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 تحلیل حسابرسی عملیاتی
 

 دانشجوی دکترای مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز، جواد مقتدر کارگران

 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز، علی زارعی
npcali@gmail.com 

 کارشناس حسابداری موسسه آموزش عالی میزان، ایوب یغمائی علیشاه
Aiuob.yaghmaei@yahoo.com 

  
 منتخب مقامات ها،مدیره هیأت وردآ بخاطر باید ابتدا عملیاتی، حسابرسی به نیاز درک برای - چكیده

 پذیریمسئولیت و پاسخگویی باالی درجه از خود، مباشرت یفهوظ قبال در ارشد مدیریت و

. خواستارند را مستقل مشاوره و ارزیابی اغلب مدیران و اجراییت مسئولی محیطی، چنین در. برخوردارند

 بررسی باورند این بر اغلب اما نكنند، تصور مشكل وجود بر مبنی دلیلی است ممكن آنان اگرچه

 به بیشتر توجه. باشد دربرداشته سازمان برای فوایدی تواندمی آن از حاصل پیشنهادهای و طرفانهبی

 مستقل حسابرسان تجربیات و یابدمی گسترش روزروزبه عملیات اثربخشی و اقتصادی، صرفه رعایت

 برای را مناسبی بستر مدیریت، مشاوره وخدمات مالی حسابرسی در واقعیات یافتن و تشخیص زمینه در

 .آوردمی فراهم عملیات یحسابرس انجام

 حسابرسی عملیاتی، اجرای حسابرسی عملیاتی، مراحل حسابرسی عملیاتی. کلمات کلیدی:
 

 ا مقدمه1

 توجه مدیران تا اساات شااده باعث جهان امروز اقتصااادی محیط رقابتی سااریع و روزافزون تغییرات

شتری  سبت  را بی صرفه  ن صادی،  ی به   لذا نمایند معطوف صادی اقت واحدهای اثربخشی  و کارایی اقت

 افزایش حدی تا مربوطه نتایج تحلیل و تجزیه و راهبری عملیات برای مدیریت اطالعاتی نیازهای

 .نیست نیازها این حاضر پاسخگوی حال در مالی هایصورت در مندرج اطالعات که است یافته

ستم    صادی  سی شور  یک اقت صمیم  به توجهی قابل میزان به ک  واحدهای در مدیریت هایگیریت

صادی  ستگی  اقت ست  دارد. بدیهی ب صمیم  این ا  درآمدهای میزان در ایکننده تعیین نقش گیری هات

 دارند. لذا غیرانتفاعی و انتفاعی مؤسااسااات خدمات تولیدی و امكانات از بهینه اسااتفاده اقتصااادی،

 در اجرایی انمدیر که آیا بدانند خواهندمی همواره آنها نمایندگان یا ساااهام صااااحبان اصاااوالً

mailto:npcali@gmail.com
mailto:Aiuob.yaghmaei@yahoo.com


 

 1394ماه  آبان و آذر، هفده و هجدهشماره                         های مدیریت و حسابداری  ماهنامه پژوهش

 

94 

 

را  اسااتفاده حداکثر موجود امكانات از آیا خیر؟ یا اندکرده عمل صااحیح خود هایگیریتصاامیم

 است؟  شده انجام اقتصادی صرف رعایت و کارایی افزایش مؤسسات در آیا و خیر؟ یا کنندمی

 هجمل  از ساااازمانی   های پیچیدگی  و اندازه  رشاااد عملیاتی،  های هزینه  افزایش منابع،  کاهش 

 و ارزیابی به ناگزیر مدیران و شااده روبرو آن با اخیر هایدهه ها درسااازمان که اساات هاییچالش

 سازی  پیاده کارایی، و اثربخشی  بهبود هایاز راه اند. یكینموده هاسازمان  اثربخشی  و کارایی بهبود

 داخلی سابرسی  ح به هاافزایش توجه با اخیر دهه دو در عملیاتی حسابرسی   است  عملكرد حسابرسی  

 کشاور کلیه  توساعه  پنجم برنامه قانون 218 ماده طبق نیز ایران اسات. در  داشاته  گیریچشام  توساعه 

