فصلنامه علمي پژوهشي
دانش حسابداري و حسابرسي مديريت
سال پنجم  /شماره  /81تابستان 8931

بررسی رابطه ميان نقش نظارتی حسابرسان و ارتقای سالمت نظام اداری
یحیی حساس یگانه
هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی و عضو جامعه حسابداران رسمی

مصطفی ظهیر
کارشناسی ارشد حسابرسی دانشگاه عالمه طباطبایی و عضو جامعه حسابداران رسمی

زهرا غفاري
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی و حسابرس دیوان محاسبات
تاریخ دریافت56/8/05 :

تاریخ پذیرش56/00/0 :

چكیده
در دنیاي امروز ،بزرگ شدن بنگاه ها ،پراکندگی جغرافیایی و رشد فناوري ،زمینه وسوسه ارتكاب تقلب در مدیران ،کارکنان و افراد
بیرونی مرتبط با سازمانها و بنگاهها را فراهم کرده است .تقلب و فساد واقعیتی است کهه بههراحتهی نمهیتهوان از نن ششهم پوشهید
معضلی که موجب میشود سالمت نظام اداري به خطر افتد و درنتیجه هزینه کسب و کهار بهار رود و فضهاي بهیاعتمهادي جامعهه را
فراگیرد  .نگاه سنتی که برخورد با تقلب را تنها وظیفه دولت و مراجع قضایی می داند ،در اقتصاد پیچیده امروز جایگاه شندانی ندارد .از
این رو ،ضروري است بهجز مراجع قضایی و دولت ،همه عوامل ازجمله مدیران ،کارکنان ،حسابرسان و حسابداران نیز در مبارزه با فساد
و تقلب نقشنفرین باشند)2011،S.amacher( .
با توجه به اهمیت موضوع و لزوم توجه نقش نظارتی حسابرسان به بحث فساد و تقلب در افزایش سهالمت نظهام اداري ،تحقیه
حاضر به بررسی موضوع مزبور می پردازد .جامعه نماري تحقی حسابرسان ،حسابرسان ارشد و مدیران موسسه حسابرسی مفید راهبر
بودند که تعداد ننها بالغ بر  051نفر می باشد .با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه ،تعداد نمونه نماري بهراي توزیهع پرسشهنامه در
سطح اطمینان  55درصد برابر با  01به دست نمد .براي جمعنوري دادهها ،از پرسشنامهاي حاوي 60سؤال کهه متناسهب بها اههدا
تحقی باشد ،استفاده شد .کل پرسشنامه توزیعشده  01مورد بود که از این تعداد  51مورد تكمیل شد و مورد تجزیه و تحلیهل قهرار
گرفت .براي تجزیه و تحلیل داده ها از توزیع فراوانی ،نمودار ،میانگین انحرا معیار استفاده شد که ابزار اصلی براي انجام نن نرمافهزار
 spssبوده است.
یافته هاي این تحقی روابط بین نقش نظارتی حسابرسان و ارتقاي سالمت نظام اداري را نشان میدهد به گونهاي که بر رابطه
مستقیم بین متغیرهاي نظارت حسابرسان (اخالق و نیین رفتار حسابداران ،برنامهریزي ،نظارت بر کنترلهاي داخلی و نظارت بر
حسابرسی داخلی) و متغیرهاي سالمت اداري (قانونگرایی ،پاسخگویی ،شفافیت ،سالمت و یكپارشگی) تأکید دارد .شایان ذکر است
که بیشترین رابطه بین سالمت و یكپارشگی با رعایت اخالق و نیین رفتار حرفهاي به مقدار  1/782تأیید گردید.
واژههاي كلیدي :نظارت مالی ،سالمت اداري ،فساد اداري ،تقلب ،استانداردهاي حسابرسی.
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 -1مقدمه
در نغاز هزاره سوم ،دادههاي موجود بیانگر نن است که
بیشتر کشورها با فساد دست به گریباناند ،بی ننكه در برابر نن
مقابلهاي جدي صورت گیرد .نتایج پژوهشهاي انجامشده از
سوي سازمان شفافیت بینالملل در سال  7115بین 008
کشور نشان میدهد که مردم جهان فساد را مسئلهاي بغرنج
میدانند که به شكلی گسترده زندگی ننان را تحتتأثیر قرار
داده به گونهايکه از هر ده نفر ،یک نفر از مردم جهان رشوه
پرداخت کرده است .گفتنی است این میزان در کشورهاي حوزه
نسیا ه اقیانوسیه افزایش یافته است.
فساد اقتصادي پدیده اي است که در همه جوامع ه اعم از
توسعهیافته و در حال توسعه ه یافت میشود .اما تأثیرات منفی
نن در کشورهاي در حال توسعه بهمراتب بیشتر از کشورهاي
توسعه یافته است .در بسیاري از این جوامع ،فساد هزینه
سنگینی به بار مینورد بدین بیان که عملكرد بازارهاي نزاد را
دشار اختالل میکند باعث کندي روند توسعه اقتصادي
میگردد و همچنین سبب شكلگیري طبقه نوکیسه میشود.
بنابر گفته فارل 0555( 0م) تخمین دقی میزان هزینه تقلب و
مصداقهاي نن دشوار است زیرا اور بسیاري از تقلبها و
سوءاستفادهها کشف نمیشوند و همه موارد کشفشده نیز افشا
نمی گردد و دوم ننكه تأثیر مالی اقدامات مجرمانه نیز قابل
اندازهگیري نخواهد بود .با این همه ،تاکنون پژوهشی انجام
نشده که برنوردي از میزان هزینههاي تقلب و مصادی نن را در
ایران نشان دهد .اما میتوان شواهد دیگري به دست داد که تا
اندازهاي نشان دهنده اهمیت موضوع در ایران باشد .براي نمونه
بر مبناي شاخص فساد مالی در بین  007کشور ه که سازمان
شفا سازي بینالمللی در سال  7115نن را بررسی کرده ه
ایران رتبه  88را به خود اختصاص داده است.
تحقیقات در زمینه تخلفات و کجرويها نشان میدهد که
فساد و تخلفات اداري به شكلی گسترده در بیشتر کشورهاي رو
به رشد وجود دارد .شایان ذکر است برخال تصور بدبینانه
برخی ،روشهاي مؤثري براي مبارزه با فساد و تخلفات اداري و
یا حداقل کردن دامنه نن وجود دارد( .حبیبی)2 ،0725 ،
سازمان شفافیت بینالملل سالهاي متمادي برخی از
کشورها مانند فنالند ،سنگاپور و دانمارک را بهعنوان کشورهایی
