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 چکیده 

مدیران در تحقق اهداف سازمانی امری کامال واضح و روشن است. پیچیدگی ها و تکامل  اهمیت و نقش کارایی

مسئولیت مدیران را بس سنگین تر، کار و حرفه آنان را تخصصی تر و نقش ایشان را در روزافزون و مستمر محیط، 

در اقتصاد امروز و با توسعه واحدهای اقتصادی، پیچیدگی روابط  اداره صحیح سازمان ها حساس تر کرده است.

رای ارزیابی کارایی اقتصادی و جدایی مدیریت از مالکیت؛ کنترل و نظارت بر عملکرد مدیران واحدهای اقتصادی ب

به صورت توصیفی وکتابخانه ای  پژوهشاین ایشان از طرف سهامدارن و مالکان امری اجتناب ناپذیر می باشد. 

انجام حسابرسی عملکرد مدیریت، که یک نوع حسابرسی اختیاری رابطه بین  هدف از آن نشان دادن انجام گرفته و

انجام حسابرسی عملکرد بین که نشان داد  پژوهشاست. نتیجه  کارایی مدیران واحدهای اقتصادیبا  می باشد؛

 .مستقیمی وجود دارد رابطه و کارایی مدیران مدیریت

 

 کارایی، حسابرسی، حسابرسی عملکرد مدیریتواژگان کلیدی: 

 

 

                                                           
 مدرس دانشگاه1 

Archive of SID

www.SID.ir

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwjz7uKGoanMAhVFGCwKHVsAAqMQFgg0MAM&url=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25AE%25D8%25B7_%25D8%25AA%25D8%25A3%25D8%25AB%25DB%258C%25D8%25B1&usg=AFQjCNH-Q1epIdvgfsgR6Stv-qlLNEikSQ&bvm=bv.119745492,d.bGg&cad=rja
http://www.sid.ir


 

 مقدمه

پیکرهای حساب در دفاتر خالصه در دنیای اقتصادی امروز روابط مالی افراد براساس پول استوار شده و این روابط پولی به شکل 

می شود، بطوریکه هر آن با مراجعه به دفاتر و اسناد مربوط می توان منشا و چگونگی روابط مالی اشخاص و مؤسسات را با 

یکدیگر مشخص کرد. بنابراین حسابرسی در مؤسسات بازرگانی، صنعتی و خدماتی بیشتر جنبه رسیدگی به حساب را پیدا می 

سازمان های اقتصادی و تشکیل شرکت های سهامی  بزرگ در کشور، نیاز به حرفه حسابرسی به طور شدیدتری  کند، با توسعه

محسوس است. زیرا صاحبان سرمایه که سهام این شرکت ها را در دست دارند و در واقع مالک مؤسسات مربوط می باشند و 

و نه صالحیت و حتی اغلب نه اختیار آن را دارند که به  اغلب غیر از مدیران و مسئولین این مؤسسات بوده و خود نه وقت

عملیات و حساب های شرکت رسیدگی کنند. به این جهت این وظیفه را به ناچار به اشخاصی بیطرف و صاحب صالحیت حرفه 

 ای رجوع می کنند که آن ها را حسابرس می نامند.

ی مدیران و کارکنان آگاه، ماهر، خالق و توانا میسر می گردد. پیتردراکر در مورد یامروزه حیات موثر سازمان ها از طریق کارا

. "مدیران کمیاب ترین و در عین حال با ارزش ترین سرمایه سازمان ها می باشند"اهمیت مدیران در سازمان می گوید:

(4591Drucker, .) سازد و لزوم سرمایه گذاری در این امر آموزش برای کارکنان بخصوص مدیران را اجتناب ناپذیر می

آموزش های ضمن خدمت نیروی انسانی را به عنوان رکن اساسی گوشزد می کند. مدیران و همچنین کارکنان باید دارای 

دیدگاهی جامعیت نگر، انعطاف پذیر و ژرف نگر بوده و قدرت تعمیم امور به یکدیگر را دارا باشند؛ لذا مدیران و کارکنانی که 

موزش ضمن خدمت را طی نکرده اند و با علم روز و تحوالت آن آشنا نمی باشند چگونه می توانند افرادی کارا در دوره های آ

سازمان خود باشند؟ بنابراین در قرن اطالعات سازمان ها راهی جز مجهز کردن مدیران و کارکنان خود به سالح هماهنگی با 

مگر آنکه از آموزش های ضمن خدمت در جهت ارتقاء سطح علمی مدیران و  دنیای پیشرفته را ندارند و این میسر نخواهد بود

  تاریخی قوچانی دروس(.و  کارکنان استفاده گردد. )رئوفی

موفقیت نظام اقتصادی کشورها تا حد زیادی به اتخاذ تصمیم بهینه به وسیله مدیران بستگی دارد. این موضوع تاثیر با اهمیتی 

(. اطالعات مالی و اقتصادی، اصلی Nokhbeh Fallah, 2005و استفاده بهینه از منابع موجود دارد) 2بر درآمدزایی، اثربخشی

