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 مقدمه 

 
تر شدن شدن و پیچیده  با بزرگ  گذشته،  دهه طی چند 

حسابداری  دولت عمومیها،  توسعه    بخش  و  رشد  نیز 

تا   برای    اطالعات یافت  را  اعتمادی  قابل  و  مفید 

بودجهبرنامه پیش ریزی،  تعیین و  و  وضعیت    بینیریزی 

تابع واحدهای  و  دولت  اختیار    همالی  در  و  تهیه  آن 

های  طی سال  تحوالت گیرندگان قرار دهد. این  میمصت

در مدیریت   اصالحاتو    تغییراتاخیر به واسطه بروز  

بخش عمومی از جمله گرایش به نظام مدیریت مبتنی  

، شتاب بیشتری  (یا مدیریت مبتنی بر نتایج)بر عملکرد  

استیافت  این  .  (1)  ه  راستای  و    موضوعدر  مفاهیم 

پاسخارزش و  شفافیت  مانند  مدیریت هایی  در  گویی 

و   زیربنا  عنوان  به  نوین  عمومی  هالزمدولتی    ، اعتماد 

  و منجر به   طور روزافزونی در مجامع مختلف مطرحبه

دولتی شد  تحوالت مدیریت  در  که  به  ؛اساسی  طوری 

ارزشاین  وجود   و  کشورهای    هامفاهیم  مدیریت  در 

ضرور  ،ساالرمردم مؤلفه  هاتاز  اساسی  و  های 

میخوب    رانیحکم حک شودمحسوب  در  رانی  م. 

و قابلیت    اطالعاتخوب، شفافیت به مفهوم جریان آزاد  

 .  (2) دسترسی سهل و آسان به آن، برای همه است

اساس   ایاالت دولتی  حسابداری  استانداردهای  بر 

باید برای   های حاکمیتی در آمریکا ، نظام متحد آمریکا 

در مورد تحصیل منابع مالی گویی  خ مسئولیت پاس ایفای  

به مردم   ، های تعیین شده برای تحقق هدف و مصرف آن  

پاسخ  مسئولیت  مفهوم  دهند.  این توضیح  پایه  بر  گویی 

عقیده استوار است که مردم حق دارند بدانند و حق دارند 

به   را  طریق   طورحقایق  از  غیرمستقیم  و  مستقیم  علنی، 

دریافت  مناظره  شکل  به  عندالزوم  و  قانونی  نمایندگان 

کمک کنن  دولت  به  مالی  گزارشگری  و  حسابداری  د. 

گویی عمومی خود را در یک تا مسئولیت پاسخ   کند می 

چنین شرایطی   . ( 3)   دکن ایفا    ساالری مردم جامعه مبتنی بر  

های عالی حسابرسی نهاد که نقش فعلی  کند  ایجاب می 

 متفاوت از گذشته باشد.  دیوان محاسبات کشور(مانند  ) 

که   علم  چرا  اخیر  علوم تحوالت  و  به   ، مالى   مدیریت 

مردم نمایندگان  انتظارات  افزایش  سایر  همراه   و 

حسابرس استفاده  نتایج  از  ناکارآمدى یکنندگان  ها، 

پدیدار  را  خاص  مقاصد  برخى  براى  مالى  حسابرسى 

سابرسى عملکرد را براى ح ساخته و ضرورت استفاده از  

استفاده پاسخ  نیازهاى  به  هاى گزارش  کنندگان ازگویى 

اجتناب  حسابرسی   .( 4)   است  کردهذیر  ناپ حسابرسى، 

دستگاه  در   ضرورت  جهت  آن  از   دولتی  هایعملکرد 

 هاسازمان   ن ای  اعتمادسازی   و  صداقت   تواند می   که   دارد

 برای  عملکرد  حسابرسی   یعنی،.  دهد   ارتقاء   را 

 مورد  در   عمومی  اعتماد   ایجاد   موجب   دولتی   هایدستگاه 

رابطه بین دولت و شهروندان  حکاماست   و  دولت  عملکرد 

راستای هدف  را در   هاشده و کارایی و کارآمدی آن 

 (.5)   د کن می   مشخص 

  که   است  آنحاکی از  شده  های انجام  پژوهش   نتایج

که این  وجود  و  عملکرد  حسابرسی  انجام  با  اهمیت   ،

ای در حوزه حسابرسی بخش عمومی دارد  جایگاه ویژه

و همواره تأثیرگذاری آن بر ارتقاء کیفیت خدمات ارائه  

امکانات  و  منابع  از  مؤثر  استفاده  در  آن  نقش  و  شده 

است گرفته  قرار  تأکید  مورد  مباحث    لیکن   ،عمومی 

شمول، افراد ذیصالح    ه اجرا، دامن   هنحو  مورددر    زیادی

و هم آن  انجام  و عوامل  چنین چالش برای  در مؤها  ثر 
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های  این نوع حسابرسی مطرح شده و اظهارنظر  هتوسع 

پژوهش  سوی  از  زمینه  این  در  نیز  و  متفاوتی  گران 

با    در این راستا، (.  5-9)  شده است نظران ارائه  صاحب

گرفتن  نظر  ویژ  در  جایگاه  و  محاسبات    هنقش  دیوان 

فعالیت بر  نظارت  و  حسابرسی  انجام  در  های  کشور 

عمومی،   حاضر  بخش  پژوهش  که این  هدف    با   است 

به عملکرد  توجه  حسابرسیحسابرسی  نقش  های  ، 

بهبود  انجام راستای  در  عمومیشده  بخش  و    مدیریت 

پاسخهم مسئولیت  ارتقاء  دیدگاه چنین  از  را  گویی 

د کشور  وانیحسابرسان  قرار    محاسبات  بررسی  مورد 

 دهد.

 

 بانی نظریم

بین  نظیر  صالحذی مراجعتاکنون   المللی  سازمان 

)اینتوسای(مؤ حسابرسی  عالی  سایر  یا سسات 

  مورد   که   مانعی  و  جامع  تعریف،  ایحرفه  هایانجمن 

عمومی   حسابرسی  از  باشد  کشورها  بیشتر  قبول   بخش 

نکرده واقعاندارائه  در  هر   همحدود  ،.  در  واژه  این 

کشوری بنا به مقتضیات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و  

فرهنگی و چگونگی اعمال نظارت بر عملکرد دولت با  

می تعیین  مربوط  مقررات  و  قوانین  به  در  توجه  شود. 

طیف بسیار   حسابرسی بخش عمومیبعضی از کشورها 

را    (مالی و غیرمالیهای دولت )فعالیت  کلیه از    یوسیع

سیدگی به  گیرد و در برخی دیگر محدود به ردر بر می

  قانون اساسی و   در.  (10)است    ، اعتبارات مصرف شده

و مالی  مقررات  و  کشور  قوانین  نیز    ایران  محاسباتی 

  . خوردبه چشم نمی حسابرسی بخش عمومیتعریفی از 

در پژوهشی   1387  در سالحسینی عراقی    در این راستا،

را به اعتبار قوانین و مقررات  حسابرسی بخش عمومی  

بر شیو به    همالی و محاسباتی و عرف حاکم  رسیدگی 

دستگاه اینحساب  اجرایی  که های  کرد  تعریف    گونه 

عبارت است از رسیدگی و    حسابرسی بخش عمومی»

سامان صورت ارزیابی  بودجمند  عملکرد  کل    هحساب 

های اجرایی و  یات مالی دستگاه چنین عملکشور و هم

بودج  از  انحا  از  نحوی  به  واحدی که  کل کشور    ههر 

می اظهار،  کنداستفاده  منظور  و  به  ارقام  به  نسبت  نظر 

و    انطباقو    آناقالم   حسابداری  موازین  حسابرسی  با 

عمومی  محاسباتی    بخش  و  مالی  مقررات  و  قوانین  و 

شده به مجلس  انجام های کشور و ارائه گزارش بررسی

اسالمی رعایت    .(11)  « شورای  بیشتر  تعریف  این  در 

قوانین و مقررات )حسابرسی رعایت( مورد تأکید است  

نحو  اما و  ماهیت  دیدگاه  فعالیت   هاز  به  و  رسیدگی  ها 

دستگاه دولتیعملیات  عمومی    ،های  بخش  حسابرسی 

و حسابرسی    حسابرسی رعایتشامل حسابرسی مالی،  

در این ارتباط، پندلبور و شریم    .(12)  شود میعملکرد  

خود   سنتی  نقش  بر  افزون  حسابرسی  معتقدند 

به مباحث  ناگزیر از ورود  )حسابرسی مالی و رعایت( 

مربوط به ارزیابی صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی  

و    کارایی  اقتصادی،   صرفهتعیین    ، ها است. البتهفعالیت

اثربخش بودن بسیاری از خدمات انجام شده در بخش  

  های عمومی امری دشوار است، چرا که مقاصد و هدف

در   حتی  و  بوده  مبهم  غالباً  بخش  این  در  نظر  مورد 

صورت برخورداری از شفافیت نیز ارزیابی دستاوردها  

پذیر نیست. در چنین  در بخش عمومی به راحتی امکان

ذاتاً موضوعی ذهنی است و این موارد شرایطی ارزیابی 

با نگرانی    موضوعاز این جهت ورود حسابرسان به این  
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همهمراه   واقعی  چنین است.  صورت  به  قانونی  هیچ   ،

