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دهيچك  

 اريي هدف با كه هستند ييابزارها جمله از آن با مرتبط خدمات و عملكرد يحسابرس
 با تا گرفته، شكل اقتصادي واحدهاي بهتر هبرير و تيهدا براي ران،يمد به رساندن

 ي ارائه و اقتصادي هاي بنگاه در اقتصادي ي صرفه و ييكارا ،ياثربخش يابيارز
 ابزارهاي يفيك يابيارز شامل و كند كمك بنگاه ي اداره در را رانيمد ،يعمل شنهادهاييپ

 اي برنامه طرح، كي جرايا سازي به بهبود براي نهيزم اساس نيا بر. است تيريمد ارياخت در
 نيا در. شود يم فراهم بهتر و شتريب چه هر كارها، اجراي تيفيك ارتقاي و سازمان عملكرد

 عملكرد يحسابرس زيمتما كاركردهاي و ايمزا اهداف، م،يمفاه ياجمال يبررس به ابتدا مقاله
 و ييگو پاسخ نظام در آن نقش و عملكردي حسابرس ضرورت نييتب. شود يم پرداخته
 به اهداف گريد از يحسابرس نوع نيا اجراي براي الزم بسترسازي و وري بهره ارتقاي
 راه به يابيدست انيپا در و ياحتمال مشكالت و ها چالش خصوص در بحث. ديآ يم شمار

 .باشد يم بحث مورد موضوعات گريد از مناسب كارهاي

  

: دييكل واژگان  

ياثربخش ،ييكارا عملكرد، يحسابرس  
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Abstract 

Performance audit and related services, including tools that focused on 
helping managers to lead better economic entities formed to assess the 
effectiveness and efficiency of economic firms and provide practical 
recommendations, managers help in managing the firm and includes 
quality assessment tools available to management. The areas for 
improvement in the implementation of a project, program or 
organizational performance and enhance the quality of work, more 
and more will be provided. In this paper, an overview of the concepts, 
objectives, performance audit distinct advantages and disadvantages 
will be discussed. Talk about the challenges and problems and in the 
end achieve appropriate solution of other issues are discussed. 
 
Keywords: 
Performance audit, efficiency, effectiveness 
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 مقدمه

 ليدل به نيهمچن. است دهيگرد يعموم مخارج همزمان شيافزا موجب دولت، هاي تيفعال قلمرو گسترش
 مجلس ندگانينما و جامعه آحاد يعموم يآگاه جوامع، در يخواه يآزاد نهادهاي توسعه و گسترش

 و منابع دگانكنن اداره ييپاسخگو و يخواستارحسابده شيپ از شيب ندگان،ينما و مردم و افتهي شيافزا
 به يابيدست مختلف، عيصنا يروندتكامل و اقتصاد شدن يجهان با يطرف از .[25]هستند يعموم اموال
 ازمندين خود، سازمان اتيح ادامه براي آنها چنانكه است، داشته مشغول خود به را رانيمد شتر،يب ييكارا
 نظر ريز و كنترل با موجود تيوضع يابيرزا رو، نيا از. هستند يخيتار يمال هاي داده از فراتر ييها داده

 هاي فرصت ييشناسا نوآوري، راه از طيمح با يهماهنگ و سازمان اهداف به يابيدست روشهاي گرفتن
 براساس شرفتيپ فرصتهاي از استفاده براي يداخل كنترل ستميس هاي يكاست كردن برطرف و بهبود
  .[16] است سازمان بقاي رمز و هياول ازيين ران،يمد براي اقتصادي صرفه و  ييكارا ، ياثربخش ارهاييمع

 آن تيهدا و سازمان هاي ستميس از ارييبس اصالح براي ديمف ابزار كي عملكرد يحسابرس اساس نيا بر
 عملكرد يحسابرس خدمات افتيدر براي افزون روز درخواست علل يبررس .باشد يم اهداف سوي به

 ياثربخش و ييكارا اقتصادي، صرفه تيرعا شتربهيب توجه براي رانيمد تيهدا موضوع كه دهد يم نشان
 موجب به زين رانيا در. است نموده فراهم يحسابرس نوع نيا انجام براي را يمناسب بستر اقتصادي واحدهاي

 تيريمد قانون 41 ماده موضوع يدولت هاي شركت هيكل كشور، توسعه پنجم برنامه قانون 218 ماده
 بورس در شده رفتهيپذ هاي شركت زين و شود يم نييتع دولت توسط آن تفهرس كه كشوري خدمات
 موسسات اي و يحسابرس سازمان قيطر از برنامه انيپا تا كباري حداقل و برنامه دوم سال از مكلفند
 ياثربخش و ييكارا اقتصادي، صرفه شيافزا جهت در مورد حسب رانيا حسابداران جامعه عضو يحسابرس

 اقدام اتيعمل يحسابرس انجام به نسبت يمال هاي گزارش اعتماد تيقابل شيافزا و ها شركت تيفعال
 و ايمزا اهداف، عملكرد، يحسابرس فيتعر ياجمال يبررس ضمن شود يم يسع ابتدا مقاله نيا در. ندينما

 مورد آن بهتر چه هر استقرار براي ازين مورد هاي رساختيز و رييكارگ به هاي ضرورت آن، كاربردهاي
 نيا بهتر چه هر استقرار جهت يشنهاداتيپ فرآروي، چالشهاي حيتشر ضمن انتها در و رديگ قرار يبررس
  .گردد ارائه يحسابرس نوع
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  )ياتيعمل( عملكرد يحسابرس

 حاضر داديرو از بهتر دادييرو انجام دادن احتمال و يمال داديرو انجام ييچرا ياتيعمل يحسابرس سرآغاز
 از حد چه تا تيريمد يعني. است تيريمد عملكرد بودن بخش تيرضا از نناياطم حصول خصوص در
 در ممكن حالت نيكارآتر و نيتر اقتصادي در است، شده داده قرار ارشياخت در نيام عنوان به كه يمنابع

 به تا است صدد در ياتيعملي حسابرس. است كرده يم استفاده اتيعمل جينتا نيموثرتر به يابيدست جهت
 ها، يينارسا علل و باشد نگري يسطح و نظري كوته گونه هر بدون و نگر ندهيآ ينگرش ندهآور وجود
 هاي ستميس و ها نظام در را ها علت بلكه نكرده، جستجو افراد و رانيمد در صرفاً را صينقا و ها ضعف
  .دينما جستجو تيريمد يكنترل

  ياتيعمل يحسابرس به مربوط فيتعار از يبرخ

  .سازمان هاي تيفعال هيكل به يحسابرس هاي يدگيسر دامنه گسترش -1

  .يمال هاي كنترل جاي به اتيعمل براي يداخل يحسابرس كاربرد  -2

 روشهاي اجراي در ياثربخش بهبود اي اقتصادي صرفه و ياثربخش شيافزا براي ها فرصت ييشناسا  -3
  .ياتيعمل

  .ياتيعمل هيرو ياثربخش يابيارز براي كنترل كيتكن  -4

  .يرماليغ هاي كنترل شامل ها، كنترل يبررس  -5

  .است نشده توجه آن به يمال صورتهاي به يدگيرس در كه ييها تيفعال يحسابرس  -6

  .اتيعمل اقتصادي صرفه و ييكارا و يابيارز براي يحسابرس كيتكن  -7

  .تيريمد دگاهيد از استفاده با يحسابرس  -8

  .سازمان درون در جيتان نشر با يداخل تيريمد براي يحسابرس -9

  .برنامه جينتا اي ياثربخش يحسابرس و اقتصادي صرفه و ييكارا يحسابرس از يبيترك  -10
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 و ييكارا اقتصادي، صرفه كه است تيريمد دگاهيد از اتيعمل يبررس واقع در ياتيعمل يحسابرس-11
  .[10] است تيريمد خواست به محدود تنها و كند يم يابيارز را ها تيفعال هيكل ياثربخش

 كي مدارك و شواهد به منظم يدگيرس ،ياتيعمل يحسابرس: 1كايآمر محاسبات وانيد فيتعر
 نوع نيا. است آن عملكرد مستقل يابيارز منظور به فهيوظ كي اي تيفعال كي طرح، كي ،يدولت سازمان
 ييواحدها طتوس رييگ ميتصم ليتسه و يدولتيي پاسخگو تيمسئول ارتقاي جهت را ياطالعات يحسابرس

 يحسابرس شامل و دهد يم ارائه دارد، عهده بر را ياصالح اقدامات انجام و نظارت تيمسئول كه
  .باشد يم اقتصادي صرفه و ييكارا ،ياثربخش

 به كه ومنظم قاعده با است ندييفرآ ياتيعمل يحسابرس :2كايآمر يداخل حسابرسان انجمن فيتعر
 و يتيريمد هاي كنترل چارچوب در سازمان كي اتيعمل بودن اقتصادي و ييكارا ،ياثربخش ،يابيارز

 و پردازد يم صالحيذ افراد به ياصالح هاي هيتوص و شنهاداتيپ ارائه با همراه يابيارز يينها جينتا گزارش
  .شد خواهد آن وري بهره ارتقاي و يسازمان منابع از نهيبه استفاده به منجر تاًينها

