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  بررسی و سنجش میزان استقرارکنترل داخلی مالی اثربخش
 ه اجراییدر یک دستگا

  

  استادیار دانشگاه، پناهدکتر علی سجادي
 کارشناس ارشد حسابداري، ابوالفضل اسکندري

  
هاي داخلی اثربخش در یک دستگاه اجرایی  ین پژوهش با موضوع بررسی و سنجش استقرار کنترلا - چکیده

ط ضعف سیستم کنترل در این پژوهش سعی شده نقا. گیري از مدل کنترل داخلی کوزو انجام شده است با بهره
ین پژوهش به لحاظ روش، ا. داخلی موجود شناسایی و نسبت به رفع و تقویت آن، پیشنهادهایی ارائه گردد

زمان انجام پژوهش  .باشدتوصیفی و ابزار گردآوري اطالعات آن، پرسشنامه بوده و از نظر هدف، کاربردي می
قلمرو مکانی پژوهش . باشد می 1394ر سال مالی هاي داخلی موجود دستگاه اجرایی د شامل بررسی کنترل

هاي اجرایی کشور و جامعه آماري آن مدیران و کارکنان مرتبط با مدیریت اداري و مالی بوده یکی از دستگاه
محیط کنترلی، ارزیابی و سؤاالت پرسشنامه نیز براساس مدل پژوهش به مطالعه در پنج جزء کنترل داخلی مانند 

شده که نتایج پژوهش نشانگر   تهیه هاي نظارتی کنترلی، اطالعات و ارتباطات و فعالیت هاي ریسک، فعالیت
  . باشدهاي داخلی مالی در دستگاه اجرایی مورد مطالعه میاستقرار نسبی کنترل

  کوزو  –نقاط ضعف سیستم کنترل داخلی  –هاي داخلی اثربخش کنترل :هاکلید واژه
  

  بیان مسئله
. ناپذیر نموده استهاي داخلی را اجتنابالت شگرف دانش مدیریت، وجود نظام کنترلدر عصر کنونی، تحو

اي که فقدان سیستم کنترلی در ابعاد مختلف سازمان اعم از سنجش کارآمدي استفاده از منابع و  گونهه ب
هر . شود میهاي سازمان قلمداد ها، به عنوان یکی از عالئم بیماري امکانات، کارکنان، اهداف و استراتژي

هاي پیچیده و پویا،  هاي خود باالخص در محیط سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و کیفیت فعالیت
هاي داخلی در یک سیستم به معناي عدم برقراري فقدان وجود نظام کنترل. نیاز مبرم به نظام هاي کنترلی دارد

گیري از باال به پائین و بالعکس خواهد  تصمیمارتباط در سطوح مختلف درون سازمانی و چالش در سطوح 
امروزه میزان رعایت قوانین  .بردپیامد این پدیده کارآمدي و اثربخشی نظام مدیریت یکپارچه را از بین می. بود

ي ا خامنهو مقررات مالی و ارزیابی نحوه اجراي فرامین و منویات مقام معظم رهبري حضرت امام 
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و  گذار قانونتوسط مراجع  شده نیتدوي داخلی ها کنترلآگاهی از استقرار مناسب  ، و همچنین)یالعال مدظله(
   .باشدهاي اجرایی میي مدیران دستگاهها دغدغهسازمانی یکی از  مراتب  سلسله

، که واحد اداري و مالی با دارا بودن شده دستگاه اجرایی مورد مطالعه نیز به چند واحد زیر مجموعه تقسیم 
ند و اداره تخصصی زیرمجموعه، یکی از بزرگترین واحدهاي آن دستگاه را تشکیل داده است، چندین کارم

جهت اطمینان بخشی  اثربخشي داخلی مالی ها کنترللذا وجود چنین واحدي، آگاهی مدیران از میزان استقرار 
الی را امري حیاتی اعتبارات و کنترل و نظارت بر منابع م موقع  بهگیران در خصوص مصرف صحیح و به تصمیم

  .و ضروري ساخته است
هاي داخلی مالی اثربخش در سطح لذا بر همین اساس در این پژوهش سعی شده است میزان استقرار کنترل

 .یک دستگاه اجرایی مورد بررسی و سنجش قرار گیرد
  

  اهمیت و ضرورت پژوهش
توان به شرح زیر بیان ت پژوهش را میا توجه به توضیحات داده شده در قسمت بیان مسئله،  اهمیت و ضرورب

  .نمود
 دینما کمکو اقتصادي مدنظر مقام معظم رهبري  یمال انضباط تحقق به بتواند که سیستمی جادیا.  
 مصوب محل در اعتبارات مصرف از نانیاطم.  
 هاي مالی و مدیریتی اعتبار بخشیدن به گزارش. 
 ها  نامه آئین ها و نامه اطمینان از رعایت قوانین و مقررات، بخش. 
  شناسایی موانع موجود جهت طراحی و استقرار سامانه کنترل داخلی مناسب. 
 

