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Abstract
The main purpose of this study is to investigate the role of effective performance audit factors 

on the implementation of operational budgeting in knowledge-based companies, which can 
be used to determine which of the performance audit factors has the greatest impact on the 
implementation of operational budgeting in Iran. In the framework of research hypotheses and 
based on theoretical discussions and research related to the subject, the theoretical angles of 
the work were examined and the role of performance auditing factors on the implementation of 
operational budgeting was identified, which are three environmental, human and Performance 
audit techniques were identified on the implementation of operational budgeting. In order 
to test the hypotheses, the statistical population consisting of 146 accountants, auditors and 
financial managers of knowledge-based companies were selected by random sampling method. 
After conducting a survey and statistical description of the features in question, the data were 
tested. All three hypotheses of this study were confirmed. The results of this study show that 
environmental factors of performance auditing have the highest impact on the implementation 
of operational budgeting and technical and human factors have equal impact.
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چکیده
شرکت های  در  عملیاتی  بودجه ریزی  پیاده سازی  بر  عملکرد  حسابرسی  مؤثر  عوامل  شناخت  تحقیق،  اصلی  هدف 
دانش بنیان است که می توان بدین صورت آن را مطرح نمود: کدام یک از عوامل حسابرسی عملکرد بیش ترین تأثیر را در 
پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در ایران دارد؟ در چارچوب فرضیات پژوهش و با تکیه بر مباحث نظری و مطالعه تحقیقات 
انجام شده مرتبط با موضوع، زوایای نظری کار مورد بررسی قرار گرفت و نقش عوامل مؤثر حسابرسی عملکرد بر پیاده سازی 
بودجه ریزی عملیاتی مشخص و سه عامل محیطی، انسانی و فنی حسابرسی عملکرد بر پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی 
شناسایی شد. به منظور بررسی فرضیه ها، جامعه آماری متشکل از 146 نفر از حسابداران، حسابرسان و مدیران مالی 
شرکت های دانش بنیان به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. پس از انجام پیمایش و توصیف آماری ویژگی های 
مورد بحث، نتایج داده ها مورد آزمون و هر سه فرضیه این تحقیق مورد تأیید قرار گرفت. نتایج به دست آمده از این بررسی 
نشان می دهد که عوامل محیطی حسابرسی عملکرد باالترین تأثیر را بر پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی دارد و عوامل فنی 

و انسانی دارای تأثیر برابر هستند.

واژههایکلیدی: حسابرسی عملیاتی، بودجه ریزی عملیاتی، شرکت های دانش بنیان.
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1-مقدمه
حرفه حسابرسی نقش مهمی در اقتصاد کشورهای جهان دارد. حسابرسان به گزارش عملکرد و 
وضعیت مالی بنگاه های اقتصادی اعتبار می بخشند و مبنایی قابل اتکا برای تصمیم گیری ذی نفعان 
ابزاری برای سنجش بهره وری و کارایی  فراهم می سازند )صفرزاده، 1400(. حسابرسی عملیاتی، 
عملکرد مدیران دولتی است؛ زیرا بیش تر فعالیت های این دستگاه ها در راستای مباحث نظارت، 
منافع عمومی است. حسابرسان دیوان محاسبات معتقد هستند  با  و موضوع های مرتبط  کنترل 
در  عملیاتی  الزامی شدن حسابرسی  روی  پیش  مهم ترین چالش  نامناسب  بودجه ریزی  نظام  که 
دستگاه های دولتی است )ایمانی، 1393(. بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در چندین دهه گذشته 
موضوعی بحث برانگیز در مدیریت دولتی بوده است. در دهه نود میالدی موج جدیدی از اشتیاق 
به بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در بین دولت ها شکل گرفت. در سال های اخیر تمایل بیش تری 
به استفاده های سازمانی از بودجه ریزی بر مبنای عملکرد به وجود آمده که باعث شده پژوهشگران 
به جزئیات دقیق تر این روش بودجه ریزی توجه کنند. بودجه ریزی بر مبنای عملکرد به مجموع 
یا  نتایج  و  برنامه ها  به  بودجه تخصیص داده شده  بین  فرآیندهایی اطالق می شود که قصد دارند 
ادبیات بودجه ریزی و مطالعات تطبیقی  ارتباط برقرار کنند )آذر و همکاران، 1390(.  خروجی ها 
کشورهای پیشرفته نشان می دهد مناسب ترین نظام بودجه ریزی، نظام بودجه ریزی عملیاتی است 
)آذر، 1388(. از سال 1378 اصالح نظام بودجه بندی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مورد 
توجه جدی قرار گرفت و در طرح دو مرحله ای که در همین زمینه تهیه و به تصویب ستاد اقتصادی 
دولت رسید، تهیه بودجه به روش عملیاتی به عنوان یک هدف میان مدت مورد توجه قرار گرفت 
)باباجانی و رسولی، 1390: 33(. با این وجود اکثر صاحب نظران و متخصصان بودجه در داخل کشور 
اعتقاد دارند تاکنون این تالش نتایج و دستاوردهای قابل قبولی نداشته است )همان: 32(. با توجه 
به مطالب فوق، ضرورت توجه به موانع پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی از اهمیت خاصی برخوردار 
است و به دلیل تأکید خاص قانون گذار بر تغییر در نظام بودجه ریزی دانشگاه ها، مطابق بند الف ماده 
49 قانون برنامه چهارم توسعه )ساکتی، سعیدی، 1388: 2( و تأکید مفاد بند 33 سیاست های کلی 
برنامه پنجم توسعه و بند الف ماده 20 برنامه پنجم توسعه جهت تغییر نظام بودجه ریزی است. مقام 
معظم رهبری سال 1401 را سال تولید دانش بنیان، اشتغال آفرین معرفی کردند. روشن است که 
هدف معظم له انجام یک کار نمایشی نبوده و ریل گذاری هدفمند حرکت های نظام را مدنظر دارند. 
آنچه در این نام گذاری قابل توجه و تأمل است، تأکید بر دانش بنیان بودن تولید، به عنوان یکی از 
ویژگی های بارز آن است که با مفهوم اخیر جهاد تبیین نیز پیوندی عمیق دارد. تولید ملی در واقع 
راه اصلی عبور از سختی ها و دشواری های اقتصادی برای کشور است. با توجه به ویژگی های خاص 
شرکت های دانش بنیان از قبیل دارا بودن سرمایه و دارایی های ناچیز، فعالیت در زمینه های پرخطر، 
استفاده از روش های مرسومی که توسط شرکت های دیگر برای تأمین مالی دنبال می شود، برای این 
دسته از شرکت ها توجیه پذیر نمی باشد. چراکه تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، یکی از روش هایی 
است که شرکت های بزرگ و دارای سرمایه و امکانات مناسب که مراحل اولیه و ابتدایی رشد را طی 
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مرادی  و همکار |   شناخت عوامل مؤثر حسابرسی عملکرد بر پیاده سازی بودجه ریزی  ...  |       | 

کرده و به بلوغ کافی برای استفاده از ابزارهای مالی مرسوم در بازار سرمایه رسیده باشند، توصیه 
شده است )نصیری، 1386(.

