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  در اقتصاد مقاومتيعملياتي  حسابرسي  رسي تاثيربر
  2، رضا ستوده1محمدعلي مرادي

  
  
  

  هچكيد
  

در اقتصاد مقاومتي است. جامعه آماري تحقيق را كليه مديران،  عملياتي حسابرسيهدف از اين تحقيق بررسي تاثير 
نفر از  113بهادار ايران و نمونه آن شاملاق هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اورشركتحسابرسان و حسابداران 

مورد  دهند. ابزارري كوكران انتخاب شدند، تشكيل ميگيحسابداران كه به روش نمونه، حسابرسان ومديران
ست. به منظور تجزيه ا %71نامه برابر آلفاي كرونباخ براي پايايي پرسش باشد.نامه مياستفاده در اين تحقيق پرسش

وآزمون دو  Tزمون فرضيات از آزمون براي آ استفاده گرديده است.  Excelو  SPSSافزار رماز نها و تحليل داده
معيارهاي اثربخشي، صرفه ( يياتعمل انجام حسابرسيدهد نتايج تحقيق نشان مي است. شدهاي استفاده جمله

ا اقتصاد مقاومتي رابطه معنادار توليدي اعم از دولتي و بازرگاني  بهاي توليدي و غيردر شركت )اقتصادي و كارايي
   و مثبت دارد.

  
  
  

   حسابرسي عملياتي، اثربخشي، صرفه اقتصادي، كارايي ،اقتصاد مقاومتي:  واژگان كليدي
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  مقدمه
ها مقام معظم رهبري با آگاهي كامل از جنگ اقتصادي دشمن و اهداف آن از تشديد فشار ها و تحريم            

به ارائه برنامه ها و الگوهاي مناسب جهت مقابله با اين فشار ها بپردازد. ايشان عليه ايران همواره تلاش كردند 
و سر نوشت ساز كنوني جدي گرفتن اقتصاد مقاومتي است. معتقدند كه يكي از راه اي عبور از مقطع حساس 

در شرايط آرماني  براي كنترل و بي اثر كردن آنها،ش وزه هاي فشار و متعاقبا تلاحاقتصاد مقاومتي يعني تشخيص 
 ي تبديل اين فشار ها به فرصت است. اقتصاد مقاومتي در راستاي كاهش وابستگي ها و تاكيد روي تلاش برا

اقتصاد مقاومتي در رويارويي و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرف  :اقتصاددانان در تعريف اقتصاد مقاومتي مي گويند
، سعي در تغيير ساختار هاي اقتصادي سلطه ايستادگي مي كندمنفعل نيست و در مقابل اهداف  ،ر مي گيردكننده قرا

د كه اومتي بايد اين باشهدف دارد. ويژگي اقتصاد مقا وو بومي سازي آن بر اساس جهان بيني اقتصادي موجود 
باشد. بخش اصلي اقتصاد مقاومتي، گمي براي هميشه قطع شود و هدف تنها و تنها توليد و تقويت توليد درسر

اقتصادي است فعال و پويا مبتني بر دانش و سرمايه بومي، فرهنگ ديني و اسلامي كه براي مصرف سياست گذاري 
، اقتصاد تي: اقتصاد موازي، اقتصاد ترميمچهار تعريف از اقتصاد مقاومد. ش پيروز تحريمبر كرده و بوسيله آن 

فوق برخي كوتاه مدت و برخي بلند مدت هستند و تركيبي از استراتژي هاي مطلوب  دفاعي، اقتصاد الگو. تعاريف
اقتصاد ايران بخش عمومي بسيار گسترده اي ، )1378هيئت تدوين استاندارد هاي حسابداري ( .را به تصوير مي كشند

ه به فعاليت هاي عمده يرد كدارد كه واحد هاي توليدي، خدماتي و بازرگاني بسيار بزرگ و متعددي را در بر مي گ
كالاي اساسي و حتي امور بازرگاني و  ،صنعتي، حمل و نقل و ترابري، تامين آب، برق و سوخت، بانكداري و بيمه

ساير خدمات اشتغال دارند اين واحد ها به صورت بازرگاني اداره مي شوند و در برنامه توسعه كشور مقرر است 
اجتماعي و  ،و جهت گيري برنامه توسعه اقتصاديسياست عمومي  د.كه در نظام مديريتي آنها تجديد نظر شو

