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  دهیچک
  

وزارت امور  وسیلهبهکه است حساب عملکرد ساالنه بودجه کل کشور صورت ترین گزارش مالی دولت،مهم مقدمه:
انجـام ایـن    بـراي ی موانـع و مشـکالت   یشود. هدف از پژوهش حاضر، شناسـا تنظیم و ارائه می ،ی تهیهیاقتصادي و دارا

  .استآن  هاينارسایی وظیفه قانونی و ارائه راهکارهایی براي رفع
 هـاي هسـاي ادار ؤجامعه آماري پژوهش شامل ذیحسابان و معاونین ذیحساب استان تهـران، کارشناسـان و ر   روش پژوهش:

ی و وزارت ارتباطـات و فنـاوري اطالعـات اسـت.     یـ دارا امـور اقتصـادي و   وزارت در هـا اداره کل هماهنگی و تلفیق حساب
 یـی آوري شـده اسـت. از روا  جمـع  1392نامـه در سـال   پرسـش  از طریـق  هاي پژوهشآزمون فرضیهمورد نیاز براي هاي داده
تـک   یودنتاسـت  t«آمـاري   فـن نامـه و از  پرسـش  یـایی و پا روایـی  أییـد ت يبـرا  ، بـه ترتیـب،  کرونباخ يآلفا یبو ضر يصور
  پژوهش استفاده شده است. هايیهآزمون فرض يبرا »يانمونه
 نکـردن نامـه، مشـکالت نقـدینگی خزانـه و رعایـت     مبادله دیرهنگـام موافقـت   که دهدنتایج پژوهش نشان می ها:یافته

ثیر أقـوانین و مقـررات مـالی، تـ     نبـودن شـود و شـفاف  ی مـی یهاي مالی نهاخیر در تهیه صورتأمراحل خرج، موجب ت
  ندارد. هاي مالی نهاییصورتخیر در تهیه بر تأ چندانی
عملکـرد محـور،    نظـام و تعریـف   هـا گـزارش  منظمشود با تبادل هاي پژوهش، پیشنهاد میبراساس یافته گیري:نتیجه
تـا از   انجـام شـود  ریـزي دقیقـی   نامه در سه ماهه اول دوره مالی مبادلـه و بـراي منـابع و مصـارف خزانـه برنامـه      موافقت
ی یـ هاي آموزشی و سـوابق اجرا ابتدا دوره خرج،ه یک مقام بتفویض خرج  قبل از  یزجلوگیري شود و نکاري محافظه

  .در نظر گرفته شودوي 
  

  .ییهاي مالی نهاذیحساب، بودجه، گزارش تفریغ بودجه، مراحل خرج، صورت :هاي کلیديواژه
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  مقدمه
  

ــایی و     ــدون شناس ــاب ب ــت ذیحس ــوزه فعالی ــناخت ح ش
ــطالحات     ــیط و اص ــاهیم، مح ــوعات، مف ــی موض بررس
مرتبط با حوزه فعالیـت ذیحسـاب ممکـن نیسـت. زیـرا،      
موضوعات مزبور بخش عمده و اساسـی حـوزه فعالیـت    

هاي ذیحساب با مسئولیتدهد و ذیحساب را تشکیل می
 ،حسـابداري در جهـان  عجین اسـت. ممیـزي حسـاب و    

ن یخ نخســتیســال قــدمت دارد و تــار 6000ک بــه یــنزد
سـال قبـل از    3600مدارك کشف شـده حسـابداري بـه    

ز بـه  یـ ران نینه حسابداري در ایشیپشود. مربوط میالد یم
مـدارك  گـردد.  بـر مـی   شـده هاي تشکیلن تمدنینخست

 حـاکی از قـرن قـدمت،    25دست آمـده بـا   هحسابداري ب
ــرفت ایپ ــش ــش در ای ــن دان ــتان ی ــول داردران باس . در ط

وع و متعــددي بــراي نـ ي حســابداري متهــاخ، روشیتـار 
ي اقتصـادي ابـداع   هاتیاداره امور حکومتی و انجام فعال

ر تحـولی و  یهاي زمان، سازیدر پاسخ به ن ،که ه استشد
و حسـابداري از   حساب زيیمم .)1( تکاملی داشته است

زندگی بشر جدا نبوده بلکه شمارش، عامل مهمی بـراي  
هـاي عملـی   تکاپوي ذهن انسان به حسـاب آمـده و نیـاز   

نظر بـه   .انسان را از بدو پیدایش تاکنون پاسخ داده است
 از حد حافظه افراد فراتر رفته هاکمیت که عملیات واین

 ياحتیاج به ثبت و نگهداري اعداد و ارقام ضرور است،
ــراع در نتیجــه،و  اســت ــم اخت دور از اســت.  شــده عالئ
حسـاب قبـل از خـط و     ،نیست اگـر گفتـه شـود    واقعیت

کندن روي  ،ریزهاز سنگ هانوشتن وجود داشته و انسان
اختـراع   در پـی آن، هـا و  چوب و یا به نخ کشیدن مهـره 

الزم  کردنـد. استفاده میحساب و حسابداري  ازچرتکه 

عمـل   ،اجتماعـات انسـانی   نبا تشکیل اولیبه ذکر است، 
 ی کـه مدارك تاریخهنوز حساب نیز به وجود آمد ولی 

در  ،ي باسـتانی باشـد  هـا روش محاسبات انسـان  مبتنی بر
تـرین مـدرکی کـه امـروز موجـود      قدیمی دست نیست.

هـاي  اي از حسـاب است، الواح پخته گلی است که پاره
حدود سه هزار سال قبـل از   مربوط به النهرینکنان بینسا

  .)2( دهدنشان میرا میالد 
  

  مبانی نظري پژوهش
برنامـه مـالی دولـت اسـت کـه       بودجه کل کشـور: 

بینـی  شـود و حـاوي پـیش   براي یک سال مالی تهیه می
هـا  ها و سایر منابع تأمین اعتبار و بـرآورد هزینـه  درآمد

ها بـه  منجر به نیل سیاست براي انجام عملیاتی است که
شود و از سه قسمت به شرح زیـر  هاي قانونی میهدف

 شود:تشکیل می

 الف. بودجه عمومی دولت

 هاهاي دولتی و بانک. بودجه شرکتب

ج. بودجه مؤسساتی که تحت عنـوانی غیـر از عنـاوین    
  ).3شود (باال در بودجه کل کشور منظور می

 بـه مراحـل تخصـیص منـابع محـدود      بنـدي: بودجه
 هاي نامحدود است.نیاز

هاي ها و سایر وصولیمقایسه درآمد کنترل بودجه:
هــا و ســایر منــابع تــأمین اعتبــار     دولــت بــا درآمــد  

هاي دولتـی از  شده در بودجه مصوب دستگاهبینیپیش
هاي انجام شده بـا اعتبـارات   یک طرف و مقایسه هزینه

  مصوب از طرف دیگر است.
مبلغی است که بـراي مصـرف یـا مصـارف      عتبار:ا

هـاي  هـا و اجـراي برنامـه   معین به منظور نیـل بـه هـدف   
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 .)3رسد (دولت به تصویب مجلس شوراي اسالمی می

نامه: سندي است که شرح عملیات مربـوط  موافقت
دهــد. ایــن ســند بــین بــه بودجــه مصــوب را نشــان مــی

جمهور ریزي و نظارت راهبردي ریاست معاونت برنامه
هـاي اجرایـی مـورد توافـق قـرار      و هر یک از دسـتگاه 

نامه براي بودجـه جـاري (فعالیـت) و    گیرد. موافقتمی
هاي عمرانی جداگانه تهیه و تنظیم و بین دسـتگاه  طرح
  ).4شود (ربط و معاونت مذکور مبادله میذي

تخصیص اعتبار: تعیین حجم اعتباري که براي یـک  
(یک ماهه، سه ماهه، چنـد   دوره معین در طی سال مالی

هـا و عملیـات و   منظور انجام هزینه اجراي برنامهماهه) به
هـاي  هاي مورد لزوم هر یک از دستگاهیا سایر پرداخت

وسـیله کمیتـه   ها، بهاجرایی از محل اعتبارات مصوب آن
  ).5شود (تخصیص، برآورد و تصویب می

ذیحساب: مأموري است که به موجب حکـم وزارت  
اقتصادي و دارایی از بین مسـتخدمین رسـمی واجـد     امور

صالحیت به منظور اعمال نظارت و تأمین همـاهنگی الزم  
هـا و ...  در اجراي مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه

ــن ســمت منصــوب مــی  ــه ای ــادهب از ق.م.ع).  31شــود (م
، نظـارت بـر امـور مـالی    تـوان  وظایف مهم ذیحساب مـی 

، طبـق قـانون   هـا بـر  تنظیم حسابمحاسباتی و نگهداري و 
صـحت و سـالمت    بررسـی  ضوابط و مقـررات مربـوط و  

 بانضمام اسـناد و  هاي مالیارسال صورت امضاء وو  هاآن
 طبـق  ،ربـط مقرر به مراجـع ذي  موعد در ،مدارك مربوط

