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 مقدمه

ای خاص توسط فردریک  تللکور محکرر یردیکدی مکدیریت      در اواخر قرن نوزدهم مدیریت علمی به عنوان رشته

تکرین را  بکرای   ها بمنظور یافتن مناسبعلمی بحور بسلار خالصه روش برخورد منظم و منحقی با مسائل سازمان

یذرد و نتایجی که بر اثکر هریونکه تیللکر لاصکل     است و بر کسب اطالع دقلق و کامل از آنچه می انجام هر کار

شود تأکلد داردی این نوع از مدیریت نلاز زیادی به اطالعاتی از قبلل بهای تمام شکد  مصوکو و و خکدماو     می

منابع مختلف نظلر ظرفلت مقدار توللد  هزینه اجزاء مختلف توللد  قلمت فروش مصوو و و خدماو و ظرفلت 

آ و و تجزیه و تصللل این اطالعاو داشتی این جریان  نلاز بکه اطالعکاو و بخوکوص اطالعکاو     توللدی ماشلن

 مالی را فزونی بخشلدی

ها بهبود یابی توللداو  خدماو و فعاللتهای هزینهافزایش استفاد  مدیران از اطالعاو مالی موجب شد که روش

ترتلکب لسکابداری   هکا فکراهم آیکدی بکدین    های مختلف مالی فعاللتتری از جنبهطالعاو مفولو توسعه یابد و ا

 ای خاص در اوایل قرن لاضر شکل یرفتیمدیریت به عنوان رشته

 حسابرسی عملکرد ریفتع

هکا  مشکی دولکت  ها و خکط امروز  لسابرسی عملکرد ی  لرفه مستقل است که نقش مهمی در مدیریت سازمان

ندی للحه کارکرد لسابرسی عملکرد و نقش آن سال به سال تیللر یافته و توسکعه یلکدا ککرد  اسکتی     کبازی می

 1960هایی که به دهه باور کردنی در مورد لسابرسی عملکرد ارائه شد  است نظلر فعاللت ادعاهای کم و بلش

 یرددیتر از آن برمییا لتی یلش

شروع شکدی ایکن    1970زرگ و متمایز و خودآیا  از اواخر دهه لسابرسی عملکرد به عنوان فعاللتی در مقلاس ب

 ای از عوامل به شرر ذیل توسعه یافت:و به واسحه مجموعه 1980للحه در دهه 

 هکا  های دولت چند برابر شد  بودی از کارکرد ساد  مرتبط با نظم و قانون تا مدیریت دادیا لوز  فعاللت

کنندی این موضکوع ملکزان مخکار     اقتوادی ایفا می -اجتماعی ها نقش فعالی در توسعهبسلاری از دولت

 عمومی را افزایش داد  استی

     یلکری  ادعاهای متفاوتی در مورد تخولص منابع وجود داردی تخولص منکابع مصکدود مسکتلزم توکملم

تر برای انجام مخار  عمومی استی فشار زیادی برای ایجاد ارزش از یول خر  شکد   تر و آیاهانهمنحقی

 جود داردیو

 سا ر  آیاهی عمومی و نمایندیان آن افزایش یافته اسکتی تقاضکای روزافزونکی    با توسعه نهادهای مردم

 کنند محرر استیدهی افرادی که منابع دولتی را ادار  میبرای لساب

 های مدنینلاز به مدیریت ریس  بدهی 

 های مدیریتی داخلی و یییفرصت برای افزایش منافع لاصل از کارایی از طریق بهبود سلستم 

یکذاران در نقکش   های دولت و رشد طبلعی آن  لسابرسی عملکرد جهت لمایکت از سلاسکت  لذا با ادامه برنامه

 ها یسترش یافته استینظارتی آن
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هکای  ها  روشها  سلاستهای متعددی دارد که عبارتند از ارزیابی ملزان رعایت هدفلسابرسی عملکرد تعریف

ریزی و کنترل مدیریت  ارزیابی کلفلت های برنامهقوانلن و مقرراو مربوط  ارزیابی اثربخشی سلستمسازمان و یا 

 های مدیریت از نظر درخور اعتماد و مربوط بودنییزارش

 حسابرسی عملکرد یعنی حسابرسی کارایی، اثربخشی، صرفه اقتصادی

هکای  های مدیریتی سالم و سلاسکت اصول و رویهنحباق با های اداری در االف( لسابرسی صرفه اقتوادی فعاللت

