
چکیده

 در این مقاله توسعه و تکامل حسابرسی داخلی ازنقطه نظر هویت حرفه ای

 آن موردبررسی قرار می گیرد. پرسش اساسی آن است که حسابرسان داخلی

 به لحاظ تاریخی چگونه خویشنت را درمی یابند و چگونه واحد حسابرسی

این است.  شده  بدل  داخلی  کنرتل  سیستم  الینفک  جزء  به عنوان   داخلی 

 موضوعات می تواند به پژوهشگران برای مطالعات آتی آنان کمک شایانی

 مناید و خط پژوهشی جدیدی برای آنان ایجاد مناید. در گذار سال ها، درک

داخلی( پنداری حسابرسی  )خویشنت  از خویشنت  داخلی   حرفه حسابرسی 

 دستخوش تغییرات زیادی شده است. می توان گفت که حسابرسی داخلی

 درعین حال که برای به رسمیت شناخته شدن و دستیابی به جایگاه مناسب
 در دنیای کسب وکار و داشنت نقش مستقل و مشخص جدا از نظارت داخلی۳

 و شاخه ای از حسابرسی مستقل، تالش می کند اما تا حدی در سایه حرفه

 حسابداری زندگی کرده است. درحالی که تغییرات زیادی در زمینه تشکیل

 انجمن حرفه ای و باور به اهمیت کار و رشد نظام مستقل شکل گرفته، تقاضا

حرفه ای جایگاه  برای  داخلی  حسابرسان  متایل  و  متعدد  مؤلفه های   برای 

جایگاه و  نقش  مناسب  تعریف  برای  مستمر  تالش های  انجام  به   منجر 

تاکنون تالش  این  که  است  بدیهی  است.  شده  داخلی  حسابرس   سازمانی 

حرفه ای هویت  داشنت  که  دارند  وجود  زیادی  نشانه های  دارد.  ادامه   نیز 

داخلی حسابرسی  طرفی  از  می منایند.  تائید  را  داخلی  حسابرسی   کامل 

 منی تواند ادعای یک نقش تعریف شده و منحرصبه فرد را داشته باشد چراکه

 حسابرسی داخلی دارای مجموعه ای از مهارت ها و یا پایگاه دانش مستقل

 از حسابرسی مستقل نیست. متیز ناپذیری حسابرسان داخلی از حسابرسان

 مستقل برای حرفه مرض است. حسابرس داخلی قادر به کسب استقالل کامل

 نیست. علی رغم اینکه حسابرسی داخلی نسبت به گذشته، بیشرت به هیئت

داشنت حرفه ای  لحاظ  به  اما  می دهد،  گزارش  حسابرسی  کمیته  یا   مدیره 

 ارتباط نزدیک با مدیریت منجر به محدود شدن استقاللش شده است.

 از سوی دیگر، مشارکت هایی که حسابرسان داخلی در سازمان هایشان انجام

 می دهند بسیار واقعی هستند و نبود قوانین و مقررات برون سازمانی حاکم

برای سودمندی۴«  »افراد  که  می دهد  را  امکان  این  داخلی  حسابرسان   بر 

 سازمانشان باشند. برای مدیریت سازمان، در دسرتس بودن یک فرد سودمند

 که بتواند مشاوره و یا کمک داخلی ارائه دهد و نیز منجر به رصفه جویی

 در هزینه های عدم رعایت شود، بسیار ارزشمند است. از طرفی در چنین

 رشایطی است که هیئت مدیره می توانند برای ایفای وظیفه نظارتی شان بر

حسابرسان داخلی که دانش و شناخت عمیقی از سازمان دارند، اتکا منایند.

واژه های کلیدی: حسابرسی داخلی، حرفه ای گری، هویت حرفه ای، استقالل

مقدمه

به توجه  با  را  آن  در  شاغل  افراد  و  داخلی  حسابرسی  تکامل  مقاله،   این 

می کند. بررسی  اقتصادی  و  نظارتی  حرفه ای،  مهم  تحوالت  و   رویدادها 

کرده مطالعه  را  داخلی  حسابرسی  تاریخچه  قبالً  پژوهشگران  از   تعدادی 

 و ترشیح منوده اند. همچنین انجمن حسابرسان داخلی        مراحل مهم

 )نقاط عطف( تکامل حرفه را ثبت و ضبط کرده است. بااین حال بررسی

داخلی حرفه ای حسابرسی  هویت  و  نقش  توسعه  منظر  از  تاریخچه   این 

 سودمند است. این مقاله مشابه با خط پژوهش هایی است که جنبه های

اقتصادی و نظارتی بررسی کرده اند  حرفه  حسابداری را در گذار تغییرات 

 )رابرتز ۲۰۱۰؛ دورون ۲۰۱۱(. در سال های اخیر، عالقه ناظران و دانشگاهیان

حسابرسی عملکرد  شیوه  چراکه  است  افزایش یافته  داخلی  حسابرسی   به 

به مقاله  این  است.  شده  مالی  گزارشگری  کیفیت  ارتقای  موجب   داخلی 

 بحث پیرامون نقش حسابرسی داخلی و جایگاه آن در سازمان و زمینه های

 تاریخی آن می پردازد. حرفه ای گری حسابرسی داخلی نه تنها برای۱۸۵.۰۰۰

 عضو       مهم است بلکه برای حسابرسان مستقل نیز مهم می باشد. تعامل

 میان حسابرسان داخلی و مستقل برای گزارشگری مالی مهم است. بررسی
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سیر تکاملی

گردآوری و ترجمه: وحید منتی۱ ، سیده فاطمه اکبری کیارودی۲
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سیستم الینفک  جزء  به عنوان  آن  عملکرد  و  داخلی  حسابرسی   تاریخچه 

به آتی  تجربی  مطالعات  انجام  برای  می تواند  رشکت  داخلی   کنرتل 

از گروهی  یا  فرد  شامل  داخلی  حسابرسی  واحد  کند.  کمک   پژوهشگران 

 افراد با مسئولیت های متعدد در یک سازمان است. طی سال های گذشته

 درک حسابرسان داخلی از نقش حسابرسی داخلی تغییر کرده است و این

 تغییرات در دیدگاه  تأثیر مهمی بر نحوه تعریف حسابرسان از حرفه ای گری

داشته است.

است. یافته  سایه حرفه حسابداری  در  را  داخلی همواره خود   حسابرسی 

 حسابرسی داخلی برای به رسمیت شناخته شدن، پیدا منودن جایگاه مناسب

 در دنیای کسب وکار و داشنت نقش متامیز و مستقل از حسابرسی مستقل،

 تالش زیادی منوده است. تعامل میان تقاضا برای مؤلفه های متعدد، قوانین

 و مقررات برون سازمانی و متایل حسابرسان داخلی برای داشنت یک جایگاه

 حرفه ای و به رسمیت شناخته شدن، منجر به تالش های مداوم برای ارائه

 تعریف مناسبی از نقش و جایگاه سازمانی آن شده است. ناگفته پیداست

که این تالش تاکنون نیز ادامه دارد.

 فقدان نسبی قوانین و مقررات برون سازمانی حاکم بر حسابرسی داخلی،

داخلی حسابرسی  دسرتس  در  حرفه ای  ادبیات  میزان  بر  شگرفی   تأثیر 

 داشته است. در غیاب ساختارهای قوانین و مقررات برون سازمانی حاکم

شده اند وادار  که  بوده اند  داخلی  حسابرسان  این  داخلی،  حسابرسی   بر 

 خودشان هویت حرفه ای خود را بسازند و همچنین خود حسابرسان داخلی

به پژوهش ها و تحریر ادبیات پیرامون خودشان بپردازند.

خالصه تاریخی

از طریق لنزهای حرفه حسابداری  حسابرسی داخلی اغلب، حتی امروزه، 

 در مفهوم عام، درک می شود. حسابرسی داخلی به عنوان نقشی به  موازات

»فقدان دو  آن  میان  اساسی  تفاوت  است.  دیده شده  مستقل   حسابرسی 

 استقالل حسابرسی داخلی« که نشأت گرفته از جایگاه حسابرس داخلی در

اینکه حسابرسان داخلی خود را به  مثابه یک کارمند می باشد.   سازمان که 

 چگونه می بینند، علی االصول موضوعی پیچیده تر است و در ادبیات حرفه ای

 بسیار مورد ارجاع واقع شده است. تقریباً از هامن آغاز، حسابرسان داخلی

 سعی کرده اند که خودشان را به عنوان افراد حرفه ای با جایگاه منحرصبه فرد

جایگاه و  مهارت های خاص  دارای  و  مستقل  لوای حسابرسان  از   و خارج 

جایگاه به راستی  اما  کنند؛  تعریف  کسب وکار  دنیای  در  رسمی  و   روشن 

مناسب برای حسابرس داخلی کجاست؟

<آیا او مکمل حسابرس مستقل و ارتقادهنده کیفیت گزارشگری مالی از  

 طریق دانش عمیق و سازمانی خود و توانایی هایش در نظارت مستمر بر

کنرتل هاست؟ یا اینکه

<آیا حسابرس داخلی باید با اتخاذ رویکردهای مدیریتی و افزایش سودآوری  

رشکت، به عنوان یک بخش کلیدی از سیستم مدیریت باشد؟

<آیا حسابرس داخلی باید به منافع عمومی توجه کند؟

<آیا حسابرس داخلی باید بر مدیریت نظارت داشته باشد یا به عنوان یک  

رشیک )همکار( مدیریت عمل کند؟

 باگذشت زمان، حسابرسی داخلی سعی کرده است بین این دو دیدگاه حرکت

 کند یا اغلب، هر دو را شامل شود. شاید در مورد واحد حسابرسی داخلی

 درنهایت نتوان به چنین پرسش هایی پاسخ داد، اما این ها مشخصه هایی از

 رشکت هستند که با توجه به نیازهای سازمان تعیین می شوند و با تغییر

آن ها دچار تغییر می شوند.

 در تعابیر دانشگاهی، حداقل در بدنه اصلی پژوهش های حسابرسی داخلی

افزایش ایده وجود دارد که نقش اصلی آن  این  بر   به نظر می رسد مترکز 

 کیفیت گزارشگری برون سازمانی است )پراویت، شارپ و وود، ۲۰۱۲؛ وو و

 تاتل، ۲۰۱۴؛ ابوت و همکاران، ۲۰۱۶(. بااین حال، این تعابیر به طور کامل

افزایش  دیدگاه حسابرسان داخلی نسبت به خودشان را پوشش منی دهد. 

 کیفیت گزارشگری، حداقل در بخشی از آن، نیازمند مترکز حسابرسان داخلی

 بر کنرتل های حسابداری و حاکم بر گزارشگری مالی و همچنین توانایی آنان

 برای نظارت بر مدیریت است؛ اما با توجه به تاریخچه حسابرسی داخلی،

این حرفه به عنوان ناظر بر اعامل مدیریت، متعهد است.

 اما با توجه به تاریخچه حسابرسی داخلی، تنش و تضاد در ارائه خدمات

 به »مدیریت اجرایی« و »هیئت مدیره و سهامداران«، موضوع مشرتک در

به توجه  با  موضوع  این  است.  بوده  داخلی  حسابرسی  حرفه ای   ادبیات 

 مفهوم استقالل پیچیده است. عدم توانایی حسابرسان داخلی برای تعیین

 محدوده کار خود مستقل از واحد حسابرسی شونده بخش مهمی از بحث

 را شکل می دهد. هدف حسابرسی داخلی توسط عنارص خارج از کنرتل آن

 دستخوش تغییر می شود. این عوامل نظیر موج تکراری رسوایی های مالی در

ایاالت  متحده و افت وخیزهای اقتصادی است.

 ازآنجاکه این سؤال که »آیا حسابرسی داخلی به طور سنتی حرفه ای است یا

 اینکه باید چنین موفقیتی را کسب کند؟« در ادبیات مطرح شده است ، این

 بررسی با استفاده از معیارهای رایج و قابل اجرای حرفه ای گری سازمان دهی

 شده است. بحث در این زمینه منجر به شکل گیری یک رشته مهم از ادبیات

مدون پیرامون »خود ادراکی« حسابرسان داخلی است.

 بحث در رابطه با حرفه ای گری به میزان زیادی مبتنی بر مقاله هال )۱۹۶۸(

گری حرفه ای  موضوع  به  قوی تر  شاید  کنونی  پژوهش های  اگرچه   است. 

 حسابرسی داخلی پرداخته اند؛ اما مقاله هال )۱۹۶۸( به دلیل پرداخنت به دو

 موضوع زیر، متامیزتر است: اول فرایندهایی که توسط آن ،افراد، یک حرفه

 را ایجاد می کنند؛ و دوم موانع یا مشوق های گسرتش حرفه توسط ساختار

سازمانی که آن حرفه را در برمی گیرد.

 هال )۱۹۶۸( در مورد مدلی حرفه ای بحث می کند که شامل هر دو »عنارص

 نگرشی« و »ویژگی های ساختاری« مانند الزامات آموزش رسمی است. هال

 )۱۹۶۸( از کار ویلنسکی )۱۹۶۴( که مراحل ساختاری زیر را معرفی کرده

نیز استفاده کرده است:

۱-تلفیق وظایف برای ایجاد یک شغل متام  وقت

۲-الزامات مرتبط با آموزش های رسمی

۳-ایجاد یک سازمان حرفه ای رسمی

۴-ایجاد اصول اخالقی )آیین رفتار حرفه ای( که می تواند ضامنت اجرایی  
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آن از طریق بررسی همپیشگان یا ابزارهای قانونی اعامل شود.

 هال )۱۹۶۸( عنارص نگرشی را اضافه می کند و نشان می دهد که چگونه

ارائه می دهد این نظریه را  با کار فکر می کند و   یک کارگر در رابطه 

 که حرفه ای گری فرد دارای پنج بعد است؛ یعنی اول افراد حرفه ای به

در متعهد هستند، سوم  به عموم  دوم  اعتقاددارند،  کار خود   اهمیت 

 ارائه خدماتشان استقالل دارند، چهارم از استقالل داخلی خود حامیت

می کنند و پنجم با سایر اعضای حرفه شان در ارتباط هستند.

در را  فوق  پنجگانه  عنارص  به طورکلی  حرفه  یک  شدن«  »اجتامعی   

ادبیات از طریق  داخلی  که حسابرسان  است  این خوب  گیرد.  می   بر 

 مکتوب حرفه ای خود در فرایند اجتامعی سازی عمومی فعالیت کنند اما

 مشکل سازترین جنبه نگرش حرفه ای گری برای حسابرسی داخلی عنرص

که روی خدمت است. فرهنگی  )جامعه(  بزرگ تر  به یک چیز   خدمت 

 به مدیریت مترکز می کند با مترکز بر خدمت به عموم در تضاد بالقوه

 خواهد بود. خدمت به استفاده کنندگان صورت های مالی ممکن است

 با اهداف مدیریت در تضاد باشد. بااین حال حرکت در راستای جهت گیری

 »هیئت مدیره« درحالی که به طور بالقوه جایگاه حسابرسان داخلی را در برخی

 جهات ارتقا می دهد، اما مترکز آن بر گزارشگری مالی برون سازمانی است؛

 بنابراین یک تأثیر بالقوه جهت گیری ارائه خدمات به هیئت مدیره می تواند

 به تنزل جایگاه حسابرسی داخلی نسبت به حسابرس مستقل بیانجامد چراکه

 حسابرسی داخلی ارتباطات الینفکی با هیئت مدیره و کمیته حسابرسی دارد

و در این صورت مسئول اصلی گزارشگری برون سازمانی تلقی خواهد شد.

»بازوی به عنوان  به وضوح  خود  اولیه  شکل  در  داخلی  حسابرسی   واحد 

 مدرن مدیریت« عمل می کند که امکان بررسی مکانیکی روی حوزه هایی

کاهش کار،  این  می آورد.  فراهم  هستند،  مهم  مدیر  برای  سازمان که   از 

است، سازمان  اندازه  افزایش  خاطر  به  که  را  مدیریت  مستقیم   نظارت 

جربان می مناید.

ایجاد کردند و   باگذشت زمان، حسابرسان داخلی یک انجمن حرفه ای را 

 بیانیه ای رسمی از نقش ها و مسئولیت ها، فرایند صدور گواهینامه و »خود

 انضباطی۵« را که هم شامل استاندارد گذاری و هم بررسی همپیشگان است

 را تدوین و صادر کردند؛ اما حرکت در راستای منافع عمومی به جای رشیک

 مدیر بودن و همچنین جایگاه سازمانی حسابرسی داخلی نسبت به واحد

 حسابرسی شونده از چالش ها، تنش ها و تضادهای اساسی برای حسابرسان

حرفه در  وضعیتی  چنین  می رسد  نظر  به  لذا  می شود.  محسوب   داخلی 

از صاحبکار استقالل  دارای  باشد چراکه  نداشته   حسابرسی مستقل وجود 

 خود است و همچنین به عنوان یک حرفه رسمی تلقی می گردد و این نشان

 می دهد که حسابرسی مستقل به شکل کامل تری توسعه یافته است. لذا حرفه

 حسابرسی مستقل با داشنت قوانین و مقررات حامی استقالل، به رسمیت

 شناخته شدن و نقش آنان در فرایند گزارشگری مالی برون سازمانی و داشنت

 تاریخچه ای طوالنی در سایر کشورها )در درجه اول، انگلستان( ، راه بسیار

 واضح تری برای تشکیل هویت حرفه ای )هم در ساختار و هم در نگرش( طی

منوده است بنابراین نقش آن با ابهام کمرتی در دنیای رشکتی روبه رو است.

