
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

 1اهمیت اجرای حسابرسی عملکرد مدیریت
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 چکیده

ینه های جاری و عمرانی خود را از محل درآمدهای ناشی از فروش و صادرات کاالها و دولت ها هز     

خدمات، فروش و صادرات منابع زیر زمینی و مالیات تأمین می نمایند. با توجه به محدود بودن این 

درآمدها و نامحدود بودن هزینه ها، دولت ها اقدام به وصول درآمدها و تخصیص منابع اقتصادی حاصله 

بصورت عادالنه و نظارت بر هزینه آنها در محل خود برابر قوانین و مقررات می نمایند و موظف به ارائه 

بر وصول درآمدها و انجام گزارش به مردم که صاحبان اصلی ثروت ها و منابع اند، می باشند. نظارت 

عتبارات اعالم شده طبق از طریق حسابرسی مالی قابلیت اجرا می یابد، تا بررسی نمایند که اهزینه ها 

قانون بودجه به صورت صحیح هزینه شده باشد. اما با توجه به اینکه حسابرسی مالی تنها مقدار 

درآمدهای وصول شده و هزینه های انجام شده را حسابرسی می نماید و این امکان که آیا وصول درآمدها 

مدیران منابع اقتصادی در اختیارشان را  و انجام هزینه ها به موقع و صحیح صورت گرفته یا خیر؟ و آیا

طبق برنامه های مصوب و در جهت اهداف تعیین شده مصرف نموده اند یا خیر؟ از این طریق قابل 

بررسی نیست و به وسیله حسابرسی عملکرد مدیریت قابل رسیدگی می باشد، لذا به منظور جلوگیری از 

 دولت ها  توسطحسابرسی عملکرد مدیریت  ،فمنابع اقتصادی توسط مدیران ناالیق و ضعی اتالف

از طرف دیگر با توجه به اینکه حسابرسی صورت های مالی تمام نیازهای مدیران  .صورت می گیرد

نمی کند، مدیران الیق خود نیز تمایل دارند عملکردشان توسط حسابرسان مستقل  سازمان ها را تأمین

ویت و نقاط ضعف نیز مشخص و راهکارهای الزم جهت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و نقاط قوت تق

لذا در این پژوهش، به بررسی اهمیت نقش حسابرسی عملکرد مدیریت  رفع آنها ارائه و اجرا گردد.

 پرداخته می شود.

 

 عملیاتی، سیستم های کنترلی مدیریت، تخصیص منابع اقتصادی. حسابرسی عملکرد، واژگان كلیدی:

                                                           
1 - Audit Performance Management 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 مقدمه

چرایی انجام رویداد مالی و احتمال انجام دادن رویدادی بهتر از رویداد حاضر در خصوص  ،سابرسی عملیاتینقطه آغاز ح     

بخش بودن عملکرد مدیریت است. یعنی مدیریت تا چه حد از منابعی که به عنوان امین در  رضایتاز حصول اطمینان 

ت ممکن در جهت دستیابی به مؤثرترین نتایج عملیات استفاده ترین و کارآترین حال اختیارش قرار داده شده است، در اقتصادی

شود و نگاهش به آینده کرده است. حسابرسی عملیاتی را باید زاییده نگرشی نو دانست، نگرشی که به ژرفای رویدادها خیره می

برای تخصیص منابع ترین و مؤثرترین راهکارها است. کسب دانش حسابرسی عملیاتی و بکارگیری آن بدون شک یکی از مهم

نظری و  نگر و بدون هر گونه کوته نگرشی آینده اقتصاد ملی کشور است. حسابرسی عملیاتی متولد شده تا به وجود آورنده

 ها وها را در نظام ها و نقایص را در مدیران و افراد جستجو نکرده، بلکه علت ها، ضعف نگری باشد و علل نارسایی سطحی

انجمن حسابداران رسمی آمریکا در مورد فلسفه و اهداف دیوان  نماید. اعضای کمیتهرلی مدیریت جستجو میهای کنت سیستم

محاسبات آمریکا در تدوین استانداردهای حسابرسی عملیاتی توافق دارند و بر این باورند که حسابرسی عملیاتی می تواند عامل 

شود. بحث در مورد حسابرسی عملیاتی و حسابرسی عملکرد، از دیرباز  حسابرسی عملیاتی تداوم و تکامل منطقی و مؤثر حرفه

