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Abstract
Effective internal control reduces the risk of asset loss and helps ensure that plan information 

is complete and accurate, financial statements are reliable and the plan's operations are 
conducted in accordance with the provisions of applicable laws and regulations. The purpose of 
this research is to review and rank factors influencing control environment in internal control 
systems in public sector in Kerman province. This is an analytical descriptive study including 
180 participants from public executive organizations. Research data was collected using a 
questionnaire. To test and analyse the hypotheses Pearson correlation, linear regression and 
Friedman ranking test were used in SPSS software. Findings indicate that the integrity and ethical 
values, commitment to competences, conducive leadership, organizational structure, delegation 
of authority and responsibility, human resources policy and practice, and the effective role of 
government internal supervision apparatus, are the factors influencing the control environment 
in internal control systems in public sector. Moreover integrity and observance of ethical values 
is the most influencing factor in control environment, requiring specific attention to improve 
the control environment.
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چکیده
اثربخشی کنترل های داخلی ریسک از دست رفتن دارایی ها را کاهش می دهد، اطمینان نسبت به اطالعات ارایه 
شده را باال برده و از تطابق عملیات با الزامات از پیش تعیین شده اطمینان حاصل می کند. هدف این مقاله بررسی و 
رتبه بندی عوامل مؤثر بر محیط کنترلی، به عنوان یکی از مهم ترین اجزای سیستم های کنترل داخلی در حسابرسی 
بخش عمومی می باشد. این مقاله از نوع توصیفی تحلیلی بوده و شامل 180 نفر از مدیران دستگاه های اجرایی استان 
کرمان در سال 1400 می باشد. اطالعات پژوهش با استفاده از پرسشنامه گردآوری و از روش های آماری توصیفی و 
استنباطی از قبیل آزمون همبستگی پیرسون، آزمون رگرسیون خطی ساده و آزمون رتبه بندی فریدمن1 جهت تحلیل 
استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که عوامل درستکاری و رعایت ارزش های اخالقی، صالحیت حرفه ای، 
مدیریت، ساختار سازمان، تفویض اختیار و مسئولیت، سیاست ها و روش های توسعه منابع انسانی و نظارت، از عوامل 
مؤثر بر محیط کنترلی در حسابرسی بخش عمومی می باشند. به عبارتی توجه و تقویت عوامل مؤثر بر محیط کنترلی 
به منظور حصول اطمینان از ارائه منصفانه و قابل قبول صورت های مالی، رعایت قوانین و مقررات مالی و محاسباتی، 
تحقق اهداف از پیش تعیین شده و حراست و استفاده بجا و مطلوب از اموال و دارایی ها، تقویت سیستم کنترل  داخلی 
در بخش عمومی و افزایش اطمینان بخشی حسابرسی را به دنبال خواهد داشت. همچنین بر اساس اولویت بندی 
عوامل مؤثر بر محیط کنترلی در بخش عمومی درستکاری و رعایت ارزش های اخالقی دارای بیشترین اهمیت است 

که در جهت تقویت محیط کنترلی باید به آن توجه ویژه کرد.

واژههایکلیدی: محیط کنترلی، سیستم کنترل داخلی، حسابرسی بخش عمومی.
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مقدمه
نیازمند  اهداف  جهت  در  حرکت  به  نسبت  معقول  اطمینان  کسب  به منظور  سازمانی  هر  در 
سیستم های کنترل داخلی هستیم. این امر به ویژه در سازمان های بخش عمومی که با منافع عموم 
جامعه سروکار دارند از اهمیت باالیی برخوردار است. در غیاب سیستم کنترل داخلی اثربخش تحقق 
اهداف و کمینه کردن رویدادهای غیرمنتظره بسیار مشکل خواهد بود. همچنین کنترل های داخلی 
مناسب باعث کارایی، کاهش ریسک و افزایش اعتمادپذیری صورت های مالی و اطمینان نسبت به 
رعایت قوانین و مقررات خواهد شد. بنابراین، شناسایی عوامل مؤثر بر سیستم های کنترل داخلی 
حائز اهمیتی ویژه است. کنترل داخلی، یک رویداد نیست، بلکه مجموعه ای از عملیات و فعالیت ها بر 
پایه ستانده است. در سامانه هایی که جهت رسیدن به اهداف نیاز به هماهنگی و همسویی فعالیت ها 
وجود دارد کنترل اجتناب ناپذیر است )چارچوب یکپارچه کنترل داخلی2، 1992(. با این مفهوم، 
کنترل داخلی کنترل مدیریت است تا به مدیران در انجام وظایف و دستیابی به اهداف کمک کند. 
لذا عامل کلیدی جهت دستیابی به هدف و کاهش مشکالت، اجرای مناسب کنترل داخلی است(

کرباسی یزدی، 1384(. کنترل های داخلی بخش مهمی از اداره یک سازمان است که شامل طرح ها، 
شیوه ها و روش های قابل اجرا برای رسیدن و دستیابی به وظایف، اهداف و مقاصد و به عبارت دیگر 

پشتیبانی از مدیریت بر مبنای عملکرد می باشد )عباس زاده و همکاران، 1390(.
مسئولیت پیشگیری و کشف تقلب و اشتباه در بخش عمومی بر عهده مدیران است. مدیران با 
استقرار کنترل های داخلی و به کارگیری مستمر سیستم های مناسب حسابداری این مسئولیت را 
ایفا می کنند )لین3 و همکاران، 2011(. کنترل داخلی فرایندی جامع و فراگیر است که به وسیله 
برنامه ریزی  احتمالی  خطرات  شناسایی  برای  و  می کند  پیدا  جریان  سازمان  کارکنان  و  مدیریت 
عمومی  اهداف  سازمان،  مأموریت های  اجرای  در  که  می کند  ایجاد  معقول  اطمینانی  و  می شود 
عملیات محقق خواهد شد و مسئولیت پاسخگویی و حساب دهی ایفا گردیده و حفاظت از منابع در 

مقابل آسیب و سوءاستفاده های احتمالی انجام می گیرد )صابری، 1388(.
 .)2009 )ایبنو4،  می شود  تعیین  کنترلی  محیط  به وسیله  سازمان  در  داخلی  کنترل  اثربخشی 
در حالی که محیط کنترلی در سازمان تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله درستکاری و رعایت 
مسئولیت،  و  اختیار  تفویض  سازمان،  ساختار  مدیریت،  حرفه ای،  صالحیت  اخالقی،  ارزش های 
سیاست ها و روش های توسعه منابع انسانی و نظارت می باشد )یودی5، 2010(. لذا الزم است در 

جهت تقویت و افزایش اثربخشی کنترل های داخلی در بخش عمومی به این عوامل توجه شود.
از این رو، هدف این پژوهش بررسی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر محیط کنترلی در سیستم های 
کنترل داخلی بخش عمومی در دستگاه های اجرایی استان کرمان می باشد. بدین منظور از هفت 
در   )2009( اطمینان بخشی27  و  حسابرسی  استانداردهای  بین المللی  هیئت  توسط  که  عامل 
 )2013. COSO( استاندارد بین المللی حسابرسی شماره 315 و چارچوب یکپارچه کنترل داخلی
رعایت  و  درستکاری   .1 از:  عبارتند  موارد  این  می شود.  استفاده  است  شده  داده  تشخیص  مؤثر 
و  اختیار  تفویض   .5 سازمان،  ساختار   .4 مدیریت،   .3 حرفه ای،  2. صالحیت  اخالقی،  ارزش های 
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مسئولیت، 6. سیاست ها و روش های توسعه منابع انسانی و 7. نظارت.
در ادامه، پیشینه نظری و تجربی پژوهش، روش شناسی پژوهش و یافته های پژوهش بیان می شود 

و در نهایت بر طبق یافته های پژوهش، نتیجه گیری و پیشنهادها مطرح می شود.

مبانینظریوتوسعهفرضیهها
محیطکنترلی

محیط کنترلی مجموعه ای از استانداردها، فرآیندها و ساختارهایی است که پایه و اساس تداوم 
سیستم کنترل داخلی در سازمان را تشکیل می دهد. بر طبق چارچوب کوزو پایه و اساس سیستم 
کنترل داخلی کارا، محیط کنترلی قوی است که این محیط در چارچوب یکپارچه کنترل داخلی 
اثبات تعهد به درستکاری و ارزش های  از؛  .2013( شامل 5 اصل می باشد که عبارتند   COSO(
صالحیت  مسئولیت ،  و  اختیار  تفویض  سازمان،  ساختار  عالی،  نظارت  مسئولیت  اعمال  اخالقی، 
حرفه ای و وادار کردن به حساب دهی است که از جمله عوامل مؤثر بر محیط کنترلی می باشند )مک  
نالی6، 2013(. محیط کنترلی مناسب باعث هماهنگی در سازمان می شود به گونه ای که افراد مختلف 
در سازمان بر اهمیت آن واقف می شوند. جوهره اصلی کنترل داخلی اثربخش ویژگی های اخالقی 
حاکم بر افراد در سازمان )کنترل های نرم7( است که توسط مدیریت تعیین می شوند. مدیریت ارشد 
نقش مهمی در ایجاد کنترل های مؤثر ایفا می کند. به گونه ای که اگر مدیریت ارشد بر این باور باشد 
که کنترل داخلی در سازمان از اهمیت باالیی برخوردار است، سایر کارکنان در سازمان نیز اهمیت 
آن را درک خواهند کرد. با این حال مسئولیت نظارت بر کنترل ها نه تنها بر عهده مدیریت ارشد، 
بلکه بر عهده همه کارکنان در سازمان است. در واقع کنترل وظیفه همه کارکنان است و هر فردی 
که در سازمان مسئولیت دارد باید با کنترل داخلی در سازمان هماهنگ شود )ریزالدی8، 2015(. 