در محیط های رقابتی ضروری است که مدیران با استفاده از فرآیند ارزیابی عملکرد به هدایت 
صحیح امور در مسیر پیشرفت کار و در جهت اهداف و استراتژی های مورد نظر سازمان به شیوه ای 
آگاهانه بپردازند. با توجه به تغییر و تحوالت سریع و افزایش توان و قابلیت های رقابتی شرکت ها 
و سازمان ها در جهان امروز میزان مطلوبیت عملکرد تک تک اجزای کاری سازمان و مجموع آن 
می تواند به عنوان معیار سنجش موفقیت یک سازمان برای مدیران بسیار حائز اهمیت باشد و با 
استراتژیک سازمان و  ارزیابی وضعیت موجود طرح های  و  به سنجش  از آن ها می توانند  استفاده 
بررسی عملکرد اجزای کاری آن پرداخته و برای ارتقا و بهبود اثربخشی و کارایی آن ها اقدام کنند. 
گسترش رقابت موجب شده تا مدیریت ارشد در بسیاری از سازمان های نوین در به دست  آوردن 
موقعیت مناسب در بازار و حفظ آن تمرکز یابد. مدیران دریافته اند بسیاری از سیستم های سازمانی 
که انتظار می رود برای پیشبرد عملیات مفید واقع شود، در جهت عکس اهداف سازمان حرکت 
می کند و موجب عقب ماندگی می شود )مهام، 1389(. مهم ترین اهداف دولت ها رسیدن به رشد 
اقتصادی و فراهم کردن خدمات عمومی و تحقق عدالت اجتماعی است. برای تحقق این اهداف باید 
وظایف دولت  ها در کنار وظایف مردم و نهادهای غیردولتی مشخص گردد، ساختار دولت تعیین شود 
و برای تحقق اهداف برنامه  ریزی شود. بودجه ریزی عملیاتی ازجمله مقوله  هایی است که در بیش تر 
کشورهای توسعه یافته مورد استفاده قرار می گیرد و کشور ما ایران نیز چند سالی است در جهت 

تغییر نظام بودجه ریزی خود از حالت سنتی به بودجه ریزی عملیاتی است )علیمردانی، 1395(. 
با اجرا و توسعه حسابرسی عملیاتی، فعالیت ها و سیستم های سازمان ها مورد بررسی دقیق واقع 
می شوند و عالوه بر شناسایی نواحی مشکل آفرین فعلی و احتمالی آتی، راهکارهای قابل انجام 
که باعث بهبود فعالیت ها و عملیات می شوند، با انجام ارزیابی های بی طرفانه و مستقل، به عنوان 
مدیریت  عملیاتی،  اجرای حسابرسی  در  موفقیت  با  بود.  ارائه خواهد  قابل  اصالحی  پیشنهادات 
زمینه  بیش تری در  پیشنهادهای  و  انجام شود  بیش تر  درمی یابد که هر چه حسابرسی عملیاتی 
نیز چشمگیر تر  نتایج حاصل  و  ارائه و صرفه جویی  اقتصادی عملیات  اثر بخشی، کارایی و صرفه 
خواهد بود. هدف حسابرسی عملیاتی کمک به سطوح مدیریت در اصالح برنامه ریزی و کنترل با 
تشخیص جنبه های سیستم ها و شیوه ها برای اصالح و با ارائه پیشنهادات به مدیریت برای تغییر 
می باشد. تأکید همیشه بر اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی است. در قرآن نیز اگر به آیه »18« 
ادامه راه آینده به واسطه نظارت و  سوره شریفه »حشر« توجه نماییم تأثیر هدایت گری جهت 
ارزیابی قابل توجه تر خواهد بود لیکن ضرورت شناخت عوامل حسابرسی عملکرد در پیاده سازی 
بودجه ریزی عملیاتی و تدوین یک الگوی مناسب و یکپارچه مورد غفلت قرار گرفته و عماًل پژوهش 
در خصوص آن صورت نگرفته است. طی این تحقیق همت بر انجام این امر مهم است. با توجه 
به شرایط تحریمی و فشار های اقتصادی وارده توسط ابرقدرت ها و با تأکید بر بیانات مقام معظم 
رهبری درباره تولید دانش بنیان ما را بر این داشت تا مطالعه تحقیقاتی را در زمینه ضرورت توجه 
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به شناخت عوامل حسابرسی عملکرد بر پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی مناسب در شرکت های 
دانش بنیان به صورت موردی بپردازیم. تالش می گردد مهم ترین شاخص های حسابرسی عملکرد 
تأثیرگذار بر بودجه ریزی عملیاتی شناسایی شود. این تحقیق به دنبال پاسخ گویی به سؤاالت زیر 
بودجه ریزی عملیاتی در شرکت های  پیاده سازی  بر  است: نقش عوامل مؤثر حسابرسی عملکرد 
پیاده سازی  بر  را  تأثیر  بیش ترین  عملیاتی  حسابرسی  عوامل  از  کدام یک  چیست؟  دانش بنیان 