نکرده   عملکردحسابرسی   الزامی  حسابرسان  برای  را 

،  ختلفهای م بر اساس دیدگاه  با این وجود، (.  6است )

تعاریف متفاوتی از حسابرسی عملکرد ارائه شده است  

عنوان یک حسابرسی به  اغلب  و    و  ساختار  از  مستقل 

های داخلی واحد تجاری تعریف نحوه عملکرد کنترل

نمونه،    .(13)  شودمی عنوان    به   عملکرد  حسابرسیبه 

،  هابرنامه  عملیات،   طرفانهبی  سانه و کارشنا  بررسی  معنای

دستگاهفعالیت  اقدامات  و  از  ها  دولتی  نهادهای  و  ها 

رعایت   صرفهحیث  و    اقتصادی،  اصول  کارایی 

ارزش حاصل   و  میزان دستاوردها  ارزیابی  و  اثربخشی 

از  هدف  به عبارتی،  .  استشده در ازای هزینه و مخارج  

افزایش  نوع حسابرسی    و   کارایی  اقتصادی،  صرفه  این 

از بهینه  استفاده  و  راسمناب   اثربخشی  در  عمومی    تای ع 

  سطح   ارتقاء   طریق  از  مطلوب  حاکمیت  به  دستیابی

یت دولت و نهادهای زیرمجموعه آن  شفاف   و  گوییپاسخ

 کسب  ضمن   حسابرسان  عملکرد،  یدر حسابرس.  است

ت حسابرسی،  تح  موضوع  مورد  در   ترتخصصی  شناخت

های  عات و دادهالاط  عات موجود و تهیهال با تحلیل اط 

شناس ضمن  لزوم،  صورت  در    ضعف،   نقاط  اییبیشتر 

شالیتفع  و  لیات عم  بهبود  برای  هاییتوصیه و    رایط ها 

ارائه  اقتصادی  صرفه  تحقق را  اثربخشی  و  کارایی   ،

)می استانداردهای  هم  .(14کنند  اساس  بر  چنین، 

حسابرسی   آمریکا  متحد  ایاالت  دولتی  حسابرسی 

هدف بررسی  نظامعملکرد  و  ارزیابی   برایمند  مند 

فعالیت و  عملکرد  از  دولتی  مستقل  سازمان  در  های 

پاسخ  جهت موضوع  بهبود  این  است.  عمومی  گویی 

فعالیت بررسی  بخش  شامل  یا  سازمان  یک  های 

هدف به  دستیابی  در  آن  از  مشخص  مشخصی  های 

فرصتهم شناسایی  عملکرد،  ارزیابی  ارائه  چون  و  ها 

 (.5پیشنهادهایی برای بهبود عملیات است )

متحد ایاالت  مالی  ،  آمریکا  در  قانون  تصویب  با 

سال   در  محلی  هممیالدی    1982دولت  قانون  و  چنین 

مباحث مربوط به  میالدی  1983حسابرسی ملی در سال 

شدت یافت. این مباحث    موضوع مداخالت حسابرسان

تمرکز بود که آیا حسابرسی عمدتاً حول این محورها م

که آیا    ؟ و این یا خیر  یافتنی است امری دست  عملکرد

انجام این   افراد مناسبی برای  حسابرسان بخش عمومی 

بر    افزونحسابرسی    گروهنوع حسابرسی هستند؟ آیا در  

از   باید  شود؟    هاتخصص  سایرحسابرسان  استفاده  نیز 

عنایت به ماهیت بسیاری از   باها  این سؤال برای پاسخ به

که   عمومی خدماتی  بخش  می  در  نظر    شود ارائه  به 

میمی که  باور  این  به  رسد  مربوط  مشکالت  توان 

اندازه  هاهدف  نبودنشفاف غیرقابل  بودن گیریو 

را با اختصاص زمان و منابع هنگفت مرتفع    هاخروجی

ساده نوعی  است.  کرد،  مؤ طبق  لوحی  سسه  گزارش 

چه در حال حاضر بسیاری    اگر  ،حسابرسی ملی آمریکا

ها و معیارهای متوسط برای سنجش خروجی  از مقیاس

دسترس  فعالیت  در  به    است ها  دستیابی  لیکن 

خروجی شاخص این  بتوان  که  نهایی  به  های  را  ها 

ا صور و  مورد سنجش  قرارت کامل  امری    رزیابی  داد 

نتایج پژوهش گریموود و تامکینز  .(6) غیرممکن است 

های انجام شده به وسیله یک مؤسسه  در مورد حسابرسی

از دولت این داردهای محلی  حسابرسی  بر    که   داللت 

ها  آن  .نیافتنی استموضوعی دست  حسابرسی عملکرد

تواند قابل  نمی   پژوهش هر چند نتایج    کنند که میاذعان  
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باشد   اعضا تعمیم  از  شده  دریافت  نظرات  این  اما  ی 

حسابرسی  مؤ حسابرسیسسه  مورد  شده در  انجام  های 

  است   به معنای واقعی  عملکرد حاکی از ارزیابی اندک  

(7) . 

امکانصرف  از  حسابرسی    پذیرنظر  انجام  بودن 

  و آن این که   مطرح استنیز  دیگری    هایسؤالعملکرد  

آیا حسابرسان بخش عمومی افراد مناسبی برای این کار  

حرفه و  فنی  لحاظ  به  آیا  آنهستند؟  صالحیت  ها  ای، 

شروع  زمان  از  است؟  مناسب  ارزیابی  این  انجام  برای 

این که    بر  حسابرسی بخش عمومی، مباحث زیادی مبنی

این نوع حسابرسی فراتر از حسابرسی مالی و حسابرسی  

رعایت بوده، مطرح شده و چنین استدالل شده است که  

الزم   تجربه  و  دانش  از  باید  عمومی  بخش  حسابرسان 

بهره فن برای  از  آزمون  گیری  به  مربوط  صرفه  های 

اثربخش   ییکارا  ،ی اقتصاد باش   یو  د. ن برخوردار 

مینه مطرح شده که  ، مباحث دیگری در این زچنین هم

ند حسابرسان برای اظهارنظر پیرامون این  ک استدالل می

مسائل افراد مناسبی نیستند، چرا که تخصص و مهارت  

آن و  اصلی  حسابداری  زمینه  در  اول  درجه  در  ها 

نظیر   خدماتی  ارزیابی  لیکن  است،  حسابرسی 

داشتن    های مراقبت نیازمند  آموزش  یا  و  بهداشتی 

زمینه  این  در  الزم  تجربه  و  مهارت  است تخصص،    ها 

اند  هایی، برخی پیشنهاد کرده. بر پایه چنین استدالل(7)

که گروه حسابرسی افزون بر حسابرسان باید متشکل از 

افراد دارای تخصص، دانش و مهارت الزم، متناسب با  

د. گریموود و تامکینز نباش   نیز  موضوع مورد حسابرسی

تخصص از  استفاده  پژوهشی  رشته  در  به  مربوط  های 

امری مهم و   حسابرسی عملکرد،مورد حسابرسی را در  

که  (. دیوان محاسبات آمریکا نیز،  7د )ضروری دانستن 

حسابرسیعهده مسئولیت  برنامه  دار  ارزیابی  های  و 

ا های  اعالم کرد که در رسیدگی   ،ستدولت مرکزی 

هایی نظیر اقتصاد،  خود از افراد دارای تخصص در رشته

هسته  مهندسی  پزشکی،  حسابداری،  ای،  مدیریت، 

های اطالعاتی و  محیط زیست، خدمات اجتماعی، نظام 

 .(6کند )رایانه استفاده می

موضوع  ا با  رابطه  در  که  دیگری  مباحث  جمله  ز 

حسابرسی عملکرد مطرح شده این است که تا چه حد  

به مباحث مربوط به حسابرسی فرایندها،    بایدحسابرسان  

برنامهگیریتصمیم  ها، اری گذسیاست و  ها  ریزیها 

در    ، و شریم  پندلبوربر اساس نتایج پژوهش  ورود کنند.  