با توجه به مطالعات پیشین، ایجاد محیط کنترلی مناسب برای اثربخشی عملیات سازمان ضروری 
است )بادارا و سعیدین9، 2013(. در همین راستا تئوفانیس10 و همکاران )2011( در تحقیقات خود 
دریافتند که محیط کنترلی مهم ترین بخش مدیریت سازمان است چرا که منعکس کننده سیاست ها 
و نگرش های مدیریت است. عالوه بر این آمادو و نیانگوا11 )2009( اظهار داشتند که محیط کنترلی 
بخش  سازمان های   )2006( تئودور12  می شود.  سازمان  در  متقلبانه  فعالیت های  کاهش  به  منجر 
ایجاد  نتیجه رسید که مدیریت مسئول  این  به  و  داد  قرار  بررسی  مورد  را  رومانی  عمومی کشور 
محیط کنترلی مؤثر از طریق وضع مقررات اخالق محور، حذف عوامل زمینه ساز رفتار نامناسب، 
کسب اطمینان از کارکنان و توسعه سطح صالحیت برای انجام وظایف کارکنان و همچنین مشخص 
کردن حوزه های کلیدی مسئولیت هر یک از کارکنان می باشد. عالوه بر این راموس13 )2004( نیز 
سیستم های کنترل داخلی را در ایاالت  متحده آمریکا در ارتباط با قانون ساربنز-آکسلی14 مورد 
بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که محیط کنترلی یک فعالیت ساختاری فراگیر است که 
بسیاری از فرآیندهای کسب وکار را تحت  تأثیر قرار می دهد و مؤثرترین عوامل بر آن مدیریت و 
ارزش های اخالقی در سازمان، نوع عملیات سازمان و صالحیت حرفه ای کارکنان می باشد. توماس 
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ایجاد  باعث  کنترلی  محیط  نبود  که  رسیدند  نتیجه  این  به  مطالعه ای  در   )2013( مترجین15  و 
فرصت هایی برای رفتار متقلبانه در سازمان می شود. در همین حال ریتینبرگ و سچویگر16 )2005( 
ابراز داشتند که محیط کنترلی شامل کارکنان و مدیریت می شود که روح حاکم بر سازمان را از 
طریق خط مشی، رفتار و حاکمیت مؤثر تعیین می کند. کوهن17 و همکاران )2000( در پژوهشی بر 
اهمیت حفاظت از محیط کنترلی در جهت اثربخشی سیستم کنترل داخلی سازمان تأکید کردند.

و  بیان  را  سازمان  یک  جو  کنترلی  محیط  است.  اثربخش  داخلی  کنترل  قلب  کنترلی  محیط 
تمام  برای  بنیادی  این عنصر  قرار می دهد.  تأثیر  را تحت  هوشیاری کنترلی کارکنان آن سازمان 
عناصر دیگر کنترل داخلی بوده و نظم و ســاختار سازمان را فراهم می سازد. باوجود اهمیت باالی 
شناسایی شده )هسکینز18، 1987 و باسو19 و همکاران، 1997( تأکید زیادی بر محیط کنترلی در 
چارچوب کوزو شده است. محیط کنترلی تأثیر نافذی بر ارزیابی ریسک، تدوین اهداف، فعالیت های 
کنترلی، سامانه های اطالعاتی و ارتباطی و فعالیت های پایشگری دارد )کوزو، 1994(. اجرای محیط 
کنترلی اثربخش بر مدیریت و ایجاد راهبری اثر می گذارد. همان طور که در ادبیات حرفه ای آمده 
است، روش های مدیریت نوین تغییر در فلسفه ی کنترل را به سمت اتکای بیشتر بر کنترل های 
غیر رسمی سوق می دهد که این امر انگیزه و رفتار کارکنان را متأثر می سازد. هوکز20 و همکاران 
تعریف می کنند.  به صورت عملیاتی سازی فرهنگ سازمانی  اندازه ای  تا  را  )1994( محیط کنترلی 
ازامل21 و همکاران )1997( کنترل درونی مربوط به موضوعات سازمانی را از طریق کاهش اثرگذاری 
در  مسئولیت  و  اختیار  ایجاد  بنابراین  یافتند.  نظم  خود  شکل  به  سرزده  مراتبی  سلسله  کنترل 
دست تعداد اندکی از کارکنان می تواند با کنترل از طریق تأکید بیشتر بر محیط کنترلی مطابقت 
داده شود. کوهن )2002( بر اهمیت محیط کنترلی با یافته های نظرسنجی از حسابرسان تصریح 
اثربخش  کنترل  جزء  مهم ترین  کارکنان  رفتار  برای  آن  مفهوم  و  سازمان  باالی  جو  که  می کند 
است. محیط کنترلی با مدیریت آغاز می شود که جو سازمانی را از طریق خط مشی ها، رفتارها و 
راهبری اثربخش تنظیم می کند )ریتنبرگ و همکاران، 2005(. اگر جو سازمانی که توسط مدیریت 
 ایجاد می شود ناپایدار باشد، احتمال وقوع گزارشگری مالی متقلبانه بیشتر است. کوزو بر اهمیت 
درستکاری مدیریت تأکید می کند. اثربخشی کنترل های داخلی نمی تواند به درستکاری و ارزش های 
اخالقی افرادی که کنترل ها را ایجاد، اجرا، و پایش می کنند منجر شود. درستکاری و ارزش های 
اخالقی عناصر ضروری محیط کنترلی هستند که بر طراحی، اجرا و پایشگری سایر عناصر کنترل 
داخلی اثر می گذارند )کوزو، 1994(. در نگاره )1(  شرح کلی از عوامل مؤثر بر محیط کنترلی آورده 

شده است.
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نگاره )1(- عوامل مؤثر بر محیط کنترلی در سیستم های کنترل داخلی بخش عمومی
تعریفعواملمؤثرردیف

درستکاری و رعایت 1
ارزش های اخالقی

اثربخشی کنترل  داخلی نمی تواند فراتر از صداقت و ارزش های اخالقی افرادی 
باشد که آن  را ایجاد، اداره و نظارت می کند. صداقت و ارزش های اخالقی محصول 
رعایت معیارهای اخالقی و رفتاری کارکنان، نحوه ارتباط آن ها و چگونگی تقویت 
این معیارها در عمل است. اجرای درستکاری و رعایت ارزش های اخالقی، شامل 
نمونه ای از اقدامات مدیریت برای از بین بردن یا کاهش انگیزه ها و وسوسه هایی 
است که ممکن است کارکنان را به سمت انجام اقدامات نامشخص، غیرقانونی یا 
غیراخالقی سوق دهد. درحالی که ارتباط با نهادهای سیاسی و اظهارات سیاسی 

ممکن است بر رعایت معیارهای اخالقی و رفتاری کارکنان تأثیرگذار باشد.

وظایف صالحیت حرفه ای2 انجام  برای  را  الزم  تخصص(  و  )دانش  مهارت های  و  علمی  شایستگی 
شغلی خود را داشته باشند.

مدیریت3

بر می گیرد.  در  را  از خصوصیات  مدیریت طیف وسیعی  عملکرد  نوع  و  فلسفه 
به عنوان مثال، نگرش و اقدامات مدیریتی در قبال گزارشگری مالی ممکن است 
حسابداری  اصول  از  تهاجمی  یا  محافظه کارانه  سیاست های  انتخاب  طریق  از 
آن ها  به وسیله  حسابداری  ارزیابی  که  محافظه کاری  و  وجدان  کاری  یا  موجود 

صورت می پذیرد، تجلی  یابد.

ساختار سازمان4
سازماندهی یک ساختار سازمانی مناسب شامل در نظر گرفتن زمینه های مهم 
ساختار  تناسب  است.  گزارشگری  مناسب  مسیر  و  مسئولیت  سازمان،  اقتدار 

سازمانی یک نهاد، تا حدودی به اندازه و ماهیت فعالیت های آن بستگی دارد.

تفویض اختیار و 5
مسئولیت

با  ارتباط  در  سیاست هایی  شامل  است  ممکن  مسئولیت  و  اختیار  تفویض 
برای  فعالیت های تجاری مناسب، دانش و تجربه کارکنان و منابع فراهم شده 
ارتباطاتی  و  سیاست ها  شامل  است  ممکن  این،  بر  عالوه  باشد.  وظایف  انجام 
جهن دستیابی به اطمینان از اینکه کلیه کارکنان اهداف واحد سازمان را درک 
می کنند و فهم اینکه که چگونه اقدامات فردی آن ها با هم مرتبط بوده و به آن ها 
در رسیدن به این اهداف کمک می کند. همچنین فهم اینکه چگونه و برای چه 

چیزی پاسخگو خواهند بود.

سیاست ها و روش های 6
توسعه منابع انسانی

سیاست ها و روش های توسعه منابع انسانی غالباً موضوعات مهمی را در رابطه با 
فهم کنترل داخلی نشان می دهد. به عنوان مثال، معیارهای استخدام افراد واجد 
شرایط ـ با تأکید بر سوابق تحصیلی، تجربه کار قبلی، رزومه گذشته و شواهد 
صحیح و رفتارهای اخالقی مناسبـ  نشانگر تعهد یک نهاد نسبت به افراد شایسته 
و قابل اعتماد است. خط مشی های آموزشی که وظایف و مسئولیت های آینده را 
با یکدیگر ارتباط می دهد و شامل شیوه هایی مانند آموزش مدارس و سمینارها 
هستند، که سطح عملکرد و رفتار مورد انتظار را نشان می دهند. ترفیع کارکنان که 
از طریق ارزیابی عملکرد دوره ای انجام می شود، تعهد نهاد را نسبت به پیشرفت 

کارکنان واجد شرایط به سطوح باالتر از مسئولیت قبلی شان را نشان می دهد.