  در توليد تجارت و خدمات واگذاريفرهنگي كشور بر جلب مشاركت بيشتر بخش هاي خصوصي و تعاوني 
فعاليت هاي تصدي دولت به بخش هاي مزبور از طريق گسترش بازار سرمايه و تشكيل سرمايه هاي كوچك با 

گسترش قلمرو فعاليتهاي دولت، ، )1992( 3اكرم خان شركت هاي سهامي عام تاكيد دارد. افزايش شمار و توسعه
ه است. همچنين به دليل گسترش و توسعه نهادهاي آزاديخواهي در دموجب افزايش همزمان مخارج عمومي گردي

ار پيش خواستار جوامع، آگاهي عمومي آحاد جامعه و نمايندگان مجلس افزايش يافته و مردم و نمايندگان، بيش 
از طرفي با جهاني  ،)1386(خداداد ،صمصاميندگان منابع و اموال عمومي هستند. حسابدهي و پاسخگويي اداره كن

شدن اقتصاد و روند تكاملي صنايع مختلف، دستيابي به كارايي بيشتر، مديران به خود مشغول داشته است، چنانكه 
فراتر از داده هاي مالي تاريخي هستند. از اين رو، ارزيابي  داده هايآنها باري ادامه حيات سازمان خود، نيازمند 

نظر گرفتن روشهاي دستيابي به اهداف سازمان و هماهنگي با محيط از راه نوآوري،  زيرنترل و كوضعيت موجود با 
شناسايي فرصت هاي بهبود و برطرف كردن كاستي هاي سيستم كنترل داخلي براي استفاده از فرصت هاي 
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 يشرفت بر اساس معيارهاي اثربخشي، صرفه اقتصادي و كارايي براي مديران، نيازي اوليه و رمز بقاي سازمان است.پ
يك ابزار مفيد براي اصلاح بسياري از سيستم هاي سازمان و هدايت آن به سوي  4بر اين اساس حسابرسي عملياتي

فرايند منظم و روشمند ارزيابي   سي عملياتي،حسابر)، 112نشريه (كميته حسابرسي عملياتي، اهداف مي باشد.
اثربخشي، صرفه اقتصادي و كارايي اقتصادي عمليات سازمان و گزارش نتايج ارزيابي همراه با پيشنهاد هاي عملي 

ديوان محاسبات انگلستان سه معيار  ،)1387حسين زاده، ملوك (به اشخاص زير صلاح براي بهبود عمليات است. 
: مقايسه ي نتايج مورد انتظار و نتايج واقعي 5را به صورت زير تعريف كرده است: اثربخشيحسابرسي عملياتي 

: حداقل كردن بهاي تمام شده منابع مورد 6برنامه ها يا ساير فعاليتها(مصرف هوشمندانه)، صرفه اقتصادي ا،ه پروژه
با ميزان نهاده ثابت  : حداكثر ستانده7كارايي، نياز يا مصرفي با توجه به كيفيت مورد نظر(مصرف با توجيه اقتصادي)

اقتصاد مقاومتي  حسابرسي عملياتي در در اين تحقيق نقش  يا ستانده ثابت با حداقل نهاده ممكن (مصرف خوب).
. با توجه به سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي به قتصاد را بنگاه ها تشكيل مي دهندموتور محركه ا .بيان مي شود
افزايش توليد داخلي نهاده ها و ، محور قرار دادن رشد و بهره وري، تازي اقتصاد دانش بنياد پيش :عنوان نمونه 

فه جويي در هزينه صر ،بري عادلانه عوامل در زنجيره توليد تا مصرفسهم، افزايش ارزش افزوده، كالاهاي اساسي
توليد  در ايجاد ارزش افزوده ،تقويت فرهنگ جهادي ، شفاف سازي اقتصاد و سالم سازي هاي عمومي كشور.

شفاف و روان سازي ، اشتغال مولد، اعطاي نشان اقتصاد مقاومتي ،سرمايه گذاري  بهره وري، كارآفريني، ثروت، 
ي كليه افزايش پوشش استاندارد برا، نظام توزيع و قيمت گذاري روزامد سازي شيوه هاي نظارت بر بازار

اهداف حسابرسي عملياتي شامل ارزيابي i،)1382( ، محمدرضاكاشي يبني فاطم .محصولات داخلي و ترويج آن
باشد. يك حسابرسي عملياتي با هدف اوليه اثربخشي برنامه ممكن اثربخشي، صرفه اقتصادي و كارايي برنامه مي

هاي داخلي براي تعيين دلايل نبود اثربخشي برنامه يا چگونگي توانايي است شامل هدف اساسي ارزيابي كنترل
اهداف حسابرسي اثربخشي و نتايج برنامه اغلب با اهداف صرفه اقتصادي و كارايي ارتباط  بهبود اثربخشي نيز باشد.