ترین مبنا برای بیشتر این تصمیم گیری ها در سازمان ها بشمار می آید. بنابراین، هرچه نظام های مالی از قابلیت های باالتری 

(. با توجه به دولتی بودن Keshavarzi et al, 2014م می شود)برخوردار باشد زمینه بیشتری برای مدیریت کارآمد فراه

اقتصاد ایران و این که مدیران به عنوان مباشران عمومی، مسئولیت نگهداری و بهره برداری از این منابع عظیم را در اختیار 

مناسب بودن تصمیم گیری دارند و کیفیت عملکردشان در سرنوشت کشور و آحاد ملت آثار اساسی دارد آن ها باید در زمینه 

ساله و چشم انداز بیست ساله کشور، در  5های خود و حرکت در راستای تحقق برنامه های کالن کشور هم چون برنامه های 

  (.Saffar, 1997برابر مردم و مجلس پاسخ گو باشند)

 

مسئلهبیان   

در واحدهای اقتصادی بستگی دارد. بدیهی های مدیریت  سیستم اقتصادی یک کشور به میزان قابل توجهی به تصمیم گیری

های تعیین شده و  ها نقش تعیین کننده ای در میزان درآمدهای اقتصادی و ثمر بخش بودن فعالیت است این تصمیم گیری

یا  استفاده بهینه از امکانات تولیدی و خدماتی موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی کشور دارند. لذا اصوال صاحبان سهام و
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های خود صحیح عمل کرده اند یا خیر؟ آیا  دگان آنها همواره می خواهند بدانند که آیا مدیران اجرایی در تصمیم گیرینماین

 در موسسات افزایش کارایی و رعایت صرفه اقتصادی انجام شده است؟

زاینده ای بر ارزیابی صرفه های متعدد و ابعاد گوناگون است، مدیریت سازمانی تاکید ف امروز در محیط اقتصادی که دارای نظام

 یی و اثر بخشی عملیات سازمانی دارد. حسابرسی عملکرد به عنوان ابزاری برای این ارزیابی به کار می رود.ااقتصادی، کار

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

هت اهداف و استراتژی های مورد نظر سازمان به شیوه ای آگاهانه بپردازند. با توجه به تغییرات و تحوالت سریع و و در ج

ها در جهان امروز میزان مطلوبیت عملکرد تک تک اجزای کاری سازمان  ها و سازمان های رقابتی شرکت افزایش توان و قابلیت

ها  وفقیت یک سازمان برای مدیران بسیار حائز اهمیت باشد و با استفاده از آنو مجموع آن می تواند به عنوان معیار سنجش م

های استراتژیک سازمان و بررسی عملکرد اجزای کاری آن پرداخته و برای  می توانند به سنجش ارزیابی وضعیت موجود طرح

های نوین  شد در بسیاری از سازمانریت اارتقا و بهبود اثر بخشی و کارایی آنها اقدام کنند. گسترش رقابت موجب شده تا مدیر

در به دست آوردن موقعیت مناسب در بازار و حفظ آن تمرکز یابد. مدیران دریافته اند بسیاری از سیستم های سازمانی که 

انتظار می رود برای پیشبرد عملیات مفید واقع شود در جهت عکس اهداف سازمان حرکت می کند و موجب عقب ماندگی می 

 شود.

سابرسی عملکرد یک ابزار مفید برای اصالح این سیستم ها و هدایت سازمان به سوی اهداف آن است. در کشور ما مدیریت ح

بخش اعظم منابع اقتصادی بر عهده دولت است و کیفیت مدیریت آن در سرنوشت ملت آثار اساسی دارد. مدیران بخش دولتی 

اشند و ابزار این پاسخ گویی را براساس اطالعات معتبر فراهم کنند. ماهیت بخش باید در برابر مردم و نمایندگان آنان پاسخگو ب

های مالی و اظهار نظر در چارچوب  دولتی ایجاب می کند که در این بخش، حسابرسی عملکرد عالوه بر رسیدگی به صورت

ز خدمات متخصصان در زمینه های اصول و ضوابط حسابرسی مالی الزامی شود. از این رو الزم است حسابرسان ضمن استفاده ا

ها و پیشنهادات اصالحی خود را جهت بهبود هر  های مدیریت بپردازند و نتیجه گیری مختلف به ارزیابی کیفیت تصمیم گیری

 چه بیشتر مدیریت ارائه کنند.

ران نسبت به استقرار ها به خصوص در بخش دولتی ضرورت دارد که مدی با توجه به اهمیت بهبود در ارتقا مدیریت در سازمان

سیستم های جامع کنترل مدیریت اهتمام ورزند وآن را از لحاظ ارزیابی مستمر کارایی، صرفه اقتصادی و اثربخشی مورد 

بازنگری قرار دهند. در این راستا حسابرسان مدیریت مشابه حسابرسان مالی می توانند در جهت بهبود و تقویت این سیستم ها 

ی را ایفا کنند. در نتیجه حسابخواهی مطلوب بخش دولتی هنگامی ایجاد می شود که با برنامه ریزی و نقش مهم و ارزنده ا

ها براساس بیان آشکار اهداف و نتایج مورد انتظار مورد رسیدگی قرار گیرد، بنابراین حسابرسی عملکرد بیان  عملکرد ارگان

 ،نخبه فالح) های بزرگ و کوچک است رد تمامی سازمانیی و اثربخشی در عملکاواضحی از رعایت صرفه اقتصادی، کار

1384). 