نظارت7

کارایی کنترل داخلی در یک سازمان به طور قابل توجهی تحت تأثیر افرادی است 
که بر آن سازمان حکومت می کند و بر طبق قوانین و مقررات مسئولیت حفاظت 
از منابع سازمان را برعهده دارد و از دیگر مسئولیت های مرتبط با حاکمیت، نظارت 

بر طراحی و عملیات مؤثر رویه ها و فرآیند بررسی اثربخشی کنترل داخلی است.

International Federation of Accountants (IAASB, 2009)22 :منابع و مأخذ
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سیستمکنترلداخلیومدیریت
مدیران به منظور جلوگیری از احتمال وقوع سوء جریان، سوءاستفاده و تقلب در سازمان و انجام 
و  )آقایی  می کنند  اجرا  و  طرح ریزی  را  داخلی  کنترل های  سیستم  احسن،  نحو  به  خود  وظایف 
همکاران، 1394(. وجود سیستم کنترل داخلی مطلوب، کارایی واحد اقتصادی را افزایش و ریسک 
از دست رفتن دارایی ها را کاهش می دهد و همچنین، اطمینان معقولی نسبت به قابلیت اعتماد 
صورت های  مالی و رعایت قوانین و مقررات حاصل می نماید )محمدی، 1387(. زیرا مدیران به خوبی 
می دانند در نبود یک سیستم کنترل داخلی اثربخش، تحقق رسالت اصلی سازمان، حفظ سودآوری 
و به حداقل رساندن رویدادهای غیرمنتظره بسیار دشوار خواهد بود، در واقع وجود سیستم کنترل 
داخلی موجب می شود که مدیران نسبت به ارقام و اطالعات حسابداری اطمینان بیشتری داشته 
باشند و اعداد و اطالعات مذکور را مبنای تصمیمات خود قرار دهند و همچنین آن ها را مطمئن 
می سازد که سیستم و روش های صحیح مالی و اداری در داخل سازمان به طور کامل اجرا می شود 
)کمیته نظارت بر بانکداری بال23، 1998(. بنابراین سیستم کنترل داخلی قوی منجر به بهترین 
کیفیت گزارشگری مالی می شود. کیفیت کنترل داخلی موجب کاهش در هزینه سرمایه و مدیریت 
سود و همچنین منجر به افزایش شهرت و اعتبار و ایجاد ارزش برای سازمان خواهد شد )لی24، 
درک  را  سازمان  خارجی  و  داخلی  شرایط  سایرین  از  بهتر  بیشتر  کارایی  دارای  مدیران   .)2015

می کنند )دمیرجان25 و همکاران، 2013(.
با توجه به مطالعات پیشین، سیستم کنترل داخلی تحت  تأثیر اثربخشی مدیریت در سازمان ها 
قرار دارد. بر طبق تئوری مدیریت، اثربخشی مدیریت نتیجه دو عامل است: نوع مدیریت و میزان نفوذ 
مدیریت. درحالی که نوع مدیریت به طور مستقل تعیین می شود، ولی نفوذ مدیریت توسط سه عامل 
1( روابط مدیر- کارکنان، 2( نوع وظایف و 3( قدرت مدیران ایجاد می شود. روابط مدیر- کارکنان 
نشان دهنده سطح اعتماد کارکنان به مدیریت است. بنابراین مدیر قابل اعتماد وضعیت مطلوبی را 
ایجاد خواهد کرد. نوع وظایف، مسئولیتی است که توسط مدیریت به کارکنان واگذار می شود. واضح 
است که وظایف سازماندهی شده شرایط مطلوبی را نسبت به وظایف غیر سازماندهی شده ایجاد 
می کند. قدرت مدیریت میزان قدرت متعلق به مدیر برای هدایت کارکنان و نیز توانایی در پرداخت 
پاداش و مجازات کارکنان است. بنابراین مدیران قدرتمند موقعیت مطلوب تری در سازمان دارند 

که منجر به تقویت و اثربخشی سیستم کنترل داخلی در سازمان می شود )دونالدسون26، 2006(.
در  و هزینه سرمایه  داخلی  کنترل  بررسی ضعف  به  پژوهشی  در  و همکاران )2007(  اوگنوا27 
شرکت هایی که برای نخستین بار گزارش بخش 404 قانون ساربیز- آکسلی را به کمیته بورس اوراق 
بهادار ارائه می دادند، پرداختند. نتایج بیانگر این بود که وجود ضعف در کنترل های داخلی باعث 
کاهش کیفیت گزارشگری مالی در شرکت می شود. آشباغ28 و همکاران )2008( در مطالعه ای به 
بررسی اصالح ضعف های کنترل داخلی و تأثیر آن بر کیفیت اقالم تعهدی در ایاالت متحده آمریکا 
پرداختند. نتایج حاکی از این بود که وجود و الزام کنترل های داخلی طبق قانون کوزو و ساربنز - 
آکسلی باعث افزایش کیفیت گزارشگری مالی می شود. هاچ برگ29 و همکاران )2009( در ارزیابی 
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قانون ساربنز- آکسلی در شرکت های بخش عمومی آمریکا به این نتیجه رسیدند که وجود کنترل 
داخلی منجر به گزارشگری مالی قابل فهم، دقیق و صحیح می شود. این امر برای سرمایه گذاران و 

استفاده کنندگان حیاتی است و اعتماد آن ها را نسبت به گزارش های ارائه شده افزایش می دهد.
در  مالی  گزارشگری  بر  داخلی  کنترل های  تأثیر  چگونگی  بررسی  به   )2010( بتی30  و  آلتمور 
نیاز  اخیر  مالی  بحران های  که  کردند  گزارش  این گونه  را  خود  نتایج  پرداختند.  بیمه  شرکت های 
جامعه اقتصادی را به وجود یک قانون کنترل داخلی در بخش عمومی که از پشتوانه قانونی قوی 
برخوردار باشد آشکار می کند. پتروویست31 و همکاران )2011( به مطالعه علل گزارشگری مالی 
دوره  در  )موسسه های خیریه عمومی(  غیرانتفاعی  در بخش  داخلی  کنترل های  و ضعف  متقلبانه 
داخلی در بخش  اگر کنترل های  بود که  این  نشان دهنده  نتایج  پرداخت.  تا 2007  زمانی 1999 
اتکاپذیر  مالی  ارائه گزارش های  به  باشند منجر  تعبیه شده  به طور قوی  و  نباشند  عمومی ضعیف 
خواهد شد. لین و همکاران )2011( در پژوهشی به بررسی عملکرد حسابرسی داخلی شرکت در 
افشای ضعف های مادی بخش 404 قانون ساربنز- آکسلی، با استفاده از داده های 214 شرکت در 
ایاالت متحده آمریکا پرداختند. نتایج خود را این گونه بیان کردند که کارکنان صادق و شایسته در 
اعمال کنترل داخلی قوی بر گزارش دهی مالی به مدیریت کمک کرده و باعث کاهش مشکالت در 

اعمال کنترل های داخلی در شرکت می شوند.
کوچک  بیمارستان های  در  داخلی  کنترل  نظام  بررسی  به  پژوهشی  در   )2015( اوسیفیوه32 
مالکان  و  مدیران  نظر  از  که  داد  نشان  وی  پژوهش  نتایج  پرداخت.  جنوبی  آفریقای  متوسط  و 
امر ضروری است. سیالی33  تجاری یک  برای موفقیت  اثربخشی کنترل های داخلی  بیمارستان ها 
)2017( در پژوهشی به بررسی اثر کنترل های داخلی بر جمع آوری درآمد در سطح پنج بیمارستان 
شهر ناکارو در کشور کنیا پرداخت. نتایج پژوهش وی شواهدی مبنی بر اثرگذاری محیط کنترلی 

بر درآمد را نشان نداد.
کوو34 )2017( به بررسی اثر اجرای کنترل های داخلی و عملکرد مدیریت بر پاسخ گویی دولت های 
محلی در اندونزی پرداخت. نتایج پژوهش وی نشان داد که اجرای کنترل های داخلی بر پاسخ گویی 
مالی تأثیر دارد. همچنین، عملکرد مدیر بر پاسخ گویی مالی در دولت های محلی اندونزی تأثیر دارد. 
فرانسیس و ایمیت35 )2018( تأثیر سیستم کنترل داخلی بر مدیریت مؤثر بودجه دانشگاه ها در 
ایالت بیلیسا نیجریه را مورد بررسی قرار دادند و این گونه بیان کردند که معرفی روش های حسابرسی 
داخلی بر مدیریت منابع مالی در دانشگاه ها، ارائه امکانات زیربنایی کافی و مدیریت مناسب بودجه 

جهت دستیابی به اهداف دانشگاه از جمله مهم ترین راه حل ها برای مدیریت مؤثر بودجه است.
را  نقد  وجه  نگهداشت  و  ریسک  مدیریت  داخلی،  کنترل های  ابعاد   )2020( همکاران36  و  چن 
بررسی کردند. آنان دریافتند که شرکت هایی با کیفیت کنترل داخلی باالتر، دارای پول نقد غیرعادی 
شرکت های  براین،  افزون  نیست.  شرکتی  حاکمیت  کیفیت  تأثیر  تحت  اثر  این  و  هستند  کمتر 
احتمال سرمایه گذاری های  و  می دهند  افزایش  را  باالتر، سود سهام  داخلی  کنترل  کیفیت  دارای 
کارایی  در  داخلی  کنترل های  نقش   )2021( همکاران37  و  چن  همچنین،  می یابد.  افزایش  آنان 
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سرمایه گذاری را مورد واکاوی قرار دادند. نتایج پژوهش آنان حاکی از آن بود که کنترل های داخلی 
رابطه ی بین توانایی مدیریتی و سرمایه گذاری بیش از حد را مهار می کند اما رابطه ی بین توانایی 

