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چکیده
بودجهبندی دولتی در سیر تحول تاریخی خود متناسب با نقش دولتها در اداره امور جامعه ،شیوههای گوناگونی
را تجربه کرده است و متناسب با تغییر نقش دولتها در امور اجتماعی و اقتصادی جامعه ،ارتقا یافته و تکمیل تلر شلده
است .برای دستیابی به نظام مطلوب مالی و گزارشگری ،نظام بودجهبندی باید مورد بررسی قرار گیرد تا متناسب بلا ن
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بودجه بندی ،حسابرسی و نظارت بر ن نیز متحول شود .هدف از پلووهش حاضلر ،بررسلی رابطلهی بلی بلهکلارگیری
روشهای بودجهبندی و روشهای حسابرسی در بخش عمومی است .جامعه نماری پووهش را کارشناسا املور ملالی
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مقدمه
بودجه نمایانگر همهی برنامههلا و فعالیلت هلای دوللت بلوده و نقلش بسلیار میلج و حیلاتی در
توسعهی اقتصاد ملی ایفا میکند .با توسعهی وظایف دولت و افلزایش سلریع هزینلههلای دولتلی و
پیوند ن با وضعیت عمومی اقتصاد کشور ،کنترل مخارج اهمیت خود را از دسلت داده و نیلاز بله
بیبود در سیستجهای برنامه ریزی ،کنترل و مدیریت منابع بخش عمومی جایگزی ن گردیلد .ایل
تغییر نگرش موجب میشود که تصمیجگیرندگا و برنامهریلزا نیادهلای بخلش عملومی بتواننلد
اقالعات وسیعی در مورد نتایج عملکردها و هزینههای اجرای فعالیلتهلا داشلته باشلند تلا از ایل
قریس ،توجه دولت ها به اقتصادی بلود  ،کلارایی و اثربخشلی منلابع دوللت و در نیایلت اصلال
مدیریت مالی دولت جلب شود .فراهج شد چنی شرایطی ،نیازمند بیبود روشهای بودجهبندی و
سایر سیستجهای مرتبط نظیر حسابداری و حسابرسی میباشد (باباجانی و رسولی.)0994 ،
بودجه بندی دولتی در سیر تحول تاریخی خود متناسب با نقش دولتها در اداره املور جامعله،
شیوه های گوناگونی را تجربه کرده است .ای موضوع ،در تعریف بودجه نیز مؤثر بوده و متناسلب
با تغییر نقش دولت ها در امور اجتماعی و اقتصادی جامعه ،تعریف بودجه ارتقلا یافتله و تکمیل تلر
شده است .تا قب از تشکی کمیسیو هوور 1در ایلاالت متحلده نمریکلا ،نظلام بودجلهبنلدی ایل
کشور و سایر کشورهای جیا از روش متداول استفاده میکرد و از سال  0909و بنا به پیشنیاد ای
کمیسیو  ،روش بودجهبندی برنامه ای در دستور کار قرار گرفت .از ن زما تاکنو در نمریکا و
برخی کشورهای توسعه یافته دیگر نظیر انگلیس ،استرالیا ،نیوزیلند ،کانلادا و برخلی کشلورهای در
حال توسعه تالش های زیادی برای تغییر نظام بودجهبندی از برنامهای بله عملیلاتی بله عمل نملده
است .برخی از ای کشورها ،در انجام ای امر موفس بوده و برخی دیگر به تلالشهلای خلود بلرای
تحقس ای امر ادامه میدهند (باباجانی.)0990 ،
هللجچنللی نتللایج پللووهشهللای داخلللی (صللفایی 0931 ،و خللدامی پللور و زینللالی )0931 ،و

1. Hoover Commission

801

بررسی ارتباط بین روشهای بودجهریزی و روشهای حسابرسی در بخش عمومی

پووهشهای خارجی (وانگ0999 ،1؛ شیس 7442 ،2و لی و وانگ )7449 ،3موید نامناسلب بلود
روشهای سنتی بودجه ریزی با توجه به شرایط و مقتضیات زما حال بوده و نشا میدهد که ایل
روشها ،نیازهای تصلمیج گیرنلدگا و ملدیرا در سلطو مختللف را بلرای ملدیریت عملیلات و
برنامهها مرتفع نمیکند.
در ارزیابی سیستجهای حسلابداری دولتلی ،ظرفیلت مسلئولیت پاسلخگویی نقلش اساسلی ایفلا
میکند .مطلوبیلت و سلودمندی سیسلتج هلای حسلابداری دولتلی در گلرو قابلیلتهلای ایل قبیل
سیستج های اقالعاتی در تییه اقالعات سودمند برای ادای مسئولیت پاسخگویی دوللتهلا و تییله
اقالعات برای ارزیلابی ایل مسلئولیت توسلط شلیروندا  ،اسلت .در ایلرا نیلز مفیلوم مسلئولیت
پاسللخگویی مللیتوانللد بللهعنللوا معیللاری اساسللی در ارزیللابی قابلیللتهللای سیسللتج حسللابداری و
گزارشگری مالی دولت جمیوری اسالمی ایرا  ،مورد استفاده قرار گیرد (باباجانی.)0929 ،
سیستج بودجهبندی بهعنوا یکی از خرده نظامهای مؤثر در نظام پاسخگویی نیادهلای بلزر
بخش عمومی مطر شده و از دیرباز شرایطی برای تعیلی حلدود و سلطی ایفلا و ارزیلابی فرنینلد
مسئولیت پاسخگویی فراهج شده است .نگاهی اجمالی به سیر تحوالت بودجهبندی در کشلورهای
مختلف ،همبستگی تحوالت بودجهبندی را با تحوالت نظام پاسخگویی بهخوبی نشا میدهلد .در
فرنیند مسئولیت پاسخگویی ،حسابرسی و کنترل نیز جایگاه ویوهای به خلود اختصلام ملیدهلد.
ارائه گزارش توسط پاسخگویا به معنی تحقلس مسلئولیت پاسلخگویی نیسلت بلکله نقطله شلروع
فرنیندی است که با رسلیدگی ،اظیلارنظر و قضلاوت و اقلدام تکمیل خواهلد شلد .حسابرسلی و
کنترل ،در ای بخش از فرنیند مسئولیت پاسخگویی به ایفای نقش میپلردازد .گلزارشهلایی کله
توسط پاسخگو تییه و ارائه می شود ،نیازمند رسیدگی ،ارزیلابی و اظیلارنظر اشلخام و نیادهلای
مستق و بی قرف است تا زمینه الزم برای قضلاوت نگاهانله و اقلدام پاسلخخواهلا فلراهج شلود.
استفاده از ای اشخام ،می تواند از وابستگی بیش از حد گزارش به دیلدگاه پاسلخگو جللوگیری
1. Wang
2. Schick
3. Lee and worng
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کند و ای هما نقشی است که حسابرسی مستق در فرنیند مسئولیت پاسخگویی ایفا میکند .اگر
بودجه بندی مناسبی در بخش عمومی انتخاب نگردد ،موجب میشود تا متناسب با ن حسابرسی و
نظارت صحیی و بههنگامی صورت نگیرد .در نتیجه هلدف حسابرسلی بخلش عملومی کله میلزا
رعایت قانو بودجه در اجلرا و عمل و همینلی ارائله راهکارهلایی بلرای مسلئولیت پاسلخگویی
میباشد ،فراهج نگردد (باباجانی.)0990 ،