  پژوهش سؤاالت
فرعی  سؤاالتاصلی و  سؤاالت دسته دوپژوهش به  سؤاالت ها پژوهشدر این پژوهش نیز مانند دیگر 

  .گردد یمتقسیم 
  

  :اصلی پژوهش سؤال
ي ها کنترلاین است که آیا . باشدعنوان پژوهش مشخص میکه از  گونه هماناصلی در این پژوهش  سؤال

  است؟ افتهیاستقرارمطلوب و اثربخش  طور بهداخلی مالی در دستگاه اجرایی مورد مطالعه 
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  فرعی پژوهش سؤاالت
 مطلوب طور بهدر دستگاه اجرایی در حوزه محیط کنترلی  اثربخشداخلی مالی  يها کنترلآیا : اول سؤال

  است؟ افتهی استقرار
مطلوب  طور بهارزیابی ریسک  داخلی مالی اثربخش در دستگاه اجرایی در حوزه يها کنترلآیا  :دوم سؤال

  است؟ افتهیاستقرار
مطلوب  طور بهي کنترلی ها تیفعالدر دستگاه اجرایی در حوزه  اثربخشداخلی مالی  يها کنترلآیا : سوم سؤال

  است؟ افتهی استقرار
 طور بهدر دستگاه اجرایی در حوزه اطالعات و ارتباطات  اثربخشداخلی مالی  ياه کنترلآیا : چهارم سؤال

  است؟ افتهی استقرارمطلوب 
مطلوب  طور به در دستگاه اجرایی در حوزه نظارت و کنترل اثربخشداخلی مالی  يها کنترلآیا : پنجم سؤال

 است؟ افتهاستقرار ی

  
 تعاریف کنترل داخلی

گر مفاهیمی مانند محدود کردن، مهار کردن و تالش  ه زبان فارسی، بیشتر تداعیکنترل بعد از ورود ب  لمهک
 1شاید نخستین تعریف کنترل در مدیریت را هنري فایول .بر رفتار دیگران بوده است دوبندیقبراي قرار دادن 

ي ا برنامهطابق م زیچ همهکنترل یعنی نظارت دائمی بر یک فعالیت، تا مطمئن شویم  :این چنین ارائه کرده باشد
تا در صورت نیاز، اقدام اصالحی  رود یمپیش  آن، به همان ترتیب و در چارچوب اصول شده نییتعکه از پیش 

 .را انجام دهیم

مفهوم کنترل در مدیریت را  :تر باشد جذاب 2شاید تعریف کنترل در مدیریت از دیدگاه رابرت ماکلر
براي اینکه عملکرد را با  وکار کسباتیک توسط مدیران تالش سیستم: صورت تعریف کردتوان به این می

ها بسنجند تا مشخص شود که آیا عملکرد و خروجی،  ها و هدف و برنامه  شده نییتعاستانداردهاي از پیش 
  .مطابق با انتظارات هست یا خیر

اي کسب دیگر کارکنان آن بر واحد تجاري، مدیریت و مدیره هیاتفرایندي است که توسط  کنترل داخلی

                                                             
1- Henry fayol 
2- Edward Freeman. Janes. Stoner; Managemant.p:600 
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  است شده مستقرزارشگري و رعایت طراحی و گاطمینان معقول از دستیابی به اهداف مربوط به عملیات، 
  .)14 ص: 1393 زاده،کثیري و حسن(

ها و مفاهیم اساسی و ها، رویههاي داخلی سیاستگونه برداشت نمود، کنترلتوان ایناز تعریف فوق می
هاي داخلی کنترل شود،نان سازمان طراحی، استقرار و اجرا میمهمی هستند که توسط مدیریت و کارک

تواند اطمینان معقول، نه مطلق را از روند صحیح فرآیندي پویا بوده که با اجراي آن فرآیند مدیریت سازمان می
ها و عملیات سازمان با هدف دستیابی به اهداف از قبل تعیین شده عملیاتی، گزارشگري و رعایتی فعالیت

  . ت آورد و نقاط ضعف اجراي عملیات را مورد بررسی و اصالح قرار دهدبدس
  

  مزایاي استقرار کنترل داخلی
 به. پوشیده نیست کس هیچداخلی اثربخش در واحدهاي اقتصادي بر  هاي کنترلمزایاي استقرار سیستم 