طریق    هاییسازمان از  مستقیم  طور  به  آن  اعضای  که 

سیاست برابر  در  انتخاباتی  شده  فرایندهای  اتخاذ  های 

خطپاسخ حسابرسی  و  بررسی  هستند،  و  مشی گو  ها 

  ساالرانه مردمایندهای  های اتخاذ شده با این فر سیاست 

است این    .(6)  ناسازگار  ملی  قادر  رابطه  در  نون 

بریتانیا مشخص    حسابرسی  صورت  به  شده  نیز  مطرح 

حق حسابرسان بخش عمومی برای حسابرسی  که   است

فعالیت اثربخشی  و  اقتصادی  به  کارایی، صرفه  نباید  ها 

ذی در  عنوان  دخالت  و  ورود  برای  آنان  دانستن  حق 

سیاست تصمیمذگفرایندهای  و  بخشاری  های  گیری 

ر مقابل این دیدگاه د  .(15)مورد رسیدگی تفسیر شود  

است  کوتیرانتا نظارتی    معتقد  عالی  نهادهای  که 

مبانی مورد  می تأمین شواهد و  بسزایی در  نقش  توانند 

سیاست در  کیفیت  گذاریاستفاده  ارتقاء  و  ها 

که بحران مالی    ضمن این   ویها ایفا کنند.  گیری تصمیم

و میالدی    2008سال   ضعف  از  ناشی  حدودی  تا    را 
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  بر این باور است ند  داقوانین و مقررات می   نبودنجامع

فرایندضابطهکه   کردن  و  گذارسیاستهای  مند  ی 

میتصمیم منابع  گیری  از  بهینه  استفاده  به   وتواند 

راستا،    این در    .(8)  امکانات در بخش عمومی منجر شود

به وسیله  نتایج پژوهش  مان همکاری و  ساز  انجام شده 

عالی  بیاناقتصادی    توسعه نهادهای  که  است  این  گر 

از    14نظارتی در   این سازمان،    34کشور  کشور عضو 

گذاری را حسابرسی  گیری و سیاستفرایندهای تصمیم

این  کرده متوسط    پژوهش اند.  را  موجود  وضعیت 

تقویت   خواستار  غیرمستقیم  طور  به  و  کرده  ارزیابی 

 .  (8) ای نظارتی در این زمینه شده استنقش نهاده 

پژوهش  در  که  دیگری  موارد  به  از  مربوط  های 

قرار گرفته است   نقش  حسابرسی عملکرد مورد توجه 

پاسخ  حسابرسی مسئولیت  ایفای  در    گویی عملکرد 

  درک  شامل مدیریتی فرآیند یک گوییپاسخ  .است

  مورد  در توافق  عملیات،  و خدمات ها،برنامه اجرای

  آن  ارزیابی راه از عملکرد بهبود انتظار، عملکرد مورد

  سطوح  اقدامات نتایج اعالم و بازخورد دادن و

  مردم  و دیگران به دولتی های بخش سازمان مختلف

باباجانی    .(16)است   رابطه،  این  پژوهشی  در  بیان  در 

پاسخکه  کند  می با  مسئولیت  است که  فرایندی  گویی 

گو آغاز و با رسیدگی و  پاسخ  به وسیلهدادن گزارش  

می ادامه  گزارش  این  درباره  ساظهارنظر  و  با یابد  پس 

خواه پایان  پاسخ   به وسیلهمیم و اقدام  قضاوت، اتخاذ تص

دورهمی صورت  به  تسلسل  دور  این  و  ادامه  پذیرد  ای 

به یافت.  ترتیب، حسابرسی  خواهد  عنوان یک    این  به 

با   و  ارزیابی  مرحله  در  را  خود  نقش  نظام،  خرده 

کند  گو ایفا میاظهارنظر تخصصی درباره گزارش پاسخ

برای الزم  زمینه  بر   تا  مبتنی  و  آگاهانه  قضاوت 

پذیرفته برای استانداردهای  حسابرسی  شده 

خواهان فراهم شود. نگاهی اجمالی به فرایند ایفا  پاسخ

مسئولیت   ارزیابی  پیچیده  پاسخو  دنیای  در  گویی 

م  یامروز بزرگ  دولتکه    دهدینشان  نهادهای  و  ها 

به صورت منظم و    متنوع خود را  وظایفبخش عمومی  

که شفافیت پیش  جا    . از آنددهن انجام مییافته  سازمان

پاسخ مسئولیت  نیز  شرط تحقق  گویی است و شفافیت 

جریان پاسخ  درست  مستلزم  بین  و اطالعات  گو 

حسابداری و حسابرسی ضمن تعامل و    استخواه پاسخ

مند در نظام هدف  نظام  ارتباط با یکدیگر به عنوان دو

 . (17) پردازندگویی به ایفای نقش میپاسخ

 
 پژوهش هیشینپ

تبیین نیاز به  اسکندری و کردبچه در پژوهشی با عنوان  

های  استانداردهای حسابرسی عملکرد مدیریت در دستگاه 

که   اجرایی  رسیدند  نتیجه  این  عملکرد  به  حسابرسی 

مدیریت   مشاوره  خدمات  از  بارزی  مصداق  مدیریت، 

ویژگی  از  برخی  است  ممکن  که  حسابرسی  است  های 

باشد صورت  داشته  را  مالی  در  های  نوع حسابرسی  این   .

روش  بررسی  فعالیت برگیرنده  یا  مند  سازمان  یک  های 

به    ی خاص بخش   دستیابی  در  آن  مشخص    های هدف از 

و تنگناهای موجود در    مشکالت   برشمردن با    آنان است.  

عملکرد،    اجرای   برای کشور   که بیان  حسابرسی    کردند 

اجرایی کشور،    مسئوالن گذاران و ضروری است سیاست 

این مشکالت  برطرف کردن    برای ضمن یک عزم ملی،  

با در    را   و شرایط استقرار حسابرسی عملکرد اهتمام ورزند  

ای به منظور بهبود عملیات  نظر گرفتن استانداردهای حرفه 
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از    ، چنین هم .  مورد نظر فراهم سازند   های هدف   و تحقق 

استه  خو عنوان دستگاه نظارتی    دیوان محاسبات کشور به 

ارا   شد  و  تبیین  با  مبانی  ئ تا  تهیه    نظری ه  و  کاربردی  و 

مسا های  شاخص  گرفتن  نظر  در  با  مناسب،  ل  ئ سنجش 

  کمک کند حاکم بر بخش دولتی ایران، به بهبود عملیات  

 (18 .) 

همکاران   و  تأنخعی  بررسی  به  پژوهشی  ثیر در 

ایفای   حسابرسی و  عدالت  راستای  در  عملکرد 

دستگاهمسئولیت  در  اجتماعی  بخش  های  اجرایی  های 

نتیجه چنین  و  پرداختند  که  عمومی  کردند  گیری 

حسابرسی عملکرد و ابعاد آن بر تحقق عدالت اجتماعی  

مسئولیت ت و  اجتماعی  دارد.  أهای  مستقیم  و  مثبت  ثیر 

و   لی سی عملکرد بر کاهش تخلفات ماحسابر  چنین، هم

  گذارد مثبت می  اثرهای دولتی  ارتقاء کارآمدی دستگاه

(19) . 

محمدیان   و  پژوهشی  مهدوی  های  چالش در 

را ایران  در  نظر   حسابرسی عملکرد  از  بررسی کردند. 

حسابرسیزمینه  آنان اجرای  و  نیازمند    سازی  عملکرد 

توجه به سه حوزه حسابرس، مدیریت سازمانی و نظام  

نتایج   است.   محمدیان  و  مهدویپژوهش  ساختاری 

  ، الزمای  حرفه  صالحیتنداشتن    حاکی از آن بود که

های  نشدن شاخص مشخص نبودن دامنه رسیدگی، تعیین 

حسابرسی   گزارش  برای  نامناسب  چارچوب  ارزیابی، 

ناشی از حسابرسی    ازمدیران    آگاهیناعملکرد،   منافع 

عملکرد، تناسب نداشتن اختیارات مدیران و کارکنان،  

نامناسباجرای   و  عملیاتی  بودجه  نظام نامناسب  بودن 

موجود اجرای  چالش  حسابداری  برای  را  هایی 

  های اجرایی ایجاد کرده دستگاه  حسابرسی عملکرد در

 .(20) است

همکارانفت  و  تأثیر    احی  بررسی  به  پژوهشی  در 

بهره ارتقای  بر  عملکرد  حسابرسی  وری  اجرای 

در بین مدیران، معاونان، حسابرسان و  های دولتی بخش 

کشور   محاسبات  دیوان  نتایج  پرداختند.  کارشناسان 

  ، عملکرد حسابرسی که اجرای  نشان داد  آنان  پژوهش 

منابع  ترکیبی هایشاخص توسعه  و  بهبود باعث

  انسانی  منابع و مدیریتی های نظام سرمایه، ساختاری،

  های بخش وریبهره ارتقای  این موارد موجب   و  شده

 .(21)شود می  دولتی

کف خدامی و  پژوهشی    پوراشپور  عناصر  در  تأثیر 

بودجه عملکردریزی  اصلی  بر  اجرای    مبتنی  بر 

های پژوهش  یافته  بررسی کردند.را  حسابرسی عملکرد  

برنامهکه  نشان داد    آنان ریزی، تجزیه و تحلیل  عناصر 

در  هزینه  عملکرد  مدیریت  و  بر    یمبتن  یزریبودجهها 

ثیرگذار است  ی حسابرسی عملکرد تأبر اجرا  عملکرد

(22) . 

