع پاسخگوبا توجه به لزوم آگا

 است. شده استفاده (=05N=nشمار )تمام  یریگ نمونهاز روش  ،محدود بودن جامعه آماری 

                                                           

1 . present 

2 . functioning 

3 . operating to gether 

4. Applied research 
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 مفهومی تحقیقمدل 

 
 : مدل مفهومی تحقیق1شکل 

 تجزیه و تحلیل داده ها

 ؟است گرفته شکلآیا محیط کنترلی اثربخش در سازمان خرید سوال اول: 
 ودنت متغیر محیط کنترلییاست  t آزمون :1 جدول

 یمعنادار tمقدار  نیانگیم تعداد یرمتغ

 555/5 355/1 2015/3 05 محیط کنترلی
 

است بنابراین  50/5برای متغیر محیط کنترلی کمتر از  Tآزمون  داری یمعنسطح  که ازآنجا

و با توجه به مقدار میانگین محیط  شود یمد عدم تفاوت بین میانگین متغیر محیط کنترلی ر

در  قبول قابل، محیط کنترلی اثربخش در حد گرفت یجهنت توان یم باشد یم 2015/3 که کنترلی

عنوان ابزارهای  ها و مقررات مالی به نامه آیین لذا میتوان گفت کهاست.  گرفته شکلسازمان خرید 

های  کاری و رعایت ارزش باشد. پایبندی به درست یکنترلی مؤثر در سطح ادارات تقریباً متناسب م

شود. دانش و مهارت الزم برای احراز مشاغل، در  اخالقی توسط کارکنان سازمان خرید رعایت می
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ویژه کارکنان  باشد. کارکنان و مدیران سازمان خرید به سازمان خرید نیازمند بازنگری دقیق می

 دار نیستند.مدیریت مالی از پست سازمانی مناسب برخور

آیا سازوکار مناسبی در رابطه با اثربخشی ارزیابی احتمال خطر )ریسک( در سازمان سوال دوم: 

 خرید موضوع پژوهش وجود دارد؟

 کسیر یابیودنت متغیر ارزیاست  t آزمون :2 جدول

 یمعنادار tمقدار  نیانگیم تعداد یرمتغ

 555/5 100/1 1100/3 05 کسیر یابیارز
   

است عدم  50/5برای متغیر ارزیابی ریسک کمتر از  Tآزمون  داری یمعنسطح  هازآنجاک  

 و با توجه به مقدار میانگین ارزیابی ریسک شود یمتفاوت بین میانگین متغیر ارزیابی ریسک رد 

، سازوکار مناسبی در رابطه با اثربخشی گرفت یجهنت توان یم باشد یم سهکه بیش از  1100/3 که

است  شده یینتعاهداف سازمان خرید بنابراین وجود دارد.  خطر در سازمان خرید ارزیابی احتمال

موقع و سالم  خریدها و تهیه و ارسال به ها، بهترین کیفیت و کمترین قیمت در که ازجمله آن

دارد  مخاطراتیباشد. سازمان خرید توجه به  کنندگان می شده به دست مصرف کاالهای خریداری

ازجمله مقررات و شرایط سیاسی و اقتصادی  مخاطراتباشد و به سایر  ن میکه در حال تأمین آ

سازمان خرید در تأمین منابع انسانی خود به لحاظ پست سازمانی محدودیت  توجه جدی ندارد.

ای و سنتی عمل  صورت جزیره های اطالعاتی بروز نیستند و سازمان خرید به دارد. سیستم

های  اشته باشد و بتواند صرفاً به تحلیل بازار بپردازند و اولویتنماید. گروه خاصی که وجود د می

 مصرفی ادارات را شناسایی نمایند وجود ندارد.

 ؟باشد های کنترلی در سازمان خرید دارای اثربخشی الزم می آیا فعالیتسوال سوم: 

 ینترلک های یتفعالودنت متغیر یاست  t آزمون :3 جدول

 یمعنادار tمقدار  نیانگیم تعداد متغیر

 555/5 001/0 0120/3 05 ینترلک های یتفعال

است عدم  50/5کمتر از  ینترلک های یتفعالبرای متغیر  Tآزمون  داری یمعنسطح  ازآنجاکه

 های یتفعالو با توجه به مقدار میانگین  شود یمرد  ینترلک های یتفعالتفاوت بین میانگین متغیر 

الزم در  یفرض وجود اثربخش دهندگان پاسخ، گرفت یجهنت توان یم باشد یم 0120/3 که ینترلک

نامه  . خرید کاال و خدمات از طریق آییننندک ییید متأرا های کنترلی در سازمان خرید  فعالیت

شود. اسناد مالی  شود. برای یکایک خریدها موقع خرید استعالم بها گرفته می مناقصات اقدام می

صورت  کنندگان به شود. اطالعات مربوط به تأمین مهور میدر اکثر اوقات به مهر حسابداری م
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 شود. شود. در مدیریت مالی از نیروهای باتجربه و تخصص باال استفاده نمی ای بررسی نمی دوره

گیرد که باید به  های خرید قرار می اطالعات مربوط به خرید کاالهای موردنیاز در اختیار مدیریت

 شود. ران خرید ورزیده و کارآمد استفاده نمیهنگام بروز رسانی شود. از مأمو

 آیا اطالعات و ارتباطات اثربخش در سازمان خرید برقرارشده است؟سوال چهارم: 

 ودنت متغیر اطالعات و ارتباطاتیاست  t آزمون :1 جدول

 یمعنادار tمقدار  نیانگیم تعداد متغیر

 551/5 001/3 3105/3 05 اطالعات و ارتباطات
      

است  50/5برای متغیر اطالعات و ارتباطات کمتر از  Tآزمون  داری یمعنسطح  اکهازآنج    

و با توجه به مقدار  شود یممبتنی بر عدم تفاوت بین میانگین متغیر اطالعات و ارتباطات بوده رد 

، گرفت یجهنت توان یم باشد یم سهکه بیش از  3105/3 که میانگین اطالعات و ارتباطات

در نند. ک یاطالعات و ارتباطات در سازمان خرید را تأیید م ربخش بودن فعالیتاث دهندگان پاسخ

افزار  دلیل اینکه نرم های مالی در سازمان خرید به اطالعات و گزارشنتیجه میتوان گفت 

مورداستفاده در این سازمان صرفاً بر اساس نیاز سازمان خرید تهیه نشده، جواب گوی مسئولین 

که با سازمان خرید به انجام فعالیت  یدرزمانکنندگان  بازنگری دارد. تأمین باشد و نیاز به نمی

شوند. مسیرهای ارتباطی برای گزارش تخلفات مسئولین و مدیران  پردازند توجیه می تجاری می

ها با  ها بهنگام نیست و مدیریت افزاری جامع گزارش دلیل نداشتن سیستم نرم وجود دارد. به

 دهند. دشان در برابر عوامل اقتصادی واکنش نشان میاستفاده از توان خو

 ؟است شده انجامهای نظارتی اثربخش در سازمان خرید موضوع پژوهش  آیا فعالیتسوال پنجم: 

 ینظارت های یتفعالودنت متغیر یاست  t آزمون :0 جدول

 یمعنادار tمقدار  نیانگیم تعداد متغیر

 551/5 010/3 2155/3 05 ینظارت های یتفعال

است عدم  50/5کمتر از  ینظارت های یتفعالبرای متغیر  Tآزمون  داری یمعنسطح  ازآنجاکه    

 های یتفعالو با توجه به مقدار میانگین  شود یمرد  ینظارت های یتفعالتفاوت بین میانگین متغیر 

ای ه فعالیت اثربخش بودن دهندگان پاسخ ،گرفت یجهنت توان یم باشد یم 2155/3 که ینظارت

ها  حساب در سازمان خرید ماندهتوان گفت که  پس مینند. ک ییید متأرا در سازمان خرید  ینظارت

شود.  های اعتباردهنده کنترل و بررسی می بر اساس نیاز مشتریان، مأمورین خرید و رده

 یتهکم .دهند رسد واکنش نشان می ها می دست آنهایی که به های نظارتی صرفاً به گزارش دستگاه
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شود.  صورت ساالنه انجام می ها به صورت فعال و مداوم وجود ندارد و حسابرسی حسابرسی به

 گیرد. ای مورد نظارت و بازبینی قرار نمی صورت دوره کنترل داخلی به
 آزمون فریدمن میزان تأثیر پنج جزء کنترل داخلی در مالی سازمان خرید: 0 جدول

 در داری یمعن از باال عوامل یبراشده  محاسبه داری یمعن دهدیم نشانآزمون فریدمن  جدول

ط یمح، ینترل داخلکپنج بعد مؤثر بر یرگذاری تأثمیزان  نیب لذا استتر  کوچک 50/5 یآلفا سطح

 تفاوت های نظارتی فعالیتو  ، ارتباطات و اطالعاتینترلکهای  ، فعالیتکسیر یابی، ارزینترلک

در  ینترلکهای  یتفعالباشد  یمن موضوع یا دهنده نشانن جدول فوق یهمچن .دارد وجود دار یمعن

اً در رتبه کمشتر یهای نظارت یتفعالو  در رتبه دوم ارتباطات و اطالعات کسیر یابیرتبه اول، ارز

تاکنون مشاهده  شده گفتههای  یلتحلکه در  طور هماندر رتبه آخر قرار دارد.  ینترلکط یو مح سوم

د که بیشترین ضعف سازمان خرید در محیط شو یمی فریدمن مالحظه بند رتبهشد و با توجه آزمون 

 باشد. کنترلی وجود دارد که نیازمند توجه مسئولین در این زمینه می
 و پیشنهادها یریگ جهینت

سازمانی کارکنان سازمان خرید اصالح گردد و توجه جدی در مورد  که پست یدرصورت .1

بردن سطح آموزش  همچنین باال وآید  به وجوددانش و مهارت الزم برای احراز مشاغل 

نامه معامالت، بررسی مجدد اختیار و مسئولیت کارکنان  یینآکارکنان موجود از قبیل 

یژه کارکنان مدیریت مالی و اختصاص پست سازمانی حسابرسی داخلی و و به

 یابد. یمها در مدیریت مالی سطح محیط کنترلی در سازمان خرید ارتقاء  حساب یهتسو

دانش و مهارت الزم برای احراز  افزاری و رعایت سطح امع نرمدر صورت ایجاد برنامه ج .2

های برخاسته از منابع  و توجه به ریسک مشاغل، باال بردن سطح آموزش کارکنان موجود

 یابد. بهبود می سازمانی اثربخشی ارزیابی ریسک در سازمان خرید انسانی درون

یزی جهت اجرای موفق ر برنامهو  های خرید یریتمدو کارآمد در  باتجربهین کارکنان تأمبا  .3

 داری یمعن یدرجه آزاد وئرکاس یاکآمار  تعداد

05 110/12 1 511/5 

 رتبه میانگین سازمان سپاه یدر مال ینترل داخلکبر  مؤثرپنج جزء 

 03/3 ینترلک های یتفعال

 50/3 کسیر یابیارز

 11/2 ارتباطات و اطالعات

 11/2 نظارتی های یتفعال

 00/2 ینترلکط یمح
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مشکالت مربوط به  ی در سازمان خریدافزار نرمی سیستم جامع انداز راهدر مورد نصب و 

 .شدخواهد  برطرفخرید در جریان و سفارش خرید سررسید گذشته نیز  یها سفارش

شود و  با بهبود گزارش دهی و بهنگام بودن آن مشکالت مربوط به اطالعات برطرف می .1

سازمانی و همچنین در برابر عوامل  های درون و برون تواند در مورد فعالیت مان خرید میساز

موقع اقدام نماید و دیگر  ها به موقع داشته باشد و در تأمین نیازمندی اقتصادی واکنش به

، و با مشکل همراه است باکمی سازمانی برونبرقراری ارتباطات اثربخش درون و اینکه 

 شود. و تقویت فکری کارکنان وضعیت سازمان خرید بهتر می های مناسب آموزش

های نظارتی باید کنترل داخلی سازمان خرید بروز شود و نارسایی و  یتفعالبرای بهتر شدن  .0

 صورت بهگزارش شود. همچنین حسابرسی سازمان خرید  باالتر ردهضعف آن ثبت و به 

 عیوب نیز اطمینان حاصل شود. ها نیز پیگیری و از رفع یینارسامداوم انجام شود و 

 منابع

 .101سازمان حسابرسی ترجمه نشریه   حسابرسی داخلی؛ ،علی ،عباس؛ کمالوند ،ارباب سلیمانی

 .111؛ سازمان حسابرسی نشریه یکپارچهکنترل داخلی چارچوب  ،(1300کیهان ) ،؛ مهامامیر ،پویا نسب

 ی، حسابرسپنجشماره  ی، استاندارد حسابرس(1311محمد ) ،یقربان ؛محسن ،یقاسم ؛ریام ،نسب پوریا

انتشارات  شود، یم کپارچهی یمال یها صورت یکه با حسابرس یمال یحاکم بر گزارشگر یهای داخل کنترل

 بورس )وابسته به سازمان بورس و اوراق بهادار(.

در بورس اوراق  شده پذیرفتهناشران  یهای داخل (، دستورالعمل کنترل1311سازمان بورس و اوراق بهادار )

 .252نشریه  سازمان حسابرسی ؛مدیریت مالی بخش عمومی رانیا بورس فرابهادار تهران و 

 .فرد الوانی و حسن دانائی مهدی سیدرابینز، استیفن پی؛ تئوری سازمان: ساختار، طراحی، کاربردها، 

چارچوب و  وکوزچارچوب یکپارچه  -کنترل داخلی ،(1313) یلسهمحمدحسن زاده،  ؛ینحس کثیری،

 .ها؛ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز پیوست

بورس و  سازمان ،تیریمد سطتو یهای داخل کنترل یو گزارشگر یابیارز رهنمود (،1311صبری رضا، ) 

 .اوراق بهادار
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روي سیستم نظارت مالی کشور جهت بندي موانع اساسی پیششناسایی و رتبه
 ارتقاء کیفیت اجراي حسابرسی دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات کشور

 
 ذاکر احمدي

 ،دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات ایالم،ایرانارشد یکارشناس يدانشجو
 دکتر بابک جمشیدي نوید استاد راهنما:

 .Ph.Dتخصصی حسابداري  دکتري
 
 

 

 
 چکیده:

دولت به عنوان یک کارفرماي بزرگ در کشور ما همواره بخش عظیمی از منابع را در اختیار دارد. منابعی که اگر به درستی 
تواند سبب شکوفایی و رونق اقتصادي گردد. حسابرسی بخش دولتی بطور خالصه اقداماتی است که به یممدیریت شوند 
ي تعیین شده در هاهدفو تطبیق عملیات با برنامه و جلوگیري از انحراف عملیات مالی دولت نسبت به  منظور بررسی

ي نظارتی هادستگاهپذیرد و سیستم نظارت مالی کشور متشکل از کلیه یمبرنامه و تصحیح انحرافات احتمالی صورت 
این بین سیستم  در ن و بعد اجرا را برعهده دارند.یح کشور در بعد نظارت مالی است که وظیفه نظارت مالی در کشور قبل،

نظارت مالی کشور پیرامون انجام وظایف خود در جهت انجام حسابرسی دولتی هدفمند و بهینه که منتج به رشد و 
 هاستچالشبندي و معرفی این یتاولو اصلی این پژوهش شناسایی، هدف یی روبرو است.هاچالششکوفایی کشور گردد،با 

آوري اطالعات مورد نیاز پژوهش اقدام به توزیع ي جمعبرا ي اساسی در قالب شش فرضیه بیان گردید.هاشچالکه 
پاسخ دهند توزیع گردیده  277باشند که بین یمپرسش  35ي مطرح شده در این پرسشنامه هاپرسشپرسشنامه گردید 

هاي پژوهش که با استفاده از یهفرضل از آزمون یج حاصنتا آوري گردیده است.پرسشنامه جمع 196است و از این تعداد،
باشد.الزم به ذکر است که با استفاده از یمهاي پژوهش یهفرضیید تمامی تأمورد تحلیل قرار گرفتند، بیانگر  Tآزمون

-بندي گردیدند.همچنین از آزمون کلوموگروفرتبه ي اساسی موضوع پژوهش،هاچالش بندي فریدمن،آزمون رتبه
 یرهاي پژوهش بهره گرفته شده است.متغ) نیز براي آزمون نرمال بودن K-S( یرونوفاسم

 
 محاسباتدولتی، دیوانیحسابرس ی،حسابرس مالی دولت، نظارت واژگان کلیدي:نظارت،
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Abstract: 
Government as a major employer in our country, there is always a large part of the 
resources available. Resources that, if properly managed, can be flourishing and 
prosperity. Audit of the public sector, in short steps to investigate and implement the 
program, against the government's fiscal targets set out in the program, and correct 
potential deviations, done. Financial monitoring of all regulatory bodies in the financial 
supervision, which oversees the country's fiscal, before, during and after implementation 
are responsible. In the meantime, the financial supervision system, the performance of 
their duties in order to optimize the impact of public audit that resulted in the growth and 
prosperity of the country, challenges facing. The main purpose of this research, identify, 
prioritize and identify the challenges, the main challenges in five hypotheses stated. To 
collect data for this study was to distribute questionnaires. 35 questions posed in the 
questionnaire, which was distributed among ٢٧٧ respondents and of these, ١٩۶ have been 
collected. The results of testing the research hypotheses were analyzed using T-Value 
represents all the research hypotheses are confirmed. It should be noted that using the 
Friedman rank test, the main challenges for the research, rankings sign papers. Also 
Klomograf-Smirnov test (ks) is used to test the normality of the study variables. 
 
Keywords: state financial oversight, audit, government audit, Audit Court. 
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 مقدمه 
 مـالی،  يهـا نظـام  پیچیدگی لحاظ به امروزه اما است، بوده اجتماعی- سیاسی يهانظام نوع در آشنا مفهوم یک نظارت، اگرچه 

 آشکار پیش از بیش را نظارت ضرورت و اهمیت ،هافرصت و منابع این تخصیص عادالنۀ ضرورت و ،هافرصت و منابع محدودیت
(حسـینی و   .دارد نظـارت  نحـوة  و نـوع  با مستقیمی رابطۀ اجتماعی، سیاسی يهانظام پویایی و کارآمدي ضمن اینکه .سازدیم

ارفرماي بزرگ در کشور ما همواره بخش عظیمی از منابع را در اختیار دارد. منـابعی کـه   ) دولت به عنوان یک ک1390،1دیگران،
تواند سبب شکوفایی و رونق اقتصادي گردد. در این بین منابع مالی سهم بیشـتري از منـابع در   یماگر به درستی مدیریت شوند 

هاي اساسی دولت اعـم  یتفعالجه سنواتی مسیر کلی دهند. هر ساله در سندي تحت عنوان قانون بودیماختیار دولت را تشکیل 
تـوان گفـت کـه    یمـ ) بطور خالصه 1393انوري و همکاران،( گردد.یماز چگونگی تحصیل منابع مالی و مسیر مصرف آن تبیین 

هدف حسابرسی دولتی کارآمد که خواستگاه سیستم نظارت مالی کشور است، قرار گرفتن سیستم اجرایی کشور در ایـن مسـیر   
ي اساسی روبرو هستند. ایـن تحقیـق   هاچالشي نظارتی جهت تحقق این هدف مهم خود با موانع و هادستگاهاست. در این بین 

 .را دارد هاآني الزم جهت پوشش راهکارهاو ارائه  هاآنبندي رتبه ،هاچالشسعی در تبیین این 
 

 بیان مسأله
ي هـا انجمنسوي مراجع با صالحیت یا  از ه مورد قبول اکثر کشورها باشد،تا به حال تعریف جامع و کاملی از حسابرسی دولتی ک

ي و فرهنگی و اقتصاد ی،اجتماع به مقتضیات سیاسی، بنا ي این واژه در هر کشوري،محدوده حرفه اي ارائه نشده است. در واقع،
 در بعضـی از کشـورها،   امـروزه  شـود. یمـ یـین  تع توجه به قوانین و مقـررات مربـوط،   با چگونگی اعمال نظارت بر عملکرد دولت،

بـه   محـدود  گیرد و در برخی دیگر،یمهاي دولت (مالی و غیر مالی) را در بر یتفعال همه ی دولتی با طیف بسیار وسیع،حسابرس
حسابرسـی   بـه  موجـب قـوانین و مقـررات موضـوعی،     به حسابرسی دولتی ایران، اکنون رسیدگی به اعتبارات مصرف شده است.

تـوان آن  یمخورد و ینمیفی از حسابرسی دولتی به چشم تعر قوانین و مقررات مالی و محاسباتی کشور، در دود است.سنتی مح
ینگونـه  ا ي اجرایـی، هادستگاهي رسیدگی به حساب یوهشرا به اعتبار قوانین و مقررات مالی و محاسباتی کشور و عرف حاکم بر 

ي کـل کشـور (تفریـغ    بودجـه مند صورتحساب عملکرد سامان سیدگی و ارزیابیر«ی دولتی عبارت است از حسابرس تعریف کرد:
 بـه  کنند.یمي اجرایی و هر واحدي که به نحوي از انحا از بودجه کل کشور استفاده هادستگاهبودجه) و هم چنین عملیات مالی 

ی دولتی و قوانین و مقـررات  حسابرس داري،ي مالی و انطباق آن با موازین حسابهاصورتمنظور اظهارنظر نسبت به اقالم و ارقام 
بخواهیم  اگر ).1378حسینی عراقی،»(هاي بعمل آمده به مجلس شوراي اسالمییبررسي نتایج گزارش ارائهمالی و محاسباتی و 

قـانون اساسـی جمهـوري     53بایسـت بـه اصـل    یمـ بحث نظارت و حسابرسی دولتی در کشور را در قالب یک جمله بیان کنیم 
 ي دولتی باید در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قـانون پرداخـت شـود.   هادستگاهدارد همه مخارج یمایران که بیان  اسالمی

ین استخدامی و اداري از جمله قانون استخدام قوان برنامه و بودجه، قانون ی قوانین مربوطه از جمله قانون محاسبات عمومی،تمام
سایر قوانین مالی در بخش عمومی بر پایه همین اصل قانون اساسـی توسـط مقـنن     کشوري و قانون مدیریت خدمات کشوري و

هدف سیستم نظارت مالی کشور که در این پژوهش بصورت جامع تبیین خواهد شد رعایـت ایـن مهـم اسـت.      و .اندشدهنگاشته 
الخصوص قـوانین  ررات کشور علیتبیین آن در قوانین و مق عدم محدودیت و ابهام در تعریف و شناسایی بحث حسابرسی دولتی،

بنـدي  جمله دالیلی است که محقق را در این کار پژوهشی بر آن داشت که به شناسایی و اولویت از و مقررات مالی و محاسباتی،
یسـتم  س ي پیش روي سیستم نظارتی کشور در خصوص ارتقاء کیفیت انجـام حسابرسـی دولتـی بپـردازد.    هاچالشترین یاساس

یـه و قضـاییه   مجر توان تعریف کرد که زیر نظر هریک از قـواي مقننـه،  یمي نظارتی هادستگاها طیف وسیعی از نظارتی کشور ر
 بعـد  کنند و هر یک از آنان در ارتقاء کیفیت انجام حسابرسی دولتی و ایجاد انظباط مالی دولت اشتراك عقیده دارند.یمفعالیت 

گذاري، چه از نظر اجرا و چه از نظر نظارت جهت تحقـق ایـن   انی چه از نظر قانوني فراوهاتالش از پیروزي انقالب اسالمی ایران
 53الخصـوص تحقـق اصـل    اي ممکن است جهت تحقق اهداف مورد نظرعلـی ي عمدههاچالشمهم صورت گرفته است اما هنوز 

اسـت کـه آیـا براسـتی      سـؤاالت  براین هدف این تحقیق پاسخ بـه ایـن  بنا قانون اساسی و سایر قوانین مرتبط وجود داشته باشد.
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راهکارهـایی ممکـن    چه آیا این موانع قابلیت شناسایی دارند؟ و موانعی جهت ارتقاء کیفیت انجام حسابرسی دولتی و جود دارد؟
در این خصوص از نظـر حسابرسـان دیـوان محاسـبات بـه       که است جهت پوشش این موانع و برطرف کردن وجود داشته باشد؟

 دستگاه نظارتی مالی بخش عمومی استفاده شده است.ترین یعوسعنوان 
 

 ي تحقیقهاهیفرض
 فرضیه یک:

 بین ضعف قانونی و ارتقاء کیفیت اجراي حسابرسی دولتی توسط سیستم نظارت مالی کشور رابطه وجود دارد.
 

 فرضیه دو:
 ظارت مالی کشور رابطه وجود دارد.و ارتقاء کیفیت اجراي حسابرسی دولتی توسط سیستم ن کنندهي نظارتهادستگاهبین ضعف 

 
 فرضیه سه:
 و ارتقاء کیفیت اجراي حسابرسی دولتی توسط سیستم نظارت مالی کشور رابطه وجود دارد. شوندهي نظارتهادستگاهبین ضعف 

 
 فرضیه چهار:

 ابطه وجوددارد.بین ضعف ساختاري و تشکیالتی و ارتقاء کیفیت اجراي حسابرسی دولتی توسط سیستم نظارت مالی کشور ر
 

 فرضیه پنج:
 ریزي و ارتقاء کیفیت اجراي حسابرسی دولتی توسط سیستم نظارت مالی کشور رابطه وجود دارد.بین ضعف سیستم بودجه

 
 فرضیه شش:

 اجتماعی و ارتقاء کیفیت اجراي حسابرسی دولتی توسط سیستم نظارت مالی کشور رابطه وجود دارد. -بین ضعف فرهنگی
 

 شقلمرو پژوه
 قلمرو موضوعی:
روي سیستم نظارت مالی کشور در جهت ارتقـاء کیفیـت حسابرسـی دولتـی از دیـدگاه      بندي موانع اساسی پیششناسایی و رتبه

 حسابرسان دیوان محاسبات کشور.
 

 قلمرو مکانی:
 باشد.یمقلمرو مکانی این پژوهش دیوان محاسبات کشور 

 
 قلمرو زمانی:

 باشد.یم 1393نجام تحقیق یعنی سال قلمرو زمانی این پژوهش سال ا



 دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعهه  
Second International Conference on Management and Development Culture 

318 

 

 نوع و روش تحقیق
 روش تحقیق از نظر هدف

که محقق در این تحقیق  چرا باشد.یم کاربردي نتایج آوردن دست به آن پیامد که است کاربردي هدف، اساس بر حاضر تحقیق 
ام حسابرسـی دولتـی در سیسـتم نظـارتی     روي ارتقاء کیفیت انجو موانع اساسی پیش هاچالشبندي سعی در شناسایی و اولویت

 کشور دارد.
 

 روش تحقیق از نظر ماهیت و روش اجرا (نوع داده و نحوه اجرا)
 آوريدنبـال جمـع   بـه  کـه  اسـت پیمایشی  -توصیفی تحقیقات نوع از حاضر پژوهش اطالعات، آوريجمع چگونگی نظر نقطه از

 اسـت ی همبستگ تحقیقات نوع از تحقیق این ،ماهیت و روش نظر نقطهاز  که ،است نظر مورد پدیده از مفصل و واقعی اطالعات
 مابینهمبستگی فی و روابط و متغیر چند واقعی، شرایطی در و خاص زمانی در تا دهدیم پژوهشگر اجازه به تحقیق اینچرا که 

 د.ده قرار و ارزیابی سنجش مورد را هاآن
آوري اي استفاده شده است و در بخش میدانی براي جمعمطالعه کتابخانه از ژوهش،در این تحقیق جهت تدوین متون و ادبیات پ

 از پرسشنامه استفاده گردیده است. هاداده
 

 جامعه آماري
و سایر کارشناسان فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور جمهوري اسالمی ایـران جامعـه آمـاري     حسابرسان ،مستشاران مدیران،

 دهند.یمپژوهش حاضر را تشکیل 
 

 نمونه آماري
 از جامعه مورد نظر پژوهش افرادي بصورت تصادفی به عنوان نمونه آماري پژوهش انتخاب گردیده است.

