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 چکيده
 

شناسایی    ی عملکرد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشورحسابرس ۀهای اجرای بهین از ضرورت  ه:مقدم
حاضر با   ۀمطالع  ،رو  ن ی از ا  .استو نقاط ضعف و قوت اجرای حسابرسی عملکرد در این وزارتخانه    کنندهنییوامل تبع

 در این وزارتخانه انجام شده است.  آن ۀکنند هدف شناسایی عوامل تبیین

یابی است که در  ی با رویکرد زمینهشیمای پ  ی پژوهش،  نامهپرسش علت استفاده از ابزار  به  پژوهشاین    پژوهش:   روش
  عملکرد  یحسابرس  کنندۀن یعوامل تبی شناسایی  های الزم برای  آوری دادههای تجربی )آزمایشی( به جمعقالب پژوهش

است.  از  پرداخته  پژوهش  آماری  محاسبات  حسابرسان    جامعه  دیوان  حسابرسان  حسابرسی،  حسابرسان،  و  سازمان 
خبره    نفر  10  هاآن   ن یاز ب  .شده استتشکیل    حسابداران و مدیران مالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور

 انتخاب شده است.  2015نسخۀ  تلبمَو  2013 ۀنسخ  افزار اکسلدر محیط نرم یفازیدلف های برای تحلیل 

نتا  بر  :هاافتهی  34شاخص حذف و    3  یفازیدلف  فرایند  . طیشد  ییعملکرد شناسا  یشاخص حسابرس  37  ،جیاساس 
 . داردضعف قرار  ۀشاخص در حیط  16 عملکرد-تیماتریس اهم هایطبق تحلیل .دست آمده استه ب ییشاخص نها

الزم بر   یهاشده شامل آموزشییشاخص شناسا  37شاخص از    3که    نشان داد  یفاز  یدلف  تحلیل  جینتا  :یريگجهي نت
کاهش    یحسابرس  یاستانداردها  یمبنا تسه   مخارج عملکرد،  تصم   لی و  بق  رانیمد  یری گ می در  و  حذف    یۀ سازمان، 

نیز نشان   عملکرد  تی اهم  س یماتر  لی تحل   یهاافتهی.  شد  یی عملکرد شناسا  یحسابرس  ۀکنندن تبیی  عوامل  عنوانبه  هاشاخص

کشور، در    یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک   عملکرد در  یحسابرس   ۀشدییشناسا   اصلی شاخص    16که  داد  
ح   ضعف  ۀط ی ح توجه  مستلزم  که  دارد  بق  یات ی قرار  و  ح   هاشاخص  یۀاست  دارد  ۀطی در  قرار  قبول    مجموع  در.  قابل 

 انجامد.می وزارتخانه  ن یاحسابرسی عملکرد در   یارتقابه  ،شدهشاخص شناسایی  34 ۀنی زم  در درست یزیربرنامه
 

 . عملکرد-ت ی ماتریس اهم، فازیروش دلفیحسابرسی عملکرد،   :کليدی هایه واژ
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 مقدمه 

 

  ن شدقائلارزش حسابرسی  عنوان  به   حسابرسی عملکرد

بخش    کهنیانظر به    و  (1)  منابع شناخته شده است   برای

  ف ی توصی  اقتصاد  هایتی فعال   یاصل  جزء   یعموم

منشأ2)  شودمی بخش    عملکردی  وجود حسابرس  (  در 

افزا  ،عمومی به  نهادها  ش یپاسخ  از    ی عموم  یمطالبه 

گیری اندازه  ،محدوداستفاده از منابع    یچگونگ   دربارۀ

یکی    (.3)  ستهاآنبه  گویی  پاسخنهادها و    ن یعملکرد ا

بهینهای  نظاماز   مصرف  راستای  در  منابع،    ۀنظارتی 

تر  . حسابرسی عملکرد گستردهاستحسابرسی عملکرد  

است مالی  حسابرسی  اثربخشی،    را یز  ؛ از  ارزیابی  با 

و صرف فعالیت  ۀکارآیی  روندها،  ها نظامها،  اقتصادی   ،

برآمده    ها آنصدد شناسایی ضعف    ها و ابزارها دررویه

راه مزبور  مشکالت  رفع  برای  به  حلو  عملی  های 

دستگاه میمدیریت  ارائه  دولتی  اصل  های  در  کند. 

برای پول و ارزیابی   شدنقائلارزش حسابرسی عملکرد  

دستگاه دستیابی  از  اطمینان  در خصوص  های  عملکرد 

تعیین اهداف  به  عملکرد  استشده  دولتی  حسابرسی   .

شود و حاکمیت  دولتی می ۀبهینه از بودج  ۀسبب استفاد

به اهمیت    توجه  با(.  4)  بخشدمیگویی را بهبود  و پاسخ

  مدیریت در آثار اساسی کیفیت  حسابرسی عملکرد و  

  ی بخش عموم  ران یمد  ، سرنوشت ملت  براقتصادی  منابع  

  و گو باشند  پاسخ  هاآن  ندگانیدر برابر مردم و نما  دیبا

گویی را بر اساس اطالعات معتبر فراهم  ابزار این پاسخ

بار در سال    ن ی اول  ینوع حسابرس  ن ی. در کشور ما اکنند

وسیلۀ  1388 تدو  وانید  به  با  و  کشور    نیمحاسبات 

حال    یحسابرس   یراهنما در  اکنون  و  شروع  عملکرد 

از    ی اساس  ۀجنب  کیعملکرد    ی(. حسابرس5اجراست )

نهادها عموم  ی نظارت  یکار  منظر    یبخش  از  و  است 

جادولت  ییگوپاسخ از  مردم  به    ی اژهیو  گاه یها 

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

پزشکی هر کشور، مدیریت تأمین و توزیع منابع مالی  

مهم  دغدغه از  سالمت    گذاراناستی س های  ترین  نظام 

زیراست که  زمانی  تا  استفاد.  برای  مناسب    ۀ ساخت 

و    اثربخش از منابع برای ارزیابی کارآمدی، اثربخشی

افزایش اعتبارات    یحت  نظارت بر منابع مالی فراهم نشود 

تأثیری  تر و بهتر از این منابع مناسب ۀمالی نیز در استفاد

( داشت  حوز  (.7نخواهد    درمان   ،بهداشت  ۀدر 

کشور پزشکی  تالش  با  نیز  وآموزش  های  وجود 

صورت مناسبی انجام  شده، تخصیص منابع مالی بهانجام

است استان  طوریبه  ؛نشده  برخی  امکانات    از  هاکه 

برخوردار بیشتری  درمانی  و  برخی   و  بوده  بهداشتی 

با نی   دیگر،  به  وجود  شدید  ا  هاآناز    ر ی فق   ثی ح   ن ی از 

با  مانده  بهداشت  و  سالمت  مبحث  به  توجه  اند. 

ها  آنکردن  و لحاظ  ایهای منطقهدرنظرگرفتن تفاوت

در  مهمی  گام  بودجه،  تخصیص  و   ایجاد  در    عدالت 

و  توسعه به  است  و  دسترسی  مناسب    الگو  در  روش 

بسیار  به   یاب ی دست  هدف  است  این  بودجه    (.8)  مهم 

های دولت بوده و نقش  ها و فعالیتبرنامه  ۀنمایانگر هم

ایفا می  ۀبسیار مهم و حیاتی در توسع کند  اقتصاد ملی 

حسابرسی عملکرد با نظارت بر که  توان گفت  می (.  9)

بهین و    ۀتخصیص  درمان  بهداشت،  وزارت  در  منابع 

توسع به  کشور  پزشکی  بخش    ۀآموزش  در  عدالت 

های گذشته  در پژوهشهرچند  .  کندسالمت کمک می

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

پژوهشی    ی وشاخگ سه  الگویبا استفاده از    هاپژوهش 

حسابرسیمؤلفه  ۀ زمین   در تأ و  عملکرد    های  بر  با  کید 

زیست و  رویکرد    به   و   استبوده    اجتماعیمحیطی 

در  دربارۀ    پژوهش  بر حسابرسی عملکرد  مؤثر  عوامل 

پزشک  آموزش  و  درمان  بهداشت،    کشور   یوزارت 

هدف از این پژوهش کمک به    توجه شده است.کمتر  

وزارت بهداشت، درمان  اجرای حسابرسی عملکرد در  

  ۀ نی به   کردنه یهزکنترل و    ی برا  و آموزش پزشکی کشور

  از   یکی عملکرد    یحسابرس   یاجرا.  استمنابع  

مناسب،    یزیربرنامه  باال،  ییکارا  به  دنی رس  یهاروش

منابع، شناخت نقاط ضعف سازمان و     ی اثربخشکنترل 

ام نتا  دی بهتر منابع است.    پژوهش   جیاست با استفاده از 

  ۀ وزارتخان اهداف ۀتوسع  عدالت و  جادیا  در یگام مهم

شود برداشته  اساس  .مزبور  ماد  بر  قانون   218  ۀاهمیت 

توسع  ۀسالپنج  ۀبرنام و    ۀپنجم  اجتماعی  اقتصادی، 

ایران    فرهنگی اسالمی  الزام  مبنی  جمهوری  بر 

وشرکت دولتی  حسابرسی    های  انجام  به  بورسی 

نظام حسابرس  به   مبرم  ازی ن  ، عملیاتی عملکرد   یاستقرار 

و   23،  5در مواد    قانونگذار  یح یتلو  ۀدر کشور و اجاز

د  42 ا  وانیقانون  شکل  نظام    ن ی محاسبات،  به  باید 

انجام پژوهش حاضر در    ، بنابراین   . شودمستقر    کارآمد

  های دولتی ضروری است.نسازما

به هدف پژوهش،   اصلی    سؤالدر راستای رسیدن 

عوامل مؤثر بر :  شودمیصورت مطرح    به این پژوهش  

و    حسابرسی درمان  بهداشت،  وزارت  در  عملکرد 

دلفی رویکرد  با  کشور  پزشکی  کدام آموزش  فازی 

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

آن نقشی    ۀهای سازندلفهؤمفهوم حسابرسی عملکرد و م

شناسایی الزامات تحقق آن در ابعاد مختلف    در  یمهم

حسابرسی عملکرد    ۀنظری و پیشیندارد، به بررسی مبانی  

و   آماری معرفی  ۀجامعه و نمونسپس    ؛پرداخت  خواهیم

روش   ادامه  میپژوهش  در  انجام،شود.  بررسی  با    سر 

اساس   بر  خبرگان،  نظر  از  پژوهش    هایافتهیاستفاده 

تب  حسابرس ن یی عوامل  وزارت    عملکرد  یکننده  در 

  ی معرف  کشور   یپزشک  آموزش   و  درمان  ،بهداشت

بتواند زم  کهد است  ی ما.  شودیم مزبور  ساز  هنی پژوهش 

بهتر حسابرس   ی ارتقا  منظوربهعملکرد    یاجرای هرچه 

 .شود   این وزارتخانه در بهره وری

 

 پژوهش نظری مبانی
  در ،  میالدی  1977  حسابرسی عملکرد ابتدا در سال

عالی  المللن ی ب سازمان    ۀکنگر  نی نهم مؤسسات  ی 

قوانین    آن  از  پس   .ظهور یافت  لیما  ۀ حسابرسی طی بیانی 

پیشرفته اصالح شد تا    کشورهایحسابرسی بسیاری از  

رسیدگی  ۀدامن  و  داده  توسعه  را  های  حسابرسی 

در    رااز طریق مؤسسات عالی حسابرسی    منفعت/نهیهز

، توان کشورهایی مانند آلمانمی  .بگنجانندقوانین خود  

را آغازگر این    ت متحد آمریکاانگلستان، کانادا و ایاال

دانست  که    .(10)  حرکت  نیست  واژ  نیاولشکی    ۀ بار 

  ف یتوص  یبرا  یحسابرسان داخل را  عملکرد    یحسابرس

خاص  هدف  با  خود    ی حسابرس  اتی عمل  ۀتوسع   کار 

  مفاهیم  و هاویژگیۀ  دربار  (.11)کردند  استفاده  

تعاریف حسابرسی   ؛ دارد  وجود  زیادی  عملکرد 

  استانداردهای حسابرسی دولتی آمریکا   عنوان نمونه،به

  ارزیابی  گزارش مند برایو نظام هدفمند بررسی  را آن
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برای   ،های سازمان دولتیو فعالیت عملکرد  از مستقل

