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پیشگیری تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی استانهای منطقه ( : )1سمنان  ،تهران  ،البرز ،
قم  ،قزوین  ،مرکزی
* محسن دارایی
** حبیب اله دانایی
چکیده :
از آنجا که منابع انسانی از مهمترین سرمایه های هر سازمان بشمار می روند  ،بررسی و شناسایی عوامل
مرتب ط با این منابع که می توانند بر عملکرد سازمانی آنها موثر باشند  ،از اهمیت روزافزونی برخوردار
شده است .بر این اساس  ،این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر انگیزش حسابرسان دیوان
محاسبات منطقه ( ) 1و رابطه آن با کشف و پیشگیری تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی انجام شده
است .روش مورد استفاده روش پیمایشی بوده که مهمترین ابزار گردآوری در این روش پرسشنامه است
،که بر اساس  31سوال طراحی ودر جامعه آماری  229نفره  ،بین 161نفر با روش نمونهگیری طبقاتی (
در هر طبقه بصورت نمونهگیری تصادفی ساده) توزیع که 158پرسشنامه تکمیل و اعاده گردید.تجزیه و
تحلیل اطالعات بوسیله نرمافزارآماری SPSSو نمودارها توسط نرمافزار EXCELترسیم و حل معادالت
ساختاری توسط نرم افزار  AMOSبوده است.یافته های این پژوهش نشان میدهد بین عوامل موثر بر
انگیزش حسابرسان دیوان محاسبات منطقه ( )1و کشف و پیشگیری تخلفات مالی در دستگاههای
اجرایی رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.
باتوجه به نظر پاسخگویان با سطح پست سازمانی مختلف هر  5فرضیه مورد تایید قرار گرفتند.
واژه های کلیدی :
انگیزش  ،کیفیت زندگی کاری ،رضایت شغلی ،تخلفات مالی
*کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (گرایش مالی )– حسابرس ارشد دیوان محاسبات استان سمنان
mohsendaraei5595@yahoo.com

**استادیار گروه مدیریت و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
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 -1مقدمه
شناخت مسائل انگیزشی کارکنان جهت بهبود عملکرد و افزایش بهره وری سازمان بسیار حائز اهمیت است.
این مسئله مدیران را وادار و ناگزیر می سازد تا محیط درونی و بیرونی حاکم بر سازمان را به گونه ای شکل
دهند تا اهداف مناسب برای ارضای نیاز کارکنان را انتخاب کنند و برای ایجاد انگیزش در کارکنان خود
موفق باشند.اگر علل و یا عدم رضایت کارکنان نسبت به کارشان مشخص گردد ،می توان بمنظور بهبود
وارتقاء شرایط کار ونیز جلب رضایت بیشترآنها تالشهای اساسی تری انجام داد  .عواملی که موجب ایجاد
انگیزه در کارکنان و رفع نیازهای آنها می شود عامل موثری در رسیدن به هدف سازمان است.مدیران ،با
شناخت عالیق و انگیزه ها و هم چنین عواملی که باعث رضایت و یا نارضایتی کارکنان میشود و با ایجاد
تسهیالت و رفع نیازها ،می توانند کارکنان را به تالش بیشتر در جهت تحقق اهداف سازمان ترغیب و تشویق
نمایند.و بدین ترتیب کارآیی و ثمر بخشی کارکنان را افزایش دهند .
یکی از مشکالت دیوان محاسبات در نقاط مختلف کشورکم انگیزگی حسابرسان دیوان درجهت شناسایی و
برخورد قاطعانه با تخلفات مالی می باشد و از آنجائیکه راضی بودن حسابرسان دیوان کنترل بهتری نسبت
به حیف و میل مالی دولت میش ود ،لذا ضرورت انجام این تحقیق نظر به هرچه دقیقتر و کاراتر انجام شدن
وظایف دیوان محاسبات می باشد .با توجه به اهمیت موضوع و عدم وجود مطالعه ای برانگیزش حسابرسان
دیوان محاسبات در این زمینه ،در پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر انگیزش حسابرسان و رابطه آن با
کشف و پیشگیری تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی مورد بررسی قرار می گیرد تا بتوان براساس نتایج به
دست آمده ،در امر برنامه ریزی مناسب و درجهت افزایش انگیزش حسابرسان و کارکنان و همچنین درجهت
دست یابی هرچه بهتر به اهداف دیوان محاسبات گام برداشت .به این منظور  ،نخست به بیان مسئله و
پیشینه تحقیق پرداخته می شود  ،سپس فرضیه ها و روش پژوهش مورد بحث قرار می گیرد و در ادامه با
مشخص نمودن جامعه آماری با استفاده از روش های آماری مناسب فرضیه های پژوهش را آزمون نموده و
در پایان نیز تجزیه و تحلیل یافته ها و نتایج ارایه می شود .
 -2بیان مساله
پ ژوهشها نشان میدهد انگیزش کارکنان نیز با افزایش سطح روحیه و رضایت شغلی کارکنان فراهم می
آید اما برای افزایش روحیه و رضایت شغلی کارکنان الزم است به ارضای نیازهای آنان در محیط کار
توجه کنیم و فقط مدیرانی می توانند موجبات ارضای مراتب باالتر کارکنان تحت نظارت خود را فراهم
سازند که فضای روانی مناسب را در درون سازمان به وجود آورده باشند ( فرانک )78: 2112 ،
نظر به اینکه مسئله وجود نیروی انسانی کارآمد و خود انگیخته با اهمیت بوده و با توجه به اینکه هر نظام
و مجموعه ای سعی می کند برای رشد و توسعه خود و دستیابی به اهداف برنامه ریزی شده اش
بیشترین کارآیی را داشته باشد  ،میبایستی تالش مجدانه ای در راستای توجه به نیروی انسانی و انگیزه
های آنها  ،داشته باشند تا از پیامدهای نامطلوب ناشی از بی توجهی به نیروی انسانی دوری گزینند .زیرا
نقش و اهمیت نیروی انسانی در اجرای برنامه های سازمانها به قدری مهم و ارزشمند است که بسیاری از
اندیشمندان معتقدند که تفاوت بین کشور صنعتی و غیر صنعتی  ،تنها در کیفیت نیروی انسانی آنها
است (شولتز )65 :1389 ،بنابراین انگیزش و ارضاء نیازها در رسیدن به اهداف سازمانی به عنوان یکی از
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 -3پیشینه تحقیق
مروری بر تحقیقات انجام شده
در ایران درباره عوامل مؤثر بر انگیزش و تأثیر آنها بر نیروی انسانی تحقیقات زیادی انجام شده است این
تحقیقات معموالً بعنوان مقاله و یا پایان نامه های تحصیلی دانشگاههای کشور صورت گرفته است .
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شاخصهای اصلی و متغیرهای تاثیر گذار در موفقیت سازمانها است .ازاین روی تالش برای به حداقل
رساندن و برطرف کردن این مسائل انگیزشی و مشکالت بر سر راه اجتناب ناپذیر است (اسالوین 1385 ،
)111 :
انگیزش یکی از ساده ترین و درعین حال پیچیده ترین وظایف مدیریت است به این دلیل  ،ساده است
که مردم اصوال به رفتاری که احساس کنند پاداشی در پی دارد جذب و برانگیخته می شوند  .بنابراین
برانگیختن شخص نباید کار چندان سختی باشد  ،فقط باید مشخص کنید که شخص چه میخواهد  ،تا
بتوانید از آن به عنوان پاداش(انگیزه) استفاده کنید (طالب پور  )119 : 1381 ،اما درهمین مرحله است
که انگیزش پیچیده می شود اول اینکه آنچه را که یک نفر به عنوان پاداش مهم تلقی می کند  ،ممکن
است برای شخص دیگری مهم نباشد  .بااین حال  ،علیرغم پیچیدگی انگیزش  ،تردیدی نیست که
انگیزش اساس مدیریت است  .مدیر ان امور را به دست افراد دیگر انجام می دهند و در صورتی که نتوانند
به نحوی آنها را تشویق به کار کنند  ،در مدیریت موفق نخواهند شد  .بنابراین بهتر است که پیچیدگی
انگیزش را به عنوان یک واقعیت قبول کنیم و به تعمق در آن و بررسی انگیزش کارکنان بپردازیم (
اسمیت )25 : 2118 ،
برای هر مدیری در سازمان آگاهی از مسئله انگیزش کارکنان  ،که در واقع شناسایی و پی جویی علت و
سبب حرکت و رفتارهای اعضا و افراد سازمان است  ،مسئله اساسی می باشد  .کنکاش در مسئله انگیزش
 ،پاسخ چراهای رفتار آدمی است  ،چرا انسان در سازمان کار می کند ؟ چرا بعضی افراد بسیار فعال و
برخی کم کارند ؟ علت عالقه به شغل و بی عالقگی به کار چیست ؟ این سواالت و بسیاری دیگر همه با
موضوع انگیزش در ارتباط اند و پاسخ آنها در انگیزش و انگیزه های کارکنان خالصه می شود (هرگنهان ،
 )236 : 2111از این رو مدیران با احاطه به نحوه انگیزش کارکنان و انگیزه های آنان می توانند در تحقق
اهداف سازمان به کمک کارکنان به سهولت گام برداشته و در انجام سایر وظایف خود نیز موفق باشند .
از جمله سازمانهای مهم کشور دیوان محاسبات می باشد این سازمان با استناد به اصل  59و 55قانون
اساسی به کلیه حسابها ی وزارتخانه  ،موسسات  ،شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائی که به نحوی از
انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می
نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده
باشد  .ن ظر به نقش خطیر این سازمان پژوهش حاضر در جهت هرچه دقیقتر و کاراتر انجام شدن وظایف
این سازمان با شناسایی عوامل موثر بر انگیزش حسابرسان و رابطه آن با کشف و پیشگیری تخلفات مالی
در دستگاههای اجرایی پرداخته است .
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-3-1خانم سمیه همتی در سال تحصیلی  41-41در تحقیق خود به دنبال شناسایی نیازها و ارزیابی
تاثیر نیازها در انگیزش کارکنان امور اداری شرکت ملی گاز استان سمنان بوده است  .از تجزیه و تحلیل
اطالعات بر حجم نمونه  125نفری از کارکنان و نتایج حاصله مشخص گردید که ترکیب نیازهای شدید
کارکنان در مقطع زمانی انجام پژوهش نیاز به کسب موفقیت ،نیاز ایمنی ،نیاز به رشد و پیشرفت ،نیاز به
نظم ،نیازهای زیستی ،نیاز به استقالل و نیازهای اجتماعی بوده که با نادیده گرفته شدن این نیازها میزان
انگیزش کارکنان تقلیل یافته است .
 -3-4خانم رعنا قربانی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهر در سال  1341در مقاله خود به
بررسی نیازها و عوامل انگیزشی درونی و بیرونی بر عملکرد کارکنان دانشگاه ابهر با حجم نمونه  197نفری
پرداخت  .یافته ها نشان می دهد ،همبستگی معناداری میان کلیه متغییرهای انگیزه های درونی و عملکرد
کارکنان رده پایین ،میانی و باال وجود دارد .از سوی دیگر ،یافته ها نشان داد انگیزه مالی و شرایط و
امکانات مطلوب کاری بعنوان دو متغیر انگیزه بیرونی تأثیر معناداری بر عملکرد کارکنان رده پایین و رده
میانی داشته اما بر عملکرد کارکنان رده باال تأثیر معناداری ندارد .انگیزه دوره های آموزشی بر عملکرد
کارکنان رده پایین تأثیر نداشته اما بر عملکرد کارکنان رده میانی و رده باال تأثیر معناداری داشته است .با
توجه به اهمیت شناخت نوع انگیزه ها در راستای افزایش عملکرد و بهره وری نیروی انسانی ،بهبود کیفیت
پرداختی حقوق و مزایا (انگیزه بیرونی) و ایجاد بستر مناسب جهت موفقیت وشایستگی برای کارکنان
(انگیزه درونی) در اولویت می باشند.
 -3-3آقای علی رضا عاطفت دوست دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی دانشگاه تربیت مدرس
انگیزش کارکنان انلدهام-

