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چکيده
مقدمه :از ضرورتهای اجرای بهینۀ حسابرسی عملکرد در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کشور شناسایی
عوامل تبیینکننده و نقاط ضعف و قوت اجرای حسابرسی عملکرد در این وزارتخانه است .از این رو ،مطالعۀ حاضر با
هدف شناسایی عوامل تبیینکنندۀ آن در این وزارتخانه انجام شده است.
روش پژوهش :این پژوهش بهعلت استفاده از ابزار پرسشنامه ،پژوهشی پیمایشی با رویکرد زمینهیابی است که در
قالب پژوهشهای تجربی (آزمایشی) به جمعآوری دادههای الزم برای شناسایی عوامل تبیینکنندۀ حسابرسی عملکرد
پرداخته است .جامعه آماری پژوهش از حسابرسان سازمان حسابرسی ،حسابرسان دیوان محاسبات و حسابرسان،
حسابداران و مدیران مالی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کشور تشکیل شده است .از بین آنها  10نفر خبره
برای تحلیلهای دلفیفازی در محیط نرمافزار اکسل نسخۀ  2013و مَتلب نسخۀ  2015انتخاب شده است.
یافتهها :بر اساس نتایج 37 ،شاخص حسابرسی عملکرد شناسایی شد .طی فرایند دلفیفازی  3شاخص حذف و 34
شاخص نهایی به دست آمده است .طبق تحلیلهای ماتریس اهمیت-عملکرد  16شاخص در حیطۀ ضعف قرار دارد.
نتيجهگيری :نتایج تحلیل دلفی فازی نشان داد که  3شاخص از  37شاخص شناساییشده شامل آموزشهای الزم بر
مبنای استانداردهای حسابرسی عملکرد ،کاهش مخارج و تسهیل در تصمیمگیری مدیران سازمان ،حذف و بقیۀ
شاخصها بهعنوان عوامل تبیینکنندۀ حسابرسی عملکرد شناسایی شد .یافتههای تحلیل ماتریس اهمیت عملکرد نیز نشان
داد که  16شاخص اصلی شناساییشدۀ حسابرسی عملکرد در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کشور ،در
حیطۀ ضعف قرار دارد که مستلزم توجه حیاتی است و بقیۀ شاخصها در حیطۀ قابل قبول قرار دارد .در مجموع
برنامهریزی درست در زمینۀ  34شاخص شناساییشده ،به ارتقای حسابرسی عملکرد در این وزارتخانه میانجامد.
واژههای کليدی :حسابرسی عملکرد ،روش دلفیفازی ،ماتریس اهمیت-عملکرد.
 .1دانشجوی دکتری ،گروه حسابداری ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج ،ایران (رایانامه.)r.barati1397@gmail.com :
 .2استادیارگروه حسابداری ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج ،ایران (نویسنده مسئول ،رایانامهata.mm@iausdj.ac.ir :؛ دورنگار:
.)087-33288661
 .3استاد بازنشسته ،گروه حسابداری ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران (رایانامه.)inorvesh@ut.ac.ir :
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مقدمه

اجراست ( .)5حسابرسی عملکرد یک جنبۀ اساسی از
کار نهادهای نظارتی بخش عمومی است و از منظر

حسابرسی عملکرد بهعنوان حسابرسی ارزشقائلشدن

پاسخگویی دولتها به مردم از جایگاه ویژهای

برای منابع شناخته شده است ( )1و نظر به اینکه بخش

برخوردار است ( .)6در نظام بهداشت ،درمان و آموزش

عمومی جزء اصلی فعالیتهای اقتصادی توصیف

پزشکی هر کشور ،مدیریت تأمین و توزیع منابع مالی

میشود ( )2منشأ وجود حسابرسی عملکرد در بخش

از مهمترین دغدغههای سیاستگذاران نظام سالمت

عمومی ،پاسخ به افزایش مطالبه از نهادهای عمومی

است .تا زمانی که زیرساخت مناسب برای استفادۀ

دربارۀ چگونگی استفاده از منابع محدود ،اندازهگیری

اثربخش از منابع برای ارزیابی کارآمدی ،اثربخشی و

عملکرد این نهادها و پاسخگویی به آنهاست ( .)3یکی

نظارت بر منابع مالی فراهم نشود حتی افزایش اعتبارات

از نظامهای نظارتی در راستای مصرف بهینۀ منابع،

مالی نیز در استفادۀ مناسبتر و بهتر از این منابع تأثیری

حسابرسی عملکرد است .حسابرسی عملکرد گستردهتر

نخواهد داشت ( .)7در حوزۀ بهداشت ،درمان

از حسابرسی مالی است؛ زیرا با ارزیابی اثربخشی،

وآموزش پزشکی کشور نیز با وجود تالشهای

کارآیی و صرفۀ اقتصادی فعالیتها ،نظامها ،روندها،

انجامشده ،تخصیص منابع مالی بهصورت مناسبی انجام

رویهها و ابزارها در صدد شناسایی ضعف آنها برآمده

نشده است؛ بهطوری که برخی استانها از امکانات

و برای رفع مشکالت مزبور راهحلهای عملی به

بهداشتی و درمانی بیشتری برخوردار بوده و برخی

مدیریت دستگاههای دولتی ارائه میکند .در اصل

دیگر ،با وجود نیاز شدید به آنها از این حیث فقیر

حسابرسی عملکرد ارزشقائلشدن برای پول و ارزیابی

ماندهاند .توجه به مبحث سالمت و بهداشت با

عملکرد در خصوص اطمینان از دستیابی دستگاههای

درنظرگرفتن تفاوتهای منطقهای و لحاظکردن آنها

دولتی به اهداف تعیینشده است .حسابرسی عملکرد

در تخصیص بودجه ،گام مهمی در ایجاد عدالت و

سبب استفادۀ بهینه از بودجۀ دولتی میشود و حاکمیت

توسعه است و دسترسی به الگو و روش مناسب در

و پاسخگویی را بهبود میبخشد ( .)4با توجه به اهمیت

دستیابی به این هدف بسیار مهم است ( .)8بودجه

حسابرسی عملکرد و آثار اساسی کیفیت مدیریت در

نمایانگر همۀ برنامهها و فعالیتهای دولت بوده و نقش

منابع اقتصادی بر سرنوشت ملت ،مدیران بخش عمومی

بسیار مهم و حیاتی در توسعۀ اقتصاد ملی ایفا میکند

باید در برابر مردم و نمایندگان آنها پاسخگو باشند و

( .)9میتوان گفت که حسابرسی عملکرد با نظارت بر

ابزار این پاسخگویی را بر اساس اطالعات معتبر فراهم

تخصیص بهینۀ منابع در وزارت بهداشت ،درمان و

کنند .در کشور ما این نوع حسابرسی اولین بار در سال

آموزش پزشکی کشور به توسعۀ عدالت در بخش

 1388به وسیلۀ دیوان محاسبات کشور و با تدوین

سالمت کمک میکند .هرچند در پژوهشهای گذشته

راهنمای حسابرسی عملکرد شروع و اکنون در حال

عوامل مؤثر بر استقرار نظام حسابرسی عملکرد در
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نهادهای بخش عمومی بررسی شده است اما این

مفهوم حسابرسی عملکرد و مؤلفههای سازندۀ آن نقشی

پژوهشها با استفاده از الگوی سهشاخگی و پژوهشی

مهمی در شناسایی الزامات تحقق آن در ابعاد مختلف

در زمینۀ مؤلفههای حسابرسی عملکرد و با تأکید بر

دارد ،به بررسی مبانی نظری و پیشینۀ حسابرسی عملکرد

رویکرد زیستمحیطی و اجتماعی بوده است و به

خواهیم پرداخت؛ سپس جامعه و نمونۀ آماری معرفی و

پژوهش دربارۀ عوامل مؤثر بر حسابرسی عملکرد در

در ادامه روش پژوهش بررسی میشود .سر انجام ،با

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کشور

استفاده از نظر خبرگان ،بر اساس یافتههای پژوهش

کمتر توجه شده است .هدف از این پژوهش کمک به

عوامل تبیینکننده حسابرسی عملکرد در وزارت

اجرای حسابرسی عملکرد در وزارت بهداشت ،درمان

بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کشور معرفی

و آموزش پزشکی کشور برای کنترل و هزینهکرد بهینۀ

میشود .امید است که پژوهش مزبور بتواند زمینهساز

منابع است .اجرای حسابرسی عملکرد یکی از

اجرای هرچه بهتر حسابرسی عملکرد بهمنظور ارتقای

روشهای رسیدن به کارایی باال ،برنامهریزی مناسب،

بهره وری در این وزارتخانه شود.

کنترل منابع ،شناخت نقاط ضعف سازمان و اثربخشی
بهتر منابع است .امید است با استفاده از نتایج پژوهش

مبانی نظری پژوهش

گام مهمی در ایجاد عدالت و توسعۀ اهداف وزارتخانۀ

حسابرسی عملکرد ابتدا در سال  1977میالدی ،در

مزبور برداشته شود .بر اساس اهمیت مادۀ  218قانون

نهمین کنگرۀ سازمان بینالمللی مؤسسات عالی

برنامۀ پنجسالۀ پنجم توسعۀ اقتصادی ،اجتماعی و

حسابرسی طی بیانیۀ لیما ظهور یافت .پس از آن قوانین

فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مبنی بر الزام

حسابرسی بسیاری از کشورهای پیشرفته اصالح شد تا

شرکتهای دولتی و بورسی به انجام حسابرسی

دامنۀ حسابرسی را توسعه داده و رسیدگیهای

عملیاتی ،نیاز مبرم به استقرار نظام حسابرسی عملکرد

هزینه/منفعت از طریق مؤسسات عالی حسابرسی را در

در کشور و اجازۀ تلویحی قانونگذار در مواد  23 ،5و

قوانین خود بگنجانند .میتوان کشورهایی مانند آلمان،

 42قانون دیوان محاسبات ،این نظام باید به شکل

انگلستان ،کانادا و ایاالت متحد آمریکا را آغازگر این

کارآمد مستقر شود .بنابراین ،انجام پژوهش حاضر در

حرکت دانست ( .)10شکی نیست که اولین بار واژۀ

سازمانهای دولتی ضروری است.

