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چکیده
هدف اصی تحقیق دستیاب به چگونگ اثربخش نمودن خدماع مشاوره ای سابرس داخیی آجیا بیا رویکیرد
اقتصاد مقاومت است .اهداف فرع تحقیقئ شناسای عوامل مؤثر در اثربخشی خیدماع مشیاورهای سابرسی
داخی آجا با رویکرد اقتصاد مقاومت و تعیین مییان تأثیر عوامل خدماع مشاورهای سابرس داخی با رویکیرد
اقتصاد مقاومت م باشد .سؤال اصی تحقیقئ چگونگ اثربخش خدماع مشاوره ای سابرسی داخیی آجیا در
رویکرد اقتصاد مقاومت است .سؤالهای فرع تحقیق نییی عبیارعانید از :در رویکیرد اقتصیاد مقیاومت ئ عوامیل
اثربخش خدماع مشاورهای سابرس داخی آجا کدماند و به چه مییان تأثیر م گذارند؟ نوع تحقیق کاربردی و
روش پژوهش توصیف با رویکرد آمیخته است .دادههای تحقیق به روش میدان و کتابخانهای تهیه شیده اسیت.
جامعه آماری تحقیق  130نفر از کارشناسان ارشد در سازمان سابرس آجا و مشاغل کنترولر و امور مال آجیا
است که با استفاده از روش کوکران  60نفر به عنوان جم نمونه تعیین گردیدند .دادههای کیفی بیا اسیتفاده از
روش تحییل محتوا و دادههای کم ّ نیی با استفاده از آزمونهیای خی ناپارامترییکئ کولمیوگروف -اسیمیرنوفئ
وییکاکسون و پ ولیو تحییل و دو نتیجه تحقیق عبارعاند از -1 :در اقتصاد مقاومت عوامیل توسیعه جمیعآوری
اطالعاع برای تصمیمگیریئ تشخی مشکل و ارااه آن در گیارشهائ ارااه پیشنهاد راه ل برای رفع مشیکالع و
پیگیریهای سابرس برای افیایش بهبود فرایند عوامل خیدماع مشیاورهای سابرسی داخیی میؤثر در آجیا
هستند -2 .تأثیر عوامل باال در اثربخش سابرس داخی آجا در اقتصاد مقاومت بیشتر از  70درصد است.
واژههای کلیدی :سابرس داخی ئ کنترل داخی ئ اقتصاد مقاومت
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مقدمه
یک از مهم ترین کنتیرل هیای داخیی کیه امیروزه در سیازمان هیای دولتی و غیردولتی اکثیر
کشورهای پیشرفته و مورد استفاده قرار م گیردئ سابرس داخی است که می توانید تیأثیراع
فراوان در برآوردن نیازهای استفادهکنندگان از نتایج اصل از عمیییاع بگیذارد (الیوین آرتیر و
همکارانئ  .)129 :1385نکته مهم این است که فعالیتهیای سابرسی دولتی بایید بیه نحیو
شایستهای طرا ئ اجرا و نظارع شوند تا سازمانهای دولت قادر باشند وظایفشیان را بیه طیور
کامل انجام و پاسخگو باشند؛ ضمن اینکه به هدفهایشان نیی به طور کامل و به لحاظ اخالقی
دست یابند .سابرسان به سازمانهای دولت کمک می کننید تیا مسیئولیتپیذیری و صیداقت
داشته باشندئ عمییاع را بهبود بخشند و بین شهروندان و صیا بان سیرمایه اعتمیاد و اطمینیان
برقرار کنند .نقش سابرسان دولت مایت از مسئولیتهای نظام راهبریئ نظارع (سرپرست )ئ
شناخت و آیندهنگری است ( نیفه و محمودیئ .)51 :1389
نقش نظارت سابرسان دولت بررس م کند کیه آییا سیاختارهای دولتی آنچیه را تصیور
م شودئ واقعاً انجام م دهنید و اقیدامهیای در جهیت شناسیای و جییوگیری از فسیاد دولتی
م کنند؟ نقش شناخت با فراهم کردن ارزیاب مستقل از برنامههای دولتئ سیاستهائ عمیییاع
و نتایج اصلئ به تصمیمگیرندگان یاری م رساند .نقش آیندهنگری چالشهای در یال ظهیور
را تعریف و مشخ م کند .سابرسان دولت ضمن ارااه توصیهها و مشیاورههیای سیودمند در
مورد چگونگ بهبود عمییاعئ باید استانداردها و دستورالعملهیای را بیه کیار برنید کیه خیاص
مدیریت آن نوع عمییاع تحت رسیدگ است .آنها بر اساس دانش و تخصی خیود می تواننید
توصیههای فن را در مورد مساال مربوط بیهنظیام راهبیری مناسیبئ پاسیخگوی ؛ عمیکردهیای
اخالق و برنامههای ضد فساد؛ مدیریت و ارزیاب مؤثر ریسک؛ فرایندهای دقیق تجاری؛ توسیعه
سامانههای فناوری اطالعاع؛ مدیریت پروژه؛ ارزیاب برنامه و دیگر وزههای که بر کیارا میدیئ
کارای و اقتصاد عمییاع تأثیر م گذاردئ مطرح کنند (همانئ )69؛ بنابراین یک از وظایف مهیم
سابرسان داخی ارااه خدماع مشاورهای استئ سابرسیان در اراایه خیدماع مشیاورهای بایید
مستقل و ب طرف باشیند؛ بنیابراین سابرسی داخیی بایید از جایگیاه سیازمان متناسیب بیا
انتظارهای مدیریت که واجد ویژگ های استقالل و ب طرفی باشیدئ برخیوردار بیوده و عمیییاع
خود را به دور از هرگونه جانبداری و اغماض انجام دهد .هیدفهیا و شیرح وظیایف و محیدوده
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فعالیت سابرس داخی باید بهوسییه مدیریت ارشد تبییین و بیه کیییه قسیمتهیای سیازمان
معرف گردد .سابرسان داخی باید افرادی باتجربه و دارای صال یت و دانش کاف باشیند؛ بیه
صورت که در و شناخت باالی از فرایندهائ عمییاع و اصالح سامانهها داشته باشیند .ماییت
کاف مدیران باید پشتوانه محکم برای ضمانت اجرای گیارشهائ پیشنهادها و نتایج اصیل از
رسیدگ ها باشد (والتر و همکارانئ .)93 :1388
امروزه در سازمانهای نظام و نیروهای مسیح وظیفیه پیچییده فرمانیده متمیمن صیدور
دستورئ هدایت و راهنمای و نظارع درباره مساال مربوط بیه تنظییمئ اجیرا و بررسی طیرحهیائ
خ مش ها و برنامهرییی در زمینه تهییهئ استحصیالئ تیدار ئ پشیتیبان و کنتیرل اعتبارهیای
واگذاری و از همه مهمتر مدیریت بر مصرف است کیه بیه عنیوان ییک مسیئیه مهیم در اقتصیاد
مقاومت عنوان شده است؛ به طوریکه مقیام معظیم رهبیری در دییدار جمعی از دانشیجویانئ
درباره آن چنین بیان فرمودهاند...« :مسئیه مدیریت مصرف یک از ارکان اقتصاد مقاومت اسیت؛
یعن مصرف متعادل و پرهیی از اسراف و تبیذیر .هیم دسیتگاههیای دولتی ئ هیم دسیتگاههیای
غیردولت ئ هم آ اد مردم و خانوادهها باید به این مسئیه توجه کنند که این واقعیاً جهیاد اسیت.
امروز پرهیی از اسراف و مال ظه تعادل در مصرفئ بالشک در مقابل دشمن یک رکت جهیادی
است .انسان م تواند ادعا کند که این اجر جهاد ف سبیلالیّه را دارد .یک بُعد دیگرِ ایین مسیئیه
تعادل در مصرف و مدیریت مصرف این است که ما از تولید داخی استفاده کنییم؛ ایین را همیه
دستگاه های دولت توجه داشته باشند .دستگاه های اکمیت ئ مربوط به قیوای سیهگانیه سیع
کنند هیچ تولید غیر ایران را مصرف نکنند؛ همت را بیر ایین بگمارنید(»...بیانیاع مقیام معظیم
رهبری در جمع دانشجویانئ )1390/5/19
با توجه به الیامهای تحقق اقتصاد مقاومت ئ برای کمک به میدیریت (فرمانیده ) در اجیرای
مؤثر وظایف فوق و صول اطمینان از صحت اقداماع انجیامشیده در اقتصیاد مقیاومت ئ ارتقیاء
نظارع سابرسان الزم و ضروری است .ازاینرو سابرسان داخی در نیروهای مسیح بیه عنیوان
عامل نظارع و کنترل نقیش بسییار مهمی در تحقیق اهیداف سیازمانهیا و نظیام در اقتصیاد
مقاومت دارند .در ال اضر سازمانهای نظام بهعنوان بخش از سازمانهای دولت با پیایین
بودن مییان اثربخش خدماع مشاورهای سابرس داخی پایین مواجه هستند و بیر اسیاس آن
عوامل و چگونگ ارتقاء اثربخش خدماع مشاوره ای سابرس داخی برای تقویت کنترلهیای
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داخی در سازمانهای نظام مشخ

نیست.