بودجه ریزی عملیاتی در شرکت های دانش بنیان دارند؟

٢-مبانینظریوتوسعهیفرضیهها
بازتاب  دیدگاه،  این  از  و  است  سازمان  اجرایی  عملیات  و  برنامه ها  کلیه  مالی  انعکاس  بودجه 
مجموعه ای از مسائل و مشکالت در رابطه با مدیریت سازمان را می توان از دریچه بودجه مالحظه 
و آن را از طریق تحلیل روابط مالی و عملیاتی بررسی کرد. به عنوان مثال، عالئم و عوارض مشهود 
در بودجه از قبیل عدم جذب اعتبار مصوب، نسبت باالی هزینه های کارکنان، عدم کفایت اعتبارات 
مصوب، باال رفتن قیمت تمام شده محصوالت یا خدمات، وصول نشدن درآمدهای پیش  بینی شده 
از  به استفاده  فزاینده مدیریت  الزام  باشد.  و نظایر آن ها می توانند نشان گر مشکالتی در سازمان 
بودجه بندی به خاطر تحقق اهداف سازمانی، ارتباط مدیریت و بودجه را محکم تر و آن ها را بیش از 
پیش به یکدیگر نزدیک کرده است )بخشانی، دژکام، 1396(. بودجه بندی، فرآیند تخصیص منابع 
محدود به نیازهای نامحدود است و برای حداکثر کردن میزان استفاده از منابعی است که معموالً 
کمیاب هستند. در مواجهه با این منابع کمیاب، توجه مداوم به برنامه ریزی و تخصیص منابع و 
در ادامه آن بودجه بندی، ضرورتی انکارناپذیر دارد )مشایخی و همکاران، 1393(. امروزه به دلیل 
پیچیدگی های فزاینده محیطی و وجود متغیرهای بی شمار و مؤثر در فرآیند تصمیم گیری مدیران و 
نیاز به کاهش هزینه های جاری دولت، موضوع افزایش بهره وری، در کانون توجه کلیه سازمان های 
دولتی، و بنا بر قانون برنامه چهارم توسعه، بودجه ریزی بر مبنای عملکرد به شدت مورد توجه دولت 
و سایر سازمان ها قرار گرفته است )آرامش و همکاران، 1397(. در واقع در ایران از اوایل دهه 1380 
تصمیم بر تغییر در نوع و شکل بودجه ریزی مطرح گردیده است که ابتدا در بودجه ساالنه و در 
سال های بعد، در قوانین فرادستی مطرح شد ولی علی رغم قوانین تصویب شده تاکنون اجرای این 
شیوه به نحو مطلوبی تحقق نیافته است )صفدری و همکاران، 1394(. بهره گیری از نظام بودجه ریزی 
بر مبنای عملکرد در ایران آغاز شده است و سازمان های مختلف مدعی استقرار و پیاده سازی این 
نظام هستند. با این وجود مسئله اساسی آن است که علی رغم آن که میزان پیشرفت آن رضایت بخش 
نیست )آذر و همکاران، 1397(، حسابرسی عملیاتی به طور کامل شناخته شده نیست و آن عده از 
مدیران که با حسابرسی عملیاتی اندکی آشنایی دارند به دلیل کمبود نیروی متخصص و آشنا به این 
نوع حسابرسی قادر به اجرای این حسابرسی نیستند. عدم آموزش کافی یکی دیگر از دالیل عدم 
اجرای حسابرسی عملیاتی می باشد. طبق نظر بسیاری از مدیران، که در شرکت تحت مدیریت آن ها، 
حسابرسی عملیاتی صورت نمی گیرد از عوامل اصلی عدم انجام حسابرسی عملیاتی عدم وجود نیروی 
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متخصص و عدم آشنایی مدیران می باشد. الزمه انجام حسابرسی عملیاتی فعال بودن حسابرسی 
داخلی می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده در حدود بیش از 50 % شرکت ها، دارای حسابرسی 
داخلی فعال نیستند. بنابراین یکی از دالیل عدم انجام حسابرسی عملیاتی نبود حسابرسی داخلی 
در شرکت ها می باشد )مهام و همکاران، 1389(. در صورتی که بپذیریم در حال حاضر، رشد و توسعه 
حسابرسی عملیاتی برای کشور ما از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار است؛ در ابتدای راه باید موانع 
اجرایی این نوع از خدمات حرفه ای را شناسایی نماییم. با شناخت عوامل مؤثر حسابرسی عملکرد و 
توسعه حسابرسی عملیاتی این فرصت برای مسئولین واحد ها پیش می آید که کنترل های مدیریتی 
را با عمق نگری ارزیابی نموده و از بروز مسئله  ای جدی یا فاجعه ای غیرقابل جبران برای سازمان 

جلوگیری کرده و برنامه های آتی خود را در جهت حداکثر سازی کارایی و اثر بخشی اعالم نمایند. 

1-٢-بودجهریزیعملیاتی
رابطه  بر  که  است  ارزیابی  و  بودجه ریزی  برنامه ریزی،  سیستم  نوعی  عملیاتی،  بودجه ریزی 
بودجه هزینه شده و نتایج مورد انتظار تأکید می ورزد. در چارچوب بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، 
عملکرد،  شاخص های  عنوان  تحت  مشخصی  استانداردهای  اساس  بر  اداری  مختلف  بخش های 
پاسخگو هستند و مدیران در تعیین بهترین شیوه نیل به نتایج، از اختیار عمل بیش تری برخوردارند. 
از طرف دیگر در چارچوب چنین شیوه ای مشارکت سیاست گذاران، مدیران و حتی شهروندان 
در اغلب برنامه های راهبردی، اولویت های هزینه ای و ارزیابی عملکرد، صورت می گیرد. شناسایی 
ارتباط میان برنامه ریزی راهبردی و تخصیص منابع، با توجه به افق های بلندمدت، از اهداف دیگر 
بودجه ریزی بر مبنای عملکرد تلقی می شود )عباسی، 1396(. اندیشه ای که در ورای بودجه ریزی 
بر مبنای عملکرد قرار دارد این است که اگر سیاست گذاران، تصمیمات مالی را به گونه ای عینی و 
بر مبنای کارایی و اثربخشی استوار سازند، آن گاه هم آن ها و هم مردم می توانند در باره عملکرد 
دولت قضاوت روشن تری داشته باشند. در واقع بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، با مرتبط ساختن 
تصمیمات بودجه ای و عملکرد دولت، پاسخ گویی دولت را در مقابل قانون گذاران و مردم تقویت 
کند )تختایی، 1396(. بودجه ریزی بر مبنای عملکرد عملیات به کارگیری ابزارهای مدیریت مالی 
در  هم  عمومی  و  دولتی  نهادهای  بهره وری  و  کارایی  افزایش  برای  توسعه یافته  و  انعطاف پذیر 
کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای درحال توسعه است. نهادهای موفق دولتی در کشورهای 
درحال توسعه، از این روش استفاده می کنند. بدنه اقتصادی دولت ها و صندوق بین المللی پول نیز 
کشورهای درحال توسعه را به استفاده از این روش تشویق می کنند )هاکان و همکاران، 2019(. 
بودجه ریزی بر مبنای عملکرد یکی از کلیدی ترین عوامل کارایی در سازمان های امروزی است. از 
نظر اقتصادی فلسفه وجودی بودجه ناشی از وجود نوعی تناقض کلی است که در هر جامعه ای 
وجود دارد و به طور کامل علم اقتصاد را پدید آورده است. شناخت و ساختاردهی بودجه ریزی 
بر مبنای عملکرد در سازمان برای عملیاتی شدن آن الزامی است )آذر و همکاران، 1397(. واژه 
»بودجه ریزی بر مبنای عملکرد1« برای اولین بار در دولت مرکزی آمریکا در حدود 55 سال قبل 
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به کار گرفته شد. کشورهای دیگری نیز این نوع بودجه ریزی را برگزیده اند اما الگوی مورد استفاده 
میان کشورهای جهان یکسان نیست. بودجه ریزی عملیاتی فرآیند پیچیده ای است که اجرای آن 

چند سال به طول می انجامد )باباجانی، استا، 1394(. 

