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مقدمه
حسابرسی عملكرد با معیارهای صرفه اقتصادی، كارایی و اثربخشی می تواند در روشها و تصمیمهای مدیران دوایر دولتی در مصرف بهینه 
و هدفدار اعتبارها مؤثر واقع ش��ده و آن را به س��مت اتخاذ ش��یوه ای س��وق دهد كه منجر به كاهش ضایعات، افزایش بهره وری، كاستن از 
هزینه ها و باألخره تحقق اهداف مورد نظر سازمان تحت مدیریت به نحو مطلوب گردد. بدین ترتیب، سیستم نظارتی دیوان محاسبات از 
شیوه كنترل سنتی كه به اعتقاد اغلب صاحبنظران »عامل محدودیت« شناخته می شود، به مفهوم نوین از كنترل یعنی »عامل هدایت« تغییر 

یافته تا شرایط الزم برای تحقق اهداف و كسب نتایج برنامه ها و فعالیتهای مصوب دولت فراهم گردد )فاوچی، 1384(. 
امروزه به علت رش��د و توس��عه برنامه های دولت، حسابرس��ی بخش عمومی متحول ش��ده و حوزه خود را فراتر از حسابرس��ی مالی یا 
رعایت قرار داده و به س��مت حسابرس��ی عملكرد مدیریت جهت نظارت مؤثر و كارامد، س��وق داده اس��ت. با ظهور حسابرسی عملكرد، 
قلم��رو جدی��دی در پیش روی حسابرس��ان قرار گرفته؛ زیرا با اجرای آن انتظار می رود كه حسابرس��ان دیوان محاس��بات كش��ور میزان 
كارای��ی، اثربخش��ی و صرفه اقتص��ادی واقعی طرحها، پروژه ها و برنامه های دس��تگاه اجرایی و پیامدهای مدیری��ت صحیح بر منابع را 
ارزیابی كنند و برای كنترل و بهبود عملكرد آنها پیش��نهادهای ارزنده ای ارائه نمایند. از این رو، نقش دیوان محاس��بات كش��ور با اجرای 
حسابرسی عملكرد، كمک شایانی به اجرای صحیح قوانین و مقررات حاكم و ارائه خدمات مؤثر و به موقع و بهبود رویه های وزارتخانه ها 

و دستگاههای اجرایی و ایجاد ارزش افزوده از طریق افزایش اطمینان در عموم مردم است. 
در نتیجه، حسابرس��ی عملكرد ابزاری مهم اس��ت كه شرایط را برای بهبود حسابدهی مهیا كرده و به ایجاد نظام حاكمیتی پاسخگو در 
قب��ال منابع عمومی كمک می كند )محمدی، 1391(. حسابرس��ی عملكرد تعریفهای متع��ددی دارد كه عبارتند از ارزیابی میزان رعایت 
هدفها، سیاس��تها، روش��های س��ازمان و یا قوانین و مقررات مربوط؛ ارزیابی اثربخش��ی سیس��تمهای برنامه ریزی و كنترل مدیریت و 
ارزیابی كیفیت گزارشهای مدیریت از نظر درخور اعتماد و مربوط بودن )رحیمیان، 1382(. حسابرسی عملكرد یعنی حسابرسی كارایی، 

اثربخشی و صرفه اقتصادی.
حسابرس��ی صرفه اقتصادی فعالیتهای اداری در انطباق با اصول و رویه های مدیریتی سالم و سیاستهای مدیریتی است و حسابرسی 

 جمال محمدی

عوامل مؤثر
 بر

بهبود کیفیت
گزارش حسابرسی عملکرد
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كارایی در مورد استفاده از منابع انسانی و مالی و سایر منابع، شامل ارزیابی سیستمهای اطالعاتی، سنجه های عملكرد و روشهای 
نظارتی و ضوابطی اس��ت كه توس��ط واحدهای حسابرسی ش��ده برای رفع كاستیهای شناسایی ش��ده به كار می روند؛ اما حسابرسی 
اثربخشی عملكرد در رابطه با دستیابی به هدفهای واحدهای حسابرسی شده و حسابرسی آثار واقعی فعالیتها در مقایسه با آثار مورد 
انتظار می باشد )كرباسی، 1390(. در ادبیات علمی نیز حسابرسی عملكرد به شیوه های مختلفی تعریف شده است. به عنوان مثال، 
وارینگ و مورگان (Waring & Morgan, 2007) حسابرسی عملكرد را به عنوان ارزیابی نظام مند و هدفمند فعالیتها یا فرایندهای 
یک برنامه یا یک فعالیت برای تعیین كارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی فعالیتها، تعریف كرده اند. این تعریف در كنار توصیه هایی 
برای بهبود كار مدیران، وزیران و قانونگذاران، كس��انی را كه مس��ئول اجرای توصیه ها یا اطمینان یافتن از حس��ابدهی برای فعالیت 