از این روئ هدف اصی تحقیق دستیاب به چگیونگ اثیربخش نمیودن خیدماع مشیاورهای
سابرس داخی آجا با رویکرد اقتصاد مقاومت هست.
اهداف فرع تحقیق نیی عبارعاند از:
 -1شناسای عوامل مؤثر در اثربخش خدماع مشاوره ای سابرس داخی آجیا بیا رویکیرد
اقتصاد مقاومت ؛
 -2تعیین مییان تأثیر عوامل خدماع مشاورهای سابرس داخیی آجیا بیا رویکیرد اقتصیاد
مقاومت .
بنابراین سؤال اصی تحقیق این است که در رویکیرد اقتصیاد مقیاومت ئ اثربخشی خیدماع
مشاورهای سابرس داخی آجا چگونه است؟ بر همین اساس سیؤال هیای فرعی تحقییق نییی
عبارع اند :در رویکرد اقتصاد مقاومت ئ عوامل ارتقیاء اثربخشی خیدماع مشیاورهای سابرسی
داخی آجا کدماند؟ در رویکرد اقتصاد مقاومت ئ عوامل خدماع مشیاورهای در ارتقیاء اثربخشی
سابرس داخی آجا چگونه تأثیر م گذارند؟
بر همین اساس دو فرضیه در این تحقیق مطرح است اول اینکه در اقتصاد مقاومت عوامیل
توسعه جمعآوری اطالعاع برای تصمیمگیریئ تشخی مشکل و اراایه آن در گییارشهیائ اراایه
پیشنهاد راه ل برای رفع مشکالع و پیگیریهای سابرس برای افیایش بهبود فراینید عوامیل
خدماع مشاورهای سابرس داخی مؤثر در آجا هستند.
فرضیۀ دوم تأثیر عوامل تأییدشده فرضیه باال در اثیربخش نمیودن سابرسی داخیی آجیا
بیشتر از  70درصد است.
اییین تحقیییق از آن جهییت کییه سابرسی داخیی در زمینییه اجییرای فراینییدهای داخیی و
پاسخگوی مسئوالن نظام راهبری سازمانئ اطمینانده معین فراهم می سیازدئ اهمییت دارد
که با توجه به تحریمها و محدودیتهای منابع در آجا از یکسو و مطرحشیدن الییامهیا راههیای
کار اقتصاد مقاومت از سوی دیگر موجب خواهد شد:
 -1آجا در تصمیم های خیود بیرای مصیرف منیابع محیدود مبتنی بیر خیدماع مشیاورهای
سابرس داخی به یک راهکار متناسب با وضعیت فعی دست پیدا نمایند؛
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 -2بین عمیکرد سابرسان داخی و تصیمیمهیای فرمانیده همگرایی در سیازمان ایجیاد
م گردد.
چنانچییه اییین تحقیییق انجییام نشییود شییکاف بییین عمیکییرد سابرسییان موجییب ناکارآمییدی
کنترلهای داخی و درنهایت ضعف مدیریت خواهد شید و دوم ایینکیه راههیای مناسیب بیرای
تقویت کنترلهای داخی شناخته و تعیین نخواهد شد.

ادبیات تحقیق
پیشینه تحقیق
الف) تحقیق عی صداقت نژاد ( )1388با موضوع بررس مییان تأثیر سابرسی داخیی بیر
عمیکرد مال یگانهای نیاجا
سؤال اصی تحقیق به چه مییان سابرس داخی در بهبود عمیکرد مال یگیانهیای نیاجیا
در سالهای  84و  85مؤثر بوده است؟
در راستای پاس به مسئیه فرضیههای زیر آزمون شد:
الف -ا تماالً سابرس داخی از مر یه بودجیهریییی می توانید بیر بهبیود عمیکیرد میال
یگانهای نیاجا در سالهای  84و  85مؤثر باشد؛
ب -ا تماالً سابرس داخی از سیستم سابداری یگیانهیای نیاجیا می توانید بیر بهبیود
عمیکرد مال یگانهای نیاجا در سالهای  84و  85مؤثر باشد؛
پ -ا تماالً سابرس داخی از نیروی انسان شاغل در امور مال م تواند بر بهبود عمیکرد
مال یگانهای نیاجا در سالهای  84و  85مؤثر باشد.
نتایج به دست آمده اصل از این تحقیقئ کییه فرضیههای تحقیق تأیید گردیید و درنهاییت
محقق نتیجهگیری خاص خود را به شرح زیر بیان داشته است:
« سابرس داخی یک از اساس ترین مییوماع در سازمانها و یگانهای نظام بیوده و بیه
عنوان بهترین ابیار جهت بررس عمیکرد قسمتها و شعباع و ردههای پیاییندسیت می توانید
قسمتهای اجرای را در مسیر درست و هیمسیو بیا اهیداف سیازمان قیرار داده و سیازمانهیا و
یگانهای اجرای را از مسیر انحراف دور و با شناسای به موقع نقاط قیوع و ضیعف و انحرافیاع
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ا تمال و تخیفاع عمدی و غیرعمدی در سالم نگهداشتن محی و شیفافسیازی فعالییتهیای
انجامگرفته بسیار مؤثر باشد و عمیکرد مال یگان را افیایش دهد».
ب) تحقیق عباس جهان ( )1382با موضوع سابرس در کیفیت تصیمیمگییری میدیران و
فرماندهان آجا
سؤال اصی در این تحقیق بهاینترتییب اسیت کیه آییا بیین سابرسی داخیی و کیفییت
تصمیمگیری مدیران و فرماندهان سطوح میان و عال در آجا رابطهای وجود دارد؟ در راسیتای
پاس به مسئیه فرضیههای ذیل بهعنوان فرضیههای تحقیق آزمون گردید:
الف -بین جایگاه سازمان سابرس داخی و کیفیت تصمیمگیری مدیران و فرمانیدهان در
آجا رابطه معن داری وجود دارد؛
ب -بین دامنه عمییاع سابرس داخی و کیفیت تصیمیمگییری میدیران و فرمانیدهان در
آجا رابطه معن داری وجود دارد؛
ج -بین منابع سابرس داخی و کیفیت تصمیمگیری مدیران و فرمانیدهان در آجیا رابطیه
معن داری وجود دارد.
نتایج به دست آمده اصل از این تحقیقئ کییه فرضیههای تحقیق تأیید گردیید .در نهاییت
محقق نتیجهگیری خاص خود را به شرح زیر بیان داشته است:
« سابرس داخی یک از ابیار توانمند کنترل داخی ئ به عنوان یک سیسیتم اطیالعرسیان
قابلاعتماد م تواند اطالعاع جامع و مانع از کم و کیف وقایع وقوع یافته را در اختیار میدیران و
فرماندهان در آجا جهت اتخاذ تصیمیماع بهینیه قیرار دهید و میییان قابیییت اعتمیاد هرگونیه
اطالعاع رسیده به مدیران و فرماندهان را تعیین نماید».

اقتصاد مقاومتی
در بیاناع و رهنمودهای مقام معظم رهبری مفهوم اقتصاد مقاومت یکی از مفیاهیم کیییدی در
عرصه رشد و شکوفای و مقابیه با تهدید است؛ بیه گونیهای کیه معظیملیه در بیانیاع متعیددی
ازجمیه موارد زیر این مفهوم و کارکردها را برای مسئوالن و مردم تبیین نمودند.
اقتصاد مقاومت ئ اقتصادی است که برای میت ت در شرای فشار و تحریم زمینیه رشید و
شکوفای را فراهم کند .اقتصاد مقاومت مقابل و ضد اقتصاد وابسیته اسیت .مهیمتیرین هیدف و
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نتیجه اقتصاد مقاومت رشد و شکوفای اقتصاد کشور همراه با عدالت اجتماع یا عدالت مردم
است .کاری است سخت ول شدن (بیاناع مقام معظم رهبری در دییدار جمعی از کارآفرینیان
سراسر کشورئ .)1389/6/16
اقتصاد مقاومت م تواند دارای شاخهها و زیرگروههای مختیف باشد؛ نظیر:
اقتصاد ترمیم ئ اقتصاد دفاع و اقتصاد هجوم کیه هیر کیدام از ایین شیاخههیا (روشهیا)
راهکارهای خاص خود را م طیبد .ت م توان شاخههای اقتصاد مقیاومت را هیمزمیان اجیرا
کرد (بیاناع مقام معظم رهبری در دیدار دانشجویانئ .)1391/5/16