حسابرسی عملکرد را حسابرسان داخلی برای توصیف

در راستای رسیدن به هدف پژوهش ،سؤال اصلی

کار خود با هدف خاص توسعۀ عملیات حسابرسی

پژوهش به این صورت مطرح میشود :عوامل مؤثر بر

استفاده کردند ( .)11دربارۀ ویژگیها و مفاهیم

حسابرسی عملکرد در وزارت بهداشت ،درمان و

حسابرسی عملکرد تعاریف زیادی وجود دارد؛

آموزش پزشکی کشور با رویکرد دلفیفازی کدام

بهعنوان نمونه ،استانداردهای حسابرسی دولتی آمریکا

است؟ در این نوشتار ابتدا با توجه به اینکه شناخت دقیق

آن را بررسی هدفمند و نظاممند برای گزارش ارزیابی
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مستقل از عملکرد و فعالیتهای سازمان دولتی ،برای

 .1صرفۀ اقتصادی :حداقلکردن بهای تمامشدۀ منابع

بهبود پاسخگویى عمومى و سهولت تصمیمگیرى

مورد نیاز یا مصرفی با حفظ کیفیت کار یا محصول

تعریف میکند .این تعریف شامل بررسی نظاممند

مورد نظر (مصرف با توجیه اقتصادی)؛

فعالیتهای یک سازمان یا بخش مشخصی از آن در

 .2کارایی :حداکثر ستانده با میزان نهادۀ ثابت یا ستاندۀ

دستیابی به هدفهای مشخص مانند ارزیابی عملکرد،

ثابت با حداقل نهادۀ ممکن (مصرف مناسب)؛ و

شناسایی فرصتها و ارائۀ پیشنهادهایی برای بهبود

 .3اثربخشی :مقایسۀ نتایج مورد نظر و نتایج واقعی

عملیات است ( .)12این نوع حسابرسی اطالعاتی برای

پروژهها ،برنامهها یا سایر فعالیتها (مصرف

ارتقای مسئولیت پاسخگویی ،بهبود مستمر عملکرد،

هوشمندانه).

کاهش هزینه و تسهیل تصمیمگیری مرجعی را ارائه

در سالهای اخیر مؤلفههای جدیدی مطرح شده و

میکند که مسئولیت نظارت یا اقدامات اصالحی را

برخی از صاحبنظران بر  6مؤلفۀ زیر تأکید بیشتری

برعهده دارد ( .)13هدف اصلی حسابرسی عملکرد

دارند (:)20

تعیین این است که آیا اجرای سیاستهای عمومی با

 .1کارایی :نسبت دادههای واقعی به ستاندههای واقعی

توجه به صرفۀ اقتصادی ،کارایی ،اثربخشی و مدیریت

یا حداکثر استفاده از منابع موجود؛

مناسب انجام شده است یا خیر؟ ( .)14بدیهی است که

 .2اثربخشی :نسبت ستاندههای واقعی به ستاندههای

هر نوع رسیدگی باید بر اساس معیاری صورت پذیرد.

برنامهریزیشده یا دستیابی به اهداف و مقاصد

نبودن معیار به منزلۀ ناکارآمدی رسیدگیها خواهد بود.

تعیینشده؛

در این راستا حسابرسی عملکرد بهدنبال ارائۀ

 .3صرفۀ اقتصادی :نسبت دادههای برنامهریزیشده به

قضاوتهای مشروع در قالب رسیدگیهای دقیق است

دادههای واقعی با مقیاس یا پایین نگهداشتن هزینه؛

( .)15بنابراین ،مهمترین مسئله در ارزیابی عملکرد

 .4بیطرفی (انصاف) :خودداری از هرگونه جانبداری

واحد مورد رسیدگی ،تعیین معیارهای ارزیابی عملکرد
است ( .)16بهطور سنتی در حسابرسی عملکرد بر سه
جنبۀ اثربخشی ،کارایی و صرفۀ اقتصادی موضوع مورد
حسابرسی تأکید میشود ( 17و  .)18حسابرسی

و بیعدالتی در سازمانها؛
 .5محیط زیست :فعالیت سازمانها به شیوهای مسئوالنه
نسبت به محیط زیست؛ و
 .6اخالق سازمانی :رفتار اخالقی و قانونی بهوسیلۀ

عملکرد ابتدا تعیین فرصتهایی برای کارایی ،صرفۀ

مدیریت و کارکنان سازمانها.

اقتصادی بیشتر و بهبود اثربخشی در عملیات بوده که

سازمانهای بخش دولتی وظیفۀ ارائۀ خدمات

این اهداف با موارد مرتبط با اهداف سازمان میتواند

عمومی را دارند .این در حالی است که با محیط پویا،

ارتقا یابد .دیوان محاسبات انگلیس این  3مؤلفه را

آشفته و محدودیتهای بودجه مواجه هستند .فشار

بهصورت زیر تعریف میکند (:)19

برای نوآوری و بهبود عملکرد این سازمانها را برآن
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داشته است تا بهدنبال روشها و ابزارهای مدیریتی

مرتبط با حسابرسی عملکرد را ندارد .بنابراین ،یافتههای

مؤثرتری باشند ( .)21اجرای حسابرسی عملکرد نیز

این پژوهش نشان میدهد که کشورهای مختلف

موجب افزایش مستندسازی و گزارشگری ،تغییر

حسابرسی عملکرد را به شیوههای متفاوتی اجرا

راهبردهای برنامهریزی و مدیریت ،افزایش کنترل

کردهاند (.)23

داخلی و مدیریت خطر ،ایجاد تغییراتی در

نتایج پژوهش جونز و پندلبری نیز نشان داد که

رویههای

حسابرسی عملکرد در بخش عمومی انگلستان میتواند

استانداردهای

حسابرسی،

تغییر

هماهنگسازی و آموزش کارکنان ،افزایش یافتههای

در تحقق دو هدف زیر مفید واقع شود:

حسابرسی و در نهایت ایجاد تغییرات زیادی در

 .1بهبود اعتماد عمومی به سازمانهای بخش عمومی؛ و

مدیریت و سازمانها شده است ( .)22در راستای

 .2افزایش کارآیی و اثربخشی مدیریت بخش عمومی

مؤلفههای باال ،رسالت پژوهش حاضر شناسایی عوامل
تبیینکنندۀ حسابرسی عملکرد در وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی کشور است.

(.)24
ریچبورن به بررسی حسابرسی عملکرد در بخش
عمومی پرداخت .به این منظور  353پرسشنامه بین
حسابرسان مؤسسات عالی حسابرسی نروژ توزیع شد.
نتایج پژوهش وی نشان داد که چالش اصلی در اجرای

پیشینۀ پژوهش
گلین در پژوهشی به بررسی رویههای حسابرسی

حسابرسی عملکرد ،دیدگاه متفاوت حسابرسان و

عملکرد و نحوۀ بهکارگیری آنها در  6کشور

مدیران دربارۀ شاخصهای ارزیابی است که از

انگلستان ،کانادا ،استرالیا ،نیوزیلند ،آمریکا و سوئد

نظامهای کنترلی متفاوت شرکتها ناشی میشود (.)16

پرداخت .یافتههای این پژوهش نشان داد که در

نتایج پژوهش ایمانیبرندق نشان میدهد که

انگلستان از حسابرسی عملکرد در زمینۀ صرفۀ اقتصادی

مهمترین چالشهای پیش روی حسابرسی عملکرد در

و کارایی استفاده شده اما در زمینۀ اثربخشی استفاده

دستگاههای دولتی ایران استفادهنکردن از مبنای

نشده است .حسابرسی اثربخشی در استرالیا و نیوزیلند

تعهدی ،کافینبودن قوانین و مقررات در این حوزه،

کاربرد داشته است؛ با این تفاوت که این نوع حسابرسی

نظام بودجهریزی نامناسب ،تضاد اولویتها و ارزشها

در استرالیا به بخش نخستوزیری و هیئت دولت

بین قانونگذاران و مجریان امور ،نبودن فرهنگ

محدود شده است .در نیوزیلند نیز این نوع حسابرسی

پاسخخواهی عمومی ،کمبود نیروی متخصص و نبودن

بهجای اثربخشی برنامههای واقعی بر کفایت نظامهای

معیار و استاندارد مناسب برای حسابرسی عملکرد و

عملیاتی محدود شده است .هرچند در سوئد ادارۀ

تشکلهای حرفهای خصوصی و قدرتمند است (.)25

حسابرسی ملی عهدهدار انجام حسابرسی مالی و

رونالد و همکاران ،پژوهشی با عنوان «راهبردهای

حسابرسی اثربخشی است اما این کشور استانداردهای

در حال ظهور برای حسابرسی عملکرد در ایاالت متحد
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آمریکا و کانادا» انجام دادند .آنان آموزش ،تأمین مالی،

حسابرسی عملکرد به حساب میآید (.)28

قوانین ایالتی و محلی ،رهنمودها و استانداردهای

پارکر و همکاران ،پژوهشی با عنوان مدیریت دولتی

حسابرسی عملکرد ،صالحیت کارکنان ،حسابرسی

نوین و اوجگرفتن حسابرسی عملکرد در بخش عمومی

داخلی ،دسترسی به اطالعات و استقالل را از

استرالیا انجام دادند .یافتههای پژوهش به روش مصاحبه

موضوعهای چالشبرانگیز برای اجرای حسابرسی

نشان داد که اگرچه حسابرسی عملکرد در همۀ دورانها

عملکرد عنوان کردهاند (.)26

روبهرشد بوده است اما میزان رشد آن در دورههای

دیتمار پژوهشی با عنوان اجرای حسابرسی عملکرد

مختلف متفاوت است .همچنین ،یافتهها نشان داد که

با چشمانداز زیستمحیطی انجام داد .مطالعۀ وی

حسابرسی عملکرد سبب بهبود رابطۀ نهادهای نظارتی با

بهروش مستندسازی و با استفاده از اطالعات

پارلمان بوده است (.)29

کتابخانهای مرتبط با نهادهای عالی حسابرسی در بخش

ناث و همکاران در مقالهای به بررسی حسابرسی

عمومی آلمان بود .طبق یافتههای پژوهشی وی

عملکرد در وزارت بهداشت نیوزیلند و هیئتهای

مؤلفههای کارایی و اثربخشی در دستگاههای دولتی

مرتبط با این وزارتخانه پرداختند .حسابرسان عملکرد بر

کشور آلمان از صرفۀ اقتصادی مهمترند؛ زیرا این دو

این باور بودند که حسابرسان بخش عمومی در انتخاب

مؤلفه سبب ایجاد صرفۀ اقتصادی میشود (.)27

موضوعات برای حسابرسی ،باید مستقل از نفوذ

رادال و همکاران در مطالعهای تأثیر حسابرسی

اشخاص ثالث عمل کنند .این برنامه مشروعیت اخالقی

عملکرد در سازمانهای بخش دولتی کشور استونی را

حسابرسان عمومی را در رابطه با نقش پاسخگویی

بررسی کردند .طبق نتایج پژوهش ،بازرسان حسابرسی

عمومی آنها باال میبرد؛ در عین حال باید از بخش

عملکرد را بهعنوان ابزاری مفید قلمداد میکنند؛ حتی اگر

حسابرسی شونده و سایر فعاالن نظیر گروههای

به تغییرات ویژهای در سیاستها و عملیات سازمانی منجر

مشاورهای بخش سالمت برای تعیین شاخصهای جامع

نشود .آنها هیچگونه رابطهای میان پاسخگویی و بهبود

حسابرسی عملکرد مشاورههایی دریافت کنند (.)30

عملیات در حسابرسی عملکرد مشاهده نکردند (.)6

مهدوی و محمدیان در پژوهشی به بررسی

لوک و همکاران پژوهشی با بررسی ضرورت و

چالشهای اجرای حسابرسی عملکرد در دستگاههای

اهمیت حسابرسی عملکرد در بخش عمومی مالزی

اجرایی کشور پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد

انجام دادند .آنها به این نتیجه رسیدند که مؤلفۀ

که اگرچه نگرش گروههای مشارکتکننده با یکدیگر

اثربخشی بهعنوان مؤثرترین رکن حسابرسی عملکرد

متفاوت است اما عواملی چون نداشتن صالحیت

میتواند نقش بهسزایی در نهادینهشدن آن در بخش

حرفهای الزم ،مشخصنبودن دامنۀ رسیدگی و

عمومی ایفا کند .تقویت حس مسئولیتپذیری و

تعییننشدن شاخصهای ارزیابی برای گزارش

وجدان کاری نیز از جمله عوامل مؤثر در اجرای

حسابرسی عملکرد چالشهایی را برای اجرای آن در
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دستگاههای اجرایی ایجاد کرده است (.)31

