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 چکيده
یک نهاد  اقتصادی و مالی مجموعه در داخلی هایکنترل اثربخشی ارزیابی بررسی موضوع با پژوهش این

 نسبت و شود شناسایی موجود داخلی کنترل سیستم ضعف نقاط شد سعی تحقیق این در. شد دولتی انجام

 .گردد ارائه پیشنهادهایی ضعف ، نقاط رفع به

 نهاد یک اقتصادی و مالی مجموعه در داخلی هایکنترل اثربخشی ارزیابی بررسی تحقیق این اصلی هدف 

 بررسی کنترلی ، محیط اثربخشی بررسی: از اندعبارت که باشدمی زیر فرعی اهداف دارای و باشدمی دولتی

 اطالعات بخشیاثر بررسی کنترلی ، هایفعالیت اثربخشی بررسی ،(ریسک) خطر احتمال ارزیابی اثربخشی

 .نظارتی هایفعالیت اثربخشی بررسی و ارتباطات و

 هدف نظر از و باشدمی پرسشنامه تحقیق اطالعات گردآوری ابزار و توصیفی روش ، لحاظ به تحقیق این

 در مالی و اقتصادی  داخلی هایکنترل بررسی شامل تحقیق انجام زمان. است کاربردی نوع از پژوهش این

مجموعه  تحقیق مکانی قلمرو. باشدمی  1395و  1394و  1393 مالی سال های به منتهی سالهسه  دوره

 سؤاالت. باشندمی اقتصادی و مالی مدیران و کارشناسان  و مسئولین آماری جامعه و های مالی و اقتصادی 

 پاسخ در: دباشمی زیر شرح به که است شدهتهیه داخلی کنترل بعد پنج در تحقیق مدل اساس بر پرسشنامه

( 2013) کوزو داخلی هایکنترل جدید مدل اساس بر پرسشنامه سؤاالت.میگردد ارائه ذیل موارد سؤاالت به

 به حاصله نتایج که است شده تهیه تمرکز قابل نقطه 87 و مرتبط اصل 17 و جزء 5 و هدف 3 قالب در

 مجموعه در اثربخش کنترلی محیط کردند تأیید دهندگانپاسخ یک سؤال به پاسخ در: باشد می زیر شرح

 دهندگانپاسخ دو سؤال به پاسخ در است ، گرفته شکل قبول قابل حد دولتی در نهاد یک اقتصادی و مالی

 پاسخ در کنند ،می تأیید دولتی را نهاد یک اقتصادی و مالی مجموعه در را کنترلی فعالیت بودن اثربخش

 خطر احتمال ارزیابی اثربخشی با رابطه در مناسبی سازوکار کنندمی تأیید دهندگانپاسخ سه سؤال به

 دهندگانپاسخ چهارم سؤال به پاسخ در دارد ، وجود دولتی نهاد یک اقتصادی و مالی مجموعه در( ریسک)

 و کنندمی تأیید دولتی را نهاد یک اقتصادی و مالی مجموعه در ارتباطات و اطالعات فعالیت بودن اثربخش

 یک اقتصادی و مالی مجموعه در نظارتی هایفعالیت بودن اثربخش دهندگانپاسخ پنجم السؤ به پاسخ در

 و مالی مجموعه در داخلی کنترل اثربخشی بهبود برای پیشنهادهایی پایان در. کنندمی تأیید دولتی را نهاد

 فعالیت زمینه نای در دارند قصد آینده در که محققینی برای همچنین. شد دولتی ارائه نهاد یک اقتصادی

 .گردید ارائه پیشنهادهایی نمایند

 ثر بخشی ، کنترل داخلی ، کوزو ، مجموعه مالی و اقتصادیا :يديکل واژگان 
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 2 حسن زارع،   1  حسين عيسایی

 دانشگاهلمی ععضو هیئت  1
 کارشناس ارشد حسابداری 2

 

 نام نویسنده مسئول:
 حسن زارع

 

 و اقتصادي مالیمجموعه بررسی اثربخشی کنترل داخلی در 

 دولتی یک نهاد
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 مقدمه
پیشرفت است ، حرکت سریع واحدهای اقتصادی ، افزایش حجم معامالت ، پیشرفت مداوم فناوری ، فشارهای ناشی دنیای امروز همواره روبه 

، همگی کند ها ، اهداف سازمان را چه از بیرون و چه از درون تهدید میود منابع و افزایش رقابت و وجود انواع احتمال خطرات در کلیه زمینهاز کمب

ی واحدهای اقتصادی کنترل مستقیم و انفراد معطوف گردد و عمالً شماریبیاین عوامل موجب شده است که افکار مدیریت به مسائل و موارد 

ه است تا مدیریت گردید موجبواحد تجاری  هایفعالیتعملیات سازمانی و دوری مدیران ارشد از تمامی  غیرمستقیمشده است. کنترل  ممکنغیر

 . مد روی آوردجزئی الینفک از سیستم مدیریت کارآ عنوان به، به استقرار یک سیستم اثربخش کنترل داخلی  خود وظایفبرای انجام 

الزم است با اتخاذ د نارد سروکار و اقتصادی  مالی و رویدادهای  معامالتمبادالت ، با انبوهی از  مجموعه مالی و اقتصادیاینکه  به توجه با

روز تقلب ، تخلف  و آسیب عمل آید. چنانچه کنترل های الزم انجام نشود زمینه ب تدابیری هوشمندانه از بروز هرگونه جریان های سوء ،  پیشگیری به

 د. گردد و ممکن است افراد سالم در معرض لغزش قرار گیرناهم میفر

اعتماد بودن گزارشگری مالی و رعایت قوانین و اثربخشی و کارایی عملیات ، قابل ازفرایندی است که مدیران و کارکنان  ، کنترل داخلی 

ال تحقیق و مطالعه در گزارشی زارکننده تردوی پس از سه سهای برگ. این تعریف توسط کمیته سازماننمایندمیاطمینان حاصل  مقررات مربوط

ارزیابی ،  محیط کنترلی آن یعنی ؛ دهندهعنصر تشکیل پنج توجه بهمستلزم  داخلی های کنترلشده است. دستیابی به هدف موسوم به کوزو ارائه

به موارد اشاره شده برآن شدیم تا با  لذا با توجه .باشدی میتنظارکنترل های اطالعات و ارتباطات و  ، های کنترلی، فعالیت)ریسک( احتمال خطر

گیری از مدل کنترل داخلی کوزو نقاط ضعف سیستم کنترل با بهره دولتی نهاد یک اقتصادی و مالی های داخلی در مجموعهبررسی اثربخشی کنترل

 داخلی موجود شناسایی و پیشنهادهایی نسبت به رفع این نقاط ، ارائه شود.

