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بررسی نقش حسابداری تعهدی در پیاده سازی 

بودجه ریزی عملیاتی و جایگاه حسابرسی عملیاتی

رحمت ا    هلل محمدی پور 	
  زهرا احمدی 

مقدمه
بودجه بندی، نظام نظارتی بسیار مهمی است که تقریبا در همه سازمانها وجود دارد. با این حال، مطالعات گذشته در مورد پیامدهای 
ناکارام��د کنترلهای بودجه ای در زمینه اس��تفاده بودجه برای ارزیابی عملکرد متمرکز ش��ده اند، اما روی دیگ��ر کاربردهای بودجه در 

  .(Hansen & Van der Stede, 2004) سازمانها مانند برنامه ریزی عملیاتی و شکل گیری راهبردها، کمتر متمرکز شده اند
بودجه ریزی عملیاتی1 به دنبال ایجاد پیوند میان ش��اخصهای عملکرد و تخصیص منابع است. هر چند چنین پیوندهایی 
اغلب ضعیف هس��تند، ولی می توانند سیاستگذاری بودجه ای را تسهیل و نظارت قانونگذاران بر نتایج و دستاوردهای مرتبط 

با مخارج عمومی را افزایش دهند. 
بودجه ری��زی در اص��ل، تخصیص منابع اس��ت و نیازمند انتخاب و تعیین اولویت اس��ت. سیاس��تهای بودجه ای در مفهوم 
گسترده، محل نزاع مدعیان رقیب برای تصمیم گیری در این باره است که چه مقدار از منابع محدود دولت باید در میان تعداد 
زیادی از هدفهای ملی ضروری تقسیم شوند. اطالعات عملکرد می تواند به این بحث کمک ارزشمندی نماید. بودجه ریزی 
عملیاتی از دیرباز در زمره پیش��نهادهای اصالحی در کش��ورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است. در ایران، دولت در 
قالب تبصره هایی از قوانین بودجه سالهای 1381، 1382 و1383 و ماده 142 و 138 قانون برنامه چهارم، مواد 217 ، 218 
و 219 برنامه پنجم ملزم به عملیاتی کردن بودجه شده است. البته باید توجه داشت که اطالعات عملکرد تنها یکی از عوامل 
اس��ت و نمی تواند جانش��ین انتخابهای سیاسی دشوار ش��ود و بحث درباره نقش مناسب دولت و نیاز به برنامه ها و سیاستهای 

مختلف دولت، همچنان ادامه خواهد داشت.
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بودجه ریزی عملیاتی )عملکردی(
بودجه ریزی عملیاتی نوعی نظ��ام برنامه ریزی، بودجه ریزی و 
ارزیابی است که بر رابطه بودجه هزینه شده و نتایج مورد انتظار 
تاکی��د می ورزد. در چارچوب بودجه ریزی عملیاتی، بخش��های 
مختلف اداری براس��اس استانداردهای مشخصی تحت عنوان 
شاخصهای عملکرد پاسخگو هستند و مدیران در تعیین بهترین 
ش��یوه دس��تیابی به نتایج، از اختیار عمل بیشتری برخوردارند. 
در واق��ع، بودجه ریزی عملیاتی با مرتبط س��اختن تصمیمهای 
بودجه ای و عملکردی، پاس��خگویی در مقاب��ل قانونگذاران و 

مردم را تقویت می کند )فتاحی و فتاحی، 1391(. 
ب��رای بودج��ه عملیاتی تعاری��ف متفاوت��ی وج��ود دارد؛ اما 
به طور کلی براس��اس پژوهش��های انجام گرفت��ه، بودجه ریزی 
عملیاتی، روش��ی برای تخصیص منابع به منظور دس��تیابی به 
اه��داف، برنامه ها و نتایج ارزیابی ش��ده اس��ت. در این روش، 
مناب��ع بودجه به اهداف موردنظر در قالب برنامه به نحوی کارا و 
اثربخش تخصی��ص می یابد. به عبارتی، عوامل صرفه جویی و 
اثربخش��ی به ابعاد سنتی بودجه ریزی اضافه می شود. صندوق 
بین المللی پول بودجه ریزی عملیاتی را اینگونه تعریف می کند: 
“بودجه ری��زی عملیاتی رویه یا س��ازوکاری اس��ت ک��ه خواهان 
تقوی��ت رابطه بین بودجه صرف ش��ده در موسس��ه های دولتی 
و نتایج حاصل از طریق اس��تفاده از اطالعات عملکرد رس��می 
در تصمیم گی��ری راجع ب��ه تخصیص منابع می باش��د.” دیوان 
محاس��بات ایاالت متح��د، بودجه ری��زی عملیات��ی را این گونه 
تعری��ف می کن��د: “مفهومی اس��ت که اطالعات عملک��رد را به 
.(Robinson & Brumby, 2005) ”بودجه ارتباط می دهد
در تعریف��ی که فیلدینگ اس�میت (Fielding Smith) از 
بودجه ری��زی عملیاتی ارائ��ه داده اس��ت، آن را اینگونه معرفی 
می کند که این نوع بودجه ریزی، منابع را بر مبنای نیل به نتایج 
مش��خص و قابل س��نجش تخصی��ص می دهد. ای��ن تعریف، 
پی��ام آور پیوندی )منطقی( و فنی میان ش��اخصهای عملکرد و 
تخصیص منابع اس��ت و می تواند س��طح نتایج را با بهره گیری 
از منابع اضافی قابل دستیابی، بیان کند. بودجه ریزی عملیاتی 
نمی توان��د جایگزین فراین��د بودجه ریزی موجود ش��ود؛ ولی با 
تغییر پرسش��هایی ک��ه در این فرایند مطرح می ش��ود، می تواند 
به تغییر سیاستهای بودجه ای و اقدامهای نظارتی، کمک کند.

