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تعیی�ن رابطه بی�ن عوامل ف�ردی و مدیریتی درحسابرس�ی دولتی با
پیشگیری از فساد مالی در دیوان محاسبات

چکیده:

ب��ا توجه به اهمیت نقش نظارتی که دیوان محاس��بات در کنت��رل هزینهها و نگهداری اموال
دولتی دارند ،از س��وی دیگر نظارت و کنترل امری اجتناب ناپذیر درمدیریت کش��ور اس��ت،
وجود یک نظام نظارتی موثر و اثر بخش و بخصوص نظامی درون س��ازمانی ،کمک ش��ایانی
به اجرای عدالت و توس��عه اقتصادی کش��ور مینماید .از اینرو هدف پژوهش حاضر ،بررس��ی
رابطه بین عوامل فردی و مدیریتی و فساد مالی در دیوان محاسبات کشور است .این پژوهش
کاربردی و از نوع توصیفی -پیمایش��ی و همچنین موردی است که در سال  1399در دیوان
محاسبات انجام شد .در این پژوهش  2فرضیه با توجه به سواالت آیا عوامل فردی حسابرسی
دولتی در دیوان محاس��بات با پیش��گیری از فس��اد مالی ارتباط دارند؟ آی��ا عوامل مدیریتی
حسابرسی دولتی در دیوان محاسبات با پیشگیری از فساد مالی ارتباط دارند؟ تنظیم شد که
بعد از تکمیل و انجام آزمونهای آماری توصیفی و استنباطی  tاستیودنت فرضیههای تحقیق
تأیید شدند .یافتهها نشان داد که عوامل فردی و مدیریتی حسابرسی با فساد رابطه دارند.
واژگان کلی�دی :عوام��ل ف��ردی ،عوامل مدیریتی ،حسابرس��ی دولتی ،فس��اد مالی ،دیوان
محاسبات کشور

 .1کارشناسی ارشد حسابداری ،پست الکترونیکیferdossolimani52@gmail.com :
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فس��اد مالی یکی از عوامل بازدارنده توسعه ی پایدار در هر کشور محسوب میشود .در ایران،
علیرغ��م تالش��های زیاد برای کنترل فس��اد در ابعاد مختلف اداری ،حقوقی ،قضایی،پژوهش��ی ،و
آموزش��ی ،این پدیده نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه مطابق آمارهای منتش��ر ش��ده توس��ط بانک
جهانی در رابطه با ش��اخصهای حاکمیت خوب ،در طی س��الیان اخیر رون��د صعودی نیز به خود
گرفته اس��ت .بی شک ،عوامل مختلفی بر ش��کل گیری و گسترش فساد تأثیر گذار هستند که از
یک شرایط وضعی به شرایط وضعی دیگر در حال تغییر هستند.
گزارش��ات و نوش��تههای تاریخی متعددی وجود دارد که نشان میدهند که مسائلی همچون
اختالس و س��وء اس��تفاده از ام��وال عمومی ،همواره ب�لای جان نظامهای اداری و سیاس��ی بوده
اس��ت .امروزه در اکثر کش��ورهای جهان و از جمله ایران پیوسته مواردی از عدم تمکین به قوانین
و مقررات مالی(فس��اد مالی) ،کش��ف و گزارش میشود .گس��ترش پیش از پیش این پدیده باعث
ش��ده اس��ت که دس��تگاههای نظارتی و قضایی ،به کنترل و نظارت بیشتر بر رفتار کارکنان دولت
وادار ش��وند .از س��وی دیگر ،افزایش کنترل و نظارت باعث میش��ود تا آزادیهای فردی محدود
ش��ود .مس��ئولیت نظارت بر این موارد بر عهده دیوان محاسبات است .1دیوان محاسبات کشور به
عن��وان یکی از ابزارهای مهم در نظارت بر اج��رای قوانین و مقررات و معتبرترین بازوی نظارتی و
محاسباتی مجلس شورای اسالمی است(میری و همکاران .)81 ،1391 ،از این رو در نظر است که
در این پژوهش ارتباط عوامل فردی و مدیریتی حسابرس��ی دولتی دیوان محاس��بات و فساد مالی
دستگاههای اجرایی بررسی شود.
 -2بیان مسأله

فس��اد مالی یک پدیده ی گس��ترده اس��ت که تمامی جوامع در تمامی زمانه��ا را با درجات
مختلف تحت تأثیر قرار داده اس��ت .به نظر میرس��د ریشه یابی شکل گیری و تداوم فساد میتواند
متغیرهای
به دالیل مختلف باش��د که برخی از آنها ریش��ههای تاریخی دارند و برخ��ی دیگر ،از ّ
معاصر نشأت میگیرد.
در زیرمجموعه فس��اد در معنی عام ،فس��اد در نظام اداری نیز ،گریبانگیر همه كشورها بوده و
اقدامات بس��یاری در پیش��گیری یا مقابله با آن به انجام رسیده اس��ت .با این حال با وجود سابقه
طوالنی در این زمینه ،هنوز هم علل بروز فس��اد اداری  -مالی و راهکارهای پیش��گیری یا مقابله با
آن نظاممند نش��ده است .از دیدگاه سازمانی ،فساد اداری  -مالی موجب کاهش بهرهوری سازمان
ش��ده و زمان و انرژی به جای صرف شدن برای دستیابی به اهداف ،وقف ایجاد شکاف در سیستم
میش��وند .ضمن این که فرایند توسعه منابع انسانی ،آسیب دیده و فضایل اخالقی کمرنگ شده و
ارزشهای منفی در سازمان ایجاد میگردد .از سوی دیگر ،هزینههای اداری برای مصرفکنندگان
 .1البته نظارت قبل از خرج بر عهده وزارت دارایی و نظارت قضایی بر عهده سازمان بازرسی است که در این پژوهش
حسابرسی دولتی مدنظر است که توسط دیوان محاسبات انجام میشود.
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به دلیل افزوده شدن هزینههای فساد به هزینههای اداری عادی ،افزایش یافته و ضمن آلودهسازی
کارکنان سالم و ایجاد جو دلسردی و بیاعتمادی در آنها ،صداقت و امانت آنها را زیر سؤال برده
و کیفیت خدمات عمومی را پایین میآورد (لیو.)2005 ،
اج��رای سیاس��تهای اصالحی مانند تقس��یم قدرت اقتص��ادی از طریق خصوصی س��ازی و
سیاستهای باز دیگر سبب ایجاد موفقیتهای اقتصادی میشود؛ البته به تبع آن میزان فسادهایی
شامل اختالس ،رشوه خواری ،دریافت پول اضافه و تالش برای رسیدن به اهداف شخصی به جای
اهداف عمومی نیز افزایش مییابد .آمارها نش��ان میدهد که فس��اد س��بب کاهش تولید ناخالص
داخلی میش��ود .مث� ً
لا تحقیقات هیو و گائو )2001(1و گان��گ )2010( 2در چین بیان کردند که
فس��اد س��بب کاهش تولید ناخالص داخلی بین  %4تا  %8شده است .فساد ابعاد سیاسی ،اقتصادی
و اجتماعی را دچار مش��کل میکند .اکثر مطالعات نش��ان داده که فس��اد همیشه با سازمانهای
قانونی ضعیف و ناکارآمد ارتباط دارد .در این میان بخش مالیه عمومی به دلیل قدرت بیش��تر در
زمینههای مالیاتبندی ،بودجهبندی و مدیریت امالک و مستغالت در معرض فساد است و تنها راه
مبارزه با این عامل مخرب نظارت از طریق حسابرسی میباشد که در کشور ما این وظیفه به عهده
دیوان محاس��بات است .هدف اصلی حسابرس��ی دولتی نمایش ،ارزیابی و اطمینان از پاسخگویی
دولت است؛ که این موضوع در نظارت دولتی مدرن دارای اهمیت زیادی است .حسابرسی دولتی
س��وء اس��تفاده از قدرت و منابع مالی را با افزایش قدرت پاس��خگویی کاهش میدهد .رویههای
نظارتی اکثر کش��ورها نشان داده که حسابرسی دولتی نقش مهمی در کاهش فساد بازی میکند.
به عبارتی حسابرس��ان کارشناس��ان کش��ف تقلبات گزارش��گری مالی اند ،که این موضوع بررسی
فس��ادهای زیر بنایی را اثربخش مینماید .به عبارت دیگر ،تأثیر پیش��گیرانه حسابرسی دولتی با
نشان دادن نتایج حسابرسی به عموم و مشخص نمودن افراد مسئول مربوطه افزایش مییابد .اگر
فس��اد یک "ویروس" باشد که به امنیت اقتصادی و اتحاد اجتماعی آسیب میرساند ،اما در عوض
حسابرسی دولتی به عنوان یک "سیستم ایمنی" که ویروس را کشف میکند شناخته شده است.
با این وجود در راس��تای هر چه اثربخش تر ش��دن حسابرسی فس��اد مالی و مبارزه با آن بررسی
ارتباط حسابرس��ی دولتی دیوان محاسبات و کنترل فساد مالی در دستگاههای اجرایی الزم است
که باید بررس��ی گردد .حسابرسی دولتی بررسی رعایت قوانین و مقررات مالی توسط دستگاههای
دولتی را آزمون و بررسی میکند و فساد مالی نیز تخطی از قوانین و مقررات مالی است .آنچه که
در این تحقیق مدنظر اس��ت مربوط به تحقیقات گذش��ته و تجربیات حسابرسان دیوان محاسبات
است که این موارد مرتبط با مولفههای حسابرسی دولتی شامل عوامل مدیریتی ،نظارتی ،قانونی،
محیطی و فردی میباش��د .عوامل مدیریتی شامل عواملی همچون دانش مدیریتی ،عوامل نظارتی
مرتبط با نوع حسابرس��ی دیوان محاس��بات ،عوامل قانونی مرتبط با قوانین مالی کش��ور ،عوامل
محیطی ناش��ی از عوامل مرتبط با شرایط اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی و عوامل فردی نیز مرتبط
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با ویژگی کارکنان میباش��د .عالوه بر اینها تحقیقات نشان داده که اختیارات ارگانهای حسابرسی
پس از کشف فساد بر کارایی تالشهای اصالحی بعد از حسابرسی موثر است(جین وبین2012 ،1
و میری و همکاران .)1391 ،با توجه به موارد گفته شده سؤالی که در ذهن پیش میآید این است
که آیا قدرت پیشگیری و اصالحی حسابرسی دولتی دیوان محاسبات و همچنین اختیارات دیوان
محاسبات با مبارزه با فساد مالی دستگاههای اجرایی ارتباط دارد.
 -3اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 

