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  الگوي مهار فساد اداري مبتني بر اهداف، وظايف و اختيارات ديوان محاسبات ايران

 4، ايوب شيخي 3، مژگان درخشان ،*2، مسعود پوركياني1رضا زرگر

 دانشگاه آزاد اسالمي، كرمان، ايران واحد كرمان، ،، گروه مديريتدانش آموخته دكتري 1
  دار مكاتبات) دانشگاه آزاد اسالمي، كرمان، ايران (عهدهواحد كرمان، گروه مديريت دولتي،  ،استاديار 2

  دانشگاه آزاد اسالمي، كرمان، ايرانواحد كرمان، گروه مديريت دولتي،  ،استاديار 3
  رياضي و رايانه، دانشگاه شهيد باهنركرمان، كرمان، ايرانگروه استاديار،  4

  1399 وردينفر: پذيرش ، 1398 اسفند: اصالحيه ،1398 دي: دريافت تاريخ

  چكيده
باشد. اين پژوهش از نوع كاربردي و مي محاسبات ايران ديوان اختيارات و وظايف اهداف، بر مبتني اداري فساد مهار الگوي هدف اين پژوهش ارائه    

تخصصي) و اداري ديوان  - ي (فنيهاي حسابرسكليه كاركنان حوزهجامعه آماري اين پژوهش باشد. اي و از نظر روش، توصيفي از نوع همبستگي ميتوسعه
)  نفر به عنوان 340تعيين حجم نمونه با استفاده از جدول كرجسي و مورگان، تعداد (. باشداستان سطح كشور مي  31محاسبات شامل ستاد مركزي و 

و  ايكتابخانهبيات موضوع مورد مطالعه از روش مرور اد منظوربه اي تصادفي، استفاده شده وگيري طبقهنمونه انتخاب شدند. در اين پژوهش از روش نمونه
اعتبار و پايايي ابزار پژوهش با استفاده از تحليل عاملي تاييدي و آلفاي كرونباخ  از پرسشنامه استفاده شده است. ،ميداني هايداده آوريجمع منظوربه

هاي برازش ها استفاده شده است. بر اساس شاخصسواالت و فرضيه ) جهت آزمون مدل و آزمونSEMيابي معادالت ساختاري (ارزيابي و از تكنيك مدل
مهار فساد اداري در سطح قوي  يرمتغ يارات در ديوان محاسبات ايران، در سطح خوب و ابعادو اخت يفاهداف، وظاتوان نتيجه گرفت كه ابعاد متغير شده مي

  . از اعتبار الزم برخوردار است محاسبات يواند ياراتو اخت يفبر اهداف، وظا يمبتن يمهار فساد ادار يگرفت الگو يجهنت توانيلذا ماند. قرار گرفته
  

  مهارفساد اداري،  اهداف، وظايف،  اختيارات، ديوان محاسبات ايران.: هاي اصليواژه

  مقدمه - 1

 و هاي اجراييدستگاه گيرگريبان ادوار تمام در كه است ايمسئله فساد
 سياسي متفكران و دانشمندان از بسياري انديشه و هسته بوده هاسازمان

 اشكال ترينعمومي از يكي عنوان نيز به اداري فساد. است داده تشكيل را
 اين با و نوردد را در مي مكان و زمان مرزهاي كه است ايپديده فساد،

 خاصي جامعه به مربوط نه و دارد تعلق خاصي زمان به نه ويژگي،
. است دولت همزاد ايپديده اداري، فساد گفت نتوامي در واقع، .شودمي
 خود به منسجمي شكل و يافت بشر سازمان هايفعاليت كه زماني از

 كرد؛ ظهور متن سازمان از الينفكي جزء عنوان به نيز اداري فساد گرفت،
نتيجه  در كه كرد تلقي سازمان تحميلي فرزند را فساد توانمي بنابراين،
 و سازمان ميان تعامل مناسبت به نيز و سازمان در گوناگون هايتعامل
 [18].آمده است وجود به آن محيط

ها مورد استفاده واژه فساد براي طيف گستردهاي از اعمال، باورها و روش
گيرد كه اجماع نظر در مورد اين مفهوم را مشكل ساخته است. از قرار مي

هاي متفاوت، ها و برداشتاين رو، در جوامع گوناگون و بر حسب نگرش
رسد تعريف بانك تعاريف گوناگوني از فساد ارائه شده است. به نظر مي

ها تر و گوياتر باشد. از نظر آنالملل عامجهاني و سازمان شفافيت بين

سوء استفاده از اختيارات دولتي (قدرت عمومي) براي كسب «فساد شامل 
ضاي هر چيز با منافع شخصي يا خصوصي و پيشنهاد دادن، دريافت يا تقا

گذاري بر روي رفتار يك كارمند دولتي يا اداري در ارزش براي تاثير
هاي فساد اعتقاد و ارزش [9].مي شود » فرايند انجام يك كار يا قرارداد

و موجب  دادهكند، هزينه انجام كارها را افزايش اخالقي را متزلزل مي
عه در برخورد با اين ي كه جامابه گونه شود،زايي در سطح جامعه ميجرم
و رشد و  شدهم، متحمل خسارات اجتماعي و اقتصادي شديد جراي

كند. فساد همچنين انساني را دشوار مي -وسعه اقتصاديپذيري و ترقابت
ي، از بين رفتن سرمايه اجتماعي و هاي فقرزدايموجب ناكام ماندن تالش

ضعيف روحيه افراد انگيزگي و بدبيني در اجتماع گرديده، زمينه تايجاد بي
درستكار را فراهم مي آورد. آنچه موجبات نگراني بيشتر را فراهم مي كند 
اين است كه وقتي فساد به يك فرهنگ تبديل شد، ديگر كسي به قبح و 

انديشد زيرا از يك سو مي بيند كه همه همينطور نادرستي كارش نمي
چنين رفتار  كنند و از سوي ديگر از او انتظار مي رود كهرفتار مي

  [21].كند
pourkiani@iauk.ac.ir*  
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 يدسته بند كياست كه در  يمتفاوت قيمصاد يشوم دارا دهيپد نيا
) عبارتند از: رشوه، 2017( يمبارزه با فساد ادار يكامل از مركز جهان

  ءاستفاده از قدرت، سو ،يتبان ،يتقلب، كالهبردار ،ياخاذ ع،يالتسرحق
 دولت و جويي رانت اداري، فساد به مربوط مسائل .يياختالس، پولشو

 در. داشته است معطوف خود به را ايراني انديمشندان ذهن هارانتي، مدت

نيز  و ايران در باال رده مسئوالن هميشگي هايدغدغه از كه يكي حالي
بروز  شاهد مچنانه بوده، و كنترل فساد مبارزه ايراني، انديشمندان

به همين دليل رتبه  .فسادهاي سازمان يافته اي در سطح كشور هستيم
ايران در اين زمينه بسيار نامناسب است. در جدول زير وضعيت ايران در 

  زمينه فساد نشان داده شده است:
  [11]. فساد (سازمان شفافيت بين الملل، شاخص درك از فساد)):وضعيت فساد در ايران و تعدادي از كشورهاي توسعه يافته با توجه به شاخص درك از 1جدول(

  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  سال

  130  136  144  133  120  146  168  141  131  105  88  87  78  ايران

  168  175  177  174  175  175  180  180  179  163  145  145  133  تعداد كشورهاي مورد پيمايش

  

الزم به توضيح است كه شاخص نمره در جدول فوق، بر اساس 
الملل از نظر ميزان سالمت اداري است هاي سازمان شفافيت بينارزيابي

كه اين نمره، حداقل صفر و حداكثر ده است و باالترين سالمت اداري با 
ترين سالمت اداري با نمره صفر نشان داده مي شود. نمره ده و پايين

طور كه در جدول مشهود است، نمره ايران در زمينه فساد طي سال همان
ها كاهش و در نتيجه رتبه ايران طي اين سال 2018تا  2006هاي 

  افزايش چشمگيري داشته است. 
اند، به طوري كه با جستجو از اين رو محققان زيادي به اين مقوله پرداخته

توان به مقاالت زيادي يالمللي، مهاي معتبر بيندر فضاي مجازي و سايت
در اين زمينه دست يافت. اما يكي از موضوعاتي كه تاكنون چندان به آن 
پرداخته نشده است، پرداختن به مقوله مهار فساد از جنبه كاركردهاي 

هاي نظارتي كه متولي مبارزه با اين پديده است، يعني يكي از سازمان
ر و گستردگي حجم كار، هاي اخيباشد. پيشرفت سالديوان محاسبات مي

هاي نظارتي را هاي حسابرسي دستگاهبازنگري سيستماتيك در روش
امري اجتناب ناپذير نموده و الزم است كه اين نهادهاي عالي رتبه نظارتي 