طور معمول ميزان دستيابي برنامه   متقابل دارد. اهداف حسابرسي كه بر اثربخشي و نتايج برنامه تمركز دارد، به
حسابرسي كه بر صرفه اقتصادي و كارايي تمركز دارد،  كند. اهدافگيري ميمقاصد و اهداف خود را اندازه  به

هايي از اهداف حسابرسي در اين كند. نمونهنتايج برنامه را پيگيري مي  ها و منابع مصرف شده براي دستيابي بههزينه
   شرح زير است:  ها بهگروه

  ارزيابي عملكرد در مقايسه با اهداف تعيين شده بوسيله مديريت يا ساير معيارهاي سنجش مناسب  .1
  اطمينان يافتن از پيشبيني و بكارگيري سيستم ارزيابي و بازرخورد مناسب در سازمان  .2
  شناسايي فرصت هاي بهبود عمليات از نظر صرفه اقتصادي، كارايي و اثربخشي  .3
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  مقاصد و اهداف قانوني، مقرراتي يا سازماني؛  بهارزيابي ميزان دستيابي  .4
  ارزيابي توانايي نسبي رويكردهاي جايگزين براي عملكرد بهتر برنامه يا حذف عوامل مانع اثربخشي برنامه؛ .5
  يك برنامه يا فعاليت؛  هاي متحمل شده مربوط بهتحليل اثربخشي هزينه .6
دست آمده است يا نتايجي حاصل شده است كه با اهداف   تعيين اينكه آيا نتايج مورد انتظار از يك برنامه به .7

  باشد.برنامه سازگار نمي
  تعيين وضعيت يا شرايط موجود عمليات برنامه يا پيشرفت در اجراي الزامات قانوني؛ .8
هاي قانوني را منابع عمومي يا توزيع آن با رعايت محدوديت  تعيين اينكه آيا برنامه، دسترسي عادلانه به .9

  كند يا خير؛فراهم مي
  هاي مرتبط داراي تداخل، همپوشاني يا ناسازگاري بوده است؛ارزيابي ميزاني كه برنامه با ساير برنامه .10
  

  در اين تحقيق اهداف حسايرسي عملياتي با اهداف اقتصاد مقاومتي مقايسه گرديده است .در 
 

  
  پيشينه تحقيق

ها، از طريق شناسايي دليل ايجاد انحرافات كارايي دستگاهحسابرسي عملياتي با بررسي اثربخشي ، صرفه اقتصادي و 
  ها موجب ارتقاي بهره وري، شفافيت و پاسخگويي  و همراستا با اهداف اقتصاد مقاومتي مي گردد .و ناكارآمدي

هاي ناآشنايي نيستند، زيرا آنان در فرايند حسابرسي همواره هاي كارايي و اثربخشي، واژهبراي حسابرسان واژه
صورت كارا (رسيدگي موثر با كمترين هزينه ممكن) و اثربخش (رسيدگي كه كوشند رسيدگيهاي خود را بهمي

شده موفق به كشف اشتباهات و يا تحريفهاي بااهميت در صورتهاي مالي صاحبكار بتواند به ميزان از پيش تعيين
علت ادامه فعاليت واحدهاي اي، بهرفهشود) به انجام برسانند. همچنين در دنياي امروز و در عرصه خدمات ح

طور مستمر شاهد رفع موانع تجاري و ادغام بازارهاست و رقابت در آن تجاري در محيط اقتصادي بازار آزاد كه به
شود، حرفه حسابرسي عملياتي بيش از پيش اهميت يافته و اصولاً مديريت بهينه منابع در روز شديدتر ميروز به

اقتصادي دون برخورداري از سطوح مطلوب اثربخشي و دستيابي به هدفهاي كارايي و صرفهواحدهاي اقتصادي ب
مراه با افزايش روز افزون رقابت در بازار هاي هفن آوري  با توجه به پيشرفت سريع و شگرف امكانپذير نيست.