فعالیت آن  در  که حرفه  سازمانی  ساختار  که  می کند  اشاره   )۱۹۶۸(  هال 

 می کند مهم است. اول اینکه، ساختار اجتامعی ممکن است نتواند الزامات

 مرتبط با به رسمیت شناخنت حرفه را فراهم کند دوم اینکه هال )۱۹۶۸(

 یادآور می شود که شیوه اجرای کار در سازمان بر توانایی حرفه برای خود

یک در  مثال  برای  می گذارد.  اثر  مستقل  قضاوت  به کارگیری  و   انضباطی 

یک احتامالً  که  حرفه ای  افراد  خود  همراه  به  اختیار  حسابداری،   رشکت 

، مقابل  در  داشت.  خواهد  وجود  می گذارند  اشرتاک  به  را  خاص   دیدگاه 

 حسابرسان داخلی، در بهرتین حالت، به عنوان یک واحد سازمانی در یک

 سازمان بزرگ فعالیت می کنند. استقالل و اختیار گروه حرفه ای ممکن است

 محدود باشد و سازمان بزرگ تر ممکن است ارزش های اجتامعی حرفه  را به

 اشرتاک نگذارد. لذا برای حسابرسان داخلی این جایگاه سازمانی، می تواند

 فرصت و یا تهدید )مانع( باشد. این موضوع می تواند چهار تأثیر عمده در

توسعه واحد حسابرسی داخلی داشته باشد:

منجر فرایند  این  نظارت.  و  داخلی  کنرتل  به  نیاز  شناخنت  رسمیت  ۱-به   

سازمانی( )واحدهای  داخلی  حسابرسی  واحدهای  تدریجی  انسجام   به 

رسمی شد.

۲-فرایند اجتامعی شدن که عمدتاً از طریق جلسات گروهی حرفه ای صورت  

 گرفت. اغلب مذاکرات در جلسات گروهی ، بعداً در مجالت حرفه ای منترش

شد.

به منجر  سازمان که  در  اختیار  از  مناسبی  سطح  تعریف  برای  ۳-تالش   

دیدگاه های مخالف در زمینه نقش ها و هدف ها شد.

۴-تأثیر رویدادهای برون سازمانی در دهه ۱۹۷۰ و تکرار مجدد نظایر آن ها  

در اوایل قرن ۲۱ که نقش خاصی را به حسابرسان داخلی تحمیل کرد.

 در بررسی سال های اولیه نقش حسابرسی داخلی ، مقاالت منترششده در

انجمن حسابرسان داخلی بسیار سودمند است.  ژورنال حسابرسی داخلی 

افراد و  داخلی  حسابرسان  عمیق  افکار  برای  داخلی  حسابرسی   مقاالت 

 دانشگاهی، درباره ماهیت و اهداف حسابرسی داخلی، دریچه ای را گشود.

…دوماهنامه حسابرسان داخلی…۵۲
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می توانند بودن  دسرتس  در  صورت  در  پیامیشی  و  نظرسنجی   داده های 

 میزان پیروی از رهنمودهای ارائه شده در مجالت حرفه ای را نشان دهند.

 سایر منابع مهم عبارت اند از: حسابرسی داخلی برینک )۱۹۴۱( و ویرایش

 دوم حسابرسی داخلی برینک و کاشین )۱۹۸۵(. رهنمود برینک در ابتدا

داخلی کنرتل  روش های  از  جدا  نقش  یک  به عنوان  را  داخلی   حسابرسی 

 می دانست و انتشار آن کتاب، به رسمیت شناخنت حرفه حسابرسی داخلی

 را به عنوان یک نقش متامیز، بیان می کرد )کانینگهام، ۱۹۴۸(. طبق اظهار

 کانینگهام )۱۹۴۸( پس از ۱۹۴۱ حسابرسان داخلی برای اولین بار راهی برای

 توسعه درک مشرتک از حرفه داشتند و رشوع به حرکت به سمت اندازه های

 رایج کیفیت کرده بودند. اثر برینک )۱۹۴۱( کمک زیادی به این هدف کرد.

 بین سال های ۱۹۴۱ و ۱۹۵۸ آثار دیگری در زمینه حسابرسی داخلی منترش

 شد )کمپکوشین،۱۹۴۹؛ اشمیت، ۱۹۵۴( اما کار برینک )۱۹۴۱( نه تنها کامل

در هردو داخلی  از حسابرسان  نظرسنجی  نتایج  شامل  بلکه  بود  معترب   و 

 دوره زمانی می شد و در رابطه با وضعیت حرفه اطالعاتی سودمند را ارائه

می منود.

داخلی حسابرسان  پنداری  خویشنت  زمینه  در  را  کاملی  بینش  کارها   این 

فراهم می کردند و منجر به تالش اعضای بانفوذ برای هدایت توسعه حرفه

 شده بودند. بررسی توسعه حسابرسی داخلی به عنوان یک حرفه طی قرن

گذشته به چهار دوره زمانی متامیز قابل تقسیم می باشد:

 ابتدا دوره ۱۹۴۱-۱۹۰۰ است که در آن سازمان ها برای اولین بار اقدام به

 ایجاد بخش جداگانه ای تحت عنوان حسابرسی داخلی کردند. دوره دوم از

 سال ۱۹۴۱ با تشکیل و سازمان دهی انجمن حسابرسان داخلی       رشوع

 شد و در سال ۱۹۷۷ با وضع قانون »مبارزه با اقدامات مفسده بر انگیزه«

 یا          به پایان رسید )سازمان بورس آمریکا، ۱۹۷۷(. دوره سوم روی

 قانون         یتمرکز دارد که الزام می داشت که رشکت های سهامی عام

 باید کنرتل داخلی مؤثر مستقر منایند. دوره آخر هم در سال ۱۹۸۷ با انتشار

 گزارش کمیته تردوی آغاز شد که بر اهمیت حسابرسی داخلی در جلوگیری

از گزارشگری متقلبانه تأکید داشت.

 در ساختار این مقاله، ابتدا در جدول ۱ خالصه توسعه حسابرسی داخلی در

 هر یک از این چهار دوره را ازلحاظ پنج بعد حرفه ای گری هال )۱۹۶۸( به

 منایش می گذاشته می شود. رسانجام در این مقاله خالصه ای از رویدادهای

 کلیدی مؤثر بر حسابرسی داخلی از سال ۲۰۰۰ به همراه وضعیت حرفه ای

 جاری حسابرسی داخلی به تصویر کشیده می شود و نهایتاً نتیجه گیری الزم

به عمل می آید:

دوره نخست ۱۹۰۰-۱۹۴۱

)Accountancy(

IIA

IIA
 FCPA۶

FCPA

)IIA(

 طی دوره اول، با تشکیل اولین واحدهای حسابرسی داخلی در رشکت ها،

 این حرفه به عنوان یک رشته و زمینه متامیز ظاهر شد. در طی چهار دهه

کنرتل فعالیت های  که  کردند  سعی  داخلی  حسابرسان  بیستم،  قرن   اول 

دوره این  پایان  در  کنند.  جدا  داخلی  نظارت  فعالیت های  از  را   داخلی 

 ادبیات حسابرسی داخلی رشوع به انعکاس نارضایتی از کنرتل های ضعیف

 و رویکرد بررسی داخلی منودند و پرسش ها و ابهامات مداومی در رابطه

 با گزارشگری و وضعیت سازمان ایجاد شد. اولین جلسه انجمن حسابرسان

تدوین برای  بود.      زمانی  دوره  این  پایان   ،۱۹۴۱ دسامرب   ۹ در   داخلی 

نسبت عمومی  آگاهی  افزایش  و  اطالعات  اشرتاک  ارتقای   استانداردها، 

بود.      همچنین یک ایجادشده   به نقش و عملکرد حسابرسی داخلی، 

 نرشیه را راه اندازی کرد که مسیری را برای اجتامعی کردن فراهم می منود.

با توسعه رشکت های  ارتباطات شخصی بین مدیر و سایر سطوح سازمان، 

 مدرن در دهه های اولیه قرن بیستم از بین رفت. رشکت ها بزرگ تر شدند و

 ازلحاظ جغرافیایی هم پراکنده تر شدند که این مستلزم ابزار جدیدی برای

 کنرتل داخلی بود. نگرانی های اصلی مدیریت شامل قابلیت اتکای اطالعات

رکود وقتی که  بود.  عملیاتی  اطالعات  و  فرایند  مؤثر  تحلیل  و   حسابداری 

 بزرگ منجر به کاهش زیاد حاشیه سود رشکت ها شد، مدیریت مبتنی بر

 خرد و حفاظت از دارایی ها اهمیت بیشرتی یافت. مقررات بیشرت ناشی از

 تحول مالی رکود بزرگ )قوانین ۱۹۳۳ و ۱۹۳۴ بورس اوراق بهادار، قوانین

را تقاضاهای جدیدی  راه آهن و خدمات عمومی(  بانکی،   درآمد، مقررات 

از و حفاظت  )پیروی(  انطباق  از  اطمینان  به منظور  مدیریت  کنرتل   برای 

زمان، این  در  کرد.  ایجاد  نظارتی  ناعادالنه  اقدامات  مقابل  در   دارایی ها 

 جایگاه حسابرسی مستقل، بر اساس یک مدل رایج در انگلستان، به خوبی

 نهادینه شده بود. اولین شامره مجله حسابداری                     در سال

 ۱۹۰۵ منترش شد و اولین مقاله آن )اسرتت، ۱۹۰۵( در رابطه با نیاز حرفه

 برای به رسمیت شناخنت قانونی و ارتقای آموزش های حرفه ای برای کسب

 دانش فنی بود که فرض بر آن بود که با گذراندن آزمون ورودی )کنکور(

۵۳… دوماهنامه حسابرسان داخلی…
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)CPA(حسابداران رسمی          حاصل می آید. در مقابل به رسمیت شناخنت حسابرسی داخلی به عنوان یک نقش 

 خاص و متامیز تا حدودی کندتر به نظر می رسید. تا سال ۱۹۱۶ مدیران اجرایی رشوع به رسمیت بخشیدن به

تا ۱۹۴۱ از سال ۱۹۱۶  )برینک، ۱۹۴۱(.  به عملیات کارآمد، منودند  برای کمک و دستیابی   حسابرسی داخلی 

 واحدهای حسابرسی داخلی بیشرتی تشکیل شد و فعالیت های پراکنده قبلی متمرکز شدند که این ها در جهت

کامل کردن گام ساختاری اول ویلنسکی )۱۹۶۴( در حرفه  گرایی بود.

 نظرسنجی برینک در سال ۱۹۳۷ که از بزرگ ترین رشکت های صنعتی و از ۱۱۹ مشارکت کننده صورت گرفت

 نشان می داد که ۵۷ رشکت، دپارمتان حسابرسی داخلی جداگانه دارند. ۳۴ تا از این رشکت ها گزارش دادند که

 واحد حسابرسی داخلی خود را از ۱۹۰۰ تا ۱۹۳۷ مستقر منوده بودند. برینک )۱۹۴۱( همچنین بر اساس نتایج

 نظرسنجی از ۲۸۵ رشکت توسط انجمن ملی حسابداران صنعتی               گزارش داد که ۱۰۱ رشکت از آن ها

آن ها داخلی  حسابرسی  واحدهای  که  منی رسید  نظر  به  هرچند  بودند  رسمی  داخلی  حسابرسی  واحد   دارای 

متام وقت باشند.

 توسعه حسابرسی داخلی به عنوان یک نقش متامیز به میزان زیادی به تغییرات نقش حسابرسی مستقل بستگی

 داشت. وقتی که حجم معامالت صاحبکار نسبتاً کوچک بود و عملکرد حسابداری متمرکز، حسابرسان مستقل

 می توانستند با بررسی اغلب معامالت و یا همه آن ها، اطمینان معقولی در رابطه با صورت های مالی کسب کنند.

 با رشد صاحبکاران، مدیر و حسابرسان مستقل با چالش انجام حسابرسی در مدت زمان و تحمل هزینه معقول

 مواجه شدند؛ بنابراین ازآنجاکه حسابرسان مستقل کمک کمرتی به مدیریت می کردند و بیشرت به رسمایه گذاران

برون سازمانی اطمینان دهی می کردند، جایگاه و موقعیتی برای حسابرسی داخلی ایجاد شد )جدول ۱(.

)NACA(۷
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۲۰۰۰-۱۹۸۷ ۱۹۸۷-۱۹۷۷ ۱۹۷۷-۱۹۴۱ ۱۹۴۱-۱۹۰۰ دوره

 گزارش کمیته تردوی در سال

 ۱۹۸۷ منترش شد با تأکید بر

داخلی حسابرسی   اهمیت 

گزارشگری از  جلوگیری   در 

مالی متقلبانه

 وضع قانون          که مستلزم

مؤثر داخلی  کنرتل   استقرار 

.بود

حسابرسان انجمن   تشکیل 

    داخلی

حسابرسی واحدهای   اولین 

ایجاد سازمان ها  در   داخلی 

شد. تعریف توسعه تاریخی

برای راهی  یافنت  بر   تأکید 

رشکت ها ارزش   افزایش 

تهدیدهای به  پاسخ   در 

نقش گسرتش   برون سپاری. 

برای داخلی   حسابرسان 

راهربی و  ریسک   مدیریت 

رشکتی

اطمینان اهمیت           

را داخلی  کنرتل های   بخشی 

 ارتقا داد. دوگانگی نقش های

 درک شده. متایل به عضویت

ایجاد و  مدیریت  تیم   در 

حسابرسی طریق  از   ارزش 

ایفای همچنین  و   عملیاتی 

نقش بررسی تقلب مدیریت

تیم از  عضوی  به   متایل 

روی تأکید  بودن،   مدیریت 

 توانایی ایجاد ارزش افزوده از

عملیاتی، حسابرسی   طریق 

 تأکید کمرت بر بررسی سوابق

دفرتی

و پذیرفته شده   تعریف 

حسابرسی نقش  از   واضحی 

نداشت. وجود   داخلی 

عمدتاً داخلی   حسابرسی 

 وظیفه ای متمرکز بر بررسی

حسابداری سوابق   صحت 

داشت.

به )باور  پنداری   خویشنت 

اهمیت کار(

نقش شناخنت  رسمیت   به 

داخلی حسابرسی   واحد 

و کننده  جلوگیری   به عنوان 

حذف تقلب.  کننده   کشف 

رفتار آیین  از   وفاداری 

الزامی هرچند  ای،   حرفه 

برون سازمانی گزارشگری   به 

تقلب وجود نداشت.

زمینه در  بحث ها   رشوع 

در داخلی  حسابرسی   نقش 

برای مدیریت  بر   نظارت 

هیئت  مدیره یا سهامداران

گرفنت نظر  در   عدم 

به عنوان داخلی   حسابرسی 

ارائه وظیفه  که   نقشی 

داشته مدیریت  به   خدمات 

باشد.

گرفنت نظر  در   عدم 

به عنوان داخلی   حسابرسی 

ارائه وظیفه  که   نقشی 

داشته مدیریت  به   خدمات 

باشد.
تعهد به عموم

استقالل فزاینده ای،   به طور 

خط ایجاد  طریق  از   نسبی 

 گزارشگری به هیئت مدیره یا

 کمیته حسابرسی کسب شده

است.

استقالل اینکه   تشخیص 

گزارش با  می تواند   بیشرت 

کمیته یا  هیئت مدیره   به 

شود. کسب   حسابرسی 

این پیاده سازی   بااین حال 

گسرتده هنوز   موضوع 

نیست.

ارشد مدیریت  به   گزارش 

سازمان

از استقاللی  هیچ   اساساً 

نداشت. وجود   مدیریت 

گزارشگری خط   معموالً 

به داخلی  حسابرسی   واحد 

مدیر مالی )کنرتلر( بود.

استقالل )اختیار(

حرفه آموزش   الزامات 

برای مستمر          ای 

گواهینامه. تائید  و   حفظ 

حسابرسی  استانداردهای 

همچنان بیشرتی   داخلی 

منترش گردید.

مع جا ی ها د ر ا ند ستا  ا

منترش داخلی   حسابرسی 

شد.

مسئولیت ها بیانیه    ایجاد 

رفتار آیین  و   )۱۹۴۴( 

توسط  )۱۹۶۸( ای    حرفه 

          گواهینامه حسابرسان

وجود به   ۱۹۷۳ در   داخلی 

آمد.

خود فرایندهای   فقدان 

انضباطی

خود انضباطی

 بین سال های ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۰

 عضویت در       بیش از دو

 برابر شد. عضویت بین املللی

افزایش یافت.

 بین سال های ۱۹۲۷ تا ۱۹۸۷

برابر دو  در        عضویت 

شد.

حرکت نشانگر   ایجاد  

اگرچه بود  ارتباط   به سوی 

حسابرسان درصد   ۱۰  تنها 

 داخلی در سال ۱۹۷۴ عضو

این انجمن بودند.

رسمی ارتباطات   هیچ گونه 

وجود نداشت.