 مدیریتی

های اطالعاتی  ب( لسابرسی کارایی در مورد استفاد  از منابع انسانی  و مالی و سایر منابع  شامل ارزیابی سلستم

های نظارتی و ضوابحی که توسط والدهای لسابرسی شد  برای رفع نقایص شناسکایی  های عملکرد و روشسنجه

 روندمیشد  بکار 

های والدهای لسابرسی شد  و لسابرسی آثار واقعکی   ( لسابرسی اثربخشی عملکرد رابحه با دستلابی به هدف

 ها در مقایسه با آثار مورد انتظارفعاللت

های مختلف تعریف شد  استی به عنوان مثال وارینگ و موریان در ادبلاو علمی نلز لسابرسی عملکرد به شلو 

ها با فرآیندهای ی  برنامه یا ی  فعاللت برای مند و هدفمند فعاللتا به عنوان ارزیابی نظاملسابرسی عملکرد ر

هایی برای بهبکود  اندی این تعریف در کنار توصلهها تعریف کرد تعللن کارایی  اثربخشی و صرفه اقتوادی فعاللت

دهکی بکرای   ها یا اطملنان یافتن از لسکاب یذاران  کسانی را که مسئول اجرای توصلهکار مدیران  وزیران و قانون

 شودی لذا لسابرسی عملکرد ابزاری مهکم اسکت ککه شکرایط را بکرای بهبکود      فعاللت صصلح هستند نلز شامل می

 کندیدهی مهلا کرد  و به ایجاد نظام لاکملتی یاسخگو در قبال منابع عمومی کم  میلساب

هکای اصکلی   دهی دولتی باید مؤلفهکه هر سلستم لساب دهی دولتی چلست؟ مایکل معتقد استمنظور از لساب

 زیر را بپذیرد:

 شودو براساس قانون و قضاوو مصتاطانه انجام می هر عمل یا فعاللت بوورو باز 

 هر متقاضی مسئول عمل خود است 

 رسدشود و به اطالع عموم میهر عمل مستند می 

 سابرسی شد  و نتایج آن به اطکالع عمکوم   ای  مستقل و دون تعوب لهر عمل یا فعاللت بوورو لرفه

 رسدمی

 ها نشان دهد که خحای عمدی صورو یرفته  عمل اصکاللی سکریع و هکر جکا  زم     ایر بررسی فعاللت

 یذیردباشد مجازاو مناسب  صورو می

لذا هدف از لسابرسی عملکرد  ارزیابی عملککرد والکدهای لسابرسکی شکد  و مکدیریت آن در قالکب ککارایی         

 هایی در مورد نصو  بهبود عملکرد سازمان استیو صرفه اقتوادی و نلز ارائه توصله اثربخشی
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 های مدیریت عملکرد و حسابرسی عملکردمدل

های مدیریتی مختلفی در ادبلاو علمی ارائه شد  استی برای مثال  مکدل لاکملکت مکؤثر یکا مکدل سلسکتم       مدل

مقاله ابزار مشترک و رایج برای مدیران دولتی و لسابرسان دهی دولتی  مدل خدماو عمومی و ییی در این لساب

 کنلمیعملکرد را تصللل و مدل منحقی برنامه را بررسی می

ریزی  نظکارو ارزیکابی  چگکونگی اسکتفاد  از     لسابرسی عملکرد با همان مفاهلم مدیریت عملکرد و اصول برنامه

 رود سروکار داردیها بکار میان برنامهها  که به وسلله مدیرمنابع عمومی برای دستلابی به هدف

های کارایی  اثربخشی ها با هدفها  نتایج و آثار و نلز همبستگی آنها  خروجیها  یردازشمفاهلمی از قبلل وروی

نشکان داد    1و صرفه اقتوادی  ابزار مشترک برای مدیران عمومی و لسابرسان عملکرد هستند که در نمکودار  

 شد  استی

رزیابی کارایی  اثربخشی و صرفه اقتوادی باید بخشی از فرآیند عکادی مکدیریت هکر والکد تجکاری در      امروز  ا

 های خود بکرای کنتکرل  بخش عمومی و خووصی باشد و مدیران  بررسی عملکردها را به عنوان یکی از مسئوللت

ی یکا لسابرسکان عملککرد    ها تلقی کنند و ارزیابی مستقل عملکرد مدیران از طریق والد لسابرسی داخلک فعاللت