 
 مبانی نظري و پیشینه پژوهش

 نظارت و ساختار آن در کشور
 تعریف لغوي نظارت

آن را بـه نگریسـتن در چیـزي بـا     ) ذیل واژه مذکور، 14نامه (ج در کتاب لغت» ادهخد«است و مرحوم » نظر«از ماده » نظارت«
تأمل، چشم انداختن، حکومت کردن بین مردم و فیصله دادن دعاوي ایشان، یاري دادن و مدد کردن و کمـک کـردن و نیـز بـه     

 ).1372،14(دهخدا، معناي چشم، بصر، دیده، فکر، اندیشه، تفکر، رویه، دقت، تأمل، تدبر، خیال، وهم، و اعتراض آورده است
 

 تمفهوم نظار
و اقدامات الزم براي جلـوگیري از انحـراف    هاآناز زمان اجراي  هابرنامهها و گیريیمتصمارزیابی  نظارت و کنترل عبارت است از:

 .)1385،56فروزنده،( ي برنامه و اصالح انحرافات پیش آمدههاهدفعملیات نسبت به 
 

 نظارت مالی
یق عملیات با برنامه و جلوگیري از انحرافات عملیات مالی دولت نسبت بـه  به طور خالصه اقداماتی است به منظور بررسی و تطب"

 "ي تعیین شده در برنامه و تصحیح انحرافات مالیهاهدف
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و حقـوق نقـش بسـزا دارنـد،      اقتصاد ي علمی مختلف از جمله مدیریت، حسابداري،هارشتهاز آنجا که در زمینه امر نظارت مالی، 
ي هـا شـاخص ی از فاکتورها و عوامل مهم در اثربخشی مطلوب نظارت مالی، وجود هماهنگی میـان  توان گفت که یکبنابراین می

مالحظه ابعاد مختلف سازماندهی شود تا اجـراي   با باشد، لذا سامانه نظارت مالی در وهله نخست باید،یمي باال هارشتهمرتبط با 
ر اینصورت به لحاظ عملی شاهد دوگـانگی در نحـوه اعمـال نظـارت و     یرا در غیز هر بعد زمینه اجراي ابعاد دیگر را فراهم نماید،

نتایج بدست آمده خواهیم بود. از این رو الزم است که مسائل و مشکالت مربوط به نظارت مالی از دیـدگاه علـوم مختلـف مـورد     
ا با سامانه کارآمد آن را جـایگزین  بررسی قرار گیرند و آنگاه با تطبیق نتایج حاصله، معایب سامانه نظارت مالی موجود را اصالح ی

 ).1384،172امامی،نمود (
 

 نظارت مالی دولت
 قراردادهاي يهانظام پیچیدگی لحاظ به امروزه اما است، بوده اجتماعی سیاسی يهانظام نوع در آشنا مفهوم یک نظارت، اگرچه
 پـیش  از بیش را نظارت ضرورت و اهمیت ،هافرصت و منابع این تخصیص عادالنۀ ضرورت و ،هافرصت و منابع محدودیت مالی،
 بخـش  .دارد نظـارت  نحوة و نوع با مستقیمی رابطۀ اجتماعی، سیاسی يهانظام پویایی و کارآمدي ضمن اینکه سازد.یم آشکار
 و اسـت  نهفتـه  زیادي هايیهسرمابخش  این در اینکه جهت به .است کشور هر مالی نظام در مهم يهابخش از یکی نیز دولتی
 الزم حمایت عدم که باشد. چرا حراست و نظارت مورد همواره معامالت دولتی، يحوزه در بخصوص بخش این که دارد ضرورت

 بـه  عمومی جامعـه  هايیازمندين حل براي کالن هايیاستس به پاسخگویی در را دولت ناکامی مالی دولتی، عملیات و اموال از
 از دولتـی  و امـوال  هـا ینههز کردن مند ضابطه اول باشد.یم توجه قابل اصلی حورم دو در نظارت ضرورت .داشت خواهد دنبال
 کـه  ییهـا سـازمان  و نهادها بینیپیش دوم بوده و دولتی اموال حوزه به قانون خالف تعرضات مانع که دولتی قراردادهاي طریق
 ما سیاسی_اداري سیستم جمله از و هایستمس تمامی در همواره وجود با این باشندیم دارعهده را دولتی اموال فرایند بر نظارت
 سـوء  بخش و این به تعرض شاهد همواره روینا آید از وارد جدي آسیب و صدمه دولت مالی بدنه به دارد که وجود دغدغه این

 ).1390،1هستیم (حسینی و دیگران، و بوده دولتی اموال میل و حیف و هااستفاده
 بخـش،  ایـن  بـر  حاکم قوانین که کندیم ایجاب قراردادها قلمرو در دولتی مالی بخش بر وارد تهدیدهاي و خطرات از جلوگیري
 این باشند. دولتی قراردادهاي در مصرف ينحوه و ضوابط این ناظر اجراي و شاهد تا نماید بینیپیش را مؤثري نظارتی سازوکار
 را فـراهم  آن اجرایـی  سـالمت  بستر و داشته دولتی اردادهايقر و اموال حوزه در مالی فساد از در پیشگیري مهمی نقش نهادها

 و مـؤثر  مـالی  يهـا نظـارت  شود مرهونیم انجام اصالح هدف با که تغییراتی و نظام، هر در پیشرفت و موفقیت یرا آورند. زیم
 و بوده متنوع ما نظام بدنه در یادشده نظارتی نهادهاي .اعمال شود گوناگون عناوین تحت و مختلف مراحل در که است کارآمد
مطـرح نمـوده اسـت     قـوه  سـه  هـر  در هـا آن نظـارت  ينحـوه  و نهادهـا  توصـیف  بـا  نظـارت را  بحـث  مختلـف  اشکال در مقنّن

 ).2010(حسینی،
 

 اهداف نظارت مالی
هد از چگونگی خوایمي است که قوه مقننه به قوه مجریه داده است، بدیهی است، قوه مقننه ااجازهیت و مأموراز آنجا که بودجه، 

 توان اهداف اساسی نظارت بر بودجه را به شرح زیر بیان نمود:یمیت محوله آگاهی داشته باشد، بنابرین مأموراجراي 
 ي.گذارقانونو عملیات مالی دولت با مقاصد مجلس  هاپرداختها و یافتدرین منظور قانون گذار، یعنی انطباق ) تأمالف
ي قطعی وتعهـدات از اعتبـارات مصـوب تجـاوز نکـرده و      هاپرداختاطمینان از اینکه میزان  هاي مالی یعنییتمحدود ) حفظب

شـده در قـانون بودجـه مطابقـت     بینـی یشپي هاوهدف هابرنامهطبق مقررات به عمل آمده باشد و اجراي عملیات با  هاپرداخت
 ).1376،11داشته باشد (فرزیب،
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 نظارت و حسابرسی دولتی در یک کالم
قـانون اساسـی    53بایسـتی بـه اصـل    یمواهیم بحث نظارت و حسابرسی دولتی در کشور را در قالب یک جمله بیان کنیم اگر بخ

ي دولتی بایـد در حـدود اعتبـارات مصـوب و بـه موجـب قـانون        هادستگاهدارد همه مخارج یمجمهوري اسالمی ایران که بیان 
سبات عمومی، قانون برنامه و بودجه، قوانین استخدامی و اداري از جملـه  پرداخت شود. تمامی قوانین مربوطه از جمله قانون محا

قانون استخدام کشوري و قانون مدیریت خدمات کشوري و سایر قوانین مالی در بخش عمومی بر پایه همین اصل قانون اساسـی  
 .اندشدهتوسط مقنن نگاشته 

 
 ساختار نظارت در کشور

ابتدا باید اهمیت نظارت در کشور را مورد بررسـی قـرار داد و اینکـه چـرا بایـد در کشـور       قبل از تبیین ساختار نظارت در کشور 
 نظارت صورت پذیرد؟

دولت به عنوان یک کارفرماي بزرگ در کشور ما همواره بخش عظیمی از منابع را در اختیـار دارد. منـابعی کـه اگـر بـه درسـتی       
ردد. در این بین منابع مالی سهم بیشتري از منابع در اختیار دولـت را  تواند سبب شکوفایی و رونق اقتصادي گیممدیریت شوند 

هـاي اساسـی دولـت اعـم از چگـونگی      یتفعالدهند. هر ساله در سندي تحت عنوان قانون بودجه سنواتی مسیر کلی یمتشکیل 
ر مسـیر مشـخص شـده در    ي نظارتی حرکت دولت دهادستگاهگردد. از دیدگاه یمتحصیل منابع مالی و مسیر مصرف آن تبیین 

شود. سیستم نظارت مالی کشور همواره جهت رصـد  یمنظمی مالی تلقی یبقانون بودجه را انضباط مالی و هرگونه انحراف از آن 
ي هاگزارشگیرد و یمهاي مختلف نظارتی در قالب نظارت قبل از خرج، حین خرج و بعد از خرج را بکار یوهشهاي دولت یتفعال

) بنـابراین نظـارت بـر    1393گـردد (انـوري و دیگـران،   یمـ ي مربوطه و عموم مـردم در ایـن خصـوص عرضـه     دهانهامختلف به 
 توان از سه جنبه مورد بررسی قرار داد:یمهاي دولت در کشور را یتفعال

 
 نظارت توسط قوه مجریه (نظارت درونی) -1
 نظارت توسط قوه قضاییه -2
 انی)نظارت پارلممقننه (نظارت توسط قوه  -3
 

 حسابرسی دولتی
بر کسی پوشیده نیست اما به رغم اهمیت زیاد، متأسفانه در ایـران، توجـه الزم    ي عمومی و دولتی،هابخشاهمیت حسابرسی در 

شـود  یمـ ي و تخصصی کمتر بـه آن اشـاره   احرفهي تحصیلی دانشگاهی و در مجالت هادورهشود و حتی در ینمبه این موضوع 
در عرصه بین الملل نیز تا به حال تعریف جامع و مانعی از حسابرسی دولتی که مورد قبول اکثر کشـورها   ).1387،27(رحیمیان،

ي ایـن واژه در هـر کشـوري، بنـا بـه      محـدوده ي ارائه نشده است. درواقع، احرفهي هاانجمنباشد، از سوي مراجع با صالحیت یا 
اعمال نظارت بر عملکرد دولت، با توجه به قوانین و مقررات مربوط، مقتضیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی و چگونگی 

مالی و غیـر مـالی را   _دولتهاي یتفعالشود. امروزه در بعضی از کشورها، حسابرسی دولتی با طیف بسیار وسیع، همه یمتعیین 
رسی دولتـی ایـران، بـه موجـب     گیرد و در برخی دیگر، محدود به رسیدگی به اعتبارات مصرف شده است. اکنون حسابیمدر بر 

قوانین و مقررات موضوعی، به حسابرسی سنتی محدود است. در قوانین و مقررات مالی و محاسباتی کشور، تعریفی از حسابرسی 
ي رسـیدگی  یوهشتوان آن را به اعتبار قوانین و مقررات مالی و محاسباتی کشور و عرف حاکم بر یمخورد و ینمدولتی به چشم 

سامانمند صورتحسـاب   رسیدگی و ارزیابی«ي اجرایی، اینگونه تعریف کرد: حسابرسی دولتی عبارت است از هادستگاهبه حساب 
ي اجرایی و هر واحدي کـه بـه نحـوي از انحـا از     هادستگاهي کل کشور (تفریغ بودجه) و همچنین عملیات مالی بودجهعملکرد 

ي مالی و انطباق آن با موازین حسابداري، هاصورتظر نسبت به اقالم و ارقام کنند. به منظور اظهارنیمبودجه کل کشور استفاده 
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» هاي بعمل آمده به مجلس شوراي اسالمییبررسي نتایج گزارش ارائهحسابرسی دولتی و قوانین و مقررات مالی و محاسباتی و 
 ).1378،19(حسینی عراقی،

مرانی سازمان حسابرسی، حسابرسی دولتی به شرح زیر تعریف شده ي عهاطرحدر تعریفی دیگر براساس دستورالعمل حسابرسی 
 است:

ي موسسـه عمـومی، توسـط حسـابرس و بـه      هاکنترلو  هاحسابحسابرسی دولتی عبارت است از رسیدگی یا بررسی معامالت، 
 منظور اظهارنظر در این مورد است که:

 ي مالی انعکاس یافته است.هاگزارشو  هاصورتولتی در هاي مالی و اقتصادي طبق اصول متداول حسابداري دیتفعال -الف
 ي عملی ناظر بر رعایت قوانین و مقررات از کفایت الزم برخوردار است.هاروشو  هاکنترل -ب
ی و فیزیکـی)،  انسـان  دستگاه اجرایی از کارایی الزم مشتمل بر پیشرفت مناسب فیزیکی کار، استفاده بهینـه از منـابع (مـالی،    -ج

و  هـا گـزارش ي بموقـع اطالعـات و   ارائـه ، حفاظت ازمدارك مـالی و  هاطرححیح به سمت تحقق اهداف کیفی و کمی حرکت ص
 ).1376ي حسابرسی،استانداردهاهاي تکمیل شده برخوردار است (کمیته تدوین ییداراتحویل و تحول بموقع 

 
 هدف حسابرسی دولتی

، بـه منظـور اطمینـان یـافتن از چنـین      هـا آنهاي یتفعالجرایی در زمینه ي اهادستگاههدف حسابرسی دولتی، ارزیابی عملکرد 
 مواردي است:

 ي مالی به روش منصفانه و قابل قبول.هاصورتي ارئهصحت و سقم عملیات مالی و  -1
 رعایت قوانین و مقررات؛ اعم از مالی، محاسباتی و عملیاتی. -2
 ها.ییداراحراست واستفاده بجا و مطلوب از  -3
 کارایی قوانین و مقررات اداري و مالی. -4
 در نیل به اهداف. هابرنامهرعایت صرفه و صالح در اجراي  -5
 استفاده مؤثر و کارا از امکانات، وسایل و تجهیزات. -6
 شده.میزان و درصد تحقق اهداف از پیش تعیین -7
 ي صالحیت دار.اهمقامي تهیه و ارائه شده در طول سال براي هاگزارشصحت وکفایت  -8
 هاي آتی.یزيري شده براي برنامهآورجمعاستفاده از منابع و ماخذهاي  -9

ي اجرایی با توجه بـه اهـداف   هادستگاهها، عملیات مالی و اداري یتفعالهدف حسابرسی دولتی، به طور کلی، رسیدگی و ارزیابی 
یـین نقـاط قـوت و ضـعف در مراحـل اجـراي       تع هاي مصـوب، یمشدر قالب خط  هابرنامه، تجزیه وتحلیل پیشرفت هاآنقانونی 
است، تا با توجه به نتایج حاصل از شناخت نقاط قـوت و ضـعف اجـراي عملیـات و      هاآني مدیریت مربوط به هاروشو  هابرنامه

رار گیـرد و بـراي   ي آینده مورد توجه قـ هابرنامهي مدیریت، در هاروشیارهاي تعیین شده در اصالح وبهبود معمیزان انحراف از 
ي هـا برنامهها و یریتمدرفع نقاط ضعف اجراي عملیات و انحراف از معیارهاي تعیین شده به موقع گام برداشته و اصالح و بهبود 

 ).1378،19را در پی آورد. (حسینی عراقی، هاآن
 
 عوامل مربوط به کیفیت اجراي حسابرسی دولتی از دیدگاه محققین مختلف1
 عامل اساسی کیفیت حسابرسی دولتی را اینگونه بیان نمود: ) سه2005( 1ژاو
 عوامل تکنیکی از قبیل: -1
 صالحیت حرفه اي حسابرسی -

                                           

- ١  Zhou Yarong 
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 اندازه حسابرس -
 زمان انجام حسابرسی -
 عوامل مربوط به استقالل حسابرس از قبیل: -2
 حق الزحمه حسابرسی -
 شهرت حسابرسی -
 ساختار سازمانی موسسه حسابرسی -
 دیریتی از قبیل:عوامل م -3
 گیري صحیح مدیریتییمتصم -
 کنترل نتایج اصالحی توسط مدیریت سازمان -

در مطالعات تجربی دیگر برخی از محققین یک یا دو عامل را به عنوان عامل یا عوال کیفیت انجام حسابرسی دولتی در تحقیقات 
گیـري  انـدازه    از زمان انجام حسابرسـی بـه عنـوان شـاخص     )2010و دیگران ( 2خود مورد استفاده قرار دادند از این بین سایتو

) بیان نمـود کـه سـابقه علمـی حسـابرس، تجربـه و       2007( 3کیفیت انجام حسابرس دولتی در پژوهش خود استفاده نمودند. ما
ل ) اسـتقال 2011و دیگـران ( 4 ي حسابرسـی دولتـی مـرتبط هسـتند. بـالم     وربهـره اي وي بطور قابل توجهی بـا  صالحیت حرفه

) در مـورد  2009(5حسابرس و عوامل محیطی حسابرسی را به عنوان معیار ارتقاي کیفیت حسابرسی دولتی معرفی نمودند. ملو 
 ي سیاسی و استقالل حسابران دولتی به بحث پرداخت.هارقابت

 )2010،4حسابرسی دولتی در انگلستان، سوئد و کانادا: (ژاو یارنگ و دیگران،
 انگلستان:

ي وربهـره حسابرسـی بـر اسـاس اقتصـاد و      مؤسسـات سابرسی دولتی انگلستان ارائه اطالعات مسـتقل و گسـترش   هدف اصلی ح
ي اصلی مختلف از قبیل بخش درآمد، بخش هزینه و مدیریت منابع و... است. هـدف دوم طـرح پیشـنهادها و همچنـین     هابخش

حسابرسـی در ایـن خصـوص اسـت.      مؤسسـات و کمک به  ي اقتصادي و تشویقوربهرهي مالی و افزایش هاکنترلمیزان افزایش 
 شود.یمي و کارایی را شامل وربهرههدف حسابرسی نیز اقتصاد، 

 سوئد:
 هدف اصلی حسابرسی دولتی سوئد تشخیص بهتر اهداف مورد انتظار و بهبود کیفیت خدمات بخش عمومی است.

 کانادا:
نامند. هـدف  یمبرسی عملکردي دولت است که آن را حسابرسی جامع حسابرسی دولتی کانادا ترکیبی از حسابرسی مالی با حسا

 اصلی حسابرسی دولتی شامل این است که:
 واقعی است؟ مؤسسات) آیا محاسبات حسابداري 1
 کنند؟یمحسابرسی مقررات قانونی را دنبال  مؤسسات) آیا 2
 ؟انددرستي حسابرسی کامل و هاثبت) آیا 3
 حفاظت از اموال عمومی مفید هستند؟) آیا حسابرسی دولتی براي 4

                                           
2-  Saito 

3-  ma 

4-  Blume 

5 -melo 
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 یرگذار است؟تاث) آیا حسابرسی دولتی بر محیط زیست و توسعه پایدار 5
 ) و..6
 

 پیشینه پژوهش:
 پیشینه داخلی:

) به بررسی نقش نهادهاي نظارت و کنترل در پیشگیري از فساد اداري در کشور پرداخت نتایج این پـژوهش  1390پور (يمهدو -
ست بهترین راه مقابله با فساد، پیشگیري از آن و تاُثیرگذارترین شیوه پیشگیري، نظارت و کنترل است؛ درواقع در حاکی از این ا

یـري  گشـکل چنین روشی، عوامل و نهادهاي متصدي پیشگیري به طور مستقیم یا غیر مستقیم، در صحنه یا محیطی که امکان 
ي نظارت و کنترل در پیشگیري از فساد اداري در نهادهانوشتار، بررسی نقش جرم وجود دارد، حضور دارند. در این مقاله به این 

با نظارت و کنترل، عرصه را براي کسـانی کـه درصـدد ارتکـاب فسـاد       نهادهادهد که این یمنشان  آمدهدستایران است. نتایج ب
 کنند.یماداري هستند، تنگ کرده و از وقوع آن پیشگیري 

ایب نظارت مالی توسط دیوان محاسبات در نظام حقوقی ایـران را مـورد بررسـی قـرار داد. وي در     ) محاسن و مع1390غفاري ( -
اولیه بـراي اصـالح امـور و جلـوگیري از وقـوع       يهاامر نظارت در هر حاکمیتی از ضرورتپژوهش خود این چنین بیان نمود که 

بانی مستحکم عقلی نیز برخـوردار اسـت. از جملـه ایـن     دینی و شریعت اسالم داشته و از م يهاانحراف است که ریشه در آموزه
شـرایط و سـاز و کـار الزم، طراحـی، تـدوین و       ها، نظام نظارت مالی است که در آن به منظور ایجاد نظم و انضباط مـالی، نظارت

اسی، زیر نظـر  قانون اس 55و  54اسالمی ایران دیوان محاسبات کشور بر اساس اصول  . در جمهوريشودیبموقع اجرا گذاشته م
که به نحوي  ییهادولتی و سایر دستگاه يهاها، مؤسسات، شرکتوزارتخانه يهامجلس شوراي اسالمی تشکیل و به کلیه حساب

و گزارش تفریغ بودجه هر سال به انضـمام نظـرات    نمایدیرسیدگی یا حسابرسی م کنندیاز انحاء از بودجه کل کشور استفاده م
 گردد.یس شوراي اسالمی تسلیم مکارشناسی دیوان به مجل
ترین معایب نظارت مـالی توسـط دیـوان محاسـبات را از نظـر حقـوقی مـورد        یاساسین محاسن و ترمهممحقق در پژوهش خود 

 بررسی قرار داد.
ی ي دولتی در ایران، به تبیین مشـکالت حسابرسـ  هاشرکتنامه خود با عنوان بررسی حسابرسی یانپا) در 1390میر فصیحی ( -

 پرداخت. هاشرکتمربوط به این 
اي حسـابداري و  در این بررسی نخست مفاهیم اساسی، استانداردها و نیز اصول و مـوازین حسابرسـی کـه توسـط مجـامع حرفـه      

ـ   ییدحسابرسی تدوین و تأ عنـوان راهنمـاي قابـل اطمینـانی در توجیـه عملیـات       ه شده است مورد بحث قرار خواهد گرفت تـا ب
مـورد اجـرا و    يهـا مورد استفاده قرار گیرد. بـراي تحقیـق در خصـوص روش    گرددیریق این شرکت اعمال محسابرسی که از ط

اثـر بـودن   حسابرسی عملی این شرکت از روش مشاهده عینی استفاده شده است. نتیجـه حاصـل از ایـن بررسـی حـاکی از کـم      
 نیز اشاره شد این امر بدلیل اینست کـه حسابرسـی   انجام شده یا عدم توفیق حسابرسی است و همانگونه که قبالً هايیحسابرس
نماینـد  اي اداره و انجام شود و مسئولیتی که گزارش حسابرسی را دریافت مـی صورتی کامالً حرفهه دولتی نتوانسته ب يهاشرکت

به) عدم آشنایی کـافی  از هر دوجن(علت اصلی بروز اشکاالت فوق  نمایند.چنان که باید جدي تلقی نمیاظهارنظرهاي مزبور را آن
دولتـی نتیجـه الزم را بدسـت     يهـا با هدف حسابرسی است زیرا تنها توجه به الزامات قانونی موجـود بـراي حسابرسـی شـرکت    

 .که برمبناي فوق استوار باشد بجز رفع تکلیف قانونی سود دیگري دربرنخواهد داشت هایییدگیو بنابراین رس دهدینم
این مقالـه بـا توجـه بـه جایگـاه       در در استقرار و تقویت فرهنگ پاسخگو را مورد تحلیل قرار داد.). نقش نظارت 1393صادقی (-

هـا و  اداري و خواسـته  يهـا ها در زندگی اجتماعی، نقش عامل نظارت را در پویایی و بهسازي رونـد پاسـخگویی دسـتگاه   سازمان
 تحقق پاسـخگویی، مـدل مـورد نظـر را از     يهااد رویکردها و راه، ابعهایژگیمطالبات مردم، مورد بحث قرار داده و با برشمردن و

نویسـنده بـا تأکیـد ببیشـتر بـر مقولـه        ارائـه داده اسـت.   هـا سازمانافزایش پاسخگویی  توالی تأثیرات نظارت بر توانمندسازي و
و توانمندسـازي سـازمانی    هاهیخودنظارتی، از افزایش قابلیت نقدپذیري، یادگیري مستمر سازمان یادگیرنده، بهسازي منابع و رو
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که محصول آن افزایش توان پاسخگویی، جلب اعتماد و  بردیبه عنوان پیامدهاي امر نظارت بر عملکردها و روندهاي اداري، نام م
 رضایت مردم و افزایش اقتدار نظام خواهد بود.