تهران در تحقیق خود در تابستان  1384به بررسی میزان مصداق مدل ترکیبی
روزنبام در شرکت برق منطقه ای تهران پرداخته است  .طبق این مدل ،سه متغیر ترفیع ،حقوق و دستمزد
و عوامل مرتبط با ماهیت شغل برسطح انگیزش کارکنان تأثیر گذارند  .با حجم نمونه انتخابی شامل 351
نفر از کارمندان رسمی این شرکت  ،نتایج تحقیق نشان می دهد که هر سه متغیر مذکور بر انگیزش
کارکنان این شرکت تأثیر دارند اما تأثیر متغیرهای ارتقاء و عوامل مرتبط با ماهیت شغل بر انگیزش
کارکنان مستقیم می باشد اما تأثیر متغیر حقوق و دستمزد بر انگیزش کارکنا ن غیرمستقیم بوده و از
طریق متغیر عوامل مرتبط با ماهیت شغل می باشد  .برای توجیه این موضوع به بررسی سیستم کارراهه
منحصر به فرد در شرکت های ایرانی و مشکالت و مسائل عاملیت بین سازمان ها و سرپرستان آنها به
عنوان عامل اصلی وقوع این موضوع پرداخته شده است .
-3-1خانم زهرا موسوی شجاعی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز در پژوهش
خود به بررسی رابطه بین منبع کنترل مدیران با انگیزش شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی استان
آذربایجان شرقی در سال  88-84پرداخته است .با استفاده از حجم نمونه مورگان نمونه آماری برای
مدیران به تعداد  43نفر و برای کارکنان  326نفر تعیین شد .یافته های این پژوهش نشان میدهد چنانچه
مدیران در سازمانها دارای منبع کنترلی درونی باشند بر روی کارکنان تحت مدیریتی خود تاثیر مثبت
تری را خواهند گذاشت .همچنین بدلیل معکوس بودن رابطه بین منبع کنترل بیرونی مدیران با انگیزش
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-3-5ایمادا و هیراتا (ایمادا و هیراتا  ) 122 :2114،ساتو و سایرین (ساتو ،فوجیمارو و یاشیرو،
)175:2008در تحقیقات خود نشان داده اند که سازمانها به منظور حفظ نظام ارتقاء ارشد محور و اجتناب
از کاهش سطح انگیزش کارکنان ،نظام خودرا تعدیل می کنند تا مطابق با توسعه مهارتها  -و نه ارتقاء در
پست -دستمزدها را افزایش دهند .دستمزد و ارتقاء لزوماً با هم عجین نیستند  .به موازات پیشرفت در
سطح مهارتها با گذر زمان ،سطح دستمزدها هم افزایش می یابد .با این حال ،بهبود در سطح مهارتها لزوماً
به معنی ارتقاء عمودی در سمتهای سازمانی نیست  .هدف از افزایش حقوق  -که همزمان با ارتقاء سِمت
روی می دهد  -حفظ نظام ارتقاء براساس ارشدیت است  .با این حال تفکیک سطوح پستها و مهارتها باعث
تغییر در نظام پرسنلی به میزان قابل توجهی شده است  .اگر کارکنان احساس کنند که ارتقاء مشکل است
دست از پیگیری ارتقاء در شغل خود برداشته و به سمت بهبود مهارتهای خود گام بر خواهند داشت تا
بدین ترتیب دستمزدهای باالتری دریافت کنند.
این مطالعات همچنین نشان می دهد که سطح نسبی دستمزد و تجربیات فرد در مورد افزایش حقوق تأثیر
شگرفی بر روی انگیزش کارکنان دارند  .این یافته ها نشان می دهند که مشوق های مالی برای تشویق
کارکنان برای کار کردن ضروری اند .این مشوق ها برای جوانان انگیزاننده تر از مسن ترها هستند  .اگر
ارتقاء در شغلی سخت شود الزم است مسیرهای کارراهه ای جدید وضع شوند و از کارکنان خواسته شود
که دانش ها و مهارت های تخصصی الزم را کسب نموده و به طور کامل تخصص خود را بکار گیرند نه
اینکه به دنبال پیش رفت در سطوح مختلف سازمانی باشند (تاکاهاشی)12: 2009،
 -3-6بر اساس مطالعه ای که بر روی  1211نفر از کارکنان  52شرکت برتر از میان  1111شرکت
مجله فورچون بین سالهای  2116تا  ، 2118توسط موسسه تحقیقاتی سیروتا ( نیویورک) انجام شد ،
انگیزه پرسنل در شش ماهه اول به سرعت کاهش می یابد و در سالهای بعد نیز روحیه آنها بدتر خواهد
شد .این مشکل به اصول و مبانی مدیریت مربوط می شود .یعنی هم به سیاستها و رویه هایی که
شرکتها در مدیریت کردن نیروهایشان به کار می گیرند و هم به روابطی که مدیران به صورت فردی
برقرار می کنند .آنها به جای آنکه سعی کنند تا به کارکنان خود انگیزه بدهند ،باید از بی انگیزه شدن
کارکنان خود جلوگیری کنند.
(-3-7روزنبام ) 172: 2119 ،در تحقیقات خود نشان داده است که طبق نظریه تورنامنت دو نوع مشوق
که باعث تمایل کارکنان برای مشارکت در رقابت کار می شوند شامل افزایش دستمزد و ارتقاء هستند
طبق این نظریه ،اثربخشی این مشوق ها بستگی به وجود امنیت شغلی دارد یعنی فرصت های ارتقاء فقط
وقتی برانگیزاننده هستند که امنیت شغلی وجود داشته باشد در حالی که اگر استخدام موقت باشد سطح
دستمزد باعث انگیزش افراد می شود .به عبارت دیگر ارتقاء به عنوان مشوقی بلندمدت برای افراد با روابط
استخدامی دایمی با سازمان ،کارساز است درحالی که افزایش دستمزد وقتی که فرد به طور کوتاه مدت
استخدام می شود ،به عنوان عامل انگیزشی عمل می کند.
.
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شغلی کارکنان ،هر قدر مدیری دارای منبع کنترلی بیرونی باشد و بر اساس آن در سازمان رفتار نماید،
انگیزش شغلی کارکنان آن مدیر تقلیل و کاهش پیدا خواهد نمود.
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-3-8مافسون و نوویکی (به نقل از سلیمان نژاد ) 1379،اشنایدر ،فریند ،مک دونالد(به نقل از کدیور،
 )1382درتحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که بین منبع کنترل و عواملی مانند انگیزش و خود
تنظیمی در روی یک آزمودنی رابطه وجود دارد ولی چنانچه این عوامل هرکدام در روی یک آزمودنی بطور
جداگانه ای مورد مطالعه قرار گیرد رابطهای بین آن دو عامل وجود ندارد.
 -1سوالهای پژوهش
همان طور که گفته شد  ،هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر انگیزش حسابرسان دیوان
محاسبات منطقه ( ) 1و رابطه آن با کشف و پیشگیری تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی است برای
رسیدن به هدف اصلی پژوهش  ،سوالهای زیر طراحی شده است :
سوال اول  :آیا بهبود کیفیت زندگی حسابرسان دیوان محاسبات در ایجاد انگیزش  ،بر کشف و پیشگیری
از تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی تاثیر دارد ؟
سوال دوم  :آیا بازخورد مناسب به گزارشات تهیه شده توسط حسابرسان دیوان محاسبات در ایجاد
انگیزش  ،بر کشف و پیشگیری از تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی تاثیر دارد ؟
سوال سوم  :آیا رفتار و نحوه برخورد مدیران دیوان محاسبات با حسابرسان در ایجاد انگیزش  ،بر کشف و
پیشگیری از تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی تاثیر دارد ؟
سوال چهارم  :آیا تقسیم مناسب کاری بین حسابرسان دیوان محاسبات در ایجاد انگیزش  ،بر کشف و
پیشگیری از تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی تاثیر دارد ؟
سوال پنجم  :آیا انتصابات و ارتقاء شغلی بر اساس شایستگی حسابرسان دیوان محاسبات در ایجاد انگیزش
 ،برکشف و پیشگیری از تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی تاثیر دارد ؟