دهد که ی  سازمان چگونه از منابع خود برای توللد ککا  و خکدماو   صورو یلردی کارایی به ضرورو نشان می

 کندیاستفاد  می

کنکد ککه در آن   ها( و ملزان آن )قابللت توللد( تأکلکد مکی  ها(  کا  و خدماو )خروجیلذا سازمان بر منابع )داد 

هکا بکه   ها شامل کملت و کلفلکت اسکتی خروجکی   روندی ابعاد خروجیها بکار میتهله خروجی ها برای توللد یاداد 

یابندی کملت به مقدار و لجکم  در مصدود  متیلرهای مرتبط با سحح خدماو انتقال می مشتریان داخلی یا خارجی

ها مثل اتکایذیری  جیهای متعدد خروهای توللد شد  اشار  داردی کلفلت به خووصلاو و ویژیییا تعداد خروجی

یکر  کندی با این لال لسابرسکی عملککرد ضکمن آنککه نشکان     دقت  بموقع بودن  ایمنی و رالتی خدمت اشار  می

کند که اجزای فرآینکدها و  ارزیابی فرآیندهای مدیریت عملکرد است  از ی  مجموعه مفاهلم دیگری استفاد  می

 دهند  آن استیهای لسابرسی و عناصر تشکللمفهوم یافته کندی نکته کللدی اینهای آن را توصلف میخروجی

های لسابرسی متشکل از عناصر اسکتاندارد از  های لسابرسی استی یافتهلذا مؤلفه اصلی لسابرسی عملکرد  یافته

های لسابرسی و مکدلی  های لسابرسی به وسلله هدفها استی ساختار یافتهها و معلولجمله معلار  شرایط  علت

 شودیسابرسی با استفاد  از این عناصر بریا شد  است  تعللن میکه ل

تواند شکامل انتظکاراو    آلی است که عمللاو واقعی در برابر آن سنجلد  خواهد شدی معلار میمعلار شاخص اید 

 هادهکای ها یکا ن های برنامه یا ملانگلن عملکرد در برنامههای مقایسه  هدفها  مص مشیاستانداردها  قوانلن  خط

هکا را بکرای   آوری و تجزیکه و تصللکل داد   ای  لسابرسان ضکوابط جمکع  های زملنهمشابه باشدی در طرالی روش

 کنندیهای لسابرسی  طرالی میرسلدن به هدف

یذیر  انتظکاراو یکا نلازهکای مشکتری  تعلکلن      های مقایسهتوان به واسحه مص  زدن به کم  برنامهمعلار را می

یذیر انفرادی در داخل ی  سازمان  شد  داخلی  مقایسه والدهای مقایسه های تنظلمسایی هدفهدف برنامه  شنا

تعللن استانداردهای صنعت یا بخش  مقایسه با روندهای تاریخی  شناسایی عملکرد بهلنکه یکا ملکانگلن عمللکاو     
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نامه مثل کارکنان  تجهلزاو های براشار  شد ورودی 1لاصل در ی  روندی مقایسه زمان همانگونه که در نمودار 

کنندی ایر خدمت بکه شککلی   یا یول از طریق فرآیندهایی مثل عمللاو برنامه  جهت ارائه خدمت خروجی کار می

کنند  از خدمت  ختم شود ککه  ها باید به نتایج مورد نظر مردم یا جامعه استفاد که طرالی شد  کار کند خروجی

بل مشاهد  بکود  و نتکایج مسکتقلم و منحقکی خکدماو باشکندی در مفهکوم        ها ممکن است زودتر قابسلاری از آن

هکا و  ها و مسکائل جامعکه را بکرای ارزیکابی برنامکه     تواند به لسابرسان کم  کند تا برنامهتر  این مدل میوسلع

 لسابرسی عملکرد تجزیه و تصللل کنندی

 : رویکرد لسابرسی عملکرد1جدول شمار  

 تمرکز رویکرد

عمللاو 

 مستقلم
 ورودی  خروجی  نتایج و آثار

های سلستم

کنترل 

 لسابرسی

 های اجرا شد  توسط مدیران برای ارتقای نظارو و ارزیابیها و روشکفایت سلستم

 

ای از منکابع  مشی  برنامه  یروژ   معلار( مداخله عمومی بوکورو مجموعکه  نهایت صرفنظر از ماهلت آن )خط در

هکا و یکا ثبکت لکل     ای از هکدف شود که برای دستلابی به ک هدف یا مجموعهللل میانسانی و سازمانی مالی تص

