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بررسي موانع اجراي حسابرسي محيط زيست توسط 
ديوان محاسبات كشور در دستگاه هاي دولتي ايران از 

ديدگاه مديران و حسابرسان

هدف اصلى تحقيق حاضر شناسايي موانع اجراى حسابرسى محيط زيست توسط ديوان محاسبات 
كشور در دستگاه هاى دولتى از ديدگاه مديران و حسابرسان اين ديوان است. براى اين كار با رجوع 
ــد و با استفاده از اين پرسشنامه،  داده هاى مربوط  ــنامه اى طراحى ش به منابع علمى مربوط، پرسش
ــى محيط زيست از نظر حسابرسان و مديران حسابرسى ديوان محاسبات  به موانع اجراى حسابرس
كشور جمع آورى گرديد. تجزيه و تحليل آماري داده ها (بر اساس آزمون دوجمله اي و فريدمن) نشان 
مى دهد كه 1) فقدان چارچوب مناسب براى گزارشگري مالى و غير مالى دستگاه هاى دولتى، 2) عدم 
ــناخت كافى مديران دستگاه هاى دولتى از نقش و اهميت حسابرسى محيط زيست، 3) نداشتن  ش
ــان ديوان دربارة حسابرسى محيط زيست، 4) نبود معيارهاى مناسب  دانش و تجربة كافى حسابرس
براى حسابرسى محيط زيست، 5) عدم كفايت اختيار قانوني ديوان محاسبات براى اجراى حسابرسى 
ــى محيط زيست از جايگاه سازمانى مناسب در ديوان  ــت و 6) برخوردار نبودن حسابرس محيط زيس

محاسبات كشور از موانع اصلي اجراى حسابرسي محيط زيست و گسترش آن است.
واژگان كليدى: حسابرسى محيط زيست، موانع و چالشها، گزارشگرى، معيارها، مقررات زيست محيطى، 

توسعه پايدار.  
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1. مقدمه 
حسابرسى محيط زيست به تازگي وارد قلمرو حسابرسى شده است و قدمت و سابقة آن به سختى 
به 30 سال مى رسد. شايد بتوان مبدأ توجه به اين نوع حسابرسى را به موضوع اولين كنفرانس سازمان 
ــان و محيط زيست» نسبت داد كه در سال 1972 در استكهلم برگزار شد و  ملل متحد دربارة «انس
منجر به تدوين برنامة محيط زيست ملل متحدگرديد و توجه دولت ها را به مسايل مربوط به محيط 
زيست به ويژه افزايش گازهاى گلخانه اى، صدمه ديدن اليه ازن، تخريب جنگل هاى استوايى و گرم 
شدن كره زمين جلب كرد. اين روند موجب بازنگرى در نقش و مسئوليت دولت ها در سطوح مختلف 
بين المللى، ملى و محلى و صنعت گرديد و انگيزه دولت ها و سازمان هاى مختلف را جهت تالش براى 
ــت در برنامه ريزى ها و سياست گذارى ها و فعاليت ها  ــايل و نگرانى هاى محيط زيس دخالت دادن مس

 .(b2004 ،1اينتوساى) افزايش داد
متعهد شدن دولت ها و شركت ها به پاسخگويى بيشتر، آن ها را ملزم به گزارش پيامد فعاليت هاى 
مرتبط با محيط زيست نمود. براى مثال بسيارى از شركت هاى چند مليتى آمريكايى و شركت هاى 
ــت به پاسخگويى بيشتر به  ــار گزارش هاى دوره اى دربارة محيط زيس ــتة آن ها در اروپا با انتش وابس
ــاير گروه هاى ذى نفع پرداختند   (شريواستاوا، 2003). انتشار اين  ــرمايه گذاران و س عاليق جامعه، س
ــتقل اين گزارش ها سوق داد، زيرا اعتبار اين گزارش ها  ــى مس گزارش ها توجه عمومى را به حسابرس
بدون رسيدگى توسط اشخاص ثالث مستقل، مورد ترديد بود. بدين ترتيب نقش حسابرسان در اين 
حوزه نيز مشهودتر شد. اين امر ديوان محاسبات كشور هاى مختلف را برآن داشت تا حسابرسى محيط 
زيست را در بخش عمومى مورد توجه قرار دهند. سازمان بين المللى انجمن عالى حسابرسى كشورهاى 
ــترش حسابرسى محيط زيست، كارگروه حسابرسى محيطزيست را  ــال 1992 براى گس عضو در س

تشكيل داد (اينتوساى، 2007). 
ــب اعالم كارگروه حسابرسى محيط زيست سازمان اينتوساى (2007)، هم اكنون اين نوع  حس
حسابرسى از فعاليتهاى اصلى ديوان محاسبات اغلب كشورها است، بطورى كه تا سال 2007 بيش 
ــل مديريت منابع آبى  ــت در دنيا در موضوعات گوناگون مث ــى محيط زيس از2000 مورد حسابرس
رودخانه ها، توسعه پايدار، محيط زيست ايمن و سالم، تغييرات آب و هوا، مديريت پسماند ها، معاهدات 
بين المللى محيط زيست، مقررات دفع آفات سمى و غيره صورت گرفته است. نتايج اين حسابرسى ها 
ــان داده است كه حسابرسى محيط زيست مى تواند در بهبود وضعيت محيط زيست بشر، بهبود  نش
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فرآيند توليد و به حداقل رساندن توليد زباله و ضايعات و كاهش بالقوه آلودگى، نقش سازنده اي ايفا 
نمايد.

ــعه اقتصادى، اجتماعي و  ــتاى توسعه پايدار در قوانين برنامه هاى توس ــور ما نيز در راس در كش
فرهنگي كشور به ويژه تبصره13 برنامه اول (1368)، تبصره هاي 81، 82 و 83  برنامه دوم (1373)، 
ــوم (1379) و فصل پنجم برنامه چهارم (1383) و مواد 187 تا 193 برنامه  فصل دوازدهم برنامه س
ــعه اقتصادى، اجتماعي و فرهنگي، اصالح ساختارها و برنامه هاى محيط زيست، بيش از  پنجم توس
پيش مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اين كه مديريت بخش اعظم منابع اقتصادى بر عهده 
دولت است و كيفيت مديريت آن در سرنوشت ملت تاثير اساسى دارد، مديران بخش دولتى هم بايد 
ــت،  ــتگاه هاى دولتى بر محيط زيس در برابر مردم و نمايندگان آنان به ويژه در مورد آثار فعاليت دس

پاسخگو باشند و ابزار پاسخگويى را بر اساس اطالعات معتبر فراهم كنند. 
اما برخالف آنچه دربارة نقش حسابرسى محيط زيست در بهبود شرايط زندگى مردم اشاره شد، 
هنوز در كشور ما اجراى حسابرسى محيط زيست معمول نيست. اين امر حاكى از وجود يك سرى 
موانع اجرايى است. هدف اصلى تحقيق حاضر هم، شناسايى موانع اجراى حسابرسى محيط زيست 
توسط حسابرسان ديوان محاسبات كشور در دستگاه هاى دولتى و اولويت بندى موانع شناسايى شده 
بر مبناى اهميت متصور براى هر يك از آنها است. هدف ديگر اين پژوهش ارايه پيشنهادهايى براى 

رفع موانع شناسايى شده و گسترش حسابرسى محيط زيست در ايران است.
ــت: بخش دوم به اختصار به بررسى پيشينه  ــاختار بخش هاى باقيمانده مقاله بدين شرح اس س
موضوع در خارج و داخل كشور ميپردازد. بخش سوم فرضيه ها و بخش چهارم روش تحقيق، جامعه 
و نمونه آماري را معرفى ميكند. بخش پنجم به ارائه نتايج آزمون فرضيه ها، بخش ششم به بحث و 

نتيجه گيرى و بخش هفتم به بيان پيشنهادها مى پردازد.

