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ارائه مدلی از کیفیت حسابرسی بخش عمومی بر اساس روش تحلیل تم

 بیژن عابدینی

3

چکیده:
بخش دولتی بهخصوص در کش��ور ما با توجه به گستردگی و تأثیرگذاری ،یکی از بخشهای
مهم در نظام مالی کش��ور محس��وب میش��ود که باوجود آس��یبهای فراوان در این بخش
ازجمل��ه ب��روز اختالسها و تخلفات متعدد یک دهه اخیر ،الزم و ضروری اس��ت تا بهصورت
جامع به ش��اخصهای کیفیت حسابرس��ی در بخش عمومی پرداخته ش��ود .پژوهش حاضر
ب��ه طراح��ی و تبیین مدلی از کیفیت حسابرس��ی بخش عمومی بر اس��اس روش تحلیل تم
پرداخته است .روش انجام این پژوهش بهصورت آمیخته اکتشافی ،در دو بخش کیفی و کمی
میباش��د رویکرد بخش کیفی تحلیل مضمون (تم) و ابزار گردآوری اطالعات ،مصاحبه نیمه
س��اختیافته با  14نفر از افراد باس��ابقه و باتجربه ش��امل مدیرکل ،نخبگان شاغل در دیوان
محاسبات و مقامات عالیرتبه دیوان محاسبات کشور بوده است که با روش نمونهگیری گلوله
برفی انتخاب ش��دند پس از بررس��ی کتب ،مقاالت و انجام مصاحبههای نیمه ساختاریافته با
خبرگان دیوان محاس��بات ،تعداد  773کد اولیه در مرحله کدگذاری باز احصاء ش��د و سپس
 261کد گزینش��ی توسط محقق از آنها استخراج شد و یافتههای بخش کیفی در قالب 34
تم فرعی و  13تم اصلی بهعنوان عوامل مؤثر در کیفیت حسابرسی بخش عمومی تدوین شد.
در بخش کمی جهت آزمون مدل 8 ،فرضیه بر اساس تمهای اصلی تدوین و برای آزمون آنها
پرسشنامهای بر اساستم های فرعی طراحی شد .جامعه آماری پژوهش در این قسمت مدیران
و همتراز آن ،معاونین و همتراز آن ،سر حسابرسان و حسابرسان ارشد دیوان محاسبات بوده
که تعداد  278نفر با استفاده از جدول مورگان بهعنوان نمونه انتخاب گردید .آزمون فرضیهها
با روش همبستگی اسپیرمن و رتبهبندی عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی با آزمون فرویدمن
و با اس��تفاده از نرمافزار  23 SPSSصورت پذیرفت .نتایج بخش کمی پژوهش نشان میدهد
متغیرهای عوامل س��ازمانی ،عوامل انس��انی ،دادهها و معیار اس��تاندارد ،برنامهریزی ،فرآیند
حسابرسی و گزارشگری استاندارد تأثیر مثبت و معناداری بر کیفیت حسابرسی دارند .عوامل
مداخلهگر تأثیر منفی و معناداری بر کیفیت حسابرس��ی دارد و نیز کیفیت حسابرس��ی تأثیر
مثبت و معناداری بر ایجاد ارزشافزوده برای دستگاه اجرایی و جامعه دارد.
کلمات کلیدی :کیفیت حسابرسی ،عوامل مداخلهگر ،تحلیل تم
 - .1دانشجوی دکتری حسابداری ،گروه حسابداری ،واحد بندرعباس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بندرعباس ،ایران
 - .2دانش��یار گروه حس��ابداری ،واحد علوم تحقیقات تهران ،دانش��گاه آزاد اس�لامی ،تهران ،ایران ،نویسنده مسئول،
ایمیلvakilifard_phd@yahoo.com :
 - .3استادیار گروه حسابداری ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس ،ایران

مت لیلحت شور ساسا رب یمومع شخب یسرباسح تیفیک زا یلدم هئارا

 مریم امیدوار
2
 حمیدرضا وکیلیفرد
1

تاریخ دریافت98/11/27 :
تاریخ پذیرش99/2/21 :

317

سال بیستم

318

شماره 81

زمستان 99

مقدمه

مت لیلحت شور ساسا رب یمومع شخب یسرباسح تیفیک زا یلدم هئارا

امروزه دولتها بایس��تی به خطمش��ی و اقدامات خود پاسخگو باشند و هر دولتی نیازمند یک
سیس��تم پاسخگو است .سازمانهای دولتی بهوس��یله مردم و برای مردم ایجاد میشوند و باید در
برابر آنها پاس��خگو باش��ند (ناصری و دیگران .)1396 ،چارچوب مس��ئولیت پاسخگویی دولت و
مقامات منتخب مردم هر کشوری را قوانین و مقررات تعیین مینمایند .طبق اصل  54و  55قانون
اساس��ی جمهوری اسالمی ،دیوان محاسبات کش��ور زیر نظر قوه مقننه اداره میشود و مسئولیت
نظارت و کنترل امور مالی دس��تگاههای اجرایی را بر عهده دارد در ایران نقش دیوان محاس��بات،
پاس��خخواهی از دستگاههای دولتی اس��ت .این دیوان به همه حس��ابهای وزارتخانه ،مؤسسات،
شرکتهای دولتی و دیگر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند
 به ترتیبی که قانون مقرر میدارد  -رسیدگی یا حسابرسی میکند تا هیچ هزینهای از اعتباراتمصوب تجاوز نکرده باشد و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد و نیز حسابها ،اسناد و
مدارک مربوط را برابر قانون جمعآوری میکند و گزارش تفریغ بودجه هرسال را به انضمام نظارت
خود به مجلس شورای اسالمی تسلیم میکند (عیدیزاده .)1396 ،نقش دیوان محاسبات ،کمک
ب��ه بهبود رویههای وزارتخانهها و نیز ایجاد ارزشافزوده از طریق افزایش اطمینان در عموم مردم،
در مورد سیستم حکومتی آنهاست (نوبخت و دیگران.)1393،
حسابرس��ی بخش عمومی ،اطالعات و ارزیابی مس��تقل و هدفمندی را در خصوص مباشرت و
اجرای خطمش��یها و برنامههای دولت برای نهادهای قانونگذاری و نظارتی و اشخاصی که دارای
جایگاه حاکمیتی بوده و همچنین عموم مردم فراهم میآورد (اس��تاندارد  3100حسابرسی بخش
عمومی .)1396 ،کیفیت حسابرس��ی در بخش عمومی ،ابزاری اس��ت که حسابرسان جهت اعتبار
دهی و برنامهریزان اقتصادی و س��ایر اس��تفادهکنندگان جهت اطمینان بیشتر به گزارشها به آن
نیاز دارند .اعتباربخش��ی بهصورت های مالی ،وظیفه حس��ابرس اس��ت که در سایه وجود کیفیت
میس��ر میشود ،این موضوع باعث میش��ود تا حسابرس��ان مبنای بهتری جهت اظهارنظر نسبت
بهصورت های مالی داش��ته باش��ند .از طرف دیگ��ر یکی از راههای افزایش رف��اه عمومی و بهبود
اقتصادی جذب س��رمایهگذاری خارجی است .س��رمایهگذاران خارجی نیز خواهان اطالعات تأیید
شده توس��ط حسابرسان هس��تند .جهت اعتبار بخش��یدن بهصورت مالی ،همواره باید معیارهای
کیفیت حسابرسی را موردتوجه قرارداد (پزشکیان و حسنی ازان اخاری.)1396 ،
شایانذکر است برای هیئت استانداردهای بینالمللی حسابرسی و اطمینان بخشی ()IAASB
 1و س��ازمان بینالمللی مؤسسات عالی حسابرس��ی ( 2)INTOSAIماهیت کیفیت حسابرسی از
اهمیت بس��یار باالیی برخوردار اس��ت و با تدوین اس��تانداردهای بینالمللی حسابرسی ( 3)ISAو
اس��تانداردهای بینالمللی کنترل کیفیت ( 4)ISQCبه بهینهس��ازی کیفیت خدمات حسابرسی و
1.1- International Auditing and Assurance Standards Board
2.- International Organization of Supreme Audit Institution
3.1-International Standards Auditing
4. - International Standard on Quality control
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ارائه چارچوبی برای کیفیت حسابرسی اقدام نمودهاند.
ت��ا به امروز تالشه��ای متعددی برای تعریف کیفیت در حسابرس��ی صورت پذیرفته اس��ت
بااینح��ال هیچک��دام از آنها منجر به تعری��ف موردقبول یا موردپذی��رش انجمنهای حرفهای و
جامعه حس��ابداران قرار نگرفته یا توس��ط جامعه بینالملل به رس��میت شناختهنشده است؛ زیرا
از اس��اس کیفی��ت حسابرس��ی در اصل یک مفهوم یکبع��دی نبوده بلکه ی��ک مفهوم مجتمع و
چندوجهی اس��ت و عوامل متعددی چه بهصورت مس��تقیم و چه غیرمس��تقیم ب��ر روی کیفیت
حسابرس��ی تأثیر میگذارند .مش��کل کیفیت حسابرس��ی ،دامنه گس��ترده و متنوع آن است و در
دو دهه گذش��ته تعاریف مختلفی از کیفیت حسابرس��ی ارائهشده است .اندازهگیری کیفیت واقعی
حسابرس��ی بهسادگی میسر نیست؛ زیرا کیفیت واقعی حسابرس��ی غیرقابل مشاهده است و فقط
میتوان آن را پس از اجرای حسابرسی ارزیابی کرد (دریایی و عزیزی.)1397 ،
دیدگاهی که در خصوص کیفیت حسابرسی مطرح است ،حسابرسی "بهعنوان یک خدمت" در
نظر گرفته میشود که این خدمت باید توسط اشخاص واجد شرایط ارائه شود و فرایند انجام این
خدمت و ارائه گزارش نتایج آن ،تابع ضوابط و استانداردهای خاص است .بنابراین درصورتیکه ارائه
خدمت مزبور ،مطابق با استانداردها و ضوابط تعیینشده انجام شود از کیفیت الزم برخوردار است.
بهعبارتدیگر در این دیدگاه ،نگاه سیستمی بر کیفیت حسابرسی حاکم است و کیفیت ورودیها،
فرایند و خروجیهای حسابرس��ی ،تعیینکننده کیفیت حسابرس��ی میباش��د (مداحی و دیگران،
 .)1392ازآنجاییکه پژوهشهای صورت گرفته تاکنون صرفاً کیفیت حسابرس��ی بخش خصوصی
را موردتوج��ه قرار دادهان��د و از طرفی با توجه به ابهامات موجود در زمینه کیفیت حسابرس��ی و
نقشی که حسابرسی بخش عمومی در ارتقاء فرایند پاسخگویی و اطمینان بخشی به آحاد مردم در
خصوص حصول صحیح و کامل کلیه منابع و نحوه مصارف بودجه دارد ،بسیاری از حوزههایی که
میتوانند بر کیفیت حسابرسی در این بخش تأثیرگذار باشند ،نادیده گرفتهشده است لذا پژوهش
حاضر به دنبال پاس��خ این س��ؤال است که چه مؤلفههایی جهت افزایش کیفیت حسابرسی بخش
عمومی تأثیرگذارند و آیا میتوان مدلی جامع با توجه به میزان اهمیت ش��اخصهای تأثیرگذار بر
کیفیت حسابرسی این بخش ارائه کرد؟
بخش دولتی بهخصوص در کش��ور ما با توجه به گس��تردگی و تأثیرگ��ذاری که دارد ،یکی از
بخشهای مهم در نظام مالی کش��ور محس��وب و ضرورت نظارت مالی ب��ر عملکرد آن از اهمیت
فراوان برخوردار است ،زیرا موفقیت و پیشرفت هر دولت مرهون نظارتهای مالی مؤثر و کار است
که در مراحل مختلف و تحت عناوین گوناگون اعمال میشود .یکی از انواع این نظارتهای مالی،
نظارت دیوان محاس��بات بهعنوان یکی از جلوههای نظارت مالی مجلس است (هدایتی زفرقندی،
 .)1396با توجه به نقش مؤثر دیوان محاسبات کشور در فرایند مسئولیت پاسخگویی دولت ،الزم
اس��ت فرایند اجرای آن مبتنی بر اصول و ضوابط اس��توار و کارآمد باشد تا بتوان به این نقش مهم
اجتماعی ،جامعه عمل بپوشاند .توجه به پیچیدگی کار حسابرسی و کسب شناخت الزم از دستگاه
و ش��رکتهای مورد رس��یدگی میتواند نقش بس��زایی را در بهبود کیفیت حسابرسی و بهتبع آن
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اثربخشی حسابرسی به همراه داشته باشد (کرمی و دیگران.)1395 ،
بررس��ی ادبیات موجود نش��ان میدهد که از کل مقاالت علمی – پژوهش��ی حوزه حسابداری
صرفاً  3/11درصد به موضوع حس��ابداری بخش عمومی اختصاص دارد و جای تأمل بس��یار دارد
که تنها  %7از این س��هم اندک ( 3/11درصد) مربوط به تحقیقات حسابرس��ی بخش عمومی بوده
اس��ت (مرادی و صفی خانی )1395 ،و در س��الهای اخیر به ارائه مدلهایی از کیفیت حسابرسی
در بخش خصوصی و حسابرسی داخلی بهصورت پراکنده پرداختهشده است ،لیکن علیرغم اهمیت
حسابرس��ی بخش عموم��ی در جلوگیری از بروز تخلف��ات مالی و همچنین ارتقاء پاس��خگویی و
ش��فافیت و اعتماد پایدار در اس��تفاده مناس��ب از مناب��ع و داراییهای عموم��ی و بهبود عملکرد
مدیریت عمومی تاکنون تحقیقی برای کیفیت حسابرس��ی و عوامل مؤثر بر آن در بخش عمومی
ص��ورت نپذیرفته اس��ت لذا ب��ا توجه به بزرگ ب��ودن اقتصاد بخش دولتی در کش��ورمان و تمایز
فراوان س��اختار بخش عمومی ایران با سایر کش��ورها و نیز وجود آسیبهای فراوان در این بخش
ازجمل��ه بروز اختالسها و تخلفات متعدد یک دهه اخیر ،الزم و ضروری اس��ت تا بهصورت جامع
به ش��اخصهای کیفیت حسابرس��ی در بخش عمومی پرداخته ش��ود و به ارائه مدلی بهینه جهت
ارتقاء کیفیت حسابرس��ی بخش عمومی دس��تیافت ونیز با پیادهسازی آن از بروز هرگونه تخلف
مالی و تضییع بیتالمال جلوگیری به عمل آورد تا بتوان کارایی دس��تگاههای اجرایی و نظارتی را
تقویت نمود.
این تحقیق برای دستیابی به اهداف زیر صورت میگیرد:
در بخش کیفی:
1 .1شناسایی مؤلفههای اثرگذار بر کیفیت حسابرسی بخش عمومی با تأکید بر ورودیها ،فرایند،
خروجیها و پیامدهای حسابرسی
2 .2چارچوببندی مؤلفههای اثرگذار بر کیفیت حسابرسی بخش عمومی
3 .3تعیی��ن روابط بین عوامل تعیینکننده مؤثر بر کیفیت حسابرس��ی بخش عمومی با تأکید بر
ورودیها ،فرایند ،خروجیها و پیامدهای حسابرسی
4 .4تدوین مدل مفهومی جامع از کیفیت حسابرسی مبتنی بر رویکرد سیستمی در بخش عمومی
در بخش کمی:
1 .1آزمون روابط بین عوامل تعیینکننده مؤثر بر کیفیت حسابرسی بخش عمومی.
2 .2آزمون و اصالح مدل مفهومی کیفیت حسابرسی بخش عمومی.
در این مقاله س��عی ش��ده پس از بیان مقدمه ،مبانی نظری و پیش��ینه تجربی با بهرهگیری از
روش کیفی تحلیل تم و تجزیهوتحلیل دادهها با روش کدگذاری به شناسایی عوامل و شاخصهای
مؤثر بر کیفیت حسابرسی بخش عمومی ،ارائه مدل مفهومی و تشریح آن پرداخته و با روش کمی،
م��دل پژوهش آزمون و نهایی گردد ،در پایان نیز به بحث و نتیجهگیری از تحقیق پرداختهش��ده
است.
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 -2مبانی نظری و پیشینه تجربی پژوهش
 -1-2حسابرسی بخش عمومی و انواع آن