کاوش در موضوع، ما را به  (.6: 2931)احتشامی و قربانی،  در ادبیات حسابرسی در داخل و در خارج از ایران، مطرح بوده است

و  9های حسابرسی عملکردپیش نگاشته شده است. مورس واژه سال 54رساند که حدود ( می2392) 1الیس اچ مورس مقاله

 های حسابرسی عملکرد و حسابرسی عملیاتی معموالً برای این بهنویسد: واژهداند و میرا مترادف هم می 4حسابرسی عملیاتی

ای در مورد صورت های مالی و این نوع خدمات حسابرسی روند که تمایز بین حسابرسی اطالعات مالی و اظهارنظر حرفهکار می

پردازد و شده یک فعالیت یا سازمان میهای انتخاب شود که به بررسی عملیات، عملکردهای اجرایی مدیران یا جنبهنشان داده 

اقتصادی و مقصد نهایی آن بهبود وضعیت سازمان  هدف اصلی آن تعیین فرصت ها برای ارتقای کارآیی، اثربخشی و صرفه

 .است

 

 تاریخچه حسابرسی عملکرد

در توکیو، سخنان هیئت چینی شرکت کننده  2395ر بین المللی سازمان های حسابرسی آسیایی در سال در دومین سمینا     

( توصیف شده، 2333) 5در آن کنفرانس گویای این منظور بود که حسابرسی در بخش عمومی، آنطور که توسط پولیت و سوما

 6محترم ترین عملکردهای دولت تعریف شده است. آدامزقدمتی به بلندای تاریخ تمدن دارد و به عنوان یکی از قدیمی ترین و 

سال قبل از  9333( گفته بود که حسابرسی دولتی در بدوی ترین شکل خود به سلسه ژو غربی در چین و در حدود 2396)

ن و ( هم مصر باستا1333) 7میالد مربوط است. یونان باستان، روم و ایران هم حسابرسی های عمومی داشتند؛ بروس و پرسون
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3 - Performance Auditing 
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که در قرن یازدهم میالدی در  9( دفاتر دامزدی1336) 8بابل را به عنوان مناطق اولیه حسابرسی شناسایی کردند. طبق نظر بونز

انگلستان  تهیه شدند، سنگِ بنای مالیات و شیوه حکمرانی سلطنتی قرار گرفتند و در قرن دوازدهم به عنوان بخشی جدایی 

ادشاهی درآمدند که از طریق حسابرسی متمرکز و حسابدهی شش ماهه اجرا می شدند. پولیت و ناپذیر در اداره امور اجرایی پ

سوما همچنین بیان کرده اند، دویست سال پس از آن کارها رسمی تر شدند و اداره ملی حسابرسی انگلستان اولین فهرست را 

بازگشته و در  2929وضع قوانین در فرانسه به سال  میالدی تهیه کرد. این در حالی است که در قاره اروپا منشأ 2924در سال 

تخمین زده می شود. ایزابال ملکه اسپانیا، حسابرسی را در هیئت همراه کریستف کلمب فرستاد تا از  2996هلند در حدود سال 

ی اولین بار سودهای حاصل شده از سفر دریایی او به هند مطمئن شود. درباره اینکه چه زمانی و کجا حسابرسی عملکرد برا

دوره مجزا را می توان به عنوان تولد حسابرسی  4(، 1333انجام شد، بحث های داغی در جریان است. به اعتقاد کلز و هوگز)

میالدی،  2393میالدی و دهه  2363میالدی، دهه  2353عملکرد مدرن ذکر کرد، دوره اول پس از جنگ جهانی دوم، دهه 

سابرسی عملکرد مدرن فقط ادامه یا ظهور مجدد یک شیوه عمل به نسبت قدیمی همچنین اظهار شده است که گسترش ح

بوده است. البته حسابرسی عملکرد در کشورهای دیگری مانند کشورهای مشترک المنافع بریتانیا و اروپای شرقی، نیز گسترش 

حسابداری در کشورهای توسعه  داشته است. مسئله دیگری هم وجود دارد و آن این است که همه نهادهای عالی حسابرسی و

یافته، حسابرسی عملکرد را انجام نمی دهند؛ بدین ترتیب به نظر نمی رسد سنت حسابرسی عملکرد مدرن در سطح ملی در 

: 2939کشورهایی مثل دانمارک، یونان، ایتالیا و کره جنوبی یا اسپانیا ایجاد شده باشد )سلیمانی امیری و صادقی عسکری، 

236-239.) 