 کارآییو  داخلی اثربخش در واحدهاي اقتصادي موجب افزایش اثربخشی هاي کنترلسیستم  کارگیري
در اکثر . گردد میدهی و رعایت قوانین و مقررات عملیات، حصول اطمینان معقول از قابلیت اعتماد گزارش

داخلی بنا به دالیل مختلف وضعیت مطلوبی ندارد و انجام  هاي کنترلواحدهاي اقتصادي کشور ما سیستم 
داخلی اثربخش و نظارت بر آن  هاي کنترلم اقدامات مقتضی از طریق الزام واحدهاي اقتصادي به استقرار سیست

داخلی اثربخش مستلزم تدوین راهکاري جامع و منطقی و صرف  هاي کنترلاما استقرار سیستم . ضروري است
داخلی براي  هاي کنترلسازمان بورس و اوراق بهادار در تدوین دستورالعمل . است اي مالحظه قابل نسبتاًزمان 

و واکنشی عمل نموده زیرا علیرغم نامناسب بودن  زده شتابس و فرابورس کمی در بور شده پذیرفتهناشران 
داخلی واحدهاي اقتصادي کشورمان، هیچ مهلت زمانی براي ناشران جهت استقرار  هاي کنترلوضعیت سیستم 

عدم توجه به نبود استاندارد گزارشگري و . داخلی اثربخش در نظر گرفته نشده است هاي کنترلسیستم 
 که طوري بهداخلی از دیگر دالیل این موضوع است  هاي کنترلنظر حسابرسان معتمد بورس نسبت به اظهار

رعایت الزامات  لیست چکدستورالعمل مذکور به تکمیل  نویس پیشارائه نمونه گزارش حسابرس مستقل در 
: 1394 اد و شهریور،مرد. دو ماهنامه حسابرس. (است یافته تغییرداخلی حاکم بر گزارشگري مالی  هاي کنترل

   ). 43ص 
  

  هاي کنترل داخلیها و ضعفمحدودیت
هستند ولی  ها مطلقبه دنبال  ها آن. دارند العاده خارقو  بینانه غیر واقعاز کنترل داخلی توقعات  اي عده، تأسفانهم

را،  ها هدف شواهدي قطعی مبنی بر دستیابی به تواند نمیذاتی که دارد  هاي محدودیتکنترل داخلی به دلیل 
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  : عبارتند از هاهایی از این محدودیت نمونه. براي مدیریت فراهم کند
در شرایط و کاهش  ایجادشدهکنترل داخلی به دلیل تغییرات  هاي روشاحتمال نارسا شدن یکی از  )1

   .میزان رعایت آن
  .داخلی از طرف مدیران یا کارکنان هاي کنترلاحتمال نادیده گرفتن  )2
نادرست از  تفسیر و، خطاي قضاوتی پرتی حواس ،دقتی بیات بالقوه انسانی ناشی از اشتباه )3

  .ها دستورالعمل
  .شوند میداخلی درباره معامالت و رویدادهاي روزمره و نه غیرمتعارف برقرار  هاي کنترلاغلب  )4
  .ر آن روش باشدکنترل داخلی نباید بیشتر از منافع مورد انتظا هاي روشمخارج استقرار هر یک از  )5
  .دادن اطمینانی معقول و نه مطلق، در خصوص تحقق اهداف واحد اقتصادي )6

 به همواره سازمان یعنی. کند تضمین را سازمان موفقیت تواند می داخلی کنترل که باورند این بر اي عده
 داخلی ترلکن نگرش، شیوه این در. یافت خواهد دست خود رعایتی و مالی دهیگزارش عملیاتی، اهداف

 دالیل که است، نادرست و نابجا برداشت این اما .آید می حساب به بالفعل و بالقوه مشکالت تمام براي حلی راه
 :است زیر شرح به آن

  .هستند خارج کامالً ها سازمان مدیران کنترل از که دارند وجود شرایط و ها رویه بعضی :اول
 معقول اطمینانی داخلی کنترل سیستم که باشند داشته انتظار دتوانن می حداکثر مدیره، هیات و مدیریت: دوم

  .نیست مطلق اطمینان مترادف معقول اطمینان البته. دهند دست به  اهداف تحقق از
  

  هاي داخلیاهداف کنترل
 کند کهگونه تعریف میهاي داخلی را اینکنترل ،)coso(یکپارچه با رویکرد چارچوب هاي داخلی نترلک

-ست متاثر از هیئت مدیره، مدیران و سایر پرسنل، که براي اطمینان معقول از دستیابی به اهداف مقولهفرایندي ا