مبانی نظری
بر اساس ماده  0قانو محاسبات عملومی کشلور مصلوب  ،0911/1/0بودجله بلهصلورت زیلر
تعریف شده است:
بودجه ک کشور ،برنامه مالی دولت است که برای یس سال ملالی تییله و حلاوی پلیشبینلی
درنمدها و سایر منابع تأمی اعتبار و برنورد هزینله هلا بلرای انجلام عملیلاتی کله منجلر بله نیل بله
سیاستها و هدفهای قانونی میشود ،بوده و از سه قسمت به شر زیر تشکی میشود:
 .0بودجه عمومی دولت
 .7بودجه شرکتهای دولتی و بانسها شام پیشبینی درنمدها و سایر منابع تأمی اعتبار
 .9بودجه موسسه هایی که تحت عنوانی غیلر از عنلاوی فلور در بودجله کل کشلور منظلور
میشوند.
انواع روشهای بودجهریزی
بودجهریزی متداول (سنتی) :معمولیتری بودجهای که در سلازما هلا اسلتفاده ملیشلود و
سادهتری روش برای جمعنوری دادهها است و بهقلور کامل بلر مبنلای مصلارف سلالهلای قبل
میباشد (کبیری و همکارا  .)0999 ،در روش بودجهریزی متداول ،اعتبارات هر سازما دولتی به
تفکیس فصول و مواد هزینه مشخص میشود .نوع و ماهیت هزینهها نشا داده شده ،ولی مشخص
نمیگردد که هر هزینه برای نی به کدام هدف و منظور یا اجرای کدام برنامه یلا فعالیلت خلام
انجام شده است .ای نوع بودجهبندی مصرف منابع را به اهداف دولت پیوند نملیدهلد و تنیلا بلر
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عدم جابهجایی اعتبارات در فصول و مواد هزینه و کنترل ن ها تأکید دارد .مسئولیت پاسلخگلویی
حاکج بر ای سیستج بودجهبندی فقط مالی و بودجهای بلوده و سیسلتج حسلابداری و گزارشلگری
مالی و حسابرسی نیز در همی محدوده عم مینماید (فرجوند 0939 ،و باباجانی.)0933،
بودجهریزی افزایشی(خطی( :قبس ای روش ،بودجهریلزا بلا قبلول بودجله سلال گذشلته،
توجه خود را روی تغییرهای افزایشی متمرکز میکنند؛ یعنی اساس کار بر مبنای اعتبارات سال قب
است که در سال بعد ،تغییرهای حاص از نلر تلورم ،تعلدی قیملت کلاال و خلدمات ،بلرنورد و
توسللعه عملی لات کم لی و کیف لی بلله ن اضللافه ملیشللود .ای ل روش بللا شلیوه تغییلرات جزئلی در
تصمیجگیری انطبار دارد .قبس ای روش ،برای تصمیجگیری جدید بله تصلمیجهلایی کله قلبالد در
زمینه مورد نظر گرفته شده مراجعه و با توجه بله نیازهلای موجلود ،تغییراتلی جزئلی در ن هلا داده
م لیشللود .بودجللهری لزی افزایش لی بللرای اجتنللاب از مشللکالت ناش لی از کللار عظ لیج و پردردسللر
بودجهنویسی ساالنه ابداع شده است (فرجوند.)0939 ،
بودجهریزی برنامهای :بودجه برنامهای بودجهای اسلت کله در ن اعتبلارات سلازما هلای
دولتی برحسب وظایف ،برنامهها و فعالیتهایی که ن ها باید در سال مالی اجرای بودجه برای نی
به هدفهای خود انجام دهند ،پیشبینی میشود .در بودجه برنامهای مشخص میشود که دولت و
دستگاههای دولتی در سال اجرای بودجه ،در درجه اول چه هدفها ،وظایف و مقاصلد مصلوبی
دارند و در درجه دوم برای رسید به هدفها و مقاصلد ملذکور بایلد چله برناملههلا ،عملیلات و
فعالیتهایی را با چه میزا اعتبارات انجام دهند (گوردا و سلرز.)7447،1
بودجهریزی عملیاتی :عبارتست از برنامه ساالنه بههمراه بودجه ساالنه که رابطه میلا میلزا
وجوه تخصیصیافته به هر برنامه با نتایج به دست نمده از اجرای ن برنامه را نشلا ملیدهلد .ایل
بدا معنی است که با میزا مشخص مخارج انجام شده در هر برنامله ،بایلد مجموعله مشخصلی از
هدفها تأمی شود .در اوای دهه نخر قر بیستج ،تقاضا برای مسئولیت پاسخگویی عملیاتی دایلر
بر توضیی و ارائه دالی منطقی دولتها و نیادهای بزر

بخش عمومی دایر بر مصرف کارنمد و
1. Gordan and Sellers
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اثربخش منابع عمومی از قریس گزارشگری مالی و عملکردی مبتنی بر سیستج بودجهبندی عملیاتی
شدت یافت و مقامات منتخب و منصوب ای قبی نیادها را برای پاسخ به ای تقاضلا ،تحلت فشلار
قرار داد .از ننجا که ارتقای سطی مسئولیت پاسخگویی نیادهای بخش عمومی امری دوسویه بوده
و دو قرف پاسخگو و پاسخخواه از تحقس ن بیرهمند میشوند ،مقامات اجرایی برخی کشورهای
توسعه یافته به ای تقاضا پاسخ مثبت داده و زمینه اجلرای ن را در دو دهله اخیلر فلراهج کلردهانلد
(پناهی.)0931 ،
بودجهریزی بر مبنای صفر :تعدی مجدد هر فعالیت از مبنای صفر است و برای هر فعالیت و
یا برنامه باید توجییی وجود داشته باشد که نیا الزم است یا خیر؟ در بودجهبندی بر مبنلای صلفر،
هزینهها بهجای اینکه بر مبنای سلطی جلاری محاسلبه شلوند ،از صلفر شلروع ملیشلوند .بلا چنلی
بودجههایی برای هر ریالی که مصرف میشود باید توجیه منطقی وجود داشلته باشلد (اسلکارلت

1

 .)7442،در بودجهریزی بر مبنای صفر هدف ای نیست کله تملام عملیلات از نلو ملورد بررسلی و
بازنگری قرار گیرد بلکه معیار عملکرد سال قب و میزا جذب اعتبلارات سلال گذشلته را منسلو
میشمارد ،کنترل هزینههای عمومی مسئولیتها را توأم با اختیلارات بله واحلدهای تصلمیجگیلری
واگذار میکند و حرکت بودجهنویسی از پایی تری سطی هرم حرکت و در هر یلس از ردههلای
تصمیجگیری مورد بلازنگری و تعلدی قلرار ملیگیلرد تلا در نیایلت در رأس هلرم بودجله نیلایی
میگردد (فرزیب.)0930،
بودجهریزی بر مبنای فعالیت :بر ای منطس استوار است کله ملدیریت و کنتلرل هزینله بایلد
بهجای ورودی چرخه ،روی خروجی ن برقرار شود .یعنی ،ماننلد سیسلتج بودجلهبنلدی بلر مبنلای
صفر ،از محصول مورد بودجه شروع و به عقب برمیگردد تا به فعالیتها و منابع مورد نیاز برسلد.
ای تکنیلس ،بیشلتر در سلازما هلای خلدماتی ،بخلشهلای عملومی ،مؤسسلههلای غیرانتفلاعی و
هزینههلای غیرمسلتقیج محلیطهلای تولیلدی کلاربرد دارد .در ایل نلوع سیسلتج ،در اوللی مرحلله
هدفهای اساسی و مورد نظر دولت اولویتبندی و تعیی میگردد و سپس با تجزیه و تحلی های
1. Scarlett
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الزم بهمنظور دستیابی به ای هدفهلا ،فعالیلتهلا بلرای رسلید بله اهلداف ملورد نظلر شناسلایی
میگردند .در مرحله بعد ،هزینههای الزم برای اجرای فعالیلتهلای فلور بلرنورد ملیگلردد و در
نیایت و در مرحله نخر ،درنمدها برای انجلام هزینلههلای دوللت ،پلیشبینلی ملیشلود (اسلتری و
کینگ.)7442 ، 1
در ادامه میجتری ویوگیهای انواع تکنیسهای بودجهریزی بیا شده است:
جدول  .0مقایسه میجتری ویوگیهای انواع روشهای بودجهریزی (منبع :خا محمدی و ناصرنبادی)0994 ،
بودجهریزی
ویژگی