 

 همیت و ضرورت پژوهشا 

است که، آیا فعالیت های عملیاتی و حتی غیرعملیاتی  سؤال این پاسخ به دستیابی مدیریت، عملکرد حسابرسی از هدف     

اجرا  و اداره( 3E’s) 12اقتصادی و صرفه 11، اثربخشی10م با کارآییأ، توسازمانسطوح ساختار سازمانی یک  مدیران در کلیه

 به جامعه است ز نیا وری و با توجه به گسترش فضای رقابتی بازاراهمراه با پیشرفت های روزافزون فن عصر حاضر، شده است. در

 عمل به الزم اقدامات گذار قانون مراجع جانب از مقررات وضع به نسبت تا باشد داشته تری متفاوت نگاه عملکرد، حسابرسی

 عملکرد حسابرسی ای حرفه استانداردهای تدوین به سبتن مالی، حسابرسی خدمات افزایش کیفیت جهت بایست می و آید

 .    (1: 2931)احتشامی و قربانی، گردد اقدام

 

  مبانی نظری پژوهش

 از یکی به را مسائل نمایندگی امروزه مالکیت، از مدیریت تفکیک و سهامی های شرکت افزایش توسعه اقتصاد، و رشد     

 سرمایه که گیرد می سرچشمه واقعیت این نمایندگی از است. مسائل ساخته مبدل گذاران سرمایه دغدغه های  مهمترین

 می محول مدیران به را مسئولیت این رو، از این نیستند؛ شرکت امور برای اداره الزم توانایی یا و تمایل دارای معموالً گذاران

                                                           
 8 - Bovns 
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بر  نظارت اعمال و باشند خود شخصی عمناف کردن بیشینه دنبال به گذاران سرمایه و مدیران دو گروه هر کنند. چنانچه

 همواره است ممکن که نماینده است پیام این حاوی ضمنی طور به امر این باشد، هزینه صرف مستلزم نیز نماینده عملکرد

 (. 14: 2934)اصالنی،  نباشد وی ثروت کردن حداکثر و مالک منافع تأمین درصدد

رابطه  که کند. زمانی عنوان می حسابرس وجود برای کننده توجیه عوامل از ن یکیعنوا به را نمایندگی واالس، تئوری واندا     

 منافع به که بزند حرکاتی به خویش دست منافع کردن بهینه برای مدیر که است است، طبیعی مطرح سهامداران و مدیر

حسابرسی  موضوع قالب در کنترلی ممکانیز کنترلی دارند. این مکانیزم یک به نیاز سهامداران پس کند لطمه وارد سهامداران

 و سهامداران به اطمینان بخشیدن منظور به است. مدیر گردیده و سهامدار مدیر بین نسبی اعتماد یک به منجر و گرفته شکل

 صرف با سپس و کننده( محدود پردازد )فعالیت می قرارداد انعقاد به غیرضروری، های هزینه عدم انجام از سازمانی برون افراد

صورت  این است. در پایبند قراردادش به که کند را متقاعد بازار دهنده( تا آگاهی )فعالیت رساند می آنان به اطالع را آن زینهه

 قراردادی که به حالتی نسبت -بیشتری  ارزش با سهام باشد ضروری و غیر شخصی های هزینه از کمتر هزینه قرارداد چنانچه

است  حسابرسی قالب در به سهامدار رسانی اطالع برای ای انگیزه دارای مدیر رو از اینرسد.  می فروش  به -ندارد  وجود

 (.14: 2934)اصالنی، 

 

 حسابرسی عملیاتی یا حسابرسی عملکرد؟

هایی دارند اما در واقع  اعتقاد دارد که اگرچه حسابرسی عملکرد و حسابرسی عملیاتی با هم تفاوت ،(1339اندرو کاکس )     

های یکسانی دست یابند. او اعتقاد دارد که حسابرسی عملیاتی و عملکرد عموماً  نها در این جهت هستند که به هدفهر دوی آ

گیرد، اما هر دو برای در حسابرسی بخش عمومی و حسابرسی عملکرد عمدتاً در حسابرسی بخش عمومی مورد استفاده قرار می

 روند. کار میاقتصادی به و صرفهبهبود سازمانی از طریق ارتقای کارآیی، اثربخشی 

 