 
 پیشینه خارجی

یر مالکیـت  تأثلزحه حسابرس، در یک پژوهش تجربی به مطالعه با عنوان مالکیت دولت: اندازه و حق ا در پژوهش )2013(6لی  -
هـا نشـان   در کشور چین پرداخت. یافته 2008تا  2001ي هاسالگذاري حسابرسی بر اساس اطالعات بین یمتقدولتی بر رفتار 

نتـایج همچنـین    انـد شـده ي غیر دولتی متحمـل هزینـه حسابرسـی کمتـري     هابنگاهي دولتی در مقایسه با هابنگاهدهد که یم

 باشد.یموجود رابطه معنا دار بین نوع بنگاه دولتی و اندازه موسسه حسابرسی  دهندهنشان
ي پانلی ایالتی چین، در هادادهحسابرسی دولتی و کنترل فساد: شواهدي از  ) در پژوهشی با عنوان2012و همکاران (7 لئوژین  -

حسابرسی محلی چین در دو بخـش حسابرسـی    مؤسساتمهار فساد اداري توسط حسابرسی دولتی و نقش  مورد چگونگی نحوه
 دولتی و کنترل فساد اداري پرداختند. در این پژوهش دو فرضیه به شرح زیر مطرح گردید:

 الت دارد.حسابرسی محلی چین رابطه مثبتی با شدت فساد بخش عمومی در ای مؤسساتتعداد تخلفات کشف شده توسط  -1
 یرگذار است.تاثحسابرسی در کاهش فساد اداري  مؤسساتتالش حسابرسان دولتی و  -2

 محققین دراین تحقیق یک مدل رگرسیون ارائه نمودند که نتایج حکایت از پذیرش هر دو فرضیه دارد.
پژوهش آنان ارائـه مـدلی بـرا     ) به بررسی کیفیت حسابرسی دولتی در انگلستان و ولز پرداختند. هدف2012و همکاران ( 8گري-

ي عمـده اي در کیفیـت   هـا تفـاوت آزمایش حسابرسی دولتی در انگلستان و ولز بود. پرسش کلیدي این پژوهش این اسـت کـه   
 حسابرسی ارائه شده وجود دارد؟

 ه دارد.ي کیفیت حسابرسی با تعداد مخاطبین حسابرسی دولتی و نوع حکومت محلی رابطهاتفاوتدهد که یمنتایج نشان 
، بـه  دولتـی  گزارش حسابرسـی  بررسی :هادادهامنیت مرکز  در کلیدي مسائل) در پژوهشی با عنوان 2011همکاران (و  9کینس-

 تجزیـه و تحلیـل  در این پژوهش بـه   هاآنکلیدي در ارتباط با مراکز داده در ایالت متحده آمریکا پرداختند.  اندازچشمارائه یک 
در این پژوهش که حاصـل   هاآنپرداختند  ایاالت متحده آمریکا در دولتی مراکز داده ازدولتی  رسیگزارش حساب چهار اکتشافی

این تحقیق بـه لحـاظ فـراهم     هاآنرا تبیین کردند. از نظر  هادادهمطالعات گزارشات حسابرسان دولتی بود اهمیت امنیت مراکز 
 فاده شاغلین این بخش و نیز دانشگاهیان مربوطه قرار گیرد.تواند مورد استیمي اطالعاتی هادادهنمودن امنیت مراکز 

) به بررسی حسابرسی عملکردي دولت چین و توسعه پایدار پرداختند، محققـین بـا اسـتفاده از    2010همکاران (و 10ژاو یارنگ  -
 پرداخت. رشد اقتصادي و توسعه پایدارو حسابرسی عملکرد دولتی چینتجربه کشورهاي بزرگ غربی به بحث پیرامون 

 
 اعتبار یا روایی و اعتماد یا پایایی

 اعتبار یا روایی
آید، از جمله اعتبار صوري و اعتبار تجربـی. در ایـن تحقیـق از اعتبـار صـوري      یمي مختلف به دست هاصورتاعتبار یا روایی به 

یابد که تـا حـد امکـان،    یمي درست دست هاشاخصاستفاده شده است. فایده این روش آن است که تحقیق به همان نسبت به 
نهـد (سـاروخانی،   یمـ طـور کـه هسـت بـه سـنجش و ارزشـیابی       فارغ از ارزش هاي خاص محقق اسـت و خـود، واقعیـت را آن   

1380،139.( 
                                           

6- Li Liu 
7-  Jin Liu 
8-  Gary 
9-  Kenneth 
10-  Zhou Yarong 
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ي استاندارد و تحقیقات پیشین که زیر نظر اسـاتید مجـرب اسـتفاده و اجـرا     هاپرسشنامههاي مناسب را از به همین منظور گویه
یم و در نهایت پرسشنامه طرح شده را به متخصصان و اهل فن نشان داده و از نظرات ادادهخراج و مورد استفاده قرار ، استاندشده
سـؤال   35هاسـت کـه تعـداد    یهفرضـ یم. این پرسشنامه داراي سؤاالت مربوط به بخـش  اگرفتهبراي اصالح پرسشنامه مدد  هاآن
 ي استاندارد متعددي استفاده شده است.هانامهپرسشباشد که هر یک از متغیرها از سؤاالت یم
 

 اعتماد یا پایایی
تـوان بـه اجـراي دوبـاره (روش     شـود کـه از آن جملـه مـی    کار برده میهاي مختلفی بهبراي محاسبه ضریب قابلیت پایایی شیوه

ی نمرات دو دسته) و روش کردن سئواالت پرسشنامه و محاسبه همبستگبازآزمایی)، روش موازي (همتا)، روش تصنیف (دو نیمه
لفاي کرونبـاخ بـا فرمـول زیـر پایـایی      آو با استفاده از آزمون  spssافزار توان از نرمسون اشاره کرد. همچنین می کورد و ریچارد

 باشد بیانگر قابلیت اعتماد بیشتر پرسشنامه است. تریکنزد %100پرسشنامه را سنجید که هرچه درصد بدست آمده به 
 
 

 ) آلفاي کرونباخ1ره شماجدول (

 ضریب پایایی ابعاد متغیر

روي سیستم نظارت مالی کشور موانع اساسی پیش
 در جهت ارتقاء کیفیت حسابرسی دولتی

 

 0,815 عوامل قانونی

 0,890 کنندهي نظارتهادستگاهعوامل 

 0,761 شوندهي نظارتهادستگاهعوامل 

 0,847 عوامل ساختاري و تشکیالتی

 0,833 ریزيسیستم بودجهعوامل 

 0,835 اجتماعی -عوامل فرهنگی

 ي آماري استفاده شدههاآزمون
بنـدي  بنـدي عوامـل از آزمـون رتبـه    بنـدي و رتبـه  و براي اولویتT ها از آزمونیهفرضدر این پژوهش جهت آزمون رد یا پذیرش 

 گرفته شده است فریدمن بهره
 

 ي آماري پژوهشهاآزموننتایج حاصل از 
 ):K-S( رونوفیاسم-آزمون نرمال بودن کلوموگروف

 کـه  استفاده گردیده است. )K-S( یرونوفاسم-یرهاي پژوهش از آزمون کلوموگروفمتغدر این پژوهش جهت آزمون نرمال بودن 
 باشد:یمنتایج این آزمون به شرح جدول زیر 

0H: یر داراي توزیع نرمال است.متغ 
1Hت.: متغیر داراي توزیع نرمال نیس 
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 )K-Sآزمون ( جی) نتا2شماره جدول (
  سطح K-Sآماره   عنوان متغیر  ردیف

  معنی دار
  نتیجه یید فرضیههتأ

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 عوامل قانونی
 کنندهي نظارتهادستگاهعوامل 
 شوندهي نظارتهادستگاهعوامل 

 عوامل ساختاري و تشکیالتی
 ریزيعوامل سیستم بودجه

 اجتماعی -عوامل فرهنگی

1,906 
0,726 
1,136 
1,632 
0,982 
1,731 

0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 

0H 
0H 
0H 
0H 
0H 
0H 

 نرمال است
 نرمال است
 نرمال است
 نرمال است
 نرمال است
 نرمال است

  
 فرضیه اول تحقیق 

 عنوان فرضیه:
 ».معناداري وجودداردبین ضعف قانونی و ارتقاء کیفیت اجراي حسابرسی دولتی توسط سیستم نظارت مالی کشور رابطه «
0Hبین ضعف قانونی و ارتقاء کیفیت اجراي حسابرسی دولتی توسط سیستم نظارت مالی کشور رابطه معناداري وجود ندارد :. 
1Hبین ضعف قانونی و ارتقاء کیفیت اجراي حسابرسی دولتی توسط سیستم نظارت مالی کشور رابطه معناداري وجود دارد :. 

 
 حاصل از تحلیل مدل معادالت ساختاري فرضیه اول ) نتایج3شماره جدول(

  نتیجه آزمون  متغیر مستقل  متغیر وابسته Tمقدار   ضریب استاندارد
اجرا با کیفیت حسابرسی  13,270 0,81

ي هادستگاهدولتی توسط 
 نظارتی

 0Hرد  عوامل قانونی

بنـابراین   .گـردد یمـ واقع  1H د، آماره آزمون در ناحیهباشیم 1,96از  تربزرگ)، که 13,270به دست آمده ( Tبا توجه به مقدار  
بین ضعف قانونی و ارتقاء کیفیت اجراي حسابرسی دولتی توسط سیستم نظـارت مـالی    %81توان نتیجه گرفت که به میزان یم

 .کشور رابطه معناداري وجود دارد
 

 تحقیق فرضیه دوم
 عنوان فرضیه:

اء کیفیت اجراي حسابرسی دولتی توسط سیستم نظارت مالی کشور رابطه معناداري کننده و ارتقي نظارتهادستگاهبین ضعف «
 ».وجود دارد

0H کننده وارتقاء کیفیت اجراي حسابرسـی دولتـی توسـط سیسـتم نظـارت مـالی کشـور رابطـه         ي نظارتهادستگاه: بین ضعف
 .معناداري وجود ندارد

1H جراي حسابرسـی دولتـی توسـط سیسـتم نظـارت مـالی کشـور رابطـه         کننده وارتقاء کیفیت اي نظارتهادستگاه: بین ضعف
 .معناداري وجود دارد
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 ) نتایج حاصل از تحلیل مدل معادالت ساختاري فرضیه دوم4شماره جدول(
  نتیجه آزمون  متغیر مستقل  متغیر وابسته Tمقدار   ضریب استاندارد

اجرا با کیفیت حسابرسی  17,685 0,89
ي هادستگاهدولتی توسط 

 ظارتین

-ي نظارتهادستگاهعوامل 
 کننده

 0Hرد 

بنـابراین   .گـردد یمـ واقـع   1H باشد، آماره آزمون در ناحیهیم 1,96از  تربزرگ)، که 17,685به دست آمده ( Tبا توجه به مقدار 
تـی توسـط   و ارتقاء کیفیـت اجـراي حسابرسـی دول    کنندهي نظارتهادستگاهبین ضعف  %89توان نتیجه گرفت که به میزان یم

 .سیستم نظارت مالی کشور رابطه معناداري وجود دارد
 

 تحقیق فرضیه سوم
 عنوان فرضیه:

شونده و ارتقاء کیفیت اجراي حسابرسی دولتی توسط سیستم نظارت مالی کشور رابطه معناداري ي نظارتهادستگاهبین ضعف «
 ».وجود دارد.

0H:  ت اجراي حسابرسی دولتـی توسـط سیسـتم نظـارت مـالی کشـور رابطـه        شونده و ارتقاء کیفیي نظارتهادستگاهبین ضعف
 معناداري وجود ندارد.

1H:  شونده و ارتقاء کیفیت اجراي حسابرسی دولتـی توسـط سیسـتم نظـارت مـالی کشـور رابطـه        ي نظارتهادستگاهبین ضعف
 معناداري وجود دارد.

 
 رضیه سوم) نتایج حاصل از تحلیل مدل معادالت ساختاري ف5شماره جدول(

  نتیجه آزمون  متغیر مستقل  متغیر وابسته Tمقدار   ضریب استاندارد
اجرا با کیفیت حسابرسی  8,587 0,67

ي هادستگاهدولتی توسط 
 نظارتی

-ي نظارتهادستگاهعوامل 
 شونده

 0Hرد 

بنـابراین   .گـردد یمـ واقـع   1H باشد، آماره آزمون در ناحیـه یم 1,96از  تربزرگ)، که 8,587به دست آمده ( Tبا توجه به مقدار 
شونده و ارتقاء کیفیت اجـراي حسابرسـی دولتـی توسـط     ي نظارتهادستگاهبین ضعف  %67توان نتیجه گرفت که به میزان یم

 سیستم نظارت مالی کشور رابطه معناداري وجود دارد.
 

 تحقیق فرضیه چهارم
 عنوان فرضیه:

اجراي حسابرسی دولتی توسط سیستم نظارت مالی کشـور رابطـه معنـاداري    بین ضعف ساختاري و تشکیالتی و ارتقاء کیفیت «
 ».وجود دارد.

0H :»         بین ضعف ساختاري و تشکیالتی و ارتقاء کیفیت اجراي حسابرسـی دولتـی توسـط سیسـتم نظـارت مـالی کشـور رابطـه
 معناداري وجود ندارد.

1H :» دولتـی توسـط سیسـتم نظـارت مـالی کشـور رابطـه         بین ضعف ساختاري و تشکیالتی و ارتقاء کیفیت اجراي حسابرسـی
 معناداري وجود دارد.
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 نتایج حاصل از تحلیل مدل معادالت ساختاري فرضیه چهارم ) 6(شماره جدول
  نتیجه آزمون  متغیر مستقل  متغیر وابسته Tمقدار   ضریب استاندارد

اجرا با کیفیت حسابرسی  10,585 0,76
ي هادستگاهدولتی توسط 

 نظارتی

 0Hرد  امل ساختاري و تشکیالتیعو

بنـابراین   .گـردد یمـ واقع  1H باشد، آماره آزمون در ناحیهیم 1,96از  تربزرگ)، که 10,585به دست آمده ( Tبا توجه به مقدار 
بین ضعف سـاختاري و تشـکیالتی و ارتقـاء کیفیـت اجـراي حسابرسـی دولتـی توسـط          %76توان نتیجه گرفت که به میزان یم

 ارت مالی کشور رابطه معناداري وجود دارد.سیستم نظ
 

 تحقیق فرضیه پنجم
 عنوان فرضیه:

ریزي و ارتقاء کیفیت اجراي حسابرسی دولتی توسط سیستم نظـارت مـالی کشـور رابطـه معنـاداري      بین ضعف سیستم بودجه«
 وجوددارد.

0Hتم نظارت مالی کشور رابطـه معنـاداري   ریزي و ارتقاء کیفیت اجراي حسابرسی دولتی توسط سیس: بین ضعف سیستم بودجه
 وجود ندارد.

1H :»ریزي و ارتقاء کیفیت اجراي حسابرسی دولتی توسط سیستم نظارت مالی کشور رابطه معنـاداري  بین ضعف سیستم بودجه
 وجود دارد.

 
 

 نتایج حاصل از تحلیل مدل معادالت ساختاري فرضیه پنجم ) 7(شماره جدول 
  نتیجه آزمون  متغیر مستقل  متغیر وابسته Tمقدار   ضریب استاندارد

اجرا با کیفیت حسابرسی  9,987 0,73
ي هادستگاهدولتی توسط 

 نظارتی

 0Hرد  ریزيعوامل سیستم بودجه

بنـابراین   .گـردد یمـ واقـع   1H باشد، آماره آزمون در ناحیـه یم 1,96از  تربزرگ)، که 9,987به دست آمده ( Tبا توجه به مقدار 
ریزي و ارتقاء کیفیت اجراي حسابرسی دولتی توسط سیسـتم  بین ضعف سیستم بودجه %73یجه گرفت که به میزان توان نتیم

 نظارت مالی کشور رابطه معناداري وجود دارد.
 

 تحقیق فرضیه ششم
 عنوان فرضیه:

ابطه معناداري وجود اجتماعی و ارتقاء کیفیت اجراي حسابرسی دولتی توسط سیستم نظارت مالی کشور ر -بین ضعف فرهنگی«
 دارد.
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0H :اجتماعی و ارتقاء کیفیت اجراي حسابرسی دولتی توسط سیستم نظارت مالی کشـور رابطـه معنـاداري     -بین ضعف فرهنگی
 وجود ندارد.

1H :»اجتماعی و ارتقاء کیفیت اجراي حسابرسی دولتی توسط سیستم نظارت مالی کشور رابطه معنـاداري   -بین ضعف فرهنگی
 د.وجود دار

 

 
 

 نتایج حاصل از تحلیل مدل معادالت ساختاري فرضیه ششم ) 8(شماره جدول
  نتیجه آزمون  متغیر مستقل  متغیر وابسته Tمقدار   ضریب استاندارد

اجرا با کیفیت حسابرسی  8,351 0,66
ي هادستگاهدولتی توسط 

 نظارتی

 0Hرد  اجتماعی -عوامل فرهنگی

بنـابراین   .گـردد یمـ واقـع   1H باشد، آماره آزمون در ناحیـه یم 1,96از  تربزرگ)، که 8,351به دست آمده ( Tبا توجه به مقدار 
اجتماعی و ارتقاء کیفیت اجراي حسابرسی دولتـی توسـط سیسـتم     -بین ضعف فرهنگی %66توان نتیجه گرفت که به میزان یم

 نظارت مالی کشور رابطه معناداري وجود دارد.
 

 دمنبندي فرینتایج آزمون رتبه
با توجه به نتایج معادالت ساختاري و نتایج آزمون فریدمن میزان اثرگذاري هر یک از عوامل بر کیفیت اجراي حسابرسی دولتـی  

گیـري کـرد کـه عوامـل     توان نتیجهیمتوسط سیستم نظارت مالی کشور، ترتیب هر یک از این عوامل در جدول زیر آمده است: 
 نسبت به عوامل دیگر در اولویت اول قرار دارد. 4,73ن رتبه کننده با میانگیي نظارتهادستگاه

 
 نتایج حاصل از آزمون رتبه بندي فریدمن ) 9(شماره جدول 
  رتبه  هارتبههمیانگین   عامل

 2 3,4 عوامل قانونی
 1 4,73 کنندهي نظارتهادستگاهعوامل 
 5 1,21 شوندهي نظارتهادستگاهعوامل 

 3 2,24 عوامل ساختاري و تشکیالتی
 4 2,14 ریزيعوامل سیستم بودجه

 6 1,28 اجتماعی -عوامل فرهنگی

 
 و پیشنهادهاي کاربردي: هاهیتوص

 و... کاهش یابد. هادستورالعمل، هابخشنامهوزیران، *دامنه گسترده مربوط به تعدد قوانین و مقررات، مصوبات هیات
 نظر مقنن قرار گیرد.ونی تسهیل گردد و این مهم مد*امکان انجام نظارت قبل از اجرا به لحاظ عوامل قان

ي هـا دسـتگاه * توجه و تمرکز قوانین و مقررات مالی و محاسباتی کشور بر مباحث گزارشگري و پاسخگویی عملکـردي دولـت و   
 کرد اعتبارات معطوف گردد.دولتی تا بحث هزینه

بـر   نظـارت  روز نمـودن قـوانین قـدیمی،   بـه  ناسـان مربوطـه،  *در تصویب قوانین عوامل نظیر نظر حسابرسان و بازرسـان و کارش 
 ها به لحاظ قانونی و... مورد توجه قرار گیرد.یدگیرسیش دامنه افزا هاي مدیران،ییدارا
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 ي نظارتی در دستور کار قرار گیرد.هادستگاهو دانش بازرسان و حسابرسان  سواد * باال بردن سطح معلومات،
هـاي تکـراي و   یحسابرسـ ي نظارتی و افزایش انگیزه در آنان به علـت عـدم   هادستگاهو بازرسان  * توجه به خالقیت حسابرسان

ي نظـارتی  هـا دسـتگاه ریزي حسابرسی مورد توجه مسئولین دستوري و افزایش اختیارات حسابرسان در انتخاب موضوع و برنامه
 قرار گیرد.

ي جدید نظـارتی  هاروشمحور نمودن امر نظارت، جهت بکارگیري ي نظارتی به مباحث نوین فناوري و پژوهشهادستگاه* توجه 
 پذیر و...و شناسایی نقاط آسیب

 ي نظارتی.هادستگاهبندي این نیازها توسط سنجی نظارتی در کشور و اولویت* نیاز
انـرژي مـدیران    ي نظارتی از حیث منابع مالی و کمبود نیروي انسانی سبب شده است کـه وقـت و  هادستگاهمطلوب * وضعیت نا

 گردد.یمیازها پیشنهاد نبیشتر صرف رسیدگی به اوضاع داخلی دستگاه خود باشد تا نظارت بنابراین پوشش این  هادستگاهاین 
 *تدوین استانداردها و معیارهاي دقیق، واقعی، منصفانه و کارشناسی شده جهت نظارت و حسابرسی.

و متعاقـب آن تضـعیف    هـا آني کنترلـی در چـارت سـازمانی    هاپستدم ایجاد ي دولتی و عهادستگاه* ضعف در ساختار اداري 
ي اجرایـی پیرامـون موضـوع پـژوهش اسـت کـه       هادستگاهسیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی از جمله موانع اساسی در 

 گردد.یمپوشش آن پیشنهاد 
یی جهت تسهیل در امر نظارت و گردآوري شواهد مورد ي اجراهادستگاهالخصوص اطالعات مالی ي اطالعاتی علیهابانک* ایجاد 

 ي نظارتی شود.هادستگاهي و وقت انرژ جویی در منابع،نیاز که موجب صرفه
الخصوص قوانین و مقررات مـالی  ي اجرایی به مباحث قانونی مربوطه علیهادستگاهین و کارشناسان معاون * تسلط کافی مدیران،

 آموزشی. ي مختلفهادورهاز طریق ایجاد 
ي اجرایی در برخورد با متخلـف بعلـت عـدم وجـود     هادستگاهي سازمانی و افزایش توانایی هاپستمحور نمودن واگذاري *ضابطه
 ي اجرایی.هادستگاهمندي در ساختار رابطه

 ي نظارتی.هادستگاه* تفکیک صحیح و کارشناسانه وظایف بین 
 .هاآنرکنان، بازرسان و ناظران ي نظارتی، کاهادستگاه * استقالل هرچه بیشتر

 ي وابسته به دولت، چابکسازي سیستم اجرا جهت تسهیل امر نظارت.هاسازمانو  هابنگاه*کاهش قلمرو دولت و پرشماربودن 
 

 ي نظارتی در محاکم قضایی.هادستگاهها و گزارشات بازرسان و حسابرسان توسط * امکان پیگیري نتایج حاصل از یافته
گیـري از تجـارب یکـدیگر در    و عـدم بهـره   هـا آنیستماتیک و قانونمند میان س ي نظارتی و عدم ارتباط منظم،هاتگاهدس* تعدد 

 که هاي موازي، تکراري و پر هزینه شده است.یتفعالها و... موجب انجام یافته انتقال هاي مختلف نظارتی از قبیل آموزش،ینهزم
مـابین توصـیه   ي نظـارتی و انتقـال اطالعـات فـی    واحـدها سازي تعداد از طریق منطقیهدفمند نمودن انجام نظارت در کشور را 

 گردد.یم
هـاي  یـت فعالداد، کـارایی، اثـر بخشـی و صـرفه اقتصـادي      ریزي کشور بر ارزیـابی و انـدازه گیـري بـرون    * تمرکز سیستم ودجه

 داد و مصرف منابع.ي دولتی به جاي درونهادستگاه
عملیاتی آن که کار نظارت، پاسـخگویی و پاسـخ خـواهی را بـه     ریزي کشور به علت رویکرد غیردجه*پوشش ضعف در سیستم بو

 چالش کشیده است.
مند کردن ارتقـاء  تواند قانونیمین تمهیدات ا ي اجرایی بگیرد.هادستگاه* تمهیداتی اندیشیده شود که ضوابط جاي روابط را در 

 نین مربوطه و برخورد با متخلف باشد.ي اجرایی از طریق ایجاد قواهادستگاهدر 
 ي دینی.هاآموزهي دولتی از طریق توجه به اخالق و هادستگاهوجدان کاري در بین کارکنان  *افزایش سطح

 ي انسانی کارکنان.هاارزش* افزایش باورهاي اخالقی و تکریم 
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 پیشنهاد براي تحقیقات آتی
 گردد.یمرهاي وابسته پیشنهاد یمتغانجام این پژوهش را با استفاده از دیگر -1
سـازمان حسابرسـی و مسـئولین     بازرسـان  گردد پژوهش حاضر از دیدگاه سایر افرا از جمله حسابرسـان مسـتقل،  یمپیشنهاد -2

 ي اجرایی انجام گیرد.هادستگاه
 
 ي پژوهشهاتیمحدود-5-4

 آید.یمپژوهش حاضر به شمار  محدودیت تنها باشد،یمآوري اطالعات پژوهش ماهیت پرسشنامه که مبناي جمع
 

 نتیجه گیري:
با توجه به پژوهش حاضر جهت پوشش چالش ها,موانع و ضعف هاي پیش رو در خصوص ارتقاء کیفیت اجراي حسابرسی دولتـی  

 نتایجی حاصل گردید که این نتایج متناسب با هر یک از متغیر هاي مستقل تحقیق به شرح زیر ارائه می گردد:
ي مربوط به قوانین و مقررات هاچالش، موانع و هاضعفي آماري فرضیه اول بیانگر این مطلب است که هاآزمونز )نتایج حاصل ا1

 باشـد. یمـ گذار بر کیفیت اجراي حسابرسی دولتی توسط سیستم نظارت مـالی کشـور   یرتأثین عوامل ترمهممالی کشور، یکی از 
ي هـا دستورالعملگستردگی قوانین و مقررات مالی و محاسباتی و متعاقب آن  ها بیانگر این مطلب است که عواملی از قبیلیافته

و تمرکـز قـوانین و مقـررات مـالی و      توجـه  اجرایی، عدم توجه به نظارت قبل و حین خرج در قـوانین و مقـررات مـالی کشـور،    
ي قـانونی  هـا چـالش و  هاضعفجاد ین عوامل ایترمهممحاسباتی کشور بر هزینه کرد منابع تا مباحث گزارشگري و پاسخگویی از 

 باشند.یمي نظارتی هادستگاهدر ارتقاء کیفیت انجام حسابرسی دولتی توسط 
ـ ي مربـوط عوامـل   هـا چـالش و  موانع ،هاضعفي آماري فرضیه دوم بیانگر این مطلب است که هاآزمون) نتایج حاصل از 2  یدرون
 باشـد. یمـ ت اجراي حسابرسی دولتی توسط سیستم نظارت مـالی کشـور   یر گذار بر کیفیتأثین عوامل ترمهممحاطی)، یکی از (

توجه  عدم ي نظارتی،هادستگاهها بیانگر این مطلب است که عواملی از قبیل پایین بودن سطح سواد حسابرسان، و بازرسان یافته
هاي تکـراري و دسـتوري،   یحسابرسي نظارتی و افزایش انگیزه در آنان به دلیل هادستگاههاي حسابرسان و بازرسان یتخالقبه 

سنجی نظارتی، منابع مالی و انسـانی محـدود   نیاز عدم هاي نوین در این زمینه،يفناورتوجه اندك به مباحث جدید حسابرسی و 
ي نظـارتی در حـوزه   هـا دسـتگاه ي نظارتی، عدم تدوین استانداردها و معیارهاي دقیق، واقعی و کارشناسی شده توسط هادستگاه
ي درون دستگاهی در ارتقاء کیفیت انجام حسابرسی دولتی توسط هاچالشو  هاضعفین عوامل ایجاد ترمهمسی دولتی از حسابر
 باشند.یمي نظارتی هادستگاه

ي مربـوط عوامـل   هـا چـالش و  موانـع  ،هـا ضـعف بیانگر ایـن مطلـب اسـت کـه      ي آماري فرضیه سومهاآزمون) نتایج حاصل از 3
یر گذار بر کیفیت اجراي حسابرسی دولتی توسـط سیسـتم نظـارت مـالی     تأثین عوامل ترمهمده، یکی از شوني نظارتهادستگاه
ي هـا پسـت ي اجرایی و عدم ایجاد هادستگاهها بیانگر این مطلب است که عواملی از قبیل ضعف در ساختار باشد. یافتهیمکشور 

ي اجرایـی بـه قـوانین و    هادستگاهکافی مدیران و مسئولین  داخلی، عدم تسلطکنترلی در چارت سازمانی، ضعف سیستم کنترل
ي هـا دسـتگاه ي هـا چـالش و  هاضعفین عوامل ایجاد ترمهمي سازمانی از هاپستواگذاري  محور نمودنضابطه مقررات مربوطه،

 باشند.یمي نظارتی هادستگاهشونده در ارتقاء کیفیت انجام حسابرسی دولتی توسط نظارت
ي مربـوط عوامـل   هـا چـالش و  موانـع  ،هـا ضـعف ي آماري فرضیه چهارم بیانگر این مطلب اسـت کـه   هاآزموناز  ) نتایج حاصل4

یر گذار بر کیفیت اجراي حسابرسی دولتی توسط سیستم نظارت مالی کشـور  تأثین عوامل ترمهمیکی از  ساختاري و تشکیالتی،
 اسـتقالل  ي نظـارتی، هادستگاهضعف در تفکیک صحیح وظایف بین  ها بیانگر این مطلب است که عواملی از قبیلیافته باشد.یم

وابستگی به نفت و مشـتقات   ي اقتصادي دولت به علتتوانمند بیش از اندازه قلمرد دولت، گسترش ي نظارتی،هادستگاهضعیف 
بـاط مـنظم و   هـاي مـوازي و عـدم ارت   یحسابرسـ ي نظـارتی و انجـام   هـا دسـتگاه  تعـدد  آن و عدم احساس نیاز به پاسـخگویی، 
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سـاختاري و تشـکیالتی در ارتقـاء کیفیـت انجـام       يهـا چـالش و  هـا ضعفین عوامل ایجاد ترمهماز  هاآنمابین سیستماتیک فی
 باشند.یمي نظارتی هادستگاهحسابرسی دولتی توسط 

ي مربوط عوامـل سیسـتم   هاچالشو  موانع ،هاضعفي آماري فرضیه پنجم بیانگر این مطلب است که هاآزمون) نتایج حاصل از 5
یرگذار بر کیفیت اجراي حسابرسی دولتـی توسـط سیسـتم نظـارت مـالی کشـور       تأثین عوامل ترمهمریزي کشور، یکی از بودجه

داد و مصـرف منـابع تـا    ریـزي کشـور بـه درون   ها بیانگر این مطلب است که عواملی از قبیل تمرکز سیستم بودجهیافته باشد.یم
 ریـزي، عملیاتی سیستم بودجـه یکرد غیررو کرد منابع،ی و صرفه اقتصادي هزینهاثربخش داد و کارایی،ري برونارزیابی و اندازه گی

ی ضعیف قـواي مجریـه و مقننـه در    هماهنگ کرد در برخی از موارد، اي بودجه به دلیل عدم تبیین و تفصیل هزینهي سلیقهاجرا
ریـزي در ارتقـاء   ي سیستم بودجـه هاچالشو  هاضعفین عوامل ایجاد ترمهمخصوص تحویل و ابالغ به موقع و قانونی بودجه، از 

 باشند.یمي نظارتی هادستگاهکیفیت انجام حسابرسی دولتی توسط 
 -ي مربوط عوامل فرهنگیهاچالشو  موانع ،هاضعفي آماري فرضیه ششم بیانگر این مطلب است که هاآزمون) نتایج حاصل از 6

 باشـد. یمـ یر گذار بر کیفیت اجراي حسابرسی دولتی توسط سیستم نظـارت مـالی کشـور    تأثین عوامل ترمهماجتماعی، یکی از 
یرگـی روابـط بـر    چ ها بیانگر این مطلب است که عواملی از قبیل تضعیف باورهاي اخالقی، کـاهش سـطح و جـدان کـاري،    یافته

در ارتقـاء کیفیـت انجـام حسابرسـی دولتـی توسـط       اجتمـاعی  -ي فرهنگـی هاچالشو  هاضعفین عوامل ایجاد ترمهماز  ضوابط
 باشند.یمي نظارتی هادستگاه
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 چکیده

دّذ، لیْي  ی هشثَط ثِ تَلیذ ّبالّب ٍ خذهبت اسائِ هی هجٌبی حسبثذاسی تقْذی ثغَس ّلی اعالفبت ثْتشی اص ثْبی توبم ضذُ

دس ادثیبت حسبثذاسی دٍ دِّ اخیش ثخص فوَهی ٍ  استيبدُ ٍ ّبسثشد آى ثشای ّذه هقیي ثبیذ ثِ دٍت هَسد اسصیبثی ٍشاس گیشد.

