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کیومرث امیری  
  دلیر ناصرآبادی

  فرزاد فتحی  

به کارگیری فنون حسابداری مدیریت

 در حسابرسی عملکرد

مقدمه
در اواخر قرن نوزدهم، مدیریت علمی به عنوان رشته ای خاص توسط فردریک تیلور (Fredrick Taylor) مطرح شد. مدیریت علمی به طور بسیار 
خالصه، روش برخورد منظم و منطقی با مس��ائل س��ازمانها به منظور یافتن مناس��بترین راه برای انجام هر کار اس��ت و بر کس��ب اطالع دقیق و کامل 
از آنچ��ه می گ��ذرد و نتایج��ی که بر اثر هرگونه تغییر حاصل می ش��ود، تاکید دارد. این نوع از مدیریت نیاز زیادی به اطالعاتی از قبیل بهای تمام ش��ده 
محص��والت و خدم��ات، مقدار تولید، هزینه اجزای مختلف تولید، قیمت ف��روش محصوالت و خدمات و ظرفیت منابع مختلف نظیر ظرفیت تولیدی 
ماشین آالت و تجزیه وتحلیل این اطالعات دارد. این جریان، نیاز به اطالعات و به خصوص اطالعات مالی را فزونی بخشید. افزایش استفاده مدیران 
از اطالعات مالی موجب ش��د که روش��های هزینه یابی محصوالت، خدمات و فعالیتها بهبود و توس��عه یابد و اطالعات مفصلتری از جنبه های مختلف 

مالی فعالیتها فراهم آید. بدین ترتیب، حسابداری مدیریت1 به عنوان رشته ای خاص در اوایل قرن حاضر شکل گرفت )میراسکندری، 1386(.
از طرف دیگر، مفهوم حسابرس�ی عملکرد2 به طور رس��می به عنوان حوزه جدیدی از حسابرسی، با انتشار اس��تانداردهای حسابرسی سازمانهای 
دولتی در س��ال 1972 توس��ط دیوان محاس��بات امریکا گس��ترش یافت. در س��الهای اخیر، نهاد های عمومی و به ویژه دیوان محاس��بات و انجمن 
حس�ابداران رس�می امریکا (AICPA)، در توسعه رویه های حسابرس��ی عملکرد بسیار موثر بوده اند. حسابرس��ی عملکرد شامل بررسی عملکرد 

بخشهای یک سازمان به منظور سنجش نحوه عمل آنها و در نهایت گزارش به مدیریت سازمان برای بهبود عملیات است. 
از آنجا که اجرای موفقیت آمیز نظام حسابرس��ی عملکرد در هر کش��ور، نیازمند وجود زیرس��اختها و بسترسازی های مناسب است، به کارگیری فنون 
نوین حس��ابداری مدیریت، نقشی انکارناپذیر در فرایند اجرای حسابرس��ی عملکرد خواهد داشت؛ چرا که فلسفه وجودی حسابرسی عملکرد، بررسی 
تمام قسمتهای یک واحد یا سازمان از همه جنبه های مورد نظر است. از این رو به کارگیری و پیاده سازی این فنون، هم برای سازمانهای اقتصادی و 

هم برای اجرای حسابرسی عملکرد، اهمیت و مزایای فراوانی خواهد داشت. 
در این مقاله ابتدا به معرفی و تش��ریح فنون نوین حس��ابداری مدیریت از جمله نظام بودجه بندی بر مبنای عملکرد3، مدیریت کیفیت جامع4، 
کارت امتیازدهی متوازن5 و نظام هزینه یابی بر مبنای فعالیت6 پرداخته ش��ده و س��پس ارتباط و نقش این فنون در اجرای حسابرس��ی عملکرد نیز 

بررسی گردیده است. 
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حسابرسی عملکرد
حسابرس��ی عملک��رد، ش��امل برنامه ری��زی برای گ��رداوری و 
ارزیاب��ی اطالع��ات مربوط، کاف��ی و همچنین ش��واهد درخور 
اطمین��ان توس��ط حس��ابرس مس��تقل در ارتباط ب��ا این هدف 
حسابرسی است که آیا مدیریت یا کارکنان واحد مورد رسیدگی، 
اصول و استانداردهای مناسب را در ارتباط با عملیات به منظور 
به کارگیری منابع واحد تجاری به همراه کارایی، صرفه اقتصادی 
و اثربخش��ی اعمال کرده اند یا خی��ر و اظهارنظر، نتیجه گیری و 
گ��زارش به ش��خص ثالث با توجه به ش��واهد به دس��ت آمده در 