 تعریف حسابرسی عملکرد 

 امروزه، هک حالی در است، بوده حسابداری مدارک و سوابق صحت گواهی و تقلب شف، کحسابرسی از منظور گذشته در     

 حسابرسی از منظور درگذشته، ترتیب، همین به. باشد می مالی صورت های مطلوبیت درباره  ظهارنظرا لی،ــــــصا منظور

 عملکرد بهبود اصلی، منظور ،امروزه هک درحالی است، بوده مقررات و ها مشی خط قوانین، رعایت از اطمینان حصول عملکرد،

 اثربخشی و اقتصادی توجیه ارآیی،ک با مأتو برنامه، یک یا دولتی ارگان یک تجاری، واحد یک آیا هک است آن تعیین و مدیریت

 (. 1-9: 2939باهنگ، ؟)شخیر یا است شده اجرا

 تعاریف زیادی درباره حسابرسی عملکرد وجود دارد که چند مورد آن به شرح ذیل می باشد:

 همچنین و افیک مربوط، اطالعات ارزیابی و گردآوری برای ریزی برنامه « : از است عبارت مدیریت عملکرد حسابرسی* 

 مورد واحدکارکنان  یا مدیریت آیا هک حسابرسی هدف این با ارتباط در مستقل، حسابرس توسط اطمینان قابل شواهد

 توجیه ارآیی،ک با توأم تجاری واحد منابع ارگیریک به منظور به عملیات با ارتباط در را مناسب استانداردهای و اصول رسیدگی،

 آمده بدست شواهد به جهتو با ثالث، شخص به گزارش و گیری نتیجه اظهارنظر، و خیر یا اند هکرد اعمال اثربخشی و اقتصادی

 (.6: 2939)شباهنگ، »حسابرسی هدف با ارتباط در
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 است حسابرسی تکنیکی نوع است. این اثربخشی و کارآیی صرفه اقتصادی، ارزیابی سیستماتیک فرایند عملیاتی * حسابرسی

 اهداف )از به ن دستیابیمیزا تعیین خصوص در را ضروری اطالعات تکنیک است. این عملیات اجرای نحوه ارزیابی هدفش که

 تحلیل و تجزیه جای عملیاتی به آورد. حسابرسی می فراهم مالکان و مدیران منابع( برای از استفاده در موفقیت میزان جمله

 می متمرکز مدیریت و عملکرد ها کنترل ارزیابی بر و دارد تأکید منابع بکارگیری و تخصیص نحوه بررسی به مالی معامالت

 اداره کیفیت بهبود و بر مشکالت غلبه مسائل، حل به منجر مدیریت مثبت های جنبه تقویت ضمن حسابرسی عنو باشد. این

 (.9: 2931شود)ذوالفقار آرانی و همکاران،  می اقتصادی واحد

ی حسابرسی که با ارزیاب» حسابرسی عملکرد را این گونه تعریف کرده است:  13* کنگره بین المللی نهادهای عالی حسابرسی

: 2939سلیمانی امیری و صادقی عسکری، «)ارزش اقتصادی، کارآیی و اثربخشی مدیریت در بخش عمومی در ارتباط است. 

236.) 

حسابرسی عملکرد عبارتست از بررسی هدفمند و » تعریف جایگزینی ارائه داده است:  2334* دیوان محاسبات آمریکا در سال 

بی مستقل از عملکرد سازمان های دولتی و برنامه ها و فعالیت های آنها به منظور منظم شواهد به منظور دستیابی به ارزیا

فراهم آوردن اطالعاتی جهت ارتقای مسئولیت پاسخگویی بخش عمومی و تسهیل فرایند تصمیم گیری برای بخش هایی که 

 (.236: 2939ری، سلیمانی امیری و صادقی عسک«)مسئولیتی در زمینه اصالح عملکرد بخش های مختلف دارند. 