 -5فرضیات تحقیق
به منظور بررسی سوال اصلی این پژوهش پنج فرضیه به شرح زیر طراحی و آزمون شده است :
فرضیه اول  :بهبود کیفیت زندگی حسابرسان دیوان محاسبات در ایجاد انگیزش  ،برکشف و پیشگیری از
تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی تاثیر دارد.
فرضیه دوم  :بازخورد مناسب به گزارشات تهیه شده توسط حسابرسان دیوان محاسبات در ایجاد انگیزش ،
برکشف و پیشگیری از تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی تاثیر دارد.
فرضیه سوم  :رفتار و نحوه برخورد مدیران دیوان محاسبات با حسابرسان در ایجاد انگیزش  ،برکشف و
پیشگیری از تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی تاثیر دارد.
فرضیه چهارم  :تقسیم مناسب کاری بین حسابرسان دیوان محاسبات در ایجاد انگیزش  ،برکشف و
پیشگیری از تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی تاثیر دارد.
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 -6متغیر های تحقیق
 6-1متغیر مستقل :آن متغیری است که محقق تأثیر آن را بر سایر متغیرها مورد سنجش قرار می دهد.
در تحقیق حاضر متغیرهای مستقل شامل :
 بهبود کیفیت زندگی حسابرسان دیوان محاسبات بازخورد مناسب به گزارشات تهیه شده توسط حسابرسان دیوان محاسبات رفتار و نحوه برخورد مدیران دیوان محاسبات با حسابرسان تقسیم مناسب کاری بین حسابرسان دیوان محاسبات انتصابات و ارتقاء شغلی بر اساس شایستگی حسابرسان دیوان محاسبات 6-2متغیر وابسته :آن متغیری است که متغیر مستقل بر روی آن اثر می کند.
انگیزش ،کشف و پیشگیری از تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی متغیر وابسته تحقیق حاضر است.
 -7روش تحقیق
روشهای پژوهش درواقع ابزارهای دست یابی به واقعیت به شمار می روند .درهرپژوهش ،پژوهشگرتالش
می کند تا مناسب ترین روش را انتخاب کند و آن روشی است که دقیق تر از سایر روش های دیگر
قوانین واقعیت را کشف کرده و روابط موجود بین متغیرها را تبیین کند .بنابراین شناخت واقعیت های
موجود و پی بردن به روابط میان آنان مستلزم انتخاب روش تحقیق مناسب می باشد .درواقع می توان
گفت که اثربخشی یک کارپژوهشی ،موکول به انتخاب درست روش تحقیقی است که مناسب با آن نوع
خاص پژوهش باشد.
با عنایت به موضوع انتخابی ،این پژوهش به طور کلی پژوهش" توصیفی (غیرآزمایشی) " است که
موضوع آن بررسی روابط موجود بین متغیرها و ارائه پیشنهادهای کاربرد پذیر در عرصه عملی است .در
روش توصیفی محقق به " شناسایی عوامل موثر بر انگیزش حسابرسان دیوان محاسبات منطقه ( )1و
رابطه آن با کشف و پیشگیری تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی" پرداخته و پیشنهادات کاربردی ارائه
می گردد .در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده نمودیم که اطالعات بطور مستقیم از حسابرسان
،توسط پرسشنامه ()5گزینه ای طرح لیکرت بدست آمده ،میباشد.
 -8روشهای گردآوری اطالعات
در این تحقیق ،برای جمعآوری دادههای مورد نیاز از دو روش زیر استفاده شده است:
الف) مطالعات کتابخانهای (داده و اطالعاتی هستند که قبال تولید شده و قابل دسترسی هستند)
ب ) مطالعات میدانی:
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فرضیه پنجم  :انتصابات و ارتقاء شغلی بر اساس شایستگی حسابرسان دیوان محاسبات در ایجاد انگیزش ،
برکشف و پیشگیری از تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی تاثیر دارد.

111

112

دانش حسابرسی -سال چهاردهم – شماره  – 58بهار 49

شناسایی عوامل موثر بر انگیزش حسابرسان دیوان محاسبات منطقه ( )1و رابطه آن با کشف و پیشگیری تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی

داده هایی هستند که از قبل وجود نداشته و بایستی توسط محقق تهیه و ایجاد شوند .در این پژوهش
برای گردآوری اطالعات از نمونههای آماری از طریق پرسشنامه اقدام شده است ،پرسشنامه از نوع
پرسشنامه عادی بی نام و الزامات و مالحظات اخالقی در حد توان و استاندارد رعایت شده است .هر کدام
از سواالت پرسشنامه برای اندازهگیری یکی از فرضیات تحقیق تدوین شده است .برای گردآوری دادهها
در این پژوهش از یک پرسشنامه از نوع پرسشنامه عادی بینام و حاوی بخشهای زیر بوده است .
 -1مشخصات پاسخگویان شامل نام استانهای منطقه (1شامل استان قم  ،تهران ،مرکزی ،البرز ،قزوین،
سمنان)  ،جنسیت ( مرد ،زن) ،سن بر حسب سال ،سابقه خدمت براساس سال ،میزان تحصیالت ( دیپلم
و فوق دیپلم  ،لیسانس  ،فوق لیسانس و دکتری) ،سطح پست سازمانی(حسابرس،حسابرس
ارشد،سرحسابرس ،سرحسابرسارشد ،رئیساداره ،معاون ،مدیر کل) بوده است .
 -2سواالت پژوهش :پرسشنامه شامل  31سئوال در خصوص " عوامل موثر در ایجاد انگیزش حسابرسان
دیوان محاسبات بر کشف و پیشگیری از تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی " با انتخاب
گزینههای(خیلیکم ،کم  ،متوسط  ،زیاد  ،خیلیزیاد) بوده است .
-9جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری
جامعه آماری عبارت است از کلیه افراد  ،وقایع یا چیزهایی که محقق می خواهد به تحقیق در مورد آنها
بپردازد  ،بطوریکه حداقل در یک صفت مورد نظر مشترک باشند (سکاران  )1381 ،جامعهآماری در این
پژوهش شامل کلیه حسابرسان دیوان محاسبات منطقه یک شامل استانهای قم  ،تهران  ،مرکزی ،البرز،
قزوین ،سمنان که بالغ بر  229نفر بوده است .
در بسیاری از تحقیقهای علمی ،دسترسی به تمام اعضای جامعه ،کاری بسیار زمانبر و پرهزینه است .در
این شرایط ،نمونههایی از جامعه انتخاب میشود که بیانگر خصوصیات جامعه بوده و دسترسی به آن
مقرون به صرفه باشد ،صرف زمان کمتر از مزایای دیگر نمونهگیری است .نمونه عبارتست از تعدادی از
افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته و معرف جامعه بوده و از تجانس و همگونی با
افراد جامعه برخوردار باشند (حافظ نیا ،1385 ،ص.)121
روش انتخاب نمونههای آماری در این پژوهش ،با توجه به موضوع و ماهیت آن روش نمونهگیری طبقاتی
( در هر طبقه بصورت نمونهگیری تصادفی ساده) با تخصیص متناسب برای حسابرسان که طبقات شامل
استانهای منطقه یک میباشد که تعداد نمونهها از طریقفرمول کوکران بصورت