هاي حسابرسي كشورهاي پيشرفته، ها و استانداردبا تجهيز خود به روش
هاي اجرايي كشور هاي مالي دستگاهبتوانند به نحو مناسب بر سيستم

نظارت نمايد. به همين مناسبت در مبارزه با پديده فساد اداري، نقش 
هاي نظارتي (ديوان محاسبات، سازمان بازرسي، سازمان دستگاه

هاي حسابرسي حسابرسي، وزارت اطالعات و ...) از طريق انتخاب روش
مي كارآمد در دستگاه هاي اجرايي تحت رسيدگي داراي اهميت ويژه اي 

  [3].باشد 
با توجه به مباحث مطرح شده مي توان اظهار داشت كه روز به روز فساد 

توان به خالء اداري در ايران بيشتر نمايان شده كه از اهم داليل آن را مي
  هاي مستمر توسط نظام اداري بر پايه شفافيت قوانين و مقررات، كنترل

  

ني بر اجتناب از زياده نهادهاي نظارتي، نهادينه ساختن فرهنگ كار مبت
هاي قدرت، رسيدگي قضايي به موقع و كارآمد خواهي مادي و ايجاد پايگاه

ها و نهادها، از فساد اداري و ... نام بردكه اين موضوع در برخي از سازمان
تصادفي و مقطعي به فساد اداري نهادينه شده تبديل شده كه بر اين 

ه روند تحقيقات كم مشابه در اساس انجام ضرورت اين پژوهش با توجه ب
رسد گذشته، بابت ارائه الگويي جهت مهار فساد اداري، ضروري به نظر مي

از اين رو، سوال اصلي اين پژوهش اين است كه الگوي مهار فساد اداري 
مبتني بر اهداف، وظايف و اختيارات ديوان محاسبات در ايران داراي چه 

    ار الزم برخوردار است؟مشخصاتي است و آيا اين الگو از اعتب

  مروري بر مباني نظري و پيشينه پژوهش  - 2

  فساد اداري -2-1
ها، تعاريف گوناگوني از فساد در جوامع گوناگون بر حسب نگرش

و ريشه  )(corrmptionفرانسوي  مطرح شده است. كلمه فساد از ريشه
گرفته شده » نقض كردن«يا » شكستن«به معناي  )(Rumpereالتيني 

 اخالقي رفتار تواند يك شيوهت. آنچه كه شكسته يا نقض مي شود، مياس

ها از فساد تعاريف و دسته بندي [4].اداري باشد  مقررات و يا اجتماعي يا
  شود.مختلفي ارايه شده كه در جدول زير به اختصار به آن ها پرداخته مي
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  هاي فساد ): تعاريف و طبقه بندي2جدول(

  منبع  تعاريف فساد  دسته بندي فساد

  فساد در فرهنگ لغت
  فساد به معني تباهي، خرابي، آشوب، بدهكاري و ظلم و  ... است.

  [4].1396افضلي، 
  شود.فساد پاداش نامشروعي است كه در ازاء وادار كردن فرد به تخلف از وظيفه، تخصيص داده مي

فساد سياه، خاكستري، 
  سفيد

دانند كه اهر مخالف قانون است، اما اكثر نخبگان سياسي و اكثر مردم عادي آن را مضر و با اهميت نميفساد اداري سفيد: كاري كه در ظ
  خواستار تنبيه آن باشند.

  تفاوت هستند.هاي مردم نسبت به آن بيفساد اداري خاكستري: كاري است كه از نظر اكثر نخبگان سياسي منفور است اما توده
  ها و نخبگان سياسي منفور است، عامل آن بايد تنبيه گردد.ه از نظر تودهفساد اداري سياه: هر كاري ك

متحديان، 
1396.[15]  

دسته بندي بر اساس 
  اشكال گوناگون فساد

  اختالس: دزديدن منابع دولتي توسط مسئوالن دولتي.
  ود.شرشوه: پرداخت نقدي يا غيرنقدي كه در يك رابطه فاسدانه به فردي داده و يا از وي اخذ مي

  تخلف: جرم اقتصادي شامل نوعي حقه و نيرنگ بازي، كالهبرداري و فريب كاري است.
  رغم ميل باطني او) با استفاده از اعمال فشار، خشونت و يا تهديد با استفاده از قدرت.اخاذي: گرفتن پول و منابع ديگر از فردي (علي

سازي و توزيع منابع دولتي به صورت جانبدارانه آن معنايي از شخصي پارتي بازي: ساز و كار استفاده نادرست از قدرت است كه در
  نهفته است.

آتشك و همكاران، 
1390.[1] 

فساد سياسي كالن و 
  فساد بوروكراتيك

باشد و به صورت تخلف از قوانين هاي شخصي، معرف انحراف از شيوه عادي انجام وظيفه ميفساد رفتاري است كه به دليل جاه طلبي
  كند.ات و انجام دادن اعمالي از قبيل ارتشاء، پارتي بازي، و اختالس تجلي ميو مقرر

اي است كه سمت و مقام خود دهد و منظور از آن رفتار مقامات بلند پايههاي دستگاه سياسي رخ ميفساد سياسي كالن: در باالترين رده 
  گيرند.دست آوردن سود هاي كالن بكار ميرا براي به

  )1398(قرني،
 .[14]  

 )2012(ماشالي،  
.[20]  

فساد بر مبناي افكار 
  عمومي جامعه

هنگامي كه يك اعتماد عمومي براي كسب منابع مورد سوء استفاده قرار گرفته است، اكثريت مجبور مي شوند كه با وجود فساد در 
  جامعه موافقت كنند.

 )2017جانستون ،(
.[22]  

فساد بر اساس منافع 
  جمعي

دامات كاركنان و مسئوالن دولت است كه اوالً به منافع عمومي لطمه بزند، ثانياً هدف از انجام آن فايده رساندن به عامل آن گروه از اق
  (كارمند اقدام كننده) يا به شخص ثالثي كه عامل را براي انجام اين اقدام اجير كرده باشد.

 )1397(پوركياني،
.[7]  

علوم سياسي، اجتماعي،  هايگران مختلف در حوزهمطالعات پژوهش
هاي اخير آگاهي ما را نسبت به فساد اداري اقتصادي و مديريت در دهه

) در 1389الواني و همكاران ( هاي مختلف افزايش داده است. نهيدر زم
 فساد با مبارزه ملي استراتژي تدوين مؤلفه هاي«پژوهشي تحت عنوان 

 يك نيروي يكپارچه و فساداند كه، بيان نموده» ايران جمهوري اسالمي
نمود،  كنترل ،راه حلي تك بعدي وسيله متمركز نيست كه بتوان آن را به

نگر چند بعدي است. اگر فرآيند بلكه مستلزم استفاده از رهيافتي كلي
 سپس پيشگيري و مراحل تشخيص بيماري و مبارزه با فساد را شامل

آسيب شناسانه،  هايدرمان آن بدانيم، عالوه بر اهميت انجام مطالعه
هاي منطبق بر شرايط داخلي و ها و استراتژيضرورت تدوين سياست

آشكار خواهد بود. كشورها با تدوين استراتژي، تالش دارند با  بومي كامالً
گرا شرايط و مند و رويكردي آيندهنظام نگاهي كل نگر، همه سونگر و

ترين و مهم ا بههموقعيت كنوني و آتي را تحليل و با تكيه بر توانمندي
ترين مسايل راهبردي در اين رابطه پاسخ مؤثر و مناسب بدهند. در اساسي
 اجرايي نمودن چنين رهيافتي، در اين مقاله با بررسي جهت

 چهارشاخص در قالب ) 26(المللي مبارزه با فساد، هاي بيناستراتژي
مبارزه اقتصادي، اجتماعي، سياسي و اداري براي تبيين استراتژي  حوزه 
  در اين پژوهش جهت . ه استجمهوري اسالمي ايران شناسايي شد با فساد

  

شناسايي در خصوص ابعاد متغير مهار فساد اداري، پژوهش الواني و 
هاي با بررسي استراتژيپژوهش مزبور در  ) مد نظر است.1389همكاران (

و  عياجتما، دارياقتصادي، ا حوزه چهارفساد، در قالب  مهارالمللي بين
براي تبيين استراتژي مبارزه با فساد جمهوري اسالمي ايران  سياسي

ه كه در ادامه به اختصار به هر يك از حوزه ها پرداخته شناسايي شد
  شود:مي

 كارايي ارتقاء براي اقتصادي سازيآزاد شامل بخش حوزه اقتصادي: اين

  است. عمومي بخش هايكاهش هزينه و خصوصي بخش
 ها،سيستم در نهادي اصالحات ايجاد شامل بخش نحوزه اداري: اي

 توسعه كيفي براي تشكيالت مقررات و و قوانين فرآيندها، ها،روش

  است. جهاني معيارهاي استاندارد دولت براساس انساني نيروي و مديريت
 عوامل اجتماعي و فرهنگي مسايل بر تمركز با بخش حوزه اجتماعي: اين

   .نمايدمي بررسي را آن راهكارهاي و اثرگذار
 با و داشته پاسخگويي(سياسي) تمركز ارتقاء بر بخش حوزه سياسي: اين

 شخصي مسايل قبال در عمومي گيري مسئوالنتصميم هايهزينه افزايش

شناخت فساد به تنهايي كافي نيست بلكه بايد  [5].است  همراه هاآن
مهار و كنترل آن اقدامات عملي انجام داد و براي انجام اقدام عملي يعني 

هاي متولي اين امر نيست و از آنجا كه در اي جز توسل به سازماننيز چاره
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ايران ديوان محاسبات يكي از متوليان اصلي در اين زمينه مي باشد در 
  اينجا به طور مختصر به اين سازمان و وظايف آن پرداخته مي شود.