پاسخ عمومىبهبود    گیرى تصمیم سهولت  و گویى 

می تعریف  .کندتعریف  نظام شامل  این  مند بررسی 

 در آن مشخصی از یا بخش   های یک سازمانفعالیت

  عملکرد،  ارزیابی  مانند های مشخصهدف به دستیابی

فرصت ارائشناسایی  و  بهبود  پیشنهادهایی  ۀ ها    برای 

  ی برااین نوع حسابرسی اطالعاتی    (.12است ) عملیات

پاسخ  یارتقا عملکرد،  مسئولیت  مستمر  بهبود  گویی، 

تصمیم  تسهیل  و  هزینه  را  کاهش  مرجعی    ارائه گیری 

را  که    کندمی اصالحی  اقدامات  یا  نظارت  مسئولیت 

دارد عملکرد   هدف (.  13)  برعهده  حسابرسی  اصلی 

سیاست اجرای  آیا  که  است  این  با  تعیین  عمومی  های 

و مدیریت   ی اقتصادی، کارایی، اثربخش  ۀ صرفتوجه به  

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

صورت پذیرد.  هر نوع رسیدگی باید بر اساس معیاری  

ها خواهد بود. ناکارآمدی رسیدگی  ۀمنزل   بهمعیار    ننبود

راستا این    ۀ ارائ دنبالبه عملکرد حسابرسی  در 

  دقیق است های  های مشروع در قالب رسیدگیقضاوت

عملکرد    مسئله ترین  مهم  ،بنابراین   .(15) ارزیابی  در 

های ارزیابی عملکرد  معیارواحد مورد رسیدگی، تعیین  

به16است ) بر سه (.  طور سنتی در حسابرسی عملکرد 

اقتصادی موضوع مورد    ۀاثربخشی، کارایی و صرف   ۀ جنب 

می تأکید  )حسابرسی   حسابرسی(.  18و    17شود 

  ۀ صرف  ،راییکا برای هایی فرصت  تعیین  ابتدا عملکرد

  ه ک بوده عملیات  در اثربخشی  بهبود  و بیشتر اقتصادی

  تواند می  سازمان اهداف با مرتبط موارد اب اهداف این 

این   بد.یا ارتقا انگلیس  محاسبات  را    3دیوان  مؤلفه 

 : (19) کندزیر تعریف می  صورتبه

حداقل یاقتصاد  ۀصرف.  1 منابع   ۀشدتمام  یبها  کردن: 

محصول    ایکار    تیفی با حفظ ک   یمصرف  ای  ازی ن  مورد

 (؛ یاقتصاد ه ی نظر )مصرف با توج  مورد

  ۀ ستاند  ا یثابت    ۀنهاد  زانی با م  ستانده: حداکثر  ییکارا.  2

 و(؛ مناسب)مصرف  ممکن  ۀثابت با حداقل نهاد

نتا  جینتا  ۀسیمقا:  یاثربخش.  3 و  نظر   یواقع  جیمورد 

برنامهپروژه  )مصرف    هاتی فعال  ریسا  ایها  ها، 

 (. هوشمندانه

های جدیدی مطرح شده و  های اخیر مؤلفهدر سال

از   بیشتری    ۀمؤلف   6بر    نظرانصاحببرخی  تأکید  زیر 

 : (20دارند )

ی واقعی  هاستاندههای واقعی به  کارایی: نسبت داده.  1

 یا حداکثر استفاده از منابع موجود؛

ستانده.  2 نسبت  به  اثربخشی:  واقعی  ی  هاستاندههای 

مقاصد ریزیبرنامه و  اهداف  به  دستیابی  یا  شده 

 شده؛ تعیین

داده  ۀصرف.  3 نسبت  به    شدهیزیربرنامههای  اقتصادی: 

 هزینه؛   داشتن نگهی واقعی با مقیاس یا پایین هاداده

  ی دارهرگونه جانب)انصاف(: خودداری از    یطرفیب.  4

 ها؛ ی در سازمانعدالت یبو 

ی مسئوالنه  اوهیشها به  زیست: فعالیت سازمان  محیط.  5

 و  زیست؛ نسبت به محیط 

قانونی    اخالق.  6 و  اخالقی  رفتار    وسیلۀ بهسازمانی: 

 ها. مدیریت و کارکنان سازمان

دولت   یهاسازمان خدمات    ۀارائ  ۀیف وظ   یبخش 

  ، یاپو  یطبا مح   که  است  یدر حال. این  را دارند  یعموم

محدود و  هستندبودجه    هاییتآشفته  فشار  مواجه   .

ا   ینوآور  یبرا بهبود عملکرد  برسازمان   ین و  آن ها را 
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به تا  است  روش داشته  ابزارهادنبال  و    یریتی مد  یها 

نیز  21)  باشند  یتررثؤم عملکرد  حسابرسی  اجرای   .)

و  افزایش    موجب تغییر    ، یگزارشگرمستندسازی 

مدیریت،برنامهردهای  راهب  و  کنترل   افزایش   ریزی 

مدیریت   و  در  تایجاد    ،خطرداخلی  غییراتی 

حسابرسی های  رویه تغییر  ،  استانداردهای 

های  یافتهافزایش    ،آموزش کارکنان  وسازی  هماهنگ

در و  در  ایجاد  نهایت    حسابرسی  زیادی  تغییرات 

سازمان و  استها  مدیریت  راستای    (.22)  شده  در 

عوامل    ییشناسا  حاضر  رسالت پژوهش ،  باالهای  مؤلفه

بهداشت،  در    ملکردع  یحسابرس  ۀکنندتبیین  وزارت 

 .است  درمان و آموزش پزشکی کشور

 

 پژوهش ۀپیشین

رویه بررسی  به  پژوهشی  در  حسابرسی  گلین  های 

نحو و  آنری کارگ به  ۀعملکرد  در  ی  کشور    6ها 

استرالیا،   کانادا،  سوئد نیوزیلندانگلستان،  و  آمریکا   ،

دادیافته   .پرداخت نشان  پژوهش  این  در    که  های 

اقتصادی    ۀزمینۀ صرف  عملکرد درانگلستان از حسابرسی  

کارایی   استفاده  اثر  زمینۀ   دراما    شده  استفادهو  بخشی 

  نیوزیلند اثربخشی در استرالیا و    شده است. حسابرسین

  ی نوع حسابرس  ن یا  تفاوت که  ن یبا ا  ؛است  کاربرد داشته

استرال دولت    ئتی ه  و  یریوز نخست  بخش به    ایدر 

  ی نوع حسابرس  ن یا  زی ن  نیوزیلنددر    .است  محدود شده

برنامهاثر  ی جاهب بر کفایت نظامبخشی  های  های واقعی 

است. شده  محدود  ادار  هرچند  عملیاتی  سوئد    ۀ در 

عهده ملی  و حسابرسی  مالی  حسابرسی  انجام  دار 

های  د این کشور استاندار  اما  حسابرسی اثربخشی است

های  یافته  ، ن یبنابرا  .را نداردمرتبط با حسابرسی عملکرد  

می نشان  پژوهش  که  این  مختلف  دهد  کشورهای 

شیوه به  را  عملکرد  متفاوتی  حسابرسی  اجرا  های 

 (. 23) اندکرده

پندلبر  پژوهش   جینتا  و  نشان  یجونز  که    نیز  داد 

تواند  یم   انگلستان  یعملکرد در بخش عموم یحسابرس

 :واقع شود دی مف ریدف زهدر تحقق دو 

 و   ؛یهای بخش عموم به سازمان  یبهبود اعتماد عموم.  1

ی  بخش عموم  تیریمد  یو اثربخش  ییکارآ  ش یافزا  .2

(24) . 

بخش    ریچبورن  عملکرد در  بررسی حسابرسی  به 

این پرداخت.    عمومی بین  پرسش   353منظور    به  نامه 

توزیع شدمؤسسات  حسابرسان   نروژ   .عالی حسابرسی 

پژوهش وی نشان داد که چالش اصلی در اجرای    نتایج

و  حسابرسان  متفاوت  دیدگاه  عملکرد،  حسابرسی 

از    هایشاخص  ۀدربارمدیران   که  است  ارزیابی 

 (.16)  شودها ناشی میکنترلی متفاوت شرکتهای  نظام

ایمانین  پژوهش  می  برندقتایج  که  نشان  دهد 

حسابرسی عملکرد در    روی  پیش های  چالش ترین  مهم

استفادهدستگاه ایران  دولتی  ازهای  مبنای    نکردن 

کافی این تعهدی،  در  مقررات  و  قوانین  حوزه،    نبودن 

ها  ها و ارزشریزی نامناسب، تضاد اولویتنظام بودجه

مجریان و  قانونگذاران  نبود  بین  فرهنگ    نامور، 

  ن نبود  و  عمومی، کمبود نیروی متخصص  خواهیپاسخ

و  عملکرد  حسابرسی  برای  مناسب  استاندارد  و  معیار 

 .(25) قدرتمند است  و ای خصوصیای حرفهه تشکل

»  ،همکارانو    رونالد عنوان  با    راهبردهای پژوهشی 

  متحد   در ایاالت  عملکرد  حسابرسیدر حال ظهور برای  
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  ، یتأمین مال  ،آموزش  آنان« انجام دادند.  و کانادا  آمریکا

محل  یالتیا  ن یقوان استانداردها  ،یو  و    ی رهنمودها 

حسابرس  ت ی صالح   ،عملکرد  یحسابرس   ی کارکنان، 

از    ی دسترس  ، یداخل را  استقالل  و  اطالعات  به 

  ی حسابرس   ی اجرا  یبرا  زی برانگ چالش   یهاموضوع

 . (26) اندعملکرد عنوان کرده

دیتمار پژوهشی با عنوان اجرای حسابرسی عملکرد  

چشم زیستبا  مطالعانداز  داد.  انجام  وی    ۀ محیطی 

اطالعات  به از  استفاده  با  و  مستندسازی  روش 

بخش    در  با نهادهای عالی حسابرسی  مرتبط  ایکتابخانه

آلمان   یافته  .بودعمومی  وی    پژوهشیهای  طبق 

دستگاهمؤلفه در  اثربخشی  و  کارایی  دولتی  های  های 

دو    این   رایز  ؛ترنداقتصادی مهم  ۀکشور آلمان از صرف

 (.27) شوداقتصادی می ۀ مؤلفه سبب ایجاد صرف

همکاران    و  مطالعه   رادال  تأثیر  در  حسابرسی  ای 

در   دولتی سازمان عملکرد  بخش  را    کشور   های  استونی 

کردند  نتایج بررسی  طبق  حسابرسی  بازرسان    ، پژوهش   . 

ی اگر  حت   ؛ کنند ی م مفید قلمداد    ی ابزار ان  و عن عملکرد را به 

منجر  ها و عملیات سازمانی  ای در سیاست به تغییرات ویژه 

میان ا رابطه گونه  هیچ   ها آن نشود.   بهبود  پاسخ   ی  و  گویی 

 (. 6حسابرسی عملکرد مشاهده نکردند ) در  عملیات  

همکاران  و  و    لوک  ضرورت  بررسی  با  پژوهشی 

مالزی   عمومی  بخش  در  عملکرد  حسابرسی  اهمیت 

دادند.   این   هاآنانجام  مؤلف   به  که  رسیدند    ۀ نتیجه 

به عملکرد  اثربخشی  حسابرسی  رکن  مؤثرترین  عنوان 

بهمی نقش  نهادینه   سزایی تواند  بخش    آنشدن  در  در 

ایفا   مسئولیتکندعمومی  حس  تقویت  و .  پذیری 

اجرای  در  مؤثر  عوامل  جمله  از  نیز  کاری  وجدان 

 (. 28) آیدحسابرسی عملکرد به حساب می

پژوهشی با عنوان مدیریت دولتی   ،و همکاران  پارکر

عملکرد در بخش عمومی    گرفتن حسابرسینوین و اوج

به روش مصاحبه    پژوهش  های استرالیا انجام دادند. یافته 

  ها دوران  ۀهمعملکرد در    یحسابرس   گرچها  کهنشان داد  

است  رشدروبه   ی هادوره  در  آن  رشد  زانی م  اما  بوده 

که    هاافتهی  ،نی همچن  .است  متفاوت  مختلف داد  نشان 

  با   ینظارت  ینهادها  ۀابطرعملکرد سبب بهبود    یحسابرس

 (.29) است بوده پارلمان

مقاله  در  همکاران  و  بررس  یاناث    ی حسابرس   یبه 

بهداشت وزارت  در    ی ها ئتی ه و    نیوزیلند   عملکرد 

وزارتخانه پرداختند. حسابرسان عملکرد بر    نیبا ا  مرتبط

در انتخاب   یحسابرسان بخش عموم که  ندبود باور ن یا

برا نفوذ    دیبا  ،یحسابرس  یموضوعات  از  مستقل 

  ی اخالق  تی مشروع  برنامه  ن ی ا  .کننداشخاص ثالث عمل  

عموم در    یحسابرسان  پاسخ  رابطه را  نقش    یی گوبا 

با  ن یع  در  ؛بردیم  باال  هاآن  یعموم بخش  از    دیحال 

شونده گروه   و  حسابرسی  نظیر  فعاالن  های  سایر 

جامع    یهاشاخص  ن ییتع   یبرا  بخش سالمت  ایمشاوره

 .(30) کنند افتیدر  ییهاعملکرد مشاوره یحسابرس

و   بررسی    محمدیانمهدوی  به  پژوهشی  در 

اجرای حسابرسی عملکرد در دستگاه چالش  های  های 

ها نشان داد  پژوهش آن  اجرایی کشور پرداختند. نتایج

با یکدیگر   کننده های مشارکتگروه  نگرش   اگرچه که  

است صالحیت    اما  متفاوت  نداشتن  چون  عواملی 

مشخصحرفه الزم،  دامن ای    و   رسیدگی  ۀنبودن 

شاخص تعیین  گزارش  نشدن  برای  ارزیابی  های 

در    آنهایی را برای اجرای  حسابرسی عملکرد چالش 
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 .(31های اجرایی ایجاد کرده است )دستگاه 