در دنیای امروزی، مدیران پیشتاز، همواره تالش می کنند از نظارت دقیق و ارزیابی عینی بروظایف خود و دیگران اطمینان الزم 

را درست و به موقع انجام  های پیش روی، نیرومند و مسلط باقی بمانند و کارهای خود را به دست آورند تا در برابر موضوع

گاه نباید در بهره گیری از خدمات کارشناسان و متخصصان خارج از سازمان خود، برای تعیین  دهند. بنابراین آنان هیچ

 های روز افزون تری دست یابند. مشکالت و ارائه راه حل آن تردید داشته باشند، تا با استفاده از این خدمات به موفقیت
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ها و نتایج به دست آمده از آن، در هر سازمان از درون سیستم های  های مدیریت، انجام فعالیت یم گیریاز آنجا که تصم

اطالعاتی آن می گذرد و سیستم برنامه ریزی و کنترل مدیریت جزئی از سیستم های اطالعاتی موجود است، بنابراین مطالعه و 

های مدیریت، حسابرس باید  ضروریات است. در مرور اولیه کنترلهای مدیریت در انجام حسابرسی عملکرد از  آزمون کنترل

 این گونه عوامل را در نظر بگیرد:

 ( آیا خط مشی های سازمان، به طور کلی کامل با اختیارات و امتیازات اساسی سازمان منطبق است.1

مورد نظر مدیریت عالی برای های مدیریتی برای انجام این خط مشی ها همان گونه که  ها و کنترل ( آیا سیستم روش2

 کارایی و صرفه اقتصادی بوده، طراحی شده است؟

( آیا سیستم کنترل مدیریت، کنترل کافی بر روی منابع سازمان، درآمد و هزینه ها فراهم می سازد؟ بخشی از عواملی که 3

 یرد، به قرار زیر است:حسابرس باید برای ارزیابی سیستم کنترل مدیریت و تعیین نواحی مشکل آفرین در نظر بگ

 ها برای قضاوت در مورد اجرا، بهره وری، کارایی یا استفاده از کاالها و خدمات. استفاده مدیریت از استانداردها یا هدف -

های غیر قابل قبول و اجرای غیر  نبود دستور کارهای مکتوب که سبب عدم فهم درست، درخواست های متناقض، انحراف -

 یکنواخت می شود.

 ؛عدم موفقیت در قبول مسئولیت ها -

 ها؛ دوباره کاری -

 استفاده نا مناسب از وجه نقد؛ -

 الگوی سازمانی غیر معقول و بیهوده؛ -

 استفاده بیهوده و ناکارا از کارکنان و منابع فیزیکی؛ -

 .(1331، حسین زادهکارهای ناتمام ) -

دی وجود دارد، به طوری که استانداردهای حسابرسی دولتی آمریکا آن درباره ویژگی ها و مفاهیم حسابرسی عملکرد تعاریف زیا

را در بررسی هدفمند و نظام مند برای تهیه یک ارزیابی مستقل از عملکرد و فعالیت های سازمان دولتی برای بهبود پاسخ 

ازمان یا بخش گویی عمومی و نیز سهولت تصمیم گیری دنبال می کند که شامل بررسی نظام مند فعالیت های یک س

مشخصی از آن در دستیابی به هدف های مشخص هم چون ارزیابی عملکرد، شناسایی فرصت ها و ارائه پیشنهادهایی برای 

 بهبود عملیات است.

از دیدگاه هورتو، حسابرسی عملکرد به دنبال ارائه قضاوت های مشروع است. در این راستا، از دیدگاه سروین مشروعیت در 

 مرحله زیر در آن طی شود: 5عملکرد هنگامی به وجود می آید که حسابرسی 

توافق با سهامداران در معیارهای عملکردی که قابلیت اجرایی دارد. (1  

( تطابق استانداردهای عملیاتی با نتایج مورد انتظار عملی.2  

( جمع آوری اطالعات مربوط به این استانداردها و نتایج.3  

و فعالیت ها در دستیابی به این استانداردها و نتایج.( ارزیابی سهم بخش ها 4  

( سرانجام، حسابرس عملکرد در مورد عملکرد مورد بررسی قضاوت می کند.5  

نکته قابل ذکر آن است که حسابرسی عملکرد با واژه های مختلفی چون حسابرسی عملیاتی، حسابرسی مدیریت و غیره هم 

فاوت هایی را بین آن ها قائل هستند. در این زمینه دو نوع تفکر وجود دارد. یک مشخص می شود که برخی از پژوهش گران ت
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دیدگاه حسابرسی عملیاتی را متفاوت از عملکرد می داند. بر این اساس، حسابرسی عملیاتی را متفاوت از عملکرد می داند. بر 

