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 مقدمه
آگاهی کافی مقامات بخش عمومی از لزوم ایفای مسئولیت پاسخگویی در مورد حفظ و 

سو و اطالع از ابزارها و  اقتصادی عمومی از یکحراست و استفاده صحیح از منابع مالی و 
های الزم را  امکانات موردنیاز برای تحقق و ارتقای سطح این مسئولیت از دیگر سو، زمینه

برای طراحی و استقرار یک نظام حسابداری و گزارشگری مالی مطلوب و مبتنی بر 
 (.1384کند )باباجانی،  مسئولیت پاسخگویی فراهم می

 و مردم برابر در خود عمومی جهت ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی بخش مدیران 
 های در صورت مندرج اطالعات از فراتر و کسب اطالعات بیشتر ها به دنبال آن نمایندگان

 حسابرسی است که به وجود فرآیندی سیستماتیک امر، مستلزم این هستند. انجام مالی

با سه  گیری عملکرد مدیریت اندازهموسوم شده است. این در حالی است که  عملکرد
 که مدیریت کند پیدا می و مفهوم معنا اقتصادی، زمانی صرفه و اثربخشی کارایی، فاکتور

 گونه انسانی هیچ و منابع مالی از اعم کنترل خود کلیه منابع تحت کارگیری در به

 رو باشد. ازاین خواسته خودش مطابق ها و چیدمان آن انتخاب و محدودیتی نداشته

و  کارگیری فرآیند به قسمتی از مورد عملکرد مدیران بخش عمومی که تنها در سادگی به
و  امر حسابرسی این کرد. توان قضاوت دارند نمی اختیار در را از منابع استفاده بهینه

از  مدیریتی تصمیمات قبیل تأثیرپذیری از هایی با چالش را گیری عملکرد مدیران اندازه
 در ریسک پذیرش قانون و عدم گذاران و جریان قانون سازمان، تضاد بیناز  خارج عوامل

قبیل  از طرفی دیگر، حسابرسان نیز با مشکالتی از مواجه ساخته است. تصمیمات مدیریتی
و  امور حسابرسی عملکرد در مهارت عملکرد، عدم داشتن گیری اندازه های فقدان مقیاس

های  اند ریسک ها موظف اند. حسابرس اجهمو و مقررات اشراف کامل به قوانین عدم
اقتصادی و اثربخشی و کارایی را شناسایی کرده و به   صرفه موجود در رابطه با دستیابی به

حسابرسی بپردازند. بهبود اثربخشی همراه با افزایش کارایی، صرفه اقتصادی را به همراه 
 دارد. 

سابرسی عملکرد، سنجش و با توجه به این ضرورت و اهمیت، فهم و درک مفهوم ح 
ها و تمایزات رقابتی منظور تشریح و تبیین تفاوت های بخش عمومی بهتحلیل آن در سازمان

باشد. از سوی دیگر با عنایت به اهمیت تغییر سیستم  ها مهم میو نیز بهبود موضع رقابتی آن
مل هدایت که نظارتی دیوان محاسبات از شیوه کنترل سنتی به مفهوم نوین کنترل یعنی عا



  3 ...  یرانا یبخش عموم یعملکرد در نهادها یوضع موجود حسابرس یابیارز

 تواند به بهبود رفاه و سعادت افراد، منجر به تسهیل شرایط الزم برای تحقق اهداف شده، می
ها و جوامع کمک نماید. پژوهش حاضر به ارزیابی وضع موجود الگوی ها، سازمان گروه

حسابرسی عملکرد در بخش عمومی ایران و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن بر اساس 
 پردازد. فازی میرویکرد 

 مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
ای که این  ی حسابرسی با موضوعات احتمالی زیادی رو به رو بوده است به گونه حرفه

دهد. کاهش مهارت  شغل حساس را تحت تأثیر عوامل و متغیرهای فراوانی قرار می
(، ۲۰1۶، 1ارانای، ضعف حرفه و کیفیت پایین آموزش حسابرسان )بکوف و همک حرفه

( همه به منزله ی عامل ۲۰۰۹، ۲توجه نکردن به شناخت احساسات و هیجانات )دیلویت
ی حسابرسی  ( در حرفه۲۰۰4، 3های درست و کامل )مک فایل مربوط در تصمیم گیری

 (.13۹7شود )ولیان و صفری  گرایلی،  محسوب می
ها، عملکرد،  ها، فعالیت هتوان نوعی ارزیابی مستقل از برنام حسابرسی عملکرد را می 
آیا در »های مدیریتی یک سازمان دانست که تالش دارد ارزیابی نماید  ها و رویه نظام

های حسابرسی عملکرد )شامل صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی(  مصرف منابع مؤلفه
ها بر اساس رأی  (. در جوامع کنونی که دولت13۹5رعایت شده است یا خیر؟ )نصیری، 

عنوان پاسخگو، ملزم به ادای  شوند، دولت و مقامات منتخب مردم به انتخاب می مردم
باشند )باباجانی،  مسئولیت پاسخگویی در مورد مصرف منابع و وضعیت مالی کشور می

(. در کشور ما مدیریت بخش اعظم منابع 13۹۶، آذر و حبشی، 13۹۲، حبشی، 13۹۰
آن در سرنوشت ملت آثار اساسی دارد. اقتصادی بر عهده دولت است و کیفیت مدیریت 

مدیران بخش عمومی باید در برابر مردم و نمایندگان آنان پاسخگو باشند و ابزار این 
کند  پاسخگویی را بر اساس اطالعات معتبر فراهم کنند. ماهیت بخش عمومی ایجاب می

رنظر در های مالی و اظها که در این بخش، حسابرسی عملکرد افزون بر رسیدگی به صورت
چارچوب اصول و ضوابط حسابرسی مالی، الزامی گردد)باباجانی و دوست جباریان، 

های  رو، الزم است حسابرسان ضمن استفاده از خدمات متخصصان در زمینه (. ازاین13۹۶

                                                                                                                   
1. Backof et al 
2. Deloitte 
3. McPhail 



 1398بهار ـ  61ـ شماره  15سال ـ  یمال یحسابدار یمطالعات تجربفصلنامه   4

ها و  گیری های مدیریت بپردازند و نتیجه گیری مختلف به ارزیابی کیفیت تصمیم
ت بهبود هر چه بیشتر مدیریت ارائه کنند.با توجه به های اصالحی خود را جه پیشنهاد

خصوص در بخش عمومی ضرورت دارد  ها، به اهمیت بهبود در ارتقا مدیریت در سازمان
های جامع کنترل مدیریت اهتمام ورزند و آن را ازلحاظ  که مدیران نسبت به استقرار نظام

زنگری قرار دهند. برای این ارزیابی مستمر کارایی، صرفه اقتصادی و اثربخشی مورد با
توانند در جهت بهبود و تقویت این  منظور حسابرسان مدیریت، مشابه حسابرسان مالی می

خواهی مطلوب بخش عمومی  ای را ایفاء کنند. درنتیجه پاسخ ها نقش مهم و ارزنده نظام
ر اهداف و ها بر اساس بیان آشکا ریزی و عملـکرد ارگان شود که با برنامه هنگامی ایجاد می

نتایج مورد انتظار مورد رسیدگی قرار گیرد، بنابراین حسابرسی عملکرد بیان واضحی از 
های بزرگ و  رعایت صرفه اقتصـادی، کارآیـی و اثربخشی در عملـکرد تمامی سازمان

 کوچک است.
طور مستقیم به مقوله حسابرسی  با همه این تفاسیر در قانون دیوان محاسبات کشور به 

توان تا حدودی در راستای  آن را می 4۲و  ۶، 1د اشاره نشده است، اما مواد عملکر
شده است که در  این قانون اشاره 1حسابرسی عملکرد قلمداد نمود. برای مثال، در ماده 