فعاليت هاي انجام شده در سازمان و تشخيص و ارزيابي  و صرفه اقتصادي ، تعيين كارايي و اثر بخشيجهان
ورد تعاريف اقتصاد مقاومتي را م ،)1391( پيغامي، عادل فعاليتهايي كه مي تواند عملكرد اتي سازمان را بهبود بخشد.

شناسي ، ابتدا بابت آسيب زمينه هاي تحقيق اقتصاد مقاومتي بستر ها وبراي شناخت  ،بررسي و تحليل قرار داده اند
. فعاليت در عرصه اقتصاد مقاومتي نياز به رصد ي هاي تحقق اقتصاد مقامتي پرداختاقتصاد كشور و موانع و نيازمند

  و ديده باني فضاي اقتصادي داخلي و بين المللي و نيز گردآوري آمار هاي دقيق و روزآمد دارد.
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ي حسابداري تحقيقي انجام داده اند. كاركرد در ارتباط با اقتصاد مقاومتي و چالش ها ،)1393(صيدي، حجت الله
حسابداري در اقتصاد مقاومتي را به شرح زير بررسي كرده اند:حسابداري به عنوان ابزار برنامه ريزي و كنترل در 

: ابزار برون گرايي و مقابل با اقتصاد سابداري به عنوان زبان كسب و كارحو  خدمت درون زايي اقتصاد مقاومتي
: بعد ورد بررسي و تحقيق قرار داده اندابعاد اجتماعي پايداري كسب و كار را م، )1393(، بيتامشايخي .هاي جهاني

ارزش اقتصادي ايجاد  :كسب و كاري پايدار است كه .بعد سازماني و بعد زيست محيطي، بعد اجتماعي، اقتصادي
، نادري توزيع آن را افزايش دهد.عمومي همراه با مكانيسم براي و ثروت  توجيه اقتصادي داشته باشد، كند

اومتي پرداخته است. در اين تحقيق، به بررسي نقش حسابداران در تحقق اهداف اقتصادي مق ،)1393(هوشنگ
، سهم بري عادلانه عوامل در ل سازي كليه امكانات منابع مالي، تامين شرايط و فعاخصوصيات اقتصاد مقاومتي

، مديريت مصرف با اصلاح الگوي مصرف و محور قرار دادن رشد افزوده يد تا مصرف و افزايش ارزشزنجيره تول
  بهره وري در اقتصاد مورد بررسي قرار گرفته است.

  
  روش شناسي پژوهش

، نتيجه پژوهش را نشان مي دهد كه ممكن است سه حالت كلي را به خود يطي كه پژوهش در آن انجام مي شودمح
 ،داده ها در اين پژوهش از كتاب ها ،)1387( و همكاران دانايي فرد آزمايشي.پژوهش  ،پژوهش كتابخانه اي بگيرد؛
پژوهش . از اين منظر پژوهش حاضر در زمره ايت ها و پرسش نامه حاصل شده اند، اسناد و مدارك و سمقالات

قصد  ند و يا بههاي كتابخانه اي و ميداني به شمار مي رود. پژوهش ها مي توانند در ماهيت اكتشافي يا توصيفي باش
يك پژوهش توصيفي از شاخه  ،هش از نظر نحوه گرد آوري داده ها. اين پژوآزمون فرضيه ها انجام گيرند

هاي كمي . استراتژي شمار مي رود . همچنين پژوهش حاضر در زمره پژوهش هاي كمي بهدهمبستگي مي باش
بررسي ادبيات موضوع و پيشينه پژوهش و پس از  مورد استفاده در اين پژوهش پيمايشي و همبستگي مي باشد.

پرسش نامه اي طراحي گرديد.  ،مديريت هزينه با اقتصاد مقاومتي تعيين مدل مفهومي جهت بررسي استراتژي هاي
هاي  اساتيد  اساس پرسش نامه هاي پژوهشي  پيشين طراحي گرديد. با استفاده از راهنمايي رسوالات مزبور ب

اهداف حسابرسي سوال در  17، پرسش نامه اي مشتمل بر شاوره آماريشركت ها و نيز مدانشگاه ها و مديران مالي 
اين  يي. پايات استفاده طراحي گرديددر قالب طيف پنج گانه ليكرت در حوزه ميزان استفاده و اهمي عملياتي

جامعه  رار گرفته است.پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه شده  و پايايي بالاي آن مورد تاييد ق
دار در بورس اوراق بهاشركت هاي پذيرفته شده  و حسابرسانمديران مالي و حسابداران  تحقيقآماري اصلي اين 

