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چكيده
رشـد نامتناسـب فعالیتهای دولت و نبود شـفافیت میزان دخالت در امور اقتصادی ،تقسـیم
نامـوزون و غیرمنطقـی وظایـف بیـن دسـتگاههای اجرایی ،موجـب گردیده که انجـام عملیات در
بودجـه بـا کنـدی صورت گیـرد و همچنيـن منجر به اتلاف منابـع و کاهش کارآیـی هزینههای
بودجـه شـود .ایـن چالش در نظـام بودجهریزی ،همراه با مشـکل نبود معیارها و ضوابط مشـخص
در نظـام مالی و اداری دسـتگاههای اجرایی باعث گردیده کـه در برقراری انضباط مالی و اقتصادی
در نظـام بودجهریـزی اخلال ایجـاد شـود و بـه جـای آن در بودجهریـزی ،رقابـت شـدیدی بین
دسـتگاههای مختلـف بـرای افزایـش سـهم بودجه خود حاکـم شـود.بنابراين اصالح نظـام بودجه
ريـزي كشـور بـر مبنـاي عمليات و تهيـه گزارش تفريـغ بودجه كل كشـور بر اين اسـاس ،منجر
بـه افزایش پاسـخگویی دسـتگاه های اجرایی و شـفافيت عمكـرد آنهاوهمچنين ارتقـاء کیفیت و
اثربخشـی بودجههای سـالیانه خواهد شـد .
هـدف از پژوهـش حاضـر ،بررسـي تاثیـر گـزارش تفریـغ بودجه دیوان محاسـبات کشـور در
اعمـال نظـارت بـر عملکـرد مالـی دولـت و اثربخشـی بودجههـای سـالیانه مي باشـد كـه جامعه
آمـاری ایـن تحقیـق را کارشناسـان وحسابرسـان دیوان محاسـبات کشورتشـكيل مـي دهند.در
ایـن پژوهـش تعـداد 98نفر،از طريـق فرمول كوكـران ،بعنـوان نمونه انتخـاب گردیـد وداده های
مـورد نيـازاز طريق پرسشـنامه جمـع آوري ( پایایی پژوهـش از طریق آلفـای کرونباخ وهمچنین
روایـی آن از طریـق اسـاتید و افـراد خبـره و صاحبنظر مورد بررسـی قرار گرفته ومـورد تائید واقع
گردیـد،).و بوسـیله نـرم افـزار آمـاری SPSSو  minitabپـردازش شـده و فرضیـات تحقیـق با
اسـتفاده از روشـهاي آمـاري موردتجزيـه و تحلیل قرار گرفتنـد  .این تحقیق دارای شـش فرضیه
بودکـه نتایـج حاصـل از آزمـون فرضیه هـا حاکی از ،مـورد تائید قـرار گرفتن کلیه فرضیـه ها در
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سـطح اطمینـان  99درصـد مـي باشـد .همچنيـن نتايـج تحقيق نشـان داد كـه ،گـزارش تفریغ
بودجـه دیوان محاسـبات کشـور بر اثربخشـی بودجههای سـالیانه ؛ نظـارت و كنتـرل برعملکرد
دولت تأثير مثبت داردو انجام حسابرسـي رعايت و حسابرسـي عملكرد توسـط ديوان محاسـبات
كشـور بـر كاهـش انحرافات بودجـه اي تاثير گذار بوده ورعايت اسـتاندارد هاي حسابرسـي دولتي
بـر كاهـش تخلفـات مالي دسـتگاه هاي اجرايـي و كاهـش انحرافات بودجـه اي تأثير مثبـت دارد .
واژگان كليـدي  :نظـارت بـر عملكـرد مالـي ،گـزارش تفريـغ بودجـه ،بودجه دولـت ،ديوان
محاسـبات كشور

 -1مقدمه

بودجـه ،مجموعـهای از جهتگیریهـای سیاسـی ،هدفگذاریهـای اقتصـادی ،سـازماندهیهای
مدیریتـی ،گرایشهـای بخشـی و منطقـهای و حتـی آرمانهـا و آرزوهـای حکومتی در صحنـه بینالملل
در قالـب هزینههـا و درآمدهـای دولـت میباشد(سـاركر .)2010،از لحاظ حجم و عظمت ،بزرگترین سـند
مالـی و از لحـاظ اهمیـت ،مهمتریـن عامل مسـتقل و پویا در اداره عمومی کشـور و سـطح کالن اقتصادی
اسـت .بودجـه ،برنامـه کار دولـت و حسـاب دخل و خرج آن را برای سـنه آتی معیـن میکند ،یعنی معین
میکنـد دولـت چـه مقـدار از منابع کشـور را در اختیـار خواهد گرفت و چه مقـدار از این منابـع را در کجا
و حسـب چـه اهدافـی خرج خواهـد نمود(امامي و نـادري بـاب .)1386،بودجه ،می تواند ضمن شناسـایی
قوانیـن نادرسـت و ناکارآمـد و جلوگیري از فزونی هزینه ها نسـبت بـه اعتبارات مصوب ،به عنـوان ابزاري
مطلـوب نقشـی اساسـی در برنامه ریزي هاي آتـی و ثبات بودجه ریزي بعنوان یـک متغیر کالن اقتصادي
ایفـا نمايـد (آقالو.)1363،بودجهریـزی در ایـران بـه رغم جایگاه و اهمیت ویژه آن در کشـور ،با نارسـاییها
و چالشهـای متعـددی روبـرو میباشـد و باعث ناکارآمـدی بودجه در عمل میشـود.
از دیـدگاه حاکمیـت سیاسـی کشـور ،بیشـتر نارسـاییها و چالشهـای بودجـه معلول نارسـاییهای
منابع انگاشـته میشـود در حالیکه با تحلیل سـاختارها و عملکردهای بودجهای اخیر در مقایسـه با منابع
و امکانـات مالـی دولـت ،بیانگر واقعیت دیگری اسـت .به گونهای که بیشـتر نارسـاییهای بودجـه در ایران
مربـوط بـه "مبانـی قانونـی ،اقتصـادی و برنامهریـزی"" ،ضوابط مالـی و عملیاتـی" و یا "کنترلهـای الزم
و مـورد نیـاز" میباشـد و باعـث صعوبـت دسترسـی بـه یک نظـام مطلـوب بودجهای در کشـور میشـود
(رمضانـی.)1385 ،لـذا نارسـاییها و چالشهـای بودجهریـزی در ایـران ،معلـول عوامل انسـانی و مسـائل
مختلفـی میباشـد کـه برخـی از آن از قبیـل عوامـل انسـانی ،فنـی ،سیاسـی و  ...متاثـر از شـرایط ویـژه
موجـود در کشـور اسـت ،امـا برخی دیگر که اهمیـت و تاثیر بسـزایی دارد ،متاثر از سـاختار قوانین و نظام
بودجهریـزی موجود در کشـور اسـت.
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 -2ارتباط بين بودجه و گزارش تفريغ بودجه و ديوان محاسبات كشور

قانـون اساسـی جمهوری اسلامی ایران ،همانند قوانین اساسـی سـایر کشـورها ،بر پایـه اصل تفکیک
قـوا ،قـوه مجریـه را در مـورد تحصیـل و مصرف منابع مالی پاسـخگو دانسـته اسـت .از ایـن رو قوه مجریه
دربـاره رعایـت قوانیـن و مقـررات حاکـم بـر تحصیـل و مصـرف منابع مالـی و در حـدود اختیاراتـی که از
طریق بودجه سـاالنه کل کشـور و برنامههای پنجساله توسـعه تفویض میشود ،در قبال نمایندگان مجلس
شـورای اسلامی و عموم مردم ،ملزم به پاسـخگویی اسـت (باباجانی.)1390 ،در حكومتهاي دموكراسـي،
نظـارت پارلمانـي بـر درآمدهـا و هزينههـاي مملكتي ،يك اصل مسـلم تلقي ميشـود و قانونگـذار خود را
موظـف بـه نظـارت بـر بودجـه مصـوب ميداند كـه ايـن نظـارت را در جريان اجـراي بودجـه و همچنين
پـس از خاتمـه سـال مالـي اجـرا مينمايد (پژويـان.)1375 ،بـا توجه به اینکه دیوان محاسـبات کشـور به
عنـوان ناظـر از سـوی مـردم و نهاد متولی نظـارت دموکراتیک بر مخارج و عملکرد دسـتگاه هـای اجرایی
میباشـد و مأموریـت آن ،کمک به ارتقای شـفافیت و برقراری انضباط مالـی و بهبود عملکرد و اطمینان از
حسـابدهی و پاسـخگویی دسـتگاه های اجرایی در جهـت حفظ و صیانت از بیتالمـال و نیل به حاکمیت
مطلـوب در بخـش عمومـی بـا رعایت اصـول اخالق حرفـهای و بـه کارگیـری فناوریهای نویـن و نیروی
انسـانی کارآمد میباشـد (دیوان محاسـبات کشـور )1389 ،و از طرفی جهت انجام مسـئولیتهای قانونی
خـود از فنـون ،ابزارهـا و سـازوکارهای در اختیـار اسـتفاده مینماید ،بنابرايـن باید اینگونه بیاندیشـیم که
دیـوان محاسـبات کشـور بایـد به دنبـال بهترین سـازوکار کاربردی جهـت اعمال نظارت بـر عملکرد مالی
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در ايـران ،نظـارت بعـد از خـرج بـر عهـده ديوان محاسـبات كشـور مي باشـد .ايـن ديوان در راسـتای
انجام وظایف و مسـئولیتهای قانونی خود از سـازوکارهای حسابرسـی رعایت ،حسابرسـی مالی ،حسابرسی
عملکـرد مدیریـت ،حسابرسـی جامـع ،پیگیـری و ارسـال گـزارش انحرافـات از قوانیـن و مقـررات مالی و
محاسـباتی بـه دادسـرای دیوان محاسـبات کشـور و هیأتهای مستشـاری اسـتفاده نمـوده و نهایتاً نتيجه
عملكـرد بودجـه سـاالنه را به همـراه نقطه نظرات و پيشـنهادات ارزنده خود ،در جهـت بهبود فرايند تهيه
و تنظيـم بودجـه آتـي بهبـود عملکـرد دولـت از حیث رعایـت ضوابط قانونـی و همچنين بهبـود عملکرد
دولـت از حیـث رعایـت قوانيـن ومقررات در قالب گزارش تفریغ بودجه ،تسـلیم مجلس شـورای اسلامی
مینماید(فـوالدی نصـب .)1380،گـزارش تفریـغ بودجـه ،در واقـع عملکـرد مدیـران را در مقابـل وجـوه
دریافتـی و هزینـه هـاي انجام شـده و بـا توجه به برنامه هاي پیش بینی شـده نمایش مـی دهد(مجموعه
قوانین مقـررات برنامه وبودجـه.)1376،
ايـن مقالـه در پـي پاسـخگويي بـه ايـن سـئوال ميباشـد كه بـا توجه بـه اهـداف تعريف شـده براي
گزارش تفریغ بودجه ،آيا گزارش مذکور توانسـته اسـت موجب اثربخشـی بودجههای سـالیانه و همچنین
بهبـود عملکـرد دولـت از حیـث رعایـت ضوابـط قانونـی و تحقق اهـداف برنامههـای مربوطه شـود؟ و اگر
نتوانسـته بـه اهـداف خود برسـد ،موانـع و راهكارهاي اجرايـي مؤثر آن كدام اسـت؟
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دولـت باشـد  .زیـرا وجود نظـام کنترل و نظـارت دقیق ،صحیح ،قاطـع ،صریح وکارآمد درسیسـتم دولتی
از جملـه عواملـی اسـت که ،میتوانند حفظ و صیانـت از بیتالمال و همچنین نیل بـه حاکمیت مطلوب را
به همراه داشـته باشد(سـجادي وجامعي.)1382،
در فرآیند بودجه ریزي ،که شـامل چهار مرحله تهیه و تنظیم ،تصویب،اجراونظارت می باشـد،مرحله
نظـارت از جایـگاه خاصـی برخـوردار اسـت  .زیرا اعمـال نظارت ،یکی از ارکان اساسـی مدیریت محسـوب
میشـود (حسـيني عراقـي .)1381،برآیند پارلمانی نظارت بـر اجراي بودجه در قالب گـزارش تفریغ بودجه
مشـاهده می شـود .مطابق اصل  55قانون اساسـی جمهوري اسلامی ایران ،دیوان محاسـبات مکلف است
بـه کلیـه حسـابهاي وزارتخانه ها و مؤسسـات و شـرکت هاي دولتی و دسـتگاه هایی که به نحـوي از انحاء
از بودجـه کل کشـور اسـتفاده مـی نماینـد به ترتیبـی که قانون مقـرر می دارد ،رسـیدگی یا حسابرسـی
نماییـد کـه هیـچ هزینـه اي از اعتبارات مصوب تجـاوز نکند وهر وجهـی در محل خود به مصرف رسـیده
باشد(هاشـمي.)1386،به همیـن جهـت دیوان محاسـبات ،حسـابها و اسـناد مـدارك را برابـر قانون جمع
آوري ،و گـزارش تفریـغ بودجـه هرسـال را به انضمام نظرات خود به مجلس شـوراي اسلامی تسـلیم می
نمایـد (سـمیعی.)1368،این گزارش،باید در دسـترس عموم گذاشـته شـود .یکی از راههـاي اعمال نظارت
پارلمانـی قـوه مققننـه براجـراي بودجـه و عملکـرد دولت ،از طریـق گزارش تفریـغ بودجه وتوسـط دیوان
محاسـبات صـورت می گیرد .یک تفریغ بودجه مطلوب ،نتایج اجراي سیاسـتها و اهـداف موردنظر را در بر
دارد و بـه عنـوان ابزاري سـودمند ،جهت شناسـایی نقاط قوت وضعف بودجه ،نقشـی مثمـر ثمر در تهیه و
تنظیـم بودجـه سـنوات بعد دارد.بنابراين تفریغ بودجه ،عملکرد سـال گذشـته بودجه را بـا در نظر گرفتن
اهـداف در مـورد پیـش بینـی ،نمایـان مـی سـازد و می توانـد به عنـوان یکـی از ابزارهاي مهـم مدیریت
کالن اقتصـادي جامعـه ،نقشـی فوق العاده در برنامه ریزي هاي آتی کشـور ایفاء نمایید(محمـدي.)1382،