پژوهشی    برندقایمانی چالش  با در  های  عنوان 

دستگاه پیش  در  عملکرد  حسابرسی  دولتی  روی  های 

شامل    ایران مرتبط  گروه  چهار  دیدگاه  بررسی  به 

حسابرسی،    استادان  سازمان  حسابرسان  دانشگاه، 

مدیران و حسابرسان ،  کشور  حسابرسان دیوان محاسبات

های تهران و البرز پرداخت. های دولتی در استاندستگاه

های مورد  گروه  بین  که داد  نشان   وی  پژوهش نتایج  

  وجود  نظرچالش، توافق ترین اهمیت  با درباره ،بررسی

  اساس   بر امتیازات  مجموع گرفتن نظر در با اما  ندارد

استفاده دیدگاه   در  تعهدی مبنای از نکردن آنان، 

  در .  شودمی  تلقی چالش  ترین اهمیت  با  ،حسابداری
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  وجود  نسبی  نظرتوافق چالش، ین تراهمیت  کم   زمینه

  استقالل  داشتن   ها،گروه بیشتر که طوری به دارد؛

ترین  عملکرد را کم اهمیت  حسابرسان  رفتاری و فکری

می عملکرد  حسابرسی  اجرای  در  بر چالش  و    دانند 

و   مجموع اساس فکری  استقالل  نداشتن  امتیازات، 

  از  ترین چالش اهمیت  رفتاری حسابرسان عملکرد، کم

 .(5) است  هاآزمودنی نظر

  حسابرسی  رابطهدر پژوهشی    اعتباریان و همکاران

افزایش از اداری فساد کاهش  با عملکرد   طریق 

  درستی  اعتماد و ارتقای و گوییپاسخ بهبود  شفافیت،

کردند بررسی  نتایجرا  داد    .  نشان  آنان    که پژوهش 

  شفافیت  باعث افزایش عملکرد،  حسابرسی از استفاده

  درستی  و اعتماد ارتقای  و  گوییپاسخ بهبود اطالعات،

بهبود    بین ،چنین هم شد. خواهد اطالعات،  شفافیت 

ارتقایپاسخ و  از    گویی  ناشی  درستی  و  اعتماد 

رابطه   عملکرد،  مستقیم  دار  معنیحسابرسی  وجود  و 

حسابرسی   از  ناشی  اطالعات  شفافیت    صرفه دارد. 

پا بهبود  کارایی،  و  از  سخاقتصادی  ناشی  گویی 

اعتماد و درستی ناشی از    یارتقا   اثربخشی وحسابرسی  

ثرتر  مؤ  اقتصادی بر کاهش فساد اداری  صرفه حسابرسی  

 .(23) استاز سایر متغیرها 

همکاران    نسن ا ج  پژوهشی و   حسابرسی   تأثیر   در 

 بر  عالی حسابرسی   سسات به وسیله مؤ   انجام شده   عملکرد 

در   دولتی  ادارات اروپا   شمال   کشور   چهار   واقع  غربی 

. را بررسی کردند شامل دانمارک، فنالند، نروژ و سوئد  

 ثیرعملکرد تأ   حسابرسی که داد   نشان نتایج پژوهش آنان  

 حدودی  تا   و  بهبود   تغییرات،  سودمندی،   بر  مثبتی 

 که  عواملی   از   برخی   چنین، هم داشته است.    گویی پاسخ 

 عملکرد حسابرسی   ثیر تأ  مورد  در   پیشین  های پژوهش در 

اشاره شده   4در    بودند،   مهم   کشورها   برخی   در  کشور 

 و  حسابرسی  کیفیت   مشروعیت،  اما   بوده   ناکارآمد 

 .( 24)   استحائز اهمیت    هارسانه   ناشی از توجه   پیامدهای 

به بررسی  در پژوهشی    نسن اجو    کجنرودنوبرچیر

سازمان نتیجه    هاتمایل  در  تغییرات  ایجاد  برای 

انجام شده  حسابرسی عملکرد  مؤهای  وسیله  سسات  به 

نتایج پژوهش آنان نشان داد    عالی حسابرسی پرداختند.

به     لیتماها،  شاغل در این سازمان  کارکناناز نظر  که  

چنین، این  . همددارها  وجود  در سازمانتغییرات    ایجاد

 .(25) استعوامل سازمانی و سیاسی  تمایل تحت تأثیر

همکاران  لوک پژوهشی   و  ادراک    در  بررسی  به 

عملکرد  حسابرسی  از  عمومی  بخش  حسابرسان 

جامع  بررسی  هپرداختند.  مورد  حسابرسان    آماری  را 

می تشکیل  مالزی  کشور  عمومی  نتایج  داد.  بخش 

اثربخشی عنصری ضروری    کهپژوهش آنان نشان داد  

خش  برای حسابرسی عملکرد است. باید به حسابرسان ب 

تا در فرا ی  گذارسیاستیند  عمومی فرصت داده شود 

هم باشند.  حسابرسیتأثیرگذار  عمومی،    چنین،  بخش 

در   است ومرتبط با انجام حسابرسی عملکرد  هتنها حرف 

ها  تخصصسایر  باید از  عملکرد    یانجام حسابرس  ندیفرا

 .(9) استفاده شود نیز

پژوه  و همکاران  برازل  که    کردندبررسی  شی  در 

بین   غیرعادی  تناقض  به  نسبت  حسابرسان  آیا 

دهند  نشان می  واکنش های مالی و غیرمالی  گیریاندازه

های  گیریاندازه  ،های غیرمالیگیریاندازهآیا    ؟یا خیر

  ؟ دشوهای مالی آورده نمیصورت  در   که  است  عملیاتی

  هنگام که حسابرسان اغلب    نتایج پژوهش آنان نشان داد 
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های مالی به اقالم غیرمالی توجهی ندارند؛  بررسی داده 

اقالم   این  که  زمانی  درحتی  راحتی  باشد.    دسترس  به 

دهند  میحسابرسان زمانی به اقالم غیرمالی توجه نشان  

اقالم و   این  بین  باال    تقلب   طرخ که رابطه  را در سطح 

ک  رو،    .نندارزیابی  این  باید  حسابرسااز  ن 

داشته و  اقالم غیرمالی  برای استفاده از  هایی  عملدستور 

 . (26) تقلب در نظر بگیرند خطرمجموعه  ءرا جز آن

 

 های پژوهشرضیهف

های  فرضیه  ،پژوهش بر اساس مبانی نظری و پیشینه  

 پژوهش به شرح زیر تدوین شد:

اول: ب  حسابرسی  فرضیه  اجرای  به  هتر اثربخشی 

 کند.  کمک می حسابرسی عملکرد در بخش عمومی

دوم: فرایندهای    فرضیه  در  حسابرسان  درگیرشدن 

  به اجرای بهتر حسابرسی   گیریاری و تصمیمگذسیاست

 کند. عملکرد کمک می

از لحاظ    کشور  فرضیه سوم: حسابرسان دیوان محاسبات 

ای، افرادی مناسب و دارای تخصص و صالحیت  حرفه

 حسابرسی عملکرد هستند.   انجامفنی الزم برای 

از   استفاده  چهارم:  در  تخصص   سایرفرضیه    گروه ها 

 کند.  کمک می آنحسابرسی عملکرد، به اجرای بهتر 

پنجم شده  حسابرسی :  فرضیه  انجام  عملکرد  به های 

بخش    بهبود مدیریت، به  کشور   دیوان محاسبات   وسیله

 شود. منجر میعمومی 

ششم:   شده  حسابرسی فرضیه  انجام  عملکرد  به  های 

به  کشور  دیوان محاسبات  وسیله بهتر مسئولیت  ،  ایفای 

 . شودمی منجردر بخش عمومی  گوییپاسخ

 

 پژوهش روش 

 
هدف،   از حاضر پژوهش    لحاظ  به و کاربردینظر 

از نوع    توصیفی هایوهش پژ  هدر زمر  ،ماهیت و روش

با استفاده از روش  مبانی نظری پژوهش  پیمایشی است. 