.(Ditternhofer, 2001) ارتباط با هدف حسابرسی
در حسابرسی عملکرد، هدف کلی ارتقای اثربخشی، کارایی 
و صرفه اقتصادی اس��ت و حس��ابرس با مش��اهده، بررس��ی و 
کش��ف، به دنبال یافتن دالیل مش��کالت موجود در عملیات و 
ارائه توصیه هایی برای بهبود آن است )صالحی نژاد، 1387(. 
از میان ویژگیه��ای متعدد این نوع حسابرس��ی، مهمترین آنها 

به شرح زیر است:
• مهمترین هدفهای آن ش��امل تجزیه وتحلیل و بهبود روش��ها 

و عملکرد است. 
• مس��تلزم بهره گیری از مهارتها و دانش��های ترکیبی و مختلف 

به منظور اجراست. 
• دارای جهتگیری زمانی آینده نگر است. 

• شناساندن فرصتهای بهبود عملیات. 
• دامنه اصلی رسیدگی آن شامل بخشهای مختلف و فعالیتهای 

سازمانی است. 
• مهمترین استانداردها و معیارهای آن مطابق با استانداردهای 
هدفهای عمومی حسابرسی7 و صرفه اقتصادی و اثربخشی 

عملیات سازمانی است.
• ارائه پیشنهادهایی برای بهبود عملیات یا لزوم انجام بررسیها 

و اقدامات بیشتر.
• کان��ون توجه اصلی آن ش��امل پیش��رفتهای عملیاتی و دارای 

نقطه نظر مدیریتی است. 
اما از آنجا که استقرار نظام حسابرسی عملکرد در هر کشوری 
باعث ش��فافیت فعالیتهای اقتصادی و مزایای متعددی خواهد 
ش��د، لذا مهمترین مزایای اس��تقرار حسابرس��ی عملکرد را در 

کشور می توان به شرح زیر معرفی کرد: 

• بهبود برنامه ریزی و بودجه بندی.
• ارتقای سطح نظارت از مالی به مالی و عملیاتی.

• اهمیت بخشی به موافقتنامه های دستگاه های اجرایی.
• ورود دیوان محاسبات به عرصه نظارت عمومی.

• تحول اساسی در گزارش تفریغ بودجه.
• تصوی��ب قوانی��ن و مق��ررات ال��زام آور جه��ت فراه��م کردن 

زمینه های الزم برای اجرای حسابرسی عملکرد.
• ارتقای سطح عملکرد در دستگاه های اجرایی.

• تاثیر و ایجاد تحول در سایر خرده نظام های پاسخگویی.
• ارتقای س��طح ارزیابی مسئولیت پاسخگویی از مالی صرف به 

مالی عملیاتی و برنامه.
• ارائ��ه گزارش در مورد میزان دس��تیابی به هدفها و برنامه های 

کوتاه مدت و درازمدت.
از آنجا که اجرای حسابرس��ی عملکرد با چالش��های بسیاری 
روبه رو اس��ت، لذا برای رفع این چالش��ها و تعیی��ن معیارهایی 
که بتوان به وس��یله آن عملیات سازمان را از جنبه های مختلف 
بررس��ی و ارزیابی ک��رد )محم��دی، 1387(، به کارگیری فنون 
بهین��ه از جمله فن��ون نوین حس��ابداری مدیریت ک��ه در ادامه 

بررسی  شده، بسیار ضروری است.

بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و حسابرسی عملکرد
نظ��ام بودجه ریزی ب��ر مبنای عملکرد، نظام��ی از بودجه ریزی 

به کارگیری فنون نوین

حسابداری مدیریت

نقشی انکارناپذیر

در فرایند

 اجرای حسابرسی عملکرد 

خواهد داشت
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اس��ت که ارائه دهنده منابع مورد نیاز برای دستیابی به هدفهای 
کوتاه م��دت و درازمدت، هزین��ه برنامه ه��ا و فعالیتهای مرتبط 
پیشنهادشده برای دس��تیابی به هدفهای مذکور و ستانده هایی 
 (Gordan اس��ت که در قالب هر برنامه باید تولید یا ارائه ش��ود

.and Sellers, 2002)

بنابرای��ن، بودجه ری��زی ب��ر مبن��ای عملک��رد ی��ک نظ��ام 
بودجه ریزی اس��ت ک��ه به طور مطلوب برنامه را ب��ه نتایج پیوند 
می ده��د. از بودجه ریزی عملیات��ی، تعریفهای متعددی مطرح 
ش��ده اس��ت؛ ولی به طور کلی می ت��وان گفت ک��ه بودجه ریزی 
عملیاتی عبارت اس��ت از برنامه عملکرد ساالنه به همراه بودجه 
ساالنه که رابطه میان میزان وجوه تخصیص یافته به هر برنامه 
)منت��ج از هدفهای راهب��ردی( با نتایج به دس��ت آمده از اجرای 
آن برنام��ه را نش��ان دهد )پناه��ی،1386(. ل��ذا ویژگی کلیدی 
نظام بودجه ری��زی عملیات��ی، تلفیق هدفهای نظ��ام مدیریت 
بودجه  با پاس��خگویی است. این بدان معناست که در چارچوب 

ه��ر برنامه ای ب��ا میزان مش��خصی از مخارج انجام ش��ده، باید 
مجموعه معینی از هدفها تحقق یابد. 

ب��ا توجه ب��ه مبحث اصل��ی این مقال��ه، این پرس��ش مطرح 
می  ش��ود ک��ه آیا حسابرس��ی عملکرد مق��دم ب��ر بودجه ریزی بر 
مبنای عملکرد اس��ت ی��ا بودجه ریزی بر مبن��ای عملکرد مقدم 
بر حسابرس��ی عملک��رد؟ از آنجا که این ن��وع بودجه ریزی یک 
نوع فرایند جاری اس��ت، با مش��خص کردن هدفه��ا و برنامه ها 
و ش��اخصهای کمی برای آنها می تواند به عنوان مبنای مناسبی 
برای ارزیابی فعالیتهای دولت توس��ط س��ازمانها و افراد مختلف 
باشد. این گروه ها از طریق اجرای حسابرسی عملیاتی می توانند 
چنی��ن فعالیتهایی را ارزیاب��ی کنند. بنابراین می ت��وان گفت که 
بودجه ری��زی ب��ر مبن��ای عملکرد، مبن��ای اجرای حسابرس��ی 
عملکرد اس��ت؛ زیرا ابتدا مخارج و نتایج مش��خص و س��پس از 
طریق حسابرسی عملیاتی نتایج به دست آمده ارزیابی می  شوند.
با توجه به مطالب پیش گفته به نظر می رس��د که بودجه ریزی 

جدول 1- وجوه تشابه و تفاوت بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و حسابرسی عملکرد

حسابرسی عملکردبودجه ریزی بر مبنای عملکردعامل

مدیریت عملکرد و نتیجه محورمدیریت عملکرد و نتیجه محورپارادایم مدیریتی

درازمدتدرازمدتافق برنامه ریزی

ساالنهساالنهدوره عملیاتی

کمی- کیفیکمی- کیفینوع هدف

مدیریت/ هزینه یابی بر مبنای فعالیتمدیریت/ هزینه یابی بر مبنای فعالیت8نظام هزینه یابی

نظام مند و واقع گرااستراتژیک و آینده نگرنوع نظام اجرا

گزارش حسابرسی عملکردالیحه بودجهخروجی

مجلس )دیوان محاسبات( � سایر حسابرساندولت � دستگاه های دولتیتهیه کننده

برنامهبرنامهواحد کالن تحلیل

ارزیابی � تفریغتهیه � تدوین � تصویبفراگرد تنظیم بودجه

برنامه 5 سالهالزامات 
چشم انداز

سیاست های کلی
احکام قانونی

مدیریت نتیجه محور

بودجه ریزی بر مبنای عملکرد
استاندارد اهداف کمی �  کیفی

پاسخگویی � اندازه گیری شاخصهای کیفیتشفافیت � بهبود مستمر و کیفیت خدماتپیامدهای کنترل
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ب��ر مبن��ای عملکرد و حسابرس��ی عملک��رد دارای ش��باهتها و 
تفاوتهایی هستند که وجوه تشابه و تفاوت این دو را به طور کلی 