 -3رابطه نظارت و پاسخگویی

با تعمق در قانون اساسـی مشـاهده می شـودکه ،به روشـنی نقش نظارت وکنترل در اجراي بودجه
بـه تصویر کشـیده شـده اسـت .با توجه بـه اهمیت وتاکید بسـیار زیادي کـه در ادبیات مدیریـت دولتی و
مالی جدید به شـفافیت ،کنترل و پاسـخگویی مسـئولین رایج گردیده اسـت و حق دانسـتن و پرسـیدن
از حقـوق به رسـمیت شـناخته شـده ملت محسـوب می گردد ،و مسـئولین و مدیـران دولتـی و دولت در
مقابل اختیارات و مسـئولیتی که بر عهده دارند ،باید توان پاسـخگویی مناسـب و شـفافیت عملکردشان را
در مقابل ملت پاسـخ خواه و نمایندگان منتخب شـان را داشـته باشـند ،و این پاسـخگویی جزء از طریق
نظـارت وکنتـرل در همـه ابعـاد آن ممکـن نمـی شـود (باباجانـي .)1386،اولین و مهمتریـن پیش زمینه
پاسـخگویی ،نظـارت اسـت،به گونـه اي کـه بـدون وجـود نظـارت ،پاسـخگویی معنا پیـدا نمی کنـد و تا
نظارتی نباشـد  ،نمی توان افراد و نهادها را به پاسـخگویی فراخواند (هاكو .)2000پاسـخگویی ،داراي یک
سـري اصول ،مبانی و پیش زمینه هایی اسـت که بدون وجود آنها ،امکان دسترسـی به نظام پاسـخگویی
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عـدم سـوق دادن نظـام بودجـه ريـزي كشـور از سـنتي بـه سـمت بودجـه ريـزي بر مبنـاي عمليات
(بودجـه ريـزي عملياتـي )  ،موجـب گردیده که انجام عملیـات در بودجه ،با کندی صورت گیرد و سـبب
اتلاف منابـع و کاهش کارآیی هزینههای بودجه شـود .این مشـکل در نظام بودجهریزی ،همراه با مشـکل
نبـود معیارهـا و ضوابط مشـخص در نظام مالی و اداری دسـتگاههای اجرایی باعث گردیـده که در برقراری
انضبـاط مالـی و اقتصـادی ،در نظـام بودجهریـزی اخالل ایجاد شـود و به جـای آن در بودجهریزی ،رقابت
شـدیدی بین دسـتگاههای مختلف برای افزایش سـهم بودجه خود حاکم شـود (مدرسـي  .)1377 ،برخی
دیگـر از عوامـل فقـدان انضبـاط مالی و اقتصـادی در نظام بودجهریزی کشـور را میتوان ،ناشـی از عوامل
زیر دانست:
 فقدان اطالعات و آمار تفصیلی خاص و به هنگام. فقدان الگوها ،نرمها و استانداردهای مشخص برای بررسی بودجه. فقدان اقدام جدی در زمینه تهیه بودجه اقتصادی.تهای دولتـی در بودجـه (فقـدان نظـام بودجهریـزی بـرای تنظیـم
 -عملکـرد نامناسـب شـرک 
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مطلـوب وجـود ندارد .مهمترین این عوامل نظارت ،شـفافیت و اطالعات براي تسـهیل نظـارت مورد توجه
مـی باشـد (هابرماس.(1984،پاسـخگویی ،توجیه مطابقت عملکردها و توافقات به عمـل آمده بین دولت
و مـردم در یـک دوره زمانـی مشـخص بـوده ،کـه نشـان دهنده این اسـت که دولـت در اسـتفاده از منابع
عمومی ،اسـتانداردهاي مورد نظر را رعایت کرده اسـت(لینچ  .)1990،هر چند پاسـخگویی همیشـه مهم
بـوده ولـی در سـال هاي اخيـر به خاطراصرار مردم به مشـارکت در امور و اسـتفاده بهینـه از منابع  ،توجه
بـه مطالبات مردم،افشـاگري رسـانه هـاي گروه ی،از اهمیت خاصی برخوردار شـده اسـت .عـده اي اعتقاد
دارنـد کـه پاسـخ گویـی ،اسـاس مدیریت دولتی اسـت که نظـام هاي کنترلـی و مدیریت مالی بر اسـاس
آن شـکل مـی گیـرد (بهـن .)2001عناصـر اصلـی پاسـخ گو یـی ،شـامل برنامـه ریزي،نظـارت و گزارش
دهـی وبازخـورد مـی باشـد ،کـه ایـن عناصـر در دولتهاي جدیـد همدیگـر را تقویت می کننـد و موجب
بهبـود فراینـد پاسـخگویی مـی شـوند( بنیاد کانـاد ایی حسابرسـی جامـع  .)1999هر چند پاسـخگویی،
در نظامهـاي سیاسـی جهـان بـه صـورت هاي متفاوتـی مورد تأکیـد قرار می گیـرد ،در مفهومی عـام ،به
فرآیندهایی گفته می شـود که شـهروندان با تکیه بر آنها ،حاکمان را براي رفتار و عملکردشـان پاسـخگو
مـی کنند(مجموعـه مقـاالت دومین همایش علمی و پژوهشـی نظـارت و بازرسـی درکشـور .)1380،این
امـر کـه اغلـب از راه انتخابـات انجام می شـود ،به نماینـدگان مـردم در مجالس مقننه ،اختیـار می دهد
که مدیران سیاسـی و کارکنان دولتی را ،از راه سـاز و کارهاي نظارتی و ممیزي پاسـخگو کنند .مدیران
سیاسـی نیـز ،مأمـوران فرودسـت خود را از راه سلسـله مراتب اختیـار و مسـئولیت ،و دادگاه ها و محاکم
اداري نیـز ،مجریـان را در برابـر قانون پاسـخگو می کنند (آکویـن.)2000،
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بودجـه شـرکتهای دولتـی).
 نقصان نظام مالیاتی و یارانهای کشور.بودجهریزی کشور به درآمد حاصل از نفت و گاز.
 اتکاء اصلی نظام ﻧﻘﺼﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ و ﻳﺎراﻧﻪاي ﻛﺸﻮر.مصارفﮔﺎز.در بودجه.
منابع و
هماهنگی
 -اﺗﻜﺎء اﺻﻠﻲعدمﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻔﺖ و
بیندرآﻣﺪ
ﻛﺸﻮر ﺑﻪ
ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي
در ﺑﻮدﺟﻪ.
بودجﺑﻴﻦه ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ
شمول.
ﻣﺼﺎرف از
هایوخارج
 -.
ﺷﻤﻮل
از
ﺧﺎرج
ﻫﺎي
ﺑﻮدﺟﻪ
  -بودجههایاختصاصی. ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ.اشکاالت و ابهام در قوانین حاکم بر نظام بودجهریزی.
 وجود وﺟﻮد اﺷﻜﺎﻻت و اﺑﻬﺎم در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي.اجرایی .قوی در قوانین بودجه.
 عدم وجود ضمانت ﻋﺪم وﺟﻮد ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﻮي در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪدرآمدها و هزینهها در بودجه.
برآورد
 -ﻋﺪم ﺑﺮآوردعدمدرستﺑﻮدﺟﻪ.
صحیحو وﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ در
درﺳﺖ درآﻣﺪﻫﺎ
ﺻﺤﻴﺢ و
ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي.
ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن در
ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ناهمگون در بودجهریزی.
قانونی
فرآیند
 -.
رﻳﺰي
ﺑﻮدﺟﻪ
ﻧﻈﺎم
در
ﻧﻈﺎرت
ﻓﺮآﻳﻨﺪ
ﻛﺎرآﻳﻲ
ﻋﺪم
  -عدم کارآیی فرآیند نظارت در نظام بودجهریزی.ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﮔﺮدد ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي در اﻳﺮان ،داراي ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲﻫﺎ و ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺘﻌﺪدي اﺳﺖ ،ﺣﺎل در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،اراﺋﻪ ﻣﺪل زﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ
مشـکالتاﺛﺮمتعـددی
بـر ایـن اسـاس مالحظـه میگـردد بودجهریـزی در ایـران ،دارای نارسـاییها و
ﮔﺰارش ﺗﻔﺮﻳﻎ ﺑﻮدﺟﻪ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲﻫﺎ و ﻣﺸﻜﻼت ﻓﻮق در ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎي ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ و اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ آن ﻣﻲ ﭘﺮدازد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
حـال در ایـن مقالـه  ،ارائه مدل زير به بررسـی اثر گزارش تفریغ بودجه در شناسـایی نارسـاییها و
اسـت،
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ اﻣﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .
مشـکالت فـوق در بودجههـای سـالیانه و ارائـه راهكارهـاي عملي آن مي پـردازد كه مي توانـد مورد توجه
مسـئولين امر قـرار گيرد .
ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ:

رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
وﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﻲ و

ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺤﺮاﻓﺎت
ﺑﻮدﺟﻪاي،
ﺗﺤﻘﻖ
ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد،

ﻛﻨﺘﺮل و

ارﺗﻘﺎء

ﻧﻈﺎرت

ﻛﻴﻔﻴﺖ و

ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ

اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ

ﻋﻤﻠﻜﺮد

ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎﻳ

ﻣﺎﻟﻲ

ﺳﻨﻮاﺗﻲ

دوﻟﺖ

ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺨﻠﻔﺎت

ﺗﻬﻴﻪ و
ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﮔﺰارش
ﺗﻔﺮﻳﻎ
ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﻞ
ﻛﺸﻮر

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ،
اﻧﺠﺎم ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ
رﻋﺎﻳﺖ،
اﻧﺠﺎم ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ
ﻋﻤﻠﻜﺮد،
رﻋﺎﻳﺖ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي

ﻣﺎﻟﻲ

ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ،
ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮﻳﺎز
ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

 -5ﺑﻮدﺟﻪ رﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
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 -5بودجه ريزي عملياتي

 -6پيشينه تحقيق

تـا كنـون مطالعـات كاملي ،پيرامون اثربخشـي گزارش تفريغ بودجه ديوان محاسـبات كشـور و تاثير
آن بـر تهيـه و تنظيم بودجه كل كشـور ،صورت نپذيرفته و عليرغم اهميـت موضوع ،در محافل علمي نيز
بـه مبحـث نظـارت بر اجراي بودجـه و تاثيرات آن بر عملكرد دولت ،توجه الزم نشـده اسـت .همچنين به
دليل تفاوتهاي سـاختاري ،در نحوه تهيه و تنظيم بودجه كل كشـور در ايران با سـاير كشـورها و نتيجتاً
تفـاوت در اصـول مربـوط بـه نظـارت و كنترل بودجـهاي ،پژوهشهاي علمي مشـابه انجام شـده در خارج
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بـا توجـه بـه اينكـه دولت ،تمامي فعاليتهـاي مالي واجرایـی خـود را در چارچوب قانـون بودجه انجام
ميدهـد ،بنابرايـن بودجـه ،شـاهرگ حياتـي دولـت بـوده و نقـش بسـيار مهمـي در اقتصـاد ايفـا مـي
نماید(فرزيـب .)1379،از طـرف ديگـر ،بـا توسـعه وظايـف و افزايش سـريع هزينههاي دولتـي و پيوند آن
بـا وضعيـت عمومـي كشـور ،كنترل مخارج مشـكلتر شـده ،و بهبود در سيسـتمهاي برنامهريـزي كنترل
و مديريـت منابـع بخـش عمومي نياز بيشـتري احسـاس ميشـود(فرج ونـد .)1380،بروز چنين مسـایلی
در بخـش عمومـي كشـورمان ،باعث شـد كه سـازمان مديريت و برنامهريـزي در سـال 1387اصالح نظام
بودجهريـزي را بطـور جـدي مـورد توجـه قـرار دهـد و اين موضـوع در سـال  1380نيزمنجر بـه ،تكليف
دولـت بـه انجـام اقدامـات الزم براي اصالح نظـام بودجهريـزي ،از طريق تعديـل احكام منـدرج در قوانين
بودجـه سـاالنه كـه يكـي از محورهـاي اساسـي ايـن تعديل تهيـه و تنظيم بودجـه بـه روش عملياتي بود
،گرديد.هـدف از نظـام بودجهريزي عملياتـي ،اصالح مديريت بخش عمومي و افزايش كارايي و اثربخشـي
در توليـد محصـوالت ناشـي از فعاليتهـا و برنامههـا در بودجـه كل كشـور اسـت.از جملـه ويژگـي هـاي
بودجهريـزي عملياتـي ،اصالح مديريت و ارزيابي پاسـخگويي مسـئوالن دسـتگاه هاي اجرايي ،براسـاس
معيارهـاي سـنجش فعاليتهاي آنان و محصوالت ارائه شـده بـوده و دامنة تأثيرگـذاری آنها  ،جهت نیل به
اهـداف راهبردي توسـعه و اثربخشـي محصوالت در مجموعـه وظايف دولت و ارزيابـي عملكرد هزينههاي
انجام شـده از محصـول نهايي آنهاسـت(محمدی .)1387،
و از سـویی دیگربـا توجـه به اينكه در کشـور مـا  ،مدیریت بخش اعظمی از منابـع اقتصادی به عهده
دولـت اسـت و کیفیـت مدیریت آن در سرنوشـت ملـت آثار اساسـی دارد ،و مدیران بخـش دولتی در این
میـان نقـش بسـیار مهمـی را در ترکیب کـردن منابع جهت تحقـق اهداف سـازمانی و دولتـی را بر عهده
دارند و باید ،در برابرعملکرد خود برابر مردم و نمایندگان آنان پاسـخگو باشـند .لذا الزمه این پاسـخگویی،
اسـتفاده از ابزارهایـی مـی باشـد که کارایی عملیات دسـتگاهای دولتـی را باال برده و موجبات اثر بخشـی
بهتـر منابـع مصـرف شـده گردد .یکـی از مهمترین ابزارهایـی که می تواند مدیـران را در ایـن بخش یاری
نمایـد ،اسـتفاده از نظـام بودجـه ریزی عملیاتی بـه عنوان ابزاری نتیجه گرا می باشـد که سـعی در ایجاد
پیونـد ،میـان منابع مصرف شـده به نتایج حاصلـه را دارد(قلي پـور.)1385،
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از كشـور ارتبـاط موضوعـي بـا ايـن تحقيق نداشـته ،امابه هـر حال تحقيقاتي كـه به نوعي بـا مقاله حاضر
ارتبـاط دارد بـه شـرح ذيل بيان مي شـود:
نتايـج تحقيقات دانشـفرد و قزلباش ( ، )1389با عنوان بررسـي نقش گـزارش تفريغ بودجه در اعمال
نظـارت پارلمانـي بـر عملكـرد دولت ،نشـان داد که رابطه معنـاداري بین گـزارش تفریغ بودجـه با کاهش
تخلفـات و پاسـخگویی دولـت وجـود دارد .اما در مـورد تاثیرگزارش تفریـغ بودجه بر برنامـه ریزیهاي آتی
دولت،نتايـج گويـاي ايـن نكتـه بـود که بین گـزارش تفریـغ بودجـه و برنامه ریزیهـاي آتی دولـت ،رابطه
معناداري وجود ندارد .عباسـعلي آقاخاني ( ،)1390در تحقيقي به بررسـي موانع نظارتي ديوان محاسـبات
بر بودجه جاري كشـور پرداخته اسـت .نتايج حاصله حاكي اسـت ،عوامل درون سـازماني و برون سـازماني
هـر دو در نظـارت بـر اجـراي بودجـه مؤثـر ميباشـند ،ليكن عوامـل برون سـازماني مؤثرترنـد .همچنين
ماداميكـه بودجهريـزي بـه صـورت برنامـهاي ،تهيه و تنظيم ميشـود ،تفريغ بودجه ،فاقد اثربخشـي الزم
ميباشـد ،بـر ايـن اسـاس ،اصلاح سـاختار بودجهريـزي بـر مبنـاي عملياتـي ،ضروري اسـت .نقـي زاده
انهـر( ، )1393در تحقيـق خـود تحـت عنـوان عوامـل موثـر در پيـش بيني ،نظـارت و پيشـگيري از وقوع
تخلفـات مالـي در دسـتگاه هـاي بخـش عمومي  ،بيان نمـود كه نظارت  ،يكـي از نيازهاي اساسـي در هر
جامعـه محسـوب مـي شـود و از طريـق نظارت مـي توان به اهـداف و برنامـه ريزي هاي پيش بيني شـده
اقتصادي و اجتماعي دسـت يافت ونتايج تحقيقات ،نشـان دهنده تاثير اقدامات ديوان محاسـبات بعنوان
دسـتگاه نظارتي تخصصي در ابعاد نظارتي و مالي براي پيشـگيري از بروز انحرافات مالي  ،در جهت حفظ
وصيانـت از بيـت المال و كاهش چشـمگير تخلفات مالي ،در سـطح دسـتگاه هـاي اجرايي بخش عمومي
بـوده اسـت  .شـمس ( ، )1385در تحقيقـي تحت عنـوان  ،اثرات گزارش تفريـغ بودجه بر كاهش تخلفات
دسـتگاه هـاي اجرايـي و اصلاح بودجـه ريزي در ايـران  ،در طي سـال هـاي 1383-1373نشـان داد كه
گزارشـات تفريـغ بودجـه ديوان محاسـبات كشـور ،در كاهـش تخلفات مالي دسـتگاه هـاي اجرايي تاثير
مثبت داشـته اسـت .لطفي ( ، )1393در تحقيق خود تحت عنوان  ،بررسـي تاثير گزارش تفريغ بودجه بر
تصميم گيري مديران دسـتگاه هاي اجرايي در اسـتان همدان  ،به اين نتیجه رسـيد كه ،گزارش تفريغ
بودجـه بـه عنـوان ابزاري بـراي اعمال شـان نظارتي مجلس و وسـيله اي براي اعمال نظـارت پارلماني مي
باشـد و مي تواند ضمن شناسـايي قوانين نادرسـت و ناكارامد و جلوگيري از فزوني هزينه نسـبت به اعتبار
مصوب ،بعنوان وسـيله اي جهت اسـتفاده مديران درتصميم گيريهاي مالي و بودجه اي مثمر ثمر باشـد.

 -7فرضيه هاي تحقيق

این پژوهش دارای  6فرضیه وبه شرح زیر تدوين شده است:
فرضیه  :1گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسـبات کشـور بر اثربخشـی بودجههای سـالیانه تأثير مثبت
دارد.

