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 31/6/93 :تاریخ پذیرش            11/6/92  :تاریخ دریافت

به اطالعات  ،یعالوه بر اطالعات مال ،یو خصوص یهاي عموم در بخش رانیمد امروزه :چکیده

 يها حسابرسان مستقل همواره با درخواست لیدل نیبه هم. ازمندندین زین عملیاتمربوط به 

 ،ییکارا اریسه معاز جنبه (عملکرد  یابیارز .اند مواجه عملیاتی یانجام حسابرس يبرا یروزافزون

بهبود  يبرا ییشنهادهایو ارائه پ اتیبهبود عمل يها فرصت یی، شناسا)يو صرفه اقتصاد یاثربخش

این نوع رشد توجه به بهروند رو .دهند یمعملیاتی را تشکیل  یحسابرس یکل يها هدف ات،یعمل

کمک  یحسابرس نیبه اهداف ا افتنیکه در دست یشناس هر روش کهنیا بهاشاره دارد  یحسابرس

رویکرد تحلیل  ،یاتیعمل یحسابرس افدستیابی به اهد يمقاله برا نیا. ارزشمند خواهد بود ،کند

که مفهوم ، IBCCي بازده به مقیاس متغیر یعنی مدل فناورتحت ) IDEA(پوششی داده یکپارچه 

شرکت  18اطالعات  نتایج تحلیل موردي. کند ، پیشنهاد میعملکرد را در نظر دارد اریهر سه مع

پیشنهادشده  IDEAدهد که رویکرد  نشان می ،قرار گرفتند یمورد بررس 1390سال بیمه که براي 

باالتري از رویکرد تحلیل پوششی  )هایی با بهترین عملکرد قدرت سنجش شرکت(یابی بهینهقدرت 

  . دارد) SDEA(داده مجزاي متعارف 

 دادهی پوشش لیتحل ،يصرفه اقتصاد ،ییکارا ،حسابرسی عملیاتی :ي کلیديها واژه

  یکپارچه 

  .50B90 ،60B90 ):2010(بندي ریاضی رده
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  مقدمه -1

گیري آن در  عملکرد و اندازه ی،و دولت یبخش عموم يحسابدار يدر چارچوب نظر

اند عالوه  ها موظف در دولت ییهاي اجرا مقام. اي دارد ویژه گاهیجا یهاي از نوع دولت فعالیت

منابع  لیقب نیا ،یعموم یمنابع مال حیو مصرف صح لیات در تحصرو مقر نیقوان تیبر رعا

گو موارد پاسخ نیمصرف کنند و در تحقق ا يصورت کارا، اثربخش و باصرفه اقتصادرا به

یی، گیري کارا اندازه تیبه اهم )را ببینید] 2[براي مثال ( سندگانینوبرخی . ]1[ باشند

شده توسط  خدمات ارائه) 3E’s1طور مختصر از این به بعد به( يو صرفه اقتصادی اثربخش

 یو دولت یرد در بخش عمومکعمل يارهایعنوان معها به هاي تابعه آن ها و سازمان دولت

هاي  از سازمان ياریدر بس ارهایمع نیگیري ا اند که اندازهداشته انیب امااند،  کرده اشاره

انتشار  يبرا یالزام قانون ایتانیدر بر. و به خصوص دولت مشکل است یعموم شبخ

عملکرد توسط حسابرسان مورد  يارهایکه مع بیترت نیبد ؛د داردعملکرد وجو يارهایمع

منابع  یدولت محل ایکند که آ یدارد، بررس یقانون فهیو حسابرس وظ دریگمیقرار یبررس

 بیترت نیو بد ریخ ایاثربخش به مصرف رسانده است  و يطور کارا، باصرفه اقتصادرا به

  ].4و  3[ گیرد مورد قضاوت حسابرس قرار می تیریعملکرد مد

براي  ترشیبه اطالعات ب یو دولت یهاي خصوص بخش رانیمددلیل نیاز به ریهاي اخ سال در

 یاتیعمل یضرورت وجود فنون حسابرس ی،اتیهاي عمل و پیشرفت اتیعمل تیفیکی ابیرزا

شناسی که در  هر روش نیبنابرا. است افتهی شیافزا يرینحو چشمگبه 3E’s یابیارز يبرا

از (عملکرد  یابیارز. کمک کند، ارزشمند خواهد بود یحسابرس نیبه اهداف ا افتنیستد

 يبرا ییشنهادهایو ارائه پ اتیهاي بهبود عمل فرصت یی، شناسا)3E’sهاي اریلحاظ مع

. ]5[ دهند می لیرا تشک یاتیعمل یحسابرس یهاي کل هدف ات،یبهبود عمل

 یاتیعمل یحسابرسدستیابی به اهداف  يبرا يعنوان ابزاربه DEAروش  ،پژوهش نیا در

را ]9- 6[طور مثال به(راستا اجرا شده است  نیدر ا قاتیتحق یبرخ .شود کار گرفته میبه

در  DEAکه اغلب به کاربرد  مقاالت درحالیآن در . )ببینید پژوهش نهیشیپدر بخش 

ملکرد بوده است اما ع ییکارا يرو فاًها صر اشاره شده است، تمرکز آن یحسابرس

 يبرا يشنهادیعنوان پمورد نظر نبوده و بعضاً به يو صرفه اقتصاد یگیري اثربخش اندازه

شده مسئله تحقیق به این  با توجه به مطالب ارائه نیبنابرا. اشاره شده است یآت قاتیتحق

                                                                                                                                         
1- Efficiency, Effectiveness, Economy 
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شناسی  با استفاده از روش یاتیعمل یحسابرس ياجرا یچگونگ: شود صورت مطرح می