  ناهداف، وظايف و اختيارات ديوان محاسبات ايرا -2-2
اي دولتي است كه در امور مالي و اداري مؤسسه ،يوان محاسبات كشورد

عنوان بازوي نظارتي آن ه و زيرنظر مجلس شوراي اسالمي ب بودهمستقل 
، مؤسسات، هاهاي وزارتخانهنمايد. اين ديوان به كليه حسابعمل مي

 ي كه به نحوي از انحاء از بودجه كليهاهاي دولتي و ساير دستگاهشركت
دارد رسيدگي يا كنند به ترتيبي كه قانون مقرر ميكشور استفاده مي

اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و نمايد كه هيچ هزينهحسابرسي مي
ها هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات حساب

آوري و گزارش تفريغ بودجه و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع
ت خود به مجلس شوراي اسالمي تسليم اهر سال را به انضمام نظر

ت: نمايد. ديوان محاسبات در اصطالح حقوقي چنين تعريف شده اسمي
ديوان محاسبات دادگاهي است مالي كه مأمور معاينه و تفكيك محاسبات 

كند كه اداره ماليه و تفريغ كليه حسابداران خزانه بوده و نيز نظارت مي
ي معينه در بودجه از ميزان معين شده تجاوز نكند و تغيير و هاهزينه

تبديل نيابد و هر وجهي در محل خود صرف شود و نيز مكلف است كه در 
آوري سند خرج امر معاينه و تفكيك محاسبات ادارات دولتي و جمع

با توجه به  محاسبات و صورت كليه محاسبات مملكتي اقدام نمايد.
هوري اسالمي ايران چگونگي ساختاري و مفهوم صراحت قانون اساسي جم

قانون اساسي آمده  )55(و  )54(طور صريح در اصول ه چنين تعريفي ب
  است.

مطابق قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و مقررات جاري مربوط، 
  اهداف ديوان محاسبات كشور عبارتند از:

از اعمال كنترل و نظارت مستمر مالي به منظور پاسداري  -الف
  المال.بيت

عدم تجاوز هرگونه هزينه از اعتبارات مصوب در بودجه كل  -ب 
  كشور.
مصرف هرگونه وجهي از بودجه كل كشور در محل مصرف قانوني  - ج

  تعيين شده.
 ،ها، مؤسساتهاي مالي كليه وزارتخانهكنترل عمليات و فعاليت - د
ء از بودجه كل هايي كه به نحوي از انحاهاي دولتي و ساير دستگاهشركت

  كنند.كشور استفاده مي
بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده و درآمدها و ساير منابع  -هـ

مصوب  ههاي مالي تعيين شده در بودجتأمين اعتبار در ارتباط با سياست
  .هاي مربوطهبا توجه به گزارش عملياتي و محاسباتي مأخوذه از دستگاه

ه آن يبانضمام نظرات خود و ارا تهيه و تدوين گزارش تفريغ بودجه - و
  به مجلس شوراي اسالمي.

همچنين وظايف و اختيارات ديوان محاسبات كشور بر اساس مقررات 
  جاري مربوط عبارتست از:

هاي درآمد و هزينه و ساير حسابرسي يا رسيدگي كليه حساب -الف
با  ها از نظر مطابقتهاي مالي دستگاهها و نيز صورتها و پرداختدريافت

االجرا، اعم از قوانين و مقررات مالي و ساير قوانين مربوط و ضوابط الزم
هاي دولتي و ساير واحدها كه به نحوي از ها، مؤسسات، شركتوزارتخانه

نمايند و هر گونه واحد اجرايي كه بر انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي
ها مترتب آنقانون اساسي مالكيت عمومي بر  )45(و  )44(طبق اصول 

ها مستلزم ذكر است و يا واحدهايي كه شمول مقررات عمومي در مورد آن
  نام است.
ها به منظور اطمينان از بررسي وقوع عمليات مالي در دستگاه - ب

موقع درآمد و يا انجام هزينه و ساير ه حصول و ارسال صحيح و ب
  .هاها و پرداختدريافت
  .هاهاي دستگاهييو دارارسيدگي به موجودي حساب اموال  - ج
هاي ها و دستورالعملبررسي جهت اطمينان از برقراري روش - د

هاي  ها در جهت نيل به اهداف دستگاهمناسب مالي و كاربرد مؤثر آن
  .مورد رسيدگي

اعالم نظر در خصوص لزوم وجود مرجع كنترل كننده داخلي و  -هـ
هاي مورد رسيدگي هكننده موجود در دستگايا عدم كفايت مرجع كنترل

هاي انجام شده جهت حفظ ها و رسيدگيبا توجه به گزارشات حسابرسي
  .المالحقوق بيت

رسيدگي به حساب كسري ابوابجمعي و تخلفات مالي و هرگونه  - و
  .اختالف حساب مأمورين ذيربط دولتي در اجراي قوانين و مقررات مربوط

  .انين و مقررات ماليالمال در حدود قواقدام در حفظ حقوق بيت - ز
تنظيم دادخواست عليه مسئول يا مسئولين خاطي از مقررات  - ح

  .هاي مستشاريمالي و طرح در هيئت
رسيدگي به مورد كسري ابوابجمعي مسئولين و طرح دادخواست  - ط

  .ها و صدور آراء متناسب با موضوع مطروحهعليه آن
  رسيدگي و انشاء رأي نسبت به: -ي
 و قانوني دفاتر هزينه، و درآمد حساب هاي ماليرته صويعدم ارا - 1
ساب كسري و يا اسناد و مدارك در موعد مقرر به ديوان محاسبات صورتح
  كشور.
  زائد بر اعتبار و يا عدم رعايت قوانين و مقررات مالي.مخارج تهيه  - 2
موقع درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در ه عدم واريز ب - 3

به حساب مربوط و همچنين عدم واريز وجوهي كه به بودجه عمومي 
  گردد.ها دريافت مير آنيالضمان و يا وثيقه و يا نظاعنوان سپرده يا وجه

عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت كه موجب ضرر و زيان به  - 4
  گردد.المال ميبيت

سوء استفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه  - 5
المال يا هر خرج يا تصميم نادرست كه باعث اتالف يا تضييع بيتدولتي و 

  شود.
هاي صادره توسط ديوان  هاي حسابرسي و گواهي حسابگزارش - 6

  محاسبات كشور.
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  هاي كسري ابوابجمعي مسئولين ذيربط.پرونده - 7
ايجاد موانع و محظورات غيرقابل توجيه از ناحيه مسئولين ذيربط  - 8

و ساير كارشناسان ديوان  انمميزين و يا حسابرس ها در قبالدستگاه
  .محاسبات كشور در جهت انجام وظايف آنان

اعمال مجازات اداري متخلفين عالوه بر صدور رأي نسبت به ضرر  - 9
  المال.و زيان وارده به بيت

هاي مربوط به وقوع جرم به مراجع قضائي جهت ارسال پرونده - 10
  تعقيب متهمين.