 

 عناصر تعریف حسابرسی عملکرد

(، به منظور شناسایی اجزا و 1333) 14ادبیات گسترده ای درباره اصل و تعریف حسابرسی عملکرد وجود دارد. کلز و هوگز     

ی عملکرد عناصر تعریف حسابرسی عملکرد، نمونه ای از منابعی را که اعتقاد داشتند به صورت گسترده ای در ادبیات حسابرس

مورد استفاده قرار گرفته، بررسی کردند. در تعریف های ارائه شده از حسابرسی عملکرد که پیش از این ارائه شده عناصر 

حسابرسی عملکرد شامل سه مؤلفه صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی و مدیریت بخش عمومی است)سلیمانی امیری و صادقی 

 (.239: 2939عسکری، 

 در بدون کاهش نظر مورد اهداف به رسیدن جهت استفاده مورد منابع هزینه رساندن حداقل به فرآیند دیصرفه اقتصا    

شده  مصرف منابع به عملیات )ستانده( از آمده بدست نتایج نسبت از عبارتست است. کارآیی شده تعریف خروجی ها کیفیت

 )داده( منابع حداقل صرف با را )ستانده( بازده حداکثر بهینه، روش های از استفاده با که عملیاتی است کارآ عملیات و )داده(

یافته اند)ذوالفقار آرانی و  دست مدنظر به اهداف خروجی ها که میزانی یعنی است موفقیت میزان اثربخشی. کند تأمین

 (.9-4: 2931همکاران، 

 دیوان محاسبات انگلستان این سه مؤلفه را به صورت زیر تعریف می کند :    

رفه اقتصادی: حداقل کردن بهای تمام شده منابع مورد نیاز یا مصرفی با توجه به کیفیت مورد نظر )مصرف با توجیه ص

 اقتصادی(؛

 کارایی :حداکثر ستانده با میزان نهاده ثابت یا ستانده ثابت با حداقل نهاده ممکن)مصرف خوب( ؛
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 .، برنامه ها یا سایر فعالیتها )مصرف هوشمندانه(اثربخشی: مقایسه نتایج مورد نظر و نتایج واقعی پروژه ها

 

 اهداف حسابرسی عملکرد مدیریت

 حسابرسی عملکرد .است افزوده ارزش طریق از دولتی بخش پاسخگویی و امور اداره بهبود عملکرد حسابرسی اصلی هدف      

 از. نماید بررسی می رسیدگی تحت گاه هایدست وظایف اجرای در را منابع از استفاده در اقتصادی صرفه و اثربخشی کارآیی،

 و دولتی بر دستگاه های نظارت بهبود به منتج تواند می شود اجرا مؤثر صورت به که صورتی در عملکرد حسابرسی رو این

 لتی،دو دستگاه های بهبود مدیریت کمتر، منابع حتی یا منابع همان با کار انجام یا منابع از بهتر استفاده پاسخگویی، ارتقاء

 و نواقص اصالح جهت پیشنهاد و ارائه سازمان توانایی های شناخت و وری بهره ارتقاء و ها هزینه کاهش فرصت ساختن فراهم

 ارزش شده صرف پول معادل آیا : که این قبیل از سؤاالتی به همچنین عملکرد شود. حسابرسی عملکرد و سیستم ها بهبود

دهد )راهنمای حسابرسی  می پاسخ باشد؟ امکانپذیر می تر خردمندانه یا بهینه نحو به منابع مصرف آیا یا است؟ شده کسب

 (.5-6: 2933عملکرد دیوان محاسبات،

 

 اهداف حسابرسی عملیاتی

 15امریکا حسابداران انجمن مدیریت و عملیاتی حسابرسی کمیته گزارش اساس بر عملیاتی حسابرسی عمومی اهداف     

  است: زیر شرح به (2399)

 وسیله مدیریت و یا سایر معیارهای سنجش مناسب.  شده بههای تعیین الف( ارزیابی عملکرد در مقایسه با هدف

ریزی و کنترل مدیریت از نظر های برنامه اقتصادی عملیات، سیستم منظور اطمینان یافتن از اثربخشی، کارآیی و صرفه به    

 موارد زیر می شود : شود. این امر شاملطراحی و اجرا، ارزیابی می

 سایر یا وسیله مدیریتبه  معموالً معیارها این عملیات، ارزیابی برای مناسب معیارهای کارگیریبه و وجود از یافتن اطمینان

 . شودمی تعیین ذیصالح مراجع

 .محصوالت و خدمات( سازمانیبرون و سازمانیدرون) کنندگاناستفاده و مشتریان بر رضایت تأکید از یافتن اطمینان    

 و روش ها ها، مشیخط ها،برنامه شامل) سازمان عملیاتی و اطالعاتی سیستم های بودن منسجم و جامع از یافتن اطمینان    

 .عملیاتی کلیه سطوح سوی از آنها درک و( راهکارها

 . مانساز در مناسب بازخور و ارزیابی سیستم کارگیری به و بینیپیش از یافتن اطمینان    

 گیری مدیریت. عنوان یکی از مبانی اصلی تصمیم های عملیاتی به ینان یافتن از اتکا به گزارشاطم    