ادار تهران در فعاليت هاي عضو بورس اوراق به شركت 295در  1394در پايان سه ماهه اول  تهران مي باشد.
محدود  مشخص و. با توجه به جامعه آماري پژوهشي انتخاب شدند ن، به عنواخدماتي مي باشدوبازرگاني  ،توليدي

  ،:)1377(آذر و مومني بودن جامعه آماري براي تعيين حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده شده است.
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احتمال  q، احتمال موفقيت  P.است 96/1برابر  %95سطح اطمينان  اره توزيع نرمال است درآم  Zدر اين فرمول 
حجم نمونه  95/0مينان در نظر گرفته شده است با ضريب اط 1/0از مطالعه مقدماتي معادل  dو عدم موفقيت 

پرسش نامه  113سوال براي جامعه آماري ارسال شد و در نهايت  20. پرسش نامه حاوي مي باشد 115
اهداف گيري ناسب براي سنجش بررسي تاثير بكارگردآوري و مورد تحليل قرار گرفت. به منظور انتخاب آزمون م

ابتدا مي بايد از توزيع آماري سوالات اطمينان حاصل مي شد.  براي توصيف بر اقتصاد مقاومتي  حسابرسي عملياتي
استفاده و براي تحليل متغير ها يا توزيع  Tبهتر از آزمون  هنتيج ، براي رسيدن بهمتغير هايي كه توزيع نرمال دارند

  غير نرمال از آزمون دو جمله اي استفاده شده است.
  ارتباط سوالات پرسش نامه با فرضيات و ضريب آلفاي آنها): 1نگاره (
  ضريب آلفاي كرونباخ  سوالات پرسش نامه  فرضيه

  7306/0  الف تا د -1  در اقتصاد مقاومتي معيار اثر بخشي
  7464/0  الف تا د -2  در اقتصاد مقاومتي معيار صرفه اقتصادي

  7193/0  الف تا د -3  در اقتصاد مقاومتي معيار كارايي
  

 ضريب آلفاي كرونباخ مربوط به هر ،مه با هر يك از فرضيات پژوهشطبقه بندي و ارتباط سوالات پرسش نا
معيارهاي استفاده و اهميت استفاده از هر يك از تحقيق ، در جدول خلاصه شده است. در اين مجموعه سوال

  سنجيده شد. و حسابرساندر اقتصاد مقاومتي از ديدگاه مديران مالي و حسابداران  حسابرسي عملياتي
  

  فرضيات تحقيق
 و شاخص هاي اقتصاد مقاومتي رابطه معنادار و مثبتي وجوددارد. اثر بخشي(معيار حسابرسي عملياتي)بين  .1
وجود  مثبتي و معنادار رابطه مقاومتي اقتصاد هاي شاخص و اقتصادي(معيار حسابرسي عملياتي)صرفه بين  .2

 .دارد
  .وجود دارد مثبتي و معنادار رابطه مقاومتي اقتصاد هاي شاخص و) كارايي(معيار حسابرسي عملياتي بين .3
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  آمار توصيفي 
آمار توصيفي براي تبيين و توصيف پديده يا مسئله يا موضوع مورد مورد استفاده قرار مي گيرد يا در واقع ويژگي 

آزمون هاي موضوع مورد مطالعه به زبان آماري تصوير و توصيف بر مي گردد. در تجزيه و تحليل هاي توصيفي از 
 ليل ها هدف بررسي واقعيت هاي موجود است و، زيرا در اين نوع تجزيه و تحآماري استفاده نمي گرددهاي 

ودني ها از جمله در ادامه آمار توصيفي جهت شناختن آزم آماري ندارد.ژوهشگر قصد پيش بيني يا استنباط پ
ارائه شده است. لازم به يادآوري است كه  يقالب جداول فراوان رتحصيلات و سن د ،جنسيت ،مسئوليت سازماني

  ، از آزمودني ها دريافت شده است. سوال با عنوان مشخصات فردي 4ريق اطلاعات پيش رو از ط
  آزمودني ها» مسئوليت سازماني«فراواني و آمار توصيفي  ):2نگاره (

  فراواني تجمعي  فراواني نسبي  فراواني (تعداد)  مسئوليت سازماني  رديف
  20  20  23  مديران  1
  4/47  4/27  31  حسابداران   2
  100  6/52  59  حسابرسان  3
    100  113  جمع  4