ّبی حبّویتی )میش  ضذُ ثَیژُ دس حسبثذاسی ىقبلیت ثِ ٍیژُ دٍلتی آى، لضٍم استيبدُ اص هجٌبی تقْذی ّبهل یب تقْذی تقذیل

ي سٍیْشد ضشٍسیست. اص ایٌشٍ، ثشسسى تحلیلى هضایب ٍ هقبیت ای ای سا ثِ خَد اختػبظ دادُ است. ّب، جبیگبُ ٍیژُ ثبصسگبًی( دٍلت

 ضْش ّشهبًطبُداًطگبُ فلَم پضضْى  اسصیبثی ٍ ًؾبست ٍ ٌّتشل هبلی ثب تأّیذ ثش حسبثذاسی تقْذی دسّذه اغلى ایي پژٍّص 

ى عیو لیْشت ثِ عَس ااًتخبة ٍ پشسطٌبهِ پٌج گضیٌِدسغذ  5ثب سغح خغبی ًيش  149اى ثِ حجن . دس اثتذا ًوًَِثبضذهی

حسبثذاسى تقْذى، هٌجش ِّ دّذ ًتبیج حبغل اص پژٍّص ًطبى هی ّب تَصیـ ضذ.ًوًَِ ثِ جبهقِ ثیي گشٍُتػبدىى ٍ ثب ًسجت 

ضَد. ًْبیتبً ایٌِْ حسبثذاسى تقْذى ّب هیتش دسآهذّب ٍ ّضیٌِگشدد ٍ هٌجش ثِ ٌّتشل دٍیٌهبلى هی ًؾبست ٍ ٌّتشلثِ ثْجَد 

 دّذ.شاى ٍشاس هیتشى دس اختیبس هذیتش ٍ غحیحّبى هبلى دٍیٌگضاسش

 

 داًطگبُ فلَم پضضْى ضْش ّشهبًطبُ.سٍش حسبثذاسى تقْذی، ًؾبست ٍ ٌّتشل هبلی،  هبى کلیدى:واشه

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 هقدهه

دس جبهقِ دهَّشاسى، گضاسضگشى هبلى، دس اًجبم ٍؽیيِ دٍلت ثِ هٌؾَس پبسخگَیى ثِ فوَم ًَص اسبسى سا ثش فْذُ داسد. 

االجشا، ٍ اص ًؾش هٌغَى ثشاى اداسُ هَثش اهَس هشدم دٍلتى ثب هَاصیي ضشفى هٌغجٌ، اص لحبػ ٍبًًَى الصمپبسخگَیى هسئَالى 

(. هسئَالى دٍلتى فوالً ثبیذ تسْیالت الصم ثشاى پبسخگَیى دس صهیٌِ 2ظ  ،1379ًبپزیش است )هْذٍى،  ضشٍستى اجتٌب ة

ا ىشاّن سبصًذ. ثب تَجِ ثِ هحذٍدیت هٌبثـ ٍ لضٍم پبسخگَیى، هسبئل اٍتػبدى ٍ هبلى ٍ ًحَُ هػشه ّبساى هٌبثـ هحذٍد س

سیضى ٌّتشل اهَس اٍتػبدى تَسظ دٍلت، جضئى اص هسبئل استشاتژیِ هولْت است ٍ ميلت دس ایي اهَس هوْي است ثشًبهِ

 (.3،ظ 1379ًبپزیش اجتوبفى ثِ دًجبل داضتِ ثبضذ)ثبثبجبًى، غذهبت هخشة ٍ ججشاى

تَاى گيت ِّ ایي سیستن جْت ثشآٍسدى ًیبصّبى پبسخگَیى بغل اص سیستن ىقلى حسبثذاسى دٍلتى هیثب تَجِ ثِ گضاسضبت ح

ٌٍّتشل داساى چبسچَة اص پیص عشاحى ضذُ است. دس ایي سیستن، هذیشاى دٍلتى هسئَل هخبسج، ثِ هٌؾَس ًطبى دادى ایٌِْ 

. ثِ ًؾش ٌٌّذهیُ ٍؽیيِ هجبضشتى خَد، تْیِ ٍ تٌؾین ٍجَُ عجٌ هجَص دسیبىتى ٍبًًَگزاس ّضیٌِ ضذُ است، گضاسضْبیى دسثبس

 سبصد، اهب ثشاى اّذاه ثشًبهِْبى پبسخگَیى سٌتى سا ثشعشه هییسسذ ِّ سیستن ىقلى حسبثذاسى دس ثخص فوَهى، ًگشاًهی

تگبُ ْبى هذیشیت ّبىى ًیستٌذ ٍ صهیٌِ الصم ثشاى پبسخگَیى هذیشاى دس ثشاثش فولْشد خَد ٍ دسیگیش سیضى ٍ تػوین

ّبى دٍلت ٍ اسصیبثى آى ًبهوْي است. دس ٍاٍـ اعالفبت دسیبىتى . ّوچٌیي ٌّتشل اثشثخص ثشًبهٌٌِّذیهتجَفطبى سا ىشاّن ًو

تَاى آى سا ثشاى دستیبثى ثِ اّذاه ّبسایى ٍ اثشثخطى تجضیِ ٍ تحلیل ّشد ی اص سیستن ىقلى اثتذایى ٍ ًبّبىى است ٍ ًو

 (. 3 :1386)غجَسى، 

حسبثذاسى تقْذى ِّ اص سٍضْبى ًَیي دس سغح جْبًى است، اىضایص ًؾبست ٍ ٌّتشل ثش اهَس هبلى ٍ ثجت ثِ هٍَـ اص هضایبى 

تَاى رّش اى، تقییي دٍیٌ سشهبیِ ٍ اهَال ٍ استْالُ آًْب ٍ هحبسجِ ٍیوت توبم ضذُ خذهبت سا هیافتجبسات ٍاسیضى ٍ ّضیٌِ

ٍ ٍاحذّبى تبثقِ آى ثِ فٌَاى ًوًَِ هَسدى اًتخبة ٍ سقى ضذُ است  ّشهبًطبُضْش ّشد. دس ایي هَبلِ، داًطگبُ فلَم پضضْى 

ّبى فلَم هَسد ثشسسى ٍشاس گشىتِ ٍ ًتبیج آى ثِ سبیش داًطگبُ اسصیبثی ٍ ًؾبست ٍ ٌّتشل هبلی ثب تأّیذ ثش حسبثذاسی تقْذی

 پضضْى ّطَس، تقوین دادُ ضَد.

 

 بیبى هسئله

ثبضذ ِّ هیٍ ٍاحذّبى تبثقِ حسبثذاسى ًَذى تقذیل ضذُ  ّشهبًطبُطگبُ فلَم پضضْى سٍش حسبثذاسى هَسد استيبدُ دس داً

ِّ دس املت هَاسد اعالفبت هشثَط ثِ حسبة هَجَدیْب، اهَال ٍ داساییْبى ثبثت ٍ حسبة دّذ یْبى اًجبم ضذُ ًطبى هیثشسس

ضٌبسبیى ٍ دس  َسیِْ دسآهذّب تب صهبى ٍغَل،، ثغضَدیهغبثٌ الضاهبت استبًذاسدّبى حسبثذاسى تْیِ ٍ ًگْذاسى ًو دسآهذّب

گش ِّ ثِ غَست هغبلجبت اص سبصهبًْبى ثیوِ اى اص دسآهذّبى هشاّض ثْذاضتى، دسهبًى، یقٌى ثخص فوذُضًَذیدىبتش ثجت ًو

آى گیشد ٍ ًیض دس خػَظ پشداختْبى داًطگبُ، تٌْب یغَست ًو ثبضذ، ّیچ ثجتى ثبثت آًْب دس دىبتش تب ٌّگبم ٍغَلهی

ضَد ِّ ثِ چْبس غَست پیص پشداخت، فلى الحسبة، ، دس دىتش هٌقْس هیضَد هیپشداخت  پشداختْبیى ِّ ثبثت آًْب ٍجِ ًَذ

پشداخت ًطذُ، ثجتى  ّبیى ِّ تحول ضذُ ٍلى ثبثت آًْب ٍجْىثبضذ ٍ دس خػَظ ّضیٌِهیّبى ًَذى گشداى ٍ ّضیٌِ تٌخَاُ



 

 

یذ ضذُ، ثشگشىتِ اص ثْبسگیشى سٍش حسبثذاسى ًَذى تقذیل ضذُ دس داًطگبّْبى . توبم ضقيْبى ٍگیشد ًویدس دىبتش غَست 

ثِ فٌَاى ًوًَِ هَسد ثشسسى، ثِ ثیبى ثشخى  ّشهبًطبُدس ایٌجب ثب تَجِ ثِ اًتخبة داًطگبُ فلَم پضضْى . ثبضذ هیفلَم پضضْى 

 پشداصین.َس هیتقْذى دس داًطگبُ فلَم پضضْى هزّ تأّیذ ثش سٍش حسبثذاسیّبى دالیل ٍ ضشٍست

 هسایبی اصالح حسبة هوجودیهب در نتیجه به کبرگیری روش حسببداری تعهدی 

 ضَد.ّب هیهَجت تََیت سبختبس ٌّتشلْبی داخلی داًطگبُ دس جْت حيبؽت اص هَجَدی -

 ًوبیذ.پزیش هیّب ٍ ثِ تجـ آى هحبسجِ سَد ٍ صیبى ٍاحذّب سا تسْیل ٍ اهْبىدستشسی ثِ اسٌبد حسبثذاسی هػشه هَجَدی -

هٌجش ثِ اسائِ اعالفبت ٍاٍقی هشثَط ثِ هَجَدیْب ثِ هذیشیت داًطگبُ فلَم پضضْی ضذُ ٍ ثِ آًبى دس اتخبر تػویوبت هٌبست 

 سسبًذ.هذیشیتی یبسی هی

 گشدد.هٌجش ثِ اسائِ غَستْبی هبلی اسبسی عجٌ الضاهبت استبًذاسدّبی حسبثذاسی هی -

 .ًوبیذم پضضْی ٍ ٍاحذّبی تبثقِ سا تسْیل هیىشایٌذ حسبثشسی داًطگبُ فلَ -

  حسببداری تعهدی استفبده ازهبی ثببت در نتیجه هسایبی اصالح حسبة دارایی

 گشدد.اىضاسی هیاًذاصی سیستوْبی ًشماغالح حسبة اهَال ٍ تجْیضات دس ًتیجِ ثِ ّبسگیشی سٍش تقْذی هٌجش ثِ ساُ -

 ضَد.اًطگبُ ٍ افوبل ٌّتشلْبی داخلی هٌبست هیهٌجش ثِ حيبؽت اص اهَال ٍ تجْیضات د -

 ضَد.هٌتْی ثِ دٍت ثخطیذى ثِ ىشایٌذ هحبسجِ استْالُ ٍ ثِ تجـ آى اًقْبس هٌبسجتش سَد ٍ صیبى ٍاحذّب هی -

دس تش ٍٍبثل اتْبتش ثِ هذیشیت اسضذ داًطگبُ فلَم پضضْی ٍ ٍاحذّبی تبثقِ ضذُ ٍ ثِ هذیشیت هٌجش ثِ اسائِ اعالفبت ٍاٍقی -

 ثشآٍسد ًیبصّب ٍ سٌجص اهْبًبت ٍ اتخبر تػویوبت هٌبست یبسی هیشسبًذ.

 اسائِ ثِ هٌجش ثبثت ّبىیداسای ّبى ثبثت داًطگبُ فلَم پضضْى ٍ ٍاحذّبى تبثقِ، اغالح حسبةثب تَجِ ثِ اّویت هجلل داسایی -

 .ضَدهی تشغحیح تشاصًبهِ ثَیژُ حسبثذاسى، استبًذاسدّبى الضاهبت هغبثٌ هبلى غَستْبى

 

 هسایبی اصالح حسبة درآهد در نتیجه استقرار سیستن حسببداری تعهدی در دانطگبه علوم پسضکی 

ثِ عَس ٍبثل هالحؼ ّبی  اىضاس دس ضٌبسبیی دسآهذ ثش هجٌبی تقْذی سشفت دستشسی ثِ اعالفبت ثِ دلیل ثِ ّبسگیشی ًشم -

اعویٌبى اص ضٌبسبیی توبهی دسآهذّبی ّست ضذُ  تقْذی حػَل یبثذ. اغالح حسبة دسآهذّب ٍ ثِ ّبسگیشی سٍشاىضایص هی

ضذُ جْت ّش یِ اص ٍاحذّب ثشای خذهبت اسائِ ضذُ ثب دس آهذ ّش ٍاحذ ٍ  پزیش هیٌوبیذ. اهْبى هغبثَت اٍالم هػشه سا اهْب ى

 ضَد.یىشاّن ه ّبی اسسبلی غَستحسبة

ثِ هذیشیت دس اتخبر تػویوبت  اٍقیتش هشثَط ثِ فولْشد ضذُ ٍثِ ّبسگیشی سٍش حسبثذاسی تقْذی هٌجش ثِ اسائِ اعالفبت ٍ -

سسبًذ. افوبل سٍش تقْذی دس ضٌبسبیی دسآم دّب هَجت اسائِ غَستْبی هبلی هغبثٌ الضاهبت هٌبست هذیشیتی یبسی هی



 

 

سبیی دسآهذ ثِ استبًذاسدّبى حسبثذاسى ضذُ ٍ اهْبى هَبیسِ ًتبیج فولْشد دٍس ّْبی هختلو سا ىشاّن م یأٍسد. سٍیْشد ضٌب

سٍش تقْذی هَجت ثبصًگشی دس سٍضْبی اجشایی ٍ ىشایٌذ ّست دسآهذ ٍ ثِ خػَظ دسثخص هبلی ضذُ ٍ ضوي تََیت 

 ضَد.ٍسی هیٌّتشلْبی داخلی دس ثخطْبی هختلو، هَجت اىضایص ثْشُ

ٍ اسصیبثی فولْشد ٍاحذّب  یِّ ضشایظ الصم ثشای تْیِ سَد ٍ صیبى ثش حست ّش یِ اص ٍاحذّب ٍ هشاّض دسآهذدست آخش ایي -

 .ضَد هیىشاّن 

اسصیبثی ٍ ًؾبست ٍ حسبثذاسى تقْذى چِ اثشاتى ثش  تأّیذ ثشِّ  ضَد هیالزّش ایي سَال ّلى هغشح ثب تَجِ ثِ هَاسد ىًَ

ّبى ّیئتٌٌّذُ استبًذاسدّبى حسبثذاسى: ثِ عَس ّلى، ّبى تذٍیيداسد؟ ثیبى ًؾشات ّیئتٌّتشل هبلی داًطگبُ فلَم پضضْی 

تذٍیي استبًذاسدّبى حسبثذاسى ثخص فوَهى ِّ استيبدُ اص هجٌبى تقْذى تقذیل ضذُ ٍ تقْذى ّبهل سا دس حسبثذاسى ٍ 

 ثبضٌذ:یاًذ، ثِ ضشح صیش هُّبى میش ثبصسگبًى ًْبدّبى ثخص فوَهى الضاهى ًوَدگضاسضگشى هبلى ىقبلیت

 َْهتْبى هحلى آهشیْب ّیئت استبًذاسدّبى حسبثذاسى دٍلتْبى ایبلتى ٍ ح •

  ّیئت سایضًى حسبثذاسى دٍلت ىذسال •

  الوللى حسبثذاساىىذساسیَى ثیي •

  ّیئت تذٍیي استبًذاسدّبى حسبثذاسى ثخص فوَهى ثٌیبد تحَیَبت استشالیب •

  ّویتِ حسبثذاسى ٍ حسبثشسى ثخص فوَهى اًجوي حسبثذاساى خجشُ ّبًبدا •

  ٍ اًجوي حسبثذاساى صالًذًَ •

 

 هبى سیستن هبلى نقدىیاهن هطکالت و نبرسبئ

الو( سیستن حسبثذاسى ًَذى ىبسك اص استَشاس سیستن ٌّتشل داخلى هٌبست، ٍبدس ثِ اًقْبس ٍاٍقى ٍضقیت هبلى ٍ ًتبیج 

ٍ ْب تب صهبى دسیبىت یب پشداختْبى ًَذى دس دىبتش یْب ٍ ثذّیاى اص داسای فولْشد دستگبّْبى دٍلتى ًیست؛ صیشا ثخص فوذُ

 گشدد.یگضاس ضْب هٌقْس ًو

پزیش  ة( ثِ تجـ فذم َّضوٌذى سیستن حسبثذاسى ًَذى، دس ایي سیستن افوبل هذیشیت ًَذیٌگى ٍ هذیشیت ثش ّضیٌِ اهْب ى

 سسبًى هإثشتش ثِ ضْشًٍذاى ثب هبًـ جذى هَاجِ است. ًجَدُ ٍ دس ًتیجِ ثْبسگیشى ثْیٌِ هٌبثـ دس خذهت

فذم ٍجَد یْپبسچگى دس ٍؽبیو ٍاحذّبى هتٌَؿ ثخص هبلى افن اص سیستوْبى اجشایى، ج( اضْبالت سبختبس سبصهبًى ٍ 

 سیضى ًیض اص هسبئل ٍ هطْالت ٍبثل افتٌب دس سیستن حسبثذاسى ًَذى است. ٌّتشلى، حسبثشسى ٍ ثَدجِ

 

 برترى هبى روش حسببدارى تعهدى بر روش نقدى



 

 

 ٍبثلیت افتوبد هغلَثتش اعالفبت •

 ثشخَسداسى اص ّبسآیى ٍ ّیيیت هٌبسجتش ٍ ٍبثلیت ىْن ثْتش •

 ْبى صهبًىیگیش اًقْبس اعالفبت هشتجظ ٍ هٌبسجتش ثشاى تػوین •

گیشى سا ثشاى ّلیِ  غَس تْبى هبلى تْیِ ضذُ ٍبثلیت هَبیسِ ثْتشى داسد ٍ اعالفبت آى ثِ حذى ضيبه است ِّ تػوین •

 ًوبیذیتش ه تش ٍ ضيب ه هبلى ٍ حسبثذاسى سبصهبى سٍضيهسئَالى ٍ خػَغبً دست اًذسّبساى اهَس 

 ّبسآیى ثیطتش فٌبغش حسبثذاسى دس غَس تْبى هبلى تْیِ ضذُ. •

 

 بندى عولیبتىبودجه

ّب، حجن ّب، عشحثٌذى فولیبتى فالٍُ ثش تيْیِ افتجبسات، ٍؽبیو، ثشًبهِ، ىقبلیتگيت ثَدجِ تَاىیثب تَجِ ثِ تقشیو ثَدجِ ه

ّبى ریشثظ سا ثش اسبس سٍ ضْبى حسبثذاسى ثْبى توبم ضذُ هحبسجِ ٍ ّبى اجشاى فولیبت دٍلت ٍ دستگبُّضیٌِفولیبت ٍ 

ّب، فولیبت ٍ ّب، ىقبلیتٌّذ، لزا اسٍبم پیطجیٌى ضذُ دس ثَدجِ فولیبتى هتْى ثِ تجضیِ ٍ تحلیل تيػیلى ثشًبهِیتقییي ه

ّبى یّبى فوَهى ٍ استْالُ داسایاست ِّ دس آى ثخطى اص ّضیٌِ ٍیوت توبم ضذُ آًبى ثش پبیِ اّذاه ٍ هَبغذ دٍلت

یبثذ. اجشاى ثَدجِ فولیبتى هستلضم ّبسثشد حسبثذاسى تقْذى یّب تخػیع هاى ثِ ٍاحذّبى فولیبتى ثشًبهِ ٍ ىقبلیتسشهبیِ

صى ثشاى فجَس اص حسبثذاسى ثٌذى فولیبتى سشآمبّب است. پس سًٍذ ثَدجِّبى ٍاٍقى ثشًبهِ ٍ ىقبلیتثِ فلت تقییي ّضیٌِ

ْبى ثَدجِ ٍ حسبثذاسى ٍ تغجیٌ آ ًْب ثب یثٌذ ثٌذى، ّوبٌّگى عجًََِذى ثِ عشه حسبثذاسى تقْذى است. دس ایي ثَدجِ

سیضى فولیبتى  سیضى ٍ حسبثذاسى دٍلتى اص ضشٍسیبت ثَدجِ سیضى ٍ ثَدجِ تشّیجْبى یِ سبصهبى ٍ اص عشىى استجبط ثیي ثشًبهِ

دّذ اىضایص ّضیٌِ ثْبى توبم ضذُ ثِ یثٌذى فولیبتى ًطبى ه الفبت ّبىى ٍ هذیشیت هٌبثـ ٍ ٍجَُ است. عجَِثشاى ایجبد اع

ّب ثشاى حجن ثبثت است. ثشاى اجشایى ضذى ثَدجِ فولیبتى اثتذا ثبیذ ٍؽبیو ّش دلیل اىضایص حجن فولیبت ٍ یب اىضایص ّضیٌِ

ستبًذاسد ٍ تٌْیْْبى هَجَد، ٍیوت توبم ضذُ سا تقشیو ّشد، سپس ثِ آًْب دستگبُ هطخع ضَد ٍ ثقذ ثب استيبدُ اص الگَّبى ا

 افتجبس تخػیع داد.

 

 پصوهص فرضیه

 پژٍّص ثِ ضشح صیش تذٍیي گشدیذُ است: ىشضیِ

 گشدد.یهبلى ٍ ثِ تجـ آى فولْشد فولیبتى ه ٌّتشلحسبثذاسى تقْذى هٌجش ثِ ثْجَد  -

 روش پصوهص

هیذاًى غَست گشىتِ است، ثذیي هقٌى  -ٍ اًجبم آى ثب استذاللْبى استَشایى ثبضذ هیهیذاًى  -ایي پژٍّص ثِ غَست پیوبیطى

آٍسى اعالفبت ّب ثِ غَست استذالل ٍیبسى ٍ جوـّب، هَبالت ٍ سبیتِّ چبسچَة ًؾشى ٍ پیطیٌِ پژٍّص اص ساُ هغبلقِ ّتبة



 

 

ّب ثِ غَست استذالل استَشایى ثَدُ است. ایي پژٍّص اصًَؿ دیگش تحلیلى ّبسثشدى است ِّ دس ًْبیت ًتبیج ثشاى آصهَى ىشضیِ

 .ّبى هشثَعِ اسائِ خَاّذ ضذٍ سبیش دستگبُ ّشهبًطبُآى ثِ هسئَلیي داًطگبُ فلَم پضضْى 

 

 جبهعه آهبرى پصوهص

ّبی ٍ داًطگبُ هذیشاى داًطگبُ فلَم پضضْی ّشهبًطبُ ضبهل ّلیِِّ دّذ یًيش تطْیل ه 243جبهقِ آهبسى ایي پژٍّص سا 

ثب اص عشیٌ ىشهَل َّّشاى  ًيش 149اى ثِ حجن ّستٌذ. ًوًَِ)ضبهل: سٍسبی حسبثذاسی، ّبسضٌبسبى هبلی ٍ حسبثشسبى(  تبثقِ

ّب ثیي گشٍُ اى عیو لیْشت ثِ عَس تػبدىى ٍ ثب ًسجت ًوًَِ ثِ جبهقِاًتخبة ٍ پشسطٌبهِ پٌج گضیٌِدسغذ  5سغح خغبی 

 تَصیـ ضذ.

 

 گیرىهب و ابسار اندازهآورى دادهجوع

اى لیْشت غَست گشىتِ است، چَى اعالفبت پشسص ثب عیو پٌج گضیٌِ 29ّب اص ساُ پشسطٌبهِ حبٍى آٍسى دادُجوـ

ّب ثِ هٌؾَس پشسطٌبهِپشسطٌبهِ ثِ غَست ّیيى )خیلى صیبد، صیبد، هتَسظ، ّن ٍ خیلى ّن( ثَد، ثٌبثشایي اعالفبت ّیيى 

( دسآٍسدُ ضذُ 1،2،3،4،5)ّبى آهبسى ثِ غَست ّوى دس چبسچَة افذاد تجضیِ ٍ تحلیل ٍ هحبسجِ پبساهتشّب ٍ اًجبم آصهَى

 است.

 

 هعرفی تکینیك آهبری هورد استفبده

ٍسوت ثِ تطشیح آًْب خَاّین هستَل ثْشُ خَاّین ثشد ِّ دس ایي ای تِ ًوًَِ tٍ آصهَى دٍ ًوًَِ  tدس ایي تحَیٌ اص آصهَى 

 پشداخت:

 t studentازهوى 

ضَد. ىشؼ آهبسی ایي ثِ هٌؾَس آصهَى ّشدى ىشؼ ثشاثشی هیبًگیي جبهقِ ثب یِ هَذاس فذدی اص ایي آصهَى ثْشُ ثشدُ هی

 آصهَى فجبست است اص:
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  .است  غيشثبضذ آهبسُ آصهَى یِ هَذاس فذدی هی αِّ دس آى 



 

 

 ثطشح صیش است : H0 ًحَُ استٌجبط دس هَسد سد یب پزیشش 

 :ضَد اگشدس سغح هقٌب داس سد هیH0 سٍش تػوین گیشی : 

)2/,( df
tt   

 ثبضذ. ٪5( َّچْتش اص sigٍ یب سغح هقٌب داسی هحبسجِ ضذُ )

 

 ابسارپبیبیی 

ثبضذ. پبیبیی یب افتوبدپزیشی پشسطٌبهِ ّبی هغبلقِ ّیيیت ٍ دٍت تست ٍ پشسطٌبهِ هیثشسسی پبیبیی پشسطٌبهِ یْی اص ضیَُ

ثبضذ: یِ هقٌبی پبیبیی، ثجبت ٍ پبیبیی ًوشات آصهَى دس عَل صهبى است، ثذیي هقٌب ِّ اگش یِ داسای دٍ هقٌبی هتيبٍت هی

. هقٌبی دٍم پبیبیی ثِ ّوسبًی دسًٍی آى ثبضذ هیبى ًوشُ ٍی دس ّوِ هَاسد یْس آصهَى چٌذ ثبس دسثبسُ یِ آصهَدًی اجشا ضَد،

ّبی آصهَى تب چِ اًذاصُ ثب ّن ّوجستگی هتَبثل داسًذ. اگش ضشیت پبیبیی دسًٍی اضبسُ داسد ٍ هيَْم آى ایي است ِّ سَال

گش آصهَى هوْي ٌٌّذ. ثِ فجبست دیگیشی ًویآصهَى ّن ثبضذ ثذاى هقٌبست ِّ سَالْبی هختلو آصهَى هتنیش ٍاحذی سا اًذاصُ

ضَد، یْی ّبی هتيبٍتی استيبدُ هیگیشی ثبضذ. ثشای ثشسسی ّوجستگی هتَبثل اص تٌْیِاست داسای ًَع دس سٌجص ٍ اًذاصُ

ثبضذ ِّ ثش اسبس سٌجص سبصگبصی دسًٍی پشسطٌبهِ ضْل گشىتِ است. دس ایي تحَیٌ اص ّب، آليبی ّشًٍجبخ هیاص ایي تٌْیِ

 سی هیضاى هَىَیت پشسطٌبهِ ثْشُ خَاّین ثشد:آليبی ّشًٍجبخ دس جْت ثشس

 

 ّبی پشسطٌبهِهَذاس ضشیت آليبی ّشًٍجبخ ثِ تيْیِ هَليِ 1جذٍل ضوبسُ 

 ّبی پشسطٌبهِهَليِ هَبدیش استبًذاسد ضذُ هیضاى آليبی ّشًٍجبخ

819/0 839/0 35 

 

ثِ ّوشاُ هَذاس هطبثِ آى ِّ ثش اسبس هَبدیش ّبی پشسطٌبهِ هَذاس ضشیت آليبی ّشًٍجبخ ثِ تيْیِ هَليِ 1دس جذٍل ضوبسُ 

گیشد( اسائِ ضذُ ٍشاس هی _پشاٌّص میش هتقبسه  _گشدد )ایي هقیبس ّوتش تحت تبثیش خغبی ًؾبهذاس استبًذاسد ضذُ هحبسجِ هی

ثبضذ، ثِ بست هییبثین ِّ هیضاى آليبی ّشًٍجبخ اسائِ ضذُ اص ًؾش هَذاس هٌاست، ثب ثشسسی هَبدیش هَجَد دس جذٍل ثبال دس هی

ّبی هَسد ًؾش تَاى اؽْبس داضت ِّ پشسصثبضٌذ ٍ هیّب داسای ّوجستگی هتَبثل ًسجتبً هٌبسجی هیتش پشسصفجبست سبدُ

 ٌٌّذ.گیشی هیّوگی یِ هتنیش )یِ غيت( سا اًذاصُ

 

 هبآهبر توصیفی داده



 

 

 ثشسسی سوت پبسخگَیبى دس ًوًَِ هَسد هغبلقِ 2جذٍل ضوبسُ 

 دسغذ تجوقی دسغذ ىشاٍاًی تَغیيیآهبس 

 26/0 26/0 39 سٍسبی حسبثذاسی 

 76/0 50/0 75 ّبسضٌبسبى هبلی

 100/0 24/0 35 حسبثشسبى دیَاى هحبسجبت ٍ سبصهبى حسبثشسی

  100/0 149 هجوَؿ

 

 

 

 تجسیه و تحلیل استنببطی فرضیبت پصوهطی

اًذ)عی آٍسی اعالفبت حبغل ضذُِّ اص عشیٌ ثْبسگیشی اثضاس جوـ ّبییّب ىشایٌذی است ِّ عی آى دادُتجضیِ ٍ تحلیل دادُ

ّب ضًَذ. دس ایي ىشآیٌذ، دادُآٍسی داسای افتجبس ٍ سٍایی( ّذثٌذی، تلخیع ٍ تَغیو ٍ دس ًْبیت پشداصش هییِ سیستن جوـ

ْی است تَجِ ثِ اثقبد هيَْهی ضًَذ. ثذیّبی آهبسی ّن اص لحبػ هيَْهی ٍ ّن اص جٌجِ تجشثی پبالیص هیثب ثْبسگیشی تٌْیِ

 ىشضیِ پژٍّطی ًَص هْوی دس ًیل ثِ ایي هَػَد داسد.