گام بردارد (.)1

نتایج پژوهش باباجانی و دوست جباریان حاکی از
آن است که بهترتیب عوامل رفتاری ،ساختاری و
زمینهای بهعنوان عوامل مؤثر بر استقرار نظام حسابرسی
عملکرد در کشور است (.)32

جامعۀ آماری پژوهش
جامعۀ آماری این پژوهش از حسابرسان سازمان
حسابرسی ،حسابرسان دیوان محاسبات و حسابرسان،

اسکندری و کردبچه به تبیین نیاز به استانداردهای

حسابداران و مدیران مالی وزارت بهداشت ،درمان و

حسابرسی عملکرد مدیریت در دستگاههای اجرایی

آموزش پزشکی کشور تشکیل شده است .از این بین

پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که حسابرسی

برای روش نمونهگیری هدفمند از نوع گلولۀ برفی10 ،

عملکرد ضمن تقویت جنبههای مثبت مدیریت ،به حل

نفر خبره انتخاب شدند که تجربۀ کار حرفهای در

مسائل ،غلبه بر مشکالت و بهبود کیفیت ادارۀ مؤسسات

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کشور

منجر میشود (.)33

داشتند .خبرگان باید با مسئلۀ مورد بحث درگیر باشند،

باباجانی و همکاران ،پژوهشی با هدف ارائۀ

اطالعات مداوم از مسئله داشته باشند ،دارای انگیزه

الگویی برای استقرار نظام حسابرسی عملکرد ،در

برای شرکت در فرآیند دلفی باشند و احساس کنند که

نهادهای بخش عمومی ایران انجام دادند .طبق نتایج بُعد

اطالعات حاصل از توافق گروهی برای آنها نیز

فرهنگسازی و مؤلفۀ حمایت نمایندگان مجلس

ارزشمند خواهد بود ( .)34بنابراین ،این مطالعه بر اساس

شورای اسالمی بیشترین وزن و اجماع را در رابطه با

دیدگاه  10نفر از خبرگان انجام شده است .از نظر

اجرای بهینۀ حسابرسی عملکرد و افزایش ارزش افزودۀ

جنسیت  9نفر مرد و  1نفر نیز زن است .از نظر سنی2 ،

آن دارد (.)19

نفر کمتر از  35سال  6 ،نفر بین  35تا  40سال و  2نفر

گرد و همکاران به بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت

نیز باالی  40سال است .از نظر تحصیالت 3 ،نفر دکتری

حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور با

و  7نفر کارشناسیارشد دارد .در نهایت  8نفر بین  10تا

رویکرد فازی پرداختند .آنها برای انجام پژوهش در

 15سال و  2نفر نیز باالی  15سال سابقۀ کار دارند.

مراحل دلفی  20نفر از خبرگان دولت ،مجلس شورای
اسالمی و دیوان محاسبات را انتخاب کردند .یافتههای

روش پژوهش

پژوهش آنان نشان داد که  26عامل مؤثر بر موفقیت
حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور وجود

این پژوهش از حیث نوع هدف ،کاربردی و از نوع

دارد .دیوان محاسبات کشور باید بهعنوان عالیترین

نحوۀ اجرا ،توصیفی است .برای گردآوری اطالعات

مرجع نظارتی مالی ،با توجه به عوامل مؤثر بر موفقیت

برای مبانی نظری و در راستای تشکیل الگوی مفهومی

حسابرسی عملکرد در بهبود و توسعۀ این نوع حسابرسی

از جدیدترین مقاالت علمی ،کتابهای مربوط به
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حسابرسی عملکرد و مصاحبه با خبرگان استفاده شد.

بهرهگیری از اطالعات عملکرد در بودجهریزی ،ایفای

بهمنظور آشنایی و کسب آگاهی از حسابرسی عملکرد

مسئولیت پاسخگویی ،توسعهیافتن نوع حسابرسی،

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کشور و

حسابرسی عملکرد بهعنوان ابزاری در راستای ارزیابی

تشخیص متغیرها با  10نفر از حسابرسان سازمان

کارکرد دولت و مدیریت ،چالشهای عمدۀ حسابرسی

حسابرسی ،حسابرسان دیوان محاسبات و حسابرسان،

عملکرد و تقویتکردن الگوی حسابرسی عملکرد

حسابداران و مدیران مالی وزارت بهداشت ،درمان و

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کشور.

آموزش پزشکی کشور مصاحبه شد .نتایج حاصل از
تحلیل محتوای کیفی در مصاحبههای انجام شده ،در
قالب کدگذاری اولیه و ثانویه ارائه شده است.

کدگذاری ثانویه (محوری)
از تحلیل دادههای کیفی پژوهش در مرحلۀ
کدگذاری باز از کدهای مفهومی و اولیۀ حاصلشده،

کدگذاری اولیه

پس از بررسی و مطابقت این کدها و حذف کدهای

در گام نخست با ارائۀ سؤالهای مصاحبۀ پژوهش

تکراری کدهای مشترک به دست آمد .با نظر استادان

و جدولهای زمینههای مصاحبهشوندهها با رویکرد

و کارشناسان ،مطالعۀ مبانی نظری و تحلیل دادههای

روش پژوهش کیفی ،تعداد زیادی شاخص از متون

کیفی پژوهش حاضر تعداد  5بُعد 14 ،زمینۀ اصلی و 37

ذکرشده استخراج شد.

زمینۀ فرعی به دست آمد .در این مرحله از کدگذاری،

سؤالهای مصاحبه در جدول شمارۀ  1ارائه شده
است.

زمینههای اصلی و فرعی پژوهش مشخص شد که
شاخصهای مذکور با استفاده از نرمافزار

گزیدههایی از مفاهیم استخراجشدۀ مشترک با
مصاحبهشوندگان به شرح زیر است:

مکسکیودیای نسخۀ  2018استخراج شد .با تدوین
سؤالهایی بر اساس  37زمینۀ استخراج شده ،پرسشنامه

اندازهگیری معیارهای کارایی ،اثربخشی و صرفۀ

تدوین و برای ارزیابی روایی محتوایی به  10نفر از

اقتصادی،کسب شواهد در مورد چگونگی عملکرد

خبرگان انتخابی داده شد که بهاتفاق پرسشنامه را تأیید

واحد مورد حسابرسی ،بهکارگیری مبنای تعهدی در

کردند .نتایج بررسی روایی همگرا و پایایی پرسشنامه

حسابداری ،اهمیت حسابرسی بخش عمومی،

در جدول شمارۀ  2آمده است.

جدول  :1سؤالهای مصاحبه
ابتدا تعریف خود از حسابرسی عملکرد را بیان کنید.
به نظر شما مؤلفههای مؤثر بر حسابرسی عملکرد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کشور ایران کدام است؟
در خصوص شاخصهای تأثیرگذار بر حسابرسی عملکرد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کشور ایران توضیح دهید.
شما وضعیت حسابرسی عملکرد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کشور ایران را چگونه ارزیابی میکنید؟
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جدول  :2روایی و پایایی سازههای پژوهش
تعداد

متوسط واریانس

پایایی

آلفای

سازههای اصلی

گویه

استخراج شده

ترکيبی

کرونباخ

زیرساختها

14

0/549

0/944

0/852

شناسایی و معرفی مقیاسهای ارزیابی

7

0/577

0/905

0/768

فرهنگسازی

4

0/593

0/854

0/721

تأمین نیروی انسانی متخصص

6

0/573

0/870

0/735

بهبود عملکرد

6

0/564

0/838

0/724

چون طبق جدول شمارۀ  2مقدار شاخص متوسط

 .1انتخاب خبرگان و تشریح مسئله برای آنها؛ .2

واریانس استخراج شده برای همۀ سازهها باالی 0/5

تهیۀ پرسشنامه و ارسال به خبرگان؛  .3دریافت نظرها

بوده است پس روایی همگرا وجود دارد .میزان آلفای

و محاسبات فازی برای اندازهگیری میزان توافق؛  .4آیا

کرونباخ و پایایی ترکیبی زمینهها نیز بزرگتر از 0/7

اجماع بهدرستی انجام شده است؟ (تکرار پرسشنامه در

بوده و پایایی پرسشنامه نیز مطلوب ارزیابی شده است.

صورت تأییدنشدن اجماع)؛ و  .5شناسایی شاخصهای

برای پاالیش و نهاییکردن شاخصهای مربوط به ابعاد

اصلی با توجه به اهمیت آنها.

حسابرسی عملکرد از فن دلفیفازی استفاده شد3 .

در این مطالعه برای فازیسازی دیدگاه خبرگان از

ویژگی اصلی روش دلفی پاسخ بیطرفانه به سؤالها،

اعداد فازی مثلثی استفاده شده است؛ البته ،روشهای

تکرار دفعات ارسال سؤالها و دریافت بازخورد از

دیگری نیز برای روش دلفیفازی ارائه شده که کاربرد

آنها و تجزیه و تحلیل آماری از پاسخ به سؤالهای

آنها نسبت به روش مزبور بسیار کمتر بوده است.

