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 چكیده 

 

هدف از این پژوهش ارزیابی توانایی دیوان محاسبات  عملیاتی،    گویی پاسخویژه  به  گوییپاسخبا توجه به اهمیت    مقدمه:

 کنندگان است. عملیاتی در قبال استفاده گوییپاسخکشور برای انجام مسئولیت 

اسرت. جامهه    پیمایشری  توصریفیها  هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده  لحاظ  ازپژوهش حاضرر   روش پژوهش: 

که  دهد  تشریی  میعلمی و اسرتادان دانشرهاه  هیأت  حسرابان و اعارای  را حسرابرسران، مدیران مالی،  ی  پژوهش آماری 

   .ه استشدآوری جمعنامه  از طریق پرسش  ی مورد نیاز پژوهش هادادهکنند.  در بخش دولتی فهالیت می

  دیوان محاسبات کشور   وسیله بهشده  عملیاتی انجام  گوییپاسخهای  ها و مؤلفهشاخص،  هاآزمودنیاز دیدگاه    ها: یافته

به  شام    دستیابی  میزان  مورد  در  مورد    ،یعملیات   هایهدفگزارشهری  در  صرفکاراگزارشهری  و  اثربخشی    هیی، 

  و  مالی  منابع  مورد  در  گزارشهری  ،مبتنی بر عملیرد  ریزیبودجه  به  توجه  با  عملیاتی  گزارشهری  ،اقتصادی منابع مالی

 .شودبه نحو مطلوب ارزیابی نمی عملیرد ارزیابیو  هایتفهال  از حاص  نتایج  و هایخروج  بر نظارت ،یرمالیغ

  عملیاتی   گوییپاسخ  مسئولیت   انجام  برایمطلوبی    توانایی  کشور  محاسبات  دیوان،  هاآزمودنیدیدگان    از  :گیرینتیجه

 .  شده است ارائهرهنمودهایی   کشور  محاسبات وانی دمؤثر به شیوه   به گوییپاسخبرای انجام  ،در این پژوهش . ندارد
 

 . یتههد  یحسابدار ، یاتی عمل گوییپاسخ، بر عملیرد یمبتن یزیربودجههای کلیدی:  واژه 

  

 
)  زاهدان،   اسالمی،  آزاد  دانشهاه  زاهدان،  واحد   داری، حساب  گروه  استادیار،  1. رایانامه:  ایران  مسئول؛    دورنهار:   ؛r.sotudeh@iauzah.ac.irنویسنده 

054-35224350)  

 (faghani@acc.usb.ac.irرایانامه: ) ایران  زاهدان،  سیستان و بلوچستان،دانشهاه   حسابداری،  گروه  استادیار، 2.

 (pifeh@acc.usb.ac.irرایانامه: ایران )  زاهدان،  دانشهاه سیستان و بلوچستان، حسابداری،  . استادیار، گروه 3

mailto:faghani@acc.usb.ac.ir


 دکتر رضا ستوده، دکتر مهدی فغانی و دکتر احمد پیفه 

 73       1399، پاییز و زمستان 24دوم، پیاپی  ، شمارهنهممجله حسابداری سالمت، سال 

 قدمه م

 

برا  هندینما  عنوانبهولت  د دارا  یمردم  کشور    یاداره 

فروش نفت  ،  اتی مانند اخذ مال  یفردمنحصربه  اراتی اخت

و   شام    یعموم   خدمات  ارائهو   بهداشت  آموزش، 

 یبرا  یفی خود تیال   تبعبه  اتاری اخت   ن ی ا است.  یمل  تی امن 

بر در برابر ملت،    گوییپاسخکه    کندیم   جابیدولت ا

  نیترمهم  ران،یا  یاسالم  ی جمهور  ی قانون اساس  اساس

است. اطالعات    گویی پاسخ آن  وجود  مستلزم  مؤثر 

  مردمبه    ارائه  یو مهتبر درباره عملیرد دولت برا  ی کاف

ک     1394بودجه سال    76158شماره  در بخشنامه  است.  

و    یها، مؤسسات دولتوزارتخانه  کشور آمده است که

بودجه    ییاجرا  یهادستهاه  ریسا از  استفاده  موارد  در 

بر   یمال  یهاصورت  اندمیلفدولت    یعموم را  خود 

استانداردها عموم  ی حسابدار  یاساس  کشور    ی بخش 

( و در چارچوب  یمان حسابرسسازوسیله  به  هشدن ی)تدو

اقتصاد  یحسابدار  هایعم  دستور امور  و    یوزارت 

  و ارائه ه ی ته ( یتههد یحسابدار   روش  ی )بر مبنا یی دارا

  یجهش   یتههد  یحسابدارمبنای    یاجرا  ،ن ی بنابرا  .کنند

گزارشهر آن    یمال  یدر  اثر  که  شده    ارتقاءمحسوب 

عمومی  گوییپاسخ بخش  حسابداری    .(1)  است  در 

اقتصادی   منابع  جریان  بر  مبتنی  بر    است تههدی  و 

و    گیریاندازه عملیاتی    گوییپاسخعملیرد  و  مالی 

مهنی  پاسخ دارد.   تأکید به  مالی  و  گویی  ردیابی 

گزارشهری مربوط به تخصیص، خرج و مصرف منابع  

حسابداری، حسابرسی   نظیرمالی با استفاده از ابزارهایی  

به    گوییپاسخ.  است  ریزیبودجهو   توجه  با  عملیاتی 

عملیاتی   مواردی    ،سازماناهداف  خدمات،    نظیربر 

تمرکز دارد.   هاخروجی نتایج    گوییسخپا  تیمسئول  و 

مباشرت    رندهی برگ   در اتی    صورتبهعملیاتی   مفهوم 

حفظ و حراست    افزون برمباشرت    منابع عمومی است.

با قوانین    هاآنو انطباق مصرف    یاهیسرمااعم از مالی و  

( مقررات  شام     ، (مالی  گوییپاسخ  تی مسئول و 

مصرف   دهندهنشانکه    ،عملیاتی  گوییپاسخ  تی مسئول

و  ،بهینه اهداف    منظوربهمنابع    اثربخش   کارا  تحقق 

 . (2)  شود ، مینیز است دولت    ب و ایفای تههداتمصو

قانون دستهاه  در  عملیرد  حسابرسی  های  مسئولیت 

 . استمحاسبات کشور  وانیداجرایی به عهده 

کشور   محاسبات  دیوان  بر    منظور بهفشار 

موارد و    گزارشهری  وجوهات    سوءاستفاده اتالف  از 

مدیریت   و  کنترل  ی کفایت بیو    نادرستدولتی،  ها 

به    ها رویه انجام حسابرسی    افزایش رو  بنابراین،  است. 

 و انجام حسابرسی عملیردکافی نیست    تنهاییبهمالی  

عملیرد  در  (.  4و    3)است    ضروری  نیز حسابرسی 

کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی در استفاده از منابع 

رسیدگی بررسی    مورد  هایدستهاهدر اجرای وظایف  

اجرا شود    مؤثر  صورتبه  کهدرصورتی  و  (5)  شودمی

ارتقاء  دولتی و    هایدستهاه  بربه بهبود نظارت    تواندمی

عملیرد    گوییپاسخ بهبود  این  در    (.6)شود  منجر  و 

قانونی    عنوانبه  کشور  محاسبات دیوان  ،  راستا نماینده 

نظام حسابرسی و ارزیابی عملیرد بخش    لهی وسبه مردم  

عمومی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و اصول  

حسابرسی   استانداردهای  عمومیو  به    بخش 

و  هاگزارش کرده  رسیدگی  عملیاتی  و  مالی  در  ی 

آن دیوان  ،  رون ی اازکند.  می  اظهارنظرها  خصوص 

قااوت و اقدام   زمینه را برای ارزیابی،  کشور  محاسبات
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مردم و نمایندگان در مورد عملیرد دولت و نهادهای  