بودجه متداول یا س��نتی، بودجه ای اس��ت که در آن اعتبارها 
فصول و مواد هزینه مش��خص می گ��ردد. در این روش، نوع و 
ماهیت هزینه ها مش��خص می ش��ود؛ اما اینکه هر هزینه برای 
ک��دام هدف ی��ا اجرای کدام برنامه یا فعالیت باش��د، مش��خص 

نمی شود.
ای��ن روش به دلیل س��ادگی، 
ابه��ام و توانای��ی کنت��رل  نب��ود 
هزینه ها در مقایس��ه با س��الهای 
قبل و مش��خص ک��ردن داده ای 
هزینه بر، بیش��تر مورد اس��تفاده 
افزای��ش  ب��ا  ام��ا  اس��ت؛  ب��وده 
روزافزون وظایف دولتها در امور 
اقتص��ادی و اجتماع��ی، اهمیت 
خود را از دس��ت داده و کاربردی 

ندارد.
بودجه برنامه ای ش��بیه بودجه 
عملیاتی است؛ اما با این تفاوت 
ک��ه بودجه برنام��ه ای به طبقات 
باالت��ر سلس��ه مراتب س��ازمانها 

مربوط می ش��ود. در تنظیم این نوع بودجه ممکن اس��ت بدون 
محاس��به دقیق مخارج هر واحد از فعالی��ت دولتی، هزینه ها را 

فقط براساس سیاست کلی مالی دولت پیش بینی کرد. 

تحقق بودجه ریزی عملیاتی
تحقق بودجه ریزی عملیاتی مس��تلزم انجام این اقدامها اس��ت 

)اردکانی و همکاران، 1389(:
1- هدفگذاری کّمی و سنجش پذیر در راستای تحقق هدفهای 

آرمانی )چشم انداز درازمدت(،
2- تعیین شیوه های گوناگون برای رسیدن به هدفها،

3- اولویت بندی هدفها،
4- طبقه بندی و تعریف برنامه ها، فعالیتهای واحدهای سازمانی 

در قالب هدفهای راهبردی و ماموریتهای سازمانی،
5- تعیی��ن قیم��ت تمام ش��ده برنامه ه��ا و فعالیتها، متناس��ب با 
کیفیت و محل جغرافیایی انجام فعالیت با استفاده از شیوه های 

مربوط،
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6- تنظی��م الیح��ه بودج��ه ب��ا رویک��رد هدفمن��د و عملیاتی، 
براساس تعیین برنامه ها، کمیتها و قیمت تمام شده خدمات،

7- توزی��ع منابع در چارچ��وب ارقام یادش��ده در قوانین بودجه 
بین کوچکترین واحدهای سازمانی که انجام دهنده برنامه ها و 
فعالیتها هس��تند، مناسب با کمیت و کیفیت و محل جغرافیایی 

انجام فعالیت،
8- تنظی��م تفاهمنامه ه��ای مدیریت��ی میان مدی��ران باالتر با 
مدی��ران واحدهای عملیاتی ب��رای انجام برنامه ه��ا و فعالیتها 

براساس قیمت تمام شده،
9- اعط��ای اختیاره��ای الزم به مدیران مج��ری برای تدوین 
فرایندها و انجام اصالحات اداری، مالی و استخدامی به منظور 

تعیین شده، متناسب با قیمت تمام شده،
10- تعری��ف نظامه��ای نظارتی و ارزیابی عملک��رد با رویکرد 
کنترل نتیجه و محصول به جای کنترل فرایند انجام وظایف،

11- تخصی��ص مناب��ع متناس��ب با می��زان تحق��ق هدفهای 
تعیین شده در تفاهمنامه، و

12- دریاف��ت گزارش��های عملک��ردی و انطب��اق ب��ا هدفهای 
آرمان��ی و راهب��ردی و تصمیم گیری برای تنظی��م برنامه های 

بعدی.

هدفهای بودجه ریزی عملیاتی
مهمتری��ن ه��دف بودجه ری��زی عملیات��ی، اص��الح مدیریت 
بخش عمومی و افزایش اثربخش��ی مخارج این بخش است. 
ویژگیه��ای اساس��ی این اص��الح عبارتن��د از )حس��ن آبادی و 

صراف، 1387(:
1- ارزیاب��ی پاس��خگویی مس��ئوالن دس��تگاههای اجرای��ی 
براساس معیار دستاوردهای فعالیتهای آنان، دامنه تاثیرگذاری 
آنها برای دس��تیابی به دستاوردها و بودجه و امکاناتی که برای 

تحقق دستاوردها به مصرف رسیده است،
2- ارزیاب��ی پاس��خگویی مدی��ران دس��تگاههای اجرای��ی به 
مسئوالن ذیربط براس��اس محصوالتی که باید تولید کنند و یا 
خدماتی که باید ارائه دهند و بودجه و س��ایر امکاناتی که برای 

تولید این محصوالت و ارائه خدمات به کار می گیرند،
مبادل��ه  طری��ق  از  پاس��خگویی  تحکی��م  و  تضمی��ن   -3
تفاهمنامه ه��ای عملک��ردی بین س��طوح مختل��ف مدیران و 

مسئوالن دستگاههای اجرایی و از طرف دیگر بین مسئوالن 
دستگاههای اجرایی و سازمان متولی بودجه و دولت،

4- استقرار نظام بودجه ریزی خروجی محور،
5- دادن اختیاره��ای الزم ب��ه مدیران در انتخ��اب نهاده های 

الزم برای ارائه خدمات مورد نظر،
6- ارزیاب��ی مس��تمر عملکرد مدی��ران و مبنا ق��رار دادن نتایج 
عملک��رد به عن��وان یکی از معیاره��ای تخصی��ص اعتبارها و 
تصمیم گیری در رابطه با تداوم و یا عدم تداوم خدمت مدیران،
7- تولید اطالعات مدیریتی و مالی شفاف برای تصمیم گیری 
در رابطه با افزایش، کاهش و تخصیص اعتبارهای بودجه ای،
8- رهای��ی از روزمرگ��ی در اقدامه��ا و مصارف منابع س��ازمان 
و نی��ل به س��مت برنامه ریزی بلندمدت و هزینه کرد براس��اس 

برنامه،
9- افزای��ش توانمن��دی مدی��ران در مدیری��ت مناب��ع مال��ی، 

فیزیکی، انسانی و اطالعاتی، و
10- کاهش فس��اد و رانت خواری در سطوح مختلف اجرایی و 

تصمیم گیری.