تفاوت اقتصاد مقاومتی با مقاومت اقتصادی
با مراجعه به اصول انقالب اسیالم ئ ایسیتادگ در برابیر ظییم و قیدرعهیای اسیتکباری بسییار
درخشان استئ به طوری که از ابتدای شکلگیری انقیالب اسیالم ئ مقابییۀ نظیام سییطه بیا آن
آغازشده و این برخورد عالوه بر سپهر سیاست سایر یوزههیای اقتصیادیئ فرهنگی ئ امنیتی و
غیره را نیی دربر گرفت که در این میان راهبرد مقاومت میت و دولت اییران در ناکیام اسیتکبار
جهان نقش اساس را ایفا کرده است .جمهوری اسالم ایران در طول ییاع طیبیه خیودئ بیا
تحریمهای اقتصادی متعددی مواجه شده است.
در طول این سالهائ جمهوری اسالم ایران در وزه اقتصادی با برگییدن راهبرد «مقاومیت
اقتصییادی» کوش یید تییا در سییایه خودکفییای در تولییید محصییوالع راهبییردی و دسییتیاب بییه
فناوریهای نیوینئ دور زدن هوشیمندانه برخی از تحیریمهیا و گسیترش مناسیباع سیاسی و
اقتصادی خود با کشورهای همسایه و مسیمانئ به ب اثر ساختن تروریسم مال غرب بپردازد کیه
با موفقیتهای خوب نیی روبهرو شد.
اما با تغییر راهبرد غرب در وضع تحریمها و بهزعم مقاماع غرب «هدفمند کردن تحریمها»ئ
باید اذعان کرد که جنگ اقتصادی از طریق وضع تحریمهای اقتصادیئ به محور اصیی برخیورد
غرب با جمهوری اسالم ایران تبدیل شده است .نظام سیطه تاکنون در اجرای تحریمهیا بیرای
جیوگیری و کندسازی روند توسعه کشور که یک از لیوازم اساسی آنئ تیأمین میال و قسیمت
دیگرش فناوری استئ سع کرده که در این دو محور برای نظیام میانعتراشی کنید و آن را بیا
مشکالع عدیده روبه رو سیازد .از ایین روئ می تیوان نخسیتین تفیاوع اصیی راهبیرد «اقتصیاد
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مقاومت » با «مقاومت اقتصادی» که تاکنون مورداستفاده بوده و هستئ تدوین شاخصههائ ابعیاد
و الیییههییای فییراوان و مختیفی اسییت کییه تییاکنون بییهصییورع مقطعی و در برخی از سییطوح
تصمیمگیری اجرا م شد و هماینک باید بهصورع جامع و داام به دنبال رفع آثار سوء راهبیرد
دشمن در وزه اقتصادی باشد.
همچنین «اقتصااد مقااومتی» عیالوه بیر آنکیه هماننید «مقاومیت اقتصیادی»ئ راههیای
آسیبرسان به اقتصاد را مسدود م کندئ با تهاجم کردن اقتصاد بیهجیای تیدافع بیودن آن و
تنظیم نقشهای جامع و عیم در مدیریت منابع مال و انسان و مهمتر از همهئ بهبیود شیاخ
فمای کسبوکار که رهبری بر آن تأکید ویژهای دارندئ شرای تأمین منابع مال و دفیاع را در
برابر تهدیدهای نوظهور و متنوع را برای ارتش جمهوری اسالم ایران فراهم م آورد.
از سوی دیگرئ در شرایط که وضعیت اقتصادی کشورها با مؤلفههای نظیر رشید اقتصیادیئ
ضریب جین ئ نرخ تورمئ بیکاری و بهیرهوری ارزییاب می شیودئ در میدل «اقتصیاد مقیاومت »ئ
شاخصه ها و ضیرایب جدییدی هماننید ضیریب خودکفیای در تولیید میی ئ ضیریب اسیتفاده از
فناوریهای نوین و نرخهای چون کار و همت مماعف باید تعریف و مورد ارزیاب قرار گیرد.
رهبر معظم انقالب با درایت و اشراف کامل به این موضوعئ پسازآن که در سالهای گذشتهئ
شاخ های تعیینکننده اقتصادی را در اسناد باالدست نظام ازجمیه برنامههای توسعهایئ سند
چشمانداز و سیاستهای اصل  44مشخ فرمودنیدئ در ایین مقطیع خواسیتار گیذر از مر ییه
«مقاومت اقتصادی» و ایجاد یک «اقتصاد مقاومتی» در کشیور و تبیدیل آن بیه خی مشی
اساس کشور شدند .بیه اعتقیاد رهبیر معظیم انقیالب بیا توجیه بیه تحیوالع جدیید در عرصیه
بینالمیی ئ ضرورع دارد تا با استقرار ییک اقتصیاد مقیاومت و میدیریت صیحیح منیابع میال و
انسان کشورئ تهدیدهای جهان عییه جمهوری اسالم به فرصتهیای اقتصیادی تبیدیل شیود
(ذبیح ئ .)bizhanzabihi.blogfa.com :1391

ارکان اقتصاد مقاومتی در گفتمان مقام معظم رهبری
الف) مقاوم بودن اقتصاد (بیاناع مقام معظیم رهبیری در یرم مطهیر رضیوی عیییهالسیالمئ
)1392/1/1؛
ب) استفاده از همه ظرفیتهای دولتی و مردمی (بیانیاع مقیام معظیم رهبیری در دییدار
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رایسجمهوری و اعمای هیئت دولتئ )1391/6/2؛
ج) مایت از تولید می (همان)؛ ع) مدیریت منابع ارزی (همان)؛
د) مدیریت مصرف (همان).

الزامات اقتصاد مقاومتی در گفتمان مقام معظم رهبری
الییف) مردم ی کییردن اقتصییاد (بیانییاع مقییام معظییم رهبییری در دیییدار کییارگیاران نظییامئ
)1391/5/3؛ ب) تقویت بخش خصوص (همان)؛ ج) کاهش وابستگ به نفت؛ د) توسعه صینایع
دانشبنیان؛ ه) شناخت و استفاده از ظرفیت های بوم در جهت کیاهش وابسیتگ (همیان)؛ و)
اصالح مصرف و ایجاد تعادل در مصرف (بیاناع مقام معظم رهبیری در دییدار کیارگیاران نظیامئ
.)1391/5/3
بر همین اساس در بیاناع و رهنمودهای مقام معظم رهبری برای اقتصاد مقاومت مفیاهیم
نظیر زیرساخت های اقتصاد مقاومت ئ راهبردهای اقتصادیئ اهداف اقتصادیئ مدیریت اقتصیادی
است و برای هر یک از این مفاهیم نیی مقولههای را مطرح نمودند کیه در نمیودار  1نشیان داده
شده است.
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نمودار  :1مفاهیم و مقوالت اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری (یاوری و محسنی)8 :1389 ،

 / 162فصینامۀ مدیریت نظام ئ سال شانیدهمئ شمارۀ 3ئ پاییی 1395

نقش و جایگاه حسابرسان در تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی
به طور خاص سیاستهای کی اقتصاد مقاومت ئ محورهای را مطرح م کنید کیه سیابداران و
سابرسان نقش اساس در تحقق آن م توانند ایفا کنند؛ ازجمیۀ آن «فعالسازی کییه امکانیاع
و منابع»ئ «رشد بهرهوری»ئ «سهمبری عادالنه عوامیل در زنجییره تولیید و تولیید تیا مصیرف»ئ
«اصییالح و تقویییت همییهجانبییه نظییام مییال کشییور»ئ «برنامییهری ییی تولییید می ی »ئ «افیییایش
ارزشافیوده»ئ «صرفهجیوی در هیینیههیای عمیوم کشیور»ئ «اصیالح نظیام درآمید دولیت»ئ
«شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن»ئ «شفاف و روانسازی نظام قیمتگذاری»ئ «بهروزسیازی
شیوههای نظارع بر بازار» را م توان نام برد (کمیته سابرسی عمیییات سیازمان سابرسی ئ
 :1391ص .)87-91
سابرسان سازمان سابرس نیروهیای مسییح در امتثیال منوییاع مقیام معظیم رهبیری و
فرمانده کل قوا در آغاز سال  1393مبنی بیر «اقتصیاد و فرهنیگ بیا عییم میی و میدیریت
جهادی» با میحوظ نظر قرار دادن سیاستهای کی اقتصاد مقاومت «ازجمیه تأکید بر میدیریت
بر مصرفئ ارتقاء درآمدئ اقتصاد دانش بنیانئ ارتقیاء آمیوزش و مهیارعئ اصیالح الگیوی مصیرفئ
افیایش قدرع مقاومت و کاهش آسییبپیذیری اقتصیادئ صیرفهجیوی در هیینیههیای عمیوم ئ
شفافسازی اقتصاد و جیوگیری از اقداماع و فعالیتهای فسادزا در وزههای پول » بیه منظیور
استمرار اقداماع مؤثر برای فظ و ارتقاء توان رزم و بهینه نمودن فعالییت نیروهیای مسییح و
ضرورع رسیدگ و سابرس عمییات از عمیکرد فرماندهان و مدیران که به موجیب تبصیره 1
ماده  53قانون محاسباع عموم کشور دارای تفویض اختیار م باشند و جهت کسیب اطمینیان
از اینکه یگان به طور اقتصادیئ کارآمد و اثربخش به اهداف تعیینشده دست یافتیه و همچنیین
دستیاب به کنترلهای داخی ئ برنامه سابرس از یگانهای تابعه را در وزههای اعتبیاراع و
وجیوه واگییذاریئ امییور محاسییبات ئ تیدارکات (امییور اداری)ئ قراردادهییائ مهندسی سییاختمان و
تأسیساعئ بهداشت و درمانئ اقالم فرسودهئ وضعیت آمادگ نیروی انسان ئ ترابریئ نگهیداری و
تعمیراعئ عواید داخی و همچنین بررس سامانه وزههای باال را تهیه و در رسیدگ ها میحوظ
نظر قرار م دهد.