مدیریتی و سرمایه گذاری کم را ارتقا می دهد.
باباجانی )1381( در مطالعه ای به بررسی مسئولیت پاسخگویی و کنترل های داخلی در بخش 
عمومی پرداخت. ایشان مفهوم مسئولیت پاسخگویی و اهمیت آن و ویژگی های اختصاصی ساختار و 
کنترل داخلی در بخش عمومی، اهداف کنترل های داخلی دولت را تشریح کرده و ارتباط مسئولیت 
پاسخگویی با ویژگی های اختصاصی کنترل های داخلی و ویژگی های محیط فعالیت های غیرانتفاعی 

مؤسسات مورد نظر را بیان نمود. 
ودیعی و کوچکی )1387( در مطالعه ای به بررسی ارزیابی اثربخشی نظام کنترل های داخلی از 
دیدگاه حسابرسان مستقل و تأثیر آن بر عملیات حسابرسی سازمان حسابرسی ایران پرداخت. نتایج 
تحقیق وی نشان داد که کنترل های داخلی در شرکت های مورد مطالعه اثربخش نبوده و بیش از 
8 دسته از عوامل بر روی کنترل های داخلی این شرکت ها، اثر منفی برجای می گذارند. زارعی و 
عبدی )1389( در پژوهشی به بررسی کنترل داخلی و مشکالت آن در بخش عمومی پرداختند. 
نتایج نشان دهنده این بود که آموزش های کارآمد و کاربردی برای کارکنان مالی، مقررات مربوط 
به کنترل های داخلی و نیروی انسانی متخصص و کارآمد سه شرط الزم برای اجرای کنترل داخلی 
مطلوب می باشد. عباس زاده و همکاران )1390( به بررسی ضرورت وجود کنترل داخلی در بخش 
عمومی پرداختند. نتایج بیانگر این بود که اگر سیستم کنترل داخلی به درستی طراحی و اجرا شود، 
را  گزارشگری بخش عمومی  و کیفیت  اطالعاتی می شود  کارایی سیستم های  و  باعث دقت عمل 
بهبود می بخشد. فروغی راد و تنانی )1392( در پژوهشی نقش کنترل داخلی بر بهبود حسابرسی 
یگان های تابعه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران را مورد بررسی قرار دادند. نتایج بیانگر 

وجود رابطه مستقیم بین کنترل داخلی و بهبود حسابرسی بود.
حضوری و همکاران )1394( به بررسی عوامل مؤثر بر بروز نارسایی در سیستم کنترل مالی در 
دستگاه های اجرایی پرداختند. نتایج حاکی از آن بود که عوامل انسانی، سیستم حسابداری دولتی 
و نارسایی قانونی در ایجاد ضعف در سیستم کنترل مالی دستگاه های اجرایی مؤثر هستند. حاجیها 
بااهمیت  ضعف  نقاط  بر  تأثیرگذار  عوامل  بررسی  به  پژوهشی  در   )1394( حسین نژاد  محمد  و 
کنترل داخلی پرداختند. نتایج بیانگر این بود که ضعف های بااهمیت موجود در گزارش حسابرس 
بررسی  به  مطالعه ای  در   )1394( همکاران  و  ملکیان  می پذیرد.  تأثیر  مالی  معیارهای  بعضی  از 
پرداختند.  غیرانتفاعی  مؤسسات  در  داخلی  کنترل  مشکالت  وجود  هشداردهنده  عالئم  شناسایی 
نتایج نشان دهنده این بود که پیچیدگی سازمانی، وجود کسری، حفظ تداوم فعالیت، سطح ریسک 
و کوچک بودن موسسه حسابرسی از عالئم بااهمیت وجود نقاط ضعف در سیستم کنترل داخلی 
نظام  ارزیابی  به  پژوهشی  در   ،)1395( همکاران  و  رضایی  می شود.  قلمداد  غیرانتفاعی  مؤسسات 
کنترل های داخلی مؤسسات غیرانتفاعی بر اساس چارچوب کوزو در بیمارستان های دولتی شیراز 
پرداختند. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که در نظام کنترل های داخلی بیمارستان ها و درمانگاه های 
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دولتی شیراز اجرای کنترل های داخلی شامل محیط کنترلی، ارزیابی خطر، فعالیت های کنترلی، 
اطالعات و ارتباطات و ارزیابی و نظارت به طور اثربخش عمل نمی کند.

احمدی و رهایی )1395( در مطالعه ای به بررسی نقش اجرای نظام نوین مالی در بهبود کنترل های 
علوم  دانشگاه  در  که  بود  این  نشان دهنده  نتایج  پرداختند.  اصفهان  پزشکی  علوم  دانشگاه  داخلی 
پزشکی اصفهان سیاست هایی ازجمله تشکیل واحد حسابرسی داخلی در جهت حمایت از کنترل های 
داخلی اثربخش طراحی و بکار گرفته شود. علیزاده  فروتقه و همکاران )1395( به مطالعه تأثیر اجرای 
دستورالعمل کنترل های داخلی بر سطح اعتماد استفاده کنندگان از صورت های مالی پرداختند. نتایج 
بیانگر این بود که تمامی عوامل و ابعاد مورد بررسی و در نهایت کل دستورالعمل کنترل های داخلی از 
دیدگاه استفاده کنندگان دارای تأثیر افزایشی )مثبت( بر اعتماد بوده و همچنین تمامی موارد مذکور 
داخلی  کنترل های  تأثیر  بررسی  به  پژوهشی  در   )1395( محمدی  و  بکلو  می باشند.  اهمیت  حائز 
بر تخلفات مالی دستگاه های اجرایی در استان آذربایجان غربی پرداختند. نتایج آزمون فرضیه های 
پژوهش نشان داد که هزینه استقرار کنترل داخلی و کلیه اجزای کنترل داخلی به جزء اطالعات و 
ارتباطات بر تخلفات مالی تأثیر دارد. برخوردار و همکاران )1400( به بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی 
حسابرسی داخلی و ارزیابی نقش این واحد در مدیریت ریسک و کنترل های داخلی بانک کشاورزی 
پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل استقالل حسابرسی داخلی، صالحیت حسابرسان داخلی، 
حمایت مدیریت از حسابرسی داخلی، اندازه حسابرسی داخلی و ارتباط حسابرسان داخلی و مستقل 
بر اثربخشی حسابرسی داخلی تأثیر مثبت معناداری دارند. هم چنین اثربخش بودن حسابرسی داخلی 
باعث بهبود کنترل های داخلی بانک می شوند اما بر بهبود مدیریت ریسک بانک تأثیر معناداری ندارد.
با توجه به پیشینه نظری و تجربی مطرح شده، فرضیه های پژوهش به صورت زیر بیان می شود:

فرضیه اول: درستکاری و رعایت ارزش های اخالقی کارکنان در بخش عمومی بر محیط کنترلی 
اثرگذار است.

فرضیه دوم: صالحیت حرفه ای کارکنان در بخش عمومی بر محیط کنترلی اثرگذار است.
فرضیه سوم: مدیریت در بخش عمومی بر محیط کنترلی اثرگذار است.

فرضیه چهارم: ساختار سازمان در بخش عمومی بر محیط کنترلی اثرگذار است.
فرضیه پنجم: تفویض اختیار و مسئولیت در بخش عمومی بر محیط کنترلی اثرگذار است.

بر محیط کنترلی  انسانی در بخش عمومی  فرضیه ششم: سیاست ها و روش های توسعه منابع 
اثرگذار است.

فرضیه هفتم: نظارت بر کارکنان در بخش عمومی بر محیط کنترلی اثرگذار است.

3-روششناسیپژوهش
است.  تحلیلی  توصیفی  داده ها  گرد آوری  حیث  از  و  کاربردی  هدف  لحاظ  از  حاضر  پژوهش 
همچنین روش گرد آوری اطالعات اولیه در این پژوهش ترکیبی از روش های تحقیق کتابخانه ای 
و میدانی است. در روش کتابخانه ای از طریق مطالعه، ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش چارچوبی 



 |       |146

پژوهشهایحسابرسیحرفهای
سالدوم |شمارههفتم|تابستان1401

ابزار پرسشنامه اطالعات مورد نیاز برای  مناسب برای موضوع فراهم و در روش میدانی از طریق 
آزمون فرضیه ها گردآوری شده است. در پرسشنامه ذکر شده از طیف لیکرت و گزینه های کاماًل 
مخالف، مخالف، نه موافق  و نه  مخالف، موافق و کاماًل موافق برای پاسخگویی استفاده شده است. 
قلمرو زمانی پژوهش سال 1400و قلمرو مکانی دستگاه های اجرایی استان کرمان است.41 سؤال 
پرسشنامه به گونه ای تنظیم شده که برای فرضیه اول 9 سؤال، فرضیه دوم 6 سؤال، فرضیه سوم 7 
سؤال، فرضیه چهارم 6 سؤال، فرضیه پنجم 4 سؤال، فرضیه ششم 6 سؤال و فرضیه هفتم 3 سؤال 

در نظر گرفته شده است.

ابزارگردآوریوروشتجزیهوتحلیلاطالعات
روایی،  تعیین  از پرسشنامه جمع آوری شده است که جهت  استفاده  با  داده ها  پژوهش  این  در 
سؤاالت پرسشنامه بر اساس چارچوب پژوهش بررسی و سپس به تأیید چند نفر از صاحب نظران 
دانشگاهی در این زمینه رسیده است. جهت سنجش پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده 
شده که مقدار آن برای هر گروه از سؤاالت در نگاره )2( نشان داده شده است. مقادیر موجود در 
 SPSS نرم افزار  توسط  داده ها  تجزیه وتحلیل  پرسشنامه می باشد.  اعتماد  قابلیت  بیانگر   )2( نگاره 
نسخه 16 صورت گرفته است. برای بررسی فرضیه های پژوهش با توجه به نرمال بودن داده ها از 

آزمون های پارامتریک در سطح اطمینان 99 درصد استفاده شده است.