 .(Daujotaite & Macerinskiene, 2008) صحیح هستند نیز شامل می شود
امروزه، ارزیابی كارایی، اثربخش��ی و صرفه اقتصادی باید بخش��ی از فرایند عادی مدیریت هر واحد تجاری در بخش عمومی 
و خصوصی باش��د و مدیران، بررس��ی عملكردها را به عنوان یكی از مس��ئولیتهای خود برای كنترل فعالیتها تلقی كنند و ارزیابی 
مس��تقل عملكرد مدیران از طریق واحد حسابرس��ی داخلی یا حسابرسان عملكرد صورت گیرد )بنی فاطمی كاشی، 1382(. با این 
حال، حسابرسی عملكرد ضمن آنكه نشانگر ارزیابی فرایندهای مدیریت عملكرد است، از یک مجموعه مفاهیم دیگری استفاده 
می كن��د ك��ه اجزای فراینده��ا و خروجیهای آن را توصیف می كند )ابعاد خروجیها ش��امل كمیت و كیفیت اس��ت. كمیت به مقدار و 
حجم یا تعداد خروجیهای تولیدشده اشاره دارد. كیفیت به ویژگیهای متعدد خروجیها مثل اتكاپذیری، دقت، به موقع بودن و ایمنی 
.(Waring & Morgan, 2007) اشاره می كند(. نكته كلیدی این مفهوم، یافته های حسابرسی و عناصر تشكیل دهنده آن است

معیارهای حسابرسی عملکرد 
مؤلفه اصلی حسابرس��ی عملكرد، یافته های حسابرسی است. 
یافته ه��ای حسابرس��ی متش��كل از عناصر اس��تاندارد از جمله 
معی��ار، ش��رایط، علته��ا و معلولها اس��ت. س��اختاِر یافته های 
حسابرسی به وسیله هدفهای حسابرسی و مدلی كه حسابرسی 
با استفاده از این عناصر برپا شده است، تعیین می شود. معیار، 
ش��اخص ایده آلی اس��ت كه عملیات واقعی در برابر آن سنجیده 
خواهد ش��د. معی��ار می توان��د ش��امل انتظارها، اس��تانداردها، 
قوانین، خط مش��ی ها، محكهای مقایس��ه، هدفهای برنامه یا 

میانگین عملكرد در برنامه ها یا نهادهای مشابه باشد. 
در طراحی روشهای زمینه ای، حسابرسان ضوابط جمع آوری 
و تجزیه وتحلیل داده ها را برای رسیدن به هدفهای حسابرسی 
طراح��ی می كنند. معی��ار را می توان به واس��طه محک زدن به 
كمک برنامه های مقایس��ه پذیر، انتظارها یا نیازهای مشتری، 
تعیی��ن هدف برنامه، شناس��ایی هدفهای تنظیم ش��ده داخلی، 
مقایسه واحدهای مقایسه پذیر انفرادی در داخل یک سازمان، 
تعیین اس��تانداردهای صنعت یا بخش، مقایس��ه ب��ا روندهای 
تاریخی، شناس��ایی عملكرد بهینه یا میانگین عملیات حاصل 

در ی��ک روند، مقایس��ه زمان كاری ب��ا زم��ان هدررفته واقعی 
ی��ا مقایس��ه عملكرد گ��روه آزمون با گ��روه كنت��رل، ایجاد كرد 

)كرباسی،1390(. 
هس��تند  ش��اخصها  از  مجموع��ه ای  معیاره��ا  ط�رف��ی،  از 
ك��ه حسابرس��ان یافته ه��ای خ��ود را ب��ا آن می س��نجند ت��ا به 
(Raaum & Camp�  تتیجه گیریهای منطقی دس��ت یاب�ن��د

