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 رسول عبدی دکتر

 . ، ایرانببنا، دانشگاه آزاد اسالمی، ناباستادیار حسابداری، واحد ب

 (1400آبان  17 پذیرش: تاریخ ؛1399بهمن  1 دریافت: )تاریخ 

و  یطیمح یهایژگیعملکرد، با توجه به و یحسابرس تیفیک یبرا یهدف از پژوهش حاضر، ارائه مدل

ارزش قائل شدن  یعملکرد به عنوان حسابرس ی. حسابرسباشدیکشور م یحاکم بر حرفه حسابرس طیشرا

 فیاست و ازطر یاقتصاد دولت کیاقتصاد کشورمان  نکهیابه تیمنابع شناخته شده است. عنا یبرا

الگویی جامع و  نیتدو نیمنابع بخش عمومی ضروری دارد، بنابرا نهیبه تیریمد یعملکرد برا یحسابرس

حال  نیا خواهد بود. با یاتیعملکرد، ضروری وح یممکن حسابرس یندهایفرا یانجام تمام یاستاندارد برا

در این مقاله  یو عمل یعملکرد با استفاده از رویکرد زمینه بنیان با هدف ارائه الگو کل یالگویی از حسابرس

 ینفر از خبرگان با تخصص حسابرس 23با اخذ نظرات  1399منظور در سال  نیاتشریح شده است. به

عوامل  یبه بررس ق،یعم یهااحبهمص قیو پژوهشی؛ از طر ییتجربه اجرا یحوزه دارا نیعملکرد که در ا

با استفاده از  یکُدگذار یهاها به کمک روشعملکرد پرداخته شد و داده یحسابرس تیفیموثر بر ک

و  یاصل یهاپژوهش شامل مقوله یهاافتهیقرار گرفت و سرانجام  لیو تحل هیمورد تجز ودایکمکس

، شامل "رانیعملکرد در ا یحسابرس تیفیک کپارچهی یالگو"( استخراج و بصورت میها)مفاهخردمقوله

به آن به منظور رهنمود  یابیدست یامدهاین راهبردها و پیگر و بستر و همچنعوامل مداخله ،یعلّ طیشرا

 .دیارائه گرد یدر بخش عموم یاستگذاریدر س

.بنیانزمینه رویکرد ایران، عمومی بخش عملکرد، حسابرسی کیفیت کلیدی: یهاهواژ
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 مقدمه

 و رشد نیز عمومی بخش حسابداری ها،دولت شدن تر پیچیده و شدن بزرگ با گذشته، دهه چند طی

 بینی پیش و تعیین و ریزیبودجه ریزی،برنامه برای را اعتمادی قابل و مفید اطالعات تا یافت توسعه

 طی تحوالت این دهد. قرار گیرندگانتصمیم اختیار در و تهیه آن تابعه واحدهای و دولت مالی وضعیت

 نظام به گرایش جمله از عمومی بخش مدیریت در اصالحات و تغییرات بروز واسطه به اخیر هایسال

 .[8]استیافته بیشتری شتاب نتایج(، بر مبتنی مدیریت عملکرد)یا بر مبتنی مدیریت

 اقتصادی توسعه جهت حکومتی های نظام مهم های ابزار به دولتی هایسازمان دوم، جهانی جنگ از پس

 فرایند در دولتی، نهادهای و موسسات حاضر، حال در شدند. تبدیل اجتماعی خاص اهداف به دستیابی و

 تغییرات کنند.می ایفا را ایبرجسته نقش توسعه حال در کشورهای بویژه کشورها، از بسیاری توسعه

 نیازها در عمیق هایدگرگونی و سو یک از هاسازمان این فعالیت شرایط و سازمانی محیط مداوم و مستمر

 اثر و فعالیت ادامه نیازها، این به پاسخگویی برای که گردیده سبب دیگر سوی از شهروندان یهاهخواست و

 .[6]باشند نظارتی هایسیستم ارتقاء و مدیریتی نوین یهاهشیو تولید نیازمند دولتی، نهادهای بخشی

 مالی حسابرسی از گسترده عملکرد حسابرسی باشد.می عملکرد حسابرسی نظارتی هایسیستم این از یکی

 روندها، ها،سیستم ها،فعالیت اقتصادی صرفه و کارایی اثربخشی، ارزیابی با عملکرد حسابرسی زیرا است،

 به عملی هاییحل راه مزبور مشکالت رفع برای و برآمده آنها ضعف شناسایی صدد در ابزارها وها هروی

 عمومی بخش که نایهب نظر و گفته پیش مطالب به توجه با .[18]کندمی ارائه دولتی یهاهدستگا مدیریت

 پاسخ در عملیاتی، حسابرسی وجود منشأ میشود، توصیف ملت یک اقتصادی فعالیت اصلی جزء عنوان به

 این عملکرد گیریاندازه و محدود منابع از استفاده چگونگی مورد در عمومی نهادهای از مطالبه افزایش به

 از دولتی یهاهدستگا در عملکرد حسابرسی عملکرد حسابرسی .[20] است بوده آنان پاسخگویی و نهادها

 یعنی، بخشد. بهبود را دولتی یهاهدستگا اعتمادسازی و صداقت تواند می که دارد ضرورت جهت آن

 استحکام و دولت عملکرد مورد در عمومی اعتماد ایجاد موجب دولتی یهاهدستگا برای عملکرد حسابرسی

 سازمانها کند.می مشخص هاهدف راستای در را آن کارآمدی و کارایی و شده شهروندان و دولت بین رابطه

 توجه شاناجتماعی مسئولیت به باید جامعه در خود رقابتی جایگاه بهبود و مطلوبیت عملکرد حفظ برای

 .[12]باشند برخوردار جامعه در مشروعیت از و نکند محدود را انها فعالیتهای دامنه جامعه تا کرده

 یهاهمولف به توجه و پاش و ریخت و اسراف از پرهیز و جویی صرفه امکانات،لزوم و منابع محدودیت

 یکی سرمایه کمیاب منابع به دستیابی [3]است ناپذیراجتناب مدیریتی سطوح تمام در عملکرد حسابرسی

 به وتوجه هاتحریم افزایش روند با طرفی از باال، مطالب به توجه .با[11]شدبامی مدیریت هاینگرانی از

 و اهمیت آن، صحیح اجرای جهت گذاری سیاست و عملکرد حسابرسی مقاومتی، اقتصاد های سیاست

 دهد. می نشان را حاضر پژوهش حساسیت

 عام، تحقیقی روش یک بنیادی تئوری یاها هداد از برخاسته تئوری یا مبنایی نظریه یا بنیادداده تئوری

 دوران آمد. وجود به استراوس انسلم و گلیزر بارنی توسط 1967 سال در که است تفسیری و استقرایی

 عقالنیت که دورانی است. گراییاثبات مابعد و گراییاثبات نقد زمانه تحقیق، روش این برآمدن و پیدایی
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 در پژوهشگران برای را امکان این بنیادداده تئوری است. یافته اهمیت ابزاری عقالنیت برابر در انتقادی

 را گزاره و تئوری خود موجود، یهاهنظری بر تکیه جای به تا آوردمی فراهم گوناگون موضوعی یهاهحوز

 د.شومی پرداخته واقعی یهاهداد پایه بر و سیستماتیک ایگونه بهها هگزار و هاتئوری این کنند. تدوین

 یا موضوع و مطالعه مورد موضوع پیرامون شناخت به دستیابی برای است روشی بنیاد داده تئوری واقع در

 است محدود زمینه آن در ما دانش و استنشده جامعی تحقیق هاآن مورد در این از پیش که موضوعاتی

 بخش نظام در عملکرد حسابرسی کیفیت برای مناسبی الگوی تا است آن نیز پژوهش این هدف .[25]

 و شدبامی منحصربفرد بنیان( زمینه رویکرد تحقیق) روش لحاظ به پژوهش این دهد. ارائه ایران عمومی

 است نشده تدوین آن بر مؤثر عوامل و عملکرد حسابرسی برای ای یکپارچه و جامع مدل تاکنون طرفی از

 گرفتن نظر در با راستا، این در است. حوزه این ادبیات در موجود خألهای کردن پر تحقیق، این مسألۀ و

 است این حاضر پژوهش هدف عمومی، بخش فعالیتهای بر نظارت در عملکرد حسابرسی جایگاه و نقش

 بر موثر عوامل گر، مداخله عوامل ساز، زمینه عوامل علی، شرایط عملکرد، حسابرسی نقش و ماهیت با که