مقالهکتابخانه و  مطالعه کتب  از طریق  و    معتبر   های ای 

برای   گردآوری  انگلیسیو    فارسی است.  شده 

های  فرضیهبرای آزمون    های مورد نیاز داده  آوریجمع

(  6)  و شریم  پندلبور  نامهپرسش   از پژوهش    اول تا چهارم

فرضیهو   آزمون  ششم  پهای  برای  و  از نجم    پژوهش 

  است.   شده  استفاده(  27)  راولدا و همکاران  نامهپرسش 

مبنای    هانامه پرسش این     لیکرت ای  گزینه  5  طیفبر 

  و   4، موافق=3، متوسط=2، مخالف=1مخالف=  )کاماًل

شده است. روش آماری مورد    طراحی(  5موافق =  کاماًل

فرضیه آزمون  برای  دو آزمون    پژوهش،ی  هااستفاده 

   .است ایجمله

 
 نامه پرسش  پایایی و روایی

در مورد روایی ابزار مورد استفاده با توجه به این که  

نامه مورد استفاده استاندارد بوده و به وسیله سایر  پرسش 

توان گفت از روایی  پژوهشگران استفاده شده است، می

کافی برخوردار است. با این وجود، برای کسب اطمینان  

زمینه،   این  در  متخصصان  از  نظرخواهی  ضمن  الزم، 

کشور  نامه  پرسش  محاسبات  دیوان  مطالعات  دفتر  به 

 ارسال و پس از تأیید نسبت به توزیع آن اقدام شد. 

پایایی   سنجش  منظور  به  پژوهش،  این  در 

آلفاینامهپرسش  از  شده  کرونباخ   ،   است.    استفاده 
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تک   میزان  سنجش  برای  کرونباخ  آلفای  ضریب 

برای  رود. می کار به غیرهعقاید و  ،ها بودن نگرشعدیبُ

منظور جامعه    30نمونه  یک  ابتدا،    ،این  بین  از  نفری 

و    آماری بین آن  نامه پرسش انتخاب  توزیع  پژوهش  ها 

ضریب    ،آوری شدههای جمعنامهپرسش بر اساس    .شد

کرونباخ   اآلفای  یک  هر  با   نامهپرسش   ابعاد  زبرای 

نرم از  جدول  )  محاسبه،  22نسخه    SPSSافزار  استفاده 

و کل    عاملبرای هر  که    با توجه به این   ( شد.1شماره  

ضریب،  نامهپرسش  کرونباخ  مقدار  از     آلفای  باالتر 

مورد    نامهپرسش توان نتیجه گرفت که  است، می  75/0

 خوردار است.راستفاده از پایایی الزم ب

 

 جامعه آماری و نمونه پژوهش  
از   متشکل  پژوهش  آماری  حسابرسان،  جامعه 

سرحسابرسانحسابرسان سرحسابرسان،  ارشد،  ارشد، 

که   است  کشور  محاسبات  دیوان  معاونان  و  مدیران 

آن حدود  تعداد  است.    2000ها  تعیین  نفر  حجم  برای 

که  نمونه  این  به  توجه  با  با  مورد    هایمتغیر،  بررسی 

در زیر   1رابطه از   شودگیری میاندازهای مقیاس فاصله

 شد: استفاده 

n0 = (
z

r
×

S

YN
)
2
   →

   
n =

n0

1+(n0÷N)
 رابطه 1     

 

    n = 331

1+(331÷2000)
= 284           

 

این   طول نقطه    z  حجم نمونه اولیه؛،  n0رابطه  در 

تجمعی   احتمال  با  توزیع α-1یا صدک    α-1متناظر  ام 

استاندارد است است    r  ؛نرمال  نسبی  باالی خطای  حد 

می تعیین  قبل  از  ترتیب،  YN  و  S  ؛شودکه  به   ،

معیار و میانگین است که اگر معلوم نباشد باید  انحراف

های گذشته یا با استفاده از یک  ها و بررسیاز پژوهش 

  ، حجم نمونه و n  ؛مقدماتی آن را به دست آوردنمونه  

N،    .با انتخاب ضریب اطمینان  تعداد افراد جامعه است

%95   (z.95    64/1برابر با)  ، ضریب خطای نسبی برابر با

  معیار با استفاده از نمونه انحرافبرآورد میانگین و  ،  %5

)پیش  نمونه  مقدماتی  تعداد  شامل  و  30آزمون(   نفری 

 

 نامه ضریب آلفای کرونباخ برای پرسش : 1 جدول

 ضریب آلفای کرونباخ ال تعداد سؤ نامه پرسش های  بخش

 79/0 2 ارزیابی اثربخشی 

 82/0 2 ی گذارسیاستدرگیرشدن حسابرسان در فرایند 

 83/0 2 ای حسابرسان دیوان محاسبات کشورتخصص و صالحیت فنی و حرفه

 9/0 7 حسابرسی عملکرد  گروه ها در استفاده از سایر تخصص

 86/0 10 بهبود مدیریت بخش عمومی در نتیجه انجام حسابرسی عملکرد 

 79/0 4 گویی در نتیجه انجام حسابرسی عملکردایفای بهتر مسئولیت پاسخ

 82/0 27 نامهپرسشکل 
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حداقل  تعداد  ،  نفر  2000در نظر گرفتن حجم جامعه  با  

با توجه به نرخ   نفر محاسبه شد.  284حجم نمونه الزم  

های مشابه و نتایج  ها که از پژوهش نامهبازگشت پرسش 

  % 30آزمون حاصل شد، تعداد نمونه به میزان  طرح پیش 

( در نظر گرفته شد و پس از  284بیشتر از حداقل الزم )

 267  سرانجامهای نامعتبر و مخدوش،  نامهحذف پرسش 

قرار  پرسش  پژوهش  تحلیل  و  تجزیه  انجام  نامه مالک 

 گرفت.

 

 متغیرهای پژوهش
پژ این  اثربخشی،    شاملوهش  متغیرهای  حسابرسی 

اری و  گذدرگیرشدن حسابرسان در فرایندهای سیاست

ای حسابرسان  گیری، تخصص و صالحیت حرفهتصمیم

ها در  تخصص   استفاده از سایران محاسبات کشور،  دیو

عملکرد،  گروه   بخش    مدیریت  بهبودحسابرسی 

بهت  ایفای  پاسخعمومی،  مسئولیت  بخش  ر  در  گویی 

مطرح شده در   هایبا استفاده از سؤال که است  عمومی 

گیری شده و مورد  نامه اندازههای مختلف پرسش بخش

 است.   تجزیه و تحلیل قرار گرفته

 

 ها یافته

 

 پژوهش شاملشناختی متغیرهای جمعیتآمار توصیفی 

سن،   سابقهجنسیت،  و  تحصیلی    کار مدرک 

پرسش   ،دهندگانپاسخ اول  بخش  با  دمطابق  ر  نامه، 

است.    2  جدول شماره اطالعات  ارائه شده  به  توجه  با 

دهندگان  از پاسخ   %72  حدود  ارائه شده در این جدول

بیشترین   ،رابطه با سن اند. در زن بوده %28 حدود مرد و

سال است به    50تا    41فراوانی مربوط به رده سنی بین  

از کل نمونه    %46نحوی که این گروه سنی نزدیک به  

می تشکیل  پاسخرا  از  دهندگاندهند.  سال   50بیشتر 

)کم فراوانی  اختصاص  %6ترین  خود  به  را  نمونه   )

همداده بیشترین  اند.  تحصیلی  مدرک  مورد  در  چنین، 

پاسخفر به  مربوط  تحصیلی  اوانی  مدرک  با  گویان 

( است که حاکی از سطح  %65حدود  کارشناسی ارشد ) 

شرکت افراد  تحصیالت  پژوهش  باالی  این  در  کننده 

کم دکتری  است.  تحصیالت  به  مربوط  فراوانی  ترین 

تنها   که  می  %5/1است  تشکیل  را  نمونه  کل  دهند.  از 

سابقه مورد  در  شده  ارائه  نشنتایج  میکار  که  ان  دهد 

بیشترین فراوانی مربوط به افراد با سنوات خدمت بیشتر  

ترین  فراوانی مربوط به گروه ( و کم%6/44سال )  20از  

)  10تا    5بین   مؤید  %6/2سال  نتایج  این  است.   )

شرکت استبرخورداری  کافی  تجربه  از  و    کنندگان 

م آزمودن  دهدینشان  صالح  هایکه    ی برا  الزم  تیاز 

 . هستند نامه برخوردارپرسش  یهاپاسخ به سؤال

که  همان  پژوهش   اشارهگونه  این  در  نظر شد،   ،

های مربوط به هر فرضیه، دهندگان در مورد سؤال پاسخ 

آوری شده است. ای لیکرت جمع گزینه  5بر مبنای طیف  

از آماره  یک  هر  به  مربوط  شده  محاسبه  توصیفی  های 

معیار میانگین، نما و انحراف ها شامل کمینه، بیشینه،  سؤال 

طور که در این ارائه شده است. همان   3در جدول شماره  

انحراف  بیشترین  است  شده  داده  نشان  معیار جدول 

 بررسی  عملکرد  حسابرسی   ( مربوط به سؤال »در1/ 67) 

 اثربخشی  بررسی   از   تر مهم   کارایی   و   اقتصادی   صرفه 

که   معنا  این  به  است.  نظرات پاسخ است«  دهندگان 

(  4/ 53اند. بیشترین میانگین ) متفاوتی در این رابطه داشته 
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 « سؤال  حسابرسان برای  عملکرد،  حسابرسی  انجام  در 