 اقتصادی شامل: های بهبود عملیات از نظر اثربخشی، كارآیی و صرفه ب( شناسایی فرصت
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استفاده،  بالظرفیت های  فناوری، سانی،ان نیروی های حوزه در جمله از) بالقوه فرصت های و توانایی ها تشخیص     -2      

 .مین مالی و بازاریابی و . . . (أهای ت شیوه

 . اهمیت با محتمل مخاطرات شناسایی     -1      

 (.1831)صفار، محمدجواد، های بیشتر ج( دادن پیشنهاد برای بهبود عملیات یا انجام اقدامات و رسیدگی

 

 کردحسابرسی عملانجام  دالیل

گزارشگری مالی در واحدهای تجاری، بازتاب نیازهای اطالعاتی و انتظارات ) های حسابرسی صورت های مالی رغم مزیت به     

 گیریگذاران، اعتباردهندگان، دولت و مدیران است که برای تصمیمهای مالی مانند سرمایه کننده از صورتهای استفاده گروه

های مالی  صورت عمال نظارت و پاسخگویی، به این اطالعات نیاز دارند. مجموعهریزی، اهای درست و بجای اقتصادی، برنامه

های توضیحی پیوست،  شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد همراه با یادداشت

های مالی،  دی است. اطالعات صورتترین وسیله انتقال اطالعات به خارج از واحد اقتصا های مالی و عمده جزء محوری گزارش

های کیفی اطالعات  های کیفی الزم برخوردار باشد. یکی از ویژگی مؤثر است که از ویژگی کنندگان مفید وزمانی برای استفاده

اطالعات مالی هنگامی قابل اعتماد و اتکاست که آثار مالی معامالت و سایر رویدادهای مالی . مالی، قابلیت اعتماد است

، این نوع خدمات، تمام نیازهای (ها معتبر و قابل تأیید مجدد باشد گیریگیری شود و نتایج اندازهطرفانه اندازهای بیگونهبه

های انجام شده توسط حسابرسان مستقل مورد تجزیه و  کند. در این راستا، فعالیتمین نمیأمدیران واحدهای اقتصادی را ت

 ی زیر از این حسابرسان انتقاد شده است. ها تحلیل قرار گرفته و در موضوع

های متمادی، توجه حسابرسان منحصر به موضوعات مالی بوده است که مستلزم اعمال دقت بیشتر مدیران عمومی  تا سال -2

 . است

 جای توجه به نتایج تک معامالت و رویدادها موجب شده است که آنان به نگرش حسابرسان مستقل در رسیدگی به تک -1

 . طور جداگانه مورد توجه قرار دهند عملیات، همواره معامالت و رویدادها را به

وجود  گیرد، بیشتر اوقات این امکان را بهها صورت می های مالی همواره پس از انجام فعالیت از آنجا که حسابرسی صورت-9

نحو مطلوب گزارش  موقع و بهه اعد کاربردی را بنشدن قوانین و اجرا نشدن قو آورد که حسابرسان بتوانند موارد رعایتنمی

 . کنند

صرفاً  ،ها حسابرسی وجود آمده است و دیگرهای اساسی زیادی در انواع خدمات حسابرسی به اخیر، پیشرفتهای  دهه در      

برسان عملیاتی در هر بررسی جداگانه معامالت مالی پس از زمان انجام آنها نیست. از جمله، در دنیای امروز، حسا محدود به

های حسابرسی هستند  های عملیاتی سازمان را بخوبی بررسی کنند. آنان دارای نگرشی کالن به فعالیت توانند موضوعزمان می

 های الزم، با ارائه کوشند تا پس از انجام بررسیحسابرسان عملیاتی می. دهندو نتایج فعالیت را مورد توجه قرار می

وری  مشاهده و گزارش شده در گزارش حسابرسی عملیاتی، بهره سازنده درباره موارد ضعف مدیریتِ پیشنهادهای عملی و

تنها نقاط ضعف عملکردها، معایب و مشکالت  ها و نتایج، نه آنان برای دستیابی به هدف. عملکرد مدیریت را افزایش دهند
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هایی نیز برای اصالح وضعیت موجود و  ند بلکه توصیهکنموجود در سیستم و سازکارهای کنترلی و عملیاتی را تعیین می