 دهد. ارائه مدل قالب در عملکرد حسابرسی کیفیت الگوی سازی پیاده پیامدهای و آثار و هدف به دستیابی

 سوال نایهب پاسخ تحقیق این هدف بنیاد، داده رویکرد و عملکرد حسابرسی حوزه ادبیات به عنایت با

 است؟ تبیین قابل چگونه ایران عمومی بخش در عملکرد حسابرسی کیفیت است اساسی

 پژوهش سواالت

 زمینه رویکرد ملزومات مبنای بر و زیر قرار به اصلی هدف به دستیابی راستای در تحقیق ویژه اهداف

 باشند: می طرح قابل زیر شرح به ب و الف بخش دو در بنیان

 کدامند؟ ایران عمومی بخش در عملکرد حسابرسی کیفیت دهنده توضیح یهاهمولف الف

 کدامند؟ ایران عمومی بخش در عملکرد حسابرسی کیفیت با مرتبط علّی شرایط .1

 کدامند؟ ایران عمومی بخش در عملکرد حسابرسی کیفیت محور پدیده عوامل .2

 کدامند؟ ایران عمومی بخش در عملکرد حسابرسی کیفیت ساززمینه شرایط .3

 کدامند؟ ایران عمومی بخش در عملکرد حسابرسی کیفیت سازی پیاده در گرمداخله عوامل .4

 ایران عمومی بخش در عملکرد حسابرسی کیفیت پیشبرد در موفقیت به دستیابی بر مؤثر عوامل .5

 کدامند؟

 کدامند؟ ایران عمومی بخش در عملکرد حسابرسی کیفیت الگوی سازی پیاده پیامدهای و آثار .6

 استوار مبنایی چه بر روابط این منطق و است چگونه الف قسمت در شده کشف موارد بین ما روابط ب(

 است؟

 روش از استفاده با برآنها، مبتنی سواالت تا دشومی پرداخته خارجی و داخلی پیشینه بررسی به ادامه در

 گردد. ارائه عملکرد حسابرسی الگوی در آن نتایج و شده تحلیل یهاهیافت وهاهداد بنیاد، داده

 پژوهش نظری پیشینه

 ای،حرفه هایانجمن سایر یا حسابرسی عالی مؤسسات المللی بین سازمان نظیر ذیصالح مراجع تاکنون

 در اند.نکرده ارائه عمومی بخش حسابرسی از باشد کشورها بیشتر قبول مورد که مانعی و جامع تعریف
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 چگونگی و فرهنگی و اقتصادی سیاسی، اجتماعی، مقتضیات به بنا کشوری هر در واژه نایهمحدود واقع،

 کشورها از بعضی در د.شومی تعیین مربوط مقررات و قوانین به توجه با دولت عملکرد بر نظارت اعمال

 گیردبرمی در را غیرمالی( و )مالی دولت فعالیتهای کلیه از وسیعی بسیار طیف عمومی بخش حسابرسی

 1930 دهه از عملیاتی حسابرسی .[7] است شده مصرف اعتبارات به رسیدگی به محدود دیگر برخی در و

 سهامداران طرفی از زمان این در .شد مطرح جدی صورت به عنوان، همین با و انگلستان کشور در

 نمی کافی مدیران عملکرد ارزیابی برای تنهایی به را مالی دیدگاه از حسابرسی هایگزارش ها،شرکت

 مطالبه دولتی هایسازمان مدیران و هادولت عملکرد خصوص در مردم عامه طرفی از و دانستند

 دولت که عوارضی و مالیات اایهک برسند تشخیص نایهب آنها مطالعه با بتوانند که داشتند را هاییگزارش

 خواهیحساب دامنه بدینوسیله و خیر یا است شده مصرف مردم منافع جهت در است کرده وصول آنها از

 معرفی مدیران عملکرد ارزیابی برای معیارهایی مرورزمان به هند.د افزایش را مسئوالن گوییپاسخ و مردم

 معرفی جامعه به "جامع حسابرسی" عنوان با گیریاندازه روشهای و معیارها نایهمجموع بعدها که شد

 و مؤسسات از بیشتر عمومی و دولتی مؤسسات عملکرد ارزیابی برای حسابرسی شیوه این اما ،شد.

 عملکرد حسابرسی اهداف در عمدهای تفاوت هرچند .[24]یافت گسترش و پذیرش خصوصی هایشرکت

 از عملکرد حسابرسی موفقیت نظری مبانی کلی طور به .[10]ندارد وجود خصوصی و دولتی هایبخش

 جنبه بر پژوهش این در دارد. بررسی قابلیت ساختاری و سازمانی مدیریت حسابرسی، دیدگاه سه

 به دارد، وجود زیادی تعاریف عملکرد حسابرسی مفاهیم و هایویژگی درباره شود. می تاکید حسابرسی

 ارزیابی یک تهیه برای نظامند و هدفمند بررسی در را آن آمریکا دولتی حسابرسی استانداردهای که طوری

 سهولت نیز و عمومی گوییپاسخ بهبود برای دولتی هایسازمان هایفعالیت و عملکرد از مستقل

 آن از مشخصی بخش یا سازمان یک هایفعالیت مندنظام بررسی شامل که کندمی دنبال گیریتصمیم

 برای پیشنهادهایی ارائه و هافرصت شناسایی عملکرد، ارزیابی چون هم مشخص هایهدف به دستیابی در

 یهاهدستگا در محدودی نقش رعایت و مالی حسابرسی ها،پژوهش برخی براساس است. عملیات بهبود

 حسابرسی در که آن حال هستند. عینی یهاهمشاهد و هاواقعیت سری یک براساس زیرا دارند، دولتی

 قضاوت به نزدیک ارزیابی نوعی عنوان به را عملکرد حسابرسی هایپژوهش نیست. چنین وضعیت عملکرد

 فضای بارز هایویژگی از یکی .[3]است قضاوتی بعدهای با هایی فعالیت دارای زیرا اند،کرده مطرح

 هر خواسته و نیاز شک بی است. محدود منابع این کسب سر بر رقابت و منابع محدودیت امروز اقتصادی

 برای خواسته این تحقق است. منابع این از استفاده کار راه ترینبهینه نهاد، یا شرکت موسسه، سازمان،

 خصوصی بخش هایشرکت و موسسات است. حیاتی بسیار عمومی و خصوصی بخش در هاسازمان همه

 المللی بین محیط در هم و ملی فضای در هم رقابت این کنند.می فعالیت رقابتی شدت به محیطی در

 تواند می نهایت در و داشت خواهد همراه به سنگینی تاوان منابع از مطلوب برداریبهره در ناتوانی است.

 فرصت که موسساتی بنابراین شود. منتهی مطلوب خدمات ارائه توقف یا رقابت گردونه از سازمان حذف به

 استفادهها ههزین تحلیل و عملکرد ارزیابی در آگاهانه و منطقی رویکرد از که یابند می فعالیت ادامه و بقا

 باید هاحسابرسی سایر کنار در که است عملکرد حسابرسی ارزیابی، کنونی مهم رویکردهای از یکی کنند.
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 عملکرد حسابرسی موفقیت نظری مبانی که است این دهنده نشان موضوع این شود. انجام نظارتی نهادهای

 .[14]است تحقق قابل نظارتی یهاهدستگا کمک با مهم این که است نهفته منابع از بهینه استفاده در
 [14] حسابرسی انواع های ویژگی مقایسه : 1 نگاره

 نوع ویژگی/

 حسابرسی
 مالی حسابرسی رعایت حسابرسی عملکرد حسابرسی

 هدف
 اثربخشی، کارایی، ارزیابی

 اقتصادی صرفه
 قوانین رعایت بررسی

 صورت بودن عاری بررسی

 تحریف از مالی های

 مدیریت بهبود به کمک حسابرس مقاصد
 عملکرد انطباق از اطمینان

 قوانین با مدیریت

 استفاده اعتماد افزایش

 های صورت از کنندگان

 مالی

 عملکرد ارزیابی حسابرس نقش

 وضع بین تفاوت بررسی

 طبق باید آنچه با موجود

 گرفت می انجام قانون

 و درست درباره اظهارنظر

 های صورت بودن منصفانه

 مالی

 حسابرس دانش

 معلومات از متنوعی طیف

 علوم مدیریت، زمینه در

 مالی و اجتماعی

 و قوانین حسابداری

 حسابرسی
 حسابرسی و حسابداری

 حسابرس حسابرس مشی خط تحلیلگر یا مشاور حسابرس جایگاه

 موسسه با رابطه

 حسابرسی مورد
 موسسه از مستقل موسسه از مستقل مشارکت و همکاری

 معیارها
 ارزش ،هاهروی استانداردها،

 تجارب و ها مدل ها،
 حسابداری استانداردهای مقررات و قوانین

 بهینه کارکرد
 بهترین به ها فعالیت انجام

 شکل
 رعایت قوانین به عمل

 تبعیت تبعیت پذیری انعطاف مدیریت ویژگی

 آنها اجرای برای مختلفی رویکردهای یک، نگاره در مذکور هایحسابرسی انواع مقاصد در تفاوت دلیل به