  :تهاي زیر طراحی شده اس

 اثربخشی و کارایی عملیات،  -1

 هاي مالی قابلیت اطمینان گزارش -2

 انطباق با قوانین و مقررات  -3
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هاي کنترلی، رل، ارزیابی ریسک، روشاین سه هدف به طور مستقیم با پنج جزء یکپارچه محیط کنت
خواهد به آن برسد و اجزا آنچه اهداف، آنچه را که سازمان می .اطالعات و ارتباطات، و نظارت مرتبط هستند

، مکعب ارائه شده، رابطه بین زیردر شکل . کندرا که براي رسیدن به این اهداف مورد نیاز است، مشخص می
این معکب هر جا سخن از چارچوب . دهدن، ساختار سازمان را نشان میسه هدف و پنج جزء و بعد سوم آ

یک از دو سازمان متفاوت، نبایستی در نظر داشته باشید که هیچ. آیدکنترل داخلی و کوزو باشد، به خاطر می
 .دهاي داخلی داشته باشنیک نوع سیستم کنترل

 مکعب کوزو

 
  

  :یهاي داخلاصول کنترلاجزاء و 
 کنترل ساختار دهندهتشکیل جزء پنج وجود مستلزم ذکر شده هايهدف ه مکعب فوق براي تحققا توجه بب

 :باشدمی زیر شرح به داخلی

  کنترلی حیطم -1
  .ریسک ارزیابی  -2
  کنترلی هايفعالیت -3
  ارتباطات و اطالعات -4
 هاي نظارتی فعالیت  -5

 عمومی بخش در داخلی کنترل براي را تنیپذیرف کیفیت سطح حداقل و کلی چارچوب یک جزء پنج این
 دادن گسترش براي مدیریت که شودمی باعث و کندمی فراهم داخلی کنترل ارزیابی براي را مبنایی و تعریف
 باشند پاسخگو هستند، مناسب سازمان یک هايفعالیت براي که عملیاتی و هارویه جزئی، هايسیاست
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 را اجزا سایر تواندمی آن جزء هر و هستند مرتبط یکدیگر با داخلی ترلکن جزء پنج این. )1384 یزدي کرباسی(
 اجزا این دارند احتیاج داخلی کنترل اجزاي تمام به هایشانفعالیت کنترل براي هاسازمان تمام لذا کند؛ متاثر

 اثربخشی یارزیاب و سازي،پیاده طراحی، در که باشدمی داخلی هايکنترل گانه17 شامل اصول از شده تشکیل
. هستند مربوط فوق شده ذکر جزء از یک هر به خاص طور به اصول این. است کرده بحث داخلی هايکنترل

 ادامه در. نیست کارآمد نیز آن به مربوط جزء که است این بر فرض نباشند، کارآمد مربوطه اصل اگر بنابراین،
 :دگردمی اشاره آن به مربوط اصول و اصلی جزء 5 از یک هر
ي نگرش  هاي داخلی که دربرگیرنده در این جزء جو عمومی سازمان در رابطه با کنترل :محیط کنترلی -1

هاي اخالقی، و مقررات داخلی سازمان است مورد  هاي داخلی، ارزش مدیریت و کارکنان نسبت به کنترل
 :که اصول مرتبط با آن عبارتند از. گیردمطالعه قرار می

 هاي اخالقیدرستکاري و ارزشنمایش تعهد و  -اصل اول
 ایفاي مسئولیت نظارتی -اصل دوم
  هااستقرار ساختارسازمانی، اختیارات و مسئولیت -اصل سوم

 نمایش تعهد به صالحیت و شایستگی -اصل چهارم
 الزام به پاسخگویی -اصل پنجم

تیابی به اهداف هاي مرتبط با دسریسک به معناي شناسایی و تجزیه و تحلیل ریسک :ارزیابی ریسک -2
تمام سطوح سازمانی با  در) ماهیت، یا صنعت اندازه، ساختار، از نظرصرف(ها کلیه سازمان .سازمان است

 .که باید آنها را ارزیابی کنند هاي برخاسته از عوامل درون سازمانی یا برون سازمانی روبرو هستندریسک
 :اصول مرتبط با جزء ریسک عبارتند از

 کردن اهداف مرتبطمشخص  -اصل ششم
 هاشناسایی و تحمل ریسک -اصل هفتم
  تقلب ارزیابی ریسک -اصل هشتم

 شناسایی و تحمل تغییرات با اهمیت -اصل نهم
که مدیریت به کمک آنها از انجام  هایی هستندرویه ها ومشیخط ،هااین فعالیت :هاي کنترلیفعالیت -3