اطالعات  و آوریفن مداوم پیشرفت معامالت ، حجم افزایش اقتصادی ، واحدهای سریع حرکت داخلی ؛ کنترل اثربخش سامانه استقرار یلدل

 .انفرادی و غیراساسی کنترل های شدن غیرممکن سازمان ، اهداف به دستیابی احتمالی ، خطرات انواع رفع رقابت ، افزایش ،

 ... جهتی؟ چه در

 انگاریسهل – تقلب – طاخ از جلوگیری سازمان ، هایدارایی و اموال از حفاظت مالی ، گزارشگری اعتماد قابلیت عملیات ، کارایی و اثربخشی

 .مقررات و قوانین رعایت استفاده و سوء –

 

  سؤاالت تحقيق
 :که  است پرسش این پی در پژوهش اصلی ؛ این سؤال

 است؟ اثربخش دولتی نهاد یک اقتصادی و لیما مجموعه در داخلی هایکنترل سیستم آیا

 

 فرعی  هايسؤال
 است؟ گرفته شکل دولتی نهاد یک اقتصادی و مالی مجموعه در اثربخش کنترلی محیط آیا-1

 دارد؟ وجود دولتی نهاد یک اقتصادی و مالی مجموعه( ریسک) خطر احتمال ارزیابی برای اثربخشی سازوکار آیا -2

 است؟ برقرارشده دولتی نهاد یک اقتصادی و مالی مجموعه در اثربخش طاتارتبا و اطالعات آیا-3

 است؟ برخوردار الزم اثربخشی از دولتی نهاد یک اقتصادی و مالی مجموعه در نظارتی هایفعالیت آیا -4

 شود؟می انجام اثربخشی طوربه دولتی نهاد یک اقتصادی و مالی مجموعه در کنترلی هایفعالیت آیا-5

 

 هاي داخلی کنترل

یکپارچه را منتشر نمود که در ماه های داخلی کنترلچارچوب ، ( COSO) های حامی کمیسیون تردوی، کمیته سازمان 1992در سپتامبر 

سمی شامل انجمن حسابداران ر یکاآمر ای حسابدارینهاد و انجمن حرفه  5 شاملاین کمیته  روزرسانی نموده است.آن را به 2013می سال 

(AICPA) ( انجمن حسابداری ،AAA) ( انجمن مدیران ارشد مالی ،FEI) ( انجمن حسابرسان داخلی ،IIAو انجمن حسابداران م ) دیریت

(IMA )های داخلی تأکید کارگیری این چارچوب برای ارزیابی و گزارشگری کنترلکسلی بر بهآ -قانون ساربنز 404چنین  در بخش باشد. هممی

 .باشدها میهای داخلی ، نقاط قابل تمرکز )معیارها( ، رویکردها و مثالچارچوب شامل تعریف ، اهداف ، اجزاء ، اصول کنترلین اشده است. 
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: کنترل داخلی فرایندی است  که توسط هیأَت مدیره واحد تجاری ، مدیریت و دیگر  COSO های داخلی مطابق چارچوبتعریف کنترل 

 ( coso،2013طراحی و مستقرشده است. ) 3و رعایت 2، گزارشگری1ینان معقول از دستیابی به اهداف مربوط به عملیاتکارکنان آن برای کسب اطم

 

 اهداف کنترل داخلی 

که شرکت را قادر به تمرکز بر  شده از اهدافی را تعیین کرده استبندی، سه مجموعه طبقه 2013های داخلی یکپارچه کوزو چارچوب کنترل

 اند از ؛نماید. این اهداف عبارتهای داخلی میهای جداگانه کنترلنبهج

 الف ( اهداف عملياتی 

ها در برابر سوءاستفاده عملیات واحد تجاری ، ازجمله اهداف عملیاتی و مالی و همچنین حفاظت از دارایی 5و کارایی 4که مربوط به اثربخشی

 (26:  1393زاده ، هستند. )کثیری و محمد حسن

 

 ب ( اهداف گزارشگري 

و یا  8، شفافیت7موقع بودن، به6سازمانی بوده و ممکن است شامل قابلیت اتکاءکه مربوط به گزارشگری مالی و غیرمالی اعم از درون و برون

 .های سازمانی باشندکنندگان استانداردها و سیاستگذاران ، تدوینشده توسط قانوندیگر شرایط مطرح

 

 اهداف رعایتی  ج (  

ها را هدایت کرده و مطابق با قوانین و بایست فعالیتکه مربوط به پایبندی به قوانین و مقررات حاکم بر سازمان است. واحدهای تجاری می

ها و مقرراتی در ه چه قوانین ، رویهعنوان بخشی از تعیین اهداف رعایتی ، سازمان باید درک کند کمقررات جاری، اقدامات خاصی را انجام دهند. به

 (36:  1393)همان،  اند.شدهطورکلی شناختههشوند. بسیاری از قوانین و مقررات بواحد تجاری اعمال می

 

  اجزا و اصول کنترل داخلی
های داخلی سازمان بورس لو نیز دستورالعمل کنتر COSOاست. مطابق چارچوب  شدهلیتشکهای داخلی از پنج جزء مرتبط به هم کنترل 

 از ؛ اندعبارتشوند. این اجزا و اصول گیرند و با فرآیندهای مدیریت عجین میو اوراق بهادار این اجزاء از شیوه مدیریت شرکت سرچشمه می

 اصول مرتبط با جزء محیط کنترلی   الف (  

 دهد.د نشان میهای اخالقی از خود تعهکاری و ارزشه درست:  واحد تجاری نسبت ب های اخالقیکاری و ارزشتعهد به درست( 1اصل )

 کند.یمهای داخلی نظارت دهد و بر توسعه عملکرد کنترل: هیأت مدیره استقالل خود را از مدیریت نشان می مسئولیت نظارتی( ایفای 2اصل )

سازمان، امکان نظارت هیأت مدیره، ساختار  کردن اهداف ها : مدیریت برای دنبال( استقرار ساختار سازمانی ، اختیارات و مسئولیت3اصل )

 کند.ها را مشخص میسازمانی، خطوط گزارشگری و نحوه مناسب تفویض اختیارات و مسئولیت

ت نیل به اهداف، و شایستگی :  واحد تجاری ، نسبت به جذب، توسعه، حفظ و پشتیبانی از افراد با صالحیت، جه تعهد به صالحیت( 4اصل )

 دهد.خود تعهد نشان میاز 

های داخلی مسئول های کنترلگویی :  واحد تجاری، در فرایند تعقیب اهداف سازمانی خود، افراد را در قبال مسئولیت( الزام به پاسخ5اصل )

 داند.می

 ب (اصول مرتبط با جزء ارزیابی ریسک 

هایی که اهداف روشن به نحوی که تشخیص و ارزیابی ریسک کامالًبه طور  واحد تجاریتعیین اهداف ( مشخص کردن اهداف مرتبط : 6اصل )

 .گرددمیسر می سازد،خطر عدم تحقق مواجه میاحتمال سازمانی را با 

                                                           
1-  operations 

2-  reporting 

3  -  compliance 

4-  Effectiveness 

5 - Efficiency 
6 - Reliability 

7 - Timeliness 

8 - Transparency 
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تحلیل و شناسایی در سطح واحد، های مرتبط با عدم حصول اهداف سازمانی را ریسک ها : واحد تجاری،( شناسایی و تحلیل ریسک7اصل )