های سیاسی واحد بخش عمومی به ناچار درگیر تصمیم 

هستند  رسیدگی  بیشتر مورد  تأکید  از  حاکی   »

 دهندگان بر این موضوع است. پاسخ 

 
 شناختی : آمار توصیفی مربوط به متغیرهای جمعیت 2جدول  

 متغیر شاخص  یفراوان ی فراوان درصد
 مرد 193 3/72

 جنسیت
 زن 74 7/27

 سال  30زیر  24 9

 سن
 سال  40تا  30 104 39
 سال  50تا  41 123 46
 سال 50بیشتر از  16 6
 کاردانی 13 9/4

 کارشناسی  76 5/28 مدرک تحصیلی 
 کارشناسی ارشد  174 1/65

 دکتری  4 5/1
 سال 5زیر  29 9/10

 کارسابقه
 سال  10تا  5بین  7 6/2
 سال  15تا  11بین  89 3/33

 سال  20تا  16بین  23 6/8
 سال 20بیشتر از  119 6/44

 
 هاآزمون فرضیه برایهای مورد استفاده به سؤال مربوطهای توصیفی : آماره 3جدول 

 نما میانگین  بیشینه  کمینه  ال سؤ متغیر
انحراف 

 معیار

 ارزیابی اثربخشی
 6/1 1 18/2 5 1 . اهمیت استمؤلفه اثربخشی کمحسابرسی عملکرد در 
تر مهم حسابرسی عملکرد بررسی صرفه اقتصادی و کارایی  در  
 .است بررسی اثربخشی از 

1 5 36/3 5 67/1 

درگیرشدن  
حسابرسان در 

فرایند  
 ی گذارسیاست 

بخش عمومی به ناچار  حسابرسی عملکرد، حسابرسان  در انجام  
 هستند.  رسیدگی سیاسی واحد مورد   های درگیر تصمیم

2 5 53/4 5 05/1 

باید به حسابرسان بخش عمومی فرصت  حسابرسی عملکرددر 
بر   تا  شود  رسیدگی   هایتصمیمداده  مورد  واحد  سیاسی 

 اثرگذار باشند.
2 5 09/4 5 17/1 

تخصص و  
ای صالحیت حرفه 

حسابرسان دیوان  
   کشور محاسبات

افرادی مناسب برای انجام حسابرسی   ی حسابرسان بخش عموم
 . هستندعملکرد 

1 5 51/3 3 1/1 

گروه حسابرسی عملکرد  ها نیز باید در ها و تخصصحرفه  سایر
 د. داشته باش وجود

3 5 15/4 5 86/0 



                     محاسبات کشور بررسی حسابرسی عملکرد از دیدگاه حسابرسان دیوان 

 1399، بهار و تابستان 23اول، پیاپی  ، شماره نهممجله حسابداری سالمت، سال        152

 )ادامه( 3جدول 

 نما میانگین  بیشینه  کمینه  سؤال  متغیر
انحراف 

 معیار

استفاده از سایر  
ها در تخصص 

حسابرسی   گروه
 عملکرد

 81/0 3 6/3 5 1 حسابرسان بخش عمومی
 17/1 2 39/3 5 1 برداران فنی نظیر مهندسان و نقشهمتخصصان 

 1/1 4 66/3 5 2 مدیران مالی
 95/0 2 7/2 5 1 خدمات تخصصی مانند پزشکی و وکالت

 75/0 3 47/3 5 2 حسابرسان داخلی
 82/0 4 75/3 5 2 مشاوران مالی
 18/1 2 78/2 5 1 های خدماتی مدیران بخش

بهبود مدیریت 
بخش عمومی در  

نتیجه انجام  
 حسابرسی عملکرد

حسابرسی واحد مورد  توصیه  های  تبعیت  از  حسابرسان  های 
 کنند. می 

2 5 2/4 4 71/0 

انجام حسابرسی عملکرد باعث افزایش کارایی اقدامات بخش  
 شود.عمومی می 

2 5 27/4 4 55/0 

انجام حسابرسی عملکرد باعث افزایش صرفه اقتصادی اقدامات 
 شود. بخش عمومی می 

2 5 52/3 4 64/0 

اقدامات   اثربخشی  افزایش  باعث  عملکرد  حسابرسی  انجام 
 شود. بخش عمومی می 

3 5 35/4 5 7/0 

عمومی   بخش  در  منابع  بهینه  تخصیص  به  عملکرد  حسابرسی 
 شود.منجر می 

3 5 4 4 64/0 

های دستگاه ها و خط مشی حسابرسی عملکرد باعث تغییر روش
 شود. مورد رسیدگی می 

2 4 96/2 3 51/0 

 65/0 3 49/2 4 1 . شودحسابرسی عملکرد باعث تغییرات در قوانین و مقررات می 
روش در  تغییرات  باعث  عملکرد  نظرحسابرسی  مورد   های 

 شود.حسابرس می 
2 4 87/2 3 5/0 

های داخلی و مدیریت  حسابرسی داخلی باعث تغییر در کنترل
 شود.می  خطر

2 4 03/3 3 76/0 

 76/0 2 7/2 5 1 شود. حسابرسی عملکرد باعث تغییر در آموزش کارکنان می 

ایفای بهتر 
مسئولیت 

گویی در پاسخ
نتیجه انجام  

 حسابرسی عملکرد

 8/0 2 43/2 3 1 شود.سازمان می حسابرسی عملکرد باعث تغییر در مدیریت و 
افزایش مستندسازی و گزارش  باعث  دهی حسابرسی عملکرد 

 شود.می 
2 5 52/3 3 64/0 

 63/0 2 22/2 3 1 شود. می  کارکنانحسابرسی عملکرد باعث ایجاد تغییرات در 
کار   محل  تغییر  و  اخراج  باعث  عملکرد  کارکنان  حسابرسی 

 شود.می 
1 3 63/1 1 65/0 

 

 های پژوهشفرضیهآزمون نتایج حاصل از 
های پژوهش  فرضیه  ایدو جمله با استفاده از آزمون  

 : به شرح زیر بررسی شد

 (   p≥0.60H=. ) موافقت باال نیستفرض صفر: 
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 ( p<0.61H=. ) موافقت باال استفرض مقابل: 

از  کوچک  زمونآ داری  معنی  مقدار  اگر   % 5تر 

  عدد   علت مقایسه با.  شودباشد، فرض مقابل پذیرفته می

  6/0  با  برابرگزینه    5گزینه به    3که نسبت  است    آن   6/0

افرادی    دادباشد تع  6/0تر از  هر چه نسبت کمو    شودمی

نتایج حاصل    یابد.دارند افزایش میکه موافقت باالیی  

ارائه    4  ههای پژوهش در جدول شماراز آزمون فرضیه 

است.   معنیشده  مقدار  که  این  به  توجه  برای با  داری 

کم  هایفرضیه پژوهش  پنجم  تا  از  اول  است،    %5تر 

نبودن موافقت رد شده و فرض   باال  فرض صفر، یعنی 

. این به  شودمیتأیید    ل به معنای باال بودن موافقتمقاب

های اول تا پنجم پژوهش است. در  معنای تأیید فرضیه

فر با  که  رابطه  جا  آن  از  پژوهش  ششم  مقدار  ضیه 

از  معنی بیشتر  فرض  %5داری  یعنی  صفر  است،    ،

موافقت  شدهتأ  باالنبودن  معنای    یید  به  مقابل  فرض  و 

 .شودتأیید نمی موافقت، باالبودن

 