سنتی یا
متداول

هزینههابر

محتوی

مبنایاقالم
سالگذشته 

هزینههادر


ارائهزنجیرهای


هزینههادر


هزینههابر


قبالگروهی

نتیجهمحور


قبالاهدافدر

خروجیمحورو

مبنایهریک

فعالیتها

از

برای

نظرگرفتهشده

هزینههادر


ازاقالم

درراستای

دستیابیبه


جهت

راستایانجام

ورودی 

یکهدف

یکهدف

دستیابیبه
 

فعالیتها 


خاص 

خاص 

آنها 


دادههاییدر


آیندهنگر،با


مورد

فرض

هزینههابرمبنای


دروندادها،

دستیابی


فعالیتهاودر


ستاندههاو


بهطور


راستایتحقق

دستیابیبههر

صددرصدبه

اهداف 

هدف 

اهداف 

درراستای
دستیابیبه


سرمایهایو


هزینههابرای


اهدافمنظور

عملیاتی

برنامهها 


شدهدرسال

خریداریشده 

قبل 

گرایش

اعمالکنترل
بردروندادها 

صفر

فعالیت

افزایشی

برنامهای

عملیاتی

دروندادهای

گذشتهنگرو


بر مبنای

بر مبنای

بودجهریزی

بودجهریزی

بودجهریزی

گذشتهنگرو


شکل

بودجهریزی

بودجهریزی

کنترل

اعمالکنترل

دروندادها 

بردروندادها 

تمرکزبرنتایج 

تمرکزبر
اهداف 

فعالیتمحوردر
راستایدستیابی

بهاهداف 

1. Sastry and King
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بودجهریزی
ویژگی

سنتی یا
متداول

مبنای
حسابداری

بودجهریزی

بودجهریزی

بودجهریزی

افزایشی

برنامهای

عملیاتی

نقدییا
نقدی 

موردنیاز

نقدیتعدیل
شده 

حسابرسی

حسابرسی

موردنیاز

مالی 

بودجهریزی

بودجهریزی

بر مبنای

بر مبنای

صفر

فعالیت

تعهدیمبتنی تعهدیمبتنی

تعهدیمبتنی

تعهدی

برجریان

برجریان

تعدیلشده 

منابع

منابع

اقتصادی 

اقتصادی 

حسابرسی

حسابرسی

حسابرسی

عملکرد 

عملکرد 

عملکرد 

حسابرسی

حسابرسی

رعایتو

رعایتو

مالی 

مالی 

برجریانمنابع
اقتصادی 

در فرنینللد مسللئولیت پاسللخگویی ،حسابرسلی و کنتللرل جایگللاه ویلوهای بلله خللود اختصللام
میدهد .ارائه گزارش توسط پاسخگویا به معنی تحقس مسلئولیت پاسلخگویی نیسلت بلکله نقطله
شللروع فرنینللدی اسللت کلله بللا رس لیدگی ،اظیللارنظر و قضللاوت و اقللدام تکمی ل خواهللد شللد.
گزارشهایی که توسط پاسخگو تییله و ارائله ملیشلود ،نیازمنلد رسلیدگی ،ارزیلابی و اظیلارنظر
اشللخام و نیادهللای مسللتق و ب لیقللرف اسللت تللا زمینلله الزم بللرای قضللاوت نگاهانلله و اقللدام
پاسخخواها فراهج شود .استفاده از ای اشخام ،میتواند از وابسلتگی بلیش از حلد گلزارش بله
دیدگاه پاسخگو جلوگیری کند و ای هما نقشی است که حسابرس مستق در فرنینلد مسلئولیت
پاسخگویی ایفا میکند .حسابرسلی از نظلر اهلداف و موضلوعات ملورد رسلیدگی بله حسابرسلی
عملیاتی ،حسابرسی رعایت ،حسابرسی مالی و حسابرسی جامع تقسیج میشود.
انواع حسابرسی
حسابرسی عملیاتی :اولی بار واژه حسابرسی عملیاتی توسط حسابرسا داخلی برای توصلیف
کار خود با هدف خام توسعه عملیات حسابرسلی ملورد اسلتفاده قلرار گرفتله اسلت .در ادبیلات
حسابرسی تعاریف گوناگونی از حسابرسی عملیاتی ارایه شده است ،اما در اکثر ن هلا سله محلور
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اصلی ای تعاریف را کارایی ،اثربخشی و صرفه اقتصادی را تشکی میدهد (ویتینگتلو .)0993 ،1
حسابرسی عملیاتی؛ فرنیند منظج و روشمند ارزیابی اثربخشی ،کارایی و صرفه اقتصادی عملیلات
سازما و گزارش نتایج ارزیابی هملراه بلا پیشلنیادهای علملی بله اشلخام یصلال بلرای بیبلود
عملیات است (کمیته حسابرسی عملیاتی سازما حسابرسی) .ویتینگتو و پنلی بیلا ملیکننلد کله
حسابرسی عملیاتی ،رسلیدگی جلامع بله یلس واحلد عملیلاتی یلا کل سلازما بلهمنظلور ارزیلابی
سیستجها ،کنترلها و عملکرد ن در مقایسه با هدفهای تعیلی شلده ملدیریت اسلت .حسابرسلی
عملیاتی با تأکید بر بیبود عملیات نتی (نیندهنگری) از حسابرسی مالی و رعایت متملایز ملیشلود
که هر دو گذشتهنگر هستند.
حسابرسی مالی :اظیارنظر تخصصی نسبت به مطلوبیت صورتهای مالی در چارچوب اصول
پذیرفته شده حسابداری .حسابرسی صورتهای مالی معملوالد توسلط مؤسسلات حسابرسلی انجلام
میشلود و اسلتفادهکننلدگا از ن شلام ملدیریت ،سلرمایهگلذارا  ،بانلسهلا ،اعتباردهنلدگا ،
سازما های دولتی و جامعه میباشند .حسابرسی مالی فعالیلتهلای بازرگلانی بخلش خصوصلی از
ویوگی وظیفه اعتباربخشی برخوردار است.
حسابرسی رعایت :عبارت است از جمعنوری و ارزیابی شواهد بهمنظور دستیابی به یافتههایی
در خصوم رعایت قوانی و دستورالعم ها و ارائله گلزارش در ایل رابطله .معیلار در حسابرسلی
رعایت از ییش تعیی شده است .ازای رو حسابرس هیچگونه نقشی در رابطه بلا تعیلی و تشلخیص
معقول یا مناسب بود معیار ندارد .حسابرسی رعایت مشخص میکند که نیا فرنیند یا تراکنش از
مقررات اجرایی پیروی کرده اسلت یلا خیلر .اگلر مقلررات نقلد شلده باشلند حسلابرس عللت را
مشخص میکند و راههایی را برای پیشگیری از انحلراف در نینلده توصلیه ملیکنلد .حسابرسلی
رعایت همواره از برجستهتری خدمات حسابرسی در بخش عمومی بوده است (قنبریا .)0994 ،
حسابرسی جامع :حسابرسی جامع عبارت است از بهکارگیری چند روش حسابرسلی بلاهج از
جمله بهکارگیری روشهای حسابرسی مالی و رعایت و عملیاتی با یکدیگر در یس زما .
1. Whittington
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حسابرسی در بخش عمومی :بررسی تاریخیه حسابرسی بخش عمومی نشا میدهد که ای
یس مأموریت قدیمی است که در قی زما تغییر کرده است (هِﻰ و کاردری .)7403 ،1در بخلش
عمومی ،حسابرسی فراتر از وظیفه اعتباربخشلی عمل ملیکنلد .حسابرسلا بخلش عملومی صلرفاد
اقالعات ارائه شده در صورتهای مالی را گواهی نمیکنند .ن ها براسلاس ارزیلابیهلای مسلتق
خود ،چگونگی رعایت قوانی و مقررات را گزارش میکننلد .افلزو بلر ایل  ،میلزا دسلتیابی بله
اهللداف واحللد تحللت حسابرس لی و اجللرای وظللایف از نظللر کللارایی و اثربخش لی مللورد ارزی لابی
حسابرسا قرار میگیرد (ننتونی و یانگ .)7447 ،2اینکه نیا حسابرسی بخش عمومی برای کنتلرل
یگیلرد) یلا بلهمنظلور ایجلاد
مدیریت است (نظری که اغلب توسط دولت ملورد حمایلت قلرار مل 
گستردهتر به مجلس و سلایر ینفعلا (نظلری کله احتملاالد توسلط حسابرسلا تلرویج

پاسخگویی

میشود) مورد مناقشه است (هِﻰ و کاردری .)7403 ،حسابرس بخش عمومی تلا حلدود زیلادی از
استانداردهای حسابرسی مشابه بخش خصوصی پیروی میکند ،املا الزم اسلت درص صلحیحی از
نظام دولتی داشته و توجه دقیقی به رعایت قوانی و مقررات در واحد تحت حسابرسی داشته باشد.
وظیفه سنتی دیوا محاسبات کشورها حسابرسلی قلوانی و مقلررات حسلابداری و ملدیریت ملالی
است .یکی دیگر از تفاوتهای حسابرسی بخش عمومی و خصوصی اص اهمیلت در حسابرسلی
است .یس حسلابرس در بخلش خصوصلی اسلتانداردهای حرفلهای حسابرسلی را راهنملای عمل
خویش قرار داده و در مورد تشخیص اهمیت تصمیجگیری میکند .ایل حسابرسلی در چلارچوب
ای استانداردها میتواند از برخی انحرافات در صورتهای مالی تنظیمی چشجپوشی کند .ایل در
حالی است که حسابرس بخش عمومی در شرایط مشلابه بایلد ایل قبیل ملوارد را براسلاس منلافع
عمومی افشا کند .بهعنوا مثال اگر پرداخت وجیی بدو مجوز قانونی صورت گیرد صرفنظر از
مبلغ ن باید افشا شود ،رعایت قوانی و مقررات همواره یکلی از ویوگلیهلای بااهمیلت و کلانو
توجه حسابرسی بخش عمومی بوده و هست .کوتاهی در گزارش موارد انحراف دوللت و وزیلرا
کابینه در قوانی و مقررات به مجلس زمینه را برای ترویج فرهنگ مفاسد اقتصادی فراهج میکنلد.
2. Hay & Cordery
2. Anthony & Young
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گاهی کوتاهی مجالس قانو گذاری در تفوید اختیار به دیوا محاسبات و علدمتخصلیص منلابع
مالی کافی به ای

نیاد منجر به افزایش مفاسد اقتصادی میشود.