اهمیت مطالعه عوامل موثر بر فس��اد اداری  -مالی از طریق پی بردن به آسیبها و پیامدهای
این پدیده بیشتر نمایان میگردد .در بسیاری از كشورهای درحال توسعه ،عامه مردم ،سازمانهای
غیردولتی و رس��انهها ،به فس��اد اداری  -مالی به عنوان تنها عامل اصلی تحت سلطه دیگران بودن
و رشد اقتصادی ضعیف نگاه میكنند (یاداو.)2005 ،
ب��ا توجه به این که بس��یاری از مدی��ران س��ازمانها ،ابزارهای علمی الزم برای شناس��ایی و
آسیبشناس��ی عوامل مدیریتی و سازمانی موثر در بروز فس��اد اداری  -مالی و شیوههای برخورد
با این پدیده را در دس��ت ندارند .میتوان گفت :بررس��ی آثار و تبعات فس��اد مالی از قبیل افزایش
هزینه معامالت ،کاهش رشد اقتصادی ،زیانهای سیاسی ،توزیع ناعادالنه ثروت ،افزایش فقر ،این
موضوع را نش��ان میدهد که چنانچه درصدد کاهش آن برنیاییم ،به سمت و سوی فرهنگ قدرت
طلبی و مال اندوزی خواهیم رفت و کلیه این موارد به توسعه ناپایدار خواهد انجامید .تحقیقات و
پژوهشهای پیرامون فساد مالی نشان دهنده این است که اوالً فساد مالی به طور گسترده در اکثر
کشورهای روبه رشد وجود دارد .ثانیاً فساد مالی نه تنها از نظر نقص عدالت اداری و تضییع حقوق
ش��هروندان ،بلکه از نظر رش��د و توسعه اقتصادی نیز برای جامعه به شدت زیانبار است و سرانجام
اینکه بر خالف تصور بسیاری از افراد بدبین با شناسایی علل و عوامل موثر بر فساد مالی روشهای
مؤثری برای مبارزه با فساد مالی و یا حداقل کردن دامنه آن وجود دارد .با بررسی موارد فساد مالی
در مییابیم که این مس��ئله از یک طیف بسیار گس��ترده و متنوعی برخوردار بوده و شکل ،میزان
و ریش��ه بروز آن در ممالک مختلف متنوع است .ولی آنچه در بین ممالک و ملتها مشترک بوده
طرح این موضوع است که فساد مالی هزینه انجام کارها را افزایش میدهد ،رشد و رقابت پذیری
را دچار مشکل میسازد ،تضعیف روحیه افراد را فراهم میسازد و سرانجام از بالندگی سازمانها و
جوامع کاس��ته و شرایط نابودی آنان را فراهم میسازد .رسیدگی به سازمانهای دولتی به خصوص
در کش��ورهایی مانند ایران بس��یار ضروری اس��ت؛ چرا که اقتصاد ما بر خالف اقتصاد کش��ورهای
توس��عه یافته اروپایی و آمریکای ش��مالی ،اقتصادی دولتی اس��ت و دولت نقش حیاتی در توسعه
اقتص��ادی و اجتماعی بازی میکند .به دلیل نقش مهم دولت باید نظارت بر آن نیز قوی باش��د و
این امر جزء با انجام حسابرس��ی دولتی قوی محقق نمیگردد .حسابرسی دولتی نقش اساسی در
ایجاد قدرت اداری بازی میکند .سیستم حسابرسی دولتی باید دارای قدرت اجرایی باشد و نه تنها
1. Jin & Bin
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 -4سؤاالت پژوهش

آیا عوامل فردی حسابرسی دولتی در دیوان محاسبات با پیشگیری از فساد مالی ارتباط دارند؟
آیا عوامل مدیریتی حسابرس��ی دولتی در دیوان محاس��بات با پیشگیری از فساد مالی ارتباط
دارند؟
 -5تعاریف مفاهیم
 -1-5تعاریف مفهومی پژوهش
 -1حسابرس�ی دولتی :1رس��یدگی و ارزیابی سیس��تماتیک صورتحس��اب عملکرد بودجه کل

کش��ور(تفریغ بودجه) و همچنین عملیات مالی دس��تگاههای اجرایی و هر واحدی که به نحوی از
انحا از بودجه کل کشور استفاده میکند(رحیمیان.)7 ،1387 ،
 -2فس�اد مالی :2نقض یا شکستن قوانین و مقررات برای رسیدن به اهداف شخصی(رستمی،
.)24 ،1387
 -3دیوان محاس�بات :3دیوان محاس��بات دادگاهی اس��ت مالی که مأم��ور معاینه و تفکیک
محاس��بات اداره مالیه و تفریغ کلیه حس��ابداران خزانه بوده و نیز نظ��ارت میکند که هزینههای
معینه در بودجه از میزان معین شده تجاوز نکند و تغییر و تبدیل نیابد و هر وجهی در محل خود
صرف ش��ود و نیز مکلف اس��ت که در امر معاینه و تفکیک محاس��بات ادارات دولتی و جمعآوری
س��ند خرج محاسبات و صورت کلیه محاس��بات مملکتی اقدام نماید(گرفته شده از سایت دیوان
محاسبات در  20مهر .)1392
 -4دس�تگاههای دولتی :4سازمانی است که تمام یا قس��متی از برنامههای مصوب منظور در
بودجه ساالنه دولت را اجرا نماید(نوروش و همکاران.)567 ،1387 ،
 -2-5تعاریف  عملیاتی پژوهش
 .1حسابرس�ی دولتی :نظارت بعد از خرج دیوان محاسبات بر سازمانهایی مانند وزارتخانه ها،
1. Governmental Auditing
2. Corruption
3. Supreme Audit Court
4. Administrative Apparatus
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توان کشف و گزارش تخطیهای موجود در حسابها و صورتهای مالی دولتی به همراه موارد نقض
قوانین مالی را داشته باشد ،بلکه قدرت تنبیه و مجازات افراد و سازمانهای مسئول تخطی از قوانین
و مقررات مالی را دارا باش��د .همچنین از اصالح موارد مذکور نیز اطمینان حاصل نمایند(جین و
بین .)2 ،2012 ،آنچه در این مقاله بررس��ی میشود سبب غنی شدن ادبیات حسابرسی دولتی و
کنترل فساد در ایران میگردد و همچنین کمک موثری به اقتصاد ما به خصوص در این دوران که
با تحریم و مشکالت اقتصادی روبه روییم مینماید.
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 .1ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ دوﻟﺘﯽ :ﻧﻈﺎرت ﺑﻌﺪ از ﺧﺮج دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
از ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
52

ﻣﻨﺎﻓﻊ می
استفاده
ﻗﺪرت بودجه
استاز که از
دولتی
کنند .ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻤﺪاً و ﯾﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﺷﺮاﯾﻂ
ﺧﺼﻮﺻﯽ
دولتﮐﺴﺐ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاي
اﺳﺘﻔﺎده
شرکتهای ﺳﻮء
 .2ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ:
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ﺑﺎﺷﺪ.فساد مالی :سوء استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی که ممکن است عمدا ً
ﻣﻮﺟﻮد .2
دﯾﻮانبرخاسته از
 .3و یا
باشد .ﮐﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﻌﺪ از ﺧﺮج دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻣﺤﺼﻮل
موجوداﺳﺖ ﮐﻪ
شرایطﻧﻈﺎرﺗﯽ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت :ﻣﺮﺟﻌﯽ
اﺳﺖ .که کار حسابرسی بعد از خرج دستگاههای دولتی
ﮐﺸﻮر است
نظارتی
 .3دیوان محاس�بات :مرجعی
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎر اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺰارش ﺗﻔﺮﯾﻎ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻞ
را انجام میدهد و محصول نهایی کار این دستگاه گزارش تفریغ بودجه کل کشور است.
 .4دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ :ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
 .4دستگاههای دولتی :منظور از این اصطالح سازمانهای دولتی مانند سازمان محیط زیست،
وزارت ﻧﻔﺖ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ اﺳﺖ.
وزارتخانهها مانند وزارت نفت و شرکتهای دولتی مانند فوالد مبارکه است.
-6ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﭘﮋوﻫﺶ
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روﺷﯽ
ذه��ن وﻋﺒﺎرت
میانﮔﺮدد .ﺑﻪ
ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ
پلی واﻗﻌﯿﺖ
ذﻫﻦ و
مفهومیﮐﻪ ﻣﯿﺎن
چارچوبﭘﻠﯽ اﺳﺖ
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺪل ﺳﺎزيمدﯾﺎلﺗﺪوﯾﻦ
دﯾﮕﺮبرقرار
واقعیت
اس��ت که
همانند
ﭼﺎرﭼﻮبتدوین
س��ازی ی��ا

ﻮﯾﻨﺪ
دنیایﻣﯽ ﮔ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
واقعیت،داده
ﺗﺠﺴﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ذﻫﻨﯽ
دﻧﯿﺎي
واﻗﻌﯿﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ
عبارتﺗﺼﻮر
ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن
ﮐﻪ ﺑﺎ ان
ذهنی
یعنی
ﻃﻮرتصور و
ﻋﯿﻨﯽ ،ﺑﻪمیان
ان وارتباط
که با
اس��ت
دیگروروش��ی
گردد .به
اﺳﺖمی
.(1389
ﻫﻤﮑﺎران،
اﺳﺖ)اﺣﻤﺪي و
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ
یﻫﺮ
ﺑﺨﺶ
دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ
مهم ترین و
مفهومی
چارچوب
گویند ایجاد
ﭘﺮوژهمی
ش��ود.
داده م
تجس��میونمایش
ﭼﺎرﭼﻮببه طور
اﯾﺠﺎدو عینی،
دشوارترین بخش هر پروژه تحقیقاتی است(احمدی و همکاران.)1389 ،
ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ دﺳﺘﮕﺎه

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ دوﻟﺘﯽ

ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ

دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت

اﻧﺠﺎم ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ دوﻟﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ

ﮔﺰارش ﻓﺴﺎد
ﺑﻪ دادﺳﺮاو
اﺧﺘﯿﺎرات
دﯾﻮان
ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺧﺘﯿﺎرات دﯾﻮان ﺑﺮ ﻓﺴﺎد دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ

(منبع :میری و همکاران1391 ،؛ جین و بین)2012 ،
ﻫﻤﮑﺎران1391 ،؛ ﺟﯿﻦ و ﺑﯿﻦ(2012 ،
)ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﯿﺮي و
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اکثر این تحقیقات به نقش مهم حسابرسی دولتی در دولت اشاره نموده اند که از آنجمله میتوان
به موارد زیر اشاره نمود:

لیندر )2014( 1در تحقیقی هنجارهای اجتماعی و فساد را بررسی نمود .نتایج تحقیقی نشان
داد که هنجارهای موجود در اجتماع با فساد رابطه مستقیمی دارند و انچه که سبب افزایش فساد
میشود هنجارهای نامناسب اجتماعی است که باید مورد توجه قرار گیرند.
پاول و گیورج )2014( 2در تحقیقی به بررسی تالشهای ضد فساد شرکتها پرداختند .نتایج
تحقیق نش��ان داد که هر چه نظارت بر ش��رکتها قوی تر باشد فس��اد نیز کاهش مییابد و نظارت
ضعیف را مهم ترین علت فساد مالی عنوان نمودند.
جان و ادناه )2013( 3در تحقیقی به بررس��ی عوامل موثر بر فس��اد در کش��ور کنیا پرداختند.
نتایج تحقیق نش��ان داد که فرهنگ سازمانی ،محیط س��ازمانی و حسابرسی قوی بر کاهش فساد
اثرگذارند .همچنین نتایج نش��ان داد که حسابرس��ی قوی فرهنگ سازمانی و محیطی را در جهت
کاهش فساد بهبود میبخشد.
جین و بین ( )2012در تحقیقی با عنوان" حسابرس��ی دولتی و کنترل فس��اد " بیان نمودند
که سیستم حسابرسی دولتی از زمان تشکیل تا کنون نقش خیلی مهمی در ایجاد نظم اقتصادی
و مالی و بهبود پاس��خگویی و ش��فافیت دولتی بازی کرده اس��ت .اگر چه تحقیقات زیادی نقش
حسابرسی دولتی را در کشف و جلوگیری از فساد بررسی نموده اند اما شواهد تجربی کمی وجود
دارد که بیان نماید حسابرسی دولتی تا چه اندازه فساد را کاهش میدهد .این پژوهش با استفاده
از دادههای پنلی چین نقش حسابرس��ی دولتی را بر کاهش فس��اد از س��ال  1999تا سال 2008
بررس��ی نموده است .یافتهها نش��ان داد که تعداد موارد عدم تمکین به قوانین و مقررات مالی که
در حسابرسیهای دولت کشف شده اند با سطح فساد در هر استان رابطه مستقیمی دارد که این
یافته نش��ان دهنده این است که هرچه فس��اد مالی افزایش یابد میزان موراد عدم تمکین قوانین
و مقررات مالی کش��ف شده در حسابهای دولتی توس��ط دیوان محاسبات هر استان نیز افزایش
مییابد .همچنین یافتهها نش��ان داد که موارد مرتبط با تالشهای اصالحی بعد از کش��ف موارد
عدم تمکین به قوانین و مقررات مالی با س��طح فس��اد در هر اس��تان رابطه منفی دارد .این مقاله
ش��واهد تجربی در مورد کشف فساد توس��ط حسابرسی دولتی فراهم میآورد .همچنین این مقاله
نقش دیوان محاس��بات را در کش��ف فساد روشن نموده و ادبیات حسابرسی دولتی و کنترل فساد
را افزایش میدهد.
4
شکلر و اچینبرگر ( )2010در تحقیقی با عنوان " حسابرسان و سیاست مالی" و بلوم و ویگت
1. Lindner
2. Paul and George
3. Jonah & Ednah
4. Schelker، M.، Eichenberger، R.
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( )2011در تحقیقی با عنوان " آیا س��اختار س��ازمانی دیوان محاس��بات مهم است؟" نشان دادند
که حسابرسی دولتی میتواند شفافیت سیاستهای دولتی را افزایش و مخارج مصرفانه را کاهش
میدهد.
1
گانگ ( )2010در تحقیقی با عنوان " پاس��خگویی دولتی و فس��اد درچین :چش��م اندازها و
مسائل " فساد را مسئله ای مشکل ساز برای توسعه اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی بیان نمود .وی
بیان نمود که چین بعد از انجام اصالحات مالی و آزاد س��ازیهایی که از س��ال  1978اجرا نمود با
فس��اد مالی بیش��تری روبه رو گردید؛ به عبارتی افراد به جای اهداف عمومی بر اهداف خصوصی
متمرکز ش��دند .و بررس��یهای وی نشان داد که فساد به ش��دت بر کاهش تولید ناخالص داخلی
اثرگذار بوده است.
در پژوهش��ی که توس��ط هوگو و آدامس  ،در س��ال  2008بر روی سازمانهای بخش دولتی
اس��ترالیا صورت گرفته اس��ت به بررس��ی اندازه گیری عملکرد در داخل ایالت وبخش دولتی در
اس��ترالیا پرداخته شد .در این پژوهش ازکارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد استفاده شده
اس��ت ،نتایج این پژوهش نشان میدهد ارزیابی عملکرد در وسعت بزرگی در بخشها و سازمانهای
بزرگ اس��تفاده میش��ود که تاثیر زیادی در اثربخش��ی هزینهها و ارزیابی کیفیت و انداره گیری
یادگیری و رشد در سازمانها دارد.
 -2-7پیشینه داخلی

دانشفرد و صفری( ،)1394در پژوهش��ی به بررسی تاثیر عوامل فردی و سازمانی بر عملکرد
ذی حس��ابان دس��تگاههای دولتی اس��تان آذربایجان غربی پرداختند .نتایج این تحقیق نشان داد
عوامل فردی و سازمانی بر عملکرد ذیحسابان تاثیر مثبت دارد به این معنی که قسمت اعظمی از
عملکرد ذیحسابان متاثر از عوامل فردی و سازمانی میباشد.
محبوبه و همکاران(،)1393در پژوهش��ی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای
اجرایی اس��تان سیستان و بلوچستان پرداخته اند .در نتیجه بیان داشتند که عوامل محیطی ،فنی
و فرآیندی و انس��انی به عنوان مانع در پیاده س��ازی بودجه ریزی عملیاتی موثرند و عامل انسانی
در بین س��ایر موانع نقش مهمتری ایفا میکرد ،لذا بکارگیری پرس��نل شایسته و متناسب از نظر
تحصیالت ،س��وابق ،رش��ته تحصیلی ،تخصص و تجربه در امر بودجه ریزی و همچنین استفاده از
نیروهای متخصص و مجرب به صورت مشاوره ای در سازمان جهت کمک به ایجاد و اجرای بودجه
ریزی عملیاتی و برگزاری دورههای آموزش��ی مناس��ب ،کارکنان و مدیران معاونت برنامه ریزی و
نظارت راهبردی ضروری به نظر میرسد.
س��عیدی و جعفر پور ( )1392در تحقیقی با عنوان "نقش اخالق حس��ابداری در پیش��گیری
از تقلب و فس��اد مالی در س��ازمان" بیان نمودند که در دنیای پیشرفته اقتصادی امروز حسابداری
حرفهای حیاتی اس��ت ،زیرا س��امانه اقتصادی جاری بدون آن نمیتواند ،وجود داشته باشد از این
1. Gong، T.
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رو اطالعات ارائه ش��ده توس��ط حس��ابداران باید به طور قابل توجهی كارآمد ،قابل اتكا ،واقعی و
بیغرضانه باش��د .عالوه بر داش��تن صالحیت حرفهای ،حس��ابداران باید از درجه باالیی از صداقت،
درستكاری ،رازداری ،بیطرفی و امانتداری حرفهای نیز برخوردار باشند .حرفه حسابداری به دلیل
طبیعت ش��غلی ممكن است با تقلب و فساد مالی روبرو شود .لذا اخالق حسابداری ،به عنوان یك
عامل اصلی در پیش��گیری از تقلب و فس��اد مالی شناخته شده است .رعایت ارزشهای اخالقی در
حس��ابداری بر آگاه��ی كاركنان ،رفتار حرفهای ،آموزش اخالق ،جو و فرهنگ س��ازمانی و كنترل
محیط تاثیر قابل توجهای دارد كه این عوامل در پیش��گیری از تقلب و فس��اد مالی در س��ازمانها
نقش تعیین كنندهای دارند .در پایان با توجه به نقش اخالق در حسابداری یك الگوی پیشگیری
از تقلب و فساد مالی ارائه شده است كلمات كلیدی تحقیق مربوطه اخالق حسابداری ،ارزشهای
اخالقی ،پیشگیری از تقلب و فساد مالی میباشند.
دهق��ان ( )1392در تحقیق��ی با عنوان " وظایف حسابرس��ان در برابر پول ش��ویی و فس��اد
اقتصادی" بیان نمود که س��ازمان بین المللی شفافیت كه بر اساس مبانی و مفروضات خاصی كه
در زمینه مبارزه با فس��اد و ش��فافیت اطالعات مالی -اقتصادی كش��ورهای جهانی را درجه بندی
میكند معتقد اس��ت اساس��اً فساد مالی و پول ش��ویی چون بر صورتهای مالی و ثبات اقتصادی
تأثیرگذار اس��ت نقش حسابرس��ان را به عنوان ناظران مالی در این رابطه بس��یار مهم میداند .از
این رو این مقاله به بررس��ی فس��اد ،پول ش��ویی و نقش و وظایف حسابرسان در پیشگیری از این
پدیدهها میپردازد .بر اس��اس نتایج این مطالعه ،انتظاراتی كه از حسابرس��ان در چارچوب مبارزه
با فس��اد و پول شویی میرود عبارتند از :بررسی دقیق كاهش غیرمترقبه حساب-های دریافتی از
طریق س��وخت مطالبات ،دریافت صورت حسابهای غیرواقعی ،بررسی بروز تغییرات غیرعادی در
حس��ابهای متعارف و الگوهای معامالتی ،بررس��ی نحوه واگذاری مناقصات ،نحوه خرید كاالها و
خدمات و بررسی پرداخت وجه از شركت به اشخاص یا نهادههایی كه در ارتباط با فعالیت شركت
نمیباشند ،كش��ف پرداختهای نامشروع ،بررسی معامالت مشكوك ،آموزشهای كاربردی خاص
برای مبارزه با فس��اد مالی ،بررسی روابط استخدامی افراد مشكوك و ...بنابراین وظیفه حسابرسان
در قبال مبارزه با فس��اد مالی و پول شویی در قالب مسئولیتهای اجتماعی بسیار بااهمیت است.
كلمات كلیدی تحقیق مربوطه پول شویی ،حسابرسان ،فساد اقتصادی است.
مه��دوی و نمازی ( )1391در تحقیقی با عن��وان "به کارگیری تئوری نمایندگی جهت تبیین
فس��اد مالی" جدایی مدیریت از مالکیت که باعث ظهور تئوری نمایندگی ش��ده اس��ت را دلیلی
برای فس��اد عنوان نمودند؛ به عبارتی همین تفکیک میتواند زمینه س��از وقوع فساد مالی ،رشوه،
اخت�لاس و تبانی در مصرف بودجه باش��د .در این پژوهش بیان ش��د که بیش��ترین فس��اد مالی
افراد ،در س��نین میان سالی است که میتواند با س��ازمانهای غیررسمی ارتباط داشته باشند؛ به
عبارتی افرادی که دارای ارتباطات قوی با سازمانهای دولتی اند احتمال انجام فسادمالی بیشتری
را دارن��د .ای��ن پژوهش ب��ه روش کتابخانه ای و با هدف تبیین فس��اد مالی و ارائه ی ش��یوههای
مبارزه با آن ،بر اس��اس تئوری نمایندگی انجام ش��ده اس��ت .در این راس��تا ،راهکارهای مختلفی
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جهت جلوگیری از فس��اد مالی پیشنهاد گردیده اس��ت .مهم ترین آنها انجام حسابرسی داخلی،
تقویت کنترلهای داخلی ،انجام حسابرسی مستقل و در نهایت انجام حسابرسی عملیاتی است .در
خصوص حسابرسی داخلی ،واحد حسابرسی داخلی را باید زیر نظر باالترین مقام مسئول یا کمیته
ی حسابرس��ی ،با رعایت اخالق حرفه ای ایجاد کرد تا زمینه ی فس��اد را تا حد زیادی کاهش داد.
در این تحقیق پیش��نهاد ش��د که حسابرسی مس��تقل به طور منظم و ضمنی در تمام عرصههای
سازمان مانند مالی ،مدیریتی و نظارت بر تولید ،اجرا شود .روش دیگری که در کنار سایر روشها
توصیه شد ،انجام حسابرسی عملیاتی است.
میری و همکاران( )1391در تحقیقی با عنوان "تجزیه و تحلیل حسابرس��ی دیوان محاسبات"
به بیان عوامل مرتبط با حسابرسی دولتی دیوان محاسبات پرداختند .نتایج نشان داد که مولفههای
قانونی ،نظارتی ،محیطی و مدیریتی بر حسابرسی دولتی دیوان موثرند.
هاشمی نژاد و همکاران( )1391در تحقیق با عنوان " رتبه بندی معیارهای تقلب و سوءاستفاده
مالی" بیان نمودند که فس��اد و تقلب پدیدههایی هس��تند كه كلیه كشورهای جهان كم و بیش با
آن دس��ت به گریبان هستند ،پیامدهای مخرب فساد از جمله اتالف منابع ،كاهش رشد اقتصادی
كشورها و كاهش اثربخشی ،باعث توجه روزافزون به اهمیت پدیده تقلب و فساد در جوامع مختلف
ش��ده است .فس��اد اداری دارای پیامدهای ناگوار اقتصادی و سیاسی است در عرصه اقتصاد فساد
دارای پیامدهای نامطلوبی بر روی س��طح سرمایهگذاری ،توزیع درآمدها و شاخص فقر است و در
عرصه سیاس��ی نیز مش��روعیت حاكمیت را كمرنگ مینماید .اساس��ی ترین سیاستهای مبارزه
با فس��اد ش��امل ایجاد نهادهایی بدین منظور افزایش دس��تمزدهای بخش عمومی ،كاهش اندازه
دولت اقتصاد ،حسابرس��ی مالی دقیق ،استقالل رسانههای جمعی ،تمركز زادایی و اصالح فرهنگ
جامعه اس��ت كه میتواند در اقتصاد كش��ور پویایی ایجاد نماید و در نهایت باعث رشد و شكوفایی
در اقتصاد ملی ش��ود .در ای��ن پژوهش یك مطالعه میدانی ابتدا با اس��تفاده از مطالعات كتابخانه
ای و مصاحبه با تعدادی از خبرگان ،پارامترهای موثر بر اختالس در كش��ور را شناس��ایی نموده و
س��پس با اس��تفاده از دادههای جمع آوری شده از  117پرسشنامه ،به اولویت بندی این پارامترها
میپردازیم .س��پس تاثیر تقلب و سوءاس��تفاده مالی را در بازار سرمایه مورد بررسی قرار داده و در
نهایت نیز ،بر اساس نتایج حاصله ،به ارائه پیشنهادات و راهكارهایی برای جلوگیری از بروز مواردی
این چنینی پرداخته شد .كلمات كلیدی تحقیق استقالل بانك مركزی -شفافیت اطالعاتی -تقلب
و سوءاستفاده مالی -بازار سرمایه میباشند.
عظیمی و همکاران (،)1389در پژوهش��ی به بررسی عوامل مدیریتی و سازمانی موثر بر فساد
اداری  -مالی در سازمانهای دولتی مراکز استانهای اصفهان و زنجان پرداختند .نتایج نشان داد
که در س��ازمانهای دولتی ،از بین  14عامل س��ازمانی موثر بر فس��اد اداری  -مالی ،این  9عامل،
تعیین کننده اند :نظام پرداخت ،بستر کنترل و نظارت ،ارتباطات ،جرائم و قوانین فساد ،گروههای
غیررسمی ،شفافیت ،اطالع رسانی و پاسخ گویی ،قوانین و مقررات اداری و عوامل روانی و  3عامل
تعیین کننده از بین  5عامل مدیریتی موثر بر فساد اداری  -مالی ،شامل ضعف مدیران در رهبری

ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻋﻈﯿﻤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران )،(1389در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﺴﺎد اداري  -ﻣﺎﻟﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي
دوﻟﺘﯽ ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي اﺻﻔﻬﺎن و زﻧﺠﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ،از ﺑﯿﻦ  14ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﺟﺮاﺋﻢ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت،
ﭘﺮداﺧﺖ ،ﺑﺴﺘﺮ
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﺴﺎد اداري  -ﻣﺎﻟﯽ ،اﯾﻦ  9ﻋﺎﻣﻞ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﺪ :ﻧﻈﺎم
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ﻓﺴﺎد ،ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ،ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ،اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات اداري و ﻋﻮاﻣﻞ رواﻧﯽ و  3ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪه از ﺑﯿﻦ  5ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﺴﺎد اداري  -ﻣﺎﻟﯽ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺿﻌﻒ ﻣﺪﯾﺮان در رﻫﺒﺮي و ﻫﺪاﯾﺖ ،ﺿﻌﻒ ﻣﺪﯾﺮان در

و هدایت ،ضعف مدیران در نظارت و کنترل و ضعف مدیران در بسیج منابع و امکانات ،است.
ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل و ﺿﻌﻒ ﻣﺪﯾﺮان در ﺑﺴﯿﺞ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ،اﺳﺖ.
-8روش ﭘﮋوﻫﺶ

در پژوه��ش حاضر قرار اس��ت ارتباط عوامل ف��ردی و مدیریتی حسابرس��ی دولتی با کنترل
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ارﺗﺒﺎط ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺴﺎد در دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر ﺑﺎ
فس��اد در دیوان محاسبات کشور با روشهایی بررس��ی شود لذا پس رویدادی و از نوع توصیفی و
روش ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ﻟﺬا ﭘﺲ روﯾﺪادي و از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ اﺳﺖ) .ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺻﻔﺮ زاده،1387 .
همبستگی و پیمایشی است( .فرهنگی و صفر زاده.)274-285 ،1387 .
.(274-285
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آﻣﺎري
به و ﻧﻤﻮﻧﻪ
آﻣﺎري
-1-8
افراد اطالق میش��ود که حداقل دارای یک ویژگی مشترک باشد.
تعدادی از
ﺟﺎﻣﻌﻪآماری
جامعه
ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري،
بر ﺗﻌﺮﯾﻒ،
ﺑﺎﺷﺪ.کهﻃﺒﻖ
ﻣﺸﺘﺮك
جامعه وﯾﮋﮔﯽ
داراي ﯾﮏ
ﺣﺪاﻗﻞ
انتخابﻣﯽ ﺷﻮد
اﻓﺮاد اﻃﻼق
ﺗﻌﺪادي از
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري
اس��اس آن
باش��د
آماری می
اعضای
ﮐﻪ از
درصدی
آماری،
تعریف،ﺑﻪنمونه
طب��ق
گیرند.آوري ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ
آﻣﺎري ﺟﻤﻊ
تحلیلﻫﺎي
اﺳﺎس وآن داده
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
آﻣﺎري ﻣﯽ
اﻋﻀﺎي
هایدرﺻﺪي
اﻧﺘﺨﺎب
قرار می
مورد ﺑﺮتجزیه
سپس
ﺟﺎﻣﻌﻪشده و
آوری
آماری ازجمع
داده
ﮔﯿﺮﻧﺪ .از فرمول کوکران استفاده میشود:
ﻣﯽ گیری
نمونه
برای ﻗﺮار
و ﺗﺤﻠﯿﻞ
محاسبات به نعداد  2000نفر در پستهای کارشناس
دیوان
کارمندان
ش��امل
تحقیق
جامعه
ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي از ﻓﺮﻣﻮل ﮐﻮﮐﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد:
شود:
ی
م
عمل
زیر
شرح
به
نمونه
انتخاب
است که
حسابرسی
فنی،
برایﺑﻪ ﻧﻌﺪاد  2000ﻧﻔﺮ در ﭘﺴﺖ ﻫﺎي ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻨﯽ ،ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﺳﺖ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
مدیریتیدﯾﻮان
ﺷﺎﻣﻞو ﮐﺎرﻣﻨﺪان
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﮐﻪ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد:

z p1  p 
N  1 d  z p1  p 
2

(فرمول نمونهگیری)

)ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي(

2

2

N

n

ﮐﻪ در آن  nﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ N ،ﺣﺠﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ p ،ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و  dﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺧﻄﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ)آذر و ﻣﻮﻣﻨﯽ،1385،

.(76که در آن  nحجم نمونه تحقیق N ،حجم جامعه تحقیق p ،نس��بت جامعه و  dحداکثر خطا
میباشد(آذر و مومنی.)76 ،1385،
9
در این تحقیق حداکثر خطا  %10در نظر گرفته شده است.
از آنجا که در جدول مورگان نتایج این نمونهگیری محاسبه شده است با مراجعه به این جدول
مش��خص شد که تعداد نمونه  322تا میباش��د .از این تعداد  230نفر به سواالت پاسخ دادند که
باالی  %70میباشد که از نظر علم آمار مناسب است.
 -9تجزیه و تحلیل دادهها