(bell, 2006. از آنجای��ی ك��ه معی��ار مبنای قضاوت اس��ت، 

حسابرس��ی عملكرد نیز ش��كلی از قضاوت اس��ت. هر پروژه، 
برنام��ه و واح��د اقتص��ادی، عملك��ردی خ��وب، مناس��ب و یا 
ب��د دارد و در نتیج��ه حسابرس��ان عملیاتی نیز بای��د،  برای امر 
قضاوت خود در حسابرس��یها به ط��ور صریح یا ضمنی، از معیار 
اس��تفاده كنند. از این رو، این معیارها هسته مركزی كل فرایند 

حسابرسی عملكرد را شكل می دهند.
معیاره��ای حسابرس��ی را می ت��وان از جنبه ه��ای مختل��ف 
عملیات واحد اقتصادی به كار برد. معیار برای سنجش كیفیت و 
به موقع بودن اطال عات به كار می رود و امانتداری و درستكاری 
مدی��ران را ثابت می كن��د. طبق اس��تانداردهای پذیرفته ش��ده 
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حسابرس��ی دولتی كه توسط دیوان محاس��بات امریكا تدوین 
ش��ده، نمونه های��ی از معیارهای ممكن ب��رای بخش عمومی 
 (Zuraidan & Takiah, به ش��رح زی��ر بی��ان ش��ده اس��ت

:2007)

ال��ف- انتظارها ی��ا هدفهای وضع ش��ده به وس��یله قوانین و یا 
مقررات تعیین شده از سوی مدیریت،

ب- استانداردها و هنجارهای فنی،
پ- نظر كارشناسان،

ت- عملكرد سالهای قبل،
ث- عملكرد سایر واحدهای اقتصادی مشابه، و

ج- عملكرد در بخش خصوصی.

ویژگی معیارهای خوب
به اعتق��اد بنی فاطمی كاش��ی )1382(، ویژگیهای معیارهای 

خوب عبارتند از:
• اطمینان پذیری: معیارهای درخور  اتكا زمانی كه به وس��یله 
س��ایر حسابرسان در همان ش��رایط مورد استفاده قرار گیرند و 

به نتیجه ثابتی منجر شوند.
• بی طرفانه بودن: معیارهای بی طرف از هر نوع جهت گیری 

حسابرسان یا مدیران مبری هستند.
• مفی�د بودن: معیاره��ای مفید دارای یافته ه��ا و نتایجی در 

راستای نیازهای اطالعاتی استفاده كنندگان هستند.
• درک پذیر بودن: معیارهای درک پذیر، معیارهایی هس��تند 
كه دارای توضیح روش��نی هس��تند و معانی با تفاس��یر مختلف 

ندارند.
• مقایس�ه پذیری: معیارهایی مقایس��ه پذیرند كه س��ازگار با 
معیارهایی هس��تند كه در سایر سازمانها یا فعالیتهای مشابه یا 

در حسابرسیهای عملكرد قبلی سازمان، به كار می روند.
• کام�ل ب�ودن: كامل بودن به توس��عه تم��ام معیارهای مهم 
متناسب با جهت ارزیابی عملكردها در شرایط مختلف مربوط 

می شود.
معیارهای��ی  پذیرفتن��ی،  معیاره��ای  ب�ودن:  پذیرفتن�ی   •
هس��تند كه مورد پذیرش واحد حسابرسی ش��ونده، قانونگذار، 

استفاده كنندگان عمومی و ... هستند.

شکل 1 - چارچوب کیفیت حسابرسی 

دانش و تخصص حسابرسمراقبت حرفه ای حسابرس

كیفیت حسابرسی عملكرد

اعتبار اطالعاتکیفیت اطالعات

محصوالت كیفیت حسابرسی عملكرد
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ورودیها
 )استانداردهای حسابرسی، 

ویژگی های حسابرس، 
فرایند حسابرسی و...(

خروجی ها
)گزارش حسابرس، 
اطالع رسانی های 

حسابرس و...(

عوامل محیطی
)دولت ، قوانین و مقررات 

موجود و...(

کیفیت 
حسابرسی

شکل 2- عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی

کیفیت حسابرسی عملکرد
اجزای كیفیت حسابرسی عملكرد را می توان به داشتن مراقبت 
حرفه ای و دارا بودن دانش و تخصص حس��ابرس در مشخص 
كردن نارس��ایی های عملیاتی و مش��خص كردن نقاط بحرانی 
و مش��كل آفرین طبقه بندی نمود. اجزای مذكور، دو محصول 
كیفیت حسابرسی عملكرد تلقی می شود )شکل 1( كه رعایت 
كامل آن در اجرای حسابرسی عملكرد، بر كیفیت گزارش تأثیر 