رﺳﺖ و ﻧﺎﻛﺎراﻣﺪ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﺰوﻧﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺼﻮب ،ﺑﻌﻨﻮان وﺳﻴﻠﻪ اي ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺪﻳﺮان
ﻣﺜﻤﺮ ﺛﻤﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺴﺎﺑﺮﺳﻲ دوﻟﺘﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺑﻮدﺟﻪ اي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارد .

و ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ -8جامعه آماري  ،نمونه و حجم نمونه

ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮان
ﻛﺸﻮر،
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻋﻤﻮﻣﻲ و
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ
ﻣﻌﺎوﻧﺘﻔﻨﻲ و
ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﺣﻮزه
حسابرسـیوامور عمومی
فنی و
معاونت
دﻳﻮانحوزه
شـاغل در
کارکنان
اﻣﻮرکليه
پژوهش،
آماري اين
جامعه ی
حسابرسـان به تعداد ( )131نفر می باشـند .دليل
ﮔﺰارشمديران
ﮔﺮوه ﺑﺎشـامل
کشـور،
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ديوان
اجتماعی
و
ﺗﻔﺮﻳﻎوﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺖ.
محاسـبات اﻳﻦ
آﺷﻨﺎﻳﻲ و ارﺗﺒﺎط
اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ
ﺷﻨﺪ.دﻟﻴﻞ
اﺳﺖ.ارتباط اين گـروه با گزارش تفريغ بودجه اسـت.
آشـنايي و
جامعه ،
انتخـاب ايـن
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
ﻛﻮوﻛﺮان-
ﺮ -ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل
(برای تعیین حجم نمونه از فرمول زیر  -معروف به فرمول كووکران-استفاده شده است.
كه در این فرمول
N.t2.p.q
=n
(N-1).d2 + t2.p.q

 :Nتعداد کل جامعه آماری
ﻣﻮن ﺑﺮاﺑﺮ  0.05ﺑﺎﺷﺪ  tﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  1.96در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
 :t2وقتی که سطح معنی داری آزمون برابر  0.05باشد  tبرابر با  1.96در نظر گرفته می شود.
ﻄﺎﻟﻌﻪ =  d) 0.04ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 0.1در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد(.
 :dتقریب در برآورد پارامتر مورد مطالعه =  d( 0.04حداکثر می تواند  0.1در نظر گرفته شود).
ز ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري در ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 : Pاحتمال انتخاب شدن هریک از جامعه آماری در حجم نمونه
ﻧﻤﻮﻧﻪ انتخاب نشدن هر یک از جامعه آماری در حجم نمونه
ﺣﺠﻢاحتمال
از ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري در : q
صورتﮔﺮدﻳﺪ(.
ازمحاسباتﺑﺮآورد
آﻣﺎري  98ﻧﻔﺮ
گرفته ،تعداد حجم نمونه آماری  98نفر برآورد گرديد).
ﺘﻪ ،ﺗﻌﺪاد ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪپس

پژوهش ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻛﺸﻮر در اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻟﻲ دوﻟﺖ و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ
روشﺑﻮدﺟﻪ دﻳﻮان
-9ﺗﻔﺮﻳﻎ
ﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺰارش
دیوانﺟﻤﻊ آوري
بودجه.ﺑﺮاي
تفریـغﻣﻲﺑﺎﺷﺪ
ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ
ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ-
جهـت ﭘﮋوﻫﺶ
ﻧﻈﺮ روش
ﻛﺎرﺑﺮدي و از
ﺶ از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف ،از ﻧﻮع
محاسـبات کشـور در
گـزارش
بررسـی ،تاثیـر
گامـي در
ﭘﮋوﻫﺶحاضـر،
پژوهـش
اسـت.ياينﺑﺮرﺳﻲ
ﺳﻮال درﺑﺎره
های30
ﺣﺎوي
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪاي
داﻧﺸﮕﺎه،
اﺳﺎﺗﻴﺪ
اعمـالﺗﻌﺪادي از
ﻤﻲ و ﻧﻴﺰ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ
ﺗﺎﺛﻴﺮاز نظر هدف،
پژوهـش
سـالیانه
بودجه
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن،اثربخشـی
مالی دولت و
عملکـرد
نظـارت بـر
آوري داده هاي
ميباشـد.براي جمع
پيمايشـي
توصيفي-
پژوهش ،
نظر وروش
کاربردي و
اﻋﻤﺎلنوع
ت ﻛﺸﻮر در از
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ
ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ .ﺑﺮاي
ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ،
ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎي
اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ
ﻣﺎﻟﻲازدوﻟﺖ
پژوهشﻋﻤﻠﻜﺮد
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ
ﮔﺰﻳﻨﻪاي ﻟﻴﻜﺮت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري دادهﻫﺎ ،ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﻲ از اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﭘﻴﺶآزﻣﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ﮔﺮدﻳﺪ .ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ،از ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪي
ﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﻮدن آن اﺳﺖ -ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻋﺪهي ﺗﺠﺮﺑﻲ ،اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎﻳﺪ ) (Alpha ≥ ./70ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان
) -ﺻﺪﻓﻲ و ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ.(131 ،1382 ،
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فرضیـه  :2گـزارش تفریـغ بودجـه دیوان محاسـبات کشـور بر نظـارت و كنترل عملکـرد دولت تأثير
ح زﻳﺮ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ:
مثبت دارد.
كاهشدارد.
ﺗﺄﺛﻴﺮبر ﻣﺜﺒﺖ
ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎي
اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ
ﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻛﺸﻮر ﺑﺮ
انحرافات بودجه اي تأثير مثبت دارد.
رعايت
حسابرسي
انجام
فرضیه :3
ﻣﺜﺒﺖ دارد.
ﻋﻤﻠﻜﺮد دوﻟﺖ
ﻛﻨﺘﺮل
ﻧﻈﺎرت و
ﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻛﺸﻮر ﺑﺮ
انحرافات بودجه اي تأثير مثبت دارد .
ﺗﺄﺛﻴﺮكاهش
عملكرد بر
حسابرسي
انجام
فرضیه :4
اسـتاندارد هاي حسابرسـي دولتـي بر كاهش تخلفات مالي دسـتگاه هـاي اجرايي
رعايـت
ﻣﺜﺒﺖ دارد.
 :5ﺗﺄﺛﻴﺮ
فرضيـهاي
ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺑﻮدﺟﻪ
داردﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارد .
مثبتاي
تأثيـرﺑﻮدﺟﻪ
ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺤﺮاﻓﺎت
فرضيه  :6رعايت استاندارد هاي حسابرسي دولتي بر كاهش انحرافات بودجه اي تأثير مثبت دارد .
ﺴﺎﺑﺮﺳﻲ دوﻟﺘﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﺎﻟﻲ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارد
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الزم ،بـا رجـوع بـه منابع علمي و نيز مصاحبه با تعدادي از اسـاتيد دانشـگاه ،حسابرسـان ،پرسشـنامه اي
حـاوي  30سـوال درباره ي بررسـی تاثیر گـزارش تفریغ بودجه دیوان محاسـبات کشـور در اعمال نظارت
بـر عملکـرد مالـی دولـت و اثربخشـی بودجههای سـالیانه  ،تدويـن گرديد .براي پاسـخگويي به سـوالهاي
پرسشـنامه ،از طيـف  5گزينـه اي ليکـرت اسـتفاده شـده اسـت .جهت تجزيه و تحليـل آمـاري داده ها ،
پاسـخهاي کيفـي بـه ترتيـب بـه صـورت مقاديـر  2 ، 3 ، 4 ، 5و  1امتيازبندي شـده اسـت .بـراي حصول
اطمينان منطقي از اعتبار پرسشـنامه از پيش آزمون اسـتفاده شـد .براي اين منظور پرسشـنامه بين گروه
 30نفـره توزيـع گرديد .براي سـنجش پايايي پرسشـنامه ،از ضريب آلفاي کرونباخ اسـتفاده شـد .ضريب
آلفـاي کرونبـاخ پرسشـنامه ي مـورد اسـتفاده ،بالـغ بر  0/798اسـت كه نشـان دهنـده پايايي بـودن آن
اسـت -طبـق قاعدهـي تجربي ،ايـن ضريب بايد ( )70/. ≥ Alphaباشـد تا بتوان شـاخص را داراي پايايي
بـه شـمار آورد( -صدفي و بابايـي.)131 ،1382 ،
بـا اسـتفاده از نـرم افـزار ، spssداده هـا تجزيـه و تحليـل شـد و فرضيـه هـا با اسـتفاده از روشـهاي
آمـاري ناپارامتريـک دوجملهـاي و آزمـون مقايسـهي ميانگين بـا يک عدد ثابـت (آزمون ، ) tمـورد آزمون
قـرار گرفت.
اطالعات جمعیت شناسی پاسخ دهندگان :
مشـخصات کلی پاسـخ دهندگان پرسشـنامه به شـرح جداول 1تا  3اسـت که گویای قابلیت اطمینان
مخاطبان در پاسـخ به پرسشـها بوده است .
جدول شماره-1توزیع مقطع تحصیلی پاسخگویان
دیپلم

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

دکترا

جمع

مدرک تحصیلی
تعداد

6

12

51

29

0

98

درصد

6

12

52

30

0

100

جدول شماره-2توزیع رشته تحصیلی پاسخگویان
حسابداری

مدیریت

اقتصاد

سایر

جمع

رشته تحصیلی
تعداد

46

33

16

3

98

درصد

47

34

16

3

100
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جدول شماره -3وضعیت سابقه کار پاسخگویان
سابقه کار
تعداد

11

17

21

27

22

98

درصد

11

17

21

28

23

100

 -10آزمون فرضيه هاي پژوهش ونتایج آن

بـرای آزمـون  6فرضیـه های پژوهش ،تعداد  30سـوال طراحی گرديدوهمچنيـن برای تحلیل فرضیه
هـا ،ابتـدا براسـاس ارزش عـددی  5تـا  1اختصاص یافتـه به گزینه هـای (خیلی زیاد تا خیلی کم) پاسـخ
سـواالت ،مجمـوع امتیـاز هـر یـک از افـراد نمونه در مـورد فرضیـه تعیین گردیـد و پس از تقسـیم آن بر
تعداد سـئواالت ،میانگین بدسـت آمده بیشـتر از عدد  3باشـد ،نشـان دهنده موافقت با فرضیه می باشـد.
بررسی فرضیه :1
فرضیه صفر و فرضیه مقابل فرضیه  1به صورت زیر تعریف شده اند:
 : H0گـزارش تفریـغ بودجـه دیوان محاسـبات کشـور بـر اثربخشـی بودجههای سـالیانه تأثير مثبت
ندارد.
 : H1گـزارش تفریـغ بودجـه دیوان محاسـبات کشـور بـر اثربخشـی بودجههای سـالیانه تأثير مثبت
دارد.
اگر بیشـتر از  50درصد پاسـخ دهندگان اعتقاد داشـته باشـند  ،گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات
کشـور بـر اثربخشـی بودجههـای سـالیانه تأثير مثبـت دارد  ،فـرض  H0رد می گـردد و در نتیجـه ادعای
مطـرح شـده در فرض  H1تاییـد می گردد.
به کمک آزمون دوجمله ای این موضوع بررسی شده و نتیجه آن در جدول  1-10آمده است.
جدول :1-10نتیجه آزمون دوجمله ای فرضیه 1
مخالفین