ب��رای تجزی��ه و تحلیل اطالعات و تعیین تركیب نمونه و شناس��ایی نگرش پاس��خ دهندگان
از تجزی��ه و تحلیل توصیفی دادهها با ش��اخصههای میانگین ،میانه ،نما و انحراف معیار اس��تفاده
میشود؛ روش تحلیل توصیفی از نقطه نظر آماری به توصیف آنها پرداخته و اطالعات ارزشمندی
در م��ورد نمونه مورد بررس��ی ارائ��ه مینماید .در نهایت ب��رای نتیجه گی��ری از تجزیه و تحلیل
استنباطی با استفاده از آزمونهای آماری نرمال بودن دادهها بررسی و بسته به نتیجه نرمال بودن
یا نبودن از آزمونهای پارامتریک یا ناپارامتریک اس��تفاده میش��ود .در صورت نرمال بودن دادهها
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 322ﺗﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  230ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻي  %70ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻢ آﻣﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
-9ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ
1400و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﮕﺮش ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن از ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ داده ﻫﺎ
ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﻌﯿﯿﻦ18ﺗﺮﮐﯿﺐ
زمستان
اﻃﻼﻋﺎت و شماره
ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ سال پنجم
ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎي ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ،ﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﻧﻤﺎ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد؛ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﺑﺮرﺳﯽ اراﺋﻪ
ارزﺷﻤﻨﺪي در
اﻃﻼﻋﺎت
استفادهاز ﺗﺠﺰﯾﻪ و
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
همبستگیﺑﺮاي
ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ
اسپیرمن
ﻣﯽضریب
تبودن از
ﻣﻮرد نرمال
ﻧﻤﻮﻧﻪصورت
ﻣﻮردو در
پیرس��ون
همبس��تگی
آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪاز وضریب
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شود .برای
ﻧﺮﻣﺎلمی
استفاده
نظر ازدادهنرمﻫﺎافزار
آزمون
انجام
شود .برای
58ﺗﺤﻠﯿﻞ می
ﻧﺒﻮدن از آزﻣﻮن
ﺑﻮدن ﯾﺎ
SPSSﻧﺘﯿﺠﻪ
آماریﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑ
موردﺑﻮدن
آماریﻧﺮﻣﺎل
هایآﻣﺎري
ﻫﺎي
آزﻣﻮن
اﺳﺘﻔﺎده از
اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ
افزار
دادهنرم
گاهی
در آماری
ﺷﻮد.افزار
ﻣﯽ نرم
نیز از
ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏآماری
رس��مﯾﺎنمودارهای
اکس��لدر ﺻﻮرت
گس��تردهﭘﯿﺮﺳﻮن و
صفحهﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﺿﺮﯾﺐ
ﻫﺎ از
 SPSSوﺑﻮدن
ﺻﻮرت ﻧﺮﻣﺎل
اﺳﺘﻔﺎده
ﻫﺎ ي ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ
استفاده میکنیم.
ﻧﺮﻣﺎل ﺗﺒﻮدن از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﭙﯿﺮﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري

یافتههای پژوهشﻧﻤﻮدارﻫﺎي آﻣﺎري ﻧﯿﺰ از ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري  SPSSو ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮده
 SPSSاﺳﺘﻔﺎده-9ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮاي رﺳﻢ

ﮐﻨﯿﻢ.آمار توصیفی پژوهش
-1-9
اﮐﺴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
 -1-1-9ویژگیهای مردم شناختی

-9ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
 13درصد پاسخگویان زن و  87درصد آنها مرد بودهاند.
-1-9آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﭘﮋوﻫﺶ

-1-1-9وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

جدول 1

ﺑﻮدهاﻧﺪ.
 13درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن زن و  87درﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﺮد
جنس
مرد

ﺟﻨﺲ
زن
ﻣﺮد

جمع

زن

ﺟﻤﻊ

تعداد

ﺟﺪول1-
200
ﺗﻌﺪاد
30

نسبت

%87

ﻧﺴﺒﺖ

%13

2
230

87%
%100

23

1 %

3

نمودار 1

13%

؛ ﺯﻥ؛ Series1

؛ ﻣﺮﺩ؛ Series1

%۵۸؛ %۵۸

%۴۲؛ %۴۲

ﺟﻨﺲ

ﻧﻤﻮدار1-

 2درصد پاسخگویان دارای شغل مدیر 77 ،درصد حسابرس 10 ،درصد کارشناس فنی بودجه،
 8درصد کارشناس فنی حقوقی و  3درصد استاد دانشگاه بودهاند.
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جدول 2

 2درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن داراي ﺷﻐﻞ ﻣﺪﯾﺮ 77 ،درﺻﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮس  10 ،درﺻﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻨﯽ ﺑﻮدﺟﻪ  8 ،درﺻﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻨﯽ
مدیر

تعداد

%2

ﺟﺪول 5 2-4

178
ﺗﻌﺪاد

ﻧﺴﺒﺖ%77

کارشناس فنی بودجه
ﻣﺪﯾﺮ

22

ﺣﺴﺎﺑﺮس
کارشناس فنی حقوقی

119
78

%10
2%

7%8
7%

ﻓﻨﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﮐﺎرﺷﻨﺎسکل

1
9
230

8%
%100

ﮐﻞ

23

حسابرس
ﻧﻮع ﺷﻐﻞ

ﺑﻮدﺟﻪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻨﯽ
دانشگاه
استاد

6
22

اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه

6

نمودار 2

1%3%
3%

1 %

ﺩﺭﺻﺪ

ﻧﻮﻉ ﺷﻐﻞ

ﻧﻤﻮدار2-

 85درصد پاس��خگویان دارای تحصیالت لیس��انس و  13درصد فوق لیسانس و در حدود سه
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و  13درﺻﺪ ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و در ﺣﺪود ﺳﻪ درﺻﺪ دﮐﺘﺮي ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن
دارايهاند.
دکتری بود
 85درﺻﺪدرصد
ﺟﺪول3-
ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
دﮐﺘﺮي

ﺗﻌﺪاد
6

3%

19

8%

ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ

29

ﮐﻞ

23

ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ

ﻧﺴﺒﺖ
13%
1 %
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ﺣﻘﻮﻗﯽ و  3درﺻﺪ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮده اﻧﺪ.

نوع شغل

نسبت

59
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جدول 3
60

دکتری

6

%3

فوق لیسانس

29

%13

لیسانس

195

%85

کل

230

%100

نمودار 3

ﺩﺭﺻﺪ
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مدرک تحصیلی

تعداد

نسبت

ﻣﺪﺭﮎ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ

ﻧﻤﻮدار3-
21درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن زﯾﺮ  30ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺘﻪ 40 ,درﺻﺪ از  31ﺗﺎ  40ﺳﺎل 29 ,درﺻﺪ از  41ﺗﺎ  50ﺳﺎل و  9درﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
از  50ﺳﺎل ﺳﻦ
دارﻧﺪ.پاسخگویان زیر  30سال سن داشته 40 ،درصد از  31تا  40سال 29 ،درصد از 41
21درصد
تا  50سال و  9درصد آنها بیشتر از  50سال سن دارند.
ﺟﺪول4-
ﺳﻦ

سن  30ﺳﺎل
ﮐﻤﺘﺮ از

جدول 4
ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﺒﺖ

کمتر
سالﺳﺎل
40 30
ﺑﯿﻦاز 30ﺗﺎ

 40ﺗﺎ5040سال
 30تا
ﺳﺎل
بین ﺑﯿﻦ

تعداد
49

نسبت
21/3 %

93
6
7

%43/40
29/13%

49

93

%30/21
4 /43%

سال
50ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
بین از5040تاﺳﺎل

67
21

%13/29
9/13%

کل

230

%100

از ﮐﻞ
50سال به باال

21
23

%13/9
1 %

ﺩﺭﺻﺪ

ﮐﻤﺘﺮ از  30ﺳﺎل

49

21/3 %

ﺑﯿﻦ  40ﺗﺎ  50ﺳﺎل

67

29/13%

ﮐﻞ

23

ﺑﯿﻦ  30ﺗﺎ  40ﺳﺎل

93

از 50ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ

21

4 /43%
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1 %

نمودار 4

61

ﺩﺭﺻﺪ

ﻧﻤﻮدار4-

 35درصد پاسخگویان زیر  5سال سابقه داشته 33 ،درصد از  5تا  10سال 22 ،درصد از 11
تا  20سال ،و  10درصد آنها بیشتر از  20سال سابقه دارند.

 35درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن زﯾﺮ  5ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ داﺷﺘﻪ 33 ,درﺻﺪ از  5ﺗﺎ  10ﺳﺎل 22 ,درﺻﺪ از  11ﺗﺎ  20ﺳﺎل ,و  10درﺻﺪ آﻧﻬﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از  20ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ دارﻧﺪ.

جدول 5

سابقه

تعداد
ﺟﺪول 5-

بین 0تا 2سال

12

بین  2تا  5سال

69

سال
10ﺳﺎل
بین25تاﺗﺎ 5
ﺑﯿﻦ

75

ﺗﻌﺪاد

ﺳﺎﺑﻘﻪ

ﺑﯿﻦ 0ﺗﺎ 2ﺳﺎل

نسبت

ﻧﺴﺒﺖ

%5
%30

12

%

سال
10ﺗﺎتا2010ﺳﺎل
بینﺑﯿﻦ5

51

سال
بینﺑﯿﻦ1020تاﺗﺎ30
 20ﺳﺎل

7

کل  30ﺳﺎل
ﺑﯿﻦ  20ﺗﺎ

23
1

%22
33%

230
23

69

ﮐﻞ

نمودار 5

23

%33

3%

%10
22%

%100
1%

1 %

ﺩﺭﺻﺪ

ﺳﺎﺑﻘﻪ

ﻧﻤﻮدار5-
 -2-9آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ
در ﺟﺪول زﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺮﮐﺰي از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ،ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ و ﭼﻮﻟﮕﯽ ﺑﺮاي
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 -2-9آمار توصیفی
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در ج��دول زیر ش��اخص مرکزی از جمله میانگین و ش��اخصهای پراکندگ��ی از جمله انحراف
معی��ار ،کش��یدگی و چولگی برای متغیرهای پیوس��ته و جداول فراوانی ب��رای متغیرهای رده ای
محاسبه شده است برای متغیرهای پیوسته مقدار میانگین حد وسط دادهها و انحراف معیار میزان
پراكندگی دادهها را نش��ان میدهد چولگی مثبت چوله به راس��ت بودن و چولگی منفی چوله به
چپ بودن توزیع دادهها را نش��ان میدهد در صورتیکه چولگی نزدیک صفر باش��د دادهها متقارن
هس��تند کش��یدگی نیز اوج یا بلندی دادهها را نشان میدهد در صورتی كه كشیدگی مثبت باشد
توزیع دادهها از توزیع نرمال بلندتر و اگر مقدار آن منفی باشد توزیع آن کوتاهتر (پختر) از توزیع
نرمال است.
جدول  -6آمار توصیفی برای متغیرهای تحقیق
متغیرها