2. پيشينه تحقيق
ــخ به اين سؤال كه  ــت، ابهام زيادى هست. براى مثال در پاس ــى محيط زيس دربارة حسابرس
ــان محيط زيست از چه روش هايى بايد براى حسابرسى استفاده كنند، نمايندگان ديوان  حسابرس
محاسبات كشورهاى شركت كننده در اجالس پانزدهم قاهره در سال1995 ميالدى، تأكيد كردند 
ــى محيط زيست در كل با روش هاى معمول حسابرسى مورد عمل در اين سازمان ها،  كه حسابرس
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ــى رعايت، مالى و عملكرد اجرا كرد (اينتوساى  ــت و آن را مى توان در قالب حسابرس متفاوت نيس
2007 : 1 و13). 

ــنهاد كرد كه از سطح ايستاى  ــى محيط زيست، پنج سطح پيش ولفورد (2002) براى حسابرس
ــى رعايت، شروع و به سطح پوياى پنجم با نام حسابرسى پايدارى، ختم ميگردد.  اول با نام حسابرس
ــت اجرا شده كم و بيش به صورت حسابرسى  ــى هاى محيط زيس تا اوايل دهه 90 ميالدى، حسابرس
رعايت بوده است. با شكل گيرى سيستم هاى مديريت محيط زيست و انتشار استاندارد هاى بين المللى 
ــى هاى محيط زيست به سطح ايستاى دوم با نام  از قبيل ايزو 14001در دهة 90 ميالدى، حسابرس
ــتم ها ارتقا يافت. در سطح ايستاى سوم، حسابرسى محيط زيست سنتى قرار دارد  حسابرسى سيس
ــازمان ها يا فعاليت ها بر محيط زيست از جمله آب ، خاك و هوا مى پردازد و  به  ــى آثار س كه به بررس
ويژه بر مسألة آلودگى ها، برنامه ريزى اقتضايى، بهداشت و ايمنى توجه مى شود. منظور از رويكرد ايستا 
ــتقيم فعاليت ها و سازمان ها بر محيط زيست در مكان و  ــه سطح مطرح شده، ارزيابى آثار مس در س
زمان مشخص است. در سطح چهارم، حسابرسى از شيوه هاى سنتى حسابرسى محيط زيست فراتر 
ــى (اكولوژى)، مورد توجه  ــى بوم شناس رفته و بر ضرورت تغيير برخى روش ها تأكيد دارد و حسابرس
قرار مى گيرد. حسابرسى بوم شناسى بر اندازه گيرى آثار غيرمستقيم سازمان ها و فعاليت ها بر محيط 
زيست و شناسايى زندگى سازگار با طبيعت تمركز دارد. ولفورد در سطح پنجم تأكيد مى كند براى 
نيل به توسعة پايدار ما بايد دامنة حسابرسى محيط زيست را گسترش دهيم. هدف نهايى اين سطح 
ــت. به ويژه در اين سطح،  ــت، نيل به دنيايى عارى از هرگونه آلودگى اس ــى محيط زيس از حسابرس
كمينه سازى ضايعات، بازيافت و استفاده مجدد از منابع غير قابل برگشت يا تمام شدنى مورد تأكيد 
ــطح حتى تغيير پارادايم در فرهنگ سازمانى شركت هاى توليدى - تجارى و اتخاذ  ــت. در اين س اس
تدابير الزم براى حفظ محيط زيست توسط شركت ها در كشورهاى در حال توسعه و توسعه يافته و 

در حال حاضر و آينده  مورد توجه و تأكيد قرار مى گيرد. 
جامشو (2005) طى تحقيقى به بررسى وضعيت عملكرد ديوان محاسبات دو گروه از كشورهاى 
در حال توسعه و توسعه يافته در زمينة حسابرسى محيط زيست و توسعه پايدار پرداخت. او در بررسى 
ــى، عينى بودن حسابرسى، مستند بودن حسابرسى،  ــمند بودن حسابرس خود مواردي از قبيل روش
ــى و آموزش مؤثر  ــان، صالحيت حرفه اى حسابرسان، كيفيت گزارش حسابرس ــتقالل حسابرس اس
حسابرسان را به عنوان معيار و مالك انتخاب كرد. كشورهاى مورد مطالعه او شامل دو كشور در حال 
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توسعة «سريالنكا» و «اندونزى» و  دو كشور توسعه يافتة «هلند» و «كانادا» بود كه حسابرسى محيط 
زيست در آنها اجرا مى شود. جامشو ميزان پايبندى كشورهاى ياد شده به معيارهاي حسابرسى فوق را 
مورد سنجش قرار داد و نتيجه گرفت ديوان محاسبات كشورهاى توسعه يافته بيشتر از كشورهاى در 
حال توسعه در حسابرسى هاى خود معيار هاى ياد شده را مورد توجه قرار مى دهند. با توجه به سطوح 
پنجگانة حسابرسى محيط زيست ولفورد (2002)، جامشو كيفيت حسابرسى هاى محيط زيست اجرا 
ــده در كشورهاى سريالنكا و اندونزى را در سطح دوم (حسابرسى سيستم ها) و سوم (حسابرسى  ش
ــورهاى هلند و كانادا را در سطح پنجم يعنى حسابرسى پوياى توسعة  ــنتى محيط زيست) و كش س

پايدار دسته بندى كرد.
با توجه به سابقة كوتاه حسابرسى محيط زيست، اين موضوع در داخل كشور چندان مورد توجه 
ــده در خارج از  ــت. اگر از مقاالت مرورى كه خالصه اى از مباحث مطرح ش محققان قرار نگرفته اس
كشور را انعكاس مى دهند، صرف نظر شود، تنها تحقيق تجربى قابل اشاره آن هم دربارة حسابدارى 
محيط زيست، تحقيق خوش طينت  و همكارش (1381) باعنوان «عوامل بازدارندة توسعه حسابدارى 
ــركت هاى سهامى عام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار  ــت در ايران» و در واقع در ش محيط زيس
تهران است.  آنها با تجزيه وتحليل داده هاى جمع آورى شده از طريق پرسشنامه دريافتند كه توسعة 
ــتلزم تصويب قوانين و مقررات مناسب، توجه  ــابدارى محيط زيست در شركت هاى ايرانى مس حس
جدى مجامع حرفه اى حسابدارى به موضوع حسابدارى محيط زيست و توجه مديران دستگاهها به 

سيستم هاى كنترلى حفاظت از محيط زيست و اختصاص بودجة الزم در اين زمينه است.