می توان در جدول 1 نمایش داد. 
بنابرای��ن ایج��اد یک نظ��ام اندازه گیری و گ��زارش عملکرد، 
مس��یری را برای مجریان حسابرس��ی عملکرد فراهم می آورد 
ت��ا از این طری��ق پیرامون هدفهای کوتاه م��دت و درازمدتی که 
در برنامه ها مطرح می ش��ود، به توافق دس��ت یابند. همچنین 
پیرام��ون انتخاب معیارهای عملکرد، بح��ث و تبادل نظر کرده 
و به توافق برسند و س��ئواالت و مباحثی را که مطرح می گردد، 
مورد بررسی قرار دهند و بر شبهه هایی که پیرامون بودجه ریزی 

بر مبنای عملکرد وجود دارد، غلبه کنند )آذر، 1388(.
همان گونه که مشاهده شد، میان نظام بودجه ریزی بر مبنای 
عملکرد و نظام حسابرسی عملکرد ارتباط تنگاتنگی وجود دارد 
و در این میان حس��ابداری مدیریت به وسیله نظام بودجه بندی 
بر مبنای عملکرد، زیرس��اخت و پایه قوی برای اجرای صحیح 

و بهینه حسابرسی عملکرد فراهم می کند. 

مدیریت کیفیت جامع و حسابرسی عملکرد
مفهوم مدیریت کیفیت جامع در دهه  1980 به طور گس��ترده ای 
مطرح ش��د؛ گرچه ریشه در بازس��ازی صنایع ژاپن بعد از جنگ 
جهان��ی دوم دارد. عب��ارت مدیریت کیفیت جام��ع، نام تجاری 
محصول یک موسس��ه خدمات مشاوره ای بوده است. پایه گذار 
 (Edward اصل��ی مدیریت کیفی��ت جام��ع، ادوارد دمینگ�ز
(Demings اس��ت ک��ه اعتق��اد داش��ت کیفی��ت بای��د از درون 

ش��رکت به وجود آید، نه اینکه آن  را از بیرون به شرکت تحمیل 
کنی��م. به هر ح��ال ژاپنیها بودند که به ای��ن مقوله توجه زیادی 
کردن��د، مدیریت کیفیت جامع را پیاده س��ازی کردند و به تدریج 
در ده��ه  1980 آن را ب��ا خود ب��ه اروپا و امریکا منتقل س��اختند 
(Ramirez, 2008). مدیری��ت کیفیت جام��ع به معنی بهبود 

مس��تمر در کیفیت، ثمربخش��ی و اثربخش��ی حاصل از استقرار 
مس��ئولیت در چرخه ها و در محصول اس��ت که هدف اصلی آن 
ح��ذف هزینه های داخل��ی فعالیتهای ناموف��ق از راه حرکت به 

سمت ضایعات صفر است )شرکت، 1376(.
مدیریت کیفیت جامع، بسته ای پر از فن و روش نیست و در 
عین حال جنبه های بیشتر سنتی مدیریت را  که در تیلوریسم و 

مدیریت علمی ریشه دارد، درمی نوردد و نادیده می گیرد. به  هر 
حال، این روش پذیرش همگانی یافته و در سراس��ر بخشهای 
صنعتی وسایر س��ازمانها، توسعه یافته و ادعا می شود که بسیار 

.(Scarlett, 2005) موفق بوده است
از آنج��ا ک��ه اج��رای حسابرس��ی عملک��رد ب��ا چالش��های 
بس��یاری روبه روس��ت، لذا برای رفع این چالشها و جلوگیری 
از کاغذبازی ه��ای اضافی، توج��ه به مقوله کیفی��ت در انواع 
س��ازمانها از ی��ک ط��رف و در فراین��د اج��رای حسابرس��ی 
عملکرد توس��ط دس��ت اندرکاران آن از طرف دیگر، ضروری 
و اجتناب ناپذی��ر اس��ت. ای��ن ام��ر محقق نخواهد ش��د، جز 
با پیاده س��ازی مدیریت کیفی��ت جامع. اس��تفاده از مدیریت 
کیفیت جامع باعث می شود تمامی عملیات سازمان با  کیفیت 
حسابرسی ش��ده و نیز نتیجه محور  باشد. بنابراین استفاده از 
ای��ن فن می توان��د باعث جلوگی��ری از چالش��های موجود در 
فراین��د اجرای حسابرس��ی عملکرد ش��ود. ضم��ن اینکه در 
به کارگی��ری فن مدیریت کیفیت جامع، اس��تفاده از الگوهای 
تعالی دیگری از جمل��ه الگوی تعالی کیفیت ایی اف کیو ام9 
(EFQM)، ضروری و مفید اس��ت. نم��ای کلی این الگو در 