DEA يصرفه اقتصاد ی واثربخش ،ییکارا یعنیعملکرد  اریکه مفهوم هر سه مع يا گونه به 

ي پژوهش به شرح ها سؤالبا توجه به اهداف کلی حسابرسی عملیاتی، . در نظر گرفته شود

  :باشند یمزیر 

 یاتیعمل یحسابرس يها براي اجرا تحلیل پوششی داده روشهاي از مدل یک کدام .1

را در نظر داشته  يو صرفه اقتصاد یاثربخش ،ییکارا مقیاسکه هر سه  يطور به(

  ؟استتر  ، مناسب)باشد

  اند؟ داراي عملکرد کارا، مؤثر و باصرفه بوده یها در صنعت انتخاب از شرکت یک کدام .2

بهبود  يبرا ییشنهادهایکرد و پ ییرا شناسا اتیهاي بهبود عمل توان فرصت می چگونه .3

ارائه کرد؟

اهمیت و کمک عمده نظري این مقاله به ادبیات حسابرسی این است که براي اولین بار 

دهد که این  کند و نشان می را براي اجراي حسابرسی عملیاتی پیشنهاد می IDEAرویکرد 

) SDEA(یابی باالتري از رویکرد تحلیل پوششی داده مجزاي متعارف رویکرد قدرت بهینه

هاي  سپس مدل. گردد پژوهش اشاره می نهیشیو پ ينظر اتیدر ادامه، نخست به ادب. دارد

گیري  پژوهش، نتیجه هاي یافته انیو در پاشود  شرح داده میروش پژوهش  شده و استفاده

.شود الزم ارائه می يشنهادهایپ نیو همچن

  ادبیات نظري -2

   3E’s ي محاسبه جهت مناسب ابزار به ازین و یحسابرس -2-1

و ضرورت  تی، اهم]10[شده توسط استوارت  ارائه ییپاسخگو یتبا توجه به سطوح مسئول

از  ییپاسخگو يفایا يداد که منجر به ارتقا صیتوان تشخ را از آنجا می 3E’sگیري  اندازه

استانداردهاي حسابرسی سازمان  .شود می یاتیعمل ییبه پاسخگوی مال ییسطح پاسخگو

حیطه": کند بیان می) 1.0.402و  1.0.38استاندارد ( 1حسابرسی بزرگ مؤسساتالمللی  بین

ي کاملی از حسابرسی دولت شامل حسابرسی عملکرد و حسابرسی رعایت قوانین و 

                                                                                                                                         
1- INTOSAI: International Organization of Supreme Audit Institutions 
2- AS 1.0.38 & 1.0.40 
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]. 11[ "شود مربوط می 3E’sحسابرسی عملکرد به حسابرسی "و  "است 1مقررات موضوعه

حسابرسی عملیاتی،  است حسابرسی عملکرد در بخش خصوصی تحت عنوان ذکر قابل

  .شود حسابرسی جامع یا حسابرسی مدیریت انجام می

صرفه : کند را به این شکل توصیف می 3E’s) 1.0.40استاندارد (استانداردهاي حسابرسی 

ترین یا بهترین خروجی  ساختن بیش(، کارایی )شده بهاي تمام داشتن نگهپایین (اقتصادي 

هنگام حسابرسی ). دن به مقاصد و اهداف قیدشدهنائل ش(، اثربخشی )از منابع در دسترس

ها  شده و فعالیت اي که ابزارهاي استفاده کردن اثربخشی باید تالش شود براي تعیین اندازه

هاي اهداف  ی، گروهمش خطها در حقیقت به سمت دستیابی به اهداف  هاي آن و خروجی

    ر کاربرد درستش این حسابرسی اثربخشی د. اند ، یا سطح عملکرد کمک کرده2کمی

  ].11[است 

. ي حسابرسی است راستاي توسعه حسابرسی عملکرد، مسیر اصلی حسابرسی مدرن و هم

تکمیل سیستم کنترل داخلی، بهبود کارایی  منظور بهسازي حسابرسی عملکرد  پیاده

تحقیق  هرحال به. سازي وظایف از اهمیت باالیی برخوردار است مدیریتی و تقویت پیاده

هاي کارا و مؤثر  و کمبود روش ها نظریهحسابرسی عملکرد تحت فشار براي ایجاد روي 

ي ابزاري مناسب در جهت کمک به  طور که اشاره شد، هدف ما ارائههمان]. 9[است 

  .هاي اجراي حسابرسی عملکرد است و ارتقاي روش 3E’sگیري  اندازه

  در حسابرسی DEAهاي  کاربرد مدل -2-2

هاي ورودي و  ریزي خطی است که مقیاس تحلیل پوششی داده یک روش بر مبناي برنامه

]. 12[کند  خروجی چندگانه را به یک مقیاس جامع منحصر به فردي از کارایی تبدیل می

هاي  حسابرسی"اي توسعه دادند که شامل  گونهرا به DEAروش ] 13[چارنز و کوپر در 

. اي از کارایی را در بر دارد، نیز باشد خگویی گستردههاي مسئولیت پاس که ایده "جامع

هاي غیرانتفاعی را  که مخصوصاً تمایل به ارزیابی بخش عمومی و سازمان DEAهاي  ویژگی

  ]:6[صورت زیر است دهد، به ارتقا می

هاي چندگانه در ارزیابی کارایی، ها و خروجی اش براي در نظر گرفتن ورودي توانایی .1

                                                                                                                                         
1- Regularity Audit 
2- Targets 
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حجم کاراي (خروجی کارا  - ي ورودي یی تابع تولید یعنی رابطهنیازي به شناسا .2

نیست؛) هاي ضروري براي هر خروجی ورودي

ناکارا و مجموعه مرجع ) DMU1ین به بعد از ا(گیري  نشان دادن واحدهاي تصمیم .3

  . متناظر با آن

غیرانتفاعی مفید هستند؛ زیرا چنین /ها مخصوصاً براي ارزیابی بخش عمومی این ویژگی

قدر کافی از طریق  توانند به کنند که نمی اي را تولید می هاي چندگانه هایی خروجی سازمان

نظر بنابراین به. گذاري ارزیابی شوند تر از قبیل سود و بازده سرمایههاي متداول مقیاس

نتیجه آن هایی مناسب باشد و در خوبی براي ارزیابی کارایی چنین سازمانبه DEAرسد  می

. گرفته شود در نظرعنوان یک ابزار حسابرسی مدیریتی براي چنین کاربردهایی به تواند می

شده به هاي مدیریتی این است که واحدهاي تعیین در خصوص حسابرسی DEAارزش 

ناکارا هستند و بنابراین  واقعاًها در مجموعه داده، DMUعنوان ناکارا در مقایسه با دیگر 

تواند  تر میبرتر واحدهاي کاراتر به واحدهایی با کارایی کمهاي موفق و یک انتقال از روش

