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 چکيده
 در مدیریت هایگیریتصمیم بر توجهی قابل میزان به کشور یک صادیاقت سیستم  

 عیینت نقش زمینه این در تصمیم که اتخاذ است بدیهی. دارد بستگی اقتصادی واحدهای

 و دهشتعیین هایفعالیت بودن بخشثمر و اقتصادی درآمدهای تحقق میزان در ایکننده

. دارد ورکش انتفاعیغیر و انتفاعی مؤسسات خدماتی و تولیدی امکانات از استفاده بهینه

 زا ناکارآمد گیریبهره و دولتی هایبخش در سازمانی نامناسب الگوی وجود به توجه با

 از و مجزا مستقل نهاد یا سازمان یک وجود عدم همچنین و فیزیکی منابع و کارکنان

 سیستم ساختار در مختلف هایبخش هماهنگی از اطمینان منظور به دولتی، بخش

 صرفه و بخشیاثر کارآیی، با شدهاهداف تعیین سوی به هدفمند حرکت و اقتصادی

ارزیابی  برای آن از و حمایت تقویت و منسجم کنترلی سیستم یک ایجاد مناسب، اقتصادی

 تواندمی کنترلی سیستم این. رسدمی نظربه ضروری عمومی، بخش در مدیریت عملکرد

 و مناسب استانداردهای و ضوابط با آن و تطابق آمده بدست یواقع نتایج از استفاده با

انجام  برای و آورده عملبه را الزم هایبررسی شده،تعیین پیش از اهداف بر مبتنی

 عملکرد حسابرسی کلی طوربه. نماید ارائه را مناسب راهکارهای موقع،به اصالحات

 در آن، از مشخص بخش یک یا یک سازمان هایفعالیت هدفمند بررسی شامل مدیریت

 .است حسابرسی معیارهای گرفتن نظر در با انتظار مورد اهداف به دستیابی

کارایی  _صرفه اقتصادی  _اثربخشی  _ عملکرد مدیریت ارزیابی :يديکل واژگان

 .حسابرسی معیارهای _

 
 

 
 

 

ی 
دار

ساب
 ح

ت و
یری

مد
در 

ی 
رد

ارب
 ک

ی
 ها

ش
وه

پژ
م(

دو
ل 

سا
(

 

ره
ما

ش
6 

ن  
ستا

 تاب
 /

69
36

 
ص

 /
726-

636
 

   سيد ابوالفضل برهانی سبزوار

 دختران فنی آموزشکده ای،حرفه و فنی دانشگاه برنامه، و طرح گروه برنامه، و طرح مسئول کارشناس

 ایران نیشابور، نیشابور،

 

 نویسنده مسئول:نام 
   سيد ابوالفضل برهانی سبزوار

 حسابرسی عملکرد مدیریت
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 مقدمه
اند یا های خود صحیح عمل کردهگیرید بدانند که آیا مدیران اجرایی در تصمیمخواهنصاحبان سهام و یا نمایندگان آنها همواره می 

افزایش کارآیی و رعایت صرفه اقتصادی انجام شده  ،اند از امکانات موجود حداکثر استفاده را کنند یا خیر؟ آیا در مؤسساتخیر؟ و آیا توانسته

، 1ادیای بر ارزیابی صرفه اقتصو ابعاد گوناگون است، مدیریت سازمانی تأکید فزایندههای متعدد در محیط اقتصادی که دارای نظام هامروز است؟

 .رودکار میعنوان ابزاری برای این ارزیابی بهعملیات سازمانی دارد. حسابرسی عملکرد به( E’s3) 3بخشیو اثر 2کارآیی

ی عملکرد به هدایت صحیح امور در مسیر پیشرفت کار و در های رقابتی ضروری است تا مدیران با استفاده از فرایند ارزیابدر محیط

های ای آگاهانه بپردازند. با توجه به تغییرات و تحوالت سریع و افزایش توان و قابلیتنظر سازمان به شیوههای موردجهت اهداف و استراتژی

عنوان معیار تواند بهکاری سازمان و مجموع آن می میزان مطلوبیت عملکرد تک تک اجزای ،ها در جهان امروزسازمان ها ورقابتی شرکت

های توانند به سنجش ارزیابی وضعیت موجود طرحسنجش موفقیت یک سازمان برای مدیران بسیار حائز اهمیت باشد و با استفاده از آنها می

موجب  ،کارآیی آنها اقدام کنند. گسترش رقابتاستراتژیک سازمان و بررسی عملکرد اجزای کاری آن پرداخته و برای ارتقا و بهبود اثربخشی و 

ند ادست آوردن موقعیت مناسب در بازار و حفظ آن تمرکز یابد. مدیران دریافتههای نوین در بهشده تا مدیریت ارشد در بسیاری از سازمان

