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براي حسابرســان واژه هــاي کارایي و 
اثربخشــي، واژه هاي ناآشــنایي نيســتند، 
زیرا آنــان در فرایند حسابرســي همواره 
را  خــود  رســيدگي هاي  مي کوشــند 
به صورت کارا )رسيدگي مؤثر با کم ترین 
هزینه ی ممکن( و اثربخش )رسيدگي که 
بتواند به ميزان ازپيش تعيين شــده موفق به 
کشف اشــتباه ها یا تحریف هاي بااهميت 
در صورت هاي مالي صاحب کار شــود( 
بــه انجــام برســانند. هم چنيــن در دنياي 
امــروز و در عرصه ی خدمــات حرفه اي، 
فعاليت واحدهاي تجاري  ادامه ی  به علت 
کــه  آزاد  بــازار  اقتصــادي  محيــط  در 
به طور مســتمر شــاهد رفع موانع تجاري 
و ادغــام بازارهاســت و رقابــت در آن 
روزبــه روز شــدیدتر مي شــود، حرفه ی 
حسابرســي عملياتي بيش از پيش اهميت 
یافتــه و اصوالً مدیریت بهينــه ی منابع در 
واحدهــاي اقتصادي بــدون برخورداري 
از ســطوح مطلوب اثربخشي و دست یابي 
به هدف هاي کارایي و صرفه ی  اقتصادي 

امکان پذیر نيست )صفار، 1386(.  
حسابرســي عملياتي داراي سه مؤلفه ی 
کارایي، اثربخشــي و صرفــه ی  اقتصادي 
اســت که از اهميت زیــادي برخوردارند. 
امــروزه، ارزیابــي کارایي، اثربخشــي و 
صرفه  ی اقتصــادي باید بخشــي از فرایند 
عادي مدیریت هر واحد تجاري در بخش 
عمومي و خصوصي باشد و مدیراْن بررسي 
عملکردها را یکي از مســئوليت هاي خود 
براي کنترل فعاليت ها تلقي کنند و ارزیابي 
مســتقل عملکرد مدیــران از طریق واحد 
حسابرســي داخلي یا حسابرسان عملياتي 

صورت گيرد. )شباهنگ، 1386(
حسابرســی عملياتی شــکل پيشرفته ی 
حسابرســی داخلی اســت. در حسابرسی 
بــر  رســيدگی ها  تمرکــز  عملياتــی 
ســازمان  یــک  کليــدی  فعاليت هــای 
اســت. معيارهــای ارزیابی عملکــرد نيز 
فعاليت محــور اســت و از معيارهای مالی 
و غيرمالی برای ارزیابی عملکرد اســتفاده 
می شود. در نتيجه، این ارزیابی حسابرسی 

عملياتــی به دنبال شناســایی نقاط ضعف 
عمليــات و ارائــه ی پيشــنهادهایی برای 
بهبــود عملکــرد اســت. ازآن جاکه این 
حسابرســی با دامنه ی گسترده تری نسبت 
بــه حسابرســی صورت های مالــی انجام 
می شود، چالش های بيش تری را فراروی 
حسابرسان قرار می دهد. پاسخ گویی برای 
مبالــغ قراردادهــا، ميزان زمــان موردنياز 
بــرای رســيدگی، حجم رســيدگی های 
موردنياز، نحوه ی برنامه ریزی حسابرســی 
عملياتی و باالخره تکليف استانداردهای 
متداول در سطح دنيا مبنی بر به کارگيری 
مفاهيم ریسک، اهميت و شواهد در تمام 
مراحل حسابرســی عملياتی از جمله این 

چالش هاست )گو، 2007(. 
از طرف دیگــر، حسابرســی عملياتی 
درواقع شناســایی فرصت ها برای افزایش 
اثربخشــی و صرفه ی اقتصادی در اجرای 

روش های عملياتی هر سازمانی است.
ســازمان پاســخ گویی عمومی )دیوان 
محاســبات امریکا(، حسابرسی عملياتی، 
را "رســيدگی منظم به شواهد و مدارک 
یــک ســازمان دولتی، یک طــرح، یک 
فعاليــت یا یک وظيفه بــه منظور ارزیابی 
مستقل عملکرد آن تعریف کرده است." 
این نوع از حسابرســی اطالعاتی را جهت 
ارتقای مســئوليت پاســخ گویی دولتی و 
تســهيل تصميم گيری توســط واحدهایی 
که مســئوليت نظارت و انجــام اقدامات 
اصالحــی را بر عهده دارنــد، به عمل می 
آید و شامل حسابرسی اثربخشی، کارایی 

و صرفه ی اقتصادی است.
کميته ی حسابرســی عملياتی ســازمان 
حسابرســی نيــز حسابرســی عملياتــی را 
فرآیند منظم ارزیابی اثربخشــی، کارایی 
و صرفــه ی اقتصــادی عمليات ســازمان 
و گــزارش نتایــج ارزیابــی همــراه بــا 
پيشنهادهای عملی به اشخاص ذی صالح 

برای بهبود عمليات می داند.
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چارچوب نظری
در مقالــه ی »آشــنایي بــا حسابرســي 
کميتــه ی  به کوشــش  کــه  عملياتــي« 
حسابرســي عملياتي ســازمان حسابرسي 
ارائه شــده اســت، کارایي عبارت است 
از نســبت نتایج به دســت آمده از عمليات 
)ســتانده( به منابع مصرف شــده )داده( و 
عمليات کارا عملياتي است که با استفاده 
از روش هاي بهينه، حداکثر بازده )ستانده( 
را با صرف حداقل منابع )داده( تأمين کند 