کشورهای نمریکا ،کانادا و برخی کشورهای اروپایی نظیر سلوئد ،انگللیس ،اسلپانیا ،فنالنلد و
کشورهایی نظیر استرالیا و نیوزیلند ،در دو دهه نخر قر بیستج بله نظلامهلای حسلابداری تعیلدی،
بودجهریزی عملیاتی و حسابرسی عملیاتی دست یافتند و در کشورهای عضو  OECDنیلز تلالش
گستردهای جیت دستیابی به ای قبی نظامها در جریا است .با نگاهی اجملالی بله ایل وضلعیت،
میتوا به ای نتیجه رسید که بر اثر تغییر در نظام پاسخگویی عمومی و ارتقای سطی ن از مالی به
عملیاتی ،خردهنظامهای فعال در ای نظام که سیستج حسابرسی نیز از جمله ن ها محسوب میشود،
ارتقا پیدا کرد .در حال حاضر در ای قبی کشورها ،نیادهای نظارتی قانو اساسی موسوم به دیوا
محاسبات ،عالوه بر انجام حسابرسی مالی و رعایت ،حسابرسی عملکرد را مورد توجه قلرار داده و
با فراهج کرد زیر ساختهای الزم بله اجلرای ایل شلیوه حسابرسلی نیلز پرداختلهانلد (باباجلانی،
.)0990
ارتباط بین روشهای بودجهبندی با روشهای حسابرسی
از جمله الزامهای میج اصالحات در مدیریت مالی یس کشلور ،فلراهج کلرد محلیط بلرای
اصالحات است .قبس مطالعات صندور بی المللی پول ،اصال سازمانی ن گونله کله در اصلال
نظام بودجه و حسابداری مدنظر است ،در بیشتر مواقع حمایت سیاسی چندانی را به دنبال نلدارد و
گروههای مردمی نیز اصراری بر ای اصالحات ندارند؛ چرا کله تحقلس منلافع ایل اصلالحات را
بسیار دور از ه و پرهزینه میدانند .در واقع ،تداوم اصالحات نیازمند فشار سیاسلی الزم اسلت.
ای سازما مؤلفههای محیط مناسب برای اصالحات بودجهای و متعاقب ن اصالحات حسابداری
را به شر زیر عنوا میکند( :زارعی)0994 ،
 ثبات کافی در وضعیت دولت هر چند بحرا مالی ملیتوانلد خلود محلرص اصلالحات
باشد ،ولی گاهی موجب پرهیز از هرگونه تغییر در وضعیت موجود و مقاوملت در برابلر
اصالحات میشود.
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 وجود یس چارچوب قانونی مناسب که در عی اعمال کنترلهای بودجلهای ،خطرهلای
حاص از اعطای اختیارات گستردهتر به مدیرا دولتی را کاهش دهد.

 تأکید مضاعف بر شفافیت در امور مالی دولت که امروزه بهعنوا یس پیششلر میلج
برای حاکمیت خوب و رشد اقتصادی پایدار شناخته شده و مورد تأکید قلرار ملیگیلرد.
شفافیت و پاسخگویی مدیرا دولتی نیز باید قانونمند شود.
 توانمندسازی ینفعا از جمله شیروندا  ،از قریس نشکار سلاخت معیارهلای عملکلرد،
سطی عملکرد مورد انتظار و تشریی اقدامهای مورد نیاز برای بیبود عملکرد دستگاههلای
اجرایی.
هجچنا که سیستجهای بودجه بندی و حسابداری در حال نتیجه محور شد است ،سیستجهلای
حسابرسی و کنترل در بخش عمومی نیز نیازمند بازسلازی اسلت .اصلالحاتی نظیلر تعیلدی کلرد
حسابداری و بودجهبندی ،بودجه بندی عملیاتی و حسابداری مدیریت کله در جیلت نتیجله محلور
کرد مدیریت مالی بخش عمومی صورت میگیرد ،مستلزم افزایش نزادی عم مدیرا بهعنلوا
شر موفقیت خواهد بود .ای بدا معنی است که بخش عمومی نیازمنلد راههلای جدیلدی بلرای
حسابرسی و کنترل است .در سیستج های سنتی ،کنترلهای زیادی در خصوم حصول اقمینلا از
رعایت قوانی و مقررات اعمال میشود و ای در حالی است که ای کنترلها منجر به کنتلرلهلای
مربو به تحقس اهداف نمیشود .سیستج های کنترلی و حسابرسی مدر  ،فراتلر از تطبیلس قلوانی و
مقررات عم کرده و بر کنترل و حسابرسی نتایج تأکید دارد.
حسابرسا برای اظیارنظر در خصوم عملکرد بودجه متداول ،ابتدا دریافتها و پرداختها را
با هدف حصول اقمینا از صحت و سالمت و رعایت قلوانی و مقلررات مربلو در ملورد ن هلا
رسیدگی و سپس بر کنترل بودجه با هدف حصول اقمینا از رعایت محدودیتهای بودجهای در
چارچوب قبقهبندیهای تعیی شده ،تمرکز میکنند .به ای ترتیب ،حوزه عم حسابرسی در ایل
نظام بودجه بندی به رسیدگی و اظیارنظر در خصوم رعایت قوانی و مقلررات ،محلدودیتهلای
بودجه ای و حصول اقمینا از صحت و اصالت رویدادهای ملالی محلدود ملیشلود کله از قریلس
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حسابرسی رعایت و حسابرسی مالی تحقس مییابد (باباجانی.)0990 ،
اگرچه تغییر سیستج بودجهبندی متداول به بودجهبندی برنامهای با هدف فراهج کلرد شلرایط
الزم برای دستیابی به سیستج بودجهبندی کلارا و اثلربخشتلری موسلوم بله بودجلهبنلدی عملیلاتی
صورت گرفلت املا اجلرای ن در اغللب کشلورها موفقیلت چنلدانی در پلی نداشلت و در بیشلتر
کشورها نه تنیا ای زمینه را فراهج نکرد بلکه ای سیستج بهقور کام و صحیی نیز اجرا نشد .در هر
حال ،مسئولیت پاسخگویی حاکج بر ای نوع بودجهبندی نیز عمدتاد ملالی بلوده و کنتلرل بودجله و
مدیریت بر وجوه نقد از قریس سیستج خزانهداری و رعایت قوانی و مقررات در تحصی و مصرف
منابع مالی عمومی در اولویلت قلرار دارد .بلا ایل ترتیلب ،تحلوالت حسلابداری و حسابرسلی نیلز
متناسب با پیشرفت در تدوی مبانی نظری و استانداردهای پذیرفته شلده حسلابداری و حسابرسلی،
در جیت تحقس و ارتقای سطی مسئولیت پاسخگویی مالی صلورت گرفتله اسلت .بله بیلا دیگلر،
سیستج حسابداری نیادهای بخش عمومی بیشتر کشورها با ارتقای سطی رویکردهای اندازهگیلری
و مبانی حسابداری همراه بلا اسلتفاده از اسلتانداردهای پذیرفتله شلده مصلوب هیلأتهلای تلدوی
استاندارد متحول شد .حسابرسی ای قبی نیادها نیز با تغییر در شیوههای ممیزی و روی نورد بله
حسابرسی و اظیارنظر در خصوم صورت های مالی اساسی ایل نیادهلا بلر مبنلای اسلتانداردهای
پذیرفته شده مصوب نیادهای استانداردگذار ملی و بی المللی ،به مطالبات پاسخخواهی ای دورا
پاسخ مثبت داد .در سالهای اجرای بودجهبندی برنامهای ،حسابرسی عملیاتی یا حسابرسی عملکرد
در برخی کشورهای توسعهیافتله نظیلر انگللیس ،اسلترالیا ،کانلادا ،نیوزلنلد ،در پاسلخ بله مطالبلات
پاسخخواهانه پرداخت کنندگا مالیلات کله بله مصلرف کلارای منلابع ملالی عملومی و اثربخشلی
برنامه های منظور در بودجه ساالنه حساسیت داشتند نغاز شد (باباجانی.)0933،
بهکارگیری مبنای تعیدی کام و رویکرد اندازهگیری جریا منابع اقتصادی در سیستج حسابداری
بخش عمومی نیازمند تحول اساسی در ای سیسلتج اسلت .افلزو بلر ایل  ،بلرای رسلیدگی و ارزیلابی
گزارشهای مالی و عملکردی مربو به بودجه عملیاتی باید سیستج حسابرسی نیز متحول شود و عالوه
بر انجام حسابرسی مالی و رعایت ،حسابرسی عملیاتی نیز مورد توجه قرار گیرد (باباجانی.)0933 ،
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پیشینه پژوهش
توالیی و همکارا ( )0999در پووهشی به بررسی تطبیقی نظام بودجهریزی بخلش عملومی بلا
پرداختهانلد .نتلایج حاصل از ایل تحقیلس نشلا ملیدهلد کله نظلام

بودجهریزی برمبنای عملکرد
بودجهریزی بخش عمومی -بخش مورد مطالعه -در مؤلفههلای برناملهریلزی راهبلردی ،کنتلرل و
پایش و حسابرسی عملکرد با بودجهریزی برمبنای عملکرد مطابقلت داشلته و در مؤلفلههلای نظلام
پاسخگویی و انگیزشی ،نظام هزینهیابی ،برنامهریزی برمبنای عملکرد ،مدیریت تغییر و مستندات و