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران اعمال کنترل و نظارت  55و  54جهت تحقق اصول 
که به نحوی از آنجا از بودجه عمومی کشور استفاده هایی  مستمر مالی بر عملکرد دستگاه

المال است )لوک و  کنند، ضروری است. هدف این امر پاسداری و حفاظت از بیت می
 (.۲۰1۶، 1همکاران

کند تا همچون مهندسی ارزش، منجر به  ها کمک می این نوع حسابرسی به سازمان 
ن حسابرسی در صورت ایفاء های بدون ارزش شود. بنابراین، ای حذف یا کاهش هزینه

های بدون  تواند به مدیریت بخش عمومی در کاهش و حذف فعالیت درست نقش خود می
افزوده کمک شایانی نماید. با شناسایی موانع اجرای این نوع حسابرسی به مسئولین  ارزش

وز های مدیریتی را با عمق نگری، ارزیابی و از بر شود تا کنترل واحدها این فرصت داده می
(. حسابرسی عملکرد شامل اصول 13۹3مشکالت جدی جلوگیری نمایند )ایمانی برندق، 

 زیر است:
 طرفانه تلقی گردد. عنوان جریانی کامالً مستقل و بی حسابرسی عملکرد باید به -1

                                                                                                                   
1. Loke et al 
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حسابرسی عملکرد ابزاری در اختیار مدیریت است و برای شناخت مشکالت و رفع  -۲
عنوان برنامه  نگاهی انتقادی دارد. مفهوم حسابرسی عملکرد باید بهرود و  تنگناها به کار می

داخلی بازنگری برای اقتصادی و کارا کردن عملیات و اثربخشی سازمان در نظر گرفته 
 ای را در پی داشته باشد. شود تا نتایج فزاینده

ها را  تارزشیابی عملکرد، نحوه ارتباط با مجموعه امکانات و عوامل محدودکننده فعالی-3
 دهد. مورد توجه قرار می

 در حسابرسی عملکرد باید با مسایل مسئوالنه و متعهدانه برخورد کرد.-4
 شود. در انجام حسابرسی عملکرد طرز فکر مدیریت دخالت داده می -5
حسابرسی عملکرد توسط افراد متخصص و آگاه به وضعیت انجام شود )نخبه فالح،  -۶

1384.) 
ر دستیابی به مزایای حسابرسی عملکرد تا حد زیادی به پیشرفت و موفقیت د 

های حسابرسان و طرز فکر مدیریت نسبت به آنان بستگی دارد. حسابرسانی که  مهارت
شوند باید توانائی و آگاهی الزم را در زمینه حسابرسی  مأمور انجام چنین مسئولیتی می

سابرس خوب در این زمینه های عملیاتی داشته باشند. ویژگی ح مالی، مدیریت و محیط
عبارت از: کنجکاوی، توانایی تجزیه و تحلیل، توانایی متقاعدسازی، قضاوت خوب 

نفس،  طرفی، مهارت برقراری ارتباط، استقالل، اعتمادبه ای، آگاهی متعارف، بی حرفه
های عملیاتی، توانایی مشخص کردن نواحی بحرانی و مشکل  توانایی تشخیص نارسائی

ای از فنون و مهارت انتقال نتایج حاصل از حسابرسی  یت در تکمیل مجموعهآفرین، خالق
 است.

 ظرفیت حسابرسی عملکرد در تحقق پاسخگویی عملیات 
های  های امروزی در محیط بسیار متغیر و پیچیده داخلی و بین المللی با چالش سازمان
گویی بیشتر، منابع مالی محدود، افزایش وظایف و  ای از جمله شفافیت و پاسخ عدیده
اند. در این شرایط حضور واحدی  ها، تغییرات پرسرعت تکنولوژی و ... مواجه فعالیت

در باشند، ضمن ایفای وظیفه مشاوره، اطمینان بخشی مستقل متشکل از افراد متخصص که قا
طرفی ایجاد کنند و موجب ارزش افزایی و بهبود عملکرد سازمان شوند، کامال  و بی

های دولتی با عنایت به جایگاه عام آنان و  شود. این احساس بویژه در شرکت احساس می
حسابرسی داخلی است. بر گستردگی دولت، بسیار مشهود است. این واحد، همان واحد 
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های دولتی  تواند بر اثربخشی حسابرسی داخلی در شرکت این اساس شناخت عواملی که می
 (.13۹7تأثیر داشته باشد، ضرورتی بنیانی دارد )مرادی و بحری ثالث، 

( هیئت استانداردهای حسابرسی استرالیا نسخه مناسبی از ۲۰15دسامبر سال ) در 
شامل بازنگری در بخش استانداردها در راستای افزایش شفافیت حسابرسی منتشر کرد که 

های حسابرسی بود. در استرالیا بررسی عملکرد مدیریت از منظر  و ارزش گزارش
 شود: پاسخگویی شامل موارد زیر می

 پاسخگویی از منظر قانونی-1
 پاسخگویی از منظر فرآیند-۲
 پاسخگویی از منظر عملکرد-3
 ریزی رنامهپاسخگویی از منظر ب-4
 ها ها و روش پاسخگویی از منظر سیاست-5

طبق گزارش حسابرسی عملکرد استرالیا، حسابرسی عملکرد از منظر پاسخگویی و  
هایی نظیر رویکرد  تواند مقایسه و شامل ایده حسابرسی عملکرد از منظر بهبود امور می

منظر افشا در مقابل سیاسی در مقابل رویکرد مورد استفاده مدیر، حسابرسی عملکرد از 
نفعان  رویکرد شناخت و حسابرسی عملکرد از منظر رسمی بودن در مقابل رویکرد ذی

 باشد.
عنوان یک سیستم فعال در فرآیند حسابرسی، اطالعات مالی و غیرمالی حسابرسی به 

شده در آغاز فرآیند پاسخگویی را مورد رسیدگی و ارزیابی قرار  های ارائه موضوع گزارش
دهد تا زمینه قضاوت  و گزارش حاوی اظهارنظر را به نمایندگان صاحب حق ارائه می داده

های  ها فراهم شود. مقامات اجرایی نهادهای بزرگ بخش عمومی، از جنبه برای آن
گفته در مورد مصرف منابع مالی و اقتصادی عمومی مسئولیت  گوناگونی به شرح پیش

ایی متناسب با نوع و سطوح مسئولیت پاسخگویی ه پاسخگویی دارند، لذا ناگزیرند گزارش
برای ورود به فرآیند پاسخگویی تهیه و برای رسیدگی و ارزیابی و اظهارنظر به حسابرسان 

های  منتخب پاسخ خواهان ارائه دهند. در چنین شرایطی سیستم حسابرسی باید از قابلیت
وظیفه اصلی دیوان  1۹7۰سال  الزم برای ارائه خدمات موردنیاز برخوردار باشد. تا قبل از

ها  ها بوده و بر محتوای اطالعات آن های مالی دولت محاسبات کشورها رسیدگی به صورت
گردد. این در حالی است که  تمرکز داشت که از طریق حسابرسی مالی و رعایت اعمال می
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ون های گوناگ شده است بر حسابرسی جنبه حسابرسی عملکرد و کارایی از زمانی که مطرح
های مالی نیز محدوده خاصی را معین  مدیریت تمرکز نموده و برای حسابرسی صورت

های اجرایی درباره  نموده است. حسابرسی عملکرد با ارزیابی مدیریت و عملکرد دستگاه
های  های اطالعاتی و نظارت بر شیوه مصرف منابع مالی و نیروی انسانی و همچنین نظام

ها سروکار دارد. حسابرسی عملکرد بر سؤاالتی نظیر  سیستماجرایی باهدف شناسایی کار 
ها تأکید دارد و به ها و برنامهشده فعالیت  کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی و بهای تمام