  حاکی از   انیجبار  دوست باباجانی و  نتایج پژوهش   

به  که  است  و  آن  ساختاری  رفتاری،  عوامل  ترتیب 

استقرار نظام حسابرسی   عنوان عوامل مؤثر برای بهزمینه

 (.32)است عملکرد در کشور 

اسکندری و کردبچه به تبیین نیاز به استانداردهای   

دستگاه در  مدیریت  عملکرد  اجرایی  حسابرسی  های 

آنان  جینتا  پرداختند. داد  پژوهش    ی که حسابرس  نشان 

به حل    ت،یریمثبت مد  ی هاجنبه  ت یعملکرد ضمن تقو

مؤسسات    ۀادار  تی فی غلبه بر مشکالت و بهبود ک  ،مسائل

 .(33) شودیممنجر 

همکار  و  هدف    ، انباباجانی  با    ۀ ارائ پژوهشی 

برایالگو حسابرس  یی  نظام  در    ،عملکرد  یاستقرار 

  عد بُ  جینتا  طبق.  ایران انجام دادندی  بخش عموم  نهادهای 

مجلس    ندگانینما  تی حما  ۀمؤلف  و   یساز فرهنگ

در    و   وزن  ن ی شتری ب  یاسالم   یشورا را    با   رابطهاجماع 

  ۀ افزود  ارزش  ش یعملکرد و افزا  یحسابرس  ۀن یبه  یاجرا

  (.19) دآن دار

بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت    گرد و همکاران به

با   کشور  محاسبات  دیوان  در  عملکرد  حسابرسی 

انجام پژوهش در    ها آن.  پرداختند  ی فاز  کردیرو برای 

نفر از خبرگان دولت، مجلس شورای    20مراحل دلفی  

ی  ها. یافتهکردندانتخاب    را   محاسبات اسالمی و دیوان  

آنان که    پژوهش  داد  موفقیت    26نشان  بر  مؤثر  عامل 

وجود   کشور  محاسبات  دیوان  در  عملکرد  حسابرسی 

به باید  کشور  محاسبات  دیوان  عالیدارد.  ترین  عنوان 

ثر بر موفقیت  ؤبا توجه به عوامل م  ،ی مالیمرجع نظارت

این نوع حسابرسی    ۀحسابرسی عملکرد در بهبود و توسع

 (. 1) گام بردارد

 

   پژوهش  آماری ۀجامع
سازمان حسابرسان    از  پژوهش   این   آماری  ۀجامع

محاسبات   دیوان  حسابرسان  حسابرسان،  و  حسابرسی، 

و   بهداشت، درمان  مالی وزارت  مدیران  و  حسابداران 

بین  شده استتشکیل    آموزش پزشکی کشور این  . از 

 10 ، برفی ۀ از نوع گلول هدفمند  یری گ نمونهروش  برای

خبره   شدند  نفر  تجربانتخاب  حرفه  ۀکه  در  کار  ای 

کشور  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،    وزارت 

مورد بحث درگیر باشند،  مسئلۀ  با    باید. خبرگان  ندداشت

از   مداوم  انگیزه    مسئله اطالعات  دارای  باشند،  داشته 

که  یند دلفی باشند و احساس کنند آبرای شرکت در فر

برای   گروهی  توافق  از  حاصل    نیز   هاآناطالعات 

اساس    این مطالعه بر  بنابراین،  (.34)  بود  خواهدارزشمند  

نظر    10دیدگاه   از  است.  شده  انجام  خبرگان  از  نفر 

  2  ، . از نظر سنیاستنفر نیز زن    1نفر مرد و    9جنسیت  

نفر    2سال و    40تا    35نفر بین    6سال ،    35تر از  نفر کم 

نفر دکتری    3. از نظر تحصیالت،  استسال    40نیز باالی  

تا    10نفر بین    8نهایت    . در داردارشد  نفر کارشناسی  7و  

 .دندار ۀ کارسال سابق  15نفر نیز باالی  2سال و  15

 

 روش پژوهش

 

ح  پژوهش   ن یا کاربرد  ثی از  هدف،   نوعاز    و  ینوع 

اطالعات    یگردآوربرای  است.    ی ف یتوص  ،اجرا  ۀنحو

  ی مفهوم  الگوی  لی تشک  یو در راستا  ینظر  یمبانای  بر

علم  ن یتردیجد  از به  های  کتاب   ،یمقاالت  مربوط 
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با خبرگان  حسابرسی عملکرد  .شداستفاده    و مصاحبه 

ی عملکرد  آشنایی و کسب آگاهی از حسابرس منظوربه

کشور پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،   و  وزارت 

متغیرها سازمان  حسابرسان    ازنفر    10با    تشخیص 

محاسبات   دیوان  حسابرسان  حسابرسان،  و  حسابرسی، 

و   بهداشت، درمان  مالی وزارت  مدیران  و  حسابداران 

کشور پزشکی  از    .شد  مصاحبه   آموزش  حاصل  نتایج 

کیفی   محتوای  انجام شدهمصاحبهدر  تحلیل  در    ،های 

 قالب کدگذاری اولیه و ثانویه ارائه شده است.

 

   اولیه  کدگذاری

پژوهش    ۀمصاحب  هایلؤاس  ۀدر گام نخست با ارائ

جد روشوندهمصاحبه  یهازمینه  هایلوو  با    کرد یها 

ز  ، یف یک   پژوهش   روش متون    یادیتعداد  از  شاخص 

   .شداستخراج  کرشدهذ

  شده   ارائه  1  ۀشمار  جدول  درمصاحبه    هایلسؤا

 .است

استخراجگزیده مفاهیم  از  با  هایی  مشترک  شدۀ 

 به شرح زیر است: شوندگانمصاحبه

معیار اندازه صرفۀ  گیری  و  اثربخشی  کارایی،  های 

عملکرد   چگونگی  مورد  در  شواهد  اقتصادی،کسب 

به حسابرسی،  مورد  در  کارواحد  تعهدی  مبنای  گیری 

عمومی،   بخش  حسابرسی  اهمیت  حسابداری، 

، ایفای  یزریبودجهگیری از اطالعات عملکرد در  بهره

پاسخ توسعهمسئولیت  حسابرسی،  گویی،  نوع  یافتن 

عنوان ابزاری در راستای ارزیابی  حسابرسی عملکرد به

های عمدۀ حسابرسی  ، چالش مدیریتکرد دولت و  کار

تقویت  و  عملکرد  عملکرد  حسابرسی  الگوی  کردن 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور. 

 

 کدگذاری ثانویه )محوری( 
داده تحلیل  در  از  پژوهش  کیفی    لۀ مرحهای 

،  هشدحاصل اولیۀ  و  مفهومی  ای  هکد  از  کدگذاری باز

  کدهای   فحذ  و  کدها  ین ا  مطابقت  و  سیربراز    پس 

استادان  با نظر  .  آمد  دست  به  کمشتر  کدهای  ی ارتکر

  های داده  تحلیل  و  ینظر  یمبان   ۀمطالع  ،نکارشناسا  و

  37و    یاصل   ۀزمین  14عد،  بُ  5حاضر تعداد    هش وپژ  کیفی

،  یکدگذار از مرحله نیا. در آمد دست به یفرع ۀزمین

شد  یفرع  و  یاصل  یهازمینه مشخص    که   پژوهش 

نرم  یهاشاخص از  استفاده  با  فزار  امذکور 

تدوشدخراج  است   2018  ۀ نسخای  دیکیومکس  با    نی. 

  نامه استخراج شده، پرسش   ۀزمین   37  اساس  بر  هاییالسؤ

از    نفر  10به    ییمحتوا  ییروا  یابیارز  یبرا  و  ن یتدو

یید  أنامه را تش اتفاق پرسبه  کهداده شد    یانتخاب   خبرگان

نامه  و پایایی پرسش  گراهمنتایج بررسی روایی  . کردند

. آمده است 2 ۀشمار در جدول

 

 مصاحبه  یهاسؤال : 1جدول 

 .کنیدابتدا تعریف خود از حسابرسی عملکرد را بیان 

 ؟ کدام استایران   وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشورحسابرسی عملکرد  برمؤثر های لفهؤم به نظر شما

 .ایران توضیح دهید  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشوربرسی عملکرد  حسا  برثیرگذار  أهای تخصوص شاخص   در

 ؟ کنیدمی ایران را چگونه ارزیابی  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشورحسابرسی عملکرد وضعیت شما 
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 پژوهشهای روایی و پایایی سازه :2جدول 

تعداد   های اصلی سازه

 گویه 

متوسط واریانس  

 استخراج شده

پایایی 

 ترکيبی 

آلفای 

 کرونباخ

 852/0 944/0 549/0 14 هازیرساخت

 768/0 905/0 577/0 7 های ارزیابیشناسایی و معرفی مقیاس

 721/0 854/0 593/0 4 سازی فرهنگ

 735/0 870/0 573/0 6 مین نیروی انسانی متخصصأت

 724/0 838/0 564/0 6 بهبود عملکرد 

 

متوسط    شاخصمقدار    2  ۀ شمار  جدول  طبق چون  

شده    انس یوار  5/0  ی باالها  سازه  همۀبرای  استخراج 

وجود دارد. میزان آلفای    گراهم  یی روا  پس   است   بوده

پایایی ترکیبی    7/0تر از  نیز بزرگها  زمینهکرونباخ و 

  است.   شده  یابیمطلوب ارز  ز ی ننامه  پرسش پایایی  و  بوده  

مربوط به ابعاد  یها شاخص کردنییو نها ش یپاال یبرا

 3.  شداستفاده    یفازی دلف   فن از    عملکرد  یحسابرس

ب  یدلف  روش  یاصل  یژگیو ،  هاسؤال  به   طرفانهیپاسخ 

ارسال   دفعات  در  هاسؤالتکرار    از   بازخورد  افتیو 

تجز  هاآن به  آ  لی تحل  و  هیو  پاسخ  از    ی هاسؤالماری 

های ذهنی افراد خبره داده  این روش. در  است  گروهی

  این روش به اجماع در   وعینی تبدیل   اًهای تقریب هبه داد

منجرتصمیم افراد    .شودمی  گیری  از  اگرچه  خبره 

استفاده    ها سهیمقا  یخود برا  یذهن  ییو توانا  یستگ یشا

امکان    افراد  نظر  یسازیکم  یسنت   ندیفرا  اما  کنندیم

  روش   .طور کامل ندارده را ب  یانعکاس سبک تفکر انسان

سازگاری   مبهم    یترشی بفازی  و  زبانی  توضیحات  با 

بینی  فازی به پیش   ۀ مجموعانسانی دارد و بهتر است با  

 فرایندمراحل    (.35)  گیری پرداختو تصمیم  درازمدت

 (: 36)است فازی به شرح زیر روش دلفی

.  2  ؛هاآن  یبرا  مسئله  حیخبرگان و تشر  انتخاب  .1

 نظرها  افتیدر.  3  ؛خبرگان  به  ارسال  و  نامهپرسش   ۀی ته 

  ا یآ.  4  ؛ توافق زانی م  یر ی گاندازه  یبرا  ی فاز محاسبات  و

  در   نامهپرسش   تکرار)  است؟  انجام شده  یدرست به  اجماع

  ی ها شاخص یی شناسا. 5 ؛ و(اجماع دنشدنیی تأ  صورت

   ها.آن تی با توجه به اهم اصلی

سازی دیدگاه خبرگان از در این مطالعه برای فازی

فاز های  روش  ،البته  ؛استشده  استفاده    یمثلث  یاعداد 

که کاربرد  فازی ارائه شدهدیگری نیز برای روش دلفی

روش    نسبت ها  آن است  ترکمبسیار    مزبوربه    . بوده 

همکاران و  دلفی  چانگ  روش  عناوین  دو  با  فازی 

فازی از طریق یکپارچگی  کم و دلفی - فازی بیش دلفی

بازهها  آن   .اندپیشنهاد کردهفازی   بهاز ارزش  همراه  ای 

جست روش  و  فازی  بهره  وآمار  گرادیان  شیب  جوی 

  اند فازی ارائه کردهبرده و روش جدیدی را برای دلفی

(37).  