)قوامی، 1387(.
عملی  الزمــه ی  عمومی  پاســخ گویی 
کردن فرایند دموکراســی است و مکمل 
مدیریــت محســوب می شــود. مدیــران 
دولتــی باید در پنج ســطح راهبرد، برنامه 
)اثربخشی(، عملکرد )کارایی و صرفه ی 
اقتصادی(، فرایند )برنامه ریزی، تخصيص 
و اداره ی امــور( و التــزام و مشــروعيت 
باشــند  پاســخ گو  مقــررات(  )رعایــت 
)باباجانی، 1383(. مفهوم پاســخ گویی از 
منظر جامعه شــناختی با مفاهيم حسابرسی 
و حســاب دهی مرتبــط اســت. اطالعات 
پاســخ گویی در ســطح  برای  موردنيــاز 
برنامه و عملکرد یا پاســخ گویی در برابر 
اثربخشــی، کارایی و صرفــه ی اقتصادی 
فراینــد  محصــول  می  توانــد  عمليــات 
حسابرســی عملياتی یا عملکرد مدیریت 

باشد.
به عنوان  توسعه ی حسابرســی عملياتی 
نوعی حسابرســی فعاليت محــور از طریق 
حسابرســی داخلی و به طور کلی با تاریخ 

آن هم سوست )حساس یگانه، 1383(. 
صــدور و ارائه ی گزارش حسابرســی 
عملياتــی از اهميــت ویــژه ای برخوردار 
اســتانداردهای حسابرســی  طبق  اســت. 
بایــد  حسابرســی  گــزارش  عملياتــی، 
بــه گونــه ای تنظيم شــود که بــه درک 
و  یافته هــا  مــورد  در  اســتفاده کنندگان 

اهميــت مطالب ارائه شــده در آن کمک 
بایــد  گــزارش  لحــاظ،  ایــن  از  کنــد. 
دربرگيرنده ی شرحی از الزامات قانونی و 
مقرراتی و دالیل انجام حسابرسی عمياتی 
در بخــش مربــوط، معرفی واحــد مورد 
حسابرســی، اهداف و دامنه ی حسابرسی 
محدودیت های  روش شناســی،  عملياتی، 
حاکم بر حسابرسی )در صورت وجود(، 
معيارهــای مــورد اســتفاده، تصریــح به 
رعایت استانداردهای حسابرسی عمياتی، 
مــورد  واحــد  مســئوالن  دیدگاه هــای 
حسابرســی درباره ی مــوارد مطروحه در 
محرمانه ی  اطالعــات  ماهيــت  گزارش، 
حذف شــده )در صورت وجــود(، موارد 
بــا اهميت عدم رعایت قوانين و مقررات، 

موارد تقلب و سوء اســتفاده ی کشف شده 
در جریــان حسابرســی و هــر گونه نقاط 
ضعــف بااهميت موجــود در کنترل های 
پيشــنهادهای  ارائــه ی  نيــز  و  داخلــی، 
مقرون به صرفــه و عملی بــرای رفع نقاط 
ضعــف مزبــور و بهبــود عمليات باشــد 

)عبداللهپور و مهيمنی، 1391(. 
در یک طرح کلی حسابرسی عملياتی، 
دامنه ی حسابرســی مشتمل بر آن گروه از 
فعاليت های بااهميت است که برای ارزیابی 
جنبه های اثربخشــی، کارایــی و صرفه ی 
اقتصادی انتخاب می شوند. نحوه ی انجام 
کار نيــز شــامل آن گــروه از روش های 
حسابرســی است که کاربست آن ها برای 
دســت یابی به اهداف حسابرسی ضروری 
اســت. ضرورت اجرای ایــن روش ها بر 
اساس اســتانداردهای حسابرسی مربوط، 
الزامات قانونی، شرایط قرارداد حسابرسی 
عملياتــی و الزامات ویژه ی گزارش گری 
تعيين می شــود. در تعيين نحــوه ی انجام 
کار، هم چنين باید بــه برآورد کلی زمان 
انجــام کار، نيروی انســانی موردنياز و و 
چه گونگی استفاده از خدمات کارشناسان 
مســتقل در انجام حسابرســی توجه کرد 

)بنی فاطمه کاشی، 1382(. 
حسابرســی عملياتی نوعی از خدمات 
اثربخشــی،  کــه  اســت  اطمينان  بخشــی 
کارایی، صرفه ی اقتصادی و در ســنوات 
اخير مالحظات زیســت محيطی، عمليات 
ســازمان را ارزیابــی و با ایجــاد بينش و 
ارائــه ی پيشــنهاد برای بهبــود عمليات به 
مدیران بــرای اســتفاده ی بهينــه از منابع 
موجود کمک می کنــد. ضمناً با توجه به 
این که کانون توجه این نوع حسابرســی 
بــر ارزیابــی عملکرد، بررســی  عــالوه 
سيســتم ها و فرآیندهای اجــرای عمليات 
و ارزیابــی آزمــون کنترل هــای داخلی 
نيز اســت، از این طریق تأثير به ســزایی بر 
افزایش قابليت اتکای اطالعات سازمان ها 
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و بهبــود عملکــرد آن ها خواهد داشــت 
)کميته ی حسابرسی عملياتی، 1380(.