٢-٢-حسابرسیعملیاتی
حسابرسی عملیاتی را می توان نوعی ارزیابی مستقل از برنامه ها، فعالیت ها، عملکرد، نظام ها و 
رویه های مدیریتی یک سازمان دانست که تالش دارد ارزیابی نماید: آیا در مصرف منابع مؤلفه های 
حسابرسی عملیاتی )شامل صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی( رعایت شده است یا خیر؟ این 
نوع حسابرسی به سازمان ها کمک می کند تا همچون مهندسی ارزش، منجر به حذف یا کاهش 

هزینه های بدون ارزش شود. 
حسابرسی عملیاتی و کارایی از زمانی که مطرح شده است بر حسابرسی جنبه های گوناگون 
مدیریت تمرکز نموده و برای حسابرسی صورت های مالی نیز محدوده خاصی را معین نموده است. 
حسابرسی عملیاتی با ارزیابی مدیریت و عملکرد دستگاه های اجرایی درباره مصرف منابع مالی و 
نیروی انسانی و همچنین نظام های اطالعاتی و نظارت بر شیوه های اجرایی با هدف شناسایی کار 
سیستم ها سروکار دارد. حسابرسی عملیاتی بر سؤاالتی نظیر کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی و 
بهای تمام شده فعالیت ها و برنامه ها تأکید دارد و به  همین دلیل دامنه و گستره آن از حسابرسی 
مالی بسیار فراتر بوده و اهمیت اساسی آن در این است که قضاوت در باره پاسخ گویی عملیاتی و 

عملکرد نهادهای اجرایی را ارتقاء می بخشد )سایبانی، 1398(.
و  اثربخشی  کارایی،  مؤلفه  اساس 3  بر  که  پول2(  برای  ارزش  )حسابرسی  عملیاتی  حسابرسی 
صرفه اقتصادی از طریق ارزیابی مستقل برنامه ها و فعالیت ها، عملکرد و رویه های مدیریتی موفقیت 
سازمان های دولتی را بر اساس 3 مؤلفه فوق در مصرف منابع می سنجد و از این طریق باعث تقویت 
پاسخ گویی عمومی و شفافیت مالی می شود. به دلیل شفاف نبودن قوانین و پیچیده بودن آن ها و 
همچنین نبود انگیزه سود در بخش عمومی، میزان فشار افکار عمومی جهت گزارش گری اتالف منابع 
عمومی و سوء استفاده ها و مدیریت ناصحیح مدیران بخش عمومی بر حسابرسان و دیوان محاسبات 
و سایر مراجع نظارتی باالتر رفته است و لذا وجود حسابرس عملکرد ضرورت بیش تری می یابد )مواد 

1، 6 و 42 قانون دیوان محاسبات در این خصوص است( )نظری پور، 1396(.
در  مالی بخش عمومی  ارزیابی عملکرد  و  نظارت  مؤثر  الگوی  ارائه  به  و همکاران )1400(  آذر 
بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد پرداختند که در مدل پیشنهادی 10 کد محوری »عوامل قانونی و 
مقرراتی«، »حوزه ساختار و فرهنگ سازمانی«، »عوامل مالی و بودجه ای«، »عوامل ساختاری نظارت 
و ارزیابی«، »عوامل محتوایی و مدیریتی نظارت«، »عوامل انگیزشی و روان شناختی«، »عوامل فناوری 
و اطالعاتی«، »عوامل اقتصادی«، »عوامل سیاسی و بین المللی« و »عوامل فرهنگی، اجتماعی« در 
مدل مشخص شده و عوامل علی، شرایط بستر، شرایط مداخله گر، پیامدها و راهبردها در نظر گرفته 
بر  تأثیر آن  بر مبنای عملکرد و  به بررسی بودجه ریزی  شده است. خیرالهی و همکاران )1398( 
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عملکرد دولت پرداخته ، نتایج نشان داده است بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد شفافیت را باال برده 
و به تفصیل جزییات بودجه را عنوان می کند اما محدودیت هایی را برای دستگاه های اجرایی ایجاد 
خواهد کرد که باید در مقابل منابع در اختیار گرفته پاسخگو باشد. مهم ترین هدف نظام بودجه ریزی 
بر مبنای عملکرد اصالح نظام مدیریت بخش عمومی و افزایش اثربخشی مخارج این بخش است. 
آذر و همکاران )1397( به طراحی مدل توسعه یافته بلوغ بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با تأکید 
بودجه ریزی  بلوغ  توسعه یافته  مدل  اساس  این  بر  پرداخته اند.  بالغ  نظام  یک  نتایج  و  قابلیت ها  بر 
بر مبنای عملکرد در دو بخش قابلیت ها و نتایج تعریف و برای ارزیابی و سنجش هر یک از این 
این  از مدل  دو بخش درختواره ای از شاخص ها و زیرشاخص ها احصا و تعریف گردید. بهره گیری 
تحقیق این امکان را فراهم می کند تا میزان پیشرفت دستگاه ها و سازمان های مختلف در امر استقرار 
و پیاده سازی نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد توسط شاخص های عملکردی مورد ارزیابی قرار 
گیرد. آذر و همکاران )1397( طراحی مدلی برای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با استفاده از ترکیب 
روش شناسی سیستم های نرم و نگاشت شناختی فازی و سلسله مراتبی فازی پرداخت که نتایج خأل 
ایجاد شده را روشن و مسیر را برای تخصیص بودجه به استان های کشور هموار ساخت. آرامش و 
همکاران )1397( به ارائه الگوی پیاده سازی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد پرداختند. نتایج حاصل 
حاکی است که در اجرای موفقیت آمیز بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در این بخش عوامل متعددی در 
تسهیم منابع پلیس آگاهی به فعالیت کشف علمی جرائم دخالت دارند که از میان آن ها تعداد کمی 
پرونده های قضایی، کارکنان، دستگاه ها و تجهیزات تخصصی، متهمین و خودروها از اهمیت ویژه ای 
برخوردارند. نخعی و همکاران )1397( به بررسی تأثیر حسابرسی عملیاتی در راستای عدالت و ایفای 
مسئولیت های اجتماعی دستگاه های اجرایی در بخش عمومی پرداختند. نتایج مطالعه نشان داد که 
اجرای حسابرسی عملکرد در تحقق عدالت اجتماعی و در ایفای مسئولیت های اجتماعی دستگاه های 
اجرایی در بخش عمومی تأثیرگذار بوده و با اجرای کامل این نوع حسابرسی، میزان عدالت و مسئولیت 
اجتماعی دستگاه های اجرایی بخش عمومی افزایش پیدا می کند. محمودخانی و احمدی )1397( 
به بررسی حسابرسی عملیاتی با تأکید بر بخش عمومی پرداخته اند. نتیجه حاصل از این مطالعه این 
است که اصلی ترین چالش پیش روی حسابرسی عملیاتی، نبود شناخت و بینشی صحیح از این نوع 
حسابرسی در بخش عمومی است. از این رو در پایان این مطالعه، پیشنهاد شده است که مواردی چون 
برگزاری کارگاه های آموزشی برای آشنایی مدیران با فواید حسابرسی عملیاتی در بخش عمومی و 
استفاده از تجربیات کشورهای پیشرو در زمینه حسابرسی عملیاتی مورد توجه قرار گیرد. ضرونی 
و جاللیان )1397( به بررسی الگوی مطلوب نظارت مالی دیوان محاسبات پرداخته اند که بررسی ها 
نشان می دهد انجام دقیق وظایف دیوان محاسبات کشور مبنی بر نظارت مالی دستگاه های اجرایی 
باعث بهبود عملکرد آن ها می شود. در این راستا، سیستم نظارتی مبتنی بر نتایج )نتیجه محور( و 
نظارت از طریق سامانه نظارت الکترونیکی )سنا( الگوهای مطلوب در نظارت مالی دیوان محاسبات 
عملکرد  و  مالی  گزارش گری  کیفیت  رابطه  بررسی  به   )2021( همکاران  و  ین  می آیند.  شمار  به 
سازمان های دولتی ویتنام پرداخته اند که تحلیل ها نشان داد پاسخ گویی نقش واسطه ای در رابطه بین 
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کیفیت گزارش مالی و عملکرد سازمان دولتی دارد. این یافته برای سازمان های دولتی که به دنبال 
بهبود کیفیت گزارش مالی و عملکرد سازمانی از طریق طراحی نظام بهتر پاسخ گویی هستند، کاربرد 
قابل توجهی دارد. هاکان و همکاران )2019( به بررسی عوامل مؤثر بر بودجه ریزی بر مبنای عملکرد 
پرداخته اند که نتایج حاصل از تحلیل داده ها صحت عوامل و شاخص های سنجش آن ها را نشان داده 