را بیـان کـرد کـه در نتیجـه آن، گـزارش تفریـغ        مقررات
   .)3( شودبودجه کل کشور تهیه و تنظیم می

یحسابان و مدیران مالی براي انجـام ایـن وظـایف    ذ
توانـد  رو هسـتند کـه مـی   مهم با موانع و مشکالتی روبه

ناشــی از عوامــل درون ســازمانی و یــا بــرون ســازمانی  
هاي مـالی بعضـی از   باشد. گاهی اوقات ارسال صورت

بندي منـدرج  زمان برنامه هاي اجرایی خارج ازدستگاه
هـاي  هاي مالی بـه دسـتگاه  انجام شده یا اصوالً صورت

شـود. بـر   کننـده بودجـه، ارسـال نمـی    صالح کنترلذي
قـانون تفریـغ بودجـه کـل کشـور       4مـاده   1اساس بنـد  

ــس از انقــالب، وزارت امــور اقتصــادي و  ســال هــاي پ
هــا را بــه دارایــی مکلــف اســت فهرســت ایــن دســتگاه

حسـاب عملکـرد سـاالنه بودجـه کـل      ضمیمه صـورت 
راي بررسی و تعقیب موضـوع  کشور تنظیمی هر سال ب

و اقدامات قانونی بـه دیـوان محاسـبات کشـور ارسـال      
کند. این امر باعث تأخیر در تهیه و تنظیم الیحه تفریغ 

شـود.  بودجه و ارسال آن به مجلس شوراي اسالمی می
موقـع و دقیـق بـراي    نکـردن بـه  رسـانی چنین، اطـالع هم

وري بهـره  هاي مالی و کنترل قوه مجریه، ازریزيبرنامه
  ).6کاهد (هاي اجرایی میعملکرد دستگاه

هاي مالی: بودجه داراي یک چرخه چهـار  صورت
اي است که شامل تهیه و تنظیم بودجه، تصویب مرحله

بودجه، اجراي بودجـه و نظـارت بـر بودجـه اسـت. در      
از چرخه بودجه، اطالعـات کسـب شـده     کنترلمرحله 

ی و قابـل  به گیـري اسـت. بـه همـین     انـدازه صورت کم
لحاظ میزان و معیار مؤثر تطبیق نتایج عملیات اجرایـی  

تـرین و  شـده اسـت و آسـان   هاي از پیش تعیینبا برنامه
هـاي مـالی بعـد    ریزي دورهترین مأخذ براي برنامهدقیق

تـرین  کی از مهمهاي مالی یشود. صورتمحسوب می
زمـان بـا اجـراي بودجـه     ابزارهاي کنترلی بوده کـه هـم  

هــاي اجرایــی تهیــه وســیله مســئوالن مــالی دســتگاهبــه
زمـان، مـورد نظـارت و تأییــد    شـود و بـه طـور هـم    مـی 
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  ). 7گیرد (هاي اجرایی قرار میذیحسابان دستگاه
رف هاي مالی، ارقام زیادي است که معدر صورت

هـا، مـورد   هـا اسـت. ایـن داده   دستگاه مالیهاي فعالیت
ــارت  ــع نظ ــتفاده مراج ــوان   اس ــامل دی ــالی ش ــده م کنن

محاسبات کشـور، وزارت امـور اقتصـادي و دارایـی و     
گیري دسـتگاه اجرایـی قـرار    حتی مراجع عالی تصمیم

کـه تجزیــه و تحلیــل  گیــرد. بهتــر اسـت بــراي ایــن مـی 
 هـا بـه  اطالعات مالی مفیـد و کارسـاز باشـد، ایـن داده    

شکل اطالعات قابل درك، مرتبط با یکدیگر و تا حد 
هـاي  امکان مختصر باشد. با استفاده از ارقام و صـورت 

هـاي  تـوان جریـان وجـوه نقـد را در دسـتگاه     مالی مـی 
تـوان تعیـین   تر مـی اجرایی مشخص کرد و از همه مهم

ــت     ــامل دریاف ــد ش ــوه نق ــان وج ــه جری ــرد ک ــا و ک ه
شـــده و تعیـــینهـــا مطـــابق برنامـــه از قبـــل پرداخـــت

  ). 8هاي قانون بودجه بوده یا خیر (بینیپیش
هاي مالی در مجموع هدف از تهیه و تنظیم صورت

  عبارت است از:
هاي دولتی، مسئولین وزارت . آگاهی مدیران دستگاه1

امور اقتصادي و دارایی و دیوان محاسبات کشور و 
به تبع آن مجلس شوراي اسالمی از گزارش تفریـغ  

 )،9بودجه (

هـاي اجرایـی   . کمک به استقرار نظام کنترل دسـتگاه 2
 )، و10(

 ).11بینی بودجه سنوات بعد (. مأخذي براي پیش3

ــغ د   ــه تفری ــه: کلم ــغ بودج ــی  تفری ــه معن ــت ب ر لغ
شــدن اســت و منظــور از تفریــغ بودجــه، ارائــه و  فــارغ

هاي دولت طبق بودجه و برنامه مصـوب  بررسی حساب
ی عم وسیله لیات مالی دولت بهو در واقع حسابرسی کلّ

قــوه مقنّنــه و از طریــق تطبیــق عملیــات انجــام شــده بــا 
شـده، اسـت. تفریـغ    بینـی هـاي پـیش  هـا و برنامـه  هدف

عنوان یکی از ابزارهاي مهم مدیریت عمـومی  بودجه به
جامعه، نقش بسیار مهمی در بازتـاب عملیـات گذشـته    

اي هـ ریـزي ترین منبع اطالعات براي برنامـه دارد و مهم
). بـا تعمـق در قـانون اساسـی مشـاهده      12آینده است (

شود، به روشنی نقـش نظـارت و کنتـرل در اجـراي     می
بودجه در نظر گرفته شده است. قابل ذکر است کـه بـا   
توجه به اهمیت و تأکید بسـیار زیـادي کـه در ادبیـات     
مدیریت دولتی و مالی جدیـد، بـه شـفافیت، کنتـرل و     

شــده اســت، دانســتن و گــویی مســئولین اظهــار پاســخ
ــردم    ــه رســمیت شــناخته شــده م ــوق ب پرســیدن از حق

زمینـه  تـرین پـیش  ). اولین و مهـم 13شود (محسوب می
اي که بدون وجـود  گویی، نظارت است. به گونهپاسخ

کنـد و تـا نظـارتی    گـویی معنـا پیـدا نمـی    نظارت پاسخ
ــه پاســخ نباشــد، نمــی ــراد و نهادهــا را ب گــویی تــوان اف
اي از گــویی داراي مجموعــه  . پاســخ )14فراخوانــد ( 

هایی است کـه بـدون وجـود    زمینهاصول، مبانی و پیش
گـویی مطلـوب   ها، امکان دسترسـی بـه نظـام پاسـخ    آن

ترین این عوامل، نظارت، شـفافیت و  وجود ندارد. مهم
ــر نظــارت اســت (   ــراي تســهیل در ام ). 15اطالعــات ب

هـاي  توجیـه مطابقـت عملکردهـا و توافـق     گوییپاسخ
عمل آمده بین دولـت و مـردم در یـک دوره زمـانی     هب

دهنده ایـن اسـت کـه دولـت در     مشخص است و نشان
استفاده از منابع عمـومی، اسـتانداردهاي مـورد نظـر را     

گـویی همیشـه   ). هر چند پاسخ16رعایت کرده است (
هاي اخیر به دلیل اصـرار  اهمیت داشته است اما در سال

فاده بهینـه از منـابع،   مردم بـه مشـارکت در امـور و اسـت    
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هـاي گروهـی،   توجه به مطالبات مردم و افشـاگري رسـانه  
اي اعتقـاد  گویی اهمیت زیادي پیدا کرده است. عدهپاسخ

گویی، اساس مـدیریت دولتـی اسـت کـه     دارند که پاسخ
هـاي نظـارتی و مـدیریت مـالی بـر اسـاس آن شـکل        نظام
گــویی شــامل  ). عناصــر اصــلی پاســخ  17گیــرد (مــی
دهـی و بـازخورد اسـت کـه     ریزي، نظارت، گزارشبرنامه

هــاي جدیــد یکــدیگر را تقویــت ایــن عناصــر در دولــت
  ).18شود (گویی میکند و موجب بهبود فرایند پاسخمی

  
  پیشینه پژوهش

بررسی علل «محمدزاده و همکاران پژوهشی با عنوان 
هاي مالی اعتبارت تملـک  تأخیر در تهیه و ارسال صورت

هــاي اجرایــی بــه دیــوان اي دســتگاههــاي ســرمایهدارایــی
انجـام داد.  » محاسبات (مطالعه مـوردي در اسـتان زنجـان)   

 نکـردن تهیـه و ارسـال  نتایج پـژوهش آنـان نشـان داد کـه     
اي هـاي سـرمایه  عتبارات تملک داراییهاي مالی اصورت

ــه  ــبات و خزان ــوان محاس ــه دی ــیداري ب ــد م ناشــی از توان
قـوانین   نداشـتن  مشکالت مربوط به اجراي بودجه، انطباق

مقررات مالی بـا مصـادیق عملـی و کـاربردي گـزارش       و
وسـیله یـک   مالی و تصـدي چنـدین پسـت ذیحسـابی بـه     

ــ  ــاب باش ــه    ).19د (ذیحس ــی ب ــالو در پژوهش ــی آق بررس
مشکالت تهیه الیحـه تفریـغ بودجـه در ایـران پرداخـت.      