اجتماعــی  و  اقتصــادی  شــرایط  در 
حاضر و در آینــده اي نه چندان دور فقط 
ســازمان هایي مي توانند فعــال باقي بمانند 
کــه در هزینه هاي جاري خــود کاهش، 
در قيمت تمام شــده محصــول ثبات، در 
کيفيــت بهبود مســتمر و بــر حفاظت از 
محيط زیســت توجه داشته باشــند. و این 
موارد یعنــی همان چهار که حسابرســی 
عملياتــی به دنبــال ارزیابــی و در نهایت 
بهبود آن در سازمان های مورد حسابرسی 

است )حسينی عراقی، 1387(. 
حداقل در دو دهه ی اخير، پيشرفت های 
خدمــات  انــواع  در  زیــادی  اساســی 
حسابرســی به  وجود آمده اســت و دیگر 
حسابرســی ها صرفــاً محدود به  بررســی 
جداگانــه ی معامالت مالی پــس از زمان 
انجــام آن ها نيســت. از جملــه، در دنيای 
امروز، حسابرســان عملياتــی در هر زمان 
می توانند موضوع های عملياتی سازمان را 
به خوبی بررسی کنند. آنان دارای نگرشی 
کالن به فعاليت های حسابرســی هستند و 
نتایج فعاليت را مورد توجه قرار می دهند 

)بنی فاطمه کاشی، 1382(.
حسابرســان عملياتــی می کوشــند تــا 
پس از انجــام بررســی های الزم، با ارائه 
پيشــنهادهای عملی و ســازنده درباره ی 
و  مشــاهده  مدیریــت  ضعــف  مــوارد 
حسابرســی  گــزارش  در  گزارش شــده 
عملياتــی، بهــره وری عملکــرد مدیریت 
را افزایــش دهند. آنان برای دســت یابی 
بــه هدف ها و نتایج، نــه  تنها نقاط ضعف 
عملکردها، معایب و مشکالت موجود در 
سيستم و ســازکارهای کنترلی و عملياتی 
را تعييــن می کنند بلکــه توصيه هایی نيز 
برای اصالح وضعيت موجود و رســيدن 
به یک وضعيت مطلوب پيشنهاد می کنند.

دارای  همــواره  عملياتــی  حســابرس 

رهنمودهــای الزم بــرای نقــاط ضعــف 
مربوط  بــه عملکــرد مدیران اســت و به 
مدیــران واحدهــای اقتصــادی کمــک 
می کند تا برای غلبه بر مشکالت و مسائل 
خود توصيه های الزم را به  دست آورند و 
به این ترتيب، زمينه برای بهبود و به سازی 
اجــرای یــک طــرح، برنامه یــا عملکرد 
سازمان و ارتقای کيفيت اجرای کارها هر 

چه بيش تر و بهتر فراهم شود.

و  مالی  حسابرســی  مقایســه ی 
حسابرسی عملیاتی

بــر  حاکــم  مفاهيــم  از  اســتفاده  بــا 
حسابرســی عملياتی می توان به بررســی 
تفاوت های موجود ميان حسابرســی مالی 

و حسابرسی عملياتی پرداخت. با شناخت 
خدمات مختلف مشــاوره و حسابرسی و 
استفاده مناســب از آن ها می توان کاربرد 
کارشناسی  تخصصی،  حرفه ای،  خدمات 
و مشــاوره ای در واحد اقتصادی را تنوع 

بخشيد.
به طــور کلی وجوه افتراق حسابرســی 

مالی و عملياتی شامل موارد زیر است:
عملياتــی  حسابرســي  اهــداف:   )1
برخالف حسابرســي صورت هــاي مالي 
داراي اهــداف و رویکردهــاي کلي تري 
ارائه ی  اســت. هدف حسابرســی مالــی 
اظهارنظــر در خصوص صورت های مالی 
واحد مورد رســيدگی اســت. حسابرسي 
عملياتی حدود بيش تري از مسئوليت های 
هاي مدیریت را شــامل مي شود و هدف 
آن ارزیابی عملکــرد، تعيين فرصت هایي 
بــراي کارایي و صرفه ی اقتصادي بيش تر 
و بهبود اثربخشــي در اجــراي روش ها و 

عمليات و ارائه ی پيشنهاد است. 
مالــی،  حسابرســی  در  معيارهــا:   )2
و  اســتانداردها  از  بيش تــر  حسابرســان 
به عنوان  پذیرفته شده ی حسابداری  اصول 
معيار اســتفاده می کنند. اما در حسابرسی 
رســيدگی  دامنه ی  ازآن جاکه  عملياتــی 
می تواند از درستکاری مدیران، مدیریت 
صحيح، متناســب بودن سيستم اطال عاتی 
و کارایــی عمليــات تــا عملــی بــودن 
تصميم گيری های گوناگون را دربرگيرد، 
برای چنين محدوده ی وسيعی از فعاليت ها 
و عملکردهــا هيــچ معياری کــه پذیرش 

همگانی داشته باشد، وجود ندارد.
3( مهارت هــا: حسابرســي  عملياتــی 
حرفه اي مســتلزم انواع مهارت هاســت و 
با تمام ســطوح ســازماني و ارزیابي تمام 
جوانــب یک ســازمان ارتبــاط اثربخش 
دارد. بخش هــاي مالــي و حســابداري، 
توليــد، مهندســي و کنتــرل موجــودي، 
خرید،  اعتبــارات،  مشــتریان،  خدمــات 



www.iica.ir97 شماره 311 - اسفند 96 و فروردین 36

پرســنلي و اداري، پردازش اطالعـــات و 
بازاریـابي و فروش از قسـمت هایي اند که 
مي توانند مشمول حسابرسي عملکرد قرار 

گيرند.
4( نقــش حســابرس: این حسابرســي 
در  شــکل مدرن حسابرسي در مقایسه با 
حسابرســي صورت هاي مالي است. یکی 
دیگر از تفاوت های حسابرسي عملياتی با 
حسابرســي مالی در نقش حسابرس است 
که در حسابرسي عملياتی نقش حسابرس 
بيش تــر  ارزیابــی  فعاليت هاســت و در 
ارزیابی صورت های  به  مالی  حسابرســی 

