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پیش��رفت  های ف��ن آوری، افزای��ش رقابت و الزام به پاس��خ گویی در خص��وص عملکرد، بقای 
سازمان های امروزی را در گرو بهبود مستمر عملکرد و افزایش کارایی و اثربخشی قرار داده است. 
از ای��ن رو، بهره مندی از حسابرس��ی عملکرد، به عنوان یک ضرورت در س��ازمان ها مطرح ش��ده 
اس��ت. حسابرسی عملکرد، فرایند سیستماتیک ارزیابی صرفه ی اقتصادی، کارایی و اثربخشی است. 
این نوع حسابرس��ی به بررس��ی نحوه ی تخصیص و به کارگیری منابع پرداخته، عملکرد مدیریت و 
کنترل ه��ای داخلی را ارزیابی ک��رده باعث بهبود و ارتقای کیفیت مدیریت و اداره ی س��ازمان ها و 
ش��رکت ها می  ش��ود. با توجه به نقش و اهمیت باالی حسابرسی عملکرد در سازمان ها و شرکت ها، 
ای��ن مقاله قصد دارد ضمن تبیین اهداف و حوزه ی فعالیت حسابرس��ی عملکرد از طریق تش��ریح 
فراین��د کلی اجرای عملیات مربوطه، راهنمایی عملی برای اجرا و به کارگیری حسابرس��ی عملکرد 
ارائه نماید. بنابراین، نوشتار حاضر شامل مواردی از قبیل تعریف اهداف و حوزه فعالیت حسابرسی 
عملکرد، مفاهیم صرفه ی اقتصادی، کارایی و اثربخش��ی و همچنین فرایند کلی اجرای حسابرس��ی 

عملکرد )شامل گردآوری داده  ها و ارائه ی نتایج حسابرسی( است.

نگرشی جدید
به اهداف، دامنه و فرایند
اجرای حسابرسی عملكرد

دکتر محمد علی باقرپور والشانی

استادیار گروه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد و عضو گروه تحقیقات راهبری شرکتی و شرکتهای سهامی دانشگاه ملی استرالیا

مصطفی جهانبانی

رییس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران

سمیه ظفرزاده

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد
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1-مقدمه
هزینه های  افزای��ش  مناب��ع،  کاهش 
عملیاتی، رش��د ان��دازه و پیچیدگی های 
س��ازمانی از جمله چالش هایی است که 
س��ازمان ها در دهه های اخیر با آن روبرو 
ش��ده  و مدیران را ناگزیر ب��ه ارزیابی و 
بهب��ود کارایی و اثربخش��ی س��ازمان ها 
نموده اند. یکی از راه های بهبود اثربخشی 
و کارایی، پیاده سازی حسابرسی عملکرد 
 Drucker، )Henke 1972؛  اس��ت 

اواخ��ر  در   .)1975
1968، حسابرس��ی داخلی 
مالی  ب��ا حسابرس��ی  تنها 
و رعای��ت مرتب��ط بود اما 
پ��س از آن، و به خصوص 
در دو ده��ه ی اخیر، توجه 
دامنه ی  به توسعه ی  جدی 
ب��ه  داخل��ی  حسابرس��ی 
جنبه های  پوش��ش  منظور 
عملیاتی ش��ده  اس��ت. در 
ای��ران نیز طبق م��اده 218 
قانون برنامه پنجم توس��عه 
کلیه ی شرکت های  کشور، 
دولت��ی موضوع م��اده )4( 
قان��ون مدیری��ت خدمات 
فهرس��ت  ک��ه  کش��وری 
آنها توس��ط دول��ت تعیین 
شرکت های  نیز  و  می شود 
پذیرفت��ه ش��ده در بورس 
مکلفند از سال دوم برنامه 
و حداق��ل یک بار تا پایان 

برنامه از طریق س��ازمان حسابرس��ی و 
یا موسس��ات حسابرس��ی عضو جامعه 
حسابداران رسمی ایران حسب مورد در 
جهت افزایش صرفه ی اقتصادی، کارایی 
و اثربخش��ی فعالیت شرکت ها و افزایش 
قابلیت اعتماد گزارش های مالی نس��بت 
به انجام حسابرسی عملیاتی اقدام نمایند.
فراین��د  عملیات��ی،  حسابرس��ی 
سیس��تماتیک ارزیابی صرفه ی اقتصادی، 
 Cadmus( کارایی و اثربخش��ی است

و 1964(. این نوع حسابرس��ی تکنیکی 
است که هدفش ارزیابی نحوه ی اجرای 

عملیات است.
 این تکنی��ک، اطالعات ضروری را 
در خص��وص تعیین میزان دس��تیابی به 
اهداف، مثاًل میزان موفقیت در اس��تفاده 
از منابع، ب��رای مدیران و رؤس��ا فراهم 
 Cooper و   Church( م��ی آورد 
1965(. ماهی��ت حسابرس��ی عملیاتی 
ش��امل رویکردی غیر سنتی به تجزیه و 

تحلیل است. حسابرسی عملکرد به جای 
تجزیه و تحلیل معامالت مالی بر بررسی 
نحوه ی تخصیص و ب��ه کارگیری منابع 
تاکید دارد. به عالوه حسابرسی عملکرد 
بر ارزیاب��ی کنترل ها و عملکرد مدیریت 
متمرکز می باشد )Azad و1994(. این 
نوع حسابرس��ی ضمن تقویت جنبه های 
مثبت مدیری��ت، منجر به حل مس��ائل، 
غلبه بر مشکالت و بهبود کیفیت اداره ی 

واحدهای تجاری می شود.

2-تعریفحسابرسیعملكرد
در نوش��تارهای حسابرسی عملکرد، 
نظ��ر و عقی��ده صری��ح و روش��نی در 
خص��وص تعریف حسابرس��ی عملکرد 
وج��ود ندارد. یک��ی از دالی��ل مهم آن 
ناشی از این حقیقت می باشد که این نوع 
حسابرسی در کشورهای مختلف به طور 
Driessen( متفاوتی توسعه یافته  است
براس��اس   .)1993i،Molenkampو
مختلفی  تعاریف  متف��اوت،  دیدگاه های 
برای حسابرس��ی عملکرد 
ارائه شده  اس��ت و اغلب 
ب��ه عن��وان یک بررس��ی 
و  س��اختار  از  مس��تقل 
نحوه ی عملکرد کنترل های 
واح��د تج��اری تعری��ف 
Driessenو  ( می ش��ود
.)1993i، Molenkamp

 Scheiner و Kiger
در س��ال 1997 در تعریف 
بیان  عملیاتی  حسابرس��ی 
می دارن��د که حسابرس��ی 
به  اغل��ب  ک��ه  عملیات��ی 
عنوان حسابرسی مدیریت 
بررسی  می ش��ود،  شناخته 
کل یا بخش��ی از س��ازمان 
به منظور ارزیابی کارایی و 
اثربخشی عملیات آن است. 
Wittو  Moeller از نظر
ح�س�اب�رس��ی  ا)1999( 
مستقل  بررس��ی  عملیاتی، 
همه ی جنبه های سازمان، عملکرد مالی، 
کنترل های مالی و سیستم های پشتیبان آن 
است. حسابرسی عملیاتی شامل بررسی 
سیس��تماتیک فعالیت ه��ای س��ازمان، یا 
بخش مش��خصی از آن، در قبال اهداف 
مش��خص ش��ده می باش��د. هدف کلی 
حس��ابرس عملک��رد، ارزیاب��ی کیفیت 
کنترل های داخلی یک حوزه ی مشخص، 
شامل کارایی و اثربخش��ی عملیات آن، 
قابلیت اتکای گزارشگری مالی و انطباق 
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با قوانین و مقررات حاکم است.
و  عملیات��ی  حسابرس��ی  انجم��ن 
حسابرس��ی مدیریت انجمن حسابداران 
رس��می آمری��کا )1376(، حسابرس��ی 
عملیاتی را به عنوان بررسی سیستماتیک 
یک س��ازمان یا بخ��ش خاصی از آن، از 
حیث دس��تیابی به هدف های مشخصی 
شناس��ایی  عملک��رد،  ارزیاب��ی  نظی��ر 
فرصت ه��ای بهبود عملی��ات و نیز ارائه 
پیش��نهاد ب��رای بهبود عملی��ات یا لزوم 

انجام بررسی ها و اقدامات 
بیشتر تعریف نموده  است. 
در ای��ن تعریف مس��تقیمًا 
ب��ه س��ه عنص��ر صرفه ی 
اقتص��ادی1،  کارای��ی2  و 
نمی شود  اشاره  اثربخشی3 
اما این ه��ا را می ت��وان به 
از  ش��اخص هایی  عن��وان 
فرصت های بهبود عملیات 

در نظر گرفت.
حسابرس��ی  اداره ي 
 ANAO( اس��ترالیا 
نی��ز حسابرس��ی   )2008
عن��وان  ب��ه  را  عملک��رد 
و  مس��تقل  بررس��ی 
عملی��ات  سیس��تماتیک 
واح��د )و ی��ا واحدها( به 
منظ��ور اظهارنظر در مورد 
این  اس��ت که آیا مدیریت 
بررس��ی،  مورد  عملی��ات 
مقرون به صرفه، کارا و اثر 

بخش می باش��د، رویه های داخلی برای 
ارتق��ا و نظارت بر ای��ن ویژگی ها کافی 
هس��تند، و نیز شناسایی روش های بهبود 