 يابيارز روشمند و منظم نديفرآ ،ياتيعمل يحسابرس: يسابرسح سازمان يحسابرس تهيكم فيتعر
 به يعمل شنهادهاييپ با همراه يابيارز جينتا گزارش و سازمان اتيعمل اقتصادي صرفه و ييكارا ،ياثربخش

  .[12].است اتيعمل بهبود براي صالحيذ اشخاص

 ،ييكارا هاي يسابرسح با ارتباط در عملكرد يحسابرس كه گفت توان يم شده ذكر فيتعار براساس
 يم فيتعر ريز صورت به را مولفه سه نيا انگلستان محاسبات وانيد .است اقتصادي صرفه و ياثربخش
  :كند

 موردنظر تيفيك به توجه با يمصرف اي ازين مورد منابع شده تمام بهاي كردن حداقل: اقتصادي صرفه
  ).اقتصادي هيتوج با مصرف(

  ).خوب مصرف( ممكن ي نهاده حداقل با ثابت ستانده اي ثابت نهاده زانيم با ستانده حداكثر :ييكارا

                                                            
General Accounting Office (GAO) )١ 
The Institute of Internal Auditors )٢ 
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 مصرف( تهايفعال ريسا اي ها برنامه ها، پروژه يواقع جينتا و موردنظر جينتا ي سهيمقا :ياثربخش
  ).هوشمندانه

 .[7] كند يم انيب را ياثربخش و اقتصادي صرفه ،ييكارا زين و ستانده پردازش، داده، نيب ارتباط ريز شكل

  

  

  

  

  

  

  

 عملكرد يحسابرس ميمفاه نيب ارتباط: 1 شكل

  عملكرد يحسابرس يكل اهداف

  .مناسب سنجش ارهاييمع ريسا اي تيريمد لهيوس به شده نييتع اهداف با سهيمقا در عملكرد يابيارز) الف

 كنترل و زيير برنامه هاي تمسيس ات،يعمل ياثربخش و ييكارا اقتصادي، صرفه از افتني نانياطم منظور به
  :رديگ يم دربر را ريز موارد امر نيا. شود يم يابيارز اجرا و يطراح نظر از تيريمد

 به معموالً ارهايمع نيا ات،يعمل يابيارز براي مناسب ارهاييمع رييكارگ به و وجود از افتني نانياطم -
  .گردد يم نييتع صالحيذ مراجع ريسا اي تيريمد لهيوس

 خط ها، برنامه شامل( سازمان ياتيعمل و ياطالعات هاي ستميس بودن منسجم و جامع از افتني نانياطم -
  .ياتيعمل سطوح هيكل سوي آن درك و )راهكارها و روشها ها، يمش

 ريزي هبرنام ايه داده
 شده

اقتصادي هصرف  

واقعي ايه داده  

ريزيهبرنامجريان
 شده

راييكا  

 پردازش

هبرنام ايه ستانده
شده ريزي  

 اثربخشي

واقعي ايه ستانده  
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 خدمات) يسازمان برون و يسازمان درون( كنندگان استفاده و انيمشتر تيرضا بر ديتاك از افتني نانياطم -
  .محصوالت و

 .سازمان در مناسب بازخورد و يابيارز ستميس رييكارگ به و ينيب شيپ از افتني نانيماط -

  .تيريمد رييگ ميتصم ياصل يمبان از يكي عنوان به ياتيعمل هاي گزارش به اتكا از افتني نانياطم -

  :شامل ،ياثربخش و ييكارا و اقتصادي صرفه نظر از اتيعمل بهبود هاي فرصت ييشناسا) ب

 هاي تيظرف فناوري، ،يانسان رويين هاي حوزه در جمله از بالقوه هاي فرصت و ها ييتوانا صيتشخ -
  .. .و يابيبازار وي مال نيتام هاي وهيش بالاستفاده،

   .تياهم با محتمل مخاطرات ييشناسا -

  [3] شتريب هاي يدگيرس و اقدامات انجام اي اتيعمل بهبود براي شنهاديپ ارائه) ج

  عملكرد يحسابرس اييمزا

  .است مانده يباق نشده فيتعر تاكنون كه سازمان روشهاي و ها استيس هدفها، از دسته آن ييشناسا -

  .سازمان هدفهاي به توجه با اتيعمل يابيارز ارهاييمع ييشناسا -

  .اتيعمل طرفانهيب و مستقل يابيارز -

  .مربوط مقررات و نيقوان اي و سازمان روشهاي استها،يس هدفها، تيرعا زانيم يابيارز -

  ).ياطالعات ستمهاييس شامل( تيريمد كنترل و زيير برنامه هاي ستميس ياثربخش يابيارز -

  .بودن مربوط و اعتماد تيقابل منظر از تيريمد هاي گزارش تيفيك يابيارز -

  .آنها جاديا عوامل و ضعف نقاط اشكاالت، ،)بالقوه و يفعل( تهايمحدود ييشناسا -

  .ها نهيهز كاهش و درآمدها شيافزا سودآوري، بهبود منظور به بالقوه هاي فرصت و ها ييتوانا ييشناسا -

  ).يسازمان درون ارتباطات شامل( يسازمان ساختار هاي يينارسا ييشناسا -
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 .[20] نيگزيجا راهكارهاي ييشناسا -

 ياتيعمل ييپاسخگو تيمسئول يابيارز ازهايين به پاسخ عملكرد يحسابرس تيمز نيمهمتر نكهيا تاًينها و
  .باشد ينم آن انجام به قادر تيرعا و يمال يحسابرس كه است

  تيرعا و يمال يحسابرس با سهيمقا در عملكرد يحسابرس زيمتما كاركرد

 كردهاييرو و اهداف داراي تيرعا يحسابرس و يمال صورتهاي يحسابرس برخالف عملكرد يحسابرس
 خالصه يمال صورتهاي به نسبت اظهارنظر چهارچوب در يمال يحسابرسي اصل هدف. باشد يم تر يكل
 يعني. شود يم داده صيتخص بدان يمال اطالعات كه است يمنابع يابيارز عملكرد، يحسابرس اما شود يم
 و داخل منابع به مطمئن و قيدق اطالعات تا شوند يم كنترل يدرست به دييكل معامالت ايآ كند يم نييتع

  نه؟ اي دهند ارائه شركت خارج

 در كه يحال در است يمال صورتهاي پشتوانه شواهد و مدارك سوابق، ،يمال يحسابرس در كار طهيح
 الزم مهارتهاي. رديگ يم قرار ليتحل و هيتجز و يبررس مورد يمال و ياتيعمل طيمح عملكرد يحسابرس

 و يكم اقالم با تنداش كار و سر و ندهيآ به توجه و گذشته گرفتن نظر در حسابداري، مهارتهاي از ريغ
  .است تيرعا و يمال يحسابرس با عملكرد يحسابرس تفاوتهاي گريد از يفيك

 ها، العمل دستور تيرعا به تيرعا يحسابرس و گذشته اقتصادي تيفعال جينتا گزارش به يمال يحسابرس
 مربوط آن ملكردع و اجرا نحوه ارتقاء به عملكرد يحسابرس. دارد ارتباط شده نييتع ليقب از.. . و نيقوان
  .[15] است مربوط رييگ ميتصم روشهاي و كنترل ستمهاييس و زيير برنامه ها، يمش خط بر و شود يم

 تيوضع خصوص در نفعيذ مراجع ريسا و مجلس به يده گزارش عملكرد يحسابرس كرديرو در
 يعال موسسات اغلب در عملكرد يحسابرس گزارشات و است يينها محصول يياجرا دستگاه عملكردي
 هيتوص اجراي به نسبت مجلس مانند مسئول مراجع شيپا و رييگيپ كه است ييها هيتوص حاوي يحسابرس

 دستگاه عملكردي هاي مؤلفه بهبود و ييپاسخگو از نانياطم كسب موجب حسابرسان، ياصالح هاي
 هارنظراظ حاوي يحسابرس يگواه صدور ،يمال يحسابرس در كه يحال در دينما يم فراهم را يياجرا

 متضمن اظهارنظر. گردد يم يمتقاض مرجع ميتقد كه است يحسابرس نديفرآ يينها محصول حسابرس
  نه؟ اي شود يم ارائه منصفانه جينتا ايآ نكهيا يابيارز
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  مولفه هفت اي مولفه سه

. است اقتصادي صرفه و ياثربخش ،ييكارا مؤلفه سه بر ديتاك عمدتاً عملكرد يحسابرس در حاضر حال در
 افتهي گسترش عملكرد يحسابرس يدگيرس و تيمسئول هاي حوزه گسترش براي تقاضا ر،ياخ سالهاي رد

 طيمح حفظ ،يسازمان اخالق ل،يقب از مورد ريسا يابيارز و يدگيرس درباره اي بالقوه تقاضاي و است
 برگرفته نفعان ذي تئوري ميمفاه از ازهاين نيا. است شده مطرح زين.. . و ياجتماع تيمسئول فاييا ست،يز