همین دلیل دامنه و گستره آن از حسابرسی مالی بسیار فراتر بوده و اهمیت اساسی آن در 
-اتی و عملکرد نهادهای اجرائی را ارتقاء میاین است که قضاوت درباره پاسخگویی عملی

ها، ارزیابی میزان بخشد. حسابرسی عملکرد متضمن آزمون اقداماتی درزمینه مدیریت برنامه
ها و ارائه گزارش خواهد بود. حسابرسی عملکرد دو  یابی به اهداف و اثربخشی آن دست

 کند.هدف اساسی به شرح زیر را دنبال می
 عنداللزوم ارزیابی انتقادی در مورد کیفیت ارائه مدیریت بر منابع مالی اطمینان بخشی و  -1

کمک به مدیران نهادهای بخش عمومی از طریق شناسایی نقاط ضعف و قوت عملکرد -۲
 های بهتر.ها با هدف دستیابی به روشآن

های دوگانه مشکالت و مسائلی را برای حسابرسان دربر خواهد داشت. در این هدف 
طرف در جهت منافع پارلمان عنوان یک ناظر بیهای مالی و رعایت، حسابرس بهسیحسابر

نماید، این در حالی است که در حسابرسی کننده اختیار عمل می عنوان نهاد تفویضبه
عنوان تفویض کننده اختیار و مسئولیت در نظر دارد  تنها عمدتاً منافع قوه مقننه بهعملکرد نه

های دهد بلکه تا حدودی منافع مدیران دستگاهاین جهت ارائه می و خدمات الزم را در
اند موردتوجه قرارداده و خدماتی ها را پذیرفتهعنوان کسانی که این مسئولیتاجرایی را به

ها با دهد. انجام چنین امری مشکل بوده و پاسخ به انتظارات آنها ارائه مینیز به آن
 طور که قبالً بیان گردید، ارتقاء سطح مسئولیتمشکالتی همراه خواهد بود. همان

های عملکردی در کشورهای پاسخگویی حاکم بر منابع مالی از جنبه صرفاً مالی به جنبه
های حسابرسی نیز دچار تحول و دگرگونی شود. با یافته موجب گردید تا شیوهتوسعه

بر خروجی و نتایج و های مهمی نظیر تمرکز استقرار مدیریت عمومی نوین که از ویژگی
ها برخوردار بود، حسابرسی مالی و رعایت قادر به جای تمرکز بر ورودی اثربخشی برنامه به

های مدرن حسابرسی احساس گردید. در چنین  انجام رسالت خود نبوده و استفاده از شیوه
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شرایطی حسابرسی عملکرد وارد عمل شده تا با همراهی حسابرسی مالی و رعایت سیستم 
املی از حسابرسی موسوم به حسابرسی جامع را در بخش عمومی تشکیل دهد. حسابرسی ک

ای برای ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عملیاتی حاکم بر عملکرد از ظرفیت درخور مالحظه
های اجرایی، برخوردار است و در صورت فراهم مصرف منابع مالی و اقتصادی دستگاه

ه رسیدگی، ارزیابی و قضاوت فرآیند مسئولیت در مرحل های موردنیاز بودن زمینه
پردازد. نگاهی اجمالی به سطوح پاسخگویی موردنظر پاسخگویی به ایفای نقش می

استوارت موسوم به نردبان مسئولیت پاسخگویی، ظرفیت حسابرسی عملکرد در ارزیابی 
ارزیابی کند. این نوع حسابرسی در فرآیند  سطوح مختلف از نردبان مذکور را آشکار می

 سه سطح از پنج سطح مسئولیت پاسخگویی به شرح زیر فعال خواهد بود. 
تر به آن اشاره گردید از طریق الف( مسئولیت پاسخگویی فرآیند به شرحی که پیش

 حسابرسی عملکرد قابل رسیدگی، ارزیابی و قضاوت خواهد بود. 

از طریق حسابرسی  گفته منحصراًب( مسئولیت پاسخگویی عملکرد به شرح مطالب پیش
 عملکرد مورد رسیدگی، ارزیابی و قضاوت قرار خواهد گرفت. 

ج( رسیدگی، ارزیابی و قضاوت در مسئولیت پاسخگویی برنامه که از اهمیت اساسی برای 
گیری میزان دستیابی به اهداف و اثربخشی باشد و بر اندازهصاحبان منابع مالی برخوردار می

 انجام حسابرسی عملکرد میسر خواهد بود.  برنامه تأکید داشته و با
-با این ترتیب سه سطح از سطوح مسئولیت پاسخگویی موردپذیرش کشورهای توسعه 

گردد و این در حالی است که تنها یکی از پذیر مییافته با استقرار حسابرسی عملکرد امکان
دگی، ارزیابی سطوح این مسئولیت که بر مشروعیت مصرف منابع مالی و رعایت مورد رسی

دیگر، حسابرسی عملکرد عالوه بر اینکه سطوح بیشتری از  بیان گیرد. بهو قضاوت قرار می
دهد، این سطح نردبان مسئولیت پاسخگویی را مورد رسیدگی، ارزیابی و قضاوت قرار می

در مقایسه با سطح اختصاص یافته به مشروعیت مصرف منابع مالی از جایگاه باالتری نیز 
ترین تفاوت حسابرسی مالی و رعایت با حسابرسی عملکرد در ار است. عمدهبرخورد

ارزیابی کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی نهفته است و این در حالی است که ورود این 
ها نیز  نوع حسابرسی موجب حذف حسابرسی مالی و رعایت نگردیده و این قبیل حسابرسی

های ارزیابی مسئولیت پاسخگویی دولت و دستگاه کماکان به انجام رسالت خود در فرآیند
 (.1388دهند )باباجانی، اجرایی ادامه می



  9 ...  یرانا یبخش عموم یعملکرد در نهادها یوضع موجود حسابرس یابیارز

 ی پژوهش پیشینه
المللی مؤسسات عالی  ( در نهمین کنگره سازمان بین1۹77حسابرسی عملکرد ابتدا در سال )

 ازآن قوانین حسابرسی بسیاری از ( طی بیانیه لیما ظهور یافت. پس1حسابرسی )اینتوسای
-های هزینه کشورهای پیشرفته اصالح شدند تا دامنه حسابرسی را توسعه داده و رسیدگی

توان کشورهایی مانند آلمان،  منفعت از طریق مؤسسات عالی حسابرسی را بگنجانند و می
( دریافت 1۹75) ۲انگلستان، کانادا و ایالت متحده را آغازگر این حرکت دانست. بارفیلد

های مورد بررسی طبق نظرات  مداوم، میزان دفعاتی که سازمانکه با انجام حسابرسی 
 3کنند، با میزان دفعات حسابرسی نسبت عکس دارد. گلین حسابرسان عملیاتی عمل نمی

ها در شش  کارگیری آن های حسابرسی عملکرد و نحوه به (، اقدام به بررسی رویه1۹85)
های این پژوهش نشان  و سوئد نمود. یافتهکشور انگلستان، کانادا، استرالیا، نیوزلند، آمریکا 

داد در انگلستان از حسابرسی عملکرد در زمینۀ صرفه اقتصادی و کارایی و نه اثربخشی 
استفاده شده است. حسابرسی اثربخشی در استرالیا و نیوزلند کاربرد داشته، اما با این تفاوت 

و هیئت دولت محدود شده و که این نوع حسابرسی در استرالیا به دپارتمان نخست وزیری 
های  های واقعی بر کفایت نظام در نیوزلند نیز این نوع حسابرسی بجای اثربخشی برنامه