 دهد.مبنای مدیریت ریسک قرار میها را آنکرده و 

 گیرد.، امکان وقوع تقلبات را در نظر میکنندا تهدید میهایی که اهداف واحد رارزیابی ریسک( ارزیابی ریسک تقلب : واحد تجاری، در 8اصل )

های داخلی داشته باشد، یستم کنترلای بر س( شناسایی و تحلیل تغییرات با اهمیت : واحد تجاری، تغییراتی را که بتواند تأثیر عمده9اصل )

 کند.شناسایی و ارزیابی می

های دهد که در تعدیل ریسکهای کنترلی را انتخاب کرده و توسعه میهای کنترلی : واحد تجاری، فعالیت( انتخاب و توسعه فعالیت10اصل )

 یابی به اهداف در سطح قابل قبول کمک نماید.دست

 های کنترلی یتج ( اصول مرتبط با جزء فعال

های عمومی حاکم بر های کنترلهای عمومی حاکم بر فناوری اطالعات :  واحد تجاری، فعالیتهای کنترل( انتخاب و توسعه فعالیت11اصل )

 یابی به اهداف پشتیبانی نماید.دهد که از دستفناوری اطالعات را انتخاب کرده و توسعه می

ها را مشیهایی که این خطها و رویهمشیهای کنترلی را از طریق تدوین خطها : واحد تجاری، فعالیتهها و رویمشی( استقرار خط12اصل )

 نماید.آورد، مستقر میبه اجرا درمی

 د ( اصول مرتبط با جزء اطالعات و ارتباطات 

دهد که به کند و مورد استفاده قرار مید میآورد یا ایجا( اطالعات مربوط :  واحد تجاری اطالعات مربوط و کیفی را به دست می13اصل )

 های داخلی کمک نماید.اجرای کنترل

های داخلی را برقرار های مربوط به کنترل( ارتباطات داخلی :  واحد تجاری، ارتباطات داخلی اطالعات، مشتمل بر اهداف و مسئولیت14اصل )

 ید.های داخلی پشتیبانی نماکند که لزوماً از اجرای کنترلمی

 کند.های داخلی برقرار می( ارتباطات بیرونی : واحد تجاری، ارتباطات با اشخاص بیرونی را با در نظر داشتن موضوعات مؤثر بر کنترل15اصل )

 های نظارتی و ( اصول مرتبط با جزء فعالیت

ای را برای حصول اطمینان از این که اجزای اگانههای مستمر یا جدحد تجاری، ارزیابیهای مستمر یا جداگانه : وا( انجام ارزیابی16اصل )

 نماید.نمایند، انتخاب کرده، توسعه داده و اجرا میمی های داخلی وجود داشته و عملکنترل

حسب  هنگام به اشخاص مسئول، برای بههای داخلی را ارزیابی و به شیوههای کنترلها : واحد تجاری، نارساییرسانی نارسایی( اطالع17اصل )

 (GAO ، 2014نماید. )رسانی میمورد، مدیریت ارشد و هیأت مدیره که مسئول انجام اقدامات اصالحی هستند، اطالع

 

  9نقاط قابل تمرکز

ممکن است برخی از  کند. مدیریت واحدهای داخلی تشریح میاصول کنترل "های مهمویژگی"چارچوب کوزو، نقاط قابل تمرکز را به عنوان 

های خاص واحد است، شناسایی نماید. نقاط قابل تمرکز، مدیریت ن نقاط قابل تمرکز را مناسب یا مربوط نداند و سایر نقاطی را که متناسب با ویژگیای

، یاری نمایدعمل می های داخلی مربوط، در واقعیت، وجود داشته وکه اصول کنترلهای داخلی و تعیین اینرا در طراحی، اجراء و هدایت کنترل

 دهد.می

 

  10هارویکردها و مثال
های داخلی در طراحی، اجراء  های مختلف اصول کنترلهای مرتبطی است که چگونگی کاربرد جنبهاین چارچوب در برگیرنده رویکردها و مثال

 ها، ارتباط دارند. گانه مرتبط با آناصول هفده گانه وها با هر یک از اجزای پنجکند. رویکردها و مثالیها را برای واحد مشخص مو هدایت آن

هایی گیرد. در واقع، رویکردها توضیحی از فعالیترویکردها به این مطلب اشاره دارند که سازمان چگونه اصول مندرج در چارچوب را به کار می

 دهد.صورت خالصه ارائه می های داخلی در نظر دارد، بهکارگیری و استقرار چارچوب کنترلکه مدیریت برای به

های واقعی در عمل که از تجربیات کارگیری هر یک از اصول با استفاده از موقعیتها تصویری خاص به استفاده کنندگان چارچوب برای بهمثال

های جامع کشند لیکن به عنوان مثالصویر میهای ارائه شده یک یا چند جنبه از هریک از اصول خاص را به تدهد. مثالیاند ، ارائه مالهام گرفته شده

 (coso ،2013اند.)و کامل برای کاربرد اصول در عمل طراحی نشده

 

                                                           
9 - Point of focus 
1 0 - Approaches and examples 

http://www.joas.ir/


 60 -73، ص 1396، پاییز 7های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره  پژوهش
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 داخلی شامل ؛ کنترل و نظارت آثار
 .کارکنان عملکرد ارتقای -

 .تخلفات کاهش - خدمات و کار کیفیت بهبود - 

 .مالی هایسوءاستفاده از جلوگیری -

 :مالی  فساد(  ج

 رشوه 

 (فروش و خرید هایطرح) منافع ادتض 

 غیرقانونی انعام 

 اقتصادی اخاذی 

 

 مختلف : هايقالب در تقلب وضعيت از آماري

 43% اندشده کشف محرمانه خبررسانی با شغلی هایتقلب. 

 50% است کارکنان به مربوط شده کشف هایتقلب. 

 انددهبو جریان در کشف از پیش ماه 18 میانگین طور به شده کشف هایتقلب. 

 کنند کشف را هاتقلب از %15 اندتوانسته تنها هابررسی در مدیران. 

 گیردمی صورت بیشتر باسابقه کارکنان توسط تقلبات اغلب. 

 کنندمی جلب را خود همکاران و سرپرستان اعتماد متقلب کارکنان اغلب. 

 رسندمی نظر به نمونه کارکنان عنوانبه اندشده تقلب مرتکب که کارکنانی اغلب. 

 است داخلی هایکنترل نبود کارکنان هایتقلب اغلب مشترک عامل و دلیل بیشترین. 