تعداد

میانگین

میانه

انحراف
معیار

چولگی

کشیدگی

حداقل

حداکثر

عوامل فردی

230

3/60

3/69

0/61

-0/75

0/53

1/25

4/75

عوامل مدیریتی

230

3/54

4/00

1/04

-0/54

-0/64

1/00

5/00

ب��ا توجه به مقادیر چولگی و کش��یدگی متغیرها ( انحراف کمی از مق��دار صفر دارند) توزیع
است) .عالوه بر این
نرمالﻣﯿصفر
کشیدگی و
رسد( .
اﻧﺤﺮافنظر م
نرمال به
متغیرها
ﺮﺳﺪ) .
توزیعﺑﻪ ﻧﻈﺮ
چولگی ﻧﺮﻣﺎل
ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
میزان دارﻧﺪ(
ﻣﻘﺪار ﺻﻔﺮ
ﮐﻤﯽیاز
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ )
ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭼﻮﻟﮕﯽ و ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ
موض��وع مطابق قضیه حد مرکزی توزیع میانگین متغیرها خواه توزیع اولیه متغیر نرمال باش��د یا
ﺸﯿﺪﮔﯽ و ﭼﻮﻟﮕﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﺻﻔﺮ اﺳﺖ( .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻀﯿﻪ ﺣﺪ ﻣﺮﮐﺰي ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
نباش��د ،به توزیع نرمال گرایش دارد .بنابراین توجیه نرمال بودن این ش��اخصها با اس��تفاده از این
ﮔﺮاﯾﺶ دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﺒﺎﺷﺪ ,ﺑﻪ
ﻧﺮﻣﺎل است.
ﺗﻮزﯾﻊنپذیر
هم امکا
زﯾﻊ اوﻟﯿﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ قضیه
ﻀﯿﻪ ﻫﻢ اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

ﻫﺎ آمار استنباطی و آزمون فرضیهها
-1-2-9
 -1آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ و آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪ
 -2-2-9آزمون نرمالیتی
 -2آزﻣﻮن ﻧﺮﻣﺎﻟﯿﺘﯽ

در ادامه با اس��تفاده از آزمون كلموگروف -اسمیرنف 1نرمال بودن توزیع متغیرها بررسی شده
شود.ﻓﺮض
ﺻﻔﺮ و
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
فرضﺑﻮدن
صفر 1وﻧﺮﻣﺎل
اﺳﻤﯿﺮﻧﻒ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن
ﻓﺮض می
اﺳﺖ.نوشته
صورت زیر
آزمون به
ﺗﻮزﯾﻊ این
مقابل در
ﮐﻠﻤﻮﮔﺮوف-فرض
است.
ر اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﺮﻣﺎليكند
پيروي م
توزيع
ﻫﺎ از
دادهها
دادهها براي متغير
ﭘﯿﺮوي ﻣﯽﮐﻨﺪ
نرمالﺗﻮزﯾﻊ
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎ از
ﺑﺮاي

H0 :

H1 :

نمي
پيروي
توزيع
ﻫﺎ از
دادهها
دادهها براي متغير
كند ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ
ﭘﯿﺮوي
ﻧﺮﻣﺎل
نرمالﺗﻮزﯾﻊ
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎ از
ﺑﺮاي

ﺟﺪول 7-آزﻣﻮن ﮐﻠﻤﻮﮔﺮوف ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ

ﺮ

ﻞ ﻓﺮدي

ﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ

ﺗﻌﺪاد
23

23

ﻣﻘﺪار  Zﮐﻠﻤﻮﮔﺮوف  -اﺳﻤﯿﺮﻧﻒ

/6
3
/8

1. Kolmogorev-smirnov test

ﻣﻘﺪار اﺣﺘﻤﺎل
/81
9
/4
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جدول  -7آزمون کلموگروف برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق

عوامل فردی
عوامل مدیریتی

230
230

63/0
80/0

819/0
540/0

مقادی��ر احتمال ب��رای عوامل فردی برابر ب��ا  ،0/819عوامل مدیریتی برابر با  ،0/540اس��ت
بنابراین فرض صفر یعنی نرمال بودن توزیع پاس��خها در س��طح اطمینان  95درصد رد نمیشود و
توزیع آنها نرمال است.
 -2-2-9بررسی فرضیات با استفاده از آزمون t

ش��واهد تجربی تایید میکند که طرز عمل درب��اره متغیرهای ترتیبی ،در صورتی که طبقهها
فاصله داش��ته باش��ند ،میتواند مانند مقیاسهای فاصلهای باش��د .بنابرای��ن تجزیه و تحلیل آمار
پارامتری از قبیل آزمون  ،tرگرس��یون برای متغیرهای ترتیبی توجیه دارد .بدین معنی که اگر در
یک تحقیق از مقیاس ترتیبی لیکرت 5تایی یا بیش��تر ( از خیلی کم تا خیلی زیاد یا قویا مخالف
تا قویا موافق ) اس��تفاده ش��ده باشد ،میتوان از یک سیس��تم کد دادن با تخصیص عدد  1تا  5یا
سایر تحلیلهای آماری پارامتری از قبیل آزمون  ،tرگرسیون و  ...که ویژه سطوح باالتر را نیز برای
سطح ترتیبی به کار برد[.1مرجع  2 ، 1و ]3

ﺮﺿﯿﻪ اول
الف -فرضیه اول
ﺷﻮد.
ﺻﻮرت وﻣﯽ
ﻧﻮﺷﺘﻪ
زﯾﺮ
آﻣﺎري
ﺻﻮرت
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ
ﺮض
آماری زیر نوشته میشود.
صورت
مقابل به
فرض
فرض صفر
مرحله اول:
ﺷﻮد.
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ
زﯾﺮ
آﻣﺎري
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ
ﻓﺮض
ﺻﻔﺮ و
اول :ﻓﺮض

عوامل فردي حسابرسي دولتي در ديوان محاسبات
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲدﯾﻮان
دوﻟﺘﻲ در
ﺑﺎ
دﯾﻮانﺑﺎﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
دوﻟﺘﻲ در
ﺑﺮﺳﻲﻓﺮدي
اﻣﻞ
ﻧﺪاردمالي ارتباط ندارد
پيشگيري از فساد
با
ﻧﺪارد
ارﺗﺒﺎط
رﺗﺒﺎط ﻣﺎﻟﻲ
ﻓﺴﺎد

عوامل فردي حسابرسي دولتي در ديوان محاسبات
ﺑﺎ
دﯾﻮانﺑﺎﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
دوﻟﺘﻲ در
ﺑﺮﺳﻲﻓﺮدي
اﻣﻞ
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲدﯾﻮان
دوﻟﺘﻲ در
با پيشگيري از فساد مالي ارتباط دارد
داردارﺗﺒﺎط دارد
رﺗﺒﺎط ﻣﺎﻟﻲ
ﻓﺴﺎد

3
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮيH0 :   3H0 : 


3
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮيH1 :   3H1 : 

دارای اﯾﻦ
داده ﺑﺮاي
ﻧﺮﻣﺎل
)ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ی ﺗﻮزﯾﻊ
داراي
ﺑﺎﺷﺪو.
آمارهﻣﯽ
آن
آﻣﺎري
ﺗﻮزﯾﻊ
آنو
آزﻣﻮن
آﻣﺎره
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
دوم:
اﯾﻦ
باش��د t.ﺑﺮاي
ﻧﺮﻣﺎل
)ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
آﻣﺎرهﺗﻮزﯾﻊ t
داراي
آزﻣﻮن
آﻣﺎره
ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﯽ
آﻣﺎري
ﺗﻮزﯾﻊ
آزﻣﻮن و
دادهt
توزیع
آزمون
آماره
آزﻣﻮن آن م
آماری
توزیع
آزمون
محاس��به
دوم:
مرحله
ﻣﯿﮕﺮدد.
ﻣﯿﮕﺮدد.زﯾﺮ
ﺻﻮرت
ﻣﻘﺪار آن ﺑﻪ
ﺖو
ها) است و مقدار آن به صورت زیر محاسبه میگردد.
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪاین داده
نرمال برای
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ(تقریبا
ت زﯾﺮ
3 / 60  3
/ 60
314
/ 85 3
 14 / 85
0 / 61 t 
230 0 / 61

 .1مراجع:

t

230

Sanford Labovits، “Some Observation on Measurment and Statistics”، Social Forces،46 (Dec.
1967)، PP. 151-160.
Sanford Labovits، “The Assignment of Numbers to Rank Order Categories، “ American
Sociological Reviwe”، 35 ( June 1970) ،PP. 515-524.

روشهای تحقیق در علوم اجتماعی ،مهدی ایران نژاد پاریزی ،نشر مدیران ،چاپ سوم  1385صفحه.116

ﺟﺪول  8-آزﻣﻮن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ اول

ﻓﺮﻋﯽ اول
 8آزﻣﻮن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﺿﯿﻪاﻧﺤﺮاف

ي

ﺗﻌﺪاد

ﻣﻘﺪار t

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎر درﺟﻪ
ﺗﻌﺪاد اﻧﺤﺮاف
ﻣﻘﺪار t
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
آزادي
ﻣﻌﯿﺎر

درﺟﻪ

ﻣﻘﺪار
آزادي
اﺣﺘﻤﺎل

ﻣﻘﺪار
اﺣﺘﻤﺎل

تابساحم ناوید رد یلام داسف زا یریگشیپ اب یتلود یسرباسحرد یتیریدم و یدرف لماوع نیب هطبار نییعت

متغیر

تعداد

مقدار  Zکلموگروف  -اسمیرنف

مقدار احتمال

63

3 / 60  3
 14 / 85
0 / 61
230
سال پنجم
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جدول  -8آزمون میانگین تک نمونه ای برای بررسی فرضیه فرعی اول

64
تابساحم ناوید رد یلام داسف زا یریگشیپ اب یتلود یسرباسحرد یتیریدم و یدرف لماوع نیب هطبار نییعت

ﻓﺮﺿﯿﺎت
ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي

درجهﻓﺮﻋﯽ اول
انحرافﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﺿﯿﻪ
ﺟﺪول  8-آزﻣﻮن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي
فرضیات

تعداد

عوامل فردی

230

میانگین

ﺗﻌﺪاد
60/3

معیار

61/0ﻦ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿ

 tمقدار

آزادی

اﻧﺤﺮاف

t 229
ﻣﻘﺪار

85/14

ﻣﻌﯿﺎر

مقدار احتمال

درﺟﻪ

000/0

آزادي

ﻣﻘﺪار
اﺣﺘﻤﺎل

1خطای29
4
/6همچنین/8
قبل(2تعیین/6
مرحله سوم :با توجه به مرحله 3
2قبول
قابل
میزان
1و
3آماری)
توزیع
و در نتیج��ه می��زان اطمینان ناحیه رد و یا عدم رد فرض صفر تعیین میگردد .میزان اطمینان 95
درصد در نظر گرفته شده است(.شكل زیر)

/

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ )ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻮزﯾﻊ آﻣﺎري( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﺰان اﻃﻤﯿﻨﺎن
آزمون در سطح اطمينان  %95بصورت يکطرفهاﺳﺖ).ﺷﮑﻞ زﯾﺮ(
ﻣﯿﺰان اﻃﻤﯿﻨﺎن  95درﺻﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
ﻧﺎﺣﯿﻪ رد و ﯾﺎ ﻋﺪم رد ﻓﺮض ﺻﻔﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﮕﺮدد.
نمودار 6-مقدار آماره