 ای : نتیجه آزمون دو جمله4جدول 

 شرح گروه  تعداد  نسبت مشاهده شده نسبت آزمون  داری معنی نتیجه 

 تأیید

 مخالف گروه  ≤ 3 111 4/0 6/0 001/0

 گروه موافق  ≥ 3 156 6/0   ارزیابی اثربخشی

 مجموع  267 1  

 تأیید

 گروه مخالف  ≤ 3 25 1/0 6/0 001/0
درگیرشدن حسابرسان در  

 گذاریفرایندهای سیاست 
 گروه موافق  ≥ 3 242 9/0  

 مجموع  267 1  

 تأیید

تخصص و صالحیت فنی  گروه مخالف  ≤ 3 91 3/0 6/0 001/0

ای حسابرسان حرفهو 

 دیوان محاسبات کشور

 گروه موافق  ≥ 3 176 7/0  

 مجموع  267 1  

 تأیید

 گروه مخالف  ≤ 3 74 3/0 6/0 001/0
استفاده از متخصصان 

 ها سایر رشته
 گروه موافق  ≥ 3 193 7/0  

 مجموع  267 1  

 تأیید

 گروه مخالف  ≤ 3 3 0 6/0 001/0
بهبود مدیریت بخش  

 عمومی 
 گروه موافق  ≥ 3 264 1  

 مجموع  267 1  

 رد

 گروه مخالف  ≤ 3 172 6/0 6/0 078/0
ایفای بهتر مسئولیت 

 گویی پاسخ
 گروه موافق  ≥ 3 95 4/0 6/0 

 مجموع  267 1  
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 گیری نتیجه

 
بیانگر این  پژوهش    نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول

که که    دهندگان پاسخ  بیشتر  است  گزاره  این  در  »با 

بررس  یحسابرس اقتصاد  یعملکرد  کارا  یصرفه    یی و 

بررس مهم از  بوده  « است  یاثربخش   یتر  اند.  موافق 

  که با وجود این که   باط کردنتوان چنین است می  ،بنابراین 

فرایند    دهندگانپاسخ از  جزئی  را  اثربخشی  بررسی 

برای بررسی صرفه    اما  کنند حسابرسی عملکرد تلقی می

فعالیت  کارایی  و  ارزیابی  اقتصادی  به  نسبت  ها، 

  ناشی از تواند  اثربخشی اولویت قائل هستند. این امر می

اثربخشی موضوع  ذهنی  هم  ماهیت  غیرقابل  و  چنین 

  دلبور ژوهش پن که در پ باشد   ها هدفگیری بودن  اندازه

شریم  برای  (6)  و  دالیلی  عنوان  به   نشدنانجام، 

مورد  ربخشی در فرایند حسابرسی عملکرد حسابرسی اث

است.   گرفته  قرار  همانچنین همتوجه  در  ،  که  گونه 

انجام شده،    هایبخش مبانی نظری عنوان شد، پژوهش 

بودن   کیفی  نظیر  و   نبود،  هاهدفعواملی  استانداردها 

حسابرسان از مهارت،    نبودن   و برخوردار  معیارهای الزم

دانش، تخصص و تجربه کافی در زمینه مورد حسابرسی  

چالش و  مشکالت  عنوان  به  پیش را  اجرای  های  روی 

به   نسبت  اظهارنظر  و  ارزیابی  در  عملکرد  حسابرسی 

کردهمط  اثربخشی حسابرسانرح  که  مواجه    اند  آن  با 

گریمود    نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش   خواهند بود.

با نتایج  و  همسو    (9ک و همکاران )لو  ( و7و تامکینز  )

پندلبورپژوهش  در آنان  ( مغایر است.  6و شریم )  های 

رسیدند   نتیجه  این  به  خود  حسابرسی  پژوهش  در  که 

 . اهمیت باالیی داردحسابرسی اثربخشی عملکرد، 

نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم چنین    مورددر  

می بخش  دستگاه   که  شود استنباط  در  اجرایی  های 

راستای    عمومی مرحله    هاییهدفدر  در  که 

ها در نظر گرفته  ریزی برای آنگذاری و برنامهسیاست

های اجرایی که برای رسیدن به  و در قالب برنامه  شده

آن  هاهدفاین   به  و  حرکت  تدوین  شده  ابالغ  ها 

  ، برای حصول اطمینان از این کنند. در چنین شرایطیمی

چارچوب   در  اجرایی  دستگاه  آیا  و    هاهدفکه 

  ؟ انجام شده حرکت کرده است یا خیر  هایریزیبرنامه

این  نتیج   و  در  اندازه،  چه  تا  شده،    هکه  واقع  عملیات 

شده  های  هدف محقق  نظر   یحسابرس  ؟استمورد 

شده ها  فعالیت انجام  اقدامات  از   و  و  ضروری  امری 

دستگاه  مهم  عمومی  وظایف  بخش  در  نظارتی  های 

جا  چه حائز اهمیت بوده و در این   آن  با این وجوداست.  

در    هایهدفگیرد این است که  مورد توجه قرار    باید

برنامه و  شده  گرفته  چه  ریزینظر  تا  شده،  انجام  های 

آیا   اندازه در راستای تأمین منافع عمومی جامعه است؟

سیاستگیری صمیمت برنامهگذاری ها،  و  ها،  ریزیها 

نابع و امکانات  گیری از ممتضمن حداکثر استفاده و بهره

ها در بخش عمومی بوده  رفت آنو جلوگیری از هدر 

توان در  است؟ نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم را می

سوی   از  نگرشی  چنین  این    یهاآزمودنیراستای 

کرد.   تفسیر  که  پژوهش  معنا  این  بخش  به  حسابرسان 

ها و فرایندها، سیاست  بایدبر عملکرد،    افزونعمومی،  

رامشی خط این  کنندحسابرسی    ها  نتایج نتایج  .    با 

همکارانو  (  8)  کوتیرانتا  هایپژوهش  و  (  9)  لوک 

نتایج  و  همسو پندلبور  با  شریم    پژوهش  مغایر 6)و   )

نتایج    است. با  حاضر  پژوهش  نتایج  مغایرت  علت 



 شناس و دکتر حمیدرضا ایمانی محمد یزدان                                                                                               

 155       1399، بهار و تابستان 23اول، پیاپی  ، شمارهنهممجله حسابداری سالمت، سال 

به حسابرسان  انگلستان  در  که  است  این  آنان    پژوهش 

یا امکان مشارکت در     ی ندهایفرابخش عمومی اجازه 

 شود. سازی داده نمیی و تصمیمگذاراستی س

توان  نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم می   مورددر  

پاسخگفت   این   دهندگانبیشتر  حسابرسان   ضمن    که 

دیوان محاسبات کشور را افرادی ذیصالح برای انجام  

می عمومی  بخش  در  عملکرد  بر  حسابرسی  دانند، 

ها در  تخصص  سایرکارگیری و استفاده از  ضرورت به

اند. نتیجه حاصل  حسابرسی عملکرد تأکید کرده  گروه

دن نتایج  توان با ملحوظ کراز آزمون این فرضیه را می

م پژوهش مورد تجزیه و  حاصل از آزمون فرضیه چهار

  4تحلیل قرار داد. اطالعات ارائه شده در جدول شماره 

سابرسان بخش عمومی، از منظر  داللت بر این دارد که ح

مناسبهاآزمودنی حسا،  انجام  برای  گروه  برسی  ترین 

ییدی بر نتیجه حاصل از  عملکرد هستند و این نتیجه تأ

است سوم  فرضیه  ب  ،آزمون  نتایج  آهلیکن  مده  دست 

پاسخ دیدگاه  از  که  است  این  از  در  دهندگانحاکی   ،

ها  تخصص  سایرانجام حسابرسی عملکرد، بهتر است از  

مهارت  مالی،  و  مدیران  مشاوران،  مهندسان،  نظیر  ها 

حسابرسان داخلی، وکال و پزشکان حسب ضرورت در  

از آزمون    حاصلحسابرسی، استفاده شود. نتایج    گروه

و  فرضیه سوم  میهای  را  نتیجهچهارم  با  گیری  توان 

و   کرده  مرتبط  پژوهش  اول  فرضیه  آزمون  از  حاصل 

روی  های پیش د که مشکالت و چالشکرچنین تفسیر  

که مربوط به  جا    حسابرس در ارزیابی اثربخشی، تا آن

مهارت    نداشتن و  دانش  زمینه    حسابرس تخصص،  در 

با  کارگیری افرادی  توان با بهمی  است را  رسیدگیمورد  

در   رسیدگی  مورد  حوزه  با  مرتبط  تخصص  و  دانش 

مرتفع    گروه از   نتایج حاصلد.  کرحسابرسی عملکرد 

نتایج    چهارم این پژوهشهای سوم و  آزمون فرضیه  با 

پندلبورپژوهش  و همکاران  و  (  6)و شریم    های  لوک 

 سو است. هم( 9)

توان با در  مینتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم را  

د عمل در دیوان محاسبات کشور  رنظر گرفتن رویه مو

که بر مبنای    تفسیر کرد  برای انجام حسابرسی عملکرد

عملکرد  دستور  حسابرسی  کمیته  مصوب  دیوان  عمل 

کشور است  محاسبات  شده  نهاده  این    .بنا  اساس  بر 

برای اجرای حسابرسی عملکرد،    عمل، حسابرسدستور 

های  ریزیبعد از تعیین موضوع مورد نظر و انجام برنامه

یافته تدوین  و  شواهد  گردآوری  به  اقدام  ها  الزم، 

به صورت کتبی  با اهمیت    نتایج   ، کند. در این رابطهمی

مسئوالن مدارک   به  و  دالیل  و  اعالم  اجرایی  دستگاه 

مورد عمل به صورت مستند اخذ و مورد تجزیه و تحلیل  

می جمعقرار  با  حسابرس  نتایج،  گیرد.    سرانجام بندی 

اصالح  توصیه منظور  به  را  خود  پیشنهادهای  و  ها 

ایرادشکالا و  اجرایی    هایها  دستگاه  به  شده  مشاهده 

حصول برای  بعد  مراحل  در  و  از    اعالم  اطمینان 

که  . در صورتیکندپیگیری می ،شدن پیشنهادهااجرایی

و    مربوط به ساختار ه،  مشاهده شدهای  ها و ایراداشکال

اجرایی مورد رسیدگی   دستگاه مسئوالن  هخارج از اراد

وتوصیه  باشد، طریق    ها  از  اصالحی  پیشنهادهای 

باالتر سازمانی  بینی شدهکارهای پیش سازو به سطوح   ،

انجام خواهد و اقدامات الزم برای رفع آنمنعکس   ها 

تخصصی دیوان    مورد، پیشنهادها و نظرهایشد. در این  

با توجه به اختیارات و جایگاه قانونی    ،محاسبات کشور

رده باالترین  در  قانونآن،  مجلس  های   نظیر  گذاری، 
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نافذ است.   نیز  که  جا    ز آنا  چنین،همشورای اسالمی 