گروهی است .در این روش دادههای ذهنی افراد خبره

چانگ و همکاران دو روش دلفیفازی با عناوین

به دادههای تقریباً عینی تبدیل و این روش به اجماع در

دلفیفازی بیش-کم و دلفیفازی از طریق یکپارچگی

تصمیمگیری منجر میشود .اگرچه افراد خبره از

فازی پیشنهاد کردهاند .آنها از ارزش بازهای بههمراه

شایستگی و توانایی ذهنی خود برای مقایسهها استفاده

آمار فازی و روش جستوجوی شیب گرادیان بهره

میکنند اما فرایند سنتی کمیسازی نظر افراد امکان

برده و روش جدیدی را برای دلفیفازی ارائه کردهاند

انعکاس سبک تفکر انسانی را بهطور کامل ندارد .روش

(.)37

فازی سازگاری بیشتری با توضیحات زبانی و مبهم

معموالً میتوان تجمیع میانگین اعداد فازی مثلثی را

انسانی دارد و بهتر است با مجموعۀ فازی به پیشبینی

بهوسیلۀ یک مقدار قطعی خالصه کرد که بهترین

درازمدت و تصمیمگیری پرداخت ( .)35مراحل فرایند

میانگین است .در بیشتر موارد برای فازیزدایی از روش

روش دلفیفازی به شرح زیر است (:)36

سادۀ زیر استفاده میشود:
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شناسایی عوامل تعیینکنندۀ حسابرسی عملکرد به روش دلفیفازی ...
L+M+U

رابطۀ 1

3

= x1m

یکی دیگر از روشهای ساده برای فازیزدایی

زمینۀ اصلی و  37زمینۀ فرعی برای نظرخواهی خبرگان
به شرح جدول شمارۀ  3استخراج شد .در ادامه به
تشریح این عوامل پرداخته میشود.

میانگین اعداد فازی مثلثی بهصورت زیر است:
رابطۀ 2
)Fave = (L, M, U
L+M+U
L+2M+U
L+4M+U
2
3
x1m = 3 ; xm
=
; xm
=
4
6
∗ Crisp number = Z
2
) 3
= max (x1max , xmax
, xmax

زیرساختها
دیوان محاسبات با اجرای حسابرسی عملکرد که
فرایندی طوالنی بهلحاظ تأمین و آموزش نیروی انسانی

𝑖
𝑥𝑎𝑚𝑥 تفاوت چندانی با هم ندارد و همواره
مقادیر

متخصص ،تهیۀ استانداردها ،شاخصهای سنجش

عددی نزدیک به  Mاست .منظور از  Mمیانگین حاصل

عملکرد و اصالحات ساختاری دارد اقدامات الزم را

از تجمیع مقادیر محتمل  ،mاز اعداد فازی مثلثی

بهمنظور برقراری تعادل و توازن بین نقش و جایگاه خود

مختلف است؛ با وجود این مقدار قطعی بزرگترین

به عمل آورد .اینگونه اقدامات به وجود زیرساختهای

𝑖
𝑥𝑎𝑚𝑥 محاسبهشده در نظر گرفته میشود .در این

بااهمیتی نیازمند است .این زیرساختها شامل وجود

مطالعه برای فازیزدایی از روش مرکز سطح بهصورت

قوانین و مقررات الزامآور و مناسب ،آگاهی و فرهنگ

زیر استفاده میشود:

پاسخگویی عملیاتی در بین مدیران دستگاههای اجرایی،
بودجهریزی عملیاتی ،گزارشگری عملیاتی مناسب سامانۀ

رابطۀ 3
]) [(uij − lij ) + (mij − lij
+ lij
3

= DFij

اگر مقدار فازیزداییشده بزرگتر از  0/7باشد،
مورد قبول است و هر شاخصی که امتیاز کمتر داشته
باشد ،پذیرفته نمیشود (.)34

حسابداری بخش عمومی و موارد دیگر بوده که مطابق با
تجربۀ اغلب کشورها میتوان پس از فراهمکردن بستر
الزم برای این نوع حسابرسی اقدام کرد (.)38
استقرار مبنای تعهدی حسابداری :نگرشها در
بخش عمومی به هزینهیابی و بودجهریزی عملیاتی
نگرشهای ضعیفی است ( .)39اجرای حسابرسی

یافتهها

عملکرد به استقرار ساختار مناسب برای برنامهریزی،
کنترل عملیات و جریان اطالعات مربوط نیازمند است

عوامل تبیینکنندۀ حسابرسی عملکرد در وزارت

()40؛ ساختار نظام حسابداری تعهدی مبتنی بر جریان

بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کشور ایران

منابع اقتصادی است ( .)41بسیاری از دستگاههای

از تحلیل دادههای کیفی پژوهش در مرحلۀ مطالعۀ

اجرایی این ساختار را ندارند ()42؛ در حالی که ارزیابی

مبانی نظری و مصاحبه ،پس از بررسی و مطابقت

صحیح عملکرد یک سازمان در یک دورۀ زمانی

نظرهای استادان و کارشناسان برنامه تعداد  5بُعد14 ،

مشخص و تعیین وضعیت مالی آن در یک تاریخ معین،
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جدول  :3زمينههای اصلی و فرعی حسابرسی عملکرد در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کشور
ابعاد

زمينۀ فرعی

زمينۀ اصلی
استقرار مبنای تعهدی حسابداری

.1
.2
.3
.4
.5

زیرساختها

قوانین ،مقررات و استانداردها

.6
.7
.8

بودجهریزی عملیاتی

.9

بهرهگیری از اطالعات عملکردی در بودجهریزی
بهکارگیری مبنای تعهدی در حسابداری
الزامیکردن حسابرسی عملکرد در کنار حسابرسی رعایت و مالی
مشخصکردن رویۀ حسابرسی عملکرد در مرحلۀ نظارت بر بودجه
انجام اصالحات الزم در قانون خدمات کشوری
تعیین استانداردها در راستای بهبود کیفیت کار
تعیین چارچوب فعالیت دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی
استفاده از نرمافزارهای پیشرفته و بهروز در بودجهریزی عملیاتی
استفاده از مبنای تعهدی در بودجهریزی

 .10تدوین شفاف راهبردها و اهداف سازمان

نظام ارزیابی عملکرد

 .11شناسایی و توسعۀ شاخصهای عملکرد

 .12بازنگری و اصالح نظام ارزیابی عملکرد بهصورت ادواری

بهبود عملکرد

تأمین نیروی انسانی متخصص

فرهنگسازی

 .14تدوین فرایند استخدام نیروی انسانی ماهر و کارآمد
 .15مشخصکردن دادهها و ستاندهها

شناسایی مقیاسهای کارایی
ارزیابی

شناسایی و معرفی مقیاسهای

استفاده از نیروی انسانی ماهر و کارآمد

 .13الزامیشدن استخدام نیروی انسانی ماهر و کارآمد

 .16تعیین استانداردهای کارایی

 .17شناسایی شاخصهای اصلی عملکرد
 .18تعیین میزان تحقق اهداف و آرمانها

شناسایی مقیاسهای اثربخشی

 .19مقایسۀ نتایج با اهداف از پیشتعیینشده

شناسایی مقیاسهای صرفۀ اقتصادی
درک اهمیت وجود حسابرسی عملکرد در
سازمان
پذیرش عمومی لزوم توجه به شاخصهای
زیستمحیطی

 .20تعیین نوع و میزان منابع مورد نیاز
 .21تعیین هزینۀ منابع مورد نیاز

 .22درک و تأیید کارکرد حسابرسی عملکرد
 .23ترویج فرهنگ پاسخگویی
 .24تعیین شاخصهای سالمت

 .25تعیین برنامههای حفظ محیط زیست

 .26ارتقای سطح دانش و مهارت مدیران ،حسابداران و حسابرسان
 .27آموزش بهینه در راستای حسابرسی عملکرد

آموزش کارکنان

 .28مقایسۀ هزینه/منفعت آموزش کارکنان

استفاده از کارشناسان و متخصصان خارج

 .30برگزاری دورههای حرفهای بینالمللی

 .29ارائۀ آموزشهای الزم بر مبنای استانداردهای حسابرسی عملکرد بهوسیلۀ وزارتخانه
از سازمان
بهبود کیفیت

 .31استفاده از کارشناسان و متخصصان خارج از سازمان در بخش آموزش
 .32استفادۀ بهینه از منابع و فرصتها
 .33کاهش مخارج
 .34مصرف بهینه و هدفدار اعتبارات
 .35تسهیل در تصمیمگیری مراجع حرفهای تصمیمگیرنده

تسهیل در تصمیمگیری

 .36تسهیل در تصمیمگیری مدیران سازمان
 .37پاسخگویی عمومی
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شناسایی عوامل تعیینکنندۀ حسابرسی عملکرد به روش دلفیفازی ...

فقط از طریق پیادهسازی مبنای تعهدی حسابداری

برنامهریزی و عملکرد سازمانها بر اساس بیان آشکار

امکانپذیر است .در گذشته سازمانهای دولتی ،از

اهداف و نتایج مورد انتظار رسیدگی شود .بسترها و

مبنای نقدی برای ثبت درآمدها و هزینهها استفاده

الزامات حسابرسی عملکرد به دو گروه درونسازمانی

میکردند .در این وضعیت ،نتایج عملیات و وضعیت

و برونسازمانی تفکیک میشود .در بخش

مالی بهدرستی انعکاس نمییافت و اطالعات

درونسازمانی برای انجام حسابرسی عملکرد بهترین

حسابداری نقش و جایگاه واقعی خود را در فرایند

مواردی که در حیطۀ وظایف و اختیارات دیوان

تصمیمگیری پیدا نمیکرد .بهعلت نارسایی روش

محاسبات خواهد بود ،اصالح قوانین و مقررات است

نقدی ،خوشبختانه طبق ضوابط و موازین توصیهشدۀ

( .)43بنابراین ،مدیران بخش عمومی باید در برابر مردم

نهادهای قانونگذار ،روش تعهدی بهعنوان مبنای مورد

پاسخگو باشند ،ابزار این پاسخگویی را بر اساس

قبول در ثبت و گزارشگری عملیات مالی سازمانهای

اطالعات معتبر فراهم کنند و قوانین و مقررات را

دولتی و عمومی پذیرفته شده است .در حسابداری

بهدرستی تدوین و اجرا کنند.

تعهدی بر اثربخشی و نتایج کار تأکید شده و مدیران

بودجهریزی عملیاتی :در بخش برونسازمانی به

در برابر هزینهیابی کل عملیات مسئولاند .بهکارگیری

اجرای بودجهریزی عملیاتی بهعنوان اصلیترین

مبنای تعهدی حسابداری در بخش عمومی به افزایش

زیرساخت حسابرسی عملکرد و تبیین رابطۀ فیمابین

پاسخگویی دولت ،مدیریت مالی بهتر و افزایش امکان

اشاره شده است .الزامات بودجهریزی عملیاتی بهمثابۀ

مقایسۀ عملکرد مدیریت در حوزههای مختلف منجر

بسترهای مناسب اجرای حسابرسی عملکرد در نظر

میشود.