 

 ( :2015 تقلب )سال کشف ها و ميزانراه
 % 9مستقل حسابرسی -

 % 19داخلی حسابرسی -

 % 23داخلی هایکنترل -

 % 46محرمانه -

 % 20تصادفی -

 % 3پلیس توسط -

 (2015) تقلب یرسم بازرسان انجمن ملی گزارش: منبع

 

 فساد : با مبارزه اجرایی راهکارهاي
 سیاسی اراده عزم و تقویت 

 مالی فساد از پیشگیری هایروش بر تمرکز 

 فساد با مبارزه در مدنی نهادهای و مردم مشارکت 

 فساد با مبارزه در مستمر آموزش بر تمرکز 

 فساد کننده ایجاد هایمحرک اصالح 

 

 :فساد  با مبارزه مالی راهکارهاي

 سازیشفاف 

 پاسخگویی 

 (رسمی حسابداران) مستقل حسابرسی 

 حسابرسان به پاسخگویی الزامات برقراری 
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 هادولت ایبودجه شبه ارقام از اجتناب 

 ایران : در هاآن هايانگيزه و تقلب افشاکنندگان
 کنند؟می شناسایی را تقلب کسانی چه(  الف

 هاحراست و اطالعاتی امنیتی، هایسازمان 

 وابسته افراد و مطلع مدیران نان،کارک 

 هادادگاه و قضایی هایسازمان 

 مستقل و داخلی حسابرسان 

 

 چیست؟ افشا هایانگیزه(  ب

 عمومی نظم برقراری و اعتبار 

 ،شخصی هایانگیزه و تدافعی روانی، مالی 

 مالی هایجنبه و ایحرفه اعتبار 

 

 اقتصادي  سالمت ميزان نظر از کشورها بنديرتبه و جهان کشورهاي در اقتصادي و دولتی فساد اوضاع
 اخیر هایسال در که شفافیت المللیبین سازمان المللی،بین شفافیت سازمان 2015 گزارش از نقل به فارس المللبین اقتصاد گروه گزارش به

 سلسله از خود گزارش شانزدهمین در داشت، اقتصادی مفاسد با مبارزه بحث در ایران چهره کردن مخدوش در سعی سیاسی عوامل تأثیر تحت

 .کرد اعتراف اقتصادی مفاسد با مبارزه امر در ایران هایموفقیت به گزارش این در و منتشر را جهان در فساد ادراک مورد در اشساالنه هایگزارش

 نشان را کشور هر در اداری فساد میزان که فساد ادراک شاخص. است شده ارائه فساد ادراک شاخص در جهان کشور 184 نمره گزارش این در

 .دارد اشاره کمتر فساد به باشد بیشتر رقم این چه هر که گیردمی بر در را 100 تا 0 از ارقامی دهدمی

 قبل سال گزارش در ایران. است داده افزایش ایمالحظهقابل حد تا را قبل سال به نسبت ایران رتبه شفافیت المللیبین سازمان جدید گزارش

 .بود یافته ارتقاء 146 به 168 رتبه از و بود شده مواجه فساد ادراک شاخص نظر از جهانی بندیرده در ایپله 22 ارتقاء با نیز سازمان نای

 در. بود آورده بدست فساد ادراک شاخص در را 22 نمره و بود کرده کسب جهان کشور 178 میان در را 146 رتبه ایران قبل سال گزارش در

 .است گرفته قرار فساد ادراک نظر از کشور 184 میان در جهان 123 رتبه در و است شده مواجه ایپله 23 صعود با ایران سازمان این یدجد گزارش

 اعالم حال عین در داد خبر فساد ادراک شاخص نظر از جهان کشورهای بندیرده در ایران نمره ایپله 5 صعود از شفافیت المللیبین سازمان

 .است نداشته بهبودی آن از قبل سال به نسبت 2015 سال طی ایران در اقتصادی و اداری فساد توضعی کرد

 سال به نسبت که است شده اعالم 27 فساد ادراک شاخص نظر از ایران نمره است شده تهیه 2015 سال آمار پایه بر که گزارش این اساس بر

 .است نداشته کاهشی یا افزایش قبل

 سوم تا اول هایرتبه در سوئد و فنالند دانمارک،. است کرده کسب را 95 نمره و است داشته جهان سطح در را اداری سادف کمترین نیوزیلند

 .است شده اعالم 91 نظر این از دانمارک نمره. اندگرفته قرار فساد ادراک شاخص اساس بر جهان

 اند؛کرده کسب را دهم تا چهارم هایرتبه نیز زیر کشورهای

 .کانادا و سوئیس استرالیا، هلند، نروژ، سنگاپور، سوئد،

 و دانندمی دارجهت را مختلف کشورهای در فساد میزان تعیین در شفافیت المللیبین سازمان عملکرد کارشناسان از بسیاری حال عین در

فساد  با که صهیونیستی رژیم. کندمی لحاظ را خود سیاسی مالحظات مختلف کشورهای در فساد به مربوط آمار انتشار در سازمان این معتقدند

 جدید گزارش در رژیم این. است شده داده قرار شفافیت المللیبین سازمان بندیرده سطوح باالترین در است مواجه خود مقامات میان در بسیاری

 پله 6 قبل سال به نسبت البته که است کرده کسب فساد ادراک شاخص در را 58 نمره و است آورده بدست جهان کشور 184 میان در را 36 رتبه

 .بود شده اعالم 30 قبل سال گزارش در رژیم این رتبه. است داشته نزول

 شمار به مالی مفاسد به جهان کشورهای ترینآلوده امتیاز یک تنها با شمالی کره و سومالی شفافیت المللیبین سازمان گزارش اساس بر

 .است گرفته قرار 168 رتبه در نیز لیبی. است 180 جایگاه در بندیهرتب این در نیز افغانستان. روندمی

 ترتیب به بندیرتبه این در نیز آلمان و فرانسه. دارند 4 از کمتر امتیازی هستند روبرو انقالب و سیاسی هایتنش با که عربی کشورهای اکثر

 .دارد قرار 143 رتبه در روسیه و است 75 رتبه در چین. است گرفته رارق فرانسه از باالتر پله یک آمریکا. دارند قرار 14 و 25 هایرتبه در
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 به زمینه این در و دانندنمی سیاسی هایگیریجهت از دور به و استناد قابل را شفافیت المللیبین سازمان هایگزارش کارشناسان برخی

 کشورهای میان رژیم این صهیونیست، پایین و باال سطوح مقامات گسترده سادف رغمبه که کنندمی اشاره آن هایبندیرده در صهیونیستی رژیم جایگاه

 .است شده داده اسرائیل رژیم به 61 نمره و 33 رتبه امسال گزارش در. گیردمی قرار کم فساد دارای

 .است کرده رفیمع منطقه کشورهای ترینفاسد از یکی را ایران( 2015) خود گزارش ترینجدید در المللیبین شفافیت سازمان

 .دارند قرار بهتری وضعیت در ایران همسایه کشورهای دیگر ولی هستند تریپایین هایرتبه در افغانستان و عراق

 جهان، مختلف کشورهای سیاسی احزاب و قضایی سیستم خدماتی، و دولتی نهادهای عملکرد بررسی با سال هر المللیبین شفافیت سازمان

 .کندمی ارزیابی را هاآن یمال و اداری فساد وضعیت

 جدول صدر در دانمارک. است ردیفهم نیکاراگوئه و نپال اوکراین، پاراگوئه، کامرون، مانند کشورهایی با ایران سازمان این جدید گزارش در

 (.CPI – 2015 شفافیت المللیبین سازمان: منبع) است شده معرفی کشور ترینفاسد عنوانبه سومالی و دارد قرار