را    یمثلث   یفازاعداد  توان تجمیع میانگین  می  معموالً

قطعی    وسیلۀبه مقدار  کرد  یک  بهترین  خالصه  که 

زدایی از روش  برای فازی  موارد   شتر ی در ب است.    میانگین 

 شود: زیر استفاده می ۀساد
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xm           1ۀ رابط
1 =

L+M+U

3
 

روش از  دیگر  فازییکی  برای  ساده  زدایی  های 

 صورت زیر است:به یمثلث  یاعداد فاز میانگین 

 2 ۀرابط
Fave = (L, M, U) 

xm
1 =

L+M+U

3
; xm

2 =
L+2M+U

4
;  xm

3 =
L+4M+U

6
  

Crisp number =  Z ∗ 
=  max (xmax

1 , xmax
2 , xmax

3 ) 
 

𝑥𝑚𝑎𝑥مقادیر  
𝑖  و همواره    ندارد  هم   تفاوت چندانی با

میانگین حاصل    M. منظور از  است  Mعددی نزدیک به  

محتمل   مقادیر  تجمیع  مثلثی    ،mاز  فازی  اعداد  از 

است بزرگ  ن ی ا  وجود  با  ؛مختلف  قطعی  ترین  مقدار 

𝑥𝑚𝑎𝑥
𝑖  میمحاسبه گرفته  نظر  در  این    .شودشده  در 

صورت  زدایی از روش مرکز سطح بهمطالعه برای فازی

 شود:زیر استفاده می

 3 ۀرابط

DFij =
[(uij − lij) + (mij − lij)]

3
+ lij 

 

فازی مقدار  بزرگزدایی اگر  از  شده  باشد،   7/0تر 

قبول است و هر شاخصی که   امتیاز کمتر داشته  مورد 

 (.34) شود پذیرفته نمیباشد، 

 
 ها یافته

 

تب ع در    یحسابرس   ۀکنندنی یوامل  وزارت  عملکرد 
 ران یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور

  ۀ مطالع   ۀل مرحهای کیفی پژوهش در  از تحلیل داده

مصاحبه و  نظری  مطابقت  مبانی  و  بررسی  از  پس   ،

  14عد،  بُ  5  تعداد  برنامه  ان کارشناسو    استادان  نظرهای

  خبرگان  یخواه نظر یبرا یفرع  ۀزمین 37اصلی و  ۀزمین

ادامه    .شد  استخراج  3  ۀشمار  جدول  شرح  به به  در 

 شود.پرداخته میوامل ع تشریح این 

 
   هارساخت یز

اجرا   وان ی د  با  که    عملکرد   ی حسابرس   ی محاسبات 

تأم ه ب   ی طوالن   فرایندی  ن   ن ی لحاظ    ی انسان   ی رو ی و آموزش 

ته  سنجش    ی ها شاخص   ، استانداردها   یۀ متخصص، 

ساختا  اصالحات  و  الزم    دارد   ی ر عملکرد  را  اقدامات 

خود    گاه ی نقش و جا   ن ی تعادل و توازن ب   ی منظور برقرار به 

  یها رساخت ی وجود ز   به گونه اقدامات  ن ی . ا آورد   عمل   ه ب 

ا   ازمند ی ن   ی ت ی بااهم  وجود    شامل   ها رساخت ی ز   ن ی است. 

الزام   ن ی قوان  و فرهنگ    ی آور و مناسب، آگاه و مقررات 

  یی،های اجرا دستگاه   ران ی مد   ن ی در ب   ی ات ی گویی عمل پاسخ 

  ۀ مناسب سامان   ی ات ی عمل   ی ، گزارشگر ی ات ی عمل   ی ز ی ر بودجه 

  مطابق با  که بوده    گر ی و موارد د  بخش عمومی  ی حسابدار 

می   ۀ تجرب  کشورها  فراهم اغلب  از  پس  بستر    کردن توان 

 (.  38کرد ) اقدام    ی نوع حسابرس   ن ی ا   ی الزم برا 

حسابداری  استقرار تعهدی    در   ها نگرش   :مبنای 

عموم هز  یبخش    ی ات ی عمل  یزیربودجه و   یابینهیبه 

حسابرسی   (.39)  است  یفی ضع   یهانگرش   اجرای 

  ، یزیربرنامه  برایمناسب    ساختار   استقراربه    عملکرد

است    ازمندی ن  مربوطاطالعات    انیو جر  اتی کنترل عمل

  تعهدی مبتنی بر جریان   حسابداریساختار نظام    ؛(40)

( است  اقتصادی  دستگاه 41منابع  از  بسیاری  های  (. 

رزیابی  ا  که   یحال  در  ؛(42)  دننداراجرایی این ساختار را  

سازمان   یک  عملکرد  دورصحیح  یک  زمانی    ۀدر 

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

ت 
زیرساخ

 ها 

 حسابداری  تعهدی مبنای استقرار
 یزیربودجه گیری از اطالعات عملکردی دربهره  .1
 کارگیری مبنای تعهدی در حسابداری هب .2

 استانداردها قوانین، مقررات و 

 حسابرسی عملکرد در کنار حسابرسی رعایت و مالیکردن الزامی .3

 نظارت بر بودجه  ۀحسابرسی عملکرد در مرحل ۀروی کردنمشخص .4

 انجام اصالحات الزم در قانون خدمات کشوری .5
 تعیین استانداردها در راستای بهبود کیفیت کار .6
 فعالیت دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی  چارچوبتعیین  .7

 عملیاتی  یزیربودجه
 عملیاتی  یزیربودجه روز در افزارهای پیشرفته و بهاستفاده از نرم .8
 ی زیربودجهاستفاده از مبنای تعهدی در  .9

 نظام ارزیابی عملکرد 

 

 و اهداف سازمانها راهبردتدوین شفاف  .10
 های عملکرد شاخص ۀشناسایی و توسع .11
 صورت ادواری بازنگری و اصالح نظام ارزیابی عملکرد به  .12

 استفاده از نیروی انسانی ماهر و کارآمد
 کارآمد  و ماهر یانسان  یرویشدن استخدام نالزامی .13
 کارآمد و  ماهر ی انسان یرویاستخدام ن  ندیفرا  نیتدو .14

شناسا
یی
 

و معرف 
 ی

یمق
س

ا
ها 

  ی
ارز

ابی
 ی

 های کاراییشناسایی مقیاس

 

 ها ها و ستانده داده  کردنمشخص .15

 یی کارا یاستانداردها نییتع .16

 های اثربخشی شناسایی مقیاس

 عملکرد اصلیهای شناسایی شاخص .17

 ها تعیین میزان تحقق اهداف و آرمان .18

 شدهنییتعشی پ با اهداف از نتایج ۀمقایس .19

 اقتصادی  ۀهای صرف شناسایی مقیاس
 تعیین نوع و میزان منابع مورد نیاز  .20

 منابع مورد نیاز  ۀتعیین هزین .21

گ
فرهن

ساز
ک اهمیت وجود حسابرسی عملکرد در در ی 

 سازمان

 یید کارکرد حسابرسی عملکردأدرک و ت  .22
 گویی ترویج فرهنگ پاسخ .23

های  پذیرش عمومی لزوم توجه به شاخص
 محیطی زیست

 سالمت  هایتعیین شاخص .24

 های حفظ محیط زیستتعیین برنامه .25

أت
ص 

ص
ی انسانی متخ

مین نیرو
 

 کارکنانآموزش 

 مهارت مدیران، حسابداران و حسابرسان  و  دانش سطح  یارتقا .26
 آموزش بهینه در راستای حسابرسی عملکرد .27
 کارکنانمنفعت آموزش /هزینه ۀمقایس .28
 وزارتخانه  وسیلۀبه  الزم بر مبنای استانداردهای حسابرسی عملکرد هایآموزش ۀارائ .29

استفاده از کارشناسان و متخصصان خارج  
 از سازمان

 المللی ای بینهای حرفهبرگزاری دوره  .30
 آموزش   بخش  استفاده از کارشناسان و متخصصان خارج از سازمان در .31

بهبود عملکرد 
 بهبود کیفیت  

 ها بهینه از منابع و فرصت ۀ استفاد .32

 مخارج  کاهش .33

 دار اعتبارات مصرف بهینه و هدف .34

 گیری تسهیل در تصمیم

 گیرندهای تصمیمگیری مراجع حرفهتسهیل در تصمیم .35

 گیری مدیران سازمانتسهیل در تصمیم .36

 گویی عمومی پاسخ .37
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طریق   از    حسابداری   تعهدی  مبنای  سازیپیادهفقط 

  از   ،یدولت  یهاسازمان  گذشته  در.  است  ریپذامکان

هز  ی برا  ینقد  ی مبنا و  درآمدها  استفاده    هانهیثبت 

و وضعیت  کردندمی عملیات  نتایج  این وضعیت،  در   .

به نم انعکا تی درسمالی  اطالعات    فتاییس  و 

جا  یحسابدار و  در    یواقع   گاهینقش  را    ند یفراخود 

به درکینم  دای پ  یری گمیتصم روش  .  نارسایی  علت 

مواز  ،ینقد و  ضوابط  طبق    ۀ شدهیتوص  ن یخوشبختانه 

مورد    یعنوان مبنابه  یتعهد   روش  قانونگذار،  ینهادها

  ی هاسازمان   عملیات مالی  یقبول در ثبت و گزارشگر

عموم  یدولت    ی حسابدار  در.  است  شده   هرفت یپذ  یو 

نتا  یاثربخش  بر  یتعهد   ران یمد  و  شده  دی تأک کار    جیو 

  ی ری کارگ هب.  اندمسئول  اتی عمل  کل  ی ابینهیهز  برابر  در

  شیافزا  بهدر بخش عمومی    مبنای تعهدی حسابداری

گویی دولت، مدیریت مالی بهتر و افزایش امکان  پاسخ

حوزه  ۀمقایس در  مدیریت  مختلف  عملکرد  منجر  های 

 شود. می

ماهیت بخش عمومی   :هااستاندارو    مقرراتقوانین،  

بر  می  ایجاب عالوه  عملکرد  حسابرسی  در  که  کند 

به یا  های  صورت  رسیدگی  ،  هاحسابصورتمالی 

مالیبر اساس    اظهارنظر   و   اصول و ضوابط حسابرسی 

اقتصادی، کارایی و اثربخشی نیز   ۀصرفرعایت  در مورد  

ضمن استفاده از  نیز حسابرسان ،  است الزم. شودالزامی 

زمینه در  متخصصان  ارزیابی  خدمات  به  مختلف  های 

 بپردازند  هاآن  و عملکردمدیریت  گیری  کیفیت تصمیم

نتیجه و  گیریو  برای  هاشنهادی پها  را  اصالحی خود  ی 

کنند  مدیریت  ترش ی بهرچه  بهبود   گزارشگری  .  ارائه 

بخش   که  می  تأمین هنگامی  عمومی  مطلوب  به  شود 

ها بر اساس بیان آشکار  نریزی و عملکرد سازمابرنامه

نتااهداف   انتظار    جیو  شودمورد  و  رسیدگی  بسترها   .

سازمانی الزامات حسابرسی عملکرد به دو گروه درون

برون میو  تفکیک  بخش  سازمانی  در  شود. 