حسابرسی عملکرد 
رس��یدن به عملیات کارا و اثربخش مس��ئولیت اصلی مدیریت 
است. ساختار سیستمهای مدیریت سازمان و کنترل مدیریت 

باید در راستای رسیدن به این هدف طراحی شوند.
حسابرس�ی عملکرد2، مصداق بارزی از خدمات مش��اوره 
مدیریت به ش��مار می آید که ممکن اس��ت برخی از ویژگیهای 
حسابرسی صورتهای مالی را داشته باشد. این نوع حسابرسی، 
دربرگیرنده بررسی روش��مند فعالیتهای یک سازمان یا بخش 

مشخصی از آن، در دستیابی به هدفهای مشخص است.
بررس��ی و آزم��ون کنترله��ای مدیری��ت، به عن��وان یکی از 
مراحل اجرای حسابرس��ی عملکرد اس��ت ک��ه هدف اصلی آن 
تعیی��ن هدف قطعی حسابرس��ی و نی��ز اتکاپذی��ری مدارک و 

شواهد داخلی واحد است.
حسابرس��ی عملک��رد، ضم��ن تقوی��ت جنبه ه��ای مثب��ت 
مدیری��ت، منجر به حل مس��ائل، غلبه بر مش��کالت و بهبود 

کیفیت اداره واحدهای تجاری می شود.
حسابرس��ی عملکرد و خدمات مرتب��ط با آن از جمله ابزاری 
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هس��تند که ب��ا هدف یاری رس��اندن به مدیران، ب��رای هدایت 
و رهب��ری بهتر واحدهای اقتصادی ش��کل گرفت��ه تا با ارزیابی 
اثربخش��ی، کارایی و صرفه اقتصادی در بنگاه های اقتصادی و 
ارائه پیش��نهادهای عملی، مدیران را در اداره بنگاه کمک کند و 

شامل ارزیابی کیفی ابزار در اختیار مدیریت است.
اس��تانداردهای حسابرس��ی دولت��ی امریکا در س��ال 199۴، 

حسابرسی عملکرد را به صورت زیر تعریف می کند:
“بررس��ی هدفمند و منظ��م برای تهیه یک ارزیابی مس��تقل از 
عملکرد و فعالیتهای س��ازمان دولتی برای بهبود پاس��خگویی 

عمومی و نیز سهولت تصمیم گیری واحدها.”
در سالهای اخیر، کانون توجه و دامنه بسیاری از حسابرسیها 
در بخش عمومی و خصوصی، دس��تخوش دگرگونیهایی ش��ده 
است. از آنجا که صورتهای مالی به تنهایی پاسخگوی نیازهای 
اطالعات��ی مدیریت نیس��ت، مدی��ران در بخ��ش خصوصی و 
دولت��ی، به منظور ارزیابی و قض��اوت در مورد کیفیت عملیات و 
پیش��رفتهای عملیاتی به دنبال کس��ب اطالعات بیشتر هستند. 
در نتیجه ایجاد چنین زمینه هایی نیاز به وجود فنون حسابرسی 
عملک��رد برای ارزیابی اثربخش��ی، کارای��ی و صرفه اقتصادی 

عملیات، به گونه چشمگیری افزایش یافته است.
بررس��ی علتهای درخواست روزافزون برای دریافت خدمات 
حسابرس��ی عملکرد، نش��ان می دهد که دو موضوع زیر بس��تر 

مناسبی برای انجام این حسابرسی فراهم کرده است:
1- هدایت مدیران برای توجه بیشتر به رعایت صرفه اقتصادی، 

کارایی و اثربخشی در واحدهای اقتصادی و
2- ارتقای تجربه های حسابرسان مستقل در زمینه تشخیص و 
یافتن واقعیتهای موجود در حسابرسی مالی و مشاوره مدیریت 

و ارائه رهنمودهای الزم به مدیران.

مفاهیم اساسی حسابرسی عملکرد
حسابرسی عملکرد دارای سه مولفه کارایی، اثربخشی و صرفه 
اقتصادی اس��ت که از اهمیت زیادی برخوردار هس��تند. امروزه 
ارزیاب��ی کارای��ی، اثربخش��ی و صرف��ه اقتصادی باید بخش��ی 
از فراین��د ع��ادی مدیریت هر واحد تج��اری در بخش عمومی 
و خصوصی باش��د و مدیران بررس��ی عملکرد را به عنوان یکی 
از مس��ئولیتهای خود برای کنترل فعالیته��ا تلقی کنند و ارزیابی 

مس��تقل عملکرد مدیران، از طریق واحد حسابرس��ی داخلی یا 
حسابرسان مستقل صورت گیرد.

دیوان محاس��بات انگلستان این س��ه مولفه را به صورت زیر 
تعریف می کند:

• صرف��ه اقتص��ادی: حداقل کردن بهای تمام ش��ده منابع مورد 
نی��از یا مصرفی با توجه به کیفیت م��ورد نظر )مصرف با توجیه 

اقتصادی(.
• کارایی: حداکثر س��تانده با میزان نهاده ثابت یا ستانده ثابت با 

حداقل نهاده ممکن )مصرف خوب(.
• اثربخش��ی: مقایس��ه نتایج موردنظر و نتایج واقعی پروژه ها، 

برنامه ها یا سایر فعالیتها )مصرف هوشمندانه(.