ارتباطات حرفه ای

)IIA(

جدول ۱. توسعه و تکامل حسابرسی داخلی بر اساس پنج بعد حرفه ای گری هال )۱۹۶۸(

FCPA

FCPA

IIA

)CPE(۸ 

IIA

IIA

IIA
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ماهیت کار۹:

 وظایف اولیه حسابرسان داخلی )هامن طور که در مورد حسابرسان مستقل

از جلوگیری  و  حسابداری  سوابق  صحت  بررسی  شامل  بود(  صادق   نیز 

 تقلب و اشتباه بود. برای مثال پورتر و فیسک )۱۹۲۴( حسابرسی داخلی

کردند معرفی  گونه  پلیس  نقش  یک  به عنوان   را 

از تقلب و رسقت است.  که هدف آن جلوگیری 

مقابل در  محافظت  برای  داخلی   حسابرسی 

منفعت کسب  برای  دستکاری  و   خطاها 

را مستقر  داخلی  بررسی  یک   شخصی، 

 فراهم آورد. دیکسی )۱۹۰۲( اشاره کرد

داخلی۱۰« »بررسی  سیستم  یک   که 

به نیاز  است  ممکن   مناسب 

 حسابرسی جزئی را رفع کرده و

اشتباهات فوری  اصالح   امکان 

 را فراهم آورد. حسابرسی داخلی

معرفی حسابرسی  به عنوان  را   خود 

 می کند اما نوعی از حسابرسی است که

 در سازمان و توسط کارکنان خود آن انجام

وضعیت بنابراین  )برینک،۱۹۴۱(؛   می شود 

اصلی از مشخصه های  یکی   اشتغال حسابرس 

 و متامیزکننده آن بود. حسابرس داخلی به عنوان

 یک کارمند مستقیم سازمان تحت هدایت و کنرتل

 مدیریت آن سازمان بود )برینک ۱۹۴۱(. جدای از وضعیت اشتغال، سایر

آموزش، و  روش شناسی  مثل  داخلی،  حسابرسی  متامیزکننده   ویژگی های 

 اهمیت کمرتی داشتند و در ابتدا این گونه متایزات محسوس تلقی منی شد

)برینک ۱۹۴۱(.

جدید نقش  این  با  رابطه  در  که  کسانی  و  داخلی  حسابرسان   اوایل، 

 می نوشتند تالش کردند که وظیفه حسابداری انجام فعالیت های کنرتلی را

برای مثال  از نظارت حسابرسی داخلی روی کنرتل های داخلی جدا کنند. 

 ترونت )۱۹۳۷، ص ۱۲( بیان داشت که سه روش برای تائید صحت سوابق

وجود دارد:

۱-سیستم کنرتل داخلی شامل بررسی کار هر یک از کارمندان توسط کارمند  

مستقل دیگر است؛

داخلی حسابرسی  کارمند  یک  توسط  تفصیلی  و  دقیق  ۲-حسابرسی   

 جداگانه، پاسخگو به مدیران یا یک مسئول مستقل از بخش های مدیریت

مالی، خزانه داری و دفرتداری است و؛

۳-بررسی و آزمون توسط حسابداران رسمی

داخلی حسابرسان  که  داشت  وجود  انتظارات  یکرسی  مدیریت،  سوی   از 

 باید فعالیت های کنرتلی را انجام دهند. درحالی که بخش های دیگر سازمان

فعالیت از  مستقل  باید  نوپا  داخلی  حسابرسی  واحد  که  کردند   احساس 

 اجرایی باقی مباند )برینک، ۱۹۴۱(. از دیدگاه کانینگهام )۱۹۴۸( حسابرسی

 داخلی به عنوان حرفه مدرن، با ایجاد        در سال ۱۹۴۱ آغاز شد. پیش از

 آن هیچ تعریف پذیرفته شده و واضحی از حسابرسان داخلی به عنوان یک

 حرفه مجزا وجود نداشت و درنتیجه هیچ معیاری هم برای ارزیابی اثربخشی

 آن وجود نداشت. وی حسابرسی قبل از سال ۱۹۴۱ را به عنوان »کار اداری

 روتین« توصیف می کرد که عمدتاً یک فعالیت پلیس گونه است و محدود

 به بررسی حساب ها و داده های مربوط و عمدتاً به دنبال کشف تقلب است

 )کانینگهام، ۱۹۴۸(. با تشکیل انجمن حسابرسان داخلی، حسابرسان راهی

 برای به اشرتاک گذاشنت دانسته هایشان از روش ها، وظایف و مسئولیت ها

،۱۹۴۸( کانینگهام  کردند.  اهداف گروه کسب  از  و درک مشرتکی   داشتند 

 ص ۱۶( این حرفه را به صورت فراگیر به تصویر می کشد  و بیان می کند:

وظایف باید  همه  می شود...  قضاوت  استانداردهایش  توسط  حرفه   »یک 

استانداردهای مقرر با  انجام دهند و مسئولیت هایشان را مطابق  را   خود 

ایفا منایند«.

است ممکن   ، روسای       نخستین  از  یکی  به عنوان   )۱۹۶۸(  کانینگهام 

 مترکز بیش ازحدی روی اهمیت ایجاد رسمی یک سازمان حرفه ای در تکامل

 حسابرسی داخلی داشته باشد اما توصیف او از دیدگاه های اولیه سازمان،

تقابل جالبی را با »خویشنت پنداری بعدی حرفه از خود« ارائه می مناید.
 درک از خود )خویشنت پنداری(۱۱

 در این دوره، درک از حسابرسی داخلی رشوع به حرکت از انجام بررسی

 داخلی کرد. استمپف )۱۹۳۶( اشاره کرد که حسابرسان داخلی نقش مهم در

 تهیه اطالعات قابل اعتامد برای حذف اتالف، ایجاد رصفه اقتصادی و تعیین

 استانداردهای عملکرد دارد. برینک )۱۹۴۱( واحد حسابرسی داخلی را به

 واحدهای منفعل تقسیم کرد همچون کنرتل مکانیکی و فعالیت های پویا

 که شامل تجزیه وتحلیل سازنده و ارزیابی عملیات است. فعالیت های پویا

 به نظر می رسد بیشرت مشابه خدمات مشاوره ای است. »ارزیابی فرایندها

و تعدیالت  به عنوان  احتامالت  و  عملیات  در  هم  به  مرتبط  روش های   و 

 اقدامات اصالحی« )برینک ۱۹۴۱(. کانینگهام )۱۹۴۸( اشاره کرد که مفهوم

 اولیه از حسابرسی داخلی، یک نقش پلیس گونه بود اما پس ازآن به ارزیابی

در یافت.  ارتقا  عملیاتی،  فعالیت  و  روتین  اداری  کار  مدیریت،   عملکرد 

 این زمان توسعه ساختاری اضافی در زمینه نیازهای آموزشی رسمی دیده

 می شود. برینک )۱۹۴۱( گزارش داد که آموزش کسب  وکار در سطح کالج

 برای حسابرسان داخلی که نیازمند مهارت های ارتباطی، تحلیلی و بررسی و

کاوش هستند، در این زمان رضوری است.
 استقالل و ارائه خدمات به جامعه۱۲

 یکی از مسائل اولیه در زمینه حسابرسی داخلی چگونگی وفق دادن جایگاه

 سازمانی شان با تبدیل شدن به یک حرفه شناخته شده بود. اگر معیار مناسب

که بود  مستقل  حسابرس  داخلی،  حسابرسی  سنجش  و  اندازه گیری   برای 

 موقعیت قانونی داشت و به عنوان یک فرد مستقل با صاحبکاران برخورد

 می کرد، آنگاه حسابرسی داخلی همیشه در وضعیت سقوط قرار می گرفت.

برینک هستند.  قابل دسرتسی  نظر  به  استقالل  عنارص  برخی   بااین حال 

 )۱۹۴۱( اشاره کرد که فعالیت های حسابرسان داخلی هنگامی مؤثر هستند

IIA

IIA
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 که به عنوان یک واحد جداگانه ساماندهی شوند و جایگاه سازمانی مناسب

باید که  است  عملیاتی  از  استقالل  شامل  مناسب  جایگاه  باشند.   داشته 

 بررسی شود. خط گزارشگری رئیس حسابرسی داخلی          به عنوان عنرص

 مهمی از استقالل در نظر گرفته شد. گزارشگری مستقیم به هیئت  مدیره به 

 عنوان یک گزینه رد شد چراکه برای ارائه خدمات مؤثر همواره الزم است

 که حسابرسی داخلی تحت هدایت و کنرتل مدیریت باشد. بدین معنا که

 حسابرسی داخلی به عنوان حفاظت از مدیریت و برآوردن نیازهای او است

نه اینکه به عنوان نقش مقابل مدیریت باشد )برینک، ۱۹۴۱(.

 برینک )۱۹۴۱( همچنین اشاره کرد که اجتناب ناپذیر است که کار حسابرسان

 داخلی باید مستلزم تائید اضافی قبل از پذیرش توسط افراد برون سازمانی

مدیریت توسط  اعطاشده  سازمانی  جایگاه  توسط  کافی  استقالل   باشد. 

تأمین آزادانه می کند،  به عمل  را تشویق   و نگرش مدیریتی که حسابرس 

اجتناب ناپذیری بی میلی به طور  برینک )۱۹۴۱( تصدیق منود که   می شود. 

 برای انتقاد از عملیات رشکت خصوصاً در رده های باال می تواند وجود داشته

در دارد.  مدیریت  از  استقالل کمی  داخلی  منظر، حسابرس  این  از   باشد. 

پیرامون  ۱۹۳۷ سال  در   )۱۹۴۱( برینک  توسط  گرفته   پیامیش های صورت 

 خطوط گزارشگری واحدهای حسابرسی داخلی، ۵۷ پاسخ دهنده مشارکت

از آن ها به مدیرمالی )کنرتلر( گزارش می دادند؛ تنها نیمی   داشتند. تقریباً 

 ۴ نفر به مدیرعامل گزارش می دادند و هیچ کدام از آن ها به هیئت  مدیره

گزارش منی دادند.
 ارتباطات حرفه ای۱۳

 اولین نشست        در تاریخ ۹ دسامرب ۱۹۴۱ برگزار شد. انگیزه تشکیل آن

 نشأت گرفته از جان تورستون، رئیس حسابرسی رشکت آب و برق آمریکای

 شاملی بود. رابرت میلن رئیس حسابرسی رشکت مهندسی کلمبیا، ویکتور

 برینک و برخی دیگر نیز به او پیوستند. هامن طور که برینک )۱۹۷۷( در

 تاریخچه اش از سال های اولیه تشکیل        اشاره می کند، زمان سازمان دهی

  نتیجه دو اتفاق مهم بود: اول، تصدی جان تورستون در پست مزبور

 و تالش او برای به رسمیت شناخته شدن بیشرت واحدهای حسابرسی داخلی

نظارت تحت  صنعتی  سازمان های  در  منحرصبه فرد  نقش  یک   به عنوان 

 وی بود. او فوراً متوجه شد که به رسمیت شناخته شدن وسیع در صنایع

 مختلف باید از طریق به وجود آمدن یک تشکل حرفه ای حاصل شود. در

 هامن زمان برینک که حسابرس داخلی رشکت              بود برای دکرتی

 به دانشگاه کلمبیا بازگشت و رساله خود را در زمینه نحوه عمل حسابرسی

 داخلی به نگارش درآورد که در سال ۱۹۴۱ تبدیل به کتاب شد. تورستون و

 برینک یکدیگر را مالقات کردند و تصمیم گرفتند که یک سازمان حرفه ای

به اولیه تشویق  این گروه   برای حسابرسان داخلی تشکیل دهند. اهداف 

یک ایجاد  و  آن  زمینه  در  اطالعات  افزایش  و  داخلی  حسابرسی   مطالعه 

)۱۹۴۱ داخلی،  حسابرسان  )انجمن  بود  مرتبط  دانش  از  اطالعاتی   پایگاه 

به طوری که:

 پرورش، ترویج و انتشار دانش و اطالعات مربوط به حسابرسی داخلی و«

 موضوعات مرتبط به آن، ایجاد و حفظ استانداردهای مربوط به یکپارچگی

)CAE(

در اطالعات  ارائه  داخلی،  حسابرسان  شخصیت  و  درستکاری  )صداقت(،   

 رابطه با حسابرسی داخلی و روش های آن به اعضایش و سایر افراد ذینفع  و

 به عموم مردم، انتشار مقاالت در رابطه با حسابرسی داخلی و روش های آن

 ایجاد و حفظ کتابخانه، اتاق مطالعه، محل گرد هم آیی و تاالر گردهامیی

 اجتامعی برای استفاده اعضا. ترویج تعامل اجتامعی میان اعضا و انجام هر

کاری که در پیشربد هر یک از این اهداف مندرج قانونی مناسب است.«

 دومین دوره زمانی از زمان اولین جلسه        در شهر نیویورک در سال

 ۱۹۴۱ تا قانون            در سال ۱۹۷۷ است. طی این سال ها استانداردسازی

با این  که  داشت  وجود  داخلی  حسابرسی  فرایند  در  بیشرتی  رسمیت   و 

 افزایش نگرانی در رابطه با ارزش افزوده ایجادشده توسط حسابرسی داخلی

اتفاق در        قابل توجهی  ساختاری  توسعه  زمان  این  در  بود.   همراه 

و حرفه ای  رفتار  آیین  تصویب  سازمان،  اندازه  افزایش  شامل:  که   افتاد 

 رشوع به بررسی الزامات اعطای گواهینامه رسمی بود. سال های ۱۹۴۱ تا

اعضای تعداد  افزایش  و  داخلی  حسابرسان  افزایش  حرفه،  رشد  با   ۱۹۷۷ 

 انجمن، همراه بود. برینک و کاشین )۱۹۵۸( به نیاز روزافزون به حسابرسی

و یافت  افزایش  مترکززدایی  و  جغرافیایی  پراکندگی  کردند.  اشاره   داخلی 

به  افزایش تعداد تحصیل ها )ترکیب های تجاری( منجر به مسائل مربوط 

واحدهای حسابرسی داشنت  اهمیت  بر  این موضوعات   یکپارچه سازی شد 

 داخلی می افزودند. ظهور کامپیوتر، ماهیت کار حسابرسی داخلی را تغییر

 داد و افزایش فعالیت های اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم منجر به رقابت

 بیشرت در کل اقتصاد شد. همچنین یک تغییر قابل توجه در روش حسابرسی

 داخلی به وجود آورد که در ژورنال مربوط به حرفه عرضه شد. حسابرسان

 داخلی به دنبال راه های اضافی برای خلق ارزش بودند که هویت حرفه ای

 خود که به هویت حسابرسان مستقل گره خورده بود را جدا سازند. آن ها

 ارزش کار خود، به رسمیت شناخته شدن عمومی آن و موقعیت آن را مورد

به حسابرس مالی و کمک  کنرتل های  بررسی  آیا  اینکه  و  قراردادند   سؤال 

به بحث ها  این  بیشرت  یابد؟  ادامه  اصلی  مترکز  یک  به عنوان  باید   مستقل 

 دنبال یافنت مترکز مدیریتی بیشرت و ایجاد ارزش افزوده بود که منحرصبه فرد

اما مناید؛  ارائه  جداگانه  حرفه  یک  به عنوان  را  داخلی  حسابرسی  و   باشد 

 نادیده گرفنت نقش کمکی آنان به حسابرس مستقل سخت بود و گرایش های

 جدید مدیریتی به وجود آمده بود که منجر به بروز پرسش های جدی در

زمینه خطوط گزارشگری و استقالل شده بود.

ماهیت کار

 در پیامیش اسپایرس )۱۹۴۹( از هشت رشکت بزرگ، مشارکت کنندگان اظهار

 داشتند که حوزه حسابرسی داخلی گسرتده تر از مرزهای مالی و حسابداری

 سنتی است. این حوزه را شامل شیوه های تجاری، کنرتل های ضایعات

دوره دوم ۱۹۴۱-۱۹۷۷
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و دستمزد  و  حقوق  مشوق های  )ارزش گذاری(،  قیمت گذاری  مازاد،   و 

تبلیغات، می دانستند.

را بیشرتی  زمان  داخلی  حسابرسی  کارکنان  که  کرد  اشاره   )۱۹۵۱(  کیالگ 

 در ارزیابی عملیات نسبت به گذشته رصف می کردند. نظرسنجی       در

همچون داخلی  حسابرسان  مسئولیت های  که  می دهد  نشان   ۱۹۵۷  سال 

 تهیه صورت مغایرت های بانکی و کنرتل های قبل از انجام خرج کاهش یافته

 است. این ها وظایفی بودند که باید به عنوان بخشی از سیستم کنرتل داخلی

 در نظر گرفته می شدند. برینک و کاشین )۱۹۵۸( همچنین بیان کردند که

 این وظایف بخشی از »بررسی داخلی« است نه یک بخش قانونی از وظایف

 حسابرسی داخلی. کتاب برینک و کاشین )۱۹۵۸( با توضیح رشد اهمیت

 حسابرسی داخلی به دلیل افزایش اندازه، مترکززدایی و پراکندگی جغرافیایی

سازمان های و  دولت ها  برای  را  داخلی  حسابرسی  سودمندی   رشکت ها، 

 غیرانتفاعی برای اولین بار گسرتش داد. عالوه بر این، افزایش رویکرد رشد

را جدیدی  چالش های  تجاری(،  )ترکیب های  تحصیل  طریق  از   رشکت ها 

حوزه ها این  در  می توانستند  داخلی  حسابرسی  واحدهای  که  کرد   ایجاد 

توجه نشان دهنده  همچنین  )ادبیات(  متون  تغییرات  باشند.   کمک کننده 

 بیشرت به سازمان دهی حسابرسی داخلی و ایجاد فرایندهای استانداردسازی،

 اسناد و مدارک کار، رهنمود ها و فرمهای گزارشگری بود. در پایان این دوره

 حسابرسی داخلی بیشرت در فعالیت های غیرمالی و غیر

حسابداری درگیر بود.

۵۳ از  درصد   ۸۳ که  داد  گزارش   چوی     

عملیاتی حسابرسی  از  نوعی   مشارکت کنندگان 

 را انجام می دادند، اگرچه تنها نیمی از آن ها

دادند. انجام  را  کار  این  سال   ۴ از   بیش 

 تقریباً ۱۴ درصد از آنان بیش از ۸۰ درصد

عملیاتی حسابرسی  به  را  خود   زمان 

درصد  ۳۰ و  بودند  داده   اختصاص 

درصد  ۸۰-۶۱  مشارکت کنندگان 

 زمان خود را به این کار اختصاص داده

 بودند. تنها ۱۴ درصد، کمرت از ۲۰ درصد از

 بودجه زمانی خود را به حسابرسی عملیاتی

حسابرسی مزایای  بودند.  داده   اختصاص 

 عملیاتی از نگاه آنان نیز بدین صورت برشمرده

 شده بود: کمک به حسابرسان داخلی برای محسوب

درصد(،  ۲۷( مدیریت  از  بخشی  به عنوان   شدن 

 رصفه جویی در هزینه برای مدیریت )۳۵ درصد( و ارائه

و انجام کار پر چالش توسط آن ها )۲۷ درصد(.