 کند وکس اهداف سازمان حرکت میرود برای پیشبـرد عملیات مفید واقع شود در جهت عهای سازمانی کـه انتظار میبسیاری از سیستم

 .شودماندگی میموجب عقب

 

 مبانی نظري -1
های مالی، برای تعیین آوری و ارزیابی بیطرفانه شواهد و مدارک مربوط به وقایع و فعالیتمند در جمعیندی نظامااگر حسابرسی را فر

ثری در توانند نقش مؤذینفع بدانیم، مؤسسات عالی حسابرسی می شده و گزارش نتایج به افراددرجه انطباق آنها با معیارهای از پیش تعیین

های ارتقاء سطح پاسخگویی و شفافیت ایفا نمایند. در حقیقت مسئولیت پاسخگویی در بخش دولتی براین پایه استوار است که در حکومت

فتاده، بدانند. میزان مسئولیت مزبور براساس منابع و یا مردمی شهروندان و نمایندگان قانونی آنها حق دارند حقایق را به همان نحو که اتفاق ا

 شود:شود. این پاسخگویی در سطوح زیر متبلور میگیری میای اندازهشدههر معیار از پیش تعیین

 پاسخگویی در برابر الزامات قانونی و مصرف اعتبارات طبق بودجه مصوب -1

 ی و اثربخشی(پاسخگویی در قبال عملکرد )میزان کارایی، صرفه اقتصاد -2

 های میان مدت توسعه و میزان دستیابی به آنهاپاسخگویی در قبال برنامه -3

 های بلندمدت و کلی نظامها و سیاستپاسخگویی در قبال خط مشی -4

ها و اختیارات قانونی معین انجام حسابرسی دولتی در ایران توسط حسابرسان مستقل حکومتی در دیوان محاسبات کشور باصالحیت

مالی، حسابرسی رعایت،  یرد. هدف دیوان محاسبات جمهوری اسالمی ایران، استفاده از فنون و ابزارهای در اختیار )چون حسابرسیپذمی

 ایجاد شفافیت مالی و ارتقاء پاسخگوییمنظور حسابرسی عملکرد مدیریت، گزارش تفریغ بودجه و استانداردهای حسابداری و حسابرسی(، به

 باشد.میهای دولتی در بخش

همانند بسیاری از کشورها، راهبرد حسابرسی در دیوان محاسبات جمهوری اسالمی ایران تقویت پاسخگویی و شفافیت نظام مالی دولت 

 کوشد اطمینان و اعتماد عمومیباشد تا از این طریق فضای اجرائی کشور را تا حد ممکن از فساد پاک نماید. حسابرسی دولتی در ایران میمی

 موقع، صحیح و اصولی را ایجاد نماید.قش سازنده نظارت بهاز ن

نظارت عبارتست از: فعالیتی منظم، متضمن انطباق نتایج مورد انتظار در قالب استانداردهای انجام عملیات معین، طراحی سیستم 

شده و تشخیص اهمیت آنها و انجام اهدهشده، ارزیابی اختالفات و انحرافات مششده و انجام بینیدریافت اطالعات، مقایسه عملیات پیش

 (.1331ریزی کشور، اصالحات الزم برای تحقق هدفها )ماهنامه سازمان مدیریت و برنامه

 بهتر و رهبری هدایت برای مدیران، به رساندن یاری هدف با که هستند ابزارهایی جمله از آن با مرتبط خدمات و عملکرد حسابرسی

 را دیرانم عملی، ارائه پیشنهادهای و اقتصادی هایبنگاه در اقتصادی صرفه و کارایی اثربخشی، ارزیابی با تا ،گرفته شکل اقتصادی واحدهای

 تالش همواره پیشتاز و مسئول مدیران امروز دنیای در .است مدیریت اختیار در ابزارهای کیفی ارزیابی شامل و کند کمک بنگاه اداره در

 سلطم و نیرومند خود روی پیش هایموضوع برابر در تا دست آورندبه را الزم اطمینان خود وظایف بر عینی یارزیاب و دقیق نظارت از کنندمی

 ارجخ متخصصان و کارشناسان خدمات از گیریبهره در نباید آنان هیچگاه بنابراین،. دهند انجام موقعبه و درست را خود کارهای و بمانند باقی

                                                           
1  - Economic efficiency 

2  - Effectiveness 

3- Effectiveness 
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 دست تریروزافزون هایموفقیت به خدمات این از استفاده با تا باشد تردید داشته آن حلراه ارائه و التمشک تعیین برای خود سازمان از

 (.1331یابند)مهدوی خو و همکاران، 

عنوان معیاری مناسب برای ارزیابی کارایی، های سنتی در پاسخگویی کامل به نیازها، بهدلیل ناتوانی حسابرسیحسابرسی عملکرد به

