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 بررسی حسابرسی عملکرد مرتبط با بخش عمومی
 

 2عباس شیبانی تذرجی، 1رضایی مرتضی

 رجانیدانشگاه آزاد س یمقطع دکتر یرشته حسابدار 0

 رجانیدانشگاه آزاد س یرشته حسابدار علمی هیئت 2

 

 چکیده

خود در  های فعالیتدفاعیات عمومی از  تا به اند ندادهدولت اجرایی و مدیران بخش عمومی اقدامات خود را همراه با تأخیر انجام 

از مواقع، تعارضی آشکار بین  ای پاره(. در 2113و همکاران،  باورمن؛ 0998فونلبپردازند ) گیری گزارشخصوص بررسی دقیق و 

قضایی  های حوزهدر دولت فدرال استرالیا و  درگذشتهکه  طور همانوجود داشته است، برای نمونه  AGاجرایی و  های دولت

 تواند میگسترش اختیارات حسابرسی  که درحالی، رو ازاین(. 2119، جاکوبز؛ 2113فونللت ایالتی ویکتوریا اتفاق افتاده است )دو

بخش عمومی دیده  های سازمانفرهنگ حفظ مسئولیت  ی دهنده ترویج عنوان بهو  NPM بازدهیانعکاسی از تمرکز  عنوان به

یک واکنش ریسک اعتباری جبرانی وجود داشته است  حال بااین(، 2103و همکاران، ؛ فری Parker  ،099و  Guthrieشود )

در گزارشات او در  توانست می AGکانادایی،  ی پرونده ی مطالعه( معتقد بود که در 2118(. برای مثال، رادکلیف )2117)پاور، 

محتوای  ی وسیله به "اسرار عمومی"ی برخی از مؤثر طور بهنقش داشته باشد که  گرایانه عملمشارکت در یک گفتمان مدیریتی 

. برخی از مانند میو زبانی برای حفظ مقبولیت و استمرار نقش و سازمانی شدنشان پنهان  کارانه محافظه سازی شرطیگزارش 

عمال مربوط به مناطق، زیر سؤال ببرند، که ا مشی خطرا در پرداختن به  AGتا توانایی  اند کردهاجرایی تالش  های دولت

در  PAمنابع موجود برای عملکرد  محدود کردنکه به چالش کشیدن اختیارات حسابرس،  باشد می هایی روش ی کننده

کیفیت  ی نقدکنندهو علناً  گیرد میرا در بر   دهند میمورد بازبینی قرار  ها نمایندگیراستای کاهش حد و حدودی که 

(. 0998؛ رادکلیف، 2101؛ فونل و همکاران، 2102؛ فونل و وید، 2100، 0998، 0991)فونل،  باشد می PA های گیری گزارش

 باشد. PAی عملکرد  هاندازندو هم به تعویق  بهبوددهندههم  توانست میو دولت  AGذینفع بین  ی رابطهدیدگاه،  بنابراین
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