)Nt 2 p(1  p
)Nd 2  t 2 p(1  p
 158نفر حسابرس بصورت تصادفی انتخاب گردیدهاند.

n
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سمنان) توزیع گردید که 158پرسشنامه تکمیل و اعاده گردید .لذا نرخ بازگشت پرسشنامه 48/75درصد
بوده که درصد قابل قبول بوده که در جدول شماره  1آورده شده است .
جدول  :1محاسبه نمونه از طریق کوکران
فرمول محاسبه نمونه از طریق کوکران
N

تعداد جامعه

441

t2

tجدول

1196

d2

pحداکثر اختالف قابل قبول

4145

p

نسبت موفقیت در جامعه

415

(موفقیت اثربخشی انگیزش بر کشف و
پیشگیری از تخلف)
1-p

نسبت در شکست جامعه

n

نسبت نمونه به

415
158

-

68

جامعه
-14تعیین اعتبار و روایی پژوهش
در هر پژوهش علمی روایی و اعتبار وسیله اندازهگیری بسیار مهم است .به منظور شناسایی اینکه وسیله
اندازه گیری واقعاً بتواند خصیصه مورد نظر و نه متغیر دیگری را اندازهگیری نماید ،روایی پرسشنامه را
بدست می آوریم .وقتی خصوصیات فیزیکی اشیاء را اندازهگیری مینمائیم مساله و روایی چنان مهم
نیست ولی در تحقیق مسائل اجتماعی ورفتاری روایی ابزار اندازهگیری متغیرهای پژوهشی ،کار مهمی
است.
 -14-1روایی
مالک اصلی ارزشیابی ابزارهای اندازهگیری روایی است به منظور تعیین روایی پرسشنامه در اولویت پیش
آزمون انجام گرفته و در تهیه پرسشنامه از نظرات حسابرسان و خبرگان ذیربط عالوه بر نظرات اساتید
راهنما و مشاور بهرهگیری شده است.
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توضیح اینکه تعداد  161پرسشنامه بین نمونه آماری ( شامل استانهای قم  ،تهران مرکزی ،البرز ،قزوین،
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جهت بررسی روایی پژوهش از ضریب رتبهای اسپیرمن استفاده شده که در این پژوهش این میزان در
پرسشنامه برابر  1/873بدست آمده است که قابل قبول میباشد که در جدول شماره  2آورده شده است.
جدول : 2جدول ضریب همبستگی محاسبه شده رتبهای اسپیرمن دو نفر کارشناس خبره
کارشناس خبره دوم

کارشناس خبره اول

کارشناس

+4/873

1

کارشناس خبره اول

1

+4/873

کارشناس خبره دوم

 -14-4اعتبار پرسشنامه
پرسشنامه ای دارای اعتبار است که در صورت تکرار و بکارگیری مجدد ،به همان نتیجهای برساند که
در مرحله اول بدست آمده باشد .درجه اعتبار مربوط به ثبات یعنی حصول یک نتیجه بطور مکرر است.
اگر یک شی امروز اندازهگیری شود و مدتی بعد همان اندازهگیری صورت گیرد نتایج باید قریب به
همسانی باشد مگر آنکه در طی این مدت ،یک تغییر واقعی در شی صورت گرفته باشد .به منظور تعیین
اعتبار پرسشنامه تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ (  ) به شرح ذیل استفاده شده که با استفاده از نرم
افزار  SPSSو انجام محاسبات الزم ،ضریب آلفای پرسشنامه کل برابر 1/826بدست آمده است که
نشاندهنده اعتبار مطلوب و قابل قبول میباشد که در جدول شماره  3آورده شده است .
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Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

Cronbach's Alpha Based on Standardized
Items

N of Items

ضریب آلفای
کرونباخ

ضریب آلفای کرونباخ استاندارد شده

تعداد
سئواالت

کل
سئواالت

1/826

1/416

31

فرضیه 1

1/248

1/659

7

فرضیه 2

1/783

1/767

6

فرضیه 3

1/863

1/867

7

فرضیه 9

1/839

1/839

9

فرضیه 5

1/741

1/816

6

شرح

 -11روشهای تجزیه و تحلیل اطالعات:
در این پژوهش برای تجزیه وتحلیل اطالعات از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده
است .ابتدا در روش آمارتوصیفی برای هر یک از مشخصات پاسخگویان تحقیق ،جدولی حاوی فراوانی و
درصد مشخصات پاسخگویان تنظیم گردیده ،سپس آمارهای توصیفی مانند میانگین ،میانه ،نما (مد) و
انحراف معیار هر یک از مشخصات پاسخگویان محاسبه شده و سپس نمودار ستونی مربوط به درصد
فراوانی هر یک از مشخصات پاسخگویان محاسبه گردیده است.
برای رد یا اثبات هر فرضیه پژوهش از روش آمار استنباطی به روش آزمون  ، T-testضریب همسبتگی
پیرسون و همچنین برای نرمال بودن فرضیات از آزمون کلموگرف-اسمیرنف و جهت رتبهبندی فرضیات
از آزمون فریدمن و آزمون معادالت ساختاری استفاده شده است.
تجزیه و تحلیل اطالعات بوسیله نرمافزارآماری SPSSو نمودارها توسط نرمافزار EXCELترسیم و حل
معادالت ساختاری توسط نرم افزار  AMOSبوده است.
 -14تجزیه و تحلیل توصیفی اطالعات پاسخگویان :
الف) اطالعات توصیفی پاسخگویان به تفکیک محل خدمت در استانهای منطقه 1

شناسایی عوامل موثر بر انگیزش حسابرسان دیوان محاسبات منطقه ( )1و رابطه آن با کشف و پیشگیری تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی

جدول  :3جدول نتیجه محاسبه ضریب آلفای کرونباخ
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شناسایی عوامل موثر بر انگیزش حسابرسان دیوان محاسبات منطقه ( )1و رابطه آن با کشف و پیشگیری تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی

جدول فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان
Cumulative Percent

Valid Percent

Frequency

Percent

درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی معتبر درصد فراوانی

محل خدمت

فراوانی

15/4

15/4

15/4

41

قم

14/5

45/3

45/3

14

تهران

53/4

14/7

14/7

44

مرکزی

65/8

14/7

14/7

44

البرز

79/1

13/3

13/3

41

قزوین

144

44/9

44/9

33

سمنان

-

-

144

158

کل

Valid

در این تحقیق افراد از نظر محل خدمت به  6گروه تقسیم شدهاند که بیشترین فراوانی مربوط به
محل خدمت پاسخگویان ،استان تهران و کمترین محل خدمت پاسخگویان استانهای البرز و مرکزی
میباشد.
ب) اطالعات توصیفی پاسخگویان به تفکیک جنس
جدول فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان
Cumulative Percent

Valid
Percent

Percent

Frequency

درصد فراوانی

درصد

درصد

فراوانی

تجمعی

فراوانی معتبر

فراوانی

جنس

85/1

85/1

85/1

135

مرد

144

11/6

11/6

43

زن

-

-

144

158

کل

Valid

در این تحقیق افراد از نظر جنسیت به دو گروه تقسیم شدهاند که بیشترین درصد فراوانی مربوط
به جنسیت مرد با  85/9درصد و کمترین درصد فراوانی مربوط به جنسیت زن با 19/6درصد میباشد.
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جدول فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان
Cumulative
Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