مالی می پردازد.
از  اجــرا:  و  مدیریــت  نحــوه ی   )5
تفاوت هاي حسابرســي مالي و حسابرسي 
عملياتی مي توان بــه نحوه ی مدیریت آن 
نيز  اشــاره کرد که حسابرســي مالي طي 
یک چرخه ی ســاالنه یی تکــراري انجام 
مي شــود، در صورتــي کــه حسابرســي 
عملکــرد به صــورت پروژه مجــزا انجام 

مي شود.
6( استاندارد بودن و یک نواختی: یکي 
دیگــر از تفاوت هاي موجــود بين این دو 
نوع حسابرسي در ســطح استاندارد بودن 
آن هاست که در آن طرح ریزي حسابرسي 
عملياتی در قالب شــکل اســتاندارد ثابت 

بسيار مشکل است. 
7( کمــی و کيفــی بودن: حسابرســي 
عملياتی برخالف حسابرسی صورت های 
مالی، کمــی بوده و عامل تجزیه و تحليل 
در آن جایــگاه خاصــی دارد و نيز ضمن 
کمک بــه تخصيص بهينــه ی منابع واحد 
اقتصــادی، محدودیــت فزونــی منافع بر 

مخارج را بيش تر مد نظر قرار می دهد.
8( رهنمودهــا: حسابرســي عملياتــی 
همــواره بــراي نقــاط ضعف مربــوط به 
عملکــرد مدیــران رهنمودهــای الزم را 
می دهــد و بــه مدیــران واحــد اقتصادي 
کمک مي کند تا براي غلبه بر مشــکالت 

و مسائل خود توصيه هاي الزم را دریافت 
کنند و بــه این ترتيب زمينه بــرای بهبود 
و به ســازی اجــرای یک طــرح، برنامه یا 
عملکرد سازمان و ارتقای کيفيت اجرای 
کارها هر چه بيش تر و بهتر فراهم شــود. 
اگرچه حسابرســی مالی نيز ممکن است 
بــه ارائه ی نامه ی مدیریتی شــامل نظرات 
و پيشــنهادهای مشــخص منجر شود، اما 
در حسابرســی مالــی از ایــن تکنيک ها 
در دامنــه ی بســيار محدودتری اســتفاده 

می شود. )ميگز والتربی، 1380(

فلسفه ی حسابرسی عملیاتی
بــرای  یادشــده  مزیت هــای  به رغــم 
حسابرســی صورت های مالــی، این نوع 

خدمات، تمام نيازهای مدیران واحدهای 
اقتصــادی را تأميــن نمی کنــد. در ایــن 
راســتا، فعاليت های حسابرســان مســتقل 
مورد تجزیــه و تحليل قــرار گرفته و در 
موضوع های زیر از این حسابرســان انتقاد 

شده است. )قوامی، 1387(
توجــه  متمــادی،  ســال های  تــا    )1
حسابرســان منحصر بــه موضوعات مالی 
بوده است که مستلزم اعمال دقت بيش تر 

مدیران عمومی است.
در  مســتقل  حسابرســان  نگــرش   )2
و  معامــالت  تک تــک  بــه  رســيدگی 
رویدادها موجب شــده اســت که آنان، 
به جــای توجه به نتایج عمليــات، همواره 
به معامالت و رویدادهــا به طور جداگانه 

توجه کنند.
3( ازآن جاکه حسابرســی صورت های 
مالــی همــواره پــس از انجــام فعاليت ها 
صــورت می گيــرد، بيش تر اوقــات این 
امکان را به  وجود نمی آورد که حسابرسان 
بتوانند موارد رعایت نشــدن قوانين و اجرا 
نشدن قواعد کاربردی را به موقع و به نحو 

مطلوب گزارش کنند.
شــرکت هایی که در آن ها حسابرسی 
عملياتــی صورت می گيرد، بــه دو گروه 
قابل تفکيک هســتند. شــرکت هایی که 
بــه صــورت اختيــاری متقاضــی انجــام 
حسابرسی عملياتی اند و شرکت هایی که 
در راستای رعایت تکليف قانونی مقرر در 
ماده ی 218 قانون برنامه ی پنجم توسعه ی 
اقتصادی و ماده ی 25 قانون الحاق برخی 
مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی 
دولت به پيشنهاد وزارت امور اقتصادی و 
دارایی و تصویب هيــأت وزیران ملزم به 
انجام حسابرسی عملياتی هستند. در گروه 
اول، تشــخيص هيأت مدیــره برای بهبود 
کارایــی، صرفــه ی اقتصادی، اثربخشــی 
و مالحظــات زیســت محيطی و آگاهــی 
از ضعف هــای موجود و مشــاوره جهت 
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چه گونگــی رفع آن ها اســت که به انجام 
حسابرســی عملياتی می انجامد. در گروه 
دوم، تشــخيص و سياســت های دولــت 
بــرای بهبود کارایی، صرفــه ی اقتصادی، 
اثربخشــی و مالحظات زیست محيطی و 
آگاهــی از وضعيت موجود و ضعف های 
عملياتی و عملکردی شرکت ها و راه های 
چه گونگی رفع آن ها اســت که برخی از 
شــرکت ها را به انجام حسابرسی عملياتی 
ملــزم می کنــد. در هــر دو گــروه، پس 
از درخواســت شــرکت ها از حسابرس، 
قرارداد حسابرســی تنظيم و پس از امضا 
توسط شرکت، حسابرسی عملياتی شروع 
می شود )کميته ی فنی سازمان حسابرسی، 