شکل 1 نشان داده شده است.  

کارت امتیازدهی متوازن و حسابرسی عملکرد
هم��راه کردن اطالعات غیرمالی یا اطالعات مالی، برای اولین 
ب��ار در نوش��ته های کاپالن و نورت��ون به  ن��ام کارت امتیازدهی 
مت��وازن  نامگذاری ش��ده اس��ت )فخاری��ان، 1382(. انجمن 
حس�ابداران خب�ره مدیری�ت (CIMA) کارت امتیازده��ی 

می توان گفت که

بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

مبنای اجرای

حسابرسی عملکرد

 است
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متوازن را به این ش��رح تعریف کرده است: “شیوه ای برای ارائه 
اطالع��ات ب��ه مدیریت در جه��ت تنظیم و اجرای سیاس��تهای 
راهب��ردی.” مقصود از »متوازن«، همه عوامل مالی و غیرمالی 
اس��ت که در راس��تای موفقیت ش��رکت در دس��تیابی به اهداف 

استراتژیک، نقش دارند.
کارت امتیازدهی متوازن، یکی از مهمترین و تازه  ترین فنون 
ارزیابی عملکرد س��ازمان اس��ت که می تواند به عنوان چارچوبی 
برای مدیریت راهبردی در راستای تغییرات سازمانی، عملکرد 
مدیران سازمانها را از جنبه های مالی، مشتریان، فرایند داخلی، 
یادگیری و رش��د و ن��وآوری و حتی جنبه های زیس��ت محیطی 

و اجتماع��ی ک��ه ابعاد فرایند توس��عه پایدار را ش��کل می دهند، 
ارزیابی کند (Figgie and Tobias, 2002). نظام امتیازدهی 
متوازن با ترجمه دیدگاه های مدیریت و استراتژی واحد انتفاعی 
در قالب مجموعه ای از هدفه��ای عملیاتی که می تواند محرک 
رفتار و در نتیجه عملکرد باشد، چارچوب محکمی برای کمک 
به پیاده س��ازی سریع استراتژی در تش��کیالت را ایجاد می کند 

.(Kaplan and Norton, 2001)

به کارگیری نظام امتیازدهی متوازن باعث می شود که سازمان 
به منافع بالقوه زیر دست یابد )فخاریان، 1382(:

• اب��زاری برای تعیین میزان پیش��رفت در مس��یر دس��تیابی به 
هدفهای استراتژیک،

• ایج��اد تعادل بین هدفهای درازمدت، میان مدت و کوتاه مدت 
از طریق اندازه گیری عملکرد به صورت مناسب،

• چارچوب��ی که س��ازمان در اجرای اس��تراتژی خ��ود نمی تواند 
به وس��یله آن تغییرات س��اختاری را به عنوان اس��تراتژی جدید 

انجام دهد،
• شاخصهای کمی غیرمالی متفاوت از شاخص های مالی جهت 

ارزیابی در اختیار مدیریت قرار می دهد،
• چارچوبی که به  وس��یله آن تالش��های درون س��ازمانی جهت 

دستیابی به عوامل سرنوشت ساز موفقیت هماهنگ می شود،

آیا حسابرسی عملکرد

مقدم بر

بودجه ریزی بر مبنای عملکرد است یا

بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

 مقدم بر حسابرسی عملکرد

شکل 1- نمای کلی الگوی تعالی کیفیت بنیادی اروپایی

رهبری فرایندها

نتایج

عملکردهای

کلیدی

کارکنان نتایج کارکنان

خط مشی و راهبردها نتایج مشتری

شراکتها و منابع نتایج جامعه

توانمندسازی نتایج

یادگیری و آموزش
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شکل 2-  ارزیابی عملکرد و کارت امتیازدهی متوازن