توان از انجام اقدامات الزم براي ها میکمک این فعالیت یابد و بهدستورات و رهنمودهایش اطمینان می
 .باشداصل به شرح زیر می 3که شامل . ها، اطمینان حاصل کردرویارویی با ریسک

 هاي کنترلیانتخاب و توسعه فعالیت -اصل دهم
 وريآبر فن هاي کنترلی حاکمانتخاب و توسعه فعالیت -اصل یازدهم

 هاها و رویهیمشاستقرار خط -اصل دوازدهم
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شامل اطمینان از این است که آیا اطالعات و ارتباطات  در واقع اهداف بخش :اطالعات و ارتباطات -4
شود و اینکه ارتباطات شناسایی، گرد آوري، پردازش و گزارش می، هاي اطالعاتیاطالعات به وسیله سیستم

هاي پرسشنامه ارزیابی کنترل(شود یا خیر میسراسر سازمان و با اشخاص برون سازمانی برقرار  اثربخشی در
اصول مربوط با جزء اطالعات ). 1 - داخلی مربوط به اطالعات و ارتباطات سازمان بورس و اوراق بهادار ایران

  :و ارتباطات عبارتند از
  اطالعات مربوط -اصل سیزدهم

  ارتباطات داخلی -اصل چهاردهم
  بیرونی ارتباطات -اصل پانزدهم

هاي ارزیابی هاي نظارتی مستمر،فرآیندي است که کیفیت عملکرد سیستم را از طریق فعالیت :نظارت -5
 .باشداین جزء دربرگیرنده اصول زیر می. کنداین دو، بطور مداوم ارزیابی می ترکیبی از موردي یا

 انجام ارزیابی مستمر و یا جداگانه -اصل شانزدهم
 ها رسانی نارساییاطالع -اصل هفدهم

  
  ش گردآوري اطالعاتجامعه آماري و رو

. میده یمتعمیم  ها آنهاي پژوهش را به  است از همه اعضاي واقعی یا فرضی که ما یافته امعه آماري عبارتج
با توجه به . آمده باشد دست یا معرف به اي نما منظور از جامعه آماري همان جامعه اصلی است، که از آن نمونه

ا به دلیل کوچک بودن دستگاه اجرایی یو  ،ودن پاسخگویان نسبت به موضوع پژوهشنیاز به آگاهی و مطلع ب
هاي مرتبط با امور مالی جزء جامعه آماري قرار گرفته لذا در این پژوهش به مورد مطالعه کارکنان بخش

که  ايآوري اطالعات در این پژوهش پرسشنامهبراي جمع .گیري تمام شماري استفاده شده استصورت نمونه
 آوري و فن -هاي کنترلی  فعالیت -محیط کنترل داخلی: دربرگیرنده عناصر اصلی پژوهش که عبارتند از

  . گیرد طراحی و در اختیار جامعه آماري قرار گرفته استنظارت دربر می - ارزیابی ریسک -ارتباطات 
  

  هاي پژوهشیافته
رگیرنده کلیه اجزاء کنترل داخلی باشد، طراحی  و سوال در قالب پرسشنامه که درب 57براي انجام این پژوهش 

باشد در ادامه هاي دریافتی میبه جامعه آماري تحویل گردید که نتایج ذیل حاصل از تجزیه و تحلیل پاسخ
  . سعی شده است به هر یک از سواالت پژوهش با استفاده از نتایج احصاء شده پاسخ داده شود

مطلوب  طور بهدر دستگاه اجرایی در حوزه محیط کنترلی  اثربخشالی ي داخلی مها کنترلآیا  :سؤال اول
  است؟ افتهی استقرار
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ها نتایج حاصل براساس آزمون تی استیودنت براي سوال اول به شرح زیر با توجه به تجزیه و تحلیل داده
                                             .باشدمی

  کنترلی زمون تی استیودنت متغییر محیطآ
  يمعنادار tمقدار   میانگین  تعداد  متغییر

  000/0 5.864 3.3103 58  محیط کنترلی
  

 در سطحداري  یاز معنجزء محیط کنترلی  به مربوط هايداري یمعن شود یم مالحظهاز جدول فوق چنین 
-می دارنیمع متوسطینه و گز شده محاسبهداري  یمعن بین تفاوت معنی بدینباشد  یم تر کوچک0.05 آلفاي

هاي داخلی مالی اثربخش در دستگاه ها در حوزه محیط کنترلی، کنترلبراساس آزمون فریدمن بین گویه .باشد
  .تفاوت وجود ندارد اجرایی،