درک از خود )خویشنت پنداری(

نقش بهرت  سازمان دهی  چگونگی  زمینه  در  پرسش هایی   ،۱۹۴۰ دهه   در 

از یکی  داخلی  حسابرسی   ،۱۹۴۱ از  قبل  شد.  مطرح  داخلی،   حسابرسی 

عنارص موجود در رشکت های دارای مدیریت خوب محسوب می شد. با

بیانیه اولین  ایجاد  و  داخلی  حسابرسی  کتاب  اولین  انتشار   ،  ایجاد     

موارد به  را  خود  کار  داخلی  حسابرسان   ،۱۹۴۷ سال  در   مسئولیت ها 

 منحرصبه فردی به عنوان یک فرایند ارزیابی درونی تعریف کردند که هم

ارتباط در  عملیاتی  ماهیت  به  مربوط  مسائل  با  و هم  مالی  مدیریت   با 

به راحتی داخلی(  )حسابرسان  ما  بیشرت   )۱۹۴۹( اسپایرس  گفته  طبق   بود. 

 می پذیریم که حسابرسی داخلی یک هرن است نه یک علم. هرنی که شامل

)۱۹۴۱( برینک  بحث  است.  قضاوت  و  مهارت ها  دانش،  روشمند   کاربرد 

به داخلی  حسابرسان  سوی  از  بیشرتی  توجه  منعکس کننده   به طورکلی 

 سازمان دهی مناسب واحد حسابرسی داخلی و ایجاد رویه های استاندارد،

داخلی حسابرسان  بود.  گزارشگری  و  رهنمودها  و  کاری  مدارک  و   اسناد 

 به طور فزاینده ای خود را درگیر فرایند بررسی روشمند با رویه های رسمی

در تنوع گسرتده  یافتند. علی رغم  یافته هایشان  گزارشگری  و   مستندسازی 

نظامنامه بار  اولین  برای   )۱۹۴۱( برینک  داخلی،  حسابرسی  عمل   شیوه 

 )دستورالعمل( فرایند حسابرسی داخلی را مطرح کرد. برخی از حسابرسان

و محکم  و  سفت وسخت  بیش ازحد  نظامنامه  که  بودند  معتقد   داخلی 

 محدودکننده است و اثربخشی عملکرد را مختل می مناید. برخی دیگر، از

 توانایی نظامنامه برای کمک به اطمینان دادن از تکمیل فرایندهای الزم،

 حامیت کردند. دهه ۱۹۵۰ آغاز دو موضوع تکراری در سخرنانی های حرفه ای

 بود. اول، مقاالت حسابرسی داخلی به طور دوره ای به این سؤال پرداختند

 که آیا حسابرسی داخلی یک حرفه است یا نه؟ و پرسش های مربوط به

 استقالل حسابرسان داخلی. موضوع دوم در رابطه با اذعان به این موضوع

 بود که مسئله استقالل به نظر منی رسید که به راحتی قابل حل باشد. برخی

 از مشارکت کنندگان سعی کردند نقش متفاوتی برای حسابرسان داخلی در

 نظر بگیرند که به آن ها این اجازه را بدهد که به عنوان یک نقش فرعی و

 دستیار حسابرس مستقل نباشند. احساس می شد که این نقش ناخوشایند

 است زیرا حسابرس داخلی به علت عدم استقالل خود منی توانست جایگاهی

 همچون حسابرس مستقل به دست آورد. کار حسابرسی داخلی در حوزه

 صورت های مالی هرگز منی تواند متکی بر خود باشد و همیشه در معرض

 تائید و ارزیابی توسط حسابرس مستقل قرار دارد. الزامات قانونی مرتبط با

 حسابرسان مستقل همواره برنامه حسابرسی را هدایت کرده و مکانیزم ها

ایجاد به  نیاز  می کرد.  تعیین  را  دو  آن  میان  همکاری  مناسب  سطوح   و 

 حسابرسی داخلی به عنوان یک حرفه تکامل یافته و کامل به خودی خود به

برای راه  پیدا شود. ساده ترین  باید  نقش جدید  که یک  است  این   معنای 

 به دست آوردن یک نقش جدید، توسعه حوزه حسابرسی داخلی فراتر از

 حسابداری سنتی بود. با حفظ ابزارهای اصلی حسابرسی داخلی برای کنرتل

 و ارزیابی و نظارت بر فرایندها اما استفاده از این ابزارها برای ارائه خدمات

 به مدیریت و کمک به آن دررسیدن به اهدافش بود. جایگاه حسابرسی

 داخلی به دلیل آنکه به عنوان بخشی از تیم مدیریت تلقی می گردید، ارتقا

 یافته بود. یک تضاد ذاتی ایجاد شد، زیرا این تلقی شدن به عنوان بخشی از

 گروه )تیم( مدیریت و به رسمیت شناخته شدن آن از طرف گروه مدیریت،

  به طور محتملی واقع بینی )بی طرفی( آن را کاهش می داد. به رسمیت
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واقع بینی محتملی  به طور  مدیریت،  گروه  طرف  از  آن  شدن   شناخته 

 )بی طرفی( آن را کاهش می داد. به رسمیت شناخته شدن حسابرسان داخلی

آن ها کار  بر  اتکا  برای  مستقل  توانایی حسابرسان  مدیریت،  گروه   توسط 

به تعهد  و  استقالل  بودن همچون  حرفه ای  از  عنارصی  و  کرد  محدود   را 

 منافع عمومی را با سؤال و ابهام مواجه کرد. این مسئله که آیا حسابرسی

 داخلی محدود به نقش کمک کننده است یا می تواند فراتر از آن باشد؟ به

هال که  بود. هامن طور  گشته  بدل  )الینحل(  دشوار  حرفه ای  مسئله   یک 

سازمان اهداف  توسط  داخلی  حسابرسی  هدف  بود،  اشاره کرده   )۱۹۶۸( 

به رصفه عالقه مند  اول  درجه  در  سازمان ها  از  بسیاری  و  می شود   محدود 

به کمک  و  همکاری  که  بودند  معتقد  ازاین رو  بودند.  هزینه  در   جویی 

 حسابرس مستقل از طرف حسابرسان داخلی می تواند هزینه های حسابرسی

 مستقل را کاهش دهد به همین خاطر بود که به حسابرسی داخلی توجه

بیشرتی منودند.

نقش انعکاس  برای  را  بیشرتی  متایل  زمان  این  از  حرفه ای   رهنمودهای 

بیانیه مسئولیت ها      ، حوزه  گسرتده تر حسابرسی داخلی نشان دادند. 

که کرد  اذعان  ولی  کرد  محدود  مالی  مدیریت  به  را  داخلی   حسابرسی 

نیز عملیاتی  ماهیت  با  با مسائل  است  داخلی همچنین ممکن   حسابرس 

به خدمات  ارائه  به  اشاره  برای  بیانیه  این   ،۱۹۵۷ سال  تا  باشد.   مرتبط 

مدیریتی کنرتل  یک  به عنوان  را  داخلی  حسابرسی  و  شد  اصالح   مدیریت 

متامیل کرد. بدین ترتیب حسابرسی داخلی به این صورت تعریف  شد:

مستقل ارزیابی  فعالیت  یک  از  است  عبارت  داخلی  »حسابرسی   

عملیات سایر  و  مالی  و  حسابداری  عملیات  بررسی  برای   درون سازمانی 

به عنوان مبنایی برای ارائه خدمات به مدیریت«.

برای  داده ها  تائید  داخلی،  حسابرسی  اولیه  اهداف  استانداردها،   طبق 

 اطمینان دادن به مدیریت در زمینه اعتبار آن، حفاظت از منابع، نظارت بر

 رعایت و بررسی ارزیابی عملیات بود. تجدیدنظر       )۱۹۷۱( حتی بیشرت

در این زمینه حرکت کرد. این تغییرات بدین صورت بود:

 اولین جمله به طورکلی به »عملیات« اشاره کرد نه مثل قبل به حسابداری 

 مالی و سایر عملیات. حوزه تخصصی حسابرس مربوط به داده های مدیریت

 است نه به »حسابداری و سایر داده ها«. حسابرس باید به توصیه های بهبود

 عملکرد توجه کند. بیانیه همچنین مکرراً به ارائه خدمات به مدیریت اشاره

 داشت )۱۹۷۱      (. بسیاری از مشارکت کنندگان از دهه ۱۹۵۰ تا اوایل

 دهه 1970 از به رسمیت شناخته شدن بیشرت از طرف مدیریت طرفداری

 کردند. دنچن و لی )۱۹۵۱( واحد حسابرسی داخلی را به عنوان کمک کننده

 به حسابرس مستقل می دانستند. کنت )۱۹۵۷( و موریسون )۱۹۵۴( به این

انجام دهد؟ باید  داخلی چه کاری  که حسابرس  پرداختند  اساسی   موضوع 

 موریسون )۱۹۵۴( نگرانی ها در رابطه با رسدرگمی اساسی در مورد نقش

 واحد حسابرسی داخلی را مطرح کرد. در تجربه او حسابرسان داخلی در

اساس بر  اگرچه  در عمل دستیاران حسابرسان مستقل هستند  اول   درجه 

متام و  بود  تحلیل گر  یا  ناظر  به عنوان  داخلی  ، حسابرسی   چشم انداز     

حوزه های رضوری کسب وکار را در برمی گرفت.

 کنت )۱۹۵۷، ص ۹( این دیدگاه را که حسابرسی داخلی به عنوان »دنباله روی

 از مراحل حسابرسی مستقل که مختص آن است« را رد کرد. وقتی که حسابرس

 درگیر حسابرسی مدیریت )عملیاتی( می شود، زمینه مختص به خود را دارد

 و در این حالت اهداف و دیدگاه های مدیر و حسابرس یکی خواهد بود.

 کلید اتخاذ دیدگاه مدیریتی همراه با استفاده از تکنیک های شناخته شده

 برای ارائه تجزیه وتحلیل، این است که آیا اهداف مدیریت به طور گسرتده ای

دستیار حسابرس نقش  از   )۱۹۵۷( کنت  بااین حال  خیر.  یا   تحقق یافته اند 

حسابرسی پوشش  از  محدوده ای  که  داشت  اظهار  او  نکرد   مالی حامیت 

 وجود دارد که در آن حسابرسی داخلی در کنار حسابرسی مستقل حرکت

 می کند و هر کمک ممکن را هم به او ارائه می دهد. درحالی که حسابرس

 داخلی در برخی زمینه ها روی قابلیت اتکای اطالعات مالی تأثیر می گذارد

 اما این کار به عنوان کمک به حسابرس مستقل نیست بلکه بخشی از ارائه

که اینجاست  جالب  است.  مدیریت  به   خدمت 

 وقتی کنت )۱۹۵۷( به استقالل حسابرس داخلی

 اشاره می کرد، بیان داشت که حسابرس داخلی،

از نه  است  مستقل«  »حسابرس  از   مستقل 

مستقل حسابرس  به  )نسبت   مدیریت 

 استقالل دارد ولی نسبت به مدیریت،

می رسید نظر  به  ندارد(.   استقالل 

از را  »نخ  می خواهد  کنت   که 

 سوراخ بسیار ریز یک  سوزن رد

ارائه را  منونه ای  او  اما   مناید!«؛ 

نقش های مطابقت  برای  که   داد 

 سنتی با جایگاه کسب شده از طریق

می کند. تالش  مدیریت  با   هامهنگی 

توسط کنت  ایده  این  است   شایان ذکر 

»حسابرسی واژه  مبدع  که   )۱۹۶۵(  داولی 

 عملیاتی« است، نیز تائید شده بود. سیورت و

 فلرش )۱۹۸۲( اظهار داشتند که این واژه محصول

 مشرتک کنت و فردریش مینتس بود. در اواسط دهه

یا عملیاتی  حسابرسی  رویکرد  نشان دهنده  به طورجدی  حرفه  این   ۱۹۶۰ 

مدیریتی بود.

 عنرصی از ترس در نوشته های حرفه ای در رابطه با تأثیر افزایش اتوماسیون

اظهارات طبق  شد.  شده  ظاهر  سازمان  در  داخلی  حسابرسی  جایگاه   در 

 سیگر )۱۹۶۷( نقش های واحد حسابرسی داخلی عمدتاً مرتبط با ارزیابی

 کنرتل های داخلی است و با توجه به فرایندهای خربه الکرتونیکی پردازش

 داده ها۱۴          این نقش می تواند کمرنگ تر شود. چراکه گامن می رفت

مرتفع را  داده ها  اتکای  قابلیت  و  حسابرسی  به  نیاز  سامانه هایی   چنین 

الگنی )۱۹۶۸( ایده حسابرسی داخلی به عنوان دستیار مدیریت را  سازند.

هارمیر کرد.  تأکید  مدیریت  همچون  اندیشیدن  به  نیاز  بر  و  داد   ترویج 

)۱۹۷۱( سه پرسش اساسی و بحث برانگیز را ارائه داد:

IIA
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۱-آیا حسابرسی داخلی به طور کامل باید خود را  

از حسابداری جدا کند؟

۲-آیا حرفه باید نام خود را تغییر دهد؟ 

۳-آیا حسابرسان داخلی باید سعی کنند   

 خودشان را با رشته دیگری مثل مهندسی

صنایع هامهنگ و هم تراز کنند؟

طریق  از  داخلی  حسابرسان   اگر 

 دیدگاه الزامات تاریخی و قانونی

و بخورند  گره  حسابداری   به 

آنگاه سازمان،  نیازهای  به   نه 

تحقق را  خود  اهداف   منی توانند 

،)۱۹۷۱( دیدگاه  هارمیر  از   بخشند. 

۱۹۴۰ دهه  تا  داخلی«  »حسابرس   نام 

می بایست جدید  نام  یک  و  شد   منسوخ 

تیم مدیریت در   جایگاه حرفه ای و عضویت 

را به وضوح نشان دهد.

 چوی )  ۱۹۷۱( حسابرسی داخلی را به عنوان گروهی

 در سازمان در نظر گرفت که به مدیریت برای درک بهرت کسب وکارشان و

 هدایت محیط های چالش برانگیز و پیچیده، کمک می کند. انجام بررسی و

 کنرتل های ساده، تایید و مطابقت دیگر مقرون به رصفه نبودند و حسابرسی

ارزش افزوده ایجاد  مستمر،  بهبود  بر  مترکز  طریق  از  می بایست   داخلی 

 بیشرت می منود. چوی )   ۱۹۷۱( در زمان رقابت شدید اقتصادی و همچنین

 افزایش اتوماسیون و وقتی که حسابرسان داخلی نیاز به رقابت داخلی برای

 منابع داشتند، این موضوع را مدنظر قرار داده بود. چوی )  ۱۹۷۱( جایگاه

 حسابرسی داخلی را به رشد حسابرسی عملیاتی گره زده بود به خاطر اینکه

 ارائه راه حل به مدیریت ارشد، حسابرس داخلی را از یک »تکنسین ساده«

به یک »مشاور حرفه ای عالی« ارتقا می داد.

چه کسی کار را انجام می دهد؟

از ۳۲۲ مشارکت کننده، ۱۸۴  تا سال ۱۹۵۷، نظرسنجی      نشان داد که 

حسابداری تجربه  نیازمند  نفر   ۴۹ بودند.  حسابداری  مدرک  نیازمند   نفر 

 عمومی بودند و ۲۷ مشارکت کننده نیازمند تجربه حسابداری رشکتی بودند.

الزامات قانونی برای استخدام به عنوان حسابرس داخلی  ۵۰ پاسخ دهنده، 

از پیامیش خود  در   )۱۹۴۹( اسپایرس  کاشین، ۱۹۵۸(.  و  )برینک   نداشتند 

بوده متفاوت  بسیار  آن ها  در  استخدام  رشایط  که  کرد  گزارش  رشکت،   ۸ 

 است. برخی رشکت ها از افراد باتجربه در زمینه حسابداری و حسابرسی در

 خارج از رشکت استخدام می کردند که برای آن ها واقع بینی )بی طرفی( و

 تجربه مهم بود. برخی دیگر دانش عملیاتی کسب شده در سایر حوزه های

 عملیاتی داخلی را ترجیح داده بودند. اسپایرس )۱۹۴۹( به  طور رسمی و

آموزشی زمینه  به عنوان  داخلی  حسابرسی  از  استفاده  بار  نخستین   برای 

غیررسمی یا  رسمی  به صورت  اینکه  یعنی  داد  قرار  مدنظر  را   مدیریت 

 کارکنان واحد حسابرسی داخلی به دیگر واحدهای سازمان منتقل می گردند

 و در جایگاه مدیران )ارشد( اجرایی ایفای نقش می منایند. فی الواقع کارکنان

 واحد حسابرسی داخلی به عنوان یکی از منابع تأمین منابع انسانی موردنیاز

پیامدهای از  یکی  متأسفانه  می شود.  نگریسته  عملیاتی  بخش های   در 

بخش های دیگر  مدیران  به عنوان  داخلی  حسابرسان  به کارگیری   احتاملی 

از بین رفنت »رسمیت« و »اعتبار« »واحد حسابرسی داخلی« که  سازمان، 

 خود را به عنوان یک واحد مستقل و حرفه ای )و دارای مجموعه مهارت های

اسپایرس می شد.  می منود،  تلقی  سازمان  در  خود(  به  مختص   تخصصی 

 )۱۹۴۹( با انتشار مقاله ای در این خصوص خاطرنشان کرد که مسئله شغل

و شک  و  جدی  بحث  چرخشی  کارمند  یک  مقابل  در  داخلی   حسابرسی 

بیرون با مزایای گردش در حسابرسی داخلی و  رابطه  را در  زیادی   تردید 
      از آن را ایجاد می کند. کمیته اصول و رویه های حسابرسی داخلی۱۶

 )۱۹۵۱        ( همچنین در سال ۱۹۵۰ یک بررسی از ۲۰۰ مشارکت کننده

 انجام داد که شامل ۸۶ رشکت و ۱.۰۷۰حسابرس داخلی بودند. حسابرسان

 داخلی عمدتاً از رتبه بندی کارمندان حسابداری یا حسابداری عمومی رشکت

 انتخاب می شدند و تقریباً یک سوم آن ها سیاست چرخشی برای کارکنان

به عنوان را  داخلی  حسابرسان  آنان  نصف  و  داشتند  داخلی   حسابرسی 

کارآموزان مدیریتی استخدام می کردند.