 (. 19-93: 2991د )رحیمیان،کننرسیدن به یک وضعیت مطلوب پیشنهاد می

 

 تفاوت حسابرسی عملکرد و حسابرسی مالی

برسی های موجود میان حسابرسی مالی و حسا توان به بررسی تفاوتبا استفاده از مفاهیم حاکم بر حسابرسی عملیاتی می     

شماره های موجود بین حسابرسی صورت های مالی مرسوم و حسابرسی عملیاتی در جدول  عملیاتی پرداخت. برخی از تفاوت

 (.23-22()پاک مرام و همکاران:9-4: 2931)ذوالفقار آرانی و همکاران، شده است خالصه 2

 : تفاوت های حسابرسی مالی و حسابرسی عملکرد1جدول شماره 

 حسابرسی عملیاتی )عملکرد( مالی حسابرسی ویژگی

 تجزیه و تحلیل و بهبود روش ها وعملکرد اظهارنظر در مورد وضعیت مالی هدف

 فعالیت های سازمان مدارک و اسناد مالی دامنه

 دانش های مختلف حسابداری مهارتها

 آینده نگر گذشته نگر جهت گیری زمانی

 مدیریت داخلی سازمان سهامداران مخاطبین

 درخواست مدیریت الزامات قانونی ورتضر

 صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی استانداردهای حسابداری استانداردها

 پیشرفت های عملیاتی ارائه مطلوب صورت های مالی کانون توجه

 مدیریتی مالی نقطه نظر

 نسبی مطلق دقت

 غیرضروری ضروری اظهارنظر

 پیشنهاد به مدیریت یاظهارنظر در مورد صورت های مال نتایج

 

 پیشینه پژوهش

 های در شرکت مستقل حسابرس اظهارنظر بر مدیران عملکرد تأثیر بررسی "جامعی و همکاران در پژوهشی باعنوان      

 شود؛ می مشروط گزارش صدور کاهش سبب مدیریت بهبود عملکرد دریافتند که "تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته
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دهد )جامعی و همکاران،  می قرار تأثیر تحت را مستقل حسابرس اظهارنظر مدیریت، حسابداری عملکرد یارهایمع نتیجه در

2932 :2 .)  

تحلیل پوششی  رویکرد از استفاده با عملیاتی حسابرسی اجرای "انواری رستمی و همکاران در پژوهش خود تحت عنوان      

 شرکت به این نتیجه رسیدند که، 29با توجه به تحلیل اطالعات  " ایران بیمه صنعت از : مدرکی16(IDEAیکپارچه ) داده

 تحلیل رویکرد از باالتری عملکرد( بهترین با شرکت هایی سنجش بهینه یابی )قدرت پیشنهاد شده قدرت IDEAرویکرد 

 (.12: 2931متعارف دارد )انواری رستمی و همکاران،  مجزای پوششی داده

های دولتی ایران،  بخش وری بهره ارتقاء بر عملکرد حسابرسی اجرای ر پژوهش خود در خصوص تأثیرفتاحی و همکاران د     

 اجرای  -2که؛ نشان دادند شود، می دولتی های بخش وری بهره ارتقاء باعث عملکرد حسابرسی ضمن تأیید اینکه اجرای

 می انسانی منابع و مدیریتی های نظام سرمایه، منابع ساختاری، ترکیبی های توسعه شاخص و بهبود باعث عملکرد حسابرسی

 بهره باعث ارتقاء انسانی منابع و مدیریتی های نظام سرمایه، ساختاری، منابع ترکیبی های توسعه شاخص و بهبود -1شود، 

 ،سرمایه ساختاری، منابع ترکیبی های شاخص توسعه بهبود و طریق از عملکرد حسابرسی -9و شود می دولتی های بخش وری

(. آنان 239: 2934شود )فتاحی و همکاران،  می دولتی های بخش وری بهره ارتقاء باعث منابع انسانی و مدیریتی های نظام

 بخش مدیریتی های نظام وری بهره عملکرد بر ارتقاء حسابرسی اجرای تأثیر بررسی " عنوان تحت همچنین در پژوهشی دیگر

 بهبود (1 شود، می مدیریتی های نظام بهبود باعث عملکرد حسابرسی (2د که؛ دا نشان بود فرض سه دارای که "دولتی های

مدیریتی  های وری نظام بهره ارتقاء باعث عملکرد حسابرسی (9 نهایتاَ و شود می وری بهره ارتقاء باعث های مدیریتی نظام