رابطه سیستم حسابرسی داخلی و تقویت کنترل داخلی
سابرس ی داخی ی ئ بییازوی کنترل ی مییدیریت فمییای کسییبوک یار در دنیییای امییروزئ مییدیرانئ
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هیئتمدیره و اعمای غیرموظف شرکتها مسئولیت سنگین دارند و باید در برابیر سیهامدارانئ
ذینفعان و مقاماع نظارت پاسخگو باشند؛ بنابراین با توجه به گسترده شدن فعالیت سازمانهای
نظام ئ اگر یک مدیر یا فرماندهئ بازوی کنترل نداشته باشدئ نم فهمد در سازمان و یگان تحت
مدیریتش چه م گذرد.
سابرس داخی ئ محدود به کنترل های داخی نیست و باید فراتر به آن نگاه کیرد (والتیر و
همکارانئ  :1388ص .)96-94

حسابرسی داخلی
تعریف انستیتوی سابرسان از سابرس داخیی ایین اسیت« :نهیادی مسیتقل بیرای ارزییاب
سازمانها و بررس فعالیتها و اقداماع آنها» (دییم پورئ  :1387ص )28-31

خدمات مشاورهای
خدماع مشاورهایئ خدماع رفهای و دانشمحوری است که به وسییۀ نیروهای صا ب تخص
با هدف کمک به سازمان ها در جهت بهبود عمیکرد از طریق تجییه وتحییل مساال موجود و ارااه
راهکار مطیوب برای ل مساال و نارسای ها و ایجیاد تحیول سیازمان اراایه می گیردد .دامنیه
خدماع مشاورهای طبق توافق با متقاض و از سوی سابرس داخی تعیین م گردد و تا زمیان
ادامه م یابد که به استقالل یا ب طرف سابرسان داخی لطمه نیند (کمیال زارع و سیییمان ئ
.)21 :1390

انواع خدمات مشاورهای حسابرسان داخلی
انواع خدماع مشاورهای سابرسان داخی از لحاظ ماهیت به شرح زیر است:

الف) خدمات مشاورهای با ماهیت آموزشی
وا د سابرس داخی دارای دانش و تخص های الزم در بسییاری از یوزه هیا و زمینیه هیای
مختیف است که برای سازمان بسیار اای اهمیت است .به دلیل اینکه وا د سابرسی داخیی ئ
خدماع اطمینانبخش را انجام م دهدئ سابرسان داخی بیا برخی مقیرراع خیاص صینعتئ
ارزیاب های ریسکئ کاهش ریسک طرا کنترل هیائ بیهکیارگیری بهتیرین روش هیا و  ...آشینا
م باشند.
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وا د سابرس داخی ئ به عنوان مرب و آموزگار با تک تک افراد سیطح بیاالی سیازمان کیه
بهتازگ به استخدام سازمان درآمدهاندئ در ارتباطاند.
برخ از خدماع مشاورهای با ماهیت آموزش عبارعاند از:
 مدیریت ریسک و کنترلهای داخی ؛ تعیین معیار و زمینههای قابل مقایسه با سایر سازمانهای مشابه بیرای شناسیای بهتیرینروشها.

ب) برخی خدمات مشاورهای با ماهیت تسهیلکنندگی عبارتاند از:
 فرایند ارزیاب ریسکهای سازمان؛ فرایند خودارزیاب کنترلهای سازمان؛ مسئولیتهای مربوط به ستاد عمییات سازمان؛ -ایجاد ارتباط میان مدیریت و سابرسان مستقل و سایر نهادهای نظارت برونسازمان .

ج) خدمات مشاورهای با ماهیت مشورتی:
بسیاری از خدماع مشاوره ایئ ماهیت مشورت دارند .در مواقع که در سازمان تغییرات بیه
وجود م آید؛ نظیر:
* کاهش کارکنان؛
* طرا

مجدد فرایندهای تجارت .

برخ خدماع مشاورهای با ماهیت مشورت عبارعاند از:
 -طرا

کنترلها؛

 تهیه و تدوین سیاستها و روشها؛ ایجاد طرحها و برنامهها و مدیریت ریسک؛ -برقراری و راهاندازی سامانههای اطالعات کنترل (کثیریئ  :1385ص

.)49-31
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ارکان اساسی خدمات مشاورهای
گزارش حسابرسی
تهیه گیارش سابرس یک از ارکان اساس خدماع مشاورهای و به عنیوان نتیجیه نهیای کیار
سابرسئ از ساسیت و اهمیت باالی برخوردار اسیت .چنانچیه گییارش سابرسی بیه نحیو
مناسب تهیه نشودئ یقیناً هدف سابرس تأمین نخواهد شد .سابرسان باید هدف سابرسی ئ
دامنه رسیدگ ئ روش اجرای عمییاعئ یافته های بااهمیت و پیشنهادهای عمی خود را بیه طیور
کتب و بهموقع گیارش کنند .عالوه بر این موارد زیر باید در گیارش سابرس درج شود:
الف) دیدگاه مقاماع مسئول وا د مورد رسیدگ درباره یافتههائ نتیجهگیری و پیشنهادهای
سابرسان و نیی اصال اع انجام شده؛
ب) دستاوردهای ارزشمند بهویژه در مواردی که نتایج پیشرفتهای مدیریت در جیای دیگیر
نیی کاربرد دارد؛
ج) ماهیت اطالعاع ذفشده و نیی الیاماع توجیهکننده این موارد (در صیورت کیه افشیای
اطالعاع معین ممنوع باشد) (همان).
گیارش های نهای سابرس عمییات در سازمان های نظام (آجیا) در سیازمان سابرسی
آجا تدوین و تنظیم م شود .گیارش با توجه به نوع رسیدگ ها ( سابرس از سابداری دولت
و فعالیتهای تدارکات نیروهای چهارگانهئ سابرس از سابداری بازرگان شرکتهای نیروهیا
و سابرس های موردی ارجاع از سازمان قمای ن.م و )...در اغیب موارد به صورع چهارچوب
زیر تهیه م شود:
فهرست مندرجاع گیارش
قسمت اول :خالصه
قسمت دوم :بررس ئ تجییه و تحییل و پیشنهاد
الف) بررس ب) تجییهوتحییل ج) پیشنهاداع) پیوستها
و به هیئترایسه محترم آجا و مسئوالن نیرو و یگان رسیدگ شونده و مبادی مربوطیه کیه
در وزه مسئولیت آنان نارسای وجود داشته استئ جهت انجیام اقیداماع اصیال و تکمییی
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ارسال م گردد.
استانداردهای گزارش حسابرسی
به طورکی استانداردهای گیارش سابرس به شرح زیر ارااه م گردد:
 -1گیارش مکتوب :گیارش سابرس باید به طور کتب تهیه و نتایج هیر رسییدگ بیه آن
منتقل شود؛
 -2ارااه بهموقع گیارش؛
 -3محتوای گیارش :در گیارش سابرس باید اهدافئ وزه عمیل و متیدولوژی سابرسی
بیان شود؛
 -4ارااه گیارش :گیارش باید کاملئ دقیقئ قانعکننده و تا آنجا که موضیوع اجیازه می دهید
شفاف و مختصر باشد؛
 -5توزیع گیارش :گیارش کتب سابرس بایید از سیوی مؤسسیه سابرسی بیه مقامیاع
مسئول سازمان تحت رسیدگی ئ مراجع ذیصیالح سازمانهای کیه خواسیتار انجیام سابرسی
بودهاند یا ترتیب اجرای آن را دادهاندئ تسییم شود.

جمعآوری اطالعات و ارتباطات الزم جهت تصمیمگیری
سابرسان داخی باید اطالعاع کاف ئ قابلاعتمادئ مربیوط و سیودمند را بیرای دسیتییاب بیه
اهداف کاری شناسای کنند .اطالعاع کاف اطالعات مبتن بر واقعیت مناسب و متقاعدکننیده
است که بر اساس آنها شخص آگاه و محتاط به همیان نتیایج برسید کیه سیابرس بیه آنهیا
دستیافته است.
سامانههای اطالعات ئ گیارشهای اوی اطالعاع عمییات ئ مال و رعایت تهیه م کنند کیه
امکان اداره و کنترل دستگاه اجرای را فراهم م کنند .سامانههای اطالعات نه تنها با دادههیای
تهیهشده در سازمان بیکه با اطالعاع مربوط به رویدادهائ فعالیتها و شرای بیرونسیازمان کیه
الزم تصمیمگیری آگاهانه و گیارشده درونسازمان و برون سازمان هسیتندئ سیروکار دارنید
(ب رامن ئ .)52 :1386
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اطالعات گردآوری شدۀ حسابرسان
اطالعییاع گییردآوریشییدۀ سابرسییان شییامل اطالعییات اسییت کییه از طریییق مشییاهداع و
اندازهگیریهای خود سابرسان به دست آمده اسیت .ازجمییه روش هیای گیردآوری ایینگونیه
اطالعاعئ تکمیل پرسشنامه سابرسی ئ مصیا بههیای برنامیهرییییشیدهئ مشیاهداع عینی و
محاسباع است .نحوه طرا این روشها و مهارع سابرسان در بهکارگیری آنهائ برای صیول
اطمینان از کفایتئ قابییت اطمینان و مربوط بودن شواهد اهمیت خاص دارد .هنگام که بیرای
تعیین عیت از این روشها استفاده م شودئ سابرسان عالقه دارند توضییحاع مشیابه را یذف
کنند (قوام ئ .)96 :1389