 گشدد.تحَیٌ اسائِ هیِ ىشضیتحلیل استٌجبعی  دس ایي ٍسوت

 

 :تحقیق فرضیه 

 گردد.حسببدارى تعهدى هنجر به بهبود کنترل هبلى و به تبع آى عولکرد عولیبتى هی -

ّوی ًوَدى پشسطْب دس هَیبس عیو لیْشت حبغل ضذُ است، لزا هیضاى اهتیبصات هَذاسی  ثب تَجِ ثِ ایٌِْ هیضاى اعالفبت اص

-)هَذاس هیبًی اهتیبصات ٍبثل ّست( هی 3ثبضذ، ثٌبثشایي ثب آصهَى ّشدى ىشؼ تسبٍی هیبًگیي جبهقِ ثب هَذاس هی 5تب  1ثیي 

 H0  ٍH1خػَظ تٌؾین ىشؼ  دس ضیِ آهبسیتَاى اثقبد ىشضیِ سا سٍضي ًوَد. دس تحلیل آهبسی ایي ٍسوت ثب اسائِ ىش

 ّبی تَغیيی دس خػَظ هتنیش ىشضیِ هضثَس اسائِ ضذُ است. هیبًگیي هتنیشگشدد. دس جذٍل صیش آهبسُتَضیحبت الصهِ اسائِ هی

 هحبسجِ گشدیذُ است. . 49ٍ اًحشاه هقیبسی ثشاثش ثب  4,6هَسد ثشسسی ثشاثش ثب 

 

 ّبی تَغیيی دس خػَظ هتنیش ىشضیِ آهبسُ  2-3جذٍل 



 

 

 خغبی هقیبس هیبًگیي اًحشاه هقیبس هیبًگیي حجن ًوًَِ ىشضیِ پژٍّص

حسبثذاسى تقْذى هٌجش ثِ ثْجَد ٌّتشل هبلى ٍ ثِ تجـ  -

 گشدد.آى فولْشد فولیبتى هی

149 62/4 495/0 495/0 

 

آصادی ٍ ثبصُ اعویٌبى تيبضل هطبّذات اص هیبًگیي دس سغح )سغح هقٌبداسی( ٍ دسجِ Sigهَذاس  t آهبسُ آصهَى  3-3دس جذٍل

 اسائِ ضذُ است: ٪95اعویٌبى 

  ىشضیِ  t آصهَى آهبسُ 3-3 جذٍل دس

 3اسصش آصهَى ; 

آهبسُ  آهبس استٌجبعی

آصهَى 

t 

دسجِ 

 آصادی

سغح 

 داسیهقٌی

هیبًگیي تيبضل 

هطبّذات اص 

 هیبًگیي

دسغذ ثشای  95ثبصُ اعویٌبى 

 اص هیبًگیيتيبضل هطبّذات 

 حذ ثبال حذ پبییي

حسبثذاسى تقْذى هٌجش ثِ ثْجَد  -

ٌّتشل هبلى ٍ ثِ تجـ آى فولْشد 

 گشدد.فولیبتى هی

69/32 148 000/0 62/1 52/1 71/1 

 

 ثبضذ:ىشؼ آهبسی هَسد ثشسسی ایي هتنیش ثِ غَست صیش هی

H0 : )ًِثبضذهیهیبًگیي هتنیش هَسد ثشسسی َّچْتش هسبٍی فذد سِ )هیب: 

H1 ::هیبًگیي هتنیش هَسد ثشسسی ثضسگتش اص فذد سِ )هیبًِ( هی ثبضذ 
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دسغذ  5دس سغح هقٌبداسی  H0ی هحبسجِ ضذُ است. سد ىشضیِ 148ثب دسجِ آصادی  69/32ثشاثش ثب  tهَذاس آهبسُ آصهَى 

دس « تأثیش تأّیذ ثش حسبثذاسی تقْذی جْت اسصیبثی، ًؾبست، ثْجَد ٍ ٌّتشل هبلی»ًطبًگش آى است ِّ هیبًگیي اهتیبص هتنیش 

دسغذ هٌجش ثِ ثْجَد ٌّتشل هبلى ٍ ثِ تجـ آى  5تش اص سِ است. ثٌبثشایي حسبثذاسى تقْذى دس سغح هقٌبداس ثضسٓجبهقِ ّذه 

 گشدد. ولیبتى هیفولْشد ف

 

 



 

 

 

 گیرىنتیجه

 :دّذهیًتبیج حبغل اص پژٍّص ًطبى 

 گشدد.حسبثذاسى تقْذى هٌجش ثِ ثْجَد ٌّتشل هبلى ٍ ثِ تجـ آى فولْشد فولیبتى هی -

استَب ٍ ثْجَد ًَص ثسضایى دس  تَاًذهیثب تَجِ ثِ ىشضیبتى ِّ دس ایي تحَیٌ هغشح ٍ تبییذ گشدیذ، ثشٍشاسى حسبثذاسى تقْذى 

داضتِ ثبضذ ِّ ًْبیتبً هٌجش ثِ اىضایص ّویت ٍ ًیض  ّشهبًطبُفولیبتى داًطگبُ فلَم پضضْى  ٌّتشلهبلى ٍ ثِ تجـ آى  ٌّتشل

ئِ گضاسضْبی هبلی دٍیٌ ٍ غحیح ثِ هذیشاى جْت اثْجَد ّیيیت خذهبت پضضْى آهَصضى ٍ دسهبًى داًطگبُ اص عشیٌ اس

 گیشی ثْیٌِ گشدد.تػوین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 پیطنهبدات کبربردی

ّبی فلَم پضضْی دس ساستبی تجذیل حسبثذاسی ًَذی ثِ هَاسد پیطٌْبدی جْت استَبء ّیيیت فولْشد هبلی ٍ فولیبتی داًطگبُ

 حسبثذاسی تقْذی

. استَشاس یِ سیستن ًشم اىضاسی حسبثذاسی ثب ٍبثلی تْب ٍ استبًذاسدّبی الصم ثَسیلِ یِ ضشّت هجشة ٍ هتخػع دس ایي 1

 یجبًی ثب ّیيیت هٌبستاهش ثب اسائِ خذهبت پطت

. تطْیل ّبسگشٍّی ثب افضبی هتخػع ٍ هجشة دس اهش حسبثذاسی تقْذی جْت اسائِ آهَصش الصم ٍ هٌبست ثِ پشسٌل هبلی 2

 ستبد ٍ ٍاحذّبی تبثقِ

 . ًؾبست هَثش ٍ هستوش تَسظ هذیش ّل هبلی ثش هٌبست ثَدى ّیيیت آهَصش تَسظ ّبسگشٍُ ثِ ٍاحذّبی تبثق3ِ

ّيتگی ثب سؤسبی حسبثذاسی ٍاحذّبی تبثقِ تَسظ هذیشیت هبلی داًطگبُ ٍ آضٌب ضذى ثب ًَػْب ٍ ضقيْبی  . تطْیل جلس4ِ

 هَجَد ٍ سقی دس ثشعشه ّشدى آًْب

. تقشیو ثجتْبی حسبثذاسی هغبثٌ ثب استبًذاسدّب ٍ اغَل ٍ هيبّین حسبثذاسی ٍ ًؾبست هَثش ٍ هستوش ثش ٍاحذّبی تبثقِ دس 5

 ی حسبثذاسی تَسظ ّبسگشٍُ هشثَعِاًجبم غحیح ایي ثجتْب

. اًتخبة اىشاد هجشة ٍ هتخػع دس اهش حسبثذاسی ثِ فٌَاى سؤسبی حسبثذاسی ٍاحذّبی تبثقِ جْت پیطجشد سشیـ ٍ غحیح 6

 حسبثذاسی تقْذی دس ٍاحذ هشثَعِ

، دسهبًی م یجبیستی . ثشای ثشٍشاسی سیستن حسبثذاسی تقْذی ٍ ثَدج ّجٌذی فولیبتی دس ّش یِ اص هشاّض آهَصضی، پضضْی7

 اثتذا ضٌبخت جبهـ ٍ ّبهلی اص فولیبت ٍ اهْبًبت آى ٍاحذ ثِ دست آٍسد ٍسپس ثِ ىشاخَس آى ثشًبم ّشیضی ٍ اجشا ًوَد.

فولی گشدد، ثب تَجِ ثِ ىشضیبتی ِّ دس ایي تحَیٌ هغشح ٍ تبییذ  ّشهبًطبُچٌبچِ هَاسد ىَ ٍبلزّش دس داًطگبُ فلَم پضضْی 

گشدیذ، ثشٍشاسی حسبثذاسی تقْذی ّبهل ٍ ثَدج ّجٌذی فولیبتی م یتَاًذ ًَص ثسضایی دس استَبی فولْشد هبلی ٍ ثِ تجـ آى 

ًیض ثْجَد ّیيیت خذهبت  داضتِ ثبضذ ِّ ًْبیتبً هٌجش ثِ اىضایص ّویت ٍّشهبًطبُ فولْشد فولیبتی داًطگبُ فلَم پضضْی 

 ضَد.هزَّس هیداًطگبُ فلَم پضضْی ّشهبًطبُ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هنببع

 ، حسبثذاسى ٍ ٌّتشلْبى هبلى دٍلتى، تْشاى، داًطگبُ فالهِ عجبعجبئى، چبح دٍم. 1385ثبثبجبًى، جقيش. 

 37، ضيبىیت ثَدج ّبى، ىػلٌبهِ حسبثشس، ضوبسُ  1386. غجَسى، هػغيى. 2. 

 7، ًؾبم پبسخگَیى ٍ حسبثذاسى دٍلتى دس ایشاى، هجلِ حسبثشس، سبل دٍم، ضوبسُ  1379مالهحسیي. . هْذٍى، 3. 

 ، حسبثذاسى دٍلتى ًؾشى ٍ فولى. 1387. حسیٌى، فشاٍى، حسیي سیذ ٍ یحیی آٍبلَ. 4

 ، ّبسثشد اغالحبت فولْشدى دس ًبم ثَدجِ سیضى. 1389. حسي آثبدى، هحوذ ٍ فلیشضب غشاه، 5

 اىسبًِ. ّبسثشد هجٌبى حسبثذاسى تقْذى دس ثخص فوَهى، سبیت اًجوي تخػػى حسبثذاسى.. سىیقى، 6

 ثشًبهِ ، تْشاى، سبیت هذیشیت ٍ 1385سیضى فولیبتى،  سیضى سبثٌ، پیطٌْبد سٍضى ثشاى ثَدجِ . سبیت هذیشیت ٍ ثشًبه7ِ

 سیضى سبثٌ.

 تقْذى دس داًطگبُ فلَم پضضْى ٍ خذهبت ثْذاضتى، اسصیبثى هضایبى سبهبى ّْبى حسبثذاسى  1388.. عشیَى، فلى. 8

 دسهبًى تْشاى، پبیبى ًبهِ ّبسضٌبسى اسضذ حسبثذاسى.

 ، ثشسسى ّضیي ّیبثى ثشهجٌبى ىقبلیت دس حسبثذاسى هذیشیت ٍ هالحؾبت سىتبسى آى، داًطْذُ 1387. ًوبصى، هحوذ. 9

 27ٍ  26ّيتن، ضوبسُ  . هذیشیت داًطگبُ تْشاى، هجلِ ثشسسیْبى حسبثذاسى ٍ حسبثشسى سبل

 1383. ٍبًَى ثشًبهِ چْبسم تَسقِ اٍتػبدى، اجتوبفى ٍ ىشٌّگى، هػَة هجلس ضَساى اسالهى،  10. 

 ، آهبس ٍ ّبسثشد آى دس هذیشیت، جلذ دٍم، چبح یبصدّن. 1387. آرس، فبدل ٍ هٌػَس هَهٌى.  11

12.Barrett, P. (1993), `Managing in an Accrual AccountingEnvironment›, paper presented to 

RIPA. 

Conference (Canberra,26 February) 

13- Fedration Experts Comtables Europeens (FEE)(2007),“Accrual Accounting in the Public 

Sector”, paper of the 

FEE Public Sector Committee. 

14- Hepworth N. (2003) “Preconditions for SuccessfulImplementation of Accrual Accounting 

in Central Government”,Public Money & Management Review 23(1), pp 37-43. 

15- McNamee Patric, Daniel D, Edward, C.(1999) “Understanding GASB 34’sInfrastructure 

Reporting Requirements”, price water house coopers ,oct. 

16- McPhee Ian (2006) “How accrual accounting enhances governance and accountability” 

CPA 

Australia Public Sector Finance and Management Conference. 

17- Robinson Marc (2002), Accrual Accounting and The Public Sector ,working paper. 

18- Singh R 2005 ‹Accrual accounting in the public sector: a case study of the _nancial 

reporting of 

local governmentcouncils in Fiji, The Fourth Accounting History International 



 

 

Conference, Braga, Portugal, 1st January 2005-31st December2005. 

19- Thomas H. Beechy (2007), “Does Full Accrual Accounting Enhance Accountability?” 

The Innovation Journal:The Public Sector Innovation Journal, Volume 12(3), article 4. 

20- Todor Tiron, A. Mutiu (2005), “Cash versus Accrual Accounting in Public Sector”, 

Studia Oeconomica, nr. 1,2006,3651-. 

21- Wynne,A. (2003), “Do Private Sector Financial Statements Provide a Suitable Model for 

Public Sector Accounts?”, Paperfor a Conference on Public Lawand the Modernizing State 

inOeiras,Portugal, 3–6 Sept. 2003. 

 

 



 
  
  
  

  27- 7صفحات / 1390 بهار/  4شماره / دومسال / مجله دانش حسابداري
  

تأثير استقرار واحد حسابرسي داخلي و تشكيل كميته حسابرسي در 
ارتقاي سطح مسئوليت پاسخگويي مالي دانشگاهها و مؤسسات آموزش 

  عالي و تحقيقاتي
∗ جعفر باباجانيدكتر    

  ∗∗ مسعود بابايي
  

  15/10/89:                 تاريخ پذيرش4/5/89:تاريخ دريافت
  

  چكيده
 تاكنون در 1384ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي ايران از سال دانشگاه

اجراي قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از استقالل مالي، اداري، 
سسات از آن زمان تحت  منابع مالي اين قبيل مؤ.اند استخدامي و تشكيالتي برخوردار شده

سيستم نظارت مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار ندارد و در حال حاضر مسئوليت 
 بر عهده رؤساي . كه قبالً بر عهده ذيحساب منصوب وزارت بود،پاسخگويي مالي نهايي

رسد استقرار واحد حسابرسي   از اين رو به نظر مي.مؤسسات آموزشي و پژوهشي است
 حسابرسي براي اين قبيل مؤسسات در جهت ارتقاي سطح  قل و تشكيل كميتهداخلي مست

  .باشد اي برخوردار  مسئوليت پاسخگويي مالي از اهميت در خور مالحظه
پرسشنامه تنظيمي بين كارشناسان . در اين تحقيق از ابزار پرسشنامه استفاده شده است     
 مالي و اداري، مديران مالي، حسابرسان انشامل معاون(ها ربط در امور مالي دانشگاهذي

در پرسشنامه از آزمودنيها درخواست . دشتوزيع ) و حسابرسان ديوان محاسبات مستقل
و كنند ها ارائه  در دانشگاهياد شدهشد تا نظر خود را در مورد ضرورت تشكيل واحدهاي 

                                  
 .دانشيار دانشگاه عالمه طباطبايي ∗
  كارشناس ارشد دانشگاه شهيد بهشتي  ∗∗
  )Email: masoudbabaee1362@gmail.com( مسعود بابايي :ويسنده مسئول مقالهن
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ؤسسات مورد مالي مدر آن ارتباط اين واحدها را با ارتقاي سطح مسئوليت پاسخگويي 
 كه از نتايج آزمونهاي آماري مناسب استخراج شده ،هاي تحقيق يافته. ارزيابي قرار دهند

است كه استقرار واحد حسابرسي داخلي و تشكيل كميته حسابرسي در اين است، بيانگر 
  .دشو ها موجب ارتقاي سطح مسئوليت پاسخگويي مالي در اين قبيل مؤسسات ميدانشگاه

 
مسئوليت ، ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتيدانشگاهحسابرسي  :ديهاي كليواژه

  . در ادارات دولتيكميته حسابرسيي،  واحد حسابرسي داخلي،مال پاسخگويي
  

   مقدمهمقدمه
مصرف و به كارگيري منابع مالي عمومي توسط مقامات اجرايي و ارشد نهادهاي 

يل منابع در كشورهاي اين قب. بخش عمومي مشمول مسئوليت پاسخگويي عمومي است
توسعه يافته و برخي كشورهاي در حال توسعه از محل مالياتهاي پرداختي توسط شهروندان 

اي از آن از محل فروش  تأمين و در ديگر كشورها نظير ايران، بخش درخور مالحظه
ي شهروندان و وضعيتدر چنين . شود اي نظير نفت و مشتقات آن تأمين مي داراييهاي سرمايه

اي دارند و  يندگان قانوني آنها مستقر در قوه مقننه نسبت به اين منابع حساسيت ويژهنما
. دانند  مصرف و به كارگيري صحيح آن پاسخگو ميبرابرمقامات ارشد اجرايي را در 
 مفهومي است كه بر حق دانستن حقايق توسط شهروندان از ،مسئوليت پاسخگويي عمومي

ه ارائه داليل منطقي و توضيح در مورد اعمالي كه انجام يك سو و الزام مقامات اجرايي ب
 شكل »حق و الزام« كه بر پايه مفاهيم ،ينديادر چنين فر. اند از ديگر سو تأكيد دارد داده
 تأمين كنندگان منابع به پاسخگويي در برابرهاي اجرايي در گيرد، باالترين مقام دستگاه مي

  .ملزم هستند عمومي مورد چگونگي مصرف و به كارگيري منابع
ايفاي مسئوليت پاسخگويي مالي نسبت به مصرف و به كارگيري منابع عمومي توسط 

 كه با هدف ،اين نوع نظارت. هاي اجرايي، مستلزم اعمال نظارت مالي استدستگاه
آمادگي الزم براي ايفاي مسئوليتهاي پاسخگويي مالي حاكم بر منابع عمومي اعمال 

 سازماني و از طريق سيستم كنترل داخلي و به صورت برون شود به صورت درون مي
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سازماني و از سوي نهادهاي مستقل نظير مؤسسات حسابرسي و ديوان محاسبات كشور 
  .شود انجام مي

 كه منابع مالي مورد نياز ،ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشوردانشگاه
ند، از اين كن جه عمومي دولت تأمين ميبراي فعاليتهاي آموزشي و تحقيقاتي خود را از بود

. قاعده مستثني نيستند و مصرف و به كارگيري منابع دريافتي آنها مشمول نظارت مالي است
 قانون برنامه چهارم توسعه 49اين نظارت تا قبل از تصويب و اجراي بند الف ماده 

و توسط حسابي ، از طريق سيستم ذي1383اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب سال 
در اين سيستم نظارتي اين . دش مأمور منصوب وزارت امور اقتصادي و دارايي اعمال مي

 نهادهاي نظارتي مستقل نظير برابر مسئوليت نظارت مالي حاكم بر منابع مالي را در ،نامأمور
 تاكنون 1384از سال . ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور  بر عهده داشتند

 سيستم ذيحسابي، مسئوليت نظارت مالي و به تبع آن مسئوليت پاسخگويي مالي و با حذف
 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بر 49در اجراي بند الف ماده 

باباجاني،  (شدعهده رؤساي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي محول 
1384.(  

 كه از استقالل نسبي ،حساب محورتي ذياين ترتيب با حذف سيستم نظاربه 
حساب منصوب برخوردار بود، مدير مالي منصوب رؤساي اين قبيل مؤسسات به جاي ذي

در .  وظيفه اعمال كنترلهاي داخلي مؤسسات مورد بحث را بر عهده گرفت،وزارت دارايي
 بربراي، چون مديران مالي اين مؤسسات به صورت قانوني و مستقيم در وضعيتچنين 

ند، استقرار يك واحد حسابرسي داخلي كه مسئول نيستنهادهاي نظارتي مستقل پاسخگو 
از . رسد شود، ضروري به نظر مي ها منصوب ميآن از سوي باالترين مقام اجرايي دانشگاه

سوي ديگر، تشكيل كميته حسابرسي مركب از اعضاي غيرموظف نيز به عنوان حلقه 
لي و باالترين مقام اجرايي و هيأت امناي اين مؤسسات، ارتباطي بين واحد حسابرسي داخ

اي در ارتقاي سطح مسئوليت مسئوليت پاسخگويي مالي ايفا  تواند نقش قابل مالحظه مي
  . دكن
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  اهداف تحقيق
ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي در طور كه بيان شد، رؤساي دانشگاههمان

ئوليت كامل پاسخگويي مالي حاكم بر حساب محور مسنتيجه حذف سيستم نظارتي ذي
ايفاي مسئوليت پاسخگويي مالي مستلزم تخصص، . منابع مالي مؤسسه را بر عهده دارند

 اعمال كنترلهاي مالي و داخلي و نظارت بر به منظورزمان مناسب و تجربه و تخصص كافي 
الشي جدي  سال و عدم تپنجاز اين رو با توجه به گذشت حدود . است مؤسسه ،امور مالي

رسد استقرار واحدي نسبتاً مستقل و تحت نظارت مستقيم رؤساي  در اين زمينه به نظر مي
مؤسسات به اداي بهتر مسئوليت پاسخگويي مالي حاكم بر مصرف و به كارگيري منابع اين 
- برخي وظايف كنترلي سيستم ذييارشود و جايگزين مناسبي براي اج  ميمنجر مالي

 بررسي لزوم و ،بنابراين، علت اصلي اجراي اين پژوهش. هد بودحساب محور قبلي خوا
چنين تشكيل كميته  اهميت استقرار و ايجاد واحد حسابرسي داخلي در اين مؤسسات و هم

 به منظوردر ) حسابرسي داخلي (ياد شده اعطاي استقالل الزم به واحد به منظورحسابرسي 
يان ديگر، هدف اصلي اين تحقيق يافتن  به باست؛ارتقاي سطح مسئوليت پاسخگويي مالي 

 :پاسخ مناسبي براي سؤال زير است

 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 49آيا در اجراي ماده      
حساب منصوب وزارت امور اقتصادي و دارايي از  و حذف ذي1383مصــوب سال 

تقرار واحد حسابرسي داخلي و ها و موسسـات آموزش عالي و تحقيقاتي، اسدانشگاه
  تشـكيل كميته حسابرسي در اين قبيل مؤسسات ضروري است؟

  
  ادبيات و پيشينه پژوهش

ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي طور كه در مقدمه بيان شد، دانشگاههمان
كارگيري منابع مالي عمومي مشمول   مصرف و بهبرابرهمچون ساير نهادهاي دولتي در 

 كه حسابرسي داخلي جزء ،سيستم كنترل داخلي. هستندئوليت پاسخگويي ايفاي مس
اين مؤسسات نقشي ، در ارتقاي سطح مسئوليت پاسخگويي مالي استآن جداناشدني 

 به بيان ديگر، استقرار واحد حسابرسي داخلي در مؤسسات آموزشي و كند؛ اساسي ايفا مي
ظف، زمينه الزم را ؤ اعضاي غيرمتحقيقاتي همراه با تشكيل كميته حسابرسي مركب از
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براي ايفا و ارزيابي مسئوليت پاسخگويي مالي حاكم بر مصرف و به كارگيري صحيح منابع 
حسابرسي داخلي با اعمال نظارت و كنترل بر تحصيل و مصرف منابع . كندمالي فراهم مي

ابرس از يك سو و كميته حسابرسي با برقراري ارتباط با واحد حسابرسي داخلي و حس
يند ايفا و ارزيابي مسئوليت امستقل و منتخب هيأت امناي اين قبيل مؤسسات به فر

  .  كردها و مؤسسات تحقيقاتي كمك شاياني خواهد پاسخگويي مالي دانشگاه
: ه استكرد تعريف گونهمريكا حسابرسي داخلي را اين اانجمن حسابرسان داخلي 

 با اهداف مطمئن است كه براي ايجاد ارزش اي  فعاليتي مستقل و مشاوره،حسابرسي داخلي
كند تا با  حسابرسي داخلي به شركت كمك مي. و بهبود عملكرد طراحي شده است

 كه اثربخشي ريسك مديريت، كنترل و به اهداف خود برسدساختارمند  يرويكرد
  ).IIA, 1999(بخشد  فعاليتهاي دولتي را ارزيابي و بهبود مي
 ايران نيز حسابرسي داخلي را به اين صورت تعريف كميته فني سازمان حسابرسي

 و توسط گيرد قرار ميوظيفه ارزيابي كه در داخل واحد مورد رسيدگي« :ده استكر
آيد و يكي از اركان اصلي  كاركنان آن به منظور ارائه خدمت به آن واحد به وجود مي

يستمهاي ارزيابي و بررسي كفايت و اثربخشي س. »شود محيط كنترلي محسوب مي
سازمان (حسابداري و كنترل داخلي از جمله وظايف اصلي واحد حسابرسي داخلي است 

  ).1386حسابرسي، 
هايي هاي اجرايي به صورت مستمر در پي راهمقامات منتخب و منصوب در دستگاه

هاي سازمان تحت  براي دستيابي به اهداف تعيين شده و نتايج مورد انتظار در برنامه
عامل اصلي براي رسيدن به اين قبيل هدفها طراحي و استقرار سيستم .  هستندسرپرستي خود

. است حصول اطمينان از آنچه بايد انجام شود، به منظورمد اكنترل داخلي مناسب و كار
 هرشود كه در جريان عمليات  اي از فعاليتهايي اطالق مي سيستم كنترل داخلي به مجموعه
حسابرسي . شود ن منطقي درباره دستيابي به هدفها اجرا ميسازمان و به منظور حصول اطمينا