نظارت،   و  حسابرسی  ذاتیفرایند  صورت  بر   به    در 

هر    ویژگی  هندردا در  آن  انجام  است،  بازدارندگی 

می  در  شرایطی  عملیات  بهبود  و  امور  اصالح  به  تواند 

  گفت   توانبخش عمومی کمک کند. از این منظر، می

نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم، مبنی بر مؤثر بودن  

بهبودحسابرسی در  شده  انجام  بخش    های  مدیریت 

به  عمومی حدودی  تا  ویژگی،  است  این  این  .  مربوط 

و همکاران    نسن اجهای  با نتایج حاصل از پژوهش   تایجن

 ( همسو است.25) نسن اجو   کجنوردونرب چیر( و 24)

آزمون   از  حاصل  پژوهش  نتایج  این  ششم  فرضیه 

دارد.   فرضیه  این  رد  بر  دیگر، داللت  عبارت    به 

فعلی    معتقدند  دهندگانپاسخ شرایط  در  که 

شده  حسابرسی انجام  عملکرد  وسیله های  دیوان    به 

ایفای بهتر مسئولیت  ، تأثیر چندانی بر  کشور  محاسبات

این  تواند ناشی از  گیری میاین نتیجه  .گویی نداردپاسخ

با وجود توجه بیشتر به این مقوله در  که    موضوع باشد

اخیر سال    سنوات  در  آن  اجرایی  دستورعمل  تهیه  و 

کماکان  محاسبات کشور  های دیوان  حسابرسی  ،1390

حسابرسی به  و حسابرسی    بیشتر  بوده  معطوف  رعایت 

حسابرسی از  کوچکی  بخش  خود  عملکرد  به  را  ها 

هنوز  حسابرسی عملکرد  ،اختصاص داده است. بنابراین 

و در شرایط فعلی اهمیت و    به طور جدی دنبال نشده

کشور  های دیوان محاسبات  جایگاه الزم را در رسیدگی

موضوع دیگری که باید به آن  به دست نیاورده است.  

گونه که اشاره شد فرایند    همان   توجه شود این است که

میپاسخ آغاز  گزارش  ارائه  با  این  گویی  تهیه  و  شود 

جملهگزارش   باشد  این   )از  عملیاتی  و  مالی  از  (که   ،

در   اجرایی  مقامات  .  است  یی گوپاسخ  جهتوظایف 

حسابرسی   ایفای    عملکرداستقرار  به  کمک  برای 

گویی، در درجه اول نیازمند تهیه چنین  مسئولیت پاسخ

مسئوالن گزارش سوی  از  اجرایی  دستگاه  هایی  های 

قانون    96تصریح ماده    با وجود است، که در حال حاضر  

دستگاه  الزام  بر  مبنی  کشور  عمومی  های  محاسبات 

هر    هاجرایی به تهیه و ارسال گزارش عملیات انجام شد

سال، حداکثر ظرف شش ماه از پایان سال مالی، انجام 

طور که در آزمون فرضیه دوم همانچنین،  همشود.  نمی

مشاهده شد، حسابرسان برای انجام بهتر  نیز  این پژوهش  

های مربوط به  حسابرسی عملکرد نیازمند ورود به حوزه

برنامهگذاری، تصمیمسیاست و  اما    ریزی هستندگیری 

شرایط حسابرسی   در  شده  فعلی،  انجام  وسیله های    به 

که در قالب حسابرسی عملکرد    ،محاسبات کشور  دیوان

می عملکرد  انجام  بررسی  به  محدود  صرفاً  شود، 

نمی دستگاه  توان  های اجرایی است. در چنین شرایطی 

های انجام شده انتظار داشت نتایج حاصل از حسابرسی

های اجرایی  دستگاه  مسئوالنگویی  موجب بهبود پاسخ

 .  شود

 
 پیشنهادهای کاربردی 

و   پژوهش  نتایج  دادن  قرار  نظر  مد  به  با  توجه  با 

برنامه فرایندهای  سیاستاهمیت  و  به  ذگریزی  اری، 

این  تصمیم  دلیل  هزینهکه  برای  به  گیری  و  کرد 

برنامه مرحله  در  عمومی  منابع  و  کارگیری  ریزی 

میذگسیاست انجام  میاری  پیشنهاد  دیوان  شود،  شود 

  افزونمحاسبات کشور در راستای وظایف قانونی خود،  

سازمان  در  اجرایی  عملیات  حسابرسی  دولتی،  های  بر 
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به   نسبت  بیشتری  نظارت  با فعالیتتوجه و  مرتبط    های 

تصمیمبرنامه و  کند.  ریزی  اعمال  به  چنین،  همگیری 

های حسابرسی عملکرد  گروه  وری افزایش بهرهمنظور  

ارزیابی مناسب  به ویژه  های اجرایی،  تگاهمستقر در دس 

شود  پیشنهاد می  ،انجام شدهو مطمئن اثربخشی اقدامات  

های  المقدور از سایر تخصصبر حسابرسان، حتی  افزون

نیز   نیاز  این  مورد  اعضای  ترکیب  در  مورد  حسب 

شود.  گروه  استفاده  براین،  ها  به  افزون  توجه  با 

عملکرد در اصالح امور و    حسابرسی  ههای ویژقابلیت

عمومیب بخش  مدیریت  فرایندهای  چنین  همو    هبود 

ارتقای در  آن  جایگاه  و  پاسخ  نقش  گویی،  مسئولیت 

شود دیوان محاسبات کشور با الگوگیری از  پیشنهاد می

حوز در  پیشرو  و   هکشورهای  عملکرد،  حسابرسی 

زیرساخت کرفراهم رفع  دن  برای  تالش  و  الزم  های 

چال و  آن،  شموانع  اجرایی  چه    برایهای  هر  توسعه 

تدوین   در  و  کرده  اقدام  حسابرسی  نوع  این  بیشتر 

از  برنامه بیشتری  بخش  سالیانه،  حسابرسی  های 

عملکرد  رسیدگی  حسابرسی  موضوعات  به  را  ها 

 اختصاص دهد. 

و    پژوهش  است  نبوده  مواجه  با محدودیتی  حاضر 

در رابطه  که    جااز آنته قابل ذکر این است که  تنها نک

پژوهشی  با   کشور  داخل  در  حاضر  پژوهش  موضوع 

با   پژوهش حاضر  نتایج  مقایسه  امکان  بود  نشده  انجام 

پژوهش  نداشت.نتایج  وجود  داخلی  مشابه  به    های 

حسابرسی عملکرد  شود  پژوهشگران آینده پیشنهاد می

دیدگاه   دستگاه  از  اجراییمدیران  و    ،های  شناخت 

به   نسبت  مدیران  قابلیتآگاهی  و  های  کارکردها 

در   عملکرد  حسابرسی  مقایسه  و  عملکرد  حسابرسی 

شورها با حسابرسی عملکرد انجام  بخش عمومی سایر ک

کشور   محاسبات  دیوان  وسیله  به  عنوان  شده  به  را 

 . کنند بررسیموضوع پژوهشی انتخاب و 
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Abstract 
 

Introduction: Regarding the role of performance auditing in accountability, this study aims 

to evaluate the Supreme Audit Court auditors' perception of performance auditing. 

Method: This applied study has a descriptive survey research design. The sample consists of 

267 auditors of the Supreme Audit Court of Iran. We collected the data by distributing 

standard questionnaires and analyzed them using the binominal-test. 

Results: The results indicate that the effectiveness assessment is part of the performance 

audit process. Auditors need to enter into decision-making and policy-making fields in order 

to have better performance audits. Public sector auditors have the necessary qualifications 

for performance auditing, but they need to use other specialists in the performance audit team. 

The Supreme Audit Court's performance audits are currently effective in improving the 

public sector management, but ineffective in terms of accountability. 

Conclusion: In order for the performance audits to be done in more effectively, the Supreme 

Audit Court should develop its scope to the areas of decision-making and policy-making; and 

in annual planning, The Supreme Audit Court should act in such a way as to provide the 

grounds for entering these areas from the perspective of evaluating the results of the decisions 

made. Also, in other subjects, the Supreme Audit Court should consider relying on experts. 

 

Keywords: Accountability, Decision Making and Policy Making, Effectiveness, 

Management Improvement, Performance Audit. 
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