 كي شتريب مذكور تئوري واقع در. است ياجتماع و يسازمان هاي تئوري از يبيترك تئوري نيا. است شده
 ياجتماع و يسازمان علوم حقوق، اقتصادي، هاي تئوري اخالق، فلسفه، كه است تر گسترده پژوهش سنت

 آنچنان آنها ريتاث و اند شده زرگب آنچنان سازمانها كه است آن تئوري، نيا اساس. زديآم يم درهم را
  .كنند توجه نفعان ذي و جامع از رييكث گروه به ديبا كه است شده قيعم

 هاي نسل و جانوري هاي گونه ست،يز طيمح كه باورند نيا بر نفعان ذي تئوري انيحام نيتر يافراط
 اي منطقه، كي نقل و حمل بودبه راه، كي ساختن ن،يبنابرا. شود گنجانده نفعان ذي زمره در ديبا زين ندهيآ
 و ياثربخش ،ييكارا تيرعا با چند هر استان، كي در كارييب مشكل رفع براي بزرگ كارخانه كي جاديا

 ذي انيز به تاًينها آنها، ياجتماع و يطيمح ستيز نامناسب ياحتمال آثار به توجه بدون اقتصادي، صرفه
  .[5]ساخت خواهد نابود را جانوري و يهايگ هاي گونه و بوده بعدي هاي نسل و يفعل نفعان

 شش بر صاحبنظران از يبرخ و شده مطرح دييجد هاي مولفه رياخ سالهاي در مذكور تئوري به تينها با
  .[6] دارند شترييب ديتاك ريز مولفه

  .موجود منابع از استفاده حداكثر اي ،يواقع هاي ستانده به يواقع هاي داده نسبت -ييكارا

 نييتع مقاصد و اهداف به يابيدست اي شده، زيير برنامه هاي ستانده به يواقع هاي ستانده نسبت -ياثربخش
  .شده

 داشتن نگه نييپا اي اس،يمق با يواقع هاي داده به شده زيير برنامه هاي داده نيب نسبت -اقتصادي صرفه
  .نهيهز

  .هاسازمان در يعدالت يب و جانبداري گونه هر از خودداري -)انصاف( يطرف يب

  .ستيز طيمح به نسبت مسئوالنه اي وهيش به سازمانها تيفعال -ستيز طيمح
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  .سازمانها كاركنان و تيريمد توسط يقانون و ياخالق رفتار -)يسازمان( اخالق

 بهره بتوان ديشا»  دارند شترييب فكري هيسرما كه ييسازمانها در ژهيو به«  نام هفتم مولفه عنوان به را
  .بردي انسان رويين از مناسب برداري

  عملكرد يحسابرس ضرورت و تياهم

 حرفه ييايپو توسعه دستگاهها، در حاضر اقتصادي طيشرا به توجه با آگاه، تيريمد به ندهيفزا ازين
 ضوابط و اصول چهارچوب در يمال صورتهاي به يدگيرس بر عالوه تا. كند يم جابيا را يحسابرس
 است الزم رو نيا از. دهد قراري  بررس مورد زين را تيريمد عملكرد مختلف ابعاد يمال يحسابرس

 رييگ ميتصم تيفيك يابيارز به مختلف هاي نهيزم در متخصصان خدمات از استفاده ضمن حسابرسان
 تيريمد عملكرد شتريب چه هر بهبود براي را خود ياصالح شنهادهاييپ و جينتا و بپردازند تيريمد هاي
 يحسابرس عنوان تحت يحسابرس از دييجد نگرش شيدايپ موجب امروز اييدن در تفكر نيا. دهند ارائه

 مختلف كشورهاي محاسبات وانيد انيم در يحت و يحسابرس اييدن در. است دهيگرد تيريمد عملكرد
. رديگ يم قرار عمل مورد جدي طور به و افتهي يفراوان توسعه و رشد يحسابرس نوع نيا كه شود يم دهيد

 يحسابرس نوع از امروزي اييدن در شده هيته يحسابرس هاي گزارش از اي مالحظه قابل درصد نكهيا كما
 موجود، فراوان ازهايين و يحسابرس نوع نيا رگذارييتاث ي گسترده ي دامنه به توجه با. هستند عملكرد
 هتوج مورد جدي طور به زين رانيا محاسبات وانيد در يحسابرس نوع نيا تر عيسر چه  هر تا دارد ضرورت

 و انجام يگوناگون قاتيتحق عملكرد، يحسابرس ضرورت و تياهم علت به نيهمچن. [8] رديگ قرار يعمل
 اسكندر و يسانوس توسط كه كرد اشاره يپژوهش به توان يم جمله از. است شده نوشته ارييبس مقاالت
 مالزي در 2007 سال در» شرايط گوناگون  در يحسابرس عملكرد بر محرك عملكرد ريتاث يررسب«  تحت
 يحسابرس عملكرد شيافزا باعث محرك عملكرد كه دهد يم نشان پژوهش نيا جينتا. است افتهي انجام

 يرماليغ هم و يمال محركهاي هم كه است مطلب نيا اييگو هم جينتا گر،يد عبارت به اي شود يم
 يم هترب عملكرد براي تالش و كوشش شيافزا باعث و دهند يم شيافزا را يحسابرس عملكرد
  .[29]شوند

  ياتيعمل زيير بودجه و عملكرد يحسابرس



12 
 

 براي ازين مورد منابع نيتخم و نهادي عملكرد هاي شاخص نيتدو عنوان به عملكرد مبناي بر زيير بودجه
 يمال نيتام سطوح رامونيپ كه يماتيتصم. گردد يم فيتعر عملكرد يانتخاب سطوح به يابيدست و حفظ
  .[27] باشد يناكاف عملكرد هيتنب و باال عملكرد به دادن پاداش هدف با كه تاس ممكن گردد، يم اتخاذ

 ياتيعمل و كالن اهداف و كياستراتژ برنامه به سال يط در پول صيتخص نظام عملكرد، يحسابرس
 براساس ها تيفعال به بودجه صيتخص نظام عملكرد، مبناي بر زيير بودجه واقع در. است آن با سازگار
 كي سازمان، در تا است ازين باشد برخوردار تيموفق از مذكور نظام نكهيا براي. است يثربخشا و ييكارا
 اهداف و كياستراتژ برنامه به شدن نائل زانيم بودجه، زييمم كرديرو كه ابدي استقرار يحسابرس نظام

. رساند يم مانجا به را مهم نيا كه است ييابزارها جمله از عملكرد يحسابرس. سازد مشخص را يسازمان
  .است بودجه عيتوز و سازمان زييمم براي كردييرو ،يحسابرس از وهيش نيا واقع در

  ييپاسخگو تيمسئول و عملكرد يحسابرس

 يينظامها خرده و ستمهايس هينظر براساس دولت، رينظ يعموم بخش بزرگ نهادهاي ييپاسخگو نظام
. ندينما يم فراهم آن هدفهاي تحقق براي را زمال طيشرا گريكدي با تعادل و ارتباط در كه دهيگرد ليتشك
 گرو در آن تحقق كه باشد يم برخوردار يمتفاوت سطوح و انواع از نهادها ليقب نيا ييپاسخگو نظام

 به آسان و آزاد يدسترس و عملكرد يابيارز ،يحسابرس حسابداري، بودجه، رينظ ييها نظام خرده كاركرد
ي حسابرس ستميس از يبخش عنوان به عملكرد يحسابرس. باشد يم هاستميس نيا يمنطق تناسب و اطالعات

 عملكرد ،يعموم يمال منابع اقتصادي صرفه و ياثربخش ،ييكارا يابيارز براي اي شرفتهيپ هاي وهيش از كه
 مطالب شرح به ييپاسخگو تيمسئول از يسطوح و انواع يابيارز در. كند يم استفاده يياجرا دستگاههاي

 به پاسخ در ديبا عمده صورت به را عملكرد يحسابرس استقرار اييمزا. پردازد يم نقش فاييا به گفته شيپ
 از يبخش به پاسخ در عملكردي حسابرس. نمود جستجو اتيعمل ييپاسخگو تيمسئول يابيارز ازهايين
 ،ييكارا يابيارز بر آن ياصل تمركز و گذاشت اتيح عرصه به پا نينو يعموم تيريمد تحقق ازهايين

 تيمسئول يابيارز نديفرآ در خود نوبه به كه باشد يم يعموم منابع مصرف در اقتصادي صرفه و ياثربخش
 كشور در عملكرد يحسابرس استقرار. دينما يم فايا اي مالحظه درخور نقش دولتها ياتيعمل ييپاسخگو

 سطح ابد،ي بودبه يياجرا دستگاههاي عملكرد تا گردد يم موجب شود فراهم آن طيشرا كه يصورت در
 حسابداري بندي، بودجه رينظ نظامها خرده ريسا در تحول در ابد،ي ارتقا ياتيعمل و يمال به يمال از نظارت

 تا داده رييتغ را كشور محاسبات وانيد بر حاكم كرديرو و باشد رگذاريتاث عملكرد يابيارز و گزارشگري
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 دينما استفاده يياجرا دستگاههاي عملكرد يابيرزا در خود يمشورت نقش از ينظارت فهيوظ فاييا بر عالوه
[2].  