های منظور بررسی هدفمند و سیستماتیک برای تهیه یک ارزیابی مستقل از عملکرد و فعالیتها، بهو صرفه اقتصادی فعالیت اثربخشی

 (1334باشد)خدامی پور و کفاش، گیری واحدها میهای دولتی جهت بهبود پاسخگویی عمومی و نیز سهولت تصمیمسازمان

های سیستم خصوص در بخش دولتی ضرورت دارد که مدیران نسبت به استقرارها بهر سازمانمدیریت د ءتوجه به اهمیت بهبود در ارتقابا

تا سجامع کنترل مدیریت اهتمام ورزند و آن را از لحاظ ارزیابی مستمر کارآیی، صرفه اقتصادی و اثربخشی مورد بازنگری قرار دهند. در این را

ه ای را ایفاء کنند. در نتیجها نقش مهم و ارزندهدر جهت بهبود و تقویت این سیستمتوانند مشابه حسابرسان مالی می ،حسابرسان مدیریت

ریزی و عملـکرد ارگانها بر اساس بیان آشکار اهداف و نتایج مورد انتظار مورد شود که با برنامههنگامی ایجاد می، خواهی مطلوب بخشحساب

های حی از رعایت صرفه اقتصـادی، کارآیی و اثربخشی در عملـکرد تمامی سازمانرسیدگی قرار گیرد، بنابراین حسابرسی عملکرد بیان واض

 .بزرگ و کوچک است

های باشد. زیرا در برخی موارد مشاهده شده که در اجرای برنامهنظارت مالی در بخش دولتی، امری الزم و انکارناپذیر است، اما کافی نمی

ها ینهبینی شده، منطبق نبوده و یا اینکه هزها پیشمقررات انجام پذیرفته، اما نتایج با آنچه در برنامهها مطابق با شرایط و قوانین و دولت، هزینه

 (1331ای در بر نداشته است )عبداللهی، جز اتالف منابع نتیجه

 و روابط شدن ترپیچیده و هاسازمان توسعه .است بوده حسابرسی حرفه در چشمگیری پیشرفت شاهد اخیر هایدهه در جهان

 انجام هب نیاز حسابرسی و بیشتر چههر رشد موجب دیگر، سوی از نادر و محدود منابع از بهینه لزوم استفاده و سو یک از فناوری هایپیشرفت

 را رسیابحس حرفه پویایی توسعه ها،دستگاه در حاضر اقتصادی به شرایط توجه با آگاه، مدیریت به فزاینده نیاز سویی از. است شده آن جامع

 مورد زنی را مدیریت عملکرد ابعاد مختلف مالی حسابرسی ضوابط و اصول چارچوب در مالی هایصورت به رسیدگی بر تا عالوه کندمی ایجاب

 هاییریگتصمیم کیفیت ارزیابی به مختلف هایزمینه در متخصصان خدمات از استفاده حسابرسان ضمن است الزم رواین از. دهد قرار بررسی

 موجب مروزا دنیای در تفکر این. دهند ارائه مدیریت عملکرد هرچه بیشتر بهبود برای را خود اصالحی پیشنهادهای و نتایج و بپردازند یریتمد

 (.1331فرزانه، )است گردیده مدیریت عملکرد حسابرسی عنوان تحت حسابرسی از نگرش جدیدی پیدایش

 و الیم حسابرسی اقتصادی، صرفه حسابرسی حسابرسی کارآیی، اثربخشی، رسیحساب: باشدمی شاخه پنج دارای عملکرد حسابرسی

 ولینمسئ و سوی مدیران از کافی تقاضای اخیر، هایسال در اجرایی هایدستگاه از برخی جانب از ایتبلیغات حرفه وجود با. رعایت حسابرسی

 جدی موانع با عمل در آن انجام که رسدمی نظربه و نداشته جودو عملکرد مدیریت حسابرسی انجام بر مبنی ایران در اجرایی هایدستگاه

 بهبود را دولتی مؤسسات و هادر سازمان تواند اعتمادمی اوالً: دارد وجود دولتی بخش در عملکرد حسابرسی برای عمده دلیل دو .روبروست

 بین طتحکیم رواب و دولت شایستگی به مردم اطمینان ودبهب به این کنند عمل اثربخش طوردولتی به هایاگر سازمان که است واضح. بخشد

 شده هارائ اهداف به دستیابی پیشقدمی از و. دهدمی افزایش دولتی را مدیریت اثربخشی و کارآیی دوماً. کندمی کمک شهروندانشان و هادولت

 برای ارزش و منابع از بهتر استفاده بر که طوریبه اهداف آن با رابطه در عملکرد یا بازده گیریاندازه و آنها، سنجش ابزار برای کند،می حمایت