.(Schilder, 2011) بسزایی می گذارد
(Guidelines on Au� یههنمودهای کیفیت حسابرس

(dit Quality, 2004، كیفیت را مرتبط با چند ویژگی ذاتی و 

اصلی حسابرسی می دانند كه این ویژگیها عبارتند از:
اهمی�ت؛ موضوع حسابرسی ش��ده تا چه می��زان حائز اهمیت 
می باش��د. این معیار می تواند از طریق ان��دازه مالی واحد مورد 
حسابرس��ی و تأثیری ك��ه عملكرد آن واحد ب��ر عموم جامعه یا 

بر موضوعهای اصلی مالی داراست، مورد ارزیابی قرار گیرد.
قابلیت اعتماد؛ آیا نتایج و یافته های حسابرس��ی، انعكاس��ی 
صحی��ح از ش��رایط واقع��ی موضوع بررسی ش��ده می باش��ند؟ 

آی��ا تمام��ی اظهارنظرهای گزارش حسابرس��ی یا س��ایر 
گزارشها، به طور كامل بر مبنای داده های جمع آوری شده 

در حسابرسی اند؟
بی طرفی؛ آیا حسابرس��ی به ص��ورت منصفانه و به دور 
از تبعیض انجام ش��ده اس��ت؟ آیا حس��ابرس ارزیابیها و 
نظره��ای خود را بر مبنای حقیق��ت و تحلیلهای صحیح 

انجام داده است؟
دامنه؛ آیا كار حسابرس��ی به طور كامل عناصر مورد نیاز 
یک حسابرسی موفق را برنامه ریزی و اجرا نموده است؟

به موق��ع بودن؛ آیا نتایج حسابرس��ی در زمانی مناس��ب 
ك��ه جه��ت تصمیم گیری ه��ا ی��ا اص��الح 

ضعف ه��ای مدیری��ت م��ورد نیازند، 
ارائه شده است؟

وضوح؛ آیا گزارش حس��ابرس در 
ارائه نتایج، شفاف و مختصر بوده 

اس��ت؟ این مورد ش��امل اطمینان 
از این اس��ت كه آیا دامن��ه، یافته ها و 

پیش��نهادهای ارائه شده  توسط اس��تفاده كنندگانی كه در زمینه 
موضوعه��ای مطرح ش��ده از دان��ش كاف��ی بهره مند نیس��تند، 

قابل فهم باشند.
کارای�ی؛ آی��ا منابع تخصیص یافته به حسابرس��ی ب��ا توجه به 

اهمیت و پیچیدگی كار، منطقی بوده اند؟
واح��د  نظریه ه��ای  و  نتای��ج  یافته ه��ا،  آی��ا  اثربخش�ی؛ 
حسابرسی شده، دولت و سایرین، بیانگر واكنشی مناسب بوده 

است؟
بنابراین حسابرسان دیوان محاس��بات كشور باید سیاستها، 
سیس��تمها و رویه های��ی را ب��ه كار بندند كه عوام��ل كیفی فوق 
را تقوی��ت و در كلی��ه مراح��ل حسابرس��ی، ش��امل زمان بندی 
كار، برنامه ری��زی، اج��را، ارزیاب��ی یافته ه��ا، نتیجه گی��ری و 
گزارش دهی و پیش��نهادهای حسابرس��ی، كنترلهای كیفیت را 
اج��را نمایند؛ زی��را ارائه گزارش حسابرس��ی عملكرد باكیفیت، 
می تواند منجر به بهبود اداره امور و پاس��خگویی بخش دولتی 

از طریق ارزش افزوده باشد )اسدی، 1391(.
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 عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت
گزارش حسابرسی عملکرد

به ط��ور مفهومی، كیفیت حسابرس��ی عملكرد را می توان از س��ه 
جنبه اساسی بررسی نمود: ورودی ها، خروجیها و عوامل محیطی 

(Schilder, 2011) كه در شکل 2 نشان داده  شده است. 

