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تأثير استقرار واحد حسابرسي داخلي و تشكيل كميته حسابرسي در 
ارتقاي سطح مسئوليت پاسخگويي مالي دانشگاهها و مؤسسات آموزش 

  عالي و تحقيقاتي
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  ∗∗ مسعود بابايي
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  چكيده
 تاكنون در 1384ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي ايران از سال دانشگاه

اجراي قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از استقالل مالي، اداري، 
سسات از آن زمان تحت  منابع مالي اين قبيل مؤ.اند استخدامي و تشكيالتي برخوردار شده

سيستم نظارت مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار ندارد و در حال حاضر مسئوليت 
 بر عهده رؤساي . كه قبالً بر عهده ذيحساب منصوب وزارت بود،پاسخگويي مالي نهايي

رسد استقرار واحد حسابرسي   از اين رو به نظر مي.مؤسسات آموزشي و پژوهشي است
 حسابرسي براي اين قبيل مؤسسات در جهت ارتقاي سطح  قل و تشكيل كميتهداخلي مست

  .باشد اي برخوردار  مسئوليت پاسخگويي مالي از اهميت در خور مالحظه
پرسشنامه تنظيمي بين كارشناسان . در اين تحقيق از ابزار پرسشنامه استفاده شده است     
 مالي و اداري، مديران مالي، حسابرسان انشامل معاون(ها ربط در امور مالي دانشگاهذي

در پرسشنامه از آزمودنيها درخواست . دشتوزيع ) و حسابرسان ديوان محاسبات مستقل
و كنند ها ارائه  در دانشگاهياد شدهشد تا نظر خود را در مورد ضرورت تشكيل واحدهاي 

                                  
 .دانشيار دانشگاه عالمه طباطبايي ∗
  كارشناس ارشد دانشگاه شهيد بهشتي  ∗∗
  )Email: masoudbabaee1362@gmail.com( مسعود بابايي :ويسنده مسئول مقالهن
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ؤسسات مورد مالي مدر آن ارتباط اين واحدها را با ارتقاي سطح مسئوليت پاسخگويي 
 كه از نتايج آزمونهاي آماري مناسب استخراج شده ،هاي تحقيق يافته. ارزيابي قرار دهند

است كه استقرار واحد حسابرسي داخلي و تشكيل كميته حسابرسي در اين است، بيانگر 
  .دشو ها موجب ارتقاي سطح مسئوليت پاسخگويي مالي در اين قبيل مؤسسات ميدانشگاه

 
مسئوليت ، ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتيدانشگاهحسابرسي  :ديهاي كليواژه

  . در ادارات دولتيكميته حسابرسيي،  واحد حسابرسي داخلي،مال پاسخگويي
  

   مقدمهمقدمه
مصرف و به كارگيري منابع مالي عمومي توسط مقامات اجرايي و ارشد نهادهاي 

يل منابع در كشورهاي اين قب. بخش عمومي مشمول مسئوليت پاسخگويي عمومي است
توسعه يافته و برخي كشورهاي در حال توسعه از محل مالياتهاي پرداختي توسط شهروندان 

اي از آن از محل فروش  تأمين و در ديگر كشورها نظير ايران، بخش درخور مالحظه
ي شهروندان و وضعيتدر چنين . شود اي نظير نفت و مشتقات آن تأمين مي داراييهاي سرمايه

اي دارند و  يندگان قانوني آنها مستقر در قوه مقننه نسبت به اين منابع حساسيت ويژهنما
. دانند  مصرف و به كارگيري صحيح آن پاسخگو ميبرابرمقامات ارشد اجرايي را در 
 مفهومي است كه بر حق دانستن حقايق توسط شهروندان از ،مسئوليت پاسخگويي عمومي

ه ارائه داليل منطقي و توضيح در مورد اعمالي كه انجام يك سو و الزام مقامات اجرايي ب
 شكل »حق و الزام« كه بر پايه مفاهيم ،ينديادر چنين فر. اند از ديگر سو تأكيد دارد داده
 تأمين كنندگان منابع به پاسخگويي در برابرهاي اجرايي در گيرد، باالترين مقام دستگاه مي

  .ملزم هستند عمومي مورد چگونگي مصرف و به كارگيري منابع
ايفاي مسئوليت پاسخگويي مالي نسبت به مصرف و به كارگيري منابع عمومي توسط 

 كه با هدف ،اين نوع نظارت. هاي اجرايي، مستلزم اعمال نظارت مالي استدستگاه
آمادگي الزم براي ايفاي مسئوليتهاي پاسخگويي مالي حاكم بر منابع عمومي اعمال 

 سازماني و از طريق سيستم كنترل داخلي و به صورت برون شود به صورت درون مي
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سازماني و از سوي نهادهاي مستقل نظير مؤسسات حسابرسي و ديوان محاسبات كشور 
  .شود انجام مي

 كه منابع مالي مورد نياز ،ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشوردانشگاه
ند، از اين كن جه عمومي دولت تأمين ميبراي فعاليتهاي آموزشي و تحقيقاتي خود را از بود

. قاعده مستثني نيستند و مصرف و به كارگيري منابع دريافتي آنها مشمول نظارت مالي است
 قانون برنامه چهارم توسعه 49اين نظارت تا قبل از تصويب و اجراي بند الف ماده 

و توسط حسابي ، از طريق سيستم ذي1383اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب سال 
در اين سيستم نظارتي اين . دش مأمور منصوب وزارت امور اقتصادي و دارايي اعمال مي

 نهادهاي نظارتي مستقل نظير برابر مسئوليت نظارت مالي حاكم بر منابع مالي را در ،نامأمور
 تاكنون 1384از سال . ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور  بر عهده داشتند

 سيستم ذيحسابي، مسئوليت نظارت مالي و به تبع آن مسئوليت پاسخگويي مالي و با حذف
 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بر 49در اجراي بند الف ماده 

باباجاني،  (شدعهده رؤساي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي محول 
1384.(  