اطالعات گردآوریشده از طریق واحد مورد رسیدگی
سابرسان م توانند اطالعاع گردآوریشده از طریق وا د مورد رسیدگ را به عنوان بخشی از
شواهد خود مورد استفاده قرار دهند .سابرسان ممکن است اعتبار و قابییت اطمینان اطالعیاع
میبور را از طریق انجام آزمونهای مسیتقیم تعییین کننید .درصیورت کیه سابرسیان کفاییت
کنترلهای وا د مورد رسیدگ را درباره اعتبار و قابیییت اطمینیان اطالعیاع آزمیایش کننید و
نتیجه این آزمایشها مؤید اثربخش این کنترلها باشدئ م توانند جیم آزمیونهیای مسیتقیم
خود را کاهش دهند .ماهیت دود آزمیون اطالعیاع بیه اهمییت آن اطالعیاع در پشیتیبان از
یافتههای سابرسان بستگ دارد.

تشخیص مشکل و ارائه آن در گزارش
زمان که مشکی کشف م شودئ یافته های سابرس از لحاظ دارا بیودن اجییای معییار یعنی
وضعیتئ اثر و عیتئ مورد توجه قرار م گیرد .به هر الئ اجرای مورد نیاز هر یافتیۀ سابرسی
به هدف سابرس بستگ کامل دارد؛ بنابراینئ یک یافته یا مجموعهای از یافتههای سابرسی
وقت کامل تیق م شود که هدف سابرس را تأمین و گییارش سیابرس بیهروشین ئ هیدف
میبور را به اجیای یافتهها مرتب کند (همان.)97 :

شناسایی نواحی مشکلآفرین
راههای زیادی وجود دارد که سابرس بتواند با آگاه بیشتر نوا
کند که در اینجا به تعدادی از آنها اشاره م گردد:

مشیکلآفیرین را مشیخ
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 -1بررس فعالیتها :اینکه یک فعالیت چگونه انجام شود و نحوه کنتیرل آن چگونیه اسیتئ
م تواند موارد غیرقابلکنترل یا مستعد آن را مشخ کند .در یک عمییاع خرییدئ سیه مر ییۀ
زیر م تواند نقاط کییدی باشد:
الف) تعیین مییان و کیفیت مواد خریداریشده؛
ب) روشهای دستیاب به بهترین قیمت؛
ج) روشهای تعیین درست کمیت و کیفیت.

اگر در ارتباط با خریدهای عمدهئ سابرس به این نتیجیه برسید کیه ایین مرا یل نییاز بیه
بازنگری داردئ او باید قماوع خود را بر روی آن عمییاع متمرکی کند.
 -2مرور گیارشهای مدیریت  :مرور گیارشهای داخی که خود مدیریت به طور منظم برای
به دست آوردن اطالعاع از آنها استفاده م کندئ نیی م تواند اطالعیاع باارزشی دربیاره نیوا
مشکلآفرین و ضعیف و شرای و انجام کارها در اختیار سابرسان قرار دهد.
 -3مرور گیارش بازرسان و سابرسان داخی  :سابرس در اینگونه میوارد بایید بیه دالییل
وقایع که نکاع ضعیف در سیستم مدیریت را برایش آشکار م کند و به مدیریت عیال جهیت
رفع آن ارجاع نشده استئ توجه کند.
 -4بازرس فیییک  :بازرس های فیییک فعالیت های سازمان م تواند یک روش مفید برای
مشخ کردن عدم کارای یا مشکالت باشد که موردتوجه سیابرس اسیت کیه می تیوان بیه
انباشت مازاد تجهییاع و موادئ ابیار کممصرفئ کارمندان ب انگییهئ عیودع محصیوالع از سیوی
مصرفکنندگان یا مشتریانئ دور ریختن مواد مفید و شبیه این موارد اشاره کرد
 -5بررس و پیگیری رویدادها :یک از راههای مفید جهیت بیه دسیت آمیدن بیینش عمیی
درباره روشها م تواند تعقیب تعدادی از رویدادهای سازمان بهطور کامل و از ابتدا تا انتها باشد.
 -6مصا به با کارکنان :سابرس م تواند اطالعاع باارزش از طریق مصا به با کارکنان بیه
دست آورد و مییان موفقیت در دستیاب به اطالعاع مفید در این زمینه به شیهرع سیابرس و
سؤاالع مطرحشدۀ او بستگ دارد (قربان ئ .)62 :1386
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تدوین و ارائه پیشنهاد راهحل برای رفع مشکالت
گیارش سابرس داخی برای طییف وسییع از ذینفعیان صیادر می شیود .ناگفتیه پیداسیت
برقراری تعادل میان خواستههای ذی نفعان مختیف برای سابرسان داخی امری دشیوار اسیت؛
چراکه هر یک از این گروهها دارای دیدگاههای متفیاوت هسیتند .صیول اطمینیان از کیفییت
خدماع سابرس داخی و رضایت از آن همواره ممکن نیسیتئ امیا عمیده تیالش سابرسیان
داخی بر آن است تا اجماع به وجود آید.
هنگام که با عدم توافقهیای مواجیه می شیویمئ راهکارهیا و ترفنیدهای مختیفی بیه کیار
م بندیم .از فن خوب گوش دادن استفاده م کنییمئ بیه ا ساسیاع گیروههیای ذینفیع توجیه
م کنیمئ خودمان را بهجای ایشان م گذاریمئ پیامدهای مثبت توصییههیا را بیرای صیا بکیار
تبیین و تشریح م کنیمئ به دنبال راه لهای جایگیین و مورد توافق همیه گیروههیای ذینفیع
م گردیمئ شرای را در نظر م گیریم و از سایر ترفندها و تجربیاتمان بهرهگیری م کنییم؛ امیا
همه ما بهخوب م دانیم که بهکارگیری چنین رویههای همواره کارگر نم افتد و اغیب بیا ایین
رویکردها به اجماع نخواهیم رسید .در چنین شرایط دستیاب بیه توافیق صیا بکیاران بعمیاً
دستنیافتن م شود .در اینگونه مواقعئ سه راه ل برای سابرسان داخی باق م ماند.
نخست :سابرسان داخی هیچ اقدام انجام ندهند یا بیه عبیارع سیادهتیر از صیدور گییارش
سابرس داخی در شرای کنون اجتناب ورزنید و آن را بیه زمیان دیگیری موکیول کننید؛ امیا
م دانیم که این تعویق و عدم صدور گیارش بر اسیاس برنامیه زمیانبنیدی می توانید بیه جیدیت
سابرس داخی آسیب شدیدی وارد کند و بدتر آنکه ریسیکهیا و نارسیای هیا کماکیان پابرجیا
هستند و توجهها به آنها جیب نشده است؛ بنابراین این رویکرد به مثابه پا کردن صورع مسیئیه
است؛ زیرا مشکل کماکان وجود دارد .چنین رویکردی با توجه به آنکه ایین عیدم توافیق همچنیان
پابرجا خواهد ماندئ م تواند به ارتباط سابرسان داخی با صا بکاران لطمه جدی وارد کند.
دوم :سابرس داخی گیارش را صادر کند و تحویل صا بکار دهدئ گوی که عیدم تیوافق
وجود نداشته است .هرچنید ایین رویکیرد دییدگاه سیابرس داخیی را میدنظر قیرار دادهئ امیا
دیدگاهها و نظراع صا بکار را نادیده انگاشته است .این انکار در مواقع که عدم توافق بیر سیر
موضوعاع و یافتههای سابرس داخی وجود داردئ دارای عارضههای اساسی اسیت و «آسییب
واردشده به ارتباطاع با صا بکار» ازجمیه این عارضهها است .ت در چنین شرایط ئ مراجعه
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صا بکار به هیئتمیدیره و کمیتیه سابرسی میورد انتظیار اسیت؛ بنیابراین صیدور گییارش
سابرس ئ آخرین مرهم این درد نیست.
سوم و نهایتاً راه ل اصی و پیشنهادی آن است که بیه صیا بکیار ایین اختییار و اجیازه را
بدهیم که در خصوص گیارش سابرس داخی نظراع خیویش را بییان دارد .ایین رویکیرد بیه
معنای آن است که سابرسان داخی هر آنچه را که برای ارااه گیارش متعیادل و منصیفانه الزم
باشدئ انجام داده اند .درج نظراع و توضیحاع صا ب کار به معنای آن است که بهرغم وجود عدم
توافقئ به نظراع صا بکار گوشداده و برای وی ا ترام قاال شدهاییم .ییک سیابرس داخیی
خوب م تواند نظراع صا بکار را در گیارش سابرسی داخیی درج ییا الاقیل آن را ضیمیمه
گیارش کند و به این طریق از تأخیر در اراایه گییارش نییی جییوگیری خواهید شید .بیه تجربیه
درخواهیم یافت هنگام که صا بکار گییارشهیای سابرسی داخیی را متعیادل و منصیفانه
م یابدئ با وجود عدم توافقئ در نهایت پیشنهادهای سابرس داخی را پذیرا خواهد شد .بیا در
پیش گرفتن رویکرد اخیرئ با فرض آنکه پیشنهادهای وا د سابرس داخی منطقی و صیحیح
باشندئ پیامدهای روشن برای سازمان در بر خواهد داشت.
با توجه به هدف سابرس ئ معموالً تکمیل موفقیتآمیی عمییاع سابرس بستگ به اراایه
پیشنهادهای برای انجام اقداماع اصال جهت بهبود وضعیت نامساعد جاری دارد .پیشینهادها
باید به طور منطق به شرح عیت وجود وضعیت نامساعد کنون ئ عیل مهیم و اقیدامات بپیردازد
که برای جیوگیری از تکرار آن باید صورع بگیرد .پیشنهادهای سابرس باید قابلاجرا و منطق
باشد تا مدیریت بهآسان میایای بهکارگیری آنها را دریابد .سابرس در ارااه پیشنهادها باید بیه
این سؤاالع پاس دهد:
 برای اصالح وضعیت موجود چه پیشنهادهای م توان ارااه کرد؟ آیا این پیشنهادها دارای رابطه منطق با وضعیت کنون ئ معیارها و عیل است؟ آیا پیشنهادها قابلاجرا و منطق است؟در بسیاری از مواردئ ارااه پیشنهاد عمی نسبتاً آسان استئ اما در بعم موارد سابرس نیاز
به ابتکار عمل در ارااه پیشنهادهای معقول و منطق دارد.
پیشنهادهای سابرس تا د امکان باید خاص و مفید باشد؛ نه اینکه سابرس به را ت بگویید:
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عمییاع نیاز به بهبود داردئ کنترلها نیاز به تقویت دارد و سیستم برنامهرییی باید اجرا شود.
سابرسان باید در جهت صول اطمینان از عمی بیودن و مقبولییت پیشینهادهائ یداکثر
تالش خود را به کار برند .بیان اینکه یک کنترل باید اضافه شود یا اینکه مجدداً مورد عمل قیرار
گیرد کاف نیستئ مدیریت به دالیی نیاز دارد که چیرا کنتیرل میورد نظیر بایید مسیتقر شیود.
سابرسان باید دید مدیریت داشته باشند و ارزیاب خود را بر پایه هیینه /منفعت کنترل میورد
نظر استوار کنند .ممکن است هیینه اضافه کردن یک کنترل بهمراتب زیادتر از منافع اصیل از
آن کنترل باشد .درصورت که سابرسان بتوانند پیشنهادهای مشخ ئ با در نظر گرفتن هیینیه
آن و محی کنترل مربوطئ جهت بهبود عمییاع داشته باشندئ به هدف سابرس دستیافته و
باعر کارای و سودآوری وا د مورد رسیدگ م شوند .در هر صورع پیشنهادها باید بیر اسیاس
اصل هیینه /منفعت ارااه شود .ممکن است برای بعم از نارسای ها به دلییل بااهمییت نبیودنئ
سابرس) صرفاً نارسای هیای مربیوط بیه
پیشنهادی ارااه نشود .در چنین مواردی (به تشخی
مدیریت گیارش م شود (همانئ .)63