  ].  6[هاي ناکارا را با توجه به مجموعه مرجع بهبود دهد DMUبالقوه، کارایی  طور به

 پژوهش نهیشیپ -3

گونه  حسابرسی، هیچ در DEA رویکرد دهد که در خصوص کاربرد ها نشان می بررسی

هاي پیشین خارجی اشاره  ذیل به برخی از پژوهشدر . پژوهش داخلی انجام نشده است

  :شده است

هاي  در روش DEAکاربرد  یبررسبه  متعارف CCRمدل با استفاده از  ]9[ ی درل

 يکاو ینهبه تیریهمراه با مد DEAکاربرد پرداخت و نشان داد که  عملکرد یحسابرس

طور مؤثري  عملکردشان را به یحسابرس تیفیو ک ییتواند کارا می يهاي تجار بانک يبرا

را بررسی کرد که  مسئلهاین  متعارف DEAبا استفاده از مدل  ]6[در شرمن  .بخشدبهبود 

ها DMU ییکارا یابیارز يبرا یتیریمد یتواند در بافت حسابرس می DEA جیچطور نتا

 یو بررس یمنابع حسابرس صیتخص يروش برا نیاو نشان داد که  و استفاده شود ریتفس

 DEAبا استفاده از مدل  ]7[ در و همکارانش روزیف .است دیمف اتیعمل ییکارا یلیتحل

 يبرا يابزار کیعنوان تواند به می DEAپرداختند که چگونه  مسئلهبه بررسی این  متعارف

                                                                                                                                         
1- Decision Making Uunits 
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نسبت  لیتواند تحل می DEAروش و نشان دادند که  استفاده شود یلیهاي تحل رویه

کند که  گران فراهم می لیتحل يبرارا  یروش اطالعات نیاو نیز کند  لیمتداول را تکم

همچنین  .نسبت متداول فراهم شده است لیي تحل است که به وسیله يزیمازاد بر آن چ

شان را تکمیل  تحقیق قبلی DEAبا استفاده از همان مدل ] 8[در  2005ها در سال  آن

مخصوصاً در  یلیهاي تحل رویه يابزار مرکب برا کی DEAوش کردند و نشان دادند که ر

 يو برا) منبع صیتخص( یحد و اندازه حسابرس نییتع يبرا یریزي حسابرس ي برنامه مرحله

دارند که ها اعتقاد آن. است) تیتداوم فعال( يي مشتر اولیه سکیکردن سطح ر یابیارز

DEA يو برا يکشف هر نابهنجار يبرا) امعج( یکل یي بررس تواند در مرحله می نیهمچن 

   .استفاده شود یهاي مال معقول بودن صورت یبررس

 DEAکه اغلب در آن مقاالت به کاربرد رویکرد  در مقاالت مرور شده در این بخش، درحالی

روي کارایی عملکرد بوده است اما  صرفاًها  در حسابرسی اشاره شده است، تمرکز آن

عنوان پیشنهادي براي به اًبعضگیري اثربخشی و صرفه اقتصادي مورد نظر نبوده و  اندازه

خروجی جهت  -مدل ورودي به دنبال 4بنابراین در بخش . تحقیقات آتی اشاره شده است

  .استفاده کرد DEAهاي  هستیم که براي آن بتوان از مدل 3E’sمحاسبه 

  مدل مفهومی -4

  )3E’s نیي ب دهنده رابطه نشان( یخروج -يهاي ورود انواع مدل -4-1

براي مثال      (مختلفی در ادبیات مدیریت عملکرد وجود دارد  یخروج - يورود هاي مدل

ها، ولی با توجه به وجود تفاوت دیدگاه و عدم انطباق در بین این مدل). را ببینید] 14-18[

و در ادبیات حسابرسی  ادبیات نظريشده در بخش  ارائه فیمتناسب با تعار یمدلدنبال به

با  ،]19[در  1نینسکیو مسر تیي داجوت وسیلهبه جادشدهایمدل . هستیم 3E’sاز عملکرد 

 ،3E’sجهت محاسبه ، محاسبات اروپا وانیعملکرد د یحسابرس ياستفاده از کتابچه راهنما

-، مدل ورودي3E’sبنابراین با توجه به آن مدل و توضیحات  .راهنماي مناسبی است

ها  ، صرفه اقتصادي با خروجی1در نمودار . شود ، استخراج می1به شکل نمودار  1خروجی 

، ]11[شده در بخش ادبیات نظري  و نتایج ارتباط داده نشده است زیرا طبق تعریف ارائه

ي عملکرد  مقایسه منظور بهشده است و  داشتن بهاي تمام صرفه اقتصادي پایین نگه

                                                                                                                                         
1- Daujotait and Macerinskien 
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این معیار باید نسبت حداقل هزینه به هزینه واقعی محاسبه  ازلحاظختلف هاي م سازمان

  ].21و  20[شود 

که تفکیک کارایی و صرفه اقتصادي از یکدیگر کار مشکلی از سوي دیگر با توجه به این

توان با اندك  ، بنابراین می]11و  15، 19[است و این دو با یکدیگر در ارتباط هستند 

ن از مدل نشان صورت همزما، کارایی و صرفه اقتصادي را به1تغییراتی در مدل نهایی 

  .محاسبه کرد 2شده در نمودار  داده

 اثربخشی

 DEAاز مدلی  یدباي آن براي محاسبه

کردن اکثرتوان شرط حدهکه باستفاده شود 

 .نتایج را در آن گنجاند

  ها و سایرهزینه

 هاي کمی و کیفیورودي

 )خروجی هاي نهایی(نتایج  هاي میانیخروجی/ ورودي 

 )کارایی اقتصاديطور مختصر به( اقتصادي کارایی و صرفه

توان هکه باستفاده شود  DEAاز مدلی  یدباي آن براي محاسبه

 .کردن هزینه را در آن گنجاندشرط حداقل

 ي مولفان براساس ادبیات حسابرسی عملکردشده به وسیله، ایجاد2خروجی -مدل ورودي :2نمودار 

 ذینفعان

 اثرات خارجی

شده بهاي تمام

  هر واحد ورودي

  هامقادیر ورودي

 نتایج هاخروجی شدهبهاي تمام

 صرفه اقتصادي: شدهکارایی بهاي تمام

 اثربخشی کارایی

ي مولفان براساس ادبیات حسابرسی وسیلهشده به، ایجاد1خروجی -مدل ورودي: 1نمودار

 عملکرد
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   3E’sي  مناسب براي محاسبه DEAانتخاب مدل  -4-2

اي اندازه  گونهتوان عملکرد جامع سازمان را به نمی DEAهاي متعارف  با استفاده از مدل

ي  منظور تجزیهبه. باشد يو صرفه اقتصاد یاثربخش ،ییکارا اسیمقهر سه گرفت که معرف 

شدند  جادیاي که ا هاي شبکه مدل نیاول. میهاي شبکه دار به مدل اجیاحت ،ستمیس عملکرد

  . اي بودند مرحلههاي دو شبکه

 1 مدل نمودارنشان داده شد، اگر قبل بخش  یخروج -يهاي ورود که در مدل طورهمان

 قیز طررا ا یو اثربخش ییصورت مجزا و کارارا به يتوان صرفه اقتصاد انتخاب شود، می

مدل  کیبه  ازیتنها ن ،انتخاب شود 2نمودار گیري کرد و اگر  اي اندازه مرحلههاي دو مدل