.)1389
دامنه ی گســترده ی حسابرسی عملياتی 
از عواملــی اســت کــه آن را بــرای هر 
دو گروه مهــم جامعه، یعنــی نمایندگان 
مجلــس و مدیــران واحدهــای تجاری، 
بيش از پيــش با اهميت و معنــا دار کرده 
است. اگرچه دامنه ی حسابرسی عملياتی 
صرفــاً به بررســی عمليات مالــی محدود 
نمی شود و در آن موضوع های مختلفی از 
مدیریت منابع انســانی تا سيستم اطالعات 
مدیریــت، مدیریــت قراردادهــای واحد 
تجــاری، فعاليت هــای تحقيق و توســعه 
بــرای توليد محصول، توليد یــا بازاریابی 
مــورد تجزیــه و تحليل قــرار می گيرد و 
حتی جنبه هــای کمی و کيفــی خدمات 
ارائه شــده و ميزان رضایت مشــتریان نيز 
ارزیابی می شود، اما معموالً در حسابرسی 
عملياتی روی بررســی سيستم کنترل های 
داخلی و سيستم های عمده و اصلی تأکيد 
می شــود و گســتره ای به عنــوان دامنه ی 
کار حسابرســی عملياتی تعيين می شــود 
که برای دســت یابی به هدف ها و مقاصد 
سازمانی مفيد باشــد. )سازمان حسابرسی 

پاکستان، 2003(
به موجب مــاده ی 218 قانون برنامه ی 

پنجــم در حسابرســی عملياتــی کليــه ی 
شــرکت های دولتــی موضوع مــاده ی 4 
قانــون مدیریــت خدمات کشــوری که 
فهرست آن ها توسط دولت تعيين می شود 
و نيز شــرکت های پذیرفته شده در بورس 
مکلف اند از ســال دوم برنامــه و حداقل 
یک بــار تا پایان برنامه از طریق ســازمان 
حسابرسی یا مؤسســات حسابرسی عضو 
جامعه ی حسابداران رسمی ایران، حسب 
مورد در جهت افزایش صرفه ی اقتصادی، 
کارایی و اثربخشــی فعاليت شرکت ها و 
افزایش قابليــت اعتماد گزارش های مالی 
نسبت به انجام حسابرســی عملياتی اقدام 

کنند. 
هم چنين هيأت  مدیره ی این شرکت ها، 

مســئوليت اجرای بنــد فوق را بــه عهده 
دارنــد، اما بر اســاس تبصــره ی یک این 
ماده، شرکت هایی که بر اساس مصوبه ی 
دولت دارای طبقه بندی هســتند از شمول 

این ماده مستثنی شده اند.
متأســفانه به علت نبود نظارت شــفاف 
مشخص نيســت و با وجود گزارشاتی که 
عموماً کليشــه ای هستند، شاهد هيچ گونه 
تغيير مثبتی در روند فعاليت شــرکت های 

مورد عمل نبوده ایم.
حسابداری  اســتانداردهای  اســاس  بر 
دولتی ایاالت متحــده، صرفه ی  اقتصادی 
و کارایی واژه هایــی مرتبط با یکدیگرند 
و اظهارنظــر حرفــه ای جداگانه در مورد 
هــر یــک از ایــن دو مفهــوم غيرممکن 
اســت. معمــوالً حسابرســی عملياتــی به 
اظهارنظــر حرفــه ای در مــورد عملکرد 
کلی سازمان منجر نمی شود و، در نتيجه، 
این اســتانداردها نيز حســابرس عملياتی 
را به چنيــن اظهارنظری ملــزم نمی کند، 
بلکه حســابرس عملياتــی یافته ها و نتایج 
بررســی های خــود را در مــورد حدود و 
کفایت عملکــرد گــزارش می کند. این 
گزارش هم چنين شامل روش های خاص، 
روش هــا و کنترل های داخلی اســت که 
می تــوان آن هــا را به صــورت کاراتر یا 
مؤثرتر به  کار برد. )کميته ی فنی ســازمان 

حسابرسی، 1389(
اجرای حسابرســی عملياتی مشــابه هر 
سيستم دیگر در عمل با موانع و مشکالت 
عدیده ای مواجه اســت که شناسایی این 
مشکالت برای اجرای درست حسابرسی 
عملياتــی، پيش نيــاز شــروع کار اســت 
زیرا بدون شناســایی مشــکالت و ارائه ی 
راه کارهای مرتفع کــردن آن ها نمی توان 
منافع زیادی از اجرای حسابرسی عملياتی 
برای ســازمان انتظــار داشــت. برخی از 
این موانــع مثل چه گونگــی اندازه گيری 
کارایی و اثربخشــی از ویژگی های ذاتی 
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حسابرسی عملياتی هستند.
تعييــن  در  حسابرســان  ناتوانایــی 
اثربخشی و غيره:  شــاخص های کارایی، 
تهيه ی شــاخص مناســب در حسابرســی 
عملياتــی از جمله مشــکالت موجود در 
اجرای حسابرســی عملياتی است و چون 
تعيين برخــی شــاخص ها و کّمی کردن 
آن ها بســيار ســخت اســت، باعث شده 
بســياری حسابرســان در عمل حسابرسی 
داخلی و حسابرســی عملياتی را یکســان 
تلقی کنند. بر اســاس تبصــره ی 2 ماده ی 
218، ســازمان حسابرســی مکلف است 
حسابرســی  اســتانداردهای  و  چارچوب 
عملياتــی را ظــرف شــش مــاه پــس از 
تصویــب این قانون تهيــه و ابالغ کند.در 
این راستا سازمان حسابرسی با بهره گيری 
از تجارب کشــورهای پيش رو در این امر 
اقدام به تدوین اســتانداردهای حسابرسی 
عملياتی کرده اســت. ازاین رو در ســال 
اســتانداردهای  از  بخش هایــی   1390
پذیرفته شده ی حسابرســی دولت آمریکا 
کــه به کوشــش دیــوان محاســبات این 
کشــور تدوین و منتشــر شــده در داخل 
کشــور ترجمه، تدوین و بومی سازی شد 