مطلوب  طور بهي داخلی مالی اثربخش در دستگاه اجرایی در حوزه ارزیابی ریسک ها کنترلآیا  :دوم سؤال
  یافته است؟ استقرار

ها نتایج حاصل براساس آزمون تی استیودنت براي سوال دوم به شرح زیر تجزیه و تحلیل دادهبا توجه به 
 .باشدمی

  یر ارزیابی ریسکمتغآزمون تی استیودنت 
  يمعنادار tمقدار   میانگین  تعداد  یرمتغ

  139/0 1.502 3.0893 58  ارزیابی ریسک

  
در داري  یاز معنجزء ارزیابی ریسک  به ربوطم هايگویهداري  یمعن شود یم مالحظهاز جدول باال چنین 

 دار یمعن متوسطینه و گز شده محاسبهداري  یمعن بین تفاوت معنیین بد باشد یم تر بزرگ 0.05 آلفاي سطح
هاي بهتر و بایست در این حوزه پژوهشمی. توان با قاطعیت نسبت به پاسخ سواالت نظر دادلذا نمی .یستن

  .تري صورت پذیردجامع
هاي داخلی مالی اثربخش در دستگاه ها در حوزه ارزیابی ریسک، کنترلساس آزمون فریدمن بین گویهبرا

  .تفاوت وجود ندارد اجرایی،
 طور بهي کنترلی ها تیفعالدر دستگاه اجرایی در حوزه  اثربخشي داخلی مالی ها کنترلآیا  :سوم سؤال

  است؟ افتهی استقرارمطلوب 
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ها نتایج حاصل براساس آزمون تی استیودنت براي سوال سوم به شرح زیر داده با توجه به تجزیه و تحلیل
 .باشدمی

  هاي کنترلی یتفعالیر متغآزمون تی استیودنت 
  يمعنادار tمقدار   میانگین  تعداد  یرمتغ

  000/0 6.468 3.4058 58  هاي کنترلی یتفعال
  

داري  یاز معنهاي کنترلی  یتفعالجزء  به مربوط هايگویهداري  یمعن شود یم مالحظهاز جدول فوق چنین 
 متوسطینه و گز شده حاسبهداري م یمعن بین تفاوت معنی بدینباشد  یم تر کوچک 0.05 آلفاي در سطح

  .باشدمیدار  یمعن
هاي داخلی مالی اثربخش در هاي کنترلی، کنترلها در حوزه فعالیتبراساس آزمون فریدمن بین گویه

  .وجود ندارد تفاوت دستگاه اجرایی،
در دستگاه اجرایی  در حوزه اطالعات و ارتباطات به طور  اثربخشي داخلی مالی ها کنترلآیا  :چهارم سؤال

  است؟ افتهی استقرارمطلوب 
ها نتایج حاصل براساس آزمون تی استیودنت براي سوال چهارم  به شرح زیر با توجه به تجزیه و تحلیل داده

 .باشدمی
  یر اطالعات و ارتباطاتمتغت آزمون تی استیودن

  يمعنادار tمقدار   میانگین  تعداد  یرمتغ
  021/0 2.381 3.1590 58  اطالعات و ارتباطات

  

داري  یاز معنجزء اطالعات و ارتباطات  به مربوط هايگویهداري  یمعن شود یم مالحظهاز جدول باال چنین 
دار  یمعن شده محاسبهداري  یمعنهاي سنجه نبی تفاوت معنی بدینباشد  یم تر کوچک 0.05 آلفاي در سطح

هاي داخلی مالی اثربخش ها در حوزه اطالعات و ارتباطات، کنترلبراساس آزمون فریدمن بین گویه .باشدمی
  .در دستگاه اجرایی،  تفاوت وجود ندارد

مطلوب  طور به در دستگاه اجرایی در حوزه نظارت و کنترل اثربخشي داخلی مالی ها کنترلآیا  :پنجم سؤال
  است؟ افتهاستقرار ی

ها نتایج حاصل براساس آزمون تی استیودنت براي سوال پنجم به شرح زیر با توجه به تجزیه و تحلیل داده
  .باشدمی
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  یر نظارت و کنترلمتغآزمون تی استیودنت                                               
  يمعنادار tمقدار   میانگین  تعداد  یرمتغ

  000/0 5.940 3.4224 58  نظارت و کنترل
  

 درداري  یاز معنجزء نظارت و کنترل  به مربوط هايگویهداري  یمعن شود یم مالحظهاز جدول باال چنین 
دار  یمعن متوسطینه و گز شده محاسبهداري  یمعن بین تفاوت معنی بدینباشد  یم تر کوچک 0.05 آلفاي سطح