های هدف  در ی  مکدو زمکان خکاص بککار بسکته شکودی اسکتفاد  از        مشکل یا غلبه بر مشکالو مؤثر بر یرو 

اجتمکاعی مکورد نظکر مداخلکه      -تواند به لسابرس کم  کند تا رابحه بلن نلازهای اقتوادیهای منحقی میمدل

ها و یلامدها شامل نتایج آثار را شناسایی و تنظلم نمایکدی بکه لصکا     ها  فرآیندها  خروجیها  ورودیعمومی  هدف

یعنکی ککارایی     3Eها را با تأکلد بر مکدل  تواند تمام عناصر و روابط موجود در مدلنظری لسابرسی عملکرد می

 اثربخشی و صرفه اقتوادی تجزیه و تصللل کندی

 سابرسی مدیریتاهداف کلی ح

 هدف از لسابرسی عملکرد مدیریت  انجام ی  یا ترکلبی از موارد زیر لسب درخواست مدیریت است:

 ارزیابی عملکرد

های والد اقتوادی بکا اهکداف و اسکتراتژی از    های انجام فعاللتها و روشعبارو است از مقایسه و تصللل شلو 

 یلش تعللن شد ی

 های عملیاتیفعالیتها و بهبود شناسایی فرصت

هکا  ککارایی    صرفه اقتوادی هزینه های عمللاتی و عملکرد افزایش بازد  اقتوادی  ارزیابیاز بهبود فعاللت منظور

 اثربخشی و یا ترکلبی از این عوامل استی

های اجرایی را از طریق بررسی و شکناخت  های موجود و قابل سترس برای بهبود روشلسابرسی عمللاتی فرصت

امع  ارزیابی تجزیه و تصللل  موالبه با افراد واجد شرایط و ذیوالر )درون سازمانی و برون سازمانی(  مشاهد  ج

های عمد  موفقلکت  برنامکه اسکتراتژی      های جاری و یذشته  بررسی معامالو  شاخصعمللاو  بررسی یزارش
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ای و ییی براسکاس تجزیکه و   ی قضکاوو لرفکه  اقداماو استراتژی   مقایسه با استانداردهای صنعت و رقبا بکاریلر

 کندیسایر ابزارهای مناسب و عقالنی شناسایی و اظهار نظر می

 ارائه پیشنهاد برای بهبود عملیات یا ضرورت اقدامات اصالحی

لت  نوع و دامنه یلشنهادی ارائه شد  در فرآیند لسابرسی عمللاتی بسلار متفکاوو اسکتی در اغلکب مکوارد      ماه

توانند متناسب با ماهلت و اهملت موضوع یلشنهادهای خاص ارائکه کننکدی   رسان عملکرد مدیریت  مییرو  لساب

تری نلاز باشکد  یکرو    تر و یسترد های عملقهای مورد لسابرسی عمللاتی بررسیچنانچه در سایر موارد و لوز 

 نندیهای بلشتر ارائه کتوانند د یل نلاز به انجام بررسیلسابرسان مدیریت می

 های عملیاتی و اقدامات اجراییپیگیری تصمیم

یذیرد و مورد نظر لسابرسان مسکتقل و بکازرس قکانونی    های داخلی صورو میدر لسابرسی مالی و کنترل آنچه

هکای تکاریخی   یر ارزشاستی وضعلت فعلی والد اقتوادی و یلشلنه آن استی وضعلت فعلی که بحور عمد  بلان

مکالی و تجزیکه و تصللکل    باشدی آنچه از اهملت ویکژ  برخکوردار اسکت و در لسابرسکی     بسلار دور و نزدی  می

شرایط اقتوادی  استراتژی مکالی  برنامکه و    یلردیعملق و یسترد  مورد بررسی قرار نمی های مالی چندانصورو

های عمللاتی  اقداماو اجرایی و ییی برای دستلابی به اهداف والد اقتوادی است ککه تکا لکدی بکه نصکو       توملم

 عملکرد کلفی و کمی مدیریت بستگی داردی

هکا و ارائکه یکزارش مکالی بکه      ی از عوامل اساسی و مورد توجه در لسابرسی مالی الزاماو قانونی ثبت لسابیک

ها در ترازنامکه و بکه   ها و بدهیصالبان سهام است در صورتی که به بافت واقعی مالی با به ساختار واقعی دارایی