است. همچنین شاخص های برازش مدل نیز مقادیر مطلوبی را نشان داده اند. 
مائورو و همکاران )2019( به ارزیابی اعتبار بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در مدیریت دولتی 
میان  یکپارچگی  فقدان  که  است  داده  نشان  پژوهش  این  داده های  تحلیل  نتایج  که  پرداخته اند 
ارتباطات، ارزش ها و اهداف میان بازیگران و مدیران بخش های مختلف سازمان های دولتی باعث 
ایجاد محدودیت هایی برای به کارگیری بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در عمل می شود. همچنین 
نبود وحدت منافع، دستیابی به مزایای حاصل از به کارگیری این سبک از بودجه ریزی را با مخاطراتی 
مواجه می سازد. نمک و وریس )2019( به بررسی مدیریت زمان بودجه ریزی بر مبنای عملکرد 
پرداخته اند که نتایج این مطالعه نشان می دهد اگرچه بودجه ریزی بر مبنای عملکرد راهکار مناسبی 
کشورهای  در  آن  کردن  عملیاتی  روش  اما  است  جوامع  همه  در  عمومی  بودجه  مدیریت  برای 
توسعه یافته و درحال توسعه متفاوت است. پارک  )2019( به بررسی اهمیت نقش شهروندان در 
است دولت هایی که  داده  نشان  مطالعه  این  نتایج  است.  پرداخته  مبنای عملکرد  بر  بودجه ریزی 
پاسخ گویی عمومی بیش تری دارند و به خواسته های شهروندان به صورت فعاالنه پاسخ می دهند، 
گرایش بیش تری به استفاده از این سبک از بودجه ریزی دارند و در ثانی عملکرد آن ها در پیاده سازی 
بودجه ریزی بر مبنای عملکرد به صورت موفقیت آمیزتری بوده است. کالرک و همکاران )2018( 
به بررسی سیاست انتشار و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد پرداخته اند. نتایج نشان داده است که 
توسعه تاریخی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با مدل های نشر نوآوری قرابت و نزدیکی باالیی دارد. 
به طور اخص، به کارگیری این روش باید بر اساس سیاست های داخلی کشورها ترجمه و تفسیر شود. 
همچنین این روش به عنوان بخشی از برنامه های گسترد ه تر بهبود و اصالحات دولتی باید دیده شود. 
یعنی بدون تغییر و بهبود در سیاست های کلی دولت ها، به کارگیری بودجه ریزی بر مبنای عملکرد 
یک توهم است. گرینگ و اشنایدر )2018( به بررسی فرآیند تخصیص بودجه در کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا پرداخته اند. نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان داد که در بازه زمانی مورد بررسی 
بودجه دولت های عضو اتحادیه اروپا به اندازه 1 % یعنی 850 میلیون یورو افزایش پیدا کرده است. 
همچنین مشخص شد که اعضای اتحادیه اروپا از روش های مختلفی برای تخصیص بودجه دولتی 
استفاده می کنند. گائو و همکاران )2017( به بررسی ارائه روش جدیدی برای تخصیص بودجه دولتی 
پرداخته اند. نتایج به دست آمده در این مطالعه شبیه سازی نشان داد که مدل پیشنهادی از قدرت 

باالیی برای بهینه سازی تخصیص بودجه برخوردار است.
ژانگ و همکاران )2017( در تحقیقی به بررسی روش بهینه سازی تخصیص بودجه پرداختند. 
در این تحقیق از الگوریتم PSO برای بهینه سازی تخصیص بودجه استفاده شده است. در ابتدا 
بر  تأثیرگذار  عوامل  به عنوان  ریسک  و  تکنیکی  مالی،  مدیریتی،  عامل  چهار  ادبیات،  بررسی  با 
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 PSO الگوریتم  از  استفاده  با  و  با روش شبیه سازی  ادامه  در  بودجه شناسایی شدند.  تخصیص 
برای  اقدامات توسعه مدلی ریاضی  این  نتیجه  اقدام شد که  این متغیرها  بهینه سازی  به  نسبت 

بهینه سازی تخصیص بودجه بوده است.