هاي داخلی مالی اثربخش در ها در حوزه نظارت و کنترل، کنترلمن بین گویهبراساس آزمون فرید .باشدمی
  .تفاوت وجود ندارد دستگاه اجرایی،

  
  هاي داخلی مالی آزمون فریدمن براي پنج جزءکنترل

  
  آزمون فریدمن براساس پنج جزء کنترل داخلی

  داري معنی  درجه آزادي  آمار کاي اسکوئر  تعداد
58  51.575  4  0.000  

  
  )فریدمن(تبه پنج عامل کنترل داخلی ر

  رتبه  ي داخلی مالی در دستگاه اجرایی مورد مطالعهها داخلی موجود در کنترل هاي کنترل پنج عامل مؤثر  در
  3.69  هاي کنترلی فعالیت

  3.66  نظارت
  3.18  محیط کنترلی

  2.45  اطالعات و ارتباطات
  2.02  ارزیابی ریسک

 0.05 آلفاي درسطح داريمعنی از باال عوامل براي شده محاسبه داريمعنی ،ددهمی نشان فوق جدول نتایج
اثرگذاري پنج عامل ارزیابی ریسک، نظارت، محیط کنترلی، اطالعات و  میزان بین لذا است کوچکتر

 تفاوتهاي داخلی مالی موجود در دستگاه اجرایی مورد مطالعه  هاي کنترلی  در کنترلارتباطات و فعالیت
-هاي داخلی مالی در خصوص متغیرهاي فعالیتتوان نتیجه گرفت، استقرار کنترلپس می .دارد وجود داریمعن

در در دستگاه اجرایی استقرار یافته اما در ) متوسط(هاي کنترلی، نظارت و محیط کنترلی به طور نسبی 
از استقرار ضعیفی  3خصوص متغیرهاي اطالعات و ارتباطات و ارزیابی ریسک به دلیل کسب رتبه زیر 

  ).ها از باال به پایین مرتب شده استرتبه( .باشدبرخوردار می
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  :آزمون فرض صفر و فرض مقابل براي عناصر کنترل هاي داخلی مالی
  :شوند صورت زیر تعریف می فرض صفر و فرض مقابل آن به

    : .تفاوت معناداري وجود ندارددستگاه اجرایی مورد مطالعه  در بین میزان استقرار پنج جزء کنترل داخلی،
    : .دستگاه اجرایی مورد مطالعه تفاوت معناداري وجود دارد بین میزان استقرار پنج جزء کنترل داخلی، در

  
درجه آزادي  4مقدار آماره مربع کی را با ها درخصوص پنج جزء کنترل داخلی، نتیجه تجزیه و تحلیل داده

  H0که نشان از رد شدن فرض شودمیرا با مقدار صفر مشاهده   P-Valueداري آزموننین سطح معنیو همچ
هاي داخلی از عدد توان بیان نمود که میانگین پنج متغیر کنترلبنابراین می .گرددتائید می H1 لذا فرضیه. اردد
داخلی در پنج حوزه از دیدگاه پاسخ  هايتوان گفت کنترلمی 3متفاوت بوده و با توجه به میانگین باالي  3

  .گویان استقرار یافته است
  

  گیرينتیجه
هاي داخلی مالی در پنج جزء مورد مطالعه توان دریافت کنترلهاي آماري میها و آزمونبا توجه به تحلیل داده

توان بیان نمود در یهاي داخلی مدر دستگاه اجرایی استقرار یافته است اما در پاسخ به مطلوبیت استقرار کنترل
بوده که اگر  3ها نزدیک به عدد اکثر موارد نتایج حاصله براساس میانگین کسب شده، نشانگر استقرار کنترل

هاي داخلی مالی در شود کنترلتوان نتیجه گرفت میدر نظر بگیریم می 5ها را عدد مطلوبیت استقرار کنترل
در نمودار زیر نمودار عملیاتی پژوهش . باشدل قبولی برخوردار نمیدستگاه اجرایی مورد مطالعه از مطلوبیت قاب

  .شودهاي داخلی مالی نشان داده میبراي پنج جزء کنترل
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  هاي داخلی مالیدالیل عدم استقرار مطلوب کنترل
قبولی  هاي داخلی مالی در دستگاه مورد مطالعه از استقرار مطلوب و قابلالذکر، کنترلبا توجه به مطالب فوق

دهندگان جامعه آماري عواملی بر براساس نتایج به دست آمده از پژوهش و طبق نظر پاسخ. باشدبرخوردار نمی
  .شودآن پرداخته میبه ها موثر بوده است که در ادامه عدم استقرار مطلوب کنترل