  وري بهره ارتقاء و عملكرد يحسابرس

 قيطر از جامعه و مجلس به دادن پس حساب رينظ مواردي بر عملكرد يحسابرس ديتاك رياخ سالهاي در
 اهشك باالخره و بخش نيا در وري ه بهر شيافزا و تيريمد عملكرد بهبود بر ديتاك محاسبات، وانيد
 هاي موسسه قيطر از كه يخصوص بخش عملكرددر يحسابرس اساس. است رفته دست از فرصت نهيهز

 در واكنش توان ت،يريمد توان نوآوري، ت،يخالق بر شود، يم انجام يداخل يحسابرس مستقل اي حرفه
 و تيريمد كنترل موثر هاي نظام جامعه، انيمشتر ازهايين ينيب شيپ توان اقتصادي، هاي يدگرگون مقابل

 ديبا و ستين دنيخر قابل ها ييتوانا نيا. ورزد يم ديتاك اتيعمل مستمر بهبود براي يابيارز نظامهاي
  .شود جاديا مستمر تالش و آموزش

 سه هاي مؤلفه ارتقاي و بهبود قيطر از ،يعموم بخش در و يخصوص بخش در چه وري، بهره شيافزا
  .[14] است ريپذ امكان ياثربخش و ييراكا اقتصادي،يي جو صرفه تيرعا يعني گانه،

 ياثربخش و ييكارا به كردن وارد لطمه بدون ات،يعمل نهيهز كاهش اقتصادي، صرفه تيرعا از منظور
 به تداركات، و ديخر روشهاي بهبود از است عبارت اقتصادي صرفه تيرعا از ييمثالها. است سازمان
 زاتيتجه رييكارگ به از زيپره ،ياضاف كاالهاي و ادمو هيته از زيپره از،ين حد در كاركنان رييكارگ
 ياتيعمل روشهاي بهبود ،ييكارا ارتقاي از مقصود. منابع اتالف از رييجلوگ اي و الزم حد از متيق گران
 مناسب، زهيمكان اي يدست روشهاي رييكارگ به: از است عبارت ،ياتيعمل روشهاي بهبود از ييمثالها است،
 مراتب سلسله جاديا كارآمد، روشهاي و نظامها رييكارگ به ناالزم، هاي تبهمكا گردش از رييجلوگ
 ناالزم موارد حذف اي و موازي كارهاي انجام و كاري دوباره از رييجلوگ مطلوب، ارتباطات و يسازمان
 مورد جينتا به يابيدست اي ياثربخش به كه برد باال حدي تا ديبا را سازمان ييكارا خالصه، طور به. است كار

 بازده نيشتريب ديبا گريد يانيب به. است اتيعمل جينتا بهبود ،ياثربخش از منظور .نشود وارد اي لطمه انتظار
 در. است متفاوت ها سازمان ي ستانده اي انتظار مورد جينتا. ديآ دست به شده مصرف منابع از ستانده اي

 در. است انتظار مورد واحد آن از هك است يفرهنگ امور ياثربخش ات،يعمل جهينت ،يفرهنگ واحدهاي
 از وري ه بهر شيافزا. باشد سود اي فروش د،يتول زانيم است ممكن ات،يعمل جينتا ،يانتفاع واحدهاي

 هاي نظام است الزم آن انجام از نانياطم حصول براي و رديگ يم انجام گفته شيپ مؤلفه سه ارتقاي قيطر
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 سازمانها در تيريمد كنترل نظام اندازه و تيماه اگرچه. شود جاديا مختلف سازمانهاي در تيريمد كنترل
 سلسله و ساختار: از است عبارت كه دارد وجود ها نظام ليقب نيا در مشخص اجزاي عموماً. است متفاوت
 ناسازگار، هاي فهيوظ كيتكن و يداخل موانع ارات،ياخت و ها تيمسئول و ها فهيوظ شرح ،يسازمان مراتب
 شناخت حسابداري، اطالعات نظام ت،يريمد اطالعات نظام بندي، رده و زيير برنامه ،گزارشگري ساختار
 كه است ذكر به الزم. سازمان هدفهاي سوي به تهايفعال تيهدا منظور به كنترل، هاي نظام ،يطيمح عوامل
 به ادييز حد تا ،ياثربخش و ييكارا اقتصادي، صرفه تيرعا ارتقاي يعني وري، ه بهر شيافزا در تيموفق
  .[14]  دارد يبستگ تيريمد كنترل نظام تيكفا

  عملكرد يحسابرس اجراي مراحل

 يم رييتغ گريد شركت به شركت كي از و گريد بخش به بخش كي از عملكرد يحسابرس آنكه وجود با
) الف: شود يم ليتشك مرحله سه از عملكرد يحسابرس. هستند مشابه عملكردي حسابرس مراحل اما كند،
 كه عملكرد يحسابرس مراحل. رييگيپ و گزارشگري )پ سنجش، و شواهد آوري جمع) ب زي،ير برنامه
  .شود يم نييتب اختصار به ادامه در است شده ميترس ريز جدول در
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 يمش خط و ها هيرو ديبا حسابرسان مرحله نيا در :گذاري هدف*
 يحسابرس. كنند نييتع شركت اهداف با ارتباط در را مشتري هاي

 رفتهيپذ اهداف مبناي بر معموالً و دارد شركت در يعيوس دامنه عملكر
  :شود يم زيير برنامه ريز

  .مشخص هاي يمش خط و ها برنامه ها، هيرو با انطباق زانيم نييتع -

  .ياتيعمل هاي كنترل اعمال و تيكفا ،يدرست يابيارز و ينيبازب -

  .سازمانها داخل در شده نيتدو تيريمد هاي داده ريياتكاپذ نييتع -

  .ياختصاص هاي تيمسئول انجام در عملكرد تيفيك يابيارز -

  .ياتيعمل بهبودهاي ي هيتوص -

  .ها يياراد حفاظت و حسابداري -

 ،يسازمان چارتهاي به يدگيرس با را كار حسابرس :شناخت* 
 هيرو ت،يريمد هاي يمش خط و مقررات ف،يوظا و ها نقش مستندات،

 مرحله، نيا انيپا در. كند يم آغاز اتيعمل هاي يمش خط و ها
 ،يابي نهيزم قيطر از را ندهايفرآ و ها نقش از خود شناخت حسابرس
  .كند يم مستند ها ادداشتي و نمودارها

  مسائل از اش جينتا يحسابرس ه،ياول هاي يدگيرس به توجه با: هياول يابي نهيزم* 

 برنامه نيتدو درمرحله يابي نهيزم نيا از حسابرس نيهمچن. كند يم صيتلخ را اتيعمل مهم نكات و بالقوه
  .كند يم استفاده يحسابرس

 كند يم نيتدو را 1 اي برنامه حسابرس،. دارد يخاص ساختار عملكرد يحسابرس هر: برنامه نيتدو* 
  .هستند ياتيح بندي زمان جدول مبناي بر يحسابرس اتيعمل اجراي و ليتحل با كه

: مراحل اجراي حسابرسي 1جدول 
 عملكرد

 دف گذاريه

 شناخت

 يابي هزمين

  هتدوين برنام

 اجراي عمليات

 ه هارشگري يافتگزا

 پيگيري
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 ليتحل. دارد ارتباط عمل در عملكرد يحسابرس برنامه رييكارگ به با مرحله نيا: اتيعمل اجراي* 
 ها، بودجه مثل( متفاوت ارهاييمع از فادهاست با شركت يواقع عملكرد. است مرحله نيا گريد مهم بخش

 نيا مبناي بر را آن شنهادهاييپ حسابرس .شود يم انجام) ها قسمت ريسا عملكرد و ييكارا اهداف،
  .كند يم ارائه ليتحل و يابيارز

 صيتلخ گزارش در يحسابرس اهداف مبناي بر را ها افتهي گزارش حسابرس، :ها افتهي گزارشگري* 
 شكل آنها معموالً نيبنابرا شود، ينم ارائه ثالث اشخاص به عملكردي حسابرس هاي گزارش. كند يم

  .شود درخواست يعموم بخش در رهنمود است ممكن اما. ندارند يخاص

. است يالزام يحسابرس هاي گزارش در شده ذكر كمبودهاي كردن برطرف براي رييگيپ: رييگيپ* 
 براي يكوتاه يدگيرس اوقات، يبعض. شوند يم منصوب ارك نيا به يداخل حسابرسان از يگروه معموالً
  .[21] شود يم ارائه شنهادهايپ تياهم ارتقاي

  عملكرد يحسابرس الزامات و بسترها

  يسازمان درون الزامات و بسترها -الف

  يسازمان برون هاي رساختيز -ب

 و فيوظا طهيح رد كه مواردي نيمهمتر عملكرد يحسابرس انجام براي يسازمان درون بخش در -الف
  .است ارائه قابل ريز صورت به بود خواهد محاسبات وانيد اراتياخت

 وانيد عمل مورد و يفعل نيقوان عملكرد هاي يحسابرس انجام جهت: مقررات و نيقوان اصالح
. داشت خواهد اصالح به ازين عمدتاً كنيل بود خواهد كننده كمك مواردي در اگرچه كشور محاسبات