3. مبانى نظرى و فرضيات تحقيق
دربارة حسابرسى محيط زيست و موانع اجراى آن سابقة زيادى در دست نيست و به حد ضرورت 
ــايى اين موانع تحقيق نشده است. اما كارگروه حسابرسى محيط زيست اينتوساى طى  جهت شناس
ــى محيط زيست 6 مطالعه و نظر سنجى از ديوان  ــال هاى 1993 تا 2009 در خصوص حسابرس س
محاسبات كشورهاى مختلف به عمل آورده است.  در اين بررسى ها، چالش ها و موانع فرا روى ديوان 
ــورها براى اجراى حسابرسى محيطزيست نيز مورد توجه و بررسى قرار گرفته است.  محاسبات كش
از جمله چالش هاى احصا شده در اين تحقيقات مى توان به موارد زير اشاره كرد كه اساس فرضيات 

تحقيق حاضر را تشكيل مى دهد. 
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1. حسابرسـان ديوان محاسبات در اجراى حسابرسـى محيط زيست، دانش و تجربه 
ــى دولتى آمريكا (1378) مقرر مى دارد اشخاصى  ــتاندارد عمومى حسابرس كافى ندارند: اولين اس
ــوند بايد از صالحيت حرفه اي كافى در اجراى وظايفى كه  ــى انتخاب مى ش كه براى اجراى حسابرس
به آن ها واگذار مى شود، برخوردار باشند. واقعيت اين است كه تركيب تخصص گروه هاي حسابرسي 
ديوان محاسبات كشور اين گونه نيست. حسابرسان ديوان محاسبات كشور بيشتر در زمينه مالى و 
حسابدارى، اقتصاد و مديريت تحصيل كرده اند و احتماال عده بسيار كمي از حسابرسان در رشته هاى 
مديريت محيط زيست، اقتصاد محيط زيست، تحليل سياست هاى دولت و يا مهندسى محيطزيست 
تحصيل كردهاند كه اين مسئله منجر به نداشتن دانش فنى الزم در حوزه حسابرسى محيط زيست 

ميگردد. 
2. اطالعات كافى دربارة وضعيت محيط زيست در دسترس نيست: وجود سيستم اطالعاتى 
ــت را ثبت و گزارش كند، شرط الزم براى قابليت  كه بتواند ادعاهاى زيربنايى مربوط به محيط زيس
ــى آن است. حسابرسان محيط زيست اغلب با چالش عدم دسترسى به اطالعات كافى  به  حسابرس
عنوان پشتوانه كار خود مواجه هستند. گاهى حسابرسان، در مأموريت هاى حسابرسى محيط زيست، 
كارشناسان برون سازمانى را به خدمت مى گيرند و يا داده هاى اوليه همانند نمونه هاى آب و خاك 
را خودشان جمع آورى مى كنند. در حقيقت، ارائه يافته ها و توصيه هاى مرتبط با فقدان اطالعات 

تفصيلى قابل اتكاء، در گزارشهاى حسابرسى محيط زيست، چندان  غير معمول نيست.
3. نقص سيستم گزارشگرى مالى و غير مالى دستگاه هاى دولتى: وجود اطالعات شفاف 
ــخگويى و تصميم گيرى هاى آگاهانه اقتصادى و از الزامات بى بديل  ــه، ركن اصلى پاس و قابل مقايس
توسعه پايدار و رشد اقتصادى است. اطالعات زمانى از شفافيت و قابليت مقايسه برخوردار خواهد بود 
كه بر اساس ضوابط معتبر يعنى استانداردهاى خاصى تهيه شده باشد. استانداردهاى حسابدارى مالى 
ضوابط شناسايى و اندازه گيرى دارايى ها، بدهى ها، سرمايه، درآمد و هزينه ها را در سطح خرد اقتصادى 
و واحد هاي انتفاعي مشخص مى كند كه شركت هاي دولتي نيز بر اساس آن سامانه هاي حسابداري و 
گزارشگري خويش را طراحي و مورد استفاده قرار مي دهند؛ در حالى كه در زمينه حسابداري دولتي 
تاكنون هيچ گونه استانداردي از سوي مراجع ذي ربط تدوين نشده است و كميته تدوين استانداردهاي 
حسابداري دولتي به تازگى در مرداد ماه 1388 با مشاركت ديوان محاسبات، معاونت برنامه ريزي و 
نظارت راهبردي رياست جمهوري، معاونت هزينه وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان حسابرسي 
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ــكيل شده است، اما رويه هاي جارى حسابداري و گزارشگري مورد استفاده در بخش عمومى در  تش
اجراي ماده 128 قانون محاسبات عمومي كشور و بر اساس دستورالعمل هايي تعيين مي گردد كه با 
همكاري وزارت امور اقتصادى و دارايي و ديوان محاسبات كشور تدوين شده است و از پشتوانة نظرى 

و علمى اصول حسابدارى دولتى برخوردار نيستند. 
4. نقص سياسـت ها، اهداف و برنامه هاى دسـتگاه هاى دولتى دربارة محيط زيسـت: 
حسابرسى محيط زيست، مثل همه حسابرسى هاى ديگر در اصل وضعيت فعلى را در مقابل وضعيت 
ــان محيط زيست، وضعيت مطلوب از  ــيدگى و ارزيابى قرار مى دهد. براى حسابرس مطلوب مورد رس
ــتگاههاى دولتى، موافقتنامه هاى چند جانبه و  ــتها، اهداف و برنامه هاى دس قوانين و مقررات، سياس
استانداردهاى ملى و بين المللى استنتاج مى گردد (اينتوساى،2007 :13). اما قوانين و مقررات كشور 
ــت هميشه به راحتى قابل بررسى نيستند. گاهى درج  و توافقنامههاى بين المللى دربارة محيط زيس
ــب انجام دادن»، «حتى االمكان» و «مى تواند»  عبارت هاى مبهم مثل «مجاز بودن»، «به نحو مناس
ــان ارايه نمى كند.  ــنى براى حسابرس در قوانين و مقررات ملى و معاهدات بين المللى، انتظارات روش
ــبات در حسابرسى نتايج و ميزان پيروى از قوانين و مقررات،   ــان ديوان محاس اين امر براى حسابرس

چالش برانگيز است. 
5. نبـود معيارهاى مناسـب براى ارزيابى اطالعات مربوط به محيط زيسـت: پيش نياز 
انجام هر حسابرسى وجود معيارهاى مناسب براى ارزيابى شواهد و اظهارنظر است. در استانداردها و 
رهنمود هاى كاربردى منتشره از سوى اينتوساى (1387)، قابل اعتماد بودن، بى طرفانه بودن، مفيد 
ــت از جمله  ــه بودن و كامل بودن اطالعات مربوط به محيط زيس بودن، قابل فهم بودن، قابل مقايس
ويژگى معيارهاى مناسب شمرده شده است. در كشور ما نيز در خصوص تعيين استانداردهاي محيط 
زيست اقداماتى صورت گرفته است كه از جمله مي توان به استاندارد هاي حد مجاز خروجي (گازها، 
ذرات و درصد تيرگي آنها) از كارخانجات و كارگاه هاي صنعتي و همچنين استاندارد گازهاي خروجي 
ــال 1378 به تصويب هيئت وزيران رسيده است، اشاره  ــواري و وانت كه در س از اگزوز خودرو هاي س
نمود يا معيارها و ضوابط ساخت و يا ورود انواع وسايل بنزيني، مصوب سال 1373 و استاندارد هاي 
ــوي شوراي عالي حفاظت  ــتانداردهاي هواي پاك و نمونه هاي ديگر كه از س خروجي فاضالب ها، اس
محيط زيست تدوين شده اند. البته در برخى موارد اين شاخص ها كمى نيستند و داشتن ويژگى هاى 