گرفته میشود .بودجهریزی بر مبنای عملکرد بهعنوان

قوانین ،مقررات و استاندارها :ماهیت بخش عمومی

تدوین شاخصهای عملکرد نهادی و تخمین منابع مورد

ایجاب میکند که در حسابرسی عملکرد عالوه بر

نیاز برای حفظ و دستیابی به سطوح انتخابی عملکرد

رسیدگی به صورتهای مالی یا صورتحسابها،

تعریف میشود .تصمیمهایی که پیرامون سطوح تأمین

اظهارنظر بر اساس اصول و ضوابط حسابرسی مالی و

مالی اتخاذ میشود ،ممکن است با هدف پاداش به

در مورد رعایت صرفۀ اقتصادی ،کارایی و اثربخشی نیز

عملکرد باال و تنبیه عملکرد ناکافی باشد (.)44

الزامی شود .الزم است ،حسابرسان نیز ضمن استفاده از

نظام ارزیابی عملکرد :پیشنیاز هر حسابرسی وجود

خدمات متخصصان در زمینههای مختلف به ارزیابی

تعدادی معیار است .در حسابرسی سنتی رسیدگی شامل

کیفیت تصمیمگیری مدیریت و عملکرد آنها بپردازند

تطبیق رویدادهای مالی مشخص با قوانین و مقررات و

و نتیجهگیریها و پیشنهادهای اصالحی خود را برای

استانداردهای مربوط است .این معیارها به نسبت بسته

بهبود هرچه بیشتر مدیریت ارائه کنند .گزارشگری

بوده و بخش عمدهای از آن به وسیلۀ مواردی چون

مطلوب بخش عمومی هنگامی تأمین میشود که به

قوانین موضوعه از قبیل قانون تشکیل واحد مورد
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رسیدگی و استانداردهای حسابداری تعیین شده است.

فرهنگسازی

هرچند استانداردهای حسابداری کامل نیست اما

با توجه به تغییرات و تحوالت سریع و نیز افزایش

معموالً در آن چالشهای عمدهای دیده نمیشود؛ لکن

توان و قابلیتهای رقابتی شرکتها و سازمانهای

در حسابرسی عملکرد تعیین معیارها اغلب بازتر است و

امروزی ،میزان مطلوبیت عملکرد اجزای کاری سازمان

معموالً حسابرس آن را انتخاب میکند ( .)45بهدالیل

و مجموع آن میتواند بهعنوان معیار سنجش موفقیت

متعدد ،در حوزۀ حسابرسی عملکرد معموالً معیارهایی

برای مدیران بسیار مهم باشد .مدیران با استفاده از آنها

وجود ندارد که در مورد آن اجماع وجود داشته باشد

میتوانند به ارزیابی وضعیت موجود طرحهای راهبردی

یا پذیرفته شده باشد .افزون بر آن تنوع فعالیتها و

سازمان و بررسی عملکرد اجزای کاری آن پرداخته و

عملیات در بخش دولتی و عمومی مزید بر علت است.

برای ارتقا و بهبود اثربخشی و کارآیی آنها اقدام کنند

بنابراین ،حسابرسان برای اجرای حسابرسی عملکرد به

( .)33تقاضا برای گسترش حوزههای مسئولیت و

تعیین معیار نیاز دارند.

رسیدگی حسابرسی عملکرد افزایش یافته است.
تقاضای بالقوهای نیز دربارۀ رسیدگی و ارزیابی سایر

شناسایی و معرفی مقیاسهای ارزیابی

موارد از قبیل اخالق سازمانی ،حفظ محیط زیست و

بدیهی است ،هر نوع رسیدگی باید بر اساس معیاری

ایفای مسئولیت اجتماعی مطرح شده است ( .)46این

انجام شود .نبودن معیار بهمنزلۀ ناکارآمدی رسیدگیها

نیازها از مفاهیم نظریۀ ذینفعان برگرفته شده است.

خواهد بود ( .)20اهداف حسابرسی عملکرد ابتدا

افراطیترین حامیان نظریۀ ذینفعان بر این باورند که

تعیین فرصتهایی برای کارایی و صرفۀ اقتصادی

محیط زیست ،گونههای جانوری و نسلهای آینده نیز

بیشتر و بهبود اثربخشی در عملیات بوده که این

باید در زمرۀ ذینفعان گنجانده شود .ساختن راه ،بهبود

اهداف با موارد مرتبط با اهداف سازمان میتواند ارتقا

حمل و نقل یا ایجاد کارخانهای بزرگ ممکن است با

یابد .دیوان محاسبات کشور انگلیس این سه مؤلفه را

رعایت کارایی ،اثربخشی و صرفۀ اقتصادی انجام شود

بهصورت زیر تعریف میکند:

اما آثار احتمالی نامناسب زیستمحیطی و اجتماعی

صرفۀ اقتصادی :کمینهکردن بهای تمامشدۀ منابع

آنها به زیان ذینفعان فعلی و نسلهای بعدی بوده و

مورد نیاز یا مصرفی با توجه به کیفیت مورد نظر

گونههای گیاهی و جانوری را نیز نابود خواهد کرد

(مصرف با توجیه اقتصادی)؛ کارایی :حداکثر ستانده با

( .)20در این پژوهش این برنامه با تعریف بُعد

میزان نهادۀ ثابت یا ستاندۀ ثابت با حداقل نهادۀ ممکن

فرهنگسازی نمود پیدا خواهد کرد که با دو مؤلفۀ

(مصرف مناسب)؛ اثربخشی :مقایسۀ نتایج مورد نظر و

درک اهمیت حسابرسی عملکرد در سازمان و پذیرش

نتایج واقعی پروژهها ،برنامهها یا سایر فعالیتها (مصرف

عمومی توجه به شاخصهای زیستمحیطی به افزایش

هوشمندانه) (.)19

پاسخگویی منجر میشود.
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شناسایی عوامل تعیینکنندۀ حسابرسی عملکرد به روش دلفیفازی ...

تأمین نیروی انسانی متخصص

روشهای حسابرسی و گزارشهای مالی ذیحسابان

در پژوهشی ،فردوسی نیروی انسانی ناکافی و

مطلوبیت گزارشها را تا آن اندازه ارتقا میدهند که

بیکفایت ،نبودن مشاور مناسب در هنگام نیاز ،آگاهی

میتوان بسیاری از تصمیمهای مهم را در رابطه با آیندۀ

نداشتن دولتمردان و مشخصنشدن هدفها را از

سازمان بهراحتی اتخاذ کرد .اجرای حسابرسی عملکرد

چالشهای پیش روی اجرای حسابرسی عملکرد میداند.

باعث ارتقای بهرهوری بخشهای دولتی و بهبود و

در گزارش کنگرۀ سازمان بینالمللی مؤسسات عالی

توسعۀ شاخصهای ترکیبی منابع ساختاری ،سرمایه،

حسابرسی در سال  2003میالدی نیز به نقش آموزش و

نظامهای مدیریتی و منابع انسانی شده است (.)48

نظارت بر نیروی انسانی در اجرای صحیح حسابرسی

همچنین ،استقرار مبنای تعهدی حسابداری بر بهبود

عملکرد تأکید شده است .با توجه به اهمیت نیروی انسانی

عملکرد تصمیمگیری مدیران ،بهجز ابعاد تصمیمهای

متخصص ،یکی از ابعاد اصلی الگوی حسابرسی عملکرد

پاسخگویی مالی و مدیریتی مؤثر است (.)49

تأمین نیروی انسانی تعیین شده است و تأکید بر آموزش

اعتبارسنجی شاخصهای حسابرسی عملکرد

نیروی انسانی در این زمینه است (.)47

برای اعتبارسنجی و شناسایی شاخصهای نهایی از

بهبود عملکرد

روش دلفی استفاده شد .فرایند سنتی کمیسازی دیدگاه

هدف کلی و مستقیم تأثیرگذاری حسابرسی

افراد ،امکان انعکاس سبک تفکر انسان را بهطورکامل

عملکرد کنترل بهتر و هزینهکرد بهینۀ سازمان است.

ندارد .استفاده از روش فازی ،سازگاری بیشتری با

یکی از روشهای رسیدن به کارایی باال برنامهریزی

توضیحات زبانی و مبهم انسانی دارد .با مجموعههای

مناسب ،کنترل منابع ،شناسایی نقاط ضعف سازمان و

فازی به پیشبینی درازمدت و تصمیمگیری بهتری در

اثربخشی بهتر منابع در طول و عرض سازمان است.

دنیای واقعی میتوان رسید ( .)37نتایج حاصل از اجرای

آگاهی از میزان توانمندی اطالعات و گزارشهای

مرحلههای اول و دوم دلفی فازی با استفاده از طیف 7

مالی ارائهشده باعث شناسایی نقاط ضعف و قوت

درجهای فازی برای فازیسازی نظر خبرگان در

سازمان میشود .بنابراین ،مدیران با بهکارگیری انواع

جدولهای شمارههای  4و  5ارائه شده است.