موافقین
فرضیه

فرضیه1

مقدار احتمال

تعداد

نسبت (درصد)

تعداد

نسبت(درصد)

()P-Value

98

1.00

0

0.0

0001.≤0

بررسی تاثیرگزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در اعمال نظارت بر عملکرد مالی دولت و اثربخشی بودجههای سالیانه

کمتراز5سال

5الی10سال

10الی15سال

15الی20سال

باالی 20سال

جمع

45
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46
بررسی تاثیرگزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در اعمال نظارت بر عملکرد مالی دولت و اثربخشی بودجههای سالیانه

از آنجائیکـه مقـدار احتمـال کمتر از 0.05می باشـد( ،)P-value .0≤0001و نسـبت مشـاهده شـده
بـرای گـروه موافقیـن بیشـتر از نسـبت آزمـون ( )%50می باشـد  ،می تـوان با اطمینـان  %99فرض H1
را پذیرفت.
نتیجـه  :گـزارش تفریغ بودجه دیوان محاسـبات کشـور بر اثربخشـی بودجههای سـالیانه تأثير مثبت
دارد.
جـدول  2-10نتیجـه آزمون کولموگروف -اسـمیرنف یـک نمونه ای را که جهت بررسـی فرض نرمال
بـودن داده هـا کـه از شـروط اسـتفاده از آزمون مقایسـه میانگین جامعه بـا یک عدد ثابت بـرای فرضیه 1
می باشـد ،نشـان می دهد.
جدول :2-10نتیجه آزمون نرمالیتی فرضیه 1
فرضیه 1

آماره کولموگروف -اسمیرنف

مقدار احتمال()P-Value

فرضیه نرمال بودن

1.55

0.014

هرچنـد مقـدار احتمـال کمتـر از  0.05اسـت  ،ولـی ایـن مقـدار از  0.01بیشـتر مـی باشـد
( ،)=0.014P-valueفرضیـه H0مبنـی بـر پیـروی داده هـا از توزیع نرمال را نمی توان با شـواهد موجود
رد کـرد .در نتیجـه نمـی تـوان ادعا کـرد بین توزیع ایـن داده ها و توزیـع نرمال تفاوت معنـی داری وجود
دارد.
اگـر میانگیـن امتیـازات داده شـده بـه گویـه های مربـوط به ایـن نظریه کـه " گزارش تفریـغ بودجه
دیوان محاسـبات کشـور بر اثربخشـی بودجههای سـالیانه تأثير مثبت دارد " بزرگتر از عدد  3باشـد فرض
 H0رد مـی گـردد و در نتیجـه ادعـای مطرح شـده در فرض  H1تاییـد می گردد.
فرضیه یک از این طریق نیز بررسـی شـده اسـت .برای این منظور از آزمون مقایسـه میانگین جامعه
بـا یـک عدد ثابت(آزمون  tیک نمونه ای) اسـتفاده شـده کـه نتیجه آن در جدول  3-10آمده اسـت.
جدول :3-10نتیجه آزمون  tیک نمونه ای برای فرضیه 1

فرضیه

میانگین

انحراف
معیار

آماره t

د ر جه
آزادی

فرضیه 1

82.4

.39

52.52

97

فاصله اطمینان

مقدار احتمال

حد
پایین

حد
باال

()P-Value

1.49

1.61

≤0.0001
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جدول :4- 10نتیجه آزمون دوجمله ای فرضیه 2
مخالفین

موافقین

مقدار احتمال

فرضیه

فرضیه2

تعداد

نسبت (درصد)

تعداد

نسبت(درصد)

98

1.00

0

0.0

()P-Value
0001.≤0

از آنجائیکـه مقـدار احتمـال کمتر از 0.05می باشـد( ،)P-value .0≤0001و نسـبت مشـاهده شـده
بـرای گـروه موافقیـن بیشـتر از نسـبت آزمون ( )%50می باشـد می توان بـا اطمینان  %99فـرض  H1را
پذیرفت.
نتیجـه  :گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسـبات کشـور بر نظارت و كنتـرل عملکرد دولت تأثير مثبت
دارد.
جـدول  5-10نتیجـه آزمون کولموگروف -اسـمیرنف یـک نمونه ای را که جهت بررسـی فرض نرمال
بـودن داده هـا کـه از شـروط اسـتفاده از آزمون مقایسـه میانگین جامعه بـا یک عدد ثابت بـرای فرضیه 2
می باشـد ،نشـان می دهد.

47
بررسی تاثیرگزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در اعمال نظارت بر عملکرد مالی دولت و اثربخشی بودجههای سالیانه

با توجه به میانگین محاسـبه شـده که بیشـتر از عدد  3می باشـدو کمتر بودن مقدار احتمال از 0.05
( ،)P-value ≤0.0001مـی توان با اطمینان  %99فرضیه  H1را پذیرفت.
نتیجـه :گـزارش تفریغ بودجه دیوان محاسـبات کشـور بر اثربخشـی بودجههای سـالیانه تأثير مثبت
دارد.
بررسی فرضیه : 2
فرضیه صفر و فرضیه مقابل فرضیه 2به صورت زیر تعریف شده اند:
 : H0گـزارش تفریـغ بودجه دیوان محاسـبات کشـور بر نظـارت و كنترل عملکـرد دولت تأثير مثبت
ندارد.
 : H1گـزارش تفریـغ بودجه دیوان محاسـبات کشـور بر نظـارت و كنترل عملکـرد دولت تأثير مثبت
دارد.
اگر بیشـتر از  50درصد پاسـخ دهندگان اعتقاد داشـته باشـند گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسـبات
کشـور بـر نظـارت و كنتـرل عملکرد دولت تأثير مثبـت دارد  ،فـرض  H0رد می گـردد و در نتیجه ادعای
مطـرح شـده در فرض  H1تاییـد می گردد.
به کمک آزمون دوجمله ای این موضوع بررسی شده و نتیجه آن در جدول  4-10آمده است.
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جدول :5-10نتیجه آزمون نرمالیتی فرضیه 2
48
بررسی تاثیرگزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در اعمال نظارت بر عملکرد مالی دولت و اثربخشی بودجههای سالیانه

فرضیه 2

آماره کولموگروف -اسمیرنف

مقدار احتمال()P-Value

فرضیه نرمال بودن

1.873

0.002

هرچنـد مقـدار احتمـال کمتـر از  0.05اسـت  ،ولـی ایـن مقـدار از  0.001بیشـتر مـی باشـد
( ،)=0.002P-valueفرضیـه H0مبنـی بـر پیـروی داده هـا از توزیع نرمال را نمی توان با شـواهد موجود
رد کـرد .در نتیجـه نمـی تـوان ادعا کـرد بین توزیع ایـن داده ها و توزیـع نرمال تفاوت معنـی داری وجود
دارد.
اگـر میانگیـن امتیـازات داده شـده بـه گویـه های مربـوط به ایـن نظریه کـه " گزارش تفریـغ بودجه
دیـوان محاسـبات کشـور بـر نظـارت و كنترل عملکـرد دولت تأثيـر مثبـت دارد " بزرگتر از عدد  3باشـد
فـرض  H0رد مـی گـردد و در نتیجـه ادعـای مطـرح شـده در فـرض  H1تایید مـی گردد.
فرضیه دو از این طریق نیز بررسـی شـده اسـت .برای این منظور از آزمون مقایسـه میانگین جامعه با
یک عدد ثابت(آزمون  tیک نمونه ای) اسـتفاده شـده که نتیجه آن در جدول  6-10آمده اسـت.
جدول :6-10نتیجه آزمون  tیک نمونه ای برای فرضیه 2

فرضیه

میانگین

انحراف
معیار

آماره t

د ر جه
آزادی

فرضیه 2

4.43

0.42

38.54

97

فاصله اطمینان

مقدار احتمال

حد
پایین

حد
باال

()P-Value

1.26

1.40

≤0.0001

با توجه به میانگین محاسـبه شـده که بیشـتر از عدد  3می باشـدو کمتر بودن مقدار احتمال از 0.05
( ،)P-value ≤0.0001مـی توان با اطمینان  %99فرضیه  H1را پذیرفت.
نتیجـه :گـزارش تفریغ بودجه دیوان محاسـبات کشـور بر نظارت و كنترل عملکـرد دولت تأثير مثبت
دارد.
بررسی فرضیه :3
فرضیه صفر و فرضیه مقابل فرضیه 3به صورت زیر تعریف شده اند:
 : H0انجام حسابرسي رعايت بر كاهش انحرافات بودجه اي تأثير مثبت ندارد.
 : H1انجام حسابرسي رعايت بر كاهش انحرافات بودجه اي تأثير مثبت دارد.
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جدول :7-10نتیجه آزمون دوجمله ای فرضیه 3
مخالفین

موافقین

مقدار احتمال

فرضیه

فرضیه3

تعداد

نسبت (درصد)

تعداد

نسبت(درصد)

()P-Value

98

1.00

0

0.0

0001.≤0

از آنجائیکـه مقـدار احتمـال کمتر از 0.05می باشـد( ،)P-value .0≤0001و نسـبت مشـاهده شـده
بـرای گـروه موافقیـن بیشـتر از نسـبت آزمون ( )%50می باشـد می توان بـا اطمینان  %99فـرض  H1را
پذیرفت.
نتیجه  :انجام حسابرسي رعايت بر كاهش انحرافات بودجه اي تأثير مثبت دارد.
جـدول  8-10نتیجـه آزمون کولموگروف -اسـمیرنف یـک نمونه ای را که جهت بررسـی فرض نرمال
بـودن داده هـا کـه از شـروط اسـتفاده از آزمون مقایسـه میانگین جامعه بـا یک عدد ثابت بـرای فرضیه 3
می باشـد ،نشـان می دهد.
جدول :8-10نتیجه آزمون نرمالیتی فرضیه 3
فرضیه 3

آماره کولموگروف -اسمیرنف

مقدار احتمال()P-Value

فرضیه نرمال بودن

1.474

0.026

ازآنجاییکـه مقـدار احتمال بزرگتـر از  0.05اسـت ،)=0.026P-value( ،فرضیـه H0مبنی بر پیروی
داده هـا از توزیـع نرمـال را نمـی تـوان بـا شـواهد موجـود رد کـرد .در نتیجـه بـا سـطح اطمینـان %95
نمـی تـوان ادعـا کـرد بیـن توزیع ایـن داده هـا و توزیـع نرمال تفـاوت معنـی داری وجـود دارد.
اگـر میانگیـن امتیـازات داده شـده بـه گویه های مربـوط به این نظریـه که " انجام حسابرسـي رعايت
بـر كاهـش انحرافـات بودجـه اي تأثير مثبـت دارد " بزرگتر از عدد  3باشـد فـرض  H0رد می گـردد و در

49
بررسی تاثیرگزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در اعمال نظارت بر عملکرد مالی دولت و اثربخشی بودجههای سالیانه