 كه از استقالل نسبي ،حساب محورتي ذياين ترتيب با حذف سيستم نظاربه 
حساب منصوب برخوردار بود، مدير مالي منصوب رؤساي اين قبيل مؤسسات به جاي ذي

در .  وظيفه اعمال كنترلهاي داخلي مؤسسات مورد بحث را بر عهده گرفت،وزارت دارايي
 بربراي، چون مديران مالي اين مؤسسات به صورت قانوني و مستقيم در وضعيتچنين 

ند، استقرار يك واحد حسابرسي داخلي كه مسئول نيستنهادهاي نظارتي مستقل پاسخگو 
از . رسد شود، ضروري به نظر مي ها منصوب ميآن از سوي باالترين مقام اجرايي دانشگاه

سوي ديگر، تشكيل كميته حسابرسي مركب از اعضاي غيرموظف نيز به عنوان حلقه 
لي و باالترين مقام اجرايي و هيأت امناي اين مؤسسات، ارتباطي بين واحد حسابرسي داخ

اي در ارتقاي سطح مسئوليت مسئوليت پاسخگويي مالي ايفا  تواند نقش قابل مالحظه مي
  . دكن
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  اهداف تحقيق
ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي در طور كه بيان شد، رؤساي دانشگاههمان

ئوليت كامل پاسخگويي مالي حاكم بر حساب محور مسنتيجه حذف سيستم نظارتي ذي
ايفاي مسئوليت پاسخگويي مالي مستلزم تخصص، . منابع مالي مؤسسه را بر عهده دارند

 اعمال كنترلهاي مالي و داخلي و نظارت بر به منظورزمان مناسب و تجربه و تخصص كافي 
الشي جدي  سال و عدم تپنجاز اين رو با توجه به گذشت حدود . است مؤسسه ،امور مالي

رسد استقرار واحدي نسبتاً مستقل و تحت نظارت مستقيم رؤساي  در اين زمينه به نظر مي
مؤسسات به اداي بهتر مسئوليت پاسخگويي مالي حاكم بر مصرف و به كارگيري منابع اين 
- برخي وظايف كنترلي سيستم ذييارشود و جايگزين مناسبي براي اج  ميمنجر مالي

 بررسي لزوم و ،بنابراين، علت اصلي اجراي اين پژوهش. هد بودحساب محور قبلي خوا
چنين تشكيل كميته  اهميت استقرار و ايجاد واحد حسابرسي داخلي در اين مؤسسات و هم

 به منظوردر ) حسابرسي داخلي (ياد شده اعطاي استقالل الزم به واحد به منظورحسابرسي 
يان ديگر، هدف اصلي اين تحقيق يافتن  به باست؛ارتقاي سطح مسئوليت پاسخگويي مالي 

 :پاسخ مناسبي براي سؤال زير است

 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 49آيا در اجراي ماده      
حساب منصوب وزارت امور اقتصادي و دارايي از  و حذف ذي1383مصــوب سال 

تقرار واحد حسابرسي داخلي و ها و موسسـات آموزش عالي و تحقيقاتي، اسدانشگاه
  تشـكيل كميته حسابرسي در اين قبيل مؤسسات ضروري است؟

  
  ادبيات و پيشينه پژوهش

ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي طور كه در مقدمه بيان شد، دانشگاههمان
كارگيري منابع مالي عمومي مشمول   مصرف و بهبرابرهمچون ساير نهادهاي دولتي در 

 كه حسابرسي داخلي جزء ،سيستم كنترل داخلي. هستندئوليت پاسخگويي ايفاي مس
اين مؤسسات نقشي ، در ارتقاي سطح مسئوليت پاسخگويي مالي استآن جداناشدني 

 به بيان ديگر، استقرار واحد حسابرسي داخلي در مؤسسات آموزشي و كند؛ اساسي ايفا مي
ظف، زمينه الزم را ؤ اعضاي غيرمتحقيقاتي همراه با تشكيل كميته حسابرسي مركب از



   11 /1390بهار / 4شماره / سال دوم/ مجله دانش حسابداري

براي ايفا و ارزيابي مسئوليت پاسخگويي مالي حاكم بر مصرف و به كارگيري صحيح منابع 
حسابرسي داخلي با اعمال نظارت و كنترل بر تحصيل و مصرف منابع . كندمالي فراهم مي

ابرس از يك سو و كميته حسابرسي با برقراري ارتباط با واحد حسابرسي داخلي و حس
يند ايفا و ارزيابي مسئوليت امستقل و منتخب هيأت امناي اين قبيل مؤسسات به فر

  .  كردها و مؤسسات تحقيقاتي كمك شاياني خواهد پاسخگويي مالي دانشگاه
: ه استكرد تعريف گونهمريكا حسابرسي داخلي را اين اانجمن حسابرسان داخلي 

 با اهداف مطمئن است كه براي ايجاد ارزش اي  فعاليتي مستقل و مشاوره،حسابرسي داخلي
كند تا با  حسابرسي داخلي به شركت كمك مي. و بهبود عملكرد طراحي شده است

 كه اثربخشي ريسك مديريت، كنترل و به اهداف خود برسدساختارمند  يرويكرد
  ).IIA, 1999(بخشد  فعاليتهاي دولتي را ارزيابي و بهبود مي
 ايران نيز حسابرسي داخلي را به اين صورت تعريف كميته فني سازمان حسابرسي

 و توسط گيرد قرار ميوظيفه ارزيابي كه در داخل واحد مورد رسيدگي« :ده استكر
آيد و يكي از اركان اصلي  كاركنان آن به منظور ارائه خدمت به آن واحد به وجود مي

يستمهاي ارزيابي و بررسي كفايت و اثربخشي س. »شود محيط كنترلي محسوب مي
سازمان (حسابداري و كنترل داخلي از جمله وظايف اصلي واحد حسابرسي داخلي است 

  ).1386حسابرسي، 
هايي هاي اجرايي به صورت مستمر در پي راهمقامات منتخب و منصوب در دستگاه

هاي سازمان تحت  براي دستيابي به اهداف تعيين شده و نتايج مورد انتظار در برنامه
عامل اصلي براي رسيدن به اين قبيل هدفها طراحي و استقرار سيستم .  هستندسرپرستي خود