 تعیین دولت توسااط آنها فهرساات که کشااوری خدمات مدیریت قانون 4 ماده دولتی هایشاارکت

 پایان تا بار یک حداقل و برنامه دوم سال  از مكلفند بورس در شده  های پذیرفتهشرکت  نیز شود می

 در ایران رسمی  حسابداران  جامعه عضو  مؤسسات حسابرسی      یا و حسابرسی   سازمان  طریق از برنامه

صادی،  صرف  افزایش جهت شی  و کارایی اقت سبت    هایفعالیت اثربخ سی    انجام به شرکت ن سابر  ح

 [.1نمایند ] اقدام عملیاتی
 

 ا حسابرسی عملیاتی و اهداف آن2
 حول آنها اکثر و است شده ارائه عملیاتی حسابرسی از گوناگونی فتعاری مختلف کتب و نشریات در

کنند که یم یانب یو پن یتینگتونچرخند. ویم یاقتصاد یهو توج یاثربخش یی،کارآ یسه محور اصل

ها، یستمس یابیکل سازمان به منظور ارز یا یاتیواحد عمل یکجامع به  یدگیرس یاتی،عمل یحسابرس
 یسابرسح وعن یناست. کانون توجه ا یریتشده مد یینتع یهابا هدف یسهدر مقاها و عملكرد آن کنترل

 ینون در اگوناگ یفتعار یپس از بررس یدراست. را یاتعمل یو صرفه اقتصاد یاثربخش یی،بر کارآ

ست که صرفه ا یریتاز نقطه نظر مد یاتعمل یدر واقع حسابرس یاتیعمل یکند که حسابرسیم یانباره ب

 یاثربخش ی،یآن همواره بر کارآ یدکند و تاکیم یابیها را ارزیتفعال یهکل یو اثربخش ییارآک ی،اقتصاد

 است . یو صرفه اقتصاد

سچینر  س    یف( در تعر1997) یگرو ک ا س    دارندیم یانب یاتیعمل یحسابر اغلب  یاتیعمل یکه حسابر
 ییکارا ابییبه منظور ارز از سازمان  یبخش  یاکل  یبررس  شود، یشناخته م  یریتمد یبه عنوان حسابرس  

 [2آن است. ] یاتعمل یو اثربخش

بدست آمده   یجا: نسبت نت یاتیعمل یازحسابرس   یسازمان حسابرس    یاتیعمل یحسابرس   یتهکم تعریف

اسااات که با اساااتفاده از   یاتیکارا عمل یات)ساااتانده( به منابع مصااارف شاااده )داده( و عمل  یاتاز عمل
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 کند. ینانده( را با صرف حداقل منابع )داده( تأمحداکثر بازده )ست ینه،های بهروش
 یردگیخاص صااورت م یهاانتخاب هدف یقهمواره از طر یاتیعمل یحسااابرساا  یو اجرا طراحی

گاه تنها   بیترت ینسااازد. به ایم یدتردارتر و مفیمعن یاربساا ینفعافراد   یکار، موضااوع را برا ینا یراز

 ندو مشاااخص شااا  یینامر منجر به تع  ینو ا یردگیقرار ماز اهداف مدنظر    یبیهدف خاص و گاه ترک   

 یابرسحس یتهبراساس گزارش کم یاتیعمل یحسابر س یکل یهاشود. هدفیم یدگیمحدوده مورد رس

 شامل: 1982در سال  یكاآمر یانجمن حسابداران رسم یریتو مد یاتیعمل
 عملكرد یابیارز -1

 .یاتبهبود عمل یهافرصت ییشناسا -2

 [3. ]است یشترو اقدامات ب هایلزوم انجام بررس یا یاتبهبود عمل یبرا ییهایشنهادارائه پ -3

 یصوص  و خ یدولت یهابخش یاتیعمل یدر اهداف حسابرس   یاتفاوت عمده یراتگفته گرهام و کس  به

 باشد: یم یلاغلب شامل موارد   یدر بخش دولت ینوع حسابرس ینوجود ندارد و هدف ا
مورد  یتفعال یاسااازمان  یو اثربخشاا ییکارآ ی،اقتصاااد یهتوج انیزاظهارنظر درباره م یریگ شااكل