 -2-2تعریف کیفیت حسابرسی

کیفیت حسابرسی به ش��یوههای مختلفی تعریفشده است لیکن تاکنون تعریف کاملی از آن
ارائه نگردیده است بهطوریکه پژوهشگران نیز به یک مفهوم جامع در این زمینه نرسیدهاند .مشکل
کیفیت حسابرس��ی به دید بسیاری از ناظران دامنه گس��ترده و متنوع آن است و در طی دو دهه
گذشته اغلب تعاریفی مختلفی ارائهشده است .تلقی عموم این است که فقدان استقالل و کیفیت
ضعیف حسابرسی موجب وقوع رسواییهای اخیر ذکرشده است .در پی این وقایع ،قانونگذاران و
تدوینکنندگان اس��تانداردهای حسابداری سعی در تدوین قوانینی داشتند تا استقالل حسابرسان
کیفیت حسابرسی را بهبود بخشند (لی.)2007 ،
پژوهش��گران حس��ابداری و حسابرس��ی ابعاد چندگانه کیفیت حسابرس��ی را موردتوجه قرار
دادهاند ،ابعاد مذکور اغلب به تعاریف متفاوتی منجر گردیده اس��ت .یکی از متداولترین تعریفها
درباره کیفیت حسابرس��ی ،تعریفی است که توس��ط دی آنجلو ( )1981ارائهشده است .او کیفیت
حسابرس��ی را اینگونه تعریف کرد "اس��تنباط بازار از احتمال اینکه حس��ابرس موارد تحریفات
بااهمیت در صورتهای مالی و یا سیستم حسابداری صاحبکار را کشف کند ،و تحریف بااهمیت

مت لیلحت شور ساسا رب یمومع شخب یسرباسح تیفیک زا یلدم هئارا

حسابرس��ی بخش عمومی را میتوان فرآیند قاعدهمند جمعآوری و ارزیابی ش��واهد به شکلی
عینی جهت تعیین انطباق اطالعات یا شرایط واقعی با معیارهای وضعشده ،تعریف نمود .بهطورکلی
حسابرسیهای بخش عمومی را میتوان به سه نوع اصلی طبقهبندی کرد:
حسابرسی مالی :بر این موضوع تمرکز مینماید که آیا اطالعات مالی دستگاه اجرایی بر اساس
اس��تانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات ،ارائهشده است یا خیر؟ این موضوع با کسب شواهد
حسابرس��ی کافی و مناسب انجام خواهد شد تا بدین ترتیب زمینه کسب اطمینان معقول از ارائه
اطالعات مالی عاری از هرگونه تحریف بااهمیت ناش��ی از تقلب یا اش��تباه و اظهارنظر حس��ابرس
مهیا شود.
حسابرس�ی عملک�رد :بر این موضوع تمرکز مینماید که آی��ا عملیات ،فعالیتها و برنامههای
دس��تگاههای اجرایی طبق اصول صرفه اقتصادی ،کارایی و اثربخش��ی صورت میگیرد یا خیر؟ و
اینکه آیا فضا برای بهبود عملکرد وجود دارد یا خیر؟ عملکرد با توجه به معیارهای مناسب بررسی
میشود و عوامل انحراف از معیارها یا سایر مسائل مورد تجزیهوتحلیل قرار میگیرد .هدف از این
عمل ،پاسخگویی به سؤاالت مهم حسابرسی و ارائه توصیههایی برای بهبود عملیات میباشد.
حسابرس�ی رعایت :بر این موضوع تمرکز مینماید که آیا موضوع مورد رس��یدگی با ضوابط و
موازین قانونی که بهعنوان معیار از آن استفاده میشود ،انطباق دارد یا خیر؟ حسابرسی رعایت با
ارزیابی این موضوع انجام میش��ود که آیا فعالیتها ،معامالت و اطالعات مالی از کلیه جنبهها ،با
قوانین و مقررات انطباق دارد یا خیر؟(استاندارد  3100حسابرسی بخش عمومی)1396 ،
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کشفش��ده را گزارش دهد" .در تعاریف دیگر ،صحت اطالعات گزارشش��ده توس��ط حس��ابرس،
اندازهگیری توانایی حسابرس��ی برای کاهش جهتدهی ،اصالح و دستکاری اطالعات حسابداری
(ازجمله مدیریت سود) همچنین کشف و رفع تحریفهای بااهمیت را کیفیت حسابرسی میدانند
(ودیعی و دیگران.)1397 ،
همچنین ،کیفیت حسابرس��ی شامل حسابرس��ی صورتهای مالی است بهطوریکه مطابق با
اس��تاندارهای حسابداری تهیه ش��ود و اطمینان معقول ،از صورتهای مالی حسابرسی شده ارائه
دهد و افش��ای آن مطابق با اصول پذیرفتهش��ده حس��ابداری و عاری از هرگونه تحریف ،اشتباه و
تقلب باشد (الس هراس و دیگران .)2012 ،اکثر تعاریف غیرمستقیم کیفیت حسابرسی با استقالل
حس��ابرس و صالحیت حس��ابرس مرتبط اس��ت .تعریف دی آنجلو ،ویژگی انتقادی از درک تأثیر
حسابرس��ی بر اطالعات صورتهای مالی را نشان میدهد .چنانچه کیفیت حسابرسی بهطور کامل
با احتمال کشف تحریفهای بااهمیت مرتبط شود ازلحاظ مفهوم کامل نخواهد بود زیرا اساساً خود
حسابرسان امکان انتخاب احتمال خطر را در اختیاردارند (دریایی و عزیزی.)1397 ،
اداره حس��ابداری دولت آمریکا ( 1)GAOکیفیت حسابرس��ی را چنین تعریف میکند :اجرای
حسابرسی مطابق اصول پذیرفتهشده عمومی ( 2)GAAPبهمنظور فراهم ساختن اطمینان منطقی
از صورتهای مالی حسابرس��ی ش��ده و موارد مرتبط با افش��ای آن مطابق  -1اصول پذیرفتهشده
حسابداری  -2عدم وجود تحریف بااهمیت درنتیجه خطاها و تقلب (.3)2003،GAQ
به نظر کاس��ترالو دیگران ( )2009اگر نتایج یک کار حسابرس��ی در یک دعوای قضایی یا در
ادعایی در مقابل مؤسس��ة حسابرس��ی مورداس��تفاده قرار گیرد ،کیفیت پایین حسابرسی با درک
عملی آن قابلمشاهده است (کاسترالو دیگران.)2009،
 -3-2چارچوب کیفیت حسابرسی

فرانس��یس ( )2011برای درک و پژوهش در کیفیت حسابرسی چارچوبی ارائه کرده است که
شامل موارد زیر است:
1 .1ورودی حسابرسی
2 .2فرایند حسابرسی
3 .3مؤسسات حسابداری
4 .4صنعت حسابرسی و بازارهای حسابرسی
5 .5انجمنها
6 .6پیامدهای اقتصادی نتایج حسابرسی (فرانسیس.)2011،
هیئت تدوین استانداردهای حسابرسی و اطمینان بخشی)  )IAASBدر چارچوبی از کیفیت
حسابرس��ی که در س��ال  2013منتش��ر نمود به عوامل ورودی ،عوامل خروج��ی ،تعامالت میان
1. General Accounting Office
2. Generally Accepted Accounting Principles
3. Guidelines on Audit Quality
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 -4-2چشمانداز کیفیت حسابرسی

ذینفعان مختلف ،دیدگاههای متفاوتی نس��بت به ماهیت کیفیت حسابرس��ی دارند که در یک
تقسیمبندی به شرح زیر میباشد:
دیدگاههای علمی به کیفیت حسابرس��ی که بر ورودیها و نتایج مربوط به کیفیت حسابرسی
تأکیددارند.
دیدگاههای حرفهای به کیفیت حسابرسی ،بهکارگیری استاندارهای حسابرسی در طول اجرای
حسابرسی را عامل کلیدی کیفیت استدالل میکنند.
دیدگاههای نظارتی به کیفیت حسابرسی اشاره دارد به چارچوب ارائهشده در خصوص کیفیت
حسابرس��ی که از سوی انجمن گزارش��گری مالی بریتانیا ( 1)FRCو هیئت تدوین استانداردهای
حسابرسی و اطمینان بخشی  2))IAASBارائهشده است (سلیمان.)2018،
 -5-2شاخصهای کیفیت حسابرسی

در م��ه  ،2013مرکز کیفیت حسابرس��ی ( )CAQبا ارس��ال نامهای ب��رای هیئت نظارت بر
حس��ابداری شرکتهای سهامی عام آمریکا ( 4)CAOBموافقت کرد که این هیئت و حسابرسان،
بهمنظور بهبود کیفیت حسابرس��ی بتوانند از ش��اخصهای کیفیت حسابرس��ی ( 5 )AQIمعتبر
3

1. Financial Reporting Council
2. International Auditing and Assurance Standards Board
3. Center for Audit Quality
4. Public Company Accounting Oversight Board
5. Audit Quality Indicators
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صاحبان کلیدی ،عوامل زمینهای و مالحظات خاص جهت ارائه چارچوب برای کیفیت حسابرسی
اشاره نموده است .ورودیها به سه دسته زیر طبقهبندی میشوند:
(الف) ارزشها ،اخالق و نگرش حسابرسان
(ب) دانش و تجربه حسابرسان ،زمان اختصاصی برای انجام حسابرسی
(ج) اثربخشی فرایند حسابرسی و روشهای کنترل کیفیت.
برای برخی از سهامداران مانند سرمایهگذاران ،گزارش حسابرس ،خروجی اولیه است و در حال
حاضر این گزارش نس��بتاً استانداردشده است لیکن برخی از ذینفعان میتوانند ماهیت خروجی را
تحت تأثیر قرار دهند .تعامالت ،ازجمله ارتباطات رس��می و غیررسمی ،تحت تأثیر شرایطی است
که در آن حسابرسی انجام میشود و امکان ارتباط پویا بین ورودیها و خروجیها را ایجاد میکند.
تع��دادی از عوامل زمینهای که میتواند کیفیت گزارش��گری مالی را تس��هیل کند ،عبارتاند
از حاکمیت ش��رکتها و چارچوب گزارش��گری مالی ،مقررات و الزام��ات قانونی که تعامالت بین
ذینفعان اصلی را ش��کل میدهند .این عوامل همچنین میتواند بر ریس��ک حسابرس��ی ،ماهیت و
شواهد موردنیاز و کارایی فرایند حسابرسی تأثیر بگذارد (.)2013 ،IAASB
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استفاده کنند؛ مرکز کیفیت حسابرسی ،روشی را برای اطالعرسانی شاخصهای کیفیت حسابرسی
تدوین کرده که تمرکز آن بر انتقال معیارهای خاص حسابرس��ی به کمیتههای حسابرسی است و
به نقش مهم کمیتههای حسابرس��ی در نظارت بر حسابرس��ی ،توجه داشته است .به اعتقاد مرکز،
برای شناسایی شاخصهای کیفیت حسابرسی احتمالی ،باید عناصر موضوعی زیر را درباره کیفیت
حسابرس��ی در نظر گرفت ،اجزایی که با توجه به دیدگاههای استاندارد گذاران مختلف در سراسر
دنیا تهیهشدهاند:
1 .1رهبری مؤسسه و فضای اخالقی در رأس سازمان
2 .2دانش ،تجربه و حجم کارگروه حسابرسی
3 .3نظارت
4 .4گزارشگری حسابرس (.)2014،CAQ
 -6-2معیارهای کیفیت حسابرسی

معیارهای اندازهگیری کیفیت حسابرسی را میتوان به دو گروه شاخصهای مبتنی بر خروجی
و ش��اخصهای مبتنی بر خروجی تقس��یم نموده که معیارهای ورودی ش��امل :اندازه حسابرس،
تخص��ص در صنعت ،حقالزحمه حسابرس��ی ،حقالزحم��ه غیرعادی ،تداوم تصدی حس��ابرس و
استقالل حسابرس میباشند و معیارهای خروجی عبارتاند از :ارائه مجدد اقالم صورتهای مالی،
نوع گزارش حس��ابرس ،کیفیت گزارش��گری مالی ،ارائه خدمات غیر حسابرس��ی( .دیفاند و ژانگ
)2014
 -7-2چارچوب اندازهگیری عملکرد مؤسسات عالی حسابرسی (دیوان محاسبات)

سازمان بینالمللی مؤسسات عالی حسابرسی ( ،1)INTOSAIچارچوب اندازهگیری عملکرد
مؤسس��ات عالی حسابرس��ی دنیا (دیوان محاسبات) را در سال  2016منتشر کرده است و ارزیابی
مؤسسات عالی مطابق این چارچوب در شش حوزه انجام میگیرد:
1 .1استقالل و چارچوب قانونی
2 .2حاکمیت داخلی و اخالق
3 .3گزارش و کیفیت حسابرسی
4 .4مدیریت مالی ،داراییها و خدمات پشتیبانی
5 .5منابع انسانی و آموزش
6 .6ارتباطات و مدیریت ذینفعان
برای هریک از حوزهها ،شاخصهایی جهت ارزیابی تدوین گردیده است که جمعاً  25شاخص
میباشد و در حوزه کیفیت گزارشات حسابرسی  13شاخص جهت ارزیابی عملکرد دیوان محاسبات
در هر یک از انواع حسابرسی (حسابرسی مالی ،رعایت و عملکرد) شامل دامنه شمول حسابرسی،
1. International Organization of Supreme Audit Institution
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استانداردهای حسابرسی و کیفیت مدیریت ،فرایند حسابرسی و نتایج حسابرسی مالی تعریفشده
است (اینتوسای.)2016،