درصد فراوانی

درصد

درصد

فراوانی

تجمعی

فراوانی معتبر

فراوانی

سن برحسب سال

31/7

31/7

31/7

55

45-35

94/1

57/7

57/7

91

36-15

7/6

7/6

7/6

14

16-53

144

144

158

کل

Valid

در این تحقیق افراد از نظر سن به  3گروه تقسیم شدهاند که بیشترین درصد فراوانی مربوط به
سنین  36-95ساله 57/7درصد و کمترین درصد فراوانی مربوط به سنین  96-53ساله با  7/6درصد
میباشد.
ت) اطالعات توصیفی پاسخگویان به میزان تحصیالت
جدول فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان
Cumulative
Percent

Valid
Percent

Percent

Frequency

درصد فراوانی

درصد

درصد

فراوانی

تجمعی

فراوانی

فراوانی

تحصیالت

معتبر
دیپلم و فوق

5/77

5/77

5/74

9

67/95

64/18

61/39

97

لیسانس

144

34/45

31/65

54

فوق لیسانس

-

144

98/73

156

جمع

-

-

1/47

4

عدم

-

-

144

158

دیپلم

پاسخگویی
کل

Valid

شناسایی عوامل موثر بر انگیزش حسابرسان دیوان محاسبات منطقه ( )1و رابطه آن با کشف و پیشگیری تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی

پ) اطالعات توصیفی پاسخگویان به تفکیک سن بر حسب سال
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شناسایی عوامل موثر بر انگیزش حسابرسان دیوان محاسبات منطقه ( )1و رابطه آن با کشف و پیشگیری تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی

در این تحقیق افراد از نظر مدرک تحصیلی به  3گروه تقسیم شدهاند که بیشترین درصد فراوانی
مربوط به مدرک لیسانس با 61/34درصد و کمترین درصد فراوانی مربوط به مدرک تحصیلی ،دیپلم و
فوقدیپلم 5/7درصد میباشد.
ث) اطالعات توصیفی پاسخگویان به تفکیک سطح پست سازمانی
جدول فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان
Cumulative
Percent

Valid
Percent

Percent

Frequency

درصد فراوانی

درصد

درصد

فراوانی

تجمعی

فراوانی

فراوانی

پست سازمانی

معتبر
18/1

18/1

18/1

49

حسابرس

53/8

35/1

35/1

56

حسابرس

76/6

44/8

44/8

36

سرحسابرس

86/1

9/5

9/5

15

سرحسابس

93/7

7/6

7/6

14

رئیس اداره

144

6/3

6 /3

14

معاون

144

144

158

کل

Valid

ارشد

ارشد

در این تحقیق افراد از نظر محل خدمت به  6گروه تقسیم شدهاند که بیشترین درصد فراوانی مربوط به
سطح پست سازمانی  ،حسابرسارشد با  35/9درصد و کمترین سطح پست سازمانی ،معاون با  6/3درصد
میباشد.
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Cumulative
Percent

Valid
Percent

Percent

Frequency

درصد فراوانی

درصد

درصد

فراوانی

تجمعی

فراوانی

فراوانی

سابقه خدمت

معتبر
38/7

38/7

38/7

61

1-14

83/6

11/9

11/9

71

11-44

144

15/8

15/8

41

41-34

-

144

99/1

156

جمع

-

-

4 /6

4

عدم

-

-

144

158

Valid

پاسخگویی
کل

در این تحقیق افراد از نظر سابقه خدمت به  3گروه تقسیم شدهاند که بیشترین درصد فراوانی مربوط به
سابقه خدمت  11-21ساله  99/4درصد و کمترین درصد فراوانی مربوط به سابقه خدمت  21-31ساله
با 15/8درصد میباشد.
-13آزمون نرمال بودن فرضیات :
قبل از انجام آزمون  t-testتک نمونهای برای فرضیات  1الی  ،5به عنوان پیش فرض ،آزمون ناپارامتری
کلموگرف – اسمیرنف 1جهت بررسی نرمال بودن فرضیات به شرح ذیل انجام شدهاست:
متغیر دارای توزیع نرمال است :

H0

متغیر دارای توزیع نرمال نیست:

H1

عدم تاثیر فرضیههای پژوهش :

H0

تاثیر فرضیههای پژوهش H1 :

با توجه به جدول شماره  9مقدار سطح احتمال محاسبه شده برای فرضیات داریم:

p  vbalue    0.05

سطح احتمال فرضیات  1الی 5

Kolmogorov-Smirnov

1

شناسایی عوامل موثر بر انگیزش حسابرسان دیوان محاسبات منطقه ( )1و رابطه آن با کشف و پیشگیری تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی

د) اطالعات توصیفی پاسخگویان به تفکیک سابقه خدمت بر حسب سال
جدول فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان

دانش حسابرسی -سال چهاردهم – شماره  – 58بهار 49

121

شناسایی عوامل موثر بر انگیزش حسابرسان دیوان محاسبات منطقه ( )1و رابطه آن با کشف و پیشگیری تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی

لذا فرض  در سطح  45درصد اطمینان برای فرضیات  1الی  5رد نشد .یعنی فرضیات  1الی
 5همگی دارای توزیع نرمال بوده و لذا از آزمون  t- testاستفاده شد .
جدول : 9آزمون نرمال بودن فرضیات
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

آزمون نرمال بودن فرضیات
شاخص

فرضیه

فرضیه

فرضیه

فرضیه

فرضیه

عنوان

پنجم

چهارم

سوم

دوم

اول

شاخص

158

158

158

158

158

تعداد

1/1431

1/4478

1/4894

3/7938

1/4169

میانگین

Mean

4/84491 4/75915 4/55945 4/63716 4/65563

انحراف

Std.
Deviation

N
Normal
Parametersa,b

معیار
1/344

1/513

1/316

1/416

1/716

4/168

4/17

4/53

4/141

4/641

مقدار

Kolmogorov-Smirnov Z

آماره
کلموگرف
اسمیرنف
سطح

)Asymp. Sig. (2-tailed

احتمال
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

 -11تحلیل داده های تحقیق(آزمون فرضیه ها)
در این پژوهش چنانچه متوسط (میانگین ) پاسخگویان به فرضیه به میزان بیش از متوسط
معتقد باشند ،فرض  رد و در غیر این صورت فعال فرض  را میپذیریم.

1

فرضیه :1
این فرضیه بوسیله سئواالت ( )1الی ( )7پرسشنامه شناسایی عوامل موثر بر انگیزش حسابرسان بیان
شده است  .برای آزمون فرضیه اول می توان فرضیه صفر و فرضیه مقابل را به صورت زیر بنویسیم:
بهبود کیفیت زندگی حسابرسان دیوان محاسبات در ایجاد انگیزش بر کشف و پیشگیری از تخلفات مالی
در دستگاههای اجرایی تاثیر ندارد  :
H0 :   3

 1امتیاز گزینه متوسط برابر  3میباشد.
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تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی تاثیر دارد1 :

H1 :   3

برای آزمون فرضیه اول از روش آمار استنباطی به روش آزمون  ، T-testضریب همسبتگی
پیرسون استفاده شده است .نتایج حاصل از برآورد فرضیه اول در جدولهای شماره  5و 6ارائه شده است
.رقم میانگین  9.1964بدست آمده در جدول شماره  5نشان میدهد پاسخگویان به فرضیه اول به میزان
بیش از متوسط 1معتقد هستند و مقدار میانگین اختالف در جدول آزمون  T-testمابین حد پایین و حد
باال قرارگرفته است  ،با توجه به اطالعات جدول در خصوص فرضیه داریمp  value    0.05 :

بنابراین فرض صفر با احتمال  45درصد اطمینان ،رد گردید و لذا نتیجه گیری شد با احتمال  45درصد
اطمینان به نظر پاسخگویان با سطح پست سازمانی مختلف (حسابرس ،حسابرس ارشد ،سرحسابرس،
سرحسابرسارشد ،رئیساداره ،معاون ،مدیر کل) ،بهبود کیفیت زندگی حسابرسان دیوان محاسبات در
ایجاد انگیزش بر کشف و پیشگیری از تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی تاثیر دارد.

 -1امتیاز گزینه متوسط برابر  3میباشد.