المال مسئولين امر كه بدون سوء نيت ضرري به بيت هايپرونده - 11
  اند.وارد كرده

تخلفات ناشي از دستور رئيس جمهوري و معاون اول و وزراء و  - 12
صدور حكم مبني بر جبران ضرر وارده و اعالم گزارش نحوه تخلف به 

  مجلس شوراي اسالمي.
  .تعقيب جرائم عمومي از طريق مراجع قضائي - 13

ديوان محاسبات كشور و اعالم گزارش موارد بالاجراء  اجراء آراء - ك
  .به مجلس شوراي اسالمي

  .درخواست تأمين خواسته و يا محكوم به - م
هاي ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در انجام وظايف هيئت - ن

  .مستشاري
  .آن صدور رأي در خصوص تفريغ بودجه و گزارش نهائي - س
هاي مالي  گاني صورت حسابتعيين نحوه حفظ و نگهداري و باي -ض

  .ها و اسناد و مدارك مربوط در دستگاه
رسيدگي به موضوعاتي كه حسب مورد از طرف مجلس شوراي  -ق

  شود.اسالمي ارجاع مي
  .تحقيق و تفحص در كليه امور مالي كشور - ر

المللي مربوط نظير سازمان هاي بين عضويت در سازمان - ش
(اينتوساي) و سازمان آسيائي  المللي مؤسسات عالي حسابداريبين

. سايت ديوان محاسبات كشور مؤسسات عالي حسابداري (آسوساي)
)http://www.dmk.ir/(.[10]

[2]. )1394، محاسبات كشور وانيالملل د نيو امور ب ياداره كل روابط عموم):  نمودار گردش امور در ديوان محاسبات كشور (1شكل (

بات مودار گردش امور در ديوان محاسباتوجه به توضيحات باال و ن
ديوان اهداف، وظايف و اختيارات ترين توان عنوان نمود كه مهمكشور، مي

مستمر و  نظارتراسي اداري مشابه) شامل: محاسبات(بر اساس نظام بوروك
حسابرسي نهاد هاي دولتي، رسيدگي قضايي، تحقيق و تفحص در امور 

باتي و بودجه كشور الي محاسكمك به تدوين قوانين ممالي كشور و 
  باشند.مي
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  باشد.دهنده پيشينه تحقيقات انجام گرفته داخلي و خارجي مرتبط با اين پژوهش ميجدول زير نشان ):3(جدول

  نتايج پژوهش  سال  پژوهشگر

عباسي و بيت 
  [13].عفري

1395  
 يمحاسبات كشور شامل نظارت مستمر بر اجرا وانيد رانهيشگيپ كرديرو نيكه ب پژوهش بيان كننده اين موضوع است جينتا

ها و رفع نقاط ضعف آن و يياجرا يهادستگاه يداخل يهاكنترل ستميس يابيارز ،يياجرا يهادستگاه رانيآموزش مد بودجه،
  وجود دارد. يرابطه معنا دار يياجرا ي، و كاهش تخلفات دستگاه هايريشگيپ يتعامل يهاتهيكم

حساس يگانه و 
  [8].همكاران

1395  

هاي تحقيق روابط بين نقش نظارتي حسابرسان و ارتقاي سالمت نظام اداري را نشان مي دهد، به گونه اي كه بر رابطه يافته
هاي داخلي و نظارت مستقيم بين متغيرهاي نظارت حسابرسان (اخالق و آيين رفتار حسابداران، برنامه ريزي، نظارت بر كنترل

رهاي سالمت نظام اداري (قانون گرايي، پاسخگويي، سالمت و يكپارچگي) تاكيد دارد. شايان ذكر بر حسابرسي داخلي) و متغي
  /. تاييد گرديده است.287است كه بيشترين رابطه بين سالمت و يكپارچگي با رعايت اخالق و آيين رفتار حرفه اي به مقدار 

  1397  [16].نيك پور

بروز فساد اداري به منظور ارائه الگويي براي كاهش اثرات آن در روند توسعه  بررسي عوامل مؤثر در«در پژوهشي تحت عنوان 
براي كاهش فساد در نظام اداري ايران به شناسايي عوامل مؤثر در بروز فساد و چگونگي مقابله با آن و » جمهوري اسالمي ايران
ه الگوي مناسب با جامعه ايران اسالمي فراهم آيد. ها و علل بروز آن پرداخته است تا زمينه كافي براي ارائشناخت واقعي ريشه

بندي راهكارهاي مؤثر در مبارزه با آن، بندي متغيرهاي مؤثر در بروز فساد اداري، همچنين رتبههاي اين تحقيق شامل رتبهيافته
ان عوامل ايجاد فساد هاي به كاررفته در مبارزه با فساد اداري در كشورهاي مؤفق در اين زمينه و وجود رابطه خطي ميروش

  هاي مبارزه با آن بوده است.اداري و نيز روش
اويس و 

  [17].همكاران
2016  

دهد، همچنين افزايش هاي قبلي، فساد را به ميزان هشت درصد كاهش ميكند كه حسابرسينتايج اين پژوهش مشخص مي
  .دهداحتمال اقدامات قانوني بعدي فساد را به ميزان بيست درصد كاهش مي

تارا و 
  [25].همكاران

2016  
نتايج پژوهش نشان مي دهدكه اگر موسسه عالي حسابرسي همانند يك دادگاه سازماندهي شود، كشور با سطح باالتري از فساد 

  درگير خواهد شد.
  است. ندهيدر سطح فساد آ يانتخابات يياثر بازدارنده بالقوه پاسخگو شيزمااز مهمترين نتايج كاربرد تجربي اين پژوهش، آ  2016  [24].موندو

  2018  [19].دوبنيك

انجام داد كه اين مقاله به صورت يك فصل در » فساد و كشف تقلب توسط حسابرسان بخش عمومي«پژوهشي را تحت عنوان 
كتابي با عنوان پاسخگويي عملكرد و مبارزه با فساد توسط بانك جهاني منتشر شده است. به دليل اينكه اين مقاله براي 

ابرسان شهري و استاني، داخلي و خارجي نيز قابليت كمي داشت، اندكي بازنويسي شده است. اين مقاله به بررسي حس
هايي براي بهبود پردازد و استراتژيموضوعات تقلب و فساد كه بخش عمومي با آن مواجه است در كانادا و سراسر جهان مي

ها . برخي از حسابرسان خارجي كه به طور آزمايشي از اين استراتژيدهدعملكرد حسابرسان در كشف فساد و تقلب ارائه مي
  اند.هاي قابل توجهي دست يافتهاند به موفقيتاستفاده كرده

با توجه به مطالب فوق و پس از بررسي ادبيات موضوع و پيشينه 
زوهش به صورت ذيل طراحي شده تحقيقات مورد مطالعه، مدل مفهومي پ

است.

  
 ): مدل مفهومي پژوهش2شكل (
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  شناسي تحقيقروش - 3

اي و از نظر روش، اين پژوهش از نظر هدف، كاربردي و توسعه
كليه جامعه آماري اين پژوهش باشد. توصيفي از نوع همبستگي مي

تخصصي) و اداري ديوان محاسبات  - كاركنان حوزه هاي حسابرسي (فني

باشد كه حوزه استان سطح كشور مي  31ركزي و كشور شامل ستاد م
  شود:فعاليت آنان به تفكيك جدول ذيل نشان داده مي

 رانيا محاسبات وانيد كاركنان يآمار جامعه): 4جدول (

  تعداد كاركنان ستادي و استاني ديوان محاسبات كشور  حوزه فعاليت كاركنان ديوان محاسبات

  1,985  تخصصي) - حسابرسي(فني

  705  اداري

  2,690  جمع

 
با توجه به جامعه آماري مندرج در جدول فوق، تعيين حجم نمونه با 

)  نفر به عنوان نمونه 340تعداد ( "كرجسي و مورگان"استفاده از جدول 
ها، تكميل و تعيين كه با توجه به استقبال كاركنان، تمامي پرسشنامه

اي يري طبقهگروش نمونه در اين جامعه، از [12].برگشت شده است
مرور ادبيات موضوع  منظوربهدر اين تحقيق تصادفي، استفاده شده است. 

ميداني از  هايداده آوريجمع منظوربهو  ايكتابخانهمورد مطالعه از روش 
   پرسشنامه استفاده شده است.

است در اين پژوهش مهار فساد اداري (متغير مالك) اولين متغييري 
بين اهداف، وظايف و اختيارات ديوان ير پيشكه تغييرات آن توسط متغ

گيرد. همان طور كه در مباني بيني و بررسي قرار ميمحاسبات مورد پيش
نظري و پيشينه تحقيقات پژوهش اشاره شد، به اعتقاد الواني و همكاران 

  حوزه: چهارفساد، در قالب  مهارالمللي هاي بينبررسي استراتژي) 1389(
  اقتصادي، - 
  ،اداري - 
  اجتماعي،  - 
  سياسي. - 

كه به دليل جامعيت بيشتر مورد استفاده قرار گرفته  شناسايي شد
  است.