مدیریت عملکرد نیازمند تقویت و اصال است.
خرمی ( )0992در مقاله ای با عنوا بررسی تأثیر حسابرسی عملیاتی بلر بودجلهریلزی عملیلاتی
چنی نتیجهگیری کرد که بودجهریزی عملیاتی نوعی سیستج برنامهریزی ،بودجهریلزی و ارزیلابی
است که بر رابطه بودجه هزینه شده و نتایج مورد انتظار تأکید میورزد .در چارچوب بودجهریزی
عملیاتی بخشهای مختلف اداری بر اسلاس اسلتانداردهای مشخصلی تحلت عنلوا شلاخصهلای
عملکردی پاسخگو هستند و مدیرا در تعیی بیتری شیوه نیل بله نتلایج از اختیلار عمل بیشلتری
برخوردارند.
دوستجباریا ( )0990در پایا نامه کارشناسیارشد دانشگاه عالمه قباقبایی با عنلوا عوامل
مؤثر بر استق رار نظلام حسابرسلی عملکلرد در نیادهلای بخلش عملومی ،بودجلهریلزی عملیلاتی را
به عنوا یکی از عوام ساختاری در سطی نیادهای عمومی برای استقرار نظام حسابرسلی عملکلرد
برشمرده است.
باباجانی و رسولی ( )0994در مقاله ای تحلت عنلوا شناسلایی موانلع و مشلکالت موجلود در
استقرار نظام بودجهریزی عملیلاتی در دسلتگاه هلای اجرایلی کشلور بلا توزیلع پرسشلنامه میلا 93
دستگاه اجرایی کشور و استفاده از نظر کارشناسا بودجه ریلزی بله ایل نتیجله رسلیدند کله نظلام
بودجه ریزی در عم توفیس چندانی نداشته اسلت .ایل کارشناسلا سله دسلته از عوامل رفتلاری،
ساختاری و محیطی را در عدم استقرار بودجهریزی عملیاتی مؤثر میدانند که از بی ن هلا عوامل
رفتاری نقش میجتری ایفا میکند.
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قدیجپور و قریقی ( )0933در مقالهای با عنلوا بودجلهریلزی عملیلاتی و حسابرسلی عملیلاتی
اعالم میدارد که تاکنو نوشتهها و مقاالت زیادی بحث تغییر و توسعه نظام حسابرسی بخشهلای
دولتی و خصوصی کشور را از جنبههای مختلف مطر کردهاند ،اما مقاله حاضر بحلث ملذکور را
در مورد بخش دولتی از دیدگاه عدم هماهنگی و تعام نظام حسابرسی دولتی با نظام بودجهریزی
دولتی مورد بررسی قرار داده و چنی بیا میکند که برای پاسخگویی کام و دقیس بخش دولتلی
و هجچنی به منظور موفقیت نظام بودجهریزی عملیاتی ،تغییلر و توسلعه نظلام حسابرسلی دولتلی و
انجام حسابرسی عملیاتی ضرورت دارد.
زاویر ) 0993( 1پووهشی با عنوا اصالحات بودجه در مالزی در مقایسه با استرالیا انجام داد .در
ال مشلابه در اصلالحات مختللف
ای پووهش ،بله پرسلش هلایی نظیلر ایل کله چلرا تغییلرات کلام د
اجتماعی ،اقتصلادی و ملالی در ایل دو کشلور ر داده اسلت؟ و چلرا پیلادهسلازی اصلالحات و
شناسایی عوام پایداری ن ها و موانع ن ها با هج متفاوت است؟ پاسخ داده شده است .افلزو بلر
ای  ،در ای پووهش به سه موضوع اساسی زیر اشاره شده است:
 .0شرایط الزم برای موفقیت سیاسی و اداری نیازمند اصالحات بودجه است.
 .7هج خوانی فرهنگ اداری با فرهنگی که براساس ن تغییر نظام بودجلهریلزی نسلا تلر ر
میدهد.
 .9مدل اصالحات با محدودیت مالی نمیتواند به نرامش مالی منتج شود.
در نیایت به ای نکته اشاره شده است که کشور مالزی ملدل بودجله خلود را از نظلام اسلترالیا
اقتباس کرده است و محدودیت هزینه به عنلوا یلس ملدل مناسلب در اسلترالیا اسلت و ایل ملدل
اقتباس شده برای رسید به نرامش مالی در شرایط موجود در کشور مالزی مناسب نیست.
جللورد و هاکبللارت )7442( 2بللا انجللام پووهش لی بللا عنللوا اهللداف و موفقیللت پیللادهسللازی
بودجهریزی عملیاتی ،به بررسی میزا اهمیت پاسخگویی و هجچنی تحقس مناسلب ن بلا اجلرای
1. Xavier
2. Jordan and Hackbart
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سیستج بودجهریزی عملیاتی پرداختند .نتایج نشا داد کله هلدف اصللی دوللت از اجلرای سیسلتج
بودجهریزی عملیاتی ،بیبود مسئولیت پاسخگویی برنامهای میباشد.
فرضیههای تحقیق
با توجه به مبانی نظری و پیشیه پووهش فرضیهها به شر زیر تدوی شده است:
فرضیه اصلی :بی به کارگیری روشهای بودجهریزی و روشهای حسابرسی رابطله معنلاداری
وجود دارد.
در ای پووهش فرضیه اصلی در قالب سه فرضیه فرعی زیر تبیی شده است:
فرضیه فرعی اول :بی بهکارگیری روش بودجهریزی متداول و حسابرسی مالی رابطه معناداری
وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم :بی بهکارگیری روش بودجهریلزی برناملهای و حسابرسلی ملالی و رعایلت
رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم :بلی بلهکلارگیری روش بودجلهریلزی عملیلاتی و حسابرسلی جلامع رابطله
معناداری وجود دارد.

روششناسی پژوهش
پووهش حاضر ،گامی در جیت بررسلی رابطله بلی بلهکلارگیری روشهلای بودجلهریلزی و
روشهای حسابرسی در بخش عمومی ملی باشلد .در بخلش نخسلت اقالعلات مربلو بله ادبیلات
موضوع از قریس منابع کتابخانهای گردنوری میشود ن گاه در بخش مطالعات میلدانی اقالعلات
مورد نیاز ای تحقیس با استفاده از ابزار پرسشنامه و بررسی اسناد و مدارص گردنوری شلده اسلت.
باتوجه به ای که از نتایج ای تحقیس ،در بخش عمومی استفاده میگردد بنابرای از نظر نوع هلدف
کللاربردی و از ننجللایی کلله بررسللی نگللرشهللای اشللخام از قریللس تجزیلله و تحلیل  ،پاسللخ بلله
پرسش هایی است که به دقت تدوی گردیده از حیث اجرا پیمایشی و از لحاظ بررسی رابطله بلی
متغیرها از نوع همبستگی میباشد.
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جامعه نماری شام تمامی افراد خبره نشنا به مبحث بودجهریزی در شرکتهای دولتی اسلتا
سیستا و بلوچستا میباشد که قبس برنورد اولیه تیج تحقیلس بلیش از  944نفلر ملیباشلند .نمونله
نماری منتخب از هر شرکت دولتی شام

یحساب یا مدیر مالی ،مسئول حسلابداری ،کارشلناس

امور مالی ،مدیر بودجه ،کارشناس بودجه ،حسابرس داخلی و حسابرس مستق است کله مجموعلا
 014پرسشنامه ارسال و از ای تعداد  092پرسشنامه دریافت شده است.
در ای پووهش برای دریافت نظرات متخصصا و صاحب نظرا مربوقله در خصلوم رابطله
بی روشهای بودجهریزی و روش های حسابرسی در بخش عمومی ،در یس اقلدام دو مرحللهای،
پس از مصاحبه با  07نفر از متخصصا و صاحبنظرا مربوقه در سازما برنامه و بودجله اسلتا ،
یحسابا و هجچنی حسابرسا برخی از شرکتهای دولتی استا و اعضای هیات علمی دانشگاه
و مطالعه کتابخانه ای ،اقالعات الزم برای تعیی رابطله بلی روشهلای بودجلهریلزی و روشهلای
حسابرسی ،شناسایی و گردنوری میشود .سپس عوام ملذکور دسلتهبنلدی شلده و بلا اسلتفاده از
قر پرسشنامهای مناسب حاوی  72سلوال بله شلر جلدول  7از ملدیرا املور ملالی و بودجله،
کارشناسا امور مالی و بودجه و حسابرسا  ،اقالعات الزم در خصوم روشهای بودجهریزی و
روشهای حسابرسی گردنوری میشود و پس از جمعنوری نظرات و تجزیه و تحلی دادههای به
دست نمده و انجام نزملو هلای مختللف نملاری ،نتلایج بلهمنظلور شناسلایی و تعیلی رابطله بلی
روشهای بودجهریزی و روش های حسابرسی در بخش عمومی تجزیه و تحلیل ملیگلردد .بلرای
پاسخگویی به سوالهای پرسشنامه ،از قیف  2گزینه ای لیکرت استفاده شده است .جیت تجزیله
و تحلی نماری دادهها ،پاسخهای کیفی (کامالد ملوافقج ،ملوافقج ،نظلری نلدارم ،مخلالفج و کلامالد
مخالفج) به ترتیب بهصورت مقادیر  7 ،9 ،0 ،2و  0امتیازبندی شلده اسلت .بلرای حصلول اقمینلا
منطقی از اعتبار پرسشنامه از پیشنزمو استفاده شد .برای ای منظور پرسلشنامله بلی کارکنلا
شرکتهای نمونه توزیع گردید.