 

 جهان  مختلف کشورهاي در اقتصادي فساد مجازات
 .باشدمی مدیران برای گردی زندان تور چین در فساد با مبارزه هایروش و هامجازات -

 اختالس، برداری،کاله است؛ اقتصادی فساد به مربوط آن مورد 5 که کنندمی تیرباران را محکوم ویتنام، در جرائم از نوع 29 برای امروزه -

 .ارتشاء و جعل ق،قاچا

 .است بوده رسوایی از فرار برای چاره آخرین خودکشی موارد، از ایپاره در استعفا بر عالوه ژاپن در دولتی مدیران و مقامات فساد شدن علنی -

 آبگرم هایچشمه به بار 160 گذشته سال و کرده استفاده عمومی هایهزینه محل از پارلمان نماینده این ژاپنی، سیاستمدار گریه و ندامت  

 .بود شده دالر هزار 300 بر بالغ آن هزینه اما بود، شده گزارش پارلمان بودجه اداره به و نبوده غیرقانونی بازدیدهایی چنین گرچه بود رفته

. داد استعفا ارجی،خ یک از ارزشکم بسیار هدیه یک دریافت خاطر به رشوه، گرفتن دلیل به ژاپن خارجه امور وزیر استعفای 1389 اسفند در 

 است حالی در این. دهدمی استعفا خود سمت از خاطر همین به و کرده دریافت ایکره یک از یورو 450 معادل مبلغی که کرد اعتراف " را ها مائه "

 .است نداشته خبر جنوبی کره تبعه این توسط حسابش به مبلغ این شدن واریز از اصالً کرده تأکید او که

 

 احتمالی : تخلفات زا هایینمونه

 شخصی حساب به سپرده سود واریز -

 شخصی حساب به شرکت یا موسسه وجوه واریز -

 شرکت بانکی حساب پشتوانه به بانکی تسهیالت از استفاده -

 صندوق در نقد وجه و ارز نگهداری -

 اموال حسابداری سیستم در گردش عدم و مصالح و مواد مستقیم مصرف -

 (شده وضعیت صورت و شده مصرف شده، خریداری مصالح تطبیق) مصالح توازن انجام عدم -

 (اعتماد و اغفال یا تبانی با) اصلی غیر کاالی تحویل و اصلی مشخصات با مدارک سایر و فاکتور ارائه -

 .نیستند موسسه و پروژه در شاغل که افرادی به حقوق پرداخت -

 بیمه اداره برای نیستند موسسه و پروژه در شاغل که افرادی لیست ارسال -

 پیمانکار از کسر عدم و پیمانکار به خدمات و کاال تحویل -

 ... یا و خدمات جبران منظور به پیمانکار برای نشده انجام کارهای تأیید -

 کارگاه ورودی درب کاال تحویل زمان در توزین برای باسکول از استفاده عدم -

 ردیابی برای بانکی هایسیستم طریق از پرداخت به نقدی هایپرداخت -

 پیمانکاران به پرداخت و بکارگیری دعوت، شناسایی، زمان در مناقصات دستورالعمل کامل رعایت عدم -

 فرد یک توسط موازی کارهای انجام -

 قابل موضوع چند ست،ا رسیده انجام به سال چند این طول در مملکت یعالیه مقامات سوی از که...  و سرقت ارتشاء، اختالس، به توجه با

 .است دقت

 شدت به را اسالمی ضوابط و شعایر مذکور شخص که دهدمی نشان ظاهری لحاظ از که هستند اشخاصی اکثراً اندشده متهم که کسانی. 1

 .کندمی مراعات
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 عرفی و عقلی علمی، رعی،ش توجیهی انیوجد لحاظ از باید بزند، سرباز عملی انجام از یا و برساند انجام به را عملی بخواهد شخص اگر هرگاه. 2

 .اندداشته یتوجیه خودشان برای اکثراً اند،کرده... و سرقت رشوه، اختالس، به اقدام که کسانی بنابراین باشد؛ داشته خودش برای

 جرمی عملی عنوان به را خود به نسبت وارده اتهام گاههیچ است، شده...  و رشوه سرقت، اختالس، به متهم تاکنون که مقامات از شخصی هر. 3

 .اندداشته توجیهی آن برای و نکرده انکار دیگر اشیای یا و پول گرفتن از هاآن بلکه. است نپذیرفته

 و اندشده جرمی عمل مرتکب دیگران وقتی که معنی این به! شخص خود جرمی عمل بر است توجیهی دیگران، توسط جرمی عمل انجام. 4

 .بود خواهد گذشت و اغماضقابل شود تکرار هم دیگر اشخاص جانب از اگر عمل عین پس ،است شده گرفته نادیده

 ممکن پس این از و است رسیده انجام به مقامات سوی از تاکنون که غیره و سرقت ارتشاء، اختالس، مانند جرمی اعمال منبع و مأخذ منشأ،

 .باشد موارد این اعمالشان به نسبت هاآن توجیه که است این بر تصور یابد، ادامه است

 !بگیر دامنت به برآید، سرکار یخانه از که تیل گوید؛می وطنی المثلضرب یک

 .است مباح المالبیت خوردن المثل،ضرب این حکم طبق

 منبع که الیح در. ستا شده صادر( کمونیستی اصطالح به) حکومت علیه جهاد زمان در المالبیت و دولتی اموال تخریب و کردن چور فتوای

 چه شود، صیبشن چیزی دولت اموال از کس هر که شدمی تصور چنین زمان آن در اما کرد؛ صادر را فتوا اولین کسی چه که نیست مشخص صدور

 عامل که ستا شده روشن ام مردم بر تازه که حالی در. شدمی شمرده جنگی غنیمت و مباح ببرد سرقت به هم یا و حیله و ترفند با یا و باشد زور به

 !بود شده صادر خارج از نیز فتوا بنابراین! است بوده بیرونی یتوطئه جنگ و خرابی و چور همه این

 

 اثربخشی

 کارایی مفهوم درون در اثربخشی مفهوم. اندکرده تعریف کارها درست انجام را کارایی و درست کارهای انجام را 11در ادبیات مدیریت، اثربخشی

 .دارد کیفی جنبه اثربخشی و کمی جنبه کارایی .دارد جا

 

  اثربخشــــی تعریف
 بیان بهدارد.  کلی مفهوم یک آید. اثربخشیمی موردنظر خود نائل هایهدف به سازمان که یا میزانی از درجه است عبارت سازمان اثربخشی

 نامید. درجه و میزان نیل به اهداف تعیین شده و یا« درست  کارهای انجام » توانرا می تر اثربخشیساده

 اهداف انجام را ثربخشیا 1938 سال در ارنارد. باست هدبو غیرانتفاعی و انتفاعی هایسازمان مورد در چالشی مباحث از یکی اثربخشی موضوع

 داخلی تعادل نمود، تعریف همکاری یها سیستم عنوانبه را سازمان ارناردب داشت توجه سازمان بقاء و اهداف انجام به او ،نمایدمی تعریف سازمانی