ترین مدل، تمرکز ما بر بنابراین در ادامه براي انتخاب مناسب. اي مناسب است مرحلهدو

-هاي دو اي که بهترین نوع شبکه اي رابطه مرحلهمخصوصاً دو(اي  مرحلههاي دو انواع مدل

استفاده از برخی هاي  محدودیت 1جدول . باشد می] 25، 24، 23، 22[اي هستند  مرحله

مناسب براي  DEAانتخاب مدل .دهد نشان میرا براي هدف تحقیق  DEAهاي  مدل

در  شده اشارههاي  و محدودیت 2و 1خروجی -هاي ورودي با توجه به مدل 3E’sي  محاسبه

  :شود صورت زیر انجام میبه 1جدول 

  :1خروجی  -براي مدل ورودي: وش اولر

ي  براي محاسبه کارایی و اثربخشی همراه با رابطه IBCCمدل : VRSدر حالت  .1

نسبت حداقل هزینه (ي صرفه اقتصادي  براي محاسبه] 21[کوپر و همکارانش 

؛شود استفاده می) ممکن به هزینه موجود

ي  براي محاسبه کارایی و اثربخشی همراه با رابطه ICCRمدل : CRSدر حالت  .2

.شود براي محاسبه صرفه اقتصادي استفاده می] 21[کوپر و همکارانش 

  :2خروجی -براي مدل ورودي: روش دوم

شود؛ انتخاب می IBCCمدل : VRSدر حالت  .1

.شود انتخاب می ICCRمدل : CRSدر حالت  .2
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قیهدف تحق يبرا DEAهاي  کارگیري برخی از مدل هاي به محدودیت: 1جدول 

  محدودیت  جهتRTSa  نوع مدل  ردیف

1  
CCR متداول ،
BCC مدل، متداول 

  ]20[ی جمع

CRSb 

VRSc 

خروجی  - ورودي محور
  محور

هر یک از  اندازه گرفتنمستقل براي  DEAهاي  کارگیري مدل به
طور جداگانه هاي کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادي به مقیاس

تواند یک  شود و نمی هاي بهبود متناقضی میمنجر به استراتژي
  ].16، 23، 22[مقیاس عملکرد جامع ارائه کند 

2  
 دو اي رابطه شبکه
کاو و  اي مرحله

  ]22[هوانگ 
CRS 

حالت کسري 

 max e e e 1 2  

کلی از معادله در حالت کسري سطح محصوالت میانی به) 1
مانند و این یک شود و بدون تغییر باقی می کارایی جامع حذف می

  ].16[است  ضعف نقطه
2 (CRS ي واحدها در مقیاس بهینه  زمانی مناسب است که همه

فضا و شرایط در ارزیابی کارایی واحدها هرگاه . کنند عمل می
گذاري تحمیل کند  هایی را در سرمایه رقابت ناقص، محدودیت

  ].20[گردد  موجب عدم فعالیت واحد در مقیاس بهینه می

3  
 دو اي رابطه شبکه
کاو و  اي مرحله

  ]22[هوانگ 
CRS 

  حالت خطی،

  ورودي محور

بنابراین تنها در . این مدل در حالت خطی، ورودي محور است) 1
قابل کاربرد است؛ زیرا ) 1نمودار ( 1خروجی - مورد مدل ورودي

ي اول باید از مدلی استفاده کند  در مرحله 2خروجی - مدل ورودي
نباید ورودي محور  پس. شده را حداقل کند که بتواند بهاي تمام

  .باشد
 CRSدل کاربرد آن فقط در حالت محدودیت دیگر این م) 2

  .است

 اي رابطه شبکه  4
  ]24[ کاو مرکب

CRS 2مشابه ردیف   حالت کسري  

5  
 اي رابطه شبکه
 CRS  ]24[ کاو مرکب

  حالت خطی،

  ورودي محور
  3مشابه ردیف 

6  
 و کاو مدلي  توسعه
توسط ] 22[ هوانگ

  ]26[وانگ و چن 
VRS 2محدودیت اول از ردیف   کسري  

7  
 و کاو مدلي  توسعه
توسط ] 22[ هوانگ

  ]26[وانگ و چن 
VRS 

  حالت خطی،

  ورودي محور
  3محدودیت اول از ردیف 

  CRSمحدودیت   کسري ICCR ]16[  CRSمدل   8

  ------------------   کسري IBCC ]16[  VRS مدل  9

10  
IDEA افتهی میتعم 

]16[  
CRS 

VRS 
  کسري

کننده تعیین ي ارزیابی وسیلهي کارایی و اثربخشی بهها وزن
  .شود و ذهنی است می

11  

 اي رابطه ي شبکه
 همکارانش و چن

 روش هب] 27[
  موزون نیانگیم

CRS 

VRS 
  جمعی

ي سازمان  طور متفاوتی به وسیلهي واحدهاي مختلف بهها وزن
  ].16[شوند  ي میگذار ارزش

a . بازده به مقیاس)Return to Scale( 

b . بازده به مقیاس ثابت)Constant Return to Scale ( بدان معنا است که افزایش در مقدار ورودي منجر به افزایش خروجی به

  .]20[شود  همان نسبت می

c .ریمتغ اسیبازده به مق )Variable Return to Scale( تر از نسبت افزایش در تر یا کمبدان معنا است که افزایش خروجی بیش

  .]20[ورودي است 
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  :از اند عبارتوجود دارد که  شده اشارهروش دوم از بین دو روش چند دلیل براي انتخاب 

ي اول براي کارایی و اثربخشی ممکن  در مرحله شده محاسبهي ها رتبهدر روش اول  .1

توان یک  بنابراین نمی. براي صرفه اقتصادي متفاوت باشد شده محاسبهي  رتبهاست با 

یک رتبه عملکرد جامع  رتبه جامع براي سازمان ارائه کرد ولی روش دوم قادر به ارائه 

براي هر سه مقیاس است؛

تفکیک کارایی و صرفه اقتصادي از یکدیگر کار مشکلی است و این دو به یکدیگر  .2

؛]11و  15، 19[مربوط هستند 

ي صرفه اقتصادي، فقط در خصوص  در جهت محاسبه "حداقل کردن هزینه"حل مدل  .3

کند و در ارتباط با قیمت هر واحد هیچ پیشنهادي را  هایی ارائه می یشنهادپها  ورودي

ي کارایی اقتصادي در روش دوم که در آن  بنابراین با استفاده از محاسبه. کند ارائه نمی