 حداكثر اي و يمال بخشهاي به مرتبط ها، يحسابرس در محاسبات وانيد استفاده مورد يفعل محورهاي اهم
 به ورود الزام عملكرد يحسابرس اما شود يم ختم يمال دادهاييرو به كه باشد يم ييها قسمت به يمنته

 اهداف و هانديفرآ ت،يفعال انجام يچگونگ به مربوط اطالعات به يابيدست منظور به يياجرا و يفن بخشهاي
 از كه دارد موجود تيوضع از شتريب مقنن مجوز به ازين يموضوعات نيچن كه دينما يم طلب را انتظار مورد
 و نيقوان ريسا آن تبع به و يعموم محاسبات قانون زين و محاسبات وانيد قانون از مواردي اصالح جمله

  .باشد يم يحسابرس نگونهيا الزامات از مرتبط يمال مقررات
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 هاي آموزش به ازين عملكرد هاي يحسابرس اجراي منظور به محاسبات وانيد حسابرسان: زشآمو
 و يمال هاي يحسابرس با عملكرد يحسابرس تيماه بودن متفاوت به توجه با. دارند كاربردي و كيتئور
 نگونهيا انجام با مرتبط كاركنان آموزش عملكرد، يحسابرس شمول و تيفعال حوزه يگستردگ و تيرعا

 با فيوظا انجام و اداري ساختار در تحول و رييتغ هرگونه نكهيا ژهيو به بود خواهد ضروري يحسابرس
  .گردد يم روي شيپ گزارشات هيته در وري بهره كاهش موجب و شده رو روبه يسازمان مقاومت

 يگستردگ به تيعنا با عملكرد يحسابرس در: يحسابرس هاي گروه و ها اتيه نمودن يتخصص 
 تيماه و نوع به توجه با ها دستگاه تفاوت و يياجرا و يفن مختلف بخشهاي به ورود لزوم و يحسابرس نوع
 عنوان به. رسد يم نظر به يحسابرس انجام الزامات از ثابت و يتخصص گروههاي وجود ف،يوظا انجام
 مورد نديفرآ و تيفعال ف،يوظا با ييآشنا و يپزشك علوم هاي دانشگاه در عملكرد يحسابرس انجام نمونه
 شخص فيوظا با يتيحما سازمانهاي اي ييقضا دستگاههاي در يحسابرس نيا انجام از متفاوت آنان عمل
  .دينما يم طلب را مرتبط يحسابرس و ژهيو تخصص كي هر و بوده

  يسازمان برون هاي رساختيز) ب

 عملكرد يحسابرس رساختيز نيتر ياصل عنوان به ياتيعمل زيير بودجه اجراي به يسازمان برون بخش در
 زيير بودجه. گردد يم زيپره موثر كمتر عوامل گريد ذكر از و شده اشاره نيب ما يف ارتباط نييتب و

 نيا. دينما ييشناسا سنجش قابل صورت به را خود اهداف سازمان كه شود يم شروع يزمان ياتيعمل
. كند يم مشخص را است حصول لقاب نيمع يزمان دوره كي يط در كه را سنجش قابل جينتا اهداف،

 هاي يحسابرس انتظار مورد مرتبط، كامالً نحوي به ياتيعمل زيير بودجه در تصور قابل اهداف نيبنابرا
 قابل عملكرد يحسابرس هاي مؤلفه در يكل شكل به شده ينيب شيپ اهداف جمع و بوده زين عملكرد
 يياجرا دستگاههاي در ياتيعمل زيير بودجه دييكل عناصر شدن مشخص نيهمچن. بود خواهد جستجو

 عملكرد يحسابرس ياصل هاي دغدغه از كه هدف به يابيدست در اريمع و شاخص نييتع به موثري نحو به
 بسترهاي مثابه به كه بود خواهد ياتيعمل زيير بودجه الزامات از مورد نيا كه. كرد خواهد كمك است،
  .باشد يم يبررس لقاب ريز صورت به عملكرد يحسابرس اجراي مناسب

 و ييشناسا سنجش قابل شكل به را خود اهداف يياجرا دستگاههاي كه يزمان :سنجش قابل اهداف* 
 با عملكرد قيتطب و يبررس صورت نيا در ند،ينما مشخص حصول قابل و نيمع ي دوره در را آن جينتا

  .گردد يم ممكن يآسان به حسابرسان براي هدف
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 در خاص تيوضع با مقابله براي رهنمودها از اي مجموعه عنوان به ها اتژياستر نييتع :ها استراتژي* 
 در كه است تياهم با مطالب و نكات از ها تيفعال انجام خصوص در سازمان درون به نگرش اي ندهيآ

  .است موثر عملكرد يحسابرس گزارشات در خود جاي

 به تهايفعال نيا و شده ميتقس يياجرا قداماتا و ها تيفعال به ها برنامه كه يوقت :ياتيعمل زيير برنامه* 
 زير و تيفعال هر قيتطب و يبررس شود مشخص سنجش قابل منابع ذكر با مشروح و شده زير صورت

 زين يحسابرس عمل مورد ارهاييمع ندها،يفرآ نيا درون از و گردد يم ممكن آن موردي هدف با تيفعال
  .بود خواهد استفاده و احصا قابل

 و سنجش براي ييها شاخص ،ياتيعمل زيير بودجه اجراي هنگام :عملكرد سنجش ارهاييمع* 
 ستاده، داده، به مربوط ارهاييمع و هيته ياتيعمل هاي برنامه و ها استراتژي اجراي جهت در عملكرد شيپا
  .گنجاند يم خود در را ييكارا و جينتا

 عملكرد يحسابرس با يكينزد و تنگاتنگ طارتبا چه كه است يهيبد نيا) جهينت -نهيهز اي ستاده نه،يهز(
 بودجه در عناصر نيا از كدام هر يعلم و حيصح انجام كه كرد اذعان توان يم جرات به و داشت خواهد

 موثر زين عملكرد هاي يحسابرس انجام روند در بودجه، اجراي در رگذارييتاث زانيم همان به ياتيعمل
  .بود خواهد

 و منابع صيتخص و ها تياولو نييتع به ديبا بودجه هيته زمان: منابع صيتخص و بندي تياولو* 
 هر صورت نيا در. نمود توجه جينتا و ياتيعمل هاي برنامه ها، استراتژي اجراي براي يابي نهيهز اقدامات
 اقتصادي صرفه به كمك و شده تمام متيق نييتع در ژهيو به يابي نهيهز و ها بندي تياولو نيا از كدام
 اي يينها هاي نهيهز عملكرد، يحسابرس امر در كه است واضح كرد خواهد انيشا كمك طرح اي تيفعال
  .باشد يم ژهيو تياهم داراي شده تمام متيق

 جمع ،ياتيعمل زيير بودجه دييكل عناصر از تاًينها :جينتا ينيب شيپ اي و يابيارزش آوري، جمع* 
 صورت به نديفرآ و تيفعال هر براي كه بود خواهد آنها شيپا و يابيارزش و رگذاريتاث عوامل تمام بندي
 دگاهيد چند هر. است ياتيعمل يحسابرس نوع كي يعبارت به عمل نيا و رديگ يم صورت يابيارز ييجز
 انجام براي اي شده هموار راه جينتا نيا اخذ و يبررس اما باشد يم تياهم حائز اريبس يحسابرس در

  .[4] بود خواهد عملكرد يحسابرس
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  آن بهبود راهكارهاي و عملكرد يحسابرس فرآروي هاي لشچا

 و يطيمح عمده هاي چالش با همواره يدگيرس مورد محدوده و موضوع لحاظ به عملكرد، يحسابرس
... و مقررات و نيقوان كالن، هاي استيس چون مواردي شامل، يطيمح هاي چالش. است روبرو يمحاط
 ن،يبنابرا. است حسابرسان كنترل تحت عمدتاً ،يمحاط هاي چالش لكن. ستين حسابرسان كنترل تحت كه

 رنديگ قرار يشكاف كالبد و يبررس مورد مذكور هاي چالش است الزم ها آن فصل و حل و ييشناسا براي
 تنگاتنگ ارتباط به مربوط يمحاط هاي چالش از يبرخ. شوند مشخص ممكن و محتمل راهكارهاي و

 هاي جنبه مشكالت به مربوط گريد يبرخ و است شوندگان يابرسحس و عملكرد حسابرسان نيب ينظارت
  :رديگ يم قرار يبررس مورد باشد يم شترييب تياهم داراي كه مورادي از ادامه در است يحسابرس و يفن

  :اريمع نييتع هاي چالش

  .است شده فيتعر نگونهيا عملكرد يحسابرس ارهاييمع  1نتوساييا كاربردي رهنمودهاي در

 اثر و ييكارا اقتصادي، صرفه توان يم ها آن لهيوس به كه دسترس قابل و معقول عملكرد اردهاياستاند« 
 من عملكرد، يحسابرس خاص هاي يژگيو به توجه با..[25]»داد قرار يابيموردارز را ها تيفعال يبخش
 د،عملكر يحسابرس در ارهايمع محوري نقش ليدل به و ،ياهدافحسابرس بودن زيبرانگ چالش جمله
 نيتضم را ها گزارش يطرف يب و استقالل ت،يفيك كه شود انتخاب نحوي به ديبا يحسابرس ارهاييمع
  . دينما