فراهم    حسابرسیی  هاگزارشبخش عمومی، در قالب  

 (.7) کندیم

اهمیت   به  توجه  اساسی    گویی پاسخبا  قانون  در 

کشور و نقش و جایهاه ویژه دیوان محاسبات کشور در  

های بخش  انجام حسابرسی عملیرد و نظارت بر فهالیت

پژوهش ،  (8)  عمومی که    سؤال  است  دیوان  آیا  این 

توانایی الزم  با توجه به وظایف خود،  ،  کشور  محاسبات

مسئولیت   انجام  قبال    در   عملیاتی   گوییپاسخبرای 

در این راستا، پژوهش حاضر   ؟داردرا  نندگانکاستفاده

رهنمودهایی در مورد حسابرسی عملیرد    ارائه  به دنبال

پاسخ عملیاتی  و  و  گویی  کشور  محاسبات  دیوان  به 

  این  نتایج  کهانتظار بر آن است  است و    کنندگاناستفاده

با    بتواند  پژوهش  مرتبط  نظری  مبانی  بسط  موجب 

و عملیرد  دیوان    عملیاتی  گوییپاسخ  حسابرسی 

 شود.  محاسبات کشور 

 
 ینظر یمبان

 دیوان محاسبات  هایهدفوظایف و 

  نظام   که   کشورهایی   در   گویی پاسخ   مسئولیت   مفهوم 

  پایه   این   بر   است   شده   بنا   ساالری مردم   بر ها  آن   حیومتی 

  ، چنین هم   . دانستن حقایق دارند حق   مردم  که  است  استوار 

  مذاکرات   طریق   از   و   علنی صورت  به   حقایق   دارند حق 

داده    قرار ها  آن   قانونی   نمایندگان   ا ی   ها آن   اختیار   در   عمومی 

نظام سیاسی    ر ی ناپذ یی جدا جزء    گویی پاسخ مسئولیت    . شود 

ریشه در فلسفه  ،  شود ی م ی محسوب  ساالر مردم مبتنی بر  

مفهوم   با  آن  مفهوم  و  دارد  ی  ساالر مردم سیاسی 

  مسئول   کشور   محاسبات   دیوان (.  7)   است   خته ی آم درهم 

و    ست ا   اجرایی   های دستهاه   عملیرد   و   مخارج   بر   نظارت 

  اناباط   برقراری   ، شفافیت   ارتقای   به   کمک   آن   مأموریت 

  گویی پاسخ   و   دهی حساب   از   اطمینان   ، عملیرد   بهبود   ، مالی 

  از   صیانت   و   حفظ   راستای   در   اجرایی   های دستهاه 

  با   عمومی   بخش   در   مطلوب   حاکمیت   به   نی    و   المال بیت 

  های وری آ فن   کارگیری به   و   ای حرفه   اخالق   اصول   رعایت 

  اصول بر اساس    . ( 9)   ست ا   کارآمد   انسانی   نیروی   و   نوین 

و مقررات    ران ی ا   ی اسالم   ی جمهور   ی قانون اساس   55و    54

نترل  ک   الف.   وظیفه: جاری مربوط، دیوان محاسبات کشور  

،  مؤسسات ،  ها وزارتخانه ه  ی ل ک   ی مال   های یت فهال ات و  ی عمل 

سا   ی دولت   ی ها شرکت  نحو ه  ک   یی ها دستهاه ر  ی و  از    ی به 

و    ی بررس   ب.   ؛ کنند ی م شور استفاده ک   ک بودجه از  انحاء  

  ین تأم ر منابع  ی و سا   درآمدها   ، شده مصرف وجوه    ی حسابرس 

در بودجه    شده یین ته   ی مال   های یاست س   با   رابطه اعتبار در  

خو ه  أ م   ی و محاسبات   ی ات ی مصوب با توجه به گزارش عمل 

  ی حاو   گزارش ن  ی ه و تدو ی ته   ج.   مربوط و   ی ها دستهاه از  

آن به مجلس    ارائه بودجه و    یغ تفر حه  ی نظرات در مورد ال 

 . ( 9)   را بر عهده دارد   ی اسالم   ی شورا 

 
 گویی پاسخ

پاسخ مسئولیت  حیاتش  مفهوم  سابقه  که  گویی 

های سیاسی مردم ساالر است، ریشه  همپای حیات نظام

پذیرش »حق   نظیر  ارکانی  بر  و  دارد  فلسفه سیاسی  در 

خواهی« برای مردم استوار  »حق پاسخدانستن حقایق« و  

( نهپاسخ(.  10است  نشانهگویی    حیومت   از  یاتنها 

  بهبود   برای  ضروری  عنصری   بلیه  است  ساالرمردم 

  عمومیگویی  پاسخ.  (11)است    دولتی   مقامات  عملیرد

مردم   مدیریت  یهانشانه  از و   اگر.  است  ساالرجدید 

  و  اقدامات  اعمال،  با  رابطه  در قدرتمندان  

  نباشند، گو  پاسخ  مردم  آحاد  به  خود  یهایری گمیتصم

http://www.efoteh.ir/default.asp?page=31&code=13
http://www.efoteh.ir/default.asp?page=31&code=13
http://www.efoteh.ir/default.asp?page=31&code=13
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  بنابراین،  .ماندیم  باقی  شهار  حد  در   ساالریمردم 

 در دولتی مدیریت میم  ،نهاد کی مثابهگویی بهپاسخ

 .(12)است ساالر مردم حیومت

بیانیه مفهومی شماره یک  طبق گویی پاسخ مسئولیت 

استانداردهای   دولتی هیأت  عبارت   آمرییا   حسابداری 

دالی  منطقی در  ارائه است از: الزام شخص به توضیح و 

هایی که گرفته است مورد اعمالی که انجام داده و تصمیم 

است که   اجتماعی فرایندی    گوییپاسخ بنابراین،   (. 13) 

در   گذاران سیاست در آن شهروندان،   دولتی  مقامات  و 

که   خدماتی   مؤثر   دهی جواب به    دهندمی   ارائه قبال 

با گزارشهری   گویی پاسخ (.  15و    14)   شوند می ترغیب  

و  برون   دستیابیقاب  اثربخش    سازمانی درون سازمانی 

راهبری  عملیرد  و  تطابق  ابهاد  باید  گزارش  این  است. 

مقاب    در  را  ب    هاهدف سازمانی  دهد.  تطابق، نشان  هد 

مات قانونی و مقرراتی، استانداردهای مصوب ا رعایت الز 

بیانهر   هد عملیردو ب    دهد می و انتظارات جامهه را نشان  

نتایج و بازخوردهای سازمانی است   ارائهعملیرد کلی و  

 های گزارش   ارائه اجرای بودجه ساالنه و    بنابراین،   (. 16) 

 اظهارنظرو رسیدگی و    سو یک مالی از سوی دولت از  

محاسبات  از   کشور   دیوان  مستق   در جایهاه حسابرس 

را محقق   گویی پاسخ مسئولیت    ارزیابی سوی دیهر، ایفا و  

 (. 17)  ساخت خواهد 

 

 عملیاتی  گوییپاسخمسئولیت 
عملیاتی    با   عملیاتی  گوییپاسخ اهداف  به  توجه 

می  شدهتهیین  بر    شودانجام  بهینهو  و مصرف    تحصی  

)  منابع دارد    گوییپاسخمسئولیت  .  (18و    2تأکید 

اجرایی   مقامات  دولتیسازمانعملیاتی  ملزم   های  را 

، شهروندان و نمایندگان هاییگزارشاز طریق    کندمی

عملیاتی    هایهدفرا در مورد دستیابی به    هاآنقانونی  

قب    آگاه    شدهتهیین از  اثربخشی عملیات  و  و مصوب 

راستا،  د.  ن کن  این  عملیاتی    گویی پاسخمسئولیت  در 

  کارایی تأکید کند بر    ها ورودیبر    صرفاً  که آن  جای به

 .کندمیمصوب تأکید    هایهدفو اثربخشی منابع برای  

اقتصادی    و   اثربخشی  ،کارایی  هایمؤلفه در  صرفه 

است؛  هایدستهاه اثرگذار  و  مهم  این    ،زیرا  دولتی 

 (. 19) شودمی ها باعث مصرف بهینه منابعمؤلفه 

 