3-روششناسیپژوهش
هدف این پژوهش بررسی دیدگاه حسابرسان، حسابداران و مدیران مالی شرکت های دانش بنیان 
لذا پژوهش  بر بودجه ریزی عملیاتی می باشد.  نسبت به شناخت عوامل مؤثر حسابرسی عملکرد 
حاضر را می توان به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش، یک پژوهش توصیفی از نوع زمینه یابی 
تلقی نمود. در این تحقیق متغیر حسابرسی عملکرد به عنوان متغیر مستقل بر بودجه ریزی عملیاتی 
به عنوان متغیر وابسته از طریق سه متغیر محیطی، فنی و انسانی مورد بررسی قرار گرفته است. 
به منظور مطالعه و بررسی ادبیات پژوهش پرسش نامه ای تدوین شده است تا بتوان داده های مورد نیاز 
را به نحو مناسبی جمع آوری نمود. پرسش نامه تدوین شده شامل دو بخش بوده که بخش اول آن 
مربوط به اطالعات جمعیت شناختی و بخش دیگر آن مربوط به جنبه های مختلف تأثیر حسابرسی 
عملکرد بر پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی مطرح گردید. سؤاالت مندرج در پرسش نامه بر اساس 
مقیاس پنج گزینه ای طیف لیکرت طراح شده اند )عدد 1 کاماًل مخالفم، عدد2 مخالفم، عدد 3 نظری 
ندارم، عدد 4 موافقم، عدد 5 کاماًل موافقم(. جامعه آماری این پژوهش شامل حسابرسان، حسابداران 
و مدیران مالی شاغل به فعالیت در شرکت های دانش بنیان می باشد. لذا حجم نمونه160 نفر است که 
تعداد 146پرسش نامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این تحقیق ضریب آلفای کرونباخ 
کل پرسش نامه 74/. برآورد شد که میزان آن باالی 70/. و در حد قابل قبول است. همچنین ضریب 

آلفای کرونباخ برای بخش های مختلف پرسش نامه نیز برآورد شده است.

جدول)1(برآوردپایاییبخشهایمتفاوتپرسشنامهپیشآزمونبراساسروش
آلفایکرونباخ

آلفایکرونباخمؤلفهها
743/.عوامل انسانی
768/.عوامل محیطی

775/.عوامل فنی

4-یافتههایپژوهش
طبق آمار توصیفی پژوهش می توان نتیجه گرفت که 70.5 % جامعه آماری را مردان و 28.8 % 
آن را زنان شامل می شود. از لحاظ سمت کاری 88.4 % آن را حسابرسان، 2.7 % آن را حسابداران 
و 8.9 % آن را مدیران مالی تشکیل می دهد که بیش تر در بازه سنی35 تا 45 سال هستند. نتایج 

در جدول های ذیل آمده است:
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جدول)٢(آمارتوصیفیسمتکاریاعضاینمونه
درصدتعدادسمت

42.7حسابدار
12988.4حسابرس
138.9مدیر مالی

جدول)3(آمارتوصیفیسناعضاینمونه
سنتعداددرصد
14.42125-35
71.210435-45
باالتر از 14.42145

جدول)4(آمارتوصیفیجنسیتاعضاینمونه
درصدتعدادجنسیت

4328.8زن
10370.5مرد

برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از توزیع پرسش نامه، از تکنیک های آمار توصیفی 
و استنباطی و نرم افزار SPSS استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون t تک 

نمونه ای، کای دو و برای رتبه بندی فرضیه ها از آزمون فریدمن استفاده شده است. 

جدول)5(آمارتوصیفیبرایمتغیرهایتحقیق
انحرافاستانداردمیانگینماکزیمممینیمماندازهنمونهمتغیرموردبررسی

1461.5263.9472.7830.656عوامل محیطی
1462.2854.2853.3620.587عوامل فنی

1462.54.8333.6530.654عوامل انسانی

جدول)6(آمارتوصیفیمربوطبهتأثیرعواملمحیطیحسابرسیعملکردبر
پیادهسازیبودجهریزیعملیاتی

خطایتخمینانحرافاستانداردمیانگیناندازهنمونهمتغیرموردبررسی
0.05430.6562.783146عوامل محیطی
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فرضیه اول: عوامل محیطی حسابرسی عملکرد بر پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی تأثیر مثبت 
و معناداری دارد.

جدول)7(نتایجآزمونtتکنمونهایمربوطبهتأثیرعواملمحیطیحسابرسی
عملکردبرپیادهسازیبودجهریزیعملیاتی

متغیرمورد
درجهامارهtبررسی

آزادی
سطح
معناداری

اختالف
میانگین

فاصلهاطمینان95درصدبرای
اختالفازمیانگین

کرانباالکرانپایین

2.8922.6752.784014554.24عوامل محیطی

شواهد جدول 7  نشان می دهد: از آنجا که سطح معناداری دو متغیر بر اساس آزمون تی تک 
نمونه ای برابر صفر شده است، این عدد به معنای رابطه معنا دار این دو متغیر بوده است. سایر 

نتایج در جدول زیر آمده است.

جدول)8(آزمونکایدومربوطبهتأثیرعواملمحیطیحسابرسیعملکردبر
پیادهسازیبودجهریزیعملیاتی

عواملمحیطیآمارهها
56.027آماره کای دو
11درجه آزای

0سطح معناداری

با توجه به عدد به دست آمده در آزمون کای دو که برابر با 56.027 می باشد و سطح معناداری 
تحقیق که با آزمون کای  دو صفر به دست آمده است، لذا در حدود اطمینان 95 % فرض مبتنی 
تأثیر  عملکرد  حسابرسی  محیطی  عوامل  یعنی:  می شود.  پذیرفته  پاسخ ها  در  تفاوت  وجود  بر 

مستقیمی بر پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی دارد.