الزم به عنوان معيار هاى حسابرسى محيط زيست، جاى تامل و بررسى دارد.
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6. ديوان محاسبات كشور اختيارات قانونى كافى براى اجراى حسابرسى محيط زيست 
ندارد: در اغلب كشورها بر سر اين كه «آيا اختيار قانونى خاصى براى اجراى حسابرسى محيط زيست، 
ــده است. اما بنا به موضع رسمى  ــت و هنوز اجماع نظر خاصى حاصل نش ــت؟» مجادله هس الزم اس
كارگروه حسابرسى محيط زيست اينتوساى، اجراى حسابرسى محيط زيست به اختيار قانونى خاصى 
نياز ندارد و حسابرسى محيط زيست را مى توان در ساية حسابرسى مالى، رعايت و عملكرد اجرا كرد. 
سابقة قوانين مورد عمل در ديوان محاسبات كشور، زمينه را براى حسابرسى محيط زيست مهيا 
ــابقه را مى توان در اصول101 ،102 و 103 قانون اساسى دوره مشروطيت  ــت. حتى اين س كرده اس
ــبات و تصويب قوانين مربوطه در سال 1289  ــال 1286)، شكل گيرى اولية ديوان محاس (مصوب س
ــال هاى1312، 1352، 1361 و1362 تغييراتى در قوانين ديوان صورت  ــپس در س مالحظه كرد. س
ــده  ــبات به نوعى به ديوان اجازه داده ش مى گيرد و در ماده 2، 5، 23 و42 قانون فعلى ديوان محاس
ــت كه درجهت حفظ بيت المال، عملكرد مديران يا بررسى تصميمات درست در حوزه مديريت و  اس
ــتگاه هاى اجرايى كه طبق قانون اساسى مالكيت عمومى (انفال و ثروت هاى  ــتگاه ها از جمله دس دس
عمومى از قبيل منابع طبيعى) بر آن ها مترتب است، دخالت كند. طبق اختيارى هم كه به ديوان داده 

شده است، ديوان مى تواند در امور مالى دستگاه هاى دولتى به تحقيق و تفّحص بپردازد.
7. ناديده انگاشـتن جايگاه حسابرسـى محيط زيسـت در سـاختار سـازمانى ديوان 
محاسبات: ساختار سازمانى، پيكربندى سازمان ها را به نمايش مى گذارد. همان طورى كه هر  پيكرى 
ــكيل يافته و قوام مى گيرد، هر مجموعه و سازمانى نيز از عناصر و  ــب تش از عناصر و اندام هاى متناس
اندام هاى مخصوص و متناسب به خود، تشكيل مى گردد (ميرزايى اهرنجانى،1376). امر نظارت نيز 
ساختار مخصوص به خود را مى طلبد و اين ساختار بايد متناسب با وظيفه نظارت باشد. نوري (1379) 
بر اساس بررسي هاي خود، بازنگرى در ساختار سازمان هاى نظارتى را در راستاى تحقق اهداف و نيل 
به عملكرد مطلوب، ضروري مى داند. تا كنون على رغم اين كه ديوان به موضوعات جديد حسابرسي 
ورود پيدا كرده است، تغييري در ساختار سازمانى آن صورت نگرفته است. مسئوالن ديوان محاسبات 
كشور همواره با اين سؤال مواجه اند كه براى نيل به اهداف مورد نظر دربارة حسابرسى محيط زيست، 

تشكيل دايره يا گروه هاى حسابرسى محيط زيست ويژه، ضرورت دارد يا خير؟ 
ديوان محاسبات بعضى از كشورها از جمله اتريش، كانادا و برزيل با تغيير ساختار سازمانى خود و 
تشكيل گروه هاى حسابرسى متخصص در حسابرسى محيط زيست، اين نوع از  حسابرسى ها را گسترش 
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داده اند، اما ديوان محاسبات كشورهاى ديگر به ساختار سازمانى خود دست نزده اند. اتخاذ هر يك از اين 
روشها  به استراتژى مديران ارشد و يا الزام قانونى هر كشورى، بستگى دارد (اينتوساى، 2007: 32-31).

8. نبود دستور عمل و استاندارد هاى حسابرسى محيط زيست: اصول بنيادى و روش هاى 
هر نوع حسابرسى، همراه با تشريح جزييات الزم در استانداردهاى حسابرسى مربوطه بيان مى شود. 
استانداردهاى حسابرسى محيط زيست هنوز در كشور ما تدوين نشده است و حتى به روشنى معين 
نشده است كه حسابرسان ديوان محاسبات، هنگام اجراى حسابرسى محيط زيست از چه استانداردى 

پيروى كنند. 
9. شـناخت اندك مديران دسـتگاه هاى دولتى از نقش و اهميت حسابرسـى محيط 
ــنايى با نقش و اهميت حسابرسى محيط زيست مى تواند يكى از مهمترين موانع  زيسـت: عدم آش
ــترش اجراى حسابرسى محيط زيست در دستگاه هاى دولتى باشد. مديران دستگاه هاى دولتى  گس
ــى هاى ديوان محاسبات  مى تواند تمام فعاليتهاى دستگاه هاى  ــت بدانند كه دامنه حسابرس الزم اس

دولتى را شامل شود. 
با توجه به مطالبي كه درباره موانع و چالش هاي اجراى پيش روى اجراى حسابرسـى 

محيط زيست ارايه شد، فرضيات تحقيق به شرح زير قابل طرح است:
فرضيه اول: عدم كفايت اختيار قانوني ديوان محاسبات براى اجراى حسابرسى محيط زيست، 

مانعى براى اجراى اين نوع حسابرسى است.
فرضيه دوم: نبود معيارهاى مناسب در زمينه حسابرسى محيطزيست، مانعى براى اجراى اين 

نوع حسابرسى است.
فرضيه سوم: نداشتن دانش و تجربة كافى حسابرسان ديوان محاسبات كشور دربارة حسابرسى 

محيط زيست، مانعى براى اجراى اين نوع حسابرسى است.
ــاختار سازمانى مناسب براى اجراى حسابرسى محيط زيست در ديوان   فرضيه چهارم: نبود س

محاسبات كشور، مانعى براى اجراى آن است.
ــگرى مالى و غير مالى دستگاه هاى دولتى،  ــب براى گزارش فرضيه پنجم: نبود چارچوب مناس