دیوان محاس��بات کشور بهمنظور اجرای حسابرسی مطابق با استانداردهای وضعشده و کسب
اطمین��ان معقول از رعایت اس��تانداردهای حرفهای و الزامات قانونی و مق��ررات الزماالجرا ،نظام
جامع کنترل کیفیت را طراحی ،مس��تقر و اجرا مینماید .اجزای نظام کنترل کیفیت ش��امل)1 :
مس��ئولیت مدیریت عالی دیوان محاسبات کش��ور :با اعمال سیاستها و رویهها و مسئولیت نظام
کنت��رل کیفیت  )2الزامات اخالق حرفهای :ش��امل تعهد به رعایت اصول درس��تکاری و صداقت،
استقالل ،بیطرفی و رازداری حرفهای و برخورداری از صالحیت و مراقبت حرفهای الزم  )3شروع
حسابرسی و تداوم فعالیت :سیاستها و رویههایی که ماهیت و نوع وظایف قابل انجام را بیان نماید
 )4منابع انسانی با توانایی و صالحیت الزم و متعهد به اصول اخالقی  )5اجرای حسابرسی شامل:
ایجاد محیط انگیزش��ی ،بررس��ی و مرور کارهای انجامش��ده ،اجرای بهموقع کارها و فراهم نمودن
ام��کان اظهارنظر  )6نظارت بر کیفیت :بهطور مس��تمر نظام کنترل کیفیت ،مورد ارزیابی و پایش
قرار میگیرد (استاندارد  2200حسابرسی بخش عمومی.)1396 ،
 -9-2پیشینه پژوهش

بهزادیان و ایزدی نیا ( )1397از طریق بررسی یک چارچوب تحلیلی مبتنی بر نتایج انجامشده
طی سالهای اخیر در خصوص کیفیت حسابرسی به مدل مفهومی در خصوص کیفیت حسابرسی
و عوامل مؤثر بر آن دست یافتند .این عوامل شامل :عملیات حسابرسی ،گروه حسابرسی و مقررات
حسابرس��ی بوده و ازآنجاکه کیفیت حسابرسی و عوامل مؤثر یادشده متغیرهای پنهان میباشند،
جهت اندازهگیری آنها از مدلسازی مبتنی بر معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات بهره
گرفته شد.
کرم��ی و هم��کاران ( )1397به طراحی الگوی کیفیت حسابرس��ی بر مبن��ای زنجیره تأمین
گزارش��گری مالی پرداختند .در این راس��تا ،مقولههای کالن ،مقولههای اصلی و خرده مقولههای
استخراجی از دادههای پژوهش با استفاده از روش دلفی فازی ،مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند و با
عنایت به چندوجهی بودن کیفیت از نگاه خبرگان و ذینفعان مختلف ،الگویی از کیفیت حسابرسی،
دربرگیرنده حوزه ،اجزاء ،ابعاد و مؤلفههای محتوایی ،ارائه ش��د .نتایج حاصل از تحلیلهای صورت
گرفته حاکی از آن است که مؤلفههای مؤثر بر کیفیت حسابرسی را بر مبنای اجزاء زنجیره تأمین
گزارش��گری مالی میتوان به ابعاد اصلی "س��اختار س��ازمانی و راهبری ،نظام کنترلهای داخلی،
اس��تاندارهای حرف��های و مقررات ناظر بر گزارش��گری مالی ،تهی��ه و عرضهکنندگان گزارشهای
مال��ی ،مجموعه صورتهای مالی ،صالحیت عمومی اعتباردهندگان بهصورت های مالی ،س��اختار
مؤسسات حسابرسی ،استانداردهای حسابرسی و قوانین و مقررات نظارت بر حرفه ،اجرای عملیات
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 -8-2نظام کنترل کیفیت دیوان محاسبات
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و گزارش��گری ،حرف��ه و بازار حسابرس��ی" طبقهبندی نمود .دیگر یافتهه��ا بیانگر مؤلفههای مؤثر
فراوانی در ابعاد مختلف جهت افزایش کیفیت حسابرسی در ایران است.
دریایی و عزیزی ( )1397رابطه بین اخالق ،تجربه و صالحیت حرفهای حسابرس��ان باکیفیت
حسابرس��ی با توجه به متغیر تعدیلی ش��ک و تردید حرفهای حسابرس��ی بررس��ی نمودند نتایج
پژوهش ،متغیر ش��ک و تردید حرفهای را بهعنوان یک متغی��ر تعدیل گر و تأثیرگذار بین اخالق،
تجربه و صالحیت حرفهای و کیفیت حسابرس��ی ،نش��ان میدهد .با توج��ه به اهمیت اخالق ،در
پژوهش حاضر به تدوینکنندگان برنامههای درس��ی در سیس��تم آموزش عالی کش��ور پیش��نهاد
میشود که موضوع اخالق فردی و اخالق حرفهای را در برنامههای درسی خود بگنجانند .همچنین
به جامعه حس��ابداران رسمی پیشنهاد میشود نظارت بیش��تری بر رعایت اخالق حرفهای داشته
باشند.
نیکبخ��ت و هم��کاران ( )1396به بررس��ی عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرس��ی ب��ا توجه به
ش��اخصهای نظارت بر حسابداری شرکتهای س��هامی عام با رویکرد سیستمی پرداخته است و
س��پس با استفاده از روش تحلیل سلسلهمراتب فازی ،رتبهبندی عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی
صورت پذیرفته است.
نیکبخت و همکاران ( )1396با بهرهگیری از رهیافت کیفی و به کمک روش نظریه زمینهای
و مصاحب��ه عمیق ،مدل یکپارچه کیفیت حسابرس��ی داخلی ارائ��ه گردید با عنایت به چندوجهی
ب��ودن کیفیت از نگاه مش��ارکتکنندگان و ذینفعان مختلف ،مدل کیفیت حسابرس��ی داخلی در
قالب مدل کیفیت سیستمی که دربرگیرنده :ورودیها ،فرایند اجرای کار ،خروجی ،نتایج و عوامل
زمینهای است.
مداحی و همکاران ( )1392مدل یکپارچه کیفیت حسابرس��ی بخش خصوصی را ارائه نمودند
و در این تحقیق از روش تحقیق کیفی و رویکرد مبتنی بر نظریهپردازی زمینه بنیان استفادهشده
اس��ت .به این منظور با اخذ نظرات خبرگان حرفه حسابرس��ی و بازار س��رمایه ،به بررس��ی عوامل
تأثیرگ��ذار بر کیفیت حسابرس��ی پرداختهش��ده و در انتها "مدل یکپارچه کیفیت حسابرس��ی"،
ش��امل شرایط علی ،عوامل مداخلهگر و بستر و همچنین راهبردهای مربوط به کیفیت حسابرسی
و پیامدهای آنها ارائه گردیده اس��ت .در این تحقیق ،کیفیت حسابرس��ی با رویکرد سیس��تمی،
بررسیشده است .در این دیدگاه ،کیفیت ورودیها ،فرایند و خروجیهای حسابرسی ،تعیینکننده
کیفیت حسابرسی میباشد و کیفیت تمام اجزای سیستم ،موردتوجه قرارمی گیرد.
ش��رود و همکاران  )2020(1به بررس��ی رابطه بین تنوع در سطح پرسنل حرفهای شرکتهای
حسابرسی و کیفیت حسابرس��ی پرداختند دادههای تحقیق حاصل منابع انسانی حسابدار رسمی
در  4ش��رکت بزرگ حسابرس��ی  42ایالت آمریکا میباشد .نتایج نش��ان داد مؤسسات حسابرسی
که تعداد بیش��تری از کارکنان واجد ش��رایط دارند از کیفیت حسابرسی باالتری برخوردارند و این
موضوع در فصل کاری شلوغ بیشتر نمایان است.
1. Sherwood et al
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می دو و همکاران )2019( 1به بررس��ی تأثیر افشای شرکای حسابرسی بر کیفیت حسابرسی
در آمریکا پرداختند .آییننامه اخیر در ایاالتمتحده ،ش��رکتهای حسابداری را موظف به افشای
هویت ش��رکای حسابرس��ی در فرم خاصی میکند .در این پژوهش با استفاده از دو معیار کیفیت
حسابرس��ی (اقالم تعهدی غیر اختیاری و احتمال کشف نقاط ضعف در کنترل داخلی) ،دریافتیم
که افشای نام شرکای حسابرسی منجر به سطح پایین اقالم تعهدی غیر اختیاری و احتمال باالی
تشخیص نقاط ضعف در کنترل داخلی همراه بوده است .همچنین شواهدی را ارائه میدهد که از
تصور هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام )PCAOB( 2حمایت میکند مبنی بر
اینکه این افشا منجر به کیفیت باالتر حسابرسی میشود.
ناریاناس��وای و راقاناندان )2019( 3به بررس��ی تأثیر چرخش اجباری ش��رکت حسابرس��ی بر
کیفیت حسابرس��ی ،هزینههای حسابرس��ی و تمرکز بازار حسابرسی در هند پرداختند .نگرانی در
مورد اس��تقالل حسابرس و کیفیت حسابرسی باعث شده است که قانونگذاران و دولت اصالحات
س��ازمانی را برای حسابرس��ی اعمال کنند .چرخش اجباری شرکت حسابرس��ی ازجمله اقدامات
توصیهش��ده برای بهبود اس��تقالل حس��ابرس معرفی گردید .ش��واهد مربوط به ش��رکتها برای
س��الهای  2014تا  2017در این مقاله نش��ان میدهد که چرخش اجباری مؤسسه حسابرسی از
اول آوریل  2014در هند ،کیفیت حسابرس��ی را بهبود نداده است .عالوه بر این ،چرخش اجباری
حس��ابرس تأثیر قابلتوجهی در هزینه حسابرسی نداشته است .سرانجام ،چرخش اجباری شرکت
حسابرس��ی با افزایش رقابت حسابرس��ی همراه نبوده است .بهطورکلی ،به نظر میرسد که قبل از
اجرای راهحلهای بنیادی برای از بین بردن مش��کالت کیفیت پایین حسابرس��ی ضروری اس��ت
تجزیهوتحلیل دقیقتر هزینهها و مزایا صورت گیرد.
ش��رود و همکاران  )2019(4به بررسی تأثیر افراد حرفهای غیر حسابدار بر کیفیت حسابرسی
پرداختند این تحقیق بررسی میکند که آیا در دسترس بودن متخصصان غیر حسابداری در دفاتر
ش��رکتهای بزرگ ایاالتمتحده باکیفیت حسابرس��ی دفتر ارتباط دارد یا خیر .نتایج حاکی است
دسترس��ی بیشتر به افراد غیر حسابدار رس��می در دفتر ،باکیفیت باالتر حسابرسی همراه است و
نتیجه میگیریم که کیفیت حسابرسی دفتر فقط تابعی از منابع انسانی حسابرسی نیست بلکه در
دسترس بودن افراد غیر تخصص حسابدار رسمی برای پشتیبانی از گروههای مربوط به حسابرسی
نیز مؤثر است.
زحمتکش و رضازاده ( )2017در پژوهش با عنوان تأثیر ویژگیهای حسابرس بر روی کیفیت
حسابرس��ی به بررس��ی تأثیر تجربه کار ،شایس��تگی حسابرسی ،انگیزه ،پاس��خگویی و بیطرفی
حسابرس��ی ب��ر روی کیفیت ازنظر حسابرس��ان در ش��رکتها پرداختند .پژوهش ف��وق منجر به
شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی شد که در ایران موردبررسی قرار نگرفتهاند .بر ا ساس
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نتایج این مطالعه ،شایستگی حرفهای ،پاسخگویی و بیطرفی حسابرس اثرات قابلتوجهی بر روی
کیفیت حسابرس��ی دارد .استخدام افراد باتجربه و با شایستگی حرفهای باال ،کیفیت حسابرسی را
افزایش میدهد ،حسابرس��ان به کس��ب اطالعات عمیقتر و قضاوت بهتر برای دستیابی به کیفیت
حسابرسی دست مییابند .پاسخگویی ،عملکرد حسابرس را بهبود میدهد و بیطرفی آنها را قادر
میسازد تا بدون تأثیرپذیری از افراد دیگر عمل کنند.
فونگ ،رامان و زو )2017( 1در مطالعهای به بررس��ی تأثیر استانداردها و شاخصهای نظارتی
هیئت نظارت بر حس��ابداری ش��رکتهای س��هامی عام بر بهبود کیفیت حسابرسی در کشورهای
خارج از آمریکا پرداختند در پژوهش خود  55کشور را آزمودند طبق نتایج بهدستآمده ،استفاده
از برنامه بازرس��ی بینالمللی هیئت نظارت بر حس��ابداری شرکتهای س��هامی عام سبب ارتقای
کیفیت حسابرسی در کشورهای غیر آمریکایی خواهد شد.
کنیچ��ل 2در س��ال ( )2013چارچ��وب و ش��اخصی از کیفیت حسابرس��ی را معرفی میکند
که ابعاد آن ورودی حسابرس��ی ،فرایند ،پیامد و عوامل زمینهای میباش��د .ویژگیهای ش��خصی
حس��ابرس همچون عالقه و انگیزه ،تردید حرفهای ،دانش و تخصص و توان مقاومتی حسابرس در
شرایط تحتفش��ار بهعنوان ورودی در نظر گرفتهشده است .فرایند حسابرسی شامل قضاوتهای
حسابرس ،میزان و ساعت کار برنامهریزیشده (ارزیابی کنترل داخلی) ،ارزیابی ریسک حسابرسی،
آزمونهای تحلیلی ،ارزیابی و کس��ب ش��واهد حسابرسی ،مذاکرات حسابرس و مشتری ،بررسی و
کنترل کیفیت معرفیش��ده اس��ت .پیامدهای جانبی (تجدید ارائه صورتهای مالی ،دادخواس��ت
علیه ش��رکت حسابرس��ی و  ،)...کیفیت گزارشگری مالی ،گزارش حس��ابرس ،بررسیهای نظارتی
ش��رکتهای حسابرس��ی (کنترل کیفی شرکتهای حسابرس��ی) بهعنوان پیامد حسابرسی لحاظ
ش��دهاند و عوامل زمینهای عبارتاند از :توان جبران خس��ارت ش��ریک حسابرسی (وجود مشتری
پردرآمد) ،حقالزحمه خدمات غیر حسابرس��ی ،حق بیمه حسابرس��ی ،طول تصدی حس��ابرس و
برداشت بازار از کیفیت حسابرسی (پاداش شهرت و اعتبار شرکت حسابرسی).
 -10-2فرضیههای پژوهش

فرضیههای تحقیق بر اساس تمهای اصلی حاصل از بخش کیفی به شرح زیر میباشد:
فرضیه ( :)1عوامل سازمانی بر کیفیت حسابرسی بخش عمومی تأثیر معناداری دارد.
فرضیه ( :)2عوامل انسانی بر کیفیت حسابرسی بخش عمومی تأثیر معناداری دارد.
فرضیه ( :)3دادهها و معیارهای اس��تاندارد بخش عمومی بر کیفیت حسابرسی بخش عمومی
تأثیر معناداری دارد.
فرضیه ( :)4برنامهریزی بر کیفیت حسابرسی بخش عمومی تأثیر معناداری دارد.
فرضیه ( :)5فرایند حسابرسی بر کیفیت حسابرسی بخش عمومی تأثیر معناداری دارد.
1. Fung, Romman and Zhu
2. Knechel
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 -3روششناسی پژوهش
 -1-3تکنیک و ابزار گردآوری دادهها

پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی است که بهصورت کیفی و کمی
صورت میپذیرد با اس��تفاده از رویکرد تحلیل مضمون (تم) به فهم و آگاهی مناس��بی از ادراک و
بینش خبرگان حسابرس��ی میپردازیم تا به عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرس��ی در بخش عمومی
دس��تیابیم .اس��تفاده از مطالعات کیفی بهویژه روش تحلیل تم زمانی ض��رورت پیدا میکند که
اطالعات اندکی در مورد پدیده موردمطالعه وجود داش��ته باشد و یا اینکه در مطالعات و تحقیقات
انجامشده در ارتباط با موضوع موردنظر ،فقدان یک چارچوب نظری که به صورتی جامع به تبیین
موضوع بپردازد ،مشهود باشد .مضمون یا تم ،مبین اطالعات مهمی درباره دادهها و سؤاالت تحقیق
است و تا حدی ،معنی و مفهوم الگوی موجود در مجموعهای از دادهها را نشان میدهد .مضمون،
ویژگی تکراری و متمایزی در متن اس��ت که به نظر پژوهش��گر ،نشاندهنده درک و تجربه خاصی
در رابطه با سؤاالت تحقیق است( .عابدی جعفری و دیگران)1390 ،
دادههای این بخش حاصل از انجام مصاحبههای نیمه ساختیافته با خبرگان دیوان محاسبات
کش��ور اس��ت .جامعه آماری بخش کیفی پژوهش ،خبرگان دیوان محاس��بات کشور میباشند که
نمونه با استفاده از روش گلوله برفی انتخابشده است .در این روش افراد موردمطالعه ،افراد دیگر
را برای مش��ارکت در تحقیق معرفی میکنند و افراد انتخابشده ،نمونهای بسیار معتبر را تشکیل
خواهند داد (دکتر ایمان .)1394 ،در بخش دوم جهت آزمون مدل ،پرسش��نامهای تدوین که بین
حسابرس��ان دیوان محاس��بات توزیع میگردد جامعه آماری این پژوهش مدیران و معاونین ،س��ر
حسابرس��ان ارشد و سر حسابرس��ان دیوان محاسبات خواهند بود برای تخمین تعداد نمونه جهت
توزیع پرسشنامه از جدول مورگان استفاده شد .بر اساس اطالعات ،جامعه آماری  1003نفر است
که تعداد  278نفر بهعنوان نمونه از بین آنها انتخاب ش��د ولی برای اطمینان بیش��تر تعداد 345
پرسشنامه توزیع و درنهایت  279پرسشنامه دریافت گردید.
جهت جمعآوری دادهها در این تحقیق ،دو روش کتابخانهای و میدانی بکار گرفتهش��ده است.
برای نگارش ادبیات و مبانی نظری تحقیق از کتابها ،مجالت و پایگاههای علمی مختلف استفاده
گردیده اس��ت .دادههای اصلی تحقیق ،با روش میدانی و از طریق مصاحبههای انجامشده در سال
 1398و پرسشنامه بهدستآمده است .تحلیل دادهها در مرحله اول شامل گامهای زیر است:
الف) تعدادی از متنهای مهم مرتبط با موضوع پژوهش انتخاب و مرور خواهند شد تا مطالبی
از آنها استخراج شود که بتواند راهنمای هدایت پژوهش در گامهای بعدی شود.
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فرضیه ( :)6گزارشگری استاندارد بر کیفیت حسابرسی بخش عمومی تأثیر معناداری دارد.
فرضیه ( :)7عوامل مداخلهگر بر کیفیت حسابرسی بخش عمومی تأثیر معناداری دارد.
فرضی�ه ( :)8کیفیت حسابرس��ی بر ایجاد ارزشافزوده برای دس��تگاه اجرای��ی و جامعه تأثیر
معناداری دارد.
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ب) انجام مصاحبههای نیمه ساختیافته با خبرگان دیوان محاسبات کشور
ج) ازآنجاکه در پژوهشهای کیفی ،فرآیند گردآوری و تفسیر دادهها یک فرآیند دینامیک (پویا)
اس��ت ،تحلیل دادهها (بر اساس کدگذاری آنها و مقایس��ه دادههای بهدستآمده از مصاحبههای
مختلف) ،در دوره انجام مصاحبهها نیز بهطور همزمان جریان خواهد داشت.
د) مصاحبهها ادامه مییابد تا پژوهشگران قانع شوند که مطالب جدیدی مطرح نخواهد شد.
سپس پیادهسازی متنها تکمیلشده و فرآیند کدگذاری دادهها و دستهبندی کدهای مختلف
در قال��ب تمها کامل میش��ود .در این بخش پس از مصاحبه تجم��ع بندی نظر خبرگان به روش
تحلیل تم ،معیارهای کمی و کیفی مؤثر بر کیفیت حسابرس��ی تعیینش��ده و مدل مفهومی ارائه
میگردد.
در بخش دوم (بخش کمی) فرضیههای تحقیق بر اساس تمهای اصلی حاصل از بخش کیفی و
نیز بررسی مبانی و پیشینه تحقیق تدوین میگردد .برای آزمون فرضیهها ،پرسشنامهای بر اساس
تمهای فرعی بخش کیفی پژوهش طراحی و اطالعات آن در س��ال  1398توسط حسابرسانی که
در بخش قبل حضور نداش��تند ،تکمیل میگردد پرسش��نامه این تحقیق محقق س��اخته اس��ت و
س��ؤاالت آن بر اساس الگو اس��تخراج و همچنین با لحاظ بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق و
نظر خبرگان طراحیش��ده است .جهت ارزیابی پاس��خهای دادهشده ،گویه های این پرسشنامه بر
اساس طیف  5درجهای لیکرت ،از خیلی کم ( )1تا خیلی زیاد ( )5طراحی گردید که برای سؤاالت
با بار منفی امتیاز گزینهها برعکس قرار میگیرد .پرسش��نامه از دو بخش اصلی تشکیلش��ده که
بخش اول شامل متغیرهای جمعیت شناختی (جنسیت ،رشته تحصیلی ،میزان تحصیالت ،میزان
سابقه کار و سن) و در بخش دوم دربرگیرنده  47گویه مربوط به موضوع اصلی پژوهش است .در
این بخش با استفاده از همبستگی اسپیرمن و آزمون فرویدمن به آزمون مدل خواهیم پرداخت.
 -2-3روش تجزیهوتحلیل دادهها

تجزیهوتحلی��ل دادهه��ا در بخش کیفی پژوهش با اس��تفاده از تحلیل تم صورت میپذیرد که
دارای مراحل ششگانه زیر است:
مرحله  :1آشنایی با دادهها
مرحله  :2ایجاد کدهای اولیه
مرحله  :3جستجوی کدهای گزینشی
مرحله  :4شکلگیری تمهای فرعی
مرحله  :5تعریف و نامگذاری تمهای اصلی
مرحله  :6تهیه گزارش
در پژوهش حاضر کدگذاری بر اساس حروف انگلیسی و اعداد ،به شرح زیر انجام میگیرد:
* برای متنهای بررسیشده ،عالمت اختصاری) T (Text
* برای مصاحبهها ،عالمت اختصاری (Interview) I
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 -4تجزیهوتحلیل دادهها
 -1-4تجزیهوتحلیل دادههای کیفی

در بخش کیفی پژوهش (تحلیل تم) ،پس از انجام  14مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان،
پژوهشگر قانع شد دیگر مطالب جدیدی مطرح نخواهد شد و نیازی به انجام مصاحبه جدید وجود
نداش��ت .شایانذکر است با توجه به استقبال مصاحبهشوندگان از موضوع تحقیق و تمایل آنان به
غنیتر ش��دن نتایج تحقیق ،میانگین مدتزمان مصاحبهها  1س��اعت و  43دقیقه بوده اس��ت .در
جدول شماره ( )1ویژگی خبرگانی که با آنها مصاحبه انجامشده ،ارائه گردیده است.
جدول ( :)1ویژگی خبرگان مصاحبهشونده (منبع ،یافتههای محقق)
سمت

تعداد

تحصیالت

سابقه

مدیرکل استانی

2

کارشناس ارشد

بیش از  28سال

مدیرکل بازنشسته /مدیر موسسه حسابرسی

1

کارشناس ارشد

بیش از  35سال

مشاور رئیسکل دیوان محاسبات کشور

3

کارشناس ارشد

 32 ،32و  37سال

مدیرکل بازنشسته /مستشار دیوان محاسبات کشور

1

کارشناس ارشد

 32سال

سر حسابرس ارشد دیوان محاسبات

1

دکتری

 21سال

حسابرس کل دیوان محاسبات کشور

2

کارشناس ارشد

 26و  24سال

مدیرکل اسبق /عضو کمیته نظارت بر صندوق توسعه ملی

1

کارشناسی

 30سال

حسابرس کل /عضو اسبق کمیته نظارتی جامعه حسابداران
رسمی

1

کارشناس ارشد

 30سال

معاون مدیرکل

1

کارشناس ارشد

 27سال

مشاور معاون فنی دیوان محاسبات کشور

1

کارشناس ارشد

 16سال

در ابتدای مصاحبه ،بهطورکلی هدف پژوهش ذکر گردید و تأکید ش��د که از مصاحبهها تنها
برای مقاصد پژوهش��ی اس��تفاده خواهد ش��د و هویت افراد بههیچوجه در گزارشهای تحقیق و
مقاالت منتشره مشخص نخواهد شد .با توجه به سؤاالت تحقیق ،سؤاالت زیر در مصاحبه بهعنوان
س��ؤاالت اصلی در نظر گرفته ش��د و با توجه به ماهیت نیمه س��اختاریافته ،سؤاالت دیگری نیز با
توجه به پاس��خها و بهمنظور روشنتر شدن مفهوم پاسخهای ارائهشده طرح گردید و در پایان هر
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* هر واحد تحلیل ) یعنی هر متن یا مصاحبه(از  01به باال شمارهگذاری شده است.
*کده��ای موجود در هر واحد تحلیل ،از  01ش��روع و به تعداد کد موجود درآنواحد تحلیل،
یک واحد یک واحد در چارچوب اعداد طبیعی افزایش مییابد( .کرمی و تاجیک)1394 ،
در بخش کمی تحقیق نیز آزمون فرضیهها با روش همبس��تگی اسپیرمن ،رتبهبندی عوامل با
آزمون فرویدمن و با استفاده از نرمافزار  23 SPSSصورت پذیرفت.
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جلس��ه مصاحبه نیز از مصاحبه ش��دگان درخواس��ت گردید که چنانچه مطلب دیگری برای طرح
دارند اضافه کنند.
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سؤاالت اصلی مصاحبهها:

 عوامل ورودی سیس��تم حسابرس��ی که منجر به کیفیت حسابرسی بخش عمومی میشوندکدامند؟
 فرایند حسابرسی به چه صورت انجام گیرد تا منجر به کیفیت حسابرسی در بخش عمومیگردد؟
عوامل خروجیهای سیس��تم حسابرس��ی که بر کیفیت حسابرسی بخش عمومی مؤثر استکدامند؟
 پیامدها و نتایج حاصل از کیفیت حسابرسی بخش عمومی چیست؟ چ��ه عواملی ،خارج از کنترل ارائهدهنده خدمات حسابرس��ی بر کیفیت حسابرس��ی بخشعمومی مؤثر هستند؟
مراحل ش��شگانه تحلیل تم با رویکردی که کالرک و ب��رون ( )2006ارائه دادهاند با گامهای
زیر انجام گرفت:
مرحله  .1آش�نایی با دادهها :برای اینکه محقق با عمق و گس��تره محتوایی دادهها آشنا شود
الزم اس��ت که خود را در آنها تااندازهای غوطهور س��ازد .غوطهور ش��دن در دادهها معموالً شامل
""بازخوان��ی مک��رر دادهها" و خوان��دن دادهها بهصورت فعال (یعنی جس��تجوی معان��ی و الگوها)
است.
مرحل�ه  .2ایجاد کدهای اولیه :مرحله دوم زمانی ش��روع ش��د که محق��ق دادهها را خوانده و
با آنها آش��نایی پیداکرده است .این مرحله ش��امل ایجاد کدهای اولیه از دادهها است .کدها یک
ویژگی دادهها را معرفی مینمایند که به نظر تحلیلگر جالب میرسد .دادههای کدگذاری شده از
واحدهای تحلیل (تِمها) متفاوت هستند .در هر متن ،گفتههای اساسی برجسته و پررنگتر گردید.
هنگامیکه تمام متنها مرور ش��د ،دوباره به متن اولیه برگش��ته ،آنها را مرور تا اطمینان حاصل
گردد در برجسته کردن گفتههای اساسی ،دچار غفلت نشده است
کدگ��ذاری بهصورت دس��تی انج��ام گرفت ،ابتدا کدها را معین و س��پس آنه��ا را با خالصه
دادههایی که کد را نش��ان میدهند تطابق داد .نکته مهم در این مرحله این است که همه خالصه
دادهها کدگذاری شده و در قالب هر کد مرتبشدهاند .در این مرحله  773کد اولیه احصاء شد که
 282کد مربوط به بررسی کتب و مقاالت و  491کد از مصاحبهها استخراج گردید.
مرحله  .3جستجوی کدهای گزینشی :این مرحله شامل دستهبندی کدهای مختلف در قالب
تِمهای بالقوه و مرتب کردن همه دادههای کدگذاری ش��ده در قالب تِمهای مشخصش��ده است.
درواقع محقق ،تحلیل کدهای خود را ش��روع کرده و در نظر میگیرد که چگونه کدهای مختلف
میتوانند برای ایجاد یکتم کلی ترکیب ش��وند در این مرحله  261کد گزینش��ی توسط محقق به
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 -2-4قابلیت اعتماد دادههای تحلیل تم (مضمون)

ب��رای اطمین��ان از روایی و پایایی دادهها با معیارهای خاص پژوهش کیفی بررس��یهای الزم
ش��امل مقبولیت و قابلیت تأیید صورت گرفته است ،جهت افزایش مقبولیت از روشهای بازنگری
توسط شرکتکنندگان استفاده شد .برای رسیدن به آن ،عالوه بر بازگرداندن گفتار و پنداشت ها
در طول انجام مصاحبه و خالصه کردن گفتههای مصاحبهشونده ،در پایان تمام مصاحبهها توسط
مصاحبه گران تأیید یا اصالح ش��د ،متن کامل تایپی و دس��تنویس ش��ش مصاحبه اول همراه با
کدهای سطح اول به افرادی که از آنها مصاحبه بهعملآمده بود جهت تأیید و یا اصالح برگردانده
شد که همگی مورد تایید قرارگرفته و نکات پیشنهادی آنها در نظر گرفته شد .برای قابلیت تأیید
در مرحله پایانی طبقات بهدس��تآمده به پنج نفر از مش��ارکتکنندگان اولیه بهمنظور بازبینی و
تأیید برگردانده ش��د و نکات پیشنهادی اعمال گردید .درگیری مداوم با زمینه و بازنگری ناظرین
که بر اساس آن متن کامل سه مصاحبه اولیه پیاده شده همراه با کدگذاری باز به سه تن از اعضای
هیئتعلمی ارائه و نظر تأییدی آنها دریافت ش��د ک��ه در جهت پیاده کردن و کدگذاری صحیح
متون به این روند کمک بسیاری کرد.