داخلي به عنوان جزئي از سيستم كنترل داخلي و يكي از اجزاي مهم حاكميت راهبري 
اي در خلق ارزش افزوده از طريق ارتقاي سطح كيفي عمليات و  نقش درخور مالحظه

. كند ي اجراي آنها ايفا ميها و روشها شفعاليتهاي سازمان و رعايت قوانين و مقررات و رو
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در نهادهاي بخش عمومي برخالف نهادهاي بخش خصوصي، پرداخت كنندگان ماليات و 
گيرند، بلكه  كنندگان منابع در مورد چگونگي مصرف منابع مالي تصميم نميتأمين

 دستيابي به چگونگينمايندگان قانوني آنها در تعامل با دولت، نوع و ميزان مصرف و 
يند حسابرسان داخلي با ايفاي ادر اين فر. كنند بر اساس ميزان منابع مالي تعيين ميهدفها را 

اي خود به مقامات اجرايي درباره چگونگي تأمين و مصرف منابع مالي و ارائه  نقش مشاوره
از اين رو، ساز و كارها و تدابير خاصي براي حفظ و حراست از . رسانند خدمات ياري مي

شود تا از  ديشيده ميمينان از مصرف و به كارگيري منابع مالي انداراييها و حصول اط
اي نادرست و اتالف منابع و انحراف از بودجه مصوب و مصرف منابع در  تصميمهگرفتن

يند ايفاي احسابرسي داخلي يكي از ابزارهاي مؤثر در فر. محل قانوني اطمينان حاصل شود
 است و به همين دليل، حسابرسي داخلي مسئوليت پاسخگويي حاكم بر منابع مالي عمومي

  .بايد از پشتوانه قانوني و حمايت مديريت برخوردار باشد
نگاهي اجمالي به قوانين و مقررات مالي و محاسباتي در برخي كشورهاي توسعه 

مد و ايافته، بيانگر اين است كه اين قبيل قوانين بر استقرار سيستمهاي كنترل داخلي كار
ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي نيز در  كه دانشگاه،ي بخش عمومياثربخش در نهادها
 و قانون بهبود 1990قانون مديران مالي ارشد در سال . گيرند، تأكيد دارد شمار آنها قرار مي

 و قانون رسيدگي به نتايج در امريكا به طريق مقتضي بر اين 1993مديريت مالي در سال 
  .كرده استموضوع تمركز 
 چيزي كه در دهه گذشته واضح و روشن بوده اين كه وجوه در دسترس بنابراين،

را  مؤسسات اين هايهزينه كفايت پرداخت و تحمل ،براي مؤسسات غيرانتفاعي و آموزشي
يي و امديران و مسئوالن اين واحدها مجبور به افزايش كاراين، وجود  با. كرده است نمي

 ،يي براي اين واحدها در حال حاضراكارافزايش . ندهستاثربخشي منابع اين مؤسسات 
هايي براي اصالح كارايي و اثر امروزه اين مؤسسات در حال يافتن راه. اجتناب ناپذير است

  .)1994، 1آزاد(بخشي عملياتي خود هستند
ها و مؤسسات آموزش موارد همانند ديگر نهادهاي عمومي، دانشگاهاين با توجه به 

 براي مثال از يك سو دانشجويان ؛ هستندروروبهپاسخگويي عالي با افزايش تقاضا براي 
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هايي دارند و از سوي ديگر، سياستگذاران و  مؤسسه در جهت كيفيت آموزش خواسته
دولتمردان نيز در مورد عمليات اصلي مؤسسات آموزشي و پژوهشي و در چارچوب قوانين 

ي به اهداف اين واحدها،  حاكم بر استفاده از منابع در جهت دستيابوضع شدهو مقررات 
  . )2006  ،2زمزوليال(خواه خواهند بود  پاسخ

 داخلي به عنوان يكي از بخشهاي اصلي و كليدي سازماني در ياز اين رو حسابرس
ها و مؤسسات رسد رؤساي دانشگاه تواند به ايفاي نقش بپردازد و به نظر مي بخش دولتي مي

 اهميت ، بايد امور اقتصادي و داراييحساب منصوب وزارتآموزش عالي در غياب ذي
استقرار واحد حسابرسي داخلي و كميته حسابرسي را در مؤسسات تحت اداره خود مورد 

در صورت پذيرش اهميت ضرورت ايجاد واحد حسابرسي  .توجه و تأكيد قرار دهد
  :داخلي، اقداماتي به شرح زير در مورد استقرار واحد حسابرسي داخلي ضروري است

  . وجود آورند  بايد در ساختار سازماني خود واحدي به نام حسابرسي داخلي به هانشگاهدا. 1
چنين حسابرسي مستقل  با ساير بخشها و همبايدحسابرسان داخلي در اين مؤسسات . 2

  .تعامل كافي و الزم را داشته باشند
باشد اين  گزارش خود را به واحدي تحويل دهدكه مطمئن بايدواحد حسابرسي داخلي . 3

 رفع نواقص موجود انجام خواهد به منظورگزارش بررسي خواهد شد و اقدامات الزم 
  .پذيرفت

 استقالل الزم را داشته باشد تا گزارش خود را دچنين بايواحد حسابرسي داخلي هم
به طور عيني و صحيح و در رابطه با هر آنچه هست تهيه كند نه هر آنچه مديريت خواستار 

دهد تا گزارش خود را به   استقالل به حسابرسان داخلي اين اجازه را مياين. آن است
بدون اعطاي اين نوع . صورت بيطرف و آزاد و در راستاي اهداف سازمان تهيه كنند

استقالل مطلوبيت مورد انتظار از كار حسابرسان داخلي به هيچ وجه ايجاد نخواهد 
  .)2006  ،2زمزوليال(شد

در اين تاريخ، . گردد  ميالدي بر مي1940مريكا به سال ادر پيشينه كميته حسابرسي 
 شركتهاي پذيرفته شده در بورس نيويورك تماممريكا به اسازمان بورس اوراق بهادار 

پيشنهاد كرد كه انتخاب حسابرسان مستقل را به گروهي از مديران غير موظف شركتها 
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سپس در . ميته حسابرسي ياد كردسازمان از اين گروه غيرموظف به عنوان ك. واگذار كنند
سازمان بر اين . مريكا رسيدا، اين پيشنهاد به تصويب سازمان بورس اوراق بهادار 1971سال 

ترين وسيله حمايت از منافع  تواند مناسب باور بود كه وجود كميته حسابرسي مي
 تشكيل ،، بورس نيويورك1978به دنبال اين موضوع در سال . گذاران به شمار آيد سرمايه

 ياد شده عام پذيرفته شده در بورس   شركتهاي سهاميتمامكميته حسابرسي را براي 
  .)2001 ،3راقوناندان (كرد  الزامي

در اين راستا بهترين روش براي بهبود و پيشرفت حاكميت و مديريت مالي هر نهادي 
سابرس كميته حسابرسي استقالل ح). 2009 ، 4اروين(داشتن كميته حسابرسي قوي است 

دهد و از اين  مستقل، كيفيت حسابرسي و توجه به ساختار كنترل داخلي را افزايش مي
 ، 5نيكس(شود  طريق به ارتقاي سطح مسئوليت پاسخگويي در نهادهاي بخش عمومي مي

نتايج تحقيق كميته تردوي در سال . وظيفه كميته حسابرسي بيشتر جنبه نظارتي دارد). 1996
 شدن ضميمه نمودن اظهار نظر كميته حسابرسي به صورتهاي مالي،  داير بر الزامي1987

هاي  كميته). 1999،  6باولي(مسئوليت پاسخگويي و اعتبار كميته حسابرسي را افزايش داد 
اين كميته در امر نظارت . كند حسابرسي، مديريت را در ايفاي مسئوليتهاي خود كمك مي

كند و  رسي و كنترلهاي داخلي فعاليت ميمد بر گزارشگري مالي، حسابداري، حساباكار
بخشد  ارتباط و هماهنگي بين حسابرسان مستقل، حسابرسان داخلي و مديريت را ارتقا مي

از اين رو، اغلب صاحبنظران عقيده دارند كه اعضاي كميته ). 2001،  7ايكهارت (
انجام هاي مالي برخوردار باشند تا وظايف خود را بدرستي  حسابرسي بايد از تخصص

  .دهند
براي . كميته حسابرسي بخش بسيار مهمي از حاكميت و پاسخگويي اثربخش است

در . تحقق اين امر بايد كميته از سه ويژگي استقالل، ارتباط و پاسخگويي برخوردار باشد
 بنابراين ؛نهادهاي بخش عمومي، اداره امور و مسئوليت نظارت از مديريت جدا نيست

 استقالل واقعي و هم استقالل ظاهري داشته باشد و به طريق كميته حسابرسي هم بايد
  .)2005 ، 8ناشوا (مقتضي از وجود چنين استقاللي اطمينان حاصل كند 
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 وجود ،در اين ارتباط و در راستاي اثربخشي و استقالل بيشتر واحد حسابرسي داخلي
 كه استاضح و بديهي و. استا و مستقل به نام كميته حسابرسي انكارناپذير دواحدي ج

كميته حسابرسي و واحد حسابرسي داخلي در واقع مانند يك گروه با هدف مشترك به 
نقش اصلي كميته حسابرسي در اين راستا بررسي . كند منظور اثربخشي بيشتر عمل مي

عملكرد حسابرسي داخلي، تعيين اعضاي اصلي حسابرسي داخلي و حمايت و پيشرفت 
در مورد ضرورت استقرار . )2008، 9مارلين ( استخلي در سازمان فعاليتهاي حسابرسي دا

واحد حسابرسي داخلي و تشكيل كميته حسابرسي در نهادهاي بخش عمومي، تحقيقاتي در 
سازمانهاي مختلف كشورهاي پيشرفته صورت گرفته كه خالصه آنها در جدول شماره يك 

  .آورده شده است
اثربخشي تشكيل و استقرار واحد حسابرسي دهنده بررسي كاوشها و پژوهشها نشان

درنتيجه در زمينه تحقيق انجام شده در .  است كشورها اينداخلي و كميته حسابرسي در
 تأثير استقرار واحد حسابرسي داخلي و تشكيل كاهشي به منظوركشورمان مباني نظري 

 و مؤسسات هاحسابي در دانشگاهكميته حسابرسي به عنوان واحدهاي جايگزين مناسب ذي
  .استآموزش عالي فراهم 

هاي  اينك براي روشن شدن اهميت استقرار واحد حسابرسي داخلي و تشكيل كميته
با توجه به . شود ها پرداخته ميحسابرسي در اين مؤسسات به سير تطور استقالل دانشگاه

موضوعات گفته شده مراحل اعطاي استقالل مالي، اداري، استخدامي و تشكيالتي به 
  .دكربخش خالصه سه توان در  ها و مؤسسات آموزش عالي كشور را ميانشگاهد

ها به صورت مستقل اداره  كه دانشگاهمربوط است 1358بخش اول به قبل از سال 
 با پس از موردبخش دوم در . هاي مصوب هيئتهاي امناي خود بود نامه شد و تابع آيين مي

ها در اجراي مقررات مربوط نظير اليحه گاه است كه تسهيالت اعطايي به دانش1358سال 
 قانون بودجه 33 و 28 و تبصره 1358قانون راجع به درآمدهاي اختصاصي مصوب آذر ماه 

ها و مؤسسات  ها نيز مشابه وزارتخانه و اداره امور مالي و استخدامي دانشگاه،همان سال لغو
و تاكنون شد  آغاز 1384اي سال د و نهايتاً بخش سوم از ابتدشدولتي، تابع مقررات عمومي 
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 كه با رأي موافق ،هاي كشوربا تالش وزارت علوم و دانشگاهدوباره  از اين سال .ادامه دارد
شد ربط اعطا نمايندگان مجلس شوراي اسالمي همراه شد، استقالل كامل به واحدهاي ذي

   ).1382باباجاني، (
 

   هاي تحقيق فرضيه
يه اصلي و هر يك با تعدادي فرضيه فرعي به شرح براي بررسي سؤال تحقيق دو فرض

 نتايج آنها مورد تحليل ،د تا با اجراي آزمونهاي مناسبشبندي موارد صفحه بعد صورت
  .قرار گيرد

ها و مؤسسات آموزش عالي  استقرار واحد حسابرسي داخلي در دانشگاه:1فرضيه اصلي 
از ديدگاه (شود  ؤسسات ميموجب ارتقاي سطح مسئوليت پاسخگويي مالي اين قبيل م

   ).كارشناسان
تواند موجب ارتقاي  از آنجا كه عوامل ناشي از استقرار واحد حسابرسي داخلي مي

ها و مؤسسات آموزش عالي شود، تعدادي سطح مسئوليت پاسخگويي مالي در دانشگاه
 فرضيه د تا نتايج آنها بهشبندي  فرضيه فرعي مرتبط با اين عوامل به شرح زير نيز صورت

  :اصلي تسري يابد
استقرار واحد حسابرسي داخلي موجب حصول اطمينان از اعمال كنترلهاي الزم در ) 1-1

  .شود اجراي قوانين و مقررات مي

استقرار واحد حسابرسي داخلي موجب حصول اطمينان از رعايت و اعمال سياستها و ) 1-2
  .شود هاي تعيين شده مي خط مشي

  .شود سابرسي داخلي موجب افزايش اثر بخشي عمليات سازمان مياستقرار واحد ح) 1-3

  .شود استقرار واحد حسابرسي داخلي موجب افزايش كارايي عمليات سازمان مي) 1-4

موقع استقرار واحد حسابرسي داخلي موجب حصول اطمينان از ثبت صحيح و به) 1-5
  .شود  ميموقع صورتهاي مالير و تنظيم بههارويدادهاي مالي در دفت
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استقرار واحد حسابرسي داخلي موجب ارتقاي سطح حفاظت از داراييهاي جاري و ) 1-6
  .شود غير جاري مي

استقرار واحد حسابرسي داخلي و ارتباط آن با حسابرس مستقل موجب كاهش ) 1-7
  .شود هاي حسابرسي مي هزينه

ها و مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي  تشكيل كميته حسابرسي در دانشگاه:2فرضيه اصلي 
از ديدگاه (شود  موجب ارتقاي سطح مسئوليت پاسخگويي مالي اين قبيل مؤسسات مي

   ).كارشناسان
د و بر مبناي عوامل ناشي از تشكيل شدر مورد اين فرضيه نيز به ترتيب فوق عمل 

مؤسسات تواند موجب ارتقاي سطح مسئوليت پاسخگويي مالي در   كه مي،كميته حسابرسي
موضوع تحقيق شود، تعدادي فرضيه فرعي به شرح زير تدوين شد تا از طريق آزمودن اين 

  :ذيل استهاي به شرح  اين فرضيه.  نيز مورد آزمون قرار گيرد2ها، فرضيه اصلي  فرضيه
بررسي و پيشنهاد حسابرس مستقل توسط كميته حسابرسي موجب انتخاب اصلح ) 2-1

  .خواهد شدحسابرس منتخب هيأت امنا 

 زمينه استقالل حسابرس منتخب هيأت ،حسابرس مستقلبا ارتباط كميته حسابرسي ) 2-2
  .سازدامنا را فراهم مي

  .شود تشكيل كميته حسابرسي موجب ارتقاي سطح سيستم كنترل داخلي مي) 2-3

 را فراهم واحدآن  واحد حسابرسي داخلي زمينه استقالل  باكميته حسابرسي ارتباط) 2-4
  .كند مي

  .شود تشكيل كميته حسابرسي موجب اثربخشي حسابرسي داخلي مي) 2-5

 
  روش اجراي تحقيق

به منظور ارائه تحليل مناسب در ارتباط با ضرورت استقرار واحد حسابرسي داخلي و 
دوين مباني نظري به منظور تاي  تشكيل كميته حسابرسي، عالوه بر استفاده از روش كتابخانه

 سؤال 41اي حاوي   بدين معني كه پرسشنامه؛ابزار پرسشنامه استفاده شده استپژوهش از 
ها نظير ربط در مسائل مالي دانشگاه و بين اشخاص ذي،مرتبط با فرضيات تحقيق تهيه
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لي و اداري، مديران مالي يا كارشناسان و سرپرستان ن مااحسابرسان مستقل و معاون
 تا از وجود يا عدم وجود شدها توزيع ر دانشگاهحسابرسي ديوان محاسبات كشور مستقر د

 تكميل روش . اطمينان حاصل شود،اجماع نظر عمومي آنها در خصوص موضوع
 و ،شونده نظر موافق يا مخالف خود را ارائه نامه به اين صورت بود كه ابتدا پرسش پرسش

 9 (9 سپس شدت موافقت يا مخالفت را بر روي يك پيوستار مدرج از شماره صفر تا
  .كردتعيين ) اي درجه

  هاي ارسالي و واصل شده خالصه تعداد پرسشنامه: 2جدول شماره 
  تعداد واصل نشده  تعداد واصل شده  تعداد ارسالي  شرح

  6  24  30  حسابرس ديوان محاسبات
  4  28  32  حسابرس مستقل
  9  23  32  يمعاون مالي و ادار

  1  35  36  مدير مالي يا كارشناس

  هاي وابستهدانشگاه
  به وزارت علوم،

  تحقيقات و فناوري
  20  110  130  جمع  

  4  10  14  حسابرس ديوان محاسبات
  2  12  14  حسابرس مستقل

  9  3  12  معاون مالي و اداري
  4  9  13  مدير مالي يا كارشناس

  هاي وابستهدانشگاه
به وزارت بهداشت، 

  درمان و
آموزش پزشكي 

  19  34  53  جمع  كشور
  39  144  183  جمع كل

  
  گيري جامعه آماري و نمونه

كننده در اين تحقيق را اشخاص   افراد مشاركت،طور كه قبالً نيز توضيح داده شدهمان
ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي تشكيل كارشناس و متخصص شاغل در دانشگاه

 مديران ن مالي و اداري،ابر اين اساس، جامعه آماري اين پژوهش شامل معاون .اند داده
هاي مالي، حسابرسان مستقل و سرپرستان حسابرسي ديوان محاسبات مستقر در دانشگاه

ن با موضوع مورد تحقيق از آناجامعه آماري، مرتبط بودن اين داليل انتخاب . استكشور 
الزم به ذكر است كه . است اداري –نظر درگيري در مسائل و امور مالي و كنترلهاي مالي 
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 دانشگاه علوم پزشكي 42و ) وابسته به وزارت علوم( دانشگاه دولتي 58اً در ايران مجموع
ها بر اساس   اشخاص و دانشگاه اينوجود دارد كه انتخاب) وابسته به وزارت بهداشت(

 تعداد 2جدول شماره . گيري و از طريق انتخاب تصادفي صورت گرفته است نمونه
  دهد ه را نشان ميهاي ارسال شده، واصل شده و واصل نشد پرسشنامه

 
   گيري  قابليت اعتماد ابزار اندازه

ياد شده با اين امر مفهوم . گيري است اي فني ابزار اندازههقابليت اعتماد يكي از ويژگي
نتايج يكساني به دست ، يكسان تا چه اندازه موفقيتگيري در  سر و كار دارد كه ابزار اندازه

گيري ويژگيهاي  است كه تا چه اندازه ابزار اندازهن اي اعتماد نشانگر امكانضريب . دهد مي
  .سنجد با ثبات آزمودني و يا ويژگيهاي متغير و موقتي وي را مي

هاي مختلفي به كار برده  گيري شيوه براي محاسبه ضريب قابليت اعتماد ابزار اندازه
. دكرتوان به روش آلفاي كرونباخ و روش ضريب اسپيرمن اشاره  از آن جمله مي؛شود مي

 الزم براي 700/0 بيشتر از 890/0ضريب آلفاي كرونباخ كل پرسشنامه تحقيق با مقدار 
چنين ضريب هم .يد شده استأيدر نتيجه اعتبار كل پرسشنامه ت. هاي تحقيق است پرسشنامه

 و استقرار واحد حسابرس 798/0هاي تشكيل كميته حسابرسي با  اعتبار پاره پرسشنامه
ضمناً  است؛ها   نشان دهنده اعتبار قابل قبول براي اين پاره پرسشنامه808/0داخلي با مقدار 

 876/0ضريب اعتبار پرسشنامه با ضريب اول و دوم پرسشنامه با اصالح اسپيرمن براون
  .قبول براي پرسشنامه مورد استفاده است مشاهده شده كه آن نيز نشاندهنده اعتبار قابل

  
  ها نتايج آزمون فرضيه

ها به  د كه يكي از فرضيهشال تحقيق ابتدا دو فرضيه اصلي صورت بندي بر اساس سؤ
ارزيابي تأثير استقرار واحد حسابرسي داخلي و ديگري به ارزيابي تشكيل كميته حسابرسي 

براي هر يك از . ها اختصاص يافتبر ارتقاي سطح مسئوليت پاسخگويي مالي دانشگاه
 و در پرسشنامه نيز تعدادي سؤال مناسب ،ديبنها نيز تعدادي فرضيه فرعي صورت فرضيه

سپس با استفاده از روشهاي آماري . هاي فرعي در نظر گرفته شد براي آزمايش فرضيه
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مناسب نظير آزمون مقايسه ميانگين يك متغيري و پاسخهاي آزمودنيها نسبت به آزمون 
مار توصيفي  آ3جدول شماره . هاي اصلي اقدام شد هاي فرعي و در نهايت فرضيه فرضيه

  .دهد مربوط به هر يك از فرضيات اين پژوهش را نشان مي
  

  هاي تحقيق دست آمده در خصوص فرضيهه كميتهاي ب: 3جدول شماره 

انحراف   ميانگين متغيرهايي تحقيق
 استاندارد

ضريب   كشيدگي  چولگي  واريانس
  چولگي

ضريب 
  كشيدگي

 1.476 2.882 0.593 0.582 0.596 0.772 6.559متغير فرضيه اصلي
-1متغير فرضيه فرعي

1
7.623 1.050 1.102 1.683- 3.699 8.329- 9.214 

-2متغير فرضيه فرعي
1

7.948 0.862 0.744 0.110- 1.349- 0.546- 3.359- 
-3متغير فرضيه فرعي

1
6.337 1.412 1.992 0.161- 0.372- 0.796- 0.926- 

-4متغير فرضيه فرعي
1

3.813 1.950 3.804 0.637 0.492- 3.153 1.225- 
-5متغير فرضيه فرعي

1
7.384 0.820 0.672 0.222- 0.545- 1.099- 1.356- 

-6متغير فرضيه فرعي
1

5.956 1.810 3.276 0.990- 0.572 4.898- 1.424 
-7متغير فرضيه فرعي

1
6.866 1.157 1.339 1.022- 2.266 5.060- 5.645 

 -0.264 0.753 -0.106 0.152 0.637 0.798 6.835متغير فرضيه اصلي
-1متغير فرضيه فرعي

2
6.737 0.949 0.900 0.228- 0.542- 1.127- 1.350- 

-2متغير فرضيه فرعي
2

7.190 1.088 1.184 0.417- 0.864- 2.062- 2.153- 
-3متغير فرضيه فرعي

2
6.863 1.186 1.405 0.123- 0.097- 0.607- 0.242- 

-4يمتغير فرضيه فرع
2

6.418 0.963 0.927 0.493 0.371 2.440 0.924 
-5متغير فرضيه فرعي

2
7.343 1.042 1.086 0.789- 0.395 3.905- 0.985 

  
 1ات پاسخگويان در خصوص فرضيه شماره ي نيز نتايج بررسي نظر4در جدول شماره 

ضيه شود كه فر گيري مي  چنين نتيجه4از جدول شماره . ه استشد خالصه 4طي جدول 
 كه شرح آن در جدول 1-4 و فرضيات فرعي مربوط به غير از فرضيه فرعي 1اصلي شماره 

شود به اين معنا كه در   رد مي1-4 و فرضيه فرعي ، ارائه گرديده است، تأييد4شماره 
خصوص افزايش كارايي عمليات سازمان با استقرار واحد حسابرسي داخلي توافق جمعي 
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د كه استقرار واحد حسابرسي كرتوان ذكر  كلي مي  به طوردر اين راستا. وجود ندارد
ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور موجب ارتقاي سطح داخلي نيز در دانشگاه

  . گردد ميياد شده مسئوليت پاسخگويي مالي در واحدهاي 
  

   تحقيق و فرضيات فرعي آن1نتايج پژوهش در خصوص فرضيه : 4جدول  شماره 
  مقايسه ميانگين يك متغيري

  يقفرضيات تحق
5<µ 5=µ 5>µ  

 نتيجه فرضيه

ــلي   ــيه اصــ ــي در    : 1فرضــ ــسابرس داخلــ ــد حــ ــتقرار واحــ  اســ
ها و مؤسسات آموزش عالي موجب ارتقاي سطح مـسئوليت          دانشگاه

  .شود پاسخگويي مالي اين قبيل مؤسسات مي
r r  a دتأيي  

استقرار واحد حـسابرسي داخلـي موجـب حـصول اطمينـان از             ) 1-1
  تأييد r r a  .شود اعمال كنترلهاي الزم در اجراي قوانين و مقررات مي

ل اطمينـان از    استقرار واحد حـسابرسي داخلـي موجـب حـصو         ) 2-1
  تأييد r  r  a  .شود  تعيين شده مييها مشي ها و خطترعايت و اعمال سياس

ار واحد حـسابرسي داخلـي موجـب افـزايش اثـر بخـشياستقر) 3-1
  تأييد r r a .شودعمليات سازمان مي

اســتقرار واحــد حــسابرسي داخلــي موجــب افــزايش كــارايي) 4-1
  رد  a r  r .شودعمليات سازمان مي

استقرار واحد حـسابرسي داخلـي موجـب حـصول اطمينـان از             ) 5-1
 و تنظـيم بموقـع    اهـ ثبت صـحيح و بموقـع رويـدادهاي مـالي در دفتر           

  .شود صورتهاي مالي مي
r r a تأييد  

استقرار واحد حسابرسي داخلي موجب ارتقاي سطح حفاظـت         ) 6-1
  تائيد r r a  .شود جاري مي از داراييهاي جاري و غير

اســتقرار واحــد حــسابرسي داخلــي و ارتبــاط آن بــا حــسابرس  ) 7-1
  تائيد r r a  .شود  حسابرسي مييها مستقل موجب كاهش هزينه

  
، عيناً مربوط است كه به واحد كميته حسابرسي ، نيز2در خصوص فرضيه شماره 

 5نتيجه تحقيق در مورد اين فرضيه در جدول شماره . تحليل مربوط صورت پذيرفته است
پاسخ (شود، ميانگين متغير   مالحظه مي5گونه كه جدول شماره  همان. آورده شده است
 بيشتر است 5اصلي دو و فرضيات فرعي مربوط از عدد فرضيه ) شوندگان سؤاالت پرسش
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توان   لذا مي؛دشو ربط تأييد مي فرضيه فرعي ذي5كه در نتيجه فرضيه اصلي شماره دو و 
ها و د كه طبق نظر سنجي به عمل آمده، تشكيل كميته حسابرسي در دانشگاهكرعنوان 

اين يت پاسخگويي مالي  ارتقاي سطح مسئولبه منظورمؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي 
  ايندست آمده در خصوصه كه ميانگينهاي باست الزم به ذكر  (.استمؤسسات مؤثر 

 نمايش داده شده 3 ، در جدول شمارهاستييد فرضيات أ كه مبناي رد و يا ت،ها فرضيه
  ).است

  
   تحقيق و فرضيات فرعي آن2نتايج پژوهش در خصوص فرضيه :  5جدول شماره 

  فرضيات تحقيق  قايسه ميانگين يك متغيريم
5<µ 5=µ 5>µ  

نتيجه 
 فرضيه

هــا و تــشكيل كميتــه حــسابرسي در دانــشگاه :2فرضــيه اصــلي 
مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي موجب ارتقاي سطح مسئوليت        

  .شود پاسخگويي مالي اين قبيل مؤسسات مي
r  r  a تأييد  

بررســي و پيــشنهاد حــسابرس مــستقل توســط كميتــه) 1-2
حسابرسي موجب انتخاب اصلح حسابرس منتخـب هيـأت امنـا           