نتیجه را ارزیابی می کند. هم چنین،  این اساس، حسابرسی عملیاتی، فرایند را بررسی و حسابرسی عملکرد، محصول یا

حسابرسی عملکرد بیشتر از حسابرسی عملیاتی تابع استاندارد است. بنابراین، برخی از پژوهش گران و سازمان های سیاست 

 گذار در این حوزه معتقدند که بهتر است به جای حسابرسی عملیاتی از واژه ارزیابی یا بررسی عملیاتی استفاده شود. حسابرسی

عملکرد بیشتر در سازمان های دولتی کاربرد دارد در حالی که حسابرسی عملیاتی بیشتر در بخش خصوصی کاربرد دارد. 

دیدگاه دوم، این دو حسابرسی را مترادف می داند. بر این اساس، هرچند این دو واژه به لحاظ نظری متفاوت است ولی از نظر 

زیابی کارایی، صرفه اقتصادی و اثربخشی فعالیت می کند. حسابرسی عملکرد با عملی هر دو در راستای هدفی مشترک یعنی ار

ارزیابی فعالیت ها، نظام ها، روندها، روش ها و ابزار در صدد شناسایی ضعف آن ها برآمده و برای رفع مشکالت مزبور راه حل 

 .(1333 ،ایمانی برندق) های عملی به مدیریت ارائه می کند

 

متغیرهای پژوهشتعریف مفهومی   
 حسابرسی عملکرد مدیریت3

عبارت است از برنامه ریزی برای گردآوری و ارزیابی اطالعات مربوط و کافی و همچنین شواهد قابل اطمینان توسط حسابرس 

مستقل در ارتباط با این هدف حسابرسی که آیا مدیریت یا کارکنان واحد مورد رسیدگی اصول واستانداردهای مناسب را در 

رتباط با حسابداری، مدیریت و عملیات به منظور به کارگیری منابع واحد تجاری توام با کارایی، توجیه اقتصادی و اثر بخشی ا

اعمال کرده اند یا خیر و اظهارنظر یا نتیجه گیری و گزارش به شخص ثالث، با توجه به شواهد به دست آمده در ارتباط با هدف 

 حسابرسی مدیریت و برنامه نیز آمده است.حسابرسی. در ادامه تعاریفی از 

حسابرسی مدیریت عبارت است از برنامه ریزی برای گردآوری و ارزیابی اطالعات مربوط و کافی و همچنین شواهد قابل 

اطمینان توسط حسابرس مستقل در ارتباط با این هدف حسابرسی که آیا مدیریت یا کارکنان واحد مورد رسیدگی قوانین، 

ط مشی ها، روش ها و یا سایر استانداردهای مناسب مدیریت را به منظور به کارگیری منابع واحد تجاری توأم با مقررات، خ

کارایی و توجیه اقتصادی اعمال کرده اند یا خیر و اظهارنظر یا نتیجه گیری و گزارش به شخص ثالث، با توجه به شواهد به 

 ر گرفتن موارد زیر:دست آمده در ارتباط با هدف حسابرسی و با در نظ

 الف( ارائه شواهد کافی در گزارش خود به منظور قانع کردن شخص ثالث از صحت نتیجه گیری ها.

 ب( ارائه پیشنهاد برای اصالح هر گونه نارسایی.

ینان حسابرسی برنامه عبارت است از برنامه ریزی برای گردآوری و ارزیابی اطالعات مربوط و کافی و همچنین شواهد قابل اطم

توسط حسابرس مستقل در ارتباط با این هدف حسابرسی که آیا مدیریت، کارکنان واحد مورد رسیدگی یا نمایندگان آن ها، 

استانداردهای مناسبی را برای دستیابی به نتایج مورد انتظار مقامات باالتر، به طور اثر بخش اعمال کرده اند یا خیر و اظهارنظر 

شخص ثالث، با توجه به شواهد به دست آمده در ارتباط با هدف حسابرسی و با در نظر گرفتن  یا نتیجه گیری و گزارش به

 موارد زیر:

 الف( ارائه شواهد کافی در گزارش به منظور قانع کردن مقام باالتر نسبت به صحت نتیجه گیری ها. 

 (.1331چاوشانی، ب( ارائه پیشنهاد برای بهبود اثربخشی برنامه در صورت امکان )جمشیدی نوید و 
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 کارایی4 مدیران

ست از نسبت نتایج بدست آمده از عملیات )ستانده( ا کارایی عبارت»طبق تعریف کمیته حسابرسی عملیاتی سازمان حسابرسی 

به منابع مصرف شده )داده(. عملیات کارا عملیاتی است که با استفاده از روش های بهینه، حداکثر بازده )ستانده( را با صرف 

 «.حداقل منابع )داده( تامین نماید

 طبق این تعریف، کارایی عبارت است از:

 دستیابی به هدف ها با حداقل هزینه ممکن. -

چگونگی رسیدن به هدف ها از طریق به کار گرفتن شیوه هایی که از حداقل امکانات، حداکثر بازده را به دست آورد  -