شناسایی عوامل موثر بر انگیزش حسابرسان دیوان محاسبات منطقه ( )1و رابطه آن با کشف و پیشگیری تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی

بهبود کیفیت زندگی حسابرسان دیوان محاسبات در ایجاد انگیزش بر کشف و پیشگیری از

141
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شناسایی عوامل موثر بر انگیزش حسابرسان دیوان محاسبات منطقه ( )1و رابطه آن با کشف و پیشگیری تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی

جدول  :5آمار توصیفی ( فرضیه اول )
One-Sample Statistics

خالصه آمارهای توصیفی
شرح

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error
Mean

تعداد

میانگین

انحراف معیار

انحراف

158

4.0469

.80291

استاندارد از
میانگین
فرضیه اول

.06388

جدول  : 6آزمون ( T-testفرضیه اول)
One-Sample Test
آزمون فرضیه برابری میانگین یک جامعه t-test -
95% Confidence Interval of the
Difference

Test Value = 3
Mean
Difference

Sig.
)(2-tailed

df

t

فاصله اطمینان  95درصدی برای
اختالف میانگین
Upper

Lower

حد باال

حد پایین

میانگیناختالف

1/1734

4/9447

1/41687

سطح

درجه

احتمال

آزادی

4/444

157

مقدار t

16/389

فرضیه :4
این فرضیه بوسیله سئواالت ( )8الی ( )13پرسشنامه شناسایی عوامل موثر بر انگیزش حسابرسان بیان
شده است  .برای آزمون فرضیه دوم می توان فرضیه صفر و فرضیه مقابل را به صورت زیر نوشت :
بازخورد مناسب به گزارشات تهیه شده توسط حسابرسان دیوان محاسبات در ایجاد انگیزش بر
کشف و پیشگیری از تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی تاثیر ندارد :
H0 :   3
بازخورد مناسب به گزارشات تهیه شده توسط حسابرسان دیوان محاسبات در ایجاد انگیزش بر

کشف و پیشگیری از تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی تاثیر دارد1 :

H1 :   3
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پیرسون استفاده شده است .نتایج حاصل از برآورد فرضیه دوم در جدولهای شماره  7و 8ارائه شده است
.رقم میانگین  3.7438بدست آمده در جدول شماره  7نشان میدهد پاسخگویان به فرضیه دوم به میزان
بیش از متوسط 1معتقد هستند و مقدار میانگین اختالف در جدول آزمون  T-testمابین حد پایین و حد
باال قرارگرفته است  ،با توجه به اطالعات جدول در خصوص فرضیه داریمp  value    0.05 :

بنابراین فرض صفر با احتمال  45درصد اطمینان ،رد گردید و لذا نتیجه گیری شد با احتمال  45درصد
اطمینان به نظر پاسخگویان با سطح پست سازمانی مختلف (حسابرس ،حسابرس ارشد ،سرحسابرس،
سرحسابرسارشد ،رئیساداره ،معاون ،مدیر کل) ،بازخورد مناسب به گزارشات تهیه شده توسط
حسابرسان دیوان محاسب ات در ایجاد انگیزش بر کشف و پیشگیری از تخلفات مالی در دستگاههای
اجرایی تاثیر دارد.
جدول  :7آمار توصیفی ( فرضیه دوم )
One-Sample Statistics

خالصه آمارهای توصیفی
شرح

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error
Mean

تعداد

میانگین

انحراف معیار

انحراف

158

3.7938

.75915

استاندارد از
میانگین
فرضیه دوم

 -1امتیاز گزینه متوسط برابر  3میباشد.

.06039

شناسایی عوامل موثر بر انگیزش حسابرسان دیوان محاسبات منطقه ( )1و رابطه آن با کشف و پیشگیری تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی

برای آزمون فرضیه دوم از روش آمار استنباطی به روش آزمون  ، T-testضریب همسبتگی
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شناسایی عوامل موثر بر انگیزش حسابرسان دیوان محاسبات منطقه ( )1و رابطه آن با کشف و پیشگیری تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی

جدول  :8آزمون ( T-testفرضیه دوم)
One-Sample Test
آزمون فرضیه برابری میانگین یک جامعه t-test -
95% Confidence Interval of the
Difference

Test Value = 3
Mean
Difference

Sig.
)(2-tailed

df

t

فاصله اطمینان  95درصدی برای
اختالف میانگین
Upper

Lower

حد باال

حد پایین

میانگیناختالف

4/9131

4/6715

4/79378

سطح

درجه

احتمال

آزادی

4/444

157

مقدار t

13/113

فرضیه :3
این فرضیه بوسیله سئواالت ( )19الی ( )21پرسشنامه شناسایی عوامل موثر بر انگیزش
حسابرسان بیان شده است  .برای آزمون فرضیه سوم می توان فرضیه صفر و فرضیه مقابل را به صورت
زیر بنویسیم:
رفتار و نحوه برخورد مدیران دیوان محاسبات با حسابرسان در ایجاد انگیزش بر کشف و
پیشگیری از تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی تاثیر ندارد : .
H0 :   3
رفتار و نحوه برخورد مدیران دیوان محاسبات با حسابرسان در ایجاد انگیزش بر کشف و

پیشگیری از تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی تاثیر دارد1 :

H1 :   3

برای آزمون فرضیه سوم از روش آمار استنباطی به روش آزمون  ، T-testضریب همسبتگی
پیرسون استفاده شده است .نتایج حاصل از برآورد فرضیه سوم در جدولهای شماره  4و 11ارائه شده
است .رقم میانگین  9.2842بدست آمده در جدول شماره  4نشان میدهد پاسخگویان به فرضیه سوم به
میزان بیش از متوسط 1معتقد هستند و مقدار میانگین اختالف در جدول آزمون  T-testمابین حد
پایین و حد باال قرارگرفته است  ،با توجه به اطالعات جدول در خصوص فرضیه داریم:
p  value    0.05

 -1امتیاز گزینه متوسط برابر  3میباشد.
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اطمینان به نظر پاسخگویان با سطح پست سازمانی مختلف (حسابرس ،حسابرس ارشد ،سرحسابرس،
سرحسابرسارشد ،رئیساداره ،معاون ،مدیر کل) ،رفتار و نحوه برخورد مدیران دیوان محاسبات با
حسابرسان در ایجاد انگیزش بر کشف و پیشگیری از تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی تاثیر دارد.
جدول  :4آمار توصیفی ( فرضیه سوم )
One-Sample Statistics

خالصه آمارهای توصیفی
N

Mean

Std.
Deviation

Std.
Error
Mean

تعداد

میانگین

انحراف معیار

انحراف

158

4.2892

.55905

شرح

استاندارد
از میانگین
فرضیه

.04448

سوم
جدول  :11آزمون ( T-testفرضیه سوم)
One-Sample Test
آزمون فرضیه برابری میانگین یک جامعه t-test -
95% Confidence
Interval of the
Difference

Test Value = 3
Sig.
Mean
)(2-tailed
Difference

df

t

فاصله اطمینان 95
درصدی برای
اختالف میانگین
Upper

Lower

حد باال

حد

میانگیناختال

سطح

درجه

پایین

ف

احتمال

آزادی

1/4413

1/48918

4/444

157

1/3774

مقدار t

48/986

شناسایی عوامل موثر بر انگیزش حسابرسان دیوان محاسبات منطقه ( )1و رابطه آن با کشف و پیشگیری تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی

بنابراین فرض صفر با احتمال  45درصد اطمینان ،رد گردید و لذا نتیجه گیری شد با احتمال  45درصد
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شناسایی عوامل موثر بر انگیزش حسابرسان دیوان محاسبات منطقه ( )1و رابطه آن با کشف و پیشگیری تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی

فرضیه :1
این فرضیه بوسیله سئواالت ( )21الی ( )29پرسشنامه شناسایی عوامل موثر بر انگیزش حسابرسان بیان
شده است  .برای آزمون فرضیه چهارم می توان فرضیه صفر و فرضیه مقابل را به صورت زیر نوشت:
تقسیم مناسب کاری بین حسابرسان دیوان محاسبات در ایجاد انگیزش بر کشف و پیشگیری از
تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی تاثیر ندارد : .
H0 :   3
تقسیم مناسب کاری بین حسابرسان دیوان محاسبات در ایجاد انگیزش بر کشف و پیشگیری از

تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی تاثیر دارد1 :

H1 :   3

برای آزمون فرضیه چهارم از روش آمار استنباطی به روش آزمون  ، T-testضریب همسبتگی
پیرسون استفاده شده است .نتایج حاصل از برآورد فرضیه چهارم در جدولهای شماره  11و 12ارائه شده
است .رقم میانگین  9.2278بدست آمده در جدول شماره  11نشان میدهد پاسخگویان به فرضیه چهارم
به میزان بیش از متوسط 1معتقد هستند و مقدار میانگین اختالف در جدول آزمون  T-testمابین حد
پایین و حد باال قرارگرفته است  ،با توجه به اطالعات جدول در خصوص فرضیه داریم:
p  value    0.05