بهترین  درون عملکرد  حسابرسی  انجام  برای  سازمانی 

حیط در  که  اختی   ۀمواردی  و  دیوان  وظایف  ارات 

مقررات   قوانین و  بود، اصالح  است  محاسبات خواهد 

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

باشندپاسخ پاسخ  ،گو  این  اساس  ابزار  بر  را  گویی 

را   مقررات  و  قوانین  و  کنند  فراهم  معتبر  اطالعات 

 .کننددرستی تدوین و اجرا  به

عملیاتی: بودجه  برون ریزی  بخش  به  در  سازمانی 

بودجه بهاجرای  عملیاتی    نیتریاصلعنوان  ریزی 

تبیین    رساختیز و  عملکرد    نیبمایفرابطۀ  حسابرسی 

الزامات بودجه  بهراشاره شده است.    ۀ مثابیزی عملیاتی 

نظر  در  عملکرد  حسابرسی  اجرای  مناسب  بسترهای 

  عنوان به  عملکرد  ی مبنا  بر  یزیربودجهشود.  گرفته می

  منابع مورد   ن ی و تخم   یعملکرد نهاد   یهاشاخص  ن یتدو

دست  یبرا  ازی ن و  انتخاب  ی ابی حفظ  عملکرد    ی به سطوح 

که پیرامون سطوح تأمین  هایی  تصمیم.  شودمی  فیتعر

اتخاذ   است  شودمیمالی  ممکن  به    هدف با،  پاداش 

  (.44عملکرد باال و تنبیه عملکرد ناکافی باشد )

هر حسابرسی وجود    ازی نش یپ نظام ارزیابی عملکرد:

تی رسیدگی شامل  سن تعدادی معیار است. در حسابرسی  

تطبیق رویدادهای مالی مشخص با قوانین و مقررات و  

مربوط   نسبت  ارها ی مع  ن ی ا.  استاستانداردهای    بسته   به 

آن    یاعمده  بخش   و  بوده   چون   یموارد  ۀلی وس  به از 

قب  هموضوع   ن یقوان تشک   لی از  مورد    لی قانون  واحد 
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  است.   شده  ن ییتع   یحسابدار  یاستانداردها   و  یدگی رس

کامل  هرچند   حسابداری    اما   نیستاستانداردهای 

  لکن  ؛شودای دیده نمیهای عمدهن چالش در آ  معموالً

در حسابرسی عملکرد تعیین معیارها اغلب بازتر است و  

دالیل به(.  45) کندمیانتخاب  آن را  حسابرس    معموالً

  معیارهایی   حسابرسی عملکرد معموالً  ۀمتعدد، در حوز

که در مورد آن اجماع وجود داشته باشد  وجود ندارد  

پذیرفته افزون یا  باشد.  فعال بر شده  تنوع  و  تیآن  ها 

  . است  علت  بر  دیمز  یعموم   و  یدولت  بخش   در  اتی عمل

به حسابرسی عملکرد  برای اجرای    حسابرسان  ،ن یبنابرا

  .نیاز دارندتعیین معیار 

 

 ارزیابی  هایشناسایی و معرفی مقیاس

هر نوع رسیدگی باید بر اساس معیاری    ، بدیهی است

ها  ناکارآمدی رسیدگی  ۀمنزلبهمعیار    ن . نبودانجام شود

  ابتدا  عملکرد  حسابرسیاهداف  .  (20)  بود خواهد

  اقتصادی   ۀصرف و راییکا برای   هاییفرصت  تعیین 

  این  ه ک بوده  عملیات  در  اثربخشی بهبود  و بیشتر

  ارتقا   تواندمی  سازمان اهداف  با مرتبط موارد اب اهداف

انگلیس این سه مؤلفه را    کشور   بد. دیوان محاسباتیا

 کند:صورت زیر تعریف میبه

کمینه  ۀصرف تماماقتصادی:  بهای  منابع   ۀشدکردن 

نظر مورد  کیفیت  به  توجه  با  مصرفی  یا  نیاز   مورد 

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

  ممکن  ۀثابت با حداقل نهاد  ۀثابت یا ستاند  ۀنهادمیزان  

نتایج مورد نظر و    ۀ(؛ اثربخشی: مقایسمناسب)مصرف  

)مصرف    هاها یا سایر فعالیتها، برنامهنتایج واقعی پروژه

 .(19) هوشمندانه(

 سازی  فرهنگ
  شی افزانیز  و    عیو تحوالت سر  رات یی با توجه به تغ

قابل و  سازمانشرکت  یرقابت  ی هاتی توان  و  ی  هاها 

سازمان    یکار  یاجزا  عملکرد   تی مطلوب  زانی م،  امروزی

بهی و مجموع آن م معتواند    ت ی سنجش موفق  اری عنوان 

ها  با استفاده از آن  رانی مد.  باشد  مهم  اری بس  رانیمد  یبرا

  ی راهبرد  ی هاموجود طرح  ت ی وضع  ی ابیتوانند به ارزیم

آن پرداخته و    یکار  یعملکرد اجزا  یسازمان و بررس

  کنند ها اقدام  آن  ییو کارآ  یارتقا و بهبود اثربخش   یبرا

و    تیمسئول  یهاحوزه  گسترش  یبرا  تقاضا(.  33)

  . است  افتهی  ش یافزاعملکرد    ی حسابرس  یدگی رس

ارز  یدگیرس  ۀدربار  زی ن  یابالقوه  یتقاضا   ر یسا  یابیو 

قب  از  و    ست یز طی مح حفظ    ،ی اخالق سازمان  ل ی موارد 

است  مطرح  یاجتماع  تیمسئول  یفایا ا(46)  شده   ن ی. 

مفاه  ازها ی ن است.   نفعانیذ  نظریۀ   میاز  شده  برگرفته 

حامیان  افراطی که    نفعانیذ   نظریۀترین  باورند  این  بر 

های آینده نیز  های جانوری و نسلزیست، گونه محیط 

ساختن راه، بهبود    .گنجانده شود  نفعانیذ  ۀباید در زمر

با    استممکن  بزرگ    یا کارخانه  جاد یا  ا ی  نقل  و  حمل

اقتصادی انجام شود    ۀرعایت کارایی، اثربخشی و صرف 

نامناسب   احتمالی  آثار  اجتماعی  ط ی محستیزاما  و  ی 

نسلف  نفعانیذ  انیبه ز  هاآن و   هایعلی و  بوده  بعدی 

را  گونه جانوری  و  گیاهی  خواهد  نیز  های    کرد نابود 

این    (.20) بُ  بابرنامه  این    پژوهش در  عد  تعریف 

کردپ  نمودسازی  فرهنگ خواهد  مؤ  یدا  دو  با   ۀلف که 

درک اهمیت حسابرسی عملکرد در سازمان و پذیرش 

به افزایش  محیطی  های زیستعمومی توجه به شاخص

 شود. میمنجر گویی پاسخ
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 مین نیروی انسانی متخصص أت
و    فردوسی   ، پژوهشی در   ناکافی  انسانی  نیروی 

نبود ت ی کفا ی ب  آگاهی    ن ،  نیاز،  هنگام  در  مناسب  مشاور 

مشخص   دولتمردان نداشتن   هدف و  از    را   ها نشدن 

داند.  ی اجرای حسابرسی عملکرد می رو   ش ی پ   های چالش 

گزارش   سازمان  در  عالی    ی الملل ن ی ب کنگرۀ  مؤسسات 

نیز به نقش آموزش و  میالدی    2003  حسابرسی در سال 

حسابرسی    بر نظارت   صحیح  اجرای  در  انسانی  نیروی 

عملکرد تأکید شده است. با توجه به اهمیت نیروی انسانی  

متخصص، یکی از ابعاد اصلی الگوی حسابرسی عملکرد  

نیروی انسانی تعیین شده است و تأکید بر آموزش  تأمین  

 (.  47)  است   ه زمین این  انسانی در    نیروی 
 

 بهبود عملکرد

مستق   ی کل  هدف   ی حسابرس  یرگذاری تأث  میو 

و   بهتر  کنترل  است  ۀنیبه  کردنهیهزعملکرد  .  سازمان 

  ی زیربرنامه  باال  ییکارا  به  دنی رس   یهاروش  از  یکی

منابع،   و    نقاط  ییشناسامناسب، کنترل  ضعف سازمان 

سازمان    یاثربخش عرض  و  طول  در  منابع  .  استبهتر 

  ی هاگزارش  و   اطالعات   ی توانمند  زانی م  از   ی آگاه

  قوت   و  ضعف  نقاط  ییشناسا  باعث  شدهارائه  یمال

به  رانیمد  ،ن یبنابرا  شود.می  سازمان انواع    یری کارگبا 

  حسابان یذ  یمال  یهاگزارش  و  یحسابرس  یهاروش

اندازه    هاگزارش  تی مطلوب آن  تا  میرا  که    دن دهارتقا 

  ۀ ندیبا آ  رابطهمهم را در    یهامی از تصم   یاری بس  توانیم

عملکرد    یحسابرس  یاجرا .کرد  اتخاذ  یراحتسازمان به

ارتقا و   و  یدولت   یهاش بخ   یوربهره  یباعث  بهبود 

  ه، یسرما  ،ی ساختار  منابع  یب یترک  یهاشاخص  ۀتوسع 

انسان   یت یریمد  یهانظام منابع    . (48) است  شده  یو 

حسابداری استقرار    ،ن یهمچن تعهدی  بهبود    بر  مبنای 

تصم تصمهب  ،رانیمد  یری گمیعملکرد  ابعاد    های می جز 

 .(49) است مؤثر  یت یریو مد یمال ییگوپاسخ

 

 های حسابرسی عملکرد اعتبارسنجی شاخص
شاخص ب  شناسایی  و  اعتبارسنجی  از  رای  نهایی  های 

سازی دیدگاه  سنتی کمی فرایند  .  شد استفاده   روش دلفی 

  طورکامل ه ب  را  انسان  تفکر  سبک  انعکاس  امکان  افراد، 

  با ی شتر ی ب  ی سازگار   ، ی فاز  روش   از  استفاده .  ندارد 

  یها ه مجموع   با  . دارد  ی انسان  مبهم   و   ی زبان  حات ی توض 

  در  ی بهتر  ی ر ی گ م ی تصم  و  درازمدت   ی ن ی ب ش ی پ  به   ی فاز 

  ی حاصل از اجرا   ج ی نتا   (. 37)  توان رسید می  ی واقع  ی ا ی دن 

دلف   های ه حل مر  دوم  از   ی فاز   ی اول و  استفاده    7  ف ی ط   با 

خبرگان    ی ساز ی فاز   برای   ی فاز   ای درجه  در  نظر 

 . ارائه شده است   5و    4های  ه شمار   های جدول 
 

 

 هاشاخص  یگذاردر ارزش یفاز ۀدرج 7 في: ط4جدول 
 مقياس عدد فازی  مقدار فازی  متغير زبانی 

 (1/0 ,0 ,0) 1̃ اهمیت کامالً بی
 ( 3/0 ,1/0 ,0) 2̃ اهمیت خیلی بی

 ( 5/0 ,3/0 ,1/0) 3̃ اهمیت بی

 ( 0/ 75 ,5/0 ,3/0) 4̃ متوسط 
 ( 0/ 9 ,75/0 ,5/0) 5̃ بااهمیت 

 ( 1 ,9/0 ,75/0) 6̃ بااهمیت  یلیخ
 (1 ,1 ,9/0) 7̃ بااهمیت  کامالً



 روشنک براتی، دکتر عطاءالل محمدی ملقرنی و دکتر ایرج نوروش       

 15    1400بهار و تابستان ، 25، پیاپی اول ، شماره دهم مجله حسابداری سالمت، سال 

 هاگری شاخصغربالفازی و دلفی مراحلنتایج حاصل از  :5جدول 

 ميانگين فازی  هاشاخص
مقدار  
 قطعی 

  ۀ نتيج
 1 ۀ مرحل

 ميانگين فازی 
مقدار  
 قطعی 

  ۀ نتيج
 2 ۀ مرحل

 نتيجه اختالف

 توافق  033/0 پذیرش 794/0 ( 9/0,668/0,814/0) رشیپذ  827/0 ( 935/0,69/0,855/0) 1شاخص 

 توافق  028/0 پذیرش 805/0 ( 905/0,686/0,823/0) پذیرش 777/0 ( 87/0,645/0,815/0) 2شاخص 

 توافق  041/0 پذیرش 744/0 ( 859/0,595/0,777/0) پذیرش 703/0 ( 87/0,525/0,715/0) 3شاخص 

 توافق  108/0 پذیرش 835/0 ( 941/0,705/0,859/0) پذیرش 727/0 ( 855/0,575/0,75/0) 4شاخص 