 (.1331)برادران حسن زاده و همکاران،  شوند نائل پول

 پیگیری بر نتایج، تمرکز به را جامعه مدنی و دولتی بخش که دموکراتیک هستند نظارت االجرای الزم هایپایه شفافیت، و پاسخگویی

های مسئول در برابر عملکرد کند. پاسخگویی به افراد و سازمانگزارش آن وادار می و برعملکرد نظارت ،ثرؤم استراتژی توسعه روشن، اهداف

یابی شفافیت شامل تسهیل دست. باشدمیاشاره دارد و شامل پاسخگویی مالی، پاسخگویی اداری، پاسخگویی سیاسی و پاسخگویی اجتماعی 

 (UNDP ،2114 4گیری است )برنامه توسعه ملل متحدی تصمیمشهروندان به اطالعات و درک آنها از سازوکارها

 بررسی .باشدمی اهداف سویبه آن هدایت و سازمان هایسیستم از بسیاری اصالح برای مفید ابزار یک عملکرد حسابرسی اساس این بر 

 فهصر رعایت بیشتر به توجه برای رانمدی هدایت موضوع که دهدمی نشان عملکرد حسابرسی خدمات دریافت برای روزافزون درخواست علل

 ماده وجبم به نیز در ایران. است نموده فراهم حسابرسی نوع این انجام برای را مناسبی بستر اقتصادی واحدهای اثربخشی و کارآیی اقتصادی،

 دولت توسط آن فهرست که خدمات کشوری مدیریت قانون 41 ماده موضوع دولتی هایشرکت کلیه کشور، توسعه پنجم برنامه قانون 213

 و سابرسیح سازمان طریق از برنامه پایان تا حداقل یکبار و برنامه دوم سال از مکلفند بورس در شدهپذیرفته هایشرکت نیز و شودمی تعیین

 و هاتشرک فعالیت اثربخشی و کارآیی اقتصادی، افزایش صرفه جهت در مورد حسب ایران حسابداران جامعه عضو حسابرسی مؤسسات یا

 مالی دادروی انجام چرایی عملیاتی حسابرسی نمایند. سرآغاز عملیات اقدام حسابرسی انجام به نسبت مالی هایگزارش اعتماد قابلیت افزایش

                                                           
4 - United Nation Development Program 
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 مدیریت یعنی. است مدیریت عملکرد بودن بخشرضایت از حصول اطمینان خصوص در حاضر رویداد از بهتر رویدادی انجام دادن احتمال و

 به دستیابی جهت در ممکن حالت کارآترین و تریناقتصادی در است، داده شده قرار اختیارش در امین عنوانبه که منابعی از حد چه تا

 نظریوتهک هرگونه بدون و نگرآینده نگرشی آورنده وجودبه تا است درصدد حسابرسی عملکرد. است کردهمی استفاده عملیات نتایج مؤثرترین

 هایسیستم و هانظام در را هاعلت بلکه نکرده، جستجو افراد و مدیران در صرفاً را نقایص و هاها، ضعفنارسایی علل و شدبا نگریسطحی و

 (.1331نماید)حیدری نژاد و همکاران،  جستجو مدیریت کنترلی
 

 حسابرسی عملکردتعریف  -2

ف حسابرسی عملکرد وجود ندارد. یکی از دالیل مهم در نوشتارهای حسابرسی عملکرد، نظر و عقیده صریح و روشنی درخصوص تعری

، 5طور متفاوتی توسعه یافته است )دریسن و مالن کمپ باشد که این نوع حسابرسی در کشورهای مختلف بهآن ناشی از این حقیقت می

 باشد:های صورت گرفته برای حسابرسی عملکرد میهایی از تعریفهای زیر نمونه. تعریف(1333

خشی شود، بررسی کل یا بعنوان حسابرسی مدیریت شناخته میکنند که حسابرسی عملیاتی اغلب به(، بیان می1331) 1کیگراسچینر و 

 منظور ارزیابی کارایی و اثربخشی عملیات آن است.از سازمان به

عنوان بررسی را به (، حسابرسی عملیاتی1311) انجمن حسابرسی عملیاتی و حسابرسی مدیریت انجمن حسابداران رسمی آمریکا

بهبود  هایهای مشخصی نظیر ارزیابی عملکرد، شناسایی فرصتسیستماتیک یک سازمان یا بخش خاصی از آن، از حیث دستیابی به هدف

 ها و اقدامات بیشتر تعریف کرده عملیات و نیز ارائه پیشنهاد برای بهبود عملیات یا لزوم انجام بررسی

 عنوان هتوان بها را میشود اما اینبه سه عنصر کارایی، صرفه اقتصادی و اثربخشی اشاره نمیاست. در این تعریف مستقیما 