طور نظری، کارایی یعنی میزان بازده و اثر مفید یک وسیله یا فرد که از طریق به  .(1333، روحانیو  عمادزاده اعتباریان،)

 .(1333، رحیمیو  حنیفیتعیین عملکردهای آن اندازه گرفته می شود )

اجتماعی بوده  _، مدیران باید مجهز به توانایی و شایستگی های بالقوه، دانش و تجربه و مهارت های ارتباطی در بررسی کارایی

به وضع منابع انسانی خود نیز مطلع باشند. از طرفی مدیرانی که طوالنی مدت در یک سازمان ثابت می مانند، در طول و نسبت 

زمان، محیط خود را به اندازه ی کافی می شناسند و نیروی انسانی، نیروی فیزیکی سازمان، امور اجرایی، نیازها و امکانات را به 

شود. به طور کلی در موسساتی که  عی است چنین شناختی در طول زمان حاصل میخوبی مورد بررسی قرار می دهند. طبی

کار آن ها رونق دارد، کارمندان کادر رهبری ثابت اند. در حالی که در موسسات ضعیف و منحط دائما در حال تغییرند و ثباتی 

ی، دوره آزمایش و آشنایی یک رئیس ندارند. عدم ثبات کارکنان هم علت خرابی امور موسسه است و هم معلول آن. از طرف

 .(1332 ،بهبهانی نظریان و ،ربیعیمعموال هزینه زیادی در بر دارد )

 

 انواع حسابرسی مستقل

حسابرسی عبارت است از رسیدگی به اسناد و مدارک و دفاتر یک  ،در ابتدای مطلب به تعریفی از حسابرسی اشاره می شود

 مؤسسه یا یک واحد تجاری جهت تهیه گزارشی که در آن حسابرس عقیده خود را در مورد روش حسابداری، صحت صورت

تر و روش های مالی یک مؤسسه یا یک واحد تجاری ابراز می دارد. بنابراین حسابرس در انجام وظایف خود باید اسناد، دفا

حسابداری و کنترل داخلی مؤسسه را مورد مطالعه و رسیدگی دقیق قرار دهد و موجودیت و مالکیت دارائی ها و بدهی های 

در اینجا برای رسیدن به حسابرسی عملکرد مدیریت به عنوان یکی از متغیرهای پژوهش، که یکی از انواع  موسسه را اثبات کند.

با توجه به منظور اشخاص ذینفع از انجام هر  انواع حسابرسی مستقل اشاره شده است. حسابرسی اختیاری می باشد؛ به

های موجود جهت انجام کار  حسابرسی و همچنین برنامه ریزی هایی که هر حسابرس با توجه به امکانات و محدودیت

ون آن انجام شده که اهم آنها حسابرسی انجام می دهد، تقسیم بندی های مختلفی جهت انواع حسابرسی از جنبه های گوناگ

 به شرح زیر می باشند:

 الف( انواع حسابرسی از نظر دلیل ارجاع کار

 ب( انواع حسابرسی از نظر دلیل ماهیت رسیدگی 

 پ( انواع حسابرسی از نظر دلیل زمان انجام رسیدگی
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 ت( انواع حسابرسی از نظر دلیل شیوه انجام کار

 ارجاع کارانواع حسابرسی از نظر دلیل  -1

 الف( حسابرسی الزامی

بدان معنی که هر یک از واحد اقتصادی اشخاص ذینفع مطابق قوانین موجود یا بوسیله یکی از مراجع رسمی ملزم به انتخاب 

های سهامی عام مطابق مقررات بورس  حسابرس می باشند )ولو آنکه خود مایل به انتخاب آن نباشند( به عنوان مثال در شرکت

های سهامی  هادار تهران سهامداران در مجامع عمومی عادی ساالنه ملزم به انتخاب حسابرس می باشند و یا کلیه شرکتاوراق ب

 عام وخاص مطابق مقررات قانون تجارت ایران، سهامداران ملزم به تعیین بازرس قانونی می باشند.

خاب حسابرس و یا عدم انتخاب وی می باشند لکن در به عبارت دیگر علیرغم آنکه سهامداران دارای اختیارات الزم جهت انت

 مواردی خاص بوسیله مرجع باالتری ملزم به انتخاب حسابرس می باشند.