 توافق  159/0 پذیرش 914/0 ( 977/0,818/0,945/0) پذیرش 755/0 ( 855/0,62/0,79/0) 5شاخص 

 توافق  041/0 پذیرش 855/0 ( 95/0,732/0,882/0) پذیرش 813/0 ( 92/0,675/0,845/0) 6شاخص 

 توافق  023/0 پذیرش 932/0 ( 977/0,855/0,964/0) پذیرش 908/0 ( 965/0,815/0,945/0) 7شاخص 

 توافق  055/0 پذیرش 921/0 ( 982/0,832/0,95/0) پذیرش 867/0 ( 955/0,745/0,9/0) 8شاخص 

 توافق  131/0 پذیرش 911/0 ( 982/0,809/0,941/0) پذیرش 78/0 ( 885/0,635/0,82/0) 9شاخص 

 توافق  155/0 پذیرش 712/0 ( 827/0,573/0,736/0) پذیرش 867/0 ( 955/0,745/0,9/0) 10شاخص 

 توافق  033/0 پذیرش 853/0 ( 955/0,723/0,882/0) پذیرش 82/0 ( 875/0,715/0,87/0) 11شاخص 

 توافق  009/0 پذیرش 789/0 ( 932/0,623/0,814/0) پذیرش 798/0 ( 92/0,655/0,82/0) 12شاخص 

 توافق  156/0 پذیرش 924/0 ( 968/0,845/0,959/0) پذیرش 768/0 ( 87/0,63/0,805/0) 13شاخص 

 توافق  006/0 پذیرش 845/0 ( 945/0,723/0,868/0) پذیرش 852/0 ( 945/0,73/0,88/0) 14شاخص 

 توافق  147/0 پذیرش 791/0 ( 882/0,677/0,814/0) پذیرش 938/0 ( 99/0,855/0,96/0) 15شاخص 

 توافق  102/0 پذیرش 895/0 ( 959/0,805/0,923/0) پذیرش 793/0 ( 93/0,64/0,81/0) 16شاخص 

 توافق  034/0 پذیرش 870/0 ( 959/0,755/0,895/0) پذیرش 903/0 ( 975/0,8/0,935/0) 17شاخص 

 توافق  026/0 پذیرش 939/0 ( 977/0,868/0,973/0) پذیرش 913/0 ( 98/0,815/0,945/0) 18شاخص 

 توافق  01/0 پذیرش 853/0 ( 941/0,727/0,891/0) پذیرش 863/0 ( 94/0,755/0,895/0) 19شاخص 

 توافق  045/0 پذیرش 885/0 ( 968/0,777/0,909/0) پذیرش 93/0 ( 99/0,84/0,96/0) 20شاخص 

 توافق  102/0 پذیرش 847/0 ( 95/0,718/0,873/0) پذیرش 745/0 ( 82/0,63/0,785/0) 21شاخص 

 توافق  111/0 پذیرش 827/0 ( 95/0,682/0,85/0) پذیرش 938/0 ( 99/0,855/0,97/0) 22شاخص 

 توافق  081/0 پذیرش 788/0 ( 882/0,655/0,827/0) پذیرش 707/0 ( 86/0,533/0,73/0) 23شاخص 

 توافق  012/0 پذیرش 876/0 ( 968/0,755/0,905/0) پذیرش 863/0 ( 95/0,75/0,89/0) 24شاخص 

 توافق  13/0 پذیرش 952/0 ( 991/0,882/0,982/0) پذیرش 822/0 ( 93/0,685/0,85/0) 25شاخص 

 توافق  108/0 پذیرش 858/0 ( 945/0,741/0,886/0) پذیرش 75/0 ( 84/0,615/0,795/0) 26شاخص 

 توافق  145/0 پذیرش 755/0 ( 873/0,609/0,782/0) پذیرش 9/0 ( 965/0,8/0,935/0) 27شاخص 

 توافق  05/0 پذیرش 847/0 ( 95/0,718/0,873/0) پذیرش 797/0 ( 865/0,69/0,835/0) 28شاخص 

 رد -     رد 627/0 ( 775/0,46/0,645/0) 29شاخص 

 توافق  075/0 پذیرش 733/0 ( 873/0,582/0,745/0) پذیرش 808/0 ( 865/0,7/0,86/0) 30شاخص 

 توافق  107/0 پذیرش 788/0 ( 882/0,655/0,827/0) پذیرش 895/0 ( 975/0,785/0,925/0) 31شاخص 

 توافق  049/0 پذیرش 876/0 ( 968/0,755/0,905/0) پذیرش 827/0 ( 935/0,69/0,855/0) 32شاخص 

 رد -     رد 455/0 ( 62/0,285/0,46/0) 33شاخص 

 توافق  152/0 پذیرش 952/0 ( 991/0,882/0,982/0) پذیرش 8/0 ( 93/0,645/0,825/0) 34شاخص 

 توافق  158/0 پذیرش 898/0 ( 968/0,795/0,932/0) پذیرش 74/0 ( 87/0,59/0,76/0) 35شاخص 

 رد -     رد 4/0 ( 605/0,21/0,385/0) 36شاخص 

 توافق  099/0 پذیرش 755/0 ( 873/0,609/0,782/0) پذیرش 853/0 ( 89/0,76/0,91/0) 37شاخص 
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مرحلۀ   اجرای  از  کم   از ی امت   دارای   موارد   1با    0/ 7تر 

  29  ۀ شمار   ی ها شاخص   مرحله   ن ی . در ا است حذف شده  

در    ی حسابرس   ی ها آموزش   ۀ ارائ )  وزارت  عملکرد 

پزشکی کشور  آموزش  و  درمان    33  ۀ شمار   ، ( بهداشت، 

  ی ر ی گ م ی تصم   در   ل ی تسه )   36  ۀ و شمار   ( مخارج   کاهش ) 

تحل   ( سازمان   ران ی مد  شد.  برای    ی فاز ی دلف   ل ی حذف 

دوم ادامه پیدا کرد. در  مرحلۀ  مانده در  ی های باق شاخص 

خبره ارزیابی    10شاخص بر اساس دیدگاه   34  مرحله این  

امتیازات    که   ی صورت   در   . شد  و    ی ها مرحله میانگین  اول 

  ۀ اختالف بین دو مرحله از حد آستان   و مقایسه    هم   دوم با 

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

م  متوقف  نتایج    بر   . ( 50و    38)   شود ی نظرسنجی  اساس 

موارد    همۀ که در    شد مشخص    6  ۀ شمار   جدول مندرج در  

دلفی    مراحل توان  می   و   است   0/ 2تر از  اختالف کوچک 

برد.  پایان  به  تبب ع   را   عملکرد    ی حسابرس   ۀ کنند ن ی وامل 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش  در    ی فاز ی روش دلف به 

کشور  می   پزشکی  جدول را  در  مشاهده    6  ۀ شمار   توان 

 . کرد 

 
  

 در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور یفازیروش دلف عملکرد به یحسابرس ۀکنندنييوامل تبع: 6جدول 

 فرعی  ۀ زمين اصلی  ۀ زمين ابعاد 

یز
ت 

رساخ
 ها 

 مبنای تعهدی حسابداری  استقرار
 یزیربودجهگیری از اطالعات عملکردی در بهره  .1

 مبنای تعهدی در حسابداری  یریکارگهب .2

 مقررات و استانداردها  و  قوانین

 حسابرسی عملکرد در کنار حسابرسی رعایت و مالی کردنیالزام .3

 نظارت بر بودجه  ۀحسابرسی عملکرد در مرحل ۀروی کردنمشخص .4

 انجام اصالحات الزم در قانون خدمات کشوری .5

 بهبود کیفیت کارتعیین استانداردها در راستای  .6

 فعالیت دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی  چارچوبتعیین  .7

 عملیاتی  یزیربودجه
 عملیاتی  یزیربودجه روز در افزارهای پیشرفته و بهاستفاده از نرم .8

 یزیربودجه استفاده از مبنای تعهدی در .9

 نظام ارزیابی عملکرد 

 

 سازمانو اهداف  راهبردهاتدوین شفاف  .10

 های عملکرد شاخص ۀشناسایی و توسع .11

 صورت ادواری بازنگری و اصالح نظام ارزیابی عملکرد به  .12

 استفاده از نیروی انسانی ماهر و کارآمد
 شدن استخدام نیروی انسانی ماهر و کارآمدالزامی .13

 انسانی ماهر و کارآمد استخدام نیروی فرایند  تدوین .14

س
شناسایی و معرفی مقیا

ی ارزیابی 
ها

 

 کارایی هایمقیاسشناسایی 
 ها ستانده ها و داده  کردنمشخص .15

 تعیین استانداردهای کارایی  .16

 های اثربخشی شناسایی مقیاس

 عملکرد اصلیهای شناسایی شاخص .17

 ها تعیین میزان تحقق اهداف و آرمان .18

 شدهتعیینپیش با اهداف از نتایج ۀمقایس .19

 اقتصادی  ۀهای صرف شناسایی مقیاس
 تعیین نوع و میزان منابع مورد نیاز  .20

 منابع مورد نیاز  ۀتعیین هزین .21
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 )ادامه( 6جدول 

 فرعی  ۀ زمين اصلی  ۀ زمين ابعاد 

گ
فرهن

ی 
ساز

در ک اهمیت وجود حسابرسی عملکرد در  

 سازمان

 کارکرد حسابرسی عملکرد تأیید درک و  .22

 گویی پاسخترویج فرهنگ  .23

های  پذیرش عمومی لزوم توجه به شاخص

 محیطی زیست

 های سالمت تعیین شاخص .24

 های حفظ محیط زیستتعیین برنامه .25

أت
ی انسانی  

مین نیرو

ص 
ص

متخ
 کارکنانآموزش  

 مهارت مدیران، حسابداران و حسابرسان و دانش یارتقا .26

 آموزش بهینه در راستای حسابرسی عملکرد .27

 کارکنانمنفعت آموزش /هزینه ۀمقایس .28

استفاده از کارشناسان و متخصصان خارج  

 از سازمان

 المللی ای بینهای حرفهبرگزاری دوره  .29

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

بهبود عملکرد 
 

 بهبود کیفیت 
 ها بهینه از منابع و فرصت ۀ استفاد .31

 اعتبارات  دارهدفمصرف بهینه و   .32

 گیری تسهیل در تصمیم
 گیرندهای تصمیمگیری مراجع حرفهتسهیل در تصمیم .33

 گویی عمومی پاسخ .34

 پژوهش های منبع: یافته

 

 

 

 

 

 

 

 

  عملکرد -اهميت سی ماتر یطرح کل :1شکل 

 

حسابرسی موجود  وضع  وزارت    ارزیابی  در  عملکرد 
 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور 

منظور بررسی وضع موجود حسابرسی عملکرد در  به

از  پزشکی کشور  آموزش  و  بهداشت، درمان    وزارت 

ارائه شده در    عملکرد- دو بعدی ماتریس اهمیت   ۀ شبک

 .استفاده شده است 1 ۀشکل شمار

میزان    بر اینکه هر شاخص چه  دارد    اهمیتاساس 

زمین  وزارتخانه )وضعیت مطلوب( و عملکرد   این    ۀدر 

  ه حیطموجود( چهار    چه حد است )وضعیتشاخص در  

 : قابل تشخیص است

.  2؛  (زیادت  ی م اه-)عملکرد باال   قابل قبول  ۀطی ح.  1

باال   اتالف  ۀط ی ح   ۀ طی ح .  3  (؛کم  اهمیت-)عملکرد 

 ۀ سوم:طیح

 تفاوتیبی

 

 :چهارمۀ طیح

 ضعف

 :دومۀ طیح

 اتالف

 :اولۀ طیح

 قابل قبول
 باال

 پایین
 اهمیت زیاد کم

عملکرد
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پا  یتفاوتیب   ۀ ط ی ح.  4  و  ؛(کم  تیاهم-ن یی)عملکرد 