)مؤسسه ی مفيد راهبر، 1387(.
همان طــور کــه اشــاره شــد، تعييــن 
حسابرســی  در  ارزیابــی  شــاخص های 
عملياتی از اهميت باالیی برخوردار است. 
نظر بــه این مســأله، اقدام به حسابرســی 
عملياتی در دولت های نهم و دهم به دليل 
نبود توجــه کافی به این موضوع از توفيق 

چندانی برخوردار نبود.
مهم تریــن موانــع اجرایــی موجود در 
حسابرســی عملياتی نبــود آگاهی کافی 
مدیــران از نقــش حسابرســی عملياتی، 
ناآگاهــی آن ها از ماهيــت این موضوع، 
ناتوانایی شــرکت ها در تعيين شاخص ها 
و عــدم آمــوزش حسابرســان اســت. با 
توجه به فراهم نشدن این زمينه ها، اجرای 

حسابرســی عملياتی در دولت های نهم و 
دهم با توفيق چندانی مواجه نبود.

در دولت هــای نهم و دهــم و با وجود 
تأکيــد قانون برنامه، شــرکت های دولتی 
مورد حسابرســی عملياتی قــرار نگرفتند. 
اما در دولــت یازدهم و با تصویب هيأت 
وزیران و ابــالغ معاون اول رئيس جمهور 
اول  مرحلــه ی  در  اقتصــاد،  وزارت  بــه 
30 شــرکت بــزرگ دولتی بــرای انجام 
حسابرســی عملياتــی معرفی شــدند. در 
مرحلــه ی دوم نيز در شــهریور ماه 1396 
و بــا دومين ابالغ اســحاق جهانگيری 40 
شــرکت بزرگ دولتی دیگــر مکلف به 
انجــام حسابرســی عملياتی شــدند تا در 
مجموع در دولت یازدهم در 70 شرکت 

فراینــد حسابرســی عملياتی در  دولتــی 
دستور کار قرار گرفته باشد.

عامل مهم در محیط رقابتی
در محيط هــای رقابتی ضروری اســت 
تــا مدیران با اســتفاده از فراینــد ارزیابی 
عملکــرد بــه هدایــت صحيح امــور در 
مســير پيشــرفت کار و در جهت اهداف 
و اســتراتژی هــای موردنظر ســازمان به 
شــيوه ای آگاهانــه بپردازند. بــا توجه به 
تغييرات و تحوالت سریع و افزایش توان 
و قابليت های رقابتی شرکت ها و سازمان ها 
در جهان امروز، ميزان مطلوبيت عملکرد 
تک تک اجزای کاری سازمان و مجموع 
آن می توانــد به عنــوان معيــار ســنجش 
موفقيت یک ســازمان برای مدیران بسيار 
حائز اهميت باشــد و با اســتفاده از آن ها 
می تواننــد به ســنجش ارزیابــی وضعيت 
موجود طرح های اســتراتژیک سازمان و 
بررسی عملکرد اجزای کاری آن پرداخته 
و برای ارتقا و بهبود اثربخشــی و کارآیی 

آن ها اقدام کنند. )صفار، 1386(
گسترش رقابت موجب شده تا مدیریت 
ارشد در بسياری از ســازمان های نوین در 
کســب موقعيت مناســب در بازار و حفظ 
آن تمرکز یابد. مدیران دریافته اند بسياری 
از سيستم های سازمانی کـــه انتظار می رود 
برای پيش بـــرد عمليات مفيد واقع شــود 
در جهت عکس اهداف ســازمان حرکت 

می کند و موجب عقب ماندگی می شود.
سيســتم اقتصادی یک کشور به ميزان 
قابل توجهی به تصميم گيری های مدیریت 
در واحدهــای اقتصــادی بســتگی دارد. 
بدیهی اســت ایــن تصميم گيری ها نقش 
درآمد هــای  ميــزان  در  تعيين کننــده ای 
اقتصــادی و ثمربخش بــودن فعاليت های 
تعيين شده و اســتفاده ی بهينه از امکانات 
توليــدی و خدماتی مؤسســات انتفاعی و 

غيرانتفاعی کشور دارند.



www.iica.ir 39شماره 311 - اسفند 96 و فروردین 97

ازآن جاکه مالکان واقعی شــرکت های 
دولتــی عامه ی مردم هســتند و بــا توجه 
بــه ســيطره ی دولت بــر عمده ی شــئون 
اقتصادی، ارزیابی عملکرد این شرکت ها 
بر اساس استاندارد روز دنيا تأثير جدی بر 
روند آتی توسعه ی کشور دارد. به عبارت 
دیگر، اگر شــرکت های دولتی بر اساس 
منابع در دسترس عملکرد مناسبی از خود 
نشــان دهند به افزایش ثــروت توليدی و 
ارتقــای منفعت همه ی مردم منجر خواهد 

شد.)حسينی عراقی، 1378(
از طــرف دیگــر، شــرکت های بخش 
خصوصی که در تعاملی فشرده و گسترده 
با شــرکت های دولتی قرار دارند، با بهبود 
عملکرد این شرکت ها الجرم آن ها نيز در 
مسير بهبود عملکرد قرار خواهند گرفت و 
کل اقتصاد از آن ها تأثير خواهد پذیرفت.