نگاره )2(- سنجش پایایی هر گروه از سؤاالت
آلفای کرونباختعداد سؤاالتگروه سؤاالت

90/821درستکاری و رعایت ارزش های اخالقی
60/709صالحیت حرفه ای

70/718مدیریت
60/738ساختار سازمان

40/691تفویض اختیار و مسئولیت
60/759سیاست ها و روش های توسعه منابع انسانی

30/720نظارت
410/922مجموع سؤاالت

منبع: یافته های پژوهشگر

جامعهونمونهآماریپژوهش
شامل  را  میانی(  و  عالی  )مدیران  کرمان  استان  اجرایی  دستگاه های  مدیران  نظر  مورد  جامعه 
می شود. باتوجه به اینکه تعداد اعضای جامعه مشخص نیست برای محاسبه حجم نمونه در جامعه 
نا مشخص مطابق با پژوهش شمس الدینی و همکاران )1397( و نمازی و ابراهیمی )1396( از رابطه 
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)1( استفاده شد. 
رابطه)1(

رابطه )2(

با  برابر  انحراف معیار برای داده های طیف لیکرت 5  درجه ای، در رابطه )2(   ،δ در روابط فوق 
0/667 است )مؤمنی و فعال قیومی، 1389(. سطح خطا یا سطح معناداری برابر 0/01 در نظر گرفته  

شده است. با توجه به رابطه )1( حجم نمونه 170 تعیین شد.
از تعداد 300 پرسشنامه توزیع شده در سطح دستگاه های اجرایی استان کرمان تعداد 180 نفر 

نسبت به تکمیل و تحویل پرسشنامه اقدام نموده اند. 

4-یافتههایپژوهش
آمارتوصیفی

یافته های توصیفی حاصل از این پژوهش شامل میانگین در سطح معیار و سؤال، میانه، میانگین 
خطای استاندارد، بیشینه و کمینه است که در نگاره )3( ذیل ارائه شده است. 

نگاره )3(- نتایج آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

میانگین در متغیر
سطح معیار

میانگین در 
انحراف میانهسطح سؤال

کمینهبیشینهSEMمعیار

32/2773/586336/7410/5024516درستکاری و رعایت ارزش های اخالقی
21/9273/654234/6170/344309صالحیت حرفه ای

22/9783/282235/0300/374357مدیریت
19/6223/270194/7780/356306ساختار سازمان

12/6673/167133/4560/257204تفویض اختیار و مسئولیت
سیاست ها و روش های توسعه منابع 

23/3172/914236/7660/504408انسانی

10/2333/411112/8870/215153نظارت
منبع: یافته های پژوهشگر

دارای  کنترلی  محیط  در  حرفه ای  صالحیت  که  می دهد  نشان   )3( نگاره  از  حاصل  یافته های 
باالترین میانگین در سطح سؤال )3/654( و سیاست ها و روش های توسعه منابع انسانی در محیط 
کنترلی دارای کمترین میانگین در سطح سؤال )2/914( هستند. همچنین درستکاری و رعایت 
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نظارت در محیط  و  انحراف معیار )6/741(  باالترین  ارزش های اخالقی در محیط کنترلی دارای 
کنترلی دارای کمترین انحراف معیار )2/887( هستند.

آماراستنباطی
آزموننرمالبودندادهها

برای اطمینان از نرمال بودن داده ها، ضمن توجه به آمار توصیفی از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف 
)k-s( استفاده شد. 

نگاره )4(- نتایج نرمال بودن داده ها
مؤلفه هایافته ها
انحراف استاندارد2/50
0/71)k-s( کولموگروف- اسمیرنوف
سطح معناداری0/68

منبع: یافته های پژوهشگر
اسمیرنوف  کولموگروف-  آزمون  معناداری  سطح  می شود  مشاهده   )4( نگاره  در  که  همان طور 
داده های  بودن  نرمال  نشان دهنده  که  است  از 0/01  بیشتر  درصد  اطمینان 99  در سطح   )k-s(

پژوهش است. 
آزمونهمبستگی

برای بررسی وجود همبستگی بین متغیرهای پژوهش از آزمون پیرسون استفاده شده است که 
نتایج آن در نگاره )5( نشان داده شده است.

نگاره )5(- نتایج همبستگی متغیرهای پژوهش
1234567متغیرردیف

درستکاری و رعایت 1
1ارزش های اخالقی

1**0/72صالحیت حرفه ای2
10/37**0/46**0/43مدیریت3
1**0/62**0/51**0/48ساختار سازمان4
1**0/64**0/56**0/30**0/20تفویض اختیار و مسئولیت5

سیاست ها و روش های 6
1**0/65**0/61**0/44**0/26*0/17توسعه منابع انسانی

1**0/37**0/35**0/49**0/28**0/47**0/55نظارت7
منبع: یافته های پژوهشگر * معناداری در سطح 0/05 ** معناداری در سطح 0/01
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همان طور که در نگاره )5( مشاهده می شود متغیرهای پژوهش از همبستگی مطلوبی برخوردار 
از  وابسته همبستگی مثبت وجود داشته که حاکی  و  متغیرهای مستقل  بین  می باشد. همچنین 

رابطه معناداری بین آن ها است.
نتایج آزمون فرضیه ها

نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول که »درستکاری و رعایت ارزش های اخالقی کارکنان در بخش 
عمومی بر محیط کنترلی اثرگذار است« در نگاره )6( نشان داده شده است.

نگاره )6(- نتایج تأثیر درستکاری و ارزش های اخالقی بر محیط کنترلی
سطح معناداریآمارهtخطای استانداردضریبمتغیر

0/7190/19413/8010/000درستکاری و رعایت ارزش های اخالقی
0/514ضریب تعیین تعدیل شده0/517ضریب تعیین

F سطح معناداری190/478آماره F0/001
منبع: یافته های پژوهشگر

همان طور که در نگاره )6( مشاهده می شود، با توجه به آمارة F به دست آمده و سطح معناداری 
آن )0/001( می تـوان گفـت کـه در سـطح اطمینان 99 درصد فرضیه پژوهش معنادار است و 
رعایت  و  درستکاری  بنابراین  می باشد،   0/01 از  کمتر  اول  فرضیه  در  معناداری  سطح  همچنین 

ارزش های اخالقی در سیستم کنترل داخلی بخش عمومی عامل مؤثر بر محیط کنترلی است.

نگاره )7(- مقایسه رتبه بندی تأثیر درستکاری و رعایت ارزش های اخالقی بر محیط کنترلی

میانگین عوامل مؤثرردیف
رتبه

6/05ارتقاء و تنزل کارکنان بر اساس عملکرد آنان.1
5/61در نظر گرفتن پاداش جهت درستکاری و رعایت ارزش های اخالقی.2
5/28اطالع رسانی مناسب از پیامدهای نقض قوانین و مقررات رفتاری و اخالقی.3
4/93اخذ تعهد مبنی بر رعایت قوانین و مقررات رفتاری و اخالقی در محیط کار.4
4/83اطالع رسانی به مدیریت در موارد ضعف کنترل های داخلی در کوتاه ترین زمان ممکن.5
4/80ایجاد و تقویت زمینه درستکاری و رعایت ارزش های اخالقی توسط رئیس سازمان6

اعمال اقدامات سخت گیرانه علیه نقض قوانین و مقررات رفتاری و اخالقی توسط 7
4/60مدیریت سازمان.

4/51تحت فشار قرار ندادن کارکنان توسط مدیریت.8
4/38تدوین قوانین و مقررات رفتاری و اخالقی در بخش عمومی توسط دولت.9

Sig=0/000 df=8Chi= 73/146
مآخذ: یافته های پژوهشگر



 |       |150

پژوهشهایحسابرسیحرفهای
سالدوم |شمارههفتم|تابستان1401

با توجه به نگاره )7( آماره آزمون فریدمن در سطح 0/01 معنادار است، رتبه بندی عوامل تأثیرگذار 
درستکاری و رعایت ارزش های اخالقی در اثرگذاری بر محیط کنترلی در سیستم کنترل داخلی 
آنان  بر اساس عملکرد  ارتقاء و تنزل کارکنان  به عبارت دیگر  نبوده است.  بخش عمومی یکسان 
)6/05( بیشترین تأثیر و تدوین قوانین و مقررات رفتاری و اخالقی در بخش عمومی توسط دولت 

)4/38( کمترین تأثیر را داشته است.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم که »صالحیت حرفه ای کارکنان در بخش عمومی بر محیط 

کنترلی اثرگذار است« در نگاره )8( نشان داده شده است.

نگاره )8(- نتایج تأثیر صالحیت حرفه ای بر محیط کنترلی
سطح معناداریآماره tخطای استانداردضریبمتغیر

0/7350/26714/4640/000صالحیت حرفه ای 
0/538ضریب تعیین تعدیل شده0/540ضریب تعیین

F0/001  سطح معناداریF208/209 آماره
مآخذ: یافته های پژوهشگر

سطح  و  آمده  دست  به   F آمارة  به  توجه  با  می شود،  داده  نشان   )8( نگاره  در  که  همان طور 
معنادار  پژوهش  فرضیه  درصد   99 اطمینان  سطح  در  که  گفت  می توان   )0/001( آن  معناداری 
است، و همچنین سطح معناداری در فرضیه دوم کمتر از 0/01 می باشد، بنابراین صالحیت حرفه ای 

کارکنان در سیستم کنترل داخلی بخش عمومی عامل مؤثر بر محیط کنترلی است.