پیگیری یافتههای حسابرسی
گیارش مدون و مکتوب سابرس باید توس موسسه سابرس به مقاماع ذیصالح در وا ید
مورد رسیدگ و مقاماع ذیرب در سازمانهیای متقاضی و ترتییبدهنیده انجیام سابرسی ئ
ازجمیه سازمانهای اعتباردهنده بیرون از وا د مورد رسیدگ تسییم شودئ مگر آنکه به موجیب
قانون انجام آن منع شده باشد .نسخهای از گیارش نیی باید به سایر مقامات کیه اختییار نظیارع
قانون دارند یا کسان که ممکن است مسئول اقدام در مورد یافتهها و پیشینهادهای سابرسی
باشند و سایر کسان که مجاز به دریافت اینگونه گیارشها هستندئ ارسال شود .در مواردی کیه
قوانین و مقرراع منع کرده باشدئ نسخهای از گیارش نیی باید جهت بررس در اختیار عموم قرار
گیرد (صابریئ .)17 :1388
گیارش باید بهموقع در اختیار مقاماع مسئول ذیرب نسبت به نتایج سابرس قرار گییرد.
ازجمیه این مقاماع عبارعاند از :کسان که توس قوانین و مقرراع مجاز بیه دریافیت ایینگونیه
گیارشها هستندئ آنهای که انجام اقداماع الزم در مورد یافتهها و پیشنهادهای سابرس را بیر
عهدهدارندئ سایر دستگاههای دولت که وا د مورد رسییدگ بیهطیور قیانون از ماییت میال
برخوردار است و مراجع قانون  .بااین الئ اگر موضوع سابرس متممن مطالب باشید کیه بیه
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دالیل امنیت طبقهبندیشده (محرمانه) باشد یا انتشار آنها برای افراد خاص یا عموم بنا به سایر
دالیل معتبر مجاز نباشدئ سابرسان ممکن است توزیع گیارش خود را محدود سیازند؛ بنیابراین
سابرسان باید یافتهها و پیشنهادهای بااهمیت و شناسیای شیده سابرسی هیای قبیی را کیه
م تواند بر نتایج سابرس صورعهای مال تأثیر بگذاردئ مورد پیگیری قرار دهند .هدف از این
کار صول اطمینان از انجام اقداماع اصال بهموقع و مناسب از سوی وا ید میورد رسییدگ
است .سابرسان باید وضعیت یافتهها و پیشنهادهای اصالحنشده مربوط به سابرس دورههای
گذشته را گیارش کنند که بر سابرس صورعهای مال جاری تأثیر م گذارد (همان.)17 :
جمعآوری اطالعاع برای تصمیمگیری
تشخی

مشکل و ارااه آن در
گیارشها

ارااه پیشنهاد راه ل برای رفع
مشکالع
پیگیریهای سابرس برای افیایش
بهبود فرایند

خدماع مشاورهای
سابرس داخی آجا

اقتصاد
مقاومت

سابرس داخی آجا
ضرورعها
راه و روش و
فرایندهای کنترل داخی
ویژگ ها

و

الیامها
کارکرد
ابعاد

اثربخش خدماع
مشاورهای

نمودار  :2مدل مفهومی تحقیق

روششناسی پژوهش
نوع و روش این تحقیق کاربردی و توصییف اسیت از آنجیای کیه در ایین تحقییق اطالعیاع و
دادههای تحقیق شامل اطالعاع و دادههای کیف و کمّ اسیت و هیر کیدام از ایین دادههیا بیه
صورع مجیا تجییه و تحییل و در نهایت به صورع آمیخته تحییل می شیوند از ایین رو رویکیرد
این تحقیق آمیخته است که دادههای تحقیق به روش میدان و کتابخانهای تهیه گردیده اسیت.
جامعه آماری تحقیق  130نفر از کارشناسان ارشد در سازمان سابرس آجا و مشاغل کنترولیر
و امور مال آجا است که با استفاده از روش کوکران به شرح زیر محاسبه م گردد.
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مییان خطایا سطح تشخی

)NZ 2 P(1  P

Z  = %5 = 

) Z P(1  P
2

2

مییان خطا برابر جدول Z  = Z0/025 =1/96

2
2

N  1d

n

2

نسبت موفقیت جامعه نمونه P(1  P) = 0/25
اختالف مییان انحراف جامعه نمونه 2=0.012

≅ 50

130×3/84×0/25
129×0/012+3/84×0/25

=𝑛

d

جم جامعه آماری موردپژوهش  130نفر = N

که در نهایت با توجه به جم نمونه نظری جدول مورگان ( 97نفر) جم نمونه تحقییق 60
نفر م باشد که به صورع تصادف طبقات پرسشنامه انجام گردید.
محقق در این تحقیقئ پس از انجام مصا به با صیا بنظیران و مطالعیه اسیناد و میدار و
منابع و همچنین توزیع پرسشنامهئ اطالعاع و دادههای جمعآوریشده را به شرح زییر تجیییه و
تحییل نموده است.
دادههای کیف این تحقیق شامل بخشهای زیر است که در هرکدام بر سب نوع و ماهییت
دادهها مورد تحییل قرارگرفته است:
الف) مطالعه منابع نظری و تجرب است که با استفاده از روش تحییل محتوائ این منابع مورد
تجییه و تحییل قرارگرفته است؛
ب) مصا به با صا بنظران است که محقق به روش تحییل گفتمان و محتوا ایین دادههیا را
مورد تجییه و تحییل قرار داده است.
اطالعاع کم اصل از توزیع پرسش نامه با استفاده از شاخ های آماری توصیف ئ آزمیون
خ دو برای متغیر مستقل مورد تجییهوتحییل قرارگرفته و فرضیههای تحقیق را میورد آزمیون
قرار داده است.