جدول  :4طيف  7درجۀ فازی در ارزشگذاری شاخصها
متغير زبانی
کامالً بیاهمیت
خیلی بیاهمیت
بیاهمیت
متوسط
بااهمیت
خیلی بااهمیت
کامالً بااهمیت

مقدار فازی
̃1
̃2
̃3
̃4
̃5
̃6
̃7

مقياس عدد فازی
()0/1, 0, 0
()0/3, 0/1, 0
()0/5, 0/3, 0/1
()0/75, 0/5, 0/3
()0/9, 0/75, 0/5
()1, 0/9, 0/75
()1, 1, 0/9
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روشنک براتی ،دکتر عطاءالل محمدی ملقرنی و دکتر ایرج نوروش
جدول  :5نتایج حاصل از مراحل دلفیفازی و غربالگری شاخصها
مقدار
قطعی

نتيجۀ
مرحلۀ 1

ميانگين فازی

مقدار
قطعی

نتيجۀ
مرحلۀ 2

اختالف

نتيجه

0/827

پذیرش

()0/814,0/668,0/9

0/794

پذیرش

0/033

توافق

پذیرش

()0/823,0/686,0/905

0/805

پذیرش

0/028

توافق

()0/777,0/595,0/859

0/744

پذیرش

0/041

توافق

()0/859,0/705,0/941

0/835

پذیرش

0/108

توافق

0/914

پذیرش

0/159

توافق

پذیرش

0/041

توافق

0/023

توافق

0/055

توافق
توافق

شاخصها

ميانگين فازی

شاخص 1

()0/855,0/69,0/935
()0/815,0/645,0/87

0/777

شاخص 3

()0/715,0/525,0/87

0/703

پذیرش

شاخص 4

()0/75,0/575,0/855

0/727

پذیرش

شاخص 5

()0/79,0/62,0/855

0/755

پذیرش

()0/945,0/818,0/977

شاخص 6

()0/845,0/675,0/92

0/813

پذیرش

()0/882,0/732,0/95

0/855

شاخص 7

()0/945,0/815,0/965

0/908

پذیرش

()0/964,0/855,0/977

0/932

پذیرش

شاخص 8

()0/9,0/745,0/955

0/867

پذیرش

()0/95,0/832,0/982

0/921

پذیرش

شاخص 9

()0/82,0/635,0/885

0/78

پذیرش

()0/941,0/809,0/982

0/911

پذیرش

0/131

شاخص 10

()0/9,0/745,0/955

0/867

پذیرش

()0/736,0/573,0/827

0/712

پذیرش

0/155

توافق

شاخص 11

()0/87,0/715,0/875

0/82

پذیرش

()0/882,0/723,0/955

0/853

پذیرش

0/033

توافق

شاخص 12

()0/82,0/655,0/92

0/798

پذیرش

()0/814,0/623,0/932

0/789

پذیرش

0/009

توافق

شاخص 13

()0/805,0/63,0/87
()0/88,0/73,0/945

0/768

پذیرش

0/852

پذیرش

()0/959,0/845,0/968
()0/868,0/723,0/945

0/924

پذیرش

0/156

توافق

0/845

پذیرش

0/006

توافق

شاخص 15

()0/96,0/855,0/99

0/938

پذیرش

()0/814,0/677,0/882

0/791

پذیرش

0/147

توافق

شاخص 16

()0/81,0/64,0/93

0/793

پذیرش

()0/923,0/805,0/959

0/895

پذیرش

0/102

توافق

شاخص 17

()0/935,0/8,0/975

0/903

پذیرش

()0/895,0/755,0/959

0/870

پذیرش

0/034

توافق

شاخص 18

()0/945,0/815,0/98

0/913

پذیرش

()0/973,0/868,0/977

0/939

پذیرش

0/026

توافق

شاخص 19

()0/895,0/755,0/94

0/863

پذیرش

()0/891,0/727,0/941

0/853

پذیرش

0/01

توافق

شاخص 20

()0/96,0/84,0/99

0/93

پذیرش

()0/909,0/777,0/968

0/885

پذیرش

0/045

توافق

شاخص 21

()0/785,0/63,0/82

0/745

پذیرش

()0/873,0/718,0/95

0/847

پذیرش

0/102

توافق

شاخص 22

()0/97,0/855,0/99

0/938

پذیرش

()0/85,0/682,0/95

0/827

پذیرش

0/111

توافق

شاخص 23

()0/73,0/533,0/86

0/707

پذیرش

()0/827,0/655,0/882

0/788

پذیرش

0/081

توافق

شاخص 24

()0/89,0/75,0/95
()0/85,0/685,0/93

0/863

پذیرش

0/822

پذیرش

()0/905,0/755,0/968
()0/982,0/882,0/991

0/876

پذیرش

0/012

توافق

0/952

پذیرش

0/13

توافق

شاخص 26

()0/795,0/615,0/84

0/75

پذیرش

()0/886,0/741,0/945

0/858

پذیرش

0/108

توافق

شاخص 27

()0/935,0/8,0/965

0/ 9

پذیرش

()0/782,0/609,0/873

0/755

پذیرش

0/145

توافق

شاخص 28

()0/835,0/69,0/865

0/797

پذیرش

()0/873,0/718,0/95

0/847

پذیرش

0/05

توافق

شاخص 29

()0/645,0/46,0/775

0/627

رد

-

رد

شاخص 30

()0/86,0/7,0/865

0/808

پذیرش

()0/745,0/582,0/873

0/733

پذیرش

0/075

توافق

شاخص 31

()0/925,0/785,0/975

0/895

پذیرش

()0/827,0/655,0/882

0/788

پذیرش

0/107

توافق

شاخص 32

()0/855,0/69,0/935

0/827

پذیرش

()0/905,0/755,0/968

0/876

پذیرش

0/049

توافق

شاخص 33

()0/46,0/285,0/62

0/455

رد

-

رد

شاخص 34

()0/825,0/645,0/93

0/ 8

پذیرش

()0/982,0/882,0/991

0/952

پذیرش

0/152

توافق

شاخص 35

()0/76,0/59,0/87

0/74

پذیرش

()0/932,0/795,0/968

0/898

پذیرش

0/158

توافق

شاخص 36

()0/385,0/21,0/605
()0/91,0/76,0/89

0/ 4

رد

-

رد

0/853

پذیرش

0/099

توافق

شاخص 2

شاخص 14

شاخص 25

شاخص 37

()0/782,0/609,0/873

0/755

پذیرش
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با اجرای مرحلۀ  1موارد دارای امتیاز کمتر از 0/7

دوم با هم مقایسه و اختالف بین دو مرحله از حد آستانۀ

حذف شده است .در این مرحله شاخصهای شمارۀ 29

خیلی کم ( )0/2کوچکتر باشد ،در این صورت فرایند

(ارائۀ آموزشهای حسابرسی عملکرد در وزارت

نظرسنجی متوقف میشود ( 38و  .)50بر اساس نتایج

بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کشور) ،شمارۀ 33

مندرج در جدول شمارۀ  6مشخص شد که در همۀ موارد

(کاهش مخارج) و شمارۀ ( 36تسهیل در تصمیمگیری

اختالف کوچکتر از  0/2است و میتوان مراحل دلفی

مدیران سازمان) حذف شد .تحلیل دلفیفازی برای

را به پایان برد .عوامل تببینکنندۀ حسابرسی عملکرد

شاخصهای باقیمانده در مرحلۀ دوم ادامه پیدا کرد .در

بهروش دلفیفازی در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

این مرحله  34شاخص بر اساس دیدگاه  10خبره ارزیابی

پزشکی کشور را میتوان در جدول شمارۀ  6مشاهده

شد .در صورتی که میانگین امتیازات مرحلههای اول و

کرد.

جدول  :6عوامل تبيينکنندۀ حسابرسی عملکرد بهروش دلفیفازی در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کشور
ابعاد

زمينۀ اصلی
استقرار مبنای تعهدی حسابداری

زیرساختها

قوانین و مقررات و استانداردها

بودجهریزی عملیاتی
نظام ارزیابی عملکرد

زمينۀ فرعی
.1

بهرهگیری از اطالعات عملکردی در بودجهریزی

.2

بهکارگیری مبنای تعهدی در حسابداری

.3

الزامیکردن حسابرسی عملکرد در کنار حسابرسی رعایت و مالی

.4

مشخصکردن رویۀ حسابرسی عملکرد در مرحلۀ نظارت بر بودجه

.5

انجام اصالحات الزم در قانون خدمات کشوری

.6

تعیین استانداردها در راستای بهبود کیفیت کار

.7

تعیین چارچوب فعالیت دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی

.8

استفاده از نرمافزارهای پیشرفته و بهروز در بودجهریزی عملیاتی

.9

استفاده از مبنای تعهدی در بودجهریزی

 .10تدوین شفاف راهبردها و اهداف سازمان
 .11شناسایی و توسعۀ شاخصهای عملکرد
 .12بازنگری و اصالح نظام ارزیابی عملکرد بهصورت ادواری

شناسایی و معرفی مقیاسهای ارزیابی

استفاده از نیروی انسانی ماهر و کارآمد
شناسایی مقیاسهای کارایی

 .13الزامیشدن استخدام نیروی انسانی ماهر و کارآمد
 .14تدوین فرایند استخدام نیروی انسانی ماهر و کارآمد
 .15مشخصکردن دادهها و ستاندهها
 .16تعیین استانداردهای کارایی
 .17شناسایی شاخصهای اصلی عملکرد

شناسایی مقیاسهای اثربخشی

 .18تعیین میزان تحقق اهداف و آرمانها
 .19مقایسۀ نتایج با اهداف از پیشتعیینشده

شناسایی مقیاسهای صرفۀ اقتصادی

 .20تعیین نوع و میزان منابع مورد نیاز
 .21تعیین هزینۀ منابع مورد نیاز
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جدول ( 6ادامه)

فرهنگسازی

ابعاد

زمينۀ فرعی

زمينۀ اصلی

 .22درک و تأیید کارکرد حسابرسی عملکرد

در ک اهمیت وجود حسابرسی عملکرد در
سازمان

 .23ترویج فرهنگ پاسخگویی

پذیرش عمومی لزوم توجه به شاخصهای

 .24تعیین شاخصهای سالمت
 .25تعیین برنامههای حفظ محیط زیست
 .26ارتقای دانش و مهارت مدیران ،حسابداران و حسابرسان

متخصص

تأمین نیروی انسانی

زیستمحیطی

 .27آموزش بهینه در راستای حسابرسی عملکرد

آموزش کارکنان

 .28مقایسۀ هزینه/منفعت آموزش کارکنان
 .29برگزاری دورههای حرفهای بینالمللی

استفاده از کارشناسان و متخصصان خارج

 .30استفاده از کارشناسان و متخصصان خارج از سازمان در بخش آموزش

بهبود عملکرد

از سازمان

 .31استفادۀ بهینه از منابع و فرصتها

بهبود کیفیت

 .32مصرف بهینه و هدفدار اعتبارات
 .33تسهیل در تصمیمگیری مراجع حرفهای تصمیمگیرنده

تسهیل در تصمیمگیری

 .34پاسخگویی عمومی

منبع :یافتههای پژوهش

قابل قبول

اتالف

حیطۀ چهارم:

حیطۀ سوم:

ضعف

بیتفاوتی

زیاد

اهمیت

عملکرد

حیطۀ اول:

حیطۀ دوم:

باال

پایین
کم

شکل  :1طرح کلی ماتریس اهميت-عملکرد

ارزیابی وضع موجود حسابرسی عملکرد در وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کشور
بهمنظور بررسی وضع موجود حسابرسی عملکرد در
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کشور از
شبکۀ دو بعدی ماتریس اهمیت-عملکرد ارائه شده در
شکل شمارۀ  1استفاده شده است.

بر اساس اینکه هر شاخص چه میزان اهمیت دارد
(وضعیت مطلوب) و عملکرد وزارتخانه در زمینۀ این
شاخص در چه حد است (وضعیت موجود) چهار حیطه
قابل تشخیص است:
 .1حیطۀ قابل قبول (عملکرد باال-اهمیت زیاد)؛ .2
حیطۀ اتالف (عملکرد باال-اهمیت کم)؛  .3حیطۀ

مجله حسابداری سالمت ،سال دهم ،شماره اول ،پیاپی  ،25بهار و تابستان 17 1400

شناسایی عوامل تعیینکنندۀ حسابرسی عملکرد به روش دلفیفازی ...