 نظر گرفت.های بهبود عملیات درهایی از فرصتشاخص

نتایج  گزارش و اهآن عمل نحوه سنجش منظوربه سازمان از خاصی یهاقسمت بررسی از عبارتست(، 1331ارباب سلیمانی و نفری )

پردازد. های مختلف سازمان میهمراه پیشنهادات به افراد ذینفع. این نوع حسابرسی معموال به اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی بخش هایافته

های مالی و باشد نسبت به حسابرسی صورتحسابرسی عملکرد از آنجا که دارای استانداردهای مشخص یا الزامات قانونی الزم االجرا نمی

 .مستلزم کاربرد قضاوت بیشتری است حسابرسی رعایت

است. برخی از اصطالحات رایج عبارتند از: های اخیر اصطالحات زیادی برای حسابرسی عملکرد و توصیف آن استفاده شدهدر سال

برسی حسا، 12، حسابرسی کارایی11، حسابرسی عملیات11، حسابرسی مدیریت3هزینه –، حسابرسی فایده 3، حسابرسی جامع1حسابرسی عملکرد

های و ... . قطع به یقین تفاوت 13، ارزیابی برنامه11، حسابرسی برنامه11، حسابرسی پروژه15، ارزیابی عملکرد14، حسابرسی پیشگیرانه13اثربخشی

 های این مفاهیم وجود دارد. اما همه این اصطالحات در دو اصل اساسی مشترک هستند:جزئی در معنای دقیق، دامنه و روش

که  دیابنلیات باید در مسیری شکل گیرند که باعث بهترین استفاده ممکن از وجوه شوند. مدیران باید اطمینان اول، معامالت و عم

 .ستتوجه به صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی گرفته شده اهایشان عالوه بر قانونی و اخالقی بودن، باتصمیم

ع را برای منابشده به آنها باشند. مدیران اختیارات قانونی مدیریت واگذاربایست پاسخگوی مدیریت معقول و مؤثر منابع دوم، مدیران می

خگو شده، پاسهای انجامرود تا در برابر استفاده از منابع و فعالیتارائه خدمات و انجام وظایف محوله، در اختیار دارند. در مقابل از آنان انتظار می

شده توسط مدیران، درست و منصفانه است. در زمینه حسابرسی مالی، های ارائهکه گزارش آورندباشند. حسابرسان این اطمینان را بوجود می

رش شده نیز گستهای عملیاتی ارائهشود. اما در زمینه حسابرسی عملکرد این اطمینان به گزارشهای مالی ارائه میاین اطمینان در حد گزارش

 (.1331یابد )اکرم خان، می
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9 - Value-for-money auditing 

10 - Management auditing 

11 - Operations auditing 

12 - Efficiency auditing 

13 - Effectiveness auditing 

14 - Preventive auditing 

15 - Performance evaluation 

16 - Project auditing 

17 - Program auditing 

18 - Program evaluation 

http://www.joas.ir/


 663 -672، ص 6936، تابستان6پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 صادي، کارایی و اثربخشیتعریف مفاهيم صرفه اقت -3

 صرفه اقتصادي -1-3
باشد. )کمتر هزینه نمودن( نظر میهای تحصیل منابع مورد نیاز با حفظ کیفیت مورداقتصادی به معنای حداقل کردن هزینه صرفه

ه )داده شدهای انتخاب شده یا تجهیزات تأمیننماید: آیا روشهای ذیل را ارائه میاز قبیل پرسش هاییسابرسی صرفه اقتصادی پاسخ سؤالح

ترین روش استفاده از وجوهات عمومی بوده است؟ آیا منابع فیزیکی یا مالی و انسانی با رعایت با کمترین هزینه کسب و متضمن اقتصادی 13ها(

 (1333صرفه اقتصادی تحصیل شده است یا خیر؟ )بنی فاطمی، 

 

 کارایی-2-3
ه منابع ب کارایی عبارتست از نسبت نتایج بدست آمده از عملیات )ستانده(ی عملیاتی سازمان حسابرسی، حسابرس طبق تعریف کمیته

های بهینه، حداکثر بازده )ستانده( را با صرف حداقل منابع )داده( تأمین شده )داده(. عملیات کارا عملیاتی است که با استفاده از روشمصرف

 از:نماید. طبق تعریف، کارایی عبارتست 

 ها با حداقل هزینه ممکن.دستیابی به هدف -

 .(1331هایی که از حداقل امکانات، حداکثر بازده را بدست آورد )فاوچی، ها از طریق بکار گرفتن شیوهچگونگی رسیدن به هدف -

 

 اثربخشی -3-3
گیرد که در اثربخشی مورد ارزیابی قرار میباشد )خردمندانه هزینه کردن( البته اهدافی شده میاثربخشی میزان دستیابی به اهداف تعیین