 یثربخشااو ا ییکارآ ی،اقتصاااد یهتوج یشاابردبه منظور نظارت و پ یداخل یهایهرو یبسااندگ ی،بررساا

 مورد نظر. یتفعال یاسازمان 

صرفه   یترعا ییابارز یاتی،عمل یکرد که هدف حسابرس   یریگیجهنت ینگونهتوان ایم یحتوض  ینا با

ت شود. الزم به  کر اس  یمحسوب م  یورباشد که هر سه، مولفه بهره  یم یو اثربخش  یکارآ ی،اقتصاد 

ستانداردها  سه مولفه   یابی، عالوه بر ارز2007نظر شده در سال   یدتجد یكا،آمر یدولت یحسابرس   یکه ا

ش  یی،کارآ صاد  یهو توج یاثربخ نگر  یآت یاهیلمقررات و تحل یترعا ی،داخل یهامقوله کنترل ی،اقت

 قرار داده است. یدمورد تاک یت یاعمل یاهداف حسابرس یربه عنوان سا یزرا ن

 یاتیعمل یسو حسابر یاتیعمل یزیشود که بودجه ریبا توجه به مباحث فوق مشخص م یبترت بدین

ه در حرکت هسااتند ب  یكسااانی اهداف  یداشااته و به سااو   یگربا همد یاز لحاظ اهداف رابطه تنگاتنگ

ان  عنوه چرخند و بیم یو صاارفه اقتصاااد یاثربخشاا یی،آنها حول سااه محور کارآ یکه هر دو یاگونه

داشااته و مكمل  یانیهم همپا در جهت تحقق کامل اهداف آن، با یمال ینظام گزارشااگر یاصاال یاجزا

 هستند. یگرهمد
 

 عملیاتی حسابرسی در ریزیبرنامه -3
 حسابرسی جاری استانداردهای ریزی است. دررنامهب نیازمند هدفمند، کاری عنوان به نیز حسابرسی
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 است: آمده مالی

 «گردد حاصل اطمینان اثربخش ایبه گونه آن انجام از که ریزی شودبرنامه چنان باید حسابرسی»

 :است شده ریزی افزودهبرنامه دربارة ( و سپس2 بند 30 بخش(

 و نوع تعیین برای (حسابرسی رنامةب( تفصیلی طرح یک و کلی طرح یک تدوین ریزی یعنیبرنامه»

 انجام ریزی،حسابرسی. هدف برنامه هر به مربوط حسابرسی هایروش حدود و اجرا بندیزمان ماهیت،

 ( 3 بند 30 )بخش«. است حسابرسی اثربخش و موقع به

-هدف ریزی، مستلزمبرنامه قابل کار عنوان یک به حسابرسی هرگونه اثربخشی ترتیب، این به

های جنبه از دو که هر است برگزیده اهداف به دستیابی برای مناسب هایگزینش شیوه و گذاری

 آیند.می به شمار مدیریت در هاریزیبرنامه اثربخشی
 

 عملیاتی حسابرسی مراحل -4
 گوناگون هایروش طریق از بار اولین برای حسابرس آن طی که است ایمرحله ریزیبرنامه یمرحله

 کاری، هایروش و تجهیزات عینی، یمشاهده اطالعات، تحلیل و تجزیه و آوریجمعمصاحبه،  چون

 از کافی دانش باید حسابرس مرحله این پایان کند. درمی پیدا سازمان شناخت عملیات یدرباره ... و

 .باشد کرده حسابرسی کسب محیط هایکنترل و عملیاتی اهداف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ریزیبرنامه -1

 کلی

 هایحوزه عملیاتی شناخت -1-3

 آفرین مشكل و انگیز مخاطره مهم،

 شرایط مستندسازی و درک -1-2

 موجود

 مقدماتی شناخت-1-1

 نمودگرهای و سازمانی فرایندهای

 سیستم

 اطالعاتی و ریزیبرنامه هایسیستم

  و مالی منابع تخصیص ینحوه
 انسانی نیروی و فیزیكی

 مالی صورتهای تحلیل و تجزیه

 و فرایندی تعامالت نقشه تهیه
  اهداف

 فرایندها مخاطرات و

 فعالیت، هایحوزه سازمان، فاهدا

 سبک سازمانی، ساختار

 مدیریت
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 ریزیبرنامه -4-1

 گوناگون هایروش طریق از بار اولین برای حسابرس آن طی که است ایمرحله ریزیبرنامه یمرحله