مانعى براى اجراى حسابرسى محيطزيست است.
ــتگاه هاى دولتى از نقش و اهميت حسابرسى  فرضيه ششـم: عدم شناخت كافى مديران دس

محيطزيست، مانعى براى اجراى آن است.
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4. روش تحقيق
ــى محيطزيست در ايران است.   ــايى موانع اجراى حسابرس تحقيق حاضر گامى اوليه براى شناس
براى جمع آورى داده هاى الزم با رجوع به منابع علمى و نيز مصاحبه با تعدادى از حسابرسان ديوان 
محاسبات كشور، پرسشنامه اى حاوى 24 سؤال دربارة موانع اجراي حسابرسي محيط زيست، تدوين 
ــى است. براى پاسخ گويى به سؤال هاى پرسشنامه  ــد. بنابراين، روش تحقيق حاضر از نوع پيمايش ش
از طيف 5 گزينه اي ليكرت (خيلي زياد، زياد، تاحدودي، كم و خيلي كم) استفاده شده است. جهت 
ــر 1، 2، 3، 4 و 5   ــخ هاى كيفى فوق به ترتيب به صورت مقادي ــل آمارى داده ها پاس ــه و تحلي تجزي
كدگذارى شده است. براى حصول اطمينان منطقى از اعتبار پرسشنامه از پيش آزمون استفاده شد. بر 
اساس نتايج تجزيه و تحليل پاسخ گروه 20 نفره پيش آزمون، ميزان موافقت مشاهده شده در حدود 
65٪ بود كه همين نسبت به عنوان نسبت مورد انتظار براى آزمون فرضيه ها، مالك عمل قرار گرفت. 
براي سنجش پايايى پرسشنامه از ضريب آلفاى كرونباخ استفاده شد. ضريب آلفاى كرونباخ پرسشنامة 
ــتفاده بالغ بر 0/886 است. طبق قاعده تجربي، اين ضريب بايد (Alpha ≥ 0/07) باشد تا  مورد اس

بتوان شاخص را داراي پايايي به شمار آورد (صدفي و بابايي، 1382 :131).
ــتفاده از  ــد و فرضيه ها با اس ــل و SPSS2 داده ها تجزيه و تحليل ش ــتفاده از نرم افزار اكس با اس
روش هاى آمارى ناپارامتريك دو جمله اى (نسبت موفقيت) و همچنين آناليز واريانس فريدمن، مورد 

آزمون قرار گرفت. 
ــان) ديوان  ــان (اعم از مديران و حسابرس جامعه آمارى تحقيق حاضر را 1174 نفر از كارشناس
محاسبات سراسركشور تشكيل مى دهد كه حسب مورد در كارگاه آموزشى حسابرسى محيط زيست 
ــت را مورد  ــك دوره ادارات كل ذى ربط حفاظت از محيط زيس ــا حداقل براى ي ــركت كرده اند ي ش
ــيدگى قرار داده اند و در حسابرسى، سابقة علمي و تجربي دارند. براى انتخاب نمونه مورد نظر از  رس
روش نمونه گيرى غير احتمالى قضاوتى استفاده گرديد. در نمونه گيرى غير احتمالى به جاى تكيه بر 
عامل شانس، محقق بر اساس دانش و قضاوت صحيح و اتخاذ استراتژى مناسب، مى تواند مواردى را 
بر گزيند كه در مجموع معرف جمعيت مورد نظر باشد (صدفي و بابايي، 1382 :174). تركيب نمونه 

انتخابى به شرح جدول آتى است:     
                        

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


127127

ت ...
يس

ط ز
حي

ي م
رس

ساب
ي ح

جرا
ع ا

موان
ي 
رس

بر

جدول شماره 1: توزيع نمونه تحقيق به تفكيك پست سازمانى پاسخ دهندگان

حسابرسكل و جمع كل
مدير كل

سر حسابرس 
حسابرس سر حسابرسارشد

پست حسابرسارشد
سازماني

جامعه117463261302398150
نمونه2001740605627

5. نتايج آزمون فرضيه ها
ــددى اختصاص يافته به گزينه هاى  ــاس ارزش ع ــراى آزمون دو جمله اي فرضيه ها، ابتدا بر اس ب
(خيلى زياد تا خيلى كم) پاسخ سؤاالت، مجموع امتياز هر يك از افراد نمونه در مورد هر فرضيه تعيين 
ــؤاالت، ميانگين امتياز هر فرد در هر فرضيه به دست آمد. با  ــيم آن بر تعداد س گرديد و پس از تقس
توجه به دامنه تعريف شده، ميانگين به دست آمده در بازه {5 و 1 } قرار مى گيرد و چنانچه ميانگين 
امتياز فردى باالتر از 3 باشد، نشان دهنده موافقت او با فرضيه و به مفهوم شناخت متغير مورد نظر به 
عنوان مانعى براى اجراي حسابرسي محيطزيست است، در حالى كه متوسط امتياز فرد 3 و پايين تر 
از  3  باشد، نشان دهندة عدم شناخت متغير به عنوان مانع است.  براي مثال از پرسش شونده سؤال 
شده بود «چقدر اختيارات قانونى فعلى ديوان محاسبات كشور (از جمله مفاد تبصره ماده 2 و مواد 5 
، 42 و بند (ه) ماده 23 قانون) را براى اجراى حسابرسى محيط زيست مناسب مى دانيد؟» اگر او در 
پاسخ اين سؤال گزينه هاي خيلي زياد، زياد و تاحدودى را انتخاب مي كرد، به معني مخالف ادعاي ما 
و در صورت انتخاب گزينه هاي كم و خيلي كم، موافق ادعاي ما شناخته مي شد؛ يعنى «عدم كفايت 

اختيار قانوني ديوان محاسبات» را مانعى براي اجراي حسابرسي محيط زيست تلقى مى كرد. 
براين اساس پاسخ دهندگان به دو گروه موافق و مخالف تقسيم شدند. به عبارت ديگر فرضيه هاى 
تحقيق در قالب فرض آمارى به صورت H0 (پاسخ هاى خيلي زياد، زياد و تا حدودى) و H1 (پاسخ هاى 
ــبت مشاهده مورد انتظار 65٪ در نظر گرفته شده است. با در نظر گرفتن اين  خيلي كم و كم) و نس
نكته، نتايج آزمون دو جمله اى (نسبت موفقيت) فرضيه ها در جدول 2 ارائه شده است. طبق جدول 2 
سطح معنى دارى (p-value) در همه فرضيات، كوچكتر از 0/001 و نسبت مشاهده شده براى گروه 
موافق بيشتر از نسبت آزمون (65٪) است. بنابراين مى توان با اطمينان 99٪ به پذيرش فرضيه تحقيق 
حكم نمود و پذيرفت كه همه موارد مطرح شده در فرضيات تحقيق، مانعى براى اجراى حسابرسى 

محيط زيست هستند. 
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جدول شماره2 : نتايج آزمون فرضيه ها با استفاده از آزمون نسبت موفقيت