وری و صکرفه  عملککرد مکدیریت  بهکر     های مالی تجزیه و تصللل  اثربخشکی کلفلت اطالعاو مندر  در صورو

های والد اقتوادی دولتکی و شکبه دولتکی    های عمللاتی در جهت دستلابی به اهداف و استراتژیاقتوادی فعاللت

تواند زوایای مختلف عملکرد بنگا  اقتوکادی را  شودی لسابرسی کلفی و جامع عملکرد مدیریت  میکمتر توجه می

 د ارزیابی قرار دهدیهای مختلف مدیریت موردر لوز 

رسکد  بکرای سکهامداران و اعضکای هلکأو      اینکه شرایط کلفی و کمی شرکت در لال لاضر چلست و به کجا می

مدیر  اهملت داردی این مهم به ملزان قابل توجهی از طریکق لسابرسکی عملککرد مکدیریت بکرای افکراد ذینفکع        

به آیند  اسکت ککه بکا اسکتفاد  از آن تکا       شوی لسابرسی مدیریت نوعی لسابرسی و نگرشمشخص و روشن می

هایی که فاقد هریونه ارزش افزود  و افزایش بازد  اقتوادی است  جلویلری و یلشگلری لدودی از تکرار فعاللت

 کندیمی

ها جلب اطملنان سهامداران نسبت به کلفلت فرآیند یزارشگری مالی و قابللکت اتککا   ترین وظایف شرکتاز مهم

و غلرعلمی  یزارشگری غلرشفاف و غلرکلفی   ها استی بنابراین مدیریت ضعفعاو مندر  در آنبه ارقام و اطال

های مالی و عدم نظارو و اقداماو اصاللی مستمر در رفکع  تصریف سود  وجود هریونه ابهام و تقلب در صورو

صاللی مستمر در رفکع  های داخلی و عدم نظارو و اقداماو اهای موجود در کنترلها  مشکالو و ضعفنارسایی

های داخلکی  از جملکه عوامکل ارزیکابی در لکوز  لسابرسکی       های موجود در کنترلها  مشکالو و ضعفنارسایی

 شودیعملکرد مدیریت مصسوب می
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یلکری مکدیران ارشکد در ادار     سکازی و توکملم  های مالی و غلرمالی که موجکب توکملم  اطالعاو  آمار  یزارش

هکای  شودی از جمله تعلکلن ملکزان دسکتلابی کلفکی و کمکی بکه اهکداف و برنامکه        ا میهآملز امور شرکتموفقلت

 استراتژی  از وظایف عمد  لسابرسی مدیریت استی

یکر بخشکی مصکدود از    های آماری  بلانایر نتایج لاصل از لسابرسی مالی و لسابرسی مبتنی بر تجزیه و تصللل

توان به روشنی و قاطعلت اذعان د نتایج لاصل از آن نمیا با تضاارزیابی عملکرد و یا لسابرسی عمللاتی باشد  ام

هکای  هکا و فعاللکت  نمود که مجموع عملکرد مدیریت موفق یا ناموفق بود  استی به عبارو دیگر مجمکوع تکالش  

هکا و  عمللاتی مدیریت در مسلر صرفه و صالر اثربخشی عملکرد  کارایی و دستلابی کلفی به اهداف و اسکتراتژی 

 هایت افزایش بازد  اقتوادی و ثروو سهامداران قرار داشته استیدر ن

با وجود اینکه اغلب متفکران مالی و اقتوادی بر این باورند که جکدای مالکلکت از مکدیریت  منکافع اقتوکادی و      

مکدیران  کنند که سهلم کردن افزایش ثروو سهامداران را تأملن خواهد کردی اما مخالفان این نظریه  استد ل می

ت شرکت دارای منافع اقتوادی است و مدیران مالک  در افکزایش ککارایی  بکازد  اقتوکادی و تکداوم       در مالکل

ترندی از طرفی چون عملکرد کلفی و اثکربخش مکدیریت  ارتبکاط مسکتقلم بکا نلکرو انسکانی        فعاللت شرکت موفق

ایش کلفکی سکودآوری  ازش شکرمت در    تواند بر افکز د آنان دارد میای  تخووی  هماهنگی کلفی و هدفمنلرفه

 نهایت افزایش منافع سهامداران اثراو عمد  داشته باشدی

تواند بلانگر عملکرد محلوب مکدیریت و شایسکتگی   آخر اینکه افزایش غلرکلفی سودآوری و تقسلم سود نمی نکته