.توان به حداقل هزینه رسید باشند، میها نیز  ینههزها شامل  ورودي

هاي بازده به مقیاس ثابت، زمانی مناسب هستند که  که مدلاز سوي دیگر با توجه به این

انتخاب  VRS، روش دوم در حالت ]20[همه واحدها، در مقیاس بهینه عمل کنند 

 1دول ج 9از ردیف  IBCCنهایی، مدل  شده انتخاببنابراین مدل تحلیل پوششی . شود می

  :شود توصیف می) 1(صورت معادله باشد که به می

  :IBCC S  

kH

D R

d dk r rkd r
I D

i ik d dki d

w z w u y w
Max

v x w z w

    
   
      

 
 

1=1 =1

=1 =1

=




)1     (                 

    
D I

d dj i ij ij
d i

st w z w v x s j J  
=1 =1

: = , =1, ,   

R D

r rj rj d dj
r d

u y s w w z w j J   1
=1 =1

( ) = , =1, ,   

r i du v w r R i I d D, , , = 1, , , = 1, , = 1, ,    

,ij rj ij ijs s s x <, ,  
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طوري که به kH  ,2 گیري واحد تصمیم 1رتبه کارایی جامعkاگر . کند را ارائه می 2ام

Hk
ناکارا  نسبتاًشود؛ در غیر این صورت،  کارا تعریف می نسبتاً DMUباشد،  2معادل با  

. دهد را نشان می یاثربخش ي و کسر دوم رتبه ياقتصاد ییکارا ي کسر اول رتبه. است
ikx 

دارد  DMU kام از dاشاره به محصول میانی  dkz. کند را ارائه می DMU kام از iورودي 

متغیرهاي . کند را ارائه می DMU kام از rخروجی  rkyو 
iv ،

dw  و
ru ترتیب از به

ام و خروجی نهایی dام، محصول میانی iراست به چپ متناظر با مضارب حقیقی ورودي 

rهاي  یساند. باشندام میJ،I،D وR از تعداد  اند عبارتترتیب بهDMUها،  ، وروديها

را  3متغیرهاي مجازي ناکارایی ijsو  rjs. باشند یمهاي نهایی  محصوالت میانی و خروجی

توانیم  ، می)دست آمده از حل مدلمقادیر به(ها  کنند که بر مبناي ارزش بهینه آن ارائه می

شدن یا ارتقا یافتن براي یا حجم خروجی را براي اضافه کاهش دادنها را براي  حجم ورودي

w. رسیدن به کارایی، تعیین کنیم
w1و  

توانند  متغیرهاي بازده به مقیاس هستند که می

ترتیب نوع بازده به مقیاس کاهشی، ثابت ثبت باشند که در آن صورت بهمنفی، صفر و یا م

  .باشد و یا افزایشی می

 DMU kبا استفاده از مضارب حقیقی بهینه، رتبه کارایی اقتصادي و رتبه اثربخشی براي 

  :صورت زیر محاسبه شودتواند به ترتیب میبه

D R

d dk r rkd r
I D

i ik d dki d

w z w u y w
e e

v x w z w

    
   
      

 
 

* * * *
1=1 =1

1 2* * *

=1 =1

= , = .




 )2                      (  

  روش پژوهش -5

منظور هاي مختلف آن به و مدل کردهایو رو DEA اتیاز ادب یمفصل یبا توجه به بررس

 ریهاي متعارف و سا مدل يکه از کمبودها ايگونهبه(طور همزمان به 3E’sاندازه گرفتن 

 DEA کردیور قیتحق نی، در ا)نظر شود صرف ينظر اتیدر ادب شده یهاي بررس مدل

دو  يعملکرد برا يها محاسبه رتبه يبرا ریمتغ اسیتحت فرض بازده به مق کپارچهی

  . شد شنهادیپ 2 یخروج-يشده در مدل ورود ي مشخص مرحله

                                                                                                                                         
1- Overall Efficiency Score 
2- DMU k 
3- Slack 
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 ياست که برا یکل یمدل ،یاتیعمل یحسابرس يجهت اجرادر این پژوهش شده  مدل ارائه

در این آن  یابیینهقدرت بهسازي و بررسی  پیاده یکاربرد دارد ول تیقابل یهر نوع صنعت

مدل  يمنظور اجرابه. گیرد صورت می) مهیصنعت ب(صنعت  کی يروطور موردي مقاله به

بورس شده در  یرفتهپذ بعضاً مهیب يها شرکتهاي مالی حسابرسی شده  صورتاز اطالعات 

 یهاي اطالعات از بانک و اطالعات ها داده يآور جمع يبرا .شداوراق بهادار تهران استفاده 

سازمان بورس اوراق  سامانهمراجعه به کتابخانه بورس،  ،و تدبیر پرداز نیرهاورد نو اي یانهرا

 یو برخ يمرکز مهیموجود در ب یمال يها بهادار، مستندات، آمار و اطالعات و گزارش

  . استفاده شد اي یمهب يها شرکت

 يها تمام شرکت نیمشابه باشند، از ب دیبا DEAر د یمورد بررس ياز آنجا که واحدها

شرکت شده در اساسنامه  هاي شرح داده از لحاظ فعالیت يشتریهایی که تشابه ب ، آنمهیب

 1390سال  يکه برا باشد شرکت می 18متشکل از  یینهانمونه . داشتند، انتخاب شدند

    مثال  يبرا(صنعت بیمه عملکرد  یابیمربوط به ارز اتیادب. قرار گرفتند یمورد بررس

در عملیاتش دو  اساساًبر این نکته اشاره دارد که این صنعت ) دینیرا بب ]28و  24، 22[

حق  پرداختندر خدمت بیمه، مشتریان براي . 2گذاري و سرمایه 1خدمت بیمه: فرایند دارد

اي  یمهبهاي  از دیگر شرکت 4هاي اتکایی یمهبشوند و حق  یمجذب  3هاي صادره یمهب

  .شود دریافت می

گذاري  ها براي کسب سود در پرتفولیویی سرمایه یمهبگذاري، حق  در فعالیت سرمایه

 2و نمودار  )ينظر اتیدر بخش ادب تشریح شده( 3E’sبا توجه به مفهوم . شود می

 يورود ریمتغاي، دو  یمهبهاي  و نوع عملیات شرکت) یمدل مفهومشده در بخش  ارائه(

صادره  هاي یمهخالص حق ب( یانیمدو متغیر ، )6یاتیعمل هاي ینههز ،5اي یمهب هاي ینههز(