333
مت لیلحت شور ساسا رب یمومع شخب یسرباسح تیفیک زا یلدم هئارا

دس��ت آمد و همچنین گفتههای تکراری ،جملههای معترضه ،گفتههای انحرافی و سایر دادههای
نامربوط نادیده گرفته شد.
مرحله  .4شکلگیری تمهای فرعی :مرحله چهارم زمانی شروع میشود که محقق مجموعهای
از تِمها را ایجاد کرده و آنها را مورد بازبینی قرار میدهد .این مرحله ش��امل دو مرحله بازبینی و
تصفیه تِمها است .مرحله اول شامل بازبینی در سطح خالصههای کدگذاری شده است .در مرحله
دوم اعتب��ار تِمها در رابطه با مجموعه دادهها در نظر گرفته میش��ود در این مرحله محقق به 34
تم فرعی دست پیدا کرد.
مرحله  .5تعریف و نامگذاری تِمها (مضامین) اصلی :مرحله پنجم زمانی ش��روع میش��ود که
یک نقش��ه رضایتبخش از تِمها وجود داش��ته باش��د .محقق در این مرحله ،تِمهایی را که برای
تحلیل ارائه کرده ،تعریف کرده و مورد بازبینی مجدد قرار میدهد ،س��پس دادهها داخل آنها را
تحلی��ل میکند .بهوس��یله تعریف و بازبینی کردن ،ماهی��ت آن چیزی که یکتم در مورد آن بحث
میکن��د مشخصش��ده و تعیین میگردد که هر تِم کدام جنب��ه از دادهها را در خود دارد .در این
مرحله محقق درنهایت پس از رفتوبرگشت در میان تمهای فرعی به  13تم اصلی دستیافت ،که
درزمینه تحقیق قابل تبیین میباشد.
مرحله  .6تهیه گزارش :مرحله شش��م زمانی ش��روع میشود که محقق مجموعهای از تِمهای
اصلی کام ً
ال انتزاعی و منطبق با س��اختارهای زمینهای تحقیق در اختیار داش��ته باشد .این مرحله
شامل تحلیل پایانی و نگارش گزارش است.
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 -3-4تجزیهوتحلیل دادههای کمی
 -1-3-4روایی و پایایی پرسشنامه

مت لیلحت شور ساسا رب یمومع شخب یسرباسح تیفیک زا یلدم هئارا

در تحقی��ق حاضر ب��رای تعیین روایی پرسش��نامه ،بعد از بررس��ی و مطالعات انجامش��ده و
مصاحبهه��ای صورت گرفته ،پرسش��نامه به تأیید  9نفر از خبرگان دیوان محاس��بات و اس��اتید
دانش��گاه رس��ید .و نیزار روایی محتوایی به شکل کمی موردبررس��ی قرار گرفت که ضریب نسبی
روایی محتوایی ( )CVRو شاخص روایی محتوایی ( )CVIبه ترتیب برابر  0/84و  0/80میباشد
لذا روایی محتوایی س��ؤاالت مورد تأیید قرار میگی��رد .همچنین قابلیت اعتماد (پایایی) از طریق
آلفای کرونباخ ،با انجام طرح پایلوت (پیشآزمون) با توزیع  30پرسشنامه موردبررسی قرار گرفت
که برای تمامی سؤاالت برابر  0/96محاسبه گردید که نشاندهنده پایایی مناسب ابزار اندازهگیری
مورداستفاده میباشد.
تحلیل توصیفی س��ؤاالت عمومی و متغیرهای تحقیق به ترتیب در جدول ش��ماره ( )2و ()3
نشان دادهشده است.
جدول ( :)2تحلیل توصیفی سؤاالت عمومی (منبع ،یافتههای محقق)

ویژگیهای فردی

جنسیت

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

پست سازمانی

سابقه کاری

زیرگروه

تعداد

درصد

مرد
زن
دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی
کاردانی
حسابداری
مدیریت و اقتصاد
فنی و مهندسی
سایر
مدیرکل و همتراز
معاون و همتراز
سر حسابرس
حسابرس ارشد
باالتر از  20سال
بین  15تا  20سال
بین  10تا  15سال
بین  5تا  10سال

252
24
6
207
57
3
155
96
14
11
12
69
114
81
121
53
69
33

91
9
2
76
21
1
56
35
5
4
4
25
41
29
44
19
25
12
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گروه سنی

بیشتر از  45سال
بین  35تا  45سال
ین  30تا  35سال
متر از  30سال

107
133
24
12

39
48
9
4

جدول ( :)3آمار توصیفی متغیرهای تحقیق (منبع ،یافتههای محقق)

متغیر تحقیق

میانگین

کمینه

بیشینه

انحراف معیار

عوامل سازمانی
عوامل انسانی
دادهها و معیار استاندارد
برنامهریزی
فرآیند حسابرسی
گزارشگری استاندارد
عوامل مداخلهگر
ارزشافزوده

4.2612
3441/40
2259/4
1031/4
9560/3
0973/4
8551/1
1112/4

44/2
00/20
50/2
71/2
00/2
20/2
00/1
00/2

00/5
00/5
00/5
00/5
00/5
00/5
00/4
00/5

44821/0
56712/0
49795/0
47618/0
63159/0
52852/0
55860/0
59010/0

 -2-3-4تحلیل نرمال بودن متغیرها

یک��ی از روشهای بررس��ی ادعای نرمال ب��ودن توزیع متغیر اس��تفاده از آزمون کولموگراف-
اسمیرنوف است .نتایج این آزمون نشان میدهد سطح معناداری متغیرهای تحقیق ،کمتر از 0/05
اس��ت .لذا فرضیه صفر یعنی نرمال بودن متغیرها رد میش��ود و میت��وان از آزمون نا پارامتریک
اسپیرمن برای ادامه کار استفاده کرد.
 -3-3-4آزمون فرضیهها

نتایج آزمون فرضیهها در جدول ش��ماره ( )4نش��ان دادهشده است برای تمام فرضیهها سطح
معناداری کمتر از  0/05است که نشان از عدم رد فرضیههای تحقیق است.
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ویژگیهای فردی

زیرگروه

تعداد

درصد
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جدول ( :)4خالصه نتایج آزمون فرضیهها (منبع ،یافتههای محقق)
336

فرضیه

مت لیلحت شور ساسا رب یمومع شخب یسرباسح تیفیک زا یلدم هئارا

فرضیه اول
فرضیه دوم
فرضیه سوم
فرضیه چهارم
فرضیه پنجم
فرضیه ششم
فرضیه هفتم
فرضیه هشتم

ضریب
همبستگی

عوامل سازمانی بر کیفیت حسابرسی تأثیر معنادار
دارد
عوامل انسانی بر کیفیت حسابرسی تأثیر معنادار
0/516
دارد
دادهها و معیار استاندارد بر کیفیت حسابرسی
0/662
تأثیر معنادار دارد
برنامهریزی بر کیفیت حسابرسی تأثیر معنادار دارد 0/481
فرآیند حسابرسی بر کیفیت حسابرسی تأثیر
0/521
معنادار دارد
گزارشگری استاندارد بر کیفیت حسابرسی تأثیر
0/483
معنادار دارد
عوامل مداخلهگر مرتبط با دستگاه اجرایی و
-0/659
جامعه بر کیفیت حسابرسی تأثیر معنادار دارد
کیفیت حسابرسی بر ایجاد ارزشافزوده برای
0/697
دستگاههای اجرایی و جامعه تأثیر معنادار دارد
0/540

sig

نتیجه آزمون

 000عدم رد فرضیه
 000عدم رد فرضیه
 000عدم رد فرضیه
 000عدم رد فرضیه
 000عدم رد فرضیه
 000عدم رد فرضیه
 000عدم رد فرضیه
 000عدم رد فرضیه

 -4-3-4اولویتبندی متغیرها

برای اولویتبندی متغیرها از آزمون فریدمن اس��تفاده ش��د نتایج نشان میدهد مجذور کای
بدست آمده برابر  726/122است که در سطح معناداری کمتر از  0/05میباشد و عامل انسانی با
 5/81در اولویت قرار دارد و پسازآن به ترتیب عوامل سازمانی ،معیار و داده استاندارد ،گزارشگری
استاندارد ،برنامهریزی ،اجرای حسابرسی و عوامل مداخلهگر ( 4/10 ،4/64 ،4/70 ،5/30 ،5/48و
 )1/11در کیفیت حسابرسی بخش عمومی نقش دارند.
 -5یافتههای تحقیق
 -1–5یافتههای بخش کیفی

پس از انجام مصاحبههای عمیق و نیمه ساختاریافته با خبرگان دیوان محاسبات ،تمام کدهای
موجود در مصاحبهها که به نظر میرس��ید ،ارتباط مس��تقیم با موضوع تحقیق دارد استخراج شد.
پ��س از انج��ام فراین��د تحلیل تم درنهایت محقق ب��ه  13تم اصلی و  34تم فرعی دس��تیافت و
در ش��کل ( )1ترسیمشده اس��ت ،تمهای اصلی شامل :عوامل س��ازمانی ،عوامل انسانی ،دادههای
اس��تاندارد ،ش��اخص و معیار اس��تاندارد ،برنامهریزی ،اجرا ،مستندس��ازی و نظارت ،گزارشگری
مبتنی بر استاندارد ،توصیه و پیگیری ،عوامل مرتبط با ساختار دستگاه اجرایی ،عوامل مداخلهگر
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اجتماعی و مرتبط با حرفه ،ایجاد ارزشافزوده برای دس��تگاه اجرایی ،ارزشآفرینی برای جامعه و
حرفه حسابرسی میباشد.

ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ:


اﯾﺠﺎد ارزشاﻓﺰوده ﺑﺮاي دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ



ارزش آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ
اﯾﺠﺎد ﺛﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ارﺗﻘﺎء ﺟﺎﯾﮕﺎه دﯾﻮان

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺧﺮوﺟﯽ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ:


ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد:

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ:




ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ:

ﻗﺎﺑﻞاﺗﮑﺎ ﺑﻮدن ﮔﺰارش

ﺷﻨﺎﺧﺖ از دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ

ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺑﺘﺪاي ﮐﺎر

ﻗﺎﺑﻞﻓﻬﻢ و درك ﺑﻮدن ﮔﺰارش

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي راﻫﺒﺮدي

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ

ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮدن ﮔﺰارش


ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي:

ورودي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ

ﺗﻮﺻﯿﻪ و ﭘﯿﮕﯿﺮي



اﺟﺮا:

ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎن

اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار درﺳﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي ﭘﺮدازش

ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ

ارﺗﻘﺎي ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﭘﺮدازش

ﭘﯿﮕﯿﺮي


ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺧﻄﯽ ﻣﺸﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ


ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي و ﻧﻈﺎرت:

ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ:
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻓﺮدي و رﻓﺘﺎري

ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي

ﺗﻘﺴﯿﻢ وﻇﺎﯾﻒ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺴﺘﻤﺮ

رﻋﺎﯾﺖ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪاي


دادهﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺧﺬ ﺣﺪاﻗﻞ اﻃﻼﻋﺎت
وﺟﻮد ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
وﺟﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ



ﺷﺎﺧﺺ و ﻣﻌﯿﺎر اﺳﺘﺎﻧﺪارد
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﮐﺎرﺑﺮدي ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﮐﺎرﺑﺮدي و ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا
ﺳﻨﺠﻪﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎ و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي

ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﯿﻨﻪاي:
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪاﺧﻠﻪﮔﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﺮﻓﻪ

(منبع :یافتههای محقق)

مت لیلحت شور ساسا رب یمومع شخب یسرباسح تیفیک زا یلدم هئارا
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 -2-5تشریح مدل مفهومی کیفیت حسابرسی بخش عمومی

مت لیلحت شور ساسا رب یمومع شخب یسرباسح تیفیک زا یلدم هئارا

این شکل ،درواقع تجسمی از عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی بخش عمومی میباشد ،که بر
اس��اس دادههای بهدس��تآمده از مصاحبهها و تجزیهوتحلیل آنها به روش تحلیل تم ترسیمشده
است .در ادامه تمهای اصلی (عوامل) ،تمهای فرعی (مؤلفه) و شاخصها توضیح داده خواهد شد.
ورودی سیستم حسابرسی
 عوامل سازمانی:
 -کنترل کیفیت ابتدای کار حسابرسی ()I 03 01

•کنت��رل منابع مالی و زم��ان کافی ( ،)T03 54کنترل رعایت الزامات اخالق حرفهای (T 03
)55
•کنترل وجود منابع انسانی کافی ()T 03 56
•نظارت و کنترل سیاس��تها و رویههای جهت نهادینه ش��دن کیفیت فعالیت حسابرس��ی (T
)03 53
مدیریت دانش و دانشافزایی ()I 02 13

•آموزش مباحث رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی جهت ارتقا فرهنگسازمانی در ارزیابی
صحیح افراد و برخورد با کارمند خاطی ()I 03 56
•س��رفصل و برنامه آموزش��ی و مدرس مناسب ( ،)I 05 25ارائه آموزش متناسب با علم و نیاز
روز ()I 04 43
•آموزشهای بدو خدمت عملی حس��ابداری و حسابرسی ( ،)I 14 14آموزش فلسفه و تئوری
حسابرسی ()I 13 10
•آموزشهای عمومی حسابرس��ی برای همه ( ،)I 08 14آموزش تخصصی با ایجاد هیئتهای
تخصصی ()I 04 16
 -تخصیص بهینه منابع

وجود منابع انسانی کافی فنی و حسابرسی ( ،)I 01 06بودجه زمانی کافی ()T 05 02
منابع سختافزاری و نرمافزاری کافی ( ،)T 05 41منابع مالی کافی ()T05 39

 تقویت فرهنگسازمانی ()T04 11 -ایجاد محیط انگیزشی)T 03 57( :

•اعمال تنبیه و جریمههای قابلتوجه ()T 05 15
•تدوین آییننامه نظارت بر اجرای منشور اخالقی ()I 05 26
•حاکم شدن ضوابط بجای روابط در برخورد با قصور کارمند ()I 13 19
•عدالت در برخورد با نیرو ()I 01 20
•حفظ کرامت انسانی و ارزش قائل شدن برای نیروی انسانی ()I 10 18
•پشتیبانی دیوان در ترویج و اشاعه کارهای خوب (الگو) ()I 01 74
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•اهمیت به کیفیت بجای کمیت ()I 04 10
 -ایجاد شایستهساالری)I 10 06( :

 تدوین سیاستها و خطمشیهای مناسب ()T 03 53 سیاستها و خطمشیهای داخلی دیوان -خطمشیهای ارتقاء نیروی انسانی:

•تس��هیل نمودن مس��یر ارتقا ( ،)I 03 51تجدیدنظر در سیس��تم جبران خدمات کارکنان (I
)06 21
•ارتقاء شاخصهای ارزیابی استانها و کارکنان بر اساس کنترل کیفی ()I 01 05
•پیادهسازی تعالی نیروی انسانی ( ،)I 13 15استفاده از حداکثر ظرفیت کارمند ()I 13 16
•کاهش استرس حسابرسان ()T06 09
•تعریف کار و کار خواستن و رصد مستمر عملکرد کارمندان بیانگیزه و بیتفاوت ()I 13 20
•انجام حسابداری منابع انسانی ( ،)I 13 22ماندگاری مدیران ،سرپرستان و گروههای تخصصی
()I 08 23
•احداث ساختمان مرکز آموزش و اسکان برای آموزش ()I 11 33
 -خطمشیهای ارتقاء برنامهریزی:

•خودداری از برنامهها و سیاستهای شخص محور ()I 03 48
•یکپارچه نمودن سیاست روسای مختلف دیوان ()I 07 19
•تش��کیل کمیته برنامهریزی جهت یکپارچه نمودن کارهای برنامهریزی ش��دن و امور خارج از
برنامه مجلس ()I 07 21
•تمرکز واحد برنامهریزی و منابع انس��انی در معاونت اجرایی جهت تناسب نیروی انسانی باکار
برنامهریزیشده ( ،)I 07 22حذف الزامات و فشارهای سیاسی در کارهای فنی ()I 11 27
•کلنگری در دیوان و انسجام کلیه بخشهای دیوان جهت تحقق هدف ()I 11 29
•حفظ اس��تقالل دیوان در انتخاب روس��ای دیوان ( ،)I 07 11وحدت رهبری در حسابرس��ی
عملکرد ()I 09 01
 -خطمشیهای ارتقاء ساختار سازمانی:

•تشکیل کمیته تخصصی برای تأیید موضوع ماده  128قانون محاسبات عمومی ()I 06 06
•تمرکز دادسرا و هیئت مستشاری در یک مجموعه واحد ()I 07 20
•ایجاد بستر قانونی در تدوین استانداردهای حسابرسی ()I 10 07

مت لیلحت شور ساسا رب یمومع شخب یسرباسح تیفیک زا یلدم هئارا

پشتیبانی از کارمندان خوب برای تقبل مدیریت ()I 01 16
انتخاب شایسته مدیران ( ،)I 01 12حمایت و پشتیبانی از مدیر ()13 01 I
مسئولیت خواستن از مدیر ()I 01 15
ایجاد جس��ارت و اراده برای تغییر و اصالح سیس��تم س��نا و گزارش تفریغ بودجه در مقامات
دیوان ()I 12 21
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•ارتقاء کمیته تخصصی تدوین استانداردها ()I 10 08
•ایجاد نظام ارائه پیشنهادها جهت بهبود دستورالعملها ،تصمیمات ،استانداردها ()I 10 21
•کاهش بودجه نشر کتب و مقاالت با الکترونیکی شدن و افزایش بودجه آموزش ()I 11 32
 -سیاستها و خطمشیهای خارجی دیوان

•جلوگیری از سوءاستفاده کارشناسان فنی دستگاههای اجرایی ()I 01 94
•مجازات جهت ارائه اطالعات ناصحیح ()I 05 20
•ایجاد ضمانت اجرایی برای اجرای پیشنهادها ()I 05 34
•اعمال مجازات برای هزینه فرصت ازدسترفته ()I 05 01
•ایجاد ارتباط قوی با سازمان حسابرسی مستند به بند ط ماده  23قانون دیوان ()I 10 03
 عوامل انسانی:
 -ویژگیهای فردی و رفتاری حسابرس:

•دانش ( ،)T 01 02تجربه کافی ( ،)T 01 03مهارتهای ارتباطی حسابرس ()T 05 37
•تحصیالت ( ،)T05 42ریسکپذیر ( ،)T06 12توان مقاومتی حسابرس در شرایط تحتفشار
()T 06 15
•توانایی ذاتی افراد ( ،)I 02 03وجود عالقهمندی در گروه تخصصی حسابرسی ()I 08 24
 -تقسیمکار نیروی انسانی

•استفاده از متخصصان در کمیته حسابرسی عملکرد ()I 08 29
•داشتن تیم کارشناسی فنی در کنار حسابرسان ()I 01 48
•تخصصی کردن کارها در یک حوزه (زیستمحیطی ،پولشویی و )I 08 11( )...
 -رعایت اخالق حرفهای

•توکل به خداوند متعال ( ،)T 02 14حقیقتیابی ( ،)T 02 15علتیابی ()T 02 16
•صداقت و درستکاری ( ،)T 02 17امانت و رازداری ( ،)T 02 18مناعت طبع ()T 02 19
•شجاعت و شهامت ( ،)T 02 20بیطرفی و صحت عمل ( ،)T 02 21استقالل رأی (T 02
)22
•اعتمادسازی ( ،)T 02 23صالحیت حرفهای ( ،)T 02 24حسن تدبیر ()T 02 25
•قانونگرای��ی پویا ( ،)T 02 26انضباط ( ،)T 02 27پاس��خگویی حس��ابرس (،)T 02 28
ضمانت اجرایی ()T 02 29
 دادههای استاندارد
 -تدوین استاندارد کسب حداقل اطالعات ()I 14 06

دسترسی نامحدود حسابرس به همه اطالعات ()T03 67

 -وجود صورتهای مالی مناسب در بخش عمومی ()I 02 01
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 -وجود سیستمهای اطالعاتی و بانکهای اطالعاتی منسجم ()T04 33) (I 03 14

 شاخص و معیار استاندارد (قابلدرک ،مربوط ،قابلاتکا و عینی)()T 03 75) (I 03 10
 وجود استانداردهای حسابداری کاربردی و قابلاجرا در بخش عمومی ()I 02 03 -قوانین و مقررات کاربردی و قابلاجرا

•قوانین و مقررات معیار سنجش حسابرسی رعایت ()I 03 11
•سادهسازی قوانین ( )I 03 27بازنویسی و رواننویسی قوانین ()I 03 29
•کاهش انبوه و تعدد قوانین ( )I 03 28و تلخیص قوانین ()I 03 26
•یکساله کردن دوره اجرای قانون بودجه مطابق متن آن ()I 03 31
•تمرکز بر کلیه قوانین بجای قانون بودجه ()I 06 09
 -سنجههای عملیاتی قابلاتکا و قابلاندازهگیری

•تأمین ابزارهای دقیق و قابلاتکا اندازهگیری سنجهها ()I 03 32
•تأمین نیروی قابلاطمینان و قابلاتکا اندازهگیری سنجهها ()I 03 33
•از بین بردن اراده ارائه میزان غلط سنجهها ()I 03 35
فرایند حسابرسی
 برنامهریزی
 -شناخت از دستگاه اجرایی

•شناخت از محیط عملیاتی دستگاه ( )T 03 29قوانین و مقررات خاص ()T 03 40
•شناخت کاملی از ماهیت دستگاه اجرایی (سبک عملیاتی ،ساختار مدیریتی ،روش و رویههای
حس��ابداری ،س��اختار تأمین مالی و ،)T 03 37( )..شناخت سامانههای مالی و غیرهT 03( ،
)39
•شناخت از کنترلهای داخلی دستگاه ( ،)T 03 68شناخت و بازنگری عملکرد مالی گذشته
()T 03 69
•شناخت مأموریتها ،راهبرد و اهداف دستگاه ( ،)T 03 70شناخت ساختار حاکمیتی دستگاه
()T 03 71
•برآورد عملیات حسابرسی قبل از شروع ()T 01 18
 -برنامهریزی راهبردی ()T 03 43
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•وجود کنترل داخلی موردنیاز برای تهیه صورتهای مالی ()T 03 66
•تکمیل و اجرای حسابداری تعهدی ( ،)I 03 24شناسایی تعهدات در جریان ()I 03 25
•وجود نیروی انسانی مجرب و متخصص در دستگاه اجرایی ()I 02 02
•پیادهسازی حسابداری بهای تمامشده ()I 03 15
•فشار و پیگیری دیوان جهت ارتقاء کیفیت دادهها ()I 03 21
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 برنامهریزی راهبردی در سطح کالنانتخاب مسائل و اولویتهای محوری کشور بهعنوان موضوع رسیدگی)I 06 15( :

مت لیلحت شور ساسا رب یمومع شخب یسرباسح تیفیک زا یلدم هئارا

•تمرکز بر حسابرسی عملکرد مدیریت ()I 01 71
•حرکت به سمت انجام حسابرسی استراتژیک ()I 01 95
•حسابرسی سیستمهای اطالعاتی ( ،)I 04 30ارتقاء حسابرسی مالیاتی (،)I 06 13
•ارتقاء حسابرس��ی زیستمحیطی ( ،)I 06 14تهیه گزارش از مبارزه مفاسد اقتصادی (I 06
)16
•انجام حسابرسی کنترل داخلی بر اساس استانداردها ()I 06 19

تعام�ل با مجل�س و کاهش برنامههای مش�تری مح�ور (مجلس) ،اس�تقالل در برنامهریزی:
()I 04 08) (I 03 63

•سیستم پاالیش کاری و اولویتبندی در دیوان ()I 08 04
•کاهش حجم گزارش تفریغ بودجه (قس��مت تبصرهه��ا) ( ،)I 01 89کاهش کارهای متفرقه
(اقدام مشترک و )I 01 45()...
انسجام در برنامهریزی:

•پایبندی به برنامههای بلندمدت ()I 06 20
•برنامهریزی منسجم با هماهنگی کلیه معاونتها (هماهنگی برنامه فنی و تفریغ و آموزش و)...
()I 13 07
•تدوین نقش��ه راه برای هر حوزه تخصصی ( ،)I 08 13اجتناب از پراکندهکاری در حسابرسی
عملکرد ()I 08 28
برنامهریزی راهبردی در سطح خرد (برای حسابرسی خاص)

•تعیین دامنه ،اهداف و رویکرد حسابرسی ()T 03 43
•تمرکز بیشتر بر وصول صحیح و بهموقع درآمدها ()I 07 14
•تعیین موضوع مناسب با توجه به اولویتهای استان ()I 04 17
•تعیین اولویتهای هر حوزههای تخصصی ()I 08 12
•تبادل اطالعات و الگوبرداری ،به اشتراک گذاشتن تجربیات و الگوبرداری از داخل دیوان و در
سطح بینالملل ()T03 73) (I 08 18
 برنامهریزی عملیاتیبرنامهریزی عملیاتی در سطح کالن

•تعیین حجم کار مناسب توسط استانها ()I 01 02

برنامهریزی عملیاتی در سطح خرد (برای حسابرسی خاص)

•تنظیم جدول زمانی برای حسابرسی و تعریف ماهیت ،زمانبندی و حدود روشهای حسابرسی
()T03 44
•تعیین حجم رسیدگیها ( ،)T 04 09تعیین روشهای کنترل کیفیت ()T 04 27
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•تدوین چارچوب گزارشگری مالی تخصصی مناسب ( ،)T 04 32ارزیابی خطر ()T03 41

•ارتقاء نرمافزار سنا و استفاده از سامانههای یکپارچه اطالعاتی تلفیق و پردازش
 -ارتقاء فرایندهای پردازش اطالعات

•ارتقاء فرایند تهیه گزارشات (گزارش تفریغ ،ضمنی ،تفریغ عددی و )I 03 58()...
•بررسی صحت اطالعات اخذشده ()I 04 31
•تطابق صورتهای مالی با استانداردهای حسابداری ()T 03 01
•ارتقاء و اعمال اس��تانداردهای حسابرسی ( ،)T 03 23ارتقاء دستورالعملهای حسابرسی (T
)03 25
•انطباق عملکرد با اصول صرفه اقتصادی ،کار آیی و اثربخشی ()T 03 04
•ارائه مدل گزارش دهی در حسابرسی عملکرد ( ،)I 09 04استاندارسازی عملیات حسابرسی
عملکرد ()I 09 03
•ارائه دس��تورالعمل حسابرس��ی عملکرد ( ،)I 09 06بومیسازی چکلیست کنترل داخلی (I
)08 27
•انطباق با قوانین و مقررات ( ،)T03 06بررسی کمیت و کیفیت موضوع سند ()I 01 47
•بررسی موضوع از تمام جوانب ()I 01 64
•تأیید یا صدور رأی دیوان نسبت به گزارشات حسابرس داخلی و خارجی ()I 05 31
•خطر حسابرسی به پایینترین سطح موردقبول ()T 03 30
•اعمال قضاوت حرفهای ،مراقبت و تردید حرفهای ()T 03 18
 مستندسازی و نظارت
 -مستندسازی

•تهیه پرونده نهایی ( ،)T 03 51مستندسازی اطالعات اخذشده ()I 14 01
•مستندسازی روشهای انجام کار (اثبات اطالعات صورتها) (( )I 14 02برنامهها ،تحلیلها،
چکلیس��تها ،کار برگها ،مکاتبات ،خالصه موارد بااهمیت و  ،)T 03 76( )...مستندسازی
شواهد حسابرسی ()T 03 02
 -اعمال نظارت و کنترل مستمر ()T 02 02

•تشکیل تیم تخصصی برای کنترل کیفیت ()I 01 55
•انتخاب نمونههای مناس��ب برای کنترل کیفیت ( ،)I 01 56ارزیابی و کنترل کیفی مس��تمر
درونسازمانی ()I 04 04
•ارزیابی کیفی مقطعی و نمونهای برونسازمانی (بررسی همپیشگان) ()I 04 05
•داشتن شاخصهای مناسب جهت کنترل کیفیت ()I 10 20

مت لیلحت شور ساسا رب یمومع شخب یسرباسح تیفیک زا یلدم هئارا

 اجرا
 -استفاده از ابزار درست و صحیح و استاندارد پردازش
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خروجی سیستم حسابرسی
 گزارشگری مبتنی بر استانداردهای مناسب گزارشگری ()I 02 20
 -قابلاتکا بودن گزارش

•گ��زارش بای��د عینی و منصفان��ه بوده ( ،)T 03 49عاری از اش��تباه و تمای�لات جانبدارانه
(بیطرفانه)()T 03 17
•کامل بودن (گزارش گلوگاهها و بیان مش��کالت ،تدوین بر اس��اس چارچوب ،پاسخ به سؤاالت
حسابرسی در گزارش) ()T 05 53) (T 05 54) (T 05 59) (I 05 03
•ساختار منطقی گزارش ( ،)I 05 05ارتباط شفاف بین اجزای گزارش ()I 05 06
 -قابلدرک و فهم بودن گزارش

•اجتناب از گزارش موارد کماهمیت ( ،)T 05 48انتقال آسان مفاهیم ()T 05 51
•نگارش فنی مناسب گزارش ( ،)T 05 62گزارش عاری از هرگونه نکته مبهم ()T 03 48
•کاربردی بودن گزارش برای ذینفعان ()I 05 07
 -بهموقع بودن گزارش

•گزارش حسابرسی در یکزمان معقول با یک هزینه منطقی تهیه شود ()T 04 04
 توصیهها و پیگیری
 -توصیه

•توصیههایی برای اقدام اصالحی ( ،)T 03 65ارائه نقاط مستعد بهبود کنترلهای داخلی (T
)05 60
•بااهمی��ت و قابلاجرا بودن توصیهها ( ،)I 05 09) (I 05 08بهصرفه بودن اجرای توصیه (I
)04 22
 -پیگیری

•پیگیری موارد واخواهی و ضمانت اجرایی برای یافتههای حسابرسی ()T 03 72) (T03 64
نتایج و پیامد حسابرسی
 ایجاد ارزشافزوده برای دستگاه اجرایی
 -افزایش اعتبار و بهبود عملکرد دستگاه اجرایی ()T 03 05) (T 05 05

•ابزاری برای پاسخگویی مدیران ( ،)T 01 12بهبود تعامالت میان مدیران و استفادهکنندگان
()T 04 29
•کاهش احتمال سوءاس��تفاده از منابع شرکت ( ،)T 05 07ارتقای شفافیت اطالعاتی (T 05
)13
•ح��ل مش��کالت س��ازمان و کش��ف نارس��اییها ،شناس��ایی و گ��زارش فرصته��ای بهبود
( ،)T 0569) (T 05 73) (T 05 68فعال شدن حوزههای قضایی ()T03 67
 ایجاد ارزشافزوده برای جامعه (رضایت عموم مردم) و حرفه حسابرسی
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 -ثبات و آرامش اجتماعی ()T 02 32