 مباحث به ورود از ناگزیر رعایت( و مالی حسابرسی( خود سنتی نقش بر افزون حسابرسی .[14]است نیاز

 کارایی اقتصادی، صرفه تعیین البته، است. فعالیتها اثربخشی و کارایی اقتصادی، صرفه ارزیابی به مربوط

 و مقاصد که چرا است، دشوار امری عمومی بخش در شده انجام خدمات از بسیاری بودن اثربخش و

 ارزیابی نیز شفافیت از برخورداری صورت در حتی و بوده مبهم غالباً بخش این در نظر مورد هایهدف

 موضوعی ذاتاً موارد این ارزیابی شرایطی چنین در نیست. امکانپذیر راحتی به عمومی بخش در دستاوردها

 به قانونی هیچ همچنین، است. همراه نگرانی با موضوع نایهب حسابرسان ورود جهت این از و است ذهنی

 که دیگری مباحث جمله از .[26]است نکرده الزامی حسابرسان برای را عملکرد حسابرسی واقعی صورت

 مربوط مباحث به باید حسابرسان حد چه تا که است نایهشد مطرح عملکرد حسابرسی موضوع با رابطه در
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 پژوهش نتایج اساس بر کنند. ورود هاریزی برنامه و هاگیریتصمیم ها،سیاستگذاری فرایندها، حسابرسی به

 در انتخاباتی فرایندهای طریق از مستقیم طور به آن اعضای که هاییسازمان در ،[26]شریم و پندلبور

 شده اتخاذ هایسیاست و هامشی خط حسابرسی و بررسی هستند، گوپاسخ شده اتخاذ هایسیاست برابر

 نهادهای که است معتقد[23]کوتیرانتا دیدگاه این مقابل در است. ناسازگار ساالرانه مردم فرایندهای این با

 ارتقاء و هاگذاریسیاست در استفاده مورد مبانی و شواهد تأمین در بسزایی نقش توانندمی نظارتی عالی

 ناشی حدودی تا را میالدی 2008 سال مالی بحران که این ضمن وی کنند. ایفا هاگیریتصمیم کیفیت

 فرایندهای کردن مندضابطه که است باور این بر داندمی مقررات و قوانین نبودن جامع و ضعف از

 شود. منجر عمومی بخش در امکانات و منابع از بهینه استفاده به تواندمی گیریتصمیم و گذاریسیاست

 دادن با که است فرایندی گوییپاسخ مسئولیت که کندمی بیان پژوهشی در [4]باباجانی رابطه، این در

 قضاوت، با سپس و یابدمی ادامه گزارش نایهدربار اظهارنظر و رسیدگی با و آغاز گوپاسخ وسیله به گزارش

 ادامه یهاهدور صورت به تسلسل دور این و پذیردمی پایان خواهپاسخ وسیله به اقدام و تصمیم اتخاذ

 با و ارزیابی مرحله در را خود نقش نظام، خرده یک عنوان به حسابرسی ترتیب، نایهب یافت. خواهد

 بر مبتنی و آگاهانه قضاوت برای الزم زمینه تا کندمی ایفا گوپاسخ گزارش درباره تخصصی اظهارنظر

 ارزیابی و ایفا فرایند به اجمالی نگاهی شود. فراهم خواهانپاسخ برای حسابرسی شده پذیرفته استانداردهای

 عمومی بخش بزرگ نهادهای و هادولت که دهدمی نشان امروزی پیچیده دنیای در گوییپاسخ مسئولیت

 شرط پیش شفافیت که جا آن از میدهند. انجام یافته سازمان و منظم صورت به را خود متنوع وظایف

 خواهپاسخ و گوپاسخ بین اطالعات درست جریان مستلزم نیز شفافیت و است گوییپاسخ مسئولیت تحقق

 گوییپاسخ نظام در هدفمند نظام دو عنوان به یکدیگر با ارتباط و تعامل ضمن حسابرسی و حسابداری است

 .[5]پردازندمی نقش فایایهب

 وریبهره ارتقا بر عملکرد حسابرسی اجرای تأثیر بررسی به خود پژوهش در [13]همکاران و فتاحی

 ارتقاء باعث عملکرد حسابرسی اجرای اینکه تائید ضمن آنها، پژوهش نتایج پرداختند. دولتی هایبخش

 توسعه و بهبود باعث عملکرد حسابرسی اجرای (1که) داد نشان شود،می دولتی هایبخش وریبهره

 و بهبود (2شود،)می انسانی منابع و مدیریتی هاینظام سرمایه، ساختاری، منابع ترکیبی هایشاخص

 ارتقاء باعث انسانی منابع و مدیریتی هاینظام سرمایه، ساختاری، منابع ترکیبی هایشاخص توسعه

 ترکیبی هایشاخص توسعه و بهبود طریق از عملکرد حسابرسی (3و) شودمی دولتی هایبخش وریبهره

 شود.می دولتی هایبخش وریبهره ارتقاء باعث انسانی منابع و مدیریتی هاینظام سرمایه، ساختاری، منابع

 ایران عمومی بخش نهادهای در عملکرد حسابرسی نظام استقرار بر مؤثر عوامل بررسی به [4] باباجانی

 حسابرسی نظام استقرار در بعد ترینمهم عنوان به رفتاری عوامل که داد نشان آنها پژوهش نتایج پرداختند.

 به عمومی نهادهای سطح در رفتاری عوامل درزمینه آنها، پژوهش طبق.نمایدمی نقش ایفای عملکرد

 مدیران دیدگاه عمومی، نهادهای کارکنان دیدگاه مدیران، تحمل آستانه کارکنان، تجربه و دانش ترتیب

 آنها بنابراین اند.شده شناسایی تأثیرگذار هایشاخص عنوان به مدیران تجربه و دانش و عمومی نهادهای

 کارکنان توجیه و آموزشی سمینارهای و هاهدور برگزاری با که نمودند پیشنهاد کشور عمومی نهادهای به



 139 .  ...یعملکرد در بخش عموم یحسابرس تیفیک یشنهادیپ یارائه الگو

 

 

 این در عملکرد حسابرسی انجام صورت در که مدیرانی و کارکنان خصوص به عمومی نهادهای مدیران و

 بررسی به [13]پورنظری.نمایند کمک عملکرد حسابرسی نظام استقرار به کرد خواهند ایفا نقش کار

 رسیدند نتیجه نایهب و پرداختند عمومی بخش حسابرسان دیدگاه از عملکرد حسابرسی استقرار ضرورت

 ترینمهم است. نیاز عملکرد حسابرسی انجام درها هحرف سایر تخصص به حسابرسی حرفه بر عالوه که

 حسابرسی نوع این اجرای فرایند در ارشد مدیران تعهد و همکاری عدم عملکرد، حسابرسی محدودیت

 باعث تواند می عملکرد حسابرسی که داد نشان پژوهش یهاهیافت نهایت، در است. شده داده تشخیص

 شود. عمومی بخش منابع از اثربخش و کارآمد اقتصادی، استفاده و عمومی بخش پاسخگویی ارتقای

 پرداختند. اجرایی یهاهدستگا در عملکرد حسابرسی اجرای هایچالش بررسی به [15]محمدیان و مهدوی

 سه بر تاکید با اجرایی یهاهدستگا در عملکرد حسابرسی اجرای هایچالش بررسی پژوهش، این هدف

 هشت قالب در پژوهش هایسوال رو، این از است. ساختاری نظام و سازمانی مدیریت حسابرسی، حوزه

 پژوهش یک مصاحبه، ابزار از استفاده علت به پژوهش، این گرفت. قرار آزمون مورد و شد تبیین فرضیه

 یهاهداد آوریجمع به )آزمایشی( تجربی هایپژوهش قالب در که است یابیزمینه رویکرد با پیمایشی