وظايف، و اختيارات ديوان اهداف،  بين)(پيش متغيرخصوص در 
نخست به بررسي وضعيت قانون و وظايف ديوان محاسبات محاسبات، 

با رات اهداف، وظايف و اختيا كه در نهايت مهمترين هپرداخته شدكشور 
مديريت و خبرگان ديوان محاسبات  رشته استفاده از نظر اساتيد مجرب

در  چهار حوزه كليدي به نفر از مديران عالي) 12(استفاده از نظرات كشور
  ، كه عبارتند از: مشخصشرح ذيل 

  نظارت مستمر و حسابرسي نهادهاي دولتي،  - 
  رسيدگي قضايي و حقوقي،  - 

  لي كشور، تحقيق و تفحص در امور ما - 
  كمك به تدوين قوانين مالي محاسباتي و بودجه كشور. - 

به منظور تعيين روايي پرسشنامه با توجه به مدل مفهومي ارائه شده 
اهداف، وظايف و اختيارات ديوان محاسبات جمهوري محقق ساخته 

كه از پژوهش الواني و همكاران  اسالمي ايران و وضعيت مهار فساد اداري
استفاده شده است، بدين معني كه  از روش روايي محتوا شده،الگو برداري 

ها درخواست گرديد كه از آن و خبرگانبا ارسال پرسشنامه براي اساتيد 
ها با فرضيات هاي پرسشنامه و تناسب آننظرات خود را در رابطه با سؤال

هاي كامالً مناسب، مناسب، نسبتاً مناسب، تحقيق با استفاده از گزينه
، %100سب، كامالً نامناسب كه به ترتيب داراي ارزش عددي معادل نامنا
باشد، ارائه نمايند. به اين ترتيب روايي مي 0%، 25%، 50%، 75%

اهداف، وظايف و اختيارات ديوان محاسبات جمهوري اسالمي «پرسشنامه 
به » وضعيت مهار فساد اداري«و روايي پرسشنامه 825/0به ميزان » ايران

  .شده استمحاسبه 875/0ميزان 
آوري با توجه به متغيرهاي پژوهش، از سه پرسشنامه زير جهت جمع

  ها استفاده شده است:داده
پرسشنامه الف) اهداف، وظايف و اختيارات ديوان محاسبات: اين 

هاي اهداف، وظايف و پرسشنامه به منظور شناسايي ابعاد و شاخصه
حقق ساخته(با استفاده از نظر اختيارات ديوان محاسبات ايران و از نوع م

  اساتيد مجرب مديريت و متخصصان سازمان مربوطه) طراحي شده است.
پرسشنامه ب) مهار فساد اداري در ايران و كشورهاي توسعه يافته: 

هاي مهار فساد اداري در اين پرسشنامه به منظور شناسايي ابعاد در حوزه
داري، حوزه اجتماعي و ايران كه شامل چهار بعد حوزه اقتصادي،حوزه ا

ها از مدل پژوهش الواني و حوزه سياسيكه براي سنجش آن
  ) استفاده شده است.1389همكاران(

هار فساد اداري مبتني پرسشنامه ج) پرسشنامه اعتبارسنجي الگوي م
اهداف، وظايف و اختيارات ديوان محاسبات در ايران: اين بر ارزيابي 
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) نفر از 30لگوي پژوهش، در اختيار (پرسشنامه به منظور اعتبارسنجي ا
 جينتااساتيد و خبرگان قرار گرفته كه شامل مدل پژوهش به همراه 

و دو متغير  )شده استاندارد بيضرا( مدل يبررس يبرا يساختار معادالت
اهداف، وظايف و اختيارات ديوان محاسبات ايران، و  مهار فساد اداري 

هاي ل تاييد مدل و جواببوده كه براي پذيرش مدل، با طرح سوا
اي ليكرت (بلي/خير) و براي اعالم نظر ابعاد متغيرها از طيف پنج گزينه

 SPSSها با استفاده از نرم افزارهاي تحليل آماري داده استفاده شده است.

انجام شده است. متغيرهاي جمعيت شناختي و اصلي  LISRELو  21
ميانگين و انحراف هاي فراواني، درصد فراواني، پژوهش با شاخص

استاندارد توصيف شدند. اعتبار و پايايي ابزار پژوهش با استفاده از تحليل 
يابي معادالت عاملي تاييدي و آلفاي كرونباخ ارزيابي و از تكنيك مدل

ها استفاده شده و ) جهت آزمون مدل و آزمون فرضيهSEMساختاري (
. از )P ≥/. 05(است /. 05ها حداكثر سطح خطاي آلفا جهت آزمون فرضيه

تكنيك تحليل عاملي تاييدي جهت بررسي اعتبار ابزار پژوهش و از روش 
همسازي دروني و آلفاي كرونباخ جهت ارزيابي پايايي استفاده شده كه 
بارهاي عاملي بيانگر ميزان همبستگي هر گويه (متغير آشكار) با هر متغير 

وان حداقل بارعاملي مبنا /. به عن40مقدار بار عاملي [6].(مكنون) هستند
/. بودند 40هايي كه داراي بار عاملي بيشتر از ها يا گويهقرار گرفته و سوال

در تحليل نهايي باقي ماندند. بر طبق نتايج، تمامي بارهاي عاملي به دست 
/. شده اند. بارهاي عاملي به دست آمده براي تمامي 40آمده بيشتر از 

باشند.  همچنين /. مي97. تا حداكثر /48سواالت متغيرها از حداقل 
دهند كه آلفاي كرونباخ بدست آمده براي مقادير آلفاي كرونباخ نشان مي

/. بدست آمده است كه بيانگر پايايي 70تمامي متغيرها (يا ابعاد) بيشتر از 
  گردد.قابل قبول هستند كه نتايج آن به شرح جداول ذيل ارائه مي

  
  
  
  
  
  

  هاي مربوط به مهار فساد اداريسؤال tي استاندارد و مقادير بار عامل ):5(جدول 

  آلفاي كرونباخ  مقدار t استانداردشدهبار عامليسؤال پرسشنامه  سازه

  حوزه اقتصادي

 13/362 0/684  1سؤال 

894/0 
 

 13/355 0/707  2سؤال 
 14/200 0/757 3سؤال 
 12/189 0/723 4سؤال 
 13/600 0/731 5سؤال 
 14/709 0/779 6سؤال 
  - 0/804  7سوال 

  حوزه اداري
  

 9/318  0/592  8سؤال 

893/0 
 

 10/896 0/715 9سؤال 
 10/846 0/710  10سؤال 
 11/549 0/770  11سؤال 
 9/887 0/736 12سؤال 
 9/129 0/642 13سؤال 
 10/464 0/679 14سؤال 
 8/771 0/482  15سؤال 
 12/370 0/718 16سؤال 
 - 0/647 17سؤال 

 حوزه اجتماعي

 12/597 0/685 18سؤال 

903/0 

 13/051 190/704سؤال 
 13/619 0/738 20سؤال 
 13/212 0/719 21سؤال 
 12/543 0/680 22سؤال 
 13/181 0/710 23سؤال 
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 17/584 0/824 24سؤال 
 -  0/788 25سؤال 

 حوزه سياسي

 15/525 0/819  26سؤال 

927/0 

 15/681 0/810 27سؤال 
 14/430 280/811سؤال 
 16/623  0/871  29سؤال 
 14/439 0/756 30سؤال 
 20/794 0/793  31سوال 
 - 0/773  32سوال 

  وركش ديوان محاسبات اختياراتهاي مربوط به اهداف، وظايف و سؤال t): بار عاملي استاندارد و مقادير 6جدول (

  آلفاي كرونباخ  مقدار t استانداردشدهبار عاملي  سؤال پرسشنامه  سازه

نظارت مستمر و حسابرسي نهاد 
  هاي دولتي

 9/755 0/697  1سؤال 

908/0 

 10/119 0/744  2سؤال 
 9/901 0/728 3سؤال 
 10/184 0/748 4سؤال 
 9/004 0/632 5سؤال 
 10/158 0/743 6سؤال 
 7/693 0/511  7سؤال 
 8/245 0/582 8سؤال 
 8/519 0/487  9سؤال 
 9/540 0/527  10سؤال 
 9/934 0/607 11سؤال 
 10/817 0/562 12سؤال 
 10/417 0/606 13سؤال 
 _ 0/599  14سوال 

 رسيدگي قضايي و حقوقي

 9/749 0/689  15سؤال 

897/0 
 

 9/486 0/723 16سؤال 
 9/990 0/716 17سؤال 
 9/954 180/708سؤال 
 10/241 0/742 19سؤال 
 8/047 200/537سؤال 
 9/504 0/748 21سؤال 
 9/338 0/651 22سؤال 
 12/893 0/755 23سؤال 
 - 0/595 24سؤال 

تحقيق و تفحص در امور مالي 
 كشور

 9/831 0/606  25سؤال 

842/0 

 6/070 0/396 26سؤال 
 9/873 270/685سؤال 
 11/124 0/684  28سؤال 
 12/094 0/752 29سؤال 
 13/720 0/680  30سوال 
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 - 0/721  31سوال 

  كمك به تدوين قوانين
  مالي محاسباتي
  و بودجه كشور

 10/908 0/717  32سؤال 

841/0 

 11/253 0/674 33سؤال 
 13/601 0/827 34سؤال 
 9/067 0/541 35سؤال 
 8/498 0/509 36سؤال 
 7/736 0/425 37سؤال 
 - 0/727  38سوال 

  هاتجزيه و تحليل يافته - 4
وضعيت اهداف، وظايف و اختيارات در ديوان محاسبات ايران  - 1

، مدل از 7هاي برازش ارائه شده در جدول چگونه است؟ بر اساس شاخص
تجربي ابعاد  برازش مناسبي برخوردار است. همچنين با توجه به ميانگين

توان گذاري ميبراساس مقياس نمره و يارات و اخت يفاهداف، وظا يرمتغ
يارات در ديوان محاسبات و اخت يفاهداف، وظانتيجه گرفت كه متغير 

  ايران، در سطح خوب قرار گرفته است.