با حداقل فساد و درجه بارتري از سالمت و مبارزه با فساد،
رتبهبندي نموده است .این رتبهبندي ها نشان میدهد که
برخی عوامل و سازوکارها ازجمله سازوکارهاي نظارتی منجر به
این وضعیت شده است .بدیهی است که با مطالعه تجربه این
کشورها میتوان دانش موجود در این زمینه را کسب کرد.
این تحقی برنن است تا به دو هد دست یابد:
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 )0بررسی دیدگاه حسابرسان و حسابرسان ارشد و مدیران
مؤسسه حسابرسی مفید راهبر درباره رابطه بین نقش
نظارتی حسابرسان و سالمت نظام اداري
 )7ارایه راهكارها و پیشنهادهاي رزم براي بهبود نحوه
نظارت حسابرسان و جلوگیري از فساد و تقلب در
سازمانها.
با توجه به مطالب بار و دامنه و رشد روز افزون فساداداري
و هزینه هاي نن در جهان ضرورت مبارزه با این پدیده و
ارتقاي سالمت نظام اداري ،بیش ازپیش احساس می شود.و
همچنین با توجه به تصویب اصول  06گانه طرح تحول اداري
محققین را بر نن داشت تا به دنبال بررسی رابطه نقش نظارتی
حسابرسان و ارتقاء سالمت نظام اداري باشد.
سئوال اصلی این تحقی عبارت است از :نیا بین نقش
نظارتی حسابرسان و ارتقاء سالمت نظام اداري کشور رابطه
معنی داري وجود دارد؟
 -2مبانی نظري مروري بر پیشینه پپوهش
 سالمت اداري
براي مشخص شدن مفهوم سالمت اداري بهتر است ابتدا واژه
فساد را ه که نقطه مقابل نن است ه تعریف کنیم.
تعریف فساد :فساد پدیدهاي بسیار گسترده و داراي ماهیتی
شند وجهی است .تعاریف فساد بسته به رشته و سازوکارهایی
که براي توضیح نن به کار میرود ،متفاوت است .واژه فساد
برگرفته از فعل رتین «رومپر»  7بهمعناي «شكستن» است.
بنابراین در فساد ننچه میشكند یا نقض میشود ،ممكن است
رفتار اخالقی یا شیوة قانونی و یا مقررات اداري باشد( .خضري،
)05 ،0780
فساد ،عملی غیراخالقی ،غیرقانونی و تقلبنمیز است که
یک یا شند نفر با هد کسب منافع نامشروع نن را انجام
میدهند .در برخی از کتب علمی واژه فساد این شنین تعریف
شده است« :نادرستی و کردار خال قانون افرادي که در مسند
قدرت  7و مسئولیت و اختیار  6قرار دارند ».این واژه در فقه و
قانون مدنی بدین معانی است :عدمانجام تعهد یا تأخیر در انجام
تعهد ،ظهور خال ننچه شرط شده و یا ظهور خال ننچه
توصیف شده است( .مردانی)51 ،0725 ،
در ماده ( )0از فصل اول «قانون ارتقاي سالمت نظام اداري
و مقابله با فساد» واژه فساد بدینگونه تعریف شده است :فساد
عبارت است از هرگونه فعل یا ترک فعلی که توسط هر شخص
حقیقی یا حقوقی به صورت فردي ،جمعی یا سازمانی که عمداً
و با هد کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا
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غیرمستقیم براي خود یا دیگري ،با نقض قوانین و مقررات
کشوري انجام پذیرد ،یا ضرر و زیانی را به اموال ،منافع ،منابع
یا سال مت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید
نظیر ،ارتشا ،اختالس ،تبانی ،سوءاستفاده از مقام یا موقعیت
اداري ،سیاسی ،امكانات یا اطالعات ،دریافت و پرداختهاي
غیرقانونی از منابع عمومی و انحرا از این منابع به سمت
تخصیصهاي غیرقانونی ،جعل ،تخریب یا اختفاي اسناد و
سواب اداري و مالی.
فساد را میتوان از یک منظر در دو سطح طبقهبندي کرد:
 )0مفاسدي که عمدتاً ازسوي نخبگان سیاسی ،کارمندان
عالیرتبه و مقامات ارشد دولتها انجام میگیرد
 )7مفاسدي که ازسوي کارمندان رده پایین به صورت
رشوههاي عمومی و کارسازيهاي غیرقانونی با بخش
خصوصی و جامعه انجام میپذیرد.
بررسیهاي تجربی نشان می دهد که فساد اداري در
ردههاي میانی و پایین نظام اداري تا حد زیادي به میزان فساد
در بین سیاستمداران و کارمندان عالیرتبه بستگی دارد.
همشنین در محیط سیاسی فاسد ،کارمندان ردههاي میانی که
مرتكب فساد اداري میشوند ،کمتر نگران کشف جرم هستند
زیرا غالباً میان مسؤورن رده بار و مدیران میانی ،نوعی تبانی
براي ششمپوشی متقابل وجود دارد( .مردانی)05 ،0725 ،
منشأ فساد :ریشه فساد را باید در عوامل برونسازمانی و
درونسازمانی جست .منشأ درونی فساد ،مدیران و کارکناناند و
منشأ بیرونی نن نیز نهادهایی هستند که با سازمان ما در
ارتباط اند .درخصوص منشأ درونی باید گفت فسادي را که ناشی
از عملكرد مدیریت سطح باري سازمان است ،نمیتوان با
کنترلهاي داخلی پوشش داد زیرا خودِ مدیریت ،کنترلهاي
داخلی را وضع کرده و از همین رو بهراحتی میتواند ننها را
نادیده انگارد .از این روي ،براي کشف این نوع تقلب و
پیشگیري از نن حتما باید از نهادهاي نظارتی بیرونی کمک
گرفت .سازمان حسابرسی و حسابرسان عضو جامعه حسابداران
رسمی ،ازجمله همین نهادهاي نظارتی به شمار مینیند( .جی
جک بولونا)77 :80 ،
با توضیحاتی که درباره فساد اداري گفته نمد ،مفهوم
سالمت اداري اندکی نشكارتر شد .سالمت اداري عنوان و
واژه اي است عام که در برابر فساد اداري به کار میرود
در واقع سالمت بدین معناست که در ارگانیسم و سیستم
 ،بیماري و نارسایی وجود نداشته باشد.فساد اداري مقولهاي که
رشد و توسعه اکثر کشورها بهخصوص کشورهاي جهانسوم را
به طور جد با مشكل مواجه ساخته است.