ات
ضي
فر

ميانگين گروه ها
امتياز

تعداد 
مشاهده 
شده

نسبت 
نسبت مبنامشاهده شده

سطح 
معنى دارى
p-value

نتيجه

ول
يه ا

رض
0/000 0/65 3540/27 <=مخالفف

تاييد 31460/73> موافق

2001/00جمع

دوم
يه 

رض
0/000 3390/200/65<= مخالفف

تاييد 31610/80> موافق

2001/00جمع

سوم
يه 

رض
0/000 3470/240/65  <=مخالفف

تاييد 31530/76>موافق

2001/00جمع

ارم
 چه

ضيه
0/000 3480/240/65<=مخالففر

تاييد 31520/76>موافق

2001/00جمع

جم
ه پن

ضي
0/000 3200/100/65<= مخالففر

تاييد 31800/90> موافق

2001/00جمع

شم
ه ش

ضي
0/000 3200/100/65<= مخالففر

تاييد 31800/90> موافق

2001/00جمع

رتبه بندي اهميت اين فرضيه ها در مقايسه با همديگر با استفاده از آزمون فريدمن به شرح جدول 
ــت كه از نظر تاثيرگذارى بر اجراي حسابرسي محيط زيست  ــماره 3 است. نتايج حاكى از آن اس ش
ــط ديوان محاسبات كشور «چارچوب نامناسب گزارشگري دستگاه هاى دولتى» در اولويت اول،  توس
ــى محيط زيست» در اولويت دوم و  ــناخت اندك مديران دستگاه ها از نقش و اهميت حسابرس «ش
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ــى محيط زيست» در اولويت سوم قرار دارد. همچنين از  ــتن دانش و تجربه كافى از حسابرس «نداش
نظر پاسخ دهندگان به عنوان ديگر موانع اجراى اين نوع حسابرسي «نبود معيارهاى مناسب در زمينة 
ــب در ديوان محاسبات» و «عدم كفايت  ــى محيط زيست»، «نبود ساختار سازمانى مناس حسابرس
اختيار قانوني ديوان محاسبات كشور براى اجراى حسابرسى محيط زيست» به ترتيب در اولويت هاى 

چهارم تا ششم قرار مى گيرند.

جدول شماره 3: ميانگين رتبه و اولويت بندى موانع اجراى حسابرسى محيط زيست

ميانگين فرضيه ها
رتبه

شماره 
اولويت

12/506- ديوان محاسبات كشور اختيار قانوني كافى براى اجراى حسابرسى محيط زيست ندارد.

23/094- معيارهاى مناسبى براى حسابرسى محيط زيست وجود ندارد. 

33/443- حسابرسان ديوان محاسبات كشور، دانش و تجربة كافى براى حسابرسى محيط زيست ندارند. 

42/685- ساختار سازمانى ديوان محاسبات كشور براى اجراى حسابرسى محيط زيست، مناسب نيست. 

54/831- گزارشگرى مالى و غير مالى دستگاه هاى دولتى، چارچوب مناسبى ندارد.

64/462- مديران دستگاه هاى دولتى از نقش و اهميت حسابرسى محيط زيست، شناخت كافى ندارند.

p-value =.000,   Chi-square = 281,095,  df = 5,  n = 200

همانگونه كه جدول فوق نشان مى دهد مى توان با 99 درصد اطمينان، نتيجه گرفت كه تفاوت بين 
ميانگين ها، معنادار است. همچنين براى تعيين وضعيت رتبه بندى 24 مولفه طرح شده براى موانع و 

شناسايي دقيق موانع مهم با استفاده از آزمون فريدمن نتايج جدول شماره 4  حاصل شد. 
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جدول شماره 4: ميانگين رتبه متغيرها و اولويت بندى موانع 24 گانه اجراى حسابرسى محيط زيست

ميانگين شرح  موانع اجراي حسابرسي محيط زيست
رتبه 

شماره 
اولويت

1- اختيارات قانوني ديوان محاسبات كشور براى اجراى حسابرسى محيط زيست، محدود 
8/0424است.

210/2119- مقررات مربوط به حفظ محيط زيست، شفاف و گويا نيست.

310/3518-  مقررات و استانداردهاي حفظ محيط زيست، ضمانت اجرايي كافى ندارد.

4- مقررات الزام آور براي گزارش تأثير فعاليت دستگاه هاى دولتى بر محيط زيست، وجود 
11/8614ندارد.

512/8412-  استانداردهاي حسابرسي مناسب براى حسابرسى محيط زيست، وجود ندارد.

6- شاخص هاى اعالم شده توسط سازمان محيط زيست كشور از ويژگى هاى الزم به 
10/7317عنوان معيار حسابرسى محيط زيست برخوردار نيست.

7-  اهداف تعيين شده در خط مشي هاي دولتي دربارة محيط زيست، قابل اندازه گيري 
10/0820نيست.

811/7615- معيارهاى موجود براي قضاوت حرفه اي حسابرسان محيط زيست، مناسب نيست. 

913/3410- حسابرسان با روش ها و فرايند حسابرسى محيط زيست، آشنايى كافى ندارند.

10- حسابرسان از مقررات، استاندارد ها و كنوانسيون هاى بين المللى مرتبط با محيط 
14/985زيست، شناخت كافى ندارند. 

11- تجربه حسابرسان ديوان در اجراى ساير حسابرسى ها بر توانمندى آنها در 
8/4822حسابرسى محيط زيست، تأثير دارد. 

12- آموزش هاى ضمن خدمت حسابرسان با پيشرفت هاى حرفه اى و علمى جهان 
12/1013هماهنگى ندارد.

13- در ساختار سازمانى ديوان محاسبات دايرة ويژه اى براى حسابرسى محيط زيست، 
13/569لحاظ نشده است.

149/8321- سلسله مراتب سازمانى حسابرسان ديوان محاسبات، مناسب نيست. 

1511/1816- شرح وظايف سطوح شغلى حسابرسان، مناسب نيست.

168/1423- حسابرسى محيط زيست براى مديران عالى ديوان محاسبات، اهميت زيادى ندارد.

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


131131

ت ...
يس

ط ز
حي

ي م
رس

ساب
ي ح

جرا
ع ا

موان
ي 
رس

بر

17- دستورالعمل حسابدارى دولتى و صورت هاى مالى دستگاه هاى دولتى از نظر تهيه و 
16/104گزارش اطالعات محيط زيست، نقص دارد.

18- استانداردهاى حسابدارى مناسب براى تهيه و گزارش اطالعات مربوط به محيط 
13/628زيست در كشور وجود ندارد. 

19- اطالعات مربوط به محيط زيست  توسط دستگاه هاى دولتى به نحو مناسب ثبت، 
16/921پردازش و گزارش نمى شود.

20- اطالعات منتشره توسط دستگاه هاى دولتى دربارة محيط زيست، قابل مقايسه 
16/772نيست.

21-  مديران از سيستم هاى اطالعاتى مورد نياز براى حسابرسى محيط زيست، شناخت 
16/533كافى ندارند.

2213/0211- مديران نسبت به بهرهمندي از نتايج حسابرسى محيط زيست، نگاه مثبت ندارند.

23- مديران از نقش حسابرسى محيط زيست در شناسايى مشكالت محيط زيست، 
14/697شناخت كافى ندارند. 