به جز اس��تانداردهای حسابرس��ی، ورودیهای دیگری برای 
كیفیت گزارش حسابرس��ی عملكرد  وج��ود دارد. یكی از آنها، 
ویژگیه��ای ش��خص حس��ابرس مانن��د مه��ارت و تجربه وی، 
ارزش��های اخالقی )رعای��ت آیین رفتار حرف��ه ای( و طرز تفكر 
او )قضاوت حرفه ای( اس��ت. یكی دیگ��ر از این عوامل مهم، 
فراین��د حسابرس��ی عملكرد اس��ت. این فرایند ش��امل صحت 
روش شناس��ی حسابرس��ی، میزان تأثیر روش��های حسابرسی 
استفاده شده و میزان دسترسی به شواهد حسابرسی مورد نیاز، 
چگونگی تعیین معیارهای مناسب و مربوط حسابرسی عملكرد 
و همچنین چگونگی استفاده از این معیارها در ارزیابی كارایی و 

اثربخشی و صرفه اقتصادی عملكرد مدیریت است. 
خروجیهای حسابرسی عملكرد مدیریت كه به عنوان توصیه هایی 
ارزنده جهت  بهبود عملكرد ارائه می شود نیز پیامدهای مهمی برای 
كیفیت حسابرسی دارند؛ چرا كه خروجیها توسط استفاده كننده در 
ارزیابی كیفیت حسابرس��ی در نظر گرفته می ش��وند. برای مثال، 
چنانچه گزارش حسابرس به طور ش��فاف نتیجه كار حسابرسی را 
بیان كند و همچنین نتایج و یافته های این حسابرس��ی، انعكاسی 
صحیح��ی از ش��رایط واقعی موضوع بررسی ش��ده باش��د، به طور 
قطع��ی می تواند اث��ری مثب��ت روی كیفیت حسابرس��ی داش��ته 
باش��د. همین طور، ارتباط حسابرس��ان با اركان راهب��ری در مورد 
موضوعهای��ی همچون جنبه های كیفی گزارش��های مالی و نقاط 
ضعف كنترله��ای داخلی می توانند اثر مثبتی روی كیفیت این نوع 
حسابرس��ی داش��ته باش��ند. بنابراین ارائه یک گزارش حسابرسی 
عملكرد باكیفیت می تواند در بهبود فرایند عملیات مفید و مؤثر واقع 

شود و از اتالف منابع جلوگیری نماید.
به طور گس��ترده تر، عوامل محیطی وجود دارند كه بر كیفیت 
این ن��وع حسابرس��ی تأثی��ر گذارن��د. به عنوان مث��ال، نظارت 
مناس��ب اركان راهبری، كیفیت حسابرسی را بهبود می بخشد؛ 
به وی��ژه اگ��ر فضایی ش��فاف و دارای ارزش اخالق��ی در داخل 
واح��د مورد رس��یدگی به وج��ود آی��د. از طرف��ی، رعایت كامل 

قوانین و مقررات و افش��ای كام��ل حقایق در خصوص عملیات 
نی��ز می تواند بر بهبود كیفیت این قبیل حسابرس��ی تأثیر مثبت 
داش��ته باشد و برعكس، اس��تفاده از یک چارچوب گزارشگری 
كه به بهبود موارد افش��ای شفاف و كامل كمكی ننماید، ممكن 
اس��ت بر كیفیت حسابرس��ی به عنوان یک عامل خارجی اثری 

معكوس گذارد )اسدی، 1391(.

نتیجه گیری
گزارشهای حسابرسی عملكرد، ارزیابی مستقلی از حیطه فعالیت 
بخش دولتی بوده و تالش می كند تا مدیریت منابع را بهبود بخشد 
و از طری��ق ارائ��ه رهنمود ب��رای بهبود عملكرد و روش��ها، ارزش 
سازمانهای دولتی را افزایش دهد. همچنین، حسابرسی عملكرد 
موجب تقویت پاس��خ دهی مس��ئوالن و مدی��ران بخش دولتی به 
لح��اظ عملكرد آنها و نیز اع��الم نتایج حاص��ل از اجرای صحیح 
قوانی��ن و مقررات توس��عه به وی��ژه قوانین در دس��ترس به اهداف 
مدنظ��ر قانونگذاران می باش��د؛ لذا هدف از حسابرس��ی عملكرد، 
ارزیابی عملكرد س��ازمان حسابرسی ش��ده و مدیریت آن در قالب 
كارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی و نیز ارائه توصیه هایی برای 