بیتفاوتی (عملکرد پایین-اهمیت کم)؛ و  .4حیطۀ
ضعف (عملکرد پایین-اهمیت زیاد).

نتیجۀ ارزیابی اهمیت-عملکرد برای شاخصهای
پژوهش حاضر به صورت نمودار شمارۀ  1است.

شکاف اصلی در الگوی تجزیه و تحلیل اهمیت-

همانطور که در نمودار شمارۀ  1مالحظه میشود،

عملکرد حیطههای دوم و چهارم است .اگر بیشتر

بر اساس نتایج ماتریس اهمیت-عملکرد همۀ

شاخصها در حیطۀ دوم قرار گرفته باشد یعنی سازمان

شاخصهای پژوهش بااهمیت است .با توجه به محور

روی شاخصهایی سرمایهگذاری کرده است که ارزش

افقی ،سطح اهمیت از  3شروع شده است .سطح اهمیت

چندانی ندارد و عملکرد در زمینۀ شاخصهای

شاخصها با حرکت از چپ به راست روی محور افقی

بیاهمیت باالست .اگر بیشتر شاخصها در حیطۀ چهارم

و سطح عملکرد نیز از پایین به باال افزایش مییابد.

قرار گرفته باشد یعنی سازمان در زمینۀ شاخصهایی که

بنابراین ،هرچه سطح اهمیت در محور افقی و راست

اهمیت باالیی دارد ،عملکرد ضعیفی دارد .راهبرد

پیش میرود ،نشان از بااهمیتتربودن شاخص دارد.

سازمان باید در راستای آن باشد که عناصر را از حیطۀ

شاخصهایی که در مرکز و در یک سطح عملکرد قرار

چهارم به حیطۀ اول منتقل کند و همۀ عناصر حیطههای

گرفتهاند ،سطح عملکرد تقریباً یکسانی دارند (بهعنوان

دوم و سوم را حذف کند .در تجزیه و تحلیل اهمیت-

نمونه Q17 ،و  .)Q18خط افقی که روی محور

عملکرد برای هر شاخص دو نوع سؤال مطرح میشود.

عملکرد قرار دارد ،شاخصها را از نظر عملکرد تبیین

سؤالی که وضعیت موجود را میسنجد و سؤالی که

میکند .شاخصهای باالی خط در کنار اهمیت باال،

وضعیت مطلوب را مورد سنجش قرار میدهد.

عملکرد باالیی نیز دارد .شاخصهایی که پایین خط

عملکرد

اهمیت
نمودار  :1ماتریس اهميت-عملکرد
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است ،عملکرد پایین دارد که این شاخصها بهعنوان

حسابرسی در ابتدای کار بیشتر به ارزیابی قانونیبودن

حیطۀ ضعف یا بحرانی شناسایی می شود؛ یعنی

استفاده از منابع توسط آنها تأکید و توجه داشتند؛

شاخصهایی را نشان میدهد که با وجود اهمیت باال

لیکن با گذشت زمان به اهمیت کارایی و اثربخشی در

در سازمان عملکرد ضعیفی دارد .شاخصهایی که در

استفاده از منابع بهوسیلۀ دولتها پی برده و این موضوع

حیطۀ ضعف قرار گرفتند شامل شاخصهای،Q5 ،Q4 :

به ایجاد نوع خاصی از رسیدگی و ارزیابی با عنوان

،Q19 ،Q18 ،Q17 ،Q14 ،Q13 ،Q8 ،Q7 ،Q6

حسابرسی عملکرد منجر شد .از طرفی افراد کارگروه

 Q31 ،Q27 ،Q26 ،Q22 ،Q20و  Q33است .بقیۀ

یا کمیتهای که گزارش حسابرسی عملکرد را دریافت

شاخصها در حیطۀ قابل قبول قرار گرفت که با اهمیت

میکنند ،باید قادر به ارزیابی گزارشهای این نوع از

باال و عملکرد باال است.

حسابرسی باشند .این افراد باید بتوانند گزارشهای
ضعیف و قوی صادرشده را از یکدیگر تفکیک کنند؛
زیرا گزارشهای ارائهشده باید شامل تحلیل همراه با

نتيجهگيری

نظرها و پیشنهادهای اجرایی باشد و به نوعی صرفاً همان
با توجه به محدودبودن منابع اقتصادی در مقابل

نامۀ مدیریت یا گزارشهای ارزیابی کنترلهای داخلی

نامحدودبودن نیازهای انسان ،همواره در طول تاریخ بر

نباشد .میتوان گفت ،در کنار استخراج و تهیۀ الگوی

استفادۀ بهتر از منابع اقتصادی تأکید شده است .با توسعۀ

بهینۀ انجام حسابرسی عملکرد ،وجود کارشناس قوی

جوامع بشری و ایجاد مفهومی بهنام حکومتهای

کنترل کیفی برای نظارت بر مراحل برنامهریزی ،اجرا و

مردمساالر ،این موضوع اهمیت دوچندان یافت .مردم

گزارشگری آن امری ضروری است.

از دولتمردان انتظار پاسخگویی بیشتر در مورد عملیات

هدف از پژوهش حاضر نیز شناسایی عوامل

تحت کنترل ایشان داشتند؛ چراکه با آرای آنها مسند

تبیینکنندۀ حسابرسی عملکرد بهروش دلفیفازی در

حکومتداری را به دست آورده بودند و از منابع متعلق

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی بوده است

به آنها استفاده و بهرهبرداری میکنند .مردم از طریق

که بر اساس مطالعۀ مبانی نظری و مصاحبه در ابتدا 37

نمایندگان خود خواستار نظارت بیشتر بر عملیات دولت

شاخص حسابرسی عملکرد شناسایی شد .برای

بودهاند تا از این راه بتوانند از مصرف درست منابع

اعتبارسنجی و شناسایی شاخصهای نهایی از روش

اطمینان حاصل کنند .نمایندگان مردم از طریق ایجاد

دلفی استفاده شد .طبق نتایج  3شاخص از  37شاخص

مؤسسات عالی حسابرسی (در ایران دیوان محاسبات)

پیشنهادی ،شامل آموزشهای الزم بر مبنای

به این خواستۀ مردم واکنش نشان دادند .مؤسسات عالی

استانداردهای حسابرسی عملکرد ،کاهش مخارج و

حسابرسی مأمور رسیدگی و ارزیابی مصرف درست و

تسهیل در تصمیمگیری مدیران سازمان ،حذف و 34

اثربخش منابع بهوسیلۀ دولتها شدند .مؤسسات عالی

شاخص نهایی شناسایی شد .در راستای نتایج پذیرفته
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نشدن  3شاخص و طبق نظر خبرگان آموزش مطابق با

حسابرسی عملکرد در دستگاههای اجرایی باعث ایجاد

استانداردهای آموزش حسابرسی عملکرد جزء اهداف

مشکل شده است و برای اثربخشی،کارایی و صرفۀ

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کشور

اقتصادی حسابرسی عملکرد باید پژوهشهای

نیست و از جمله وظایف سازمان حسابرسی و دیوان

گستردهتری انجام شود .همچنین ،با توجه به نتایج

محاسبات است؛ به همین دلیل شاخص آموزشهای

پژوهش پارکر و همکاران ( ،)29حسابرسی عملکرد در

الزم بر مبنای استانداردهای حسابرسی عملکرد حذف

سازمانها رو به رشد بوده و باعث بهبود رابطۀ نهادهای

شد که با نتایج پژوهش ناث و همکاران ( )30همراستا

اجرایی و نظارتی میشود .نتایج این پژوهش میتواند

بود .آنها بر این باورند که حسابرسان بخش عمومی

باعث بهبود کاربرد حسابرسی عملکرد در وزارت

باید مستقل از نفوذ اشخاص ثالث باشند و برای تعیین

بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کشور شود.

شاخصهای جامع حسابرسی عملکرد باید از کارکنان

پژوهش حاضر از دیدگاه عوامل و شاخصهای

و مدیران دارای سابقۀ کار در آن وزارتخانه ،مشاوره

مورد بررسی شباهتهایی با پیشینۀ پژوهش دارد .نتایج

دریافت کنند .کاهش مخارج اغلب زمانی امکانپذیر

پژوهش حاضر با مطالعات زیر همراستا است.

است که میزان خدماترسانی به مردم کاهش یابد و این

طبق نتایج پژوهشهای جونز و پندلبری ( )24و

با هدف اصلی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

دیتمار ( ،)27اجرای حسابرسی عملکرد موجب افزایش

پزشکی کشور مغایرت دارد که وظیفه آن

کارایی و صرفۀ اقتصادی میشود .نتایج پژوهش لوک

خدماترسانی به مردم با کمترین هزینه است .از طرفی

و همکاران ( ،)28مؤلفۀ اثربخشی را بهعنوان مؤثرترین

هزینهها میتواند با کاهش حقوق و مزایای کارکنان

رکن اجرای حسابرسی عملکرد نشان داد .نتایج

کاهش یابد که این موضوع هم میتواند مغایر با

پژوهش اسگندری وکردبچه ( )33نشان داد که اجرای

مصوبات دولت و وزارت کار و امور اجتماعی باشد.

حسابرسی عملکرد به تعیین استانداردها در راستای

ارتقای حسابرسی عملکرد در سازمان موجب تسهیل در

بهبود کیفیت کار منجر میشود .طبق نتایج پژوهش

تصمیمگیری مدیران نمیشود؛ زیرا مدیر سازمان دولتی

رونالد و همکاران ( ،)26آموزش ،تأمین مالی ،قوانین

قوانین و مصوباتی که به وی ابالغ شده را باید اجرایی

ایالتی و محلی ،رهنمودها و استانداردهای حسابرسی

کند و قدرت تصمیمگیری چندانی بر اساس نظرهای

عملکرد ،صالحیت کارکنان و دسترسی به اطالعات از

خویش ندارد .با توجه به این نتایج کاهش هزینهها

موضوعهای چالشبرانگیز برای اجرای حسابرسی

ممکن است بر کارایی و اثربخشی وزارت بهداشت،

عملکرد است .در زمینۀ بُعد فرهنگسازی نیز

درمان و آموزش پزشکی کشور اثر مطلوب نداشته

شاخصهای حفظ محیط زیست و سالمت با نتایج

باشد .بنابراین ،با توجه به نتایج پژوهش مهدوی و

مطالعات باباجانی و همکاران ( ،)19حساس یگانه ()20

محمدیان ( ،)31نداشتن شاخصهای ارزیابی برای

و وارینگ و مورگان ( )46همخوانی دارد.
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نتایج پژوهش رادال و و همکاران ( )6در بخش

که  16شاخص اصلی حسابرسی عملکرد در وزارت

دولتی کشور استونی نشان داد که هیچگونه رابطهای

بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کشور ،در حیطۀ

میان پاسخگویی و بهبود عملیات با اجرای حسابرسی

ضعف قرار دارد که مستلزم توجه حیاتی است و بقیۀ

عملکرد وجود ندارد و این با نتایج پژوهش حاضر

شاخصها در حیطۀ قابل قبول قرار دارد .مطابق با نمودار

همخوانی ندارد.