سود  ،9گري یمهسود ب( یخروجدو متغیر و ) 8ییاتکا هاي یمهحق ب ،7یرمستقیمو غ میمستق

                                                                                                                                         
1- Insurance Service 
2- Capital Investment 
3- Written Premiums 
4- Reinsurance Premiums 

  .هاي واقع شده در خدمت بیمههزینه -5
  .هاي اداري، عمومی و پرسنلیهزینه -6
  .منهاي حق بیمه اتکایی واگذاري میمستق ریو غ میصادره مستق يهامهیحق ب -7
  ).Ceding Companies(هاي واگذارنده شده از شرکتهاي دریافتهاي قبولی اتکایی یا حق بیمهحق بیمه -8
  .یپرسنل و یعموم ،يادار يهانهیهز ي وگذارهیسرما يدرآمدهااحتساب  از قبل يامهیب يها تیفعال ناخالص سود -9
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، مهم يرهایانتخاب متغ يها، برا داده يآور و پس از جمع نددانتخاب ش) 1گذاري سرمایه

 يرو یانیم يرهایمتغ ونیگرسرصورت به )خطی سادهرگرسیون (ی ونیرگرس هاي یلتحل

 SPSSافزار  ي نرم وسیلهبه یانیم يرهایمتغ يرو یخروج يرهایعامل و متغ يرهایمتغ

  . شده است  ارائه 2یج در جدول نتا واجرا 

  ي کارایی اقتصادي و اثربخشی جنبهنتایج تحلیل رگرسیون از : 2جدول 

  متغیر وابسته  )میلیون ریال(متغیر مستقل 

 )میلیون ریال(

 جنبه

 يها مهیب حق

 اتکایی

 حق خالص

 صادره يها مهیب

 يها نهیهز

 عملیاتی

 يها نهیهز

 يا مهیب

 

 حق خالص 993/0 040/15  

  صادره يها مهیب

کارایی 

 اقتصادي

  )٠٠١/٠( )>٠٠١/٠<(    

  /R 2 0 877 /R 2 0 969    

  380/0 025/0  يها مهیب حق 
 اتکایی 

 

  )٠٠١/٠( )>٠٠١/٠<(    

  /R 2 0 84 /R 2 0 937    

 اثربخشی ي گر مهیبسود    063/0 440/2

)٠٠١/٠( )>٠٠١/٠<(      

/R 2 0 845 /R 2 0 836      

 سود   08/0 077/3

 گذاري سرمایه
 

)٠٠١/٠( )>٠٠١/٠<(     

/R 2 0 911 /R 2 0 918     

  ).باشد می% 5سطح خطا (داخل پرانتزها است  2داري مقادیر سطح معنی: توجه

                                                                                                                                         
  .گذاري از محل ذخایر فنی و سایر منابعگذاري شامل درآمد سرمایهسرمایهسود پرتفولیوي  -1

2- Significant Level 
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اند  ي متغیرهاي توضیحی اثرات مهم و مربوطی را روي متغیرهاي وابسته نشان داده همه

 يرهایپس از انتخاب متغ. ، مناسب هستندشده انتخابکه متغیرهاي که اشاره دارد به این

. شود میاستفاده  Rو  GAMS1افزار  از نرم DEAهاي  سازي مدل پیاده يمهم و مربوط برا

تحت فرض بازده به  مجزا متعارف DEAهاي پیشنهادشده با مدل  یابی مدلقدرت بهینه

هر  و اثربخشی کارایی اقتصادي يها ، که رتبه2مجزا BCCمدل  مقیاس متغیر یعنی

ي  پس از محاسبه تیدر نها. شود می سهیمقا کند، محاسبه می طور جداگانهشرکت را به

هاي تحت حسابرسی  براي شرکتدر جهت بهبود  هایی یشنهادپ ،ییناکارا يمجاز يارهیمتغ

.خواهد شدارائه ناکارا 

  هاي پژوهش یافته - 6

  عملکرد يها رتبه - 1- 6

 SBCCو  IBCCهاي  ي مدل وسیلهبه VRSي عملکرد را تحت فرض ها رتبه 3جدول 

شرکتی که کارا، باصرفه و اثربخش باشد، باید  IBCCبا توجه به مدل . کند مقایسه می

بنابراین شرکتی که در باالترین سطح . ي کارایی اقتصادي و اثربخشی یک داشته باشد رتبه

  .، عدد دو را خواهد داشت3عملکرد جامع قرار داشته باشد در ستون دوم جدول 

دست آمده از مدل ي بهبرآوردهامشخص است با توجه به  3طور که در جدول  همان

IBCCداراي رتبه کارایی اقتصادي برابر یک و رتبه اثربخشی  12و  7، 3هاي  ، شرکت

ها کاراي اقتصادي هستند ولی  توان گفت، این شرکت بنابراین می. از یک هستند تر کوچک

از  تر کوچکداراي رتبه کارایی اقتصادي  18و  6هاي  همچنین شرکت. اثربخش نیستند

ها اثربخش هستند  توان گفت این شرکت بنابراین می. ثربخشی برابر یک هستندیک و رتبه ا

دهد  نشان می IBCCي حاصل از مدل برآوردهادر کل . ولی کاراي اقتصادي نیستند

زمان کاراي اقتصادي و طور همکدام به یچهها کاراي جامع نیستند؛ زیرا  کدام از شرکت یچه

برابر ) در ستون دوم( "عملکرد جامع"اي باالترین سطح عبارت دیگر داراثربخش نیستند؛ به

کاراي اقتصادي و  12و  3هاي  ، شرکتSBCCاز سوي دیگر با توجه به مدل . دو نیستند

یرکاراي اقتصادي غاثربخش و  18و  9، 6هاي  غیر اثربخش هستند و همچنین شرکت

دهد  ع نشان میرا کاراي جام 7شرکت  SBCCي حاصل از مدل برآوردهادر کل . هستند

                                                                                                                                         
1- General Algebraic Modeling System 
2- SBCC 
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عبارت دیگر هر دو رتبه آن شرکت هم کاراي اقتصادي است و هم اثربخش، بهاز آنجا که (