اگـر بیشـتر از  50درصـد پاسـخ دهنـدگان اعتقاد داشـته باشـند انجام حسابرسـي رعايـت بر كاهش
انحرافـات بودجـه اي تأثيـر مثبـت دارد  ،فرض  H0رد می گـردد و در نتیجه ادعای مطرح شـده در فرض
 H1تایید مـی گردد.
به کمک آزمون دوجمله ای این موضوع بررسی شده و نتیجه آن در جدول  7-10آمده است.
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بررسی تاثیرگزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در اعمال نظارت بر عملکرد مالی دولت و اثربخشی بودجههای سالیانه

نتیجـه ادعای مطرح شـده در فـرض  H1تایید مـی گردد.
فرضیه سـه از این طریق نیز بررسـی شـده اسـت .برای این منظور از آزمون مقایسـه میانگین جامعه
بـا یـک عدد ثابت(آزمون  tیک نمونه ای) اسـتفاده شـده که نتیجـه آن در جدول  9-10آمده اسـت.
جدول :9-10نتیجه آزمون  tیک نمونه ای برای فرضیه 3

فرضیه

میانگین

انحراف
معیار

آماره t

درجه
آزادی

فرضیه 3

4.42

0.42

34.82

97

فاصله اطمینان
حد
پایین

حد
باال

1.22

1.37

مقدار احتمال
()P-Value
≤0.0001

با توجه به میانگین محاسـبه شـده که بیشـتر از عدد  3می باشـدو کمتر بودن مقدار احتمال از 0.05
( ،)P-value ≤0.0001مـی توان با اطمینان  %99فرضیه  H1را پذیرفت.
نتیجه :انجام حسابرسي رعايت بر كاهش انحرافات بودجه اي تأثير مثبت دارد.
بررسی فرضیه :4
فرضیه صفر و فرضیه مقابل فرضیه 4به صورت زیر تعریف شده اند:
 : H0انجام حسابرسي عملكرد بر كاهش انحرافات بودجه اي تأثير مثبت ندارد.
 : H1انجام حسابرسي عملكرد بر كاهش انحرافات بودجه اي تأثير مثبت دارد.
اگر بیشـتر از  50پلسـخ دهندگان اعتقاد داشـته باشـند انجام حسابرسـي عملكرد بر كاهش انحرافات
بودجـه اي تأثيـر مثبـت دارد  ،فـرض  H0رد می گردد و در نتیجه ادعای مطرح شـده در فرض  H1تایید
می گردد.
به کمک آزمون دوجمله ای این موضوع بررسی شده و نتیجه آن در جدول  10-10آمده است.
جدول :10-10نتیجه آزمون دوجمله ای فرضیه 4
مخالفین

موافقین

مقدار احتمال

فرضیه

فرضیه4

تعداد

نسبت (درصد)

تعداد

نسبت(درصد)

()P-Value

97

0.99

1

0.01

0001.≤0
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جدول :11-10نتیجه آزمون نرمالیتی فرضیه 4
فرضیه 4

آماره کولموگروف -اسمیرنف

مقدار احتمال()P-Value

فرضیه نرمال بودن

2.10

0.001

ازآنجاییکـه مقـدار احتمال بزرگتـر از  0.05اسـت ،)=0.001P-value( ،فرضیـه H0مبنی بر پیروی
داده هـا از توزیـع نرمـال را نمـی تـوان با شـواهد موجـود رد کرد .در نتیجه با سـطح اطمینـان  %95نمی
تـوان ادعـا کـرد بیـن توزیع ایـن داده ها و توزیـع نرمال تفـاوت معنی داری وجـود دارد.
اگـر میانگیـن امتیازات داده شـده بـه گویه های مربوط بـه این نظریه که " انجام حسابرسـي عملكرد
بـر كاهـش انحرافـات بودجـه اي تأثيـر مثبت دارد " بزرگتـر از عدد  3باشـد فرض  H0رد می گـردد و در
نتیجـه ادعـای مطرح شـده در فرض  H1تاییـد می گردد.
فرضیه چهار از این طریق نیز بررسـی شـده اسـت .برای این منظور از آزمون مقایسـه میانگین جامعه
با یک عدد ثابت(آزمون  tیک نمونه ای) اسـتفاده شـده که نتیجه آن در جدول  12-10آمده اسـت.
جدول :12-10نتیجه آزمون  tیک نمونه ای برای فرضیه 4

فرضیه

فرضیه 4

میانگین

انحراف
معیار

آماره t

درجه
آزادی

4.41

0.4872

27.73

97

فاصله اطمینان

مقدار احتمال

حد
پایین

حد
باال

()P-Value

1.08

1.24

≤0.0001

51
بررسی تاثیرگزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در اعمال نظارت بر عملکرد مالی دولت و اثربخشی بودجههای سالیانه

از آنجائیکـه مقـدار احتمـال کمتر از 0.05می باشـد( ،)P-value .0≤0001و نسـبت مشـاهده شـده
بـرای گـروه موافقیـن بیشـتر از نسـبت آزمون ( )%50می باشـد می توان بـا اطمینان  %99فـرض  H1را
پذیرفت.
نتیجه  :انجام حسابرسي عملكرد بر كاهش انحرافات بودجه اي تأثير مثبت دارد.
جدول  11-10نتیجه آزمون کولموگروف -اسـمیرنف یک نمونه ای را که جهت بررسـی فرض نرمال
بـودن داده هـا کـه از شـروط اسـتفاده از آزمون مقایسـه میانگین جامعه بـا یک عدد ثابت بـرای فرضیه 4
می باشـد ،نشـان می دهد.
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52
بررسی تاثیرگزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در اعمال نظارت بر عملکرد مالی دولت و اثربخشی بودجههای سالیانه

با توجه به میانگین محاسـبه شـده که بیشـتر از عدد  3می باشـدو کمتر بودن مقدار احتمال از 0.05
( ،)P-value ≤0.0001مـی توان با اطمینان  %99فرضیه  H1را پذیرفت.
نتیجه :انجام حسابرسي عملكرد بر كاهش انحرافات بودجه اي تأثير مثبت دارد.
بررسی فرضیه : 5
فرضیه صفر و فرضیه مقابل فرضیه 5به صورت زیر تعریف شده اند:
 : H0رعايـت اسـتاندارد هـاي حسابرسـي دولتي بر كاهش تخلفات مالي دسـتگاه هـاي اجرايي تأثير
مثبت ندارد.
 : H1رعايـت اسـتاندارد هـاي حسابرسـي دولتي بر كاهش تخلفات مالي دسـتگاه هـاي اجرايي تأثير
مثبت دارد.
اگـر بیشـتر از  50درصـد پاسـخ دهنـدگان اعتقـاد داشـته باشـند رعايت اسـتاندارد هاي حسابرسـي
دولتـي بـر كاهـش تخلفات مالي دسـتگاه هـاي اجرايي تأثير مثبـت دارد  ،فـرض  H0رد می گـردد و در
نتیجـه ادعـای مطـرح شـده در فـرض  H1تایید مـی گردد.
به کمک آزمون دوجمله ای این موضوع بررسی شده و نتیجه آن در جدول  13-10آمده است.
جدول :13-10نتیجه آزمون دوجمله ای فرضیه 5
مخالفین

موافقین

مقدار احتمال

فرضیه

فرضیه5

تعداد

نسبت (درصد)

تعداد

نسبت(درصد)

()P-Value

98

1.00

0

0.0

0001.≤0

از آنجائیکـه مقـدار احتمـال کمتر از 0.05می باشـد( ،)P-value .0≤0001و نسـبت مشـاهده شـده
بـرای گـروه موافقیـن بیشـتر از نسـبت آزمون ( )%50می باشـد می توان بـا اطمینان  %99فـرض  H1را
پذیرفت.
نتیجه  :رعايت اسـتاندارد هاي حسابرسـي دولتي بر كاهش تخلفات مالي دسـتگاه هاي اجرايي تأثير
مثبت دارد
جدول  14-10نتیجه آزمون کولموگروف -اسـمیرنف یک نمونه ای را که جهت بررسـی فرض نرمال
بـودن داده هـا کـه از شـروط اسـتفاده از آزمون مقایسـه میانگین جامعه بـا یک عدد ثابت بـرای فرضیه 5
می باشـد ،نشـان می دهد.
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جدول :14-10نتیجه آزمون نرمالیتی فرضیه 5
53

فرضیه نرمال بودن

2.12

0.012

هرچنـد مقـدار احتمـال کمتـر از  0.05اسـت  ،ولـی ایـن مقـدار از  0.001بیشـتر مـی باشـد
( ،)=0.012P-valueفرضیـه H0مبنـی بـر پیـروی داده هـا از توزیع نرمال را نمی توان با شـواهد موجود
رد کـرد .در نتیجـه نمـی تـوان ادعا کـرد بین توزیع ایـن داده ها و توزیـع نرمال تفاوت معنـی داری وجود
دارد.
اگـر میانگیـن امتیـازات داده شـده بـه گویـه های مربـوط به ایـن نظریه کـه "رعايت اسـتاندارد هاي
حسابرسـي دولتـي بـر كاهـش تخلفات مالي دسـتگاه هـاي اجرايي تأثيـر مثبـت دارد " بزرگتـر از عدد 3
باشـد فـرض  H0رد مـی گـردد و در نتیجـه ادعـای مطرح شـده در فـرض  H1تایید مـی گردد.
فرضیـه پنجـم از ایـن طریـق نیز بررسـی شـده اسـت .بـرای این منظـور از آزمـون مقایسـه میانگین
جامعـه بـا یـک عـدد ثابت(آزمـون  tیک نمونه ای) اسـتفاده شـده که نتیجـه آن در جـدول  15-10آمده
است.
جدول :15-10نتیجه آزمون  tیک نمونه ای برای فرضیه 5

فرضیه

فرضیه 5

میانگین

انحراف
معیار

آماره t

درجه
آزادی

4.48

0.4060

38.51

97

فاصله اطمینان

مقدار احتمال

حد
پایین

حد
باال

()P-Value

1.28

1.39

≤0.0001

با توجه به میانگین محاسـبه شـده که بیشـتر از عدد  3می باشـدو کمتر بودن مقدار احتمال از 0.05
( ،)P-value ≤0.0001مـی توان با اطمینان  %99فرضیه  H1را پذیرفت.
نتیجـه :رعايت اسـتاندارد هاي حسابرسـي دولتي بر كاهش تخلفات مالي دسـتگاه هـاي اجرايي تأثير
مثبت دارد.
بررسی فرضیه :6
فرضیه صفر و فرضیه مقابل فرضیه 6به صورت زیر تعریف شده اند:
 : H0رعايت استاندارد هاي حسابرسي دولتي بر كاهش انحرافات بودجه اي تأثير مثبت ندارد.