 نگرش اگرچه که داد نشان پژوهش آماری هایآزمون نتایج است. پرداختهها هفرضی آزمون برای الزم

 مطالعه، مورد یهاهزمین تمامی مجموع، در اما است متفاوت یکدیگر با کنندهمشارکت یهاهگرو

 همکاران و کامیابی اند.کرده ایجاد اجرایی یهاهدستگا در عملکرد حسابرسی اجرای برای را هاییچالش

 و محیطی زیست عملکرد بر تأکید با ایران عمومی بخش در عملکرد حسابرسی یهاهمؤلف تبیین به [10]

 اختصاص زمان ورودی، مالی و فیزیکی مقادیر که است موضوع این بیانگر تحقیق نتایج پرداختند. اجتماعی

 کمّیت و سطح عملیاتی، هاینسبت شده، تمام بهای وری،بهره میزان گرفته، صورت بندیزمان و یافته

 سودآوری، قابلیت اهداف، و مأموریت به دستیابی میزان و هاخروجی به دستیابی بودن موقع به ها،خروجی

 بایستی عملکرد حسابرسی در که هستند کلیدی عوامل جمله از ذینفعان رضایت و مخارج بر منافع فزونی

 کیفیت مدیریت هایتکنیک از استفاده مستلزم عملکرد حسابرسی اجرای براین عالوه گیرند. قرار مدنظر

 از فعالیت مبنای بر بهایابی و عملیاتی ریزیبودجه نظام سازیپیاده باشد.می متوازن ارزیابی کارت جامع،

 .نمایدمی برطرف را موجود هایچالش و تسهیل را عملکرد حسابرسی اجرای که هستند عواملی جمله

 این در و دهد توضیح تواند می را واقعی و شده گزارش یهاههزین اختالف عملیاتی حسابرسی از استفاده

 توان می عملیاتی حسابرسی اعمال با دریافتند بیمارستانی در بررسی با [29]همکاران و روچمه خصوص

 وینانتو نمود. ایجاد موثر عملکرد از اطمینان برای تمهیداتی ترتیب بدین و نمود مدیریت و مهار راها ههزین

 دادند قرار عملیاتی حسابرسی مورد را دریافتنی هایحساب اعتبار موردی پژوهش در [16]همکاران و

 هایحساب روش ،2019-2017 سال درها هداد تحلیل و تجزیه اساس بر که داد توضیح آنان تحقیق نتایج

 محققان ضعف نقاط این براساس است، شده پیدا هم هنوز بسیاری هایضعف اما است مؤثر کامالً دریافتنی

 کارایی و کرده برطرف را موجود ضعف نقاط بتواند شرکت تا دادند ارائه پیشرفت برای توصیه چندین

 معامالتی فرایند [24]همکاران و حاسبی محمود دهد.می افزایش را آن دریافتنی هایحساب مدیریت

 موارد سایر و هوشمند افزارهای نرم طریق از عملیاتی حسابرسی آنها در که کردند بررسی را های بانک
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 شناسایی عملیاتی حسابرسی فرایند در که دارد وجود هاییکاستی هنوز که دریافتند لیکن و شودمی اجرا

 شود. منجر درآمد افت به است ممکن و شوندنمی

 حسابرسی هایچالش بیان به ،اخیرالذکر تحقیقات اغلب در که دهدمی نشان پیشین تحقیقات بررسی

 در عملکرد حسابرسی بررسی به تم تحلیل گفتمان، تحلیل قبیل از تحقیق روشهای سایر از یا عملکرد

 سازمان عالی، آموزش قبیل از ها سازمان سطح در عملکرد حسابرسی اوالً اما: اند.پرداخته سازمانها سطح

 ارائه عملکرد حسابرسی برایای هیکپارچ و جامع مدل ثانیاً اند. نموده بررسی را قبیل این از و مالیاتی

 عمومی بخش در حسابداری و حسابرسی حرفه بر حاکم شرایط به توجه با ما کشور در ثالثاً است. نگردیده

 حسابرسی هایپژوهش رابعاً است. نشده انجام عملکرد حسابرسی الگوی خصوص در جامعی تحقیق

 استفاده با را عملکرد حسابرسی و است بوده خاصی زمینه در عمدتاً عمومی بخش در شده انجام عملکرد

 تحقیق روش از استفاده با پژوهش این در الذکر، فوق توضیحات به توجه اند.بانکرده بررسی خبرگان نظر از

 است. شده پرداخته عملکرد حسابرسی الگوی استخراج به بنیان، زمینه پردازی نظریه رویکرد و کیفی

 پژوهش روش

 پردازینظریه گردد.می استفاده بنیان زمینه پردازینظریه کیفی تحقیق روش از پژوهش، این در

 از و واقعی یهاهداد اساس بر آن در که کرد معرفی پژوهشی رویکردی عنوان به توانمی را بنیانزمینه

 زمینه پردازینظریه در مسلط رهیافت سه امروزه [27]دشومی تدوین جدید یهاهنظری علمی روشی طریق

 حمایت چارمز توسط که ساختگرایانه رهیافت و ظاهرشونده مند،نظام رهیافت است: تفکیک قابل بنیان

 با رابطه در نظریه تدوین برای رهیافت این د.شومی استفاده مندنظام رهیافت از پژوهش این در د.شومی

 زمینه پردازینظریه گیرد.می کار به راها هروی از سیستماتیک ایمجموعه استقرایی صورت به پدیده، یک

 .[23]است خاص بستری در وقایع و رویدادها از افراد تجارب درك و شناخت آن هدف که است روشی بنیان

 بستر در «عملکرد حسابرسی کیفیت» زمینه در افراد تجارب درك و شناخت نیز پژوهش این از هدف

 فرهنگ نظارتی، سازوکار حقوقی، محیط منظر از که است، ایران در عملکرد حسابرسی حرفۀ برای موجود

 خود خاص هایویژگی دارای ...و اجرای سازوکار عملکرد، حسابرسی فرایندهای اجرایی سازوکار سازمانی،

 باشد.می

 آماری نمونه و جامعه

 اجرایی، یهاهدستگا مدیران محاسبات، دیوان حسابرسان گروه چهار شامل حاضر پژوهش آماری جامعه

 نایهمصاحب مرحله در دهند.می تشکیل را پژوهش آماری جامعه دانشگاه، استادان و رسمی حسابداران

 به باشند،می نظرصاحب تحقیق حوزه در نحوی به شوندگانمصاحبه توصیه یا محقق نظر طبق پژوهش،

 را کافی و الزم اطالعات که دشومی انجام تعدادی بهها همصاحب این ند.شومی مصاحبه خبره افراد عنوان

 انتخاب با که دشومی سعی پژوهش این انجام در هستند. دهد.می قرار محقق اختیار در مدل طراحی جهت

 حسابرسی کیفیت مختلف ابعاد در الزم اطالعات پژوهش، موضوع با مرتبط مختلف یهاهحوز از خبره افراد

 های¬یافته، شود. پرداخته موضوع بررسی به مختلف زوایای از و گردد آوریجمع عمومی بخش در عملیاتی

 ارزیابی، مورد داشتند عملکرد حسابرسی طراحی و اجرا در تخصص که خبرگانی از نفر سه توسط پژوهش
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 است نظری گیرینمونه تحقیق، روش این در گیرینمونه نوع ترینمعمول است. گرفته قرار تأیید و اصالح

 گیری،نمونه این در د.شومی انتخاب غنی و جامع اطالعات مجموعه به دستیابی هدف با نمونه آن، در که

 بهها همقول تناسب حدود تعریف و ساختن روش در که ندشومی انتخاب رخدادهایی یا اطالعات افراد،

 اختیار در را تریمرتبط اطالعات که کندمی انتخاب را اینمونه محقق مرحله این در کنند. کمک محقق

 انتخاب برای آمده دست به یهاهیافت از پژوهشگر ند،شومی تحلیلها هداد که همچنان دهد.می قرار وی

 روش برسند 1نظری اشباع بهها همقول که یابدمی ادامه زمانی تا گیرینمونه کندمی استفاده بعدی منابع

 براساس باید مندهدف یهاهنمون است. نظری گیرینمونه یا مندهدف صورت به پژوهش گیری نمونه

 سابقه داشتن از: عبارتند پژوهش این در نمونه انتخاب معیارهای که شوند انتخاب مشخصی معیاهای

 کنندهمشارکت تسلط از حاکی که متعدد مقاالت داشتن یا عملکرد حسابرسی در سال 10 حداقل ایحرفه