جدول)9(آمارتوصیفیمربوطبهتأثیرعواملفنیحسابرسیعملکردبرپیادهسازی
بودجهریزیعملیاتی

خطایتخمینانحرافاستانداردمیانگیناندازهنمونهمتغیرموردبررسی
0.0480.5873.362146عوامل فنی

فرضیه دوم: عوامل فنی حسابرسی عملکرد بر پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی تأثیر مثبت و 
معناداری دارد.
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جدول)10(نتایجآزمون tتکنمونهایمربوطبهتأثیرعواملفنیحسابرسیعملکرد
برپیادهسازیبودجهریزیعملیاتی

متغیرمورد
درجهامارهtبررسی

آزادی
سطح
اختالفمیانگینمعناداری

فاصلهاطمینان95درصد
برایاختالفازمیانگین

کران باالکران پایین
3.4583.2643.361014573.359عوامل فنی

شواهد جدول 10 نشان می دهد: از آنجا که سطح معناداری دو متغیر بر اساس آزمون تی تک 
نمونه ای برابر صفر شده است، این عدد به معنای رابطه معنا دار این دو متغیر بوده است. سایر 

نتایج در جدول زیر آمده است.

جدول)11(آزمونکایدومربوطبهتأثیرعواملفنیحسابرسیعملکردبر
پیادهسازیبودجهریزیعملیاتی

عواملفنیآمارهها
106.096آماره کای دو
10درجه آزای

0سطح معناداری

با توجه به عدد به دست آمده در آزمون کای دو که برابر با 106.096 می باشد و سطح معناداری 
تحقیق که با آزمون کای دو صفر به دست آمده است، لذا در حدود اطمینان 95 % فرض مبتنی بر 
وجود تفاوت در پاسخ ها پذیرفته می شود. یعنی: عوامل فنی حسابرسی عملکرد تأثیر مستقیمی بر 

پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی دارد.

جدول)1٢(آمارتوصیفیمربوطبهتأثیرعواملانسانیحسابرسیعملکردبر
پیادهسازیبودجهریزیعملیاتی

خطایتخمینانحرافاستانداردمیانگیناندازهنمونهمتغیرموردبررسی
0.0540.6543.653146عوامل انسانی

فرضیه دوم: عوامل انسانی حسابرسی عملکرد بر پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی تأثیر مثبت 
و معناداری دارد.
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جدول)13(نتایجآزمونtتکنمونهایمربوطبهتأثیرعواملانسانیحسابرسی
عملکردبرپیادهسازیبودجهریزیعملیاتی

متغیرمورد
درجهامارهtبررسی

آزادی
سطح
معناداری

اختالف
میانگین

فاصلهاطمینان95درصد
برایاختالفازمیانگین

کران باالکران پایین
3.7613.5483.654014568.06عوامل انسانی

شواهد جدول 13 نشان می دهد: از آنجا که سطح معناداری دو متغیر بر اساس آزمون تی تک 
نمونه ای برابر صفر شده است، این عدد به معنای رابطه معنا دار این دو متغیر بوده است. سایر 

نتایج در جدول زیر آمده است.

جدول)14(آزمونکایدومربوطبهتأثیرعواملانسانیحسابرسیعملکردبر
پیادهسازیبودجهریزیعملیاتی

عواملانسانیآمارهها
106.096آماره کای دو
10درجه آزای

0سطح معناداری

با توجه به عدد به دست آمده در آزمون کای دو که برابر با 106.096 می باشد و سطح معناداری 
تحقیق که با آزمون کای دو صفر به دست آمده است. لذا در حدود اطمینان 95 % فرض مبتنی بر 
وجود تفاوت در پاسخ ها پذیرفته می شود. یعنی: عوامل انسانی حسابرسی عملکرد تأثیر مستقیمی 

بر پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی دارد.

جدول)15(اولویتبندیعواملحسابرسیعملکردبرپیادهسازیبودجهریزیعملیاتی
آمارههایآزمونفریدمننتایجآزمون

3.00عوامل محیطی
1.50عوامل انسانی
1.50عوامل فنی

292.000آزمون کای دو
2درجه آزادی

0سطح معناداری

برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش های آماری ناپارامتری به نام آزمون کای دو و آزمون تی 
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استودنت تک نمونه ای استفاده گردید. فرضیه های تحقیق در قالب آزمون فرض آماری طراحی 
عوامل  اولویت بندی  است.  انجام شده  آماری  فرض  آزمون  تحقیق  فرضیه های  از  برای هریک  و 
حسابرسی عملکرد بر پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی با استفاده از آزمون فریدمن بررسی شد. 
همان طور که در جدول باال مشخص است، به ترتیب عوامل محیطی حسابرسی عملکرد بیش ترین 
تأثیر را در پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در شرکت های دانش بنیان دارد. عوامل انسانی و فنی 

دارای تأثیر برابر و در یک سطح پایین تر قرار گرفته اند.