نحوه بهبود عملكرد سازمان یاد شده است. 
درنتیجه، حسابرس��ی عملكرد یک ابزار مدیریتی پیش��رفته 
اس��ت كه به م��رور زمان پیچیده تر می ش��ود تا بتوان��د نیازهای 
جوام��ع مختلف و س��طوح مختلف دولتی از امنی��ت عمومی و 
كاره��ای عمومی تا توس��عه اقتص��ادی را براورده كن��د. در این 
راستا، میزان دانش و تجربه حسابرسان دیوان محاسبات كشور 
و نح��وه كاربرد آن در حسابرس��ی عملكرد می توان��د بر كیفیت 
گزارش حسابرس��ی عملكرد و نتیجه گزارش حسابرس��ی نقش 
بسزایی داشته باش��د. نتیجه گزارشهای حسابرسی عملكرد در 
هدایت دس��تگاههای اجرایی در مسیر درست و نیل به اهداف 

آن مفید و مؤثر واقع خواهد شد. 
به طور عمده، اجرای مؤثر بس��یاری از ش��یوه های حسابرس��ی 
عملكرد، متكی به صالحیت شخصی و قضاوت حرفه ای  است. 
حسابرسی كه مس��ئولیت اجرایی حسابرسی عملكرد به آن واگذار 
می شود، باید تجربه كافی و مناسب و توانایی و اختیار الزم را برای 
انجام مسئولیت داشته باشند. تحقق این امر منوط به به كارگیری 
حسابرسانی است كه نه تنها به طور كامل و مناسب آموزش دیده اند، 
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بلك��ه به طور مس��تمر در صدد ارتق��ای تواناییه��ای حرفه ای خود 
هستند. لذا دیوان محاسبات كشور با فراهم نمودن معیارهای مورد 
قبول  و مناس��ب حسابرس��ی عملكرد، می تواند نقشی اساسی در 
ارتقای كیفیت گزارش حسابرس��ی و توانایی حسابرسان در اجرای 
دقیق حسابرسی عملكرد داشته باشد. در هر حال، وجود معیارهای 
مناسب، داش��تن دانش و تخصص متناسب با موضوع رسیدگی، 
اعم��ال مراقبت و قضاوت خوب حرفه ای و اس��تقالل و بی طرفی 
حس��ابرس و داشتن مهارت و توانایی مشخص كردن نارساییهای 
عملیاتی و نقاط بحرانی و مش��كل آفرین، از جمله عوامل مؤثر بر  

بهبود كیفیت گزارش حسابرسی عملكرد می تواند باشد.

پیشنهادها
پیشنهادهایی در راستای افزایش كیفیت گزارش حسابرسی عملكرد 

به شرح زیر ارائه می گردد:
1- حسابرسان باید ریسكهای بالقوه در كسب كارایی، اثربخشی و 
صرفه اقتصادی را شناسایی كنند تا بتوانند در ارائه گزارش با كیفیت 

حسابرسی عملكرد، موفق عمل كنند.
2- معی��ار حسابرس��ی، مهمترین ش��اخص حسابرس��ی عملكرد 
می باشد؛ لذا حسابرسان در زمان انتخاب معیارهای حسابرسی باید 
به ویژگیهای كیفی آن )مربوط بودن – قابلیت اتكا- بی طرفی- قابل 
فهم بودن – كامل بودن( توجه ویژه ای داش��ته باشند .این معیارها 
می تواند از قوانین و مقررات، اس��تانداردهای تدوین شده نهادهای 
حرفه ای و از اطالعات سایر سازمانهای مشابه به دست آید. انتخاب 

ارائه گزارش 

حسابرسی عملکرد با کیفیت 

می تواند در بهبود 

فرایند عملیات 

مفید و مؤثر

واقع شود

معیار مناسب و مرتبط با موضوع رسیدگی می تواند در ارتقای كیفیت 
گزارش حسابرسی مفید واقع شود.