حسابرســی صورت های مالــی بر طبق 
اســتانداردهای مشخص صورت می گيرد 
و در نهایت حسابرســان اعــالم می  کنند 
که ایــن صورت های مالی تــا چه حد به 
صورت مطلوب وضعيت شرکت را نشان 
می دهند و اظهارنظر نسبی شــان درباره ی 
صحــت صورت های مالی یک شــرکت 

است. )عبداهلل پور و مهيمنی، 1390(
اساساً در ایران استانداردهای حسابرسی 
وجود نداشــته و آن چه اســتاندارد شناخته 
در  اســت.  وارداتــی  همگــی  می شــود 
ســال 1362 پيش بينی قانون الــزام تهيه ی 
استانداردهای حسابرسی تهيه می شود و در 
سال 1365 سازمان حسابرسی تشکيل شد 
که یک بازوی آن تدوین اســتانداردهای 
ایــن  پيش نویــس  اســت.  حسابرســی 
استانداردها در سال 1370 در وزارت امور 
اقتصــاد و دارایی تهيه و آخرین نســخه ی 
آن در زمــان وزارت مهنــدس محمدخان 
و معاونــت دکتر شــرافت در ســال 1375 
تصویب شــد و چارچوب کار به صورت 
آزمایشــی برای چهار سال تعيين شد. البته 

نباید فراموش کرد حسابرســی در ایران به 
معنای واقعی تر و مستندتر و پاسخ گوتر در 
قانون تجارت مصوب سال 1311 مشخص 
شــده  بود هرچند به اســم دیگــری وجود 

داشت. )بنی فاطمه کاشی، 1382(
در مــورد شــرکت های ســهامی  عام، 
بــه دليل حضور نداشــتن ســهام داران در 
شــرکت )اصالحی ســال 1347( بر طبق 
مــاده ی 148 قانون تجــارت، بازرس باید 
درباره ی  صحت و درســتی ترازنامه سود 
و زیان و هر گزارشــی که هيأت مدیره به 
ســهام دار ارائه می دهــد، اظهارنظر کند. 
ایــن اظهارنظــر نســبی نيســت و بازرس 
بایــد اعالم کند که این گزارش درســت 
یا غلط اســت. متأسفانه قســمت پر ليوان 

حسابرســی در ایــران که هميــن ماده ی 
148 اســت به شــدت مغفول واقع شــده 
 اســت و هر کســی در کشــور نســبت به 
اســتاندارد حسابرســی اظهارنظر می کند. 
بــه همين دليل هر پرونده ای که به دادگاه 
ارجاع داده  شــود و قاضی به سراغ ماده ی 
148برود هيچ حسابرســی پاسخ گوی آن 
نيســت. به طور کلی در مورد شرکت های 
دولتی حســابرس و بازرس باید از ســوی 
سازمان حسابرسی و در بخش خصوصی 
نيز از جامعه ی حسابداران مشخص شود. 
بر طبق سياســت های اصــل 44 نيز دولت 
موظف به کاهش تصدی گری خود شده 
و ازایــن رو باید از جامعه ی حســابداران 

استفاده کند. )بنی فاطمه کاشی، 1382(
در ایــران گاهــی اوقــات بــه اشــتباه 
حسابرسی صورت های مالی و حسابرسی 
عملکرد یک سان در نظر گرفته می شوند 
ولــی در دنيــا به ایــن نتيجه رســيدند که 
گزارش هــای مالی پــس از آن  که حجم 
زیادی از کار در طول سال مالی صورت 
می پذیرد منتشــر می شــود و ازاین رو اگر 
قرار بــه انجام اقــدام اصالحی باشــد در 
بســياری از موارد فرصت از دســت رفته 
 است. مزیت حسابرســی عملکرد در این 
است که در حين انجام کار بوده و به موقع 

در مورد آن می توان تصميم گرفت.
در دولت های مختلف شاهد این مسئله 
بوده ایم که هر یک از وزرا در چارچوب 
برنامــه ی  خــود از مجلــس رأی اعتمــاد 
می گيــرد. بودجه ی هــر وزارت خانه نيز 
بر مبنای تصميمات وزیر تعيين می شــود 
اما دیوان محاســبات فقط به بررســی این 
موضوع می پردازد کــه آیا هزینه های آن 
وزارت خانــه مســتند و بر مبنــای قانونی 
خرج شــده اســت یا نه. به عبارت دیگر، 
تنهــا عملکــرد مالی مــورد توجــه قرار 
می گيرد. ازاین رو حسابرســی عملکرد به 
شفافيت مستمر کمک  می کند و می توان 
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آن را به مثابــه موتور محرکــه ی مبارزه با 
فســاد تلقی کرد که از آرمان های انقالب 
است و در بند ششــم سياست های اقتصاد 
مقاومتــی نيــز بر آن تأکيد شــده  اســت. 
از موثرترین  حسابرســی عملکرد یکــی 
به شــفافيت  خروجی هــای کمک کننده 

بيش تر است. )فرجی، 1395(

پیاده ســازی حسابرســی طــی 
سال های اخیر

بنگاه هــای  مدیــران  بــه  حسابرســی 
اقتصادی کمک می کند تا ضمن ارزیابی 
عمليــات مختلــف ســازمان و ارزیابــی 
کارآیــی و اثربخشــی آن، فرصت هــای 

بهبــود عمليات را شناســایی و بــا ارائه ی 
در  را  مدیریــت  اجرایــی،  راه کارهــای 