استقالل و ارائه خدمات به جامعه

داخلی حسابرسان  نگاه  )از  استقالل  از  کمی  تجزیه وتحلیل  دوره  این   در 

برای تالش  با   )۱۹۴۸( گانینگهام  گرفت.  آن( صورت  به  دستیابی  میزان   و 

 تحلیل انواع حسابرسی داخلی و ارزیابی پتانسیل استقالل در هرکدام به این

مسئله پرداخت. او چهار نوع حسابرسی داخلی را معرفی کرد:

۱-حسابرسی داخلی برای مالکان )مالکیت خصوصی( که در آن حسابرس  

به مالکان سازمان گزارش می دهد.

از باالیی  سطح  به  حسابرس  آن  در  که  مدیریتی  داخلی  ۲-حسابرسی   

مدیریت گزارش می دهد.

۳-حسابرسی داخلی کارمندان که در آن حسابرس داخلی از طریق مدیریت   

الیه های دوم مانند مدیرمالی )کنرتلر( منصوب می شود؛ و

واحد رئیس  به  داخلی  حسابرس  آن  در  که  داخلی  حسابرسی  ۴-واحد   

حسابرسی داخلی گزارش می دهد.

اما نشان دهنده تالش انجام نشد   اگرچه طرح سازمانی گانینگهام )۱۹۴۸( 

 برای شناسایی پیامدهای خطوط گزارشگری مختلف برای استقالل حسابرسی

و مالکیت خصوصی  که حسابرسان  داشت  اظهار   )۱۹۴۸( گانینگهام   بود. 

 مدیریت، استقالل و آزادی عمل بیشرتی در مقایسه با حسابرسان سطوح

 پایین تر نداشتند اگرچه اشاره کرد که حسابرس مدیریت مناینده مدیریت

 اجرایی بود. دیچن و لی )۱۹۵۱( درباره استقالل حسابرس داخلی از دیدگاه

 حسابرسان داخلی و مستقل بحث کردند. از دیدگاه آن ها، ویژگی متقابل

 استقالل برای حسابرسی داخلی حیاتی بود. استقالل مرتبط با موضوع خط

نسبی استقالل  دارای  یا  مستقل  باید  داخلی  و حسابرسی  بود   گزارشگری 

دارای داخلی  حسابرس  توسط  انجام شده  کار  باشد.  حسابداری  واحد   از 

 صالحیت و مستقل می تواند توسط حسابرس مستقل مورداستفاده )اتکا(
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 قرار گیرد. از منظر حسابرسان داخلی، آگاهی از هزینه در هامهنگی کار

 حسابرسی رضوری بوده بنابراین مسئله استقالل در تعیین اینکه چه میزان

هامهنگی امکان پذیر است، حیاتی بود.

 میشل )۱۹۵۶( و موریسون )۱۹۵۴( هم برافزایش سطح سازمانی گزارشگری

 در فضای مدیریت تأکید کردند. موریسون ادعا کرد که حسابرسان داخلی

واقع بینانه نتایج  منی توانند  می دهند؛  گزارش  )کنرتلر(  مدیرمالی  به   که 

 )بی طرفانه( تولید کنند. میشل )۱۹۵۶( بیان کرد که مترکز حسابرسی داخلی

 باید بر استقالل حرفه ای باشد. به نظر می رسید وی انواع خطوط گزارشگری

 به مدیریت را مجاز می داند. در دهه ۱۹۶۰ هم استقالل یک مسئله دشوار

برای آمریکا،  عمومی  محاسبات  دیوان  حسابرس   )۱۹۶۵( کمپفیلد   بود. 

تعریف یک مفهوم از استقالل نیز چنین اظهارنظر منوده است:

»حسابرس داخلی منی تواند به اندازه حسابرس مستقل، مستقل باشد، اما  

 می تواند بدون جدایی کامل از مدیریت، بی طرفی قضایی و واقع بینی یک

فرد حرفه ای را داشته باشد«

کمک جهت  در  را  خود  فعالیت های  باید  داخلی  حسابرس  او  اعتقاد   به 

 مؤثر به اهداف کلی سازمان مدیریت کند. اساساً استقالل موضوع حرفه ای

 گری شخصی فرد بود. درنهایت کمپفیلد )۱۹۶۵( نتیجه گرفت که استقالل

داخلی بودن حسابرسی  در مورد حرفه  است و حتی  افسانه   واقعی، یک 

 هم اظهار تردید داشت. در این خصوص سایر )۱۹۷۳( یک رویکرد شخصی

اتخاذ کرد:

»استقالل کامل همچون خأل کامل، دستنیافتنی است...، هدف حسابرس  

 دستیابی به بیشرتین استقالل عملی است، استقاللی که از او برای دستیابی

به اهدافش حامیت می کند«.

 درحالی که سایر )۱۹۷۳( گزارشگری به هیئت  مدیره را مطلوب می دانست،

 اما این مهم همیشه قابل دستیابی نبود. هامن طور که بعداً به تفضیل بحث

بود: متمرکز  استقالل روی دو عنرص  با  رابطه  در   می شود، رهنمود       

جایگاه ارزیابی.  مورد  فعالیت  در  درگیری  از  جدایی  و  سازمانی   جایگاه 

 سازمانی مناسب طی این دوره، مستلزم آن بود که حسابرسی داخلی برای

رده به  داخلی  یافته های حسابرسی  از  کافی  و حامیت  توجه  از   اطمینان 

برای کافی  به اندازه  رهنمود  این  دهد.  گزارش  ارشد  مدیریت  از   مناسبی 

 انعطاف پذیری در عمل و ادامه بحث در میان حسابرسان داخلی کلی بود.

 شیوه عمل در این دوره تا حد زیای منعکس کننده تأکید بر گزارشگری به

 مدیریت بود. هیچ کدام از هشت رشکت بزرگی که توسط اسپایرس )۱۹۴۹(

 موردبررسی قرارگرفته بودند به سطح باالیی از مدیریت در رشکت گزارش

 منی دادند. در شش مورد به مدیرمالی گزارش می دادند و در دو مورد به

داشتند که خزانه دار توافق  این موضوع   خزانه دار. مشارکت کنندگان روی 

با مسائل حسابداری دارند درحالی که در را   و مدیرمالی بیشرتین آشنایی 

دیدگاه دارای  باید  داخلی  حسابرسی  گزارش های  مخاطبان  لزوم،   صورت 

هیئت مدیره نیز باشند.

 نظرسنجی            در سال ۱۹۵۱ نشان داد که گزارشگری حسابرسی داخلی

 عمدتاً به مدیرمالی، خزانه دار، معاون رئیس مالی و مدیرعامل بوده است.

 تنها یک مشارکت کننده به هیئت  مدیره گزارش می داد. از طرفی ۸۰ درصد

 از مشارکت کنندگان به طور عمده روی اجرای یک برنامه قوی کنرتل داخلی

مترکز داشتند.

 در نظرسنجی       در سال ۱۹۵۷ نتیجه گیری شده بود که گزارشگری به

 واحد حسابداری یا به واحد عملیاتی منی تواند استقالل کافی فراهم کند.

مشارکت کننده  ۳۱۷ از  تا   ۱۳۶ و  بود  رایج  مدیرمالی همچنان  به   گزارش 

هیئت به  گزارش  بااین حال  بودند.  کرده  تائید  را  مالی  مدیر  به   گزارش 

از قابل توجهی  به طور  هم  مدیرعامل  معاون  به  یا  مدیرعامل  به    مدیره، 

هیئت  به  که  داخلی  حسابرسان  بیشرت  بود.  بیشرت   ۱۹۳۷ سال   نظرسنجی 

که بودند  بانک ها  و  بیمه  رشکت های  به  متعلق  می دادند  گزارش   مدیره 

به می تواند  آن  دالیل  از  یکی  است.  بوده  الزامی  استقالل  رعایت  آن   در 

و بانکی  و  مالی  نهادهای  در  اختالس  پتانسیل  و  باال  ذاتی   خاطر ریسک 

 وجود قوانین و مقررات بسیار حاکم بر فعالیت چنین مؤسساتی است که

 از استقالل واحد حسابرسی داخلی حامیت می مناید. استدالل در رابطه با

مأموریت حسابرس آیا  که  است  این  بر  مبنی  هیئت مدیره  به   گزارشگری 

 داخلی ارائه خدمات به مدیریت است یا نظارت بر مدیریت از سوی هیئت 

 مدیره؟ برینک و کاشین )۱۹۵۸، ص ۴( پرسش مربوط به مأموریت را باز

 گذاشتند اما به وضوح عالقه شخصی به گزارش به هیئت  مدیره نداشتند و

دراین ارتباط چنین اظهارنظر منودند:

»اصل مهم این است که گروه حسابرسی داخلی نباید توسط رده های باالی   

سازمان، از بودن به عنوان بخش الینفکی از تیم مدیریت مجزا شوند.«

که داد  افزایش  را  نگرانی  این  مدیرعامل  به   گزارش 

به کافی  توجه  و  زمان  مدیرعامل  است   ممکن 

گزارشگری باشد.  نداشته  داخلی   حسابرسی 

خوب عمل  در  که  مالی  مقام  باالترین   به 

کاشین و  برینک  دیدگاه  از  می کند،   کار 

 )۱۹۵۸(، به مدیر اجرایی اجازه می دهد

را مالی  وظایف  هامهنگی   که 

برقرار مناید.

 چوی )   ۱۹۷۱( گزارش داد که ۷۳

مشارکت کنندگان  ۵۳ از   درصد 

مستقیم به  طور  او  پیامیش   در 

بودند ارشد حسابرسی   دارای مدیر 

 و ۳۷ درصد باقیامنده یک یا دو سطح

 پایین تر زیر مدیران اجرایی قرار داشتند.

جایگاه که  می داد  نشان  موضوع   این 

نسبت داخلی  حسابرسی  واحدهای   سازمانی 

به گذشته تا حدودی ارتقا یافته بود.

ارتباطات حرفه ای و خود انضباطی

 این دوره شاهد رشد      بود. مجله حسابرسی داخلی در سال ۱۹۶۱ منترش

 شد و نقش مهمی در اجتامعی شدن حرفه حسابرسی داخلی ایفا کرد.
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و نقش  که  داد  ارائه  فنی  دانش  اشرتاک  برای  راهی  داخلی   حسابرسی 

را اخبار  و  کنفرانس  عضویت،  و  کرد  تکرار  را  داخلی  حسابرسی   اهمیت 

 فراهم کرد. این امر همچنین باعث ایجاد روابط قوی بین مشارکت کنندگان

 این حرفه نوظهور از طریق به اشرتاک گذاشنت تجربیات و بهرتین شیوه های

 عمل در سازمان های مختلف شد و مسیری را برای مشارکت کنندگان دارای

 قدرت نفوذ فراهم کرد تا بتوانند برای رشد حرفه در آینده پیشنهاد هایی

را ارائه کنند.

 کنفرانس های ساالنه در سال ۱۹۴۱ آغاز شد، عضویت

 به طور پیوسته از ۲۴ نفر در زمان تشکیل به ۷.۰۰۰

)ریچموند، یافت  افزایش   ۱۹۶۷ سال  در   نفر 

عضویت درحالی که  بااین حال،   )۱۹۶۷ 

هامهنگ حرفه  رشد  با  بود،   افزایش یافته 

 نبود. در سال ۱۹۷۴، ۹۰ درصد حسابرسان

حسابرسان انجمن  عضو   داخلی 

داخلی نبودند )مورتون ۱۹۷۴(.

مسئولیت های  رسمی  بیانیه   اولین 

در توسط      داخلی   حسابرسی 

بین بیانیه  این  شد.  منترش   ۱۹۴۷  سال 

 سال های ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۷ چندین بار اصالح

به ویژه در سال های ۱۹۵۷، ۱۹۶۴، ۱۹۷۱  شد 

حرکت شاهد  دوره،  این  آخر  قسمت   ۱۹۷۶  و 

سازمان در  استقالل  شدن  مشخص تر  سمت   به 

به عنوان هنوز  داخلی  حسابرس  درحالی که   بودیم 

می شد. نگریسته  مدیریت«  برای  »بررسی کننده   یک 

 رهنمودها نیز به طور خاص به ترشیح و مشخص منودن حدود و اختیاراتی

 که واحد حسابرسی داخلی باید در سازمان داشته باشد، پرداختند و همچنین

 منونه هایی برای گسرتش حوزه حسابرسی داخلی ارائه دادند. همچنین در

این زمان،      ،آیین رفتار حرفه ای را نیز تدوین و منترشکرد.

این گونه را  داخلی  حسابرسی  داخلی،  حسابرسان  مسئولیت  اصلی   بیانیه 

تعریف کرد )      ,۱۹۴۷(:

»فعالیت ارزیابی مستقل در سازمان برای بررسی حسابداری، مالی و سایر  

 فعالیت ها به عنوان مبنایی از خدمات پیشگیری کننده و سازنده قابل ارائه

به مدیریت«.

 بنابراین خود انضباطی، اصلی مبتنی بر مدل برینک از حسابرسی داخلی 

بررسی نه  برای مدیریت و  بررسی  به عنوان  یعنی حسابرسی داخلی   بود؛ 

ایفای نقش مناید. لذا استقالل به معنی آن که رئیس حسابرسی  مدیریت، 

و اختیار  که  مدیریت  از  مناسبی  رده  به  دهی  گزارش  مسئولیت   داخلی 

 قدرت کافی برای مدنظر قرار دادن یافته ها و توصیه های حسابرسی داخلی

نباید داخلی  حسابرسان  این  بر  عالوه  گرفت.  قرار  مدنظر  باشد،   داشته 

 مسئولیت های اجرایی متام یا بخشی از واحدهای عملیاتی یا سیستم های

حسابداری سازمان را بپذیرند. بیانیه مسئولیت هایی که در سال های ۱۹۵۷

 و ۱۹۶۲ بازبینی شد، اساساً مشابه بود اما مسئولیت حسابرس را به همه

 نوع از فعالیت تجاری که در آن به مدیریت خدمات ارائه می منود، گسرتش

 داد. این مسئولیت روی ارائه خدمات به مدیریت تأکید می کرد. استقالل به

 خط گزارشگری حسابرس داخلی بستگی دارد؛ یعنی اینکه واحد حسابرسی

 داخلی به رده مناسبی از مدیریت بتواند گزارش مناید. بازنگری سال ۱۹۷۱

 مسئولیت و اختیار حسابرس داخلی را به  طور ایده آل به دسرتسی کامل به

 متام پرونده ها، دارایی ها، کارکنان و آزادی در بررسی و ارزیابی برنامه ها،

فرآیندها و سیاست های رشکت ، گسرتش داد.

بر انجام وظایف  به رضورت  اشاره  این، اصالحیه ۱۹۷۱ نخستین  بر   عالوه 

،۱۹۶۸ سال  حرفه ای  رفتار  آیین  داشت.  حرفه ای      رفتار  آیین   اساس 

 حسابرسان داخلی را ملزم به اعامل صداقت، واقع بینی و سعی و کوشش در

 انجام وظایفشان و پرهیز از انجام فعالیت های غیرقانونی و فعالیت هایی

 که با منافع کارفرمایان در تضاد باشد و توانایی آنان برای انجام وظایف و

مسئولیت هایشان را از بین بربد، منوده بود.

 کورمتنچ )۱۹۸۶( اشاره کرد که آیین رفتار حرفه ای            برای بهبود )محکم کردن(

 روابط حسابرسان داخلی با مدیریت در نظر گرفته شده بود نه برای افزایش

 توانایی حسابرسان داخلی برای بررسی مدیریت. بازبینی سال ۱۹۷۶ بیانیه

 مسئولیت ها، برای به رسمیت شناخته شدن حضور زنان در حرفه حسابداری

و حسابرسی با حذف ترجیحات جنسیتی قابل توجه بود )فلرش، ۱۹۹۱(.

برخی به  نیاز  با  رابطه  در  بیشرتی   دهه ۱۹۷۰ همچنین شامل بحث های 

 از انواع گواهینامه های حرفه ای بود. در سال ۱۹۶۶،       ،کمیته توسعه

 حرفه ای، برای مطالعه مزایای برنامه صدور گواهینامه ایجاد کرد. در سال

 ۱۹۷۱، کمیته فرعی کمیته آموزش بین امللل برای شناسایی »پیکره عمومی

 دانش۱۷« یا هامن            تشکیل شد. آن ها گروه های حرفه ای مشابه را

 مطالعه کردند، هامنند انجمن حسابداران رسمی امریکا             و انجمن

 حسابداران خربه کانادا          حسابرسان داخلی را موردبررسی )پیامیش و

نهایی نواحی عملکردی بسیار  مطالعه( قراردادند )گوبیل، ۱۹۷۲(. لیست 

 گسرتده بود و شامل عنارص علوم رفتاری و مدیریتی به همراه حسابداری

صدور مسئله  که  کرد  خاطرنشان   )۱۹۷۲( اسمیت  بود.  سنتی،  مالی   و 

 گواهینامه به دلیل دشواری توافق در رابطه با پیکره عمومی دانش مناسب

و سایر معیارها برای گواهینامه سال های زیادی موردبحث بوده است.