فعالیت های مدیریت است.
موسس��ات  بین الملل��ی  س��ازمان 
 )INTOSAI (4 برس��ی بزرگ حسا
نی��ز  حسابرس��ی عملک��رد را ارزیاب��ی 
همه جانبه ی صرف��ه اقتصادی، کارایی و 
 AS 1.0.38 &(5  اثربخش��ی می دان��د

1.0.40( که شامل موارد زیر است:

1- حسابرس��ی صرف��ه ی اقتصادی 
فعالیت ه��ای اجرایی مطاب��ق با اصول و 
رویه های معق��ول )منطق��ی( اجرایی و 

سیاست های مدیریت.  
2- حسابرس��ی کارایی اس��تفاده از 
منابع مالی، انسانی و س��ایر منابع شامل 
بررسی سیستم های اطالعاتی، اندازه های 
عملک��رد و نظ��ارت ب��ر قرارداده��ا و 
روش های مورد اس��تفاده شرکت )بخش 
م��ورد رس��یدگی( جهت اص��الح نقاط 

ضعف شناسایی شده.
3- حسابرس��ی اثر بخش��ی عملکرد 
س��ازمان درخص��وص حص��ول اهداف 
و مقایس��ه ي اثرات واقع��ی فعالیت ها با 

اثرات مورد انتظار از آن ها.
از نظر کمیته ی حسابرس��ی عملیاتی 
عملیاتی  حسابرسی  حسابرسی،  سازمان 
در واقع حسابرسی عملیات از نقطه نظر 
مدیریت اس��ت که صرف��ه ی اقتصادی، 
کارایی و اثربخش��ی کلیه ی  فعالیت ها را 

ارزیابی می کند و تنها محدود به خواست 
مدیریت است.

اصطالح��ات  اخی��ر  س��ال های  در 
متعددی برای حسابرسی عملکرد و برای 
 Akram( توصیف آن استفاده شده است
Khan، 1997(. برخ��ی از اصطالحات 
رای��ج عبارتند از حسابرس��ی عملکرد6،  
حسابرس��ی جامع7،  حسابرسی فایده � 
هزینه8،  حسابرسی مدیریت9، حسابرسی 
ع�م�لی�ات10،ح�س�ابرس��ی ک�ارای��ی11، 
اثربخش��ی12،   حسابرس��ی 
حسابرس��ی پیش��گیرانه13، 
 ارزی�اب��ی ع��م�ل�ک�رد14،  
پ���روژه15،   حس�اب�رس��ی 
ب�رن�ام�ه16،   ح�س�اب�رسی 
ارزی�ابی برن�امه17  و غ�یره. 
ب��دون ش��ک، تفاوت های 
جزئ��ی در معن��ای دقیق، 
این  روش ه��ای  و  دامن��ه 
اما  دارد.  مفاهی��م وج��ود 
هم��ه ی ای��ن اصطالحات 
حداقل در دو اصل اساسی 

زیر اتفاق نظر دارند:
و  معامالت  نخس��ت، 
مس��یری  در  باید  عملیات 
ش��کل گیرن��د ک��ه باعث 
ممکن  اس��تفاده ی  بهترین 
از وج��وه ش��وند. مدیران 
بای��د اطمینان حاصل کنند 
که تصمیمات ش��ان عالوه 
بر قانونی و اخالقی بودن، 
با توجه ب��ه صرفه ی اقتصادی، کارایی و 

اثربخشی اتخاذ شده اند. 
دوم، مدیران می بایس��ت پاسخ گوی 
مدیریت معقول و مؤثر منابع واگذارشده 
به آنها باش��ند. مدیران اختیارات قانونی 
مدیریت منابع را ب��رای ارائه ی خدمات 
و انج��ام وظای��ف محول��ه، در اختی��ار 
دارن��د. در مقابل، از آن��ان انتظار می رود 
تا در برابر استفاده از منابع و فعالیت های 
انجام شده، پاس��خ گو باشند. حسابرسان 
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ای��ن اطمین��ان را فراه��م می آورن��د که 
گزارش های ارائه ش��ده توسط مدیران، 
درس��ت و منصفانه هس��تند. در زمینه ی 
حسابرس��ی مالی، این اطمین��ان در حد 
گزارش ه��ای مالی ارائه می ش��ود. اما در 
زمینه ی حسابرسی عملکرد این اطمینان 
ب��ه گزارش های عملیاتی ارائه ش��ده نیز 
 Akram Khan( می یاب��د  گس��ترش 

.)1997
فعالی��ت ح��وزهی اه��دافو -3

حسابرسیعملكرد
براساس گزارش کمیته ی حسابرسی 
عملیاتی و مدیریت انجمن حس��ابداران 
رس��می که در س��ال 1982 منتشر شد، 
هدف های کلی حسابرسی عملکرد شامل: 
ارزیاب��ی عملکرد ب-شناس��ایی  الف- 
فرصت های بهبود عملی��ات ج- ارائه ی 
پیش��نهادهایی ب��رای بهب��ود عملیات یا 
لزوم انجام بررس��ی ها و اقدامات بیشتر 
است. بنابراین، یکی از راهکارهای بهبود 
کارایی و اثربخش��ی عملیات س��ازمان، 
بهره مندی از حسابرس��ی عملکرد است 
)Azad، 1994(. ب��ه بی��ان Pollitt و 
دیگران )1999( هدف اصلی حسابرسی 
عملکرد تعیین این اس��ت که آیا اجرای 
سیاست های عمومی با توجه به صرفه ی 
اقتصادی، کارایی، اثربخش��ی و مدیریت 
خوب انجام شده  است )یا در حال انجام 

است(.
ح��وزه ی  عملک��رد  حسابرس��ی 
گس��ترده ای از موضوعات متن��وع را به 
منظور دس��تیابی به نتایجی درخصوص 
صکا18 پوشش داده و تصورات متفاوتی 
را برای حسابرسان داخلی مجسم می کند 
و ممکن اس��ت در هر یک از معانی زیر 
 Chambers( مورد اس��تفاده قرار گیرد

و Rand،ا2010(:
عملیاتی  واحده��ای  حسابرس��ی   •
از قبی��ل کارخانه های تولی��دی، انبارها، 
ش��رکت های تابعه، واحده��ای عملیاتی 
در خارج از کش��ور و غیره. در حالی که 

حوزه ی حسابرسی مستقل )صورت های 
مال��ی( ممکن اس��ت فق��ط کنترل های 
حس��ابداری، مالی و اداری را پوش��ش 
دهد، حسابرس��ی عملکرد ممکن است 
گس��ترده تر بوده و کنترل ه��ای اداری و 
عملیاتی، مدیریت ریس��ک و فرایندهای 
نظارتی واحد عملیاتی تحت بررس��ی را 

نیز پوشش دهد. 
• حسابرس��ی چگونگی پاسخ گویی 
حوزه های عملیاتی واحد تجاری )مانند 
ف��روش، بازاریابی، تولی��د، توزیع، منابع 
انسانی، و غیره( در برابر فعالیت های خود 
و اعمال کنترل های مالی ناظر بر آنها. این 
معنای حسابرسی عملکرد اذعان می دارد 
که فعالیت حسابرس��ی داخلی باید تمام 
حوزه ه��ای عملیات��ی واحد تج��اری را 
بررسی کند اما در حسابرسی کنترل های 
حس��ابداری و مالی، خیلی تخصصی تر 
عمل کن��د. ای��ن موضوع احتم��االً این 
مفه��وم را می رس��اند ک��ه فعالیت ه��ای 
حسابرس��ی داخلی فقط اطمینانی را در 
مورد کنترل های حس��ابداری و مالی کل 
واح��د تجاری، برای مدی��ر امور مالی یا 

حسابدار ارشد، فراهم می کند. 
• حسابرسی همه ی بخش های واحد 
تجاری )واحد عملیاتی، منطقه عملیاتی، 
بخ��ش، اداره و یا حت��ی فرایند تجاری، 
و غی��ره( ک��ه در آن هدف حسابرس��ی 
بررس��ی صرف��ه ی اقتص��ادی، کارایی و 
اثربخشی است که از طریق آنها مدیریت 
ب��ه اهدافش دس��ت می یابد. البته بس��ته 
به میزان گس��تردگی تعریف کنترل های 
داخل��ی، رویک��رد حسابرس��ی عملکرد 
فراتر از بررس��ی دقیق روش های کنترل 
داخلی است، زیرا اهداف مدیریت صرفًا 
با رعایت سیس��تم های مطل��وب کنترل 

داخلی حاصل نمی شود.
 4-تعریفمفاهیمصرفهاقتصادی،

کاراییواثربخشی
مفاهی��م صرفه ی اقتص��ادی، کارایی 
و اثربخش��ی اغل��ب به عن��وان اهداف 

حسابرس��ی عملیاتی معرفی شده که در 
ادامه به تفصیل شرح داده می شوند:

1-4-صرفهیاقتصادی
با توجه به ادبی��ات موجود صرفه ی 
اقتص��ادی را می توان نتیج��ه ی  فرایند به 
حداق��ل رس��اندن هزینه ی مناب��ع مورد 
اس��تفاده )ورودی( جه��ت رس��یدن به 
اهداف مورد نظر بدون کاهش در کیفیت 
ی��ا خدمات(  )محصوالت  خروجی ه��ا 
تعری��ف ک��رد. این تعریف ب��ر هزینه ی 
تحصیل ورودی ها جهت حصول اهداف 
واح��د تج��اری تاکی��د دارد )Jones و 
در  ورودی  Pendlebury،ا1992(. 
واحد تجاری ش��امل مق��دار )میزان( و 
بهای تمام شده ی منابع مصرف شده برای 
حصول اهداف واحد س��ازمانی اس��ت 
Pendlebury،ا1992(.  و   Jones(
ش��واهدی وج��ود دارد دال ب��ر این که 
صرفه ی اقتصادی با کارایی در حسابرسی 

عملکرد مرتبط است. 
ای��ن ارتب��اط، در فراین��د تحصی��ل 
ورودی ها با تاکید بر به حداقل رس��اندن 
هزینه ه��ا و اس��تفاده از مناب��ع ورودی 
در حص��ول اه��داف واحد تج��اری به 
ص��ورت ضمن��ی وج��ود دارد. تمرکز 
اولی��ه ی صرفه ی اقتص��ادی و کارایی بر 
ورودی ها است. برخی از نویسندگان نیز 
معتقدن��د که صرفه ی اقتصادی و کارایی 
بر دستیابی به ورودی ها تاکید داشته و بر 
محافظت و استفاده از منابع تمرکز دارند 
و   Persaud و2001؛   Dittenhofer(

McNamara،1993 و1994(.
2-4-کارایی

اکثر محققان به طور دقیق میان صرفه 
اقتص��ادی و کارایی تمایزی ایجاد نکرده 
و معتقدند که کارایی، صرفه ی اقتصادی 
را نی��ز در ب��ر می گی��رد. عقی��ده بر این 
است که کارایی مرتبط است به رابطه ی 
می��ان ورودی ها و خروجی ه��ا، بنابراین 
تمرک��ز اصل��ی بر مدیریت منابع اس��ت 
به گون��ه ای که خروجی ه��ای هر واحد 
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منبع ورودی به حداکثر رس��انده ش��ود 
)1997 وMcCrae ،Vada(. در نظر 
گرفتن  کارایی به عنوان رابطه ی ورودی 
� خروج��ی نش��ان می دهد ک��ه کارایی، 
نتیجه گرا است و این که نتایج )خروجی( 
ممکن اس��ت به حج��م ورودی مصرف 
ش��ده برای هر واحد خروجی بس��تگی 

داشته باشد.
3-4-اثربخشی

بیان  نوشتارهای حسابرسی عملکرد 
می دارد که اثربخش��ی مربوط اس��ت به 
موفقیت، و یا میزان��ی که خروجی ها به 
اهداف مدنظر و یا مش��خص ش��ده یک 
واحد سازمانی دس��ت یافته اند. بنابراین 
اثربخش��ی می تواند به عن��وان تمرکز بر 
رابط��ه ی بین خروجی ها و اهداف واحد 
س��ازمانی در نظر گرفته شود. اگر چنین 
باشد، پس در رابطه با اثربخشی، حسابرس 
عملکرد ممکن اس��ت بر هدف/اهداف 
واحد س��ازمانی متمرکز شود و ارزیابی 
نماید ک��ه چه گونه خروجی ها در جهت 
حصول ب��ه اهداف مش��ارکت کرده اند. 
 )McRoberts ،Hudson )1985 و 
اظهار می کنند که در حسابرسی عملکرد، 
اثربخش��ی یک برنامه می تواند از طریق 
ارزیابی و بررسی چهار موضوع اساسی 
مربوط ب��ه آن برنامه تعیین گ��ردد. این 
موارد عبارتند از: 1- میزانی که آن برنامه 
منطق��ی بوده و برطرف کننده ی یک نیاز 
مستمر باش��د، 2- میزان حصول اهداف 
برنام��ه، 3- ارزیاب��ی اثرات م��د نظر یا 
ناخواسته ی برنامه، و 4- هزینه � فایده ی 
روش��ی که در حال حاضر، برنامه از آن 
طریق ارائه می گردد. این توضیح نش��ان 
می ده��د که اثربخش��ی در حسابرس��ی 
عملکرد ممکن اس��ت فرات��ر از تمرکز 
ب��ر ورودی ه��ا، خروجی ه��ا و اهداف 
ی��ک برنامه باش��د، بلکه ممکن اس��ت 
شامل ارزیابی سیاس��ت مدارانه در مورد 
ضرورت یا مطلوبی��ت ادامه ی برنامه در 

سازمان باشد. 

فرایندکلیاجرایحسابرسی  –5
عملكرد

در این  قس��مت فرایند حسابرس��ی 
عملک��رد ش��امل دو بخش گ��رد آوری 
داده ها و ارائه نتایج حسابرسی به تفصیل 

شرح داده می شود:
1-5-بخشگردآوریدادهها

حسابرسان عملکرد با موضوعات و 
دیدگاه های متعددی در ارتباط هستند و 
بنابراین ممکن است از روش های متنوع 
گر آوری و پردازش اطالعات استفاده و 
آن ه��ا را ترکیب نمایند. اطالعات ممکن 
اس��ت برای اه��داف متفاوت��ی در طول 
حسابرس��ی گ��رد آوری ش��وند. معموال 
اطالع��ات و داده ه��ا به منظ��ور فراهم 
نم��ودن ام��کان درک و توصیف اهداف 
اندازه گی��ری  و  ارزیاب��ی  حسابرس��ی، 
ضع��ف،  نق��اط  شناس��ایی  خروج��ی، 
توصی��ف و تجزیه و تحلیل روابط عّلی، 
آزم��ون فرضی��ه و توضی��ح عملکرد و 

ارائه ی پیشنهادها گرد آوری می شوند.
گ��ردآوری داده ه��ا ممک��ن اس��ت 
بخش مهمی از فرایند یادگیری باشد که 
حس��ابرس تالش می کند ت��ا محدوده ی 
مورد بررس��ی و مش��کالت آن را درک 
کنن��د. روش ه��ا متفاوت ان��د و زی��اد، 
بنابراین، توصیف تمام رویکردها، مدل ها 
و روش های مورد استفاده ی حسابرسان 
عملک��رد ام��کان پذیر نیس��ت. توضیح 
مختص��ری از متداول تری��ن روش ه��ا و 
دیدگاه ها در ادامه ارائه شده  است. هدف 
برخی از این روش ها، ایجاد دانش و درک 
بهتر است، در حالی که برخی دیگر برای  
بررسی و کشف حقایق استفاده می شوند. 
حسابرسی عملکرد شامل چند مرحله ی 
مختلف در فرایند گرد آوری داده اس��ت، 
 INTOSAI Auditing( جمل��ه  از 
Standards Committee و 2004(:
فرایند  برنامهریزیحسابرسی19-   •
تعریف مس��ائل یا مش��کالتی ک��ه باید 

مطالعه شوند.

• صورتبندیس��ؤالی��اتعریف
مشكلحسابرس��ی20- سؤاالتی که باید 

پاسخ داده شوند. 
• تعیینطرحرسیدگی21- اطالعات 
مورد نیاز و مطالعاتی که باید انجام شوند.
• تعیینبرنامهحسابرس��ی22 - نوع 

بررسی هایی که باید انجام شوند.
• انتخ��ابتكنیکهایگ��ردآوری
اطالعات23- تکنیک هایی ک��ه باید برای 
جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گیرند.
• تحلی��لوتفس��یراطالع��ات24- 
توضیح��ات و روابط��ی که بای��د مورد 

بررسی قرار گیرند.
گرچه این مراحل، روش حسابرسی 
عملک��رد را تش��کیل می دهن��د، اما باید 
اظهار داشت که یک حسابرسی عملکرد 
می بایست همیشه مبتنی بر مواردی چون 
بینش فردی، تجربه، تصور و خالقیت و 
به عبارت دیگر ش��امل فرایندهایی باشد 
که به طور مکانیکی قابل پی گیری و اجرا 
 INTOSAI Auditing( نمی باش��ند
Standards Committeeو2004(.
1-1-5-برنامهریزیحسابرسی

برنامه ری��زی،  فراین��د  از  ه��دف 
انتخ��اب  و  اولویت بن��دی،  شناس��ایی، 
موضوعات )موارد( حسابرسی است که 
بای��د در برنامه ی کلی کار ق��رار گیرند. 
ه��دف از برنامه ری��زی حسابرس��ی، اثر 
بخش تر نمودن کار حسابرس��ی اس��ت. 
فراین��د برنامه ری��زی منج��ر ب��ه انجام 
درخصوص  مناس��ب  تصمیم گیری های 
ماهی��ت، می��زان و زمان بن��دی اج��رای 
عملیات حسابرس��ی عملکرد می ش��ود 

 .)2009 ،25 RKOAG(
برنامه ری��زی ، حجم  طی مرحل��ه ی 
وسیعی از اطالعات گرد آوری می شوند. 
تعدادی از حوزه ها و موضوعات بالقوه ی 
حسابرس��ی نی��ز در این میان مش��خص 
  .)RKOAG ،2009( می گردن��د 
هنگام��ی ک��ه موضوعات حسابرس��ی،  
بررسی و انتخاب شدند، فرایند گرد آوری 
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داده ه��ا در مرحل��ه ی برنامه ریزی آغاز 
 INTOSAI Auditing( می ش��ود 
Standards Committeeو 2004(. 
مطالعه ی اس��ناد و مصاحب��ه با ذی نفعان 
مختلف از رایج ترین روش های گرد آوری 
داده ها در این مرحله است. چندین روش 
دیگر ه��م در فرایند برنامه ریزی از قبیل 
تحلیل ریسک، تجزیه و تحلیل قضفت26  
 Konrath( و تجزی��ه و تحلیل مس��ئله
2002؛ Dealtry، 1994( می توانن��د 