 ب( حسابرسی اختیاری

در چنین حالتی افراد ذیصالح در هر واحد اقتصادی الزامی به انتخاب حسابرس نداشته و تنها در صورتیکه خود مایل باشند می 

 انتخاب حسابرس نمایند. توانند اقدام به

های  به عنوان مثال در قوانین تجاری ایران الزامی جهت انتخاب حسابرس )نه بازرس قانونی( توسط سهامداران در شرکت

سهامی خاص وجود ندارد. لکن سهامداران چنانچه خود مایل باشند که عملکرد مدیران شرکت مورد حسابرسی واقع گردد می 

 ب حسابرس و ارجاع کار به وی نمایند.توانند اقدام به انتخا

 انواع حسابرسی از نظر ماهیت رسیدگی -2

اگر دوره عمل حسابداری در یک  واحد اقتصادی را در نظر بگیریم مشاهده می شود که یک معامله از زمان وقوع تا هنگامی که 

 در صورتهای مالی انعکاس یابد مسیر ذیل را طی می کند:

 مدارک اولیه. _سند حسابداری  _دفتر روزنامه  _دفتر کل  _زمایشی ترازآ _های مالی  صورت

های مالی در مرحله اول اطمینان از مسیری است که معامالت در  بدین ترتیب یکی از طریق حصول اطمینان نسبت به صورت

صادی موظفند در مسیر های مالی انعکاس یابند. به طور مسلم مدیران هر واحد اقت واحد اقتصادی طی می کنند تا در صورت

های مالی اطمینان حاصل کنند و حسابرس  های الزم را مستقر نمایند تا از صحت انعکاس معامالت در صورت یاد شده کنترل

های مالی را از طرف دیگر مد نظر قرار  های مستقر را از یکطرف و اثبات اقالم مندرج در صورت نیز باید رسیدگی به سیستم

 های حسابرس نیز تغییر می کند. ارد فوق الذکر ماهیت رسیدگیدهد. متناسب با مو

 الف( بررسی سیستم

 که عبارت است از رسیدگی به سیستم ها و کنترل های مستقر در واحد اقتصادی به منظور:

 ها کشف موارد عدم کنترل-1

 ها کشف موارد عدم اجرای صحیح کنترل -2

 نقاط قوت سیستم  -3

 های اثباتی ب( رسیدگی

های مالی و اثبات صحت و سقم آنها به منظور ارائه اظهار نظر  عبارت است از رسیدگی به تک تک اقالم مندرج در صورت که

 های مالی. در مورد صورت
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 ج( رسیدگی ویژه

های  در مواردی ممکن است رسیدگی و اظهارنظر حسابرس تنها در یک مورد خاص باشد به عنوان مثال رسیدگی به صورت

واحد اقتصادی به منظور تعیین ارزش ویژه آن که در چنین حالتی ماهیت رسیدگی حسابرس متفاوت با دو مورد فوق مالی یک 

 های مالی. الذکر بوده و محدود به رسیدگی اظهارنظر نسبت به مورد خواسته شده می باشد و نه کل صورت

 انواع حسابرسی از نظر زمان انجام کار -3

 (الف( حسابرسی ضمنی )میانه

های زمانی باشد حسابرسان ترجیح  از پایان سال مالی دارای محدودیت نظر به اینکه ممکن است ارائه گزارش حسابرس بعد

د که می دهند در موارد الزم قسمتی از کارهای ممکن را قبل از پایان سال مالی یا به عبارت دیگر ضمن سال مالی انجام دهن

)میانه( می نامند. با توجه به ماهیت رسیدگی های قابل انجام در ضمن سال  برسی ضمنیدر این حالت حسابرسی را حسا

معموأل عملیات مربوط به بررسی سیستم در این زمان انجام می پذیرد. در پایان دهمین ماه سال مالی ترزنامه ده ماهه را مورد 

خود را تنها به دو ماه آخر سال محدود نماید.  های رسیدگی قرار داده وپس از اثبات اقالم آن، بعد از پایان سال مالی رسیدگی

 در چنین حالتی حسابرسی را اثباتی پیش هنگام نیز می نامند.

 ب( حسابرسی نهایی

های مالی نهایی یک دوره مالی پس از تکمیل و نهایی شدن آنها معموأل چنین رسیدگی  عبارت است از رسیدگی به صورت

های مالی می  های اثباتی در مورد اقالم مندرج در صورت محدود به انجام رسیدگیپس از پایان سال مالی صورت گرفته و 

 باشد.

 پ( حسابرسی مداوم

در بعضی موارد به علت ماهیت خاص کار و یا حجم زیاد عملیات، حسابرس ترجیح می دهد بطور مداوم در ضمن سال مالی در 

ت مربوطه را مورد رسیدگی قرار دهد تا در پایان سال بتواند با جمع شرکت حضور یافته و به عنوان مثال در پایان هر ماه عملیا

های مالی اظهار نظر نماید. در چنین حالتی که حسابرس در طی سال مالی حضور مداوم  بندی نتایج حاصله نسبت به صورت

 در محل واحد اقتصادی دارد حسابرسی را مداوم می نامند.