. است حصول اطمينان از آنچه بايد انجام شود، به منظورمد اكنترل داخلي مناسب و كار
 هرشود كه در جريان عمليات  اي از فعاليتهايي اطالق مي سيستم كنترل داخلي به مجموعه
حسابرسي . شود ن منطقي درباره دستيابي به هدفها اجرا ميسازمان و به منظور حصول اطمينا

داخلي به عنوان جزئي از سيستم كنترل داخلي و يكي از اجزاي مهم حاكميت راهبري 
اي در خلق ارزش افزوده از طريق ارتقاي سطح كيفي عمليات و  نقش درخور مالحظه

. كند ي اجراي آنها ايفا ميها و روشها شفعاليتهاي سازمان و رعايت قوانين و مقررات و رو



 ...استقرار واحد حسابرسي داخلي و تشكيل كميته حسابرسي درتأثير / 12

در نهادهاي بخش عمومي برخالف نهادهاي بخش خصوصي، پرداخت كنندگان ماليات و 
گيرند، بلكه  كنندگان منابع در مورد چگونگي مصرف منابع مالي تصميم نميتأمين

 دستيابي به چگونگينمايندگان قانوني آنها در تعامل با دولت، نوع و ميزان مصرف و 
يند حسابرسان داخلي با ايفاي ادر اين فر. كنند بر اساس ميزان منابع مالي تعيين ميهدفها را 

اي خود به مقامات اجرايي درباره چگونگي تأمين و مصرف منابع مالي و ارائه  نقش مشاوره
از اين رو، ساز و كارها و تدابير خاصي براي حفظ و حراست از . رسانند خدمات ياري مي

شود تا از  ديشيده ميمينان از مصرف و به كارگيري منابع مالي انداراييها و حصول اط
اي نادرست و اتالف منابع و انحراف از بودجه مصوب و مصرف منابع در  تصميمهگرفتن

يند ايفاي احسابرسي داخلي يكي از ابزارهاي مؤثر در فر. محل قانوني اطمينان حاصل شود
 است و به همين دليل، حسابرسي داخلي مسئوليت پاسخگويي حاكم بر منابع مالي عمومي

  .بايد از پشتوانه قانوني و حمايت مديريت برخوردار باشد
نگاهي اجمالي به قوانين و مقررات مالي و محاسباتي در برخي كشورهاي توسعه 

مد و ايافته، بيانگر اين است كه اين قبيل قوانين بر استقرار سيستمهاي كنترل داخلي كار
ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي نيز در  كه دانشگاه،ي بخش عمومياثربخش در نهادها
 و قانون بهبود 1990قانون مديران مالي ارشد در سال . گيرند، تأكيد دارد شمار آنها قرار مي

 و قانون رسيدگي به نتايج در امريكا به طريق مقتضي بر اين 1993مديريت مالي در سال 
  .كرده استموضوع تمركز 
 چيزي كه در دهه گذشته واضح و روشن بوده اين كه وجوه در دسترس بنابراين،

را  مؤسسات اين هايهزينه كفايت پرداخت و تحمل ،براي مؤسسات غيرانتفاعي و آموزشي
يي و امديران و مسئوالن اين واحدها مجبور به افزايش كاراين، وجود  با. كرده است نمي

 ،يي براي اين واحدها در حال حاضراكارافزايش . ندهستاثربخشي منابع اين مؤسسات 
هايي براي اصالح كارايي و اثر امروزه اين مؤسسات در حال يافتن راه. اجتناب ناپذير است

  .)1994، 1آزاد(بخشي عملياتي خود هستند
ها و مؤسسات آموزش موارد همانند ديگر نهادهاي عمومي، دانشگاهاين با توجه به 

 براي مثال از يك سو دانشجويان ؛ هستندروروبهپاسخگويي عالي با افزايش تقاضا براي 
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هايي دارند و از سوي ديگر، سياستگذاران و  مؤسسه در جهت كيفيت آموزش خواسته
دولتمردان نيز در مورد عمليات اصلي مؤسسات آموزشي و پژوهشي و در چارچوب قوانين 

ي به اهداف اين واحدها،  حاكم بر استفاده از منابع در جهت دستيابوضع شدهو مقررات 
  . )2006  ،2زمزوليال(خواه خواهند بود  پاسخ

 داخلي به عنوان يكي از بخشهاي اصلي و كليدي سازماني در ياز اين رو حسابرس
ها و مؤسسات رسد رؤساي دانشگاه تواند به ايفاي نقش بپردازد و به نظر مي بخش دولتي مي

 اهميت ، بايد امور اقتصادي و داراييحساب منصوب وزارتآموزش عالي در غياب ذي
استقرار واحد حسابرسي داخلي و كميته حسابرسي را در مؤسسات تحت اداره خود مورد 

در صورت پذيرش اهميت ضرورت ايجاد واحد حسابرسي  .توجه و تأكيد قرار دهد
  :داخلي، اقداماتي به شرح زير در مورد استقرار واحد حسابرسي داخلي ضروري است

  . وجود آورند  بايد در ساختار سازماني خود واحدي به نام حسابرسي داخلي به هانشگاهدا. 1
چنين حسابرسي مستقل  با ساير بخشها و همبايدحسابرسان داخلي در اين مؤسسات . 2

  .تعامل كافي و الزم را داشته باشند
باشد اين  گزارش خود را به واحدي تحويل دهدكه مطمئن بايدواحد حسابرسي داخلي . 3

 رفع نواقص موجود انجام خواهد به منظورگزارش بررسي خواهد شد و اقدامات الزم 
  .پذيرفت

 استقالل الزم را داشته باشد تا گزارش خود را دچنين بايواحد حسابرسي داخلي هم
به طور عيني و صحيح و در رابطه با هر آنچه هست تهيه كند نه هر آنچه مديريت خواستار 