دار انجام حسابرسی  عملیاتی محدود شده است. هرچند در سوئد اداره حسابرسی ملی عهده
 مالی و حسابرسی اثربخشی است، اما این کشور فاقد استانداردهای مرتبط با حسابرسی

دهد که کشورهای مختلف  های این پژوهش نشان می عملکرد است. بنابراین، یافته
( 1۹88) 4هاترلی و پارکر برند. های متفاوتی به کار می حسابرسی عملکرد را به شیوه

های حسابرسی عملیاتی شامل اثربخشی، کارایی، صرفه اقتصادی و نیز حساسیت  ویژگی
واقعی واحدهای حسابرسی شده را با حساسیت مطرح شده در ادبیات حسابرسی عملیاتی 

های  های پژوهش حاکی از آن بود که نتایج گزارش مورد بررسی و مقایسه قرار دادند. یافته
شده، محتوا و شکل حسابرسی با مبانی نظری آن  لحاظ مفاهیم پذیرفتهحسابرسی عملیاتی از

متفاوت است. همچنین این محققان دریافتند که تفاوت معناداری در حساسیت واحد 
( نشان 1۹۹۹) 5حسابرسی شده نسبت به حسابرسی عملیاتی وجود ندارد. پولیت و همکاران

                                                                                                                   
1. International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) 
2. Barefield 
3. Glynn 
4. Hatherly and Parker 
5. Pollitt et al 
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ای وجود دارد.  بررسی پیوندهای پیچیدهدادند که بین حسابرسان عملیاتی و واحدهای مورد 
(، نشان داد که حسابرسی عملکرد در بخش عمومی ۲۰۰۰) 1نتایج پژوهش جونز و پندلبری

های  بهبود اعتماد عمومی به سازمان -1تواند در تحقق دو هدف زیر مفید واقع شود  می
( در ۲۰۰1) ۲مورین افزایش کارآیی و اثربخشی مدیریت بخش عمومی. -۲بخش عمومی، 

تحقیق خود به این نتیجه رسید که عوامل مختلفی به صورت موازی در تعیین موفقیت یا 
( ۲( تمایالت سیاسی 1توان به:  عدم موفقیت کار حسابرسان عملیاتی دخیل هستند که می

( 4( شناخت دقیق مجموعه تحت حسابرسی عملیاتی 3بندی حسابرسی عملیاتی  زمان
های  ( پیشنهاد۶محل اجرای حسابرسی عملیاتی و  (5تجدیدنظر در سطح حکومت 

 حسابرسان، اشاره نمود.
(، در پژوهشی ضرورت و اهمیت حسابرسی عملکرد در بخش ۲۰1۶لوک و همکاران ) 

عمومی مالزی را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش آنان نشان داد مؤلفه 
تواند نقش به سزایی در نهادینه  رد میعنوان مؤثرترین رکن حسابرسی عملک اثربخشی به

پذیری  شدن حسابرسی عملکرد در بخش عمومی ایفا نماید. همچنین تقویت حس مسئولیت
 آیند. حساب می و وجدان کاری نیز ازجمله عوامل مؤثر در اجرای حسابرسی عملکرد به

مثال نتایج هایی در زمینه حسابرسی عملکرد انجام گرفته است. برای  در ایران نیز پژوهش
( نشان داد که عواملی همچون عدم شناخت کافی مدیران از 1384پژوهش نخبه فالح )

نقش و اهمیت حسابرسی عملکرد مدیریت در تحقق اهداف سازمانی، عدم وجود قوانین و 
مقررات الزام آور و مناسب، عدم وجود مهارت کافی در حسابرسان، عدم وجود 

زمینه حسابرسی عملکرد مدیریت، عدم وجود فرهنگ  ای مناسب در استانداردهای حرفه
های عملی از موانع  پاسخگویی، عدم وجود منابع علمی کافی در ارتباط با تئوری و روش

 اجرای حسابرسی عملکرد مدیریت هستند. 
های بخش عمومی از دیدگاه  مشکالت اجرایی حسابرسی عملکرد در دستگاه 

مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج به دست آمده کارشناسان دیوان محاسبات کشور نیز 
های  دهد که ضعف مهارت تخصصی حسابرسان در انجام عملیات، گزارش نشان می

های سنجش عملکرد در بخش عمومی و عدم آگاهی  نامناسب حسابداری، نبود شاخص

                                                                                                                   
1. Jones and Pendlebury  
2. Morin  
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ترین موانع اجرایی حسابرسی عملکرد در  مدیران از فواید حسابرسی عملکرد از مهم
( به دنبال یافتن 1388(. قدیم پور و طریقی )138۶ربط بوده است )فرزانه،  های ذی دستگاه

ریزی عملیاتی و حسابرسی عملکرد به این نتیجه رسیدند که هرچند  ی بین بودجه رابطه
اصول حسابرسی عملیاتی در بخش عمومی و خصوصی یکسان است، اما اجرای حسابرسی 

بیشتری دارد. چراکه صرفاً ویژگی غیرانتفاعی بودن عملکرد در بخش عمومی ضرورت 
تنهایی شرط الزم و کافی برای اجراشدن حسابرسی عملکرد  نهادهای بخش عمومی به

جای باقی  است. تحقیق مذکور بر دیوان محاسبات، تمرکز بیشتری داشته و از این سازمان به
عنوان مشاور و بازوی  ی مجریه، توقع داشته که به ماندن در حد حسابرس داخلی قوه
های دولت را ارزیابی و در این خصوص  ی فعالیت تخصصی قوه مقننه، عملکرد کلیه

( در بررسی نقش 1388اظهارنظر نماید. در پژوهش دیگری مرادزاده فرد و بختیاری)
ی  حسابرسی عملکرد در مدیریت استراتژی نشان دادند که حسابرسی عملکرد یک مقوله

ها تأکید شده  باشد. در مقاله آن ر مفید در جهت ارزیابی استراتژی میآفرین و ابزا ارزش
توانند مدت زیادی را در انتظار دستیابی به نتایج نهایی صبر کنند  است که چون مدیران نمی

ها و امکانات خود را از دست بدهند؛ بنابراین در  و این احتمال وجود دارد که منابع، فرصت
های اصالحی الزم را  ی باید به کمک حسابرسی عملکرد، تصمیمی ارزیابی استراتژ مرحله

(، در 13۹1در جهت دستیابی به اهداف سازمان اتخاذ کنند. برادران حسن زاده و همکاران )
ها، نبود  پژوهشی به این نتیجه رسیدند که عواملی همچون نبود شفافیت در اهداف سازمان

، ضعف فرهنگ پاسخگویی و ضعف استراتژی مناسب، ضعف سیستم ارزیابی عملکرد
حساب  ها ازجمله موانع اجرای حسابرسی عملکرد مدیریت به قوانین و مقررات در سازمان

ریزی  (، در پژوهشی تأثیر عناصر اصلی بودجه13۹4آیند. خدامی پور و کفاش پور ) می
ت عملیاتی بر اجرای حسابرسی عملکرد از دیدگاه کارشناسان و حسابرسان دیوان محاسبا

ریزی،  های پژوهش نشان داد عناصر برنامه کشور را موردمطالعه و بررسی قراردادند. یافته
ریزی عملیاتی بر اجرای حسابرسی  ها و مدیریت عملکرد در بودجه وتحلیل هزینه تجزیه

تواند تا حد زیادی منجر  ریزی عملیاتی می سازی سیستم بودجه عملکرد تأثیر داشته و پیاده
(، حسابرسی 13۹۶ها در اجرای حسابرسی عملکرد شود. آذر و حبشی) یابیبه بهبود ارز