 عمومی مالی بخش ی هاگزارش یکنندگان اصلاستفاده 

  گویی پاسخمباحث دیهری که در رابطه با  جمله از

و که    شدهمطرح  ی اتی عمل  مالی  است  این 

گزارش  کنندگاناستفاده از  عمومی  اصلی  بخش  های 

هستند.   کسانی  گزارشهری  چه  نظری  مفاهیم  طبق 

عمومی  ایران  بخش   کنندگاناستفاده،  کشور 

مالی هاگزارش عمومی  ی  مقاصد  از:    اندعبارت  با 

و  رهبر  اسالمی،  شورای  مجلس  شوراها،  شهروندان، 

اجرایی نیاز  و    مقامات  مورد  شام  نیز    آناناطالعات 

اطالعات بودجه و نحوه اجرای آن، رعایت سایر قوانین  

و   مالی  عملیرد  و  مالی  وضهیت  ارزیابی  مقررات،  و 

 (.  1) ، اثربخشی و صرفه اقتصادی استکارایی ارزیابی  

 

و  ش  ،یرسان اطالع اطالعات  دیوان    یهاگزارشفافیت 
 کشور  محاسبات

به حسابدار  ارائهمهنی    شفافیت    ی اطالعات 

 .(20)  داشته باشد  یآشیار  ی که محتوا  است   ی اگونهبه

به این  گویی و شفافیت دو روی یک سیه هستند؛  پاسخ
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  داشته باشدگویی وجود  ، اگر خللی در پاسخمهنی که

مشی    نیز  میشفافیت  شفافکندپیدا  نبودن  . 

اطالعاتی  گزارش تقارن  رفتن  بین  از  باعث  مالی  های 

می مسئوالن  و  مردم  فساد  میان  برای  را  عرصه  و  شود 

به دو مقوله  کندفراهم میمالی   به همین دلی  امروزه   .

 (.21شود )یگویی توجه زیادی مشفافیت و پاسخ

استاندارد   کشور   2400در  محاسبات  اص    ، دیوان 

صورت شفافیت   اتیا   به  عمومی  ، پذیر گزارشهری 

، واضح و روشن دیوان محاسبات کشور پیرامون موقع به 

خود   عملیرد  و  است فهالیت  شده   نهاداین  .  تهریف 

قوانین و گویی پاسخ ایفای مسئولیت    منظوربه  با لحاظ   ،

عموم   ساطالعات مربوط به خود را در دستر مقررات،  

ایجاد   با  و  داد  خواهد  یا   ها رسانه با    مؤثر  رابطهقرار 

در   ،به نتایج حسابرسی و رسیدگی   مندعالقه   هایگروه 

جامهه حاور   عمومی  محاسبات   . یابد می فاای  دیوان 

حسابرسی و رسیدگی خود   یها فهالیت گزارش  کشور  

چهونهی استفاده کارا و و    کند می را ارزیابی و پیهیری  

در   را  اختیار  در  منابع  از  ایفای   راستای قانونمند 

مراجع  ی   هامسئولیت  به  وظایف  گزارش و  صالح 

برابر چنین هم .  ( 9)   کند می  کشور  محاسبات  دیوان   ،

تا بستر کند  می وظایف مصرح در قوانین و مقررات اقدام  

و   برای شفافیت  بر .  شود فراهم    گوییپاسخ الزم  افزون 

وظایف، هامسئولیت ،  ها مأموریت ،  ها هدف   ،این   ،

 رساندمی اختیارات و راهبردهای خود را به اطالع عموم 

 (21 ) .   

 

 حسابداری   تههدیمبنای  
ضرورت  و  حسابداری  تههدی  مبنای  اجرای 

های  که در پژوهش   ی استاز مواردحسابرسی عملیرد  

پاسخ به  موردمربوط  عملیاتی  و  مالی  توجه    گویی 

ثبت  با  حسابداری    تههدیمبنای    .(22)قرارگرفته است  

شفاف  کلیه موجب  مالی  و  رویدادهای  سازی 

هزینهمشخص درآمدها،  کام   و  شدن  اموال  ها، 

و  میها  ییدارا اندازهشود  و  با  عملیرد    ارائهگیری 

به مدیران سبب اتخا   اطالعات دقیق و جامع مدیریتی  

ها و تالش در راستای  نوسیله آتر بهآگاهانههای  تصمیم

هزینه افزایش    تخصیصبهبود    ،هاکاهش  و  منابع 

میبهره )وری  رو،  22-24شود  این  از  تههدی  مبنای  (. 

پیش حسابداری   هزینه  بینیزمینه  و  درآمدها    ، هادقیق 

 مدیریت عملیاتی و بستر الزم برای    ریزیاستقرار بودجه

بهایو    هاهزینه فراهم    هاطرح  هشدتمام  محاسبه  را 

حسابرسی  عملیاتی    گویی پاسخو    کندمی طریق  از 

تعملیرد   هدفبا  به  عملیاتیوجه  بر   های  تمرکز  و 

خروجی خدمات،  چون  حاص   مواردی  نتایج  و  ها 

  (.24و  5شود )می

 
 پژوهش هپیشین

پژوهش   نشان  نتایج  گوندر  و  که اشمیت    داد 

گزارشهری    یزیربودجه مسئولیت    افزایش   برو 

و    مثبت   ری تأث   هادانشهاهو ارزیابی عملیرد    گوییپاسخ

در پژوهشی    همیاراننورزینی و  .  (24دارد ) داریمهنی

گویی بر اعتماد عمومی پرداختند.  به بررسی تأثیر پاسخ

داد   نشان  آنان  پژوهش    گوییپاسخافزایش    کهنتایج 

عمومی   اعتماد  افزایش  )یمباعث  و .  (25شود  لو 

قانون   محتوای  بررسی  به  پژوهشی  در  همیاران 

بر  یزیربودجه و    مبتنی    باکیفیت آن    رابطه عملیرد 
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آنان  وهش  ژپرداختند. نتایج پ  یزیربودجه  نظام اجرای  

قانوننشان   که  هنهامی  بر    یزیربودجه  داد  مبتنی 

شام    درباره  ی هاعم دستورعملیرد  شیوه    تفصیلی 

  ، عملیرد باشد  یهاداده از ، گزارشهری و استفادهاجرا

  گویی پاسخو  شود  بیشتر استفاده می  یزیربودجه  نظاماز  

و  .  (26)  یابدمیبهبود  عملیاتی   جوردن  عقیده  به 

ی مبتنی  زیربودجهنظام  هاکبارت هدف اصلی از اجرای  

عملیرد مسئولیت  بر  بهبود  این  است  گوییپاسخ،   .