 رشيپذ و ارائه و دهيگرد نادرست جينتا به يابيدست به منجر تواند يم ارهاييمع نييتع در دقت اعمال عدم
 موضوعات تنوع و يدگيرس هدامن يگستردگ يليدل به يطرف از. سازد مواجه جدي چالش با را گزارش
. بود خواهد خود خاص ارهاييمع نييتع مستلزم يحسابرس هر انجام عملكرد، يحسابرس در يدگيرس تحت

 در مختلف، موضوعات و ها رشته يتمام براي شده رفتهيپذ ارهاييمع فقدان لحاظ به گريد طرف از
 نداشتن ن،يا از ييجدا. [18] رديگ يم صورت يحسابرس قضاوت اساس بر ارهايمع نييتع موارد از ارييبس

 بودجه اجراي عدم مناسب، عملكردي اطالعات وجود عدم اقتصادي، واحدهاي راهبردي زيير برنامه
 مجموعه نبودن دسترس در و تيريمد توسط شده نييتع ارهاييمع رشيپذ مشكالت ،ياتيعمل زيير

                                                            
INTOSI )١ 
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 استانداردها نبود در دارد اعتقاد دريار [11] است موجود مشكالت گريد از عملكرد يحسابرس ارهاييمع
   :كرد استفاده راهكار سه نيا از توان يم موثر، ارهاييمع ريسا اي

 يدگيرس مورد واحد عملكرد اي و گذشته عملكرد با جاري عملكرد نيب اي سهيمقا ليتحل و هيتجز -الف
  .مشابه واحدي با

 و مارستانهايب دي،يتول واحدهاي مانند سازمانها ،گروهها از ارييبس نيگزيجا استانداردهاي از استفاده -ب
  .برند يم كار به عملكرد يابيارز براي را اي سهيمقا قابل و كساني استانداردهاي كه بانكها

  .[9] حسابرسان توسط ياتيعمل يحسابرس در يقبل تجارب از استفاده با اتيعمل بودن يمنطق آزمون -ج

 ياثربخش و ييكارا اقتصادي، صرفه هاي شاخصه از كي هر ر،كا هاييدشوار و موضوع تيحساس رغميعل
 نهيزم نيا در تيموفق از يحاك مختلف كشورهاي تجربه. است سنجش و يابيارز قابل خاص ارهاييمع با
 هيرو و يمش خط مقررات، و نيقوان مانند يمنابع از استفاده با عملكرد يحسابرس ارهاييمع نييتع. باشد يم

 عملكرد، دييكل شاخصهاي ها، ارزش و تجارب اي، حرفه استانداردهاي قبل، ايه دوره عملكرد ها،
 داراي سازمانهاي و يقبل يحسابرس در استفاده مورد ارهاييمع ،يتخصص دانش مستقل، كارشناسان هيتوص
  .[18] باشد يم ريپذ امكان تيريمد شده رفتهيپذ روشهاي و مشابه تهاييفعال

  ياتيعمل زيير بودجه فقدان

 زيير بودجه و بندي بودجه نظام نبودن ياتيعمل ها؛يدگيرس و هايحسابرس بودن ندييفرآ ياصل ليدل ديشا
 ييتنها به كشور محاسبات وانيد ژهيو ينظارت دستگاههاي كه ستين زييچ عملكرد يحسابرس. است
 يمادام. بود اهدنخو ريپذ امكان زيير بودجه شدني اتيعمل با جز يهدف نيچن اصوالً. كنند يياجرا بتوانند

 سنجش امكان ردينگ صورت بندي تياولو و نشود مشخص ها طراح ازين مورد زمان و شده تمام نهيهز كه
 ياتيعمل به نسبت تا دهيگرد مكلف دولت توسعه، چهارم برنامه قانون در. داشت نخواهد وجود عملكرد
 نيقوان بلكه نشده يعمل كار نيا تاكنون لهسا پنج برنامه اعتبار افتني انيپا با اما. كند اقدام بودجه كردن
 رانيمد ييگو. است شده تر يكل برنامه و اعتبارات قيدق ليتفص و شدني اتيعمل بجاي رياخ سنوات بودجه
 ريمس در حركت يگاه گفت بتوان است ممكني حت. دهند ينم نشان خود از كار نيا به يرغبت يياجرا
  .سازد يم مواجه جدي مشكل با را يسحسابر و نظارت امر، نيا و است گرد عقب
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 .[17] داشت نخواهد حركت امكان لير بدون واگن و است گذاري لير مثابه به ياتيعمل زيير بودجه
 بر زيير بودجه بتوان كه است برخوردار شترييب تناسب از كه يمدل عملكرد تيريمدلهايمد انيم در

. باشد يم 1تيفيك تيريمد يياروپا اديبن مدل نهاد بنا آن مبناي بر را عملكرد يحسابرس و عملكرد مبناي
 دهد يم شكل را آن ياصلي اصل ميمفاه از يكي ييگرا جهينت و دينما يم جينتا بر يخاص ديتاك مدل نيا

 جينتا كاركنان، جينتا ج،ينتا بخش در كه است شده ليتشك جينتا و سازي توانمند بخش دو از مدل
  .رديگ يم قرار مدنظر دييكل كردهايعمل جينتا و جامعه جينتا مشتري،

 و يبرداشت شاخصهاي دي،يكل عملكردهاي جينتا و جامعه مشتري، كاركنان، جينتا از دسته هر براي
 حوزه در جينتا به يابيدست زانيم توان يم مذكور شاخصهاي اعمال با كه گردد، يم فيتعر عملكردي

 نهفته رادار منطق مدل، قلب در نيا بر عالوه. داد ارقر رييگ اندازه و شيپا مورد دقت به را موردنظر هاي
 و يمش خط به يابيدست امديپ عنوان به كه را يجينتا سازمان هر است الزم منطق، نيا طبق بر كه است

 مورد نيا در. دينما رييگ اندازه و داده قرار سنجش مورد است، نموده گذاري هدف خود راهبردهاي
 امكان را مطلوب جينتا نيتام كه را كپارچهي و ثبات با روشن، كردهاييرو از اي مجموعه ديبا سازمان

 كامل اجراي از كه اي گونه به و افتهي نظام يقيطر به را آنها و نموده نيتدو و ييشناسا د،ينما يم ريپذ
 و يابيارز مورد را خود كردهاييرو مرتب، طور به ديبا سازمان. دينما جاري شود، حاصل نانياطم آنها
  .[1] دهد بهبود را آنها و داده قرار زنگريبا

  كشور نيقوان در نظارت گاهيجا نييتب عدم

 نشان اقتصادي توسعه و رشد راستاي در نظام استهاييس ابالغ و رانيا ساله ستيب انداز چشم سند بر مروري
 بودجه و مهبرنا نيقوان. است گرفته قرار يتوجه نيتر كم مورد آن بازخورد و نظارت تياهم كه دهد يم

 نمونه براي. اند نبوده نظارت گاهيجا دنبال به شوند ميتنظ مذكور سند لواي در ديبا كه زين يسنوات هاي
 همچون يفيوظا 157 ماده براساس و افتهي اختصاص نظارت امور به چهارم برنامه قانون پانزدهم فصل
ي ابيارز كالن، اقتصاد رهاييمتغ يبررس ،يياجرا استهاييس عملكرد يبررس ،يقانون مواد عملكرد يبررس
 عهده بر ياسالم شوراي مجلس به ارائه جهت بهبود، منظور به الزم شنهادهاييپ ارائه و عملكرد جينتا
 زيير برنامه و تيريمد سازمان دارد يم اشعار 158 ماده نيهمچن و است شده  گذارده جمهور استير

 يكل هاي استيس و انداز چشم برنامه نيمواز هارچوبچ در كشور شرفتيپ زانيم يابيارز منظور به كشور

                                                            
EFQM )١ 
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 سال هر ماه ريت در و كرده سهيمقا و ميتنظ يالملل نيب شاخصهاي با متناسب را مربوط شاخصهاي نظام،
 معظم مقام به كشور تيوضع بهبود براي موثر شنهادهاييپ و قوت و ضعف نقاط همراه به را حاصل جينتا

 يبرخ توان يم يسادگ به مذكور موارد متن از. كند يم ميتقد يسالما شوراي مجلس و دولت رهبري،
 يقانون ينظارت مراجع وجود با ستين مشخص كنيل كرد استخراج را ياتيعمل يحسابرس هياول يمبان

 و كم از آنكه ضمن است بوده چه دولت به مذكور امور واگذاري علل كشور محاسبات وانيد همچون
  .[23] ستين دست در يشفاف اطالعات حاصله جينتا و شده ادي يقانون فيتكال اجراي فيك

 قائل اي ژهيو دگاهيد ها نهيهز ياثربخش يحسابرس در محاسبات وانيد ارياخت و تيصالح به ياساس قانون
 در كه است تيواقع نيا ترجمان خود ياساس قانون 55 اصل در محاسبات وانيد گاهيجا كه است