های، نتایج و آثار فعالیت مورد رسیدگی گردد. حسابرسی عملکرد در بررسی اثربخشی، شامل تواند شامل ستاندهگستره وسیعی داشته و می

ه اهداف اولیه و نهایی حاصل گردیده است های دولت و یا هریک از اجزاء آن، یعنی اطمینان از این کها و برنامهگذاریارزیابی اثربخشی سرمایه

 (.1332)بنی فاطمی، 

 

 عملکرد حسابرسی مزایاي  -4

 باشد:باشد که تعدادی از آنها به شرح زیر میعملکرد دارای مزایای بسیاری برای جامعه می حسابرسی

 .است ندهماباقی نشده تعریف تاکنون که سازمان هایروش و هاسیاست ها،هدف از دسته آن شناسایی -

 .سازمان هایهدف به توجه با عملیات ارزیابی معیارهای شناسایی -

 .عملیات بیطرفانه و مستقل ارزیابی -

 .مربوط مقررات و قوانین یا و سازمان هایروش ها،سیاست ها،هدف رعایت میزان ارزیابی -

 (.اطالعاتی ایهسیستم شامل) مدیریت کنترل و ریزیبرنامه هایسیستم اثربخشی ارزیابی -

 .بودن مربوط و اعتماد قابلیت منظر از مدیریت هایگزارش کیفیت ارزیابی -

 .آنها ایجاد عوامل و ضعف نقاط اشکاالت، ،(بالقوه و فعلی) هامحدودیت شناسایی -

 .هاهزینه کاهش و درآمدها افزایش سودآوری، بهبود منظوربه بالقوه هایفرصت و هاتوانایی شناسایی -

 (.سازمانی درون ارتباطات شامل) سازمانی ساختار هاینارسایی شناسایی -

  جایگزین. راهکارهای شناسایی -

و  مالی سیحسابر که است عملیاتی پاسخگویی مسئولیت ارزیابی نیازهای به پاسخ عملکرد حسابرسی مزیت مهمترین اینکه نهایتاً و

 (.1331کر بیگی، باشد)حیدری نژاد و شنمی آن انجام به قادر رعایت

ی و عملکرد مدیریت را مورد بررس آفرین را مشخص کندهای زیادی وجود دارد که حسابرس بتواند با آگاهی بیشتر نواحی مشکلتکنیک

 م:کنیکه در اینجا به تعدادی از آنها اشاره می قرار دهد

تواند ت چگونه انجام شود و نحوه کنترل آن چگونه است میآید و یک فعالیدست میها: اینکه اطالعات از چه طریق بهبررسی فعالیت -1

  ند.موارد غیرقابل کنترل یا مستعد آن را مشخص ک

دست آوردن اطالعات از آنها استفاده طور منظم برای بههای داخلی که خود مدیریت بههای مدیریتی: مرور گزارشمرور گزارش -2

 .شرایط و انجام کارها در اختیار حسابرسان قرار دهد آفرین و ضعیف وباره نواحی مشکلتواند اطالعات با ارزشی درکند، نیز میمی

                                                           
19 - Inputs 
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مرور گزارش بازرسان و حسابرسان داخلی: حسابرس در اینگونه موارد باید به دالیل وقایعی که نکات ضعیف در سیستم مدیریتی را  -3

 .است، توجه کندکند و به مدیریت عالی جهت رفع آن ارجاع نشده برایش آشکار می

تواند یک روش مفید برای مشخص کردن عدم کارآیی یا مشکالتی های سازمانی میهای فیزیکی فعالیتبازرسی فیزیکی: بازرسی -4

 (.2115، 21)اسمیت و همکارانباشد که مورد توجه حسابرس است

تواند تعقیب تعدادی از ها میدرباره روشدست آمدن بینش عملی های مفید جهت بهبررسی و پیگیری رویدادها: یکی از راه -5

 د.طور کامل و از ابتدا تا انتها باشرویدادهای سازمان به

دست آورد و میزان موفقیت در دستیابی تواند اطالعات با ارزشی از طریق مصاحبه با کارکنان بهمصاحبه با کارکنان: حسابرس می -1

 (.1313)حسینی عراقی، مطرح شده توسط او بستگی دارد هایو سؤال ین زمینه به شهرت حسابرسبه اطالعات مفید در ا

 

 پژوهشپيشينه  -5
 شود:در ذیل به برخی از آنها اشاره میصورت گرفته است که متنوعی  هایپژوهشدر راستای موضوع، 

قاء دنبال ارتلکرد بهبه این نتیجه رسیده است که حسابرسی عم "حسابرسی عملکرد"(، با انجام پژوهشی تحت عنوان 1313نقیبی )

 هایوری نظامگانه، صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی است و برای حصول اطمینان از ارتقای بهرههای سهوری از طریق ارتقاء مؤلفهبهره

 شود.های مختلف ایجاد میکنترل مدیریت در سازمان

 های دولتی ایرانلزامی شدن حسابرسی عملکرد در دستگاههای پیش روی اچالشبه بررسی  1333در سال  دکتر محمد ایمانی برندق

وسیله حسابرسی عملکرد انجام های دولتی بهسهم بزرگی از ارزیابی عملکرد و ارائه راهکار و پیشنهادها برای حل مشکالت دستگاهپرداخت. 