موفقیت   میزان  بررسی  به  به  در  پژوهشهران  دستیابی 

 عملیرد  بر  مبتنی  ریزیبودجه  نظاماستقرار    یهاهدف

داد  نشان    جوردن و هاکبارت   نتایج پژوهش  .پرداختند

مسئولیت    یری گ اندازه  که بهبود  باعث  عملیرد 

)یم  گوییپاسخ در    همیاران و    یادیمول.  (27شود 

به   مهم  بررسی  پژوهشی  بخش    گوییپاسخعوام   در 

و    آنان.  ندپرداختعمومی   شفافیت    گوییپاسخایجاد 

کیفیت   به  توجه  و  عملیرد  و  تطابق  ابهاد  مطلوب، 

را   سازمانی    یهامؤلفهعنوان  بهخدمات  راهبری  اصلی 

  به بررسی رابطهدر پژوهشی    ن یمور(.  28)  کردندمهرفی  

رسیدگی واحدهای  و  محاسبات  دیوان  آن    شدهبین 

پژوهش  پرداخت نتایج  کهنشان  وی  .  حسابرسی    داد 

را   اثرگذار    عنوانبه  توانیمعملیاتی  اجتماعی  فرآیند 

 جادشدهیا رابطهقلمداد کرد که مفهوم کام  خود را از 

  ،ری تأث یهنی حسابرسی عملیاتی و هدف    ،ری تأثبین منبع  

 (.29) آوردیم به دست شدهییهنی واحد رسیدگ

علی در پژوهشی به بررسی صالحیت  مرادخانی و بنده 

با نهاه  )   المال ت ی ب دیوان محاسبات کشور در پاسداری از  

  آنان   نتایج پژوهش   . ند پرداخت (  ها ی شهردار نظارت مالی بر  

که نشان   دیوان    تنها نه   داد  مالی  نظارت  قانونی  اعمال 

، این نهاد عمومی را با محدودیت  ها ی شهردار بر  محاسبات  

پاسداری    منظور به بلیه انجام این نظارت    کند نمی مواجه  

مهدنی و همیاران در    . ( 30است ) ضروری    المال ت ی ب از  

بر    گویی پاسخ اثر  تحلی     به   پژوهشی    ی مش خط عمومی 

ارتقای سالمت اداری و شفافیت سازمانی در بخش دولتی  

پژوهش ند پرداخت  نتایج  که نشان    آنان   .    گویی پاسخ   داد 

بهبود   بر  و    ی مش خط عمومی  اداری  سالمت  ارتقای 

مثبت، مستقیم و    ر ی تأث شفافیت سازمانی در بخش دولتی  

در پژوهشی به    پور غالم الماسی و    . ( 31دارد )   داری مهنی 

تههدی    مبنای ی و  محاسبات   مقررات   و   ن ی قوان بررسی نقش  

. نتایج  ند پرداخت   گویی پاسخ ظرفیت    ی در ارتقا حسابداری  

ی و  محاسبات قوانین و مقررات  که  نشان داد  آنان  پژوهش  

ارتقا تههدی  مبنای     گویی پاسخ ظرفیت    ی حسابداری در 

در پژوهشی  ناصری و همیاران    . ( 32دارد ) نقش بسزایی  

مسئولیت   ایفای  در  محاسبات  دیوان  نقش  ارزیابی  به 

  ج ی نتا   . ند پرداخت اجرایی    ی ها دستهاه عملیاتی    گویی پاسخ 

  ی ا و مشاوره   ی که نقش قانون   بود آن    انهر ی ب   آنان   پژوهش 

ارزیابی    ارائه ،  محاسبات   وان ی د  بودجه،  تفریغ  گزارش 

حسابرسی ها کنترل  داخلی،  و   ی  حسابرسی    رعایت 

  گویی پاسخ   ت ی مسئول   ی فا ی ا   ی ارتقا   بر   عملیاتی 

پس از بررسی    فاطمی   . ( 33)   دارد   ر ی تأث   یی اجرا   ی ها دستهاه 

  مبتنی بر عملیرد   ی ز ی ر بودجه و  حسابداری  تههدی  مبنای  

عمومی  بخش  گرفت   در  اجرای    نتیجه  و  طراحی  که 

همبستهی    عملیرد   بر   مبتنی   ریزی بودجه نظام    ز ی آم ت ی موفق 

نظام حسابداری و گزارشهری مالی    ی ها ی ژگ ی و زیادی با  

عمومی  در    بخش  تههدی  مبنای  از  استفاده  و  دارد 

عمومی   بخش  اجرای  حسابداری  برای  را  الزم  زمینه 

 .  ( 34)   کند ی م فراهم  ی مبتنی بر عملیرد  ز ی ر بودجه 
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همیاران   و  پژوهشی  الماسی   ری تأث   مطالهه به  در 

گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در اعمال 

پژوهش نتایج    . ند پرداخت نظارت بر عملیرد مالی دولت  

که گزارش تفریغ بودجه بر اثربخشی  بود بیانهر آن    آنان 

نظارت و کنترل بر عملیرد دولت و  سالیانه    یها بودجه 

مثبت دارد و انجام حسابرسی رعایت و حسابرسی   ر ی تأث

کشور دیوکه  عملیرد   محاسبات  می   ان  بر   دهد انجام 

عباسی   . ( 35است )   رگذار ی تأث  ی ا بودجه کاهش انحرافات  

بیت  بهو  پژوهشی  در  اقدامات   ر ی تأث  بررسی  عفری 

تخلفات  کاهش  بر  کشور  محاسبات  دیوان  پیشهیرانه 

 نشانآنان  نتایج پژوهش    . ند پرداخت اجرایی    یها دستهاه 

که  کشور   داد  محاسبات  دیوان  پیشهیرانه  روییرد  بین 

آموزش  بودجه،  اجرای  بر  مستمر  مالی  نظارت  شام  

داخلی   هایاجرایی، ارزیابی کنترل   ی ها دستهاه مدیران  

 یها ته ی کمو    ها آن اجرایی و رفع نقاط ضهف    یها دستهاه 

اجرایی   ی ها دستهاه تهاملی پیشهیری و کاهش تخلفات  

) دا وجود    داری مهنی رابطه   در   . ( 36رد  ماهر  و  مهدوی 

و  حسابداری  نظام  اصلی  هدف  ضرورت  بر  پژوهشی 

عموم  بخش  مالی  بر  یگزارشهری  کردن فراهم   مبنی 

را در که بتواند مدیران   تأکید کردند   ی ت ی ف ی ک   با اطالعات 

 ی های ر ی گ م ی تصمو    گویی پاسخ ایفای اثربخش مسئولیت  

حبشی در   .( 37دهد ) سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یاری  

به   دیوان   بررسی پژوهشی  عملیرد  ارزیابی  نحوه 

در  توسهه   حال   در و  افتهیتوسهه محاسبات دوازده کشور 

نتایج   . جمهوری اسالمی ایران پرداخت   مقایسه با کشور 

بین عملیرد دیوان محاسبات   داد که نشان  وی  پژوهش  

و نحوه ارزیابی   توسهه   حال   در و    افته ی توسهه کشورهای  

 داری مهنی تفاوت   ایران  کشور عملیرد دیوان محاسبات 

) وجود    نظامپژوهشی  در   پور و زینالی خدامی   . ( 7دارد 

بر   ی ریز بودجه  بر عملیرد و   ری تأثعملیرد و    مبتنی  آن 

کردند   دولت   گویی پاسخ مسئولیت   بررسی  نتایج را   .

برای   مدنظر   ی ها هدف از میان    که   نشان داد   آنان پژوهش  

عملیرد   یز ی ر بودجه نظام    اجرای بر  هدف مبتنی   ،

برای تهیین موفقیت آن   ی تری قو   ه مبنا و پای  گویی پاسخ 

ایجاد   بودجه،  تخصیص  به  نتایج .  ( 38)  کند ی م نسبت 

داد   ی کردستانپژوهش   ی عموم  گویی پاسخ که    نشان 

 میم    و   است   ساالری   مردم   ند یفرا   کردن ی عمل  الزمه

 که  . وی نتیجه گرفتشودی م   محسوبی  دولت   ت ی ر ی مد 

برنامه  راهبرد،  سطح  پنج  در  باید  دولتی  مدیران 

)اثربخشی(، عملیرد )کارایی و صرفه اقتصادی(، فرایند 

و )برنامه  التزام  و  امور(  اداره  و  تخصیص  ریزی، 

پاسخ  مقررات(  )رعایت  باشمشروعیت  . ( 39)   ندگو 

به بررسی حسابرسی   ایمانی شناس و  یزدان  در پژوهشی 

. ند دیوان محاسبات پرداخت عملیرد از دیدگاه حسابرسان  

نشان داد که ارزیابی اثربخشی، جزئی   آنان نتایج پژوهش  

 .( 40)   از فرآیند حسابرسی عملیرد است 

 