 سحور مختلف مدیریت تلقی شودی

شکود یککی از د ل اساسکی در    قرار یلرد مشخص مکی چنانچه کلفلت سودآوری مورد بررسی و تجزیه و تصللل 

عملکرد غلرکلفی مدیریت  تقسلم سود نقدی و یا سود سهمی مستمر در شرایط لاد تورمی و یا تیللکر در چهکر    

شود ولی در واقکع  های لسابداری و تعدیالو سنواتی است که منجر به افزایش درآمد میواقعی رویدادها  روش

هکا  ها انعکاس یافته است ککه قابللکت بازیافکت آن   هایی که در داراییکند یا هزینهجاد نمییونه وجه نقدی ایهلچ

 مشخص نلستی

 حسابرسی و مدیریت بنگاه اقتصادی

یردد و بلن منابع انسانی ای است که شامل منابع انسانی و غلرانسانی میلرفه -ی  فعاللت اجتماعی لسابداری

 جود دارد و فرهنگ جامعه بر منابع انسانی تأثلریذار استیهای متقابلی وو غلرانسانی واکنش

هکا عمومکاب بسکتگی بکه     های فرهنگی است مصتوای یزارشبا وجود اینکه لرفه لسابداری در بلن کشورها  تفاوو

یکذار را مکد   تاریخ  آداب و رسوم و فرهنگ منحقه دارد و بدین دللل است که در بعضی کشورهای مالی  سرمایه

کنندیان دولتی را از آنجایی که ارزش کار در ارتبکاط  و در بعضی از کشورها و مناطق  طلبکاران یا ادار نظر دارد 

 یردند:تلقی مفاهلم زیر از یارامترهای مهم در تعللن ارزش مصسوب می شود لذابا فرهنگ تعللن می

 فردیرایی در مقابل جامعه با جمع یزارش .1

 اصله طبقاتیفاصله طبقاتی زیاد در مقابل کاهش ف .2

 یرایییرایی یا انسانمردیرایی در مقابل زن .3

 اصالت سرمایه در مقابل اصالت معنویت یا اصالت کار .4

 کاری در مقابل آشکارسازیینهان .5
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های جوامع نلز از لصا  بعد زمانی با یکدیگر متفاوتندی بعضی از جوامع بر یذشته و برخی دیگر بکر لکال و   ارزش

ممال  مانند امرکلا بر من تکله دارد ولی ژاین بر ما تکله دارد برخی بر فرد و سرمایه و آیند  تکله دارندی برخی 

های متفاوو و های مالی متفاوو  نوع رسلدییها یزارشدهندی این فرهنگبرخی دیگر بر جامعه و کار اصالت می

 را داردی کنند و اصل افشاء در هر کدام تفسلر خاص خودهای متفاوتی را نلز طلب میکنترل

هکای  های لسابداری و لسابرسی با توجه به ساختار اقتوادی و اجتماعی لاکم بر جامعه و هکدف ها و رویهنظریه

های لسابداری و لسابرسی نلز برانگلخته از اوضاع لاکم تعللن شد  برای لرفه لسابداری بنا شد  استی هدف

سابرسی به عنوان ی  سلسکتم فرعکی از سلسکتم    بر مصلط لسابداری و لسابرسی است و مصلط لسابداری و ل

ای است که هموار  با والدهای اقتوادی  اعتباردهندیان و لرفه لسابداری در تعامکل اسکتی   یونهکل اقتواد به

های مالی تواد منافع این سه یرو  را دربر خواهد داشت و های لسابداری و لسابرسی و یزارشلذا تعللن هدف

یلرندیان اقتواد هستند یک  خکود نلکز جکزء     ترین توملمریت والدهای اقتوادی از عمد با توجه به اینکه مدی

 شوندیهای مالی مصسوب میکنندیان یزارشترین استفاد اصلی

یکی از فرضلاو لسابداری تفکل  شخولت اسکت ککه همکوار  بایسکتی بکلن صکالبان والکدهای اقتوکادی و         

شدی زیرا صالبان والد اقتوادی شکلی از بستانکاران هستند ککه  شخولت مستقل والدهای اقتوادی تمایز قائل 

در والدهای اقتوادی دارای منافعند و در این را  مالکان باید بدانند که مدیر نلستند و مدیران هم بایکد بداننکد   