یافتههای پژوهش
دادههای جمعآوریشده از جم نمونه تحقیقئ
 تعداد  29نفر ( )%48.3دارای مدر کارشناسی ئ تعیداد  26نفیر ( )%43.3دارای میدرکارشناس ارشد و تعداد  5نفر ( )%8.3دارای مدر دکتری م باشند.
 -تعداد  3نفر ( )%8.3در رشته تحصیی مدیریت عیوم راهبردیئ تعداد  20نفیر ( )%33.3در
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رشته تحصیی مدیریت امور دفاع و تعیداد  35نفیر ( )%58.3در رشیته تحصییی
فارغالتحصیل شدهاند.

سیابداری

 از لحاظ سابقه خدمت (سن خدمت ) تعداد  12نفر با ( )%20بین ( 15تا  20سال)ئ تعداد 30نفر با ( )%50بین ( 21تا  25سال) و تعداد  18نفر با ( 25( )%30سال به باال) هستند.
 از لحاظ محل خدمتئ تعداد  22نفر با ( )%36.7در کنترولر (بودجه و اعتباراع)ئ تعداد 17نفر با ( )%28.3در دارای ئ تعداد  12نفر با ( )%20در یگان پرداخت و تعداد  9نفیر بیا ( )%15در
سابرس مشغول هستند.
بنابراین با توجه به مشخصاع جم نمونهئ جم نمونه بیرای انجیام تحقییق نرمیال اسیت و
مساال اصل از تحقیق قابلتعمیم به جامعۀ آماری است.

پاسخ به سؤال یکم تحقیق
سؤال یکم تحقیق عبارع است در رویکیرد اقتصیاد مقیاومت ئ عوامیل اثربخشی خیدماع مشیاورهای
سابرس داخی آجا کدماند؟ بر همین اساس محققان ا تمال می دهنید کیه در اقتصیاد مقیاومت
عوامل توسعه جمعآوری اطالعاع برای تصمیمگیریئ تشخی مشکل و ارااه آن در گیارشهیائ اراایه
پیشنهاد راه ل برای رفع مشکالع و پیگیریهیای سابرسی بیرای افییایش بهبیود فراینید عوامیل
خدماع مشاورهای سابرس داخی میؤثر در آجیا هسیتند .در ایین تحقییق در ابتیدا بیا  17نفیر از
صا بنظران سابرس آجا در چهار محور ویژگ هائ مساال و نارسای هائ ظرفییت و توانمنیدیهیای
خدماع مشاورهای سابرس داخی آجا و راههای اثربخش نمودن آن مصا به گردید.
خبرگان رفهای سابرس مصا به شده در این تحقیق معتقدند:
از اهداف اصی و نهای سابرس داخی در اقتصاد مقاومت ئ بازرس و ارزیاب مییان میؤثر
بودن نحوه انجام وظایف محول و ارزیاب کنترلهیای داخیی سیابداری و امیور میال اسیت و
سابرسان داخی آجا که به عنوان نمایندگان فرمانده کل آجا می باشیندئ بیه عنیوان عامیل
نظارع و کنترل نقش بسیار مهم در تحقق اهیداف سیازمانهیا و یگیانهیای آجیا در اقتصیاد
مقاومت دارندئ باید از استقالل کاف جهت اظهارنظر برخوردار باشند و پیشنهادهای اصال را
جهت بهبود عمیکرد یگانها با توجه به مال ظاع اقتصاد مقاومت را ارااه نمایند.
سابرس داخی به عنوان ارکان اساس محی کنترلی در سیازمانهیای دولتی و غیردولتی ئ
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مسئولیت جمعآوری اطالعاع برای تصمیمگیری و گیارشگری و اراایه پیشینهادهای الزم بیرای یل
مشکالع در شرای اقتصاد مقاومت را بیه فرمانیدهان و مسیئوالن را دارد و مسیئوالن یگیانهیا نییی
متقابالً با مراجعه به قوانین و مقرراع از یکسو و نوآوری و خالقیت با محیدودیتهیا و نارسیای هیای
موجود وضعیت اقتصاد مقاومت از سوی دیگر م بایست پیگییر اصیالح پیشینهادهای گییارشهیای
سابرس و بهروزرسان امور مال باشند .همچنین سابرس داخی در تدوین تیکتیک روشهیای
کنترل داخی  -چه مال چه غیرمال  -از قبیل اسیتقرار سیسیتم کنتیرل داخیی ئ بررسی و ارزییاب
سیستم کنترل داخی به معنای عام آنئ ارااه پیشنهادهای سازنده برای بهبود ایین سیسیتمئ ارزییاب
اثربخش و کارای استفاده از منابعئ نقش اساس و کییدی برای مدیریت منابع در اقتصیاد مقیاومت
دارد و در این راستا سامانههای مال ئ مدیریت و عمییات و همچنین رسییدگ هیا وییژه را در دامنیه
کار خود دارد .اگر این سابرس داخی به مقاماع عالییه گییارش دهید و آن مقامیاع نییی ماییت
کاف از سابرس داخی داشته باشندئ گیارشهیای سابرسی بی اثیر نخواهید شیدئ بیکیه سیبب
بهبودی بخش خواهد شد و نارسای های یافت شده را برطرف خواهد کردئ زمینه پیشیرفت را فیراهم
خواهد آورد و درنتیجه سیاستهای اقتصاد مقاومت بهخوب تحقق خواهد یافت؛ بنابراین فرمانیدهان
با مورد توجه قرار دادن و اجرای نمودن پیشنهادهائ یگانها م توانند به اهداف موردنظر در توسیعه و
رشد در شرای تحریم و سیاستهای اقتصاد مقاومت برسند که اصی ترین عامل باال بردن اثربخشی
خدماع مشاورهای فرماندهان و مسئوالن اجرای امر در یگانها و نیروها م باشند.
جدول فراوان نظراع خبرگان در مورد معرف عوامل ارتقاء اثربخش خدماع مشیاورهای در
آجا در اقتصاد مقاومت به شرح زیر است.
جدول  :1جمعبندی نظر مصاحبهشوندگان در مورد شناسایی عوامل ارتقاء اثربخشی خدمات مشاورهای
تعداد پاسخ

درصد پاسخ

پاسخ صاحبنظران به سؤالهای مصاحبه

2

%29

مشکل و ارااه آن در گیارشها

4

%57

ارااه پیشنهاد راه ل برای رفع مشکالع

6

%86

پیگیریهای سابرس برای افیایش بهبود فرایند

5

%71

جمعآوری اطالعاع برای تصمیمگیری
تشخی

در ادامه پرسش نامه تحقیق در خصوص عوامل مؤثر اثربخش خدماع مشاورهای تهییه و در
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بین  60نفر جم نمونه توزیع نمودند و پاس پرسششوندگان به ترتیب زیر است.
جدول  :2جمعبندی پاسخ پرسششوندگان در مورد تأثیر عوامل ارتقاء اثربخشی خدمات مشاورهای
عوامل مؤثر بر اثربخش خدماع مشاورهای

کد

خیی
زیاد

زیاد

متوس

کم

خیی
کم

جمعآوری اطالعاع برای تصمیمگیری

A

19

25

10

6

0

مشکل و ارااه آن در گیارشها

B

20

29

6

5

0

ارااه پیشنهاد راه ل برای رفع مشکالع

C

32

26

1

1

0

پیگیریهای سابرس برای افیایش بهبود
فرایند

D

25

28

4

3

0

24

27

5

4

0

تشخی

میانگین فراوان

برای مطالعه و تعیین نرمال بودن توزیع جامعهئ آزمون کولموگروف -اسمیرنوف 1با اسیتفاده
از نرمافیار اس.پ  .اس به عمل م آید که نتیجه آن برابر جدول  3است.
جدول  :3آزمون کولموگروف -اسمیرنوف یک نمونهای
A

B

C

D

جم نمونه

60

60

60

60

میانگین

3.95

4.07

4.48

4.25

انحراف معیار

0.946

0.880

0.624

0.795

تفاضل کی

0.254

0.286

0.329

0.260

تفاضل مثبت

0.162

-0.197

0.247

0.207

تفاضل منف

-0.254

-0.329 -0.286

-0.260

آزمون آماری

0.254

0.286

0.329

0.260

نتیجه

0.000

0.000

0.000

0.000

پارامترهای آماری نرمال

بیشترین تفاضل

بنابراین توزیع جامعه نسبت به سیؤال یکیم تحقییق نرمیال اسیت و از طیرف دیگیر اعتبیار
پرسشنامه نیی با استفاده از نرمافیار اس پ اس اس برابر  0.949محاسبه گردید که اعتبیار آن
بسیار باال است.