 -ثبات و افزایش رفاه اقتصادی ()T 02 36

•کاهش فس��اد و مبارزه با پولشویی ( ،)T 06 01دستیابی به مؤلفههای اقتصاد مقاومتی (T
)05 75
•ایجاد انضباط مالی و اتخاذ تصمیمات مناسب اقتصادی ()T 05 74) (T 01 08
•رعایت حقوق مردم و جلوگیری از تضییع بیتالمال ()T 02 01) (T 05 12
•کنترل ریسک اقتصادی ( ،)T 02 35برگشت مال به بیتالمال ()I 01 53
•بهبود کیفیت زندگی مردم با گزارش دیوان ()I 11 10
 -ارتقاء جایگاه دیوان ()T 05 08

•ایفای مس��ئولیت پاسخگویی حسابرسان ( ،)T 02 41ارتقاء نقش دیوان در تصمیمات کالن
()T 05 17
•ارتقای کیفیت حسابرسی و اعتبار حرفه ()T 05 09
عوامل زمینهای
 عوامل مرتبط با دستگاه اجرایی
 -ساختار و تشکیالت دستگاه اجرایی ()T 06 05

•ضعف در کمیته حسابرسی ( ،)T 04 21ضعف در سیستم کنترلهای داخلی ()T 05 18
•عدم کیفیت نظام راهبری ش��رکتی ( ،)T 05 81فقدان سیستم بهای تمامشده فعالیتها (I
)01 72
•فقدان بودجهریزی مناس��ب بر مبنای عملکرد ( ،)I 01 73سنجهها و شاخصهای عملکردی
ناصحیح ()I 03 22
•همراستا نبودن سازمان برنامه بودجه در بودجهریزی عملیاتی ()I 03 69
•عدم آگاهی مناسب مدیر از دستگاه اجرایی تحت مدیریت ()I 01 85
•فقدان حسابرسی داخلی در دستگاههای دولتی درآمدزا ()I 05 30
•عدم شفافیت در سیستم مالی دستگاههای اجرایی ()I 06 17
•عدم وجود فرهنگ در مدیران دستگاههای اجرایی جهت استقبال از نظارت ()I 07 18
•عدم شفافیت و دسترسی به سامانه اطالعاتی بانکی ()I 11 17
•عدم شناسایی تمام فعالیتهای مالی افراد در مالیاتی ()I 11 24

مت لیلحت شور ساسا رب یمومع شخب یسرباسح تیفیک زا یلدم هئارا

•ایجاد فضای کسبوکار امن و مطمئن ()T 01 01
•ب��رآوردن انتظارات مردم و ارتقای میزان اطمینان مردم ( ،)T05 80رعایت قوانین و مقررات
()T 04 31
•اصالح قوانین و مقررات در اثر گزارش دیوان ( ،)I 11 08ارتقاء اعتماد عمومی به مس��ئولین
()I 05 35
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 عوامل مداخلهگر اجتماعی و مرتبط با حرفه حسابرسی
 -شرایط محیطی و سیاسی حاکم

مت لیلحت شور ساسا رب یمومع شخب یسرباسح تیفیک زا یلدم هئارا

•محیط فرهنگی ( ،)I 01 32عدم وجود فرهنگ قانون مداری و حاکمیت قانون در تمام امور
اداری ()I 07 10
•بحرانهای مالی ( ،)T 01 05عدمکفایت نخبگان و شایستهساالری در مجلس ()I 06 24
•عدم وجود نگاه کالن و ملی توسط نمایندگان به بودجه ()I 07 13
•فشار سیاسی در تنظیم بودجه و نظارت دیوان ()I 07 06
•عدم سیستم پاالیش کاری ارجاعی به دیوان و اولویتبندی در مجلس ()I 08 05
 -عدم شفافیت در قانون و تفسیرپذیری قانون

•قوانین متناقض و متعدد ( ،)I 04 32عدم شفافیت در نظام مالی بودجهریزی ()I 06 10
•وج��ود بخشهای پنهان در نظام مالی کش��ور ( ،)I 06 22عدم وجود اس��تاندارد و قانون در
بودجهنویسی ()I 06 11
•عدم وجود کارشناسی دقیق هزینههای مندرج در بودجه ( ،)I 07 02عدم پیشبینی درآمدها
با واقعیت ()I 07 03
•وجود ردیفهای متفرقه و کمکها در بودجه ()I 07 15
•فقدان استانداردهای حسابداری بخش عمومی باکیفیت ()I 02 26
 -عدم پاسخخواهی از حسابرس

•عدم پاسخخواهی از حسابرس در مورد کیفیت ()T05 01
با توجه به پیش��ینه تحقیق و تعاریفی که خبرگان از کیفیت حسابرس��ی بخش عمومی بیان
نمودهاند ،برای هر یک از انواع حسابرسی در بخش عمومی تعریف متفاوتی از کیفیت ارائه گردید
که به شرح زیر میباشد:
کیفیت حسابرسی مالی :اجرای حسابرسی مطابق با استانداردها و اصول پذیرفتهشده بهمنظور
کس��ب اطمینان معقول از وجود یا نبود انحراف بااهمیت از استانداردهای بخش عمومی در جهت
بهینه نمودن فرایند پاس��خگویی ،جبران ضرر و زیان یا پیش��گیری از وق��وع موارد مزبور و انجام
اقدامات اصالحی در راستای پاسداری از بیتالمال میباشد.
کیفیت حسابرس�ی عملکرد :اجرای حسابرس��ی مطابق با اس��تانداردها و اصول پذیرفتهشده
بهمنظور کس��ب اطمینان معقول از وجود یا نبود مؤلفههای صرفه اقتصادی ،کارایی ،اثربخشی در
جهت بهینه نمودن فرایند پاسخگویی ،جبران ضرر و زیان یا پیشگیری از وقوع موارد مزبور و انجام
اقدامات اصالحی در راستای پاسداری از بیتالمال میباشد.
کیفیت حسابرس�ی رعایت :اجرای حسابرس��ی مطابق با اس��تانداردها و اصول پذیرفتهش��ده
بهمنظ��ور کس��ب اطمینان معقول از وجود یا نبود انحراف بااهمی��ت از قوانین و مقررات در جهت
بهینه نمودن فرایند پاس��خگویی ،جبران ضرر و زیان یا پیش��گیری از وق��وع موارد مزبور و انجام
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اقدامات اصالحی در راستای پاسداری از بیتالمال میباشد.

آزمون  8فرضیه برگرفته از مدل با اس��تفاده از آزمون اس��پیرمن نشان داد :متغیرهای عوامل
س��ازمانی ،عوامل انسانی ،دادهها و معیار اس��تاندارد ،برنامهریزی ،فرآیند حسابرسی و گزارشگری
اس��تاندارد تأثیر مثبت و معناداری بر کیفیت حسابرس��ی دارند .عوام��ل مداخلهگر تأثیر منفی و
معناداری بر کیفیت حسابرس��ی دارد و نیز کیفیت حسابرس��ی تأثیر مثب��ت و معناداری بر ایجاد
ارزشافزوده برای دس��تگاه اجرایی و جامعه دارد .با تأیید فرضیههای تحقیق ،مدل مفهومی بدون
حذف هیچ متغیری ،نهایی و تأیید شد.
در س��الهای اخیر به ارائه مدلهایی از کیفیت حسابرس��ی در بخش خصوصی ،حسابرس��ی
داخلی و عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرس��ی بهصورت پراکنده پرداختهش��ده اس��ت ،لیکن علیرغم
اهمیت حسابرسی بخش عمومی در جلوگیری از بروز تخلفات مالی و همچنین ارتقاء پاسخگویی و
شفافیت و اعتماد پایدار در استفاده مناسب از منابع و داراییهای عمومی و بهبود عملکرد مدیریت
عموم��ی تاکنون تحقیقی برای کیفیت حسابرس��ی و عوامل مؤثر ب��ر آن در بخش عمومی صورت
نپذیرفته اس��ت .در پژوهشهای قبلی بهعنوان نمونه ابعاد کیفیت حسابرس��ی بخش خصوصی بر
مبنای زنجیره تأمین گزارشگری مالی ،موردبررسی قرارگرفته که درواقع عوامل مؤثر بر کیفیت را
از منظر کلیه ذینفعان عنوان نموده اس��ت و یا عوامل مؤثر بر کیفیت را از منظر عرضه و تقاضای
حسابرس��ی بیانش��ده اس��ت و اجزای کلیه مدلهای ارائهشده بس��یار متفاوت از پژوهش حاضر
میباشد.
نتای��ج تحقیق نش��ان داد که برخی از مؤلفههایی که در این پژوه��ش تأثیر مؤثری بر کیفیت
حسابرس��ی داشتند ،بعضاً توسط پژوهشگران پیشین نیز اثباتشده است .اما ،آنچه در این تحقیق
بهط��ور خاص به دس��ت آمد این اس��ت که ع�لاوه بر تعیین عوام��ل متعدد که از دی��دگاه حوزة
اعتباردهن��دگان بهصورت های مالی بر کیفیت حسابرس��ی اثر دارند به شناس��ایی عوامل مؤثر بر
کیفیت حسابرس��ی بخش عمومی از دیدگاه خبرگان دیوان محاسبات کشور پرداخته شد که این
عوامل در سایر حوزهها چندان موردتوجه قرار نگرفتهاند.
یافتهه��ا و پیش��نهادها حاصل از پژوه��ش حاضر میتواند به بهبود کیفی��ت صورتهای مالی
شده ،سیس��تم کنترل داخلی ،استانداردهای حرفهای و مقررات ناظر بر گزارشگری مالی بهعنوان
زیرس��اختهای فرآیند گزارشگری مالی و همچنین با شناسایی مؤلفههای مؤثر برافزایش کیفیت
فرآیند حسابرس��ی بخش عمومی در پیادهس��ازی حسابرس��ی کارآمد در این بخش ،تأثیر بسزایی
ایفا کند.
 -6بحث و نتیجهگیری

حسابرسی و اظهارنظر نسبت به گزارشهای دولتی بخش اساسی فرآیند کنترل و پاسخگویی
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اس��ت ،حسابرس��ی از طریق جمعآوری و ارزیابی بیطرفانه ش��واهد و مدارک س��بب میش��ود تا
اطالعات گزارشش��ده توسط واحد مورد رس��یدگی ،قابلیت اتکای بیشتری داشته باشد (کرمی و
دیگران .)1395 ،با توجه به ناکارآمدی حسابرسی سنتی در فضای کسبوکار کنونی ،بهکارگیری
ش��یوههای نوین حسابرسی ضرورت دارد .اهمیت روزافزون حفاظت از اموال و داراییهای باارزش
س��ازمانها در دنیای پیچیده و متالطم امروزی بر اهمیت کیفیت حسابرس��ی میافزاید .این نوع
حسابرس��ی میتواند پاس��خ مناس��بی به تقاضای حسابرس��ی اثربخش و کارا پس از رسواییهای
اقتصادی سالهای اخیر بهحساب آید (داوری و نظری .)1394
در این تحقیق با استفاده از رویکرد تحلیل تم ،به مصاحبه نیمه ساختیافته با  14نفر از افراد
باس��ابقه و باتجربه شامل مدیرکل ،نخبگان ش��اغل در دیوان محاسبات و مقامات عالیرتبه دیوان
محاس��بات کش��ور اقدام گردید ،نمونه مذکور با روش نمونهگیری گلوله برفی انتخاب شد .پس از
انجام مطالعه کتب و مقاالت و س��پس مصاحبههای نیمه س��اختاریافته ،تعداد  773کد اولیه در
مرحله کدگذاری باز احصاء شد و سپس  261کد گزینشی توسط محقق از آنها استخراج گردید،
درنهایت  34تم فرعی و  13تم اصلی حاصل شد که تمهای اصلی شامل :عوامل سازمانی ،عوامل
انس��انی ،دادههای استاندارد ،شاخص و معیار استاندارد ،برنامهریزی ،اجرا ،مستندسازی و نظارت،
گزارش��گری مبتنی بر اس��تاندارد ،توصیه و پیگیری ،عوامل مداخلهگر مرتبط با س��اختار دستگاه
اجرایی ،عوام��ل مداخلهگر اجتماعی و مرتبط با حرفه ،ایجاد ارزشافزوده برای دس��تگاه اجرایی،
ارزشآفرینی برای جامعه و حرفه حسابرسی بوده است.
بر اساس یافتههای بخش کمی پژوهش ،متغیرهای عامل انسانی ،عوامل سازمانی ،معیار و داده
اس��تاندارد ،گزارشگری اس��تاندارد ،برنامهریزی ،اجرای حسابرسی و عوامل مداخلهگر تأثیر مثبت
و معناداری بر کیفیت حسابرس��ی دارند و به ترتی��ب با میزان اولویت ،4/70 ،5/30 ،5/48 ،5/81
 4/10 ،4/64و  1/11در کیفیت حسابرس��ی نقش دارند .عوامل مداخلهگر تأثیر منفی و معناداری
بر کیفیت حسابرس��ی دارد و نیز کیفیت حسابرس��ی تأثیر مثبت و معناداری بر ایجاد ارزشافزوده
برای دستگاه اجرایی و جامعه دارد.
ب��ا توجه به یافتههای تحقی��ق حاضر ،عوامل و دالیل عدم وجود کیفیت الزم در حسابرس��ی
بخش عمومی را میتوان به دو بخش عمده تقسیم نمود.
بخش اول ،عواملی که در کنترل دیوان محاسبات میباشد و موجب کاهش کیفیت حسابرسی
بخش عمومی شدهاند بهاختصار عبارتند از:
ال�ف) عوامل و نقایصی که در بخش ورودی سیس��تم حسابرس��ی ،منجر ب��ه کاهش کیفیت
حسابرس��ی دیوان محاسبات میشود ش��امل عدم کنترل کفایت صالحیتهای الزم برای ورود به
حسابرس��ی ،عدم وجود آموزش متناس��ب با علم و نیاز روز و مدیریت دانش ،فقدان منابع انسانی
فنی و حسابرس��ی کافی ،عدم وجود محیط انگیزش��ی مناس��ب ،فقدان آییننامه نظارت بر اجرای
منش��ور اخالقی ،ضعف در فرهنگ شایستهساالری ،فقدان شاخصهای مناسب ارزیابی استانها و
کارکنان ،اس��ترس حسابرس��ان ،عدم ثبات کافی و ماندگاری مدیران و سرپرستان و نیز گروههای
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تخصصی ،یکپارچه نبودن سیاست روسای مختلف دیوان محاسبات ،عدم برنامهریزی یکپارچه در
کارهای برنامهریزیشده و امور خارج از برنامه مجلس ،عدم وجود بستر قانونی و ساختار تخصصی
در تدوین اس��تانداردهای حسابرس��ی ،ارتباط ضعیف با س��ازمان حسابرس��ی ،عدم وجود دانش و
تخصص کافی در نیروی انس��انی ،نداش��تن تیم کارشناس��ی فنی در کنار حسابرسان ،عدم وجود
هیئتهای تخصصی در هر حوزه میباشد.
ب) عوامل و نقایصی که در بخش فرایند حسابرس��ی ،باعث کاهش کیفیت حسابرس��ی دیوان
محاس��بات میش��ود شامل مواردی چون عدم شناخت کافی از دس��تگاه تحت حسابرسی ،حجیم
بودن گزارش تبصرهها ،تعدد کارهای متفرقه ،عدم تمرکز بر حسابرس��ی اس��تراتژیک و حسابرسی
سیس��تمهای اطالعاتی ،عدم وجود نقشه راه در حسابرسی حوزههای تخصصی ،عدم تمرکز کافی
ب��ر وصول صحیح و بهموقع درآمدها ،عدم اس��تفاده از تجربیات بینالملل��ی ،عدم اختیار کافی به
استانها جهت برنامهریزی ،فقدان چارچوب گزارشگری مالی تخصصی مناسب ،عدم وجود ابزارها
و س��امانههای یکپارچه تلفیق و پردازش دادهها ،وجود فرایندهای ناقص و نادرس��ت در پردازش
دادهها ،عدم وجود استانداردهای حسابرسی کامل و کاربردی ،فقدان دستورالعملهای حسابرسی
مناس��ب ،عدم وجود چکلیس��ت کنترل داخلی مطابق با ساختار دس��تگاههای دولتی ،عدم تهیه
پرونده نهایی و مستندس��ازی مناسب توسط حسابرس ،عدم وجود تیم تخصصی کنترل کیفیت و
شاخصهای مناسب جهت کنترل کیفیت میباشد.
ج) عوامل و نقایصی که در بخش خروجی سیستم حسابرسی ،باعث کاهش کیفیت حسابرسی
دیوان محاس��بات میشود عبارتند از عدم وجود ارتباط شفاف بین اجزای گزارش ،گزارش اشتباه
و درج م��وارد کماهمیت در گزارش ،گزارش مبهم و بالاس��تفاده برای ذینفعان ،عدم ارائه بهموقع
گ��زارش ،گ��زارش فاقد توصیه عملی و بااهمی��ت ،عدم ارائه توصیههایی ب��رای اقدام اصالحی در
دستگاه ،عدم وجود ضمانت اجرایی مناسب برای یافتههای حسابرسی.
بخ��ش دوم ،عواملی که خارج از کنترل دیوان محاس��بات میباش��د و موج��ب تنزل کیفیت
حسابرسی بخش عمومی شدهاند.
الف) عوامل و نقایصی که مرتبط با ساختار و تشکیالت دستگاه اجرایی میباشند و حسابرسی
دیوان محاس��بات را متأثر نموده اس��ت ،همچون ضعف در کمیته حسابرس��ی ،ضعف در سیستم
کنترلهای داخلی ،عدم کیفیت نظام راهبری ش��رکتی ،فقدان سیستم بهای تمامشده فعالیتها،
فقدان بودجهریزی مناسب بر مبنای عملکرد ،همراستا نبودن سازمان برنامه بودجه در بودجهریزی
عملیاتی ،عدم آگاهی مناس��ب مدیر از دس��تگاه اجرایی تحت مدیریت ،فقدان حسابرسی داخلی
در دس��تگاههای دولتی درآمدزا ،عدم شفافیت در سیس��تم مالی دستگاههای اجرایی ،عدم وجود
فرهنگ در مدیران دس��تگاههای اجرایی جهت اس��تقبال از نظارت ،عدم ش��فافیت و دسترسی به
سامانه اطالعاتی بانکی ،عدم شناسایی تمام فعالیتهای مالی افراد در مبحث مالیاتی.
ب) عوامل و نقایصی که ناش��ی از محیط سیاس��ی ،فرهنگی ،قانونی کش��ور و مرتبط با حرفه
حسابرس��ی بوده و کیفیت حسابرس��ی دیوان محاس��بات را تحت تأثیر قرار داده است :عدم وجود
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فرهن��گ قانون مداری و حاکمیت قان��ون در تمام امور ،بحرانها و تحریمه��ای اقتصادی ،فقدان
استانداردهای حسابداری بخش عمومی باکیفیت ،عدمکفایت نخبگان و شایستهساالری در مجلس،
فش��ار سیاس��ی در تنظیم بودجه و نظارت دیوان و عدم وجود نگاه کالن و ملی توسط نمایندگان
ب��ه بودجه ،عدم سیس��تم پاالیش کاری ارجاع��ی از مجلس به دیوان ،عدم ش��فافیت در قانون و
تفس��یرپذیری قانون (ناشی از قوانین متناقض و متعدد) ،عدم شفافیت در نظام مالی بودجهریزی،
وجود بخشهای پنهان در نظام مالی کش��ور ،عدم وجود استاندارد و قانون در بودجهنویسی (عدم
وجود کارشناس��ی دقیق هزینههای مندرج در بودجه ،ع��دم پیشبینی درآمدها با واقعیت ،وجود
ردیفه��ای متفرق��ه و کمکها در بودجه) و عدم پاس��خخواهی از دیوان محاس��بات در خصوص
کیفیت حسابرسی میباشد.
 -1-6پیشنهادات