پروفسور مایلز در سال 0505سالمت سازمانی را تعریف ،و
ضمن ارائه طرحی براي سنجش سالمت سازمانها تاکید نمود
که هر سازمانی ه بهخصوص سازمانهاي مهم و استراتژیک ه
همیشه سالم نخواهند ماند .از دیدگاه وي و بسیاري از
دانشمندان ،سازمان سالم داراي دو ویژگی است:
 )0مبادله اطالعات در شنین سازمانهایی قابلاعتماد بوده
و ازسویی وجود خالقیت و بالندگی و انعطا در ننها
نیز غالبا فراهم است.
 )7یگانگی و تعهد جزو اهدا این سازمان بوده و حمایت
داخلی ترس و تهدید در افراد نن مجموعه وجود
ندارد زیرا ترس و تهدید به ارتباط خوب و سالم نسیب
زده و حفاظت و حراست از خود جایگزین توجه و
عالقه به سازمان میشود.
دکتر ریدن نیز در خصوص سالمت اداري و سازمانی
مینویسد :سالمت سازمانی ،توانایی سازمان براي انجام وظایف
به شكل مؤثر است ،از سویی دیگر ،سالمت سازمانی تواناییهاي
سیستم را براي رشد و شكوفایی و بالندگی بهبود میبخشد .در
یک دستگاه سالم مدیرانی باسواد و متعهد و کارکنانی
وظیفهشناس با روحیه بار وجود دارد که کار خود را دوست
دارند و موجب پویایی سازمان خود میشوند) Pallavi ،2011( .
 شاخصهاي سالمت اداري
پروفسور مایلز شاخصهاي سالمت نظام اداري را شهار شیز
میداند:
 پاسخگویی،-

شفافیت،
قانونگرایی
سالمت و یكپارشگی.