هدفهای حسابرسی عملکرد
هدفهای کلی حسابرس��ی عملکرد، موضوعهای زیر را ش��امل 

می شود:
ال��ف- ارزیاب��ی عملکرد در مقایس��ه ب��ا هدفهای تعیین ش��ده، 

به وسیله مدیریت یا سایر معیارهای سنجش.
برای اطمین��ان یافتن از صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخش��ی 
عملی��ات، نظامه��ای برنامه ری��زی و کنت��رل مدیری��ت از نظر 
طراح��ی و اج��را ارزیابی می ش��ود. این امر، موارد زی��ر را در بر 

دارد:
• اطمینان یافتن از وجود و به کارگیری معیارهای مناس��ب برای 
ارزیابی عملیات. این معیار به طور معمول به وس��یله مدیریت یا 

سایر مراجع صالحیتدار تعیین می شود،

مهمترین هدف 

بودجه ریزی عملیاتی 

اصالح مدیریت بخش عمومی و 

افزایش اثربخشی 

مخارج این بخش است
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• اطمینان یافتن از جامع و منس��جم بودن نظامهای اطالعاتی 
و عملیاتی سازمان، ش��امل: برنامه ها، خط مشی ها، روشها و 

راهکارها و درک آن از سوی تمامی سطوح عملیاتی،
• اطمینان یافتن از تاکید بر رضایت مشتریان و استفاده کنندگان 

)درون سازمان و برون سازمانی( خدمات و محصوالت،
• اطمین��ان یافتن از پیش بینی و به کارگیری سیس��تم ارزیابی و 

بازخورد مناسب در سازمان، و
• اطمینان یافتن از اتکا به گزارشهای عملیاتی به عنوان یکی از 

مبانی اصلی تصمیم گیری مدیریت.
ب- شناس��ایی فرصته��ای بهب��ود عملی��ات از نظ��ر صرف��ه 

اقتصادی، کارایی و اثربخشی، موارد زیر را شامل می شود:
• تشخیص تواناییها و فرصتهای بالقوه، از جمله در حوزه های 
نیروی انسانی، فناوری، ظرفیتهای بدون استفاده، شیوه های 

تامین مالی و بازاریابی و ...، و
• شناسایی ریسکهای احتمالی بااهمیت.

ج- ارائ��ه پیش��نهاد برای بهب��ود عملیات ی��ا انج��ام اقدامها و 
رسیدگیهای بیشتر.

ن��وع، ماهیت و دامن��ه پیش��نهادهای ارائه ش��ده در جریان 
حسابرس��ی عملکرد، بس��یار متفاوت اس��ت. در اغل��ب موارد 
ممکن اس��ت پیشنهادهای ویژه ای ارائه ش��ود. در سایر موارد 
ممکن اس��ت بررس��یهای بیش��تری ضروری باش��د که در این 
صورت حس��ابرس دالیل نی��از به انجام بررس��یها و اقدامهای 

بیشتر در این زمینه را بیان می کند.

اصول حسابرسی عملکرد
حسابرسی عملکرد شامل اصول زیر است:

1- حسابرسی عملکرد باید به عنوان جریانی مستقل و بیطرفانه 
تلقی شود،

2- حسابرس��ی عملکرد ابزاری است در اختیار مدیریت، برای 
ش��ناخت دش��واریها و رفع تنگناها ب��دون دی��د عیب جویانه و 

انتقادی،
هدف حسابرس��ی عملکرد، انتقاد از عملیات جاری نیست، 
بلکه بررس��ی عملیات از طریق همکاری با مدیریت، کارکنان 
و تدوین برنامه ای برای پیش��رفت عملیات اس��ت. موثرترین 
راه دس��تیابی به ای��ن امر، هم��کاری با کارکن��ان صاحبکار در 

حوزه هایی اس��ت که ش��ناخت الزم را از نقاط ضعف دارند و در 
عی��ن حال مایل به همکاری نیز هس��تند. مفهوم حسابرس��ی 
عملک��رد باید به عن��وان یک برنامه داخل��ی بازنگری در جهت 
اقتصادی و کارا کردن عملیات س��ازمان در نظر گرفته ش��ود تا 

نتایج فزاینده ای در پی داشته باشد،
3- ارزشیابی عملکرد، در ارتباط با مجموعه امکانات و عوامل 

محدود کننده، فعالیتها را مورد نظر قرار می دهد،
4- در حسابرسی عملکرد، باید مسئوالنه و متعهدانه با مسائل 

برخورد کرد،
5- در انج��ام حسابرس��ی عملکرد، طرز فک��ر مدیریت دخالت 

داده می شود، و
6- حسابرس��ی عملکرد، به وس��یله افراد متخص��ص و آگاه به 

وضعیت، مورد رسیدگی قرار می گیرد.
پیش��رفت و موفقی��ت در دس��تیابی ب��ه مزایای حسابرس��ی 
عملکرد، تا اندازه زیادی به مهارتهای حسابرس��ان و طرز فکر 
مدیریت نس��بت به آنان بس��تگی دارد. حسابرس��انی که مامور 
انجام چنین مس��ئولیتی می ش��وند، باید تواناییهای الزم را در 
زمینه حسابرس��ی مالی، مدیریت و محیطهای عملیاتی داشته 
باش��ند. ویژگیهای یک حسابرس خوب در این زمینه، عبارت 

است از:
• کنجکاوی،

• توانایی تجزیه وتحلیل،
• توانایی متقاعدسازی،

موفقیت در دستیابی به 

مزایای حسابرسی عملکرد

تا اندازه زیادی بستگی به 

مهارتهای حسابرسان و 

طرز فکر مدیریت 

نسبت به آنان دارد
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• قضاوت خوب حرفه ای،
• آگاهی متعارف،

• بیطرفی،
• مهارت برقراری ارتباط،

• استقالل، و
• اعتماد به نفس.