رش کننکدیان لسابرسکان را یکذی   امان نلازهای اطالعاتی استفاد که مال  والد اقتوادی نلستندی رشد سریع  بی

هکا وابسکتگی   کند و اعتبار اطالعاو به درجه درستی و صکصت آن مسئوللت بلشتری در مقابل جامعه دعوو می

 شدید خواهد داشتی

هکای  هایی که برای کسب اطملنان نسبی از دستلابی به هکدف ها و روشمصلط کنترلی فرآیندی است از سلاست

 یرددیسازمانی ایجاد می

ف اساسی در ایجاد و رسالت والدهای لسابرسی داخلی کم  به مدیریت والد توان یفت که هدبحور کلی می

اقتوادی در ادار  کردن امور شرکت به بهترین وجه استی لذا رسلدیی لسابرسان داخلی اغلب لسابرسی 

 شودهای موجود بر کارایی عمللاو والد اقتوادی نمیها و روشعمللاتی استی زیرا هدف آنان تعللن تأثلر رویه

 یرددیهای داخلی لسابداری و اداری را نلز شامل میکنترل بلکه بررسی و ارزیابی تأثلر سلستم

توانند به عنوان بازوی توانمند مدیریت در ادار  و کنترل کلفلت و به هملن دللل است که لسابرسان داخلی می

های مادی )سودآوری( و معنوی )نلروی انسانی( مصسوب شوندی یرچه ارزش کارایی والدهای اقتوادی از جنبه

استفاد  از توان بالقو  این ابزار کارآمد و اقتوادی لسابرسی داخلی مانند سایر منابع  به ظرفلت مدیران برای 

ود نلز به ارزشمند در جهت نلل به اهداف سازمان وابسته است ولی نباید فراموش کرد که لسابرسی داخلی خ

 شود نه به عنوان ی  شیل متمایز و مجزا از وظایف لسابدار استیعنوان بخشی از کاریروهی سازمانی تلقی می

ریزی در سلستم اطالعاو مدیریت است که مصوول ای از فرآیند کنترل و برنامهآملختهزیر لسابرسی داخلی 

های اقتوادی و تأملن امنلت شیلی برای کارکنان و در نهایت فعاللت ان اطملنان از سودآوری و تداوم فعاللت

 های مستمر آنان استیتشخلص لدود کارایی مدیران و کوشش
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 سازی واحدهای اقتصادیآن در شفافحسابرسی عملکرد مدیریت و نقش 

بلش از هفتاد سال است که ابتدا در انگلستان و بعد آن در امریکا  کانادا و سایر کشکورهای ارویکایی ایکن سکؤال     

های لسابرسکی سکنتی )لسابرسکی مکالی( تکأملن      محرر شد که چرا لفظ کامل منافع سهامداران از طریق روش

تکر شککل یرفکت و بکا نکام      تر و دقلقتر  کاملبه سمت و سوی روش جامع شود و همرا  با این سؤال نگرشینمی

لسابرسی عملکرد مدیریت یا لسابرسی مدیریت فعاللت خود را آغاز نمودی تکا اواخکر دهکه هشکتاد لسابرسکی      

هکا  هکا و دسکتورالعمل  نامکه رعایت قوانلن  آئلن چارچوب عملکرد مدیریت مصدود به لسابرسی رعایت بود و در

هکای  ت داشتی امروز  با توجه به نقش اثربخش تجزیه و تصللل جامع اطالعاو و آمار منکدر  در صکورو  فعالل

یلری منحقکی  بکا هکدف افکزایش     سازی و توملممالی  ابتدا لسابداری صنعتی و لسابداری مدیریت  در توملم

لسکابداری مصکلط   بازد  اقتوادی و ثروو سهامداران وارد عرصه مدیریت شکد و سکپ  لسکابداری کلفلکت      

زیست  مهندسی مالی  مدیریت ارزش  مهندسی ارزش و ییی بعنکوان ابکزاری مکؤثر بکه کمک  مکدیران صکنایع و        

 مدیران اقتوادی آمدی

های عمللاتی در لال لاضر هدف از لسابرسی عملکرد مدیریت  دستلابی به یاسخ این سؤال است که آیا فعاللت

ور ساختار سازمانی ی  والد اقتوادی  توأم با کارایی  اثربخشی و صرفه و لتی غلرعمللاتی مدیران در کلله سح

اقتوادی ادار  یا اجرا شد  استی  زم به یادآوری است در هر سازمان اقتوادی  اهداف و استراتژی ابتدا توسکط  