پاسخگویی عبارت است از :مسئولیتپذیري و گزارشدهی
دستگاهها درباره عملكردشان .مسؤورن باید درخصوص ارائه
خدمات به مردم یا نمایندگان ننها و یا مشتریان خود متعهد
باشند .پاسخگویی ،سازمانها را وادار میکند تا براي موفقیت
بیشتر در نینده ،هد گذاري کنند .این اهدا  ،تعهدات
اعالمشده و استانداردهاي ارائه خدمات را نشان میدهند .بهطور
خالصه ،پاسخگویی گزارش عملكرد در فاصلههاي منظم در
مقابل اهدا ِ وضعشده است.
شفافیت بهمعناي افزایش نگاهی مردم از تصمیمها و
سازوکارهاي داخلی دولت است بدین معنا افراد باید از
سیاستها و اقدامات دولت نگاهی داشته باشد و در هنگام بروز
مشكالت یا داشتن شكایات باید بهخوبی بدانند که به کجا
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مراجعه کنند .براي ایجاد رابطه مطلوب بین دولت و مردم و
تحق هد یادشده ،رعایت اصول «نزادي اطالعات» و «ح
نگاه شدن» امري ضروري است .در این راستا باید نگرش
مسؤورن تغییر کند و در فرهنگ و رفتار نظام اداري نیز تغییرات
رزم صورت گیرد.
سالمت و یكپارچگی بهمعناي استفاده از قدرت عمومی
براي منفعت عمومی است .این عنصر محور اساسی مبارزه با
فساد است .مفهوم سالمت ،پیشنهاد دهنده شیوههاي مثبت و
فعال است و برمبناي نن در واقع قبل از اینكه بهدنبال طرحهایی
براي مبارزه با فساد باشیم ،بهتر است در مسیر سالمت نظام
اداري حرکت کنیم و گروههاي مختلف براي پیشگیري و
مبارزه با فساد را گردنوري کنیم
قانونگرایی عبارت است از :الزام به رعایت کلیه قوانین و
مقررات موضوعه از مبادي داراي صالحیت)Pallavi ،2011( .
 جایگاه حسابرسی در نظام سالمت اداري
حسابرسان تا پیش از جهانی شدن موضوع فساد ،محدوده
وظایف خود را اعتباربخشی به صورتهاي مالی میدانستند ،اما
امروزه با توجه به مسئولیت اجتماعی که مهمترین وظیفه
5
حسابرسان به شمار می رود ،انجمن حسابداران خبره انگلستان
و نمریكا  0بازنگري در تعاریف و مفاهیم قبلی در حوزه
حسابداري و حسابرسی را در دستورکار قرار دادهاند.
بر این اساس ازجمله مهمترین وظایف حرفه حسابرسی ه
همانند بسیاري از حرفهها ه خدمترسانی به جامعه است.
بدیهی است بقاي این حرفه نیز در گرو توانایی برنوردن
خواستهاي است که جامعه از نن انتظار دارد .بنابراین با تغییر
در خواستهها (یا اهمیت ننها) ،حرفه حسابرسی نیز باید خود را
با نن هماهنگ سازد.
بهطورکلی نظارت در یک طبقهبندي به شهار دسته تقسیم
میشود:
 )0نظارت قبل از عمل :اینگونه نظارت قبل از اجرا ،در
وضع قوانین و مقررات انجام مىپذیرد تا قانون از
سالمت رزم برخوردار شده و زمینه اجرایى نن فراهم
شود.
 )7نظارت در حین خرج :نظارتى است که در زمان اجراى
برنامه و مأموریت ،برابر شرح وظایف انجام میگیرد تا
قانون و مأموریت محوله بهدرستی به اجرا درنید.
 )7نظارت بعد از خرج :پس از دو مرحله یادشده ،میباید
براي به دست نوردن نتایج مطلوب ،قانون و پروژه
کامال و با دقت ارزیابی شود.
 )6نظارت فوقالعاده :زمامدار یا مسئول یا دستگاه نظارت
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باید بر امورى که نیازمند کنترل و بازرسى است،
نظارت داشته باشد.
گفتنی است از بعدي دیگر ،نظارت را میتوان به دو دسته
نظارت مالی و نظارت عملیاتی تقسیم کرد .از میان انواع
گفتهشده ،نوعی از نظارت مالی ،نظارت بعد از خرج و نظارت
فوق العاده ،وظیفه حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی است.
افزایش اهمیت تأثیر تقلب و مصداقهاي نن (ازجمله فساد
مالی ،پولشویی و رشوه) بر اقتصاد جوامع و درنتیجه نیاز
روزافزون به برخورد با ننها ،درخواست از حسابرسان را براي
کمک به کشف این موارد افزایش داده است( .خانی)77 :80 ،
سقوط شرکتهاي بزرگ مانند انرون صرفا داستان یک
شرکت ورشكسته نیست ،بلكه داستان یک سیستم ورشكسته
است .اساسا سیستم نه بهخاطر بیدقتی ،بلكه تنها بهدلیل فساد
با شكست مواجه میشود )7118 ،Bierman( .شایان ذکر است
که انحرافات مالی در شرکت یادشده عمدتا به علت تحریف
صورتهاي مالی و یا دیگر مصادی فساد بود .این موضوع دهها
مؤسسه حسابرسی بینالمللی را نیز بهسوي بیاعتباري و
نابودي سوق داد
البته این نكته را نباید از نظر دور داشت که حسابرسان
براي نظارت مؤثر بر واحد مورد رسیدگی نیز باید تابع اصول و
قوانینی باشند تا سیستم و سازمان با وجود نظارت ،شاهد وقوع
فساد نباشد.
 شاخصهاي نظارت مالی حسابرسان
اخالق و نیین رفتار حسابداران حرفهاي :مجموعهاي از
اصول بنیادي اخالق و رفتار شامل درستكاري ،واقعبینی،
صالحیت و مراقبت حرفهاي ،رازداري ،رفتار و نداب حرفهاي
است که حسابرسان ملزم به رعایت ننهایند( .علی مدد:85 ،
)06
برنامه ریزي حسابرسی  :انجام کار حسابرسی قبل از ورود
به واحد مورد رسیدگی شروع میشود .حسابرس باید یک طرح
کلی و یک طرح تفصیلی (برنامه حسابرسی) را براي تعیین نوع
و ماهیت ،زمانبندي اجرا و حدود روشهاي حسابرسی ه با
هد انجام بهموقع و اثربخش حسابرسی را ه عملی کند.
(کمیته تدوین استانداردهاي حسابرسی ،استاندارد شماره 711
سازمان حسابرسی)
ارزیابی کنترلهاي داخلی :حسابرس بهمنظور تشخیص و
برنورد خطرهاي تحریف با اهمیت ناشی از تقلب و اشتباه در
صورتهاي مالی و طراحی و اجراي روشهاي حسابرسی ،باید
از واحد مورد رسیدگی و محیط نن (شامل کنترلهاي داخلی)
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شناخت کافی به دست نورد( .کمیته تدوین استانداردهاي
حسابرسی ،استاندارد شماره  705سازمان حسابرسی)
ارزیابی حسابرسان داخلی :ضروري است که جوامع
حرفهاي معتبر و استانداردهاي حرفهاي همواره بر همكاري
حرفه اي بین حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل تأکید
کردهاند .از این رو ،کمیته حسابرسی باید توانمنديهاي واحد
حسابرسی داخلی و کافی بودن منابع نن را کانون توجه خود
قرار دهد( .بیاتی و دیگران )50 :51 ،درنتیجه حسابرس مستقل
میباید فعالیتهاي این واحد و تأثیر نن بر روشهاي حسابرس
مستقل را ارزیابی کند( .کمیته تدوین استانداردهاي حسابرسی،
استاندارد شماره  001سازمان حسابرسی)
 الزامات قانونی نظارت و گزارشگري تقلب ازسوي
حسابرسان در ایران
وظیفه نظارتی و گزارشگري حسابرسان درخصوص تقلب ،در
قوانین مختلفی نمده است ازجمله:
در ماده ( )050قانون تجارت تكالیفی براي بازرس و
حسابرس درخصوص گزارشگري تقلب عنوان شده است.
تبصره ( )7ماده (" )0قانون ارتقاي سالمت نظام اداري و
مقابله با فساد" نمده است دستگاههاي نظارتی ،بازرسان قانونی
شرکت ها و مؤسسات و وزارت امور اقتصادي و دارایی ،موظفاند
تخلفات را به هیأت مذکور در صدر ماده اعالم کنند.
 ماده (" )5قانون ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابلهبا فساد" وزارت امور اقتصادي و دارایی را مكلف
کرده است در اجراي وظایف قانونی خود ،به اعمال
نظارت بر فعالیتهاي اقتصادي اشخاص حقیقی و
حقوقی اقدام ،و هرگونه سوء جریان را به همراه
پیشنهادهاي اصالحی به مراجع ذيربط منعكس
نماید.
 ماده (" )06قانون ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابلهبا فساد" بازرسان ،کارشناسان رسمی ،حسابرسان و
حسابداران ،ممیزین ،ذيحسابها ،ناظرین و سایر
اشخاصی که مسؤول ثبت یا رسیدگی به اسناد ،دفاتر
و فعالیتهاي اشخاص حقیقی و حقوقی ه در حیطه
وظایف خود ه هستند ،موظف کرده است در صورت
مشاهده هرگونه فساد موضوع این قانون ،شنانچه
ترتیباتی در قوانین دیگر نباشد ،مراتب را به مرجع
نظارتی یا قضایی ذيصالح اعالم نمایند