  ). کارایی اقتصادي و اثربخشی آن برابر با یک است

 ي عملکرد جامع و جزئی براي هر شرکت تحت فرض بازده به مقیاس متغیرها رتبه: 3جدول 

  SBCCمدل     IBCCمدل   يریگمیتصم واحد

 اثربخشی کارایی اقتصادي   اثربخشی کارایی اقتصادي عملکرد جامع

1 83/0 78/0 04/0  78/0 06/0 

2 89/0 75/0 14/0  75/0 23/0 

3 17/1 00/1 17/0  00/1 17/0 

4 26/1 67/0 59/0  67/0 60/0 

5 82/0 75/0 06/0  75/0 06/0 

6 06/1 06/0 00/1  06/0 00/1 

7 41/1 00/1 41/0  00/1 00/1 

8 81/0 42/0 40/0  45/0 55/0 

9 17/1 59/0 58/0  84/0 00/1 

10 98/0 55/0 43/0  59/0 98/0 

11 57/0 52/0 05/0  52./ 05/0 

12 13/1 00/1 13/0  00/1 19/0 

13 26/1 96/0 30/0  96/0 37/0 

14 76/0 63/0 13/0  63/0 27/0 

15 13/1 89/0 24/0  89/0 25/0 

16 58/0 55/0 03/0  55/0 15/0 

17 96/0 86/0 10/0  86/0 14/0 

18 55/1 55/0 00/1  55/0 00/1 

هاي کمتري را  تري انجام دهد و شرکتي قويگر غربالتواند  می IBCCاین یافته که مدل 

دهد که این مدل قدرت بهینه  معرفی کند، نشان می) داراي بهترین عملکرد(عنوان بهینه به

ي چیو و این نتیجه در مطابقت با یافته. متعارف دارد SBCCیابی باالتري از مدل 

در این است که رتبه کارایی جامع  IBCCنقطه قوت دیگر مدل . باشد می] 16[همکارانش 
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ي کارایی اقتصادي و اثربخشی است ولی این رابطه در مورد ها رتبهآن معادل با مجموع 

ي عملکرد جامع را براي  توان رتبه مصداق ندارد و از آنجا که با این مدل نمی SBCCمدل 

ي ها رتبههاي متفاوتی براي هر شرکت با استفاده از بنديهر شرکت محاسبه کرد، رتبه

  .آید یمکارایی اقتصادي و اثربخشی به دست 

  تحلیل بازده به مقیاس - 2- 6

یابی مدل ي قدرت بهینه در جهت مقایسه( SBCCو مدل  IBCCسازي مدل  پیاده

شرکت ثابت است  18دهد که بازده به مقیاس براي  نشان می) پیشنهادي با این مدل

]). 20[شود  یعنی افزایش در مقدار ورودي منجر به افزایش خروجی به همان نسبت می(

بنابراین پیشنهادي در خصوص بزرگ یا کوچک کردن مقیاس در جهت افزایش کارایی 

طور مثال براي شرکتی، بازده به مقیاس  اگر به(ارائه کرد توان  اقتصادي و اثربخشی نمی

بنابراین . شد یمافزایشی بود، آنگاه افزایش در ورودي منجر به افزایش بیشتري در خروجی 

براي آن شرکت، افزایش در مقیاس را در جهت افزایش کارایی اقتصادي و اثربخشی 

  ). کردیم یمپیشنهاد 

  کاراییتحلیل متغیرهاي مجازي نا -3- 6

هاي  هاي بهبود براي شرکتسوم تحقیق و براي پیشنهاد دادن استراتژي سؤالدر پاسخ به 

، )سومین هدف از اهداف کلی حسابرسی عملیاتی(تحت حسابرسی که ناکارا هستند 

هاي اسلک براي هر یک از متغیرهاي ورودي و خروجی  متغیرهاي کمبود و مازاد یا ارزش

بر طبق مدل  IBCC S با توجه به . شده است ارائه 4نتایج در جدول . محاسبه شد

ها حداقل از لحاظ یک  ها کاراي جامع نیستند، براي همه آن کدام از شرکت یچهکه این

عنوان مثال به. شده است هایی براي کاهش ورودي یا افزایش خروجی ارائه  یشنهادپمتغیر 

 306.967میزان اي خود را به یمهبهاي  ینههزرا در نظر بگیریم، این واحد اگر  18واحد 

همچنین در مورد شرکت . تواند به مرز کارایی دست پیدا کند میلیون ریال کاهش دهد، می

ترتیب به میزان هاي عملیاتی را به ینههزاي و  یمهبهاي  ینههز بتواند، اگر این شرکت 15

گري را به مبلغ  یمهبمیلیون ریال کاهش دهد و یا سود  26/4.715و  14/1.513

نکته . تواند به مرز کارایی دست پیدا کند میلیون ریال افزایش دهد، می 16/165.460

ي کارایی اقتصادي و اثربخشی ها رتبهکه در این است که با توجه به این توجه قابل

باشد،  می IBCCي حاصل از مدل ها رتبهمتفاوت از  SBCCتوسط مدل  شده محاسبه
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ي آن مدل ظاهر خواهد  وسیلهها بهبود متناقضی بر مبناي تحلیل اسلک به پیشنهاد احتماالً

  .نمود

هاي کمبود براي متغیرهاي خروجی  هاي مازاد براي متغیرهاي ورودي و ارزش ارزش: 4جدول 

 )میلیون ریال(

  میتصم واحد

  يریگ

  خروجیمتغیر     متغیر ورودي

 گذاري سود سرمایه يگر مهیبسود    ي عملیاتیها نهیهز يا مهیبي ها نهیهز

1 01/1.863.722- 50/28.451-   90/4.090.166 59/5.357.493 

2 93/1.089.395- 23/44.949-   25/2039521 16/2.548.939 

3 00/0 00/0   34/889.059 27/2.581.444 

4 05/176.727- 13/10.532-   26/207.946 92/63.756 

5 32/595.862- 95/43.229-   83/2.115.468 63/1.775.971 

6 66/4.128.942- 00/531.746-   00/0 00/0 

7 00/0 00/0   00/0 59/1.345.147 

8 89/287.283 - 00/109.383 -   91/131.262 82/187.581 

9 34/419.704 - 00/163.962 -   06/407.239 60/110 

10 07/53.008- 00/35.989-   60/60.605 00/0 

11 75/931.412 - 27/48 -   01/1.063.946 00/0 

12 00/0 00/0   30/1.749.566 00/0 

13 45/6.309- 00/0   62/177.770 00/0 

14 09/579.528 - 00/0   09/1.437.936 00/0 

15 14/1.513 - 26/4.715-   16/165.460 00/0 

16 12/838.773 - 00/0   97/1.654.100 00/0 

17 35/4.836.854- 00/0   64/29.539.525 00/0 

18 07/306.967 - 00/0   00/0 00/0 
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  گیري نتیجه - 7