 برای اعضا، مزایای مورد انتظار شامل به رسمیت شناخته شدن حرفه ای و

از ۱۲۲ اولین گروه   ارائه مستمر خدمات آموزشی است. در مارس ۱۹۵۷ 

 نامزد که ۴ آزمون را در سال ۱۹۷۴ با موفقیت پشت رس گذاشته بودند به

 آن ها گواهینامه اعطا شد. عالوه بر این به ۷.۹۰۰ حسابرس دارای تجربه

 نیز در سال ۱۹۷۳ گواهینامه اعطا شد. در این راستا، کیتلی )۱۹۷۵( عنارص

 حرفه ای گری را لیست کرده است که شامل: حرفه، ارائه خدمات رضوری،

 دارا بودن بدنه شناخته شده ای از دانش و بیانیه های رسمی مسئولیت، اصول

 و آیین رفتاری، فرآیند بررسی و صدور گواهینامه و استانداردهای حرفه ای

برای حسابرسان استانداردها  از  مجموعه  یک  که رصفاً  کرد  بیان   است.او 

داخلی در دسرتس نبوده که در دوره بعدی )سال ۱۹۷۸( وضع شده است.
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 دوره بعدی با تصویب قانون            آغاز شد که این قانون اهمیت اطمینان

انتشار با  افزایش داد و  را  اثربخش  با کنرتل های داخلی   بخشی در رابطه 

 گزارش کمیته تردوی پایان یافت. در طول این دهه تعدادی از مقاالت در

 رابطه با تعامل میان هیئت مدیره / کمیته حسابرسی و حسابرسان داخلی

 ارائه گردید. ابتکار اصلی این دوره ایجاد خط گزارشگری حسابرسی داخلی

این بود. شایان ذکر است در  از کمیته های تخصصی هیئت مدیره   به یکی 

 دوره تنش در رابطه با نقش مناسب حسابرس داخلی افزایش یافت. ازجمله

عمدتاً داخلی  حسابرسان  آیا  بودند:  ازاین دست  پرسش هایی  تنش ها   این 

مدیریت به  فعالیت های مشاوره ای  سایر  و  عملیاتی   از طریق حسابرسی 

با رابطه  در  بخشی  اطمینان  آنان  اصلی  نقش  یا  می دهند  ارائه   خدمات 

اثربخشی کنرتل های داخلی به هیئت مدیره و سهامداران است؟

ایجاد و  جایگاه  ارتقای  از  دور  به   داخلی  حسابرسی  ادبیات  در   تغییر 

 ارزش افزوده برای سازمان از طریق جهت گیری مدیریت توسعه یافت. در

مدیریت سوء  و  تقلب  از  جلوگیری  روی چگونگی  مترکز  بیشرت  دوره   این 

 بود. به نظر می رسید که برخالف تغییر پیش به سوی حسابرسی عملیاتی که

 توسط خود حسابرسان داخلی به عنوان راهی برای موقعیتشان در سازمان

 موردحامیت قرارگرفته بود، این تغییر مسیر توسط نیروهای برون سازمانی

هدایت می شده است.

تغییرات ایجاد  به  آمریکا  اقتصاد  در  ناخوشایند  حوادث   ،۱۹۷۰ دهه   تا 

 قابل مالحظه در تأکید و مسیر حرفه حسابرسی داخلی منجر شد. در سال

 ۱۹۷۰ راه آهن مرکزی           اعالم ورشکستگی کرد.این بزرگ ترین ورشکستگی

افتاده بود. در سال ۱۹۷۳، قیمت سهام اتفاق  تا آن زمان   رشکتی بود که 

صنعت در  رسوایی  بزرگ ترین  به  منجر  که  کرد  سقوط  ناگهانی   به طور 

 رسمایه گذاری تا سال ۲۰۰۸ شد )زمان کشف طرح پونزی برنارد مادوف(.

بودند که مالی  از شدیدترین ورشکستگی ها و رسوایی های   این دو منونه 

 ناشی از سوء مدیریت مالی و فقدان کنرتل های داخلی بودند. عالوه بر این

 چندین رشکت بزرگ چندملیتی که برجسته ترین آن ها الکهید۱۸ بود ، برای

 پرداخت های مشکوک به مقامات خارجی موردبررسی قرار گرفتند. اگرچه

مورد مستقل  حسابرسی  مؤسسات  رویدادها،  این  توقف  عدم  خاطر   به 

 رسزنش زیادی قرار گرفتند اما حسابرسان داخلی نیز از آثار این رسوایی ها

 در امان مناندند. یکی از ویژگی های متامیز این موج رسوایی ها آن بود که

 مدیران ارشد اجرایی درگیر چنین اختالس و سوءاستفاده هایی شده بودند

 و این موضوع نیاز به نظارت مؤثر سطح باالی سازمان یعنی هیئت مدیره

را دوچندان می منود.

 قانون           سال۱۹۷۷، منجر به تغییرات مهمی در حرفه حسابرسی داخلی

شد. قانون          دادن رشوه به مقامات خارجی را ممنوع می کرد و

و حساب ها  دفرتی،  سوابق  نگهداری  به  ملزم  را  عام  سهامی   رشکت های 

 پرونده های دقیق و مفصل و طراحی و استقرار و حفظ سیستم کنرتل داخلی

تأثیر زیادی بر نقش حسابرسی داخلی گذاشت. قبل  مؤثر، می منود.

 از               و رویدادهایی که منجر به آن شد، حرفه درگیر بحث عمومی در

 رابطه با چگونگی ارتقای جایگاه حسابرسان داخلی هم در جامعه هم در

 سازمان بود. داده های حاصل نظرسنجی )پیامیشی( که قبالً موردبحث قرار

کنرتل های بر  از مترکز  بزرگ تر،  منعکس کننده حرکت سازمان های   گرفتند؛ 

ارائه خدمات مشاوره ای با حسابرسان مستقل به سوی   داخلی و همکاری 

که داخلی  حسابرسان  از  بسیاری  بااین حال،  بودند.  ارزش افزوده   دارای 

 پرتفوی کاری و برنامه های خود را فراتر از مترکز بر کنرتل های سنتی گسرتش

 نداده بودند، همچنین جایگاه نسبتاً پایینی در بسیاری از رشکت ها داشتند

 و رصفاً توسط مدیر مالی موردحامیت بودند.          و رویدادهای مرتبط

 با آن، فشار زیادی بر هیئت مدیره و کمیته های حسابرسی رشکت ها وارد

 کرد و اهمیت اطمینان بخشی نسبت به کنرتل های داخلی را افزایش داد.

 بسیاری از مسئولیت های عملکردی برای اطمینان بخشی نسبت به سیستم

 مناسب کنرتل های داخلی از مدیرمالی به هیئت  مدیره یا کمیته حسابرسی

 انتقال یافت. در هامن زمان، حسابرسان داخلی که مترکزشان بر کار عملیاتی

 بود، مجبور شدند که مجدداً نقش ها و مسئولیت های خود را مورد بازنگری

قرار دهند.

ماهیت کار

در نگرانی ها  دیگر  و  کرد  تغییر  داخلی  حسابرسی  ادبیات  دوره  این   در 

 مورد جایگاه و اینکه آیا اتخاذ رویکرد مدیریتی به حسابرسان داخلی اجازه

این سال ها نبود. در  یا خیر مطرح  بیفزایند   می دهد که به ارزش سازمان 

 مترکز بر چگونگی تسهیل جلوگیری از تقلب و سوء مدیریت در مرکز توجه

حسابرسی داخلی بود.

 کل گراو )۱۹۷۶( اهداف حسابرسی داخلی اطمینان دهی به مدیریت در

 ارتباط با رعایت سیاست ها و رویه های سازمان و اینکه آیا این سیاست ها

 و کنرتل های رشکت )با فرض فزونی منافع بر مخارج( اهداف مدیریت را

 برآورده می سازند و از دارایی های رشکت به نحو مناسبی محافظت می شود؛

عنوان منود.

 او ادعا کرد که تقلب های                           و                             منجر

 به افزایش تقاضا برای کنرتل های داخلی شده بود و باعث شد که مدیریت

دنبال به  آن ها  مجدد  وقوع  از  جلوگیری  از  اطمینان  برای   رشکت ها 

 حسابرسی داخلی باشند. هانسون )۱۹۷۷( اعالم کرد که: »فشارهای محیطی

 و چالش های تغییر به طور چشمگیری روی کار و جایگاه حرفه ای حسابرسی

 داخلی اثر می گذارند.« و مسئولیت های جدید ممکن است شامل کمک به

 کمیته حسابرسی از طریق کشف تقلب مدیریت و پرداخت های غیرقانونی

 باشد؛ بنابراین، انتظار می رفت که در این دوره حسابرسان داخلی از استقالل

 بیشرتی برخوردار باشند و حسابرسی داخلی بیشرت در کانون توجهات قرار

برای مدیریت  باالی  اشتیاق  که  بود  منوده  ادعا   )۱۹۷۷( هانسون   گیرد. 

گسرتش مشاوره ممکن است موجب ضعیف شدن حسابرسی داخلی شود.
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درک از خود )خویشنت پنداری(

 به نظر می رسد تغییر در مترکز حسابرسی داخلی در دوره پس از رسوایی های

می تواند ناشی از تأثیر        ، هیئت  مدیره یا  دهه  ۱۹۷۰ و قانون      

قبلی تغییرات  برخالف  تغییرات  این  باشد.  تجاری  رسانه های  و   مدیریت 

دهه ی در  عملیاتی  حسابرسی  اجرای  یا  مدیریت  به  خدمات  ارائه   یعنی 

 ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ بود که توسط کسانی هدایت شده بود که به دنبال مسیری

بودند تجارت  دنیای  در  داخلی  پذیرش حسابرسان  و  ارتقای جایگاه   برای 

ایجادشده بود.

 هارولد ویلیامز )۱۹۷۸(، رئیس وقت            ،نوشتاری

آن در  که  نوشت  داخلی  حسابرسی   پیرامون 

داخلی حسابرسان  مسئولیت  با  رابطه   در 

 بحث کرد. به نظر وی یک مترکز در حال

 ظهور بر راهربی رشکتی وجود دارد که

حسابرس هویت  بحران   می تواند 

داخلی را برطرف کند.

کمیته با  مستقیم   ارتباط 

استقالل داشنت  برای   حسابرسی 

حسابرسی اما  است   رضوری 

خدمت ارائه  به  همچنان   داخلی 

سال در  می داد.  ادامه  مدیریت   به 

 ۱۹۷۸، برینک در مجله حسابرس داخلی

مسیرهای و  تاریخ  با  رابطه  در   مقاله ای 

از طیفی   )۱۹۷۸( برینک  نوشت.  حرفه   آتی 

یک سو از  کرد.  مطرح  آینده  برای  را   احتامالت 

حسابرسی انجام  با  می توانست  داخلی   حسابرسی 

ارائه خدمت به نیاز، فعالیت های خود را به   مالی و عملیاتی در صورت 

تبدیل می تواند  داخلی  حسابرس  دیگر  سوی  از  و  کند  محدود   مدیریت 

به داخلی  حسابرسی  که  زمانی  شود.  داخلی  مستقل  حسابرس  یک   به 

را آن  عملکرد  که  گزارش می دهد  سازمان  از  واحدی  مدیریت  از   سطحی 

باقی خواهد بالقوه الینحل  منافع   ارزیابی منوده است؛ مسئله حل تضاد 

با تنش  ایجاد  باعث  احتامالً  حسابرسی  کمیته  به  گزارش  بااین حال   ماند. 

 مدیریت می شود. هرچند این خط گزارشگری می تواند به طور بالقوه تضاد

 نقش حسابرس داخلی را برطرف کرده و فشارهای راهربی را کاهش دهد.

 مسیرهای واسطه ای نیز می توانند ساخته شوند و برینک )۱۹۷۸( درنهایت

هیچ راه کار خاصی را توصیه نکرد.

 کورمتنچ )۱۹۸۶( این دوره را مرور کرد و همچنین به تضاد نقش اشاره 

 کرد. به نظر وی،          از طریق انتقال مسئولیت ها و نقش های حسابرسی

 داخلی به کمیته حسابرسی، جایگاه حسابرس داخلی در نقش نظارت بر

 کنرتل های داخلی را ارتقا داد. هرچند که منافع کمیته حسابرسی علی االصول

قابل توجه نبود. دراین باره او می نویسد:

»این موضوع به رسعت برای بسیاری از حسابرسان داخلی آشکار بود که  

از مؤثری  به طور  بتواند  که  ندارد  قرار  جایگاهی  در  حسابرسی   کمیته 

 فعالیت ها، نقش ها و مسئولیت های مدرن حسابرسی داخلی، حامیت و

پشتیبانی کند«.

 نتیجه این شد که حسابرسان داخلی مجبور شدند بخشی از برنامه کاری و

 فعالیت های خود را به مدیریت و بخشی دیگر از آن را به موضوعات مورد

درخواست کمیته حسابرسی اختصاص دهند.

استقالل و ارائه خدمات به جامعه

 در دهه ی ۱۹۷۰، مقاله های بیشرتی پیرامون حسابرسی داخلی ظهور کرد که

 به عملکرد کمیته حسابرسی و به طور خاص تعامل میان کمیته حسابرسی و

حسابرس داخلی اختصاص داشت.

و عمومی  خشم  و  نارضایتی  از  ناشی  بالقوه  انتظارات   )۱۹۷۷(  هانسون 

را موردبحث قرارداد ایجادشده   طرفداران      درنتیجه موج رسوایی های 

 و انتظار داشت که اعضای هیئت مدیره رشکت ها باید بیشرت درگیر نظارت

 بر کنرتل ها و اقدامات مدیریتی باشند. او توصیه کرد که کمیته حسابرسی

 دامنه و کفایت برنامه ها و نتایج حسابرسی داخلی را خصوصاً موارد مربوط

مورد می بایست  را  کنرتل ها  کیفیت  و  مستقل  حسابرس  با  هامهنگی   به 

بازبینی قرار دهند و بر آن نظارت داشته باشد.

برای کمیته حسابرسی  که  زمانی  از  که  ساخت  خاطرنشان   )۱۹۷۷(  پرری 

رایج شده فزاینده ای  به طور  و  داده شده   راهربی رشکتی رضوری تشخیص 

 است، برای انجام نظارت مؤثر، باید بیشرت با حسابرس داخلی همکاری و بر

آن نظارت داشته باشد.

بپذیرند را  داخلی  حسابرسان  مسئولیت  بیشرت  باید  حسابرسی   کمیته های 

 و یکی از موضوعات اساسی حصول اطمینان از رعایت و حصول استقالل

 واقعی حسابرسان داخلی و حامیت از آن، عنوان منود. نظارت عملیاتی در

 سطح باال بر کار حسابرسان داخلی توسط کمیته حسابرسی هرگونه نگرانی

 در رابطه با استقالل را از بین می برد و هرگونه تضاد در رابطه با حسابرس

داخلی را نیز از میان  برمی داشت.

 دی مارکو )۱۹۷۶( به افزایش فشارهای اجتامعی و قانونی و مقرراتی بر

کرد. اشاره  تقلب  از  جلوگیری  برای  حسابرسی  کمیته های  و   هیئت مدیره 

 دراین  ارتباط، هیچ چیز منی توانست بیش از گزارشگری مستقیم حسابرسی

 داخلی به کمیته حسابرسی کمک کننده باشد و اگرچه که وی انتظار داشت

کرد. نخواهد  موافقت  داخلی  حسابرسان  جایگاه  ارتقای  با  مدیریت   که 

نوآوری از کمیته های هیئت  مدیره یک  یکی  به   ارتقای سطح گزارشگری 

 بزرگ بود. اگرچه      از طریق برنامه صدور گواهینامه های حرفه ای، توسعه

 استانداردها و آیین رفتار حرفه ای و ایجاد ادبیات حرفه ای برای این منظور

 پایه و اساسی را ایجاد منود )دی مارکو ۱۹۷۶(؛ بااین  وجود حرکت به سوی

کانال آمده  وجود  به  اتفاقات  اما  ماند  باقی  کامکان  شناخنت  رسمیت   به 

جدیدی را برای پیگیری های بعدی آن پیشنهاد داد.

 در سازمان هایی که ارتقای گزارشگری حسابرسان داخلی به کمیته حسابرسی

 را انجام داده اند، انتظار می رفت استقالل بیشرتی وجود داشته باشد. ماهر

 )۱۹۸۱( به تغییراتی در حسابرسی داخلی که ناشی از قانون           بود
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اندازه و کیفیت حسابرسی داخلی، حقوق و افزایش   اشاره کرد که شامل 

اشاره کرد که هم او  بود.  یافته  ارتقا  باالتر و خطوط گزارشگری   دستمزد 

 استقالل و هم تخصص برای نظارت کنرتلی مؤثر الزم است. اگرچه حسابرسان

در اما  نظر می رسیدند  به  داخلی  از حسابرسان  برتر  استقالل  در   مستقل 

 تخصص این حسابرسان داخلی هستند که برتری دارند اما در حوزه هایی

مهارت های مجموعه   نیازمند  که  ها«  داده  الکرتونیکی  »پردازش   نظیر 

 تخصصی است، ممکن است حسابرسان داخلی نیز تخصص الزم را نداشته

باشند.