 پژوهش های فرضیه
در    شدهانجام  هایپژوهش با توجه به مبانی نظری و  

مسئولیت   محاسبات    عملیاتی  گوییپاسخحوزه  دیوان 

 است:  شدهتدوین زیر  های فرضیه کشور

دیوان  در مورد میزان دستیابی    گزارشهری :  1فرضیه  

کشور     یهادستهاهعملیاتی    های هدفبه  محاسبات 

 .شود میمطلوب ارزیابی  ،اجرایی

کشور    گزارشهری:  2فرضیه   محاسبات  در  دیوان 

اقتصادی منابع مالی در    ه، اثربخشی و صرفییکارامورد  
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 . شودمیمطلوب ارزیابی  ، اجرایی  یهادستهاهاختیار 

محاسبات    ی اتیعمل  یگزارشهر:  3فرضیه   دیوان 

مطلوب   ،عملیرد  بر  یمبتن  یزیربودجهتوجه به    باکشور  

 . شودیم یابیارز

کشور    گزارشهری:  4فرضیه   محاسبات  در  دیوان 

و   مالی  منابع  اختیار    یرمالی غمورد    ی هادستهاهدر 

 .شود میمطلوب ارزیابی  ،اجرایی

کشور  نظارت:  5فرضیه   محاسبات  بر    دیوان 

از    هایخروج حاص   نتایج    ی هادستهاه  یها تی فهالو 

 .شود میمطلوب ارزیابی  ،اجرایی

محاسبات  ارزیابی    انجامنحوه  :  6فرضیه   دیوان 

مطلوب ارزیابی    ،اجرایی  ی هادستهاهعملیرد  کشور از  

 . شودمی

 

 روش پژوهش 

 
حاضر   لحاظ    کاربردی  ،هدف  نظر  ازپژوهش  به  و 

روش،   و  پیمایشی  پژوهشی  ماهیت  نوع  از  توصیفی 

پاست.   نظری  روش  مبانی  از  استفاده  با  ژوهش 

مقالهکتابخانه و  مطالهه کتب  از طریق  و  مهتبر  ای  های 

است.   شده  گردآوری  انهلیسی  و  این  فارسی  در 

از   نفر  هزار  شام  حدود چهار  آماری  پژوهش جامهه 

مالی   دولتی،  هاسازمانمدیران    حسابانی ی 

ی دولتی، حسابرسان دیوان محاسبات کشور  هاسازمان

و اعاای هیأت علمی و استادان فهال در بخش عمومی  

مورگان   جدول  از  استفاده  با    عنوانبهنفر    350است. 

شد.   انتخاب  آماری  جمعنمونه  دادهآبرای  های  وری 

رت  ای لییگزینهای با طیف پنجنامهمورد نیاز از پرسش 

گزینه »متوسط«،  با  »مطلوب«،  مطلوب«،  »بسیار  های 

نامطلوب«  »بسیار  و  و    »نامطلوب«  است  شده  استفاده 

نظران  با کسب نظر استادان و صاحب  ها سؤالهای  مؤلفه

تهیین  پرسش مختلف  است.    21  دربرگیرندهنامه  شده 

است    سؤال تخصصی  16سؤال عمومی و    5شام      سؤال

توانایی   محاسبات  گوییپاسخکه  از    دیوان  کشور 

 . کندکنندگان را ارزیابی میدیدگاه استفاده

  صورت به  نامهپرسش   400برای افزایش دقت، تهداد  

بین اعاای جامهه آماری توزیع   الیترونییی و کتبی، 

نامه به  پرسش  16ی ارسالی تهداد هانامهپرسش شد و از 

و   تیمی   ناقص  یهنی  صورت    384تهداد  مابقی 

  .قاب  استفاده بودآماری     ی وتحل هیتجزبرای    نامهپرسش 

پرسش  طریق  روایی  از  حسابرسان   از  نظرخواهینامه 

های  حسابان دستهاهدیوان محاسبات، مدیران مالی،  ی

نظر در حوزه حسابداری بخش  دولتی و استادان صاحب

تأیید   ا هم  شد.عمومی  آلفای  چنین،  پایایی  ضریب  ز 

استفاده شد. برای    نامه پرسش کرونباخ برای تأیید پایایی  

توزیع   با  منظور  اعاای  در    نامهپرسش این  جامهه  بین 

نفره    شام   یبررس  مورد سی  از  متشی   گروهی 

 حسابان ی حسابرسان دیوان محاسبات کشور، مدیران،  

و استادان دانشهاه و محاسبه آلفای کرونباخ، پایایی آن 

دست  0/ 973 که    به  پایایی  دهندنشانآمد    مناسبه 

آلفای    .است  نامهپرسش  محاسبه  از  حاص   نتایج 

برای   از  هاسؤالکرونباخ  یک  هر  به  مربوط  ی 

   شده است.  ارائه  1ی پژوهش در جدول شماره  هاهی فرض

 متغیرهای پژوهش
متغیرهای این پژوهش شام  گزارشهری در مورد  

هدف به  دستیابی  در  میزان  گزارشهری  عملیاتی،  های 
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مالی،  کارامورد   منابع  اقتصادی  و صرفه  اثربخشی  یی، 

بودجه به  توجه  با  عملیاتی  بر  گزارشهری  مبتنی  ریزی 

مالی و   منابع  ی،  رمالی غ عملیرد، گزارشهری در مورد 

و نحوه    هاتی فهالو نتایج حاص  از    هایخروجنظارت بر  

ی  هاسؤالاز    استفادهانجام ارزیابی عملیرد است که با  

مختلف  هابخش در    شدهمطرح    نامه پرسش ی 

 شده است.   ی وتحل هی تجزی و ری گاندازه

 

 ها هافتی

 

  های آزمودنی آمار توصیفی متغیرهای جمهیت شناختی

پژوهش شام  جنسیت، مدرک و رشته تحصیلی، شغ   

سابقه پرسش   آنان  کارو  اول  بخش  اساس  در  بر  نامه 

  طور که در این شده است. همان  ارائه  2جدول شماره  

  گو،نفر پاسخ   384شده است از تهداد  جدول نشان داده 

میزان تحصیالت،    نظر  اززن هستند و    %35و    مرد  65%

کارشناسی  64% همارشد  مدرک  دارند.  باال  چنین،  به 

افراد   %5/37اند.  کردهدر رشته حسابداری تحصی   50%

علمی،    %2/29حسابرس،     % 14/ 6مدیر،    %6/14هیأت 

حساب و بقیه افراد در سایر مشاغ  مشغول درصد  ی

بوده خدمت  مجموع  به  در  و  از   %8/45اند 

دارند. بر این اساس،  دهندگان باالی ده سال سابقه  پاسخ

پاسخپاسخ برای  الزم  شرایط  به  دهندگان  گویی 

 نامه را دارند.های پرسش سؤال

نظر همان  پژوهش،  این  در  شد،  اشاره  که  گونه 

های مربوط به هر فرضیه بر دهندگان در مورد سؤال پاسخ 

شده است. آوری  ای لییرت جمع گزینه   5مبنای طیف  

محاسبه  آماره  توصیفی  از های  یک  هر  به  مربوط  شده 

ها شام  کمینه، بیشینه، میانهین و انحراف مهیار در سؤال 

است. همان ه  ارائ   3جدول شماره   این شده  در  که  طور 

داده  نشان  مهیار   جدول  انحراف  بیشترین  است  شده 

 « سؤال  به  مال  ی گزارشهر مربوط  منابع  مورد  و   ی در 

اخت   ی رمالی غ  د به   یی اجرا   ی هادستهاه   ار ی در   وانیوسیله 

کشور ) محاسبات  که 1/ 093«  مهنا  این  به  است   )