  آزمودن ها» جنسيت«فراواني و آمارتوصيفي  ):3نگاره (
  فراواني تجمعي  فراواني  نسبي  فراواني(تعداد)  جنسيت  رديف

  1/83  1/83  94  مرد  1
  100  9/16  19  زن  2

    100  113  جمع
  

  آزمودني ها» ميزان تحصيلات«فراواني و امار توصيفي  ):4نگاره (
  فراواني نسبي  فراواني نسبي  فراواني تعداد  ميزان تحصيلات  رديف

  026/0  026/0  3  ديپلم  1
  061/0  035/0  4  فوق ديپلم  2
  6/63  5/57  65  ليسانس  3
  1/98  5/34  39  فوق ليسانس  4
  100  017/0  2  دكتري  5

    100  113  جمع
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  آزمودني ها» سن«فراواني و امار توصيفي  ):5نگاره (
  فراواني تجمعي  فراواني نسبي  فراواني(تعداد)  سن  رديف

  08/0  08/0  10  سال و كمتر 25  1
  5/42  5/34  39  35تا  26  2
  3/66  8/23  27  46تا  36  3
  100  7/33  37  به بالا 46  4

    100  113  جمع
  

  آمار استنباطي 
را به كل جامعه تعميم مي  نمونهوجود در ماطلاعات  ،كه با استفاده از آنها تآمار استنباطي شامل روش هايي اس

مي باشد  Tدهيم . الگو و روش آماري مورد استفاده براي آزمون هر يك از فرضيات ده گانه ي اين تحقيق آزمون 
ها اين است كه با هدف آزمون مقايسه زوج  .يل و آزمون فرضيات خواهيم پرداخت. در ادامه ، به تجزيه و تحل

را تا آنجا كه  مورد نظر حداكثر تعداد منابع خارجي پراكندگي (واريانس)بيه نسبت به فرضيه تشكيل زوج هاي ش
متغير ديدگاه آزمودني ها در زمينه ي ميزان تاثير گذاري امكان دارد از بين ببرد. اين تحقيق نيز به سنجش 

ژوهشي پرداخته است. با توجه به فرض نرمال بودن ،حال براي بررسي صحت فرضيه ي پمديريت هزينه تكنيكهاي 
) به صورت زير اقدام مي شود: اگر ميانگين تفاوت كل زوج هاي جامعه a=100/0درصد ( 01/0در سطح خطاي 

آماري بيشتر از صفر باشد ، مي توان گفت بين فرضيه هاي تحقيق و شاخص هاي اقتصاد مقاومتي رابطه ي 
(متوسط) به عنوان شاخص مبنا لحاظ شده است .  3چنين رابطه اي وجود ندارد . عدد معناداري وجود دارد و گرنه 

عدد مزبور در پرسش نامه توزيع شده كه بر اساس طيف پنج گانه ليكرت طراحي شده است به عنوان متوسط 
(تاحدودي) ارزيابي شده است.ضمنا در اين تحقيق حالت ، عامل خارجي پراكندگي (وارياني) كنار گذاشته مي 

آن  نقيض مقايسه مي شود . بنابراين فرضيه ي پژوهشي و 3و ميانگين جامعه با عدد  اين آزمون يك طرفه بودهشود.
  به شرح زير تعريف مي شود:

0                 ادعا  نقيض : ( 3 )H     
1ادعا                                    : ( 3)H    

ه تعميم بر مبناي آن طرح د) در جه آزادي بر خوردار است و قاعn-1( يعني 69استيودنت با  T آزمون توزيع
  ريزي مي شد . در جدول نتايج آماري حاصل از آزمون فرضيه هاي پژوهشي ارائه گرديده است.
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  ): توصيف متغير هاي مربوط به فرضيه هاي تحقيق6نگاره (

  فرضيه
  

 Tآماره 
 

درجه 
  آزادي

  

سطح 
معني 
  داري

انگين نمونه از اختلاف مي
  مورد ادعاميانگين 

  %9/99فاصله اطمينان 
  حد بالا  حد پايين

1  781/22  69  000/0  5237/1  4321/1  8322/1  
2  681/15  69  000/0  6654/1  0761/1  5763/1  
3  583/13  69  000/0  4713/1  0543/1  4513/1  

  
  

  ناحيه هاي قبول و رد فرضيه
  

              (0/001,93)=t1)-(a,nT   1H    
                                   0H   

  
  