3- ام��روزه در محیط اقتصادی ك��ه دارای نظامهای متعدد و ابعاد 
گوناگون است، مدیریت سازمانی تأكید فزاینده ای بر ارزیابی صرفه 
اقتصادی، كارایی و اثربخشی عملیات سازمانی دارد كه حسابرسی 
عملكرد به عنوان ابزاری برای ارزیابی عملكرد س��ازمانها، با ارائه 
راهكارها و پیش��نهادهای ارزنده در جهت نیل به اهداف سازمانی 

و تسهیل نمودن مسئولیت، پاسخگویشان است.
4- در كش��ور ما مدیری��ت بخش اعظم منابع اقتص��ادی بر عهده 
دولت اس��ت و كیفیت مدیریت آن در سرنوش��ت ملت آثار اساسی 
دارد. مدی��ران بخ��ش دولتی باید در برابر م��ردم و نمایندگان آنان 
پاس��خگو باش��ند و اب��زار این پاس��خگویی را براس��اس اطالعات 
معتبر فراه��م كنند. ماهیت بخ��ش دولتی ایج��اب می كند كه در 
این بخش، حسابرس��ی عملكرد عالوه بر رسیدگی به صورتهای 
مال��ی و اظهارنظر در چارچوب اصول و ضوابط حسابرس��ی مالی، 
الزامی ش��ود. از این رو، الزم اس��ت حسابرس��ان ضمن استفاده از 
خدم��ات متخصص��ان در زمینه های مختلف، ب��ه ارزیابی كیفیت 
تصمیم گیریه��ای مدیریت بپردازند و با ارائه گزارش��های باكیفیت 
خود، نتیجه گیریها و پیش��نهادهای اصالحی خود را جهت بهبود 

هرچه بیشتر مدیریت،  ارائه كنند.
5- حسابرس��ی عملك��رد باید توس��ط اف��راد متخص��ص و آگاه به 
وضعیت مورد رسیدگی، صورت پذیرد؛ به طوری كه در حین انجام، 
حسابرسی مسئوالنه و متعهدانه اعمال شود تا منجر به ارائه گزارش 
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با كیفیت شود. در این راس��تا، ویژگیهای یک حسابرس خوب در 
این زمینه عبارت اس��ت از: كنج��كاوی؛ توانایی تجزیه وتحلیل؛ 
توانایی متقاعدس��ازی؛ قضاوت خوب حرفه ای؛ آگاهی متعارف؛ 
بی طرف��ی؛ مهارت برقراری ارتباط؛ اس��تقالل و اعتماد به نفس. 
عالوه بر ویژگیهای بیان شده، توانایی مشخص كردن نارساییهای 
عملیاتی، توانایی مشخص كردن نواحی بحرانی و مشكل آفرین، 
خالقی��ت در تكمیل مجموعه ای از روش��ها و مهارت انتقال نتایج 
حاصل از حسابرسی از دیگر ویژگیهای یک حسابرس اثربخش در 

حسابرسی عملكرد  است.
6- ب��ا عنایت به اینكه نظام بودجه ریزی فعلی كش��ور از كفایت الزم 
برای ایجاد بستر مناسب برای اجرای اثربخشی حسابرسی عملكرد 
برخوردار نمی باشد، ضروری است كه نظام بودجه ریزی كشور با اجرای 
كامل حكم ماده 138قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی و 
اجتماعی و فرهنگی كشور و تنفیذ آن در قانون برنامه پنجم توسعه، 
در اسرع وقت اصالح و از سمت سنتی به روش هدفمند و عملیاتی و 

مبتنی بر قیمت تمام شده خدمات تغییر پیدا كند.
7- هدف اصلی حسابرسی عملكرد، تهیه یک اظهار نظر مستقل 
درب��اره صرفه اقتصادی، كارایی، اثربخش��ی در زمینه های درامد- 
هزینه و مخارج- مدیریت منابع در راستای بهبود پاسخگویی عمومی 
از طریق ارائه پیشنهادهای ارزنده در گزارش با كیفیت حسابرسی در 
جهت بهبود عملكرد می باش��د. لذا اجرای حسابرسی عملكرد به 
بررسی نظام مند و هدفمند برنامه ها، فعالیتها و سامانه های مدیریت 
و روش��های س��ازمانی بخش عموم��ی جهت تهیه ی��ک ارزیابی 
مستقل به منظور دستیابی به استفاده از منابع به طور كارا و با صرفه و 
اثربخش  می پردازد. الزم است حسابرسان دیوان محاسبات كشور 
توجه ویژه ای به حسابرسی عملكرد داشته باشند و با توانمند كردن 
هرچه بیشتر روشهای جدید حسابرسی عملكرد، سهم خویش را 
بیش از پیش در شكوفایی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور از 
طریق پیشنهادهای اصالحی به موقع و همراه با رویكرد پیشگیری 

و جلوگیری از هرگونه تضعیف بیت المال، ایفا نمایند.
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