 که است آن نظری اشباع از منظور .[22]حسابرسی استانداردهای تدوین کمیته اعضای یکی یا باشدمی

 مصاحبه چند انجام توانمی حقیقتاً اند.نموده ایجاد کمی بسیار اضافی هایبینش نفرات، آخرین با مصاحبه

 به توجه با پژوهش، این در دانست. نظری اشباع به دستیابی به پژوهشگر اطمینان جهت صرفاً را پایانی

 در الزم، اجرایی تجربه و تخصص از برخورداری ضمن که شود مصاحبه افرادی با بود نیاز موضوع، اهمیت

 شد؛ شروع بنام خبرگان از ساکن به ابتدا مصاحبه راستا، این در باشند. داشته کافی آگاهی خصوص این

 شکل بهها همقول و مفاهیم بهتر شناخت برای ،هاهداد تحلیل و گردآوری و تحقیق رفتن پیش با سپس و

 دارای که را بعدی کنندهمشارکت تا گردید درخواست کنندهمشارکت هر از که ترتیب بدین هدفمند

 لذا شد. مصاحبه خبره افراد سایر با نماید، معرفی است پژوهش این اهداف پیشبرد جهت در مفید تجارب

 تعریف فرآیندی عنوان به نظری، گیرینمونه است. شده استفاده نظری گیرینمونه از پژوهش فرآیند طی

 بر قبلی تحلیل که ایگونهبه است. نظریه خلق برای مداوم یهاهداد آوریجمع دربرگیرنده که دشومی

 است، نظری روش این گذارد.می اثر شود آوریجمع باید ییهاهداد چه کهاین مورد در گیریتصمیم نحوه

 هایویژگی از یکی واقع در نظری گیرینمونه د.شومی راهنمایی تکوین حال در الگوی طریق از چون

 بر بنیان زمینه پردازینظریه در گیرینمونه بر اساسی تمرکز است. بنیانزمینه پردازینظریه اساسی

 برگزاری از پس و آمد عمل به مصاحبه نظرصاحب 23 با تحقیق، این در نمونه. افراد بر نه ستهاهاید

 صدا ضبط با که افرادی مگر شدند، ضبطها همصاحب اغلب رسیدند. اشباع بهها همقول و مفاهیم ،هاهمصاحب

 درها هشوندمصاحبه تمام است ذکر شایان شد. برداری یادداشت مهم نکات موارد این در که بودند مخالف

 67 خبرگان، از هریک با مصاحبه هر زمان متوسط داشتند. کار سابقه سال 8 از بیش خود کاری حوزه

 است. بوده دقیقه

 

 
 

                                                           
1 Theoretical Saturation   
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 شوندگانمصاحبه نمونه جزئیات :2 نگاره

 هاهداد تحلیل و تجزیه روش

 کُدگذاری مرحلۀ سه طی بنیان،زمینه پردازینظریه با مطابقها هداد تحلیل شد، اشاره قبالً که گونههمان

 دومین است. بوده انتزاع از ایاولیه سطح درها هداد در مفهومی مقوالت یافتن گام، اولین است. شده انجام

 سطح در ارتباطات این گزارش و سازیمفهوم گام، سومین و است مقوالت این بین ارتباطات یافتن گام،

 موارد در گیرند،نمی انجام متوالی طور به ضرورتاً مراحل نایهک است ذکر به الزم است. انتزاع از از باالتری

 در مراحل از هریک از مختصری شرح که گیرند می انجام همزمان طور به و دارند همپوشانی باهم زیادی

 مشابه یهاهداد که ستهاهداد تحلیل فرآیند اول بخش باز، کّدگذاری :1باز کّدگذاری د:شومی ارائه ادامه

 و اسناد یاها همصاحب ،هاهنوشت دقیق و عمیق بررسی طریق از باز کّدگذاری شدند. گذارینام و بندیگروه

 نظریه بر منطبق مفاهیمی تولید هدف، .[28]شود می انجام کلمه به کلمه حتی و خط به خط صورت به

 مفهومی نظریه یک تولید به باز کُدگذاری دلیل همین به و است عمده هایبندیطبقه از غفلت کاهش و

 سازی،مقایسه خردکردن، مرحلۀ به را باز کدگذاری کوربین و استراوس مرحله، این در د.شومی منجر انبوه

 خرد مجزا های بخش بهها هداد باز، کُدگذاری طی نامند.میها هداد بندیمقوله و پردازیمفهوم گذاری،نام

 "مفاهیم" این سپس گیرند. می قرار بررسی مورد هایشانتفاوت و هامشابهت آوردن دست به برای و شده

 و دشومی گفته "پردازیمقوله" کار نایهب که گیرندمی قرار بندیطبقه مورد هایشانمشابهت اساس بر

 از ایمجموعه باز کُدگذاری نتیجه خالصه، بطور است. ترانتزاعی مفاهیم سایر از که است مفهومی مقوله،

 استخراج مقوله 65 و مفهوم 253 مجموع در پژوهش، این در ست.هاهداد از شده ایجاد مفهومی یهاهمقول

  گردید.

 بنیانزمینه پردازینظریه تحلیل در ثانوی عملیات به که است نامی محوری، کُدگذاری :2محوری کُدگذاری

 اند.شده مرتبط یکدیگر با و اندیافته تکوینها هداد باز کُدگذاری از اصلی مقوالت آن در که است شده داده

 کُدگذاری در که ییهاهمقول کردن مرتبط هدف با استراوس و کوربین توسط محوری کُدگذاری اصطالح

 اساسی یهاهمقول بین محوری کُدگذاری در دیگر عبارت به گرفت. قرار استفاده مورد اند،شده تعریف باز

 در الذکر،فوق توضیحات به توجه با د.شومی برقرار درونی ارتباطات اند،یافته گسترش باز کُدگذاری در که

 د:شومی تعیین زیر شرح بهها همقول بین پیوند محوری کُدگذاری

                                                           
1 Open coding 

2 Axios coding 

 خبرگان تعداد شرح گروه

 8 دکترا درجه با حسابداری یهاهگرو علمی هیأت اعضای 1

 7 حسابرسی استانداردهای تدوین کمیته اعضای 2

 8 محاسبات دیوان حسابرسان و مدیران معاونان، 3
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 یک توسعۀ یا ایجاد که است رویدادهایی یا متغیرها علّی، شرایط از منظور ساز:سبب یا علّی شرایط الف(

 میکنند. هدایت را پدیده

 در و بررسی مورد پدیدۀ با رابطه در باید که هستند محورینتیجه یا پیامدمحور هایفعالیت راهبردها: ب(

 شود. انجام گر،مداخله شرایط وجود با و بررسی مورد بستر

 یا کرده روروبه محدودیت با یا را راهبردها انجام که شودمی اطالق شرایطی به گر:مداخله شرایط ج( 

 .میکند تسهیل

 راهبردها بر که است شرایطی مجموعه دارد. اشاره متغیرها زمینۀ یا خاص منطقۀ به بستر: شرایط د( 

 مواجه مشکل با علّی یهاهمقول ازها همقول نوع این کردن جدا و تشخیص در محققان اغلب است. اثرگذار

 کمتری جذابیت که ییهاهمقول و علّی شرایط عنوانبه را ترندجذاب که ییهاهمقول نهایت در و شوندمی

  .[23]میکنند بندیطبقه بستر شرایط قالب در را دارند

 هستند. راهبردها اجرای نتایج پیامدها: ذ(

 ایران عمومی بخش در عملکرد حسابرسی کیفیت مدل» که است آن اصلی پرسش آنکه به عنایت با

 1998 نسخه بنیانزمینه پردازینظریه پارادایمی مدل از استفاده و گیریبهره دلیل به اما «چیست؟

 برگیرنده در پارادایمی مدل نایهک آنجا از و پژوهش این در کوربین خانم و استراوس آقای دانشمندان

 حول پژوهش این هایپرسش لذا باشدمی بستر شرایط و پیامدها راهبردها، گر،مداخله عوامل علّی، عوامل

 تحلیل در عملیات مرحلۀ سومین نظریه: خلق و 1انتخابی کُدگذاری گردد.می مطرح پارادایمی مدل اجزای

 کار به مرحله این برای علت نایهب «انتخابی» اصطالح است. انتخابی کُدگذاری بنیان،زمینه پردازینظریه

 کندمی انتخاب «2ایهسته مقوله» عنوان به راها هداد از مرکزی جنبه یک وضوح به گرتحلیل که رودمی