الش توافق وجود ندارد اما با در نظر گرفتن مجموع ترین چهای آزمودنی درباره با اهمیتدهد که بین گروهنتایج پژوهش نشان می. پذیر است

ود. در شترین چالش تلقی میبا اهمیت« های دولتیاستفاده نکردن از مبنای تعهدی در حسابداری دستگاه»امتیازات براساس دیدگاه آنان 

را  «الل فکری و رفتاری حسابرسان عملکردنداشتن استق »ها طوری که بیشتر گروهترین چالش، توافق نسبی وجود دارد؛ بهزمینه کم اهمیت

نداشتن استقالل فکری و رفتاری حسابرسان »دانند و براساس مجموع امتیازات نیز ترین چالش در اجرای حسابرسی عملکرد میکم اهمیت

های دولتی ایران ههای پیش روی حسابرسی عملکرد در دستگاترین چالشمهم ت.ها استرین چالش از نظر آزمودنیکم اهمیت« عملکرد

های سنتی، نظام بندی به روشاستفاده نکردن از مبنای تعهدی، کافی نبودن قوانین و مقررات در این حوزه، اصرار مدیران دولتی بر پای

وی متخصص، خواهی عمومی، کمبود نیرگذاران و مجریان امور، نبود فرهنگ پاسخها بین قانونها و ارزشریزی نامناسب، تضاد اولویتبودجه

 . ای خصوصی قدرتمند و تاثیرگذار استهای حرفهنداشتن تشکل نبود معیار و استاندارد مناسب برای حسابرسی عملکرد و وجود

سیستم اقتصادی یک کشور به میزان قابل توجهی به پرداخت.  حسابرسی عملکرد و عملیاتیبه بررسی (، 1334)افشین نخبه فالح

ای در میزان درآمدهای کنندهها نقش تعیینگیریواحدهای اقتصادی بستگی دارد. بدیهی است این تصمیم های مدیریت درگیریتصمیم

شده و استفاده بهینه از امکانات تولیدی و خدماتی مؤسسات انتفاعی و غیرانتفاعی کشور دارند.  های تعییناقتصادی و ثمربخش بودن فعالیت

یا  اندهای خود صحیح عمل کردهگیریخواهند بدانند که آیا مدیران اجرایی در تصمیمگان آنها همواره میصاحبان سهام و یا نمایند لذا اصوالً

یی و رعایت صرفه اقتصادی انجام شده آاند از امکانات موجود حداکثر استفاده را کنند یا خیر؟ آیا در مؤسسات افزایش کارخیر؟ و آیا توانسته

  است؟

های حسابرسی، بدین معنی گیری نمود هدفنتیجه "ایجاد معیار در حسابرسی عملکرد"شی تحت عنوان در پژوه(، 2115) 21آسوسای

باشند با آنهایی که مربوط به کارایی هستند متفاوتند. بخشی از که معیارهای متناسب برای موضوعاتی که در ارتباط با صرفه اقتصادی می

گیرد. معیارهایی که برای مدیریت منابع انسانی ظارتی سازمانی، مورد بازرسی قرار میسازمان نظیر مدیریت کنترل سامانه یا واحدهای ن

شوند، متفاوتند. در واقع معیارهای قابل قبول، آنهایی هستند متناسب هستند با معیارهایی که برای مدیریت سرمایه و مخارج جاری مربوط می

شدن باشند. باال رفتن درجه پسند یک معیار باعث بیشترمیکنندگان عمومی ادهشونده، قانونگذار و استفکه مورد پذیرش واحد حسابرسی

 گردد.کارایی حسابرسی عملکرد می

 لیداخ هایکنترل زمینه در بررسی مورد موافقت واحد بر عملیاتی حسابرسی شدن تکرار اثر" عنوان تحت یپژوهش(، 1315) 22بارفیلد

 سابرسح نسبت به بررسی مورد واحد اطمینان عدم حسابرسی تکرار در افزایش با آیا که را فرضیهاین  پژوهش نتایج. داد انجام "پیشنهادی