 (318 ،2005،باشد.)بروانمی او موردتوجه معیارهای اثربخشی از ماهرانه رهبری و عملی اقدام خارجی، شرایط با تنظیم و

. ستانشده  ارائه آن از باشد همه مقبول که تعریفی بنابراین ندارد وجود عمومی توافق یک سازمانی اثربخشی تعریف خصوص در

 ( 2 :1981،)کامرون

بدون فرسوده کردن  تعریف اثربخشی سازمانی عبارت از میزانی است که یک سازمان با استفاده از منابع خاص و بدون هدر دادن منابع خود و

 (Thibodeaux ،1996)کند.و جامعه خود، اهدافش را برآورده می ءغیر ضروری اعضا

 

 کنترل داخلی اثربخش
ان اثربخشی یک سیستم های کنترل داخلی واحد اقتصادی به لحاظ اثربخشی، در مراتب یا سطوح مختلفی قرار دارند. به همین ترتیب، میز

 رده سازد. را برآواست که استاندارد زیر  "اثر بخش "سیستم خاص ممکن است به مرور زمان تغییر کند. یک سیستم کنترل داخلی در صورتی

 هیأت مدیره و مدیریت اطمینان معقول داشته باشند که :

 .از میزان دستیابی به اهداف عملیاتی واحد اقتصادی مطلع هستند 

 اعتماد هستند.صورت های مالی قابل 

 .قوانین و مقررات مربوط رعایت می شوند 

 ز زمان است.ا وضعیتی از این فرآیند در یک مقطع یا مقاطعی ابا اینکه کنترل داخلی یک فرآیند است، امّا اثربخشی آن حالت ی 

                                                           
1 1-   Effctiveness 
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ثربخشی آنها تعیین اثربخشی سیستم کنترل داخلی با قضاوت ذهنی تعیین می شود، ضمن آن که به وجود اجزای کنترل داخلی و کارکرد ا

جزای کنترل ابنابراین ،  وه اهداف اطمینان معقول به دست آورد.بستگی دارد. اگر کارکرد اجزا اثربخش باشد، آنگاه می توان از تحقق یک یا چند گر

 داخلی به منزلة معیارهایی برای اثربخشی کنترل داخلی هستند.

یکسانی از اثربخشی  هرچند برآورده شدن هر پنج جزء ضروری است، امّا هر جزء لزوماً در واحدهای اقتصادی مختلف یکسان یا حتّی در مراتب

ا برآورده سازند، لذا کنترل های رند. بین اجزا ممکن است تا اندازه ای موازنه برقرار باشد. از آنجا که کنترل ها می توانند اهداف گوناگونی کعمل نمی

سک مصاف با یک ری مربوط به یک جزء می توانند اهداف کنترل های واقع در جزء دیگر را برآورده سازند. بعالوه اثربخشی کنترل های مختلف در

 تواند نتایج رضایت بخشی را به بار آورد.خاص یکسان نیست، بگونه ای که بکارگیری کنترل های مکمل )که هرکدام اثرمحدودی دارند ( می

ه اکم بر یکی از گروحاین اجزا و معیار ها با کل سیستم کنترل داخلی، یا با چند گروه اهداف مرتبط هستند. برای آن که کنترل های داخلی 

 ( 26:   1377اثربخش طلقّی شوند حضور هر پنج معیار ضروری است. ) پوریا نسب و مهام ،  "گزارشدهی مالی  "های اهداف مانند 

کند. یک سیستم کنترل داخلی اثربخش اطمینان معقول می دهد چارچوب، الزامات مربوط به یک سیستم کنترل داخلی اثر بخش را ارائه می

ه یک، دو یا قابل حصول است. یک سیستم اثربخش کنترل داخلی ریسک عدم دستیابی به اهداف واحد را که ممکن است مربوط ب که اهداف واحد

 ست که: اسه طبقه اهداف ) عملیاتی، گزارشگری، رعایتی ( باشد تا سطح قابل قبول کاهش می دهد. کنترل داخلی اثر بخش نیازمند آن 

و عمل 12داخلی و اصول مربوط به آن در طراحی و استقرار کنترل داخلی برای دستیابی به اهداف موجود باشند هرکدام از اجزای کنترل 

به این موضوع اشاره دارد که اجزا و اصول مربوط به آن در طراحی و استقرار سیستم کنترل داخلی در دستیابی به اهداف  "موجود بودن". 13کنند

به این موضوع اشاره دارد که اجزا و اصول مربوط به آن به طور مستمر در عملیات وجود داشته و برای دستیابی  "عمل کردن )اجراء("وجود دارند. 

 به اهداف سیستم کنترل داخلی اجرا می شوند. 

شاره دارد که پنج جزء به این موضوع ا "تعامل با هم ". 14پنج جزء کنترل داخلی به طور یکپارچه و با هم عمل کرده و با یکدیگر در تعامل اند

قیم کنترل داخلی در مجموع و با هم، ریسک دستیابی به اهداف را در سطح قابل قبول کاهش می دهند. اجزای کنترل داخلی نبایستی جداگانه و مست

اط و پیوستگی درونی دارند و بر نمایند. اجزا با یکدیگر وابستگی، ارتبدر نظر گرفته شود، بلکه اجزا با یکدیگر در یک سیستم بطور یکپارچه عمل می

 هم تأثیر می گذارند، به گونه ای که اجزا در تعامل با یکدیگر در پهنای اصول کنترل داخلی مربوط، قرار می گیرند. 

 

    نوع و روش تحقيق
در این  ت.اس 15ربردیو از نظر هدف یک پژوهش کا پژوهش حاضر از نظر روش، یک تحقیق توصیفی و به لحاظ گردآوری اطالعات، پیمایشی

 میدانی از پرسشنامه استفاده شده است. روشی مطالعه کتابخانه ای و بررسی متون و محتوای مطالب و در هاروشتحقیق از 

 

 آماري تحقيق : و نمونه جامعه
از روش  ،( =50Nآماری )و از طرفی در دسترس و محدود بودن جامعه  ،با توجه به لزوم آگاهی و اطالع پاسخگویان نسبت به موضوع پژوهش

 ( استفاده شده است. n=N=50نمونه گیری تمام شمار)
 

  مدل مفهومی تحقيق :

                                                           
1 2-  present 
1 3-  functioning 
1 4-  operating to gether 
1 5- Applied research 

 معنا  داری tمقدار  میانگین تعداد یرمتغ

 000/0 096/8 738/3 50 کنترلی محیط
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 جدول آزمون تی استيودنت متغير محيط کنترلی

 

مبتنی بر عدم تفاوت بین میانگین   0Hاست بنابراین فرض  0.05محیط کنترلی کمتر از برای متغیر  Tاز آنجاکه سطح معنی داری آزمون 

گرفت، محیط می باشد می توان نتیجه 3که بیش از  738/3رد می شود و با توجه به مقدار میانگین محیط کنترلی  3متغیر محیط کنترلی و عدد 

اطمینان تایید می  ٪95تحقیق با  1Hدولتی شکل گرفته است. بنا براین فرضیه  هادن یک اقتصادی و مالی کنترلی اثربخش قابل قبول در مجموعه

های اخالقی کاری و رعایت ارزشباشد. پایبندی به درستعنوان ابزارهای کنترلی مؤثر در سطح ادارات متناسب میها و مقررات مالی بهنامهآیین شود.