توسعه جهان و  یافته و درحال بخش عمومی مؤسسات عالی حسابرسی دوازده کشور توسعه
های  ارائه الگویی مؤثر برای دیوان محاسبات ایران را هدف پژوهش خود قراردادند. یافته
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و خبرگان دیوان محاسبات ایران، بین  پژوهش بیانگر آن است که، ازنظر متخصصین
های حسابرسی بخش عمومی، ساختار و استقالل  ریزی، قوانین و استانداردها و رویه بودجه

، نحوه حسابرسی و ارزیابی عملکرد دیوان محاسبات، نحوه گزارشگری  دیوان محاسبات
داری وجود توسعه و ایران تفاوت معنا یافته و درحال دیوان محاسبات کشورهای توسعه

( در پژوهشی عوامل موثر بر استقرار نظام 13۹4دارد. باباجانی و دوست جباریان )
حسابرسی عملکرد در نهادهای بخش عمومی ایران و ارزیابی وضع موجود هر یک از این 

نفر از خبرگان و متخصصین  1۰۰عوامل را با استفاده از مدل سه شاخگی و ارزیابی نظرات 
ی قرار دادند. نتایج آزمون سواالت پژوهش مذکور، حاکی از آن حسابرسی مورد بررس

ای به عنوان عوامل مؤثر  است که به ترتیب عوامل رفتاری، عوامل ساختاری و عوامل زمینه
تر عوامل مؤثر بر  باشند. اما شناسایی جامع براستقرار نظام حسابرسی عملکرد در کشور می

موضوع این پژوهش بوده و به این منظور عوامل  استقرار نظام حسابرسی عملکرد در ایران
 مؤثر، بر مبنای شش بعد استخراج و تدوین شده است. 

 روش شناسی پژوهش
ای از فرآیندها و قواعد است که در قالب یک نظم سیستماتیک و  روش شناسی مجموعه

)دالور،  کند های اجرایی معین، محقق را در پاسخ به سؤاالت پژوهش هدایت می روش
(. این پژوهش ازنظر هدف، توصیفی، از دیدگاه نتایج، کاربردی، به لحاظ اجرای 1388

 .پژوهش کیفی و از منظر منطق اجرای پژوهش استقرایی است

هدف پژوهش حاضر ارزیابی وضع موجود الگوی حسابرسی عملکرد در بخش عمومی  
هدف مذکور، با انجام منظور دستیابی به  به باشد. و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن می

منظور  های مربوط به حسابرسی عملکرد به پژوهشی ابتدا مبانی نظری و پیشینه پژوهش
منظور کسب اجماع نظر  ها مطالعه گردید. سپس به ها و شاخص شناسایی ابعاد، مؤلفه

عمومی حسابرسان بخش عمومی کشور، از رویکرد دلفی فازی استفاده شد. در پژوهش 
ظر حسابرسان ارشد نهادهای بخش عمومی واجد شرایط، شامل مستشاران، مورد نظر از ن

معاونان و حسابرسان کل شاغل در دیوان محاسبات کل کشور، کارشناسان حسابرسی 
داخلی شهرداری تهران و مدیران و سرپرستان حسابرسی عملیاتی سازمان حسابرسی که در 

نفر از  5۰. الزم به ذکر است امر حسابرسی عملیاتی تجربه دارند، استفاده گردید
های مورد نظر برای این افراد ارسال گردید.  متخصصین و حسابرسان شناسایی و پرسشنامه
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نفر از حسابرسان شاغل  37ها با نظرخواهی از  ها و شاخص نهایتاً وضع موجود ابعاد، مؤلفه
دازند، پر صورت آزمایشی به حسابرسی عملکرد می در نهادهایی که در حال حاضر به

شود و راهکارهای الزم برای بهبود آن و رفع موانع استقرار این سیستم شناسایی  تشریح می
 شود.  و معرفی می

 های حاصل از پژوهش یافته

 های حسابرسی عملکرد  ها و شاخص شناسایی ابعاد، مؤلفه
شده در زمینه  های انجام پس از انجام مطالعات اکتشافی و بررسی ادبیات و پژوهش

شاخص، جهت نظرخواهی خبرگان به شرح  54مؤلفه و  ۲1بعد،  ۶حسابرسی عملکرد 
( گردآوری شد. در فرآیند اجرای تحقیق بر اساس رویکرد دلفی فازی، 1جدول شماره )

نفر از خبرگان قرار گرفت و این  5۰اختیار پرسش در  75ای مشتمل بر تعداد  پرسشنامه
 ها قرار گرفت.  ها مبنای تجزیه و تحلیل پرسشنامه

 های پیشنهادی محقق، جهت نظرخواهی خبرگان ها و شاخص ابعاد، مؤلفه .1جدول 
 ها شاخص ها مؤلفه ابعاد
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 تأمین نیروی

 انسانی و 
 آموزش 
 مستمر 

آموزش  -63
حسابرسان دیوان 

 محاسبات

 ای مرتبط با حسابرسی عملکرد ایجاد مدارک حرفه-64

وتحلیل حسابرسان  ای و قدرت تجزیه افزایش توانایی قضاوت حرفه-65
 دیوان

های تخصصی  شرکت در دورهالزام حسابرسان دیوان محاسبات برای  -66
 المللی، اروپایی و آسیایی عملکرد که در نهادهای بینحسابرسی 

آموزش -67
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 آموزش استانداردهای حسابرسی عملکرد در سطح بخش عمومی-68

 حسابرسی عملکردهای مرتبط با  ایجاد و توسعه دروس و رشته-69

 استفاده از
 های  تیم 

 تخصصی 
 و بخش

کارگیری  به -70
 های تخصصی تیم

 های تخصصی حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات ایجاد تیم-71

 المللی ای بین های حرفه های تخصصی از طریق دوره توانمندسازی تیم-72
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های ذهنی خود برای  ( معتقد است که اگرچه افراد خبره از توانایی۲۰۰۹) 1سن جیز 

سازی  نمایند اما باید به این نکته توجه داشت که فرآیند سنتی کمی انجام مقایسه استفاده می

                                                                                                                   
1. Cengiz 
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طور کامل ندارد. به عبارت بهتر،  دیدگاه افراد، امکان انعکاس سبک تفکر انسانی را به
ازی، سازگاری بیشتری با توضیحات زبانی و بعضاً مبهم انسانی های ف استفاده از مجموعه

کارگیری اعداد فازی( به  های فازی )به دارد و بنابراین بهتر است که با استفاده از مجموعه
منظور کسب  گیری در دنیای واقعی پرداخت. بر همین اساس به بینی بلندمدت و تصمیم پیش

کشور، از روش پیمایش دلفی فازی استفاده اجماع نظر عمومی حسابرسان بخش عمومی 
 اند:  های زیر حذف شده شده است. و در طی اجرای دو راند نخست و دوم شاخص

 ایجاد الزامات حقوقی در راستای حرکت به سمت سیستم نظارت نتیجه محور (1
 ها ها و ستاده مشخص نمودن داده (۲

 ها ها و ستاده مرتبط ساختن داده (3

بندی توسط نهادهای عمومی  جهت رفع موانع اجرای بودجههایی در  تدوین برنامه (4
 عملکرد

 بندی یابی در فرآیند بودجه سازی نظام هزینه نهادینه (5

 های قانونی در اجرای حسابرسی عملکرد اصالح و پوشش خأل (۶

 گیری از ظرفیت بخش خصوصی در حسابرسی عملکرد بهره (7

 بندی گیری از اطالعات عملکردی در بودجه بهره (8
 انون بودجه مستقلتدوین ق (۹

 ها  ها و شاخص تشریح وضع موجود ابعاد، مؤلفه
شاخص نهایی برای ادامه تحلیل انتخاب شد، وضعیت عملکردی هر  ۶۶پس از آنکه 

شاخص نیز با طیف نه درجه لیکرت ارزیابی شد. برای سنجش هر متغیر از اعداد فازی 
ن محاسبات کشور حسابرسی استفاده شده است. طی چند سال گذشته دیوا (TFN) 1مثلثی