 های کاری،روش و تجهیزات عینی، یمشاهده اطالعات، تحلیل و تجزیه و آوریمصاحبه، جمع چون

 از کافی دانش باید حسابرس مرحله این پایان کند. درمی پیدا سازمان شناخت عملیات یدرباره  ...و

 .باشد کرده حسابرسی کسب محیط هایکنترل و اتیعملی اهداف
 

 حسابرسی هایبرنامه ا  تدوین2ا4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملیات ا  اجرای3ا4

سی    ریزیبرنامه مرحله در شده  انجام اقدامات سابر  یا مدیریت احتمالی ضعف  نقاط باید عملیاتی ح

 هدایت برای طرحی حسابرسی   برنامه راستا  ینهم سازد. در  آشكار  را بهبود مستعد  های عملیاتیحوزه

 به حساابرسای   اقدامات مرحله این اسات. در  عملیات اجرای در مرحله عملیاتی حساابرسای   اقدامات

 نقاط مرحله این پایان شود. درمی انجام شده است تعیین حسابرسی برنامه تدوین مرحله در که ترتیبی

 کار به صحیح  نتایج جهت حصول  در که عمومی شود. وظایف می شناسایی   اهمیت با قوت و ضعف 

شنهادات  ارائه و هایافته بررسی  ارزیابی، بررسی،  یا تحقیق :از عبارتند روندمی  هایمورد حوزه در پی

 .اهمیت با

 برنامه ا تدوین2

 های حسابرسی

 های کنترل داخلیارزیابی سیستم -1 -2

 ارزیابی طریق از اولویت تعیین گزارش و بهبود مستعد نواحی -2-2

 فعالیتها ریسک

 تاولوی دارای عملیاتی های فعالیت برای مناسب شاخصهای تدوین -2-3

 ها رسیدگی اجرایی های برنامه تدوین -2-4
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 نتایج ارزیابی هایافته ا  تكمیل4ا4

 

 

 

 

 

 

 
 

ستفاده  با سی    هایبرنامه از ا سابر سی    گروه عملیات، اجرای مرحله به مربوط ح سابر  عملیاتی ح

 را الزم عناصر  حسابرسی   تیم ها،یافته این از یک هر برای کنند ومی را شناسایی   اهمیت با هاییافته

 زمینه این در اصااالحاتی انجام لزوم و نارسااایی وجود یک مورد در را مدیریت تا گیرندمی بكار

 کننده کمک و سازنده  جو ایجاد یک بلكه باشد  رانبح ایجاد نباید هایافته این هدف سازند و  متقاعد

ست. در  عملیاتی بهبود برای مدیریت به  معیارها، علت واقعی، وضعیت  از باید حسابرس  مرحله این ا

 .باشد داشته کامل آگاهی مربوطه آثار و هانارسایی

 عملیات ا اجرای3

 عملكرد ارزیابی هایرویه و مبانی تعیین -3-2

 عملكرد نتایج بررسی -3-3

 شاخصها گیریاندازه استاندارد مقیاس و معیارها شناسایی -3-4

 ارزیابی مورد هایحوزه عملكرد نتایج با معیارها تطبیق -3-5

 اطالعات ریگردآو -3-1

 ارزیابی و ها یافته تكمیل -4

 عملیاتی حسابرسی نتایج

 هانارسایی شناسایی -4-1

 هانارسایی عامل شناسایی -4-2

 عملیات بر هانارسایی آثار شناسایی -4-3
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 در است ریضرو بسیار هاتحلیل انجام برای برای واقعی شرایط گرفتن نظر واقعی: در ا وضعیت 1

 چطور؟ و موقع؟ چه چیز؟ چه که باشد  این مورد در حقایق کشف  باید حسابرسی عملیاتی   یک واقع

 برای خوبی مرجع است مرتبط موردنظر ایاااامعیاره با واقعی وضعیت که آنجا از ود.ااااش گرفته کار به