دهد تا گزارش خود را به   استقالل به حسابرسان داخلي اين اجازه را مياين. آن است
بدون اعطاي اين نوع . صورت بيطرف و آزاد و در راستاي اهداف سازمان تهيه كنند

استقالل مطلوبيت مورد انتظار از كار حسابرسان داخلي به هيچ وجه ايجاد نخواهد 
  .)2006  ،2زمزوليال(شد

در اين تاريخ، . گردد  ميالدي بر مي1940مريكا به سال ادر پيشينه كميته حسابرسي 
 شركتهاي پذيرفته شده در بورس نيويورك تماممريكا به اسازمان بورس اوراق بهادار 

پيشنهاد كرد كه انتخاب حسابرسان مستقل را به گروهي از مديران غير موظف شركتها 
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سپس در . ميته حسابرسي ياد كردسازمان از اين گروه غيرموظف به عنوان ك. واگذار كنند
سازمان بر اين . مريكا رسيدا، اين پيشنهاد به تصويب سازمان بورس اوراق بهادار 1971سال 

ترين وسيله حمايت از منافع  تواند مناسب باور بود كه وجود كميته حسابرسي مي
 تشكيل ،، بورس نيويورك1978به دنبال اين موضوع در سال . گذاران به شمار آيد سرمايه

 ياد شده عام پذيرفته شده در بورس   شركتهاي سهاميتمامكميته حسابرسي را براي 
  .)2001 ،3راقوناندان (كرد  الزامي

در اين راستا بهترين روش براي بهبود و پيشرفت حاكميت و مديريت مالي هر نهادي 
سابرس كميته حسابرسي استقالل ح). 2009 ، 4اروين(داشتن كميته حسابرسي قوي است 

دهد و از اين  مستقل، كيفيت حسابرسي و توجه به ساختار كنترل داخلي را افزايش مي
 ، 5نيكس(شود  طريق به ارتقاي سطح مسئوليت پاسخگويي در نهادهاي بخش عمومي مي

نتايج تحقيق كميته تردوي در سال . وظيفه كميته حسابرسي بيشتر جنبه نظارتي دارد). 1996
 شدن ضميمه نمودن اظهار نظر كميته حسابرسي به صورتهاي مالي،  داير بر الزامي1987

هاي  كميته). 1999،  6باولي(مسئوليت پاسخگويي و اعتبار كميته حسابرسي را افزايش داد 
اين كميته در امر نظارت . كند حسابرسي، مديريت را در ايفاي مسئوليتهاي خود كمك مي

كند و  رسي و كنترلهاي داخلي فعاليت ميمد بر گزارشگري مالي، حسابداري، حساباكار
بخشد  ارتباط و هماهنگي بين حسابرسان مستقل، حسابرسان داخلي و مديريت را ارتقا مي

از اين رو، اغلب صاحبنظران عقيده دارند كه اعضاي كميته ). 2001،  7ايكهارت (
انجام هاي مالي برخوردار باشند تا وظايف خود را بدرستي  حسابرسي بايد از تخصص

  .دهند
براي . كميته حسابرسي بخش بسيار مهمي از حاكميت و پاسخگويي اثربخش است

در . تحقق اين امر بايد كميته از سه ويژگي استقالل، ارتباط و پاسخگويي برخوردار باشد
 بنابراين ؛نهادهاي بخش عمومي، اداره امور و مسئوليت نظارت از مديريت جدا نيست

 استقالل واقعي و هم استقالل ظاهري داشته باشد و به طريق كميته حسابرسي هم بايد
  .)2005 ، 8ناشوا (مقتضي از وجود چنين استقاللي اطمينان حاصل كند 

  



   15 /1390بهار / 4شماره / سال دوم/ مجله دانش حسابداري



 ...استقرار واحد حسابرسي داخلي و تشكيل كميته حسابرسي درتأثير / 16



   17 /1390بهار / 4شماره / سال دوم/ مجله دانش حسابداري

 وجود ،در اين ارتباط و در راستاي اثربخشي و استقالل بيشتر واحد حسابرسي داخلي
 كه استاضح و بديهي و. استا و مستقل به نام كميته حسابرسي انكارناپذير دواحدي ج

كميته حسابرسي و واحد حسابرسي داخلي در واقع مانند يك گروه با هدف مشترك به 
نقش اصلي كميته حسابرسي در اين راستا بررسي . كند منظور اثربخشي بيشتر عمل مي

عملكرد حسابرسي داخلي، تعيين اعضاي اصلي حسابرسي داخلي و حمايت و پيشرفت 
در مورد ضرورت استقرار . )2008، 9مارلين ( استخلي در سازمان فعاليتهاي حسابرسي دا

واحد حسابرسي داخلي و تشكيل كميته حسابرسي در نهادهاي بخش عمومي، تحقيقاتي در 
سازمانهاي مختلف كشورهاي پيشرفته صورت گرفته كه خالصه آنها در جدول شماره يك 

  .آورده شده است
اثربخشي تشكيل و استقرار واحد حسابرسي دهنده بررسي كاوشها و پژوهشها نشان

درنتيجه در زمينه تحقيق انجام شده در .  است كشورها اينداخلي و كميته حسابرسي در
 تأثير استقرار واحد حسابرسي داخلي و تشكيل كاهشي به منظوركشورمان مباني نظري 

 و مؤسسات هاحسابي در دانشگاهكميته حسابرسي به عنوان واحدهاي جايگزين مناسب ذي
  .استآموزش عالي فراهم 

هاي  اينك براي روشن شدن اهميت استقرار واحد حسابرسي داخلي و تشكيل كميته
با توجه به . شود ها پرداخته ميحسابرسي در اين مؤسسات به سير تطور استقالل دانشگاه

موضوعات گفته شده مراحل اعطاي استقالل مالي، اداري، استخدامي و تشكيالتي به 
  .دكربخش خالصه سه توان در  ها و مؤسسات آموزش عالي كشور را ميانشگاهد

ها به صورت مستقل اداره  كه دانشگاهمربوط است 1358بخش اول به قبل از سال 
 با پس از موردبخش دوم در . هاي مصوب هيئتهاي امناي خود بود نامه شد و تابع آيين مي