بررسی تاثیرگزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در اعمال نظارت بر عملکرد مالی دولت و اثربخشی بودجههای سالیانه

فرضیه 5

آماره کولموگروف -اسمیرنف

مقدار احتمال()P-Value
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54
بررسی تاثیرگزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در اعمال نظارت بر عملکرد مالی دولت و اثربخشی بودجههای سالیانه

 : H1رعايت استاندارد هاي حسابرسي دولتي بر كاهش انحرافات بودجه اي تأثير مثبت دارد.
اگـر بیشـتر از  50درصـد پاسـخ دهنـدگان اعتقـاد داشـته باشـند رعايت اسـتاندارد هاي حسابرسـي
دولتـي بـر كاهـش انحرافـات بودجـه اي تأثيـر مثبـت دارد  ،فـرض  H0رد می گـردد و در نتیجـه ادعای
مطـرح شـده در فـرض  H1تاییـد مـی گردد.
به کمک آزمون دوجمله ای این موضوع بررسی شده و نتیجه آن در جدول  16-10آمده است.
جدول :16-10نتیجه آزمون دوجمله ای فرضیه 6
مخالفین

موافقین

مقدار احتمال

فرضیه

فرضیه6

تعداد

نسبت (درصد)

تعداد

نسبت(درصد)

()P-Value

96

0.98

2

0.2

0001.≤0

از آنجائیکـه مقـدار احتمـال کمتر از 0.05می باشـد( ،)P-value .0≤0001و نسـبت مشـاهده شـده
بـرای گـروه موافقیـن بیشـتر از نسـبت آزمون ( )%50می باشـد می توان بـا اطمینان  %99فـرض  H1را
پذیرفت.
نتیجه  :رعايت استاندارد هاي حسابرسي دولتي بر كاهش انحرافات بودجه اي تأثير مثبت دارد.
جدول  17-10نتیجه آزمون کولموگروف -اسـمیرنف یک نمونه ای را که جهت بررسـی فرض نرمال
بـودن داده هـا کـه از شـروط اسـتفاده از آزمون مقایسـه میانگین جامعه بـا یک عدد ثابت بـرای فرضیه 6
می باشـد ،نشـان می دهد.
جدول :17-10نتیجه آزمون نرمالیتی فرضیه 6
فرضیه 6

آماره کولموگروف -اسمیرنف

مقدار احتمال()P-Value

فرضیه نرمال بودن

1.22

0.025

ازآنجاییکـه مقـدار احتمال بزرگتـر از  0.05اسـت ،)=0.025P-value( ،فرضیـه H0مبنی بر پیروی
داده هـا از توزیـع نرمـال را نمـی تـوان با شـواهد موجـود رد کرد .در نتیجه با سـطح اطمینـان  %95نمی
تـوان ادعـا کـرد بیـن توزیع ایـن داده ها و توزیـع نرمال تفـاوت معنی داری وجـود دارد.
اگـر میانگیـن امتیـازات داده شـده بـه گویـه های مربـوط به ایـن نظریه کـه " رعايت اسـتاندارد هاي
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جدول :18-10نتیجه آزمون  tیک نمونه ای برای فرضیه 6

فرضیه

فرضیه 6

میانگین

انحراف
معیار

آماره t

درجه
آزادی

4.50

0.44

34.82

97

فاصله اطمینان

مقدار احتمال

حد
پایین

حد باال

()P-Value

1.12

1.134

≤0.0001

با توجه به میانگین محاسـبه شـده که بیشـتر از عدد  3می باشـدو کمتر بودن مقدار احتمال از 0.05
( ،)P-value ≤0.0001مـی توان با اطمینان  %99فرضیه  H1را پذیرفت.
نتیجه :رعايت استاندارد هاي حسابرسي دولتي بر كاهش انحرافات بودجه اي تأثير مثبت دارد.
بنابراين ميتوان با اطمينان 99درصد به پذيرش فرضيه هاي پژوهش حكم نمود.

 -11نتيجه گيري:

تفریـغ بودجـه ،بـه عنـوان یکـی از ابزارهاي بسـیار مهم مدیریـت عمومی جامعـه ،نقش فـوق العاده
درکنتـرل عملیـات گذشـته دارد .همچنیـن یکی از منابع بسـیار مهـم اطالعات بـراي برنامـه ریزی هاي
آینـده مـی باشـد .تفریـغ بودجـه  ،نـه تنهـا از نظـر کمی ،اعتبـارات مصـوب را با هزینـه هاي انجام شـده
کنتـرل مـی نمایـد بلکـه ازنظـر کیفی نیز می بایسـت توانایـی یا عـدم توانایی دولـت را در انجـام وظایف
خـود ارزیابـی کنـد .ضمناً به صـورت تابلویی از امکانـات مختلف جامعه و همچنین مشـکالت و کمبودها،
مسـئولین را در برنامـه ریزي هاي آتی راهنمایی می نماید.بنابراين یکـی از راههاي اعمال نظارت پارلمانی
قـوه مققننـه براجـراي بودجه و عملکـرد دولت ،از طریق گزارش تفریغ بودجه و توسـط دیوان محاسـبات
كشـور صـورت می گیـرد .یک گـزارش تفریغ بودجه مطلـوب ،نتایج اجراي سیاسـتها و اهـداف موردنظر
را در بـر دارد و بـه عنـوان ابـزاري سـودمند جهـت شناسـایی نقاط قـوت وضعف بودجه ،نقشـی مثمر ثمر
در تهیـه و تنظیـم بودجه سـنوات بعـد دارد.بنابراين گزارش تفریغ بودجه ،عملکرد سـال گذشـته بودجه
را بـا در نظـر گرفتـن اهـداف در مـورد پیش بینی نمایان می سـازد و مـی تواند به عنوان یکـی از ابزارهاي

55
بررسی تاثیرگزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در اعمال نظارت بر عملکرد مالی دولت و اثربخشی بودجههای سالیانه

حسابرسـي دولتـي بـر كاهش انحرافات بودجـه اي تأثير مثبت دارد " بزرگتر از عدد  3باشـد فرض  H0رد
مـی گـردد و در نتیجـه ادعـای مطرح شـده در فرض  H1تاییـد می گردد.
فرضیـه ششـم از ایـن طریـق نیز بررسـی شـده اسـت .بـرای این منظـور از آزمـون مقایسـه میانگین
جامعـه بـا یـک عـدد ثابت(آزمـون  tیک نمونه ای) اسـتفاده شـده که نتیجـه آن در جـدول  18-10آمده
است.
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56
بررسی تاثیرگزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در اعمال نظارت بر عملکرد مالی دولت و اثربخشی بودجههای سالیانه

مهـم مدیریـت کالن اقتصـادي جامعـه ،نقشـی فوق العـاده در برنامـه ریزي هاي آتی کشـور ایفـاء نماید.
دیـوان محاسـبات کشـور بـا اعمال نظـارت دقیق ،صحیـح ،قاطع ،صریـح و کارآمد بر عملکـرد مالی دولت
مـي توانـد منجـر به ارتقـاء کیفیت و اثربخشـی بودجههای سـالیانه از طريـق تهیه گـزارش تفریغ بودجه
بموقـع و بـا كيفيـت گـردد  ،وارائه اين گـزارش تفريغ به موقع  ،مـي تواندباعث ارتقاء بودجههای سـالیانه
و نظـارت مؤثـر بـر عملکرد مالـی دولت از طريـق ارائه نقطه نظرات و پيشـنهادات ارزنده باشـد واز طرفي
رعايـت ايـن نقطـه نظـرات ،مي تواند حفـظ و صیانت از بیتالمـال و همچنین نیل به حاکمیـت مطلوب را
بـه همراه داشـته باشـد ،بنابرايـن باید اینگونه بیاندیشـیم که ،دیوان محاسـبات کشـور بایسـتی به دنبال
بهتریـن سـازوکار کاربـردی جهـت اعمـال نظارت بر عملکـرد مالی دولـت ،و ارتقاي كيفيت و اثر بخشـي
بودجـه هـاي سـاليانه آتـي گـردد .در اين پژوهـش  ،تاثیر گـزارش تفریغ بودجه دیوان محاسـبات کشـور
در اعمـال نظـارت بـر عملکـرد مالی دولت و اثربخشـی بودجههای سـالیانه در قالب شـش فرضيـه  ،مورد
بررسـي قـرار گرفـت  ،نتايـج حاصل از آزمون ،حاكي از مورد تاييد قرار گرفتن هر شـش فرضيه در سـطح
اطمينـان  99درصـد بـود  ،بديـن معنـي كه گـزارش تفریغ بودجه دیوان محاسـبات کشـور بر اثربخشـی
بودجههـای سـالیانه ؛ نظـارت و كنتـرل برعملکـرد دولـت تأثيـر مثبـت داردو انجام حسابرسـي رعايت و
حسابرسـي عملكرد توسـط ديوان محاسـبات كشـور بر كاهش انحرافات بودجه اي تاثير گذار بوده ورعايت
اسـتاندارد هـاي حسابرسـي دولتـي بـر كاهـش تخلفات مالي دسـتگاه هـاي اجرايـي و كاهـش انحرافات
بودجـه اي تأثيـر مثبـت دارد .و از سـویی دیگـر نتایـج ایـن پژوهـش  ،همسـو با نتایج تحقیقات شـمس
( ،)1385نقـی زاده انهر(،)1393دانشـفرو قزلبـاش ()1389ولطفی ( )1393می باشـد.