نفر  37ها اجرا کرده است. در پژوهش حاضر ابتدا دیدگاه  عملکرد را در برخی از سازمان
های تهران، گیالن و اردبیل که عمالً در حسابرسی  از حسابرسان دیوان محاسبات استان

عملکرد مشارکت داشته و دارند، گردآوری شد. سپس میانگین دیدگاه افراد پیرامون 
 ( محاسبه گردید:1ضعیت عملکردی هر شاخص با استفاده از رابطه )و

 1رابطه 

                                                                                                                   
1. Triangular fuzzy number, TFN 
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𝐹𝐴𝑉𝐸 = ({
∑ 𝑙

𝑛
} , {

∑ 𝑚

𝑛
} , {

∑ 𝑢

𝑛
} ) 

 F2و  F1سپس باید تفاضل فازی دیدگاه افراد در بعد عملکرد و اهمیت محاسبه شود. اگر 
 دو عدد فازی مثلثی باشند آنگاه فاصله این دو عدد با فرمول زیر محاسبه خواهد شد:

F1 = (l1, m1, u1) 
F2 = (l2, m2, u2) 

𝐺(𝐹1, 𝐹2) = √
1

3
[(𝑙1 − 𝑙2)2 + (𝑚1 − 𝑚2)2 + (𝑢1 − 𝑢2)2]  

( 3نتایج حاصل از محاسبه میانگین فازی دیدگاه افراد و تفاضل فازی مقادیر در جدول )
 ارائه شده است:

 ( شکاف میان اهمیت و عملکرد با روش تفاضل فازی3جدول 

Indices Importance Performance Gap 
Q01 (6.52,7.52,8.2) (5.02,5.86,6.48) 1.63 

Q02 (6.52,7.52,8.2) (5.02,5.86,6.48) 1.23 

Q03 (6.36,7.36,8) (5.3,6.24,7.04) 1.05 
Q05 (6.32,7.32,7.96) (4.4,5.26,6.08) 1.95 
Q06 (6.42,7.42,8.26) (5.02,6.02,6.94) 1.37 
Q07 (7.1,8.1,8.66) (4.9,5.82,6.68) 2.16 
Q08 (6.32,7.32,8.06) (4.36,5.22,5.96) 2.05 
Q09 (6.84,7.84,8.28) (4.44,5.34,6.08) 2.37 
Q10 (6.34,7.34,7.9) (4.9,5.82,6.56) 1.44 
Q11 (6.36,7.36,8.06) (4.26,5.16,5.84) 2.17 
Q12 (6.92,7.92,8.52) (4.14,5.14,6.02) 2.69 
Q13 (6.54,7.54,8) (4.54,5.46,6.22) 1.96 
Q14 (6.48,7.46,8) (4.48,5.36,6.12) 2.00 
Q15 (6.32,7.32,7.94) (4.84,5.74,6.5) 1.50 
Q16 (6.96,7.96,8.36) (4.94,5.9,6.68) 1.93 
Q17 (6.76,7.76,8.44) (5.16,6.08,6.8) 1.64 
Q18 (7,8,8.44) (4.66,5.58,6.36) 2.28 
Q19 (6.54,7.54,8.24) (4.46,5.2,5.82) 2.28 
Q21 (6.2,7.2,7.82) (4.36,5.32,6.2) 1.78 
Q23 (6.24,7.22,7.96) (4.36,5.22,5.96) 1.96 
Q24 (7.02,8,8.54) (4.58,5.46,6.16) 2.45 
Q25 (6.42,7.42,8.04) (4.86,5.74,6.4) 1.63 
Q26 (6.24,7.22,8) (4.84,5.74,6.5) 1.46 
Q27 (6.72,7.72,8.36) (4.9,5.82,6.56) 1.84 
Q28 (7.06,8.06,8.56) (4.72,5.64,6.38) 2.32 
Q31 (6.48,7.46,8) (4.68,5.6,6.52) 1.72 
Q32 (6.3,7.3,8.04) (4.68,5.6,6.52) 1.62 
Q33 (6.52,7.52,8.2) (4.36,5.32,6.2) 2.12 
Q34 (6.32,7.32,7.94) (4.26,5.22,6.14) 1.99 
Q35 (6.42,7.42,8.04) (3.98,4.94,5.78) 2.40 
Q36 (6.78,7.78,8.28) (4.84,5.76,6.52) 1.91 
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Indices Importance Performance Gap 
Q37 (6.28,7.24,7.84) (4.72,5.64,6.36) 1.55 
Q38 (7.1,8.1,8.66) (3.86,4.72,5.5) 3.26 
Q39 (6.86,7.86,8.44) (4.22,5.1,5.94) 2.64 
Q40 (7.32,8.32,8.7) (4.84,5.8,6.64) 2.36 
Q41 (7.08,8.04,8.5) (4.48,5.36,6.12) 2.56 
Q42 (7.32,8.32,8.76) (4.5,5.42,6.08) 2.80 
Q43 (7.32,8.32,8.82) (4.26,5.26,6.16) 2.93 
Q44 (6.8,7.8,8.28) (4.38,5.34,6.3) 2.30 
Q45 (6.94,7.94,8.46) (5.08,6,6.7) 1.85 
Q46 (6.88,7.88,8.48) (4.72,5.64,6.4) 2.16 
Q47 (6.7,7.7,8.32) (3.84,4.84,5.82) 2.75 
Q48 (7.24,8.24,8.72) (4.6,5.56,6.36) 2.56 
Q49 (6.88,7.88,8.58) (3.8,4.68,5.56) 3.10 
Q50 (7.14,8.14,8.56) (4.48,5.44,6.24) 2.57 
Q51 (6.835,7.798,8.28) (4.56,5.48,6.24) 2.21 
Q52 (6.66,7.66,8.3) (4.02,4.94,5.78) 2.63 
Q54 (7.16,8.16,8.66) (4.28,5.24,6) 2.82 
Q56 (7.1,8.1,8.68) (3.86,4.78,5.62) 3.21 
Q57 (6.94,7.94,8.38) (4.44,5.4,6.22) 2.41 
Q58 (7.52,8.52,8.92) (4.68,5.64,6.38) 2.76 
Q59 (7.32,8.32,8.76) (4.38,5.34,6.14) 2.85 
Q60 (7.58,8.58,8.98) (3.9,4.9,5.74) 3.54 
Q61 (7.66,8.66,8.96) (4.3,5.3,6.18) 3.18 
Q63 (7.26,8.26,8.66) (3.98,4.94,5.78) 3.17 
Q64 (6.68,7.68,8.38) (3.82,4.78,5.6) 2.85 
Q65 (7.08,8.08,8.64) (3.9,4.86,5.76) 3.10 
Q66 (6.38,7.36,8.12) (4.26,5.18,5.96) 2.15 
Q67 (6.22,7.22,7.86) (3.74,4.66,5.5) 2.47 
Q68 (6.54,7.54,8.04) (3.98,4.94,5.78) 2.48 
Q69 (6.78,7.78,8.28) (3.9,4.82,5.6) 2.84 
Q70 (6.32,7.32,8.08) (4.12,5.04,5.88) 2.23 
Q71 (6.68,7.68,8.48) (4.42,5.34,6.14) 2.31 
Q72 (6.56,7.56,8.34) (4.62,5.54,6.18) 2.04 
Q73 (6.88,7.88,8.36) (4.42,5.38,6.2) 2.38 
Q75 (7.06,8.06,8.64) (4.74,5.68,6.54) 2.27 

 صورت زیر است. دیگر میزان شکاف تفاوت وضعیت موجود و مطلوب به عبارت به
Gap={1.63; 1.23; 1.05; 1.81; 1.95; 1.37; 2.16; 2.37; 2.17; 2.69; 1.96; 1.93; 1.64; 