1. Kolmogorov-Smirnov
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آزمون فرضیه
برای تأیید رابطه متغیرهای مستقل با متغیر تابع از آزمون خ دو استفاده شده است .با شناسیای
چهار عامل در خدماع مشاورهای سابرس داخیی ن.م.ج .اییران رابطیه ایین  4عامیل بیا ارتقیاء
خدماع مشاورهای محاسبه م گردد .جدول  4نتیجه محاسبه آزمون خ دو را نشان م دهد.
جدول  :4آزمون خی-دو
خ دو
درجه آزادی
سطح معناداری

A

B

C

D

14.800

26.800

53.467

35.600

3

3

3

3

0.002

0.000

0.000

0.000

بنابراین فرض صفر تحقیق رد م شود و به عبارع دیگر هر چهیار عامیل شناسیای شیده در
تحقیق با ارتقاء خدماع مشاورهای در آجا رابطه معناداری دارد.
سؤال دوم تحقیق در مورد تعیین شدت تأثیر عوامل تأیید شده در سؤال یکم است.
با در نظر گرفتن اینکه در تحقیقهای عیوم انسان عوامل از همیدیگر مسیتقل نیسیتند .بیر
همین اساس نتیجیه آزمیون وییکاکسیون 1نتیجیه مسیتقل نبیودن عوامیل میؤثر بیر اثربخشی
سابرس داخی در ن.م.ج.ا ایران به شرح جدول  5است.
جدول  :5آزمون ویلکاکسون
B-A

C-A

D-A

B-D

C-D

B-C

Z

-2.646

-5.013

-4.243

-3.317

-3.500

-4.456

سطح معناداری

0.008

0.000

0.000

0.001

0.000

0.000

برای تعیین شدع تأثیر هر یک از عوامل تعیینشده در سؤال اول تحقییق می تیوان هیم بیا
استفاده از رابطۀ شدع توافق یا ضریب همبستگ استفاده نمود یا آزمون پی ولییو 2انجیام داد

1. Wilcoxon
2. P-value
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که در اینجا با استفاده از نرمافیار اس پ اس.اس آزمون پ ولییو انجیام و نتیجیه در جیدول 6
نشان داده شده است .در این آزمونئ سطح اطمینان  α=0.05در نظر گرفتهشده است.
فرض صفر تحقیق ادعا دارد که شدع تأثیر عوامل جمع آوری اطالعاع برای تصیمیمگییریئ
پیدا کردن مشکالعئ ارااه پیشنهاد و پیگیری دارای شیدع تیأثیر بییش از  70درصید هسیتند.
جدول  6نتیجه آزمون را نشان م دهد.
جدول  :6آزمون پی ولیو با شدت تأثیر  70درصد

t

تصمیم
مشکل
پیشنهاد
پیگیری

-15.477
-47.104
-34.305
-59.756

آزمون پی ولیو با شدت تأثیر  70درصد
تفاضل میانگینها با سطح
معنیداری  95درصد
میانگینها
سطح
باالیی
پایینی
تفاضل
درجه آزادی اطمینان

3
3
3
3

0.001
0.000
0.000
0.000

-36.5415 -55.4585 -46.000
-40.09
-45.91
-43.000
-58.7433 -70.7567 -64.75000
-62.7217 -69.7783 -66.25000

در این آزمون میانگین تفملها عبارع است از مقدار  𝑥 − 𝜇0است که د بیاالی و پیایین
آن ∝ (𝑥 − 𝜇0 )±است که همانگونه که در جدول  6مشاهده م شود میانگین تفاضیلهیا نییی
در محدودۀ مقادیر باالی و پایین است.
تفسیر خروج آزمون عبارع است از:
 =𝐻0میانگین عوامل شناسای و تعیینشده تحقیق دارای شدع تأثیر بیش ا ز  70درصد هستند؛
 =𝐻1میانگین عوامل شناسای و تعیینشده تحقیق دارای شدع تأثیر بیش از  70درصد نیستند.

نا یه بحران

(𝑡∝=0.005 , 3)=0.541

نتیجه قدر مطیق ت های محاسبهشده برای هرکدام از عوامل از مقدار تی از نا ییه بحرانی
کوچکتر است و درنتیجه فرض صفر تحقیق تأیید م گردد.
بهعبارع دیگر چون 𝑒𝑢𝑙𝑎𝑣  ∝= 0.05 > 𝑝 −برای هر سطر استئ پس فرض صفر تحقیق
تأیید م شود.
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بحث و نتیجهگیری
با پیروزی انقالب اسالم تحریمها و مساال اقتصادی یک از راهبردهای دشمنان انقیالب و اییران
بوده و در ادامه نیی این بعد راهبردی همچنان مورد توجه دشمنان خواهد بیود .بیر همیین اسیاس
مقام معظم رهبری راهبردهای اقتصاد مقاومت را بهعنوان مهمترین اقدام راهبردی در عرصه میی
بیان داشتند و به دنبال آن سیاستهای اقتصادی نیی اعالم گردید .نتایج اصل از یافتیههیای ایین
پژوهش بیانگر این است که در شرای اقتصاد مقاومت توجه به تقویت بخیش خصوصی ئ کیاهش
وابستگ به نفتئ توسعه صنایع دانشبنیانئ شناخت و اسیتفاده از ظرفییتهیای بیوم در جهیت
کاهش وابستگ و اصالح مصرف و ایجاد تعادل در مصرفئ ازجمیه الیامهای تعیین شیده از سیوی
مقام معظم رهبری است .بر همین اساس دامنه فعالیتهای آجا بیه عنیوان یکی از سیازمانهیای
دولت ئ دفاع و امنیت در برخ از فعالیتها و وابستگ شدید به بودجه دولت و نفت از ییکسیو
و مدیریت مصرف و ضرورع اصالح الگوی مصرف از سوی دیگر در تحقق اقتصیاد مقیاومت بسییار
موردتوجه است .از طرف دیگر سازمانهای نظام به طور عام و خاص با تهدیدها و محدودیتهای
بسیاری در توسعه فعالیتهای اقتصادی و بخش خصوص و  ...مواجیه هسیتند .بیر همیین اسیاس
مهمترین عامل سالمت و تقویت فعالیتهای نظام در اقتصاد مقاومت ئ کنتیرل داخیی از طرییق
سابرس های داخی است .یک از کارکردهای مهم در اقتصاد مقاومت ئ سابرس داخیی اسیت
که مهمترین وظیفه آن ارااه خدماع مشاورهای برای فرماندهان و مدیران آجا اسیت .ایین خیدماع
مشاورهای قادر خواهد بود چالشها و مساال میدیریت را در شیرای اقتصیاد مقیاومت در یال و
آینده شناسای و تبیین نماید و همچنین عیت نارسای ها و آسیبهای گذشته را مورد تحییل قرار
گیرد .خدماع مشاورهای در آجا به طور معمول از طریق ارکان ستاد به فرمانده اراایه می گیردد.
ول یک از سازمانهای که عهدهدار این وظیفه م باشدئ سیازمان سابرسی در یگیانهیا و آجیا
است .عوامل مؤثری بر عمیکرد و ارااه خدماع مشاورهای این سازمان وجیود دارد و از سیوی دیگیر
این سازمان در ارااه خدماع مشاورهای با مساال متعددی مواجه است که در ایین تحقییق مسیاال
خدماع مشاورهای در چهار وزه پرداخته شد که برای اثربخش خدماع مشاورهای در سابرسی
داخی آجا این چهار عامل شامل جمیعآوری اطالعیاع بیرای تصیمیمگییریئ شناسیای و تعییین
مساال و مشکلهائ ارااه پیشنهادها و پیگیری سابرس در اقتصاد مقاومت شناسیای گردیدنید و
با آزمونهای انجامشده مشخ گردید که این چهیار عامیل در اثربخشی سابرسی در شیرای
اقتصاد مقاومت در آجا دارای شدع تأثیر بیش از  70درصد هستند.
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پیشنهادهای کاربردی
نظر به آنچه در این تحقیق بیان و نتیجهگیری شد که ریشههای اقتصاد مقاومت در تحریمهیا و
کارشکن های دشمنان است و رویکرد راهکارهای این وزه تأکیید بیر درونگرایی داردئ نقیش
سابرس داخی در نیل به اهداف اقتصاد مقاومت برای آجا یک نقش اساس و مهیم اسیت .از
این رو جهت بهکارگیری صحیح سابرس داخی پیشنهاد م گردد:
 آموزشهای سابرس داخی در سه سطح مقدمات ئ عال و پیشرفته برای فرمانیدهان درسطوح مختیف ارااه گردد و فرماندهان از پایین ترین سطح با عمیکرد سابرس داخی در یگان
آشنا شوند؛
 نظام جامع خدماع مشاورهای سابرس آجا جهت مشارکت در تصمیمگییری فرمانیدهانو ل مساال و مشیارکت سیتادها و عناصیر تخصصی در اراایه پیشینهاد و در نهاییت پیگییری
تصمیمها و ارااه بازخوردها تدوین شود؛
 در سازمان سابرس آجیا و نیروهیای تابعیه بخشی بیه عنیوان خیدماع مشیاورهای بیهفرماندهان و مدیران داخی آن سازمان در نظر گرفته شود؛
 ترتیب اتخاذ گردد نتایج اصل از سابرسی هیای داخیی بیه عنیوان تجربیه خیدمت وبازخوردهای نظارت منتشر و در متون آموزش بیان گردد.

پیشنهادهای تحقیقات بعدی
ازجمیه مساای که سابرس داخی آجا با آن مواجه است سیبک فرمانیده و اصیالح الگیوی
فرمانده و مدیریت نظام در شرای اقتصاد مقاومت استئ از این رو پیشنهاد م گردد در این
وزه پژوهشگران تحقیقات را انجام دهند.
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