ع��الوه ب��ر ویژگیه��ای بیان ش��ده، توانایی مش��خص کردن 
نارساییهای عملیاتی، توانایی مش��خص کردن نواحی بحرانی 
و مش��کل آفرین، خالقیت در تکمیل مجموعه ای از روش��ها و 
مه��ارت انتقال نتایج حاصل از حسابرس��ی، از دیگر ویژگیهای 

حسابرسی عملکرد است.

حسابرسی عملکرد و کنترلهای مدیریت
از آنج��ا ک��ه تصمیم گیریهای مدیریت و انج��ام فعالیتها و نتایج 
از درون سیس��تمهای  از آن، در ه��ر س��ازمان  به دس��ت آمده 
اطالعاتی آن می گ��ذرد و نظام برنامه ری��زی و کنترل مدیریت 
جزئی از سیستمهای اطالعاتی موجود است، بنابراین مطالعه و 
آزمون کنترلهای مدیریت در انجام حسابرسی عملکرد از موارد 
ضروری اس��ت. در مرور اولیه کنترلهای مدیریت، حس��ابرس 

باید این گونه عوامل را در نظر بگیرد:
1- آی��ا خط مش��ی های س��ازمان، به ط��ور کام��ل ب��ا اختیارها و 

امتیازهای اساسی سازمان منطبق است؟
2- آی��ا نظ��ام روش��ها و کنترله��ای مدیریت��ی برای انج��ام این 
خط مشی ها همان گونه که مورد نظر مدیریت عالی برای کارایی 

و صرفه اقتصادی بوده، طراحی شده است؟ و
3- آیا سیس��تم کنترل مدیریت، نظارت کافی بر منابع سازمان، 

درامد و هزینه ها را فراهم می سازد؟ 
بخش��ی از عواملی که حس��ابرس باید برای ارزیابی سیس��تم 
کنترل مدیریت و تعیین نواحی مش��کل آفرین در نظر بگیرد، به 

قرار زیر است:
• اس��تفاده مدیریت از اس��تانداردها یا هدفها ب��رای قضاوت در 

مورد اجرا، بهره وری، کارایی یا استفاده از کاالها و خدمات،
کج فهم��ی،  س��بب  ک��ه  نوشته ش��ده  دس��تورکارهای  نب��ود   •
درخواس��تهای متناق��ض، انحرافهای غیرقابل قب��ول و اجرای 

غیریکنواخت می شود،

• موفقیت نداشتن در قبول مسئولیتها،
• دو باره کاریها،

• استفاده نامناسب از وجه نقد،
• الگوی سازمانی نامعقول و بیهوده،

• استفاده بیهوده و ناکارا از کارکنان و منابع فیزیکی، و
• کارهای ناتمام.

مقایسه حسابرسی مالی و حسابرسی عملکرد
عالوه بر تفاوتهای اس��تنتاج پذیر از مطالب یادشده، حسابرسی 
عملک��رد برخالف حسابرس��ی صورتهای مال��ی، دارای هدفها 
و رویکردهای کلی تری اس��ت. حسابرس��ی عملکرد حرفه ای، 
مس��تلزم انواع مهارتهاس��ت و ارتباط اثربخش با تمام س��طوح 
س��ازمانی و ارزیابی تمام جوانب یک س��ازمان دارد. بخشهای 
مال��ی و حس��ابداری، تولی��د، مهندس��ی و کنت��رل موج��ودی، 
خدمات مش��تریان، اعتبارها، خرید پرسنلی و اداری، پردازش 
اطالعات و بازاریابی و فروش از بخشهایی هستند که می توانند 

مشمول حسابرسی عملکرد قرار گیرند.
حسابرس��ی عملکرد حدود بیشتری از مسئولیتهای مدیریت 
را ش��امل می ش��ود و هدف آن تعیین فرصتهایی برای کارایی و 
صرفه اقتصادی بیش��تر و بهبود اثربخش��ی در اجرای روشها و 

عملیات است.
این حسابرس��ی، ش��کل نوینی از حسابرس��ی در مقایس��ه با 
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حسابرس��ی صورته��ای مالی اس��ت. در حسابرس��ی عملکرد، 
نقش حسابرس بیشتر ارزیابی فعالیتهاست.

از تفاوته��ای حسابرس��ی مال��ی و حسابرس��ی عملک��رد، 
می توان به چگونگی مدیریت آن نیز اش��اره کرد؛ حسابرسی 
مال��ی طی ی��ک چرخه س��االنه تکراری انجام می ش��ود، در 
صورتی که حسابرس��ی عملک��رد به صورت پ��روژه ای مجزا 

صورت می گیرد.
یکی دیگر از تفاوتهای موجود بین این دو نوع حسابرس��ی، 
در س��طح اس��تاندارد بودن آنهاس��ت؛ به گونه ای که طرحریزی 
حسابرس��ی عملکرد در قالب یک شکل استاندارد ثابت، بسیار 

مشکل است.
حسابرس��ی عملکرد، همواره دارای رهنمودهای الزم برای 
نقاط ضعف مربوط به عملکرد مدیران اس��ت و به مدیران واحد 
اقتص��ادی کم��ک می کند تا برای غلبه بر دش��واریها و مس��ائل 
خود، توصیه های الزم را به دس��ت آورند و به این ترتیب زمینه 
برای بهس��ازی اجرای یک طرح، برنامه یا عملکرد س��ازمان و 
ارتقای کیفیت اجرای کارها هر چه بیش��تر و بهتر فراهم ش��ود. 
حسابرس��ی عملک��رد برخالف حسابرس��ی صورته��ای مالی، 
کّمی ب��وده و عامل تجزیه وتحلی��ل در آن جایگاه ویژه ای دارد 
و نیز ضم��ن کمک به تخصیص بهینه مناب��ع واحد اقتصادی، 
محدودی��ت فزون��ی منافع بر مخارج را بیش��تر م��ورد نظر قرار 

می دهد.