شمارۀ  ،1پنج شاخص زمینۀ اصلی قوانین و مقررات و

بر اساس یافتههای پژوهش پیشنهادهای زیر مطرح
میشود:

استانداردها از اهمیت باالیی برخوردار است؛ اما از میان
آنها تنها الزامیکردن حسابرسی عملکرد در کنار

حسابرسان و حسابداران فعال در این وزارتخانه باید

حسابرسی رعایت و مالی است که وضعیت مطلوبی

بهطور مداوم و نظاممند به وسیلۀ سازمان حسابرسی،

دارد 4 .شاخص دیگر ،یعنی مشخصکردن رویۀ

دیوان محاسبات و سازمانهای بینالمللی آموزشهای

حسابرسی عملکرد در مرحلۀ نظارت بر بودجه ،انجام

بهینه و مستمر ببینند تا حسابرسی عملکرد بهطور پویا و

اصالحات الزم در قانون خدمات کشوری ،تعیین

اثربخش انجام شود .از طرفی به آموزش و بهکارگیری

استانداردها در راستای بهبود کیفیت کار و تعیین

نیروی انسانی واجد شرایط و با تخصصهای الزم

چارچوب فعالیت دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی

غیرحسابداری (مانند اقتصاد ،فناوری اطالعات ،محیط

در ناحیۀ بحرانی قرار گرفته است و مستلزم توجه بیشتر

زیست و آمار) با توجه به ماهیت وزارتخانه نیز باید

است.

توجه شود .فرهنگسازی و حرکت بهسمت پذیرش

هر دو زمینۀ اصلی استفاده از نیروی انسانی ماهر و

عمومی اجرای حسابرسی عملکرد در وزارت بهداشت،

کارآمد در ناحیۀ بحرانی واقع شده است؛ به این معنا که

درمان و آموزش پزشکی کشور با سرعت و جدیت

الزامیشدن استخدام نیروی انسانی ماهر و کارآمد و

بیشتری باید انجام شود؛ زیرا تا لزوم اجرای برنامهای به

تدوین فرایند استخدام آنها اگرچه از اهمیت باالیی

وسیلۀ افراد درک نشود ،انگیزۀ الزم برای اجرای هرچه

برخوردار است اما در وضعیت مناسبی قرار ندارد .این

بهتر آن ایجاد نخواهد شد .در نهایت میتوان گفت،

فرایند به کارشناسی و اعالم نیاز از سوی مدیران

حمایت نمایندگان و اقدام تشویقی یا تنبیهی متأثر از

واحدهای تابعۀ وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

نتیجۀ گزارش حسابرسی عملکرد در چارچوب قانون،

پزشکی کشور و تعیین شاخصهای مناسب منابع انسانی

در اجرای بهتر این برنامه میتواند تأثیرگذار باشد.

نیاز دارد .بنابراین ،توجه به این شاخصها از سوی

بر اساس نتایج تحلیل اهمیت-عملکرد همۀ

مدیران توصیه میشود.

شاخصهای پژوهش بااهمیت است .بنابراین ،حیطۀ

استفاده از نرمافزارهای پیشرفته و بهروز در

بیتفاوتی و اتالف وجود ندارد و شاخصها در حیطۀ

بودجهریزی عملیاتی بهعنوان یکی از زیرساختهای

قابل قبول و ضعف قرار دارد .یافتهها حاکی از این است

حسابرسی عملکرد اهمیت باالیی دارد؛ ولی از وضعیت
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مطلوبی برخوردار نیست و در ناحیۀ بحرانی قرار گرفته

در ناحیۀ بحرانی قرار دارد .از آنجا که در بخش دولتی

است .از آنجا که این فرایند مستلزم انعقاد قرارداد با

انگیزۀ سود وجود ندارد ،قوانین و مقررات پیچیده است

شرکتهای نرمافزاری متخصص برای طراحی،

و مدیران بخش عمومی باید در برابر مردم و نمایندگان

پشتیبانی نرمافزار و قابلیت اجراییشدن آن در

آنها پاسخگو باشند حسابرسی عملکرد ابزار این

چارچوب سیاستهای سازمان است توجه به این

پاسخگویی را بر اساس اطالعات معتبر فراهم کرده

شاخص توصیه میشود .شاخص دوم یعنی استفاده از

است .بنابراین توجه به شاخص مزبور توصیه میشود.

مبنای تعهدی در بودجهریزی ،در ناحیۀ قابل قبول قرار
گرفته است و حفظ وضع موجود آن توصیه میشود.

ارتقای دانش و مهارت مدیران ،حسابداران و
حسابرسان و آموزش بهینه در راستای حسابرسی

شاخصهای اصلی عملکرد ،تعیین میزان تحقق

عملکرد جزء شاخصهای اول و دوم از مؤلفه آموزش

اهداف و آرمانها و مقایسۀ نتایج با اهداف از

کارکنان از اهمیت باالیی برخوردار است؛ ولی در

پیشتعیینشده از اهمیت باالیی برخوردار است اما در

وضعیت مطلوبی قرار ندارد .توجه به شاخص مورد نظر

وضعیت مناسبی قرار ندارد .بنابراین ،برای ارزیابی

با ایجاد و توسعۀ درسها و رشتههای مرتبط با

اثربخشی بهعنوان موثرترین رکن حسابرسی عملکرد و

حسابرسی عملکرد وآموزش استانداردهای آن ،در

نهادینهکردن آن در بخش عمومی توجه به سه شاخص

سطح بخش عمومی توصیه میشود.

فوق توصیه میشود .تعیین نوع و میزان منابع مورد نیاز

استفادۀ بهینه از منابع و فرصتها و تسهیل در

شاخص اول از مژلفه در شناسایی مقیاسهای صرفۀ

تصمیمگیری مراجع حرفهای تصمیمگیرنده ،شاخص

اقتصادی از اهمیت باالیی برخوردار است؛ ولی در

اول از مؤلفههای بهبود کیفیت و تسهیل در

وضعیت مناسبی قرار ندارد .با توجه به اینکه در حوزۀ

تصمیمگیری است و از اهمیت باالیی برخوردار است؛

بهداشت با وجود تالشهای انجامشده تخصیص منابع

ولی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد .از آنجا که مدیران

مالی بهصورت مناسبی انجام نشده است توجه به

بخش عمومی تنها قسمتی از منابع مالی و انسانی را در

شاخص مزبور توصیه میشود .در مقابل ،تعیین هزینۀ

اختیار دارند بهسادگی در مورد عملکرد ایشان نمیتوان

منابع مورد نیاز شاخص دوم از اهمیت باالیی برخوردار

قضاوت کرد .حسابرسی عملکرد سهولت در

است و در وضعیت مطلوبی نیز قرار دارد .از آنجا که

تصمیمگیری برای استفادۀ بهینه از منابع و فرصتها را

هدف کلی و مستقیم تأثیرگذاری حسابرسی عملکرد،

فراهم میکند .بنابراین ،توجه به شاخصهای مزبور

کنترل و هزینهکرد بهینۀ منابع سازمان بهعنوان یکی از

توصیه میشود.

روشهای رسیدن به کارایی باالست تداوم وضع
موجود توصیه میشود.
شاخص درک و تأیید کارکرد حسابرسی عملکرد

بر اساس نتایج پژوهش پیشنهادهایی برای هر یک
از شاخصهایی که در حیطۀ ضعف قرار گرفته است،
به شرح زیر ارائه میشود:
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 .1دیوان محاسبات با حرکت بهسمت اجرای حسابرسی
عملکرد باید اقدامات الزم را بهمنظور برقراری

حسابرسان بهمنظور بهبود اثربخشی و کارایی سازمان
(.)Q26

تعادل و توازن بین نقش و جایگاه خود و سایر

 .7الزامیکردن بهکارگیری نظام حسابداری تعهدی در

سازمانها به عمل آورد ( Q6 ، Q5 ، Q4و .)Q7

بخش دولتی و عمومی ،بهمنظور برنامهریزی مناسب

اجرای حسابرسی عملکرد بهلحاظ تأمین و آموزش

برای تخصیص و کنترل منابع و شناسایی نقاط ضعف

نیروی انسانی متخصص ،تهیۀ استانداردها،

سازمان که به اثربخشی بهتر منابع و تسهیل در

شاخصهای سنجش عملکرد و اصالحات ساختاری

تصمیمگیری مدیران منجر میشود ( Q31و .)Q33

فرایندی طوالنی است.

بهطور کلی میتوان گفت که توجه به همۀ 34

 .2اجرای بودجهریزی عملیاتی بهعنوان اصلیترین
زیرساخت

حسابرسی

در

عملکرد

بخش

برونسازمانی (.)Q8

شاخص به ارتقای حسابرسی عملکرد در این وزارتخانه
میانجامد.
پژوهش حاضر با محدودیتهایی از قبیل نبودن

 .3ارزیابی عملکرد مدیران در تحقق اهداف سازمانی و

فرهنگ پاسخگویی مدیران در قبال عملکرد ،میزان

ملزمکردن آنها به پاسخگویی در قبال منابع مورد

رسیدن به اهداف سازمانی در برابر منابع استفادهشده

استفاده با رعایت کارایی ،اثربخشی و صرفۀ

برای افزایش کارآیی ،اثربخشی و صرفۀ اقتصادی،

اقتصادی ( Q19 ،Q18 ،Q17و .)Q20

نداشتن تجربۀ کافی در زمینۀ تقویت نظام پاسخگویی

 .4تعیین خطمشی و چارچوب اهداف سازمان برای
استخدام و بهکارگیری نیروی متخصص و

در چارچوب بودجه و درکنکردن مفاهیم حسابرسی
عملکرد مواجه بوده است.

آموزشهای الزم ،در راستای اهداف سازمان
( Q14 ،Q13و .)Q27

تضاد منافع

 .5ارتقای درک اهمیت وجود حسابرسی عملکرد در
فرهنگ سازمان (.)Q22

هیچگونه تضاد منافعی برای نویسندگان این مقاله وجود

 .6ارتقای دانش و مهارت مدیران ،حسابداران و

ندارد.
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