 هایرلکنت طبق توانندنمی بررسی مورد هایسازمان که دفعاتی که میزان بود این او پژوهش دیگر فرضیه کرد. رد خیر؟ یا یابدمی افزایش
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 زمانی در هارویه بهبود دهندهنشان این فرضیه، آزمون از حاصل هاییافته. دارد سعک نسبت حسابرسی دفعات میزان با عمل کنند داخلی

 فرضیه طرح شده در مطرح هایسازمان رفتاری الگوی در انعکاس برای بهبود این میزان اما. شودانجام می مداوم طوربه که حسابرسی است

 .بود کم بسیار بارفیلد

انجام دادند و به این نتیجه  "سازی بودجه ریزی عملیاتیاهداف و موفقیت پیاده"عنوان  (، پژوهشی با2115) 23جوردن و هاکبارت

به بررسی  سپسباشد. و ای مدیران میریزی عملیاتی، بهبود مسئولیت پاسخگویی برنامهرسیدند که هدف اصلی دولت از اجرای سیستم بودجه

ریزی عملیاتی پرداختند که در این حالت هم میزان موفقت در دستیابی به هدف های برقراری سیستم بودجهمیزان موفقیت دستیابی به هدف

های شد. همچنین در بررسیای باالترین نمره را داشت و کمترین نمره به هدف تغییر در تخصیص بودجه مربوط میبهبود پاسخگویی برنامه

سخگویی گیری عملکرد باعث بهبود مسئولیت پان نتیجه رسیدند که اندازهعنوان ابزاری برای پاسخگویی، به ایریزی عملیاتی بهمربوط به بودجه

 شود.های اجرایی مینسبت به دستگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23- Jordan & Hackbart 

http://www.joas.ir/


 663 -672، ص 6936، تابستان6پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 گيرينتيجه
 اقتصادی کمک واحد مدیران به و است مدیران عملکرد به مربوط ضعف نقاط برای الزم رهنمودهای دارای همواره عملکرد، حسابرسی

 طرح، کی بهسازی اجرای و بهبود برای زمینه ترتیب این به و آورند دستبه را الزم هایتوصیه خود، مسائل و شکالتم بر غلبه برای تا کندمی

 هایصورت برخالف حسابرسی عملکرد حسابرسی. شود فراهم بهتر و بیشتر چههر کارها اجرای کیفیت ارتقای و سازمان عملکرد یا برنامه

 زونیف محدودیت اقتصادی، منابع واحد بهینه تخصیص به کمک ضمن نیز و دارد ایویژه جایگاه آن در تحلیل و تجزیه عامل و بوده کمّی مالی،

 ردیگ سوی از و است ایگسترده دامنه رسیدگی و موضوع تنوع دارای عملکرد حسابرسی دهد.می قرار موردنظر بیشتر را، مخارج بر منافع

 مورد موضوعات تمام در که عمومی و استاندارد معیار یک وجود نتیجه در است متغیر یگرد کشور به کشور یک از آن ترتیبات و هاروش

 مناسب رسیحساب معیار ایجاد به نسبت خود هایدر حسابرسی عملکرد حسابرسان است الزم بنابراین. است غیرممکن تقریباً گیرد قرار استفاده

 تأمین لحاظهب طوالنی فرآیندی خود که عملیاتی حسابرسی سمت اجرای به حرکت با تواندمی موجود شرایط در محاسبات دیوان. نمایند اقدام

 منظور به الزم اقدامات باشدمی ساختاری اصالحات و عملکرد های سنجشاستانداردها، شاخص تهیه متخصص، انسانی نیروی آموزش و

 قوانین وجود همچون اهمیتی با هایزیرساخت وجود نیازمند قداماتا گونهاین. بعمل آورد را خود جایگاه و نقش بین توازن و تعادل برقراری

 گریگزارش، عملیاتی ریزیبودجه وجود، اجرایی هایدستگاه مدیران بین در عملیاتی گوییپاسخ و فرهنگ آگاهی مناسب، و آورالزام مقررات و

 این رایب الزم بستر نمودن فراهم از پس توانمی کشورها اغلب هتجرب با مطابق و بوده دیگر و موارد دولتی حسابداری سامانه مناسب عملیاتی

 نمود.  اقدام حسابرسی نوع

های انجام گرفته، مشخص می شود که اولین و مهمترین نتیجه حسابرسی عملکرد پاسخگویی دولت با توجه به بررسی نتایج پژوهش

بازرسی کشور شده است و همچنین گزارش حسابرسی عملکرد نظر به مردم از طریق نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات و سازمان 

بینی شده دست پیدا کرده است یا درباره عملکرد دولت در استفاده از منابع مالی بخش عمومی و اینکه آیا دولت به اهداف پیشحسابرس را 

 نماید.خیر، بیان می
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