ها در اجراي مقررات مربوط نظير اليحه گاه است كه تسهيالت اعطايي به دانش1358سال 
 قانون بودجه 33 و 28 و تبصره 1358قانون راجع به درآمدهاي اختصاصي مصوب آذر ماه 

ها و مؤسسات  ها نيز مشابه وزارتخانه و اداره امور مالي و استخدامي دانشگاه،همان سال لغو
و تاكنون شد  آغاز 1384اي سال د و نهايتاً بخش سوم از ابتدشدولتي، تابع مقررات عمومي 
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 كه با رأي موافق ،هاي كشوربا تالش وزارت علوم و دانشگاهدوباره  از اين سال .ادامه دارد
شد ربط اعطا نمايندگان مجلس شوراي اسالمي همراه شد، استقالل كامل به واحدهاي ذي

   ).1382باباجاني، (
 

   هاي تحقيق فرضيه
يه اصلي و هر يك با تعدادي فرضيه فرعي به شرح براي بررسي سؤال تحقيق دو فرض

 نتايج آنها مورد تحليل ،د تا با اجراي آزمونهاي مناسبشبندي موارد صفحه بعد صورت
  .قرار گيرد

ها و مؤسسات آموزش عالي  استقرار واحد حسابرسي داخلي در دانشگاه:1فرضيه اصلي 
از ديدگاه (شود  ؤسسات ميموجب ارتقاي سطح مسئوليت پاسخگويي مالي اين قبيل م

   ).كارشناسان
تواند موجب ارتقاي  از آنجا كه عوامل ناشي از استقرار واحد حسابرسي داخلي مي

ها و مؤسسات آموزش عالي شود، تعدادي سطح مسئوليت پاسخگويي مالي در دانشگاه
 فرضيه د تا نتايج آنها بهشبندي  فرضيه فرعي مرتبط با اين عوامل به شرح زير نيز صورت

  :اصلي تسري يابد
استقرار واحد حسابرسي داخلي موجب حصول اطمينان از اعمال كنترلهاي الزم در ) 1-1

  .شود اجراي قوانين و مقررات مي

استقرار واحد حسابرسي داخلي موجب حصول اطمينان از رعايت و اعمال سياستها و ) 1-2
  .شود هاي تعيين شده مي خط مشي

  .شود سابرسي داخلي موجب افزايش اثر بخشي عمليات سازمان مياستقرار واحد ح) 1-3

  .شود استقرار واحد حسابرسي داخلي موجب افزايش كارايي عمليات سازمان مي) 1-4

موقع استقرار واحد حسابرسي داخلي موجب حصول اطمينان از ثبت صحيح و به) 1-5
  .شود  ميموقع صورتهاي مالير و تنظيم بههارويدادهاي مالي در دفت
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استقرار واحد حسابرسي داخلي موجب ارتقاي سطح حفاظت از داراييهاي جاري و ) 1-6
  .شود غير جاري مي

استقرار واحد حسابرسي داخلي و ارتباط آن با حسابرس مستقل موجب كاهش ) 1-7
  .شود هاي حسابرسي مي هزينه

ها و مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي  تشكيل كميته حسابرسي در دانشگاه:2فرضيه اصلي 
از ديدگاه (شود  موجب ارتقاي سطح مسئوليت پاسخگويي مالي اين قبيل مؤسسات مي

   ).كارشناسان
د و بر مبناي عوامل ناشي از تشكيل شدر مورد اين فرضيه نيز به ترتيب فوق عمل 

مؤسسات تواند موجب ارتقاي سطح مسئوليت پاسخگويي مالي در   كه مي،كميته حسابرسي
موضوع تحقيق شود، تعدادي فرضيه فرعي به شرح زير تدوين شد تا از طريق آزمودن اين 

  :ذيل استهاي به شرح  اين فرضيه.  نيز مورد آزمون قرار گيرد2ها، فرضيه اصلي  فرضيه
بررسي و پيشنهاد حسابرس مستقل توسط كميته حسابرسي موجب انتخاب اصلح ) 2-1

  .خواهد شدحسابرس منتخب هيأت امنا 

 زمينه استقالل حسابرس منتخب هيأت ،حسابرس مستقلبا ارتباط كميته حسابرسي ) 2-2
  .سازدامنا را فراهم مي

  .شود تشكيل كميته حسابرسي موجب ارتقاي سطح سيستم كنترل داخلي مي) 2-3

 را فراهم واحدآن  واحد حسابرسي داخلي زمينه استقالل  باكميته حسابرسي ارتباط) 2-4
  .كند مي

  .شود تشكيل كميته حسابرسي موجب اثربخشي حسابرسي داخلي مي) 2-5

 
  روش اجراي تحقيق

به منظور ارائه تحليل مناسب در ارتباط با ضرورت استقرار واحد حسابرسي داخلي و 
دوين مباني نظري به منظور تاي  تشكيل كميته حسابرسي، عالوه بر استفاده از روش كتابخانه

 سؤال 41اي حاوي   بدين معني كه پرسشنامه؛ابزار پرسشنامه استفاده شده استپژوهش از 
ها نظير ربط در مسائل مالي دانشگاه و بين اشخاص ذي،مرتبط با فرضيات تحقيق تهيه
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لي و اداري، مديران مالي يا كارشناسان و سرپرستان ن مااحسابرسان مستقل و معاون
 تا از وجود يا عدم وجود شدها توزيع ر دانشگاهحسابرسي ديوان محاسبات كشور مستقر د

 تكميل روش . اطمينان حاصل شود،اجماع نظر عمومي آنها در خصوص موضوع
 و ،شونده نظر موافق يا مخالف خود را ارائه نامه به اين صورت بود كه ابتدا پرسش پرسش

 9 (9 سپس شدت موافقت يا مخالفت را بر روي يك پيوستار مدرج از شماره صفر تا
  .كردتعيين ) اي درجه

  هاي ارسالي و واصل شده خالصه تعداد پرسشنامه: 2جدول شماره 
  تعداد واصل نشده  تعداد واصل شده  تعداد ارسالي  شرح