موقـع  نکـردن بـه  نتایج پژوهش وي نشان داد تهیه و ارسال
یکـی از مشـکالت   هاي مالی اعتبـارات عمرانـی،   صورت

آبادي حجت). مدرسی20است ( تهیه الیحه تفریغ بودجه
ــوان    ــت عن ــی تح ــورت «در پژوهش ــابی ص ــاب ارزی حس

گـویی  کـل کشـور از منظـر پاسـخ     عملکرد ساالنه بودجه
حسـاب عملکـرد سـاالنه بودجـه     ، به نقش صورت»دولت

گویی دولـت پرداختـه اسـت. نتـایج     کل کشور، در پاسخ
پژوهش وي نشـان داد از دیـدگاه هـر دو جامعـه آمـاري      
پاسخ خواهان درون سازمانی و برون سازمانی و در سـطح  

ــان  ــتفاده   95اطمین ــارات اس ــین انتظ ــد، ب ــدگادرص ن کنن
خواهـان) بـا محتویـات اطالعـاتی عملکـرد سـاالنه       (پاسخ

). 21بودجـه کــل کشـور، فاصــله معنـاداري وجــود دارد (   
بررسی نقش «دانشفرد و قزلباش در پژوهشی تحت عنوان 

ــر    ــغ بودجــه در اعمــال نظــارت پارلمــانی ب گــزارش تفری
ــت ــغ بودجــه در  »عملکــرد دول ــه نقــش گــزارش تفری ، ب

هاي آتی دولـت و  ریزيمهکاهش تخلفات دولت، در برنا
گویی دولـت پرداختـه اسـت. نتـایج پـژوهش آنـان       پاسخ

بیانگر وجود رابطه معنادار بـین گـزارش تفریـغ بودجـه بـا      
چنین، بین گویی دولت است. همکاهش تخلفات و پاسخ

هـاي آتـی دولـت،    ریـزي گزارش تفریـغ بودجـه و برنامـه   
در  ). مهـدوي و مــاهر 13رابطـه معنــاداري مشـاهده نشــد (  

بررسی نگـرش مـدیران نسـبت بـه     «پژوهشی تحت عنوان 
کیفیــت گــزارش هــاي مــالی ارائــه شــده (مــورد مطالعــه: 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمـانی اسـتان   

آوردن هــاي مــالی در فــراهم، بــه نقــش گــزارش»فــارس)
اطالعات بـا کیفیـت بـراي کمـک بـه مـدیران در ایفـاي        

هــاي گیــريو تصــمیمگــویی اثــربخش مســئولیت پاســخ
سیاسی، اقتصـادي و اجتمـاعی پرداختنـد. نتـایج پـژوهش      

هـاي  دهد اطالعات ارائـه شـده در گـزارش   آنان نشان می
 بـودن و بـه  فهـم هـاي کیفـی قابـل   مالی تنها داراي ویژگی

هـاي کیفـی   هـا، ویژگـی  بودن است و ایـن گـزارش  موقع
ــوط ــل   مرب ــه، قاب ــداقت در ارائ ــودن، ص ــهب ــودن، مقایس ب

کننـدگی و قابلیـت   بینـی بودن، قابلیـت پـیش  رسیدگیبلقا
  ).22تأییدکنندگی را ندارد (
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  هاي پژوهشفرضیه
هـاي زیـر مطـرح و مـورد     در این پژوهش، فرضـیه 

  آزمون قرار گرفت.
نامـه موجـب تـأخیر    . مبادله دیرهنگام موافقت1فرضیه 

  شود.هاي مالی نهایی میدر تهیه صورت
خزانـه موجـب تـأخیر در    . مشکالت نقدینگی 2فرضیه 

  شود.هاي مالی نهایی میتهیه صورت
نکردن مراحل خرج موجب تأخیر در . رعایت3فرضیه 

  شود. هاي مالی نهایی میتهیه صورت
ــیه  ــفاف4فرض ــالی و   . ش ــررات م ــوانین و مق ــودن ق نب

هـاي مـالی   محاسباتی موجـب تـأخیر در تهیـه صـورت    
  شود.نهایی می

  
  روش پژوهش

  
کــه هــدف اصــلی پــژوهش حاضــر،  نبــا توجــه بــه ایــ

شناسایی موانع و مشکالت ذیحسـابان و مـدیران مـالی    
هـاي مـالی نهـایی در موعـد مقـرر      براي ارائـه صـورت  

هــاي کــاربردي اســت، ایــن پــژوهش از نــوع پــژوهش
هـا و  شود. به لحاظ نحوه گـردآوري داده محسوب می

هاي پیمایشـی و  اطالعات پژوهش حاضر جزء پژوهش
هــاي جــزء پــژوهشهــا، تحلیــل داده بــه لحــاظ شــیوه

شود که در آن با استفاده از فنون توصیفی محسوب می
ــرایط و     ــیف ش ــه توص ــتنباطی، ب ــیفی و اس ــار توص آم

هاي مالی پرداخته خواهد شد و مشکالت ارائه صورت
ها بر حسب مدت زمان بندي پژوهشسرانجام در دسته

هــاي تــک انجــام آن، پــژوهش حاضــر جــزء پــژوهش
هاي مورد نیاز شود که در آن دادهمحسوب میمقطعی 

 1392در یک بازه زمانی محدود طی تیر و مرداد سال 
و  یبا شرکت در جلسات متعدد اداره کل نظـارت مـال  

یـی  و دارا يوزارت امـور اقتصـاد   يهـا یحسـابی امور ذ
  آوري شد. جمع

ــنج گــروه    ــژوهش حاضــر را پ ــاري پ ــه آم جامع
لی مســتقر در . ذیحســابان و مــدیران مــا  1شــامل، 
ــتگاه ــران،   دس ــتان ته ــی اس ــاي اجرای ــاونین 2ه . مع

هــاي ذیحســابان و مــدیران مــالی مســتقر در دســتگاه
. کارشناسان و مسئولین اداره 3اجرایی استان تهران، 

هــاي هــا و روشکــل همــاهنگی، تلفیــق حســاب   
حسابداري وزارت امور اقتصادي و دارایی به عنوان 

حسـاب عملکـرد   متولی اصلی تهیه و تنظیم صـورت 
. کارشناسان و مسـئولین  4ساالنه بودجه کل کشور، 

امور مالی وزارتخانه ارتباطات و فنـاوري اطالعـات   
هـاي  اي بزرگ و گسترده از دسـتگاه به عنوان نمونه

. گـروه حسابرسـی ارتباطـات بـه عنـوان      5اجرایی و 
. بـا  دهـد مـی نماینده دیوان محاسبات کشور تشکیل 

، حجم جامعه آمـاري برابـر   1توجه به جدول شماره 
نفر است که به تفکیک در قالب پـنج گـروه    292با 

  ارائه شده است.
با توجه به پراکندگی جغرافیایی واحـدهاي جامعـه   

هـا در ایـن پـژوهش از    نداشتن به آنآماري و دسترسی
اي بـا تخصـیص متناسـب    گیري تصادفی طبقهفن نمونه

استفاده شد و براي تعیین حجـم نمونـه از رابطـه تعیـین     
هاي کیفی، یعنی رابطه شماره حجم نمونه براي ویژگی

  ، استفاده شد. 1
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پــارامتر نســبت ذیحســابان و  p، 1در رابطــه شــماره 

ــه دیرهنگــام       ــد مبادل ــاور دارن ــه ب ــت ک ــدیرانی اس م
 هـاي مـالی  امه موجب تأخیر در تهیـه صـورت  نموافقت
شود. با توجه به نامعلوم بودن این عامل، براي نهایی می

 5/0که حجم نمونه حداکثر شود مقدار آن را برابر این
، حداکثر خطاي نـوع  αین رابطه گیرند. در ادر نظر می

ــا  ــر بـ ــطح   α/2-1Zو  05/0اول برابـ ــاظر سـ ــدار متنـ مقـ
در جدول توزیع احتمال نرمـال برابـر    975/0داري معنا
96/1 ،d  و حجـم کـل    07/0خطاي مطلق برآورد برابر

نفر در نظر گرفته شد. با در  292برابر  Nجامعه آماري 
گـذاري آن در  نظر گـرفتن مقـادیر ذکـر شـده و جـاي     

نفـر بدسـت    117رابطه حداقل حجم نمونـه الزم برابـر   
آمد. الزم به ذکر است که هـر چنـد در ایـن پـژوهش     

نفر در نظر گرفته شد اما، پس از  117حجم نمونه برابر 
گیـري  نمونـه هـا بـر اسـاس فـن     انتخاب تصادفی نمونـه 