 متوقف باز کُدگذاری محدود نظری تحلیل بگیرد، صورت انتخاب این وقتی د.شومی متمرکز آن روی و

 مرکزی قسمت ای،هسته مقوله و رودمی پیش ایهسته مقوله اطراف در اکنونهم تحلیل د.شومی

 قرار هم کنار در و سازییکپارچه هدف انتخابی، کُدگذاری در بنابراین د.شومی بنیانزمینه پردازینظریه

 مرکزی مفهومی مقوله یک مرحله این در است. رشد روبه تحلیل و آمده بدست یهاهگزار وها هفرضی دادن

 داده بسط ایهسته مقوله حولها همقول سایر و گرددمی توصیف و ایجاد دارد قرار انتزاع دوم سطح در که

 دانند:می ضروری محوری مقوله یک انتخاب برای را زیر معیارهای [21]استراوس ند.شومی

 قابلیت دیگر عبارت به و شوند مرتبط آن بهها همقول سایر یعنی باشد، داشته قرار کانون در باید مقوله این

 اندازه به شود؛ تکرا و شده ظاهر تحلیل در باالیی فراوانی با باشند؛ داشته راها همقول سایر ترکیب و تلفیق

 شرایط تغییر با دهد؛ ارائهها همقول میان رابطۀ از سازگاری و منطقی تبیین بتواند و باشد انتزاعی کافی

 اساسی عنصر نظریه، تدوین در است، دشوار محوری مقوله شناسایی هرچند باشد. صادق کماکان تبیین

 این غیر در اما باشد، موجود محوری کُدگذاری نتایج در ایمقوله چنین است ممکن د.شومی شمرده

                                                           
1 Axial coding  
2 Core category 
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 کیفیت مدل انتخابی، ُکدگذاری از پس نیز تحقیق این در [23]شود خلق جدیدی مقوله باید صورت

 های قول نقل از استخراجی مفاهیم ازای هنمون گردید. تدوین ایران در عمومی بخش عملکرد حسابرسی

 شد:بامی ذیل شرح به مصاحبه

 مدیریتی تحصیلی علمی،مدرك توان یا حسابداری دانش داشتن مدیریتی، تجربه مدیریتی، دانش

 عمومی، بخش در متخصص غیر انسانی نیروی مازاد مدیریتی، تخصص

 بخش در متخصص انسانی نیروی کمبود ،هاهدانشگا تر دیده وآموزش تر جوان نیروهای استخدام

 تخصص براساس مدیران انتخاب عمومی، بخش در متخصص انسانی نیروی کمبود عمومی،

  ،ایهحرف اخالق ومقامات، مدیران، کارکنان رفتارهای تغییر

 دانشجویان یادگیری و عالقه بر عمومی بخش در حسابداری اساتید کمبود تاثیر

 درکار، وعملی نظری تدریس نبودن راستا هم

 عمومی بخش حسابداری اساتید تربیت درها هدانشگا ضعف

 عمومی بخش در تخصصی گروه باتشکیل وجامع کامل درسی منابع وتدوین تهیه

 کارآموز عنوان به آخر ترم دانشجویان با اجرایی یهاهدستگا تعامل

 کارآموز یا کارورز عنوان به اجرایی یهاهدستگا به آخر ترم دانشجویان معرفی

 دولتی حسابداری درسی منابع در تمرین حل کمبود

 عمومی بخش حسابداری سوی به ودکتری ارشد یهاهرسال هدایت

 عمومی( دولتی)بخش حسابداری به واساتید دانشجویان نبودن راغب

 عمومی بخش در دانشگاهی اساتید از مالی حمایت عدم

 آموزش مشکل حل جهت دانشگاهی اساتید نرسیدن اجماع به

 فرهنگی و اقتصادی،سیاسی،اجتماعی مسایل با دولتی حسابداری بودن آغشته

 است حسابداری های گرایش سایر از فراتر عمق نظر از دولتی حسابداری

 اجرایی یهاهدستگا توسط آموزش به نیاز احساس اعالم عدم

 آموزش جهت اجرایی یهاهدستگا بین وناسازگاری تناقض

 ها آموزش گسترش آموزش، در گذاری سرمایه کمبود

 عمومی بخش در حسابداری التحصیالن فارغ وجذب استخدامی ومشکالت موانع

 هاهدانشگا در آموزشی منابع چارت واصالح بازبینی

 المللی بین نظامات با ارشد کارشناسی دانشجویان کردن آشنا

 هاهدانشگا در دولتی حسابداری گرایش نبود آموزش، برای مدون برنامه نداشتن

 وارشد کارشناسی مقاطع در عمومی بخش درسی واحدهای افزایش

 ناکافی و مختصر خیلی جزوات به کردن استناد ،هاهدانشگا در دروس سرفصل رعایت عدم

 مختلف منابع ارایه یا تدریس برای درسی منابع نبودن یکسان
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 عمومی بخش برای انسانی نیروی تربیت جهتها هدانشگا بین همکاری عدم

 عمومی بخش در درسی منابع کمبود عمومی، بخش در درسی واحدهای تعداد افزایش

 عمومی بخش عملکرد حسابرسی کیفیت مدل ارائه پژوهش: یهاهیافت

 یکپارچه مدل" عنوان تحت شده تشریح کُدگذاری گانۀسه فرآیند از پژوهش این شدۀ استخراج مدل

 دو کوربین و استراوس د.شومی مشاهده بعد صفحه در "ایران عمومی بخش عملکرد حسابرسی کیفیت

 سیر خط روایت و تشریحی روش و نمودار روش کنند؛می بیان تحقیق نتیجۀ و مدل بیان برای را روش

 شده استفاده روش این از نیز پژوهش این در که است نمودار روش هاروش موجزترین و ساده .[9]داستان

 د.شومی تشریح شده یاد مدل مختلف هایبخش ادامه، در است.
 ایران عمومی بخش در عملکرد حسابرسی کیفیت پیشنهادی مدل : 3 نگاره

 
 پیشنهادی الگو سنجی اعتبار

 کنترل» ،«سازی(بندی)مثلثزاویه» از تحقیق نتایج و مدل به اعتباربخشی منظور به پژوهش، این در

 گردد:می تشریح ادامه در که است شده هاستفاد [23]«مقبولیت» معیار اساس بر ارزیابی و «اعضاء

 هاهداد سازی(بندی)اجماع/مثلثزاویه 

 مختلف، یهاهگرو ازها هداد گردآوری مانند ،هاهداد چندگانۀ منابع از استفاده یعنیها هداد اجماع

 یک از بیش ازها هداد گردآوری برای که زمانی طورکلی، به مختلف، هایزمان در یا مختلف، هایمحیط

 مدلی تدوین منظور به تحقیق این در آمد. خواهد دست به تریکامل تصویر د،شومی استفاده دیدگاه

 اشخاص شامل مختلف یهاهگرو نظرات وها هدیدگا تا شد تالش عملکرد، حسابرسی کیفیت برای جامع

 موسسات بزرگ، حسابرسی موسسات حسابرسی، سازمان، کشور محاسبات دیوان در فعالیت سابقۀ با
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 دانشگاه علمی هیأت اعضای رسمی، حسابداران جامعه کیفیت کنترل کمیتۀ کوچک، و متوسط حسابرسی

 گردید. تحلیل و بررسی و شده دریافت عملکرد حسابرسی اجرایی تخصص زمینه با

 اعضا کنترل 

 از نفر چند یا یک با را خود مفروضات محقق وسیله بدان که است تکنیکی گوپاسخ اعتبار یا اعضا، کنترل

 این در رود.می کار به پژوهشگر تفاسیر تایید جهت تکنیک این و کندمی کنترل بررسی تحت مطلع افراد

 بخشی اعتبار منظور به گانه،سه کدگذاری روش بهها همصاحب از حاصل یهاهداد تحلیل از پس پژوهش،

 حرفه نظرانصاحب از نفر 6 به حاصل، نتایج وها همصاحب از شده استخراج متغیرهای تحقیق، مدل به

 قبالً  که نظرانیصاحب از نفر 2 و بود شده مصاحبه هاآن با قبالً که اشخاصی از نفر 4) عملکرد حسابرسی

 گرفت. قرار پاالیش مورد و شده ارائه نداشتند( شرکت مصاحبه در

 مقبولیت 

 برای پایایی و کفایت( و صداقت درستی، صحت، عناوین تحت روایی)همچنین اصلی معیار دو همواره