  مدل برازش يهاشاخص): 7( جدول

  مقدار گزارش شده  حد مطلوب آماره  شاخص

  RMSEA(  ≤0/08  0/068( ان دوم خطاي تقريبريشه ميانگين تو

  2/506 3كمتر از   )CMIN / df( نسبت خي دو

  GFI(  ≥0/90 0/891( برازندگي

 AGFI(  ≥0/90 0/860( برازندگي تعديل يافته

  CFI(  ≥0/90 0/93( ايبرازش مقايسه

  IFI(  ≥0/90 0/93( برازش افزايشي

  TLI(  ≥0/90 0/925( برازش غير نرم

 NFI(  ≥0/90 0/910( برازش نرم

  كشور محاسبات وانيد در ياراتو اخت يفاهداف، وظا ريمتغ ابعاد مقادير و عاملي بار): 8جدول (

  مقدار- p  مقدار t  بار عاملي استاندارد شده  بعد

  0/000  9/306 0/754  يدولت يهانهاد ينظارت مستمر و حسابرس

  0/000  9/994 0/845  يو حقوق ييقضا يدگيرس

  0/000  11/827 0/845  كشور يتفحص در امور مال و يقتحق

  0/000  11/859 0/829  و بودجه كشور يمحاسبات يمال ينقوان ينكمك به تدو

هاي مهار فساد اداري در ديوان محاسبات ايران وضعيت حوزه - 2
، مدل از 9هاي برازش ارائه شده در جدول چگونه است؟ براساس شاخص
همچنين با توجه به ميانگين تجربي ابعاد  برازش مناسبي برخوردار است.

توان نتيجه گذاري، ميمهار فساد اداري  و براساس مقياس نمره يرمتغ
  گرفت كه متغير فساد اداري در سطح قوي قرار گرفته است.
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 مدل برازش هايشاخص): 9( جدول

  مقدار گزارش شده  حد مطلوب آماره  شاخص

  RMSEA(  ≤0/08  0/061( ريشه ميانگين توان دوم خطاي تقريب

  2/210 3كمتر از   )CMIN / df( دو نسبت خي

  GFI(  ≥0/90 0/901برازندگي (

 AGFI(  ≥0/90 0/880برازندگي تعديل يافته (

  CFI(  ≥0/90 0/921( ايبرازش مقايسه

  IFI(  ≥0/90 0/922( رازش افزايشيب

  TLI(  ≥0/90 0/910( برازش غير نرم

 NFI(  ≥0/90 0/90برازش نرم (

  كشور محاسبات وانيد در مهار فساد اداري ريمتغ ابعاد مقادير و عاملي بار): 10جدول (

  مقدار- p  مقدار t  بار عاملي استاندارد شده  بعد

  0/000  13/197 0/817  حوزه اقتصادي

 0/000 11/311 0/891  حوزه اداري

 0/000 13/415 0/846  حوزه اجتماعي

 0/000 11/645 0/730  حوزه سياسي

الگوي مهار فساد اداري مبتني بر اهداف، وظايف و اختيارات  - 3
ديوان محاسبات داراي چه مشخصاتي است آيا از اعتبار الزم برخوردار 

 يمربوط به شاخص برازش مدل تمام 13 با توجه به جدولاست؟ 
 يگرفت الگو يجهنت توانياند. لذا مها در حد مطلوب قرار گرفتهشاخص

از  محاسبات يواند ياراتو اخت يفبر اهداف، وظا يمبتن يمهار فساد ادار

سازي معادالت ساختاري با توجه به نتايج مدل اعتبار الزم برخوردار است.
بارهاي  در نمودار زير ضرايب استاندارد مسيرها مشخص شده كه شامل

مهار فساد  يالگوتوان نتيجه گرفت عاملي باال و معناداري هستند، لذا مي
از وضعيت محاسبات  يواند ياراتو اخت يفبر اهداف، وظا يبتنم يادار

  مطلوبي برخوردار است.
 مدل برازش هايشاخص): 11جدول (

  مقدار گزارش شده  حد مطلوب آماره  شاخص

  RMSEA(  ≤0/08  0/052( ريشه ميانگين توان دوم خطاي تقريب

 1/950 3كمتر از   )CMIN / df( دو نسبت خي

 0/90≥  0/98 (GFI)برازندگي 

 0/90≥ 0/952 (AGFI)برازندگي تعديل يافته 

  CFI(  ≥0/90  0/989( ايبرازش مقايسه

  IFI(  ≥0/90  0/989( رازش افزايشيب



 رانيمحاسبات ا وانيد اراتيو اخت فيبر اهداف، وظا يمبتن يمهار فساد ادار يالگو رضا زرگر و همكاران/

122 
 

  TLI(  ≥0/90  0/979( برازش غير نرم

 0/90  0/978≤ (NFI)برازش نرم 

توان نتيجه ) مي000/0مقدار=  - pاي (طبق معناداري آزمون دوجمله
 يقيتطب يابيبر ارز يمبتن يمهار فساد ادارر الگوي گرفت خبرگان ب

توسعه  يو كشورها يرانمحاسبات در ا يواند ياراتو اخت يفاهداف، وظا
  يافته توافق دارند. پس الگوي مورد نظر، داراي اعتبار الزم مي باشد.

  مدل) ي(اعتبارسنج يجدول آزمون دوجمله ا): 12(جدول 

p - گروه ها  طبقات تعداد احتمال مشاهدات  مقدار 

000/0 
  گروه موافق بلي 28 3/93
 گروه مخالف خير 2  7/6

  مجموع  30 1
  در ادامه به بررسي فرضيات پژوهش اشاره شده است.

بين اهداف، وظايف و اختيارات ديوان محاسبات در ايران با مهار  - 1
براي بررسي هاي مختلف رابطه معنادار وجود دارد. فساد اداري در حوزه

. استفاده شده است ت ساختاريسازي معادال از مدل اين فرضيه
طور كلي با  به است. منعكس شده 15هاي برازش مدل در جدول شاخص

. مدل از برازش مناسبي برخوردار است ،هاي ارائه شدهه به شاخصجتو
اهداف،  معنادار اثر مثبتدهنده  نشان 16در جدول نتايج ارائه شده 

ي فساد ادار يهابا حوزه يرانمحاسبات در ا يواند ياراتو اخت يفوظا
  است. ) 614/0(

 مدل برازش هايشاخص): 13(جدول

  مقدار گزارش شده  حد مطلوب آماره شاخص

 RMSEA(  ≤0/08  0/058( ريشه ميانگين توان دوم خطاي تقريب

 2/077 3كمتر از   )CMIN / df( دو نسبت خي

 0/90≥  0/977 (GFI)برازندگي 

 0/90≥ 0/944 (AGFI)گي تعديل يافته برازند

  CFI(  ≥0/90  0/987( ايبرازش مقايسه

  IFI(  ≥0/90  0/987( رازش افزايشيب

  TLI( ≥0/90  0/976(برازش غير نرم

 0/90  0/975≤ (NFI)برازش نرم 

 پژوهش هيفرض يبررس و آن داري معن و ريمس ضريب ):14( جدول

  نوع رابطه  نتيجه  مقدار - p  قدارم t  ضريب استاندارد  رابطه مورد بررسي

  مستقيم  تأييد فرضيه  0/000 8/758 0/614  يفساد ادار ←يارات و اخت يفاهداف، وظا

  مستقيم  تأييد فرضيه  0/000 7/477 0/538  حوزه اقتصادي ←يارات و اخت يفاهداف، وظا

  مستقيم  تأييد فرضيه  0/000 7/138 0/565  حوزه اداري ←يارات و اخت يفاهداف، وظا

  مستقيم  تأييد فرضيه  0/000 6/984 0/492  حوزه اجتماعي ←يارات و اخت يفاهداف، وظا
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  مستقيم  تأييد فرضيه  0/000 6/163 0/395 حوزه سياسي ←يارات و اخت يفاهداف، وظا