  ناحيه قبول                            ناحيه رد 
  

) منحني آن به a=100/0آزمون يك آزمون يك طرفه راست مي باشد كه با توجه سطح احتمال مورد نظر (
نتيجه   H 0برد مقاديري از آماره  آزمون كه به ازاي آن فرض  ،ي باشد: در هر قاعده تعميم آماريصورت زير م

حيه رد يا را نتيجه مي گيريم به نا 1Hگرفته مي شود به ناحيه قبول مرسوم است و برد مقاديري كه به ازاي آن فرض 
aTاز رابطه 1Hو تاييد  H 0. ناحيه رد آزمون يا به عبارتي رد ناحيه بحران مرسوم است T   به به دست مي آيد .

) مقايسه شود. a=001/0) و نيز سطح احتمال مورد نظر (69با درجه آزادي مربوط ( Tزبان ديگر مقدار آماره ي 
) از سطح احتمال مورد نظر sigجدول كمتر و يا سطح معني داري محاسبه شده ( Tمحاسبه شده از Tاگر 
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)001/0=a ( 1بيشتر باشد؛ فرضيه صفر تاييد مي شود ،يعني آزمون ،معني دار نبوده وH  كه همان فرضيه هاي
رد   H 0پذيرفته و فرض مخالف يعني 1Hتحقيق است پذيرفته نمي شود.در غير اين صورت آزمون معني دار بوده و 

  = T(0/001,69)يعني بيشتر است. 195/3محاسبه شده مربوط به تمام فرضيه ها از  آماره ،با توجه به جدول مي شود.
( . 1)a NT T    و به عبارتي رابطه يaT T  بحران در برقرار  مي باشد، لذا آماره ي آزمون در مقايسه با مقدار

رد مي شود.يعني فرض ادعا يا همان فرضيه هاي پژوهشي تاييد مي شوند . از  H 0قرار گرفته و فرض  1Hناحيه 
0طرفي با توجه به اينكه  / 001 0 / 000 يعنيa sig  در نتيجه با احتمال خطاي يك در هزار مي توان ادعا ،

و شاخص هاي اقتصاد مقاومتي رابطه معنادار و مثبتي وجود دارد.در  مديريت هزينهنمود كه بين تكنيك هاي 
، . معيار اين رتبه بنديو كمترين توان تاثير گذاري هستندبه ترتيب داراي بيشترين  سومتحقيق ، فرضيه دوم و 

  مي باشد. 3اختلاف فرضيه از ميانگين مورد ادعا 
  

  نتيجه گيري
بر اقتصاد  حسابرسي عملياتي(اثربخشي، صرفه اقتصادي و كارايي) معيارهايبررسي تاثير  تحقيقهدف از اين 

وري و استفاده بهينه از منابع كمياب كه مقاومتي بود، توجه جدي به اين معيار ها براي دستيابي به ارتقاي بهره
ماري از تجزيه و تحليل آ نتايج حاصل باشد. ترين هدف اقتصاد مقاومتي است، امري ضروري و حياتي  مياصلي

هستند كه  معيارهايي ،كارايي) 3 صرفه اقتصادي) 2اثر بخشي) 1:  رسي عملياتيمعيارهاي حسابدهند كه نشان مي
  هاي اقتصاد مقاومتي تاثير گذارند . بر شاخص

هاي اقتصاد مقاومتي رابطه معنادار و مثبتي وجود شاخصو  )اثر بخشي (معيار حسابرسي عملياتي: بين 1فرضيه 
 . ها(مصرف هوشمندانه)ها يا ساير فعاليتبرنامه ها،هاثربخشي: مقايسه ي نتايج مورد انتظار و نتايج واقعي پروژ دارد.

 و محور قرار دادن رشد :هاي توليدي با شاخص اقتصاد مقاومتينگاهبسط تومديريت هزينه ارگيري اين تكنيك بك
  هماهنگ است. سازي سالم و اقتصاد سازي شفاف و كشور عمومي هاي هزينه در جوييصرفه ،وريبهره

 مثبتي و معنادار رابطه مقاومتي اقتصاد هاي شاخص و )معيار حسابرسي عملياتي( صرفه اقتصادي : بين2فرضيه 
) 2005( هيلتون بين صرفه اقتصادي و كايزن (تكنيك مديريت هزينه) رابطه مستقيم وجود دارد. .دارد وجود
براي  يدر نگاه كايزن )2004ر (يد و ارائه خدمات تاكيد دارد. ليكبه هر چه كاراتر كردن فرايند هاي تول 8كايزن