ﻋﺪم رد H0

اﻃﻤﯿﻨﺎن
آﻣﺎره در
ﻣﻘﺪار آزﻣﻮن
 ۶آﻣﺎره
ﻣﻘﺪار
ﻧﻤﻮدار۶-
اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﺳﻄﺢ در ﺳﻄﺢ
آزﻣﻮن
ﻧﻤﻮدار-
ﺑﺼﻮرت
%
٩۵
ﯾﮑﻄﺮﻓﮫ ﯾﮑﻄﺮﻓﮫ
ﺑﺼﻮرت
%
٩۵
رد
H0

ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
آزﻣﻮن
آﻣﺎريﮔﯿﺮد.
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
آﻣﺎري
ﻗﺴﻤﺘﻬﺎيﺑﻪﻗﺒﻞ
در واﯾﻦﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ
:ﻠﻪدر اﯾﻦ
آزﻣﻮن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
آﻣﺎره
آﻣﺎرهﻣﻘﺪار
ﻣﻘﺪارﮔﯿﺮد.
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﮔﯿﺮي
ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺗﺼﻤﯿﻢﻗﺒﻞ
ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي
ﻣﺮﺣﻠﻪﺑﻪو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﭼﻬﺎرم:
1
/
6
ﮔﯿﺮي4

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
دﯾﻮان
در
دوﻟﺘﯽ
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ
ﻓﺮدي
ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﯿﺸﻮد
اﻃﻤﯿﻨﺎنرد
درﺻﺪ
اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﺳﻄﺢ
ﺻﻔﺮ در
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
دﯾﻮان
دوﻟﺘﯽ
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ
ﻓﺮدي
ﻋﻮاﻣﻞ
درﺻﺪ رد
95
ﺳﻄﺢ
ﺻﻔﺮ در
ﻓﺮض
ضاﺳﺖ
1
گیرد.
انجام می
درآماری
گیری
تصمیم
قبل
قسمتهای
توجه به
ﻣﯿﺸﻮد و با
مرحله
این
در
چهارم:
 95مرحله
آزمون برابر با  14/85است فرض صفر در سطح اطمینان  95درصد رد میشود عوامل
ارﺗﺒﺎطآماره
مقدار
ﻣﺎﻟﯽدارد.
ارﺗﺒﺎط
ﻓﺴﺎد
دارد.
ﻣﺎﻟﯽﻓﺴﺎد
ﺸﮕﯿﺮي از

Sanford Labovits, "The Assignment of Numbers to Rank Order Categories, " American Sociological
فردی حسابرسی دولتی در دیوان محاسبات با پیشگیری از
داردReviwe", 35 (.
ارتباطJune
مالی)1970
فساد,PP.
515-524.

وم
دوم
ﻓﺮﺿﯿﻪ .3

ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ,ﻣﻬﺪي اﯾﺮان ﻧﮋاد ﭘﺎرﯾﺰي ,ﻧﺸﺮ ﻣﺪﯾﺮان ,ﭼﺎپ ﺳﻮم  1385ﺻﻔﺤﻪ.116
ب-ﺗﺤﻘﯿﻖ در
ﻣﺮﺟﻊ  :روﺷﻬﺎي
فرضیه دوم

صورت آماری زیر نوشته میشود:
مقابل به
زﯾﺮصفر و
فرض
اول:
ﻓﺮضمرحله
فرضﺷﻮد.
آﻣﺎري ﻣﯽ
ﻧﻮﺷﺘﻪ
آﻣﺎري
ﺻﻮرت
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ
ﻓﺮض
ﺻﻔﺮ و
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﻮﺷﺘﻪ
زﯾﺮ
ﺻﻮرت
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ
ﺻﻔﺮ و
ﻓﺮض
ﺮضاول:
ﻠﻪ
عوامل مديريتي حسابرسي دولتي در ديوان محاسبات

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎ
ﻲﻮان
دوﻟﺘﯾ
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در د
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ دوﻟﺘ
ﻋﻮاﻣﻞﺘﻲ
ﺪﯾﺮﯾ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎ
در دﯾﻮان
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻲ
ارتباط ندارد
پيشگيري از
ﻓﺴﺎد با
ﺪارد
ارﺗﺒﺎط ﻧ
ازﻣﺎﻟﻲ
ﻓﺴﺎد
ﭘﯿاز
ماليﺪارد
فساد ﻧ
ارﺗﺒﺎط
ﻣﺎﻟﻲ
ﺸﮕﯿﺮي
عوامل مديريتي حسابرسي دولتي در ديوان محاسبات

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت1ﺑﺎ
ﻲﻮان
دوﻟﺘﯾ
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در د
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ دوﻟﺘ
ﻋﻮاﻣﻞﺘﻲ
ﺪﯾﺮﯾ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎ
در دﯾﻮان
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻲ
با پيشگيري از فساد مالي ارتباط دارد
ارﺗﺒﺎط دارد
ازﻣﺎﻟﻲ
ﻓﺴﺎد
ﭘﯿاز
ارﺗﺒﺎط دارد
ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﻲ
ﺸﮕﯿﺮي

H0 : H30 :   3


31 :   3
H1 :  H

ﻣﯿﮕﺮدد .صورت زیر محاسبه میگردد:
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آزمون به
آماره
مقدار
دوم:
مرحله
ﻣﯿﮕﺮدد.
زﯾﺮ
آﻣﺎرهﺻﻮرت
آزﻣﻮن ﺑﻪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪزﯾﺮ
ﺻﻮرت
آزﻣﻮن ﺑﻪ
آﻣﺎرهﻣﻘﺪار
ﻘﺪاردوم:
ﻠﻪ

3 / 54  3 3 / 54  3
t   7 / 93  7 / 93
1 / 04 1 / 04
230
230

t

ﻓﺮﻋﯽ
ﺑﺮايﻓﺮﺿﯿﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ
آزﻣﻮنﺗﮏ
آزﻣﻮن9-ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
دومﻓﺮﻋﯽ دوم
ﻓﺮﺿﯿﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ
ﺑﺮاي اي
اي ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﮏ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﺟﺪول9-ﺟﺪول

ت

ﺗﻌﺪاد

ﻣﻘﺪار
درﺟﻪ

اﻧﺤﺮاف اﻧﺤﺮاف درﺟﻪ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻘﺪار  tﻣﻘﺪار t
ﺗﻌﺪاد
اﺣﺘﻤﺎل اﺣﺘﻤﺎل
آزادي آزادي
ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻌﯿﺎر
ﻣﻘﺪار

2.

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﻲ ارﺗﺒﺎط دارد

ﺣﻠﻪ دوم :ﻣﻘﺪار آﻣﺎره آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﮕﺮدد.
سال پنجم

شماره 18

3 / 54  3
 71400
زمستان/ 93
1 / 04
230

t

نمونه ای برای بررسی فرضیه فرعی دوم
آزمون میانگین تک
جدول9-
ﻓﺮﻋﯽ دوم
ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﺿﯿﻪ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﮏ
ﺟﺪول 9-آزﻣﻮن

ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ

عوامل مدیریتی

230

ﺗﻌﺪاد

 000/0اﺣﺘﻤﺎل
 229آزادي
 04/1ﻣﻌﯿﺎر
93/7
54/3
/
229 7
/9
3 1
/4 3
/ 4 23

مرحله سوم :ناحیه رد و یا عدم رد فرض صفر به صورت شكل زیر است:

ﺣﻠﻪ ﺳﻮم :ﻧﺎﺣﯿﻪ رد و ﯾﺎ ﻋﺪم رد ﻓﺮض ﺻﻔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﮑﻞ زﯾﺮ اﺳﺖ

نمودار 7-مقدار آماره آزمون در سطح اطمينان  %95بصورت يکطرفه

ﻋﺪم
رد H0

رد
H0
1
/6
4

مرحله چهارم :مقدار آماره آزمون برابر با  7/93است فرض صفر در سطح اطمینان  95درصد
ﻧﻤﻮدار ٧-ﻣﻘﺪار آﻣﺎره آزﻣﻮن در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﯾﮑﻄﺮﻓﮫمحاسبات با پیشگیری از فساد مالی
دولتی در دیوان
حسابرسی
ﺑﺼﻮرت
رد میش��ود پس عوامل مدیریتی%٩۵
ارتباط دارد.

ﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم :ﻣﻘﺪار آﻣﺎره آزﻣﻮن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  7/93اﺳﺖ ﻓﺮض ﺻﻔﺮ در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن  95درﺻﺪ رد ﻣﯿﺸﻮد ﭘﺲ ﻋﻮاﻣﻞ

 -10بحث و نتیجهگیری و پیشنهاداتﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ ارﺗﺒﺎط دارد.
ﺮﯾﺘﯽ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ دوﻟﺘﯽ در دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎ

از جمله مصادیق فساد اداری كه از اهمیت بیشتری برای سازمانها دارا میباشند ،میتوان به
ده مورد  -1ارائه گزارش غیرواقعی از عملکرد سازمان -2 ،اعمال تبعیض در برخورد با اربابرجوع،
 -3اعمال نفوذ در بکارگیری نیروی انسانی در شرکتهای طرف قرارداد با سازمان -4 ،اعمال نفوذ
بایس��ت قانوناً دریافت شود -5 ،اعمال نفوذ در صدور
در اعطای تخفیف یا عدم اخذ وجهی که می
1
6
مجوز بدون رعایت ضوابط -6 ،پارتیبازی و ترجیح روابط بر ضوابط -7 ،استفاده غیرمجاز از وسایل
و اموال دولتی از قبیل خودرو ،خانه سازمانی و غیره -8 ،سفارش و توصیه برای استخدام و ترفیع
کارکنان بدون داش��تن شرایط احراز -9 ،س��فارش و توصیه برای تسریع غیرمعمول در انجام امور
اداری و  -10سفارش و توصیه برای ارائه خدمات خالف قانون اشاره كرد.
یك��ی از مهمترین معضالت نظام اداری كه مصداق بارز فس��اد اداری میباش��د ،پارتیبازی و
اعمال نفوذ صاحبان قدرت و س��فارش و توصیه آنها اس��ت ،به گون��های كه گاهی بدون آن امور
اداری پیش نمیرود .این سنت ناسالم به عنوان یک روش معمول ،در عدم اجرای برخی مقررات و
آییننامههای اداری برای برخی از افراد و گروههای برگزیده جامعه به کار گرفته میشود.
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ت