  محیط کنترلی
  .ت، تامین نگردیده استمنابع مورد نیاز براي تحقق اهداف مالی که توسط مدیران تدوین شده اس -
در چند سال اخیر نیز اقدامی درخصوص  هاي ابالغ شده داراي نارسایی بوده ونامهبرخی آئین -

 .اصالح و به روزرسانی آن صورت نگرفته است

تغییرات اساسی در بدنه کارکنان مجموعه اداري و مالی به دلیل خروج کارکنان با تجربه و ورود  -
  . عدم توانایی در پاسخگویی مناسب گردیده استکارکنان کم تجربه، موجب 

انگیزگی کارکنان شده عدم سنخیت حقوق کارکنان حوزه مالی با وظایف آنان موجب ایجاد بی -
  .است

  ارزیابی ریسک
هاي حوزه مالی گیران دستگاه مورد مطالعه نسبت به آسیبضعف در آگاهی مدیران و تصمیم -

 .نسبت به وظایف کارکنان حوزه مالی شده است موجب عدم درك صحیح بسیاري از آنان، 

هاي محوله به آنان مورد ساختار و سازمان مالی واحدهاي تابعه متناسب با افزایش حجم فعالیت -
 .بازنگري قرار نگرفته است

 .باشندکارکنان حوزه مالی با وظایف کنترل و نظارتی خود به طور کامل آشنا نمی -
  .باشندهاي نظارتی جهت انجام نظارت و حسابرسی مردد میاهتعدادي از مدیران از ورود دستگ -

  هاي کنترلیفعالیت
ترین میزان استقرار را به خود هایی که پایینهاي مالی درخصوص سنجهبسیاري از دستورالعمل -

 .انداند، قدیمی بوده و در چند سال اخیر به روزرسانی نشدهاختصاص داده
 .بینی نشده استهاي کنترلی موجود پیشح فعالیتتامین منابع مورد نیاز براي اصال -
هاي کنترلی از کارکنان اداري و مالی نسبت به وجود سامانه مناسب براي ارجاع معایب فعالیت -

 .باشندباشد، توجیه نمیاي میواحدهاي تابعه به مدیران و دستگاه مورد مطالعه به صورت دوره

  



    
  1396ماه فروردین  و چهار،سیشماره                                                     هاي مدیریت و حسابداري  ماهنامه پژوهش

١٢۴ 
 

  اطالعات و ارتباطات
 .افزارها موجود در حوزه مالی صورت نگرفته استاز جهت اصالح نرمتامین منابع مورد نی -
  .افزاري مطلوب براي ثبت و نگهداري اطالعات مالی در اماکن درآمدزا تهیه و ابالغ نشده استنرم -
 .انگیزگی در کارکنان به دلیل عدم قدردانی از خدمات شایسته آنان توسط مدیرانایجاد بی -

  کنترل و نظارت
 .اندالزم به مدیران نسبت به تجزیه و تحلیل گزارشات مالی ارائه نشدههاي آموزش -
  .باشدگیري مدیران تاثیرگذار نمیدر تصمیم) حسابداري نقدي تعدیل شده(گزارشات فعلی مالی  -

  
  پیشنهادات

تشکیل کارگروهی تخصصی و اتخاذ تدابیر مناسب در جهت آشنایی کارکنان مجموعه مالی  در  -
 .با وظایف کنترلی محولهدستگاه اجرایی 

تأمین کارکنان مورد نیاز شبکه مالی از طریق جذب کارکنان جدید و انتقال تجربه کارکنان باسابقه به  -
 .کارکنان تازه ورود

 .هاي موجود در شبکه مالی ها و دستورالعمل نامه روزرسانی آئین به -
اطالعات آنان نسبت به قوانین هاي آموزشی عرضی براي کارکنان مالی و بروزرسانی  برگزاري دوره -

 .و مقررات مالی
هاي داخلی در دستگاه اجرایی مورد مطالعه جهت بررسی و اصالح ایجاد کمیته بررسی کنترل -

 .هاي کم اثرکنترل

 .آموزش مدیران نسبت به وظایف کنترلی خود قبل انتصاب در پست مدیریت -

  یم و اصول مرتبط با حوزه مالی سازي مفاهنامه آموزشی با هدف آگاهتدوین انتشار فصل -
هاي بازبینی در میزان حقوق و مزایاي پرداختی به کارکنان حوزه مالی با توجه به حجم ماموریت -

 .باشدهایی که  تهدیدکننده شغلی آنان میمحوله آنان و آسیب

  
  منابع 
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