 یک اقتصادی و مالی شود. دانش و مهارت الزم برای احراز مشاغل، در مجموعهلتی رعایت میدو نهاد یک اقتصادی و مالی توسط کارکنان مجموعه

دولتی تقریباً از پست سازمانی مناسب برخوردار  نهاد یک اقتصادی و مالی شود. کارکنان و مدیران مجموعهانجام می دولتی در حد قابل قبول نهاد

 هستند. 

 بی ریسکآزمون تی استيودنت متغير ارزیا جدول
 

 معنا  داری tمقدار  میانگین تعداد یرمتغ

 000/0 758/7 7125/3 50 ریسک احتمال ارزیابی

     

مبتنی بر عدم تفاوت بین میانگین   0Hاست بنابراین فرض  0.05برای متغیر ارزیابی ریسک کمتر از  Tاز آنجاکه سطح معنی داری آزمون  

گرفت، سازوکار می باشد می توان نتیجه 3که بیش از  7125/3با توجه به مقدار میانگین ارزیابی ریسک  رد می شود و 3متغیر ارزیابی ریسک و عدد 

 ٪95تحقیق با  1Hوجود دارد. بنا براین فرضیه  دولتی نهاد یک اقتصادی و مالی مناسبی در رابطه با اثربخشی ارزیابی احتمال خطر در مجموعه

 ها، بهترین کیفیت و کمترین قیمت درتعیین شده است که ازجمله آن دولتی نهاد یک اقتصادی و مالی اطمینان تایید می شود. اهداف مجموعه

دولتی توجه به  نهاد یک اقتصادی و مالی باشد. مجموعهکنندگان میشده به دست مصرفموقع و سالم کاالهای خریداریخریدها و تهیه و ارسال به

 و مالی مجموعه  ها ازجمله مقررات و شرایط سیاسی و اقتصادی توجه جدی دارد.باشد و به سایر ریسکیهایی دارد که در حال تأمین آن مریسک

 و مالی های اطالعاتی بروز نیستند اما مجموعهدر تأمین منابع انسانی خود به لحاظ پست سازمانی محدودیت دارد. سیستم دولتی نهاد یک اقتصادی

ها وجود داشته باشد و بتواند صرفاً به تحلیل بازار بپردازند و اولویت نماید. گروه خاصیای و سنتی عمل نمییرهصورت جزدولتی به نهاد یک اقتصادی

 را شناسایی کند.

 
 

http://www.joas.ir/


 60 -73، ص 1396، پاییز 7های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره  پژوهش
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 آزمون تی استيودنت متغير فعاليت هاي کنترلی جدول
 

 معنا  داری tمقدار  میانگین تعداد متغیر

 0.000 74/22 28/4 50 کنترلی هایفعالیت

 

مبتنی بر عدم تفاوت بین   0Hاست بنابراین فرض  0.05برای متغیر فعالیت های کنترلی کمتر از  Tآنجاکه سطح معنی داری آزمون  از     

می باشد می توان  3که بیش از  28/4رد می شود و با توجه به مقدار میانگین فعالیت های کنترلی  3میانگین متغیر فعالیت های کنترلی و عدد 

کنند. بنا براین یید میتأدولتی را  نهاد یک اقتصادی و مالی های کنترلی در مجموعهفرض وجود اثربخشی الزم در فعالیت دهندگانپاسخگرفت، نتیجه

شود. برای یکایک خریدها موقع خرید نامه مناقصات اقدام میخرید کاال و خدمات از طریق آیین اطمینان تایید می شود. ٪95تحقیق با  1Hفرضیه 

صورت کنندگان کاال و خدمات بهشود. اطالعات مربوط به تأمینشود. اسناد مالی در اکثر اوقات به مهر حسابداری ممهور میعالم بها گرفته میاست

رید اطالعات مربوط به خ شود.از نیروهای باتجربه و تخصص باال استفاده می دولتی نهاد یک اقتصادی و مالی شود. در مجموعهای بررسی میدوره

 گیرد.کاالها و خدمات موردنیاز در اختیار مسئولین مربوطه قرار می
 

 جدول آزمون تی استيودنت متغير اطالعات و ارتباطات
 

 معنا  داری tمقدار  میانگین تعداد متغیر

 000/0 313/6 58/3 50 ارتباطات و اطالعات

      

مبتنی بر عدم تفاوت بین   0Hاست بنابراین فرض  0.05تباطات کمتر از برای متغیر اطالعات و ار Tاز آنجاکه سطح معنی داری آزمون 

می باشد می توان  3که بیش از  58/3رد می شود و با توجه به مقدار میانگین اطالعات و ارتباطات  3میانگین متغیر اطالعات و ارتباطات بوده و عدد 

کنند. بنا براین دولتی را تأیید می نهاد یک اقتصادی و مالی تباطات در مجموعهاثربخش بودن فعالیت  اطالعات و ار دهندگانپاسخگرفت، نتیجه

افزار دلیل اینکه نرم دولتی به نهاد یک اقتصادی و مالی های مالی در مجموعهاطمینان تایید می شود. اطالعات و گزارش ٪95تحقیق با  1Hفرضیه 

باشد و نیاز به بازنگری دولتی تهیه شده ، جواب گوی مسئولین نمی نهاد یک اقتصادی و مالی همورداستفاده در این سازمان صرفاً بر اساس نیاز مجموع

شوند. مسیرهای ارتباطی پردازند توجیه میبه انجام فعالیت تجاری می دولتی نهاد یک اقتصادی و مالی که با مجموعه کنندگان در زمانیدارد. تأمین

ها با استفاده از ها بهنگام نیستند و مدیریتافزاری جامع گزارشدلیل نداشتن سیستم نرم وجود دارد. بهبرای گزارش تخلفات مسئولین و مدیران 

 دهند.توان خودشان در برابر عوامل اقتصادی واکنش نشان می
 

 آزمون تی استيودنت متغير فعاليت هاي نظارتی جدول
 

 معنا  داری tمقدار  میانگین تعداد متغیر

 000/0 987/9 72/3 50 نظارتی هایفعالیت

      

مبتنی بر عدم تفاوت بین   0Hاست بنابراین فرض  0.05برای متغیر فعالیت های نظارتی کمتر از  Tاز آنجاکه سطح معنی داری آزمون 

می باشد می توان  3که بیش از  72/3رد می شود و با توجه به مقدار میانگین فعالیت های نظارتی  3میانگین متغیر فعالیت های نظارتی و عدد 

 1Hکنند. بنا براین فرضیه یید میتأدولتی را  نهاد یک اقتصادی و مالی های نظارتی در مجموعهاثربخش بودن  فعالیت دهندگانپاسخ گرفت،نتیجه

کمیته حسابرسی . دهندمی رسد واکنش نشانها میهایی که به دست آنهای نظارتی صرفاً به گزارشاطمینان تایید می شود. دستگاه ٪95تحقیق با 