نامـه بـین   اي با تخصیص متناسب و توزیع پرسـش طبقه
ــا، آن ــرده و      5ه ــاري نک ــه همک ــراد نمون ــر از اف  2نف

. لـذا، تحلیـل نهـایی    قابل استفاده نبودنامه دیگر پرسش
نامه و بـر اسـاس   پرسش 7ار گذاشتن ها پس از کنداده

  نامه انجام شد.پرسش 110هاي گردآوري شده از داده
ور کـه اشـاره شـد، در پـژوهش حاضـر از      طـ همان
هـا اسـتفاده   نامه به عنـوان ابـزار گـردآوري داده   پرسش

شد. لذا، الزم است اعتبار آن مورد ارزیابی قرار گیرد. 
نامـه، بایـد روایـی و پایـایی     براي سنجش اعتبار پرسش

ــی آن   ــرار داد. مقصــود از روای ــورد بررســی ق آن را م
اند ویژگی مورد نظر را گیري بتواست که وسیله اندازه

دلیــل آن اســت کــه انــدازه بگیــرد. اهمیــت روایــی بــه
توانــد هــر هــاي نامناســب و ناکــافی مــی گیــريانــدازه

ارزش و نـاروا سـازد. روایـی در    پژوهش علمـی را بـی  
  شود. گیري مربوط میاصل به صحت و درستی اندازه

نامه حاضر از نظرات کارشناسـان  براي طراحی پرسش
حسابرســی اســتفاده شــد و اعتبــار صــوري   و متخصصــان

نامه مورد تأییـد اسـتادان دانشـگاهی قـرار گرفـت.      پرسش
نامه پژوهش حاضر، از ضریب براي بررسی پایایی پرسش

آلفاي کرونباخ استفاده شد که بر اساس نتـایج منـدرج در   
کــه ضــریب آلفــاي و بــا توجــه بــه ایــن 2جــدول شــماره 

 تـر از نامـه بـزرگ  کرونباخ براي تک تـک ابعـاد پرسـش   
  شود. نامه تأیید میاست، پایایی پرسش 7/0مقدار 
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 نامههاي ابعاد مختلف پرسش: ضرایب آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي سؤال2جدول 
  مقادیر آلفا  هاتعداد سوال  نامههاي پرسشابعاد سؤال

  981/0 4  نامهموافقتمبادله دیرهنگام 
  929/0 6  مشکالت نقدینگی خزانه

  934/0 7  نکردن مراحل خرجرعایت
  898/0 5  قوانین و مقررات مالی نبودنشفاف

  933/0  22  نامههاي پرسشکل سؤال
  

هـا،  نامـه در این پژوهش بعـد از گـردآوري پرسـش   
، 1ها رمزگذاري شد و به گزینـه بسـیار کـم امتیـاز     سؤال

و گزینــه  4، زیـاد امتیــاز  3، متوسـط امتیــاز  2کـم امتیــاز  
وسـیله  ها بـه تعلق گرفت. سپس، داده 5خیلی زیاد امتیاز 

آزمـون شـد. بـراي     17نسـخه   SPSSنرم افـزار آمـاري   
فراوانـی   هـاي نمونه آماري، جدولهاي شناخت ویژگی

تک بهـاي  بـه منظـور آزمـون فرضـیه     عـدي، عدي و دو ب
پژوهش بر مبناي مقایسـه میـانگین متغیـر بـا حـد وسـط       
طیــف لیکــرت و بررســی وجــود اخــتالف معنــادار بــین 

ها، با توجه به پذیرش نرمال بودن متغیرها با استناد بـه  آن
اي نمونـه  کتـ  استیودنت tقضیه حد مرکزي، از آزمون 

بندي میزان تأثیر مشـکالت موجـود در تهیـه    و براي رتبه
    هاي مالی نهایی از آزمون فریدمن استفاده شد.صورت

که مقـدار آزمـون در ایـن پـژوهش،     با توجه به آن
در نظر گرفتـه شـد،    3برابر حد میانی طیف، یعنی عدد 

در انجام آزمون هر چهار فرضیه، فرض صـفر و مقابـل   
معناداربودن ، مطرح و آزمون 2ی رابطه شماره آماري یعن

درصـد انجـام    95اختالف میانگین، در سطح اطمینـان  
  شد.

H0: µ ≤ 3                                          ( رابطه (2
     H1: µ > 3 

  هاي پژوهشیافته
  
 110طور که اشاره شـد در پـژوهش حاضـر نظـر     همان

آوري نفر از افراد جامعه آماري بـه عنـوان نمونـه جمـع    
درصـد زن   20گویان مرد و درصد از پاسخ 80شد که 

تـا   25ها بـین  بودند. از این میان حدود یک درصد آن
درصـد   8/11سال،  35تا  31درصد بین  9/10سال،  30

سـال و   45تـا   41صد بـین  در 9/40سال،  40تا  36بین 
ســال ســن داشــتند. بنــابراین،  45درصـد بــیش از   5/35

 45گویان را افراد با سن بـاالي  بیش از یک سوم پاسخ
ســال تشــکیل دادنــد. بررســی ســطح تحصــیالت و      

نشــان  3هــا در جــدول شــماره کــاري آزمــودنیســابقه
سال،  10گویان حداکثر تا درصد پاسخ 10دهد که می

تا  16درصد بین  9/20سال،  15تا  11 درصد بین 8/11
ــال،  20 ــین   9/30س ــد ب ــا  21درص ــال و  25ت  4/26س

سال سابقه کار در این زمینه دارند. در  25درصد باالي 
نفـر   3شود که بررسی سطح تحصیالت نیز مشاهده می

سـال، داراي مـدرك    20از افراد نمونه با سـابقه بـاالي   
اي مدرك دکتـري  نفر دار 3دیپلم هستند و از بین فوق

سال سابقه کـار   25نفر باالي  2سال و  5تر از یک نفر کم
شود که باالترین درصـد مشاهده می دارند. در مجموع نیز
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 گویانسطح تحصیالت پاسخ کار وسابقه : توزیع فراوانی3جدول 
 سابقه کار
  تحصیالت

 5 از ترکم
 سال

 تا 5 بین
 سال 10

 تا 11 بین
 سال 15

 تا 16 بین
 سال 20

 تا 21 بین
 سال 25

 25 باالي
 سال

 مجموع

 دیپلمفوق
0 0 0 0 1 2 3 
0% 0% 0% 0% 9/0% 8/1% 7/2% 

 لیسانس
2 5 8 4  13 11 43 

8/1% 5/4% 3/7% 6/3% 8/11% 0/10% 1/39% 

 لیسانسفوق
1 2 5 19  20 14 61 

9/0% 8/1% 5/4% 3/17% 2/18% 7/12% 5/55% 

 يدکتر
1 0 0 0  0 2 3 

9/0% 0% 0% 0% 0% 8/1% 7/2% 

 کل
4 7 13 23 34 29 110 

6/3% 4/6% 8/11% 9/20%  9/30% 4/26% 0/100% 
  

ارشـد بـا   گویان را افراد داراي مدرك کارشناسیپاسخ
  دهند.سال تشکیل می 16سابقه خدمت باالي 

ر بـ نامـه  به منظور بررسی تأثیر مبادله دیرهنگام موافقت
 4هاي مالی نهایی در ایـن پـژوهش   تأخیر در تهیه صورت
ها پرسیده شدکه نتایج بدست آمـده در  سؤال از آزمودنی
ــماره   ــدول شـ ــت.   4جـ ــده اسـ ــه شـ ــد  3/57ارائـ درصـ

گویان معتقدند که نبود ارتبـاط مـنظم بـراي ارائـه و     پاسخ
درصـد تـا    8/31مـالی تـا حـد زیـاد و      هايتبادل گزارش

هـاي مـالی   حدودي، باعث بروز تـأخیر در تهیـه صـورت   
 5/54شـود.   وسیله مدیران مـالی و ذیحسـابان مـی   نهایی به

اند که نبود نظامی عملکرد ها اظهار داشتهدرصد آزمودنی
محور براي توزیع صحیح اعتبارات تأثیر زیـادي در بـروز   

کـه  الی نهایی دارد. در حـالی هاي متهیه صورت در تأخیر
ــا حــدودي     ــن امــر ت ــد کــه ای حــدود یــک ســوم معتقدن

  تأثیرگذار بوده است.