اند. از رابطه داشته دهندگان نظرات متفاوتی در این  پاسخ 

بیش  ) طرفی  میانهین  » 143/3ترین  سؤال  برای   ن یتدو ( 

به   ی حسابرس  ی استانداردها د مصوب   وانیوسیله 

کشور بیشترمحاسبات  تأکید  که  مهنا  این  به  بود.   » 

بررسی پاسخ  برای  است.  موضوع  این  روی  دهندگان 

توزیع   بودن  کلموگروف  ها داده نرمال  آزمون  - از 

 شده   ارائه یج  نتا است. بر اساس    شده   استفاده اسمیرنوف  

  داری برای تمام متغیرهایی مهن سطح    4در جدول شماره  

 : نتایج آزمون آلفای کرونباخ1جدول 
 آلفای کرونباخ   های مربوط بهپرسش
 896/0 های عملیاتی : گزارشهری در مورد میزان دستیابی به هدف1فرضیه 
 929/0 یی، اثربخشی و صرفه اقتصادی منابع مالی کارا: گزارشهری در مورد 2فرضیه 
 901/0 ریزی مبتنی بر عملیرد : گزارشهری عملیاتی با توجه به بودجه3فرضیه 
 892/0 مالیارشهری در مورد منابع مالی و غیر: گز4فرضیه 
 937/0 ها تی فهالو نتایج حاص  از   هایخروج: نظارت بر 5فرضیه 
 943/0 : نحوه انجام ارزیابی عملیرد 6فرضیه 
 973/0 محاسبات کشور  وانید ییتوانا یابیارز
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 آمار توصیفی مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی: 2جدول 
 متغیر شاخص  ی فراوان فراوانی  درصد 

 مرد 248 65

ت
سی
جن

 

 زن 136 35
 ک   384 100
 کاردانی 8 1/2

ت 
یال
ص
تح

 

 کارشناسی  128 3/33
 ارشدکارشناسی  160 7/41
 ی دکتر 88 9/22

 ک   384 100
 حسابداری 192 50

شته
ر

 
لی 
صی
تح

 

 مدیریت 136 4/35
 اقتصاد 56 6/14

 ک   384 100
 حسابرس 144 5/37

غ  
ش

 

 هیأت علمی  112 2/29
 مدیر 56 6/14
 حسابی   56 6/14
 سایر 16 2/4

 ک   384 100
25 96 5-1 

کار
قه 
ساب

 

2/29 112 10-6 
25 96 15-10 
 15باالی  80 8/20

 ک   384 100

 

 نامههای پرسش سؤالی توصیفی مربوط به هاآماره : 3جدول 

 میانگین  بیشترین  کمترین  سؤال های پژوهش یه فرض
انحراف  

 معیار

گزارشهری در  :  1فرضیه  
به   دستیابی  میزان  مورد 

 های عملیاتی هدف

 0/ 936 2/ 896 5 1 دیوان محاسبات کشور  وسیلهبهانجام حسابرسی عملیرد 

مصوب   حسابرسی  استانداردهای  دیوان    وسیلهبهتدوین 
 محاسبات کشور 

1 5 143 /3 941 /0 

دیوان  پیاده  محوله  امور  در  مصوب  استانداردهای  سازی 
 محاسبات کشور 

1 5 93/2 913 /0 

: گزارشهری در  2فرضیه  
یی، اثربخشی و  کارامورد  

 صرفه اقتصادی منابع مالی 

اختیار   در  مالی  منابع  کارایی  مورد  در  گزارشهری 
 دیوان محاسبات کشور وسیلهبههای اجرایی دستهاه 

1 5 729 /2 873 /0 

اختیار   در  مالی  منابع  اثربخشی  مورد  در  گزارشهری 
 دیوان محاسبات کشور وسیلهبههای اجرایی دستهاه 

1 5 661 /2 923 /0 

گزارشهری در مورد صرفه اقتصادی منابع مالی در اختیار 
 دیوان محاسبات کشور وسیلهبههای اجرایی دستهاه 

1 4 63/2 955 /0 
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 )ادامه( 3جدول 

 میانگین  بیشترین  کمترین  سؤال های پژوهش یه فرض
انحراف  

 معیار

گزارشهری  3فرضیه    :
به   توجه  با  عملیاتی 

بر  بودجه مبتنی  ریزی 
 عملیرد

جهت گزارشهری عملیاتی  سازی سازوکارهای الزم  پیاده 
 دیوان محاسبات کشور   وسیلهبههای اجرایی دستهاه 

1 5 721 /2 816 /0 

  وسیله بهتدوین استانداردهای مصوب گزارشهری عملیاتی  
 دیوان محاسبات کشور 

1 5 74/2 903 /0 

سیستمپیاده  زیرساختسازی  و  اطالعاتی  های های 
 دیوان محاسبات کشور  وسیلهبهگزارشهری عملیاتی 

1 5 672 /2 915 /0 

: گزارشهری در  4فرضیه  
و  مالی  منابع  مورد 

 یرمالیغ

در غیرمالی  و  مالی  منابع  مورد  در  اختیار   گزارشهری 
 دیوان محاسبات کشور وسیلهبههای اجرایی دستهاه 

1 5 667 /2 093 /1 

در غیرمالی  و  مالی  مصارف  مورد  در  اختیار   گزارشهری 
 دیوان محاسبات کشور وسیلهبههای اجرایی دستهاه 

1 4 62/2 072 /1 

بر  5فرضیه   نظارت   :
و نتایج حاص     هایخروج
 ها تیفهالاز 

  وسیله بههای اجرایی  های دستهاه نظارت بر کارایی فهالیت
 دیوان محاسبات کشور 

1 4 589 /2 992 /0 

  وسیله بههای اجرایی  های دستهاه نظارت بر اثربخشی فهالیت
 دیوان محاسبات کشور 

1 5 568 /2 015 /1 

بر   طور  منابع  مصرفنظارت  فهالیت  به  در  های  اقتصادی 
 دیوان محاسبات کشور وسیلهبههای اجرایی دستهاه 

1 4 479 /2 062 /1 

انجام  6فرضیه   نحوه   :
 ارزیابی عملیرد 

دستهاه  عملیرد  بر  اجرایی  نظارت  دیوان    وسیلهبههای 
 محاسبات کشور 

1 4 578 /2 974 /0 

دستهاه  عملیرد  اجرایی  ارزیابی  دیوان    وسیلهبههای 
 محاسبات کشور 

1 5 659 /2 05/1 

 

 ( اسمیرنوف-آزمون کلموگروفا ): بررسی نرمال بودن توزیع متغیره4جدول 

 های پژوهشفرضیه
-کلموگروفآماره آزمون 

 اسمیرنوف

سطح  

 معناداری
 نوع توزیع

 نرمال غیر 0/ 000 3/ 782 های عملیاتی: گزارشهری در مورد میزان دستیابی به هدف1فرضیه  

 غیرنرمال  0/ 000 2/ 263 یی، اثربخشی و صرفه اقتصادی منابع مالیکارا: گزارشهری در مورد 2فرضیه  

 غیرنرمال  0/ 000 3/ 166 ریزی مبتنی بر عملیردبودجه: گزارشهری عملیاتی با توجه به  3فرضیه  

 غیرنرمال  0/ 000 3/ 169 یرمالیغ: گزارشهری در مورد منابع مالی و 4فرضیه  

 غیرنرمال  0/ 000 2/ 994 هاتیفهالو نتایج حاص  از  هایخروج: نظارت بر 5فرضیه  

 غیرنرمال  0/ 000 3/ 429 : نحوه انجام ارزیابی عملیرد6فرضیه  

 غیرنرمال  0/ 000 2/ 361 محاسبات کشور وانیدارزیابی توانایی  

بودن بنابرااست.    % 5از  کمتر    پژوهش  نرمال  ین، فرض 

برای   هاداده توزیع   و  نشد  پذیرفته  متغیرها  همه  برای 

فرضیه  روش آزمون  از  پژوهش  ناپارامتریک های  های 

 والیس استفاده شد.-ای و کروسیال آزمون دوجمله 
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 آمار استنباطی 
  های پژوهشفرضیه  نتایج آزمون  5جدول شماره  در  