ب��ا توجه ب��ه  13عامل (تمهای اصلی) مؤثر در کیفیت حسابرس��ی ک��ه از یافتههای پژوهش
استخراجشدهاند ،جهت ارتقای کیفیت پیشنهاد میگردد:
•در بخش عوامل سازمانی ،اقدامات ذیل صورت پذیرد :انجام کنترل کیفیت الزم در ابتدای کار
حسابرسی (کنترل صالحیت الزم برای ورود به حسابرسی) ،برگزاری دورههای آموزشی عملی
و کاربردی حسابداری و حسابرسی در بدو ورود پرسنل ،تدوین سرفصلها و برنامههای مناسب
آموزشی و برقراری دورههای آموزشی تخصصی برای هیئتهای حسابرسی تخصصی ،آموزش
مباحث رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی جهت ارتقا فرهنگسازمانی ،بهکارگیری نیروی
انس��انی کافی از طریق اخذ مجوزهای اس��تخدام و اس��تفاده از ظرفیت ماده ( )8قانون دیوان
محاسبات 1در جذب نیرو ،ایجاد محیط انگیزشی با پشتیبانی در ترویج و اشاعه کارهای خوب
(الگو) ،تدوین آییننامه نظارت بر اجرای منشور اخالقی ونیز عدالت در برخورد با نیرو با اعمال
پاداش و تنبیههای قابلمالحظه.
دیوان محاس��بات کش��ور از طریق پش��تیبانی از کارمندان خوب برای تقبل مدیریت؛ انتخاب
شایس��ته مدیران ،پش��تیبانی و مسئولیت خواس��تن از مدیر و نیز ایجاد جسارت و اراده برای
تغییر و اصالح س��امانهها و فرایندهای تهیه گزارش در دیوان ،به ارتقاء شایستهس��االری اقدام
نماید.
اتخاذ سیاس��تهای و خطمش��یهای مناسب در ارتقاء نیروی انس��انی همچون تجدیدنظر در
سیس��تم جبران خدمات کارکنان ،ارتقاء ش��اخصهای ارزیابی اس��تانها و کارکنان بر اساس
کنترلهای کیفی ،انجام حس��ابداری منابع انس��انی ،ثبات و ماندگاری مدیران ،سرپرس��تان و
گروههای تخصصی صورت پذیرد.
اتخاذ سیاس��تهای و خطمش��یهای مناس��ب در ارتقاء برنامهریزی مانن��د یکپارچه نمودن
 .1دیوان محاس��بات کش��ور در راس��تای وظایف قانونی خود و در حدود اعتبار مصوب میتواند از خدمات حسابرسان
بخش خصوصی استفاده نماید.
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سیاست روسای مختلف دیوان با پایبندی به اهداف و استراتژیهای راهبردی ،تشکیل کمیته
برنامهریزی جهت یکپارچه نمودن کارهای برنامهریزی شده و امور خارج از برنامه که از سوی
مجلس ارجاع میگردد.
اتخاذ سیاس��تهای و خطمش��یهای مناس��ب در ارتقاء ساختار س��ازمانی با تشکیل کمیته
تخصصی برای بررس��ی و تأیید موضوع ماده ( )128قانون محاس��بات عمومی ،1ایجاد بس��تر
قانونی در تدوین استانداردهای حسابرسی و ارتقاء کمیته تخصصی تدوین استانداردها ،ارتقاء
نظام ارائه پیشنهادها جهت بهبود دستورالعملها ،تصمیمات و استانداردها.
اتخاذ سیاس��تهای و خطمشیهای مناس��ب خارجی (برونسازمانی) توسط دیوان محاسبات
همانن��د ایجاد ضمانت اجرایی برای اجرای پیش��نهادها ،اعمال مج��ازات جهت ارائه اطالعات
ناصحیح ،ارتباط قوی با سازمان حسابرسی مستند به بند ط ماده  23قانون دیوان محاسبات.2
•در بخش عوامل انس��انی ،دیوان محاس��بات ب��ه ارتقای دانش و تخصص در نیروی انس��انی و
بهکارگیری تیم کارشناس��ی فنی در کنار حسابرسان و نیز ایجاد هیئتهای ثابت تخصصی در
هر حوزه (زیستمحیطی ،پولشویی و  )...اقدام نماید.
•استاندارد کس��ب حداقل اطالعات موردنیاز تدوین و نیز جهت ارتقاء کیفیت دادهها در بخش
دولتی ،فشار و پیگیری مستمری از سوی دیوان محاسبات انجام گیرد.
•بهمنظور داش��تن ش��اخص و معیار اس��تاندارد (قاب��لدرک ،مربوط ،قابلات��کا و عینی) جهت
س��نجش دادههای اخذش��ده ،تمرکز بر کلیه قوانین بجای قانون بودجه در بخش حسابرس��ی
رعایت صورت پذیرد.
•حسابرس قبل از اجرای حسابرسی شناخت کاملی از ماهیت دستگاه ،قوانین و مقررات خاص
آن ،کنترلهای داخلی دستگاه ،عملکرد مالی گذشته آن و ...کسب نماید.
•مس��ائل و اولویتهایی همچون حسابرس��ی سیس��تمهای اطالعاتی ،حرکت به س��مت انجام
حسابرس��ی اس��تراتژیک ،ارتقاء حسابرسی عملکرد مدیریت و حسابرس��ی مالیاتی ،گزارش از
مبارزه مفاس��د اقتصادی و حسابرس��ی کنترل داخلی بر اساس اس��تانداردها بهعنوان موضوع
رسیدگی در دستور کار دیوان قرار گیرد و با اولویتبندی در انجام کارها ،کاهش حجم گزارش
تبصرهه��ای تفریغ بودجه و کارهای متفرقه همچون اقدامات مش��ترک اس��تانها ،میتوان بر
کیفیت اولویتهای حسابرسی افزود.
با پایبندی به برنامه و اهداف بلندمدت ،انجام برنامهریزی منسجم با هماهنگی کلیه معاونتها،
تبادل اطالعات و الگوبرداری از داخل دیوان و در س��طح بینالملل ،تدوین نقش��ه راه برای هر
ح��وزه تخصص��ی ،تعیین اولویتهای هر حوزهه��ای تخصصی و اجتن��اب از پراکندهکاری در
حسابرسی عملکرد ،موجبات انسجام در برنامهریزی فراهم گردد.
•در زمینه برنامهریزی عملیاتی ،حجم کار مناس��ب توس��ط اس��تانها تعیی��ن و چارچوبهای
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گزارشگری مالی تخصصی مناسب و نیز روشهای مناسب کنترل کیفیت تعیین گردد.
•در اجرای فرایند حسابرس��ی پیشنهاد میش��ود به ارتقاء نرمافزار سنا و استفاده از سامانههای
یکپارچ��ه اطالعاتی تلفیق و پردازش ،ارتقاء فرایند تهیه گزارش��ات (گ��زارش تفریغ ،ضمنی،
تفریغ عددی و  ،)...ارتقاء و اعمال اس��تانداردهای حسابرس��ی و دستورالعملهای حسابرسی،
ارائه دستورالعمل حسابرسی عملکرد کاربردی ،بومیسازی چکلیست کنترل داخلی و اجرای
بن��د (ط) ماده  23قانون دیوان محاس��بات در خصوص تأیید یا صدور رأی دیوان نس��بت به
گزارشات حسابرس داخلی و خارجی جهت ارتقاء کیفیت اقدام نمایند.
•جهت مستندس��ازی و نظارت باکیفیت ،تهیه پرونده نهایی و مستندس��ازی مناس��ب توس��ط
حسابرس��ان ،وج��ود تیم تخصصی کنترل کیفیت ،ش��اخصهای مناس��ب ،انتخاب نمونههای
مناس��ب ب��رای کنترل کیفی��ت ارزیابی و کنت��رل کیفی مس��تمر درونس��ازمانی و مقطعی
برونسازمانی ضروری میباشد.
•تدوین اس��تاندارد مناسب گزارش��گری و ارائه گزارش قابلاتکا ،قابلفهم و بهموقع ،به انضمام
پیش��نهادات کاربردی و قابلاجرا جهت اصالح امور دس��تگاه اجرایی و نیز پیگیری و ضمانت
اجرایی برای یافتههای حسابرسی منجر به کیفیت خروجی سیستم حسابرسی میشود.
•دیوان محاس��بات با کش��ف نارس��اییها و گزارش فرصتهای بهبود ،موجب افزایش اعتبار و
بهبود عملکرد دس��تگاه اجرایی را فراهم آورد و با ارتقاء اعتماد عمومی ،کاهش فساد و مبارزه
ب��ا پولش��ویی ،ایجاد انضباط مالی و بهب��ود کیفیت زندگی مردم به ایج��اد ثبات اقتصادی و
اجتماع��ی کمک نمود و نیز از این طری��ق جایگاه دیوان و نقش آن در تصمیمات اقتصادی را
ارتقاء بخشید.
•توصیه میشود با تقویت کمیته حسابرسی و سیستم کنترلهای داخلی ،کیفیت نظام راهبری
ش��رکتی ،ایجاد سیستم بهای تمامشده فعالیتها و پیادهسازی بودجهریزی مناسب بر مبنای
عملکرد با کمک سازمان برنامه بودجه ،انجام حسابرسی داخلی در دستگاههای دولتی درآمدزا،
ایجاد ش��فافیت و دسترسی به سامانه اطالعاتی بانکی و شناسایی تمام فعالیتهای مالی افراد
در مالیاتی باعث ارتقاء س��اختار و تشکیالت دستگاه اجرایی و بهتبع ارتقاء کیفیت حسابرسی
شد.
•تقوی��ت فرهنگ قانون مداری و حاکمی��ت قانون در تمام امور ،ارتقاء کیفیت اس��تانداردهای
حس��ابداری بخش عمومی ،ایجاد شایستهس��االری در نمایندگان مجلس و ایجاد نگاه کالن و
ملی به بودجه در مجلس ،حذف فشار سیاسی در تنظیم بودجه و نظارت دیوان ،ایجاد شفافیت
در نظام مالی کشور و بودجه (با تدوین استاندارد و قانون بودجهنویسی و درج کلیه بخشهای
نظام مالی در بودجه) موجبات رفع آس��یبهای محیط سیاس��ی ،فرهنگی و قانونی کش��ور را
فراهم میآورد که خود منجر به بهبود کیفیت حسابرسی میگردد.
مدل تدوینش��ده در این پژوهش پیرامون کیفیت حسابرس��ی میتوان��د در پژوهشهای آتی
بهصورت تخصصی و پرداختن به جنبههای خاص آن از دیدگاه هر یک از انواع حسابرس��ی (مالی،
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رعایت و عملکرد) و اولویتهای حسابرس��ی (ارائه مدلهای حسابرس��ی سیس��تمهای اطالعاتی،
حسابرس��ی استراتژیک ،حسابرسی زیس��تمحیطی و  )...مدنظر قرار گیرد و عالوه بر آن میتوان
اهمیت هرکدام از مؤلفههای اس��تخراجی در بخشهای مختلف را بهصورت جداگانه موردپژوهش
قرارداد.
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