 6/43تأخیر در ابالغ ضوابط اجـراي بودجـه از دیـد    
ــد حــدود  درصــد پاســخ ــاد و از دی ــأثیر زی ــان ت  42گوی

ــه    ــأخیر در تهیـ ــروز تـ ــطی در بـ ــأثیر متوسـ ــد، تـ درصـ
ریـزي  هاي مالی نهایی داشته اسـت. نبـود برنامـه   ورتص

وسـیله مقامـات   هدفمند مخارج با توجه بـه اعتبـارات بـه   
ها تأثیر زیـاد و  درصد آزمودنی 2/48مجاز خرج از دید 

درصد تا حدودي در بروز تأخیر مؤثر بوده اسـت.   4/36
با محاسبه مجمـوع چهـار متغیـر تـأثیر مبادلـه دیرهنگـام       

درصـد   44شـود کـه حـدود    مشـاهده مـی  نامـه،  موافقت
نامـه  ها معتقدند کـه مبادلـه دیرهنگـام موافقـت    آزمودنی

نهـایی   یمـال  يهـا صـورت  تهیـه  موجب بروز تـأخیر در 
هـا بـر ایـن    درصـد آزمـودنی   5/14کـه  شود در حالیمی

در تهیه باورند که این عامل تأثیر چندانی در بروز تأخیر 
ه میانگین امتیـازات  ندارد. مقایسنهایی  یمال يهاصورت

  هـا امتیـازي بـاالي    دهد که همه شاخصمتغیرها نشان می
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هاي نامه در بروز تأخیر در تهیه صورت: توزیع فراوانی متغیرهاي تأثیر مبادله دیرهنگام موافقت4جدول 
 مالی نهایی

  متغیرها
 بسیار
 کم

 کم
 تا

 زیاد  حدودي
 بسیار
 زیاد

 مجموع
میانگین 

 5از 
منظم براي ارائه و تبادل نبود ارتباط 
  هاي مالیگزارش

1 11 35 53 10 110 55/3 
9/0% 0/10% 8/31% 2/48%  1/9% 0/100% 

نبود نظامی عملکرد محور براي توزیع صحیح 
 اعتبارات

3 10 37 47 13 110 52/3 
7/2% 1/9% 6/33% 7/42% 8/11% 0/100% 

 تأخیر در ابالغ ضوابط اجراي بودجه
5 11 46 37 11 110 35/3 

5/4% 0/10% 8/41% 6/33% 0/10% 0/100% 
ریزي هدفمند مخارج با توجه به نبود برنامه
 وسیله مقامات مجاز خرجاعتبارات به

2 15 40 44 9 110 
39/3 

8/1% 6/13% 4/36% 0/40%  2/8% 0/100% 

 مجموع
3 13 46 41 7 110 45/3 

7/2% 8/11% 8/41% 3/37% 4/6% 0/100% 
  

اند که این امـر حـاکی از تـأثیر بـیش از     کردهکسب  3
نامـه بـر   حد متوسط متغیرهاي مبادله دیرهنگام موافقت

  .استهاي مالی نهایی تهیه دیرهنگام صورت
در راستاي آزمون فرضیه نخسـت پـژوهش مبنـی    

نامه موجب تـأخیر  مبادله دیر هنگام موافقت«بر اینکه 
فرضـیه  » شـود مـی  نهـایی  یمـال  يهـا صـورت در تهیه 

پژوهش به زبان آماري بـه صـورت زیـر و بـر مبنـاي      
  میانگین متغیر بیان شد.

نامـه تـأثیر   فرض صـفر: مبادلـه دیرهنگـام موافقـت    
نهایی  یمال يهاصورتخیر در تهیه چندانی در بروز تأ

  وسیله مدیران مالی و ذیحسابان ندارد. به
نامـه تـأثیر   فرض مقابل: مبادلـه دیرهنگـام موافقـت   

نهـایی   یمال يهاصورتزیادي در بروز تأخیر در تهیه 
  وسیله مدیران مالی و ذیحسابان دارد. به

به زبان آماري فرض صفر و مقابل به صورت رابطه 

   شود.بیان می 3شماره 
  

H0: µ ≤ 3                                          (  رابطه (3
H1: µ > 3 

  

به منظور آزمون فرضـیه پـژوهش، در ابتـدا مجمـوع     
چهار متغیر تشکیل دهنده این عامل محاسبه شد. سـپس،  

اي براي آزمون این متغیرها استیودنت تک نمونه t فناز 
 5استفاده شد. نتایج آزمون این فرضیه در جدول شماره 

که مقدار آماره آزمـون  نشان داده شده است. به دلیل آن
t  بوده و از مقدار  86/5محاسبه شده برابرt  67/1جدول 

درصـد   95تر اسـت لـذا فـرض صـفر آمـاري بـا       بزرگ
گفـت کـه مبادلـه     توانشود. بنابراین، میمیاطمینان رد 

نامه تا حـد زیـادي موجـب تـأخیر در     هنگام موافقتدیر
وسـیله مـدیران مـالی و    بـه نهـایی   یمـال  يهاصورتتهیه 

  شود. ذیحسابان می
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 وهشاي در خصوص فرضیه نخست پژاستیودنت تک نمونه t: نتایج آزمون 5جدول 

  
تعداد 
 گویانپاسخ

انحراف   میانگین
 معیار

مقدار آماره 
  tآزمون 

درجه 
 آزادي

 tمقدار 
  nα(t,-(1جدول 

تأثیر مبادله دیرهنگام 
 نامهموافقت

110  4500/3 80480/0 864/5 109 67/1 

  
ی خزانه در به منظور بررسی تأثیر مشکالت نقدینگ

هـاي مـالی نهـایی در ایـن     صـورت بروز تأخیر در تهیه 
ها پرسیده شـد کـه نتـایج    سؤال از آزمودنی 6پژوهش 

  بدست آمده به شرح زیر است.
 ،شـود مـی  مشـاهده  6 شـماره  جـدول  در که همانطور

ها معتقدند که نبود بانک اطالعاتی درصد آزمودنی 5/44

داري کـل  خزانه هاي اجرایی ومنظم و برخط بین دستگاه
 يهـا صـورت کشور تا حد زیادي منجر به تأخیر در تهیـه  

شـود.  وسیله مـدیران مـالی و ذیحسـابان مـی    بهنهایی  یمال
ــا  درصــد پاســخ 36حــدود  ــن موضــوع را ت ــان ای گوی

انـد. نبـود رویـه هدفمنـد     بی کـرده حدودي مؤثر ارزیـا 
   هاي اجرایی،براي تخصیص بهینه اعتبارات بین دستگاه

  

 هاي مالی نهاییتهیه صورتدر : توزیع فراوانی تأثیر متغیرهاي مشکالت نقدینگی خزانه در بروز تأخیر 6جدول 

  متغیرها
 بسیار
 کم

 کم
 تا

 زیاد  حدودي
 بسیار
 زیاد

 مجموع
میانگین 

 5از 
نبود بانک اطالعاتی منظم و برخط بین 

  کشورداري کل هاي اجرایی و خزانهدستگاه
2 19 40 36 13 110 35/3 

8/1% 3/17% 4/36% 7/32% 8/11% 0/100% 
نبود رویه هدفمند براي تخصیص بهینه 

 هاي اجرایی اعتبارات بین دستگاه
2 16 45 40 7 110 31/3 

8/1% 5/14% 9/40% 4/36% 4/6% 0/100% 
کاهش انگیزش و در نتیجه عملکرد 

 کارکنان 

3 21 41 36 9 110 25/3 
7/2% 1/19% 3/37% 7/32% 2/8% 0/100% 

مؤثربودن روابط غیررسمی در توزیع 
 هاي اجرایی اعتبارات بین دستگاه

2  16 45 34 13 110 36/3 
8/1% 5/14% 9/40% 9/30% 8/11% 0/100% 

توزیع نقدینگی بین مؤثربودن سیاست در 
 هادستگاه

2  20 42 36 10 110 29/3 
8/1% 2/18% 2/38% 7/32% 1/9% 0/100% 

ابالغ تخصیص در روزهاي پایانی دوره 
 مالی 

2 17 35 37 19 110 49/3 
8/1% 5/15% 8/31% 6/33% 3/17% 0/100% 

هاي تأثیر مشکالت مجموع شاخص
 نقدینگی

2  15 53 35 5 110 34/3 
8/1% 6/13% 2/48% 8/31% 5/4% 0/100% 
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گویـان، تـا حـد زیـاد و بـه      درصـد پاسـخ   8/42به اعتقاد 
گویـان تـا حـدودي در بـروز     درصـد پاسـخ   9/40اعتقاد 

 9/40مــؤثر اســت. نهــایی  یمــال يهــاصــورتتــأخیر تهیــه 
ها بر این باورند که کاهش انگیـزش و در  آزمودنی درصد

درصـد تـا    3/37تـا حـد زیـاد و    نتیجه عملکرد کارکنان 
 نهـایی  یمال يهاصورتتهیه  در ر تأخیربحد متوسطی 

هـا میـزان   درصـد آزمـودنی   43تأثیرگذار است. حدود 
تــأثیر روابــط غیررســمی در توزیــع اعتبــارات بــین      

درصد  41هاي اجرایی را در حد زیاد و حدود دستگاه
انـد. مؤثربـودن سیاسـت در    تا حدودي ارزیـابی کـرده  
درصد  42ها از دید حدود توزیع نقدینگی بین دستگاه

درصـد تـا حـدودي در     2/38ها تأثیر زیـاد و  آزمودنی
ــدود      ــت. ح ــوده اس ــؤثر ب ــأخیر م ــروز ت ــد  51ب درص