2.28; 2.28; 1.65; 1.96; 2.45; 1.63; 1.46; 1.84; 2.32; 2.06; 1.76; 1.99; 1.91; 1.55; 3.26; 
2.64; 2.36; 2.56; 2.80; 2.93; 2.30; 1.85; 2.16; 2.75; 2.56; 3.10; 2.57; 2.21; 2.63; 2.82; 
3.21; 2.41; 2.76; 2.85; 3.54; 3.18; 3.17; 2.85; 3.10; 2.15; 2.47; 2.48; 2.84; 2.23; 2.31; 

2.04; 2.38; 2.27} 
( بر ادراکات )وضعیت مطلوب( بهترین حالت زمانی است که انتظارات )وضعیت موجود

بیشتر خواهد بود. نتایج نشان داده است در  1منطبق باشد. در بدترین حالت نیز فاصله از 
تمامی موارد بین انتظارات )آنچه هست( با وضعیت مطلوب )آنچه باید باشد( فاصله 

 معناداری وجود دارد.
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مواردی زیر نسبت به سایر  شده وضعیت عملکردی بینی های پیش ها و شاخص در بین مؤلفه
 شده است: تر گزارش موارد از دید پنل خبرگان ضعیف

 پذیرش عمومی حسابرسان دیوان محاسبات؛ -
 ارتقاء دانش، مهارت و عملکرد مدیران و مسئوالن اجرایی؛  -
 زیست؛  های پایداری محیط تعیین شاخص -
ی در چارچوب تعیین میزان مناسب منابع موردنیاز سازمان، تقویت نظام پاسخگوی -

 بودجه؛ 
 حمایت نمایندگان مجلس شورای اسالمی؛  -
 نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مرتبط با حسابرسی عملکرد؛  -
 آموزش حسابرسان دیوان محاسبات؛ -
 وتحلیل حسابرسان دیوان؛  ای و قدرت تجزیه افزایش توانایی قضاوت حرفه -
 آموزش استانداردهای حسابرسی عملکرد در سطح بخش عمومی و ایجاد؛  -
 های مرتبط با حسابرسی عملکرد.  توسعه دروس و رشته -

 (IPAعملکرد ) –تحلیل اهمیت 
 عملکرد-تجزیه و تحلیل اهمیت

1
(IPA) های تحلیل شکاف  برگرفته از یکی از روش

ارائه شد. در تحقیق  1۹77سال  به ۲است. این تکنیک نخستین بار توسط مارتیال و جیمز
نمایش داده  Iکه با  3حاضر هر شاخص از دو منظر مورد بررسی قرار گرفت. منظر اهمیت

های  شود. ازآنجاکه تحلیل جداگانه داده نمایش داده می Pکه با  4شود و منظر عملکرد می
ها، همزمان موردمطالعه قرار  ویژه زمانی که هر مجموعه داده بعد عملکرد و بعد اهمیت، به

های مربوط به سطح اهمیت و عملکرد  گیرند ممکن است معنادار نباشد، لذا داده می
 yشکلیک(. در این شبکه، محور شوند ) ای دو بعدی نشان داده می ها روی شبکه شاخص

است. این شبکه دو بعدی ماتریس « عملکرد»نشانگر بعد  Xو محور « اهمیت»نشانگر بعد 
کمک به فرآیند  IPAشود. نقش ماتریس  نامیده می IPAاهمیت/عملکرد یا ماتریس 

ها برای بهبود  گیری است. از این ماتریس برای شناخت درجه اولویت شاخص تصمیم

                                                                                                                   
1. Impornace-Performance Analysis 
2. Martilla and James 
3. Importance  
4. Performance  
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 شود.  میاستفاده 
 

 (IPA)عملکرد -( شکل کلی ماتریس اهمیت1شکل 
 

 
 

بر اساس اینکه هر شاخص چه میزان اهمیت دارد )وضعیت مطلوب( و عملکرد در زمینه 
 این شاخص در چه حد است )وضعیت موجود( چهار ربع قابل تشخیص است:

 اهمیت پایین-تفاوتی: عملکرد پایین حیطه بی -
 اهمیت پایین -اتالف: عملکرد باالحیطه  -
 اهمیت باال-حیطه ضعف: عملکرد پایین -
 اهمیت باال -قبول: عملکرد باال حیطه قابل -

عملکرد ربع مربوط به حیطه ضعف و -شکاف اصلی در مدل تجزیه و تحلیل اهمیت 
تالف قرار گرفته باشد. یعنی ها در ربع حیطه ا حیطه اتالف است. اگر بیشتر شاخص

اهمیت  های بی های مورد عمل ارزش چندانی ندارند و عملکرد در زمینه شاخصصشاخ
ها در ربع حیطه ضعف قرار گرفته باشد یعنی سازمان در فرآیند  باالست. اگر بیشتر شاخص

هایی که اهمیت باالیی دارند عملکرد ضعیفی دارد. استراتژی سازمان  اجرا در زمینه شاخص
اوالً عناصر را از ربع حیطه ضعف به ربع حیطه قابل قبول منتقل باید بدین صورت باشد که 

های مربوط به حیطه اتالف و بی تفاوتی را حذف کند. با استفاده  کند و تمامی عناصر ربع
از سؤاالت مربوط به هر شاخص که وضعیت موجود و وضعیت مطلوب را مورد سنجش 

 ه است.دهد تجزیه و تحلیل اهمیت عملکرد انجام شد قرار می
ارائه  ۲های تحقیق حاضر در شکل  اهمیت عملکرد برای شاخص-نتیجه ارزیابی اهمیت

 شده است:

 

y 

x 
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 (IPA)عملکرد  -( نتیجه ارزیابی اهمیت2شکل 

 
 

تفاوتی  های تحقیق بااهمیت است بنابراین حیطه بی ازآنجاکه بر اساس نتایج تمامی شاخص
( و در 5/۰برخی موارد پایین )کمتر از  و حیطه اتالف وجود ندارد. از طرفی عملکرد در

حیطه »ها در محدوده  ( در نوسان است. بنابراین شاخص5/۰تر از  برخی موارد باال )بزرگ
 قرار دارند.« حیطه ضعف»و « قبول قابل

 گیری نتیجه
حسابرسی عملکرد، فرآیند شماتیک ارزیابی صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی عملیات 

هایی برای بهبود عملی است. در این  و گزارش نتایج همراه با توصیه تحت کنترل مدیریت
فازی برای حسابرسی -پژوهش ابتدا با استفاده از الگویی که در پژوهش به روش دلفی
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های مورد تأیید پنل  ها و شاخص آمده، مؤلفه دست عملکرد بخش عمومی ایران به
ایی برای ادامه تحلیل انتخاب شاخص نه ۶۶ازآنکه  نفر( گردآوری شد. پس 5۰خبرگان)

شد، وضعیت عملکردی هر شاخص نیز با طیف نه درجه لیکرت ارزیابی شد. برای سنجش 
 37ترتیب که ابتدا دیدگاه  این استفاده شده است. به (TFN)هر متغیر از اعداد فازی مثلثی 

د، نفر از خبرگانی که در حال حاضر در حسابرسی عملکرد دیوان محاسبات شاغل هستن
گردآوری شد. سپس میانگین دیدگاه افراد پیرامون وضعیت عملکردی هر شاخص محاسبه 
گردید. سپس تفاضل فازی دیدگاه افراد در بعد عملکرد و اهمیت محاسبه شد. نتایج 
حاصل از محاسبه میانگین فازی دیدگاه افراد و تفاضل فازی مقادیر، نشان داد که در تمامی 

چه هست( با وضعیت مطلوب )آنچه باید باشد( فاصله معناداری موارد بین انتظارات )آن
های تحقیق بااهمیت است بنابراین  وجود دارد. ازآنجاکه بر اساس نتایج تمامی شاخص

تفاوتی و حیطه اتالف وجود ندارد. از طرفی عملکرد در برخی موارد پایین )کمتر  حیطه بی
ها در  ( در نوسان است. بنابراین شاخص5/۰تر از  ( و در برخی موارد باال )بزرگ5/۰از 

توان  قرار دارند. با توجه به نتایج تحقیق می« حیطه ضعف»و « قبول حیطه قابل»محدوده 
 راهکارهایی به شرح زیر ارائه نمود:

توجه بیشتر به الزام قانونی مدیران به پاسخگویی در قبال عملکرد و میزان رسیدن  -
نابع در اختیارشان، همراه با کارآیی، به اهداف سازمانی در قبال مصرف م

 اثربخشی و صرفه اقتصادی.
ریزی عملیاتی به منظور رعایت قانون برنامه پنج  لزوم اجرای کامل نظام بودجه -

 ساله پنجم و ششم توسعه اقتصادی کشور.