برای سنجش پایایی پرسش نامه ،از ضریب نلفای کرونبا استفاده شد .ضریب نلفای کرونبا
پرسشنامهی مورد استفاده ،بالغ بر  4/909است که نشا دهنده پایایی ن است.
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با استفاده از نرمافزار  ،SPSSداده ها تجزیه و تحلی شدند و فرضیهها با اسلتفاده از روشهلای
نماری پارامتریس ضریب همبستگی پیرسو  ،مورد نزمو قرار گرفتند .برای نرملال بلود توزیلع
فراوانی متغیرهای پووهش از نزمو کولموگروف -اسمیرنوف استفاده شده ،تا نرمال بود توزیع
ن مشخص گردد.
جدول  .7دستهبندی سؤاالت پرسشنامه
تعداد سؤاالت

متغیر

(شماره سؤاالت به ترتیب)
سؤاالتمربوطبهفرضیهاول 

بودجهریزیمتداول


4

حسابرسیمالی

3

سؤاالتمربوطبهفرضیهدوم 
بودجهریزیبرنامهای


4

حسابرسیمالیورعایت

4

سؤاالتمربوطبهفرضیهسوم 
بودجهریزیعملیاتی


6

حسابرسیجامع

4

کلیهسؤالها


 52
جدول  .9سؤاالت پرسشنامه

جاییاعتباراتدرفصولوموادهزینهوکنترلآنهاتأکیددارد .

.بودجهبندیمتداولبرعدم 
جابه

1
.5سیستمحسابداریموردنیازبراینگهداریحسابوکنترلبودجهبندیمتداولازویژگیهایینظیراستفادهاز
طرفهبرخوردارمیباشد .


شدهوسیستمدفتردارییک

مبناینقدییانقدیتعدیل
.3سیستمجامع بههرو حسهابدارینقهدیبهااعمهالواجهرایاسهتانداردحسهابداریدرزمهانبههکهارگیری
ریزیمتداولایجادمیشود .


بودجه
.4گزار هایمالیقابلاستخراجازسیستمحسابداریمورداستفادهبرایکنترلعملیاتبودجههمتهداولصهرفا
وصولدرآمدهاومصرفآنجههتتهأمیممخهارجرا

اطالعاتمربوطبهوضعیتوجریانوجوهنقدحاصلاز
درقالبصورتحسابیباعنواندریافت،پرداختوموجودیمنعکسمیشود .
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.2حوزهعملحسابرسیدرنظامبودجهبندیمتداولبههرسهیدگیوااههارنظردرخصهوصرعایهتقهوانیمو
مقررات،محدودیتهایبودجهایوحصولاطمینانازصحتواصالترویدادهایمالیمحدودمیشهودکههاز
طریقحسابرسیرعایتوحسابرسیمالیتحققمییابد 

. 6تعییمایمکهآیاتخصیصاعتباربهدرستیصورتگرفتههاسهتنیازمنهدانجهامحسابرسهیمهالیورعایهت
میباشد .

. 7هدفاصلیحسابرسیمالیورعایتدرزمانبهکارگیریبودجههریهزیمتهداول،ارتقهایپاسهخگوییمهالی
است .
هاوفعالیتهاییکههنهادههایدولتهیبهرای

.8درسیستمبودجهبندیبرنامهایاعتباراتبرحسبواایفبرنامه
نیلبهاهدافخودبایدانجامدهند،پیشبینیواهدافبرنامهها،واایفومقاصددولتدربودجهساالنهمنظهور
میشود .

هایاجرایبودجهبرنامهایکشورهاموفقشدندمبنایسیستمحسابداریخهودراازنقهدییهانقهدی

.9درسال
تعدیلشدهبهمبنایتعهدیتعدیلشدهویاتعهدیکاملتغییردهند .

ریزیبرنامهایرادارد .


.سیستمحسابداریکاراییالزمبرایاجرایبودجه
11
هاوعملیاتوفعالیتهاراباچههمیهزاناعتبهاربایهد


کندکهبرنامه

مشخصمی
.11سیستمبودجهریزیبرنامهای
انجامداد .
ایوحسابرسیمالیورعایتدردستگاهصورتمیپذیرد .


ریزیبرنامه

سازیبودجه

سازیوفرهنگ

.نهادینه
15
.13تعییماینکهآیااعتباراتهربرنامهوفعالیتدرهمانبرنامهوفعالیتبهمصرفرسیدهیانههنیازمنهدانجهام
حسابرسیمالیورعایتمیباشد .

کارگیریبودجهریزیبرنامههای،ارتقهایپاسهخگوییمهالی

.14هدفاصلیحسابرسیمالیورعایتدرزمانبه
است .
.12مسئولیتپاسخگوییحاکمبربرنامهایعمدتامالیبودهوکنترلبودجهومدیریتبهروجهوهنقهدازطریهق
سیستمخزانه داریورعایتقوانیمومقرراتدرتحصیلومصرفمنابعمالیدراولویتقراردارد .

ریزیعملیاتیمیباشد .


.قوانیمومقرراتموجود،متناسببابودجه
16
گیریعملکردتأکیدداشتهومنابعراازطریقفعالیتههابههمحصهولونتهایج

.17بودجهریزیعملیاتیبراندازه
پیوندمیدهد .

ریزیعملیاتیدردستگاههاوجوددارد .


.استراتژیسازمانیمناسبدرجهتاستقراربودجه
18
هاومأموریتهایآنانمرتبطاست .


بندیعملیاتیسازمانبااولویت

.طبقه
19
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.سیستمحسابداریکاراییالزمبرایاجرایبودجهریزیعملیاتیرادارد .

51
. 51سیستمجامعمالیبهرو حسابداریتعهدیتعدیلشدهبااعمالواجرایاستانداردحسهابداریدرزمهان
ریزیعملیاتیایجادمیشود .


کارگیریبودجه

به
ها،اثربخشوکارامدهستندنیازمندانجامحسابرسیعملیاتیمیباشد .


هابهلحاظهزینه

.تعییماینکهآیابرنامه
55
ریزیعملیاتیوحسابرسیعملیاتیدردستگاهصورتمیپذیرد .


سازیبودجه

سازیوفرهنگ

.نهادینه
53
. 54هدفاصلیانجامحسابرسیعملیاتیتعییموبررسیارتقایکاراییبرنامهاست .
.52اجرایصحیحسیستمبودجهبندیعملیاتیبهپیرویازمسئولیتپاسخگوییعملیاتیحهاکمبهرآن،نیازمنهد
فراهمشدنزیرساختهایینظیرسیسهتم ههایگزارشهگریمهالیوعملکهردی،حسهابداریبههایتمهامشهدهو
حسابرسیعملیاتیاست .
جدول  .0نزمو کولموگروف -اسمیرنوف برای تشخیص نرمال بود دادهها
نام مؤلفه

کولموگروف

سطح معناداری

نتیجه

بودجهریزیمتداول 


 1/173

 1/511

نرمالبودن 

بودجهریزیبرنامهای 


 1/193

 1/183

نرمالبودن 

بودجهریزیعملیاتی 


 1/163

 1/519

نرمالبودن 

حسابرسیمالی 

 1/124

 1/139

نرمالبودن 

حسابرسیمالیورعایت 

 1/115

 1/527

نرمالبودن 

حسابرسیجامع 

 1/181

 1/153

نرمالبودن 

یافتههای پژوهش
آزمون فرضیه فرعی اول :بلهمنظلور بررسلی رابطله بلی متغیرهلای بودجلهریلزی متلداول و
حسابرسلی ملالی ،معیارهلای؛ حسلابداری نقلدی ،صللورت جریلا وجلوه نقلد ،سیسلتج دفتللرداری
یس قرفه ،صورت دریافت و پرداخت و رعایت قوانی و مقررات در تحصی و مصرف منابع مالی
به عنوا تعریف عملیاتی قر و دیدگاه مشارکتکنندگا در ای تحقیلس نسلبت بله ن هلا ملورد
سنجش قرار گرفت .نتایج نزمو ضریب همبستگی پیرسو فرضیه فور به شر جدول  2میباشد:
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جدول  .2نتایج نزمو ضریب همبستگی پیرسو فرضیه فرعی اول
متغیر