ای مورد نظارت و صورت دورهشود. کنترل داخلی بهصورت دوره ای انجام میها بهصورت فعال و مداوم در حد قابل قبولی وجود دارد و حسابرسیبه

 گیرد. بازبینی قرار می
 

 دولتی نهاد یک اقتصادي و مالی آزمون فریدمن ميزان تأثير پنج جزء کنترل داخلی در مجموعه

 معنی داری درجه آزادی آمار کای اسکوئر تعداد

50 61/43 4 000/0 

 رتبه میانگین پنج جزء موثر بر کنترل داخلی در مالی سازمان سپاه

 19/4 کنترلی هایفعالیت
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 :شوندمیزیر تعریف  صورتبهفرض صفر و فرض مقابل آن 

   𝐇𝟎 : .تفاوت معناداری وجود ندارد دولتی نهاد یک اقتصادی و مالی بین میزان اثربخشی پنج جزء کنترل داخلی در مجموعه 

   𝐇𝟏:   .ری وجود داردتفاوت معنادا دولتی نهاد یک اقتصادی و مالی بین میزان اثربخشی پنج جزء کنترل داخلی در مجموعه

 میزان بین لذا است ترکوچک 0.05 آلفای سطح در داریمعنی از باال عوامل برای شده محاسبه داریمعنی دهندمی نشان فوق جداول نتایج

 تفاوت نظارتی هایفعالیت و اطالعات و ارتباطات کنترلی، هایفعالیت ریسک، ارزیابی کنترلی، محیط داخلی؛ کنترل بر موثر بعد پنج تأثیرگذاری

 .دارد وجود دارمعنی

 در ریسک ارزیابی دوم، رتبه در کنترلی محیط اول، رتبه در کنترلی هایفعالیت که باشندمی موضوع این دهنده نشان فوق جداول همچنین

 .نددار قرار آخر رتبه در ارتباطات و اطالعات و چهارم رتبه نظارتی هایفعالیت سوم، رتبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 02/3 کنترلی محیط

 79/2 ریسک ارزیابی

 77/2 نظارتی هایفعالیت

 23/2 ارتباطات و اطالعات
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  نتایج تحقيق 
 است؟ گرفته دولتی شکل نهاد یک اقتصادی و مالی مجموعه در اثربخش کنترلی محیط آیا: یک شماره فرعی سؤال

 به توجه با کنترلی محیط بعد خود و کنترلی محیط هایشاخص کلیه دهندگانپاسخ نظر از گردید، طراحی سؤال ده کنترلی محیط برای

 داخلی کنترل بعد پنج بین در کنترلی محیط دوم رتبه و کنترلی محیط بعد 74/3 میانگین به توجه با و بوده معناداری دارای استیودنت تی آزمون

 .باشددولتی می نهاد یک اقتصادی و مالی مجموعه در اثربخشی دهنده نشان

دولتی  نهاد یک اقتصادی و مالی مجموعه در( کریس) خطر احتمال ارزیابی اثربخشی با رابطه در مناسبی سازوکار آیا: دو شماره فرعی سؤال

 دارد؟ وجود

 برای سؤال هشت از گیرد قرار بررسی دولتی مورد نهاد یک اقتصادی و مالی مجموعه در( ریسک) خطر احتمال ارزیابی اثربخشی اینکه برای

 متوسط حد از باالتر میانگین دارای و 05/0 از کمتر الزم معناداری دارای هاشاخص کلیه آمده بدست هایپاسخ به توجه با که شده استفاده کار این

 الزم اثربخشی دهنده نشان ابعاد بین در سوم رتبه و 71/3 میانگین و استیودنت تی آزمون الزم معناداری به توجه با ریسک ارزیابی بعد و بودند

 .باشددولتی می نهاد یک اقتصادی و مالی مجموعه در( ریسک) خطر احتمال ارزیابی

 باال میانگین از شده انجام کارهای بین در هم و است برخوردار الزم اثربخشی از هم ریسک ارزیابی شودمی مشاهده باال جدول از که طورهمان

 .باشددولتی می نهاد یک اقتصادی و مالی مجموعه در ریسک ارزیابی به شدن قائل ارزش دهنده نشان که باشدمی برخوردار

 است؟ الزم اثربخشی دولتی دارای نهاد یک اقتصادی و مالی مجموعه در کنترلی هایفعالیت آیا: سه شماره فرعی سؤال

 و سؤال سیزده دولتی از نهاد یک اقتصادی و مالی مجموعه در کنترلی هایفعالیت اثربخشی سنجش برای شده مشاهده قبالً که طورهمان

( 05/0 از کمتر) الزم معناداری دارای استیودنت تی آزمون به توجه با و متوسط میانگین از باالتر میانگین دارای همگی که شد استفاده شاخص

 و مالی مجموعه در کنترلی فعالیت باالی بسیار اثربخشی دهنده نشان 28/4 میانگین و کنترلی هایفعالیت بعد معناداری به توجه با و باشندمی

 .باشددولتی می نهاد یک اقتصادی

 است؟ دولتی برقرارشده نهاد یک اقتصادی و مالی مجموعه در اثربخش ارتباطات و اطالعات آیا: چهار هشمار فرعی سؤال

 این همگی که شد استفاده شاخص و سؤال چهار دولتی از نهاد یک اقتصادی و مالی مجموعه در ارتباطات و اطالعات اثربخشی سنجش برای

 میانگین و ارتباطات و اطالعات بعد الزم معناداری و هاشاخص این باالی میانگین و( استیودنت تی نآزمو 05/0 از کمتر) الزم معناداری دارای سؤاالت

 .باشددولتی می نهاد یک اقتصادی و مالی مجموعه در ارتباطات و اطالعات بعد الزم اثربخشی دهنده نشان بعد این 58/3

 .باشندمی الزم اثربخشی دهنده نشان و بوده تی نآزمو الزم معناداری و باال میانگین دارای هاشاخص درنتیجه؛

 است؟ شده دولتی انجام نهاد یک اقتصادی و مالی مجموعه در اثربخش نظارتی هایفعالیت آیا: پنج شماره فرعی سؤال

 استفاده شاخص و لسؤا هشت از گیرد قرار سنجش دولتی مورد نهاد یک اقتصادی و مالی مجموعه در نظارتی هایفعالیت اثربخشی اینکه برای

 هایفعالیت بعد استیودنت تی آزمون 05/0 از کمتر معناداری به توجه با و اندبوده باالیی میانگین دارای و الزم معناداری دارای هاشاخص کلیه شده

 برخوردار الزم اثربخشی ولتی ازد نهاد یک اقتصادی و مالی مجموعه در نظارتی هایفعالیت که باشدمی موضوع این بیانگر 72/3 میانگین و نظارتی

 . باشدمی

 برخوردار الزم اثربخشی از و باشدمی الزم معناداری دارای تی آزمون و اندبوده باالیی میانگین و معناداری دارای هاشاخص کلیه درنتیجه؛

 .هستند
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