 چشمانداز تاریخی رابطه نظارت حسابرسان و افزایش
سالمت اداري
کنفرانس بینالمللی ضدفساد از دهه  0581هر دو سال
یکبار با شعار قیام عمومی علیه فساد برگزار میشود که در نن
بین نمایندگان بیش از صد کشور جهان درباره دیدگاههاي
مبارزه با فساد به تبادل اطالعات میپردازند .در کشور ما نیز
پس از پیروزي انقالب و بعد از جنگ تحمیلی پیشگیري و
مبارزه با فساد مد نظر مقامات عالیرتبه نظام بوده به
گونهايکه با صدور فرمان هشت مادهاي رهبر معظم انقالب در
تاریخ  87/7/01رؤساي قواي سهگانه در مبارزه با فساد اداري
برنامههاي منسجمی را پیگیري میکنند .همچنین طرح و
ریحه الحاق دولت جمهوري اسالمی ایران به کنوانسیون
سازمان ملل براي مبارزه با فساد در  86/6/07در دستورکار قرار
گرفت .در سال  85نیز طرح تحول نظام اداري در ده برنامه
تصویب رسید طرحی که برگرفته از متن سیاست هاي کلی
نظام اداري (ابالغی مقام معظم رهبري) ،سند ششمانداز و
قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی به
تصویب رسید( .رستمی . )76 :82،رزم به ذکر است در
تحقیقات گذشته به صورت همزمان رابطه نظارت حسابرسان و
سالمت اداري مورد بررسی قرار نگرفته است .اما ننچه واضح
است این است که با مرور الزامات قانونی نظارت و گزارشگري
حسابرسان ،اهمیت نقش حسابرسان در جلوگیري از فساد و
ارتقاي سالمت نظام اداري نشكار میشود( .نادریان و دیگران،
)77 :85
 -3مدل مفهومی پژوهش
از ننجاکه در تحقیقات گذشته به صورت همزمان رابطه
نظارت حسابرسان و سالمت اداري مورد بررسی قرار نگرفته،
مدل مفهومی زیر بر پایه مبانی نظري ،براي نحوه رابطه بین
متغیرهاي یادشده ارایه میگردد:
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مدل مفهومی پژوهش
 -4فرضیههاي پژوهش
فرضیه  :1بین رعایت اخالق و نیین رفتار حرفهاي توسط
حسابرسان و ارتقاي سالمت نظام اداري رابطه معناداري وجود
دارد.

تعداد نمونه نماري براي توزیع پرسشنامه در سطح اطمینان 55
درصد ،برابر با  01نفر بهدست نمد:

فرضیه  :2بین برنامه ریزي کاري حسابرسان و ارتقاي سالمت
نظام اداري رابطه معناداري وجود دارد.

=60

فرضیه :3بین ارزیابی سیستم کنترل داخلیِ واحد تحت
رسیدگی و ارتقاي سالمت نظام اداري رابطه معناداري وجود
دارد.
فرضیه  :4بین ارزیابی کار حسابرس داخلیِ واحد تحت
رسیدگی و ارتقاي سالمت نظام اداري رابطه معناداري وجود
دارد.

=N

در این فرمول:
برنورد نسبت صفت متغیر P:
( )z α/2-0950مقدار متغیر نرمال واحد متناظر با سطح
اطمینان  55درصدz:
مقدار اشتباه مجاز :
حجم جامعه محدود N:

 -5روششناسی پژوهش
از ننجاکه هد ما تعیین روابط میان متغیرهاي نظارت
حسابرسان و سالمت اداري است ،تحقی پیشرو از نظر هد ،
تحقیقی کاربردي است ،اما از نظر نحوه گردنوري اطالعات،
توصیفی و از نوع همبستگی میباشد .پس از جمعنوري دادهها
و اطالعات از طری پرسشنامه براي بررسی رابطه بین متغیرها
و نزمون فرضیهها از نرمافزارهاي نماري  SPSSاستفاده شده
است .ابزا ر اصلی گردنوري اطالعات پرسشنامه است .بر این
اساس براي متغیرهاي مورد بررسی نظارت حسابرسی،
شکلیستهاي مورد تأیید سازمان حسابرسی مندرج در
دستورالعمل حسابرسی نشریه شماره  051مورد استفاده قرار
گرفته و براي متغیرهاي مورد بررسی سالمت اداري نیز از
شکلیستهاي مورد تأیید سازمان حسابرسی مندرج در نشریه
مدیریت خطر تقلب در کسب و کار ،استفاده شده است.
جامعه نماري تحقی  ،حسابرسان ،حسابرسان ارشد و
مدیران مؤسسه حسابرسی مفید راهبر هستند که تعداد ننها
بالغ بر  051نفر است .با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران،

33

براي تجزیه و تحلیل دادهها از توزیع فراوانی ،نمودار،
میانگین انحرا معیار استفاده شد که ابزار اصلی براي انجام
این کار نرمافزار  spssبوده است .براي جمعنوري اطالعات در
بخش مبانی نظري تحقی  ،از منابع کتابخانهاي ،مقارت و
اینترنت استفاده شده است .بهمنظور گردنوري دادهها و
اطالعات براي تجزیه و تحلیل ،از پرسشنامه استفاده گردید.
پرسشنامه مذکور شامل دو بخش عمده است:
نامه همراه :در این بخش هد از گردنوري دادهها (به
وسیله پرسشنامه و ضرورت همكاري پاسخدهنده در عرصه
داده هاي مورد نیاز ،بیان شده است .براي این منظور بر
ارزشمند بودن دادههاي حاصل از پرسشنامه تأکید گردید تا
پاسخدهنده بهطور مناسب به سؤالها پاسخ دهد.
سؤالهاي (گویهها) پرسشنامه :این بخش شامل  5پرسش
مربوط به مشخصات عمومی پاسخدهنده و  60پرسش تخصصی
مربوط به فرضیههاي تحقی است که  75سؤال مربوط به
ارزیابی متغیرهاي مؤثر بر نظارت حسابرسان است و  02سوال
نیز مربوط به شاخصهاي سالمت اداري است.
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براي طراحی پرسشنامه نامه از طیف پنج گزینهاي لیكرت
استفاده شده است که یكی از رایجترین مقیاسهاي اندازهگیري
است .شكل کلی و امتیازبندي این طیف براي سؤارت بدین
صورت است:
خیلی زیاد