  . ارائه شده است  ایبا استفاده از روش آزمون دوجمله

این جدول مالحظه میهمان بررسی    شود،طور که در 

مؤ نشان  لفه میانهین  تمامی    میانهین  که  دهد میها 

  به عبارت   است؛(  3  تر از حد مطلوب )عددکم  هالفهؤم

های پژوهش  به فرضیه  3بیشتر افراد امتیاز کمتر از    دیهر،

اینیهداده به  با توجه  و  امتیاز مطلوب    اند  و    3میانهین 

پذیرش و  سنجش  مالک  آن  از  ی  هاسؤال  باالتر 

 .  شودپژوهش پذیرفته نمی هایاست، فرضیهپژوهش 

و   ها شاخصی هر یک از بندرتبه منظور بهدر ادامه 

گویی دیوان محاسبات کشور از آزمون  ی پاسخهامؤلفه

شماره    کهشد    استفادهفریدمن   در جدول  آن    6نتایج 

  دادهکه در این جدول نشان    طور هماناست.    شده  ارائه

(  000/0داری آماره خی دو )است با توجه به مهنی  شده

اول تا ششم در    عوام های  فرض برابری میانهین رتبه

ن  %5خطای    سطح تفاوت    شود.یمپذیرفته  بنابراین، 

گویی دیوان  های پاسخ و شاخص   ها مؤلفه داری بین  مهنی 

ها وجود دارد. از نظر  محاسبات کشور از دیدگاه آزمودنی 

دهندگان   م   ی گزارشهر پاسخ  مورد  به    ی اب ی دست   زان ی در 

)با میانهین رتبه  ات ی عمل   ی ها هدف  اول  (،  4/ 36ی در رتبه 

بودجه   ی ات ی عمل   ی گزارشهر  به  توجه  بر    ی مبتن   ی ز ی ر با 

  ی گزارشهر (،  3/ 7در رتبه دوم )با میانهین رتبه    عملیرد 

ی در  منابع مال   ی و صرفه اقتصاد   ی اثربخش   ، یی در مورد کارا 

رتبه   میانهین  )با  سوم  ارز (،  3/ 48رتبه  انجام    ی اب ی نحوه 

رتبه    عملیرد  میانهین  )با  چهارم  رتبه  (،  3/ 32در 

ی در رتبه پنجم  رمال ی و غ   ی در مورد منابع مال   ی گزارشهر 

رتبه   میانهین  نظارت 3/ 23)با  و    نتایج   و   ها ی خروج   بر   ( 

(  2/ 91ها در رتبه ششم )با میانهین رتبه  یت فهال   از   حاص  

 قرار دارد. 

 
 

 ای( )آزمون دوجمله های پژوهشفرضیه آزمون: 5جدول 

 میانگین  های پژوهش یه فرض
انحراف  

 معیار
تعداد  

 دهندهپاسخ
آماره 

 تی 
 داری معنی

به  1فرضیه   دستیابی  میزان  مورد  در  گزارشهری   :
 های عملیاتی هدف

99/2 846 /0 
3 >= 268 

000 /0 
3 < 116 

یی، اثربخشی و صرفه  کارا: گزارشهری در مورد  2فرضیه  
 اقتصادی منابع مالی 

674 /2 858 /0 
3 >= 298 

000 /0 
3 < 86 

ریزی  بودجه  به  توجه   با   عملیاتی   گزارشهری :  3فرضیه  
 مبتنی بر عملیرد 

711 /2 803 /0 
3 >= 308 

000 /0 
3 < 76 

 1/ 028 2/ 643 یرمالیغ و  مالی منابع مورد در گزارشهری : 4فرضیه 
3 >= 284 

000 /0 
3 < 100 

 0/ 964 2/ 545 ها یتفهال  از  حاص   نتایج  و  هایخروج  بر  نظارت:  5فرضیه  
3 >= 275 

000 /0 
3 < 109 

 0/ 985 2/ 618 عملیرد  ارزیابی  انجام نحوه:  6فرضیه 
3 >= 282 

000 /0 
3 < 102 

 0/ 816 2/ 705 محاسبات کشور   وانید ییتوانا یابیارز
3 >= 254 

000 /0 
3 < 130 
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 دیوان محاسبات کشور  عملیاتی گوییپاسخ ی هامؤلفهی  بندرتبهمنظور به  ی فریدمنارتبه آزمون  :6جدول 

 رتبه میانگین رتبه مولفه

 اول 36/4 های عملیاتیگزارشهری در مورد میزان دستیابی به هدف: 1  فرضیه

 سوم  48/3 یی، اثربخشی و صرفه اقتصادی منابع مالیکاراگزارشهری در مورد : 2فرضیه  

 دوم  7/3 ریزی مبتنی بر عملیردبودجه  به  توجه  با  عملیاتی  گزارشهری: 3فرضیه  

 پنجم 23/3 یرمالیغ و مالی  منابع مورد در  گزارشهری: 4فرضیه  

 ششم 91/2 هایتفهال از  حاص   نتایج  و هایخروج بر  نظارت: 5فرضیه  

 چهارم  32/3 عملیرد  ارزیابی  انجام  نحوه : 6فرضیه  

 آماره آزمون
 داری مهنیسطح  خی دو

989 /207 000 /0 

 

 ی ریگجهی نت

 

در  حسابداری  تههدی  مبنای  اجرای  الزام  به  توجه    با 

استانداردهای حسابداری  سازمان اساس  بر  دولتی  های 

ریزی مبتنی  اجرای بودجه ضرورتنیز و  بخش عمومی

گویی مالی  افزایش مسئولیت پاسخ  به منظور  ،بر عملیرد

و عملیاتی الزم است به حسابرسی عملیرد بیشتر توجه  

در این راستا، این پژوهش به بررسی ارزیابی   .(1)شود  

مسئولیت   انجام  برای  کشور  محاسبات  دیوان  توانایی 

 کنندگان پرداخت.  عملیاتی در قبال استفاده  گوییپاسخ

آزمون   داد  پژوهش   اولفرضیه  نتیجه  از    نشان 

گزارشهری در مورد میزان دستیابی    ها آزمودنیدیدگاه  

هدف به  کشور  محاسبات  عملیاتی    هایدیوان 

شود. در حال  ی اجرایی مطلوب ارزیابی نمیهادستهاه

مهطوف    دیوان محاسبات کشورهای  حسابرسیحاضر  

بوده و حسابرسی عملیرد بخش  حسابرسی رعایت    به

از   داده    هایحسابرسکوچیی  اختصاص  خود  به  را 

بنابراین،     طور بهحسابرسی عملیرد هنوز  اجرای  است. 

دنبال نشده و در شرایط فهلی اهمیت و جایهاه    یجد

الزم در رسیدگی و گزارشهری در مورد میزان دستیابی  

به دست    را  به اهداف عملیاتی دیوان محاسبات کشور

 نیاورده است. 

داد نشان  پژوهش  دوم  فرضیه  آزمون  از    نتیجه 

گزارشهری دیوان محاسبات کشور  ها  آزمودنیدیدگاه  

خشی و صرفه اقتصادی منابع مالی  در مورد کارایی، اثرب

دستهاه اختیار  ارزیابی  در  مطلوب  اجرایی  های 

قانون محاسبات    96ماده  های اجرایی  دستهاهشود.  نمی

گزارش   ارسال  و  تهیه  الزام  بر  مبنی  کشور  عمومی 

، ، حداکثر شش ماه از پایان سال مالیسال  هر  یعملیات

نتایج فرضیه  . همکنندنمی  را رعایت  به  با توجه  چنین، 

پژوهش  از    ،اول  کوچیی  بخش  عملیرد  حسابرسی 

تشیی     ی هایحسابرس را  کشور  محاسبات  دیوان 

بنابراین، توجه جدی به حسابرسی عملیرد و  می دهد. 