خود انضباطی

 رهنمودهای رسمی که قبالً توسط       منترششده بود، رو به گسرتش نهاد. در

 سال ۱۹۷۸، اولین مجموعه از استانداردهای جامع حسابرسی داخلی منترش

 شد. »اهداف بیان شده رهنمودهای مزبور کمک به اعضای      برای ارائه 

 تحلیل، ارزیابی، توصیه ها، مشاوره و ارائه اطالعات بود. ذینفعان حسابرسی

حسابرسان و  است  هیئت مدیره  و  مدیریت  شامل  خاص  به طور   داخلی 

 داخلی نسبت به هر دو مسئولیت دارند«. این اولین بیانیه رسمی نقش ها

و مسئولیت های حسابرسی داخلی نسبت به هیئت  مدیره بود.

حفظ اهمیت  بر  بیشرتی  تأکید   ،۱۹۸۷ سال  در  تردوی  کمیته   گزارش 

 حسابرسی داخلی توسط رشکت ها منود و توصیه کرد که کمیته حسابرسی

 مستقل از هیئت  مدیره تعیین شود. گزارش کمیته تردوی بیان کرد: صالحیت

 حسابرسان داخلی، اعضا، جایگاه در سازمان، خطوط گزارشگری و روابط با

 کمیته حسابرسی هیئت مدیره، باید به گونه ای باشد که نسبت به اثربخشی

 و واقع بینی واحد حسابرسی داخلی اطمینان کافی بدهد )کمیسیون ملی

گزارشگری مالی متقلبانه۱۹ یا             ، ۱۹۸۷(.

نظیر را  عواملی  مستقل  حسابرسان  که  کرد  توصیه  همچنین  گزارش   این 

ارزیابی هنگام  در  داخلی  حسابرسی  اثربخشی  و  داخلی  کنرتل   قدرت 

 ریسک گزارشگری مالی متقلبانه، مدنظر قرار دهند. این کمیته، سازمان های

برای مشرتک  معیارهای  توسعه  جهت  در  همکاری  برای  را   حامی  اش 

               ارزیابی کنرتل داخلی دعوت کرد. در پاسخ به گزارش کمیته تردوی،      و

استانداردهای اضافی را برای نشان دادن توصیه های گزارش که  

 شامل رهنمودهایی برای همکاری مؤثر بین حسابرسان داخلی و مستقل بود،

 منترش کردند. در سال ۱۹۹۲،              چارچوب یکپارچه کنرتل های داخلی

 را منترش کرد که نشان دهنده دستیابی به تعریف مشرتک از کنرتل داخلی

اصلی پنج عنرص  از  یکی  بود.  داخلی  کنرتل  ارزیابی سیستم های  نحوه   و 

 کنرتل داخلی، نظارت بر کنرتل های ارزیابی کیفیت اجرای کنرتل های داخلی

 در طول زمان بود. به نظر می رسید که حسابرسی داخلی نقش مهمی در

نظارت مستمر )جزء پنجم چارچوب یکپارچه کنرتل های داخلی کوزو( دارد.

 بااین حال، در طی این دوره، مؤسسات  حسابرسی، رشوع به توسعه راه هایی

 برای ارائه خدمات حسابرسی داخلی کردند و کیفیت این گونه خدمات را

 به صاحبکاران خود ارتقا دادند. در اوایل ۱۹۸۲، فلرش و سیورت استدالل

 کردند که حسابرسان مستقل می توانند حسابرسی عملیاتی را به خوبی سایر

 گروه های حرفه ای و یا حتی بهرت از آن ها انجام دهند. این موضوع و توسعه

 حسابرسی مستقل، به رسمیت شناخنت حسابرسی داخلی به عنوان یک حرفه

 جداگانه را تهدید کرد و منجر به بحث هایی میان اعضای      شد. درنهایت

و مستقل داخلی  بین حسابرسان  روابط  و  داخلی   برون سپاری حسابرسی 

به طورکلی در دهه ۱۹۹۰، جزء مسائل مهم محسوب می شد.

ماهیت کار

 بسیاری از مقاالت در ژورنال های حرفه ای )حسابرس داخلی و ...( طی این

 دوره از زمان، بر ایجاد ارزش افزوده برای سازمان مترکز داشتند. حسابرسان

 داخلی، دوباره به توسعه خدماتی برای افزایش نقش خود در داخل سازمان، با

 مترکز ویژه  بر ارزیابی و مدیریت ریسک، تشویق شدند. در اوایل دهه ۱۹۹۰،

 مسئولیت های حسابرسان داخلی شامل تعدادی از زمینه ها بود. برخی دیگر

 از این حوزه  ها شامل بررسی های مربوط به تقلب بود که انتهای دهه های

داخلی حسابرسان  بودند.  داخلی  حسابرسان  مترکز  مورد   ۱۹۸۰ و   ۱۹۷۰ 

حسابرسی معامالت،  چرخه های  حسابرسی  رعایت،  حسابرسی   همچنین 

 عملیاتی، مشارکت در مدیریت ریسک و گزارشگری، حسابرسی مدیریت

.)۲۰۰۳ )رامامورتی  می دادند  انجام  نیز  را  مشاوره ای  خدمات  و  مالی   و 

 لندل )۲۰۰۸( گزارش داد که »اوایل دهه ۱۹۹۰، واحدهای حسابرسی داخلی

 به طور فزاینده ای ترکیبی از حسابرسی مالی، رعایت، عملیاتی و مدیریت

آزمون ها و انجام می دادند«.  بر ریسک و کنرتل،  مبتنی   را تحت رویکرد 

 حوزه حسابرسی داخلی در این زمان عملکرد کلی رشکت به همراه مدیریت

 آن و حوزه های حسابرسی نشده قبلی را نیز در برگرفته بود )ری و گوپتا،

از زمینه های  ۱۹۹۲(. درنتیجه، حسابرسی داخلی رشوع به جذب کارکنان 

در سال ۱۹۹۲ غیر حسابداری منود.  رشته های  از  مطالعه IIA ،متنوع   از 

به نیاز  به  که  کرد  حامیت  داخلی«  حسابرسی  صالحیت های   »چارچوب 

 حسابرسی داخلی برای داشنت مجموعه توسعه یافته از مهارت ها و توانایی

 مقابله با تغییرات و پیچیدگی های وسیع، اشاره می کرد )رامامورتی ۲۰۰۳(.

به اطمینان  ارائه  طریق  از  داخلی  حسابرس  که  بود  این  نتیجه گیری   یک 

 کسانی )مدیران( که مسئولیت اداره سازمان را بر عهده دارند در این زمینه

 که ریسک سازمانی به خوبی درک شده و نظارت یافته و تحت کنرتل است،

 ایجاد ارزش می مناید. )رامامورتی ۲۰۰۳(. در آن پژوهش پیش بینی  شده بود

 که حسابرسی داخلی در آینده احتامالً توسط تیم های انعطاف پذیر و خود

 هدایت شده، با ترکیبی از متخصصان حسابرسی داخلی، متخصصین برنامه

و کارکنان عمومی سازمان، انجام خواهد شد.

استقالل و ارائه خدمات به جامعه

 مجالت حرفه ای در طول این دوره آگاهی حرفه ای حسابداری از اهمیت

)ویتنگتون، را منعکس کرده اند. مجله حسابدرای   حسابرسی داخلی مؤثر 

۱۹۸۹، ص ۱۲۴( بیان کرده است تحوالت اخیر مثل افزایش پیچیدگی

دوره چهارم ۱۹۸۷-۲۰۰۰
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نگرانی در و  قانون  تجاری و گسرتش   سازمان های 

به نیاز  ساختگی،  مالی  گزارش های  ارائه   مورد 

افزایش را  مؤثر  داخلی  حسابرسی   عملیات 

رویه های مطالعات  در  است.   داده 

ویترن و  ویتنگتون   ،۱۹۸۹  حسابرسی 

با رشکت هایی  مدیران  به   )۱۹۹۰( 

توصیه کوچک،  و  متوسط   اندازه 

حسابرسی واحد  که   منودند 

به صورت جداگانه   داخلی 

آن برون سپاری  یا   نیمه وقت 

داخلی حسابرسی  مؤسسات   به 

کردند گزارش  آنان  منایند.  مستقر   را 

ارائه محلی  حسابرسی  مؤسسات   که 

و توسعه  را  داخلی  حسابرسی   خدمات 

که سالی   ۱۰ طی  در  بخشیده اند.   بهبود 

از یکی  شد،  ورلدکام  و  انرون  تقلب  به   منجر 

و داخلی  حسابرسی  حرفه  اساسی   نگرانی های 

 مستقل، هامهنگی میان حسابرسی داخلی و مستقل

 مؤثر بود که شامل برون سپاری حسابرسی داخلی به مؤسسات حسابرسی

به داخلی  حسابرسی  برون سپاری  موضوع   ،۱۹۹۵ سال  تا  می شد.   نیز 

بودند نیز  مالی  عهده دار حسابرسی صورت های  که   مؤسسات حسابرسی 

 به یک بحث داغ در اختالفات بالقوه استقالل حسابرس مستقل بدل شده

 بود. بحث ها دراین باره پس از گذشت چندین سال هنوز نیز ادامه دارد.

وکاولوسکی، )ریتنربگ  داخلی  حسابرسان  انجمن  پژوهش   ۱۹۹۷ سال   در 

 ۲۰۰۱( به بررسی آثار برون سپاری حسابرسی داخلی پرداخت. این مطالعه

 نشان داد که در دهه ۱۹۹۰ در اجرای حسابرسی داخلی تغییرات مهمی

 رخ داده است به طوری که اغلب حسابرسی داخلی توسط غیر از کارکنان

 )به صورت برون سپاری( انجام می شده است. لذا استقالل بیرونی حسابرسی

برون سپاری رشد  دلیل  به  بود.  باقی مانده  مشکل  یک  به عنوان   همچنان 

حرفه یک  به عنوان  داخلی  حسابرسی  اینکه  خطر  داخلی،   حسابرسی 

توجه با  که  اینجاست  جالب  بود.  پیداکرده  افزایش  نشود،  دیده   مستقل 

 به جهت گیری اجرای  ارزیابی های کنرتل های داخلی به سمت افراد خارج

 از سازمان )حسابرس مستقل(، »مشکل استقالل« بیشرت متوجه حسابرسان

داخلی حسابرس  برون سپاری  از  که  منونه  یک  بود.  شده   برون سازمانی 

اینکه اندرسون  بود.  ارائه شده   ۱۹۹۴ اندرسون  کتاب  در  می کند   حامیت 

 چگونه بانک کانتیننتال )رشکت سهامی عام( »برنامه حسابرسی یکپارچه«

 را توسعه داده بود، ترشیح می منود. بانک مزبور برنامه های قبلی جداگانه

 حسابرسی داخلی و مستقل )پرایس واترهاوس( را باهم ترکیب منوده بود

تا اطمینان حاصل کنند که متام  )اندرسون، ۱۹۹۴(. تیم ها باهم کارکردند 

 آزمون های الزم )بدون تکرار و هم پوشانی( طراحی و اجراشده اند. چنین

همکاری مستلزم سطحی از آزادی در ارتباطات بود که فراتر از حد معمول

 به نظر می رسید و نیازمند انجام تغییرات در رویه¬ها و تغییرات فرهنگی

 در هر دو جنبه بود. نویسنده ادعا کرد که بانک مزبور، قادر به توسعه

 برنامه ترکیبی از حسابرسی بدون آسیب به استقالل یا بی طرفی حسابرسان

 که نهایت امر منجر به کاهش هزینه های حسابرسی می شد، بود. این برنامه

 به طور مشرتک ایجاد شد و به طور مستقل تائید گردید و شامل متام آزمون

 های الزم و رضوری برای حسابرسی داخلی و مستقل بدون انجام هرگونه

دوباره کاری بود.

کار دامنه  و  »کنرتل ها  واترهاوس             پرایس  حسابرسی   موسسه 

 شامل هر آنچه الزم می دانست، تکمیل می منود«)اندرسن، ۱۹۹، ص ۶۸(.

 برای اجرای کار حسابرسی، دو سوم کارکنان حسابرسی داخلی بانک توسط

 موسسه حسابرسی پرایس واتر هاوس برای اجرای خدمات حسابرسی داخلی

برای بررسی کار بودند. ساعت های رصف شده  استخدام شده   برون سپاری 

)۶۵      ( استانداردهای حسابرسی   حسابرسان داخلی هامن گونه که در 

 الزامی شده بود، حذف گردید. چنین منونه هایی، تهدیدهای بالقوه اساسی

برای هویت و استقالل حرفه حسابرسی داخلی، تلقی می گردد.

 سایر مقاالت حرفه ای در جهت دفاع از حسابرسی داخلی در مقابل تالش

را داخلی  حسابرسان   ،)۱۹۹۹( انگل  است.  نوشته شده  برون سپاری   برای 

با حسابرس مستقل که در جست وجوی چگونگی هامهنگی  کرد   ترغیب 

 باشند. او اظهار داشت »در حوزه کنرتل« حسابرسان مستقل می توانند در

 صورت اتکا بر ارزیابی کنرتل و نتایج آزمون فرآیندهای حسابرسان داخلی،

رویه های برنامه ریزی شده خود را کاهش داده و یا حتی حذف کنند.

 در واقع حسابرسان مستقل مجاز هستند که در اکرث حوزه های حسابرسی

 به طورمعمول بر کار حسابرسان داخلی اتکا کنند. البته وی تأکید منود این

را مالی  صورت های  اقالم  عمده  بخش  که  حوزه هایی  به استثنای   حوزه ها 

 تشکیل می دهد و یا اقالم دارای خطر تحریف بااهمیت، می باشند. عالوه

 بر این او پیشنهاد کرد که حسابرسان داخلی هم در حوزه های مناسب، از

 کار حسابرسان مستقل می توانند استفاده کنند که معموالً نیازمند بررسی

می تواند داخلی  حسابرسی  واحد  است.  مستقل  حسابرسان  کار  آزمون   و 

به برای  مستقل  حسابرسی  برنامه های  که  باشد  موقعیت هایی  دنبال   به 

 حداکرث رساندن منافع حسابرسان داخلی اصالح شود درحالی که همچنان به

حسابرسان مستقل این اجازه را می دهد که به اهدافش برسد.

مالی گزارشگری  از  باالیی  سطوح  ایاالت  متحده  اقتصاد  دوره،  این   در 

تصویب به  منجر  درنهایت  که  کرد  تجربه  را  مالی  اشتباهات  و   متقلبانه 

 قانون ساربینز- آکسلی          شد. بین سال های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲، ۹۱۹ مورد

 تجدید ارائه درآمد رشکت های سهامی عام، گزارش شد )کلیکمن، ۲۰۱۳(. این

 مسائل پرتکرار مرتبط با گزارشگری نگرانی در رابطه با از دست رفنت استقالل

 را افزایش داد که این ناشی از تار شدن خط متییز میان حسابرسی داخلی و

 حسابرسی مستقل شد. در سال ۲۰۰۰، رئیس وقت        ،آرتورلویت، نخستین

 بازبینی الزامات استقالل        را از سال ۱۹۸۳ ارائه داد )کلیکمن، ۲۰۱۳(. او

 ۱۰ گونه از خدمات غیر حسابرسی را معرفی کرد که می توانستند استقالل

حسابرسی مستقل را خدشه دار مناید. یکی ازاین گونه موارد خدشه دار کننده

)PWC(

SAS 

)SOX(
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حسابرس به  صاحبکار  داخلی  حسابرسی  هم زمان  برون سپاری   استقالل، 

و  موسسه آمریکا             انجمن حسابداران رسمی  بود.  آن   مستقل 

کردند مخالفت  موضوع  این  با  بزرگ(،   ۵( جهان  بزرگ  وقت   حسابرسی 

آن درآمد  کسب  اصلی  منابع  از  یکی  داخلی  حسابرسی  خدمات   چراکه 

 مؤسسات به شامر می رفت. در نوامرب سال ۲۰۰۰ یک توافق مهم در این

افتاد که تحت آن، رشکت ها می بایست مقادیر پرداخت شده اتفاق   حوزه 

را شده(  برون سپاری  داخلی  حسابرسی  )شامل  مشاوره ای  خدمات   برای 

درصد  ۴۰ می توانستند  حداکرث  هم  مستقل  حسابرسان  و  می کردند   افشا 

 خدمات حسابرسی داخلی صاحبکار را انجام دهند. بین سال های ۲۰۰۰ تا

 ۲۰۰۲، بسیاری از رشکت ها، به صورت داوطلبانه تصمیم گرفتند که از خرید

و کنند  خودداری  خود،  مستقل  از حسابرسان  داخلی   خدمات حسابرسی 

 در سال ۲۰۰۲، قانون       ، برون سپاری حسابرسی داخلی را به حسابرسان

مستقل رشکت ممنوع منود )کلیکمن، ۲۰۱۳(.

درک از خود )خویشنت پنداری(

که کرد  منترش  آینده  برای  دیدگاهی   ، راهربدی      سند   ،۱۹۹۹ سال   در 

 شامل درخواستی برای افزایش ارزش اقتصادی حسابرسی داخلی، اطمینان

از بازار  گسرتده  آگاهی  کسب  و  حرفه ای  جایگاه  تقویت  باال،  کیفیت   از 

یک داخلی  که حسابرسی  بود  این  جدید  تعریف  بود.  داخلی   حسابرسی 

بخشی اطمینان  فعالیت  یک  و  واقع بینانه  و  مستقل  مشاوره ای   فعالیت 

 مستقل و واقع بینانه است که برای ایجاد ارزش افزوده برای سازمان و بهبود

عملیات آن طراحی  شده است.