 

  )شده استاندارد بيضرا( مدل يبررس يبرا يساختار معادالت جينتا): 3(شكل

مهار فساد اداري در ديوان  بين اهداف، وظايف و اختيارات و - 2
محاسبات كشور تفاوت معنادار وجود دارد. به منظور بررسي اين فرضيه 

محاسبات  يوانددر  يارات و مهار فساد اداريو اخت يفاهداف، وظامدل 
بيانگر برازش  17است و نتايج برازش مدل در جدول  آزمون شده كشور

براي ديوان  4و شكل  18 دولجنتايج ارائه شده در باشد. خوب مدل مي
و  يفاهداف، وظا ينب معنادار تفاوت رابطهدهنده  نشانمحاسبات كشور 

  ) است.620/0و مهار فساد اداري (محاسبات  يواند ياراتاخت

 مدل برازش هايشاخص): 15( جدول

  مقدار گزارش شده  حد مطلوب آماره  شاخص

  RMSEA(  ≤0/08  0/048( ريشه ميانگين توان دوم خطاي تقريب

 1/810 3كمتر از   )CMIN / df( دو نسبت خي

 0/90≥  0/965 (GFI)برازندگي 

 0/90≥ 0/921 (AGFI)برازندگي تعديل يافته 

  CFI( ≥0/90  0/980(ايبرازش مقايسه

  IFI( ≥0/90  0/980(رازش افزايشيب

  TLI(  ≥0/90  0/965( برازش غير نرم

 0/90  0/957≤ (NFI)برازش نرم 

  شده استاندارد ريمس بيضر): 16( جدول

  مقدار  -p  ضريب مسير اهداف، وظايف و اختيارات به  مهار فساد اداري

0/620 0/000 
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  )شده استاندارد بيضرا( كشور محاسبات وانيد در مدل يبررس يبرا يساختار معادالت جينتا): 4شكل (

  گيرينتيجه - 5

يارات در و اخت يفاهداف، وظانتايج تحقيق نشان دادند وضعيت 
ديوان محاسبات ايران در سطح خوب قرار گرفته است. با توجه به عدم 

هاي نوين و احتمام جدي ديوان محاسبات كشور در بحث ايجاد حسابرسي
عمل نمودن به وظايف از پيش تعيين شده، نتايج اين بخش نيز اثربخش 

، نتايج بوده، اين درحاليست كه اگر اهداف، وظايف و اختيارات تغيير نمايد
ممكن است به گونه ديگري بيان شوند، لذا ايجاد هر گونه تغيير نيز در 
اهداف و وظايف ديوان محاسبات در آينده بيانگر اين موضوع خواهد بود 

هاي آتي با تغييرات ايجاد شده، نتايج اين يافته در كه آيا در پژوهش
نتايج اين سطح خوب قرار خواهد گرفت؟ كه اين موضوع جاي تامل دارد.  

) همخواني دارد. از 1395هاي پژوهش عباسي و بيت عفري (يافته با يافته
توان اشاره نمود كه وضعيت مهار فساد اداري در ديگر نتايج پژوهش مي

هاي مختلف در ديوان محاسبات ايران، در سطح قوي قرار گرفته حوزه
آزمودن اين گانه مهار فساد ادري جهت  29است. با توجه به ارائه ابعاد 

توان با وجود يافته، اكثر پاسخ دهندگان به اين نكته توجه داشتند كه مي
اين ابعاد تا حدود زيادي نسبت به مهار فساد اداري در ايران اهتمام 
ورزيد. از آنجاييكه در چند سال اخير موضوع فساد اداري با توجه به 

هاي پنهان و ساختارهاي سازماني وسيع دولتي، نهادينه شده و اليحه
اي به خود گرفته، لذا آزمودن و مشخص نمودن مهار فساد اداري پيچيده

برمبناي ابعاد فوق، فقط قسمتي از وجود استانداردها و ابعاد كنترلي را 
هاي ايجاد فساد بر دربر گرفته و شناسايي و مشخص نمودن سرچشمه

هار فساد تواند تا حدودي ممبناي قوانين و مقررات شفاف و كامل، مي
هاي پژوهش اداري را به دنبال داشته باشد. نتايج اين يافته با يافته

) و 1395)، عباسي و بيت عفري(1395حساس يگانه و همكاران (
) همخواني دارد. در نگاهي ديگر، نتايج تحقيق 1393اعتباريان و همكاران(

با  نشان دادند بين اهداف، وظايف و اختيارات ديوان محاسبات در ايران
ها، مهار فساد اداري در حوزه اقتصادي، رابطه وجود دارد. روند رسيدگي

هاي نقايص مالي، اقتصادي و اداري ها، و تشكيل پروندهحسابرسي
هاي اجرايي در سطح كشور مبين وجود فساد اداري به صورت دستگاه

باشد. لذا وجود اهداف، وظايف و ها ميآشكار در برخي از وزارتخانه
رات ديوان محاسبات در قوانين و مقررات حسابرسي اين نهاد اختيا

نظارتي، تا حدودي توانسته روند انحراف از قوانين و مقررات را درسطح 
هاي هاي اجرايي دولتي مهار نمايد. نتايج اين يافته با يافتهدستگاه

) 1393)، اعتباريان و همكاران (1395پژوهش عباسي و بيت عفري (
همچنين بين اهداف، وظايف و اختيارات ديوان محاسبات همخواني دارد. 

در ايران با مهار فساد اداري در حوزه اداري، رابطه وجود دارد. روند 
هاي هاي نقايص اداري دستگاهها، و تشكيل پروندهها، حسابرسيرسيدگي

اجرايي در سطح كشور مبين وجود فساد اداري به صورت آشكار در برخي 
باشد. لذا وجود اهداف، وظايف و اختيارات ديوان مي هااز وزارتخانه

محاسبات در قوانين و مقررات حسابرسي اين نهاد نظارتي، تا حدودي 
هاي اجرايي توانسته روند انحراف از قوانين و مقررات را درسطح دستگاه

دولتي مهار نمايد.اين يافته ها با يافته هاي پژوهش عباسي و بيت عفري 
) همخواني دارد. در ادامه نتايج بدست امده 1397( نيپوركيا)، 1395(

مشخص گرديد، بين اهداف، وظايف و اختيارات ديوان محاسبات در ايران 
با مهار فساد اداري در حوزه اجتماعي رابطه وجود دارد. ايجاد و تشكيل 

هاي حسابرسي امور اجتماعي از جمله ورود به حسابرسي از نوع تيم
گردد هاي نوين در سطح جهان قلمداد ميرسيعملكرد كه جزء حساب

هاي اجتماعي در سنوات آتي و باعث شده روند نقايص در حوزه آسيب
پيشگيري از تصميمات نادرست مديران تا حدود زيادي بر مهار فساد 
اداري تاثير بگذارد، لذا برهمين مبا نيز رابطه به اهداف، وظايف و 

ا مهار فساد اداري در حوزه اجتماعي اختيارات ديوان محاسبات در ايران ب
هاي پژوهش در سطح كشور برقرار مي باشد. نتايج اين يافته با يافته

همخواني دارد. ) 1397پوركياني ()، 1395عباسي و بيت عفري (
همچنين، بين اهداف، وظايف و اختيارات ديوان محاسبات در ايران با مهار 

هاي دارد. با توجه به رسيدگيفساد اداري در حوزه سياسي، رابطه وجود 
هاي اجراي از جمله وزارت هاي برخي از دستگاهانجام گرفته از فعاليت

هاي كشور، نهادهاي انقالبي و ...، مشخص گرديد بكارگيري شيوه
حسابرسي بر مبناي شرح وظايف ديوان محاسبات توسط حسابرسان 

فساد اداري در مربوطه، اهداف، وظايف و اختيارات عامل مهمي در مهار 
گردد، لذا وجود قوانين و مقررات حوزه هاي مختلف سياسي محسوب مي

هايي از جمله مشخص بودن بودجه احزاب شفاف مربوط به فعاليت
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سياسي و دامنه فعاليت آنان مي تواند نقش به سزايي در كاهش تخلفات 
يت هاي پژوهش عباسي و بدر اين حوزه گردد. نتايج اين يافته با يافته