 ارانواع حسابرسی از نظر شیوه انجام ک 4

 سندرسی -الف

 ترازنامه ای -ب

های گذشته در بین حسابرسان رواج داشته و امروزه به عنوان یک شیوه کامل منسوخ  شیوه ای است که در سال :سندرسی

های حسابرسی می تواند در خدمت حسابرسی ترازنامه ای قرار بگیرد.  شده و بال استفاده می باشد لکن به عنوان یکی از روش

های مالی ختم می نمود بدین معنی که با  های خود را از مدارک اولیه آغاز و به صورت حسابرس انجام رسیدگی در این شیوه

های مالی می کرد تا بتواند  مطالعه تک تک مدارک اولیه و اسناد حسابداری سعی در به دست آوردن دید کلی نسبت به صورت

عمده این روش پراکندگی رسیدگی ها و منسجم نبودن نتایج حاصل از هر  اظهارنظر الزم را در این مورد ارائه دهد. از نقایص

قسمت رسیدگی می باشد. همچنین در چنین شیوه ای امکان نمونه گیری برای حسابرس وجود ندارد چرا که وی ناگزیر از آن 

نجام نمی دهد، طبیعتأ های مالی و دفاتر رسیدگی را ا است که کلیه مدارک را مورد رسیدگی قرار دهد و از طریق صورت

 مبنای صحیح برای نمونه گیری خواهد داشت.
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های  های اخیر رواج یافته است عبارت است از آنکه حسابرس نخست با بررسی صورت این شیوه که در سال حسابرسی ترازنامه

د مشخص کرده و سپس سعی مالی و تجزیه و تحلیل اقالم مندرج در آنها، مواردی را که نیاز به رسیدگی و بذل توجه خاص دار

تری نسبت به اقالم ترازنامه پیدا نماید تا بعد از آن بتواند  می کند از طریق اخذ اطالعات و صورت ریزهای مربوطه دید وسیع

با انتخاب اقالم مهم و رسیدگی به آنها ) با استفاده از نمونه گیری ( هم اظهارنظر مناسبی ارائه دهد و هم آنکه از اتالف وقت 

های مالی، جلوگیری نماید. به عبارت دیگر در شیوه سندرسی کار  هت رسیدگی به اقالم بی اهمیت و بی تأثیر در صورتج

های مالی  حسابرس از مدارک اولیه آغاز می شود و با جمع بندی موارد اشکال مشاهده شده، حسابرس در مورد کل صورت

سپس از طریق مراجعه به  امه ای حسابرس اقالم موردنظر را انتخاب واظهارنظر می کند در حالیکه در روش حسابرسی تراز ن

 .(1315)گلستانی و آقاجانی،  های مالی می نماید مدارک اولیه مربوطه سعی در اثبات اقالم مندرج در صورت

از چند دهه  اثربخشی، بهره وری و کارایی موضوع هایی هستند که نظریه پردازان سازمانی را به خود جلب کرده اند و بیش

است که موضوع تحقیق مدیریت و طراحی سازمان هاست در این راستا بسیاری از سازمان ها، تغییر مدیران را عامل موثر در 

کارایی و اثر بخشی سازمان تلقی کرده و با نگرشی مثبت به آن نگریسته و به جستجوی اثرات تغییر و تعویض مدیران و سنخ 

(. بسیاری از 1311 ،ته اند و مدیران جدید را عامل تغییر معرفی کرده اند )عباس زادهشناسی جانشینان مدیر پرداخ

کارشناسان معتقدند که اگر نقل و جابه جایی به طور صحیح انجام شود، نه تنها اثربخشی سازمان را باال می برد بلکه سازمان را 

جه افزایش کارایی و اثربخشی موسسه می گردد از رکود و یکنواختی خارج می کند و باعث رضایت کارکنان و در نتی

(. از سویی دیگر جابه جایی مورد نکوهش قرار گرفته است. برای مثال فایول در اصول چهارده گانه ی خود 1331)میرسپاسی، 

رد و به اصل ثبات تاکید می کند و معتقد است که کارمند برای تطبیق خود با محیط و خواسته های سازمان به زمان نیاز دا

 (.1333 ،پس از تسلط برکار به بهره برداری می رسد )رضائیان

 

 تفکرات تشکیل دهنده حسابرسی عملکرد

 به طور کلی، تفکرات زیر، پایه های حسابرسی عملکرد را شکل داده است:

ز به نوعی های دولت حائز اهمیت است؛ بدین منظور نیا ارزیابی کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی در کلیه فعالیت -

حسابرسی است که این موضوعات را بررسی و ارزیابی نموده و به بهتر شدن نحوه انجام هزینه های دولت، نحوه ارائه خدمات 

 عمومی، مدیریت و پاسخگویی عمومی کمک نماید.

به مرجع رسیدگی  های دولت، حائز اهمیت است. از این رو، نیاز دسترسی به اطالعات قابل اتکا و مستقل در خصوص فعالیت -

کننده مستقلی می باشد که نماینده منافع عمومی بوده و به منظور انعکاس وضعیت موجود و نقد آن بتواند به طور مستقل فکر 

 کرده و اقدام نماید.