حسابداری بر مبنای تعهدی
س��الهای زیادی، مبنای تعهدی3 )به خصوص در حس��ابداری 
تعه��دی( بر گزارش��ها و محاس��بات مال��ی در بخش خصوصی 
حکمفرم��ا ب��وده اس��ت (Garseth-Nesbakk, 2011). در 
مبنای تعه��دی، درامدها در زمان انجام خدمات یا فروش کاال 
و هزینه ها نیز در زم��ان دریافت کاال یا خدمات و ایج�اد تعه�د 

درحسابها منظور می شوند. 
صورتحس��اب عملکرد بر مبنای تعهدی، موفقیت شرکت را 
در عملیات خود نش��ان می دهد؛ لذا س��ودوزیان خالص در این 
مبنا، نتیجه ترکیب درامدهای کسب ش��ده )صرف نظر از وجوه 
نقد دریافتی( و هزینه های تحمیل ش���ده در دوره مالی )بدون 

وجوه نقد پرداختی( است.

مزایای مبنای تعهدی 
از جمل��ه مزایای حس��ابداری تعه��دی، می توان به م��وارد زیر 

اشاره کرد:
• دس��تیابی س��ریع به اطالع��ات جامع، کام��ل و دقیق از وضع 

موجود سازمان،
• ام�ک�ان تشخی�ص ل��زوم هزینه کردن، ب�راس�اس اطالع�ات 

صحی�ح از مناب�ع و نیازه�ا،
• مش��خص ش��دن می�زان درامده�ای وص�ول نش��ده هر دوره 

مالی و امکان برنامه ریزی برای وصول آنها،
• دسترس��ی ب��ه اطالع��ات دقیقت���ر و کاملت���ر از درامده��ا و 

هزینه های هر دوره ) اعم از نقدی و غیرنقدی(،
• ام��کان ایجاد ارتباط بین هزینه ه��ا و عملکرد آنها و در نتیجه 

ایجاد زمین�ه برای ورود به بح�ث بودجه عملیاتی،
• ام��کان تعیی��ن نقط�ه سربه س��ر درامد و هزین��ه در هر دوره، 
با مقایس��ه درامدها و هزینه های ه���ر دوره و نتای�ج حاصل از 

تهات�ر آنها،
• امکان محاسبه و ثبت استهالکها به عنوان هزینه های دوره،

• دسترس��ی ب��ه اطالع��ات الزم جه��ت برنامه ری��زی و اعمال 
کنترل های مدیریتی،

• امکان تعیین قیمت تمام شده هر طرح با استفاده از اطالعات 
سیستم حسابداری،

• ام��کان س��نجش دقیقت���ر تناس��ب واحده��ای پش��تیبانی با 

دولتها 

به رویکردهای نوین مدیریتی 

از جمله تغییر 

نظامهای بودجه بندی خود 

به نظامهای عملکردمحور 

روی آورده اند
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واحده��ای عملیاتی و تعیین تناس��ب الزم بین آنها و همچنین 
ارزیابی سنواتی آنها،

• امکان سنجش مسئولیت پذیری مسئوالن و مدیران سازمانها 
و ارزیابی عملکرد ایشان در پایان هر دوره و در سطوح مختلف 

سازمانی،
• اط��الع از می��زان و ارزش موجودیه��ا و داراییه��ای در اختیار 
س��ازمان با ثب��ت و ضبط موجودیه��ای جنس��ی و دارای��یهای 
ثاب�ت از قب�ی�ل ام�وال، ماشی�ن آالت و تجهی��زات در سیستم 

حسابداری،
• امک�ان ارزی�اب�ی و انعک�اس کلی�ه دارای�یه�ای تحص�ی�ل ش�ده 
اع�م از خ�ری�د یا واگ�ذاری باب�ت سایر حقوق سازمان، براساس 

مبانی مربوط،
• امکان مقایس��ه وض��ع موجود با وضع مطلوب و تناس���ب آن 
ب��ا ماموریت ه�ای س���ازمان از نظر مناب��ع، دارایی ها و خدمات 

ارائه شده،
• اطالعات و گزارش��های مالی صحیحت��ر و دقیقتری را جهت 
برنامه ری��زی، تصمیم گیری و دیگر عملی��ات اجرایی در اختیار 

مدیران قرار می دهد، و
• در موسس��ه های انتفاعی وابس��ته به دول�ت، تعیین درامده�ا 
و هزین�ه ه��ای واقعی متعلق ب�ه دوره مالی و به کارگیری نتیجه 
صحی���ح فعالیته��ای مال�ی و وض���ع مال�ی واقع���ی در پای�ان 

سال، تنه�ا ب�ا ب�ه کارگیری مبنای تعهدی امکان پذیر است.