چشم انداز و استراتژی

دیدگاه یادگیری و رشد

دیدگاه فرایند داخلی 

کسب وکار
دیدگاه مشتری

دیدگاه مالی

• موجب ایجاد یک برنامه کاری ارتباط استراتژیک بین مدیران 
و اعضای سازمان می شود،

• راهبرد، س��اختار و دی��دگاه اصولی را در مرک��ز توجه مدیریت 
قراردهد،

• ایجاد توازن در تامین امکانات رقابتی همه جانبه و جلب توجه 
سرمایه گذاران.

ش�کل 2 رابطه ارزیابی عملک��رد و کارت امتیازدهی متوازن را 
نشان می دهد.

معیار میزان دس��تیابی س��ازمانها به نتایج، یکی از الزامهای 
حسابرس��ی عملکرد است؛ چرا که منابع مالی ساالنه با توجه به 
میزانی که دستگاه در دستیابی به نتایج مشخص شده از موفقیت 
برخوردار بوده اس��ت، تخصیص داده می شود و روشهایی چون 
کارت امتیازدهی متوازن روش  مناس��بی در حسابرسی عملکرد 
به نظر می رسد. این دسته از روشهای ارزیابی، نتایج و ستانده ها 
را در نظر گرفته و هر یک را با اعمال شاخصهای عملکرد مورد 

سنجش و حسابرسی قرار می دهد.
اس��تفاده از فن کارت امتیازدهی متوازن به وسیله سازمانها، 
در تعیین هدفهای اس��تراتژیک و دس��تیابی به آن بسیار مفید 
اس��ت. از ط��رف دیگر در س��ازمانهایی ک��ه کارت امتیاز دهی 
مت��وازن را پیاده س��ازی ی��ا به عبارتی از آن اس��تفاده می کنند، 
اجرای حسابرس��ی عملکرد با س��هولت بیش��تری امکان پذیر 

است؛ چرا که حسابرسی 
عملک��رد، عملیات یک 
س��ازمان را از جنبه های 
و  بررس��ی  مختل��ف 
معیاره��ای م��ورد نظ��ر 
را  اقتصادی  واحده��ای 
نی��ز ارزیاب��ی می کند. از 
ای��ن رو به کارگیری نظام 
امتیازدهی متوازن گامی 
اساس��ی در حسابرس��ی 
عملکرد به شمار می آید.

هزینه یابی بر 
مبنای فعالیت و 

حسابرسی عملکرد
در دهه 1980 به دنبال 
و  ضعفه��ا  انع��کاس 

نارس��اییهای نظامهای رایج حس��ابداری در ارائه اطالعات 
دقیق هزینه، توجه جدی در محافل دانشگاهی و حرفه ای 
به این رابطه بیشتر جلب شد که نتیجه اصلی آن ابداع فنون 
نوین محاسبه بهای تمام شده محصوالت و خدمات است.

نظام

هزینه یابی بر مبنای فعالیت

به جای پرداختن به

نشانه و معلول

علت ایجاد هزینه و تولید را

کالبدشکافی

می کند



134

13
92

ن 
آبا

 6
7 

ره
ما

ش

با افزایش س��هم فناوری و سایر اجزای هزینه های سربار 
در تولی��د کااله��ا و خدمات، روش��های هزینه یابی س��نتی، 
اطالعات صحیح در مورد هزینه س��ربار و تسهیم آن فراهم 
نمی آورد؛ در حالی که اطالعات بهای تمام شده محصوالت، 
خدم��ات و مش��تریان از مهمترین اطالعات مالی اس��ت که 
برای تصمیمهای مدیریت مورد نیاز اس��ت. براورده نش��دن 
اطالعات مورد نیاز مدیریت به وس��یله روش��های هزینه یابی 
س��نتی، واحده��ای اقتصادی را به س��مت اس��تفاده از نظام 