زیاد

متوسط

كم

خیلی كم

5

6

7

7

0

مورد نظر را اندازه گیرد .اهمیت این موضوع از نن روست که
اندازهگیري نامناسب ،هر تحقیقی را بیارزش میکند .در
خصوص محتواي سؤالها ،از نظرهاي اصالحی تعدادي از
صاحبنظران (مدیران و حسابرسان ارشد) نیز استفاده شد.
درنتیجه هرگونه اشكال و ابهام موجود در نحوه بیان سؤالها
رفع شد تا پرسشنامه اعتبار بیشتري یابد.
 -6نتایج پژوهش

تخصیص سؤارت به مؤلفههاي مدل مفهومی طب جدول زیر
صورت گرفته است:

ردیف ابعاد مدل

0

7

سؤاالت

مؤلفهها

مربوط

اخالق و نیین رفتار حرفه اي
حسابرسان
نظارت
حسابرسان برنامه ریزي کاري حسابرسان
مستقل ارزیابی سیستم کنترل داخلی

سالمت
اداري

جمع

0-0

0

05-2

5

77-00

8

ارزیابی حسابرس داخلی

75-76

0

قانونگرایی

77-71

7

پاسخگویی

70-77

6

شفافیت
سالمت و یكپارشگی

61-72
60-60

6
0
60

جمع

در این تحقی بهمنظور تعیین پایایی نزمون ،از روش
نلفاي کرونباخ استفاده گردیده که براي سؤارت متغیرها
بهترتیب  %81براي نظارت حسابرسان و  %20براي سالمت
اداري به دست نمد .این روش براي محاسبه هماهنگی درونی
ابزار اندازهگیري که خصیصههاي مختلف را اندازهگیري میکند،
به کار میرود.
مقدار آلفاي كرونباخ براي پرسشنامهها به تفكیك

توزیع فراوانی پاسخ دهندگان براساس سن
درصد فراوانی

فراوانی

سن

%71

05

71-75

%68

76

75-70

%00

8

61-70سال

%0

7

باري  61سال

%011

51

جمع كل

توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت
درصد فراوانی

فراوانی

جنسیت

%50

68

مرد

%6

7

زن

%011

51

كل

توزیع فراوانی پاسخدهندگان برحسب پست سازمانی
درصد فراوانی

فراوانی

پست سازمانی

%0

7

مدیر حسابرسی

%71
%06

05
77

حسابرس
حسابرس ارشد و سریرست

%011

51

كل

توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب تحصیالت
درصد فراوانی

فراوانی

تحصیالت

1

1

دیپلم

تعداد

مقدار الفاي

1

1

فوقدیپلم

سؤاالت

كرونباخ

%87

60

کارشناسی

نظارت حسابرسان مستقل

51

75

%81

%08

5

کارشناسی ارشد و بارتر

سالمت اداري

51

02

%20

%011

51

كل

متغیرها
تعداد
متغیر

پرسشنامه
تكمیلشده

مفهوم روایی به معناي «درست و صحیح بودن» است
مقصود از روایی نن است که ابزار اندازهگیري بتواند خصیصه
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توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب تجربه و سابقه
كاري
درصد فراوانی

فراوانی

تجربه و سابقه كاري

%70

07

 5 -1سال

%61

71

01 -5سال

%70
%8

07
6

05 -01سال
باري  05سال

%111

51

كل

متغیر
حسابرسان
ارزیابی کار حسابرس
داخلی واحد تحت
رسیدگی
ارزیابی سیستم کنترل
داخلی
كل پرسشنامه

در این قسمت بهمنظور بررسی فرضیات ،ابتدا از نزمون
کولموگرو ه اسمیرنو براي نشان دادن توزیع دادهها مورد
استفاده قرار گرفته و سپس با توجه به نرمال بودن توزیعها از
نزمونهاي نماري پارامتریک ه همچون ضریب همبستگی
پیرسون ه استفاده شده است .
تحلیل یافتههاي پژوهش
آزمون نرمال بودن داده هاي تحقیق (كولموگروف -
اسمیرنوف)
 : H0دادهها نرمال است (دادهها از جامعه نرمال نمدهاند)
 : H1دادهها نرمال نیست (دادهها از جامعه نرمال نیامدهاند)
اگر مقدار سطح معناداري بزرگتر از مقدار خطا باشد ،فرض
صفر را نتیجه میگیریم و درصورتیکه مقدار سطح معناداري
کوشکتر از خطا باشد ،فرض یک را نتیجه میگیریم.

است

  0.05 

  0.05  H1

< )IF Sig. (2-tailed

معناداري)

خطا)

فرضیه

قانونگرایی

19705

1915

H0

نرمال
است

سطح معناداري

پاسخگویی

19017

1915

H0

نرمال
است

19110

شفافیت

19715

1915

H0

نرمال
است

سالمت و یكپارشگی

19128

1915

H0

نرمال
است

19151

1915

H0

19020

1915

H0

89

15250

1515

H0

نرمال

> )IF Sig. (2-tailed

گیري

رعایت اخالق و نیین
رفتار حرفهاي
برنامهریزي کاري

19002

1915

H0

نرمال
است

 : H0بین رعایت اخالق و نیین رفتار حرفهاي توسط
حسابرسان و ارتقاي سالمت نظام اداري رابطه معناداري
وجود ندارد.
 : H1بین رعایت اخالق و نیین رفتار حرفه اي توسط
حسابرسان و ارتقاي سالمت نظام اداري رابطه معناداري
وجود دارد:

تأیید

نرمال
است
نرمال

19815

1915

H0

نرمال
است

توسط حسابرسان و ارتقاي سالمت نظام اداري رابطه معناداري
وجود دارد.

نتیجه

متغیر

است

فرضیه فرعی اول :بین رعایت اخالق و نیین رفتار حرفهاي

H0

( Sigسطح ( αمقدار

معناداري)

خطا)

فرضیه

گیري

بنابراین از ننجاکه همه متغیرها نرمالاند ،باید از
نزمونهاي پارامتریک استفاده کرد .درنتیجه از نزمونهاي
نماري پارامتریک همچون ضریب همبستگی پیرسون استفاده
میشود.
در این پژوهش با شهار فرضیه روبهروییم که درپی مینید.