 شودییلر و به کم  مدیران ارشد و مسئو ن فرآیندها تدوین و تعللن میهای توملماریان

یلری از مدیران زند   مجکرب و متخوکص  توانکایی    های اقتوادی با بهر خالق و مولد در رأس سازمانمدیران 

آوری و نقل و انتقال اطالعاو و آمار قابل اعتماد و شفاف  توانایی تجزیه و تصللل انجکام شکد  و توانکایی در    جمع

 دیتوانند مدعی توسعه یایدار باشنهای اخذ شد   میاجرای بموقع توملم

به این ترتلب مدیریت قادر خواهد بود فروش هدف  توللد هدف  بهام تمام شد  هدف  هزینه هدف  سود هدف  

 ها را در جهت لرکت به سوی اهداف تعللن شد  هدایت کندیها و رویاهای خود را تصقق بخشد و فعاللتآرمان

هکای تعلکلن شکد  یکا ککارایی       استراتژیمند به سوی اهداف و برای اطملنان از هماهنگی و لرکت کلفی و هدف

اقتوادی مورد نظر  ایجاد  تقویت و لمایت از ی  سلستم کنترلی منسجم هموار  ضروری بکه  اثربخشی و صرفه 

رسلد که با استفاد  از آن نتایج واقعی بدست آمدد  با ضوابط استانداردهای مناسب و مبتنی بکر اهکداف    نظر می

 لاو  زم بموقع اقدام شودیمقایسه شد  و نسبت به اصحال

 گیرینتیجه

های موجود در هر سازمان اقتوادی  لسابرسی مکدیریت بعنکوان   با توجه به امکاناو بالقو  و بالفعل و مصدودیت

انکداز آینکد  مکدیریت    طرفانه به ارزیابی و قضاوو نسبت به عملکرد یذشته و چشمی  بیلهای کنتریکی از روش

کندی از این کارایی  اثربخشی و اقتوادی بودن عمللاو را با هر لجم  وسعت و شکلی ارزیابی مییردازد  درجه می

 دهدیطریق مسئو ن و متوللان لفظ لقوق و منافع سهامداران در ادار  بهتر امور مورد مشارکت قرار می

مدیران ارشکد والکدهای    امروز  در بسلاری از کشورهای  اعضا و مجامع عمومی  هلأو مدیر   صالبان صنایع و

اقتوادی و ییی هموار  خواستار دریافت یزارش ارزیابی عملکرد و مشاور  مستقل در زملنکه لسابرسکی مکدیریت    

یذیری برخوردارندی مسئو ن هستند چرا که آنان عالو  بر وظلفه مباشرو  از درجه با ی یاسخگویی و مسئوللت

مبتنی بر وجود مشکل توور نکنند  اما اغلب بر این باورند ککه   لیاجرایی والدهای اقتوادی لتی ممکن است دلل

 تواند اثراو مثبت برای والد اقتوادی آنان ایجاد کندیطرفانه و ارائه یلشنهادهای عملی از آن میی  بررسی بی
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دهکد  بررسی علل روزافزون برای دریافت خدماو لسابرسی عمللاتی از سوی مدیران صنایع مختلف  نشکان مکی  

عمللاتی فراهم کرد  استی توجه هر چه بلشتر به رعایکت   ه موضوعاو زیر  بستر مناسبی برای انجام لسابرسیک

 های عمللاتی و صرف اقتوادی در والدهای اقتوادییکارایی  اثربخشی فعاللت

 بحور کلی بمنظور ایجاد ی  بررسی کامل مقدماتی در لسابرسی عملکرد مدیریت مکوارد زیکر بایسکتی رعایکت    

هکای  هکا  توکملم  انداز آیند (  اهکداف  اسکتراتژی  شود  شناخت تاریخچه والد اقتوادی  )عملکرد یذشته و چشم

ها و امکان والکد اقتوکادی  منکافع کمکی و کلفکی والکد       های اجرایی والد اقتوادی  مصدودیتعمللاتی و برنامه

های کمکی و کلفکی   ی نوین مدیریتی و کنترلهاهای عمللاتی و غلرعمللاتی والد اقتوادی  روشاقتوادی  فعاللت

 های لسابرسی عملکرد مدیریت و سایر اطالعاو مرتبط با ارزیابی عملکرد مدیریتیوالد اقتوادی  ریس 

 