مورد استفاده قرار گیرند.
2-1-5-صورتبن��دیس��ؤالیا

تعریفمشكلحسابرسی
موضوع��ات و اهداف 
باید مشخص  حسابرس��ی 
ش��ده و س��ؤاالتی که  باید 
پاسخ داده ش��وند نیز باید 
تعریف گردند. چند نمونه 
در  از س��ؤاالت عموم��ی 
حسابرسی عملکرد به شرح 
 INTOSAI( زیر اس��ت
 Auditing Standards

:)Committee، 2004
و  ابزاره��ا  آی��ا    •
ش��ده،  انتخ��اب  وس��ایل 
نش��ان دهنده ی اس��تفاده ی 
اقتصادی از وجوه است؟ 

باع��ث  •  چ��ه چی��ز 
هزینه ها  س��ریع  افزای��ش 

می شود؟ 
• آیا خدمات ارائه شده 
از کیفیت خوب برخوردار 
بوده و مشتری گرا هستند؟ 

•  چ��را خدم��ات ب��ه موق��ع ارائ��ه 
نمی شوند؟ 

• آی��ا برنامه ها به ش��کلی کارا اجرا 
می شوند؟ 

•  آی��ا اه��داف و برنامه ه��ا تحق��ق 
یافته اند؟ 

• دلیل تاثیر ضعیف برنامه ها چیست؟ 
در صورتبندی س��ؤال حسابرس��ی، 

حسابرس��ان عملکرد باید ب��ر اطالعات 
گرد آوری ش��ده، مه��ارت و تجربه خود 
ات��کا کنن��د. گاهی اوق��ات تکنیک هایی 
مانند تجس��م ذهنی27،  توف��ان فکری28  
و غی��ره در ای��ن فرایند مورد اس��تفاده 
و2000؛   Carter( می گیرن��د  ق��رار 
Clarke و 1990(. ای��ن فراین��د ه��م 
به بحث های داخلی در تیم حسابرس��ی 
)و ب��ا حسابرس��ان ارش��د و مدیران( و 
هم به مالق��ات و دیدار با کارشناس��ان 
و س��هامداران نیاز دارد. پ��س از این که 
سؤاالت عمومی حسابرسی صورت بندی 

ش��د، حس��ابرس باید آن را به سؤاالت 
فرع��ی خاص و قابل آزم��ون، که باید با 
رسیدگی پاس��خ داده شوند، تجزیه کند. 
عمومًا، حسابرس��ی با مسئله های خاصی 
چ��ون )نقاط ضعف در خدمت رس��انی، 
ش��کایات، هزینه های رو ب��ه افزایش و 
غیره( ش��روع می شود. در مرحله ی بعد، 
حسابرس سعی می کند تا مسائل مختلف 

را با هم مرتبط س��ازد و س��پس، تالش 
خواه��د کرد تا مس��ئله ای را ک��ه باید تا 
حد ممک��ن دقیق حسابرس��ی ش��ود و 
 INTOSAI Auditing( تعریف کند
.)Standards Committee، 2004

3-1-5-تعیینطرحرسیدگی
تصمیم گی��ری  بع��دی،  مرحل��ه ی 
درخص��وص ای��ن اس��ت که چ��ه نوع 
اطالعاتی برای پاس��خ به سؤاالت مورد 
نیاز اس��ت. برای این که بتوانیم روش��ی 
را انتخ��اب کنی��م که بازت��اِب واقعیات 
باشد و مجموعه سؤاالت را پاسخ دهد، 
موضوعات گسترده ای باید 
در نظر گرفته شوند. برخی 
در  معمول  روش ه��ای  از 
چنین  عملکرد  حسابرسی 

است:
1- بررسی های مربوط 
ب��ه دس��تیابی ب��ه هدف و 
ی��ا بررس��ی های مبتنی بر 
نتایجRossi( 29 و دیگران، 

)1999
در این ن��وع مطالعات 
سؤال اساسی عبارتست از: 
آیا برنامه ها به اهداف کلی 

شان دست یافته اند؟
این نوع بررسی میزان 
دس��تیابی ی��ک برنام��ه به 
اهداف��ش را ارزیابی و بر 
تمرکز  نتایج  و  خروجی ها 
اس��ت  ممکن  اما  دارن��د. 
ع��الوه ب��ر ای��ن، جه��ت 
درخص��وص  قض��اوت 
کارای��ی برنامه ها، به موض��وع کیفیت و 
دیدگاه مشتری نیز تاکید گردد. سؤاالت 
عمومی در ای��ن بررس��ی ها عبارتند از: 
اه��داف برنامه چه گونه تعیین ش��ده اند؟ 
وضعیت پیشرفت پروژه چه گونه است؟ 
آیا اه��داف پروژه در زمان تعیین ش��ده 
حاصل خواهند ش��د؟ مراح��ل عمومی 
در بررس��ی های مبتنی بر نتایج یا اهداف 
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عبارتند از: تعریف نتایج اصلی و نتایجی 
که باید بررس��ی ش��وند، تعیی��ن ارقامی 
ب��ه آن ها نش��ان دهنده ی  که دسترس��ی 
این اس��ت که اه��داف و نتای��ج کلیدی 
برای مش��تری مورد نظر تحقق یافته اند، 
و تعیی��ن این ک��ه چ��ه اطالعات��ی برای 
نش��ان دادن ای��ن موض��وع م��ورد نیاز 
 INTOSAI Auditing( اس��ت 
Standards Committeeو 2004(.
گاهی اوقات، تجزیه و تحلیل هدف 

ابزارها یا وس��ایل برای   �
کاستی های  مشخص کردن 
خاص میان مناب��ع به کار 
اه��داف  و  گرفت��ه ش��ده 
می شود.  اس��تفاده  حاصله 
ای��ن تحلیل  از  به ع��الوه، 
اس��تفاده  هنگامی   می توان 
کرد که توجیهی برای باور 
این که واحد مورد رسیدگی 
به شکلی اثربخش فعالیت 
داشته  وجود  نکرده  است، 
باش��د. مدل منطق برنامه30 
)ی��ا نظری��ه ی دخالت در 
یا خط مشی(، ممکن  اداره 
اس��ت ب��ه حس��ابرس در 
اجرای بررسی های مربوط 
به دس��تیابی ب��ه هدف )و 
کمک  بررس��ی ها(  س��ایر 
کند. ای��ن مدل می تواند به 
و  تعیین  برای  حس��ابرس 
جست و جوی پاسخی برای 

 INTOSAI( س��ؤاالت زیر کمک کند
 Auditing Standards

Committee و 2004(:
• آیا اهداف، درک روش��نی از منطق 
زیربن��ای ی��ک برنام��ه، محص��والت و 
خدمات ارائه ش��ده و دریافت )وصول( 

این کاالها و خدمات فراهم می کند؟
• آیا اهداف، امکان تعیین نتایج قابل 

اندازه گیری را فراهم می آورند؟
• آی��ا ارتباط��ات عّلی بین س��طوح 

مختلف سازمان امکان پذیر است؟
در مرحله ی برنامه ریزی، مدل منطق 
برنام��ه به حس��ابرس کم��ک می کند تا 
ش��ناختی نسبت به واحد مورد رسیدگی 
کس��ب کرده و نتای��ج برنامه ی کلیدی و 
سیس��تم ها و عملیاتی را که منتج به آنها 
می ش��وند تعیین نماید. اساسًا زمانی که 
واقعیت ساده و منطقی است این مدل ها 
قابل کاربرد اس��ت. مشکل این مدل این 
است که واقعیت به ندرت با این فرضیات 

  INTOSAI Auditing( دارد  انطب��اق 
Standards Committee و 2004(.