 به با [19] استراوس و کوربین این، وجود با است. گردیده مطرح کیفی و کمی هایپژوهش ارزیابی

 اند.داده پیشنهاد را مقبولیت معیار و ورزیده مخالفت کیفی هایپژوهش برای معیار دو این کارگیری

 و محقق کنندگان،مشارکت تجارب انعکاس در حد چه تا تحقیق یهاهیافت که است معنی بدین مقبولیت

 پدیده از گرفته صورت تبیین که اگرچه است؛ باور قابل و موثق مطالعه مورد پدیده با رابطه در خواننده

 کیفیت ارزیابی منظور به باشد. پدیده آن از پذیرفتنی و معتبر تفاسیر از یکی تنها تواندمی نظر مورد

 استراوس و کوربین کیفی(، هایپژوهش دیگر همچنین بنیان)وداده پردازینظریه بر مبتنی هایپژوهش

 شد. ارزیابی حاضر پژوهش مقبولیت آن، مبنای بر که اندکرده معرفی را مقبولیت شاخص 10

 ایران عمومی بخش در عملکرد حسابرسی کیفیت مدل تشریح 

، «ها ورودی» یعنی آن اجزای تفکیک به عملکرد حسابرسی کیفیت مدل تشریح به مزبور، مدل اساس بر

 شود. می پرداخته «ایهزمین عوامل » و «پیامدها »، «ها خروجی »، «فرآیندها»

 این در که مدل اجزای اغلب دهدمی نشان عملیاتی حسابرسی حسابرسی کیفیت از شده طراحی مدل

 دلیل به که است ذکر به الزم دارد. مطابقت تحقیق این در مطروحه ادبیات با است، شده استخراج پژوهش

 کمتر عملکرد حسابرسی کیفیت معیارهای ایران، عمومی بخش در عملکرد حسابرسی اجرای بودن جوان

 آن اجرایی سازوکارهای و عملکرد حسابرسی کار از محدودی بسیار یهاهجنب یا و گرفته قرار توجه مورد

 از سنجش، مورد معیارهای جامعیت و پژوهش روش منظر از پژوهش این لذا است، گرفته قرار مدّنظر

 پژوهش این فرد بهمنحصر هایویژگی از موضوع این و است برخوردار عرصه این در پیشتازی و بداعت

 است.

 گر مداخله شرایط

 راهبردها آنها گذارند.می اثر واکنش و کنش راهبردهای بر و دارند تعلق ایپدیده به که ساختاری شرایط

 استخراجی اصلی یهاهمقول کنند.می مقید و محدود را آنها یا و بخشندمی سهولت خاصی زمینه درون در را
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 تصویر به استخراجی مفهومی مدل «عملکرد حسابرسی گرهایمداخله « عنوان با پژوهش یهاهداد از

 مفاهیم و هاهمقول برخی از ایگزیده صرفاً نمونه عنوان به تفصیل، از اجتناب منظور به .است شده کشیده

 یهاهنشان عنوان به آن از کنندگانمشارکت گر(کهمداخله شرایط قالب در(پژوهش یهاهداد از استخراجی

 گردد. می ارائه ذیل شرح به اندبرشمرده عملکرد حسابرسی کیفیت اطالعاتی

 تعداد تناسب تقلب(، )کشف حسابرسان از قانونی انتظارات کیفیت، برای تقاضا حسابرسان، نوع و تعداد

 فرایند بازخورد و حسابرس از خواهیپاسخ حسابرسی، فرایند سنتی بافت کار، بازار و حسابرسی موسسات

 و آشفتگی زمانی، فشار ها،رسیدگی جغرافیایی گستردگی و تخخص موسسات، بندیدسته حسابرسی،

 گوییپاسخ مسئولیت میزان دولتی، نیمه و دولتی مالکیت عمومی، بخش مالی گزارشات انسجام عدم

 مالی. صورتهای تحریف برای عمومی بخش متفاوت انگیزه مدیریت، تصدی دوره بودن کوتاه مدیران،

 راهبردها 

 )کیفیت نظر مورد پدیده با برخورد و اداره کنترل، برای هاییواکنش و هابرکنش مبتنی راهبردها

 همراه گیرد.می صورت دلیلی به و است هدفمند داشته، مقصود راهبردها هستند. عملکرد( حسابرسی

 برخی سازند. می محدود را آن یا بخشندمی سهولت را راهبردها که دارند حضور نیز گریمداخله شرایط

 باشند: می ذیل شرح به اندشده کشیده تصویر به نیز مدل در که راهبردها از

 سطح راهبردهای حسابرسی، موسسات و سازمان سطح راهبردهای حسابرسی، حرفه سطح راهبردهای

 حسابرس. متقاضی راهبردهای حسابرس، کار در حسابرس

 پیامدها 

 هستند. هاواکنش و هاکنش حاصل و نتایج پیامدها شوند. می پدیدار راهبردها اثر در که هستند نتایجی

 لذا شدبامی شرکت برای آفرینیارزش آن، وظایف ترینمهم از یکی عملکرد، حسابرسی تعریف اساس بر

 اصلی هدف زیرا نمود استفاده عملیاتی حسابرسی کیفیت از هاییشاخص عنوان به پیامدها از توانمی

 از یهاهگزید زیر در .[27] کند آفرینیارزش خود کنندگاناستفاده برای که است این عملکرد حسابرسی

 یهاهداد از استخراجی عملیاتی حسابرسی کیفیت پیامدهای پیرامون استخراجی مفاهیم و یهاهمقول

 :گرددمی ارائه پژوهش،

 اعتماد افزایش-مالی استفاده سوء و فساد از پیگیری-حسابرسی کیفیت )ارتقای کالن سطح در پیامدها

 و بسط -شایستگی افزایش حسابرس) برای پیامدهای خواهی(،پاسخ و اطالعاتی شفافیت ارتقای -عمومی

 اعتبار )افزایش سازمان برای پیامدها جامعه(، در حسابرس مقبولیت افزایش -خواهیپاسخ فرهنگ توسعه

 حسابرسان )التزام حرفه برای پیامدها عمومی(، اموال میل و حیف کاهش -دهیپاسخ افزایش اطالعات،

 عملکرد( حسابرسی کیفیت،گسترش به

 ایهزمین عوامل

 از خارج اغلب و دهند قرار تأثیر تحت را خدمات کیفیت است ممکن که هستند عواملی ایزمینه عوامل

 کیفیت صرفاً که )زمینه( خاص عوامل دسته دو به ایزمینه عوامل باشند.می خدمات دهنده ارائه کنترل



 56 شماره ،1401زمستان  ،یحسابرس و یحسابدار تحقیقات                                        .148

 

 

 آن، راهبری نظام هایویژگی قبیل از دهدمی قرار شعاع تحت را خاصی نهاد یا سازمان عملکرد حسابرسی

 حسابرسی کیفیت تواندمی عام صورت به گر(مداخله )شرایط عام عوامل درحالیکه غیره. و سازمانی فرهنگ

 وضعیت گویی،پاسخ فرهنگ قبیل از دهد قرار شعاع تحت را ایرانی عمومی هایسازمان کلیه عملکرد

 ایزمینه عوامل حاضر پژوهش مطابق باشد.می ...و مقررات و قوانین اجرایی ضمانت ناظر، نهادهای نظارت

 از: عبارتند دهند می قرار تاثیر تحت را عملکرد حسابرسی کیفیت که

 جایگاه و یافتگیتوسعه عمومی، حسابرسی هایسیستم اقتصاد، بودن دولتی یا خصوصی مقررات، و قوانین

 حسابرسی. حرفه

 تقاضا علی شرایط

 رشد عملکرد، حسابرسی کیفیت افزایش عمومی، افکار تقاضای قبیل از مدل در مندرج تقاضا علی شرایط

 باشد می گذار تاثیر راهبردها بر عمومی افکار و تقاضا حقیقت در شود. می شامل را خواهیپاسخ مویرگی

 دهد.می تغییر را فرآیند و

 کار و کسب علی شرایط 

 براساس که باشد می عملکرد حسابرسی کیفیت بر موثر علل جمل از کار و کسب بر حاکم شرایط

 باشد. می حسابرسان مسئولیت افزایش اطالعات، به دسترسی آوری، فن شامل شده انجام ایمصاحبه

 گیرینتیجه

 کیفیت یکپارچه مدل، آن از حاصل یهاهیافت استخراج و خبرگان با شده انجام یهاهمصاحب براساس