آزمون نرمال بودن (كولموگوروف -اسمیرنوف) براي ابعاد
تحقیق

( Sigسطح ( αمقدار

تأیید

نتیجه

مقدار
خطا
1915

رابطه معنادار وجود دارد
  0.05  H0:

نتیجه
وجود رابطه
معنادار

مقدار ضریب
همبستگی
19057

< Sig. (2-tailed) = 0.001

از ننجاکه مقدار سطح معناداري ( )Sigاز مقدار خطا ()α
کمتر است ،درنتیجه فرضیه  H1تأیید میشود .به بیانی دیگر،
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بین رعایت اخالق و نیین رفتار حرفهاي توسط حسابرسان و
ارتقاي سالمت نظام اداري رابطه معناداري برقرار است یعنی
در سطح اطمینان  % 55ارتباط معناداري بین این دو متغیر
وجود دارد .ضریب همبستگی بین دو متغیر نیز  19057بهدست
نمد که این حاکی از رابطه مستقیم بین دو متغیر است.

 : H0بین ارزیابی سیستم کنترل داخلی واحد تحت رسیدگی و
ارتقاي سالمت نظام اداري رابطه معنی داري وجود ندارد
 : H1بین ارزیابی سیستم کنترل داخلی واحد تحت رسیدگی و
ارتقاي سالمت نظام اداري رابطه معنی داري وجود دارد

 H0

فرضیه فرعی دوم :بین برنامهریزي کاري حسابرسان و
ارتقاي سالمت نظام اداري رابطه معناداري وجود دارد.

 : H0بین برنامه ریزي مالی حسابرسان و ارتقاي سالمت نظام
اداري رابطه معناداري وجود ندارد
 : H1بین برنامه ریزي مالی حسابرسان و ارتقاي سالمت نظام
اداري رابطه معناداري وجود دارد
H0



IF Sig. (2-tailed) >   0.05

  0.05  H1
رابطه معنادار وجود دارد :

  0.05  H0
سطح معنادري
19177

مقدار
خطا
1915

وجود رابطه
معنادار

  0.05 

رابطه معنادار وجود دارد :

< )IF Sig. (2-tailed

< Sig. (2-tailed) = 0.007

  0.05  H0
سطح معناداري
19112

مقدار

نتیجه

خطا
1915

وجود رابطه
معنادار

مقدار ضریب
همبستگی
19067

< )IF Sig. (2-tailed

< Sig. (2-tailed) = 0.023

نتیجه

H1

IF Sig. (2-tailed) >   0.05

مقدار ضریب
همبستگی
19018

از ننجاکه مقدار سطح معناداري ( )Sigاز مقدار خطا ()α
کمتر است ،درنتیجه فرضیه  H1تأیید میشود .به بیانی دیگر،
بین برنامه ریزي مالی حسابرسان و ارتقاي سالمت نظام اداري
رابطه معناداري وجود دارد یعنی در سطح اطمینان %55
ارتباط معناداري بین این دو متغیر برقرار است .ضریب
همبستگی بین دو متغیر نیز  19018بهدست نمد که این
نشاندهنده رابطه مستقیم بین دو متغیر است.
فرضیه فرعی سوم :بین ارزیابی سیستم کنترل داخلیِ
واحد تحت رسیدگی و ارتقاي سالمت نظام اداري رابطه
معناداري وجود دارد.

از ننجاکه مقدار سطح معناداري ( )Sigاز مقدار خطا ()α
کمتر است ،درنتیجه فرضیه  H1تأیید میشود ،به تعبیري
دیگر ،بین ارزیابی سیستم کنترل داخلی واحدِ تحت رسیدگی و
ارتقاي سالمت نظام اداري رابطه معناداري برقرار است یعنی
در سطح اطمینان  % 55ارتباط معناداري بین این دو متغیر
وجود دارد .ضریب همبستگی بین دو متغیر  19067بهدست
نمد که این حاکی از رابطه مستقیم بین دو متغیر است.
فرضیه فرعی چهارم :بین ارزیابی کار حسابرس داخلیِ واحد
تحت رسیدگی و ارتقاي سالمت نظام اداري رابطه معناداري
وجود دارد.

 : H0بین ارزیابی کار حسابرس داخلی واحد تحت رسیدگی و
ارتقاي سالمت نظام اداري رابطه معناداري وجود ندارد
 : H1بین ارزیابی کار حسابرس داخلی واحد تحت رسیدگی و
ارتقاي سالمت نظام اداري رابطه معناداري وجود دارد
H0

  0.05 

> )IF Sig. (2-tailed

H1

  0.05 

< )IF Sig. (2-tailed

رابطه معنادار وجود دارد :

< Sig. (2-tailed) = 0.021

  0.05  H0
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سطح معناداري مقدار خطا
19170

مقدار ضریب

نتیجه

همبستگی

وجود رابطه
معنادار

1915

19001

ضریب همبستگی بین ابعاد مختلف نظارت مالی و ارتقاي
سالمت نظام اداري

ابعاد

و آیین رفتار حرفهاي

رعایت اخالق

حسابرسان

برنامهریزي كاري

  0.05 

< )IF Sig. (2-tailed

 H0
H1

رابطه معنادار وجود دارد :

< Sig. (2-tailed) = 0.019

  0.05  H0

سطح معناداري
19105

مقدار
خطا
1915

نتیجه
وجود رابطه
معنادار

مقدار ضریب
همبستگی
19760

ازننجاکه مقدار سطح معناداري ( )Sigاز مقدار خطا ()α
کمتر است ،درنتیجه فرضیه  H1تأیید میشود .به بیانی دیگر،
بین نظارت مالی حسابرسان و ارتقاي سالمت نظام اداري رابطه
معناداري برقرار است یعنی در سطح اطمینان  %55ارتباط
معنی داري بین این دو متغیر وجود دارد .ضریب همبستگی

89

رسیدگی

  0.05

> )IF Sig. (2-tailed

داخلیِ واحد تحت

 : H0بین نظارت مالی حسابرسان و ارتقاي سالمت نظام اداري
رابطه معناداري وجود.
 : H1بین نظارت مالی حسابرسان و ارتقاي سالمت نظام اداري
رابطه معناداري وجود دارد.

رسیدگی
ارزیابی سیستم كنترل

نظام اداري رابطه معناداري وجود دارد.