2- بررس��ی های مبتنی ب��ر فرایند31 
)Rossi و دیگران، 1999(

س��ؤال اساس��ی: برنامه چه گونه کار 
می کند؟

بررس��ی های مبتنی بر فرایند، کمک 
می کن��د ت��ا درک نماییم که ی��ک برنامه 
چه گونه عمل می کند و چه گونه به نتایج 

دست می یابد؟

س��ؤاالت معمول عبارتند از: مراحل 
و روش فراین��د کار چه گونه اس��ت؟ آیا 
منابع به شکلی کارا و اقتصادی، مدیریت 
و اس��تفاده می شوند؟ مراحل عمومی که 
مش��تری در این فرایندها ط��ی می کنند، 
چه گونه اس��ت؟ مش��تریان و کارمندان، 
نق��اط ضع��ف و ق��وت برنام��ه را چه 

چیزهایی می دانند؟ 
مت��داول  مطالع��ات  از  ن��وع  ای��ن 
)عمومی( ب��وده و به ویژه اگ��ر برنامه ها 
بلندم��دت بوده و در طول 
زم��ان تغیی��ر یابن��د، مفید 
رویک��رد  ب��ود.  خواهن��د 
مبتن��ی ب��ر فرایند، ش��امل 
است  متنوعی  بررسی های 
)مث��ل مطالع��ات مدیریت 
منابع،  بهره ب��رداری  زمان، 

ذی نفعان و غیره(.
اث��ر32   بررس��ی   -3
1982؛  و   GAO(

Lawrence و 1996(
اثرات  سؤال اساس��ی: 

خالص برنامه چیست؟
بررس��ی اث��ر، خالص 
اث��ر برنامه ه��ا را از طریق 
برنامه ها،  نتایج  مقایس��ه ی 
با آنچه که برآورد می شود 
در نبود آن برنامه رخ دهد، 
این نوع  ارزیابی می کن��د. 
از بررس��ی ها، زمانی مورد 
اس��تفاده قرار می گیرند که 
تش��خیص داده ش��ود عوام��ل خارجی، 
نتای��ج برنامه ها را، ب��رای محدود کردن 
س��هم ای��ن برنامه ها در تحق��ق اهداف، 

تحت تاثیر قرار می دهند.
و  هزین��ه   - فای��ده  بررس��ی   -4
اثربخشی- هزینه )Codray و دیگران، 

 )1987
س��ؤال اساس��ی: آیا فای��ده ی برنامه 
بیشتر از هزینه های آن است و آیا اهداف 

با کم ترین هزینه تحقق یافته اند؟
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این بررس��ی ها، ارتباط میان هزینه ها 
و فایده ه��ای پروژه ها را برحس��ب پول 
بررس��ی می کن��د. هدف ای��ن مطالعات 
این اس��ت که مش��خص کنند آیا مزایای 
ی��ک بخ��ش، برنام��ه یا پ��روژه م��ازاد 
ب��ر هزینه های��ش هس��ت ی��ا خی��ر؟ از 
بررس��ی های فایده � هزین��ه می توان در 

موارد زیر استفاده کرد:
• کسب اطمینان از این که تحلیل های 

واحد حسابرسی قابل اتکا است؛
• مقایسه ی هزینه  ی روش های دیگر 

هنگامی که منافع ثابت فرض شده اند؛
• مقایسه ی هزینه ها و فایده ها زمانی 
که هر دو مشخص شده اند یا می توانند به 

شکل معمولی برآورد گردند.
برای فایده � هزینه، عمومًا نباید فقط 
فایده ها و هزینه های مش��هود را در نظر 
گرف��ت بلکه باید فایده ه��ا و هزینه های 

نامشهود را نیز در نظر بگیریم.
اثربخش��ی،   � هزین��ه  بررس��ی های 
ارتباط میان هزینه های پروژه و نتایج آن 
را بر حسب هزینه ی هر واحد خروجی 
حاصل��ه بررس��ی کرده و به حس��ابرس 
اج��ازه می ده��د ت��ا کارای��ی اقتصادی 
برنام��ه ی جایگزین را نیز بررس��ی و با 
برنام��ه ی اصلی مقایس��ه کن��د. این نوع 
بررس��ی مرب��وط ب��ه یافت��ن ارزان ترین 
ابزارهای دس��تیابی به اهداف تعیین شده، 
یا دست یابی به حداکثر ارزش افزوده از 
هزینه های انجام شده، می باشد. در مقابل، 
تفس��یر اقتص��ادی بررس��ی های هزینه � 
فایده، ممکن است در بررسی های هزینه 
� اثربخش��ی، فایده ها به جای واحدهای 
پولی، به ش��کل واحدهای فیزیکی بیان 
شوند: اثربخش��ی یک برنامه در دستیابی 
به اهداف اساس��ی تعیین شده به ارزش 
پول��ی منابع یا فعالیت ه��ای مصرفی در 

برنامه مربوط می شود.
5- ارزیاب��ی ی��ا بررس��ی از طریق 
مقایس��ه ب��ا اس��تاندارد ی��ا معیاره��ای 

)1997 ، NAO34( 33مشخص

سؤال اساسی: آیا همه چیز منطبق با 
بهترین روش ها انجام می شوند؟

ارزیابی یا بررسی از طریق مقایسه با 
استاندارد یا معیارهای مشخص، فرایندی 
ب��رای مقایس��ه ی روش ه��ا، فراینده��ا، 
محصوالت و خدمات یک س��ازمان )یا 
برنام��ه( ب��ا س��ازمان هایی )برنامه هایی( 
اس��ت که به طور مستمر در همان گروه 

شاخص )الگو( قرار دارد.
ارزیابی یا بررس��ی از طریق مقایسه 
با استاندارد یا معیارهای مشخص ممکن 

است برای موارد زیر استفاده شود:
- ایجاد انگیزه برای بررس��ی اهداف 

فرایندها، فعالیت ها و سیستم ها
- ارائه ی معیار و شناسایی روش های 

بالقوه بهتری برای عملیات
- اعتباربخشی بیشتر به پیشنهاد های 

حسابرسی
 INTOSAI( بررس��ی ها  سایر   -6
 Auditing  Standards Committee

:)،2004
روش ه��ا و مبان��ی ارزیاب��ی، هردو 
بای��د با ان��واع مختل��ف موضوعاتی که 
حسابرس��ی عملک��رد با آنه��ا در ارتباط 
است، منطبق باش��ند. حتی ممکن است 
بیان شود که ماهیت حسابرسی عملکرد، 
تا حد زیادی، به ش��کل گیری و تعریف 
موضوع��ات حسابرس��ی و انتخ��اب و 
طراح��ی مدل ها و روش هایی که باید در 
هر حسابرس��ی به کار گرفته شود، کمک 
کرده اس��ت. حسابرس��ان عملکرد باید 
ش��بکه ی وس��یعی از مخاطبین را حفظ 
کنن��د که ش��امل ارتباطات��ی در زمینه ی 
عل��وم اجتماعی نیز می باش��د. سرش��ت 
خاص کار، حسابرس��ان عملکرد را ملزم 
می کند تا یافته ه��ای تحقیقات جدید را 
بررس��ی کرده و دانش جدیدی به دست 
آورند. نمونه هایی از س��ایر رویکردها به 

شرح زیر است:
مطالعات س��ازمانی: بررس��ی این که 
آیا س��اختار، فرایندها و برنامه ها،... یک 

سازمان با بهترین حالت آن انطباق دارد،
مطالعات مدیری��ت خدمات خاص 
و کیفی��ت:  مطالعه ی ظرفیت خدماتی و 

سیستم های تضمین کیفیت.
4-1-5-تعیینبرنامهیحسابرسی
بررس��ی تع��داد زی��ادی از م��وارد، 
به ن��درت در حسابرس��ی عملک��رد رخ 
مطالع��ات  و  نمونه گی��ری  و  می ده��د 
موردی متداول است. هنگامی که فرایند 
حسابرسی شامل مطالعه ی موردی باشد، 
توجه و تمرکز به تک تک موارد نیس��ت 
بلکه بر نتایج احتمالی اس��ت که ممکن 
اس��ت از آن ه��ا حاص��ل گ��ردد. برخی 
از طرح های معمول بررس��ی، به ش��رح 
 INTOSAI Auditing(زی��ر اس��ت
Standards Committee و2004(:
 Ragin( 351- بررس��ی مقایس��ه ای

)1989
بررسی مقایسه ای اساسًا برای آزمون 
روندهای توس��عه و ش��رایط جایگزین 
اس��تفاده می شود. مقایس��ه ممکن است 
در طول زمان و بین نتایج یا راهکار های 
مختلف ص��ورت گیرد. این مقایس��ه ها 
می توان��د بین بخش ه��ای دارای کارکرد 
خوب و ضعیف، بین یک یا چند بخش 
و یک معیار کلی و بین مناطق مش��ابه در 

کشورهای مختلف صورت گیرد.
 Stanley(   362- بررسی قبل و بعد

)Campbell و 1966 و
در بررسی قبل و بعد، وضعیت قبل و 
بعد از اجرای برنامه مقایسه می شوند. در 
این بررسی یک سری اندازه گیری ها قبل 
و یک سری اندازه گیری ها پس از اجرای 
برنامه انجام می شوند. سپس با مقایسه ی 
این دو سری اندازه گیری، اثرات برآورد 
می ش��وند. اشکال اصلی این نوع بررسی 
این است که تفاوت های میان قبل و بعد 
از اجرای برنامه را نمی توان به طور قطع 

و کامل به برنامه منصوب کرد.
3- بررس��ی مبتنی ب��ر نمونه گیری37   

)1992 ،GAO(
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و  نتای��ج  حسابرس��ی،  یافته ه��ای 
پیش��نهادها، باید مبتنی بر شواهد باشند. 
از آن جا که حسابرسان به ندرت فرصت 
در نظر گرفتن تمام  اطالعات مربوط به 
واحد تجاری مورد رس��یدگی را دارند، 
ضروری است که تکنیک های گردآوری 
داده و نمونه گیری به دقت انتخاب شوند 
داوری  بای��د  حس��ابرس   .)153  AS(
کند که آی��ا نمونه گیری روش مناس��بی 
برای به دس��ت آوردن شواهد حسابرسی 
موردنیاز اس��ت.  در ای��ن زمینه، برخی 
از عواملی که باید در نظر گرفته ش��وند 