 و عملکرد مدیریت نظام سازی هشامل: پیاد مدیریتی بهره ور های نظام اجزاء پژوهش این شود. در می دولتی های بخش

 کارآفرین، پیشنهادات نظام استقرار فکرآفرین، پیشنهادات نظام استقرار نظام پیشنهادات، استقرار نتیجه، بر مبتنی پرداخت

 و مدیریتی نظام حاکمیت استقرار اهداف(، به در رسیدن سازمان همگانی فراگیر)مشارکت کیفیت مدیریت سازی نظام پیاده

 و ها ریزی برنامه ثبات استقرار ریزی، برنامه مبتنی بر مدیریت موفق نظام و استقرار سازی پیاده امور، بر یریتمد کنترل

 همبستگی آزمون و مسیر تحلیل روش از استفاده با محقق توسط مدیریتی مؤثرو  کارآمد اطالعاتی سیستم های برقراری

 منابع مدیریتی وری بهره از اجزائی عنوان به متغیرها این که شد گیری نتیجه و گرفت قرار تحلیل تجزیه و مورد پیرسون

: 2934شود )فتاحی و همکاران، می بهره وری ارتقاء باعث عملکرد حسابرسی اجرای با که شده قلمداد دولتی های بخش

229.) 

 بازار، به دهی سازمانی )جهت توانایی های و مدیریت کنترل های از سیستم استفاده رابطه میان بررسی به (،1336) هنری     

 کنترل های جنبه مهم سیستم تشخیصی یک و تعاملی های استفاده بر پرداخت. وی یادگیری سازمانی( و نوآوری کارآفرینی،

 های اندازه سیستم از تعاملی استفادهداد  نشان وی کرد. نتایج پژوهش تمرکز عملکرد گیری اندازه های نام سیستم به مدیریت

 منفی فشار گیری عملکرد اندازه های سیستم از تشخیصی استفادهو  شد سازمان خواهد توانایی افزایش به منجر ردعملک گیری

 حالت در ها این سیستم از استفادهاز  ناشی تنش اثر بر دال شواهدی کند. بعالوه پژوهش می اعمال توانایی ها این بر

 . داد شانن را شرکت و عملکرد توانایی ها بر تعاملی و تشخیصی
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 و مدیریت کنترل های سیستم بین استراتژی، ارتباط بررسی به مسیر مدل از استفاده (، با1322همکاران) و چنحال     

فرهنگ  اجتماعی، های شبکه شامل مدیریت های کنترل سیستم از بُعد سه پرداختند. آنها روسی شرکت 12روی  بر نوآوری

دارد.  با نوآوری مستقیم رابطه محصول تمایز داد نشان پژوهش نتایج. گرفتند نظر در را رسمی های کنترل و ارگانیک سازمانی

 دارد. فرهنگ کنترل مدیریت های سیستم بُعد سه هر با مستقیم ارتباط تمایز محصول حاصل، نتایج اساس بر همچنین

 نوآوری بر اجتماعی های یر شبکهتأث که درحالی داشته، نوآوری بر مستقیم اثرات های رسمی کنترل و ارگانیک سازمانی

 پژوهش در مدیریت کنترل های سیستم ای شود. اثر واسطه می اعمال ارگانیک سازمانی فرهنگ از طریق غیرمستقیم بصورت

 . شد آنها تأیید

 

 :نتیجه

واحد  رانیمداست و به  رانینقاط ضعف مربوط به عملکرد مد یالزم برا یها رهنمود یعملکرد، همواره دارا یحسابرس     

 نهیزم بیترت نیالزم را به دست آورند و به ا یها هیغلبه بر مشکالت و مسائل خود، توص ی کند تا برا یم کمکی ادــاقتص

و بهتر فراهم شود  شتریکارها هر چه ب یاجرا تیفیک یعملکرد سازمان و ارتقا ایطرح، برنامه  کی یاجرای بهبود و بهساز یبرا

 زیدارد و ن یه ا ژیو گاهیدر آن جا لیو تحل هیبوده و عامل تجز ی، کمّیمال یها صورت یحسابرس خالفعملکرد بر  ی. حسابرس

 .دهد یموردنظر قرار م شتریمنافع بر مخارج را، ب یفزون تیمحدود ،یاقتصاد واحد منابع نهیبه صیضمن کمک به تخص
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