زا هايي كه هزينهه فعاليتكلي- 1سازمان ها بايد سه اقدام اساسي صورت بگيرد :و مستمر درتحقق بهبود تدريجي 
اي ديگري به صورت هايي كه به نحوي در جفعاليت - 2 ،كنند بايد حذف شوندولي ارزش توليد نمي  ،هستند

تكميل و بهبود  يه از فعاليت هايي كه به شكلي براآن دست - 3 ،شوند بايد با يكديگر تلفيق شودموازي انجام مي
توسط  معيار حسابرسي عملياتيبكارگيري اين  ه فعاليت هاي سازمان افزوده شوند. ات لازم اند بمسطح كيفي خد

 هاي هزينهدر  جوييصرفه : مقاومتي اقتصاد شاخص با بازرگاني و غير توليدي اعم از دولتي بنگاه هاي توليدي و
                                                             

8 Kaizen costing 
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 و اقتصاد سازي شفاف و كشور عمومي هاي هزينه در جوييصرفه ،وريبهره رشد دادن قرار محور و كشور عمومي
  .است هماهنگ سازي سالم

 .دارد وجود مثبتي و معنادار رابطه مقاومتي اقتصاد هاي شاخص و )معيار حسابرسي عملياتي( كارايي : بين3فرضيه 
بكارگيري اين . كارايي: حداكثر ستانده با ميزان نهاده ثابت يا ستانده ثابت با حداقل نهاده ممكن (مصرف خوب).

 اقتصاد شاخص با بازرگاني و توسط بنگاه هاي توليدي و غير توليدي اعم از دولتيمعيار حسابرسي عملياتي 
  .است هماهنگ وريبهره رشد دادن قرار محور و كشور عمومي هاي در هزينه جويي صرفه: تيمقاوم

  استاي تحقيق ارائه مي شود:ردر ادامه ، پيشنهاداتي در .
  بنگاه ها، به منظور ايجاد ارتباط با شاخص هاي اقتصاد مقاومتيمديريت هزينه باز سازي سيستم هاي  .1
   مالي: - صيه هايي به مديران اجراييتو .2

 در راستاي ارتقاي مسئوليت پاسخگويي اجتماعي در قبال حسابرسان تخصص  استفاده بيشتر از اطلاعات و
  اقتصاد مقاومتي

  و هماهنگ سازي آن با شاخص هاي اقتصاد  حسابرسي عملياتيبهبود و اصلاح روش هاي شناسايي
  مقاومتي

ايران و دانشگاه ها و يا هر نهادي كه رسالت ترويج روش هاي نوين  سازمان حسابرسيتلاش مضاعف  .3
بكارگيري معيارهاي حسابرسي ، در جهت تشويق و ترغيب را عهده دارد است حسابرسي عملياتي

  در راستاي اقتصاد مقاومتي . عملياتي
 .حسابرسي عملياتيبا هدف معرفي و تشريح  سمينارهاگزاري همايش ها و بر .4
  پيشنهادات زير قابل ارائه است: ،مورد تحقيقات آتيعلاوه در به  .5

  در اقتصاد مقاومتي روش هاي حسابرسيبررسي ساير.  
  انجام حسابرسي عملياتيبررسي دلايل و مشكلات اصلي سازمان ها در.   
  از روش هاي انجام پژوهش در خصوص دلايل موفقيت و شكست سازمان ها در اجرا و پياده سازي هر

  توسعه اقتصاد مقاومتي در ايران . ارائه مدل جامع براي، در  حسابرسي
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The effect of operational audit resistance economy  
 
Abstract 
The aim of this study was to evaluate the impact of operational audit of the economy of resistance. 
The samples consisted of all managers, auditors and accountants manufacturing firms listed in the 
Tehran Stock Exchange. The sample consisted of 113 managers, auditors, accounting Cochran 
sampling method were selected form. The instrument used in this study is the questionnaire. 
Cronbach's alpha for the questionnaire is 71%. In order to analyze data from SPSS and Excel 
software were used. To test the hypotheses of T-test was used to test two sentential .The results 
show that the operational audit (MOE, efficient and economical) in the manufacturing and non-
manufacturing firms, both public and commercial strength of the economy has a positive and 
significant relationship. 
 
 
Keywords: Operation auditing, Effectiveness, Economy, Efficiency, Economic Streng 
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