ها معتقدند کـه ابـالغ تخصـیص در روزهـاي     آزمودنی
اي باعـث ایجـاد   پایانی دوره مالی در حد قابل مالحظه

وسیله مـدیران  بهنهایی  یمال يهاصورتتأخیر در تهیه 
درصــد ایــن  32شــود و حــدود مــی مــالی و ذیحســابان
انــد. بــا محاســبه ودي مــؤثر دانســتهموضــوع را تــا حــد

مجموع شش متغیر باال تحـت عنـوان تـأثیر مشـکالت     
درصـد   36شود که حدود نقدینگی خزانه، مشاهده می

هـا معتقدنـد کـه مشـکالت نقـدینگی خزانــه      آزمـودنی 
نهـایی   یمـال  يهـا صـورت موجب بروز تأخیر در تهیـه  

هـا (حـدود   درصد آزمودنی 2/48که شود. در حالیمی
گویان) بر این باورند که این عامل تأثیر نسـبی  از پاسخ نیمی

  دارد.نهایی  یمال يهاصورتتهیه  در در بروز تأخیر
دهـد کـه   مقایسه میانگین امتیازات متغیرها نشان می

اند که این کسب کرده 3ها امتیازي باالي همه شاخص
امــر حــاکی از تــأثیر بــیش از حــد متوســط متغیرهــاي  

 یمال يهاصورتمشکالت نقدینگی بر تهیه دیرهنگام 
است. در این میان، ابالغ تخصـیص در روزهـاي   نهایی 

پایانی دوره مـالی، در مقایسـه بـا سـایر متغیرهـا، تـأثیر       
 تري در بروز تأخیر دارد. بیش

متغیـر   6براي آزمون فرضیه دوم در ابتـدا مجمـوع   
 t فـن دهنـده ایـن عامـل محاسـبه شـد و سـپس       تشکیل

رار اي براي این متغیر مورد استفاده قـ استیودنت تک نمونه
نشـان داده شـده    7گرفت. نتایج آزمون در جدول شـماره  

بـوده   42/4محاسبه شده برابـر   tاست. مقدار آماره آزمون 
تــر اســت. لــذا، فــرض بــزرگ 67/1جــدول  tو از مقــدار 

شـود.  درصـد رد مـی   95صفر آماري با ضـریب اطمینـان   
توان گفت که مشکالت نقـدینگی خزانـه در   بنابراین، می
وسـیله  بـه نهـایی   یمـال  يهـا صـورت ر تهیـه  ایجاد تأخیر د

  مدیران مالی و ذیحسابان مؤثر است.  
نکـردن مراحـل   منظور بررسـی تـأثیر رعایـت   به

هاي مالی نهـایی در خرج بر تأخیر در تهیه صورت
  

 پژوهشاي در خصوص فرضیه دوم استیودنت تک نمونه t : نتایج آزمون7جدول 

تعداد   
 گویانپاسخ

انحراف   میانگین
 معیار

مقدار آماره 
  tآزمون 

درجه 
 آزادي

 tمقدار 
  جدول

 1)-,nα(t 

تأثیر مشکالت 
 نقدینگی خزانه

110  3424/3 81144/0 426/4 109 67/1 
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هـا پرسـیده شـد کـه     سؤال از آزمـودنی  7این پژوهش 
ارائه شده است.   8نتایج بدست آمده در جدول شماره 

ــأخیر در تهیــه و ارســال  درصــد پاســخ 1/39 گویــان، ت
صورت وضعیت از طـرف پیمانکـاران تـا حـد زیـاد و      

ها تا حدودي باعث بروز تـأخیر  درصد آزمودنی 4/36
سیله مدیران مالی وهاي مالی نهایی بهدر تهیه صورت
داننــد. تــأخیر در رســیدگی و تأییــد و ذیحســابان مــی
هاي پیمانکاران از طـرف واحـدهاي   صورت وضعیت

گویـان تـأثیر   درصد پاسخ 5/44کننده از دید رسیدگی

هــا تــأثیر زیــاد و از دیــد حــدود یــک ســوم آزمــودنی
 یمـال  يهـا صـورت متوسطی در بـروز تـأخیر در تهیـه    

 مدیران مالی و ذیحسابان داشته است. بـه وسیله بهنهایی 
کافی مقامات ناها آشنایی درصد آزمودنی 2/58اعتقاد 

مجاز خرج بـا مفـاهیم مراحـل خـرج تـأثیر زیـاد و بـه        
گویـان تـا حـدودي در بـروز     درصد پاسخ 5/25اعتقاد 

ــوده اســت.   ــأخیر مــؤثر ب گویــان درصــد پاســخ 6/44ت
با مفـاهیم   کافی عاملین ذیحسابنامعتقدند که آشنایی 

تهیـه   در مراحل خرج تا حـد زیـادي در ایجـاد تـأخیر    
  

 هاي مالی نهاییتهیه صورت در نکردن مراحل خرج در بروز تأخیر: توزیع فراوانی متغیرهاي تأثیر رعایت8جدول 

 بسیار  هاگویه
 کم

 کم
 تا

 حدودي
 زیاد

 بسیار
 زیاد

 مجموع
میانگین 

 5از 
تأخیر در تهیه و ارسال صورت وضعیت از 

  طرف پیمانکاران 
5 22 40 33 10 110 19/3 

5/4% 0/20% 4/36% 0/30% 1/9% 0/100% 
تأخیر در رسیدگی و تأیید صورت 

هاي پیمانکاران از طرف واحدهاي وضعیت
 کننده رسیدگی

5 19 37 38 11 110 
28/3 

5/4% 3/17% 6/33% 5/34% 0/10% 0/100% 

نداشتن آشنایی کافی مقامات مجاز خرج با 
 مفاهیم مراحل خرج

5 13 28 43 21 110 
56/3 

5/4% 8/11% 5/25% 1/39% 1/19% 0/100% 
نداشتن آشنایی کافی عاملین ذیحساب با 

 مفاهیم مراحل خرج
5 12 44 39 10 110 

34/3 
5/4% 9/10% 0/40% 5/35% 1/9% 0/100% 

براي بکارگیري کمبود نیروهاي متخصص 
  هاي ذیحسابیدر سمت

4 12 41 42 11 110 40/3 
6/3% 9/10% 3/37% 2/38% 0/10% 0/100% 

وسیله عاملین تأخیر در تسویه تنخواه به
 ذیحساب و کارپردازان

4  20 39 36 11 110 27/3 
6/3% 2/18% 5/35% 7/32% 0/10% 0/100% 

نبودن مقامات مجاز خرج در گوپاسخ
 مراحل خرجخصوص 

4 13 36 39 18 110 49/3 
6/3% 8/11% 7/32% 5/35% 4/16% 0/100% 

نکردن هاي تأثیر رعایتمجموع شاخص
 مراحل خرج

4  10 48 39 9 110 36/3 
6/3% 1/9% 6/43% 5/35% 2/8% 0/100% 
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مـؤثر اسـت. کمبـود نیروهـاي     نهایی  یمال يهاصورت
هـاي ذیحسـابی از   متخصص براي بکارگیري در سمت

هـا تـا حـد زیـاد و از نگـاه      درصد آزمودنی 2/48نگاه 
درصــد تــا حــدودي بــر ایجــاد تــأخیر در تهیــه        2/37

ــورت ــاص ــال يه ــایی  یم ــت.  نه ــؤثر اس ــد  7/42م درص
ــه پاســخ ــأخیر در تســویه تنخــواه ب ــان ت وســیله عــاملین گوی

پردازان را تا حد زیادي در بـروز تـأخیر در   ذیحساب و کار
گونبـودن  دانند. پاسـخ مؤثر مینهایی  یمال يهاصورتتهیه 

مقامات مجـاز خـرج در خصـوص مراحـل خـرج بـه بـاور        
ها تا حد زیادي بر ایجـاد تـأخیر   درصد آزمودنی 52حدود 

  مؤثر است.  نهایی  یمال يهاصورتدر تهیه 
تحت عنوان تأثیر با محاسبه مجموع هفت متغیر باال 

شــود کــه نکــردن مراحــل خــرج، مشــاهده مــیرعایــت
هـــا معتقدنـــد کـــه   درصـــد آزمـــودنی  44حـــدود 
نکردن مراحل خرج تأثیر زیادي در بروز تأخیر رعایت

دارد در حـالی کـه   نهـایی   یمـال  يهـا صـورت در تهیه 
درصد بر این باورند که این عامل تـأثیر چنـدانی    7/12

  ندارد. نهایی  یمال يهاصورت در تهیه بر تأخیر
مقایســه میــانگین امتیــازات متغیرهــاي مربــوط بــه تــأثیر 

دهــد کــه همــه  نکــردن مراحــل خــرج نشــان مــی رعایــت
اند. این امـر حـاکی   کسب کرده 3ها امتیازي باالي شاخص

 نکـردن مراحـل  از تأثیر بیش از حد متوسـط عامـل رعایـت   

 است.  نهایی  یمال يهاصورتخرج بر تهیه دیرهنگام 

براي آزمون فرضیه سوم پژوهش در ابتـدا مجمـوع   
 فندهنده این عامل محاسبه شد و سپس متغیر تشکیل 7
t اي براي میانگین این متغیر مورد استیودنت تک نمونه