 مصرف در دولت عملكرد ياثربخش محاسبه تيران،ماموريا ياسالم يجمهور نظام يحكومت يسازمانده
 مجلس نكهيا تاًينها. است شده واگذار يمحاسبات يعال نهاد مثابه به كشور محاسبات وانيد به اعتبارات
 كاري موازي از رييجلوگ ضمن و ياصالح ديجد نيقوان بيتصو با تواند يم ياسالم شوراي محترم

 نهادهاي و دستگاهها عملكرد يابيارز براي محوله فيوظا با رابطه در ،ييجراا و ينظارت دستگاههاي
 .دينما فراهم كشور محاسبات وانيد براي شيپ از شيب را يقانون و يحقوق بسترهاي ديبا يدولت

 آن ديفوا و ياتيعمل يحسابرس با يدولت رانيمد ييآشنا نا

 و ياتيعمل يحسابرس با يكاف ييآشنا يدولت بخش رانيمد كه دهد يم نشان  1آمده عمل به پژوهشهاي
 يعلم مراكز و ينظارت دستگاههاي سوي از آمده عمل به اي حرفه غاتيتبل رغميعل و نداشته آن ديفوا

 عملكرد يحسابرس انجام بر يمبن يدولت دستگاههاي رانيمد و مسئوالن سوي از يكاف تقاضاي كشور،
 ريسا همكاري با يحسابرس سازمان و كشور محاسبات وانيد شود يم شنهاديپ راستا نيا در. ندارد وجود

 آشنا جهت يياجرا دستگاههاي رانيمد براي يآموزش هاي دوره برگزاري به اقدام ينظارت دستگاههاي
 اقدام تيريمد اي مشاوره خدمات نيموثرتر از يكي عنوان به ياتيعمل يحسابرس ديفوا به آنان نمودن

 يحسابرس انجام در ييچالشها مجموع با يحسابرس ادارات حسابرسان يعموم تيوضع چالشهاي .ندينما
 كه است يچالش نيمهمتر ،يكافي مال منابع مطمئن منبع كي به يابيدست. شوند يم مواجه عملكرد هاي

 چالش كاركنان به يكاف حقوق ارائه. هستند مواجه آن با دارند عملكرد يحسابرس قصد كه ييسازمانها
 كي از استفاده امكان بدون مجرب و انرژي با سته،يشا پرسنل بازآموزي و استخدام هك چرا. است گرييد

                                                            
 .فرزانه دريح. آ مقاله و يعقوبي رضا محمدي، شاه مقصود ارشد كارشناسي ايھ نامه پايان. ك. ر )1
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 با اي حرفه افراد استخدام به ازين عملكرد يحسابرس درست انجام. است رممكنيغ ،يرقابت حقوق ساختار
 چند عملكرد يحسابرس يژگيو. است ذكر قابل موارد گريد از رشته كي از نه يول ،يدانشگاه مدرك

 ميت استقالل فردي، استقالل بر عالوه عملكرد يحسابرس در. است اي حرفه ميت و بودن يصصتخ
 از زين پردازند يم يحسابرس امر به كه يپرسنل براي آموزش. است يحسابرس پروتكل عناصر از يحسابرس

 را مهارت نيا شوند، يم محسوب اي حرفه عملكرد، يحسابرس امر در كه افرادي. است اتيضرور گريد
 اند نموده كسب يحسابرس انجام به تجربه با همراه كار نيح و يرسم آموزشهاي از يبيترك قيطر از

[26].  

  ياساس اي نهيزم عنوان به يداخل يحسابرس افتنين استقرار

 يداخل حسابرس كي از يوقت و دارد عهده بر را تيريمد بازوي نقش حاضر طيشرا در يداخل يحسابرس
 ياتيعمل يحسابرس را فهيوظ نيا ميتوان يم رديبگ عهده بر را تيريمد بازوي شنق كه شود يم خواسته

 كاربرد براي يياستانداردها عنوان با كايآمر يداخلي حسابرس انجمن 1978 منتشره هيانيب براساس. ميبنام
 عهده به ياتيعمل يحسابرس ي فهيوظ و شد مشهود شيپ از شيب يداخل يحسابرس فيوظا رييتغ ،يحسابرس
 اساسنامه در يداخل يحسابرس واحدي نيب شيپ رغميعل و اساس نيا بر. [13] شد گذاشته يداخل يحسابرس

 به اي و افتهين استقرار عمالً اي شده ذكر واحد ،يدولت هاي شركت و ها دستگاه هاي نامه نييآ ريسا اي و ها
 عمدتاً  و گرفته فاصله خود افاهد از.. . و رانيمد ريسا مقاومت ارات،ياخت بودن نييپا همچون يليدال
 كه كرد اضافه ديبا مضمون نيا به. است دهيگرد ياتيعمل و مناسب نظارت جاي به يبازرس بخش به ليتبد

 فاقد اصوالً اي هيسرما هاي ييدارا تملك هاي طرح در دولت اقتصادي مهم تهاييفعال از اي عمده بخش
  .[23] است يداخل يحسابرس

 تواند يم آورند يم دست به يداخل كنترلهاي ي سامانه از آنان كه يشناخت و يخلدا حسابرسان هاييبررس
 بودن دارا صورت در يداخل حسابرسان خود گريد طرف از. رديگ قرار مستقل حسابرسان استفاده مورد
 كمك با تواند يم كشور محاسبات وانيد. كنند اقدام ياتيعمل يحسابرس انجام به توانند يم الزم طيشرا
 صالحيذ مراجع ريسا و يحسابرس سازمان ران،يا يرسم حسابداران جامعه جمله از اي حرفه هاي كلتش

 راستاي در يياجرا دستگاههاي در يداخل يحسابرس واحد اراتياخت و تيفعال گسترش و آموزش به نسبت
  .آورد عمل به را الزم اقدامات عملكرد يحسابرس انجام
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  موارد ريسا

 رييكارگ به چالشهاي رامونيپ شده ذكر مباحث از جداي كه نمود عنوان ديبا بخش نيا انيپا در
 نياديبن هاي برنامه فقدان االجرا، الزم مقررات و نيقوان نبود جمله از گرييد موارد عملكرد يحسابرس
 نييپا كنار در .[23] پاسخگو يمال نامناسب نظام وجود ران،يا در يدولت اقتصاد تفكر تيحاكم ،يآموزش

 آموزشهاي به ازين و رانيمديي پاسخگو و رييپذ تيمسئول اصل با چالش ري،يپذ نظارت فرهنگ نبود
 از نكهيا ضمن. باشد يم موجود مشكالت گريد از ،[17] گوناگون تخصصهاي از استفاده و كيكالس

. شد غافل دينبا عملكرد يحسابرس موضوع به مربوط شواهد و مدارك به حسابرسان يدسترس چالشهاي
 در را خود انسجام و اهتمام يمل عزم كي ضمن كشور ينظارت و يعلم مراكز استگذاران،يس رود يم نتظارا

  .سازند فراهم را يحسابرس نوع نيا استقرار طيشرا و گرفته كار به شده ادي موانع كردن برطرف

  رييگ جهينت

 ليدل ييشناسا قيطر از ،دستگاهها ياثربخش و ييكارا اقتصادي، صرفه يبررس با عملكرد هاي يحسابرس
 يم يدولت دستگاههاي ييپاسخگو و تيشفاف وري، ه بهر ارتقاي موجب ها ناكارآمدي و انحرافات جاديا

 رانيمد به و است رانيمد عملكرد به مربوط ضعف نقاط براي الزم رهنمودهاي داراي همواره و گردد
 و آورند دست به را الزم هاي هيتوص د،خو مسائل و مشكالت بر غلبه با تا كند يم كمك اقتصادي واحد

 تيفيك ارتقاي و سازمان عملكرد اي برنامه طرح، كي اجراي بهسازي و بهبود براي نهيزم بيترت نيا به
 ييشناسا عملكرد، يابيارز شامل عملكرد يحسابرس اهداف. شود فراهم بهتر و شتريب چه هر كارها اجراي

 اي اتيعمل بهبود براي شنهاديپ ارائه و اقتصادي صرفه و ياثربخش ، ييكارا نظر از اتيعمل بهبود فرصتهاي
 يدگيرس دامنه و نوع حسب بر عملكرد يحسابرس كه نمود عنوان ديبا. باشد يم ياصالح اقدامات انجام
 فراهم آن، بهبود راهكارهاي و آن به مربوط علل ن،يآفر مشكل ينواح ييشناسا جمله از ييايمزا داراي
 واحدهاي و اشخاص عملكرد يبررس و منابع اتالف و ييكارا عدم گونه هر حذف براي ييفرصتها آوردن
 بخشهاي ييشناسا و خدمات سطح شيافزا براي ييفرصتها ييشناسا با آنكه ضمن باشد يم يسازمان

  .شود يم ها هيرو و ها يمش خط بهبود باعث ها انگاري سهل و ها يتيكفا يب رضروري،يغ

. باشد يم زيمتما كاركردهاي داراي تيرعا و يمال يحسابرس با سهيمقا در عملكرد يحسابرس اساس نيا بر
 يحسابرس در كه يحال در است يمال صورتهاي خصوص در اظهارنظر و يبررسي مال يحسابرس در هدف