  6  24  30  حسابرس ديوان محاسبات
  4  28  32  حسابرس مستقل
  9  23  32  يمعاون مالي و ادار

  1  35  36  مدير مالي يا كارشناس

  هاي وابستهدانشگاه
  به وزارت علوم،

  تحقيقات و فناوري
  20  110  130  جمع  

  4  10  14  حسابرس ديوان محاسبات
  2  12  14  حسابرس مستقل

  9  3  12  معاون مالي و اداري
  4  9  13  مدير مالي يا كارشناس

  هاي وابستهدانشگاه
به وزارت بهداشت، 

  درمان و
آموزش پزشكي 

  19  34  53  جمع  كشور
  39  144  183  جمع كل

  
  گيري جامعه آماري و نمونه

كننده در اين تحقيق را اشخاص   افراد مشاركت،طور كه قبالً نيز توضيح داده شدهمان
ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي تشكيل كارشناس و متخصص شاغل در دانشگاه

 مديران ن مالي و اداري،ابر اين اساس، جامعه آماري اين پژوهش شامل معاون .اند داده
هاي مالي، حسابرسان مستقل و سرپرستان حسابرسي ديوان محاسبات مستقر در دانشگاه

ن با موضوع مورد تحقيق از آناجامعه آماري، مرتبط بودن اين داليل انتخاب . استكشور 
الزم به ذكر است كه . است اداري –نظر درگيري در مسائل و امور مالي و كنترلهاي مالي 
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 دانشگاه علوم پزشكي 42و ) وابسته به وزارت علوم( دانشگاه دولتي 58اً در ايران مجموع
ها بر اساس   اشخاص و دانشگاه اينوجود دارد كه انتخاب) وابسته به وزارت بهداشت(

 تعداد 2جدول شماره . گيري و از طريق انتخاب تصادفي صورت گرفته است نمونه
  دهد ه را نشان ميهاي ارسال شده، واصل شده و واصل نشد پرسشنامه

 
   گيري  قابليت اعتماد ابزار اندازه

ياد شده با اين امر مفهوم . گيري است اي فني ابزار اندازههقابليت اعتماد يكي از ويژگي
نتايج يكساني به دست ، يكسان تا چه اندازه موفقيتگيري در  سر و كار دارد كه ابزار اندازه

گيري ويژگيهاي  است كه تا چه اندازه ابزار اندازهن اي اعتماد نشانگر امكانضريب . دهد مي
  .سنجد با ثبات آزمودني و يا ويژگيهاي متغير و موقتي وي را مي

هاي مختلفي به كار برده  گيري شيوه براي محاسبه ضريب قابليت اعتماد ابزار اندازه
. دكرتوان به روش آلفاي كرونباخ و روش ضريب اسپيرمن اشاره  از آن جمله مي؛شود مي

 الزم براي 700/0 بيشتر از 890/0ضريب آلفاي كرونباخ كل پرسشنامه تحقيق با مقدار 
چنين ضريب هم .يد شده استأيدر نتيجه اعتبار كل پرسشنامه ت. هاي تحقيق است پرسشنامه

 و استقرار واحد حسابرس 798/0هاي تشكيل كميته حسابرسي با  اعتبار پاره پرسشنامه
ضمناً  است؛ها   نشان دهنده اعتبار قابل قبول براي اين پاره پرسشنامه808/0داخلي با مقدار 

 876/0ضريب اعتبار پرسشنامه با ضريب اول و دوم پرسشنامه با اصالح اسپيرمن براون
  .قبول براي پرسشنامه مورد استفاده است مشاهده شده كه آن نيز نشاندهنده اعتبار قابل

  
  ها نتايج آزمون فرضيه

ها به  د كه يكي از فرضيهشال تحقيق ابتدا دو فرضيه اصلي صورت بندي بر اساس سؤ
ارزيابي تأثير استقرار واحد حسابرسي داخلي و ديگري به ارزيابي تشكيل كميته حسابرسي 

براي هر يك از . ها اختصاص يافتبر ارتقاي سطح مسئوليت پاسخگويي مالي دانشگاه
 و در پرسشنامه نيز تعدادي سؤال مناسب ،ديبنها نيز تعدادي فرضيه فرعي صورت فرضيه

سپس با استفاده از روشهاي آماري . هاي فرعي در نظر گرفته شد براي آزمايش فرضيه
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مناسب نظير آزمون مقايسه ميانگين يك متغيري و پاسخهاي آزمودنيها نسبت به آزمون 
مار توصيفي  آ3جدول شماره . هاي اصلي اقدام شد هاي فرعي و در نهايت فرضيه فرضيه