عبارتند از:
تع��داد و اندازه های نس��بی اقالم در 
جامع��ه، پیچیدگی س��ؤاالتی که باید در 
نمونه پاس��خ داده شوند، و مربوط بودن 
و قابلی��ت ات��کای مدارک فراهم ش��ده 
توس��ط آزمون ها و روش های جایگزین 
و هزینه های نسبی و مدت زمان الزم در 
هر مورد. از آن جا که حسابرس به دنبال 
این اس��ت که با بررس��ی نمونه ای اقالم 
انتخابی، درخص��وص کل جامعه، نتیجه 
گیری کند، ضروری اس��ت ک��ه نمونه، 

معرف جامعه ی مربوطه باشد.
4- بررسی موردی  )GAO، 1990؛ 

)1994 ،Yin
بررس��ی موردی ممکن اس��ت برای 
نش��ان دادن این که مس��ائل و مشکالت 
مورد نظر وجود داش��ته و صرفًا مس��ائل 
حاش��یه ای نیس��ت، مورد اس��تفاده قرار 
گی��رد. این بررس��ی ها همچنین می تواند 
برای انجام تحلیل و مقایس��ه های جامع 
اس��تفاده ش��وند. با این حال، اظهار نظر 
بر اس��اس مطالعات م��وردی با توجه به 
تکرار و گس��تردگی مش��کالت سخت 
اس��ت، حتی اگر موارد برای نشان دادن 
مش��کالت کلی انتخاب و معّرف جامعه 
باش��ند. به هر حال، بررسی های موردی 
ممکن اس��ت به همراه روش های دیگر، 
ام��کان برخ��ی نتیجه گیری ه��ای کل��ی 
را فراه��م نمای��د. از آن ج��ا ک��ه چنین 

بررسی هایی بر بررسی های وسیع ترجیح 
داده ش��ده، اغلب در حسابرسی عملکرد 

مورد استفاده قرار می گیرند.
تكنیکه��ای انتخ��اب -5-1-5

گردآوریاطالعات
هدف از گردآوری و تحلیل شواهد 
حسابرس��ی، این اس��ت که حس��ابرس 
بتواند به س��ؤاالت حسابرسی پاسخ داده 
و یافته ها، نتایج، توصیه ها و پیشنهادهای 
 .)2009 ،RKOAG( خ��ود را ارائه کند
گردآوری داده ها ممکن است یک باره یا 
از طریق اندازه گیری های مس��تمر انجام 
ش��ود. اطالعات ممکن اس��ت بر اساس 
ش��واهد عینی، اسناد )ش��امل بیانیه های 
کتب��ی(، ش��واهد ش��فاهی )مصاحب��ه(، 
ی��ا ابزارهای دیگ��ر، برحس��ب اهداف 
حسابرس��ی، گ��ردآوری ش��ود. اغل��ب 
ضروری اس��ت که هم داده ه��ای کیفی 
و ه��م داده های کّمی گر دآوری ش��وند. 
نوع داده هایی که باید گر دآوری ش��وند 
بای��د از لح��اظ کفایت، اعتب��ار، قابلیت 
اعتم��اد، تناس��ب و معقول ب��ودن، قابل 
توضی��ح و توجیه باش��ند. حسابرس��ی 
عملکرد، ممکن اس��ت داده های اولیه را 
به کمک پرسشنامه، بررسی و مشاهده ی 
مس��تقیم فراهم نماید. با این حال، اغلب 
مقدار زیادی از داده ه��ای فرعی )موارد 
فراهم ش��ده توسط س��ایرین( نیز مورد 
 INTOSAI( اس��تفاده قرار می گیرن��د
 Auditing Standards
ای��ن داده های   .)2004 ،Committee
فرعی می توانند ش��امل داده های آماری 
رسمی استخراج ش��ده باشند. اطالعات 
آم��اری مربوط تهیه ش��ده توس��ط خود 
ش��رکت مورد رس��یدگی نیز در صورت 
مرب��وط و قابل اتکا ب��ودن  اغلب مورد 
استفاده قرار می گیرند. هر دو نوع داده ها 
و اطالعات کّمی و کیفی مورد اس��تفاده 
قرار می گیرند. برخی از روش های مورد 
اس��تفاده برای گردآوری داده ها به شرح 
 INTOSAI Auditing( اس��ت  زیر 

:)2004 ،Standards Committee
1- بررسی پرونده

اس��ناد و مدارک، روش��ی مناس��ب 
برای گ��رد آوری داده ها فراهم می آورند، 
و بررس��ی پرون��ده، ب��ه احتم��ال زیاد، 
مبن��ای اکثر حسابرس��ی های عملکرد را 
ش��کل می دهد. پرونده ها ش��امل طیف 
وسیعی از انواع مدارک مانند تصمیمات 
مدیریت اس��ت. تعیی��ن ماهیت، محل و 
قابلیت دسترس��ی پرونده ه��ا در ابتدای 
فرایند حسابرس��ی عملک��رد، به نحوی 
ک��ه بتوان ب��ا کم تری��ن هزین��ه آن ها را 
بررس��ی نم��ود، از اهمی��ت برخ��وردار 
 INTOSAI Auditing( اس��ت 

.)2004 ،Standards Committee
2- تحلی��ل ثانویه و جس��ت و جوی 

پیشینه
تحلی��ل ثانوی��ه، مربوط به بررس��ی 
گ��زارش تحقیقات عموم��ی، کتاب ها و 
مقاالت مربوط به موضوع برنامه، ش��امل 
مطالب قدیمی و جدید اس��ت. مطالعه ی 
اس��ناد و مدارک از جمل��ه گزارش های 
حسابرسی های قبلی، این امکان را برای 
حس��ابرس فراهم می آورد ت��ا به موارد 
مفیدی دست یابد، در عین حال ارزیابی 
قابلی��ت اتکای محتوای اس��ناد ضروری 
 INTOSAI Auditing( اس��ت 

.)2004 ،Standards Committee

3- مصاحبه 
برای کسب ش��ناخت بهتر نسبت به 
واح��د مورد رس��یدگی، مصاحبه باید با 
اف��راد با موقعیت های ش��غلی، دیدگاه ها 
و بینش ه��ای مختل��ف ص��ورت گیرد. 
هر چن��د که مصاحبه ام��کان گرد آوری 
اطالعات بس��یاری را فراه��م می کند اما 

نباید صرفًا )فقط( به مصاحبه اتکا کرد.
4- نظرسنجی یا پرسشنامه

گردآوری سیستماتیک  نظرس��نجی، 
اطالع��ات ی��ک جمعی��ت، با اس��تفاده 
از مصاحب��ه ی��ا تکمی��ل پرسش��نامه در 
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نمون��ه ی موج��ود در جامع��ه، تعریف 
شده است. نظرسنجی ها برای گردآوری 
اطالع��ات دقیق و خ��اص از یک گروه 
افراد یا س��ازمان ها اس��تفاده می شوند و 
به وی��ژه زمانی مفید هس��تند ک��ه نیاز به 
اطالعات��ی کّمی، برای تع��داد زیادی از 
اف��راد، در م��ورد یک موض��وع خاص 
باش��د. پرسشنامه اساس��ًا زمانی استفاده 
می ش��ود که اطالعات جامع نیاز اس��ت. 
طیف وس��یعی از تکنیک های نظرسنجی 

وج��ود دارد. معمول ترین 
تلف��ن  اینترن��ت،  آن ه��ا 
ش��خصی  مصاحب��ه ی  و 
 INTOSAI( اس��ت 
 Auditing Standards

.)2004 ،Committee
و  همایش ه��ا   -5

جلسات 
مزی��ت همایش ها این 
بس��یاری  افراد  که  اس��ت 
و  دان��ش  دارای  ک��ه  را 
گوناگون��ی  دیدگاه ه��ای 
هس��تنتد دور ه��م جم��ع 
 INTOSAI( می کن��د 
 Auditing Standards
 .)2004  ،Committee
این اق��دام دانش و آگاهی 
بیش��تری نس��بت به حوزه 
)موض��وع( مورد بررس��ی 
فراه��م م��ی آورد. ه��دف 
این  برگ��زاری  از  اصل��ی 

همایش ها دع��وت از افراد متخصص و 
عالقمند برای ارائه ی نظرگاه ها درباره ی 

حوزه ی مورد بررسی است.
6- مشاهدات مستقیم

مش��اهدات عین��ی، در حسابرس��ی 
عملکرد تعمیمی نداشته، هر چند که این 
روش جهت کس��ب آگاهی از ش��یوه ی 
اج��رای عملی��ات و اف��راد درگیر در آن 
می تواند مورد اس��تفاده ق��رار گیرد. این 
روش همچنی��ن می تواند برای بررس��ی 

صح��ت و س��قم برخ��ی از اطالع��ات 
دریافت��ی از مناب��ع دیگر مورد اس��تفاده 
 INTOSAI Auditing( قرار گی��رد
Standards Committee و2004(.
6-1-5-تحلیلوتفسیراطالعات
تحلی��ل داده ه��ای کّم��ی و کیف��ی، 
یکی از مراحل مهم اجرای حسابرس��ی 
عملکرد اس��ت. حس��ابرس باید تحلیل 
طری��ق  از  ش��ده  )گ��ردآوری  داده ه��ا 
پرسش��نامه، مصاحبه، و غیره( را با مرور 

اهداف و س��ؤال حسابرسی شروع کند. 
این کار به حس��ابرس کم��ک می کند تا 
داده ها را سازماندهی کند و تحلیل هایش 
را متمرک��ز نمای��د. اطالع��ات بای��د به 
ص��ورت جام��ع و دقیق مورد بررس��ی 
قرار گیرند. تحلیل حسابرس��ی عملکرد، 
باید همیش��ه مبتنی بر ش��ناخت درست 
فعالیت مورد رس��یدگی و شرایط کاری 
آن باش��د. ب��ا این ح��ال، هی��چ تحلیلی 
نمی تواند همه ی موارد را ش��امل ش��ود. 