حسابداری تعهدی و بودجه ریزی عملیاتی
تدوین و اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دس��تگاه های دولتی، 
مستلزم کاربرد حس��ابداری تعهدی به منظور تعیین هزینه های 
واقع��ی برنامه ه��ا و فعالیتهاس��ت. در بودجه ری��زی عملیاتی، 
عالوه ب��ر تفکیک اعتب��ارات به وظای��ف، برنامه ه��ا، فعالیتها 
و طرحه��ا، حج��م عملی��ات و هزینه ه��ای اج��رای عملی��ات 
دولت و دس��تگاههای ذیربط براس��اس روش��های حس��ابداری 
بهای تمام ش��ده محاسبه و تعیین می ش��ود که این امر، نیاز به 
حس��ابداری تعهدی را بیش��تر می کند )کردستانی و ایرانشاهی، 
1388(. به عن��وان نمون��ه، یکی از اقالم عمده و دارای س��هم 
درخور توج��ه در تعیین قیمت تمام ش��ده، هزینه تامین فضای 
فیزیکی و س��اختمانهای اداری و سایر س��اختمانهای مورد نیاز 

اس��ت که به دلیل غیرج��اری بودن این قبی��ل هزینه ها، به طور 
معمول به صورت پنهان باق��ی می ماند. همچنین، هزینه های 
فرصته��ای از دس��ت رفته س��رمایه ها و عدم النفع ه��ا و خ��واب 
س��رمایه های حبس ش��ده نیز با رویک��رد تامین مال��ی مجدد با 
پش��توانه ارزش��ها و منافع جاری و آینده نهفته در آنها، شایسته 

توجه است.
منط��ق زیربنای تغییرها این اس��ت که سیس��تم حس��ابداری 
س��نتی تاکی��د اندکی ب��ر رعای��ت محدودیتهای خ��رج کردن و 
مس��ئولیت پذیری در براب��ر جریانه��ای نق��دی و مانده ها دارد. 
طرح س��نجش عملکرد، ش��امل »خروجی ها«، »اثربخش��ی« و 
»نتایج« فعالیت هاس��ت و با بررس��ی  تعهدهای درازمدت و کل 
وضعی��ت مال��ی، مدی��ران را درخص��وص »هزینه یاب��ی کامل« 
مس��ئول عملی��ات می داند. اطالع��ات تعهدی، برای بررس��ی 
دقیق هزینه یابی کامل، خدمات و ش��اخص اثربخشی عملکرد 
برنامه ریزی ش��ده، نگهداری می ش��وند. این استدالل اهمیت 
خاصی برای حامیان این اصالحات داش��ته است که حسابداری 
تعه��دی، دی��د دقیقتری از خدم��ات دولت ارائ��ه می کند. گفته 
می ش��ود دولت با استفاده از حسابداری نقدی قادر است نسبت 
به بخش خصوصی خدمات ارزانتری ارائه دهد؛ زیرا هزینه های 
غیرنقدی مانند اس��تهالک را حذف می کن��د. بدین ترتیب این 
واقعیت نادیده گرفته می شود که تفاوت بین ارقام حسابداری بر 
مبنای نقدی و تعهدی، فقط زمان اس��ت. بنابراین طی زمانی 
به نس��بت طوالن��ی، نمی توان به طور منطقی انتظار داش��ت که 
تفاوت انباش��ته بااهمیتی میان هزینه های گزارش ش��ده توسط 

دو مبنا وجود داشته باشد )دامغانیان، 1388(.
جهت اطمین��ان از پذیرش موفقیت آمیز معرفی حس��ابداری 
تعهدی، کلیه بخشهای دولت باید از حسابداری تعهدی حمایت 
و اجرای آن را تش��ویق کنند. بنابراین، هر پیش��نهادی راجع به 
تغییر سیستم حسابداری دولتی باید نیازهای اطالعاتی موجود 
و پیش آمده را برطرف س��ازد )مه��دوی، 1379(. البته، مطلع 
س��اختن همه بخش��های دولت از مزایای سیس��تم حسابداری 

تعهدی، امری ضروری است.
به گون��ه ای  بای��د  نی��ز  کامپیوت��ری  آموزش��ی  برنامه ه��ای 
سازماندهی ش��ود که منجر به افزایش سطح دانش کامپیوتری 

در دولت گردد.
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تغییر از سیس��تم حسابداری نقدی به تعهدی در تمام سطوح 
دولت و در یک مرحله، کار بس��یار عظیمی اس��ت؛ لذا براساس 
تجربه برخی کش��ورها مانند اس��ترالیا و نیوزیلند )ابتدا در سطح 
دولته��ای محلی، س��پس در س��طح ایالته��ا و در نهایت دولت 
مرکزی(، پیش��نهاد می ش��ود این کار طی چند مرحله، ابتدا در 
س��طح س��ازمانهای دولتی کوچک و در صورت موفق بودن در 

 .(SAFA, 2006) سطح کل دولت، اجرا شود

اهمیت نظام گزارشگری مالی در دولتها و 
موسسه های بخش عمومی

گرایش به گزارش��گری مالی در بخش عمومی، با جهانی شدن 
موضوع بهس��ازی مدیری��ت منابع مالی و پاس��خگویی در این 

بخش افزایش یافته است )کردستانی و ایرانشاهی، 1388(.
وجود یک نظام گزارش��گری مالی ش��فاف و کارا، همواره در 
دولته��ا دارای اهمیت بوده؛ چرا که آگاهی افراد برای اس��تفاده 
از مناب��ع عموم��ی افزایش یافته اس��ت. ب��ا درک اهمیت نظام 
گزارشگری مالی، کشورهای در حال توسعه نیز اجرای سیستم 
حسابداری بر مبنای تعهدی را در بخش عمومی آغاز کرده اند. 
نظ��ام گزارش��گری مال��ی کارا می تواند در افزای��ش اتکاپذیری 
اطالع��ات مال��ی، اطمین��ان عموم��ی و جذب س��رمایه گذاری 
خارج��ی مفی��د باش��د. برخ��ی از دالی��ل اهمی��ت ی��ک نظام 

گزارشگری مالی به شرح زیر است:
• نظام گزارشگری مالی مناسب، برای پاسخگویی در خصوص 

استفاده از منابع عمومی ضروری است،
• نظام گزارشگری مالی کارا از طریق شفافیت در تصمیم گیری، 
نظ��ارت مناس��ب، مقایس��ه پذیری گزارش��گری مالی ب��ا دیگر 
کشورهای دنیا و اتکاپذیری اطالعات مالی برای سرمایه گذاران 

ایجاد انگیزه می کند، 
• نظام گزارش��گری مالی مبتنی بر استانداردهای بین المللی در 

جذب سرمایه از بازارهای بین المللی مفید است،
• پرداخت کنن��دگان مالیات الزم اس��ت در م��ورد نحوه مصرف 
مالیاتهای وصولی دولت اطالع داش��ته باش��ند و گزارش��گری 

مالی این نیاز را پاسخ می دهد، و
• نمایندگیه��ای اعتباردهن��ده بین المللی می خواهن��د بدانند آیا 
دول��ت قادر اس��ت تعهدهای خ��ود را در موعد سررس��ید انجام 

دهد؟ نظام گزارش��گری، اتکاپذیری فرایند اعطای اعتبارات را 
تسهیل می  کند.