 9استفاده قرار گرفت. نتایج آزمون در جـدول شـماره   
شـود،  طور که مالحظـه مـی  نشان داده شده است. همان

بـوده و از   48/4شـده برابـر بـا    محاسـبه   tآماره آزمون 
ــزرگ 67/1جــدول  tمقــدار  ــذا، دادهب هــا تــر اســت. ل

شواهد کافی براي تأیید فـرض صـفر آمـاري نـدارد و     
درصـد رد   95فرض صفر آمـاري بـا ضـریب اطمینـان     

نکـردن  تـوان گفـت کـه رعایـت    شود. بنابراین، مـی می
 نهایی یمال يهاصورتتهیه  در مراحل خرج در تأخیر

ه مـدیران مـالی و ذیحسـابان تـأثیر زیـاد و قابـل       وسیلبه
  اي دارد. مالحظه
ــه ــفاف  ب ــأثیر ش ــی ت ــور بررس ــوانین و  منظ ــودن ق نب

هاي مالی نهایی مقررات مالی بر تأخیر در تهیه صورت
هـا سـؤال شـده و    سؤال از آزمـودنی  5در این پژوهش 

ارائــه شــده  10نتـایج بدســت آمــده در جـدول شــماره   
دهـد،  نشـان مـی   10طور که جدول شـماره  است. همان

تفاســیر  گویــان معتقدنــد کــه وجــوددرصــد پاســخ 10
مختلف از قوانین و مقـررات مـالی و محاسـبات تـأثیر     

داردنهـایی   یمال يهاصورتزیادي در تأخیر در تهیه 
  

 اي در خصوص فرضیه سوم پژوهشاستیودنت تک نمونه t: نتایج آزمون 9جدول 

تعداد   
 گویانپاسخ

انحراف   میانگین
 معیار

مقدار آماره 
  tآزمون 

درجه 
  آزادي

 tمقدار 
  جدول

 1)-,nα(t 

نکردن تأثیر رعایت
 مراحل خرج

110  3623/3 84763/0 483/4 109 67/1 
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نبودن قوانین و مقررات در بروز تأخیر در تهیه : توزیع فراوانی متغیرهاي تأثیر شفاف10جدول 
 هاي مالی نهاییصورت

 بسیار  هاگویه
 کم

 کم
 تا

 حدودي
 زیاد

 بسیار
 زیاد

 مجموع
میانگین 

 5از 
تفاسیر مختلف از قوانین و مقررات وجود 

  مالی و محاسباتی
14 36 49 10 1 110 53/3 

7/12% 7/32% 5/44% 1/9% 9/0% 0/100% 
هاي تناقض احتمالی بین قوانین و بخشنامه

 ابالغی با یکدیگر 

11 40 46 12 1 110 
56/3 

0/10% 4/36% 8/41% 9/10% 9/0% 0/100% 

 و محاسباتیتعدد قوانین و مقررات مالی 
11 52 39 8 0 110 

40/2 
0/10% 3/47% 5/35% 3/7% 0% 0/100% 

 گذاري مالی و محاسباتیتعدد مراجع قانون
18 49 40 2 1 110 

26/2 
4/16% 5/44% 4/36% 8/1% 9/0% 0/100% 

بودن قوانین و مقررات مالی و ثقیل
 محاسباتی 

14 50 38 8 0 110 36/2 
7/12% 5/45% 5/34% 3/7% 0% 0/100% 

نبودن قوانین و مجموع متغیرها تأثیر شفاف
 مقررات مالی

7 38 51 14 0 110 82/2 
4/6% 5/34% 4/46% 7/12% 0% 0/100% 

  
هـا ایـن   درصـد آزمـودنی   45که به بـاور حـدود   در حالی

 يهـا صـورت موضوع تأثیر چندانی بر بروز تأخیر در تهیه 
وســیله مــدیران مــالی و ذیحســابان نــدارد. بــهنهــایی  یمــال

هاي ابالغی بـا یکـدیگر   تناقض احتمالی قوانین و بخشنامه
گویـان تـأثیر چنـدانی در بـروز     درصد پاسـخ  4/46از دید 

وسـیله مـدیران   بـه نهـایی   یمـال  يهاصورتتأخیر در تهیه 
ــاد    ــه اعتقـ ــدارد. بـ ــابان نـ ــالی و ذیحسـ ــد  3/57مـ درصـ

ها تعدد قوانین و مقررات مالی و محاسباتی تأثیر ودنیآزم
 یمـال  يهـا صورتدر تهیه اي در بروز تأخیر قابل مالحظه

گویـان معتقدنـد کـه    درصد پاسـخ  61ندارد. حدود  نهایی
گذاري مـالی و محاسـباتی تـأثیر کمـی     تعدد مراجع قانون
وسـیله  بـه نهـایی   یمال يهاصورتتهیه  در در ایجاد تأخیر

ن مالی و ذیحسابان دارد. ثقیل بودن قوانین و مقـررات  مدیرا
هـا تـا   درصـد آزمـودنی   58مالی و محاسباتی از نظرحـدود  

درصد تا حـدودي بـر ایجـاد تـأخیر      5/34حد کم و از نظر 
    مؤثر است.نهایی  یمال يهاصورتدر تهیه 

متغیر بـاال تحـت عنـوان تـأثیر      5با محاسبه مجموع 
شـود  ات مالی، مشـاهده مـی  نبودن قوانین و مقررشفاف

ــدود   ــه ح ــد آزمــودنی  41ک ــه   درص ــا معتقدنــد ک ه
نبودن قوانین و مقررات مالی تأثیر کمی در بروز شفاف

دارد در حـالی  نهـایی   یمـال  يهاصورتتأخیر در تهیه 
درصد بر این باورند که این عامل تأثیر زیادي 7/12که 

وسیله هاي مالی نهایی بهصورت در تهیه در بروز تأخیر
  مدیران مالی و ذیحسابان دارد.
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مقایسه میانگین امتیازات متغیرهاي مربوط بـه تـأثیر   
دهد که از بین شفافیت قوانین و مقررات مالی نشان می

متغیر وجود تفاسیر مختلف از قوانین  2متغیر مربوط،  5
 چنین تناقض احتمالی بین قـوانین و مقررات مالی و هم

انـد  کسب کرده 3هاي ابالغی امتیازي باالي و بخشنامه
ــام      ــه دیرهنگ ــر تهی ــطی ب ــد متوس ــیش از ح ــأثیر ب و ت

کـه سـایر   انـد. در حـالی  داشـته  نهایی یمال يهاصورت
انـد. در  تر از حـد متوسـط تأثیرگـذار بـوده    متغیرها کم

نبودن قـوانین و  شود که شفافمجموع، نیز مشاهده می
تـر از حـد   کـم  82/2گین امتیـاز  مقررات مـالی بـا میـان   

  متوسط تأثیرگذار بوده است.
به منظور آزمون فرضـیه چهـارم پـژوهش در ابتـدا     

دهنده این عامـل محاسـبه شـد.    متغیر تشکیل 5مجموع 
اي بـراي ایـن متغیـر    استیودنت تک نمونـه  t فنسپس، 

نشـان   11استفاده شد. نتایج آزمـون در جـدول شـماره    
شود، مقدار ر که مالحظه میطوداده شده است.  همان

بـوده و از    -693/2محاسبه شـده برابـر    tآماره آزمون 
تــر اســت. لــذا، فــرض کوچــک 67/1جــدول  tمقــدار 

ــان    ــا ضــریب اطمین ــاري ب ــد   95صــفر آم درصــد تأیی
نبـودن  تـوان گفـت کـه شـفاف    شـود. بنـابراین، مـی   می

در قوانین و مقررات مالی و محاسباتی در بـروز تـأخیر   

وسـیله مـدیران مـالی و    بـه نهایی  یمال يهاتصورتهیه 
  ذیحسابان تأثیر چندانی ندارد.