شد د ا خ
r r a تأييد  

ــه    ) 2-2 ــه حــسابرسي زمين ــا كميت ــستقل ب ــاط حــسابرس م ارتب
  تأييد r r a  .دساز استقالل حسابرس منتخب هيأت امنا را فراهم مي

جـب ارتقـاي سـطح سيـستمتشكيل كميته حسابرسي مو) 3-2
  تأييد r r a  .شود كنترل داخلي مي

ارتباط واحد حسابرسي داخلي با كميته حسابرسي زمينـه) 4-2
  تأييد r  r  a  .دكناستقالل اين واحد را فراهم مي

تشكيل كميتـه حـسابرسي موجـب اثربخـشي حـسابرسي           ) 5-2
  تأييد r r a .شود داخلي مي

  
  هاي تحقيق يافته

شود كه  هاي تحقيق چنين استنباط مي سي اجمالي از نتايج آزمون فرضيهدر يك برر
ن مالي، حسابداري و ا كه از بين كارشناسان و متخصص،آزمودنيهاي موضوع اين پژوهش
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ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي براي نظرخواهي انتخاب حسابرسي دانشگاه
شكيل كميته حسابرسي در اين نهاد، اند در مورد استقرار واحد حسابرسي داخلي و ت شده

هاي فرعي زير مجموعه آن نشان  نتايج آزمون فرضيه اصلي يك و فرضيه. اتفاق نظر دارند
هد كه كارشناسان در مورد استقرار واحد حسابرسي داخلي در مؤسسات آموزشي و د مي

ظر موافق تحقيقاتي و تأثير در ارتقاي سطح مسئوليت پاسخگويي مالي اين نهادها اتفاق ن
اند بر اين عقيده هستند كه استقرار واحد  كارشناساني كه مورد نظرخواهي قرار گرفته. دارند

حسابرسي داخلي موجب حصول اطمينان از اعمال كنترلهاي الزم در اجراي قوانين و 
هاي تعيين شده، ثبت صحيح و بموقع رويدادهاي مالي  مشي مقررات، رعايت سياستها و خط

مؤسسات اين چنين حفظ و حراست از داراييهاي  تنظيم بموقع حسابها و هم وهادر دفتر
د، سطح مسئوليت پاسخگويي كن در نتيجه، چنين خدماتي كه اين واحد ارائه مي. ودش مي

عالوه بر اين، كارشناسان معتقدند كه استقرار . مالي مؤسسات مورد نظر ارتقا خواهد يافت
يف محول و ارتقاي سطح كنترل داخلي مؤسسه،  وظاجرايواحد حسابرسي داخلي با ا

كه به نوبه خود كند ميشرايط الزم را براي اتكاي حسابرس مستقل به نتايج كار آنها فراهم 
  .دشخواهد منجر به كاهش هزينه حسابرسي 

هاي فرعي زير مجموعه آن نيز   از سوي ديگر نتايج آزمون فرضيه اصلي دو و فرضيه
ها و شناسان اعتقاد دارند كه تشكيل كميته حسابرسي در دانشگاهبيانگر اين است كه كار

مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي موجب ارتقاي سطح مسئوليت پاسخگويي اين نهادها 
 ديوان محاسبات كشور و هيأتهاي امنا به عنوان نهادهاي نظارتي مستقل خواهد برابردر 

صلح و برقراري ارتباط مناسب با او تشكيل كميته حسابرسي با انتخاب حسابرس ا. گرديد
عالوه بر اين از ديدگاه كارشناسان، . كند زمينه استقالل حسابرس منتخب را فراهم مي

نهادهاي با برقراري ارتباط با واحد حسابرسي داخلي، اين تشكيل كميته حسابرسي در 
اي سطح  موجب ارتق، واحد آندن زمينه استقاللكرضمن نظارت بر عملكرد آن با فراهم 

  .دهد  و اثربخشي حسابرسي داخلي را افزايش ميشودميها سيستم كنترل داخلي دانشگاه
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  يري و پيشنهادهاگ نتيجه
 ضرورت استقرار واحد حسابرسي داخلي و تشكيل كميته حسابرسي در نهادهاي 
بخش عمومي سالهاست كه مورد توجه صاحبنظران حسابداري بخش عمومي قرار گرفته 

 نظارت قبل از خرج و امور مربوط به 1384 در حالي است كه تا قبل از سال اين. است
ويي مالي نيز توسط گچنين ايفاي مسئوليت پاسخهاي اجرايي و همكنترلهاي داخلي دستگاه

شد كه از سوي وزارت امور اقتصادي  حساب هدايت ميمأموري نسبتاً مستقل موسوم به ذي
  . دش هاي اجرايي مستقر ميو دارايي منصوب و در محل دستگاه

ها و مؤسسات آموزشي از استقالل مالي، اداري، ، دانشگاه1384از ابتداي سال 
از آن زمان تا كنون همواره اين پرسش مطرح . ندشداستخدامي و تشكيالتي برخوردار 

  بوده است كه در اين تغيير و تحول چه سيستمي بايد جايگزين سيستم نظارت مالي 
ر شود تا ضمن حفظ استقالل نسبي مسئوليت هدايت و اعمال كنترلهاي حساب محوذي

 وظايف قانوني جرايها را بر عهده گيرد و رؤساي اين قبيل مؤسسات را در اداخلي دستگاه
پژوهش براي كسب نظر كارشناسان در مورد ، اين براي پاسخ به اين پرسش مهم. كندياري 

شكيل كميته حسابرسي در اين مؤسسات اجرا ضرورت استقرار واحد حسابرسي داخلي و ت
هاي تحقيق نشان داد كه از ديدگاه كارشناسان استقرار واحد حسابرسي داخلي و  يافته. دش

 و موجب استها و مؤسسات آموزش عالي ضروري تشكيل كميته حسابرسي در دانشگاه
الي اين ارتقاي سطح مسئوليت پاسخگويي مالي حاكم بر مصرف و به كارگيري منابع م

هاي اين پژوهش به هيأتهاي امنا و رؤساي  بنابراين بر اساس يافته. شود مؤسسات مي
شود كه به منظور ارتقاي سطح مسئوليت پاسخگويي مالي نسبت به  ها پيشنهاد ميدانشگاه

استقرار واحد حسابرسي داخلي و تشكيل كميته حسابرسي در واحد تحت سرپرستي خود 
  .ندكناقدام 
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چکیده:

تحلیل عوامل مؤثر روان شناختی بر مهارت های حسابرسان
)مطالعه موردی حسابرسان دیوان محاسبات(

    فرشاد احمدی حصار1 
    عبداله پاکدل2

    علی رضایی شریف3

 هدف از انجام این پژوهش »شناسایی ویژگی های روان شناختی اثرگذار بر مهارت حسابرسان دیوان 
محاس��بات در نهادهای دولتی اس��تان اردبیل، آذربایجان ش��رقی و اس��تان گیالن« بود� جامعه آماری 
پژوهش 160 نفر از کارکنان دیوان محاس��بات اس��تان اردبیل، آذربایجان شرقی و استان گیالن که در 
س��ال 1395 در این اداره مش��غول به کار بودند و نمونه آماری با بررسی نظرات 113 نفر به دست آمد 
که از بین آن ها 103 نفر را مردان و 10 نفر را زنان تشکیل می داد و 54 درصد افراد دارای تحصیالت 
کارشناس��ی و 38 درصد افراد کارشناسی ارش��د و باالتر بودند و 59 درصد افراد دارای سوابق خدمتی 
باالتر از 10 سال و 41 درصد سوابق خدمتی پایین تر از 10 سال بودند� نتایج به دست آمده نشان داد 
متغیرهای مس��ئولیت پذیری، ادراکی، مهارت ارتباطی، ساده سازی پیچیدگی ها، اطالعات مرتبط و غیر 
مرتبط، اس��تثناها، اطمینان، میزان دانش، به گزینی، س��ازگاری، خودکاری، خالقیت، تحمل استرس و 
ناتوانی در تشریح فرایند تصمیم گیری به عنوان ویژگی های روان شناختی اثرگذار در مهارت حسابرسان 
می توان تلقی کرد� لذا با آموزش عوامل روانش��ناختی می توان مهارت های حسابرس��ان را افزایش داده 
و از این طریق کیفیت حسابرس��ی دیوان محاس��بات را باال برد� از بین عوامل مورد بررس��ی متغیرهای 
مس��ئولیت پذیری، مهارت های ادراکی، مهارت ارتباطی، ساده سازی پیچیدگی ها به عنوان عوامل مهم و 
متغیرهای تحمل استرس و ناتوانی در تشریح فرایند تصمیم گیری به عنوان عوامل غیر مهم می باشند�
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 1. مقدمه �
در کش��ور ما مدیریت بخش اعظم منابع اقتصادی بر عهده دولت اس��ت و کیفیت مدیریت آن در 
سرنوش��ت ملت آثار اساس��ی دارد� مدیران بخش دولتی باید در برابر مردم و نمایندگان آنان پاسخگو 
باش��ند و ابزار این پاس��خگویی را بر اس��اس اطالعات معتبر فراهم کنند� ماهیت بخش دولتی ایجاب 
می کند که در این بخش، حسابرس��ی عملکرد عالوه بر رس��یدگی به صورت های مالی و اظهارنظر در 
چارچوب اصول و ضوابط حسابرس��ی مالی الزامی ش��ود� ازاین رو الزم است حسابرسان ضمن استفاده 
از خدم��ات متخصصان در زمینه های مختلف به ارزیابی کیفیت تصمیم گیری های مدیریت بپردازند و 
نتیجه گیری ها و پیش��نهادها اصالحی خود را جهت بهبود هر چه بیشتر مدیریت ارائه کنند )آقاجانی 

و گنجه خور، 1389(�
با توجه به تضاد منافع حاکم بر محیط حسابرس��ی و ماهیت مس��ائل موجود، حسابرس��ان باید از 
مهارت یا صالحیت حرفه ای کافی برخوردار باش��ند� با این وجود، تعریف یکس��ان از ابعاد این مفهوم 
در ادبیات و تحقیقات پیش��ین وجود ندارد و ابعاد آن به فراخور مقتضیات زمان دس��تخوش تغییرات 
اساس��ی قرار گرفته اس��ت� بررسی س��یر تطور تاریخی این مفهوم نیز حکایت از گسترش ابعاد آن به 

مفاهیمی مانند مهارت های ارتباطی، دانش مدیریت و پاسخ گویی دارد )پیچر و همکاران4، 2010(�
با این وجود، یافته های تحقیقات پیشین در حسابرسی و روانشناسی نشان می دهند، ارزیابی دانش، 
عملکرد و نیات دیگران به ویژه نیات مدیران در هنگام وقوع تقلب و یا ارتکاب فعالیت های غیرقانونی، 

به سادگی امکان پذیر نیست )گودوین5، 2010(�
در ط��ول تاریخ محققان ب��ه دنبال بهبود درک خود از رابطه مهارت و قضاوت حسابرس��ی بوده اند 
)گیبنز6، 1984(� ش��ماری از مطالعات با به کارگیری تعدادی از وظایف و اس��تفاده از ابزارهای متنوع 
پژوه��ش، به درک بهت��ر این رابطه کم��ک کرده اند )تروتم��ن و رایت7، 2000(� وجود دو مش��کل، 
پیش��رفت های شناس��ایی رابطه مهارت و قضاوت حسابرس��ی را محدود کرده است� مشکل اول اینکه 
تعریف پذیرفته ش��ده عمومی از مهارت در حسابرس��ی وجود ندارد، یا معیاری برای اندازه گیری آن 
مش��خص نشده است� این مشکل از آنجا نش��ئت می گیرد که در شناسایی مهارت ها پیشرفت نظری 
حاصل نش��ده اس��ت� مش��کل دوم با تعریف عملکرد قضاوتی حس��ابرس ارتباط دارد، تعریف مناسب 
از عملک��رد قضاوتی، نمی تواند بدون وجود تعریف پذیرفته ش��ده کل��ی از مهارت صورت گیرد� وجود 
نظریه تفصیلی و شفاف به محققان در شناسایی مهارت ها کمک می کند و به درک بهتری از ماهیت 
مهارت منجر می شود )بدارد8، 1989(؛ بدارد و چی9، )1993( هرچند مطالعات انجام گرفته تعدادی 

4 . Peecher & et al.
5 . Goodwin
6 . Gibbins
7 . Trotman & Wright
8 . Bédard
9 . Bédard & Chi
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از متغیرها را پوش��ش داده اند، هنوز برای شناس��ایی مهارت های حسابرسان به مطالعات بیشتری نیاز 
اس��ت� لذا در این پژوهش محقق به بررس��ی این موضوع می پردازد؛ آیا ویژگی های روان ش��ناختی را 
می توان به عنوان مهارت حسابرس��ان دیوان محاس��بات در انجام قضاوت های حسابرس��ی دانست؟ با 
توجه به این که حسابرس��ان دیوان محاس��بات به لحاظ حساسیت ش��غلی که دارند عالوه بر داشتن 
تخصص های حس��ابداری و حسابرسی، دارا بودن توانایی های روانش��ناختی نیز می توانند مهارت های 
آنان را دو چندان کرده و باعث کاهش فرسودگی شغلی آنان گردیده و کیفیت کاری آنان را افزایش 

دهد، به همین دلیل به بررسی چنین موضوعی پرداخته شده است�

2. بیان مسأله �
مهارت در حسابرس��ی، توانایی انجام وظیفه های نس��بتاً پیچیده، به ش��یوهای مناسب و بر اساس 
دانش انباشته در زمینه ای خاص، تعریف می شود )رایت10، 1988(� در تعریف مشابهی، مهارت توانایی 
کسب ش��ده از طریق آموزش برای انج��ام وظایف خاص به نحو مطلوب اس��ت )بدارد و چی،1993(� 
برخورداری از دانش زیاد و مهارت های وابس��ته به عمل، تعریفی از مهارت اس��ت که بدارد )1989( 
به کار برده اس��ت؛ در حالی که دیویس و س��ولومون11 )1989( مفهوم مبتنی بر عملکرد از مهارت را 
ترجیح می دهند� پیچر و س��ولومون12 )2001( قضاوت را ارزیابی انجام ش��ده به منزله مقدمه انجام 
عمل تعریف کرده اند و تصمیمات را عملیاتی می دانند که افراد برای انجام عمل یا حل مسئله به کار 
می گیرند� در دیدگاه آنان حسابرس فردی است که در موقعیت های استراتژیک در حال تغییر، قضاوت 

می کند و تصمیماتی می گیرد )پیچر و سولومون، 2001(�
وظایف متعدد حسابرسی معیار هدفمندی ندارد، بنابراین برای جبران این کمبود، قضاوت حسابرسان، 
جایگزینی برای سایر معیارهای عملکرد در نظر گرفته می شود )بانر و لویس1990،13(� مفاهیم مهارت 
حس��ابرس و عملکرد قضاوتی حس��ابرس، به طور واضحی تفکیک پذیر نیستند و اگر تعاریف هر یک از 
این دو مفهوم ارائه ش��ود، به نوعی تکرار یکدیگر محس��وب می ش��ود، بنابراین محدودیت هایی در این 
زمینه به وجود می آید� کیفیت که تعیین کننده عملکرد حسابرس��ی است، تابع عوامل متعددی چون 
توانایی های حس��ابرس )ش��امل دانش، تجربه، قدرت تطبیق و کارایی فنی( و اجرای حرفه ای )شامل 

استقالل، عینیت، مراقبت حرفه ای، تضاد منافع و قضاوت( است )لی و همکاران14، 2011(�
مجته��دزاده و آقایی )1383( عوامل اثرگذار بر کیفیت حسابرس��ی در ای��ران را از دیدگاه رفتاری 
بررس��ی کردند� یافته های آنان نشان داد پرسش شوندگان بر وجود بیست وچهار عامل تأکید بیشتری 
داش��تند� همچنین بین دیدگاه های استفاده کنندگان و حسابرسان مستقل بین گروهی با حسابرسان 

10 . Wright
11 . Davis & Solomon
12 . Peecher & Solomon
13 . Bonner & Lewis
14 . Lee
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مستقل درون گروهی، تفاوت معناداری وجود نداشت�
خبرگان به دلیل عملکرد قضاوتی شان، به عنوان خبره در نظر گرفته می شوند� حسابرسان حرفه ای 
و خب��ره، درک باالتری از اش��تباه های مرتکب ش��ده در تهی��ه صورت های مالی دارن��د که می تواند 
کیفیت تصمیمات حسابرس��ی را افزایش دهد� از دیدگاه حسابرسان، انداز مؤسسه حسابرسی یکی از 
ویژگی هایی اس��ت که بر کیفیت حسابرسی اثر دارد، حس��اس یگانه و آذین فر )1389( در پژوهشی 
به دنبال بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه حسابرس )مؤسسه حسابرسی( در ایران بودند� 
نتای��ج پژوه��ش حاکی از وجود رابطه معنادار و معکوس بین کیفیت حسابرس��ی و اندازه حس��ابرس 
)مؤسسه حسابرسی( بوده است� مهارت های الزم برای عملکرد قضاوتی، ممکن است همان مهارت های 
اولیه و پایه ای باش��د )بدارد و چی، 1993(، یا اینکه مهارت هایی باش��د که با آموزش کسب می شود، 
اما نکته مهم اینجاس��ت که مهارت های الزم برای انج��ام قضاوت های مختلف تحت تأثیر چه عواملی 
هس��تند؟ ش��انتیو15 )1992( معتقد اس��ت توانایی ها و مهارت هایی که در خبرگان ظاهر می شود، به 
پنج عامل بس��تگی دارد: میزان دانش، ویژگی های روان شناختی، مهارت های شناختی، استراتژی های 

تصمیم گیری و ویژگی های وظیفه )شانتیو، 1992(�
پژوهش های پیش��ین برخی از عوامل اش��اره ش��ده ش��انتیو را بررس��ی کرده اند )عبدالمحمدی و 
ش��انتیو16، 1992؛ بانر و لویس، 1990؛ مجتهدزاده و آقایی، 1383؛ خوش طینت و بستانیان، 1386 
و س��یرانی، خواجوی و نوش��ادی، 1388(، اما هیچ پژوهش��ی در داخل با هدف بررس��ی ویژگی های 
روان ش��ناختی و شناسایی اهمیت آن ها در قضاوت حسابرسی انجام نگرفته است� این مطالعه اهمیت 
ویژگی های روان ش��ناختی در حسابرس��ی را بررس��ی می کند� بنابراین هدف این پژوهش بررس��ی و 
شناس��ایی ویژگی های روان شناختی اثرگذار در مهارت قضاوت حسابرس است از بررسی این مفاهیم 
در ش��رایط محیطی ایران، در صورت داللت، نتایج مطالعات پیشین به این محیط تعمیم داده شود و 

در نهایت یافته های آن در فعالیت های حسابرسی به کار رود�
هم��ه  حرفه ه��ا، ب��دون در نظر گرفتن زمین��ه  فعالیتش��ان، دارای قوانین، اصول، اس��تانداردها و 
دستورالعمل هایی هستند که باید به منظور انجام آن شغل خاص رعایت شوند� بسیاری از کارشناسان، 
از جمله حس��ابداران و حسابرس��ان، تابع اس��تانداردها، مقررات و ضابطه های فنی، اخالقی و رفتاری 
سخت گیرانه هستند که در چارچوب آن ها برای انجام هر چه بهتر وظایف از دانش، شایستگی، مهارت 
و تجرب��ه و به عبارت دیگر قضاوت حرفه ای خود اس��تفاده می کنند� در حسابرس��ی، قضاوت حرفه ای 
به کارگیری آموخته ها، تجارب و دانش به دست آمده درباره  استانداردهای حسابرسی و حسابداری و 
الزامات آیین رفتار حرفه ای، برای تصمیم گیری های مناس��ب با توجه به شرایط کار حسابرسی است� 
لذا در این پژوهش با بررس��ی اهمیت ویژگی های روان شناختی بر مهارت حسابرسان می توان کیفیت 
ارائه حسابرسی را در نهادهای دولتی بررسی و عوامل مؤثر در آن را شناسایی و در راستای تصمیمات 
صحیح گام برداش��ت� چارچوب تصمیم گیری به طور عمده در ادبیات روان شناس��ی به کار می رود، اما 

15 . Shanteau
16 . Abdolmohammadi & Shanteau
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به تازگی در زمینه های دیگر پژوهش نیز راه یافته اس��ت� این چارچوب چهارده ویژگی روان ش��ناختی 
شناسایی شده در مهارت ها را ترکیب می کند؛ بنابراین با توجه به مطالب باال می توان سؤال پژوهشی 
را این طور بیان کرد که: آیا ویژگی های روان ش��ناختی را می توان به عنوان مهارت حسابرس��ان دیوان 

محاسبات در انجام قضاوت های حسابرسی دانست؟

3. اهمیت پژوهش �
امروز در محیط اقتصادی که دارای نظام های متعدد و ابعاد گوناگون است، مدیریت سازمانی تأکید 
فزاینده ای بر ارزیابی صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخش��ی عملیات سازمانی دارد� حسابرسی عملکرد 
به عن��وان اب��زاری برای این ارزیابی ب��ه کار می رود� در محیط های رقابتی ضروری اس��ت تا مدیران با 
اس��تفاده از فرایند ارزیابی عملکرد به هدایت صحیح امور در مس��یر پیشرفت کار و در جهت اهداف و 
اس��تراتژی های موردنظر سازمان به ش��یوه ای آگاهانه بپردازند� با توجه به تغییرات و تحوالت سریع و 
افزایش توان و قابلیت های رقابتی س��ازمان ها در جهان امروز میزان مطلوبیت عملکرد تک تک اجزای 
کاری س��ازمان و مجم��وع آن می تواند به عنوان معیار س��نجش موفقیت یک س��ازمان برای مدیران 
بس��یار حائز اهمیت باشد و با استفاده از آن ها می توانند به سنجش ارزیابی وضعیت موجود طرح های 
اس��تراتژیک س��ازمان و بررس��ی عملکرد اجزای کاری آن پرداخته و برای ارتقا و بهبود اثربخش��ی و 
کارآیی آن ها اقدام کنند� گس��ترش رقابت موجب ش��ده تا مدیریت ارش��د در بسیاری از سازمان های 
نوین در به دس��ت آوردن موقعیت مناسب در بازار و حفظ آن تمرکز یابد� مدیران دریافته اند بسیاری 
از سیس��تم های سازمانی ک�ه انتظار می رود برای پیش��ب�رد عملیات مفید واقع شود� در جهت عکس 
اهداف سازمان حرکت می کند و موجب عقب ماندگی می شود� حسابرس�ی عملک�رد یک اب�زار مفی�د 
برای اصالح این سیس��تم ها و هدایت س��ازمان به سوی اهداف آن اس��ت� در کشور ما مدیریت بخش 
اعظم منابع اقتصادی بر عهده دولت اس��ت و کیفیت مدیریت آن در سرنوشت ملت آثار اساسی دارد� 
مدیران بخش دولتی باید در برابر مردم و نمایندگان آنان پاسخگو باشند و ابزار این پاسخگویی را بر 
اساس اطالعات معتبر فراهم کنند� ماهیت بخش دولتی ایجاب می کند که در این بخش، حسابرسی 
عملکرد عالوه بر رس��یدگی به صورت های مالی و اظهارنظر در چارچوب اصول و ضوابط حسابرس��ی 
مالی الزامی شود� از این رو الزم است حسابرسان ضمن استفاده از خدمات متخصصان در زمینه های 
مختلف به ارزیابی کیفیت تصمیم گیری های مدیریت بپردازند و نتیجه گیری ها و پیشنهادها اصالحی 

خود را جهت بهبود هر چه بیشتر مدیریت ارائه کنند )آقاجانی و گنجه خور، 1389(�
لذا در این پژوهش با بررسی اهمیت ویژگی های روان شناختی بر مهارت حسابرسان می توان کیفیت 
ارائه حسابرسی را در نهادهای دولتی بررسی و عوامل مؤثر در آن را شناسایی و در راستای تصمیمات 
صحیح گام برداش��ت� چارچوب تصمیم گیری به طور عمده در ادبیات روان شناس��ی به کار می رود، اما 
به تازگی در زمینه های دیگر پژوهش نیز راه یافته اس��ت� این چارچوب چهارده ویژگی روان ش��ناختی 
شناسایی شده در مهارت ها را ترکیب می کند� پژوهش پیش رو، اهمیت هر یک از این ویژگی ها را در 
قضاوت حسابرسی بررسی می کند� با اجرای این پژوهش بستر و دیدگاه مناسبی در میان حسابرسان 



ت(
سبا

حا
ن م

یوا
ن د

سا
ابر

حس
ی 

ورد
ه م

الع
مط

ن)
سا

ابر
حس

ی 
ت ها

هار
ر م

ی ب
خت

شنا
وان 

ر ر
مؤث

ل 
وام

ل ع
حلی

ت

236

سال هجدهم      شماره 72    پاییز 97

و محققین در راستای توجه به ویژگی های روان شناختی و اهمیت آن در نهادهای دولتی و خصوصی 
ایجاد می شود؛ بنابراین با توجه به مطالب فوق اهمیت اجرای پژوهش مهم به نظر می رسد�

4. هدف پژوهش �
شناس��ایی ویژگی های روان ش��ناختی اثرگ��ذار بر مهارت حسابرس��ان دیوان محاس��بات در انجام 

قضاوت های حسابرسی در نهادهای دولتی استان های اردبیل، آذربایجان شرقی و استان گیالن

5. تاریخچه پژوهش �
حس��اس یگانه و رحیمیان )1386( درباره چگونگی تأثیرگذاری فرایند بررس��ی حسابرس��ی و نوع 
ش��واهد در دسترس، روی قضاوت حسابرسان درباره تصمیمات برنامه ریزی حسابرسی آنان، پژوهشی 
انج��ام دادند و به این نتیجه دس��ت یافتند که این دو عامل تأثیر زیادی روی توجیهات حسابرس��ان 
دارند و حسابرس��انی که انتظار بررس��ی بعدی را دارند، توجیهات بیش��تری را نسبت به حسابرسانی 

مستندسازی می کنند که انتظار چنین بررسی را ندارند�
خوشطینت و بستانیان )1386( در مطالعه خود به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای 
بودند� یافته های آنان نش��ان داد دانش، تجربه، درس��تکاری، اس��تقالل، پای بندی به مبانی وابسته، 
قضاوت حسابرس��ان اس��ت� از نظر ماهیت و روش اجرا، پژوهش حاضر از نوع طرح آزمایش تجربی- 
رفتاری است� در طرح آزمایش تجربی، پژوهشگر تأثیر متغیری مستقل را بر متغیری وابسته بررسی 

می کند�
حس��اس یگان��ه و کاظم پور )1392( در پژوهش��ی با عنوان »رابطه س��طح مهارت حسابرس��ان با 
حساس��یت و قضاوت اخالقی« پرداختند� یافته ها حاکی از آن بود حسابرسان ماهر حساسیت اخالقی 
بیشتری نسبت به منافع افراد ذینفع به ویژه مدیران دارند و آگاهی از پیامد تصمیم فقط بر حساسیت 

اخالقی و نحوه تعیین تنبیه های انتظامی حسابرسان نیمه ماهر تأثیر دارد�
مالنظری و اس��ماعیلی کیا )1393(، در پژوهش��ی با عنوان »شناس��ایی ویژگی های روان شناختی 
اثرگذار بر مهارت حسابرس��ان در انجام قضاوت های حسابرسی« به این نتیجه رسیدند که هر چهارده 
ویژگی بررسی ش��ده در چهار مرحله حسابرس��ی اهمیت دارند، اما درج��ه اهمیت هر یک در مراحل 
گوناگون متفاوت است؛ به گونه ای که مهم ترین ویژگی ها در مرحله اول مسئولیت پذیری و به گزینی، 
در مرحل��ه دوم تمای��ز میان اطالعات مرتبط و غیر مرتبط و س��ازگاری بود� ویژگی ادراکی /توجه در 
مرحله س��وم حسابرسی حائز بیش��ترین اهمیت ش��د و در مرحله آخر حسابرسی، ویژگی خودکاری 

بیشترین درجه اهمیت را به خود اختصاص داد�
مش��ایخی و همکاران )1394( در پژوهش��ی با عنوان »تأثیر همکاری حسابرسی داخلی در به موقع 
بودن گزارش حسابرسی مستقل« پرداخته و طبق نتایج به دست آمده رابطه معناداری میان همکاری 