  .دهد مربوط به هر يك از فرضيات اين پژوهش را نشان مي
  

  هاي تحقيق دست آمده در خصوص فرضيهه كميتهاي ب: 3جدول شماره 

انحراف   ميانگين متغيرهايي تحقيق
 استاندارد

ضريب   كشيدگي  چولگي  واريانس
  چولگي

ضريب 
  كشيدگي

 1.476 2.882 0.593 0.582 0.596 0.772 6.559متغير فرضيه اصلي
-1متغير فرضيه فرعي

1
7.623 1.050 1.102 1.683- 3.699 8.329- 9.214 

-2متغير فرضيه فرعي
1

7.948 0.862 0.744 0.110- 1.349- 0.546- 3.359- 
-3متغير فرضيه فرعي

1
6.337 1.412 1.992 0.161- 0.372- 0.796- 0.926- 

-4متغير فرضيه فرعي
1

3.813 1.950 3.804 0.637 0.492- 3.153 1.225- 
-5متغير فرضيه فرعي

1
7.384 0.820 0.672 0.222- 0.545- 1.099- 1.356- 

-6متغير فرضيه فرعي
1

5.956 1.810 3.276 0.990- 0.572 4.898- 1.424 
-7متغير فرضيه فرعي

1
6.866 1.157 1.339 1.022- 2.266 5.060- 5.645 

 -0.264 0.753 -0.106 0.152 0.637 0.798 6.835متغير فرضيه اصلي
-1متغير فرضيه فرعي

2
6.737 0.949 0.900 0.228- 0.542- 1.127- 1.350- 

-2متغير فرضيه فرعي
2

7.190 1.088 1.184 0.417- 0.864- 2.062- 2.153- 
-3متغير فرضيه فرعي

2
6.863 1.186 1.405 0.123- 0.097- 0.607- 0.242- 

-4يمتغير فرضيه فرع
2

6.418 0.963 0.927 0.493 0.371 2.440 0.924 
-5متغير فرضيه فرعي

2
7.343 1.042 1.086 0.789- 0.395 3.905- 0.985 

  
 1ات پاسخگويان در خصوص فرضيه شماره ي نيز نتايج بررسي نظر4در جدول شماره 

ضيه شود كه فر گيري مي  چنين نتيجه4از جدول شماره . ه استشد خالصه 4طي جدول 
 كه شرح آن در جدول 1-4 و فرضيات فرعي مربوط به غير از فرضيه فرعي 1اصلي شماره 

شود به اين معنا كه در   رد مي1-4 و فرضيه فرعي ، ارائه گرديده است، تأييد4شماره 
خصوص افزايش كارايي عمليات سازمان با استقرار واحد حسابرسي داخلي توافق جمعي 
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د كه استقرار واحد حسابرسي كرتوان ذكر  كلي مي  به طوردر اين راستا. وجود ندارد
ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور موجب ارتقاي سطح داخلي نيز در دانشگاه

  . گردد ميياد شده مسئوليت پاسخگويي مالي در واحدهاي 
  

   تحقيق و فرضيات فرعي آن1نتايج پژوهش در خصوص فرضيه : 4جدول  شماره 
  مقايسه ميانگين يك متغيري

  يقفرضيات تحق
5<µ 5=µ 5>µ  

 نتيجه فرضيه

ــلي   ــيه اصــ ــي در    : 1فرضــ ــسابرس داخلــ ــد حــ ــتقرار واحــ  اســ
ها و مؤسسات آموزش عالي موجب ارتقاي سطح مـسئوليت          دانشگاه

  .شود پاسخگويي مالي اين قبيل مؤسسات مي
r r  a دتأيي  

استقرار واحد حـسابرسي داخلـي موجـب حـصول اطمينـان از             ) 1-1
  تأييد r r a  .شود اعمال كنترلهاي الزم در اجراي قوانين و مقررات مي

ل اطمينـان از    استقرار واحد حـسابرسي داخلـي موجـب حـصو         ) 2-1
  تأييد r  r  a  .شود  تعيين شده مييها مشي ها و خطترعايت و اعمال سياس

ار واحد حـسابرسي داخلـي موجـب افـزايش اثـر بخـشياستقر) 3-1
  تأييد r r a .شودعمليات سازمان مي

اســتقرار واحــد حــسابرسي داخلــي موجــب افــزايش كــارايي) 4-1
  رد  a r  r .شودعمليات سازمان مي

استقرار واحد حـسابرسي داخلـي موجـب حـصول اطمينـان از             ) 5-1
 و تنظـيم بموقـع    اهـ ثبت صـحيح و بموقـع رويـدادهاي مـالي در دفتر           

  .شود صورتهاي مالي مي
r r a تأييد  

استقرار واحد حسابرسي داخلي موجب ارتقاي سطح حفاظـت         ) 6-1
  تائيد r r a  .شود جاري مي از داراييهاي جاري و غير

اســتقرار واحــد حــسابرسي داخلــي و ارتبــاط آن بــا حــسابرس  ) 7-1
  تائيد r r a  .شود  حسابرسي مييها مستقل موجب كاهش هزينه

  
، عيناً مربوط است كه به واحد كميته حسابرسي ، نيز2در خصوص فرضيه شماره 

 5نتيجه تحقيق در مورد اين فرضيه در جدول شماره . تحليل مربوط صورت پذيرفته است
پاسخ (شود، ميانگين متغير   مالحظه مي5گونه كه جدول شماره  همان. آورده شده است
 بيشتر است 5اصلي دو و فرضيات فرعي مربوط از عدد فرضيه ) شوندگان سؤاالت پرسش



 ...استقرار واحد حسابرسي داخلي و تشكيل كميته حسابرسي درتأثير / 24

توان   لذا مي؛دشو ربط تأييد مي فرضيه فرعي ذي5كه در نتيجه فرضيه اصلي شماره دو و 
ها و د كه طبق نظر سنجي به عمل آمده، تشكيل كميته حسابرسي در دانشگاهكرعنوان 

اين يت پاسخگويي مالي  ارتقاي سطح مسئولبه منظورمؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي 
  ايندست آمده در خصوصه كه ميانگينهاي باست الزم به ذكر  (.استمؤسسات مؤثر 

 نمايش داده شده 3 ، در جدول شمارهاستييد فرضيات أ كه مبناي رد و يا ت،ها فرضيه
  ).است

  
   تحقيق و فرضيات فرعي آن2نتايج پژوهش در خصوص فرضيه :  5جدول شماره 

  فرضيات تحقيق  قايسه ميانگين يك متغيريم
5<µ 5=µ 5>µ  

نتيجه 
 فرضيه

هــا و تــشكيل كميتــه حــسابرسي در دانــشگاه :2فرضــيه اصــلي 
مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي موجب ارتقاي سطح مسئوليت        

  .شود پاسخگويي مالي اين قبيل مؤسسات مي
r  r  a تأييد  

بررســي و پيــشنهاد حــسابرس مــستقل توســط كميتــه) 1-2
حسابرسي موجب انتخاب اصلح حسابرس منتخـب هيـأت امنـا           

شد د ا خ
r r a تأييد  

ــه    ) 2-2 ــه حــسابرسي زمين ــا كميت ــستقل ب ــاط حــسابرس م ارتب
  تأييد r r a  .دساز استقالل حسابرس منتخب هيأت امنا را فراهم مي