   قیگیري تحق نتیجه -1- 7

کردن عملکرد جامع، در نظر گرفتن هر سه بعد کارایی، اثربخشی و براي درست ارزیابی

در حسابرسی عملکرد را ها سه معیار اصلی  طور که آنآور است؛ همان صرفه اقتصادي الزام

براي شرایط ) IDEA(در این مقاله رویکرد تحلیل پوششی داده یکپارچه . دهند تشکیل می

، براي اندازه گرفتن عملکرد جامع با در نظر IBCCبازده به مقیاس متغیر، یعنی مدل 

مدل پیشنهادشده، . گرفتن هر سه بعد کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادي پیشنهاد شد

و  "کارایی اقتصادي"زمان تحت عنوان صورت همهاي کارایی و صرفه اقتصادي را به مقیاس

همچنین براي تعریف هر یک از . کند صورت مجزا ارزیابی میرا به "اثربخشی"مقیاس

شده در نمودار  نشان داده 2خروجی -هاي کارایی اقتصادي و اثربخشی، مدل ورودي مقیاس

 IBCC کردیرو ،یعمل يکاربردها يکه برا میشان دادن قیتحق نیدر ا. پیشنهاد شد 2

 نیا. متعارف دارد يمجزا BCC کردیرونسبت به  يیابی باالترپیشنهادشده قدرت بهینه

در ادامه متغیر بازده به . باشد می] 16[ در و همکارانش ویچ يافتهیدر مطابقت با  جهینت

شدند و  برآوردمتغیرهاي مجازي ناکارایی . مقیاس براي صنعت مورد بررسی محاسبه شد

  . هاي تحت حسابرسی ناکارا ارائه شدند هاي بهبود براي شرکتاستراتژي

  يکاربرد هايشنهادیپ - 2- 7

امکان سنجش هر سه معیار پیشنهادشده  IBCC کردیروکه با توجه به این .1

کند، توانایی  طور همزمان فراهم میارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادي را بهک

دارد و بهبود  يبرا یی راشنهادهایپارائه و  اتیهاي بهبود عمل فرصتشناسایی 

 .متعارف دارد يمجزا BCC کردیرو نسبت به يیابی باالتربهینهقدرت همچنین 

 يواحدها ایها  گیري عملکرد جامع شرکت اندازه يبرا کنیم یم هیتوص نیبنابرا

. استفاده شود کردیرو نیاز ا یموضوع حسابرس

توانند با استفاده از  می ،تر از دو دارندنییپا "رتبه عملکرد جامع"هایی که  شرکت .2

عملکرد خود را ) 4جدول (اسلک  لیشده در قسمت تحل مطرح يها پیشنهاد

. بهبود بخشند
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ثابت است  اسیتمام واحدها بازده به مق يبرا قیتحق نیدر ا کهنیا توجه به اب .3

 يبرا يشنهادیپ ،)دست آمدتمام واحدها صفر به يبرا اسیبازده به مق ریمتغ(

 لیبا توجه به تحل یشود ول ارائه نمی) يورود زانیدر م رییتغ( اسیمق رییتغ

دارند  کیتر از نییپا "یی اقتصاديرتبه کارا"هایی که  اکثر شرکت ياسلک برا

   .شده است ارائه يکاهش ورود شنهادیپ

  ندهیآ هاي یقتحق يبرا شنهادیپ -3- 7

  :توان ارائه کرد می آینده هاي یقتحقبراي  ها جهتبرخی 

شده  ادهیپ 1390سال  يو برا مهیفقط در صنعت بطور موردي بهحاضر  قیتحق .1

 يبرا ای گریهاي د صنعت در سال نیهم ای عیصنا ریسا ياست، اجرا کردن آن برا

. کندکمک  جینتا تیتواند به تقو می ،یچند سال متوال

 نسبت به يیابی باالتربهینهپیشنهادشده قدرت  IBCCمدل  میاگرچه نشان داد .2

 لیاز قب گرید DEAهاي  با مدل شتریب سهیمتعارف دارد، مقا SBCCمدل 

منظور ارتقا قدرت به Super-Efficiencyو  Cross-Efficiencyهاي  مدل

  .دارند شتریب یارزش بررس ،یابیبهینه

  مراجع

مزایاي حسابرسی عملکرد در کشور و نقش آن در ). 1389(باباجانی، جعفر ] 1[

انتشارات  هاي همایش حسابرسی عملکرد، یسخنرانمجموعه مقاالت و . پاسخگویی

 .16-46دیوان محاسبات کشور، تهران، صص 

وري با رویکرد طراحی مدل پویاي بهره). 1382(رضا  یعلآذر، عادل و موتمنی، ] 14[

  .1-22، صص 3ي  شماره، 7ي  دوره، مدرس. ها دادهتحلیل پوششی 

. DEA –ها ی براي ارزیابی عملکرد سازمانهاي کم مدل). 1383(مهرگان، محمدرضا ] 20[

  .انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران

ارزیابی : دولتی، قسمت چهارم حسابداري مفهومی چارچوب). 1390(زارعی، بتول ] 4[

  .127- 131، صص 54ي  شمارهحسابرس، . عملکرد
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Abstract  

Nowadays,  in  public  and  private  sectors,  managers  require  information 
about  the  operation,  in  addition  to  financial  information.  Therefore,  the 
independent  auditors  are  facing  with  increasing  demands  for  doing  the 
operational  auditing.  General  objectives  of  operational  audit  are 
composed  of  performance  evaluation  (in  terms  of  the  three 
measurements  of  economy,  efficiency  and  effectiveness),  the 
identification of opportunities  for operations  improvement, and offering 
recommendations for it. Growing trend of attention to this type of audit 
and  performance  evaluation  implies  that  every  methodology  that  can 
help to achieve the objectives of this audit would be valuable. In order to 
implement  operational  auditing,  this  article  proposes  Integrated  Data 
Envelopment Analysis  (IDEA) approach under variable returns  to scale 
technologies,  namely  IBCC  model,  which  considers  concepts  of  three 
performance  measurements.  Case  analysis  results  of  18  insurance 
companies,  that were  examined  for  the  year 1390,  demonstrate  that  the 
proposed  IDEA  approach  have  higher  benchmarking  power  (the 
measurement  power  of  the  companies  with  the  best  performance)  than 
the conventional separate DEA (SDEA) approach. 

Keywords: Operational  Auditing,  Efficiency,  Effectiveness,  Economy, 
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