 و کنندگانمشارکت نگاه از کیفیت بودن چندوجهی به عنایت با شد. ارائه و تدوین عملکرد حسابرسی

 شرایط دربرگیرنده، که سیستمی کیفیت مدل قالب در عملکرد حسابرسی کیفیت مدل مختلف، ذینفعان

 در پیامدها خرد، و کالن سطح در راهبردها و گر مداخله شرایط کار، و کسب علی شرایط تقاضا، علی

 تاثیر تحت حسابرسی کیفیت شود می گیری نتیجه شد. ارائه است، ایهزمین عوامل خرد، و کالن سطح

 و تقا علی شرایط حسب که باشدمی اقتصاد بودن دولتی یا خصوصی و قوانین قبیل از ایزمینه عوامل

 برای انتظارات دشومی استنباط مدل از که آنچه و کرد خواهد انتخاب را مختلفی راهبردهای، کار کسب

 بر حرفه و قانونی سیاستگذاران به امر این توسعه لیکن و است افزایش به رو دهیپاسخ و خواهی پاسخ

 گردد.می

 شده استخراج پژوهش این در که حسابرسی کیفیت مدل اجزای اغلب که است آن بیانگر پژوهش نتایج

 لحاظ به عوامل وها همولف از برخی زیاد، هایشباهت وجود با اما دارد. مطابقت موجود ادبیات با است،

  باشد.می متفاوت پیشین تحقیقات با ماهیت

 عملکرد حسابرسی تحقق حقوقی الزامات بررسی به که [8] زارعی تحقیق نتایج با پژوهش این یهاهیافت

 ولیکن باشندمی مشابه ساالری شایسته و قانونی موارد بر تاکید لحاظ از بودند پرداخته محاسبات دیوان در

 و بخت نیک قیبل از تحقیقات سایر در طرفی از اند.نداشته تاکیدی دهیپاسخ و خواهیپاسخ محور بر

 قرار تاکید مورد نیز پیشین تحقیقات الگوهای در انسانی منابع بود. نشده دیده قوانین مقوله مشایخی
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 عدم و آشفتگی موضوع حاضر الگو در نوظهور موارد از. ندارد چندانی تطابق حاضر پژوهش با که گرفته

 کیفیت کاهش بر گرمداخله شرایط از یکی عنوان به که باشدمی عمومی بخش مالی گزارشات انسجام

 ارزیابی کارت سیستم از استفاده به [10] همکاران و کامیابی بررسی در گذارد.می اثر عملکرد حسابرسی

 در که است شده اشاره عملیاتی حسابرس اجرای گرتسهیل عنوان به فعالیت مبنای بر بهایابی متوازن،

 آن تبین و آموزش خصوص در محمودخانی پژوهش با البته. است. نداشته مصداق شده، انجام پژوهش

 دارد. خوانیهم عملیاتی حسابرسی اجرای در موفقیت جهت

 بر آنها است متفاوتها همقول اهمیت لحاظ به [6] همکارنش و گرد یهاهیافت با حاضر پژوهش نتایج

 ایاشاره جدید استانداردهای و قوانین وضع به ولیکن اندداشته تاکید بسیار آموزش و انسانی منابع کیفیت

 نداشتند.

 ایمانی و شناسیزدان یهاهیافت با دهی پاسخ و خواهی پاسخ بر تاکید نظر از پژوهش این نتایج همچنین

 دارد. ارتباطی تشابه [2]

 پژوهشی پیشنهادهای

 عمومی بخش در عملکرد حسابرسی کیفیت ارتقای و دستیابی منظور به مزبور توضیحات به عنایت با

 :گرددمی ارائه پژوهش این پیشنهادهای راهبردهای اهم از ایخالصه ایران،

 توسعه دهی،پاسخ و خواهیپاسخ مسئولیت رویکرد با آنها اصالح یا جدید استانداردهای و قوانین وضع

 حسابرسان دسترسی جهت جدید بسترهای ایجاد خصوصی، بخش به آن سپاری برون و عملکرد حسابرسی

 ایران. عمومی بخش مالی گزارشگری در رویه وحدت ایجاد عملکرد، حسابرسی نیاز مورد اطالعات به

 حسابرسی اجرای و سیاستگذاری گردد می توصیه عملکرد حسابرسی حوزه به مند عالقه پژوهشگران برای

 دهند قرار ارزیابی مورد را عمومی بخش یهاهحوز سایر و عالی آموزشی حوزه سالمت، حوزه در عملکرد

 نمایند. مقایسه یهاهحوز سایر با مقایسه در آنرا بازخورد همچنین و

 از مانع که کرد اشاره آن گیری همه و کرونا بیماری شیوع به توان می پژوهش های محدودیت جمله از

 .کرد اشاره خبرگان از برخی پذیرش عدم و حضوری مصاحبه

 منابع فهرست

رابطه حسابرسی عملکرد با کاهش فساد  "( ،1393)اعتباریان ، اکبر؛ عمادزاده، مصطفی؛ علی روحانی  .1

 دانش فصلنامه ،"و درستی اعتماد ارتقای و پاسخگویی بهبود شفافیت، اداری از طریق افزایش

 .  29-5ص ، ص 55 شماره چهاردهم، سال ،حسابرسی

( بررسی حسابرسی عملکرد از دیدگاه حسابرسان 1399ایمانی،حمیدرضا و یزدان شناس،محمد ) .2

،بهار و تابستان 23، سال نهم، شماره اول، پیاپیمجله حسابداری سالمتدیوان محاسبات کشور، 

 .140-159ص،ص1399

 های دستگاه در عملکرد حسابرسی الزامی شدن روی پیش های چالش "(، 1394محمد) ایمانی، .3

 .  19-1چهارم، صص  شماره سوم، سال ،سالمت حسابداری فصلنامه، "ایران دولتی
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 عمومی بخش نهادهای در عملکرد حسابرسی نظام استقرار برای الگویی "( ، 1396باباجانی، جعفر ) .4

-143، ص ص  21، سال ششم، شماره فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت،  "ایران

155  . 

مزایای اجرای حسابرسی عملکرد در کشور و نقش آن در پاسخگویی، " ،(1389)، جعفر باباجانی، .5

، "مجموعه مقاالت وسخنرانی های همایش حسابرسی عملکرد، پاسخگویی و ارتقای بهره وری

 .1389، چاپ اول، انتشارات مرکز آموزش و بهسازی نیروی انسانی دیوان محاسبات کشور

بررسی عوالمل موثر بر بروز نارسایی " ،(1394، گلدوست، مجید )حضوری، محمد جواد و گرد، عزیز .6

 .41-19، صص59شماره  ،مجله دانش حسابرسی، "در سیستم کنترل مالی دستگاه های اجرایی

ای نظری برای حسابداری تدوین چارچوب ه" ،(1386)، رحمیان، نظام الدین و خدابخشی، نجمه .7

 (.32)پیاپی 24ره ، شما1386،مجله دانش حسابرسی، "بخش عمومی

ارزیابی بکارگیری اطالعات بدست آمده از سیستم های حسابداری " ،(1396) ،زارع و مهر اندیش .8

 .6،  شماره مجله حسابداری سالمت، "بخش عمومی در تصمیم گیری و مسئولیت پذیری مدیران

 ، انتشارات سمت تهران.پردازیهای نظریهاستراتژی ،(1389) ،دانایی فرد، حسن .9

تبیین مولفه های حسابرسی " ،(1397) ،یابی، یحیی و ملکیان، اسفندیار و خانالری، مرتضیکام .10
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The purpose of this study is to provide a model for the quality of performance auditing, 

according to the environmental characteristics and conditions of the country's auditing 

profession. Performance auditing is known as resource valuation auditing. 

Considering that our country's economy is a government economy and on the other 

hand, performance auditing is necessary for the optimal management of public sector 

resources, so developing a comprehensive and standard model to perform all possible 

performance auditing processes will be vital. However, a model of performance 

auditing using a grounded approach with the aim of providing a general and practical 

model is described in this paper. For this purpose, in 2020, by obtaining the opinions 

of 23 experts with performance auditing expertise who have executive and research 

experience in this field; Through in-depth interviews, the factors affecting the quality 

of performance auditing were examined and the research findings were analyzed using 

coding methods using Maxiquida and the main categories and subcategories 

(concepts) were extracted. In Iran ", including causal conditions, intervening factors 

and context, as well as strategies to achieve it and its consequences were presented in 

order to guide policy-making in the public sector. 
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