تحلیل اطالعات، فرایندی است فکری، 
خالق، و تکراری که شامل اجزاء منطقی 
و نیز غیرمنطقی اس��ت. تحلیل اطالعات 
شامل تفکرات و بحث ها، توفان فکری، 
و عمدتًا تکنیکهای غیرکّمی مانند تحلیل 
محت��وا، تحلی��ل مقایس��ه ای، تحلیل به 
کمک گروه های کارشناس و غیره است 
)Rossi و دیگ��ران، 1999(. به ع��الوه، 
تکنیک ه��ای کّمی مانند آم��ار توصیفی 
و تحلیل رگرس��یون مورد اس��تفاده قرار 
.)1992 ،GAO( می گیرند
نتایج ارائ��هی -5-2

حسابرسی
عملکرد  حسابرس��ان 
گزارش��ی را در خصوص 
حسابرس��ی انج��ام ش��ده 
گزارش  این  می کنند.  تهیه 
باید ش��امل موارد  حداقل 
زیر باش��د )Driessen و 
Molenkeml و1993(:

- هدف حسابرسی
-  توصی��ف ح��وزه یا 

بخش حسابرسی شده
و  یافته ه��ا   -
از  حاص��ل  پیش��نهادهای 

حسابرسی
حسابرس��ان  عمل  در 
برای  را  نهای��ی  گ��زارش 
ی��ا  و  ارش��د  مدیری��ت 
تهیه  حسابرس��ی  کمیته ی 
می کنن��د. در این گزارش، 
تیم حسابرسی، نظر خود را در خصوص 
کیفیت عملکرد موضوع مورد رس��یدگی 
ارائه می کند. ابتدا حسابرسان پیش نویس 
گزارش را که شامل یافته ها و پیشنهادها 
در خص��وص فعالیت و ی��ا بخش مورد 
رس��یدگی اس��ت، با مدیری��ت مربوطه 
مط��رح می کنند. پ��س از آن، واحدهای 
مورد رسیدگی می توانند نظر خود را در 
خصوص یافته ها و پیشنهادها مطرح کنند. 
اگر حسابرسان و واحد مورد رسیدگی به 
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توافق نرس��ند، گزارش نهایی باید دارای 
بخش��ی برای درج توضیحات مدیریت 
واحد )فعالیت( مورد رس��یدگی باش��د. 
مدیریت واحد مورد رس��یدگی، گزارش 
نهای��ی تفصیلی را دریاف��ت خواهد کرد 
که در آن حسابرس��ان، یافته ها )آنچه رخ 
داده است( و پیش��نهادها )آن چه را باید 
رخ دهد( مشخص کرده اند. نتیجه ی این 
روش، این اس��ت که پذیرش پیشنهادها 
و همچنین تعهد به حسابرس��ی عملکرد 

ی��ک حقیقت،  عن��وان  به 
افزایش خواهد یافت.

اج��رای  منظ��ور  ب��ه 
ارائه ش��ده،  پیش��نهادهای 
انج��ام  بای��د  اقدامات��ی 
این  گ��ردد. مدیریتی ک��ه 
پیش��نهادها مرتب��ط با وی 
است، مس��ئول پیاده سازی 
پیش��نهادهایی  اج��رای  و 
اس��ت که مدیریت ارش��د 
تایی��د ک��رده  اس��ت. این 
مدیری��ت بای��د کمیت��ه ی 
مدیریت  ی��ا  حسابرس��ی 
س��ازمان را ب��ه ص��ورت 
دوره ای از اقدامات��ی ک��ه 
به منظور بهب��ود وضعیت 
فعلی انجام ش��ده اس��ت، 
دایره ی  رییس  نماید.  آگاه 
حسابرس��ی عملیات��ی، به 
ط��ور منظم )مث��اًل ماهانه( 
اقدام��ات  از  فهرس��تی 

انجام شده بر اس��اس پیشنهادها را برای 
کمیته ی حسابرسی تهیه می کند. کمیته ی 
حسابرسی باید از طریق مدیریت مسئول 
از میزان پیش��رفت اجرای پیش��نهادهای 
ارائه شده، آگاه گردد. اگر مدیریت واحد 
مورد رس��یدگی ق��ادر به س��ازمان دهی 
اقدام��ات اصالح��ی نباش��د، کمیت��ه ی 
حسابرس��ی می توان��د اج��رای عملیات 
پی گی��ری را به یک گ��روه یا تیم محول 
نمای��د. در صورت��ی که وق��ت و دانش 

کافی در داخل س��ازمان وجود نداش��ته 
باش��د، می بایست اجرای پیش��نهادها بر 
اس��اس قرارداد به کارشناس��ان خارج از 
س��ازمان محول گ��ردد )Driessen و 

.)،Molenkeml 1993
گ��زارش ویژگیه��ای -5-2-1

حسابرسیعملكرد
دارای  بای��د  حسابرس��ی  گ��زارش 
ویژگی هایی از قبی��ل قابلیت اتکا، کامل 
ب��ودن، دقیق بودن، عینیت، متقاعد کننده 

بودن، و تا حد ام��کان واضح و مختصر 
باش��د )AS 4.0.8 و 4.0.24(. هر یک 

از این موارد در زیر شرح داده شده اند:
گ��زارش  ات��کا38:   قابلی��ت   -1
حسابرس��ی باید قابل اتکا بوده و شامل 
اهداف، دامنه، روش، منابع استفاده شده 
و همچنی��ن یافته ها، نتایج و پیش��نهادها 
باش��د. هرگونه محدودی��ت در دامنه ی 
کار و دالیل آن باید تشریح شود )4.0.8 
AS و 4.0.24(. کارب��ران باید بتوانند به 

قابلیت اتکا و اعتبار نتایج گزارش ش��ده، 
اعتم��اد کنن��د. روش ه��ای گ��ردآوری 
اطالعات باید معتبر و قابل اتکا باش��ند. 
ط��رح حسابرس��ی باید به نحوی باش��د 
که نتای��ج از یافته ه��ا، تحلیل ها ، حقایق 
اثبات شده و س��ایر اطالعات حاصل از 
 AS 2.2.36,( منابع متن��وع منتج گردند
 ,2.2.39, 3.2.3, 3.4.5, 3.5.2, 4.0.8

و 4.0.22-25(.
2- کامل بودن39:  مس��تلزم آن است 
که، ب��ه طور مثال، گزارش 
اطالعات  هم��ه ی  ش��امل 
و اس��تدالل های مورد نیاز 
ب��رای ب��رآوردن اه��داف 
ایج��اد  و  حسابرس��ی 
و صحیح  کافی  ش��ناخت 
از موضوع��ات و ش��رایط 
گزارش شده باشد. توصیف 
و تش��ریح نق��اط ش��روع 
روش ه��ای  و  رس��یدگی 
همچنی��ن  رس��یدگی، 
مناب��ع و موضوع��ات مهم 
اس��تفاده ش��ده و نتایج در 
گزارش نهایی حسابرس��ی 
ضروری است. بیان ارتباط 
حسابرس��ی،  اهداف  میان 
معیاره��ا، یافته ه��ا و نتایج 
ب��ه صورت��ی قابل تایی��د، 
الزم  واض��ح  و  کام��ل، 
است. همچنین در صورت 
ارائ��ه ی پیش��نهادها، الزم 
اس��ت که ارتباط واضح و روش��نی میان 
تحلیل ها و پیشنهادها وجود داشته باشد. 
حسابرس��ان باید در مح��دوده ی اهداف 
حسابرسی، همه ی موارد مهم عدم تطابق 
و تمام موارد مهم سوءاستفاده را، که در 
طی رس��یدگی یا در رابطه با رس��یدگی 
کشف شده اند، گزارش نمایند )4.0.22 

.)AS 4.0.87-8 و
3- درس��تی و صح��ت40:  مس��تلزم 
آن اس��ت که مدارک ارائه شده، درست 
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و جامع بوده و تمامی یافته ها به درس��تی 
ارائه ش��وند )به تصویر کش��یده شوند(. 
لزوم صحت و درس��تی گ��زارش، مبتنی 
بر نیاز به ارائ��ه ی اطمینان به خوانند گان 
نس��بت به اعتبار و قابلیت اطمینان موارد 
گزارش شده می باشد. یک مورد نادرست 
)اش��تباه( در یک گزارش می تواند باعث 
ایج��اد ش��ک و تردی��د در صحت کل 
گزارش ش��ود و باعث انحراف توجه  از 
اصل گزارش )مفاد اصلی گزارش( شود. 