حسابرسی مالی
 1/637

ریزیمتداول 
بودجه 


 1/111
132

(ضریبهمبستگی)r
sig
N

نتایج جدول فور بیانگر ن است که بی روش بودجهریزی متداول و حسابرسی مالی در سطی
 99درصد ،بله لحلاظ نملاری رابطله مثبلت و معنلاداری وجلود دارد و فرضلیه فرعلی اول پذیرفتله
می شود .ضریب همبستگی محاسبه شده برای متغیر بودجهریزی متداول و حسابرسلی ملالی 4/129
ملی باشلد کلله ایل مقلدار بللی صلفر و یلس قللرار دارد و ایل حلاکی از ن اسللت کله بللی روش
بودجه ریزی متداول و روش حسابرسلی ملالی همبسلتگی مسلتقیج وجلود دارد و از لحلاظ شلدت،
رابطهی قوی بی ای دو متغیر برقرار است.
نگاهی اجمالی به ویوگیهای بودجهریزی متداول و تحلی ن از منظر مسئولیت پاسخگلویی،
گویای ای واقعیت است که ظرفیت مسئولیت پاسخگویی ایل نلوع بودجلهریلزی بسلیار محلدود
است .به بیا دیگر ،دولت هایی که به تنظیج بودجه متداول میپرداختند ،صرفاد از نظر مصرف منابع
مالی در چارچوب قبقهبندیهای مرسوم نظیر فصول و مواد هزینه ،مسئولیت پاسخگلویی داشلته و
نظارت مالی و پاسخگویی مالی به همی میزا محدود می شده است للذا وجلود رابطله بلی متغیلر
بودجهریزی متداول و حسابرسی مالی مورد تأیید است.
آزمون فرضیه فرعی دوم :بهمنظور بررسلی رابطله بلی متغیرهلای بودجلهریلزی برناملهای و
حسابرسی مالی و رعایت ،چ ند معیار با عنوا حسابداری تعیلدی تعلدی شلده یلا تعیلدی کامل ،
صورت سود و زیا و رعایت قوانی و مقررات در تحصی و مصارف منابع مالی بهعنوا تعریلف
عملیاتی قر و دیدگاه مشارکتکنندگا در ای تحقیس نسبت به ن ها مورد سنجش قرار گرفت.
نتایج نزمو ضریب همبستگی پیرسو فرضیه فور به شر جدول  1میباشد:
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جدول  .1نتایج نزمو ضریب همبستگی پیرسو فرضیه فرعی دوم
حسابرسی مالی و رعایت

متغیر

 1/686
 1/111

ریزیبرنامهای 
بودجه 


132

(ضریبهمبستگی)r
sig
N

نتایج جدول فور بیانگر ن است کله بلی روش بودجلهریلزی برناملهای و حسابرسلی ملالی و
رعایت در سطی  99درصد ،به لحاظ نماری رابطه مثبت و معنلاداری وجلود دارد و فرضلیه فرعلی
دوم پذیرفته می شود .ضریب همبسلتگی  4/131حلاکی از ن اسلت کله بلی روش بودجلهریلزی
برنامللهای و روش حسابرسللی مللالی و رعایللت همبسللتگی مسللتقیج وجللود دارد و از لحللاظ شللدت،
رابطهی قوی بی ای دو متغیر برقرار است.
آزمون فرضیه فرعی سوم :به منظور بررسی رابطله بلی متغیرهلای بودجلهریلزی عملیلاتی و
حسابرسی جامع ،معیارهای؛ حسابداری تعیدی تعدی شده ،اندازهگیری عملکرد ،حسابداری بیای
تمامشده ،قبقه بندی عملیاتی سازما  ،تعیی اثربخشلی و کارنملدی در تحصلی و مصلارف منلابع
مالی بهعنوا تعریف عملیاتی قر و دیدگاه مشارکتکننلدگا در ایل تحقیلس نسلبت بله ن هلا
مورد سنجش قرار گرفت .نتایج نزمو ضریب همبستگی پیرسو فرضیه فور بله شلر جلدول 2
میباشد:
جدول  .2نتایج نزمو ضریب همبستگی پیرسو فرضیه فرعی سوم
متغیر

حسابرسی جامع
 1/913

ریزیعملیاتی
بودجه 


 1/111
132

(ضریبهمبستگی)r
sig
N

نتایج جدول فور بیانگر ن است که بی روش بودجلهریلزی عملیلاتی و حسابرسلی جلامع در
سطی  99درصد ،به لحاظ نماری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و فرضیه فرعی سوم پذیرفتله
میشود .ضریب همبستگی محاسبه شلده  4/909حلاکی از ن اسلت کله بلی روش بودجلهریلزی
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عملیاتی و روش حسابرسی جامع همبستگی مستقیج وجود دارد و از لحاظ شلدت ،رابطلهی بسلیار
قوی بی ای دو متغیر برقرار است.
بودجهریزی عملیاتی و حسابرسی عملیاتی از لحلاظ اهلداف ،رابطلهی تنگلاتنگی بلا هملدیگر
داشته و به سوی اهداف یکسانی در حرکت هستند بهگونهای که هر دوی ن هلا حلول سله محلور
کارنیی ،اثربخشی و صرفه اقتصادی میچرخند و بهعنوا اجزای اصلی نظام گزارشگری ملالی در
جیت تحقس کام اهداف ن  ،همپایانی داشته و مکم همدیگر هستند .لذا وجود رابطه بی متغیر
بودجهریزی عملیاتی و حسابرسی جامع مورد تأیید است.
آزمون فرضیه اصلی
بهمنظور نزمو ای فرضیه ،که بی بهکارگیری روشهای بودجهریزی و روشهای حسابرسی
رابطه معناداری وجود دارد ،چند معیار با عنلوا حسلابداری نقلدی ،صلورت جریلا وجلوه نقلد،
سیستج دفترداری یس قرفه ،صورت دریافت و پرداخت ،رعایت قلوانی و مقلررات در تحصلی و
مصرف منلابع ملالی ،حسلابداری تعیلدی تعلدی شلده یلا تعیلدی کامل  ،صلورت سلود و زیلا ،
اندازهگیری عملکرد ،حسابداری بیای تمامشده ،قبقهبنلدی عملیلاتی سلازما  ،تعیلی اثربخشلی و
کارامللدی در تحصللی و مصللارف منللابع مللالی بللهعنللوا تعریللف عملیللاتی قللر و دیللدگاه
مشارکتکنندگا در ای تحقیس نسبت به ن ها مورد سنجش قرار گرفت.
براساس نتایج جدول  3بی متغیر بودجه ریزی متداول و حسابرسی مالی بلا ضلریب همبسلتگی
( )r=4/192و بی متغیر بودجهریزی برناملهای و حسابرسلی ملالی و رعایلت بلا ضلریب همبسلتگی
( )r=4/131و بی متغیر بودجه ریزی عملیاتی و حسابرسی جامع بلا ضلریب همبسلتگی ()r=4/909
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .بنابرای میتلوا بیلا کلرد کله بلی بلهکلارگیری روشهلای
بودجهریزی و روش های حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد و فرضیه اصلی پووهش مورد تأیید
میباشد.
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جدول  .3نتایج نزمو ضریب همبستگی پیرسو فرضیه اصلی
متغیر
بودجهریزی 