24- مديران از مزاياى حسابرسى محيط زيست در بهبود بازده بكارگيرى منابع و كاهش 
14/866جرايم، شناخت كافى ندارند.

 p-value =.000       Chi-square = 850,485          df = 23     n = 200

ــه گرفت كه تفاوت بين ميانگين رتبه  ــق جدول فوق با 99 درصد اطمينان مى توان نتيج مطاب
ــؤال 24،  ــؤال 19، باالترين رتبه و س ــت. به بيان دقيق تر، س مولفه هاي 24 گانه تحقيق، معنادار اس
پايين ترين رتبه را كسب مى كند؛ يعنى از نظر حسابرسان و مديران ديوان محاسبات كشور عدم ثبت، 
پردازش و افشاى مناسب اطالعات مربوط به محيط زيست توسط دستگاه هاي دولتي، مهمترين مانع 
براى اجراى حسابرسي محيط زيست و محدود بودن اختيارات قانوني ديوان محاسبات، كم اهميت 

ترين مانع ارزيابي شده است.

6. بحث و تفسير نتايج
ــط ديوان  ــت توس ــى محيط زيس نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها دربارة موانع اجراى حسابرس
محاسبات كشور در دستگاه هاى دولتى، حكايت از تأييد كلية فرضيه ها در سطح اطمينان 99 درصد 
دارد. موانع اجراى حسابرسى محيط زيست در دستگاه هاى دولتى را بر اساس اولويت بندى مبتنى بر 

آزمون فريدمن به اين شرح مى توان جمع بندى كرد: 
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1- در ارتباط با فرضية 5 با اولويت اول، عدم ثبت، پردازش و افشاى مناسب اطالعات مربوط به 
ــت توسط دستگاه هاى دولتى (سؤال 19) به عنوان اولين مانع اجراى حسابرسى محيط  محيط زيس
ــة اين مانع و مانع دوم، يعنى قابل مقايسه نبودن  ــناخته شده است. به نظر مى رسد ريش ــت ش زيس
ــره دستگاه هاى دولتى دربارة فعاليت هاى مربوط به محيط زيست (سؤال 20)، بطور  اطالعات منتش
عمده از نقص دستورالعمل حسابدارى دولتى و صورت هاى مالى دستگاه هاى دولتى و مناسب نبودن 
ــؤال 18) براى تهيه و گزارش اطالعات مربوط به محيط زيست،  ــتانداردهاى حسابدارى مالى (س اس
ناشى مى شود. زيرا اوالً، تعميم استفاده از استانداردهاى حسابدارى مالى به سازمانهاى دولتى به ويژه 
ــتگاهها و نهادهاى عمومى غيرانتفاعى به آسانى ميسر نيست. ثانياً در استانداردهاى حسابدارى  دس
مالى هم به نحوة ثبت، پردازش و افشاى اطالعات مربوط به فعاليت هاى مالى و غيرمالى محيطزيست 
ــماره 4، «حسابدارى ذخاير، بدهى هاى  ــده است و فقط در استاندارد حسابداري ش توجه جدى نش
ــايى تعهدات احتمالى مرتبط با محيط زيست اشاره  احتمالى و دارايى هاى احتمالى» به نحوة شناس

شده است.  بطور كلى مولفه هاى مورد اشاره، فرضية 5 تحقيق حاضر را تشكيل مى دهد.
ــناخت كافى مديران از سيستم هاى اطالعاتى مورد نياز براى  2- در ارتباط با فرضية 6 ، عدم ش
حسابرسى محيط زيست (سؤال 21)، به عنوان سومين مانع اجراى حسابرسى محيط زيست تعيين 
شده است. به نظر مى رسد ريشه اين مانع و نداشتن نگاه مثبت در ميان مديران دستگاه ها نسبت به 
ــى (سؤال 22)، ناشى از عدم شناخت كافى مديران دستگاهها  بهرهمندي از نتايج اين نوع حسابرس
از نقش حسابرسى در شناسايى مشكالت محيط زيست (سؤال 23) و بهبود بازده بكارگيرى منابع و 
ــؤال 24) باشد. از سوى ديگر كافى نبودن الزام قانونى دستگاههاى دولتى  كاهش جرايم مربوطه (س
براى گزارشگرى آثار فعاليت هاى خود بر محيط زيست (سؤال 4)، نيز  بر عدم احساس نياز مديران 

براى كسب آگاهى در زمينه مورد بحث بى تاثير نيست. 
3- در ارتباط با فرضية 3 ، عدم آشنايى كافى حسابرسان با مقررات، استاندارد ها و كنوانسيون هاى 
ــنايى كافى آنان با روش ها و  ــؤال 10) و همچنين عدم آش ــت (س بين المللى مرتبط با محيط زيس
ــتن دانش و تجربة الزم در ميان حسابرسان  ــى محيط زيست (سؤال 9) بيانگر نداش فرايند حسابرس
ــى  محيط زيست است؛ به نحوى كه آموزش هاى ضمن خدمت  ــبات در زمينه حسابرس ديوان محاس
ناهماهنگ با پيشرفت هاى علمى و حرفه اى جهان (سؤال 12) و تكيه بر سابقة حسابرسان در انواع 
ديگر حسابرسى (سؤال 11) نيز نتوانسته آن را كم رنگ و جبران نمايد. آمار توصيفى تحقيق نيز بيانگر 
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اين نارسايى است؛ به طورى كه از ميان 200 نفر پاسخ دهنده، تنها 2 نفر داراى تحصيالت عالى در 
زمينه محيط زيست بودهاند. 

ــده از سوى سازمان  ــاخص هاى اعالم ش ــب نبودن معيارها و ش 4- در ارتباط با فرضية 2، مناس
حفاظت از محيط زيست براى حسابرسى محيط زيست (سؤال6) و قابل اندازه گيرى نبودن اهداف و 
خط و مشى هاى دستگاه هاى دولتى در بارة محيط زيست (سؤال 7) و مناسب نبودن معيارهاى موجود 
براي قضاوت حرفه اي حسابرسان محيط زيست (سؤال 8)، ريشه در فقدان استانداردهاى حسابرسى 
محيط زيست (سؤال 5) دارد كه به عنوان مانعى مهم در اولويت دوازدهم از سوى حسابرسان مورد 