هزینه یابی بر مبنای فعالیت متمایل کرده است )پارسائیان، 
.)1387

نظ��ام هزینه یابی ب��ر مبنای فعالیت یک��ی از نظامهای نوین 
هزینه یاب��ی محصوالت و خدمات اس��ت ک��ه نیازهایی از قبیل 
محاسبه صحیح بهای تمام شده محصول، بهبود فرایند تولید، 
حذف فعالیتهای زائد، ش��ناخت محرکهای هزینه، برنامه ریزی 
عملیات و تعیی��ن راهبردهای تجاری را ب��رای واحد اقتصادی 
ب��راورده می س��ازد (McGuire et al., 1997). این نظام به 

شناسایی و طبقه بندی

 هزینه ها

شناسایی و طبقه بندی

 فعالیتها

شناسایی محرک هزینه ها و 

فعالیتها

تخصیص دقیق هزینه ها به 

فعالیتها و محصوالت

هزینه های مستقیم و غیرمستقیم 
هزینه های عملیاتی و غیرعملیاتی 

فعالیتهای سطح واحد محصول
فعالیتهای سطح محصول

تعداد محصوالت تولیدشده
تعداد ساعات کار انجام شده

تعین سطح مساحت کار انجام شده

تخصیص دقیق هزینه ها به فعالیتها بر 
اساس بهترین محرک

هزینه های تولیدی و غیرتولیدی
هزینه های ثابت و متغیر

فعالیتهای سطح دسته محصول
فعالیتهای سطح کارخانه

تحلیل خروجیهای فعالیت
تحلیل مراحل اجرای تولید

تعیین سختی فعالیتها

تخصیص دقیق فعالیتها به محصوالت 
بر اساس بهترین محرک

تعیین برنامه ها و

اهداف سازمانی

شکل 3-  نمای کلی نظام هزینه یابی بر مبنای فعالیت
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ج��ای پرداختن به نش��انه و معلول، علت ایج��اد هزینه و تولید 
را کالبدش��کافی می کن��د و اگر فعالیتی دارای فلس��فه توجیهی، 
منطق��ی و حت��ی ارزش افزوده نباش��د، زمینه ح��ذف، تعدیل یا 
بهب��ود آن را فراهم می کند. برخ��ی از مزایای این نظام عبارتند 

از:
• بهبود نظام هزینه یابی و تخصیص هزینه های ش��رکت به طور 

مطلوبتر،
• تعیی��ن بهای تمام ش��ده و قیمتگ��ذاری به ص��ورت منطقی و 

دقیقتر،
• کنترل عملیات شرکت و برنامه ریزی و تصمیم گیری در زمینه 

امور،
• ارزیابی صحیحتر از عملیات مالی مدیران، و

• حذف فعالیتهای بدون ارزش افزوده.
نظ��ام هزینه یابی بر مبنای فعالیت به منظور محاس��به دقیق 
هزینه ه��ا از اهمی��ت فراوانی برخوردار اس��ت که نم��ودار اصلی 

اجرایی آن در شکل 3 نشان داده شده است:
مراح��ل اصل��ی این نظام به گونه ای اس��ت که ابت��دا هزینه ها 
ب��ه مخازن، س��پس مخازن به فعالیته��ا و در نهایت فعالیتها به 
محصوالت سرش��کن می  ش��ود. در نظام هزینه یابی بر مبنای 
فعالی��ت، هزینه ها طب��ق مراکز فعالیت و نرخ ه��ر مرکز فعالیت 

باب��ت تولی��د یک واح��د محص��ول جداگانه گزارش می ش��ود و 
با وج��ود محرکهای مناس��ب هر مرک��ز، هزینه ه��ای کیفیت و 
هزینه ه��ای شکس��ت و همچنی��ن عملک��رد هر مرک��ز فعالیت 
مش��خص می گ��ردد و در نهای��ت ام��ر مدیریت بهت��ر می تواند 
هزینه ه��ا را کنترل کند، هزینه ها را بهبود بخش��د و فرصتهای 
کاه��ش و حتی ح��ذف هزینه ها را از طری��ق مدیریت بر مبنای 

فعالیت، فراهم آورد. 
مس��ئله دیگ��ر اینکه نظ��ام هزینه یابی بر مبن��ای فعالیت، 
اس��اس اجرای هر کدام از نظامهای بودجه بندی و حسابرسی 
عملک��رد اس��ت. از یک طرف اجرای آن در س��ازمانها باعث 
بهب��ود عملکرد و شناس��ایی دقی��ق بهای کااله��ا و خدمات 
می ش��ود و از طرف دیگر با توجه به مقوله اصل فزونی منافع 
ب��ر مخارج، توجه و دق��ت نظر کاف��ی در به کارگیری این فن 
برای اجرای حسابرسی عملکرد، از اهمیت فراوانی برخوردار 

خواهد بود.