 .آوردمی فراهم هایافته ارزیابی

 باشد داشته اطالع یطیاشر از باید عملیاتی برسحسا موجود وضعیت تحلیل و تجزیه ا معیار: در 2

صد  به دارد انتظار که ست  عملیاتی اهداف و آن مقا سایی    طریق از تواندمی شرایط  یابد. این د  شنا

ستاندارد  معیارهای  اهداف و مقاصد  مكتوب، الزامات دتوانمی و گردد بررسی کسب   مورد فعالیت ا

 صنعت  هایشاخص  متخصصان،   شفاهی، نظرات  هایلعملدستورا  عملیاتی، واحد یا سازمان  عملیاتی

 .باشد  ...و

سایی    در باید ااااا علت: حسابرس 3 سایی  خاص علل شنا  و کارایی رفتن دست  از موجب که نار

 آموزش و توجیه عدم چون دهد. عللی خرج به را الزم دقت شااودمی عملیات اقتصااادی صاارفه

 .هستند عوامل این .. مهمترینو . مناسب اجرایی دستورالعمل وجود عدم کارکنان،

سایی  ااااا آثار4  بر موجود وضعیت  تاثیر میزان تعیین در مدیریت به کمک برای ها: حسابرس نار

 طریق از مهم این که دهد ارائه کمی صاااورت به امكان حد تا را اثربخشااای میزان باید عملیات

 این شااود. نتیجهمی قمحق عملیات اجرای مرحله گرفته در قرار تحلیل و تجزیه مورد هایشاااخص

 [4] .شود بیان ... و تعداد زمان، ریال، چون کمی هایواژه قالب در باید آثار
 

 ایران دولتی بخش در عملیاتی حسابرسیا 5

ستانداردهای  که همانطوری ست،  آمده آمریكا دولتی حسابرسی   درا سبت  دولتی مدیران ا  فراهم به ن

 عملیات  و دولتی های برنامه   پاساااخگویی  منظور به  ءاتكا  قابل   و موقع، مفید  به  اطالعات  آوردن

 تحت دولتی، بخش در عملیاتی حسااابرساای  منظور این [. برای5] دارند مساائولیت خود هایبخش

 پاسخگویی  معیار است. تبلور  یادگیری و پاسخگویی  دوگانه هایکننده هدف فراهم مطلوب، شرایط 

 نوع از هایفعالیت خدماتی و ساااختاری  یهاتحلیل ویژگی و تجزیه که شااود می ناشاای  آنجا از

ست  مطلب این موید عمومی، بزرگ هایسازمان  غیرانتفاعی  شاخص  و سود  انگیزه در فقدان که ا

 بر مبنای باید مدیران عملكرد ارزیابی مدیریت، عمل هدایت برای بازار بر حاکم نظم یا سودآوری 

 با پاسااخگویی مساائولیت مفهوم ل،دلی همین به شااود. جام آن سااود از غیر دیگری هایشاااخص

 ارزیابی برای معیاری عنوان به غیرانتفاعی هایفعالیت خدماتی و های ساختاری ویژگی از تاثیرپذیری
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 مسااائولیت  خصاااوص در ترتیب  بدین  اسااات. قرار گرفته  عمومی بخش پذیرش  مورد عملكرد،

 منابع اعظم بخش ایران، مدیریت در که شااودمی بیان چنین کشااورمان عمومی بخش پاسااخگویی

صادی  ست  دولت عهده به اقت شت    در آن مدیریت و کیفیت ا این  با دارد، سزایی  به تاثیر ملت سرنو
 در شود؟ چرا می اجرا زیاد تاخیر با دولتی هایپروژه چرا دهند؟می زیان دولتی هایشرکت  چرا حال

ستم گزینش    دولتی بخش ساس  مدیر سی ست؟  دفاع قابل مبانی برا  بخش در چرا کالم یک در و نی

  هن در که هستند  سواالتی  همه هااین رسد می نظر شود؟ به می اتالف راحتی به کمیاب منابع دولتی،

 دولتی بخش در فعلی بدهد. نظام حسااابرساای ایکننده قانع پاسااخ آنها به دولت باید و اساات مردم

مالی  نظارت زیرا دآور راهمااااااف دولت پاساااخگویی برای را ایزمینه چنین تواندنمی کشاااورمان