افزایش صرفه ی اقتصادی یاری کند.
هيأت  وزیران در جلسه ی 1393/11/26 
به پيشنهاد شــماره ی 61/176281 مورخ 
اقتصــادی  امــور  وزارت   1393/10/29
و دارایی و به اســتناد مــاده ی 218 قانون 

جدول یک

نام شرکتردیفنام شرکتردیف

شرکت مادرتخصصی توليد نيروی برق حرارتی26شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران1

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران27بانک ملی ایران2

شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران28بانک کشاورزی3

صندوق حمایت از تحقيقات و توسعه ی صنایع الکترونيک29بانک مسکن4

سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران30بانک توسعه ی صادرات5

صندوق ضمانت صادرات ایران31بانک صنعت و معدن6

شرکت نمایشگاه های بين المللی جمهوری اسالمی32شرکت سهامی بيمه ی ایران7

شرکت بازرگانی دولتی ایران33صندوق مهر اشتغال و ازدواج مهر امام رضا )ع(8

شرکت فرودگاه های کشور34صندوق بيمه ی محصوالت کشاورزی9

شرکت ساخت و توسعه ی  زیربناهای حمل و نقل کشور35صندوق حمایت از توسعه ی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی10

سازمان بنادر و دریانوردی36شرکت سهامی پشتيبانی امور دام کشور11

شرکت مادرتخصصی عمران و به سازی شهری ایران37کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان12

سازمان مجری ساختمان ها و تأسيسات دولتی و عمومی38شرکت پست جمهوری اسالمی ایران13

سازمان مناطق آزاد تجاری صنعتی قشم39مرکز گسترش فناوری اطالعات14

سازمان مناطق آزاد تجاری صنعتی کيش40شرکت ارتباطات زیرساخت15

شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران41شرکت برق منطقه ای آذربایجان16

شرکت بهره برداری نفت و گاز اروندان42شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی17

شرکت خدمات ترابری و پشتيبانی نفت43شرکت برق منطقه ای تهران18

شرکت خدمات مهندسی و تجهيزات صنعتی موریس جنوب44شرکت آب منطقه ای تهران19

شرکت ملی مناطق نفت خيز جنوب45شرکت مدیریت توليد، انتقال و توزیع نيروی برق ایران )توانير(20

شرکت ملی صنایع پتروشيمی46شرکت برق منطقه ای زنجان21

شرکت گاز استان قم47شرکت برق منطقه ای فارس22

شرکت ملی حفاری ایران48شرکت مدیریت منابع آب ایران23

صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون49شرکت برق منطقه ای اصفهان24

شرکت توسعه و نگه داری اماکن ورزشی کشور50شرکت برق منطقه ای گيالن25
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توســعه ی  پنجــم  پنج ســاله ی  برنامــه ی 
جمهوری اسالمی ایران ـ مصوب 1389ـ 

تصویب کرد:
شرکت های دولتی که مکلف به انجام 
حسابرسی عملياتی اند، در مرحله ی اول به  
شــرح جدول یک که با  مهر دفتر هيأت 

دولت تأیيد شده است، تعيين می شوند.

بحث و نتیجه گیری 
در دنيای امروز، مدیران در بخش های 
عمومــی و خصوصی، عالوه بر اطالعات 
مالی، به اطالعات مربــوط به عمليات نيز 
نيازمندند. به همين دليل حسابرسان مستقل 
همــواره بــا درخواســت های روزافزونی 
برای انجام حسابرســی عملياتی مواجه اند 
و لــزوم توجــه به رعایت هــر چه بيش تر 
صرفه  ی اقتصادی، کارایی و اثربخشــی و 

ارتقای تجربه های حسابرســان مستقل در 
یافتــن واقعيت های  زمينه ی تشــخيص و 
موجود در حسابرســی مالی و مشــاوره ی 
مدیریت، بســتر مناســبی را بــرای انجام 
هــر چه بهتر حسابرســی عملياتــی فراهم 
کرده است. حسابرســی عملياتی عبارت 
از فراینــد منظــم و روش منــد ارزیابــی 
اثربخشــی، کارایی و صرفــه ی اقتصادی 
عمليات سازمان و گزارش نتایج ارزیابی، 
همراه با پيشــنهادهای عملی به اشــخاص 
ذی صالح برای بهبود عمليات اســت و از 
مصادیق بارز ارائه ی خدمات مشــاوره ی 
مدیریت اســت که برخی از ویژگی های 
حسابرســی صورتهای مالی را داراســت. 
حسابرسی عملياتی نوعی نگرش است که 
علت نارسایی ها، ضعف ها و نقایص را در 
افراد نمی جوید، بلکــه علت ها در نظام و 

سيستم های کنترلی جست وجو و با ارائه ی 
توصيه هایــی درصــدد رفع علــل مذکور 
برمی آیــد. انجام حسابرســی عملياتی در 
افزایش کارایی مؤثر بوده و انجام این نوع 
حسابرسی مکمل گزارش های حسابرسی 
مالی می تواند باشــد و گزارش های مالی 
به تنهایی بيان گر وضعيت شــرکت نيست 
و تنهــا بيان کننــده ی اظهارنظر نســبت به 

صورت های مالی است.
در خاتمه با توجه به مطالبی که مطرح 
شد، پيشــنهاد می شــود به منظور ایجاد و 
توســعه ی فرهنگ پاســخ گویی در نظام 
بخش عمومــی وظایــف و کارکردهای 
حسابرســی بخــش عمومــی بــا توجه به 
اســتانداردهای جدید بخش عمومی ارتقا 
پيدا کــرده تا حقی از شــهروندان تضييع 

نشود. 
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