5-بحثونتیجهگیری
در یک اقتصاد مبتنی بر دانش، گسترش دانش و مهارت ها به نوآوری منجر می شود که این 
خود، سبب افزایش بهره وری، افزایش درآمد ها و کاهش تورم و بیکاری خواهد شد که در یک 
نتیجه گیری کلی می توان بیان نمود که رسیدن به عملیات مؤثر و کارا مسئولیت اصلی بر عهده 
در  باید  مدیریت  کنترل  و  عملیات  سازمان،  مدیریت  نظام  ساختار  سراسر  در  و  است  مدیریت 
عملیاتی  بودجه بندی  رویکرد  باالی  اهمیت  دلیل  به  گردد.  طراحی  اهداف  به  رسیدن  راستای 
مجلس نیز به صورت پراکنده در تبصره های بودجه ساالنه کل کشور )جزء 2 بند ب تبصره 4( 
مجوز قانونی صادر کرده است و در نهایت به صورت گسترده و همه جانبه در فصل نوسازی دولت 
و ارتقای اثر بخشی حاکمیت در قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته 
است و در احکامی از قبیل مواد 144 و 138 به هزینه یابی محصول و بودجه ریزی عملیاتی به 
صراحت پرداخته شده است. طبق آمار توصیفی پژوهش می توان نتیجه گرفت که 70.5 % جامه 
را  آن   % 88.4 کاری  لحاظ سمت  از  که  می شود،  شامل  زنان  را  آن   % 28.8 و  مردان  را  آماری 
حسابرسان، 2.7 % آن را حسابداران و 8.9 % آن را مدیران مالی تشکیل می دهند که بیش تر در 
بازه سنی35 تا 45 سال هستند. این پژوهش بیش تر بر مبنای نظر حسابرسان مرد بین بازه سنی 
35-45 سال است. همان طور که از یافته های پژوهش پیدا است می توان نتیجه گرفت که از بین 
بودجه ریزی  پیاده سازی  بر  فنی(  و  انسانی  محیطی،  )عوامل  عملکرد  بر حسابرسی  مؤثر  عوامل 
عملیاتی، که با استفاده از آزمون فریدمن بررسی شد؛ به ترتیب عوامل محیطی حسابرسی عملکرد 
دارد، عوامل  بودجه ریزی عملیاتی در شرکت های دانش بنیان  پیاده سازی  را در  تأثیر  بیش ترین 
انسانی و فنی دارای تأثیر برابر و در یک سطح پایین تر قرار گرفته اند. طبق فرضیه نخست، عوامل 
دارد.  معناداری  و  مثبت  تأثیر  عملیاتی  بودجه ریزی  پیاده سازی  بر  عملکرد  محیطی حسابرسی 
عوامل محیطی که در این تحقیق طبق پرسش نامه 39 سؤالی طراحی شده است، شامل عوامل 
قانونی و مقرراتی، عوامل سیاسی و بین المللی، عوامل اقتصادی و عوامل مالی و بودجه است و 
استانداردهای حسابداری  بودجه ریزی عملیاتی دارد. زیرا کل  پیاده سازی  را در  تأثیر  بیش ترین 
ایران تقلیدی و اقتباس شده است و محیط اقتصادی، قانونی، سیاسی را می طلبد که زمینه اجرای 
این استانداردها و دستورالعمل را داشته باشد و بتوان به طور کامل آن ها را پیاده کرد. متأسفانه 
فرضیه دوم  است. طبق  نشده  مهیا  زمینه ها  و  این ساختار  متوالی هنوز  از گذشت سالیان  بعد 
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عوامل فنی حسابرسی عملکرد بر پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی تأثیر مثبت و معناداری دارد. 
از عوامل فنی می توان به عوامل ساختار نظارت و ارزیابی، عوامل محتوایی و مدیریتی و نظارت و 
عوامل فناوری و اطالعات نام برد. در نهایت طبق فرضیه سوم عوامل انسانی حسابرسی عملکرد 
بر پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی تأثیر مثبت و معناداری دارد. می توان عوامل انسانی را شامل 
عوامل ساختار و فرهنگ سازمانی، عوامل فرهنگی و اجتماعی و عوامل انگیزشی و روان شناختی 
طبقه بندی کرد. پیشنهاد این است که سازمان ها برنامه مدونی برای ایجاد فرهنگ سازمانی صحیح 
داشته باشند که فرهنگ ارزشی صحیح در نهایت باعث باالبردن عوامل انگیزشی در کارکنان شود. 
همان طور که از نتیجه تحلیل آماری مشخص است عوامل انسانی و فنی حسابرسی عملکرد در 
این جامعه آماری دارای تأثیر برابر بر بودجه ریزی عملیاتی هستند و با توجه به زیر معیارهای مورد 
بررسی این دو متغیر می توان این نتیجه را گرفت که سازمان های دولتی باید برنامه مدونی برای 
ایجاد یک فرهنگ سازمانی ارزشی محور با موازین ایرانی اسالمی باشند که بتوانند ساختار  نظارت 
و ارزیابی مناسب با برای این استانداردها و دستورالعمل های بومی سازی شده را داشته باشند. از 
آنجا که یکی از راه های تقویت و ارتقای سطح علمی استادان و فعاالن در زمینه حسابرسی بر پایی 
سمینارها و همایش های علمی و ارائه یافته های جدید در آن است، بنابراین به جامعه حسابداران 
رسمی ایران پیشنهاد می گردد که به طور منظم، نسبت به برپایی این گونه سمینارها و همایش ها 
اقدام نمایند. تدابیری از طرف جامعه حرفه ای حسابداری جهت ایجاد انجمن حسابرسان عملیاتی 
صورت گیرد تا از این طریق تجارب بین حسابرسان عملیاتی و عالقه مندان به این رشته مبادله 
گردد و مراجع ذی صالح و تخصصی به ویژه سازمان حسابرسی نسبت به تدوین استانداردهای 
حرفه ای بومی سازی شده  و فرهنگ سازی ایرانی اسالمی جهت رشد و ترقی حسابرسی عملیاتی 
به کمبود  با توجه  اقدامات الزم صورت پذیرد.  این حرفه  با مشارکت و هم فکری صاحب نظران 
منابع آموزشی حسابرسی عملیاتی به مسئولین مربوط در وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و 
سازمان حسابرسی پیشنهاد می گردد با ایجاد واحدهای تحقیق و تألیف نسبت به نگارش منابع 
کاربردی و مفید که بتواند باعث افزایش سطح دانش حسابداران و حسابرسان گردد، اقدام نمایند. 
در نهایت به مدیران و هیئت مدیره های شرکت ها و سازمان ها پیشنهاد می گردد که در شرکت های 
اقتصادی  و صرفه  کارایی  بهره وری،  افزایش  و  اقتصادی  واحد  نقاط ضعف  از  آگاهی  برای  خود 
بخش های مختلف شرکت از حسابرسی داخلی و حسابرسی عملیاتی استفاده نمایند. حسابرسان و 
مدیران حسابرسی ضمن انجام حسابرسی مالی در شرکت های مورد حسابرسی، نسبت به معرفی 
حسابرسی عملیاتی به عنوان یکی از مؤثرترین خدمات مشاوره مدیریت، به مدیران سطوح مختلف 
و آشنا ساختن آن ها با ماهیت واقعی این گونه خدمات، اقدام نمایند. با توجه به ویژگی های خاص 
شرکت های دانش بنیان از قبیل دارا بودن سرمایه و دارایی های ناچیز، فعالیت در زمینه های پر 
خطر، استفاده از روش های مرسومی که توسط شرکت های دیگر برای تأمین مالی دنبال می شود، 
برای این دسته از شرکت ها الزم است عوامل فنی حسابرسی عملکرد را با دقت باالیی به منظور 

تخصیص بودجه مناسب، پیاده سازی کرد.
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شرکت های  در  حسابرسان  توسط  عملکرد  حسابرسی  عوامل  می توان  آتی  تحقیقات  برای 
با  نتایج  تا  انجام شود  آماری  جامعه  به عنوان  تحقیق  فرضیات  لحاظ  با  بورس،  در  پذیرفته شده 
تحقیق حاضر، مورد مقایسه قرار گیرد. در این تحقیق فقط شرکت های دانش بنیان مورد بررسی 
با شرکت های  این شرکت ها  تحلیل  و  مقایسه  به  آینده  در  پژوهشگران  است  امید  گرفت.  قرار 

پذیرفته شده در بورس بپردازند.
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