 .(زیاد تیاهم- ن یی )عملکرد پا ضعف

اصلی در - اهمیتو تحلیل  تجزیه    الگوی   شکاف 

است.  هایهحیط   عملکرد چهارم  و  ب  دوم   شتری اگر 

سازمان   یعن یقرار گرفته باشد    دوم  حیطۀها در  شاخص

کرده است که ارزش    یگذار هیسرما  ییهاشاخص  یرو

عم  ندارد  ی چندان زملو  در    ی هاشاخص  ۀ ن یکرد 

چهارم    حیطۀها در  شاخص  شتری . اگر بباالست  تیاهمیب

که    ییهاشاخص  ۀنی سازمان در زم  یعنیقرار گرفته باشد  

ضعلعم  دارد،  ییباال  تی اهم   راهبرد   .دارد  یفی کرد 

  حیطۀ عناصر را از    که   آن باشد در راستای    دیسازمان با

  های هحیط عناصر  ۀهم کند واول منتقل حیطۀ چهارم به 

- اهمیت   لی تحل   و  هیدر تجز  .کنددوم و سوم را حذف  

. شودیمطرح م سؤالبرای هر شاخص دو نوع  ملکردع

وضع  یسؤال را    تی که  که    یسؤالو    سنجدیم موجود 

 .  دهدیم قرار سنجش مورد را مطلوب تی وضع

  ی هاشاخص  یبرا  عملکرد -اهمیت   یاب یارز  ۀ جینت 

 . است 1شمارۀ  نمودار صورت  حاضر به پژوهش 

شود،  مالحظه می  1شمارۀ    نمودارطور که در  همان

نتا  بر   ۀ هم   عملکرد-اهمیت   ماتریس   جیاساس 

به محور    .است  تیاهمبا  پژوهش   یاه شاخص با توجه 

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

محور افقی  روی  از چپ به راست   ها با حرکتشاخص

می افزایش  باال  به  پایین  از  نیز  عملکرد  سطح   .یابدو 

افقی    ،بنابراین  محور  اهمیت در  و راست  هرچه سطح 

می بااهمیت  ،رودپیش  از  داردنشان  شاخص  .  تربودن 

هایی که در مرکز و در یک سطح عملکرد قرار  شاخص

ان  عنوبه)  دیکسانی دارن  اً سطح عملکرد تقریب   اند،گرفته

روی    (.18Qو    Q 17نمونه،   که  افقی    محور خط 

عملکرد تبیین    ها را از نظرشاخص  ، عملکرد قرار دارد

باالی خط . شاخص کندمی باال،    های  اهمیت  کنار  در 

دارد نیز  باالیی  خط شاخص  .عملکرد  پایین  که   هایی 

 

 

 عملکرد-اهميت سی ماتر :1نمودار 

 

 اهمیت 

رد
لک

عم
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شاخص   است، این  که  دارد  پایین  به عملکرد  عنوان  ها 

شود  ۀحیط  می  شناسایی  بحرانی  یا    ی عن ی  ؛ضعف 

نشان می  هاییشاخص باال   که  دهدرا  اهمیت    با وجود 

هایی که در  شاخص  .در سازمان عملکرد ضعیفی دارد 

،  4Q  ،5Q  :هایشامل شاخص  قرار گرفتند  ضعف  ۀحیط 

6Q  ،7Q  ،8Q  ،13Q  ،14Q  ،17Q  ،18Q  ،19Q ،

20Q  ،22Q  ،26Q  ،27Q،  31Q  33  وQ  ۀ بقی  .است  

که با اهمیت   گرفت  قابل قبول قرار  ۀ ها در حیطشاخص

 .استباال و عملکرد باال 

 

 گيری نتيجه

 

محدودبودن به  توجه  اقتصاد  با  مقابل    یمنابع  در 

در طول تاریخ بر  همواره    انسان،  یهاازی نامحدودبودن ن

  ۀ شده است. با توسع   دی تأک   یاز منابع اقتصاد  بهتر  ۀاستفاد

بشر به  ایجادو    یجوامع    ی هاحکومت  ناممفهومی 

مردم   .افتیان  ددوچن   ت ی موضوع اهم  نیا  ، ساالرمردم 

  ات ی مورد عمل  در  شتری ب   ییگوانتظار پاسخاز دولتمردان  

  مسند   ها آنآرای    با  کهچرا   ؛داشتند  شانیتحت کنترل ا

را به دست آورده بودند و از منابع متعلق    یدارحکومت

 ق ی. مردم از طرکنندیم  یبردارهبهرده و  فااست  هاآنبه  

دولت    اتی ملعبر    شتری خود خواستار نظارت ب   ندگانینما

ابوده از  تا  م  راه  ن یاند  از  ع ابمن   درسترف  صبتوانند 

نمااصح  نان ی اطم از طر  ندگان یل کنند.    جاد یا  قیمردم 

ایران دیوان محاسبات(   یحسابرسعالی    مؤسسات   )در 

عالی    مؤسسات مردم واکنش نشان دادند.    ۀ خواست   ن ی به ا

و    درستمصرف    یابی و ارز  ی دگی مأمور رس ی  حسابرس

ماث   عالی   مؤسسات  .ها شدنددولت  ۀل ی وسهب ع  نابربخش 

ابتدای  حسابرس ب  ی در    بودن یقانون  یابیزبه ار   شتری کار 

داشتند  دی تأک  ها آن  توسط منابع    از  هاستفاد توجه    ؛ و 

در    یو اثربخش  ییکارا  تی اهم  بهبا گذشت زمان    کن ی ل

موضوع    ن ی برده و ا  یپ  ها دولت   ۀل ی وسبهمنابع    از  هاستفاد

ا خاص  جادیبه  رس  ینوع    عنوان   با  یابیارزو    یدگ ی از 

 کارگروهافراد    یطرف  از .  شدمنجر  عملکرد    یحسابرس

  افت یدر  را   عملکرد  یحسابرس  گزارش  که  یاتهی کم  ای

به    دیبا  ،دن کنیم از    نوع  ن ی ا  یهاگزارش  یابیارزقادر 

  ی هاگزارش  بتوانند  دی با  افراد  ن یا.  دن باش   یحسابرس

  ؛ دن کن   کی تفکاز یکدیگر  را    صادرشده  یقو  و  فی ضع

ارائه گزارش  رایز با  های  همراه  تحلیل  شامل  باید  شده 

همان   صرفاً  ی به نوع   و  باشد اجرایی    و پیشنهادهای   نظرها

  ی داخل  یهاکنترل  یابیارز  یهاگزارش  ای  تیریمد  ۀنام

  ی الگو   ۀیدر کنار استخراج و ته  گفت،  توانیمنباشد.  

  ی قو  کارشناس  وجود  ،عملکرد  یانجام حسابرس  ۀنی به

ریزی، اجرا و  کنترل کیفی برای نظارت بر مراحل برنامه

 .استگزارشگری آن امری ضروری 

نیز   حاضر  پژوهش  از  عوامل    یی شناساهدف 

به  ی حسابرس  ۀکنندن یی تب دلفعملکرد  در    ی فازیروش 

بوده است  ، درمان و آموزش پزشکی  وزارت بهداشت

 37  ابتدا در    مبانی نظری و مصاحبه   ۀ مطالعاساس    برکه  

عملکرد حسابرسی    برای   .شدشناسایی    شاخص 

و شاخص  اعتبارسنجی  نهاییشناسایی  روش   های    از 

شاخص    37شاخص از    3طبق نتایج  .  دلفی استفاده شد

مبنای  آموزش  شامل   ، پیشنهادی بر  الزم  های 

حسابرس کاهش  یاستانداردهای  و    مخارج   عملکرد، 

 34  وحذف    ،سازمان  رانیمد  یری گ می در تصم  لی تسه

نها پذیرفته    ج ینتا  یراستا  در   .شد  ییشناسا  ییشاخص 
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  مطابق با طبق نظر خبرگان آموزش    و  شاخص  3  نشدن

عملکرد جزء اهداف    ی حسابرس  آموزش  یاستانداردها

کشور  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،    وزارت 

  وان ید  و   یحسابرس  سازمان  فیوظا  جمله  از  و  ستی ن

  ی هاآموزش  شاخص  ل ی دل  ن یهم  به  ؛ است  محاسبات

عملکرد حذف    یحسابرس  یاستانداردها  یالزم بر مبنا

  راستا هم (  30پژوهش ناث و همکاران )  جیکه با نتا  شد

باورند که حسابرسان  هاآنبود.   این  بخش عمومی    بر 

باید مستقل از نفوذ اشخاص ثالث باشند و برای تعیین  

های جامع حسابرسی عملکرد باید از کارکنان  شاخص

آن وزارتخانه  ۀسابق  دارای  مدیران  و مشاوره    ، کار در 

 ریپذامکان  یزمان  اغلب  مخارج   کاهش   کنند.  افتیرد

  نی ا  و  ابدیبه مردم کاهش    ی رسانخدمات  زانی م  که  است

اصل  با آموزش   یهدف  و  درمان  بهداشت،  وزارت 

کشور آن    وظیفه  کهدارد    رت یمغا  پزشکی 

از طرفی   ست.ارسانی به مردم با کمترین هزینه خدمات

میهزینه  کارکنان    تواندها  مزایای  و  حقوق  کاهش  با 

این   که  یابد  با   تواندمی هم  موضوع  کاهش  مغایر 

وو    تدولمصوبات   باشد  وزارت کار  اجتماعی  . امور 

حسابرسی عملکرد در سازمان موجب تسهیل در    یارتقا

دولتی   سازمانمدیر    رای ز  ؛شودینمگیری مدیران  تصمیم

قوانین و مصوباتی که به وی ابالغ شده را باید اجرایی  

بر  و قدرت تصمیم  کند   نظرهای   اساسگیری چندانی 

ندارد. کاهش    خویش  نتایج  این  به  توجه  ها  هزینه با 

و   کارایی  بر  است  بهداشت،  اثربخشی  ممکن  وزارت 

کشور پزشکی  آموزش  و  مطلوب    درمان  نداشته  اثر 

بنابراین،باشد به    .  توجه  و   مهدوی  پژوهش نتایج  با 

شاخص  ،(31)  محمدیان برای    هاینداشتن  ارزیابی 

ایجاد  های اجرایی باعث حسابرسی عملکرد در دستگاه

است   شده  صرفبرای  و  مشکل  و    ۀ اثربخشی،کارایی 

عملکرد حسابرسی  های  پژوهش   باید  اقتصادی 

انجام  گسترده نتایج    به  توجه  با  ،همچنین   .شودتری 

  در   عملکرد  حسابرسی  ،(29)  و همکاران  پارکر  پژوهش 

  نهادهای  ۀرابط بوده و باعث بهبود  رشد به رو  هاسازمان

  تواند نتایج این پژوهش می  .شودیم  نظارتی اجرایی و  

ح کاربرد  بهبود  در باعث  عملکرد  وزارت    سابرسی 

 . شود  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور

  ی هاشاخص  و  عوامل  دگاهید  از  حاضر  پژوهش 

  ج ینتا .پژوهش دارد ۀنی ش ی پ با یی هاشباهت  ی بررس مورد

 است. راستاهم ریز  اتمطالع با حاضر پژوهش 

 و(  24)  یپندلبر  و  جونز  هایش پژوه  جینتا  طبق

اجرای حسابرسی عملکرد موجب افزایش    ،(27)  تمارید

شود. نتایج پژوهش لوک  اقتصادی می   ۀکارایی و صرف

عنوان مؤثرترین  بخشی را بهاثر  ۀمؤلف  ،(28و همکاران )

داد. نشان  عملکرد  حسابرسی  اجرای  نتایج    رکن 

( نشان داد که اجرای  33)  وکردبچه  ندریگ پژوهش اس

عملکرد   استانداردبه  حسابرسی  راستای  تعیین  در  ها 

کار   کیفیت    پژوهش  جینتا  طبقشود.  می منجر  بهبود 

مال  ،آموزش  ،(26)  همکارانو    رونالد   نیقوان  ، یتأمین 

محل  ی الت یا استانداردها  ، یو  و  ی  حسابرس  یرهنمودها 

  از به اطالعات   یکارکنان و دسترس  ت ی صالح  ،عملکرد

  ی حسابرس   ی اجرا  یبرا  زی برانگ چالش   یهاموضوع

 ز ی ن   یسازفرهنگ  عدبُ  ۀنیزم  در.  استعملکرد  

نتا  سالمت  و  ستیز  طی مح   حفظ  یهاشاخص   ج یبا 

 (20)  گانهیحساس  ،  (19)و همکاران    یباباجانمطالعات  

 . دارد یهمخوان( 46و مورگان ) نگیوار و
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بخش  6)  همکاران  و  و  رادال  پژوهش   جینتا در   )