 -12پیشنهادهای پژوهش

با توجه به نتایج حاصل از پژوهش پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه میگردد:
الف :پیشنهادهای ناشی از فرضیه های پژوهش
فرضیه اول:
 -1سـوق دادن نظـام بودجـه ريـزي كشـور بـه سـمت بودجـه ريزي عملياتـي  ،منجر بـه تخصيص
بهينه منابع در درون وزارتخانه ها وسـازمانها خواهد شـد و مديران را قادر به اسـتفاده مطلوبتري از منابع
اختصـاص يافتـه بـه سـازمان تحت امر خود براي رسـيدن بـه اهداف مورد نظـر نمايد بنابراين با اسـتفاده
از ايـن سيسـتم بودجـه بندي امكان پاسـخگويي مديـران نيز افزايـش خواهد يافت.
 -2بايدازگـزارش تفريـغ بودجـه ديـوان محاسـبات كشـوربعنوان يـك وسـيله درجهت ايجـاد تحول
مثبـت در سـاختاراداري ومالـي بخصـوص فراينـد بوجه كل كشـور بهـره گرفت.
 -3ماداميكـه بودجـه ريـزي بصـورت برنامـه اي باشـد  ،گـزارش تفريـغ بودجـه نخواهد توانسـت اثر
بخشـي الزم را ايفـا نمايـد .لـذا سـاختار بودجه نويسـي فعلـي و تنظيم بودجه كشـور بر مبنـاي عمليات
ضـروري و انـكار ناپذير اسـت.
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فرضیه دوم:
 -1گـزارش تفريـغ بودجـه مـي تواندمنجـر بـه شناسـايي قوانيـن ناكارامد،عملكـرد دسـتگاه هـاي
اجرايي،مصـرف نادرسـت اعتبـارات و ...گـرددو بعنـوان ابـزاري سـودمند ،در جهت تنظيم بودجه سـنوات
آتـي مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد .بودجـه اي كـه بعنـوان مهمترين ابـزار تعادل اقتصـادي مـي تواند نقش
اساسـي و مثمـر ثمـر جهـت حركـت به سـمت توسـعه اي پايـدار و اقتصـادي كارآمـد ،ايفـا نمايد.
 -2گـزارش تفريـغ بودجـه كل كشـور بايـد در صحـن مجلس شـوراي اسلامي بـا كمال دقـت مورد
بررسـي قرار گيرد ونمايندگان محترم مجلس شـوراي اسلامي اهميت بيشـتري نسـبت به اين گزارش و
پيشـنهادت درج شـده در آن بـراي تصويـب بندهاي قانـون بودجه آتـي قائل گردند.
 -3دیوان محاسـبات كشـور مي تواند نقش اساسـي در ارتقاي شـفافيت و پاسـخگويي در كشـور ايفا
نمايـد .بـر ايـن اسـاس برقراري يك سيسـتم نظـارت مالي مناسـب  ،مي توانـد كمك موثري به اسـتفاده
صحيـح از منابـع مالـي در تحقـق برنامـه هاي مصـوب و نهايتا حفظ و حراسـت از بيت المـال نماید .
 -4از آنجايـي كـه گـزارش تفريـغ بودجـه به عنـوان ابزاري بـراي اعمـال نظارتي مي باشـد  ،قطعا در
صـورت ارايـه بـا كيفيـت گـزارش تفريـغ بودجه بـراي مجلس ،مـي توانـد مبناي مناسـبي بـراي ارزيابي
عملكـرد دولـت و شـاخصي براي بسـياري از اظهارنظرهـا و ارزيابي هاي فني در مورد عملكرد دسـتگاهها،
شـركت هـاي دولتـي و وزارتخانـه هـا باشـد كه در ايـن صورت صحـت عملكرد دولـت نيز بهبـود خواهد
يافت.
فرضیه سوم:
 -1بـا انجـام روش نظـارت كارآمـد قبـل ،حيـن ،و بعد از خـرج از طريق حسابرسـي رعايـت بارویکرد
تحلیلـی مـي تـوان تخلفـات مالـي وبودجه اي دسـتگاه هـاي اجرايـي را كاهـش دادو با ارائه پيشـنهادات
ارزنـده ،سـاختار مالـي آنها را اصلاح نمود.
 -2انجـام حسابرسـی رعایـت توسـط حسابرسـان دیـوان محاسـبات کشـور در رعایت دقیـق قوانین
ومقـررات بـرای برقراری نظم وانضباط مالی در دسـتگاه های اجرایی در راسـتای کاهـش انحرافات بودجه
ای تاثیـر گذار اسـت.
 -3دیـوان محاسـبات کشـور بـا انجام حسابرسـی رعایت  ،همـواره نظارت بـر اجرای بودجـه را عهده
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 -4بهـره بـردن از تجربيـات گذشـته امـري ضـروري در فرايند تنظيم بودجه اسـت .لذا الـزام معاونت
برنامـه ريـزي و نظـارات راهبردي رئيس جمهور در اسـتفاده از گزارش تفريـغ بودجه جهت تنظيم بودجه
سـنوات آتي از طريق قانون احسـاس مي شـود.
 -5گـزارش تفريـغ بودجـه بـي شـك نـكات مبهـم در خصوص اجـراي بودجه را آشـكار مي سـازد و
تصويـب گـزارش تفريـغ بودجـه در مجلـس شـوراي اسلامي بعنـوان قانون جهـت رفع برخي مشـكالت
ضـروري بنظر مي رسـد.

سال شانزدهم شماره  63تابستان 95

58
بررسی تاثیرگزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در اعمال نظارت بر عملکرد مالی دولت و اثربخشی بودجههای سالیانه

دار بوده بطوریکه از طریق رسـیدگی به حسـابهای دسـتگاه های اجرایی و تطبیق حسـابهابا صورتحسـاب
عملکـرد بودجـه سـاالنه کل کشـور اقدام به تهیـه گزارش تفریغ بودجه کشـور همراه بـا ارائه نقطه نظرات
فنـی جهت کاهش انحرافـات بودجه ای می باشـد .
فرضیه چهارم:
 -1با سـوق دادن حسابرسـی دیوان محاسـبات کشور به سمت حسابرسـی عملکرد بر اساس سنجش
سـه مولفـه کارایـی واثر بخشـی وصرفه اقتصادی درفعالیتهای دسـتگاه هـای اجرایی می تـوان در کاهش
انحرافـات بودجه ای نقش مهمـی ایفا نمود .
 -2دیـوان محاسـبات کشـور علاوه بر رسـیدگی وحسابرسـی خودو ارائـه گزارش تفریـغ بودجه می
توانـد پیشـنهادات سـازنده خود راجهت افزایش کارایـی وصرفه هاي اقتصادي بودجه هاي آتي کل کشـور
به مجلس شـوراي اسلامی ارائـه نماید .
 -3حسابرسـان دیوان محاسـبات کشـور با انجام حسابرسـی عملکرد  ،می توانند ضمن بررسـی نقاط
مثبـت ومنفـی عملکـرد فعالیتهای دسـتگاه های اجرایی به بررسـی علل انحرافـات بودجـه ای پرداخته و
بـه منظـور کاهش انحرافـات و متعادل نمودن هزینه هـا ،راهکارهای عملی را به مقامات ذیصالح دسـتگاه
تحـت اجرایـی ارائه دهند .
فرضیهپنجم:
 -1بـا بكارگيري شـيوه هاي نوين نظارتي و پيشـگيرانه توسـط ديوان محاسـبات كشـور مـي توان به
كاهـش چشـمگير تخلفات مالي در دسـتگاه هاي اجرايي دسـت پيـدا كرد.
 -2بـا ارائـه بـه موقـع وبا كيفيت گزارش تفريغ بودجه كل كشـور مي توان تخلفات مالـي و بودجه اي
دسـتگاه هـاي اجرايي را كاهـش دادو نيز نظام بودجه ريـزي را اصالح نمود.
فرضیه ششم:
 -6رعایـت نمـودن دقیق اسـتانداردهای حسابرسـی دولتی در حین حسابرسـی توسـط حسابرسـان
دیـوان محاسـبات کشـور ،مـی توانـد در افزایـش کیفیت گـزارش تفریغ بودجـه تاثیر گذار باشـد .
 -7رعایـت اسـتانداردهای حسابرسـی دولتـی در انجام حسابرسـی ضمنی  ،می توانـد درارائه نقاط
ضعـف مالـی به دسـتگاه های اجرایـی تاثیر بوده بطوریکه منجر بـه کاهش انحرافات بودجـه ای ویا اصالح
انحرافات گردد.
ب :پیشنهاد برای پژوهشهای آتی
 ایـن تحقیـق از نظـرو ديـدگاه كاركنـان يـك دسـتگاه نظارتـي صـورت گرفـت لذاجـا دارد در
تحقیقـات آتـی  ،از نظـرو ديـدگاه معاونـت برنامـه ريزي و نظـارات راهبـردي رئيس جمهـورو وزارت امور
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 -13محدودیت های پژوهش

در فراینـد انجـام تحقیـق علمی مجموعه شـرایط و مـواردی وجود دارد کـه خارج از کنتـرل و اختیار
محقـق بـوده و بصـورت بالقوه می توانـد نتایج را تحت تاثیر قـرار داده و تعمیم پذیری آن را دچار مشـکل
سـازد.تحقیق حاضـر نیز از این موارد مسـتثنی نبوده اسـت ،لـذااز محدودیتهای حاکم بـر این تحقیق می
تـوان به مـوارد زیر اشـاره کرد:
 -1از آنجایـی کـه جامعـه و نمونـه آماری تحقیق مربوط به حسابرسـان دیوان محاسـبات کشـور می
باشـد  ،بنابرایـن یافتـه های تحقیق فقط برگرفتـه از دیدگاه و نقطه نظرات حسابرسـان دیوان محاسـبات
کشـور می باشـدکه تعمیـم نتایـج آن از دیدگاه سـایرين ،باید با احتیاط انجـام گیرد .
 - 2مشـغله فـراوان و عـدم تمایل حسابرسـان و پاسـخ دهندگان به همکاری با محقق همـواره یکی از
مهمتریـن محدودیتهـای انجـام تحقیقات علمی پژوهشـی بوده و بایـد تالش زیادی بـرای جلب اطمینان
پاسـخ دهندگان جهت تکمیل پرسشـنامه انجـام گیرد .
 -3محدودیت ذاتی پرسشـنامه :از آنجایی که پرسـش نامه ،اداراک افراد از واقعیت را می سـنجد ،این
احتمـال را نبایـد نادیـده گرفت که اداراک افـراد کام ً
ال با واقعیت تطبیق پیدا نکند.

منابع وماخذ :

 -1آقالو ،یحیی ".)1363(،بررسی مشکالت تهیه الیحه تفریغ بودجه در ایران" ،جهاد دانشگاهی  ،دانشگاه تهران،ص .104
 -2امامـی ،محمـد ،نادری باب اناری ،مسـعود" .)1386( ،تامالتی پیرامون نظارت مالی بر دسـتگاههای دولتی در ایران" ،نشـریه
حقوق اساسی ،سـال چهارم ،شماره .8
-3باباجاني ،جعفر" ،)1386( ،حسابداري و كنترلهاي مالي دولتي" ،انتشارات دانشگاه عالمه طباطبائي ،چاپ پنجم.
 -4باباجانـي ،جعفـر" .)1390( ،بررسـي تطبيقـي فـراز و فرود ايفاء و ارزيابي مسـئوليت پاسـخگويي مالي از طريق گزارشـگری
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اقتصـاد ودارايـي ،مـورد مطالعـه قـرار گیرد.
 بررسـی تاثیـر گـزارش تفريـغ بودجه كل كشـور درتصميمات دولـت در تهيـه و تنظيم بودجه
آتي كل كشـور
 بررسـی تاثیـر گزارش تفريـغ بودجه كل كشـور در تصويب اليحه بودجه هـاي آتي در مجلس
شـوراي اسالمي
 بررسی نقش گزارش تفريغ بودجه كل كشور بر جلوگیری از تقلب و فساد مالی
- بررسي نقش گزارش تفريغ بودجه كل كشور بر كنترل نظام مالي كشور
- بررسـي گزارش تفريغ بودجه كل كشـور بر تصميم گيري مديران در پيشـنهاد بودجه دستگاه
هـاي اجرايي
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مالـي دولتي در سـده گذشـته" ،دانش حسابرسـي ،سـال يازدهم ،شـماره پياپي  ،44صـص .37-72
-5پژویان جمشید".)1375(،،مالیه عمو می و تعیین خط مشی ها" ،انتشارات دانشگاه پیام نور ،چاپ پنجم،ص .145
 -6حسینی عراقی،سید حسین".)1381( ،حسابرسي دولتي"،نشریه دانش حسابرسی،سال دوم ،شماره،6ص.25
-7دانشـفرد،كرم اله،قزلبـاش حسن".)1389(،بررسـي نقـش گـزارش تفريـغ بودجـه در اعمـال نظـارت پارلمانـي بـر عملكـرد
دولت"،مجلـه حسـابداري مديريت،سـال سـوم ،شـماره چهـارم.
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