های مدیریت کیفیت جامع و کارت امتیازی متوازن در راستای  استفاده از تکنیک -
تر و ارزیابی عملکرد مالی و غیرمالی زیست محیطی و  کیفیتحسابرسی با 

 ها. اجتماعی سازمان

لزوم تدوین و پیگیری قوانین و مقررات الزام آور در جهت انجام حسابرسی  -
( قانون برنامه پنجم ۲18های اجرایی مشمول ماده ) عملکرد در کلیه دستگاه

 توسعه.

های  های دستگاه و خط مشیها  ها، اهداف، برنامه مشخص نمودن استراتژی -
 ها. اجرایی و توجیه و آموزش کارکنان در جهت رسیدن به آن
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به طور کلی طبق نتایج در رابطه با اجرای حسابرسی عملکرد، استفاده از اطالعات عملکرد 
 باهدف:
 ای و تعیین میزان مناسب منابع موردنیاز سازمان؛ تخصیص منابع بودجه -
 اسالمی؛ حمایت نمایندگان مجلس شورای -
 نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مرتبط با حسابرسی عملکرد؛ -
شرایط فرهنگی و مدیریتی دولت، آموزش استانداردهای حسابرسی عملکرد به  -

 های اجرایی در سطح بخش عمومی؛ کارکنان دستگاه
 تقویت نظام پاسخگویی در چارچوب بودجه؛ -
ای و  افزایش توانایی قضاوت حرفهمنظور  آموزش حسابرسان دیوان محاسبات به -

 وتحلیل حسابرسان دیوان محاسبات؛ قدرت تجزیه
 های مرتبط با حسابرسی عملکرد و ... نیاز به دروس و رشته -

منظور ارتقای سطح کیفی حسابرسی عملکرد در کشور مفید خواهند بود. همه موارد  به
موردتوجه قرارگرفته و ما  یافته شده ازجمله مواردی هستند که در کشورهای توسعه مطرح

عنوان تجربه سایر کشورها مورداستفاده قرار  توانیم این راهکارها را به در کشور ایران می
 دهیم.
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 منابع
های پیش روی الزامی شدن حسابرسی عملکرد در  چالش(. »13۹3ایمانی برندق، محمد. )

  1، زمستان، ص 4اره ، شم3، سال فصلنامه حسابداری سالمت، «های دولتی ایران دستگاه
1۹. 

ارائه الگوئی موثر برای حسابرسی بخش عمومی (.» 13۹۶آذر، عادل و حبشی، نعمت. )
 .4۰-5، ۶۶شماره  ،17دانش حسابرسی، سال ، «دیوان محاسبات جمهوری اسالمی ایران
عوامل موثر بر استقرار نظام حسابرسی (.» 13۹4باباجانی، جعفر و دوست جباریان، جواد. )

، پایان نامه کارشناسی «کرد در نهادهای بخش عمومی ایران و ارزیابی وضع موجودعمل
 ، دانشگاه عالمه طبابایی.13۹4ارشد حسابداری، سال 

الگویی برای استقرار نظام حسابرسی (. »13۹۶باباجانی، جعفر و دوست جباریان، جواد. )
، رسی مدیریتدانش حسابداری و حساب، «عملکرد در نهادهای بخش عمومی ایران

 .15۶-143، ۲1، شماره ۶دوره 
نقش حسابداری و گزارشگری مالی دولتی در (. »1384باباجانی، جعفر و دهقان، حسین. )

فصلنامه ، «ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی از منظر پاسخگویان و پاسخ خواهان
 .1۶-1، 13-1۲، شماره مطالعات تجربی حسابداری مالی

. چاپ هشتم، تهران: انتشارات (. حسابداری و کنترلهای مالی دولتی13۹۰باباجانی، جعفر. )
 دانشگاه عالمه طباطبایی.

بررسی (.»13۹1برادران حسن زاده، رسول؛ محبوبی بناب، معصومه و رحیمی، غالمرضا. )
های اجرایی استان  موانع اجرای حسابرسی عملکرد مدیریت مطالعه موردی دستگاه

 . 1۹4-1۶7(، ۲۲)۶،  فراسوی مدیریت، «آذربایجان شرقی( 
موسسات عالی مطالعه روشهای حسابرسی دیوان محاسبات )(. 13۹۲حبشی، نعمت. )

حسابرسی( دوازده کشور توسعه یافته و در حال توسعه در مقایسه با کشور جمهوری 
پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران  اسالمی ایران.

 جنوب.
تأثیر عناصر اصلی بودجه ریزی (.»13۹4خدامی پور، احمد و کفاش پور، روح اهلل. )

اجرای حسابرسی عملکرد از دیدگاه کارشناسان و حسابرسان دیوان عملیاتی بر 
 . 5۲-41(، 3)3، فصلنامه حسابداری دولتی، «محاسبات کشور
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های اجرایی از  (. بررسی موانع اجرای حسابرسی عملیاتی در دستگاه138۶فرزانه، حیدر. )
 .41-۲8، ۲4، شماره فصلنامه دانش حسابرسیدیدگاه کارشناسان دیوان محاسبات. 

ی آن با حسابرسی  بودجه ریزی عملیاتی و رابطه(. »1388قدیم پور، جواد و طریقی، علی. )
 .58-7۲، ۲8، شماره مجله حسابدار، «عملیاتی

نقش حسابرسی عملیاتی در مدیریت (. »1388مرادزاده فرد، مهدی و بختیاری، مهرداد. )
 .35-۲۹، ۲۰۲، شماره ۲3، سال ماهنامه حسابدار، «استراتژیک

عوامل موثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی (. »13۹7مرادی، بابک و بحری ثالث، جمال. )
های دولتی  ها و شرکت های داخلی مطالعه موردی: بانک در بهبود کنترل

-1۰7، ۲8، شماره 7، دوره دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، «غربی آذربایجان
1۲۲. 

موانع اجرای حسابرسی عملکرد مدیریت در شرکت بررسی (. »1384نخبه فالح، افشین. )
، دانش حسابرسی، «های تابعه از دیدگاه مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت

 .84-7۹، 18و  17

چهارمین (. حسابرسی عملیاتی و الزامات آن در بخش عمومی. 13۹5نصیری، صادق. )
ین المللی سازمان های ب ، مرکز همایشکنفرانس بین المللی حسابداری مدیریت

 مدیریت صنعتی، تهران.
ای  ارائه الگویی برای درک تردید حرفه(. »13۹7ولیان، حسن و صفری گرایلی، مهدی. )

، 7، دوره دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، «حسابرسان با رویکرد تحلیل محتوا
 .۲8-11، ۲5شماره 
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