نگاره )9(- مقایسه رتبه بندی تأثیر صالحیت حرفه ای بر محیط کنترلی
میانگین رتبهعوامل مؤثرردیف

94/3آموزش های دوره ای جهت بهبود و حفظ مهارت، تخصص و توانایی کارکنان.1
86/3مشخص نمودن دانش، مهارت و تخصص مورد نیاز برای هر جایگاه شغلی.2
83/3تعیین جایگاه شغلی کارکنان بر اساس توانایی آنان.3
60/3کسب اطمینان از دانش، مهارت و تخصص کارکنان هنگام استخدام.4
07/3ارزیابی عملکرد کارکنان بر اساس عوامل عینی.5
70/2مدیران دولتی از دانش، مهارت و تخصص الزم برخوردار باشند.6

Sig=0/000 df=5Chi= 86/391
منبع: یافته های پژوهشگر

با توجه به نگاره )9( آماره آزمون فریدمن در سطح 0/01 معنادار است، رتبه بندی عوامل تأثیر گذار 
صالحیت حرفه ای در اثرگذاری بر محیط کنترلی در سیستم کنترل داخلی بخش عمومی یکسان 
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توانایی  و  تخصص  مهارت،  حفظ  و  بهبود  جهت  دوره ای  آموزش های  به عبارت دیگر  است.  نبوده 
کارکنان )3/94( بیشترین تأثیر و برخوردار بودن مدیران دولتی از دانش، مهارت و تخصص الزم 

)2/70( کمترین تأثیر را داشته است.
اثرگذار  کنترلی  بر محیط  عمومی  بخش  در  که »مدیریت  فرضیه سوم  آزمون  از  نتایج حاصل 

است« در نگاره )10( نشان داده شده است.

نگاره )10(- نتایج تأثیر مدیریت بر محیط کنترلی
سطح معناداریآمارهtخطای استانداردضریبمتغیر

0/7490/24815/7700/000مدیریت
0/558ضریب تعیین تعدیل شده0/561ضریب تعیین

F 227/316آمارهF 0/001سطح معناداری
منبع: یافته های پژوهشگر

همان طور که در نگاره )10( مشاهده می شود، با توجه به آمارة F به دست آمده و سطح معناداری 
و  است  معنادار  پژوهش  فرضیه  درصد   99 اطمینان  سطح  در  که  گفت  می تـوان   )0/001( آن 
در سیستم  مدیریت  بنابراین  می باشد،   0/01 از  کمتر  سوم  فرضیه  در  معناداری  همچنین سطح 

کنترل داخلی بخش عمومی عامل مؤثر بر محیط کنترلی است.

نگاره )11(- مقایسه رتبه بندی تأثیر مدیریت بر محیط کنترلی
میانگین رتبهعوامل مؤثرردیف

وجود حسابداری و بودجه بندی در سازمان در جهت کنترل فعالیت و ارزیابی 1
58/4عملکرد.

اعمال اقدامات الزم جهت محافظت از دارایی های سازمان و حفاظت از اطالعات 2
30/4توسط مدیریت.

91/3در نظر گرفتن خطرات احتمالی توسط مدیریت هنگام تصمیم گیری.3
89/3تکیه بر سیستم اطالعاتی سازمان برای بدست آوردن اطالعات عملیاتی سازمان.4
87/3تأکید بر نتایج بلند مدت در کنار نتایج کوتاه مدت.5
77/3توجه الزم توسط مدیریت به منابع انسانی سازمان.6
68/3ارتباط نزدیک مدیران سطوح باال با مدیران سطوح پایین.7

Sig=0/000 df=6Chi= 31/301
منبع: یافته های پژوهشگر

عوامل  رتبه بندی  است،  معنادار   0/01 سطح  در  فریدمن  آزمون  آماره   )11( نگاره  به  توجه  با 
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تأثیرگذار مدیریت در اثرگذاری بر محیط کنترلی در سیستم کنترل داخلی بخش عمومی یکسان 
نبوده است. به عبارت دیگر وجود حسابداری و بودجه بندی در سازمان در جهت کنترل فعالیت و 
ارزیابی عملکرد )4/58( بیشترین تأثیر و ارتباط نزدیک مدیران سطوح باال با مدیران سطوح پایین 

)3/68( کمترین تأثیر را داشته است.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم که »ساختار سازمان در بخش عمومی بر محیط کنترلی 

اثرگذار است« در نگاره )12( نشان داده شده است.

نگاره )12(- نتایج تأثیر ساختار سازمان بر محیط کنترلی
سطح معناداریآماره tخطای استانداردضریبمتغیر

0/8480/20915/7700/000ساختار سازمان
0/717ضریب تعیین تعدیل شده0/719ضریب تعیین

F 454/409آمارهF 0/001سطح معناداری
منبع: یافته های پژوهشگر

همان طور که در نگاره )12( مشاهده می شود، با توجه به آمارة F به دست آمده و سطح معناداری 
و  است،  معنادار  پژوهش  فرضیه  درصد  اطمینان 99  در سطح  کـه  گفت  می تـوان   )0/001( آن 
بنابراین ساختار سازمان در  از 0/01 می باشد،  همچنین سطح معناداری در فرضیه چهارم کمتر 

سیستم کنترل داخلی بخش عمومی عامل مؤثر بر محیط کنترلی است.

نگاره )13(- مقایسه رتبه بندی تأثیر ساختار سازمان بر محیط کنترلی
میانگین رتبهعوامل مؤثرردیف

81/3مشخص بودن وظایف تمامی کارکنان در سازمان.1
60/3مطابقت قوانین و مقررات با ساختار سازمان.2
60/3نعامل مناسب مدیریت سازمان های دولتی مختلف.3

همسو کردن ارزیابی و تغییرات مربوط به ساختار سازمانی و تغییرات 4
42/3استراتژیک محیطی.

36/3وجود زمان کافی جهت انجام وظایف مدیریت.5
22/3 درک کامل مدیریت از کنترل داخلی در سازمان.6

Sig=0/000 df=5Chi=14/670
منبع: یافته های پژوهشگر

عوامل  رتبه بندی  است،  معنادار   0/01 سطح  در  فریدمن  آزمون  آماره   )13( نگاره  به  توجه  با 
تأثیرگذار ایجاد ساختار سازمانی مناسب در اثرگذاری بر محیط کنترلی در سیستم کنترل داخلی 
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بخش عمومی یکسان نبوده است. به عبارت دیگر مشخص بودن وظایف تمامی کارکنان در سازمان 
)3/81( بیشترین تأثیر و درک کامل مدیریت از کنترل داخلی در سازمان )22 /3( کمترین تأثیر را 

داشته است.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم که » تفویض اختیار و مسئولیت در بخش عمومی بر محیط 

کنترلی اثرگذار است« در نگاره )14( نشان داده شده است.

نگاره )14(- نتایج تأثیر تفویض اختیار و مسئولیت بر محیط کنترلی
سطح معناداریآمارهtخطای استانداردضریبمتغیر

0/6980/39012/9890/000تفویض اختیار و مسئولیت
0/484ضریب تعیین تعدیل شده0/487ضریب تعیین

F 168/708آمارهF 0/001سطح معناداری
منبع: یافته های پژوهشگر

همان طور که در نگاره )14( مشاهده می شود، با توجه به آمارة F به دست آمده و سطح معناداری 
است،  معنادار  پژوهش  فرضیه  درصد   99 اطمینان  سـطح  در  کـه  گفـت  می تـوان   )0/001( آن 
و  اختیار  تفویض  بنابراین  می باشد،   0/01 از  کمتر  پنجم  فرضیه  در  معناداری  همچنین سطح  و 

مسئولیت کارکنان در سیستم کنترل داخلی بخش عمومی عامل مؤثر بر محیط کنترلی است.

نگاره )15(- مقایسه رتبه بندی تأثیر تفویض اختیار و مسئولیت بر محیط کنترلی
میانگین رتبهعوامل مؤثرردیف

2/70همخوانی قدرت و مسئولیت اعطا شده و کنترل داخلی سازمان.1
2/60درک مناسب کارمندان از قدرت و سطح اختیارات اعطا شده.2

بهره گیری از معیارهای موثر برای نظارت بر سطح اختیارات و 3
2/48مسئولیت های کارکنان.

2/22همخوانی مسئولیت و اختیارات با سطح توانایی های کارکنان.4
Sig=0/000 df=3Chi=19/580

منبع: یافته های پژوهشگر

عوامل  رتبه بندی  است،  معنادار   0/01 سطح  در  فریدمن  آزمون  آماره   )15( نگاره  به  توجه  با 
بر محیط کنترلی در سیستم کنترل داخلی بخش عمومی  اختیار و مسئولیت  تأثیرگذار تفویض 
یکسان نبوده است. به عبارت دیگر همخوانی قدرت و مسئولیت اعطا شده و کنترل داخلی سازمان 
 )2/ 22( کارکنان  توانایی های  با سطح  اختیارات  و  مسئولیت  همخوانی  و  تأثیر  بیشترین   )2/70(

کمترین تأثیر را داشته است.
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نتایج حاصل از آزمون فرضیه ششم که »سیاست ها و روش های توسعه منابع انسانی در بخش 
عمومی بر محیط کنترلی اثرگذار است« در نگاره )16( نشان داده شده است.