تهیه و ارائه  به دیوان محاسبات کشور در    ، آن  یهامؤلفه

اثربخشی و صرفه اقتصادی    گزارش در مورد کارایی، 

   .کندیماجرایی کمک  ی هادستهاهع مالی مناب

داد نشان  پژوهش  سوم  فرضیه  آزمون  از    نتیجه 

دیوان  ها  آزمودنیدیدگاه   عملیاتی  گزارشهری 
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بودجه به  توجه  با  کشور  بر محاسبات  مبتنی  ریزی 

شود. نتایج پژوهش لو و  عملیرد مطلوب ارزیابی نمی

داد  26)همیاران   نشان  صورتی(  قانون  که  در 

دستورعم   ی مبتن   یزیربودجه شام   عملیرد    یهابر 

ش   یلی تفص  گزارشهر  وهی درباره  از    یاجرا،  استفاده  و 

بودجه  یهاداده نظام  از  باشد،    شتری ب   یزیرعملیرد 

م پاسخ  شودیاستفاده  م  یاتی عمل  ییگوو  .  ابدییبهبود 

بر    ریزیبودجهکام   اجرانشدن  بنابراین،   مبتنی 

عملیاتی    هایگزارش  نشدن  ارسالموجب  عملیرد،  

دیوان  دستهاه   وسیله به به  مقرر  زمان  در  اجرایی  های 

  کام  حسابرسی عملیردنشدن    اجرامحاسبات کشور و  

این    چنین، توجه به. همشودمیگزارشهری عملیاتی  و  

  گویی پاسخموجب بهبود    هاآنو کاهش    هامحدودیت

 . شودمیمالی و عملیاتی دیوان محاسبات کشور 

داد نشان  پژوهش  چهارم  فرضیه  آزمون  از    نتیجه 

گزارشهری دیوان محاسبات کشور  ها  آزمودنیدیدگاه  

و   مالی  منابع  مورد  اختیار  رمالی غدر  در  ی  هادستهاهی 

شود. نتایج پژوهش اشمیت  اجرایی مطلوب ارزیابی نمی

گوندر که  24)  و  داد  نشان  بر  زیربودجه(  مبتنی  ی 

آن   گزارشهری  و  مسئولیت    ایفای   برعملیرد 

ری  دامثبت و مهنی  ری تأثو ارزیابی عملیرد    گوییپاسخ

حسابرسی   ریزیبودجهدر    .دارد و  عملیرد  بر  مبتنی 

. بنابراین،  شودمیتوجه    غیرمالیعملیرد به منابع مالی و  

گزارشهری دیوان محاسبات کشور در مورد منابع مالی 

اجرایی موجب بهبود    های دستهاهدر اختیار    غیرمالیو  

کنندگان و ارزیابی  مالی و عملیاتی استفاده  گوییپاسخ

 . شودمیعملیرد 

داد نشان  پژوهش  پنجم  فرضیه  آزمون  از   نتیجه 

بر ها  آزمودنی دیدگاه   کشور  محاسبات  دیوان  نظارت 

از    ها ی خروج حاص   نتایج  ی ها دستهاه ی  هات ی فهال و 

نمی  ارزیابی  مطلوب  توجه اجرایی  کانون  شود. 

بر   ی ز ی ر بودجه  عملیرد  و حسابرسی  عملیرد  بر  مبتنی 

از   حاص   نتایج  و   ی ها دستهاه   ی هات ی فهال خروجی 

است.   و   نتایجچنین،  هم اجرایی  جوردن  پژوهش 

و نظارت   ی عملیرد ر ی گ اندازه ( نشان داد  27) هاکبارت  

از   حاص   نتایج  مسئولیت   ها فهالیت بر  بهبود  باعث 

نظارت    . شود ی م   گویی پاسخ  محاسبات بنابراین،  دیوان 

های اجرایی دستهاه  ی هات ی فهالها و نتایج  کشور بر ستاده

 و در  شودمی مالی و عملیاتی    گویی پاسخ موجب بهبود  

 . کند ی مکمک    مؤثر  صورت به انجام حسابرسی عملیرد  

داد نشان  پژوهش  ششم  فرضیه  آزمون  از    نتیجه 

نحوه انجام ارزیابی دیوان محاسبات  ها  آزمودنیدیدگاه  

ی اجرایی مطلوب ارزیابی  هادستهاهکشور از عملیرد  

حسابداری  تههدی  اجرای مبنای    1394از سال  شود.  نمی

ابالغ    هایدستهاه  وسیله به استاجرایی  مبنای    . شده 

وضع موجود واحد گزارشهر را بهتر  حسابداری  تههدی  

، مهیارهای حسابرسی عملیرد را بهبود  کندمیتوصیف  

برای    بخشدمی سودمندتر  اطالعات  تهیه  موجب  و 

و    گوییپاسخ کشور،  مالی  محاسبات  دیوان  عملیاتی 

اطالعات سودمندتر برای بهبود تخصیص منابع، افزایش  

ایجاد  گوییپاسخ و  اطالعاتی  شفافیت  افزایش    یا 

به     که  آنجا  از  .(41)  شودمیاقتصادی    آثارآگاهی 

عملیرد  ریزیبودجه بر  عملیرد    مبتنی  حسابرسی  و 

با  هم این    مالی و  گوییپاسخراستا  از  و  عملیاتی است 

  بررود  لحاظ ارتباط مستقیم با ییدیهر دارند، انتظار می

بودجه  اجرای عملیردریزی  نظام  بر  از  که    مبتنی 
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عملیرد  پیش  حسابرسی  اجرای    حساب بهنیازهای 

نتایج    ونظارت شود  در دیوان محاسبات کشور    آیدمی

. این  (42)  شود  ارائهدر قالب گزارش تفریغ بودجه    آن

است    لحاظ   ازموضوع   استوار  مبنا  این  بر    کهنظری 

با حسابر  مالی و  گوییپاسخ با  سعملیاتی  ی عملیرد و 

هدف به  و  توجه  عملیاتی  طریق    چنین همهای  از 

بر   تمرکز  و  عملیرد  چون خدمات،    نیاتی حسابرسی 

 (. 43شود )حاص  می ، ها و نتایجخروجی

ها  آزمودنیدهد از نظر  نتایج کلی پژوهش نشان می

گویی عملیاتی را  دیوان محاسبات کشور توانایی پاسخ

با   ، عملیاتی  و  مالی  گوییپاسخ  اهمیت  به  توجه  ندارد. 

  های مؤلفه  گذاران بهتوجه قانون  این نتایج بر ضرورت

  دیوان   عملیاتی  و  مالی  گویی پاسخ  نظام   در  تأثیرگذار 

 . داردتأکید  کشور محاسبات

از حاص   مؤلفه رتبه   نتایج  پاسخ بندی  گویی های 

 6عملیاتی دیوان محاسبات کشور که در جدول شماره  

 کنندگانن یتدو راهنمایی برای    تواند ی مارائه شده است  

دیوان  گزارشهری  استانداردهای  و  نظری  مبانی 

به  کشور،  او محاسبات  و  شناسایی  به لویت منظور  دهی 

گویی مالی و عملیاتی دیوان محاسبات کشور در پاسخ 

 راستای انجام نظارت و حسابرسی عملیرد مطلوب باشد. 

پژوهشی جامع    شودمیپیشنهاد    به پژوهشهران آینده

برای انجام    دیوان محاسبات کشور  ناتوانیعل     مورددر  

های اجرایی برای  گامو  گویی عملیاتی  مسئولیت پاسخ

 .دهندانجام موانع آن رفع 

پژوهش حاضر با محدودیتی مواجه نبوده است و تنها 

این است که در رابطه با موضوع پژوهش    کرقاب  نیته  

پژوهشی   کشور  داخ   در  که   نشده  انجام حاضر  است 

 . مقایسه شود پژوهش    این   مستقیم با نتایج   صورت به بتوان  
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