نتیجه گیری
در ای��ن مقال��ه از دی��دگاه نظری ب��ه معرفی و تش��ریح برخی از 
مهمتری��ن فنون حس��ابداری مدیریت و نقش و ارتب��اط آنها با 
حسابرس��ی عملکرد صرف نظ��ر از هدفها و چالش��های موجود 
در نظ��ام حسابرس��ی عملک��رد، به کارگیری این فنون توس��ط 

نقش آفرینان اصلی این نظام حسابرسی، حیاتی است.
در زمان فعلی، فش��ارهای اقتصادی، ش��رکت ها و دولتها 
را ناگزیر از صرفه جویی در تمام س��طوح کرده است که نتیجه 
آن تقاض��ای افزاینده برای اطالعاتی اس��ت که حسابرس��ان 
عملکرد فراهم می آورند. حسابرسی عملکرد به طور اساسی 
با نتایج و نسبتهای داده ها و ستانده ها ارتباط دارد و داده های 
ورودی مختلفی را که مدیریت به صورت مقداری بر اس��اس 
ساعات کار انسانی، دستمزد، مواد، سربار یا منابع سرمایه ای 
به کار می برد، اندازه  گیری می کند. حسابرسی عملکرد زمانی 
نتیجه الزم را به بار خواهد آورد که فنون حسابداری مدیریت 
به درس��تی ص��ورت پذیرد؛ چرا ک��ه اصول، معیاره��ا و فنون 
حسابداری مدیریت به گونه ای است که عالوه بر ایجاد امکان 
نظ��ارت مؤث��ر در اجرای عملی��ات، پیش زمینه ه��ای تحقق 
هدفه��ا را فراه��م می کند و لذا س��نجش مؤلفه های اساس��ی 

معیار میزان دستیابی

سازمانها به نتایج

یکی از الزامهای

حسابرسی عملکرد

است
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حسابرس��ی عملک��رد در محیط س��نتی، انتظاره��ای الزم را 
براورده نخواهد کرد. 

بر اس��اس تحقیقات انج��ام گرفته، یکی از دالیل نارس��ایی 
در نظام حسابرس��ی عملک��رد و حتی ع��دم موفقیت واحدهای 
اقتص��ادی در ایران، ب��ه کار نگرفتن و اس��تفاده نکردن از فنون 
حس��ابداری مدیریت اس��ت. اما اگرچه به کارگیری این فنون به 
جهت مزایای فراوان آن بس��یار بااهمیت است، اما واقعیت این 
است که طراحی و اجرای فنون معرفی شده حسابداری مدیریت، 
بس��یار مش��کل و نیازمند طراحی و اجرای زیرساختهای مکمل 
دیگری اس��ت. به عبارت دیگر، طراحی و اجرای موفقیت آمیز 
نظ��ام حسابرس��ی عملکرد، مس��تلزم تح��ول بنی��ادی در نظام 
حسابداری و گزارشگری مورد عمل فعلی از یک سو و طراحی و 
اجرای نظام حسابداری بهای تمام شده و نظام ارزیابی عملکرد 
از دیگر سوس��ت؛ بنابراین توصیه می ش��ود از آنجا که در ایران 
در آغ��از فرایند پیاده س��ازی و اجرای نظام حسابرس��ی عملکرد 
هس��تیم، این قبیل نظامهای حس��ابداری مدیری��ت، از قبل و 
ی��ا حداقل همزمان با تحول در نظام حسابرس��ی طراحی ش��ود 
تا دس��تیابی به یک نظام حسابرس��ی عملک��رد کارا و یکپارچه، 

امکان پذیر گردد.

پانوشتها:
1- Management Accounting
2- Performance Auditing
3- Performance Budgeting
4- Total Quality Management (TQM)
5- Balanced Scorecard (BSC)
6- Activity Based Costing (ABC)

7- General Audit Objectives 
8- Activity Based Costing/Management (ABC/M)
9- EFQM Excellence Model
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