فرضیات

تعداد

میانگین

انحراف
معیارﻦ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿ

 tمقدار
اﻧﺤﺮاف

درجه
آزادی
ﻣﻘﺪار t

مقدار
درﺟﻪاحتمالﻣﻘﺪار
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درپژوهش حاضر بررس��یهای انجام ش��ده با اس��تفاده از تجزیه و تحلیل آمار توصیفی نشان
دهنده جوابهای مثبت و نرمال بودن دادهها بود .همچنین مشخص شد که:
 13درصد پاس��خگویان زن و  87درصد آنها مرد بودهاند 2 .درصد پاس��خگویان دارای ش��غل
مدیر 77 ،درصد حسابرس  10 ،درصد کارشناس فنی بودجه  8 ،درصد کارشناس فنی حقوقی و
 3درصد استاد دانشگاه بوده اند85 .درصد پاسخگویان دارای تحصیالت لیسانس و  13درصد فوق
لیسانس و در حدود سه درصد دکتری بودهاند 21.درصد پاسخگویان زیر  30سال سن داشته40 ،
درصد از  31تا  40سال 29 ،درصد از  41تا  50سال و  9درصد آنها بیشتر از  50سال سن دارند.
 35درصد پاس��خگویان زیر  5سال سابقه داش��ته 33 ،درصد از  5تا  10سال 22 ،درصد از  11تا
 20سال ،و  10درصد آنها بیشتر از  20سال سابقه دارند.
در آزمون کولموگروف مقادیر احتمال برای عوامل فردی برابر با  ،0/819عوامل مدیریتی برابر
با  ،0/540است بنابراین فرض صفر یعنی نرمال بودن توزیع پاسخها در سطح اطمینان  95درصد
رد نمیشود و توزیع آنها نرمال است.
در خصوص فرضیه اول مقدار آماره آزمون برابر با  14/85است فرض صفر در سطح اطمینان
 95درصد رد میش��ود عوامل فردی حسابرس��ی دولتی در دیوان محاس��بات با پیشگیری از فساد
مالی ارتباط دارد.
در خصوص فرضیه دوم مقدار آماره آزمون برابر با  7/93اس��ت فرض صفر در س��طح اطمینان
 95درصد رد میش��ود پس عوامل مدیریتی حسابرس��ی دولتی در دیوان محاسبات با پیشگیری از
فساد مالی ارتباط دارد.
در تحلیل و تبیین (نتایج) با ادبیات و پیش��ینهها میتواند گفت :تاکنون تحقیقی در رابطه با
این موضوع صورت نگرفته و تنها تعداد کمی تحقیق وجود دارد که تا حدی با این تحقیق مرتبط
ان��د .که از میان پژوهشه��ای خارجی تحقیقات لیندر ( )2014با عن��وان هنجارهای اجتماعی و
فس��اد ،پاول و گیورج ( )2014با عنوان تالشهای ضد فس��اد ش��رکتها  ،جان و ادناه ( )2013با
عنوان عوامل موثر بر فس��اد در کش��ور کنیا  ،جین و بین ( )2012با عنوان حسابرس��ی دولتی و
کنترل فساد ،و بلوم و ویگت ( )2011با عنوان آیا ساختار سازمانی دیوان محاسبات مهم است؟ ،
شکلر و اچینبرگر ( )2010با عنوان حسابرسان و سیاست مالی و الکن ( )2007با عنوان شواهدی
از فساد در اندونزی دارای نتایج یکسانی با تحقیق ما بودند.
در ای��ن می��ان تحقیق جین و بین( )2012که مقاله اصلی تحقیق حاضر اس��ت با این تحقیق
همخوانی کامل دارد.
از میان پژوهشهای داخلی پژوهش ما با نتایج پژوهش ولی ا ...خبره در سال  1388با عنوان
"نق��ش حکمران��ی خوب در مبارزه با فس��اد و جرائم مال��ی"  ،پژوهش قلجی در س��ال  1388با
عنوان " واکاوی علل انحراف مجریان در اجرای سیاس��تهای عمومی؛ رهیافتی جامعه شناسی" و
پژوهش خنیفر وهمکاران با عنوان " بررس��ی عوامل رفتاری و ساختاری مؤثر در بروز فساد اداری
در سازمانهای دولتی " همخوانی دارد.
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در پای��ان ب��ا توجه به اینکه هدف از پژوهش حاضر بررس��ی ارتب��اط عوامل فردی و مدیریتی
حسابرسی دولتی و فساد مالی در دیوان محاسبات کشور میباشد .نتایج تحقیق نشان داد عوامل
مدیریتی و فردی حسابرسی دولتی هر دو با با فساد مالی رابطه دارند .که مطابق با آزمون فریدمن
عوامل مدیرتی بیشترین تاثیر را بر پیشگیری از فساد مالی دارد زیرا باالترین رتبه را دارد.در وهله
دوم عوامل فردی بر پیشگیری از فساد مالی تاثیر دارد.
با توجه به نتایج به دس��ت آمده در پژوهش راهکارهایی برای جلوگیری از فساد مالی به شرح
زیر ارائه میشود:
 .1تقویت نظام پاسخگویی با اصالح عوامل مؤثر در تحقق آن
 .2تنظیم مناسب سیاستهای اقتصادی مرتبط با عدم تمکین قوانین و مقررات مالی و اجرای
صحیح آنها
 .3تنظیم مناسب سیاستهای نظارتی ،انتظامی ،قضایی و اداری و اجرای صحیح آنها
 .4فرهنگسازی
 .5افزایش مشارکت مردم
 .6افزایش همکاریهای بین المللی
 .7انج��ام اصالح��ات در چارچوب قوانین مرتبط با عدم رعایت قوانی��ن و مقررات مالی ،که از
جمله میتوان به موارد زیر زیر اشاره نمود:
قانون اساس��ی ،برنامه و بودجه ،محاسبات عمومی ،مالیاتهای مس��تقیم ،تجارت،کار ،تأمین
اجتماعی ،ش��هرداری ،استخدامی ،پولی و بانکی کشور ،اساسنامه سازمان حسابرسی ،نظام صنفی،
انحصار تجارت خارجی ،ثبت ش��رکتها ،ثبت احوال ،دفتر اس��ناد رسمی ،طرح مقابله با پولشویی،
مق��ررات صادرات و واردات ،امور گمرک��ی ،مرتکبین قاچاق ،مربوط به تعزیرات حکومتی ،مجازات
اخاللگران در نظام اقتصادی کش��ور ،تأس��یس س��ازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ،طرح
مقابله با انحصار و رانت خواری ،بورس اوراق بهادار ،طرح الزام به آمادگی برای الحاق به س��ازمان
تجارت جهانی ،اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ،اساسنامه شرکت ملی پتروشیمی و شرکت ملی
گاز ایران ،طرح الزام دولت به تأمین نیازهای اساس��ی کلیه افراد و ش��رایط آن،اساس��نامه تأمین
اجتماعی ،تش��کیل وزارت صنایع و معادن ،اصالح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات
صنعتی ایران ،تأس��یس س��ازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ،تش��کیالت وظایف و انتخابات
ش��وراها ،مربوط ب��ه گزینش کارکنان دولت ،تصدی بیش از یک ش��غل ،طرح خصوصی س��ازی،
طرح تقویت و گس��ترش فعالیت تش��کلهای مردمی ،طرح اصالح نظ��ام تصمیم گیری اقتصادی
و اجتماعی کش��ور ،حفاظت وبهره برداری از جنگلها و مراتع ،ش��رکتهای آب و فاضالب منطقه
ای ،تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ،الیحه قانونی اداره امور بانک ها ،اساسنامه بانک ها،
عملیات بانکی بدون ربا ،نظارت بر مسافرتهای خارجی کارکنان دولت ،الیحه قانونی راجع به منع
مداخله وزراء و نمایندگان ،مجازات اس�لامی ،مجازات مرتکبین اختالس و ارتشاء و کالهبرداری،
ممنوعیت اخذ پورس��انت در معامالت خارجی ،طرح شمول عناوین اختالس ،ارتشاء ،رسیدگی به
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تخلفات اداری ،تأس��یس س��ازمان مبارزه با جرایم مالی ،ش��ورای عالی مبارزه با فساد مالی ،طرح
افش��اء و آزادی اطالعات ،شرایط انتخاب قضات دادگستری ،تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب،
آیین دادرس��ی کیفری ،تش��کیل سازمان بازرس��ی کل کش��ور ،دایمی کردن برخی احکام قانونی
بودجههای س��االنه و برنامههای پنج س��اله ،انجام اصالحاتی در قوانین انتخاباتی برای پیش بینی
تس��هیالتی ،انجام اصالحاتی در قانون فعالیت احزاب ،جمعیتها و انجمن ها ،قراردادهای استرداد
مجرمین و معاضدت قضایی با کشورهای مختلف و ضرورت تصویب قانون امنیت ملی.
عالوه بر همه این مواردی که گفته ش��د ایجاد اخالقیات مناس��ب را نیز میتوان عاملی بسیار
مهم در زمینه کاهش فساد پیشنهاد نمود.
برای هر چه بهتر اجرا شدن تأثیر حسابرسی دولتی بر فساد مالی الزم است که پژوهشهایی
در این زمینه صورت گیرد و با نتایج این پژوهش مقایس��ه ش��ود .از جمله میتوان به پژوهشهای
زیر اشاره نمود:
1 .1بررسی موارد مرتبط با اصالح قوانین کشور
2 .2بررسی مقایسه ای قوانین مالی ایران با قوانین مالی سایر کشورها
3 .3بررسی تأثیر استانداردهای حسابداری دولتی بر کاهش فساد
4 .4بررسی چارچوبهای الزم برای اصالح حسابرسی دولتی دیوان محاسبات
ب��ه ط��ور کلی بررس��ی دقیق و همه جانب��ه هر موض��وع نیازمند صرف وقت کاف��ی و فراهم
نمودن کلیه ش��رایط اس��ت که همواره در دسترس نیست .تجربه نش��ان اده استکه در هر فعالیت
محدودیتهایی وجود دارد ،اما ش��دت و دامنه آنها بسته به ماهیت و زمان پژوهش متفاوت است.
محدودیتهای این پژوهش عبارتند از:
1 .1همچنانک��ه در هم��ه پژوهشهایی که دادههای پرسش��نامه ای از نوع خود گزارش��گری
استفاده میکنند ،در این پژوهش نیز ممکن است پاسخ گویان ،بروز روحیههای متفاوت
و قضاوتهایی را که انجام میدهند به طور صادقانه بیان نکنند.
2 .2از دیگ��ر محدودیتهای این پژوهش ،عدم همکاری برخی اف��راد جامعه آماری پژوهش
بوده است که میتواند ناشی از نداشتن زمان کافی به دلیل حجم روزانه یا اهمیت ندادن
به پژوهشهای علمی و  ...باشد.
فهرست منابع
الف -منابع فارسی:

1 .1امیرخانی ،امیر حس��ین و داودآبادی فراهانی ،علی ،1388 ،بررس��ی تأثیر بازرس��ی اثربخش بر فساد اداری در
سازمانهای دولتی ،تهران :فصلنامه دانش ارزیابی ،سال اول ،شماره اول ،انتشارات سازمان بازرسی کل کشور.
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