تاكيد قرار گرفته است.
5- در ارتباط با فرضية 4، لحاظ نكردن دايرة ويژه اى براى حسابرسى محيط زيست در ساختار 
سازمانى ديوان محاسبات (سؤال 13) به عنوان نهمين مانع اجراى اين نوع حسابرسى شناخته شده 
است. ايجاد چنين دايره اى به طرز تفكر مديريت ديوان بستگى دارد. ارزيابى پاسخ دهندگان از ميزان 
اهميت اين نوع حسابرسى براى مديران عالى ديوان محاسبات (سؤال 16) پايين است. درحال حاضر 
به دليل نبود دايرة ويژه اى براى حسابرسى محيط زيست و ضعف دانش فنى الزم، مانع جدى تلقى 
ــدن ساير موارد مطرح شده در ارتباط با موانع ساختارى يا سازمانى از قبيل شرح وظايف شغلى  نش
نامناسب حسابرسان و سلسله مراتب نامناسب سازمانى (سؤال هاى 15 و 14)، طبيعى به نظر مى رسد. 
6-  در ارتباط با فرضية 1، كافى نبودن ضمانت اجرايى قوانين و مقررات و استانداردهاى مربوط 
به حفظ محيط زيست (سؤال 3) و شفاف و گويا نبودن قوانين و مقررات حفظ محيط زيست (سؤال 
2) در اصل ريشه در فقدان مقررات الزام آور براي گزارش تأثير فعاليت دستگاه هاى دولتى بر محيط 
زيست (سؤال 4) دارد. در چنين اوضاعى لحاظ نكردن اختيارات قانونى كافى براى ديوان محاسبات 
كشور در زمينة اجراى حسابرسى محيط زيست (سؤال 1) از نظر پاسخ دهندگان به عنوان آخرين 

مانع، شناسايى مى شود.
ــى محيط زيست  ــده با نتايج تحقيقات كارگروه حسابرس ــايى ش بخش عمده اى از موانع شناس
اينتوساى كه طى سالهاى 1993 تا 2009 از طريق نظرسنجى از ديوان محاسبات كشورهاى مختلف 
صورت گرفته است، مطابقت دارد. در مطالعه سال 2009 كارگروه ياد شده نيز همانند مطالعات قبلى، 
موانع اجراى حسابرسى محيط زيست كه ازسوي ديوان محاسبات 106 كشور مطرح شده به ترتيب 

اولويت به اين شرح است:
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1– نقص در سيستم هاى تهيه و  گزارش اطالعات مربوط به محيط زيست، 2- نبود اطالعات كافى 
از وضعيت محيط زيست، 3- فقدان دانش و تجربة كافى حسابرسان ديوان محاسبات كشورهاى مورد 
مطالعه در زمينة اجراى حسابرسى محيط زيست، 4- عدم اتخاذ تدابير مشخص توسط دستگاه هاى 
ــده دربارة محيط  ــت، مثل قابل اندازه گيرى نبودن اهداف تعيين ش دولتى دربارة حفظ محيط زيس
زيست، 5- نبود استانداردهاي مناسب دربارة حفظ محيط زيست و 6- محدوديت اختيارات قانونى 

ديوان محاسبات در راستاى اجراى حسابرسى محيط زيست.

7.  پيشنهادها
با توجه به نتايج حاصل از پژوهش پيشنهادهايى به شرح زير ارايه مى گردد:

ــتن چارچوب مناسب براى گزارشگرى مالى و غير مالى دستگاه هاى دولتى  1- از آنجا كه نداش
ــده است، تدوين استانداردهاى  ــى محيط زيست شناخته ش به عنوان يكى از موانع اصلى حسابرس
حسابدارى و گزارشگرى بخش عمومى ضرورت تام دارد. بنابراين با توجه به اين كه ديوان محاسبات 
كشور و سازمان حسابرسى در حال تدوين چارچوب نظرى گزارشگرى مالى نهادهاى بخش عمومى 
هستند، پيشنهاد مى گردد تدوين استانداردهاى متناسب با حسابدارى محيط زيست را مورد توجه 

قرار دهند. 
ــتگاه هاى دولتى با نقش و اهميت حسابرسى محيط زيست،  ــنا كردن مديران دس 2- براى آش
پيشنهاد مى شود ديوان محاسبات، سازمان حسابرسى، سازمان حفاظت از محيط زيست كشور، شوراى 
عالى محيط زيست، وزارت صنايع و معادن و مراكز علمى از قبيل دانشگاهها با برگزارى گردهمايى هاى 
ــاركت و حضور مديران دستگاه هاى دولتى به معرفى حسابرسى محيط زيست و مزاياى  علمى با مش

آن اقدام كنند. 
ــت و دستورالعمل حسابرسى مربوطه توسط  ــتانداردهاى حسابرسى محيط زيس 3 - تدوين اس

مراجع ذى ربط از جمله ديوان محاسبات كشور و سازمان حسابرسى، امرى ضرورى است. 
ــت  ــب براى ارزيابى طرح ها و فعاليت هاى زيس ــكالت نبود معيار مناس 4- براى فايق آمدن بر مش
محيطى دستگاهها، پيشنهاد مى شود دستگاههاى دولتى با همكارى سازمان حفاظت از محيط زيست 
و دستگاههاى نظارتى سه قوه، نسبت به بازنگرى و تكميل شاخص هاى الزم اقدام نمايند. براى حل اين 
مشكل در كوتاه مدت توصيه مى گردد از شاخص هاى سازمان هاى بين المللى محيط زيست استفاده شود. 
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ــان، پيشنهاد مى شود در  5- براى فايق آمدن بر مانع نبود دانش و تجربة الزم در ميان حسابرس
قدم اول ديوان محاسبات هنگام استخدام حسابرسان، داشتن شرايط الزم از جمله دانش و تجربه در 
ــى محيط زيست را مورد توجه قرار دهد. دوم، ديوان با همكارى مراجع حرفه اى ذى نفع از  حسابرس
جمله سازمان حسابرسى نسبت به ترجمه و انتشار منابع علمى و حرفهاى در زمينه حسابرسى محيط 
زيست و توسعه پايدار اهتمام بيشترى معمول دارند. سوم، تحقيق دربارة گنجاندن واحدهاى درسى 
ــى محيط زيست در مجموعه عناوين درسى رشته هاى مديريت و حسابدارى و حسابرسى  حسابرس

دانشگاه هاى كشور هم مى تواند راهگشا باشد.
ــاختار سازمانى ديوان محاسبات كشور و بازبينى  ــى محيطزيست در س 6- ايجاد دايره حسابرس
سلسله مراتب سازمانى آن و نيز اصالح شرح وظايف شغلى حسابرسان از ديگر مواردى است كه ديوان 

محاسبات براى غلبه بر موانع اجراى حسابرسى محيط زيست بايد به آنها توجه نمايد. 
7- محدوديت اختيار قانونى ديوان محاسبات در آخرين اولويت از موانع حسابرسى محيط زيست 
شناسايى شده است. اصالح قانون ديوان محاسبات كشور از حيث اعطاى اختيار شفاف براى اجراى 

حسابرسى محيط زيست و توسعه آن نيز قابل تامل بوده و نيازمند بررسى هاى حقوقى بيشتر است.
ــتن قانون است، پيشنهاد  ــتلزم داش ــور كه انجام هر كارى مس 8- با توجه به فضاى حقوقى كش
ــت محيطى  ــتگاه هاى دولتى ملزم به گزارش آثار زيس ــا وضع قانونى در اين زمينه، دس ــردد ب مى گ
فعاليت هاى خود باشند. اصالح قوانين و مقررات زيست محيطى و يا وضع قوانين و مقررات ساده و 
ــوى مراجع قانونگذارى و تمهيد ضمانت اجرايى الزم براى آنها نيز مى تواند به گسترش  ــن از س روش

حسابرسى محيط زيست كمك كند.

پي نوشت ها:
 

1- International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI)
2- Statistical  Package  for Social  sciences
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