حسابرسان داخلی با به موقع بودن گزارش حسابرسی مستقل به دست نیامد�
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کینت17 و همکاران )2006( چهارده ویژگی روان ش��ناختی پیش��نهادی شانتیو برای خبرگان را در 
حسابرس��ی بررس��ی کردند� در این پژوهش اهمیت این ویژگی ها در هر یک از مراحل حسابرسی، با 
اس��تفاده از دیدگاه های پنجاه وپنج حسابرس از سه شرکت حسابداری ملی در استرالیا، بررسی شد و 
یافته ها نشان داد همه این ویژگی ها در چهار مرحله حسابرسی حائز اهمیت اند، اما میزان اهمیت هر 

یک از ویژگی ها در هر گام متفاوت است�
لی، اس��تیلر و آنتوناکیس18 )2011( رابطه س��طح اس��تدالل اخالقی با سطح مهارت حسابرسان را 
بررس��ی کردند� یافته های آنان نشان داد حسابرسانی که در سطح باالیی از استدالل اخالقی هستند، 
س��وگیری کمتری نس��بت به منافع صاحب کاران خود دارند و در هنگام رسیدگی منافع به همه افراد 

توجه می کنند�
پیزینی19 و همکاران )2015( به بررس��ی »تأثیر کیفیت حسابرس��ی داخلی بر مدت زمان اجرای 
عملیات حسابرس��ی« پرداختند و به این نتیجه رس��یدند اتکا به کار حسابرسان داخلی باعث کاهش 
دوره عملیات به میزان 4 الی 6 روز می ش��ود و مش��ارکت حسابرسان داخلی باعث بهبود صورت های 

مالی می شود�

6. مروری بر چارچوب نظری �
مطالع��ات ش��انتیو در زمینه تصمیم گیرندگان خبره، در دهه هفتاد می��الدی با تحلیل ویژگی های 
تصمیم گی��ری و قضاوت ه��ای افراد آغاز ش��د� در مطالعات بعدی، وی عوامل مرب��وط به رقابت میان 
خب��رگان در زمینه های حسابرس��ی، انتخاب کارکنان، پرس��تاری و مدیری��ت فعالیت های تجاری را 
بررس��ی کرد )ش��انتیو، 1987(� ش��انتیو )1987( چارچوب نظری تصمیم گیری خب��ره را از دیدگاه 
روان ش��ناختی آزمود و پیش��نهاد داد که برخی از ویژگی های مرتبط با مه��ارت، مانند خوداتکایی و 
سازگاری، ویژگی های شخصیتی ذاتی اند و آموزش آن ها را ایجاد نمی کند� در این چارچوب پیشنهاد 
ش��ده اس��ت که تصمیم گیرندگان خبره، به طور بالق��وه چهارده ویژگی دارند� ای��ن ویژگی ها مختص 
حسابرس��ی نیست، بلکه به تصمیم گیری در حالت کلی مرتبط اس��ت� ظرفیت بالقوه ای برای تجهیز 
افراد با این ویژگی ها وجود دارد که تا حدی به تبیین مهارت در حسابرسی کمک می کند� این چهارده 
ویژگی و توجیه ش��انتیو )1987( برای هریک، در ش��کل 1 جمع آوری شده است� مدل شانتیو به این 
دلیل به عنوان چهارجوب پژوهش انتخاب ش��ده که به عنوان مدلی جامع از س��وی پژوهش��گران در 
حوزه مهارت های حسابرس��ان شناخته ش��ده و همچنین عناصر مهارت های روانشناختی حسابرسان 
در پژوهش های گذش��ته به حس��اب آمده و از طرفی این مدل نظری برای اولین بار است در قلمروی 
مکانی دیوان محاسبات مورد بررسی و پژوهش قرار می گیرد و به لحاظ روش شناسی و تحلیل آماری 
نیز با سایر روش های انجام شده در گذشته متفاوت می باشد� علی رغم اینکه چارچوب نظری شانتیو 

17 . Kent
18 . Lee & Stettler & Antonakis
19 . Pizzini
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)1987( به چند دهه قبل بر می گردد ولی شانتیو )1999؛ 2015( در نظریه خود بازنگری و تحقیقات 
جدیدی انجام داده است و در کشورهای مختلف تحقیقات زیادی در ارتباط با آن انجام شده است�

 شکل 1-مدل نظری پژوهش )شانتیو، 1987(
ویژگی های 
توصیف ویژگی هاروان شناختی

خبرگان عموماً توانایی ادراکی/ توجه بسیار پیشرفته ای دارند، آن ها اطالعاتی را استخراج ادراکی/ توجه
می کنند که دیگران نمی توانند�

اطالعات مرتبط و 
شناسایی اطالعات مهم و تمرکز بر اطالعات با اهمیت و مرتبط�غیرمرتبط

ساده سازی 
پیچیدگی ها

خبرگان توانایی ساده سازی مسائل پیچیده را دارند�

خبرگان می توانند به صورت کارایی مهارت خود را با دیگران مبادله کنند )تبادل، ارتباطات(�مهارت های ارتباطی

خبرگان در زمان انحراف از استراتژی یا استثنا قائل شدن نسبت به قواعد، در مقایسه با تازه استثناها
کارها بهتر قضاوت می کنند�

خبرگان از حس قوی مسئولیت پذیری برخوردارند و تمایل دارند از تصمیم های انجام گرفته مسئولیت پذیری
پشتیبانی کنند�

خبرگان در گزینش مسائل به منظور حل کردن آن ها انتخابگرند� آن ها می دانند که باید بین به گزینی
مسائل تمایز قائل شوند تا بتوانند از عهده انجام آن ها برآیند�

خبرگان در توانایی تصمیم گیری خود درجة باالتری از اطمینان ظاهری نشان می دهند�اطمینان
خبرگان توانایی بسیاری برای سازگاری با شرایط در حال تغییر از خود نشان می دهند�سازگاری

خبرگان از ظرفیت دانشی عالی برخوردارند، همچنین آن ها از طریق گسترش این ظرفیت میزان دانش
دانشی، زمینه های مهارتی خود را به روز می کنند�

خبرگان در فرایندهای شناختی درجة خودکاری باالتری از خود به نمایش می گذارند�خودکاری
توانایی تحمل میزان استرس بیشتری در میان تصمیم گیرندگان خبره مستند شده است�تحمل استرس

به نظر می رسد که در یافتن استراتژی های تصمیم گیری جدید، خبرگان نسبت به تازه کارها خالقیت
خالق تر باشند�

ناتوانی در تشریح فرایند 
تصمیم گیری

در حالیکه خبرگان مهارتهای ارتباطی خوبی دارند و نسبت به توانایی هایشان مطمئن ترند عموماً 
قادر به تشریح مفصل فرایندهای به کار رفته در اتخاذ تصمیمات خود نیستند و انجام این کار را 

به مفاهیم مبهمی ارجاع می دهند�
چارچوب نظری تصمیمگیری شانتیو، زیربنای موقعیتهای قضاوتی استفاده شده در پژوهش حاضر 

است�
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7. پرسش های پژوهش �
ویژگی های روان شناختی اثر گذار در مهارت های حسابرسان دیوان محاسبات در انجام قضاوت های 

حسابرسی در نهادهای دولتی استان اردبیل، آذربایجان شرقی و استان گیالن کدام ها هستند؟

8. روش تحقیق �
روش مورد استفاده در تحقیق حاضر با توجه به ماهیت موضوع و هدف برخورداری از نتایج یافته ها 
که برای حل مس��ائل موجود به کار می رود و به دنبال پاسخ به یک مسئله و مشکل به صورت تحقیق 
توصیفی می باشد� این تحقیق به دنبال به دست آوردن اطالعات و شناسایی ویژگی های روان شناختی 
اثرگذار بر مهارت حسابرس��ان دیوان محاس��بات در انجام قضاوت های حسابرسی در نهادهای دولتی 
اردبیل، آذربایجان ش��رقی و گیالن اس��ت، لذا به دلیل نحوه گردآوری اطالعات، تحقیق حاضر از نوع 
پیمایشی می باشد� همچنین از آنجایی که نتایج این تحقیق می تواند به طور علمی مورد استفاده قرار 
گیرد� یک تحقیق نظری و کاربردی می باش��د چون به دلیل حجم زیاد و پراکنده بودن جامعه آماری 
از روش نمونه گیری اس��تفاده می شود� از لحاظ آماری تحقیق حاضر یک تحقیق استنباطی محسوب 

می شود�
جامعه آماری این تحقیق برابر با 160 نفر از کلیه کارکنان و حسابرس��ان دیوان محاس��بات استان 
اردبیل، اس��تان آذربایجان شرقی و استان گیالن تش��کیل می داد و افرادی که حداقل سابقه کاری 5 
سال بوده و در زمینه حسابرسی تخصص داشته، اعم از مدیران، معاونین و حسابرسان، بازرسان دیوان 
محاس��بات به عنوان نمونه موردنظر انتخاب گردیدند� حجم نمونه گیری با استفاده از فرمول کوکران 
برابر با 113 و روش نمونه گیری به صورت طبقه ای تصادفی انتخاب گردید� از آن جایی که رایج ترین 
وس��یله جمع آوری اطالعات در تحقیقات پیمایش��ی پرسشنامه می باش��د� لذا در پژوهش حاضر نیز 
ابزار اندازه گیری تحقیق پرسش��نامه می باشد� در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته ویژگی های 

روان شناختی اثرگذار بر مهارت حسابرسان بهره گرفته شد�
در این پژوهش با توجه به محقق س��اخته بودن پرسش��نامه که بر اس��اس تئوری شانتیو )1989( 
تنظیم گردیده، روایی محتوایی و صوری پرسش��نامه توس��ط نظر اساتید و متخصصان بررسی و مورد 
تأیی��د قرار گرفت؛ و برای تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ با توجه به چند گزینه بودن مقیاس 
اندازه گیری اس��تفاده گردیده اس��ت که مقدار آن برابر با 0/79 به دس��ت آم��د� اطالعات مربوط به 
پرسش��نامه و متغیرهای موردنظر در جدول 1 نشان داده ش��ده است� برای تحلیل سؤالهای پژوهش 
از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد، به این دلیل که میزان انطباق این مدل در جامعه ایرانی 
مورد بررسی قرار گیرد و به لحاظ تطابق فرهنگی، مشابهت های سازمانی و بوروکراسی اداری در داخل 

کشور مورد بررسی قرار گیرد�
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جدول 1- ابعاد و اطالعات توصیفی پرسشنامه

انحراف معیار میانگین پایایی سؤاالت مؤلفه ها

0/765 3/79 0/78 5-4-3-2-1 ادراکی/ توجه
0/601 3/82 0/81 8-7-6 اطالعات مرتبط و غیرمرتبط
0/639 3/62 0/75 17-16-15-14-13 مهارت های ارتباطی
0/666 3/96 0/77 21-20-19-18 استثناها
0/736 3/89 0/83 24-23-22 مسئولیت پذیری
0/687 4/14 0/84 27-26-25 به گزینی
0/825 3/55 0/74 30-29-28 اطمینان
0/716 3/76 0/83 33-32-31 سازگاری
0/712 3/66 0/78 36-35-34 میزان دانش
0/692 3/85 0/82 39-38-37 خودکاری
0/770 3/38 0/79 49-48-47 تحمل استرس
1/50 3/37 0/88 43-42-41-40 خالقیت

1 2/61 0/84 46-45-44 ناتوانی در تشریح فرایند تصمیم گیری

0/773 3/46 0/76 12-11-10-9 ساده سازی پیچیدگی ها

9. یافته های پژوهش �
طبق اطالعات جدول 2 مالحظه می شود که بیشتر افراد به لحاظ سوابق خدمتی بین 1 تا 15 سال 
می باش��ند و به لحاظ س��نی از بین 113 نفری که به سؤاالت پرسشنامه پاسخ گفته اند 36 نفر دارای 
س��ن 27 تا 33 س��ال، 28 نفر دارای سن 34 تا 39 سال، 39 نفر دارای سن 40 تا 45 سال و 10 نفر 
باالتر از 46 س��ال بودند و به لحاظ تحصیالت از بین 113 نفر پاس��خگو به پرسشنامه، 13 نفر دارای 
تحصیالت فوق دیپلم، 58 نفر دارای تحصیالت کارشناس��ی و 42 نفر دارای تحصیالت کارشناس��ی 
ارش��د می باش��ند و داده های مربوط به جنسیت پاسخگویان نش��انگر آن است که از 113 نمونه مورد 
مطالعه 103 نفر )معادل 91.2 درصد( را مردان و 10 نفر )معادل 8.8 درصد( را زنان تشکیل می داد�
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جدول 2- آمار توصیفی ویژگی های جمیعت شناسی
فراوانیجنسیتفراوانیتحصیالتفراوانیسنفراوانیسابقه خدمت
103مرد13فوق دیپلم36بین 27 تا 33 سال116 تا 5 سال
10زن58کارشناسی3428 تا 39 سال631 تا 10 سال

42کارشناسی ارشد4039 تا 45 سال1124 تا 15 سال
4610 سال و باالتر1614 تا 20 سال
2128 سال و باالتر

113113113113کل
 س��ؤال پژوهش: آیا ویژگی های روان ش��ناختی را می توان به عنوان مهارت های حسابرس��ان دیوان 
محاس��بات در انجام قضاوت های حسابرس��ی در نهادهای دولتی اس��تان اردبیل، آذربایجان شرقی و 

استان گیالن دانست؟
برای بررس��ی سؤال پژوهش از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است� در تحلیل عاملی تأییدی 
مش��خص اس��ت که کدام س��ؤاالت مربوط به کدام عامل می باش��د� هم چنان که مش��اهده می شود 
ش�اخص های اصلی برازش کلیه  متغیرهای مدل در دامن�هی قاب�ل قب�ولی ق�رار دارد� در این بخش، 
نتای��ج حاصل از تحلی��ل عاملی تائیدی هر یک از متغیرهای پژوهش ب��ا نرم افزار Amos برای مدل 
تحقیق آورده شده است� الزم به ذکر است که به منظور کاهش متغیرها و در نظر گرفتن آن ها به عنوان 
یک متغیر مکنون، بار عاملی به دس��ت آمده باید بیشتر از 0/3 باشد� در تحلیل عاملی تائیدی محقق 
می داند چه س��والی مربوط به چه بعدی اس��ت؛ یعنی در تحلیل عاملی تائیدی مدل مفهومی برای هر 
یک از مفاهیم یا متغیرهای تحقیق وجود دارد� با توجه به این که مقدار بار عاملی س��ؤال ها بیش��تر از 
0/3 قرار دارد، )تنها متغیر ناتوانی در تشریح فرایند تصمیم گیری کمتر از 0/3 بوده( بنابراین می توان 

مدل موردنظر را مطلوب و قابل قبول دانست )طبق شکل 2 و 3(�
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شکل 2- ضرایب استاندارد مدل برآورد شده

شکل 3- ضرایب غیر استاندارد مدل برآورد شده
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شاخص های برازش و اصالح مدل �
با توجه جدول 2 چون س��طح معناداری CMIN/DF از 0/05 کوچک تر است بنابراین مدل فوق 
ب��رازش الزم را ن��دارد؛ اما از نظر گروه متخصصین آمار به چن��د دلیل قضاوت درباره برازش مدل که 
صرفاً بر مبنای مقدار کای اسکوئر و سطح معناداری آن انجام شده باشند می تواند گمراه کننده باشند 
و بنابراین پژوهش��گر اغلب نیازمند توجه به ش��اخص های برازش دیگری ب��رای تصمیم گیری نهایی 

است� این دالیل به شرح زیر می باشد )قاسمی، 1392(�
هرچه مدل پیچیده تر باش��د، احتمال برازش بهتر داده ه��ا به مدل افزایش می یابد به نحوی که در 
یک مدل اش��باع ش��ده )که تعداد پارامترها به تعدادی است که امکان تعریف آن وجود دارد در حالی 

که یک راه حل برای برآورد پارامترها نیز وجود خواهد داشت( برازش مدل کامل خواهد بود�
با توجه به حساس��یتی که مقدار کای اس��کوئر به حجم نمونه دارد20 با افزایش حجم نمونه، به طور 
کل��ی احتم��ال رد فرضیه صفر افزایش می یابد چرا که حتی تف��اوت اندک بین دو ماتریس S و Σ به 

لحاظ آماری معنادار خواهد شد؛ بنابراین باید به شاخص های دیگر هم توجه شود�

جدول 2- بررسی شاخص CMIN/DF برای مدل برآورد شده
ModelNPARCMINDFPCMIN/DF

Default model28352/95770/0004/58
Saturated model1050/0000

Independence model141212/52910/00013/32
اگر شاخص های CFI، NFI،IFI بزرگ تر از 90% باشند بر برازش بسیار مطلوب و بسیار مناسب 
داللت دارند و بزرگ تر بودن این ش��اخص ها از 80% حاکی از برازش مطلوب و مناس��ب مدل اس��ت؛ 

بنابراین با توجه به جدول 3 مدل از برازش مطلوبی برخوردار است�

جدول 3- شاخص های برازش CFI، NFi،IFI برای مدل

ModelNFI"
Delta1

RFI"
rho1

IFI"
Delta2

TLI"
rho2CFI

Default model0/8090/8560/8570/8090/854
Saturated model111

Independence model0/0000/0000/0000/0000/000
با توجه به جدول 4 شاخص های برازش مقتصد باالتر از 50 درصد شده است که نشان از اقتصادی 

بودن مدل دارد�

 20. با توجه به اینکه حجم نمونه در این تحقیق بزرگتر است شاخض CMIN/DF می تواند گمراه کننده باشد.
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جدول 4- شاخص های برازش مقتصد
ModelPRATIOPNFIPCFI

Default model0/8460/600/638
Saturated model0/0000/0000/000

Independence model10/0000/000
همچنی��ن اگر ش��اخص های RMSEA کوچک تر از 0/05 باش��ند بر برازش بس��یار مطلوب مدل 
دالل��ت دارن��د و کوچک تر بودن آن ها از 0/08 حاکی از برازش مطلوب مدل اس��ت )آلکس��وپولس و 

کاالیتزیدیس، 2004( با توجه به جدول 5 مدل از برازش مطلوبی برخوردار است�

جدول 5- شاخص RMSEA برای بررسی برازش مدل
ModelRMSEA90 LO90 HIPCLOSE

Default model0/0790/1600/1980/000
Independence model0/3320/3150/3480/000

با توجه به ش��اخص های برازش ذکر ش��ده در ب��اال در کل می توان گفت که مدل تدوین ش��ده از 
شاخص برازش خوبی برخور دار است�

تحلیل عاملی تأییدی از جمله روش های تعیین س��اختار درونی یک مجموعه از متغیرها می باش��د 
که جهت س��نجش میزان انطباق الگوی مذبور در جامعه ایرانی از آن اس��تفاده شد و نتایج نشان داد 
که این انطباق وجود دارد� تحلیل عامل تأییدی روش��ی اس��ت که در آن ب��ه برآورد پارامتر و آزمون 
فرضیه ه��ا، با توجه به تعداد عامل های زیربنای��ی روابط بین مجموعه ای از متغیرها می پردازد� در این 
روش محقق میزان هماهنگی داده ها با یک س��اختار عاملی معین را مش��خص می کند� بنابراین با این 
روش می توان تأییدی برای یک ساختار عاملی مفروض به دست آورد� در روش تحلیل عامل تأییدی 
برازش داده های تحقیق با مجموعه عامل های فرضی، س��نجیده می ش��ود� به این ترتیب باید ابتدا بر 
اس��اس نظریه یا داده های موجود، چندین مدل رقیب را که فرض می ش��ود با داده ها برازش بیشتری 
دارد را پیش��نهاد داد و س��پس با توجه به ش��اخص های نیکویی برازش، بهترین مدل را برای داده ها 
انتخ��اب نم��ود )هومن،1384(� تحلیل عاملی تاییدی در واقع بس��ط تحلیل عاملی معمولی اس��ت با 
این تفاوت که در آن فرضیه های معینی درباره س��اختار بارهای عاملی و همبس��تگی های متقابل بین 
متغیرها مورد آزمون قرار می گیرد، این تحلیل اساس��اً یک روش آزمون فرضیه اس��ت و این مطلب را 
که آیا نش��انگرهایی که برای معرفی سازه یا متغیرهای مکنون در نظر گرفته شده اند واقعاً معرف آنها 
هستند یا نه، را می آزماید و همچنین مشخص می نماید که نشانگرهای انتخابی با چه دقتی معرف یا 

برازنده متغیر مکنون هستند )هومن، 1384، ص 217(�
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10. نتیجه گیری �
با توجه به ش��کل 2 و 3 که در آن مدل تحلیل عاملی نش��ان داده شده مالحظه می شود که تمامی 
متغیرهای تحقیق )به جز متغیر ناتوانی در تشریح فرایند تصمیم گیری( دارای بارهای عاملی بیشتر از 
سطح موردنظر قرار دارند و همچنین با توجه به جدول 3، 4 و 5 مالحظه می شود که مدل موردنظر 
تحقی��ق دارای ب��رازش خوبی بوده و م��ورد تأیید قرار می گیرد� لذا در کل می ت��وان بیان کرد از بین 
عوامل مورد بررس��ی متغیرهای مس��ئولیت پذیری، مهارت های ادراکی، مهارت ارتباطی، ساده سازی 
پیچیدگی ها به عنوان عوامل مهم و متغیرهای تحمل استرس و ناتوانی در تشریح فرایند تصمیم گیری 

به عنوان عوامل غیر مهم می باشند�
مطالع��ات ش��انتیو در زمینة تصمیم گیرندگان خبره، در دهة هفتاد می��الدی با تحلیل ویژگی های 
تصمیم گی��ری و قضاوت ه��ای افراد آغاز ش��د� در مطالعات بعدی، وی عوامل مرب��وط به رقابت میان 
خب��رگان در زمینه های حسابرس��ی، انتخاب کارکنان، پرس��تاری و مدیری��ت فعالیت های تجاری را 
بررس��ی کرد )ش��انتیو، 1987(� ش��انتیو )1987( چارچوب نظری تصمیم گیری خب��ره را از دیدگاه 
روان ش��ناختی آزمود و پیش��نهاد داد که برخ��ی از ویژگیهای مرتبط با مه��ارت، مانند خوداتکایی و 
س��ازگاری، ویژگیهای شخصیتی ذاتی اند و آموزش آن ها را ایجاد نمی کند� در این چارچوب پیشنهاد 
ش��ده اس��ت که تصمیم گیرندگان خبره، به طور بالق��وه چهارده ویژگی دارند� ای��ن ویژگی ها مختص 
حسابرس��ی نیست، بلکه به تصمیم گیری در حالت کلی مرتبط اس��ت� ظرفیت بالقوه ای برای تجهیز 
افراد با این ویژگی ها وجود دارد که تا حدی به تبیین مهارت در حسابرسی کمک می کند� صالحیت 
و مهارت فنی، توانایی فردی اس��ت و به نظر می رسد معیار مهمی برای تعیین کارایی تصمیم گیری و 
کیفیت قضاوت باش��د� تجربه و دانش را می توان نمادی از صالحیت فنی مطرح کرد )حس��اس یگانه 
و مقصودی، 1389(� تعریف عمومی پذیرفته ش��د ه ای از مهارت وجود ندارد، بنابراین برای عملیاتی 
ش��دن این متغیر، از تعداد س��ال های تجربه استفاده می ش��ود� این امر بر وجود ارتباط بین تجربه و 
مهارت داللت دارد، ممکن است افراد تجربة زیادی داشته باشند، اما ماهر یا خبره نباشند� حسابرسان 
با سطوح مشابه تجربة عمومی، ممکن است تجارب آموزشی ویژه گوناگونی داشته باشند که به سطوح 
متفاوت مهارتی منجر ش��ود� میزان دانش یکی از عواملی اس��ت که بر ظه��ور تواناییها و مهارت های 
خبرگان تأثیر دارد )ش��انتیو، 1992(� دانش معیار اصلی دیگری برای صالحیت فنی است� دانش های 
تخصصی، به ویژه در وظایف حسابرسی نیمه ساختاریافته یا غیر ساختاری مفید است� دانش و توانایی 

اولیه در مقایسه با تجربه بهتر می تواند تغییرات عملکرد را تشریح کند )بانر و لوئیس، 1990(�
یافته ه��ای ای��ن پژوهش با تحقیق اس��توئل و هم��کاران21 )2012(، چن و هم��کاران22 )2001(، 
ساملس��ون و همکاران23 )2006( که خودکاری حس��ابرس را به عنوان مهارت های حسابرس��ان تلقی 
کرده و همچنین یافته های این پژوهش با تحقیق تحقیق اس��توئل و همکاران )2012(، ساملس��ون و 

21 . Stoel & et al
22 . Chen & et al
23 . Samelson & et al
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همکاران )2006( و موسی زاده و همکاران )1393(، دهقان دهنوی و همکاران )1391( و مرشدی پور 
و همکاران )1395( که دانش فرایند کس��ب و کار، تجربه، پاسخگویی و اجرای عملیات حسابداری و 

روش های آن را جزء مهارت های حسابرسان تلقی کرده اند�
در کل می توان بیان کرد در کارکنان و حسابرس��ان دیوان محاس��بات اس��تان اردبیل، آذربایجان 
ش��رقی و اس��تان گیالن؛ عامل ه��ای ادراکی یا توج��ه، اطالعات مرتب��ط و غیرمرتبط، ساده س��ازی 
پیچیدگی ها، مهارت های ارتباطی، استثناها، مسئولیت پذیری، به گزینی، اطمینان، سازگاری، میزان 
دانش، خودکاری، تحمل اس��ترس و خالقیت به عنوان متغیرهای اثرگذار در مهارت حسابرسان دیوان 

محاسبات تأثیرگذار هستند�
ب��ا توجه به نتایج به دس��ت آم��ده از فرصیه ها مبنی بر این که تمامی ویژگی های روانش��ناختی بر 
مهارت حسابرس��ان در انجام قضاوت های حسابرسی در بین کارکنان دیوان محاسبات استان اردبیل، 
آذربایجان ش��رقی و گیالن تأثیر دارد، لذا پیش��نهادهای ذیل در راس��تای نتایج به دس��ت آمده ارائه 

می شود؛
نتایج پژوهش حاضر برای افراد حرفه ای ش��اغل در زمینة آموزش حسابرسان سودمند است� درک 
بهتر از ویژگی های ش��خصیتی با اهمیت در مراحل گوناگون حسابرس��ی، می تواند به آموزش بهتر و 

انتخاب مناسب تر حسابرسان منجر شود�
افراد درگیر در گزینش و اس��تخدام کارکنان حسابرس��ی نیز می توانن��د از یافته های این پژوهش 
بهره مند ش��وند� انتخاب کارکنان با ویژگی های روان ش��ناختی خاص و ترکیب این انتخاب با اجرای 
برنامه های آموزشی مناسب، می تواند برای بهبود مهارت در حسابرسی، فرصت مناسبی را فراهم آورد�

با توجه به نتایج به دس��ت آمده از تحقیق می توان بیان کرد که مس��ئولین و برنامه ریزان سازمانی 
به اهمیت ویژگی های روانش��ناختی در سازمان تأکید داشته باشند و بر استقرار آن در سازمان تالش 

نمایند�
همچنین به پژوهشگران و محققان این حوزه پیشنهادهای زیر ارائه می شود:

پیش��نهاد می ش��ود رابطه س��ایر متغیرها از جمله هوش فرهنگی، تعهد س��ازمانی ب��ا مهارت های 
حسابرسان و ویژگی های حسابرسی حسابرسان مورد بررسی قرار گیرد� 

حسابرسان سازمان دیوان محاسبات،  جامعة آماری این پژوهش بودند لذا پیشنهاد می شود پژوهش 
مشابهی با در نظر گرفتن حسابرسان بخش خصوصی صورت پذیرد� 

 پیشنهاد می شود پژوهش حاضر با در نظر گرفتن تفکیک جنسیتی انجام شود� از این رو ویژگی های 
روان شناختی اثرگذار بر مهارت حسابرسان،  با توجه به متغیر جنسیت بررسی شود� 
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