بنابرای��ن ب��ا توجه به اینک��ه مبنای حس��ابداری انتخابی بر 
اطالعات استخراج شده از سیستم گزارشگری مالی در بخش 
عموم��ی موثر اس��ت، الزم اس��ت مبنای صحیح��ی انتخاب 
ش��ود تا صورته��ای مالی تهیه ش��ده بر آن اس��اس، نیازهای 

استفاده کنندگان را به بهترین وجه براورده سازد. 

نتیجه گیری
فزاین��ده محیط��ی، وج��ود  پیچیدگی ه��ای  به دلی��ل  ام��روزه 
متغیرهای بی ش��مار و موث��ر در فراین��د تصمیم گیری مدیران، 
تقاضای روزافزون نس��بت  ب��ه ارائه خدمات ب��ا کیفیت باالتر، 
فش��ار برای پاس��خگویی و ش��فافیت عملکرد س��ازمانها، نیاز 
به کاه��ش هزینه های ج��اری و موضوع افزای��ش بهره وری و 
اثربخش��ی مدیری��ت، کانون توج��ه تمام دولتها و س��ازمانهای 
بخش خصوصی به رویکردهای نوین مدیریتی معطوف ش��ده 
است. در قرن 21، تقاضا جهت استفاده از ابزار و رویکردهایی 
از قبی��ل مدیری��ت فراینده��ا، مدیری��ت کیفی��ت و مدیری��ت 
عملکرد، نظامه��ای هزینه یابی متمرکز بر خروجی و محصول 
ک��ه اغلب مورد اس��تفاده بخ��ش خصوصی اس��ت، در دولتها و 
بخش غیردولتی قوت گرفت��ه و رویکردهای خروجی محور که 
رویکردهای بخش خصوصی اس��ت، جایگزی��ن رویکردهای 

فرایندمحور شده است. 
ام��روزه ب��ا افزایش فش��ار ب��رای بهبود پاس��خگویی و 
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ش��فافیت عملکرد، دولتها به رویکردهای نوین مدیریتی، 
از جمل��ه تغیی��ر نظامه��ای بودجه بندی خود ب��ه نظامهای 
عملکردمح��ور روی آورده اند. بدی��ن ترتیب، بودجه بندی 
بودجه بن��دی  روش  بهینه تری��ن  به عن��وان  عملیات��ی 
پذیرفته ش��ده در س��طح بین المللی در کان��ون توجه دولتها 
قرار گرفته اس��ت. ویژگ��ی و تمایز این نظام ب��ا نظامهای 
س��نتی، تاکی��د روی هدفه��ا، نتیجه ه��ا و محاس��به بهای 
تمام ش��ده فعالیته��ا و کاه��ش هزینه ه��ا و افزایش کیفیت 
خدمات به مردم است. طراحی و اجرای موفقیت آمیز نظام 
بودجه بندی عملیاتی، همبستگی زیادی با ویژگیهای نظام 
حسابداری و گزارشگری مالی دارد. یکی از این ویژگیهایی 
که زمینه الزم را جهت اجرای بودجه بندی عملیاتی فراهم 
می کند، اس��تفاده از مبنای تعهدی در حسابداری است. از 
طریق حس��ابداری تعهدی در بخش عمومی تعیین بهای 
تمام ش��ده و هزینه های واقعی اجرای برنامه ها، عملیات و 
فعالیتهای س��ازمانهای دولتی صورت می گیرد که پیرو آن 
مدیری��ت و کنت��رل صحیح منابع عمومی ایجاد می ش��ود. 
بدی��ن ترتی��ب، نظام حسابرس��ی بخش عموم��ی نیز باید 
عملکردی ش��ود؛ حرکتی که در دیوان محاس��بات کش��ور 
ش��روع ش��ده و امید اس��ت که به دقت و با موفقیت به اجرا 

درآید. 
بدین ترتیب، شهروندان جامعه با توجه به اطالعات استخراج 
شده از چنین نظامی، بهتر می توانند عملکرد مقامهای منتخب 
را ارزیابی کنند و در نتیجه قدرت خود را به اش��خاصی تفویض 
نمایند که از منابع عمومی به ش��یوه کاراتر و موثرتری اس��تفاده 
می  کنن��د. به دنبال تخصی��ص بهینه منابع، س��طح رفاه مادی 
و معن��وی جامع��ه بهب��ود می یابد و دول��ت قادر ب��ه ایفای بهتر 
مس��ئولیت پاس��خگویی خود می ش��ود. امید اس��ت تالشهایی 
که در حال ش��کل گیری در کش��ور در رابطه با پیاده سازی نظام 
بودجه ریزی عملیاتی، حسابرسی عملکرد و حسابداری تعهدی 
است، با موفقیت همراه باشد و شاهد درخشش نظام جمهوری 

اسالمی در افق 1404 باشیم.

پانوشتها:
1- Performance Budgeting (Performance Based Budgeting)

2- Performance Audit
3- Accrual Basis
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