همخواني دارد. و نهايتاً بين اهداف، ) 1397پوركياني ()، 1395عفري (
وظايف و اختيارات و مهار فساد اداري در ديوان محاسبات ايران،تفاوت 

گيري براي هر يك از ها و نتيجهمعنادار وجود دارد. با مجموعه بحث
هر يك از توان اين ادعا را نمود كه تفاوت معنادار براي هاي فوق، مييافته

شقوق متصور باشد. لذا استفاده از تجربيات كشورهاي توسعه يافته در 
ها بر مبناي رعايت، هاي مختلف حسابرسي و انجام حسابرسيحوزه

هاي مالي، تحقيق، تفحص و دستيابي به همه عملكرد و صورت
هاي فساد، هاي دولتي و شبه دولتي براي شناسايي گلوگاهدستگاه

به سزايي در جهت مهار فساد اداري در سطح ديوان تواند، نقش مي
محاسبات كشور شاهد بود. همچنان كه در قسمت يافته ها بيان شد، 
اهداف، وظايف و اختيارات ديوان محاسبات ايران در وضعيت خوبي قرار 
دارد. با اين حال، براي ارتقاء جايگاه آن با توجه به تجربيات كشورهاي 

  گردد:ه در اين پژوهش، موارد زير پيشنهاد ميتوسعه يافته مورد مطالع
هاي ها(تملك داراييگزارشات حسابرسي عملكرد در كليه بخش - 

ها، خط اي، نحوه انجام معامالت، تشكيالت و روشاي، هزينهسرمايه
  هاي اجرايي) تهيه گردد.هاي كلي دستگاهمشي
اي هها و خط مشيها، اهداف، برنامهمشخص نمودن استراتژي - 

  ها.هاي اجرايي و توجيه كاركنان و اطمينان از درك آندستگاه
توجيه كاركنان و مديران واحدهاي مختلف نسبت به گزارش و  - 

سازي دهي از روند انجام امور مربوط به حوزه كاري خود و فرهنگگزارش
  در خصوص اين امر.

ات مديران بايستي بر اساس مبناي علمي، به تجزيه و تحليل گزارش - 
حسابرسي عملكرد(صرفه اقتصادي، كارايي و اثربخشي) بپردازند تا بتوانند، 

  بهتر پاسخگوي صاحبان حق باشند.
ارتقاء سطح علمي مديران براي ارتقاي پاسخگويي، بايد در دستور  - 

 هاي اجرايي قرار بگيرد.كار دستگاه

طراحي سيستمي براي پاسخ به سواالت و رسيدگي سريع و عادالنه  - 
 هاي اجرايي.ه شكايات در دستگاهب

هاي پرسش و پاسخ، يا حق هايي مانند نشستقانونمند كردن روش - 
 هاي اجرايي.هاي داخلي دستگاهها، سايتطرح سوال در نشريه

در يك بازنگري جدي، قوانين و مقررات زائد و متناقض حذف  - 
  شوند.
پذيري زان تفسيرقوانين ساده و پيش و پا افتاده حذف شوند تا از مي - 

  قوانين كاسته شود.
  ها تقويت شود.هاي داخلي بايستي در همه بخشكنترل - 

ها بيان شد، مهار فساد اداري در ديوان همچنان كه در قسمت يافته
محاسبات در وضعيت مطلوبي قرار دارد. با اين حال، براي ارتقاء جايگاه 

  شود:آن موارد زير پيشنهاد مي

ي اقتصادي آنچه بايد در اولويت اقدامات قرار گيرد، در بعد سامانده - 
هاي اقتصادي ناشي از ايجاد عدالت اقتصادي است. با توجه به نابساماني

هاي ها، بايد هر چه سريعتر سياستها و بعضاً تحريمسوء مديريت
اقتصادي به نحوي تغيير كند تا نسبت به كاهش تورم و افزايش قدرت 

صورت گيرد. وجود احساس ناامني اقتصادي در خريد مردم اقدام جدي 
 تواند محرك بروز فساد گردد.طبقه كارمندان دولت مي

هاي ارتقاء شفافيت و پاسخگويي، پاسخگويي مديران يكي از راه - 
پذيري و پاسخگويي ريزي الزم جهت مسئوليتاست. لذا بايد برنامه

بايد پاسخگوي  مديران انجام شود. آنچه مهم است اين است كه مديران
تر است، بازرسي از عدم انجام تكاليفي تصميمات خود باشند و آنچه مهم

 است كه در مباحث بازرسي با عنوان حسابرسي عملكرد مد نظر است.

هاي ضروري ارتقاء هاي مردمي يكي از حوزهدر بعد ارتقاء ظرفيت - 
د و هاي عمومي در خصوص قبح فسافرهنگ عمومي از طريق ارائه آموزش

هاي آموزشي براي آحاد  باشد؛ لذا الزم است دورههاي مبارزه با آن ميراه
توان به تجربه كره مختلف جامعه، تدارك ديده شود. در اين خصوص مي

جنوبي اشاره نمود كه از دوران مدارس ابتدايي بحث آموزش مبارزه با 
 فساد را از دوران ابتدايي در دستور كار قرار داده است.

سازي اداري، اصالح ساختار و فرآيندها به عنوان يكي بعد چابك در - 
از اركان اصلي مبارزه با فساد بايد مد نظر قرار گيرد. الزم به ذكر است كه 

هاي دولتي مد نظر اصالح ساختارهاو فرآيندها از گذشته در كليه دستگاه
وجه به ها تشكيل شده است. با تبوده و دفاتري با اين نام در وزارتخانه

ها، اين عجين بودن اين دفاتر با بحث تامين بودجه در بسياري از دستگاه
اند. ضمناً تعداد موضوع به شدت تحت تاثير تامين بودجه قرار گرفته

پرسنل مسلط در تحليل فرآيندها در ادارات بسيار كم است و اين موضوع 
 كند. امكان تحول اساسي را كم مي

 و هانامه آيين پيمانكار، انتخاب نحوه تاطالعا به آزاد دسترسي - 
 توسط شده ارائه خدمات كليه و معامالت انجام هايدستورالعمل

  .گردد فراهم اجرايي هايدستگاه
هاي تحقيق، محورهاي ذيل جهت تحقيقات آتي با توجه به يافته

  گردد:  پيشنهاد مي
اي هانجام همين تحقيق در ديوان محاسبات با استفاده از روش - 

  كيفي (مانند تحليل مضمون)
گر(نحوه گزارشگيري، نحوه ارزيابي در نظر گرفتن متغيرهاي تعديل - 

گر در رابطه مهار فساد اداري و عملكرد و ...) به عنوان يك متغير تعديل
  اهداف، وظايف و اختيارات ديوان محاسبات. 

 اين در محاسبات ديوان اختيارات و وظايف اهداف، از يك هر - 
 قرار مجزا پژوهش يك تواند محورمي اداري، مهار فساد بر آن اثر و قيقتح

 .گيرند

 گرددمي پيشنهاد پژوهش، پذيريتعميم بردن باال منظور به - 
 گيرند. قرار مطالعه مورد نيز ديگري كشورهاي

  در نهايت گسترده كردن مدل پژوهش و افزودن متغيرهاي ديگر. - 



 رانيمحاسبات ا وانيد اراتيو اخت فيبر اهداف، وظا يمبتن يمهار فساد ادار يالگو رضا زرگر و همكاران/

126 
 

  منابع و مأخذ

  

، فصلنامه مفهوم فساد اداري در نظام آموزشي كشور)، 1390آتشك، محمد( ]1[
  .14- 16، صص3اخالق در علوم و فناوري، شماره 

 ييآشنا). 1394محاسبات كشور ( وانيالملل د نيو امور ب ياداره كل روابط عموم ]2[
  .محاسبات كشور وانيبا د

 يرابطه حسابرس)، 1393(يعل ،يو روحان ياكبر؛ عمادزاده، مصطف ان،ياعتبار ]3[
و  ييبهبود پاسخگو ت،يشفاق شيافزا قياز طر يملكرد با كاهش فساد ادارع

، 55سال چهاردهم، شماره  ،يمجله دانش حسابرس ،ياعتماد و درست يارتقا
  .5- 30صص 

فساد اداري و تأثير آن بر توسعه: علل، پيامدها و )، 1396عبدالرحمن( ،يافضل ]4[
ي، نشريه مركز امور بين راهكارهاي برون رفت، مجله حقوقي بين حقوقي الملل

  .235- 264، صص 45و هشتم، شماره  ستي، سال بالمللي رياست جمهوري
هاي مؤلفه). 1389ابوذر( ،يو عرب سرخ ديسع ،يزرند ؛يمهد ديس ،يالوان    ]5[
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