 در استفاده مورد اطالعات دامنه. باشد يم مدنظر عملكرد و روشها بهبود و ليتحل و هيتجز عملكرد
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 تمام عملكرد يحسابرس در كه يحال در است مربوط يمال سوابق و مدارك به صرفاً يالم يحسابرس
 با زين يحسابرس جينتا نوع و يزمان لحاظ به نيهمچن گرفته، قرار مدنظر يدگيرس حوزه در سازمان اتيعمل
 يحسابرس حاضر حال در چند هر كه است نيا داد قرار مدنظر ديبا كه گريد ي نكته. باشند يم متفاوت هم

 صاحبنظران از يبرخ يول دارد اتيعمل اقتصادي صرفه و ياثربخش ،ييكارا مولفه سه بر ديتاك عملكرد
 برداري بهره و يسازمان اخالق ست،يز طيمح ،يطرف يب جمله از شده ادي موارد از ريغ گريد هاي مولفه
  .آورند يم حساب به عملكرد يحسابرس كاركردهاي جمله از را يانسان رويين از مناسب

 بهره ارتقا در آن نقش و ياتيعمل زيير بودجه با عملكرد يحسابرس ارتباط مقاله از گريد قسمتهاي در
 ،يحسابرس و زيير بودجه پردازان هينظر يتمام اذعان به. گرفت قراري بررس مورد ييپاسخگو و وري

 ارشد مقامات و يياجرا ايدستگاهه روساي به عملكرد مبناي بر يحسابرس و زيير بودجه نظام استقرار
 و دينما يم كمك منابع تر اثربخش رييكارگ به و بهتر ماتيتصم اتخاذ منظور به كشور رندهيگ ميتصم
 بر نظارت با تا دهد يم اجازه رانيمد به عملكرد كردن يكم. دارد تيريمد تيفيك بهبود در ييبسزا ريتاث

 را الزم ياصالح اقدامات بتوانند و كرده ييشناسا ار بالقوه و ياحتمال مسائل و مشكالت رات،ييتغ روند
 سطح ارتقاي كه نمود عنوان ديبا ييپاسخگو نظام در عملكرد يحسابرس نقش مورد در. دهند انجام
 هدف با برنامه و عملكرد ييپاسخگو تيمسئول رينظ باالتر سطوح به يفعل يمال ييپاسخگو تيمسئول
 مقررات حذف و رضرورييغي سنت كنترلهاي كاهش مستلزم دياقتصا صرفه و ياثربخش ،ييكارا شيافزا
 پسامدهاي قبال در و ورزند ديتاك اتيعمل جينتا بر شتريب عمل آزادي با يياجرا مقامات تا باشد يم زائد

 حذف و موجود مقررات و نيقوان در بازنگري رو نيا از. باشند پاسخگو يعموم يمال منابع مصرف
 تيريمد محوري شعار تحقق و ييپاسخگو تيمسئول سطح ارتقاي زاماتال از ريپاگ و دست مقررات
 كه نمود اشاره ديبا زين وري بهره ارتقاي در عملكرد يحسابرس نقش با رابطه در. بود خواهد نينو يعموم
 زين عملكرد بهبود و شود يم دهيسنج عملكرد يابيارز با معموالً يعموم و يخصوص بخش وري بهره

 در. باشد يم ياثربخش و ييكارا اقتصادي، ييجو صرفه تيرعا يعني گانه، سه هاي مولفه ارتقاي به وابسته
 يحسابرس الزامات و بسترها عملكرد، يحسابرس اجراي مراحل يبررس ضمن مقاله از گرييد بخش

 كه گرفت قرار يبررس مورد يسازمان برون رساختهاييز و يسازمان درون الزامات و بسترها شامل عملكرد
 ارهاييمع و شاخصها نييتب در هم ،ياتيعمل زيير بودجه اجراي ياساس نقش است ستهيشا راستا نيا در

   .رديگ قرار توجه مورد شده ينيب شيپ اهداف به يدسترس در هم و عمل مورد
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 نقد مورد آن بهبود راهكارهاي و عملكرد يحسابرس رييكارگ به فراروي چالشهاي مقاله ييانتها بخش در
 كشور در است انتظار مورد كه گونه آن تاكنون عملكرد يحسابرس رسد يم نظر به. گرفت رارق يبررس و
 كي ضمن كشور، يياجرا مسئوالن و يعلم مراكز استگذاران،يس. است ضروري و امدهيدرن اجرا مرحله به

 تقراراس طيشرا و گرفته كار به شده ادي تنگناهاي كردن برطرف در را خود انسجام و اهتمام يمل عزم
 مجلس از انتظار. سازند فراهم موردنظر اهداف تحقق و اتيعمل بهبود منظور به را عملكرد يحسابرس
 محاسبات وانيد همچون ينظارت دستگاههاي و يعلم مراكز از و يقانون تنگناهاي رفعي اسالم شوراي
 مسائل به وجهت با سنجش مناسب شاخصهاي هيته و كاربردي و كيتئور يمبان ارائه و نييتب كشور،

  .است رانيا يدولت بخش بر حاكم ساختاري

  آخر كالم

 انجام با يعموم و يدولت دستگاههاي اتيعمل اقتصادي صرفه و ياثربخش ،ييكارا به جدي توجه نكهيا
 و ضروري امري اب،يكم منابع از نهيبه استفاده و وري بهره ارتقاي به يابيدست براي عملكرد يحسابرس

 .است ياتيح
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 194 شماره تدبير، ماهنامه ،» عملكرد حسابرسي). «1387(ملوك زاده، حسين [7]

 امور و فني معاونت آن، گزارشگري چارچوب و عملكرد حسابرسي). 1388(كشور محاسبات ديوان [8]
 نهادها و دولتي مؤسسات ها، وزارتخانه حسابرسي

 پور، عبداهللا محمد و ميهني محمد( عملياتي حسابرسي جامع راهنماي). 1386(آر هري رايدر، [9]
 چهارم چاپ ، 149 نشريه عملياتي، حسابرسي كميته حسابرسي، سازمان: تهران). مترجمان

 پور، عبداله محمد و ميهني محمد( عملياتي حسابرسي جامع راهنماي). 1380(آر هري رايدر، [10]
 اول چاپ ، 149 نشريه عملياتي، حسابرسي كميته. حسابرسي سازمان: تهران). مترجمان

 مقاالت مجموعه ،» عملكرد حسابرسي معيارهاي تعيين هاي چالش «،). 1388(الدين نظام رحيميان، [11]
 هاي همايش مركز: تهران وري، بهره ارتقاي و پاسخگويي عملكرد، حسابرسي همايش هاي سخنراني و

 سيما و صدا المللي بين
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 اول چاپ ، 127 شماره نشريه ،» عملياتي حسابرسي كميته «،) 1387(حسابرسي سازمان[12] 

 نامه پايان»..  ايران در عملياتي حسابرسي اجراي مشكالت و موانع). « 1377(مقصود محمدي، شاه [13]
 .تهران مديريت، و حسابداري دانشكده طباطبايي، عالمه دانشگاه ارشد كارشناسي

 74 شماره تدبير، عملكرد، حسابرسي). 1376(رضا شباهنگ،[14] 

 سازمان حسابرسي و حسابداري تحقيقات مركز مديريت، عملكرد حسابرسي). 1373(رضا هنگ،شبا[15] 
 تهران ، 98 نشريه حسابرسي، تخخصي

 وزارتخانه در مديريت عملكرد حسابرسي اجراي موانع بررسي). « 1386(احسان، خداداد، صمصامي[16] 
 قزوين حدوا اسالمي آزاد دانشگاه ارشد، كارشناسي نامه پايان ،»  كشور

 و مقاالت مجموعه ،»  مالي صورتهاي و رعايت حسابرسي شناسي آسيب).«1388(اصغر عربيان، [17]
 بين هاي همايش مركز: تهران وري، بهره ارتقاي و پاسخگويي عملكرد، حسابرسي همايش هاي سخنراني
  سيما و صدا المللي

 و مقاالت مجموعه ،»  آن تعيين هاي چالش و عملكرد حسابرسي معيارهاي). «1388(هادي فاوچي،[18] 
 بين هاي همايش مركز: تهران وري، بهره ارتقاي و پاسخگويي عملكرد، حسابرسي همايش هاي سخنراني
 سيما و صدا المللي

 از اجرايي هاي دستگاه در عملياتي حسابرسي اجرايي موانع بررسي). « ... 1387(حيدر فرزانه،[19] 
  24 شماره سي،حسابر دانش نشريه ،»  ديدگاه

 عملياتي حسابرسي كميته: عملياتي حسابرسي با آشنايي). 1380(حسابرسي فصلنامه[20] 

 232 شماره حسابدار، نشريه. عملكرد حسابرسي). 1390(رضا قنبريان، [21]

  دولتي حسابرسي ،استانداردهاي مترجم). 1387(علي محمد قوامي،[22] 

 فصلنامه.  ،»  ايران دولتي بخش در عملياتي حسابرسي هاي چالش برخي).« 1387(معبود محمدي، [23]
 26و 25 شماره حسابرسي، دانش
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