نگاره )16(- نتایج تأثیر سیاست ها و روش های توسعه منابع انسانی بر محیط کنترلی
سطح معناداریآمارهtخطای استانداردضریبمتغیر

0/7150/25913/6360/000سیاست ها و روش های توسعه منابع انسانی
0/508ضریب تعیین تعدیل شده0/511ضریب تعیین

F 185/948آمارهF 0/001سطح معناداری
منبع: یافته های پژوهشگر

همان طور که در نگاره )16( مشاهده می شود، با توجه به آمارة F به دست آمده و سطح معناداری 
و  است،  معنادار  پژوهش  فرضیه  درصد   99 اطمینان  سطح  در  کـه  گفت  می توان   )0/001( آن 
همچنین سطح معناداری در فرضیه ششم کمتر از 0/01 می باشد، بنابراین سیاست ها و روش های 

توسعه منابع انسانی در سیستم کنترل داخلی بخش عمومی عامل مؤثر بر محیط کنترلی است.

نگاره )17(- مقایسه رتبه بندی تأثیر سیاست ها و روش های توسعه منابع انسانی بر محیط کنترلی
میانگین رتبهعوامل مؤثرردیف

وجود یک برنامه جامع برای کارکنان جدید و یک برنامه آموزشی 1
84/3ثابت برای همه کارکنان.

فراهم آوری، راهنمایی، ارزیابی و آموزش مناسب در محیط کار 2
79/3به منظور اطمینان از صحت انجام کار و کاهش خطا.

70/3استفاده از ارزش های اخالقی در معیار ارزیابی عملکرد.3

حصول اطمینان از درک صحیح کارکنان نسبت به وظایف و انتظارات 4
49/3مدیریت.

25/3مناسب بودن سیاست ها و روش های استخدام در سازمان.5
92/2تناسب مزایا و عملکرد کارکنان.6

Sig=0/000 df=5Chi=42/345
منبع: یافته های پژوهشگر

عوامل  رتبه بندی  است،  معنادار   0/01 سطح  در  فریدمن  آزمون  آماره   )17( نگاره  به  توجه  با 
تأثیرگذار سیاست ها و روش های توسعه منابع انسانی بر محیط کنترلی در سیستم کنترل داخلی 
بخش عمومی یکسان نبوده است. به عبارت دیگر وجود یک برنامه جامع برای کارکنان جدید و یک 
برنامه آموزشی ثابت برای همه کارکنان )3/84( بیشترین تأثیر و تناسب مزایا و عملکرد کارکنان 
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)3/84( کمترین تأثیر را داشته است.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه هفتم که »نظارت در بخش عمومی بر محیط کنترلی اثرگذار است« 

در نگاره )18( نشان داده شده است.

نگاره )18(- نتایج تأثیر نظارت بر محیط کنترلی
سطح معناداریآماره tخطای استانداردضریبمتغیر

0/001 0/6460/49711/296 نظارت
0/414ضریب تعیین تعدیل شده0/417ضریب تعیین

F 127/514آمارهF 0/001سطح معناداری
منبع: یافته های پژوهشگر

همان طور که در نگاره )18( مشاهده می شود، با توجه به آمارة F به دست آمده و سطح معناداری 
و  است  معنادار  پژوهش  فرضیه  درصد   99 اطمینان  سـطح  در  که  گفت  می توان   )0/001( آن 
همچنین سطح معناداری در فرضیه هفتم کمتر از 0/01 می باشد، بنابراین وجود نظارت در سیستم 

کنترل داخلی بخش عمومی عامل مؤثر بر محیط کنترلی است.

نگاره )19(- مقایسه رتبه بندی تأثیر نظارت بر محیط کنترلی
میانگین رتبهعوامل مؤثرردیف

2/04عملکرد مستقل بخش بازرسی در انجام وظایف نظارتی.1
2/04وجود نظارت در سازمان.2
1/92وجود مکانیسم های هشدار هنگام تخطی از کنترل داخلی.3

Sig=0/221 df=2Chi=2/940
منبع: یافته های پژوهشگر

با توجه به نگاره )19( آماره آزمون فریدمن در سطح 0/01 معنادار نیست، بنابراین رتبه بندی 
بوده  بر محیط کنترلی در سیستم کنترل داخلی بخش عمومی یکسان  نظارت  تأثیرگذار  عوامل 
در  نظارت  وجود  نظارتی،  وظایف  انجام  در  بازرسی  بخش  مستقل  عملکرد  به عبارت دیگر،  است. 
سازمان و وجود مکانیسم های هشدار هنگام تخطی از کنترل داخلی تأثیر نسبتاً یکسانی بر محیط 

کنترلی در سیستم کنترل داخلی بخش عمومی داشته است.
اولویت بندی مؤلفه ها

برای اولویت بندی و تعیین تقدم و تأخر هریک از ابعاد مورد بررسی از آزمون فریدمن26 استفاده 
در  بر محیط کنترلی  مؤثر  مؤلفه های  از  برای هر یک  فریدمن  آزمون  یافته های  نگاره )20(  شد. 

سیستم کنترل داخلی بخش عمومی را نشان می دهد.
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نگاره )20(- یافته های آزمون فریدمن در رابطه با مؤلفه های مؤثر بر محیط کنترلی
سطح معناداریدرجه آزادیآماره خی دوتعدادمتغیر

180333/82290/000درستکاری و رعایت ارزش های اخالقی
180433/76200/000صالحیت حرفه ای کارکنان

180333/88240/000مدیریت
180556/70210/000ساختار سازمان

180803/101160/000تفویض اختیار و مسئولیت
180844/57210/000سیاست ها و روش های توسعه منابع انسانی

180123/65120/000نظارت
منبع: یافته های پژوهشگر

یافته های نگاره )20( نشان می دهد که سطح معناداری هر هفت مؤلفه مؤثر بر محیط کنترلی 
0/000 است. که نشان از رد شدن فرض صفر دارد. بنابراین مؤلفه های مؤثر بر محیط کنترلی مورد 
بر  از مؤلفه های مؤثر  اولویت هرکدام  نگاره )21(  اولویت های متفاوت است، که در  بررسی دارای 

محیط کنترلی نشان داده شده است.

نگاره )21(- اولویت بندی مؤلفه های مؤثر بر محیط کنترلی
رتبهمیانگین رتبهمتغیر

6/861درستکاری و رعایت ارزش های اخالقی
5/352مدیریت

4/733صالحیت حرفه ای
4/124ساختار سازمان

3/685تفویض اختیار و مسئولیت
1/956سیاست ها و روش های توسعه منابع انسانی

1/317نظارت
منبع: یافته های پژوهشگر

یافته های نگاره )21( نشان می دهد که در رتبه بندی مؤلفه های مؤثر بر محیط کنترلی در سیستم 
قرار دارد و  اول  اولویت  ارزش های اخالقی در  کنترل داخلی بخش عمومی، درستکاری و رعایت 
مدیریت در اولویت دوم، صالحیت حرفه ای در اولویت سوم، و ساختار سازمان در اولویت چهارم، و 
تفویض اختیار و مسئولیت در اولویت پنجم، و سیاست ها و روش های توسعه منابع انسانی و نظارت 

به ترتیب در اولویت های ششم و هفتم قرار دارد.
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بحثونتیجهگیری
هدف این پژوهش بررسی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر محیط کنترلی در حسابرسی بخش عمومی 
است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول تا هفتم پژوهش نشان می دهد که هفت عامل درستکاری و 
رعایت ارزش های اخالقی، صالحیت حرفه ای، مدیریت، ساختار سازمان، تفویض اختیار و مسئولیت، 
سیاست ها و روش های توسعه منابع انسانی و نظارت بر محیط کنترلی در بخش عمومی اثرگذار 
هستند. از بین عوامل مؤثر بر محیط کنترلی ساختار سازمان با ضریب تأثیر )0/848( بیشترین و 
نظارت با ضریب تأثیر )0/646( کمترین تأثیر را بر محیط کنترلی دارند و مدیریت با ضریب تأثیر 
با  تأثیر )0/735(، درستکاری و رعایت ارزش های اخالقی  با ضریب  )0/749(، صالحیت حرفه ای 
ضریب تأثیر )0/719(، سیاست ها و روش های توسعه منابع انسانی با ضریب تأثیر )0/715( و تفویض 
اختیار و مسئولیت با ضریب تأثیر )0/698( در جایگاه بعدی قرار دارند. با توجه به نتایج بدست 
آمده در تقویت محیط کنترلی در سیستم های کنترلی داخلی بخش عمومی می بایست به این هفت 
عوامل که از دیدگاه افراد مورد مطالعه از عوامل مؤثر بر محیط کنترلی می باشند توجه شود. به 
عبارتی توجه و تقویت عوامل مؤثر بر محیط کنترلی به منظور حصول اطمینان از ارائه منصفانه و 
قابل قبول صورت های مالی، رعایت قوانین و مقررات مالی و محاسباتی، تحقق اهداف از پیش تعیین 
شده و حراست و استفاده بجا و مطلوب از اموال و دارایی ها، تقویت سیستم کنترل  داخلی در بخش 

عمومی و افزایش اطمینان بخشی حسابرسی را به دنبال خواهد داشت.
هرچند طبق یافته ها مشخص شد که هفت عامل اثرگذار بر محیط کنترلی در محیط دستگاه های 
اجرایی مورد بررسی در این پژوهش نیز مهم تلقی می شوند،  اما رتبه بندی  منعکس شده در نگاره 
)21( نگاه عمیق تری به این عوامل دارد. از عوامل فوق، همان گونه که در نگاره )21( ذکر شده است 
عامل درستکاری و رعایت ارزش های اخالقی و عامل نظارت به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را 

بر محیط کنترلی دارند.
از  که  کرد  مطرح  را  احتمال  این  می توان  کنترلی  محیط  در  نظارت  کمتر  اهمیت  توجیه  در 
دست رفتن بخشی از اعتماد عمومی به سیستم های نظارتی در پی افشای اختالس های عمده در 
این مکانیسم در محیط کنترلی دستگاه های اجرایی  به  باعث نگرش منفی پاسخ دهندگان  کشور 
که  مکانیسمی  وزن  نمودن  منعکس  برای  و  توجیه  این  کنار  در  البته  است.  شده  عمومی  بخش 
احتماالً در نبود یا فساد مکانیسم های نظارتی بتواند بر محیط کنترلی اثرگذاری باالیی داشته باشد 
پاسخ دهندگان به نقش درستکاری و رعایت ارزش های اخالقی به عنوان مهم ترین عامل اثرگذار بر 