گزارش ه��ای  به ع��الوه، 
نادرس��ت )غل��ط( ممکن 
ش��رکت  اعتبار  به  اس��ت 
آسیب وارد کند. به عبارت 
دیگر، اس��تاندارد باالیی از 
صح��ت، نیازمند سیس��تم 
مؤثر تضمین کیفیت است 

.)AS 4-0-23-24(
عینی��ت41:    -4
ب��اال  در  ک��ه  همان گون��ه 
مطرح ش��د عینیت مستلزم 
این است که کل گزارش، 
ه��م در محت��وا و ه��م در 
لحن متعادل باشد. هنگامی 
که گزارش، ش��واهد را به 
ش��کل بی طرفان��ه ای ارائه 
ده��د، اعتب��ار آن بس��یار 
گزارش  می یاب��د.  افزایش 
باید منصفان��ه بوده، منجر 
به گمراهی نگردد و نتایج 
رسیدگی را در معرض دید 

قرار دهد. این به معنی ارائه ی بی طرفانه ی 
نتایج حسابرسی و جلوگیری از مبالغه و 
ی��ا تاکید بیش از حد ب��ر عملکرد ناکارا 
است. تفاس��یر می بایست بر مبنای بینش 
و ش��ناخت حقایق و ش��رایط باش��د. از 
گزارش های یک طرفه باید اجتناب کرد. 
گرچه حسابرس��ی، براساس ماهیتش، بر 
ضعف ها و کاس��تی ها تاکی��د می کند، اما 
این یک مزیت اس��ت ک��ه گزارش های 
حسابرس��ی عملکرد بتوان��د هر دو نوع 

یافته ها و ارزیابی ه��ای مثبت و منفی را 
.)4,0,23 ,4,0,7 AS( ارائه کند

5- متقاع��د کننده بودن42:  مس��تلزم 
آن است که نتایج حسابرسی پاسخ گوی 
اه��داف حسابرس��ی باش��ند، یافته ها به 
صورتی متقاعدکننده ارائه ش��ده و نتایج 
و پیشنهادها، به شکل منطقی و تحلیلی، 
از حقای��ق و اس��تدالل های ارائه ش��ده، 
منتج گردند. حقایق، باید جدا از نظرات 
ارائه ش��وند. زبان استفاده شده برای بیان 

حقایق نباید دارای گرایش های خاص و 
عمدی باشد و اطالعات ارائه شده برای 
متقاع��د کردن خواننده برای تش��خیص 
اعتب��ار یافته ه��ا، منطقی ب��ودن نتایج و 
مزایای اجرای پیش��نهادها، کافی باش��د. 
نظریات و اس��تدالل های متف��اوت باید 

.)AS 4.0.7-8( ارائه شوند
6- واض��ح ب��ودن43:  مس��تلزم این 
اس��ت که گزارش، به راحت��ی خوانده و 
درک ش��ود )تا حدی که ام��کان دارد(. 

اصطالحات فنی و اختصارات ناآشنا باید 
تعریف شوند. سازمان دهی منطقی موارد 
و دق��ت در بیان حقایق و نتیجه گیری ها، 
برای وضوح مطالب و شناخت، ضروری 
است گرچه یافته ها باید واضح و روشن 
ارائه ش��وند. حسابرس��ان باید به خاطر 
داش��ته باش��ند که یکی از اهداف آن ها، 
متقاعدکنن��ده بودن اس��ت و این هدف 
زمانی می تواند ب��ه بهترین وجه حاصل 
شود که از بیانی که حالت مخالفت دارد 
اجتن��اب گ��ردد)4.0.7-8 

.)AS
7- مختص��ر ب��ودن44:  
ک��ه  اس��ت  آن  مس��تلزم 
گزارش ه��ا، طوالنی ت��ر از 
آنچه برای رس��اندن پیام و 
تایید آن الزم است، نباشد. 
گرچه ممکن اس��ت برای 
قضاوت در تعیین محتوای 
عم��ل  آزادی  گزارش ه��ا 
وج��ود داش��ته باش��د، اما 
گزارش هایی که کامل ترند، 
و در عی��ن ح��ال ویژگی 
اختصار را هم دارا هستند، 
احتم��االً به نتای��ج بهتری 

دست می یابند.
 بای��د بی��ان ک��رد که 
گس��ترده  بررس��ی های 
اغل��ب نیاز به گزارش های 
طوالنی تر دارند و باید در 
نظر داشت که گزارش های 
حسابرس��ی عملکرد تنها برای کس��انی 
که از دانش خاص برخوردارند نوش��ته 
نمی ش��وند، بلک��ه ای��ن گزارش ها برای 
کس��انی که نیاز به اطالعات بیشتر برای 
درک موضوع دارند، نیز ارائه می گردند. 
گ��زارش جامع ت��ر ممکن اس��ت درک 
بهت��ری از مبان��ی نتیجه گیری ه��ا برای 
خواننده فراهم کنند و در نتیجه به ارزش 
و اعتب��ار گ��زارش حسابرس��ی بیافزاید 

 .)AS 4.0.4(
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پی نویس ها

2-2-5-اه��داففرایندپیگیری
پیشنهادهایارائهشده

فرایند پی گیری، ب��ه اجرای اثربخش 
پیش��نهادهای گ��زارش کم��ک می کند و 
بازخوردی را برای ش��رکت و سایرین در 
خصوص اثربخش��ی حسابرسی عملکرد 
فراه��م م��ی آورد. در پی گی��ری گزارش، 
حسابرس باید عینیت و استقالل را حفظ 
کن��د و بنابرای��ن به جای این ک��ه ببیند آیا 
پیشنهادهای خاصی اجرا شده اند یا خیر، بر 
این تاکید کند که آیا ضعف های شناسایی 

 )4,0,26 AS( شده، تصحیح شده اند؟
پی گیری پیش��نهادها، اهداف اساس��ی 
 INTOSAI( زیر را ب��رآورده می س��ازد
 Auditing Standards Committee

و 2004(:
اثربخش��ی گزارش های  افزای��ش   •

حسابرس��ی � دلی��ل اصل��ی پی گی��ری 
گ��زارش حسابرس��ی، افزای��ش احتمال 

اجرای پیشنهادها است.
• ارزیابی عملکرد شرکت � پی گیری 
فعالیت ه��ا، مبنای��ی را ب��رای ارزیاب��ی 

عملکرد شرکت فراهم می کند.
• ایج��اد انگی��زه ب��رای یادگیری و 
توسعه � پی گیری فعالیت ها، ممکن است 

منجر به دانش و فعالیت بهتر گردد.
6-نتیجهگیری

ب��ا توج��ه به مطال��ب ب��اال می توان 
چنین نتیجه گرفت که انجام حسابرس��ی 
عملک��رد مناف��ع و فواید بس��یار زیادی 
برای سازمان ها و شرکت ها دارد. وجود 
ای��ن منافع و الزام قانون��ی مربوطه )ماده 
218 قانون برنامه ی پنجم توسعه( انجام 
حسابرس��ی عملک��رد را توجیه می کند، 

اما بای��د در زمینه ی ش��یوه و چگونگی 
اج��رای آن برنامه ریزی مناس��ب و دقت 
کافی صورت پذیرد ب��ه نحوی که اوالً، 
منافع حاصل از اجرای حسابرس��ی بیش 
از هزینه های آن باش��د، ثانی��ًا، عملیات 
حسابرسی توسط افراد مستقل )مستقل از 
واحد، بخش یا فعالیت مورد رسیدگی(، 
بی طرف و کارش��ناس ص��ورت پذیرد، 
ثالث��ًا، پی گیری های الزم ب��رای برطرف 
کردن نقاط ضعف شناسایی شده صورت 
پذیرد و در نهای��ت مقبولیت، جایگاه و 
اعتبار حسابرس��ی عملیاتی در سازمان ها 
و ش��رکت ها و در کل جامعه ارتقا یابد. 
در پای��ان ذکر این نکته ضروری اس��ت 
که کارایی و اثربخش��ی اجرای این نوع 
حسابرس��ی در گرو حمایت و پشتیبانی 

قاطع مدیریت ارشد است.

1 - Economy
2- Efficiency
3- Effectiveness
4- International Organization of Supreme Audit 
Institutions
5- در این مقاله از برخی ازبندهای استانداردهای حسابرسی )2001( 
س��ازمان بین المللی موسسات حسابرسی بزرگ استفاده شده است که با 

“AS” و  شماره پاراگراف های مربوطه عطف  داده شده است.
6-  Performance auditing
7- Comprehensive auditing
8- Value-for-money auditing
9- Management auditing
10- Operations auditing
11- Efficiency auditing
12- Effectiveness auditing
13- Preventive auditing
14- Performance evaluation
15- Project auditing
16- Program auditing
17- Program evaluation
18-  »ص��کا« مخف��ف کلمات: »صرفه اقتص��ادی« ، »کارایی« و 

»اثربخشی« است. 
19- Planning the audit
20- Formulating the audit question or defining the audit 
problem

21- Defining the study design
22- Defining the audit program
23- Selecting techniques for gathering information
24- Analyzing and interpreting information
25- Republic of Kosovo Office of the Auditor General
26-  قضف��ت مخفف کلماتی چون ق��وت )Strength( ، ضعف 
)Weakness( ، فرصت  )Opportunity( و تهدید )Threat( است.
27- Mind-mapping
28- Brainstorming
29- Goal-attainment studies or out-come based studies
30- Program logic
31- Process-based studies
32- Impact study
33- Bench marking
34- National Audit Office
35- Comparative investigation
36- Before and after investigation
37- Sampling investigation
38- Reliability
39- Complete
40- Accuracy
41- Objectivity
42- Convincing
43- Clear
44- Concise
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