داد    یاستون  کشور  یدولت  هیچنشان  رابطه که  ای  گونه 

پاسخ اجرای حسابرسی  میان  با  بهبود عملیات  و  گویی 

وجود   حاضر    این و  ندارد  عملکرد  پژوهش  نتایج  با 

 ندارد.  یخوان هم

های زیر مطرح های پژوهش پیشنهادبر اساس یافته 

 شود:  می

حسابرسان و حسابداران فعال در این وزارتخانه باید  

نظام  طور به و  حسابرسی،    وسیلۀبه    مندمداوم  سازمان 

های  المللی آموزشهای بین انسازمدیوان محاسبات و  

پویا و    طوربهتا حسابرسی عملکرد    ببینند بهینه و مستمر  

کارگیری  آموزش و بهبه  طرفی  ز . اشوداثربخش انجام 

تخصص با  و  شرایط  واجد  انسانی  الزم  نیروی  های 

اطالعات، محیط    فناوری)مانند اقتصاد،    غیرحسابداری

باید    و  زیست نیز  وزارتخانه  ماهیت  به  توجه  با  آمار( 

شود فرهنگتوجه  و.  به   سازی   رشیپذ  سمتحرکت 

وزارت بهداشت،  در  عملکرد    ی حسابرس  یاجرا  یعموم

کشور پزشکی  آموزش  و   تیجد  و  سرعت  با  درمان 

 به  یابرنامهتا لزوم اجرای    رایز  ؛شودانجام    دیبا  یشتری ب

  چه هر  یاجرا  یالزم برا  ۀزی انگ  ،نشود  درک  افراد  ۀلی وس

  ، توان گفتمی  نهایت  در  .شد  نخواهد  جادیا  آن  بهتر

  از   متأثر  تنبیهی  یا   شویقیت  اقدام  و  نمایندگان  حمایت

  ، قانون  چارچوب  در  عملکرد  حسابرسی  گزارش  ۀنتیج

 .باشد رگذاری تأث تواندیم برنامه ن ی بهتر ا یدر اجرا

نتا  بر   همۀ   عملکرد-تیاهم  لی تحل  ج یاساس 

  ۀ حیط   ،ن یبنابرا  .است  تی بااهم  پژوهش   هایشاخص

  ۀ ها در حیطو شاخص  اتالف وجود ندارد  تفاوتی وبی

  است   ن ی ا  از  یحاک  ها هافتی  قرار دارد.  ضعف  قابل قبول و

وزارت    در  عملکرد  یحسابرس  اصلی  شاخص  16  که

کشوربهداشت،   پزشکی  آموزش  و  ح   ، درمان    ۀ طی در 

  یۀ بقو    استتوجه حیاتی  مستلزم  دارد که    قرار  ضعف

  نمودار مطابق با    .داردقرار    قابل قبول  ۀحیط ها در  شاخص

قوانین و مقررات و  ی  اصل  ۀن یزمپنج شاخص    ،1  ۀشمار

میان  از    اما  ؛ استاستانداردها از اهمیت باالیی برخوردار  

در    کردنالزامی   تنهاها  آن عملکرد    کنار حسابرسی 

مطلوبی   وضعیت  که  است  مالی  و  رعایت  حسابرسی 

دیگر  4  .دارد مشخص   ،شاخص    ۀ رویکردن  یعنی 

مرحل انجام    ۀحسابرسی عملکرد در  بودجه،  بر  نظارت 

تعیین   کشوری،  خدمات  قانون  در  الزم  اصالحات 

د کاراستانداردها  کیفیت  بهبود  راستای    ن یی تع  و  ر 

  ی حسابرس  سازمان  و  محاسبات  وانید  تی فعال   چارچوب

 شتر ی بو مستلزم توجه    است  گرفته  قرار  یبحران  ۀیناحدر  

 .است

  و   ماهر   یانسان  یروی ن  از   استفاده  ی اصل  ۀنی زم   دو  هر

که    معنا  ن یبه ا  ؛است  واقع شده  یبحران  ۀیناح  در  کارآمد

و  الزامی کارآمد  و  ماهر  انسانی  نیروی  استخدام  شدن 

اهم اگر  هاآناستخدام    فرایند  تدوین  از    یی باال  تی چه 

  . ایندقرار ندار  یمناسب  تی در وضع  اما  است برخوردار  

مدیران  به    فرایند سوی  از  نیاز  اعالم  و  کارشناسی 

تابع واحد آموزش   ۀهای  و  درمان  بهداشت،  وزارت 

های مناسب منابع انسانی  و تعیین شاخص  پزشکی کشور 

شاخص   ،ن یبنابرا  .داردنیاز   این  به  سوی  توجه  از  ها 

 شود. مدیران توصیه می 

نرم از  به ارافزاستفاده  و  پیشرفته  در  های  روز 

از  به  عملیاتی ی  زیربودجه یکی  های  ساخت زیرعنوان 

از وضعیت    ی ول  ؛ دارداهمیت باالیی  حسابرسی عملکرد  
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بحرانی قرار گرفته    ۀمطلوبی برخوردار نیست و در ناحی

این    آنجااز    .است انعقادفرایند  که  با    مستلزم  قرارداد 

متخصص  نرمهای  شرکت   ، طراحیبرای  افزاری 

نرم اجراییپشتیبانی  قابلیت  و  در  افزار  آن  شدن 

این  سیاست  چارچوب به  توجه  است  سازمان  های 

از    یعنی  دوم  شاخصشود.  شاخص توصیه می استفاده 

قرار    قابل قبول  ۀدر ناحی  ،یزیربودجهمبنای تعهدی در  

 . شودگرفته است و حفظ وضع موجود آن توصیه می

تحقق  شاخص میزان  تعیین  عملکرد،  اصلی  های 

آرمان و  اهداف  اهداف  با  نتایج  مقایسۀ  و    از ها 

از اهمیت باالیی برخوردار است اما در    شدهنیی تع ش ی پ

ارزیابی   برای  بنابراین،  ندارد.  قرار  مناسبی  وضعیت 

عنوان موثرترین رکن حسابرسی عملکرد و  اثربخشی به 

توجه به سه شاخص   یدر بخش عموم  آنکردن نهادینه 

 ازی ن  مورد  منابع  زانی م  و  نوع  ن ییتع.  شودیم  هیتوصفوق  

  ۀ صرف  یهااسی مق  ییشناسا   در مژلفه    از   اول  شاخص

اهم   ی اقتصاد در ول  ؛ استبرخوردار    ییباال  تی از    ی 

  ۀ با توجه به اینکه در حوز  .وضعیت مناسبی قرار ندارد

منابع    ص ی تخص   شدههای انجامبهداشت با وجود تالش 

به    است  نشده  انجام   ی مناسب   صورت به  یمال توجه 

  ۀ ن یهز  ن ییتع   ،مقابل  در.  شودیم   هی توص  مزبورشاخص  

برخوردار    یی باال  تی از اهم  دومشاخص    از ی منابع مورد ن

که    آنجااز    .قرار دارد  زی ن   یمطلوب  تی است و در وضع 

  ، عملکرد  ی حسابرس  یرگذار ی تأث   م یو مستق   ی هدف کل

  از   یک ی  عنوانمنابع سازمان به  ۀن یبه  کردنه یهز  و  کنترل

وضع   ستباال  یی کارا  به  دنی رس   ی هاروش تداوم 

 . شودیم هیموجود توص

شاخص درک و تأیید کارکرد حسابرسی عملکرد  

که در بخش دولتی   آنجا ازدر ناحیۀ بحرانی قرار دارد. 

است    قوانین و مقررات پیچیده  ،سود وجود ندارد  ۀانگیز

  ندگان ینما  در برابر مردم و  دیبا  یبخش عموم  رانیو مد

ا  یحسابرس  باشند  گوپاسخ  هاآن ابزار    نی عملکرد 

اساس  ییگوپاسخ بر  کرده    را  فراهم  معتبر  اطالعات 

 شود. توصیه می  مزبور شاخص به توجهبنابراین  . است

و   و  دانش   یارتقا حسابداران  مدیران،  مهارت 

حسابرسی   راستای  در  بهینه  آموزش  و  حسابرسان 

آموزش    مؤلفهاول و دوم از    هایشاخص  جزء   عملکرد

باالیی    کارکنان اهمیت  در  ول  ؛است  برخورداراز  ی 

توجه به شاخص مورد نظر  .دنداروضعیت مطلوبی قرار  

و ایجاد  رشته  هارس د  ۀتوسع   با  با  و  مرتبط  های 

استانداردهای وآموزش  عملکرد  در    ،آن  حسابرسی 

 شود.سطح بخش عمومی توصیه می 

فرصت  نه یبه  ۀاستفاد و  منابع    در   ل ی تسه  و  ها از 

  شاخص   ،رندهی گ می تصم  یاحرفه   مراجع  یری گمیتصم

  در   ل ی تسه  و  ت ی ف یک   بهبود   هایلفهؤم  از  اول

  ؛ است   برخوردار  ییباال  تی اهم  ازو    است  یری گمیتصم

  ران یمد  که  از آنجا   .ی در وضعیت مطلوبی قرار نداردول

را در    یو انسان  یاز منابع مال  یقسمت   تنها  یبخش عموم

توان سادگی در مورد عملکرد ایشان نمیبه  دارند  اری اخت

در    .کردقضاوت   سهولت  عملکرد  حسابرسی 

ها را  بهینه از منابع و فرصت  ۀاستفاد  برایگیری  تصمیم

می شاخص  ،ن یبنابرا  .کندفراهم  به    مزبور های  توجه 

 شود. توصیه می

برای هر یک    ییهاشنهاد پی   پژوهشنتایج    اساس  بر

  گرفته است، ضعف قرار    ۀهایی که در حیطشاخص   از

   شود:می  ارائهبه شرح زیر 
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  ی حسابرس  یسمت اجرامحاسبات با حرکت به   وانید.  1

برقراربه  را   الزم  اقداماتباید  عملکرد     یمنظور 

ب توازن  و  جا   ن یتعادل  و  سایر    خود  گاهینقش  و 

 (. 7Qو    Q  ،5 Q  ،6 Q 4)  آورد  ه عملب  هاسازمان

و آموزش    نی لحاظ تأم هب   عملکرد  ی حسابرس  یاجرا

ته   یانسان  یروی ن ،  استانداردها  ۀی متخصص، 

  ی رسنجش عملکرد و اصالحات ساختا  هایشاخص

 است.   یطوالنفرایندی 

بهی  زیربودجهاجرای  .  2 اصلیعملیاتی  ترین  عنوان 

بخش   در  عملکرد  حسابرسی  زیرساخت 

 (. 8Q) سازمانیبرون 

ارزیابی عملکرد مدیران در تحقق اهداف سازمانی و  .  3

منابع مورد  پاسخ  به  هاآن   کردنملزم قبال  در  گویی 

کارایی، رعایت  با  صرف  استفاده  و   ۀاثربخشی 

 (.20Qو  17Q ،18Q ،19Q) اقتصادی 

خط.  4 سازمان    چارچوب و    مشیتعیین   برایاهداف 

ب و  و  هاستخدام  متخصص  نیروی  کارگیری 

الزمآموزش سازمان  ،های  اهداف  راستای    در 

(13Q ،14 Q 27وQ .) 

  عملکرد در   درک اهمیت وجود حسابرسی  یارتقا.  5

 .(22Q) فرهنگ سازمان

و   مهارت  و  دانش  ی ارتقا.  6 حسابداران  مدیران، 

  منظور بهبود اثربخشی و کارایی سازمانبه  حسابرسان

(26Q .) 

حسابداری تعهدی در    نظامکارگیری هب کردنالزامی. 7

ریزی مناسب  منظور برنامهبه ، بخش دولتی و عمومی

شناسایی نقاط ضعف    کنترل منابع و  برای تخصیص و

در   تسهیل  و  منابع  بهتر  اثربخشی  به  که  سازمان 

 (.33Qو Q 31) شودمیمنجر گیری مدیران تصمیم

میبه کلی  هم  که   گفتتوان  طور  به    34  ۀتوجه 

وزارتخانه    ن ی عملکرد در ا  یحسابرس  یشاخص به ارتقا

 .انجامدیم

محدودیت با  حاضر  قبیل  پژوهش  از    ن نبود هایی 

پاسخ عملکردفرهنگ  قبال  در  مدیران  میزان    ،گویی 

استفاده منابع  برابر  در  سازمانی  اهداف  به  شده  رسیدن 

صرف  برای و  اثربخشی  کارآیی،  اقتصادی،    ۀافزایش 

گویی  تقویت نظام پاسخزمینۀ    درتجربۀ کافی  نداشتن  

  نکردن مفاهیم حسابرسی درک  و  بودجه  چارچوبدر  

 است.عملکرد مواجه بوده 

 

 تضاد منافع 

 

گونه تضاد منافعی برای نویسندگان این مقاله وجود  هیچ

 ندارد.
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