به مرجع های دولت و توانایی بهبود عملکرد دولت و تاثیرگذاری برآن حائز اهمیت است، لذا نیاز  بازبینی و اطالع از فعالیت -

رسیدگی کننده با صالحیت وجود دارد که بتواند این نقش را به درستی ایفا نموده و موجب ارتقای انگیزه های یادگیری، تحول 

     .(1390 ،اسکندریو بهبود شرایط تصمیم گیری شود )
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ها و پیچیده تر شدن روابط  است. توسعه سازمان جهان در دهه های اخیر شاهد پیشرفت چشمگیری در حرفه حسابرسی بوده

و پیشرفت های فن آوری از یک سو و لزوم استفاده بهینه از منابع محدود و نادر از سوی دیگر، موجب رشد هر چه بیشتر 

ضر در حسابرسی و نیاز به انجام جامع آن شده است. از سویی نیاز فزاینده به مدیریت آگاه، با توجه به شرایط اقتصادی حا

های مالی در چارچوب اصول و  ها، توسعه پویایی حرفه حسابرسی را ایجاب می کند تا عالوه بر رسیدگی به صورت دستگاه

ضوابط حسابرسی مالی ابعاد مختلف عملکرد مدیریت را نیز مورد بررسی قرار دهد. از این رو الزم است حسابرسان ضمن 

های مدیریت بپردازند و نتایج و  ختلف به ارزیابی کیفیت تصمیم گیریاستفاده از خدمات متخصصان در زمینه های م

پیشنهادهای اصالحی خود را برای بهبود هر چه بیشتر عملکرد مدیریت ارائه دهند. این تفکر در دنیای امروز موجب پیدایش 

کشور ما مدیریت بخش  (. در1331نگرش جدیدی از حسابرسی تحت عنوان حسابرسی عملکرد مدیریت گردیده است )فرزانه، 

اعظم منابع اقتصادی بر عهده دولت است و کیفیت مدیریت آن در سرنوشت ملت اثرات اساسی دارد. مدیران بخش دولتی باید 

در برابر مردم و نمایندگان آنان پاسخگو باشند و ابزار این پاسخگویی را براساس اطالعات معتبر فراهم کنند )نخبه فالح، 

وم از کیفیت بهتر خدمات، تاکید بر بهبود مداوم خدمات دولتی و افزایش تاکید بر پاسخ گویی برای نتایج (. انتظار عم1331

های بهتر در حسابرسی و در تهیه باز خورد جامع و بهتر عملکرد، عملیاتشان است.  های بخش دولتی در اقتباس روش سازمان

ه سازمان ها مهم ترین رکنی که برای رسیدن به اهداف تاثیرگذار ( در هم1331، رحیمیو  محبوبی بناب، برادران حسن زاده)

س آن قرار أاست. مدیر به عنوان نماینده رسمی سازمان به منظور ایجاد هماهنگی و افزایش اثربخشی در ر« مدیریت»می باشد 

یت جایگاه و نقش می گیرد و موفقیت سازمان در تحقق اهداف در گرو چگونگی اعمال مدیریت اوست. در عصر حاضر اهم

مدیران به عنوان طراحان، هدایتگران و اداره کنندگان اصلی سازمان بر کسی پوشیده نیست. مدیران به عنوان اصلی ترین افراد 

مسایل و مشکالت سازمانی، نقش بسزا و تعیین کننده ای در موفقیت و یا حتی شکست سازمان ایفا  باتصمیم گیرنده در مواجه 

. در این پژوهش با مطالعه ادبیات موضوعی و مقاالت مرتبط رابطه انجام حسابرسی (1333 و همکاران،طبیبی می کنند )

عملکرد مدیریت با کارایی مدیران که در راس واحدهای اقتصادی قرار دارند؛ مورد بررسی قرار گرفت، از آنجا که در دنیای 

ی به وضوح مشاهده می گردد؛ لزوم نظارت و اعمال کنترل بر اقتصادی امروز جدایی مدیریت از مالکیت، در واحدهای اقتصاد

روی سیاست ها و خط مشی مدیریت به عنوان باالترین مرجع هدایت گر واحدهای اقتصادی بسیار ضروری به نظر می رسد؛ 

اعث به بنابراین با توجه به مباحث مطروحه فوق وجود یک سیستم کنترل گر و نظارت کننده مدیران واحدهای اقتصادی ب

وجود آمدن انگیزه پیشرفت در تمامی زمینه های تحت رهبری مدیریت گردیده و باعث بهبود شاخص های عملکردی در 

واحدهای اقتصادی می گردد. این نیاز به کنترل و نظارت مدیران در این پژوهش تحت عنوان حسابرسی عملکرد مدیریت 

شده کارایی مدیران در واحدهای اقتصادی با حسابرسی عملکرد مدیریت عنوان شده است. بنابراین با توجه به مباحث مطرح 

رابطه مستقیم دارد، و باعث افزایش کارایی مدیران می گردد. با توجه به نتایج پژوهش به سهامداران و مالکان واحدهای 

سیاست ها و خط مشی ها، به اقتصادی پیشنهاد می شود در صورتی که مایل به اطالع از چگونگی اداره واحد اقتصادی، رعایت 

کارگیری منابع در جهت نیل به اهداف واحد اقتصادی، اطالع از نقاط ضعف مدیریت در صورت وجود و ارائه پیشنهادات 

اصالحی و ... هستند؛ از حسابرسی عملکرد مدیریت به عنوان ابزاری برای اطالع از موراد عنوان شده و همچنین افزایش کارایی 

 ه نمایند.مدیران استفاد
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