داخلیِ واحد تحت

فرضیه اصلی  :بین نظارت مالی حسابرسان و ارتقاي سالمت

ارزیابی كار حسابرس

از ننجاکه مقدار سطح معناداري ( )Sigاز مقدار خطا ()α
کمتر است ،درنتیجه فرضیه  H1تأیید میشود ،به تعبیري
دیگر ،بین ارزیابی کار حسابرس داخلیِ واحد تحت رسیدگی و
ارتقاي سالمت نظام اداري رابطه معناداري وجود دارد یعنی در
سطح اطمینان  %55ارتباط معناداري بین این دو متغیر برقرار
است .ضریب همبستگی بین دو متغیر  19001بهدست نمد که
این نشان از رابطه مستقیم بین دو متغیر است.

بین دو متغیر 19760نیز به دست نمد که این حاکی از رابطه
مستقسم بین دو متغیر است.
بررسی ضریب همبستگی بین ابعاد سالمت نظام اداري و
نظارت مالی حاکی از نن است که بین «سالمت و یكپارشگی»
و « رعایت اخالق و نیین رفتار حرفهاي» بیشترین رابطه به
مقدار  19782وجود دارد.

قانونگرایی

19017

19070

19015

19010

پاسخگویی

19702

19027

19700

19710

شفافیت

19007

19082

19778

19185

سالمت و
یكپارشگی

19782

19012

19015

19011

 -6نتیجهگیري و بحث
با توجه به مدل ارایه شده و نتایج خروجی نرمافزار و
تأثیرات مستقیم متغیرها بر یكدیگر ،میتوان درجه ارتباط بین
هر یک از عوامل نظارت حسابرسان بر ابعاد سالمت اداري را
بدین شرح دانست:
 )0رعایت اخالق و نیین رفتار حرفهاي ،با سالمت و یكپارشگی
در نظام اداري بیشترین ارتباط را دارد .اعتبار هر حرفه ،به
«ارایه خدمات مطلوب به استفادهکنندگان» بستگی دارد.
این امر افزون بر تخصص و مهارت حسابداران حرفهاي ه
که با نموزش مناسب و مستمر ایجاد میشود ه نیازمند
رعایت اخالق و نیین رفتار حرفهايِ حسابرسان نیز هست.
 )7برنامهریزي کاري و ارزیابی سیستم کنترل داخلیِ واحد
تحت رسیدگی حسابرسان ،بیشترین ارتباط را با شفافیت
در نظام اداري دارد که با توجه به تعریف برنامهریزي در
حسابرسی و نتایج حاصل از بررسی سیستم کنترل داخلی،
این امر واضح است.
 )7ارزیابی کار حسابرس داخلیِ واحد تحت رسیدگی نیز
بیشترین ارتباط را با پاسخگویی دارد که با توجه به اینكه
حسابرس داخلی گزارش خود را مستقیما به رییس واحد
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ارایه می دهد ،این امر در افزایش پاسخگویی افراد در نظام
اداري تأثیر دارد.
تحورت جهانی و بینالمللی و شرایط خاص اقتصادي
ایجاب میکند که تشكلهاي حرفهاي ازجمله جامعه
حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی ،به جلوگیري از
کشف و گزارش مناسب فساد و تقلب و مصداقهاي نن توجه
بیشتري نشان دهند .براي این منظور میباید:
 )0استانداردهاي تدوینشده ،براي بهروز رسانی و مدنظر قرار
دادن موضوع تقلب مورد بازنگري قرار گیرد.
 )7بهمنظور برخورد با تقلب در حسابرسی صورتهاي مالی،
کمیته یا بخش مشخصی براي مطالعه و تدوین راهبرد
مناسب تشكیل شود.
 )7براي نشنایی بیشتر افراد حرفه با استانداردها و بهکارگیري
علمی و عملی ،نموزش مناسب و مستمر انجام گیرد.
 )6برکار حسابرسان نظارت بیشتري صورت گیرد تا
استانداردهاي حسابرسی مرتبط با کشف تقلب ه ازجمله
رعایت اخالق حرفه اي و ارزیابی سیستم کنترل داخلی و
حسابرسی داخلی ه به طور کامل رعایت شود.
به نظر ،هر یک از موارد مطروحه ذیل میتوانند در
تحقیقات نتی به عنوان موضوعات پیشنهادي جهت تحقی
مدنظر قرار گیرند:
 )0بررسی رابطه میان الزامات قانونی حاکم بر
مسئولیتهاي حسابرسان و ارتقاء سالمت اداري
 )7بررسی رابطه میان مؤلفههاي فرهنگی حسابرسان و
ارتقاء سالمت اداري
 )7بررسی رابطه میان کنترل کیفیت مؤسسات
حسابرسی و ارتقاء سالمت اداري
 )6بررسی رابطه میان میزان قابلیت اعتماد به گزارشات
حسابرسی و ارتقاء سالمت اداري
 )5بررسی رابطه میان قدرت حرفهاي حسابرسان و
ارتقاء سالمت اداري
 )0بررسی رابطه میان ضمانت اجرایی گزارشات
حسابرسی و ارتقاء سالمت اداري
فهرست منابع
 حبیبی ،نادر ،فساد اداري ،وثقی.0725 ،
 خضري ،محمد ،گزارش پژوهشی علل ایجاد و گسترش
فساد در نظام بانكی کشور ،انتشارات پژوهشكده مطالعات
راهبردي.0780 ،
 مردانی ،بیوک ،سببشناسی تخلفات مالی در دستگاههاي
دولتی و روشهاي جلوگیري از نن ،پایاننامه کارشناسی
















ارشد مدیریت دولتی ،مرکز نموزش مدیریت دولتی واحد
کرمانشاه.0725 ،
کمیته تدوین استانداردهاي حسابرسی ایران ،اصول و
ضوابط حسابداري و حسابرسی ،انتشارات سازمان
حسابرسی.0785 ،
جی .جک بولونا و دیگران ،حسابرسی تقلبات و کارشناسی
مالی دادگاهی ،ترجمه حبیباله تیموري ،تهران ،انتشارات
سازمان حسابرسی ،نشریه .0780 ،088
علیمدد ،مصطفی ،اخالق و نیین رفتار حسابداران حرفهاي،
انتشارات سازمان حسابرسی ،نشریه .0785 ،055
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