جـب ارتقـاي سـطح سيـستمتشكيل كميته حسابرسي مو) 3-2
  تأييد r r a  .شود كنترل داخلي مي

ارتباط واحد حسابرسي داخلي با كميته حسابرسي زمينـه) 4-2
  تأييد r  r  a  .دكناستقالل اين واحد را فراهم مي

تشكيل كميتـه حـسابرسي موجـب اثربخـشي حـسابرسي           ) 5-2
  تأييد r r a .شود داخلي مي

  
  هاي تحقيق يافته

شود كه  هاي تحقيق چنين استنباط مي سي اجمالي از نتايج آزمون فرضيهدر يك برر
ن مالي، حسابداري و ا كه از بين كارشناسان و متخصص،آزمودنيهاي موضوع اين پژوهش
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ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي براي نظرخواهي انتخاب حسابرسي دانشگاه
شكيل كميته حسابرسي در اين نهاد، اند در مورد استقرار واحد حسابرسي داخلي و ت شده

هاي فرعي زير مجموعه آن نشان  نتايج آزمون فرضيه اصلي يك و فرضيه. اتفاق نظر دارند
هد كه كارشناسان در مورد استقرار واحد حسابرسي داخلي در مؤسسات آموزشي و د مي

ظر موافق تحقيقاتي و تأثير در ارتقاي سطح مسئوليت پاسخگويي مالي اين نهادها اتفاق ن
اند بر اين عقيده هستند كه استقرار واحد  كارشناساني كه مورد نظرخواهي قرار گرفته. دارند

حسابرسي داخلي موجب حصول اطمينان از اعمال كنترلهاي الزم در اجراي قوانين و 
هاي تعيين شده، ثبت صحيح و بموقع رويدادهاي مالي  مشي مقررات، رعايت سياستها و خط

مؤسسات اين چنين حفظ و حراست از داراييهاي  تنظيم بموقع حسابها و هم وهادر دفتر
د، سطح مسئوليت پاسخگويي كن در نتيجه، چنين خدماتي كه اين واحد ارائه مي. ودش مي

عالوه بر اين، كارشناسان معتقدند كه استقرار . مالي مؤسسات مورد نظر ارتقا خواهد يافت
يف محول و ارتقاي سطح كنترل داخلي مؤسسه،  وظاجرايواحد حسابرسي داخلي با ا

كه به نوبه خود كند ميشرايط الزم را براي اتكاي حسابرس مستقل به نتايج كار آنها فراهم 
  .دشخواهد منجر به كاهش هزينه حسابرسي 

هاي فرعي زير مجموعه آن نيز   از سوي ديگر نتايج آزمون فرضيه اصلي دو و فرضيه
ها و شناسان اعتقاد دارند كه تشكيل كميته حسابرسي در دانشگاهبيانگر اين است كه كار

مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي موجب ارتقاي سطح مسئوليت پاسخگويي اين نهادها 
 ديوان محاسبات كشور و هيأتهاي امنا به عنوان نهادهاي نظارتي مستقل خواهد برابردر 

صلح و برقراري ارتباط مناسب با او تشكيل كميته حسابرسي با انتخاب حسابرس ا. گرديد
عالوه بر اين از ديدگاه كارشناسان، . كند زمينه استقالل حسابرس منتخب را فراهم مي

نهادهاي با برقراري ارتباط با واحد حسابرسي داخلي، اين تشكيل كميته حسابرسي در 
اي سطح  موجب ارتق، واحد آندن زمينه استقاللكرضمن نظارت بر عملكرد آن با فراهم 

  .دهد  و اثربخشي حسابرسي داخلي را افزايش ميشودميها سيستم كنترل داخلي دانشگاه
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  يري و پيشنهادهاگ نتيجه
 ضرورت استقرار واحد حسابرسي داخلي و تشكيل كميته حسابرسي در نهادهاي 
بخش عمومي سالهاست كه مورد توجه صاحبنظران حسابداري بخش عمومي قرار گرفته 

 نظارت قبل از خرج و امور مربوط به 1384 در حالي است كه تا قبل از سال اين. است
ويي مالي نيز توسط گچنين ايفاي مسئوليت پاسخهاي اجرايي و همكنترلهاي داخلي دستگاه

شد كه از سوي وزارت امور اقتصادي  حساب هدايت ميمأموري نسبتاً مستقل موسوم به ذي
  . دش هاي اجرايي مستقر ميو دارايي منصوب و در محل دستگاه

ها و مؤسسات آموزشي از استقالل مالي، اداري، ، دانشگاه1384از ابتداي سال 
از آن زمان تا كنون همواره اين پرسش مطرح . ندشداستخدامي و تشكيالتي برخوردار 

  بوده است كه در اين تغيير و تحول چه سيستمي بايد جايگزين سيستم نظارت مالي 
ر شود تا ضمن حفظ استقالل نسبي مسئوليت هدايت و اعمال كنترلهاي حساب محوذي

 وظايف قانوني جرايها را بر عهده گيرد و رؤساي اين قبيل مؤسسات را در اداخلي دستگاه
پژوهش براي كسب نظر كارشناسان در مورد ، اين براي پاسخ به اين پرسش مهم. كندياري 

شكيل كميته حسابرسي در اين مؤسسات اجرا ضرورت استقرار واحد حسابرسي داخلي و ت
هاي تحقيق نشان داد كه از ديدگاه كارشناسان استقرار واحد حسابرسي داخلي و  يافته. دش

 و موجب استها و مؤسسات آموزش عالي ضروري تشكيل كميته حسابرسي در دانشگاه
الي اين ارتقاي سطح مسئوليت پاسخگويي مالي حاكم بر مصرف و به كارگيري منابع م

هاي اين پژوهش به هيأتهاي امنا و رؤساي  بنابراين بر اساس يافته. شود مؤسسات مي
شود كه به منظور ارتقاي سطح مسئوليت پاسخگويي مالي نسبت به  ها پيشنهاد ميدانشگاه

استقرار واحد حسابرسي داخلي و تشكيل كميته حسابرسي در واحد تحت سرپرستي خود 
  .ندكناقدام 
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