محیط کنترلی اشاره کرده اند.
پس از نظارت کمترین تأثیرگذاری بر محیط کنترلی را عامل سیاست ها و روش های توسعه منابع 
انسانی به خود اختصاص داده است. این یافته از آن جهت درخور توجه است که در حال حاضر 
تکیه  افراد  بر تخصص  که  آن  از  بیش  دولتی  احراز مسئولیت های  افراد جهت  استخدام  به منظور 
شود بر سایر مسائل تأکید می شود. البته مشاغل دولتی به تبع نوع مدیریت دولتی نیز بیش از آنکه 
حالت کارشناسی داشته باشد به سمت کارمندی )انجام کارهای یکنواخت و تکراری( گرایش دارند. 
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عدم توجه الزم به تخصص جهت استخدام در مشاغل دولتی احتماالً به این منجر شود که شاغلین 
به جای توصل به تخصص به منظور کسب درآمد مدنظر خود به سایر راه های کسب درآمد از شغل 

خود روی آورده و باعث ضعف محیط کنترلی شوند.
سومین عاملی که کمترین تأثیر را بر محیط کنترلی دارد تفویض اختیار و مسئولیت است. در 
حالتی که سیستم های نظارتی ضعیف عمل کرده و توجه چندانی به سیاست ها و روش های توسعه 
منابع انسانی نمی شود بدیهی است انتظار داشته باشیم تفویض اختیار بدون نظارت به افرادی که 

تخصص الزم را دارا نیستند با احتمال بیشتری به ضعف محیط کنترلی منجر شود.
ریزالدی  یافته های  با  که  است  مدیریت  یافته ها،  کنترلی طبق  محیط  بر  اثرگذار  عامل  دومین 
)2015( که بر اهمیت مدیریت در بهبود محیط کنترلی تأکید دارد سازگار است. به این صورت که 
مدیریت با توجه به اینکه مسئولیت یک سازمان را به طور مستقیم بر عهده دارد قادر است با احراز 
ویژگی های مثبت مدیریتی تأثیرگذاری مناسبی بر محیط کنترلی داشته باشد. پس از درستکاری 
و رعایت ارزش های اخالقی و مدیریت، صالحیت حرفه ای کارکنان و ساختار سازمان در رده های 

بعدی اهمیت در محیط کنترلی قرار می گیرد.
مقایسه نتایج فرضیات پژوهش با نتایج مطالعات نظری

نتایج حاصل از پژوهش با یافته های راموس )2004( که بیان می دارد؛ محیط کنترلی یک فعالیت 
ساختاری فراگیر است که بسیاری از فرآیندهای کسب وکار را تحت  تأثیر قرار می دهد و مؤثرترین 
عوامل بر آن مدیریت و ارزش های اخالقی در سازمان، نوع عملیات سازمان و صالحیت حرفه ای 
کارکنان می باشد و یافته های کوهن و همکاران )2000( که بر اهمیت حفاظت از محیط کنترلی 
در جهت اثربخشی سیستم کنترل داخلی سازمان تأکید می کند و یافته های مطالعه لین و همکاران 
)2011( که بیان می دارند؛  کارکنان صادق و شایسته در اعمال کنترل داخلی قوی بر گزارش دهی 
شرکت  در  داخلی  کنترل های  اعمال  در  مشکالت  کاهش  باعث  و  کرده  کمک  مدیریت  به  مالی 
می شوند و همچنین یافته های مطالعه زارعی و عبدی )1389( که آموزش های کارآمد و کاربردی 
برای کارکنان مالی، مقررات مربوط به کنترل های داخلی و نیروی انسانی متخصص و کارآمد سه 
شرط الزم برای اجرای کنترل داخلی مطلوب می داند و پژوهش حضوری و همکاران )1394( که 
انسانی، سیستم حسابداری دولتی و نارسایی قانونی را در ایجاد ضعف در سیستم کنترل  عوامل 
کنترلی  محیط  می دارد  بیان  که   )2010( یودی  پژوهش  نتایج  و همچنین  می داند،  مؤثر  داخلی 
در سازمان تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله درستکاری و رعایت ارزش های اخالقی، صالحیت 
حرفه ای، مدیریت، ساختار سازمان، تفویض اختیار و مسئولیت، سیاست ها و روش های توسعه منابع 
انسانی و نظارت می باشد، سازگار است. همان طور که از نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد محیط 
از هفت عاملی که توسط هیئت بین المللی استانداردهای حسابرسی و  کنترلی در بخش عمومی 
یکپارچه  بین المللی حسابرسی شماره 315 و چارچوب  استاندارد  اطمینان بخشی27 )2009( در 

کنترلی داخلی )COSO .2013( مؤثر تشخیص داده شده است تأثیر می پذیرد. 
پژوهش  این  در  بررسی  مورد  اجرایی  محیط  در  گردید  ذکر  نتایج  بخش  در  که  همان طور 
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پاسخ دهندگان هرچند هفت عامل معمول را بر محیط کنترلی تأثیرگذار می دادند اما وزن نظارت و 
سیاست ها و روش های توسعه منابع انسانی را کمتر از سایرین ارزیابی کرده اند. بنابراین الزم است 
دستگاه های اجرایی در صورت تمایل به داشتن محیط کنترلی مناسب به تقویت این موارد بپردازند. 
این حوزه در کوتاه  انتظار اصالحات مؤثر در  ایران  نبودن محیط دولتی  با توجه به چاالک  البته 
مدت دور از انتظار است. هرچند راهکارهایی که الزم است نه تنها به منظور رفع چنین ایراداتی که 
اصالح بسیاری از امور دولتی از جمله اقتصاد دولتی بر آن تأکید شود حرکت واقعی به سمت اقتصاد 

خصوصی و تکیه بر رقابت آزاد به عنوان اساس اصالح چنین اموری است.
با توجه به نتایج پژوهش، ضرورت توجه به عوامل مؤثر بر محیط کنترلی در سیستم های کنترل 
و  عمل  دقت  باعث  داخلی  کنترل  تقویت سیستم  زیرا  است،  اهمیت  حائز  عمومی  بخش  داخلی 
افزایش کارایی دستگاه های اجرایی خواهد شد. ازاین رو پیشنهاد می شود برای اجرای مناسب کنترل 
داخلی در دستگاه های اجرایی )بخش عمومی( در جهت اطمینان نسبی از دستیابی به هدف های 
پیش بینی شده، حسن اجرای فعالیت ها در کلیه زمینه ها و جلوگیری از هرگونه اختالس، تقلب و 
استفاده نادرست از منابع و دارایی ها، با تأکید بر عوامل مؤثر بر محیط کنترلی اقدام به طراحی و 

اجرای سامانه کنترل داخلی کنند.
با توجه به نتایج آزمون فریدمن و رتبه بندی عوامل مؤثر بر محیط کنترلی در سیستم کنترل 
عوامل؛  به  داخلی   کنترل  تقویت  برای  می شود  پیشنهاد  اجرایی  دستگاه های  کلیه  به  داخلی 
کارکنان  و صالحیت حرفه ای  مدیریت  کارکنان،  بین  در  اخالقی  ارزش های  رعایت  و  درستکاری 

توجه داشته باشند.
با توجه به نتایج پژوهش، در جهت انجام پژوهش های آتی پیشنهاداتی به شرح ذیل ارائه می شود؛

1- بررسی تمایل مدیران دستگاه های اجرایی نسبت به ارائه گزارش کنترل های داخلی
2- بررسی تأثیر افزایش کنترل های داخلی در راستای کاهش انگیزه سوءاستفاده مالی با در نظر 

گرفتن شرایط اقتصادی و تأمین نیازهای مادی افراد شاغل.
3- بررسی تأثیر ارائه گزارش کنترل داخلی بر کاهش سوء جریانات در دستگاه های اجرایی.

در  داخلی  کنترل  گزارش  بر  آنان  درستکاری  و  کارکنان  حرفه ای  صالحیت  تأثیر  بررسی   -4
دستگاه های اجرایی.

5- بررسی تأثیر تقویت کنترل داخلی بر تحقق مسئولیت پاسخگویی دستگاه های اجرایی.
در این پژوهش عوامل مؤثر بر محیط کنترلی در سیستم های کنترل داخلی بخش عمومی مورد 
بررسی قرار گرفت. اگرچه اعتقاد بر این است که پژوهش به اهداف خود دست یافته است و سؤال های 
پژوهش پاسخ داده شده اند؛ لیکن الزم است که نتایج آن با در نظر گرفتن برخی محدودیت ها تفسیر 
شوند. محدودیت اصلی این پژوهش، محدود بودن متغیرهای مورد مطالعه به تعدادی متغیر خاص 
و  است  بوده  پژوهش  این  در  پاسخ دهندگان  تعداد  و  پرسشنامه  از  استفاده  دوم  محدودیت  است. 
همچنین محدودیت های ذاتی کنترل های داخلی از جمله خطاهای انسانی، نادیده گرفتن کنترل های 
داخلی به وسیله مدیران، تبانی مدیران و کارکنان و فزونی منافع بر مخارج کنترل داخلی می تواند بر 
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طراحی و اجرای کنترل داخلی تأثیر داشته باشد که در این پژوهش امکان بررسی آن ها وجود نداشت. 
ازاین رو، امکان دارد این محدودیت ها بر یافته های پژوهش تأثیر داشته باشد.
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