متداول
بودجهریزی 

برنامهای

بودجهریزی 

عملیاتی

حسابرسی مالی

حسابرسی مالی و
رعایت

حسابرسی جامع

 1/673

 1/357

 1/626

 1/111

 1/111

 1/111

132

132

132

 1/316

 1/686

 1/299

 1/111

 1/111

 1/111

132

132

 132

1/381

1/355

1/913

1/111

1/111

1/111

135

135

135

r
sig
N
r
sig
N
r
sig
N

نتیجهگیری و پیشنهادات
در ای پووهش ارتبا بی روشهای بودجهریزی و روشهلای حسابرسلی در بخلش عملومی
مورد بررسی قرار گرفت .بدی منظور پرسشنامههای موردنظر توسط کارشناسا بودجه ،مسئوال
امور مالی ،مدیرا مالی ،مدیرا بودجه و حسابرسا شرکت های دولتی عضو نمونه نماری تکمی
و نتایج حاص از تجزیه و تحلی دادههای بدست نمده از ن ها توسط نزمو پارامتریس ضلریب
همبستگی مورد بررسی قرار گرفت .نتلایج حلاکی از رابطله معنلادار بلی بلهکلارگیری روشهلای
بودجهریزی و روشهای حسابرسی بوده اسلت .نتلایج حاصل از ایل پلووهش بلا نتلایج پلووهش
قدیجپور و قریقی ( )0933با عنوا بودجهریزی عملیاتی و رابطه ن با حسابرسی عملیاتی ،کله در
ن به ای نتیجه دست یافتند که بی بهکارگیری روش بودجلهریلزی عملیلاتی و روش حسابرسلی
عملیاتی رابطه معناداری وجود دارد و در صلورت علدمتغییلر و توسلعه نظلام حسابرسلی دولتلی و
اجرای نظام حسابرسلی عملیلاتی ،نظلام بودجله ریلزی عملیلاتی و نظلام گزارشلگری ملالی دولتلی
نمیتوانند به اهداف خود نائ شوند ،همسو میباشد.
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با توجه به ای که نظام بودجهریزی عملیاتی در کشور ایرا در حال پیاده شد میباشد ،بهنظر
میرسد که به موازات ای پیادهسازی ابزار مکم و ارزیابیکننلده عملکلرد ایل نظلام یعنلی نظلام
حسابرسی عملیاتی نیز هماهنگ با ن پیاده شود .از سوی دیگر حتی اگر بحث خصوصیسازی در
ایرا به قور کام انجام گیرد کماکا همیشه بخش عظیمی از منابع اقتصادی به عیده دولت است
و عملکرد سازما های دولتی نقش بله سلزایی در پیشلرفت کشلور داشلته و کیفیلت ملدیریت ایل
سازما ها در سرنوشت ملت نثار اساسی دارد .بنابرای پاسخگویی دولتی در همه کشورها از جمله
ایرا اهمیت اساسی دارد.
ای در حالی است که بهنظر می رسد نظارت مالی به تنیایی زمینه را برای پاسخگویی مناسلب
فراهج نمی نورد .لذا برای پاسخ گویی مناسب بخلش دولتلی انجلام حسابرسلی عملیلاتی ضلرورت
می یابد .هر چند اصول حسابرسی عملیاتی در بخش دولتی و خصوصی یکسا اسلت ،املا اجلرای
حسابرسی عملیاتی در بخش دولتی ضرورت بیشتری دارد .در نیادهای دولتی ویوگی غیرانتفلاعی
ای واحدها به تنیایی شر الزم و کافی برای اجرا شد حسابرسی عملیاتی است .علالوه بلر ایل
مسای به قور کلی در بررسی قانو اساسی کشور مشاهده میشود کله تحلول بزرگلی در ارتقلای
جایگاه دیوا محاسبات صورت گرفته است ولی نقش و وظایف ن کماکلا در حلد حسابرسلی
داخلی قوه مجریه باقی مانده است .لذا بهنظر میرسد در مقطع تاریخی فعلی که اغللب کشلورهای
در حال توسعه با روی نورد به تحوالت نوی در عرصه حسابرسی دولتی هر چه بیشلتر سلعی در
بیره گیری از خدمات دیوا محاسبات در روند توسعه خدمات خود دارنلد ،شایسلته اسلت دیلوا
محاسبات کشور بلا بررسلی هملهجانبله نسلبت بله تغییلر رویله هلای موجلود حسابرسلی ،بله انلواع
حسابرسی هایی بپردازد که بتواند در تصمیجگیریها و سیاستگذاریها به مجلس شورای اسالمی
کمس نماید ،با انجام ای کار ،دیوا محاسبات کشلور بلهعنلوا مشلاور و بلازوی تخصصلی قلوه
مقننه ،از قریس اعمال نظارت فراگیر و عملیاتی ،قادر به بررسی عملکرد کلیه فعالیتهای دوللت و
اظیارنظر در ای خصوم می گردد .راهکار اساسی برای ای تحلول و بله عبلارتی ،ارتقلای نقلش
دیوا محاسبات کشور هج سطی با جایگاه ن  ،تغییر نظام حسابرسلی فعللی و بیلرهگیلری از نظلام
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حسابرسی عملیاتی است که یکی از رملوز موفقیلت کشلورهای توسلعهیافتله در رابطله بلا اجلرای
برنامههای مصوب می باشد .حسابرسی عملیاتی با معیارهای کلارایی ،صلرفه اقتصلادی و اثربخشلی
می تواند در رویه مدیریت دولتی کشور نیز مؤثر واقع شود و ن را به سمت اتخا شیوههایی سور
دهد که منجر به کاهش ضایعات ،افزایش بیرهوری و کاهش هزینله هلا و بلاالخره تحقلس اهلداف
موردنظر به نحو مطلوب گردد.
بلدی ترتیللب سیسلتج نظللارتی دیللوا محاسلبات از شللیوه کنتلرل سللنتی کلله بله اعتقللاد اغلللب
صاحب نظرا عام محدودیت شناخته می شود ،به مفیوم نوی کنترل ،یعنلی عامل هلدایت تغییلر
یافته تا شرایط الزم برای تحقس اهداف و کسب نتایج برنامهها و فعالیتهای مصوب دولت فلراهج
گردد .کالم نخر ای که در نگرش سیستمی به نظام گزارشگری مالی دولتی کشور چنی مشلاهده
می شود که در شرایط فعلی اجزای اصلی ای نظلام یعنلی "بودجلهریلزی و حسلابداری دولتلی" و
"حسابرسی دولتی" با یکدیگر در تعام و ارتبا نبوده و هماهنلگ نیسلتند .بنلابرای در صلورت
عدم تغییر و توسعه نظام حسابرسی دولتی و اجلرای نظلام حسابرسلی عملیلاتی ،نظلام بودجلهریلزی
عملیاتی و نظام گزارشگری مالی دولتی نمی توانند به اهداف خود نائ شوند .در نتیجه بله جلرأت
می توا گفلت کله راه موفقیلت نظلام بودجلهریلزی عملیلاتی از تغییلر نظلام حسابرسلی دولتلی ،و
جایگزی شد حسابرسی عملیاتی بهجای حسابرسی فعلی ،میگذرد.
افتههای پووهش:
پیشنیادهای حاص از ی 

 از ن جایی که در سیستج بودجهبندی برنامهای اعتبارات بلر حسلب وظلایف برناملههلا و
فعالیت هایی که نیادهای دولتی برای نی به اهداف خلود بایلد انجلام دهنلد ،پلیش بینلی و
اهداف برنامهها ،وظایف و مقاصد دولت در بودجه ساالنه منظور میشود و هجچنی تعیی
اینکه نیا اعتبارات هر برنامه و فعالیت در هما برنامه و فعالیلت بله مصلرف رسلیده یلا نله
نیازمند انجام حسابرسی مالی و رعایت می باشلد ،للذا پیشلنیاد ملی شلود کله در ایل نظلام
بودجهبندی از حسابرسی رعایت و حسابرسی مالی استفاده شود.

811

بررسی ارتباط بین روشهای بودجهریزی و روشهای حسابرسی در بخش عمومی

 بودجهریزی عملیاتی بر اندازه گیری عملکرد تأکید داشته و منابع را از قریلس فعلالیهلا بله
محصول و نتایج پیوند می دهد .هدف اصللی انجلام ایل نلوع حسابرسلی تعیلی و بررسلی
ارتقای کارایی برنامههاست .از ن جایی که تعیی اینکه نیا برنامههلا بله لحلاظ هزینلههلا،
اثربخش و کارامد هستند نیازمند انجام حسابرسی عملیاتی میباشد ،لذا پیشنیاد میشود که
در ای نظام بودجهبندی از حسابرسی عملیاتی استفاده شود.
 سور داد نظام بودجهریزی کشور به سمت بودجهریزی عملیاتی ،منجر به تخصیص بیینه
منابع در درو وزارتخانهها و سازما ها و شرکتهای دولتی خواهد شد و مدیرا را قلادر
به استفاده مطلوبتری از منابع اختصامیافته به سازما تحت املر خلود بلرای رسلید بله
اهداف مورد نظر نماید بنابرای با استفاده از ای سیستج بودجلهبنلدی امکلا پاسلخگلویی
مدیرا نیز افزایش خواهد یافت.

 با سور داد حسابرسی دیوا محاسبات کشلور بله سلمت حسابرسلی عملکلرد بلر اسلاس
سنجش سه مؤلفه کارایی و اثربخشی و صرفه اقتصادی در فعالیتهای شرکتهای دولتلی
میتوا در کاهش انحرافات بودجهای نقش میمی ایفا نمود.
ای پووهش از دیدگاه مدیرا و کارشناسا مالی و بودجه شرکت های دولتی انجلام گرفتله و
مقوله قلمرو مکانی را نیز باید در نتیجه ن مؤثر دانست .پیشنیادهایی برای پووهشهای نتی:

 انجام پووهش هایی در خصوم بررسی نقش حسابرسا بخلش عملومی بلر جللوگیری از
تقلب و فساد مالی و کاهش انحرافات بودجهای و یا اصال انحرافات.

 مالی انجام پووهش هایی در خصوم بررسی تلأثیر گلزارش حسابرسلی بلر تصلمیجگیلری
مدیرا در پیشنیاد بودجه شرکتهای دولتی.
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Abstract
Governmental budgeting has undergone various ways in the course of its
historical evolution, proportional to the role of governments in the administration of
community affairs. The budget definition has been upgraded and completed in line
with changing the role of governments in the social and economic affairs of society.
In order to achieve a desirable financial and reporting system, the budgeting system
needs to be investigated in order to be effective and effective. Obviously, the
implementation of an appropriate budgeting system effectively and efficiently
requires an appropriate monitoring and audit system; this is more important in
public audit and oversight in the public sector, since this audit is mainly carried out
in the form of accountability audit. And in this audit, many of the supervisory
practices and techniques are predefined, so it is essential to change the way the
budgeting, audit, and oversight are changed. The purpose of this study was to
investigate the relationship between the use of budgeting methods and auditing
methods in the public sector. The statistical population of this research is comprised
of state-owned companies based in Sistan and Baluchestan province. Required data
were collected through a questionnaire. Were approved and analyzed by SPSS
statistical software. The results indicated a significant relationship between the use
of budgeting methods and auditing methods in the public sector.
Keywords: Common Budget, Budget Plans, Operating Budgets, Financial and
Compliance Audit, Comprehensive Audit
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