که در این پژوهش چهار عامل مبادله با توجه به این
ــه، دیرهنگــام موافقــت نامــه، مشــکالت نقــدینگی خزان

نبـودن قـوانین و   نکردن مراحل خـرج و شـفاف  رعایت
مقررات مالی و محاسـباتی بـر متغیـر وابسـته تـأخیر در      

د، ایـن سـوال   تـأثیر دار نهـایی   یمـال  يهـا صورته تهی
شود که آیا هر یک از این متغیرهاي مسـتقل  مطرح می

به یـک میـزان بـر متغیـر وابسـته تأثیرگـذار اسـت؟ در        
  صورت منفی بودن پاسخ، مؤثرترین عامل کدام است؟

براي پاسخ به ایـن دو سـؤال از آزمـون ناپـارامتري     
آمــده از آزمــون فریــدمن اســتفاده شــد. نتــایج بدســت 

دهـد کـه چـون    نشان مـی  12فریدمن در جدول شماره 
) از ســطح آزمــون 2x )00/0ســطح معنــاداري آزمــون 

)05/0=αدرصد اطمینـان   95تر است. لذا، با ) کوچک
ــی ــزان    م ــین می ــاداري ب ــاوت معن ــه تف ــت ک ــوان گف ت

  ها وجود دارد.مؤثربودن هر یک از عامل
بندي هر ها، رتبهبودن تأثیر عاملبا توجه به متفاوت

ارائه شـده اسـت.    13ها، در جدول شماره یک از شیوه
شــود، مبادلــه دیرهنگــام طــور کــه مشــاهده مــیهمــان
در مقایسه با سـایر عوامـل   45/3نامه با میانگین موافقت

  
 اي در خصوص فرضیه چهارم پژوهشاستیودنت تک نمونه t: نتایج آزمون 11جدول 

  
تعداد 
 گویانپاسخ

انحراف   میانگین
 معیار

مقدار آماره 
  tآزمون 

درجه 
 آزادي

 tمقدار 
  جدول

 1)-,nα(t 

نبودن تأثیر شفاف
 قوانین و مقررات

110  8236/2 68683/0 693/2- 109 67/1 
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  هابندي میزان تأثیر عاملرتبه: نتایج آزمون فریدمن در خصوص 12جدول 
  سطح معناداري  درجه آزادي 2xآماره آزمون   گویانتعداد پاسخ
110  083/30 3 000/0 

 
  هابندي عامل: نتایج رتبه13جدول 

 اولویت  هامیانگین رتبه میانگین امتیاز  عامل
 1 77/2 45/3  نامهمبادله دیرهنگام موافقت

 2 70/2 36/3  نکردن مراحل خرجرعایت
 3 59/2 34/3  مشکالت نقدینگی خزانه

 4 94/1 82/2 نبودن قوانین و مقرراتشفاف
  

  د.در رتبه باالتري قرار دار
  

  گیريبحث و نتیجه
  

با عنایت به اهمیت و گستردگی وظـایف ذیحسـابان و   
هاي اجرایی و بـا توجـه   مدیران مالی مستقر در دستگاه

تـوان بیـان کـرد یکـی از     هاي این پـژوهش مـی  به یافته
 تهیــهتــرین عوامــل مــؤثر در بــروز تــأخیر در     مهــم
نامـه  هاي مالی نهایی مبادله دیرهنگـام موافقـت  صورت

موقـع  هدفمنـد و بـه   یـر غ ریـزي است که باعـث برنامـه  
شود. قابل ذکر اسـت  وسیله مقامات مجاز میمخارج به
توان با ایجاد ارتباط مـنظم بـراي ارائـه و تبـادل     که می
هــاي مــالی و تعریــف نظــام عملکــرد محــور  گــزارش

منظور توزیع صحیح اعتبارات این مشـکل را تـا حـد    به
مـه  نابسیار زیادي مرتفع و زمینه را براي مبادله موافقـت 

ــرد.     ــراهم ک ــالی ف ــه اول دوره م ــه ماه ــداکثر در س ح
منظـور تخصـیص   چنین، نبود فراینـدي مشـخص بـه   هم

هــاي اجرایــی و نیــز   بهینــه اعتبــارات بــین دســتگاه   

کاري بیش از حد خزانه در شش ماه اول دوره محافظه
مالی موجب واگـذاري تنخـواه، ابـالغ اعتبـار و حجـم      

شـود  وره مالی میها در روزهاي پایانی دزیاد پرداخت
که این امر یکی از دالیل بروز تأخیر در تهیه و تنظـیم  

هـاي مـالی نهـایی اسـت. الزم بـه ذکـر       و ارائه صورت
کافی مقامات مجاز خـرج بـا قـوانین و    نااست، آشنایی 

نکـردن مراحــل  مقـررات مـالی و محاسـباتی و رعایـت    
خرج و نیز کمبود نیروهاي متخصص براي انتصاب در 

ت ذیحسابی از عوامل مؤثر در بروز تـأخیر  سمت عاملی
رو، بایـد  هاي مالی نهایی است. از ایـن صورت تهیهدر 

براي رفع آن قبل از تفویض خرج به یـک مقـام، ابتـدا    
ها مد نظر هاي آموزشی و سوابق اجرایی مالی آندوره

قرار گیـرد و نیـز در قـانون محاسـبات عمـومی کشـور       
گویی ولیت و پاسخبررسی مجددي در مورد میزان مسئ

  مقامات مجاز خرج به عمل آید. 
  

  هاي پژوهشمحدودیت
 و موضـوع انجام این پژوهش به علـت جدیـدبودن   
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هــا از مــدیران نــوع مخاطــب آن کــه بیشــتر آزمــودنی 
هـایی مواجـه   هاي اجرایی هستند با محـدودیت دستگاه

  زیر است: به شرحها بوده که اهم آن
امور  نظارت مالی و اداره کلبرخی از مسئولین . 1

وزارت امور اقتصادي و دارایی براي  هاذیحسابی
  .همکاري مناسب نداشتند شرکت در جلسه ذیحسابان

تکمیل  از. برخی از ذیحسابان و معاونین ذیحساب 2
  .خودداري ورزیدند نامهپرسش

ــراي. وجــود مشــکالت3 ــات و   ی ب ــه مکاتب دسترســی ب
دیــوان هــاي نظــارتی اعــم از   تــذکرات دســتگاه 

هـا و  و اداره کل هماهنگی، تلفیق حساب محاسبات
ــادي و    روش ــور اقتص ــابداري وزارت ام هــاي حس

دارایی در خصوص تأخیر به وجود آمده در تهیه و 
  هاي مالی نهایی.ارسال صورت

اداره کـل  زمان جلسه ذیحسـابان در   مدت کوتاه بودن. 4
وزارت امور اقتصـادي  ها نظارت مالی و امور ذیحسابی

  و دارایی.
. کمبود منابع و پیشینه به علت جدیـد بـودن موضـوع    5

  پژوهش.
  

  پژوهشپیشنهادهاي کاربردي حاصل از نتایج 
پـژوهش  هـاي  براساس نتایج بدست آمده از فرضیه

ــع و مشــکالت پــیش و  روي ذیحســابان و بررســی موان
هاي مالی نهـایی در  منظور ارائه صورتمدیران مالی به

 شود:پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه میموعد مقرر 

، پـژوهش هاي . بر اساس نتایج بدست آمده از فرضیه1
ــه   ــامع ب ــامی ج ــود نظ ــرورت وج ــادل  ض ــور تب منظ

ــزارش ــالی گـ ــاي مـ ــی و   هـ ــتگاه اجرایـ ــین دسـ بـ

 شود.نظارتی احساس میهاي دستگاه
پـژوهش  هـاي  . براساس نتایج بدست آمده از فرضـیه 2

ترین مشـکالت خزانـه،   مشخص شد یکی از اساسی
منظور توزیع اعتبار بین نبود نظامی عملکردمحور، به

است. در این راستا، باید بانـک   اجراییهاي دستگاه
هاي اجرایـی و  اطالعاتی منظم و برخط بین دستگاه

داري کــل طراحــی و اجــرا شــود و تمــام     خزانــه
ت هــاي اجرایــی موظــف بــه ورود اطالعــا دســتگاه

تأییدشده عملکرد خود به این بانک باشند تا خزانـه  
بتواند با استفاده از این اطالعات، معیار مناسبی براي 

 هاي اجرایی داشته باشد.توزیع اعتبار بین دستگاه
هـاي  . ابالغ حداقل اعتبار قابل تخصـیص بـه دسـتگاه   3

هــا بتوانــد بــه در ابتــداي دوره مــالی تــا آن اجرایــی
  مخارج بپردازند.مند ریزي هدفبرنامه

  
  هاي آیندهی براي پژوهشیهاپیشنهاد

حاضـر   پـژوهش براساس تجربیات بدست آمـده از  
تـر و بیشـتر پیشـنهاد    موضوعات زیر براي بررسی عمیق

 شود:می
بـه موقـع    تـأمین . بررسی مشکالتی کـه خزانـه بـراي    1

 هاي اجرایی با آن مواجه است. اعتبار دستگاه
تـر  براي اجراي هر چه سـریع  مناسب. ارائه راهکاري 2

 اجرایی.هاي شده در دستگاهتمامحسابداري بهاي

خزانه براي تأمین به موقـع   مشکالت. بررسی موانع و 3
 هاي اجرایی.نقدینگی مورد نیاز دستگاه

. بررسی چگونگی پرداخت مناسب حقوق و مزایـاي  4
کــه آیــا پرداخــت کارکنــان دســتگاه اجرایــی، ایــن

کـه  وسیله خزانه مناسب است و یا ایـن بهمستقیم آن 



                                                                                                    بررسی موانع و مشکالت ذیحسابان و مدیران مالی

76 1392زمستان  )،6پیاپی ( شماره، چهارم شماره، دوم سالفصلنامه حسابداري سالمت، 

هـاي  هر دستگاه اجرایی با توجه به شرایط و ویژگی
 خود اقدام کند.

قامـات مجـاز خـرج در    مگـویی  . بررسی میزان پاسخ5
 قانون محاسبات عمومی کشور. 
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