 خرج از بعد و هاحسابی  ی توسط  خرج از قبل مرحله در موجود رایطااااش  در دولتی ایااااهدستگاه 

سبات  دیوان توسط   آن در و گیردمی انجام رعایت حسابرسی   قالب در وعموماً مشابه  با اهداف محا

شی  کارآیی، همچون معیارهایی صادی    و اثربخ سخگویی  برای نشود. بنابرای نمی لحاظ صرفه اقت  پا

سی    نظام تغییر دولتی، بخش دقیق و کامل سابر سی    و فعلی دولتی ح سابر  ضرورت  عملیاتی انجام ح

 اندرکاران حسابرسی   دست  توسط  که هاییتالش علیرغم ما کشور  در که است  حالی در این یابد.می

 هیچ حسااابرساای نوع این هنوز اما گرفته صااورت عملیاتی حسااابرساای گسااترش جهت در دولتی

شته، طوری  جایگاهی  خدمات این آنها از شماری  انگشت  در تنها بورس هایشرکت  کلیه از که ندا

 طوالنی نپیموده راه حسابرسی   نوع این سازی پیاده و جهت شود می ارائه مطلوب چندان نه ایگونه به

 عملكرد، هایحسابرسی   اجرای کاربردی نیافتن عمومیت با رابطه در البته شاهدیم.  خود مقابل در را

شكالت  و دالیل سیاری  م سترده  بحث خود که نمود  کر توانمی را ب  از یكی طلبد لكنمی را ایگ

 در رسمی  هایآموزش فقدان ما کشور  در حسابرسی   نوع این شدن  نهادینه راه سر  بر اصلی  مشكالت 

ست.  رابطه بوده این سفانه  ا سی  واحدهای خالی جای متا سی    با مرتبط در سابر  برنامه در دعملكر ح

 انتقال سنگین  وظیفه امر این که باشد می محسوس  کامال کشور  هایمالی دانشگاه  هایرشته  آموزشی 

 عهده بر را حسااابرسااان در واحد دیدگاه و روش شااناختی یک ایجاد و مربوط علمی هایدانسااته

 .سازدمی محول حسابرسی موسسات
 

 گیری و پیشنهاداتا نتیجه6

صلی  عامل سی    هاییافته بودن آمیز یتموفق تكمیل ا شنهاداتی  یارائه عملیاتی، حسابر  انجام برای پی

صالحی جهت  اقدامات ساعد  وضعیت  بهبود ا ست  جاری نام شنهاد  هر. ا ستقیم  پی  مدیر یک به باید م

 .دهد انجام را پیشنهاد اجرای برای الزم اقدام باید چه کسی که شود روشن تا شود ارجاع خاص
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 به بستگی حسابرسی عملیات آمیز موفقیت تكمیل معموالً عملیاتی، حسابرسی هدف به وجهت با

 دارد. پیشنهادها جاری نامساعد وضعیت بهبود جهت اصالحی اقدامات انجام پیشنهادهایی برای ارائه

 برای که اقداماتی و مهم علل کنونی، نامساعد وجود وضعیت علت شرح به منطقی طور به باید

 باشد منطقی و اجرا قابل باید حسابرس بپردازد. پیشنهادهای گیرد، صورت باید آن تكرار از جلوگیری

 این به پیشنهادها باید ارائه در دریابد. حسابرس را آنها کارگیری به مزایای آسانی به مدیریت تا

 دهد: پاسخ سئواالت

 کرد؟ ارائه توانمی پیشنهادهایی چه موجود وضعیت اصالح برای

 است؟ علل و معیارها کنونی، وضعیت با منطقی رابطه دارای پیشنهادها نای آیا

 است؟ منطقی و اجرا قابل پیشنهادها آیا

 بگوید: عملیات راحتی به حسابرس اینكه نه باشد، مفید و خاص باید امكان حد تا حسابرس پیشنهادهای

 باید شود. حسابرسان اجرا باید ریزیامهبرن هایسیستم و دارد تقویت به نیاز هاکنترل بهبود دارد، به نیاز

 .برند کار به را خود تالش حداکثر پیشنهادها، مقبولیت و بودن از عملی اطمینان حصول جهت در
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