بنابراین فرض صفر با احتمال  45درصد اطمینان ،رد گردید و لذا نتیجه گیری شد با احتمال  45درصد
اطمینان به نظر پاسخگویان با سطح پست سازمانی مختلف (حسابرس ،حسابرس ارشد ،سرحسابرس،
سرحسابرسارشد ،رئیساداره ،معاون ،مدیر کل) ،تقسیم مناسب کاری بین حسابرسان دیوان محاسبات
در ایجاد انگیزش بر کشف و پیشگیری از تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی تاثیر دارد.
جدول  : 11آمار توصیفی ( فرضیه چهارم )
One-Sample Statistics

خالصه آمارهای توصیفی
شرح
فرضیه
چهارم

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

تعداد

میانگین

انحراف معیار

انحراف استاندارد از
میانگین

158

4.2278

.63746

.05071

 -1امتیاز گزینه متوسط برابر  3میباشد.
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One-Sample Test

آزمون فرضیه برابری میانگین یک جامعه

t-test -

Test Value = 3
95% Confidence
Interval of the
Difference

Mean
Difference

Sig.
)(2-tailed

df

t

فاصله اطمینان 95
درصدی برای اختالف
میانگین
Upper

Lower

حد باال

حد پایین

میانگیناختالف

سطح احتمال

1/3484

1/1477

1/44785

4/444

درجه

مقدار t

آزادی
157

29/211

فرضیه : 5
این فرضیه بوسیله سئواالت ( )45الی ( )34پرسشنامه شناسایی عوامل موثر بر انگیزش
حسابرسان بیان شده است  .برای آزمون فرضیه پنجم می توان فرضیه صفر و فرضیه مقابل را به صورت
زیر بنویسیم:
انتصابات و ارتقاء شغلی بر اساس شایستگی حسابرسان دیوان محاسبات در ایجاد انگیزش بر
کشف و پیشگیری از تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی تاثیر ندارد :.
H0 :   3
انتصابات و ارتقاء شغلی بر اساس شایستگی حسابرسان دیوان محاسبات در ایجاد انگیزش بر

کشف و پیشگیری از تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی تاثیر دارد1 :.

H1 :   3

برای آزمون فرضیه پنجم از روش آمار استنباطی به روش آزمون  ، T-testضریب همسبتگی
پیرسون استفاده شده است .نتایج حاصل از برآورد فرضیه پنجم در جدولهای شماره  13و 19ارائه شده
است .رقم میانگین  9.1231بدست آمده در جدول شماره  13نشان میدهد پاسخگویان به فرضیه پنجم
به میزان بیش از متوسط 1معتقد هستند و مقدار میانگین اختالف در جدول آزمون  T-testمابین حد

 -1امتیاز گزینه متوسط برابر  3میباشد.

شناسایی عوامل موثر بر انگیزش حسابرسان دیوان محاسبات منطقه ( )1و رابطه آن با کشف و پیشگیری تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی

جدول  :12آزمون ( T-testفرضیه چهارم)
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پایین و حد باال قرارگرفته است  ،با توجه به اطالعات جدول در خصوص فرضیه داریم:
p  value    0.05

بنابراین فرض صفر با احتمال  45درصد اطمینان ،رد گردید و لذا نتیجه گیری شد با احتمال  45درصد
اطمینان به نظر پاسخگویان با سطح پست سازمانی مختلف (حسابرس ،حسابرس ارشد ،سرحسابرس،
سرحسابرسارشد ،رئیساداره ،معاون ،مدیر کل) ،انتصابات و ارتقاء شغلی بر اساس شایستگی حسابرسان
دیوان محاسبات در ایجاد انگیزش بر کشف و پیشگیری از تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی تاثیر
دارد.
جدول  : 13آمار توصیفی ( فرضیه پنجم )
One-Sample Statistics

خالصه آمارهای توصیفی
شرح

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error
Mean

تعداد

میانگین

انحراف معیار

انحراف

158

4.1231

.65563

استاندارد از
میانگین
فرضیه پنجم

.05216
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One-Sample Test

آزمون فرضیه برابری میانگین یک جامعه
95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test -

Test Value = 3
Sig.
Mean
)(2-tailed
Difference

t

df

فاصله اطمینان 95
درصدی برای اختالف
میانگین
Upper

Lower

حد باال

حد پایین

میانگیناختالف

سطح احتمال

1/4461

1/4441

1/14314

4/444

مقدار t

درجه
آزادی

21/532

157

اولویت بندی فرضیات :
در صورتی که میانگین  5رتبه فرضیات جامعه آماری تفاوت معنیداری از لحاظ آماری داشته باشند،
  oرد و در غیر این صورت فعال میپذیریم.
اولویتهای رتبه فرضیات ا الی  5بر کشف و پیشگیری از تخلفات مالی یکسان است:.

o

اولویتهای رتبه فرضیات ا الی  5بر کشف و پیشگیری از تخلفات مالی یکسان نیست1 :.

درجدول شماره  15و  16سنجش اولویتهای رتبه فرضیات ا الی  5نشان داده شده است .

شناسایی عوامل موثر بر انگیزش حسابرسان دیوان محاسبات منطقه ( )1و رابطه آن با کشف و پیشگیری تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی

جدول  :19آزمون ( T-testفرضیه پنجم)
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شناسایی عوامل موثر بر انگیزش حسابرسان دیوان محاسبات منطقه ( )1و رابطه آن با کشف و پیشگیری تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی

جدول: 15جدول توصیفی شاخص آماری متغیر رتبه فرضیات  1الی 5
Descriptive Statistics
Mean Rank

N

Std. Deviation

Mean

میانگین رتبه

تعداد

انحراف معیار

میانگین

41694

158

41843

11417

فرضیه 1

41131

158

41759

31791

فرضیه 2

31544

158

41559

11489

فرضیه 3

31349

158

41637

11448

فرضیه 9

31445

158

41656

11143

فرضیه 5

فرضیه

1

جدول : 16جدول محاسبه آزمون فریدمن

میزان شاخص

شرح
N

تعداد

158

Chi-Square

میزان کایدو

53.867

Df

درجه آزادی

4

Asymp. Sig.

سطح احتمال

.000

Friedman Test

1
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 = خطای نوع اول = ( معموالً برابر %5در نظر می گیرند)
p  value  0.000    0.05

نتایج بدست آمده از آزمون فریدمن نشان داد که با احتمال ( اطمینان)45درصد میانگین اولویتهای
رتبه فرضیات  1الی  5یکسان نیست و میانگینهای رتبه فرضیات تفاوت معنیداری از لحاظ آماری با
هم دارند و به نظر پاسخگویان با سطح پست سازمانی مختلف (حسابرس ،حسابرس ارشد ،سرحسابرس،
سرحسابرسارشد ،رئیس اداره ،معاون ،مدیر کل) متغیرهای رفتار و نحوه برخورد مدیران دیوان
محاسبات با حسابرسان  ،تقسیم مناسب کاری بین حسابرسان  ،انتصابات وارتقاء شغلی براساس
شایستگی حسابرسان  ،بهبود کیفیت زندگی حسابرسان  ،بازخورد مناسب به گزارشات تهیه شده
توسط حسابرسان دیوان محاسبات در ایجاد انگیزش بر کشف و پیشگیری از تخلفات مالی در
دستگاههای اجرایی  ،به ترتیب فرضیات  1 ، 5 ،9 ، 3و  2در اولویت قرار دارند که در جدول شماره
 17آورده شده است .
جدول : 17جدول اولویت بندی فرضیه ها بر اساس نتایج بدست آمده
اولویت اول

اولویت دوم

اولویت سوم

اولویت چهارم

اولویت پنجم

(فرضیه چهارم)

(فرضیه پنجم )

(فرضیه اول )

(فرضیه دوم )

(فرضیه سوم )
رفتار و نحوه برخورد
مدیران دیوان
محاسبات
باحسابرسان

تقسیم مناسب

انتصابات وارتقاء

بهبود کیفیت

بازخورد مناسب

کاری بین

شغلی براساس

زندگی

به گزارشات تهیه

حسابرسان

شایستگی

حسابرسان

شده حسابرسان

حسابرسان

شناسایی عوامل موثر بر انگیزش حسابرسان دیوان محاسبات منطقه ( )1و رابطه آن با کشف و پیشگیری تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی

با توجه به مقدار  p-VaIueبدست آمده از نتایج پژوهش بوسیله نرم افزار Spssداریم :
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شناسایی عوامل موثر بر انگیزش حسابرسان دیوان محاسبات منطقه ( )1و رابطه آن با کشف و پیشگیری تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی

-15محدودیت ها
در پژوهشی که از پیش روی گذشت همچون سایر پژوهشهای دیگر محدودیت هایی وجود داشته که به
نوعی مانع از تحقق اهداف تعیین شده بوده اند .از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 -1یکی از محدودیت های موجود در تحقیقات علمی به خصوص در زمینه علوم انسانی است که مدل
های طراحی شده ،متاثر از متغیرهای زیادی هستند که به دلیل محدود بودن مدل نمی توان تاثیر همه
آن ها را بررسی کرد ،بنابراین معموال نادیده گرفته می شوند .این مدل نیز استثنا نبوده و متغیرهایی
مانند تاثیر قومیت و تنوع فرهنگی ،جو سازمانی ،نگرش مدیریت ،فشارهای اجتماعی و قانونی و  ...می
توانند عوامل تاثیر گذاری در نتایج تحقیق باشند.
 -2این تحقیق به کارکنان یک سازمان خاص محدود شده است و بنابراین تعمیم نتایج آن به سازمان
های دیگر باید با احتیاط صورت گیرد.
-3ابزار جمع آوری اطالعات در این پژوهش پرسشنامه بوده است و پرسشنامه خود دارای محدودیت
ذاتی است .
 -9به دلیل عدم دسترسی به پرسشنامه استاندارد مطابق با موضوع مورد نظر ،فرایند ساخت  ،آزمودن و
تست پرسشنامه طوالنی گردید .
 -16نتیجه گیری و پیشنهاد :
نتایج حاصل از برآورد فرضیه های اول تا پنجم در جدولهای شماره  5و 17ارائه شده و یافته های این
پژوهش نشان میدهد بین عوامل موثر بر انگیزش حسابرسان دیوان محاسبات منطقه ( )1و کشف و
پیشگیری تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.
بات وجه به نظر پاسخگویان با سطح پست سازمانی مختلف هر  5فرضیه مورد تایید قرار
گرفتند.
با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهادهای کاربردی ذیل بر اساس اولویت بندی فریدمن ارائه می گردد :
پیشنهادات بر اساس فرضیه : 3
 پشتیبانی و حمایت کافی مدیران دیوان محاسبات استانها و مرکز از حسابرسان جهت حسابرسی در
دستگاههای اجرایی
 افزایش اختیارات تصمیم گیری و آزادی عمل حسابرسان در حوزه عملیاتی ،تصمیم گیری و اعتماد به
آنان
 ایجاد عالقه به نوآوری و حمایت خالقیت فکری در حیطه کاری حسابرسان دیوان توسط مدیران استانی و
ستادی
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پیشنهادات بر اساس فرضیه : 1





تعیین میزان استاندارد کارحسابرسی در دیوان محاسبات
ایجاد شیوه نامه تقسیم کار در دیوان محاسبات مرکز و استانها بمنظور جلوگیری از موازی کاری توسط مدیران
و معاونتهای مختلف دیوان محاسبات کشور و استانها
تقسیم بندی صحیح حسابرسان در هیاتهای حسابرسی به تناسب استعداد و توانایی حسابرسان
تعیین حجم کار حسابرسی با توجه به تعداد حسابرسان مستقر در استانها درجهت افزایش کیفیت
کارحسابرسی
پیشنهادات بر اساس فرضیه : 5








اصالح چارت سازمانی فعلی دیوان و افزایش سقف پستهای سازمانی و غنی سازی مشاغل که از سرخوردگی
درپست و درجازدن جلوگیری شود
جلوگیری از سیاسی کاری و جناح بندی درون سازمانی که باعث بروز تبعیض  ،ناعدالتی و کاهش انگیزش
کارکنان دیوان می گردد.
انتصاب و انتخاب مدیران میانی دیوان از میان حسابرسان و کارکنان دیوان باشد
ارتقاء شغلی وانتصاب صحیح و به جای حسابرسان در چارچوب ضوابط و مقررات بر اساس شایستگی  ،دانش ،
مهارت ،آموزش مستمر  ،تجربه وعالقه باشد نه اعمال سلیقه شخصی و رابطه
افزایش تعداد دفعات برگزاری آزمون ارتقاء و انتصاب حسابرسان در طول سال (مقاطع  6ماهه  3 ،یا  9ماهه )
عدم وجود رابطه بین منابع آزمون ارتقاء و انتصاب حسابرسان با فعالیتها و تجربه های کاری حسابرسان
پیشنهادات بر اساس فرضیه : 1

 استفاده از ظرفیت ماده  61قانون وصول بابت پرداخت پاداش نقدی به حسابرسان موثر در کشف و پیشگیری
از تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی همانند ماده  217قانون مالیاتهای مستقیم ویا حق الکشف نیروی
انتظامی و...
 ایجاد محیطی امن و پویا برای حسابرسان به جهت بیان دیدگاهها و احساسات خود علی رغم وجود نظام
پیشنهادات وانتقادات به صورت  on lineو بی واسطه با رئیس سازمان
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رفع موانع ومحدودیتها از طرف مدیران استانها و ستاد در خصوص ادامه تحصیل حسابرسان وبرعکس
حمایت و تشویق حسابرسان برای افزایش سطح علمی آنان و به طبع جایگاه علمی دیوان
توجه به تفاوتهای فردی هر یک از حسابرسان توسط مدیران
توجه بیشتر مدیران به شناخت مشکالت حسابرسان خود
ارتقاء رفتار مطلوب مدیران با حسابرسان
افزایش روحیه انتقاد پذیری مدیران در استانها و مرکز
تعریف حیطه اختیارات مدیران استانی در اجرای نظام سیستم تنبیه و تشویق مادی
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ایجاد نظام ارزیابی جامع بمنظور رفع تبعیض بین حسابرسان وکارکنان مرکز با استانها در خصوص پاداشهای
نقدی ،ارتقاء ،انتصاب و...
بین میزان پاداش و عملکرد رابطه ای معقول و منطقی وجود داشته باشد
افزایش مشارکت حسابرسان در تصمیم گیریهای مدیریت
افزایش انگیزش حسابرسان به منظور تقویت تعهد سازمانی آنان به دیوان محاسبات





پیشنهادات بر اساس فرضیه : 4








ایجاد سایت داخلی بمنظورثبت انواع تخلفات صورت گرفته ونحوه شکل گیری تخلف و شیوه کشف تخلف و..
لحاظ امتیاز کشف و پیشگیری از تخلفات مالی در فرمهای ارزشیابی پایان سال
مطلع کردن حسابرس از نتیجه گزارش تهیه شده و بازخورد آن بمنظور افزایش باور موثر بودن حسابرس در دیوان
رفع تبعیض و عدم مالحظات سیاسی بین دستگاههای رسیدگی شونده از سوی مدیران دیوان
محاسبات در استانها و مرکز
تطابق بیشتر دیوان محاسبات با اصول حرفه ای کارحسابرسی (خروج دیوان از ارائه گزارشهای آماری و
حرکت به سوی گزارشهای تحلیلی )
تمرکز دیوان به جای مسائل جزئی و سطحی به سمت حسابرسی عملکرد و ارائه بازخورد مسائل کالن
استفاده بهینه از فرصت قانونی (اصل  59و 55قانون اساسی ) بمنظور استفاده موثر از عملکرد دیوان
محاسبات کشور در برنامه ریزی کالن اقتصادی و مالی کشور

پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی :
با توجه به نتایج و محدودیتهای تحقیق ،پیشنهادهای ذیل برای انجام تحقیقات بعدی ارائه می شود:
 -1با توجه به جدید بودن تحقیق در زمینه شناسایی عوامل موثر بر انگیزش در دیوان محاسبات پیشنهاد
می گردد در تحقیق جداگانه ای سایر عوامل موثر بر انگیزش مورد مطالعه قرار گیرد.
 -2با توجه به یافته های تحقیق ،پیشنهاد می شود در تحقیق جداگانه ای این موضوع در سایر مناطق
دیوان محاسبات مورد تحقیق قرار گیرد تا شواهد بیشتری برای تحقیق گردآوری شود.
-3پیشنهاد می شود در تحقیق جداگانه ای این مدل در بین استان های مختلفی که فرهنگ های
متفاوت دارند انجام شده و نتایج آن با تحقیق حاضر مقایسه گردد.
-9در آخر پیشنهاد می شود در تحقیق جداگانه ای نتایج بدست آمده در کلیه مناطق با همدیگر مقایسه گردد .

(منظور از مناطق  ،تقسیم بندی ادارات کل دیوان محاسبات استانها توسط دیوان محاسبات
کشور از لحاظ مناطق آموزشی می باشد ).
پی نوشت ها :
)1-The statistical package for social science (spss
2-Kolmogorov-Smirnov
3- Friedman Test
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