رویکرد یک  به کارگیری  با  تا  می کند  کمک  سازمان  به  داخلی   حسابرسی 

نظام مدیریت ریسک، اثربخشی  بهبود  و  ارزیابی  برای  و منظم   روشمند 

 کنرتل و فرآیندهای راهربی، سازمان را در دستیابی به اهدافش یاری رساند

)انجمن حسابرسان داخلی، ۱۹۹۹(.

 طبق نظر چپمن و اندرسون )۲۰۰۲(، این سند تصویر جدیدی از حسابرسی

داخلی را از چندین بعد ارائه می کرد:

 سند مزبور تصدیق می کرد که کیفیت خدمات حسابرسی داخلی می تواند

 از طریق این موارد حاصل شود: برون سپاری، برنامه ریزی حسابرسی داخلی

حسابرسی توانایی  بر  تأکید  محور،  مشرتی  و  فعال  خدمت  یک   به عنوان 

ایجاد ارزش و بهبود عملیات سازمان، درک بیشرت حسابرسی  داخلی برای 

 داخلی از طریق درک کل سازمان و گسرتده کردن افق های حسابرسی داخلی

برای در برگرفنت مدیریت ریسک، کنرتل و فرآیندهای راهربی رشکتی.

»بودن که  می کرد  بیان   )۱۹۹۹( داخلی  حسابرسان  انجمن  راهربدی   سند 

ارزشمندترین دارایی حسابرسان استاندارد«،  بر   به عنوان یک حرفه  مبتنی 

مستندسازی، برای  اساسی  استانداردهای سفت وسخت،  زیرا  است   داخلی 

وجود به  داخلی  حسابرسی  خدمات  کیفیت  تضمین  و  منودن   روشمند 

می آورد و از دستیابی حسابرسی داخلی به اهدافش، اطمینان می دهد.

 درحالی که     در ابتدا با برون سپاری خدمات حسابرسی داخلی مخالفت

 کرد، در اواخر دهه ۱۹۹۰ نظرش تغییر کرد و با این موضوع موافقت منود

)ریتنربگ و کوالوسکی، ۲۰۰۱(. این تغییر موضع به نظر می رسد از مالحظات

انجمن  ،۱۹۹۶ آوریل  و  مارس  ماه  خربنامه  در  باشد.  نشأت گرفته   عملی 

 گزارش داد که عمده مؤسسات حسابرسی با موفقیت خدمات حسابرسی

 داخلی را ارائه منوده اند و این سؤال را مطرح کرد که

 آیا      می تواند به اهدافش برسد اگر نتواند به

 افزایش اثربخشی و کارایی حسابرسی داخلی در

قراردادهای برون سپاری شده کمک کند؟

حسابرسی برون سپاری  نهایی   پذیرش 

به طور به هیچ  وجه   ، توسط      داخلی 

موردپذیرش اعضایش  توسط   یکسان 

اعضای از  گروهی  نگرفت.   قرار 

   در سال ۲۰۰۰، درخواستی

 را منترش کردند که نشان دهنده

 مخالفت آن ها با موضع مصالحه

اعضا دیگر  از  و  بود   آمیز     

اعضای از  هیچ کدام  که   خواستند 

 فعلی هیئت مدیره       را مجدداً انتخاب

نکنند )ریتنربگ و کوالوسکی، ۲۰۰۱(.

ارتباطات حرفه ای و خود انضباطی

از گزارش کمیسیون تردوی، زمان  سال های پس 

 رشد مهمی در عضویت در     بود، عضویت بین

تا سال ۲۰۰۱ یافت و  افزایش  تا ۱۹۹۲، حدود ۶۰ درصد   سال های ۱۹۸۶ 

)فلرش،۱۹۹۱؛ رسید  به۷۰.۰۰۰ عضو  و  یافت  افزایش  دیگر  درصد   ۵۰  نیز 

اجرا به  در سال ۱۹۹۰  گروه حسابرسی  برنامه عضویت   مکینتاش،۲۰۰۲(. 

 درآمد و برای سازمان هایی که کل کارکنان حسابرسی داخلی خود را ثبت

 می کنند، امتیازات عضویت اعطا کرد. این برنامه به رشد عضویت کمک کرد.

 طبق نظر فلرش )۱۹۹۱( عضویت در شش ماه اول خود، بیش از ۱۰ درصد

 افزایش یافت. نسبت عضویت از خارج از امریکای شاملی هم افزایش یافت

 و        به یک سازمان واقعاً بین املللی تبدیل شد. حسابرسی داخلی به عنوان

 یک حرفه و انجمن حسابرسان داخلی به عنوان یک تشکل حرفه ای سازمان

  یافته مورد پذیرش گسرتده قرار گرفت به  طوری که توسط نهادهای حرفه ای

 از قبیل جامعه حسابداران رسمی آمریکا               ، انجمن حسابداری

، انجمن حسابداران مدیریت        ،فدراسیون بین املللی  آمریکا         

به رسمیت  حسابداری          در جلساتشان موردپذیرش قرار گرفت و 

 شناخته شده بود )گوپتا و ری، ۱۹۹۲(. عالوه بر این در سال ۱۹۸۹ سازمان

 ملل متحد، انجمن حسابرسان داخلی را به عنوان مشاور به خدمت گرفته

بود )فلرش، ۱۹۹۹(.

 استانداردهای حرفه ای سخت گیرانه تر شدند. با شناسایی ماهیت در حال

 رشد حسابرسی داخلی و نیاز به متخصصان برای حفظ این وضعیت و کسب

 اطالعات در مورد بهرتین شیوه عمل،      نیاز آموزش ۱۰۰ ساعت پیرشفت

حرفه ای مستمر طی یک دوره ۳ ساله در سال ۱۹۸۹ را اطالع رسانی منود.

طی سال های ۱۹۸۷– ۱۹۸۹، بالفاصله پس از گزارش تردوی،       سه بیانیه
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بیانیه عنوان  با  داخلی  حسابرسی  استانداردهای  با  رابطه  در   دیگر 

 استانداردهای حسابرسی داخلی۲۰ یا        منترش کرد. گزارش کمیته تردوی

 اشاره کرد که حسابرسان داخلی، برای کمک قابل توجه به کیفیت صورت های

 مالی، دارای جایگاه منحرصبه فردی هستند، اما این مهم محقق نشد زیرا

 »نقش حسابرسان داخلی در حسابرسی صورت های مالی در سطح تلفیقی،

 اغلب محدود بوده است.«)۱۹۸۷               (. این گزارش توصیه کرد که

 حسابرسان داخلی، برای افزایش بی طرفی شان باید مستقیامً به هیئت  مدیره

 گزارش دهند و کار حسابرسی داخلی باید هامهنگ با حسابرسان مستقل

انجام شود.

 بیانیه شامره ۵ که در رابطه با »روابط بین حسابرسان داخلی و حسابرسان

 مستقل« صادر شد، پیشنهاد کرد که حسابرس داخلی برای اطمینان کافی

با حسابرس باید  تکراری،  تالش های  کردن  و حداقل  پوشش حسابرسی   از 

مستقل هامهنگ شود.

 بیانیه شامره ۶، رهنمودی در رابطه با »بهبود کاربرگ

درحالی که می منود  ارائه  مؤثر«  حسابرسی   های 

حسابرسان میان  »ارتباطات   ،۷ شامره   بیانیه 

می منود. ترشیح  را  هیئت مدیره«  با   داخلی 

حسابرسان که  می داد  پیشنهاد  بیانیه   این 

 داخلی به طور مستمر در ایفای وظایف

 نظارتی شان در جلسات هیئت  مدیره

بودجه همچنین  و  می کنند   رشکت 

ازجمله آن ها  سازمانی  جایگاه   و 

 موضوعاتی است که در جلسات هیئت

قرار تصمیم گیری  و  موردبررسی    مدیره 

خواهد گرفت )گوپتا و ری، ۱۹۹۲(.

مسئولیت بیانیه ی   ،۱۹۹۰ سال  در       

کرد منترش  را  داخلی  حسابرسی  شده   تجدیدنظر 

داخلی حسابرسی  دامنه  گسرتش  منعکس کننده   که 

 بود، درحالی که بیانیه ۱۹۸۱، ماهیت حسابرسی داخلی

سازمان اعضای  به  کمک  برای  مستقل  ارزیابی  فعالیت  یک  به عنوان   را 

تعریف کرده بود؛ بیانیه ۱۹۹۰، حسابرسی داخلی را این گونه تعریف کرد:

»حسابرسی داخلی به عنوان یک نقش )وظیفه( سازمانی، ارزیابی مستقل  

بررسی، را  سازمان  فعالیت های  که  است  سازمان  یک  در   ساختاریافته 

ارزیابی و نتایج آن را به عنوان خدمات به آن سازمان ارائه می دهد«.

کفایت ارزیابی  و  بررسی  شامل  داخلی،  حسابرسی  دامنه  اساس  این   بر 

انجام مسئولیت های کیفیت  و  داخلی سازمان  کنرتل  اثربخشی سیستم   و 

تعیین شده بود )رامامورتی ۲۰۰۳(.

 به طور خالصه، در طول سال های منتهی به تصویب قانون ساربیز-آکسلی،

دو تغییر مهم در حسابرسی داخلی رخ داد:

 اول آن بود که حسابرسی داخلی به طور فزاینده ای برون سپاری شد، خصوصاً

 توسط رشکت هایی با اندازه متوسط یا کوچک و دوم آن بود که       نقش و

 حوزه حسابرسی داخلی را به مدیریت ریسک و فرآیندهای راهربی رشکتی،

که حرفه رسید  می   نظر  به  اول  مورد  داد.  ارتقا  آن،  استقالل  بر  تأکید   با 

 حسابرسی داخلی را به عنوان یک حرفه مجزا تهدید کند، مورد دوم با افزایش

 اهمیت حسابرسی داخلی به عنوان یک واحد مستقل در سازمان، منجر به

 ارتقای هویت حرفه ای حسابرسی داخلی شد. یکی دیگر از تغییرات کلیدی

توسط شده،  بازنگری  حرفه ای  رفتار  آیین  تصویب  دوره،  این  انتهای        در 

در سال ۲۰۰۰ بود. در میان این اصالحات حذف »وفاداری« به عنوان  

 یک استاندارد رفتاری از نکات قابل توجه آن بود. این تغییر می تواند مترکز

 حسابرسی داخلی بر خدمت به جامعه را به طور بالقوه افزایش دهد. ارائه

 خدمات به جامعه خود یکی از ابعاد مهم هویت حرفه ای است؛ اما این

 موضوع می تواند چالش های مهمی در ایجاد توازن میان »ارائه خدمات به

رشکت« و »ارائه خدمات به جامعه« برای حسابرسی داخلی به وجود آورد.

چشم انداز آتی

 طی قرن بیستم، پیرشفت آشکاری از عنارص ساختاری

داخلی حسابرسان  برای  گرایی  حرفه ای  نگرشی   و 

 به وجود آمده بود. با این حال کامکان عنارصی

 از عدم اطمینان در رابطه با چگونگی ایجاد

 یک هویت حرفه ای متامیز و نقش ایده آل

حسابرسان جست وجوی  داشت.   وجود 

 داخلی برای نقشی با جایگاه مناسب و

 به رسمیت شناخته شدن در سال های

نیاز تأثیر  تحت  به شدت   اخیر، 

دهی اطمینان  برای  مالی   انجمن های 

بیشرت از کیفیت گزارشگری مالی است.

افزایش شاهد   ،۲۱ قرن  سال های   اولین 

 درخواست برای استقالل حسابرسان داخلی بود.

 قانون          ، در سال ۲۰۰۲، برون سپاری حسابرسی

اوراق  داخلی را محدود کرد. در سال ۲۰۰۶، بورس 

نیویورک، رشکت های پذیرفته شده را ملزم کرد  بهادار 

 که حسابرسی داخلی داشته باشند. در سال ۲۰۱۲، استانداردهای بین املللی

 تجدیدنظر شده حسابرسی داخلی، الزام منود تا تصویب بودجه حسابرسی

 داخلی و تعیین منابع آن، تصمیامت مربوط به انتصاب یا برکناری رئیس

 حسابرسی داخلی )باالترین مقام واحد حسابرسی داخلی( از طریق کمیته

حسابرسی و هیئت مدیره انجام شود )چمربز ۲۰۱۴(.

طرح حسابرسی تهیه  هنگام  در  باید  داخلی  رئیس حسابرسی   درحالی که 

کمیته یا  هیئت مدیره  و  ارشد  مدیران  نظر  ریسک،  بر  مبتنی   داخلی 

 حسابرسی را در نظر بگیرد، این طرح باید بر اساس قضاوت حرفه ای خود

 رئیس حسابرسی داخلی باشد )چمربز ۲۰۱۴(. در سپتامرب ۲۰۱۴،       با

 ارسال نامه ای از        درخواست منود که کلیه رشکت های پذیرفته شده

دارای واحد حسابرسی داخلی باشند )انجمن حسابرسان داخلی، ۲۰۱۵(.

  اگرچه حرفه  حسابرسی داخلی بالغ شده است، به اهمیت خود اعتقاد دارد و
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 یک سیستم قوی و شناخته شده ای از خود انضباطی دارد، اما همچنان بحث

پیرامون جایگاه مناسب واحد حسابرسی داخلی در سازمان کامکان وجود دارد.

نتایج بررسی با تجزیه  وتحلیل  ادبیات حرفه ای و نظارتی، همراه   بازبینی 

با رابطه  اولیه که در  بیستم، نشان می دهد که پرسش های   در طول قرن 

 حسابرسی داخلی مطرح  شده بودند همچنان وجود دارند، هرچند ممکن

پرسش ها این  ازجمله  باشند.  کرده  تغییر  کمی  ماهوی  لحاظ  به   است 

سازمانی جایگاه  چیست؟  داخلی  حسابرسی  مناسب  نقش  از:   عبارت اند 

 مناسب کجاست؟ آیا حسابرسی داخلی برای نظارت بر مدیریت به وجود

آمده یا اینکه به عنوان بخش قابل اعتامدی از تیم مدیریت است؟

دنیای و  داده  رخ   قانون گذاری  و  تجارت  در  زیادی  تغییرات   درحالی که 

 مالی پیچیده تر شده، اما نگرانی حسابرسان داخلی در رابطه با حرفه  شان

 نشان دهنده  یک چشم انداز ایستا است. در حال حارض، حسابرسی داخلی

اما  از طریق قوانین و مقررات برون سازمانی به رسمیت شناخته می شود 

درحالی که حسابرسان است.  به حسابرسی مستقل کمرت  نسبت  آن   میزان 

 مستقل ممکن است متایل به کنار گذاری برخی از این موارد نظارتی داشته

 باشند، بااین حال، این موضوع از موقعیت منحرصبه  فرد حسابرسی مستقل

 در گزارشگری مالی چیزی را کم منی کند. تا زمانی که مقررات حسابرسی،

می کند، حسابرسی محدود  را  داخلی  به حسابرسی  اتکا  میزان  و   اهمیت 

شد. خواهد  دیده  مستقل  حسابرسی  از  زیرمجموعه ای  به  عنوان   داخلی 

و مالی  حوزه های  در  داخلی  حسابرسان  که  کمک هایی   به عبارت دیگر، 

و قوانین  فقدان  هستند.  حقیقی  بسیار  می کنند  سازمانشان  به   غیرمالی 

 مقررات برون سازمانی حاکم بر آن ها، این اجازه را به آن ها می دهد که افراد

سودمندی برای سازمانشان باشند.

ارائه داخلی  مشاوره  که  سودمندی  فرد  بودن  دسرتس  در  مدیریت،   برای 

 کند و هزینه های عدم رعایت را کاهش دهد، ارزشمند است و احتامالً به

تضمین ادامه کار کمک می کند.

و دانش  دارای  که  داخلی  حسابرسان  بر  اتکا  توانایی  هیئت مدیره،   برای 

بسیار نظارتی شان  وظیفه  ایفای  برای  هستند  سازمان  از  عمیقی   شناخت 

هم امروزه  که  موضوعاتی  به   ،)۲۰۱۴( چمربز  بااین حال  است.   ارزشمند 

حسابرسان بین  ارتباط  قطع  »برای      است:  اشاره کرده  می شوند   تکرار 

داخلی و مدیریت، دشوار است.«

 چمربز )۲۰۱۴( یک رابطه بسیار قوی میان حسابرس داخلی و هیئت  مدیره

 و یک رابطه ضعیف با مدیریت را توصیه می کند، او همچنین به فقدان

 مستمر ساختار نظارتی و قانونی اشاره می کند که به این معنی است که

برون سازمانی گزارشگری  برای  چندانی  رسمی  الزامات  داخلی   حسابرسان 

 اشتباهات )نارسایی ها( ندارند و همچنین عنوان می دارد که در این خصوص

 قوانین و مقررات که حدود مسئولیت ها و وظایف را مشخص منوده باشد،

 وجود ندارد )چمربز و اودار، ۲۰۱۵، ص ۴۰(. در این خصوص چنین اظهارنظر

شده است:

است ممکن  این  می شود،  تعریف  چگونه  حرفه  یک  اینکه  به  »بستگی   

 بنابراین ممکن است که حسابرسی داخلی یک حرفه نیمه حرفه ای یا حرفه

 در حال ظهور است... جامعه در صورتی به یک موضوع جایگاه حرفه ای

 اعطا می کند که آن جامعه به بهرتین شکل ممکن از مزایای آن استفاده

 مناید: در عوض از یک گروه حرفه ای انتظار ارائه

خدمات برتر عمومی می رود«.

باوجود جالب اودار،  و  دیدگاه چمربز   البته 

بودن، بحث برانگیز نیز است.

مسیر در  متعددی  موارد   درنهایت 

برای کامل  حرفه ای  هویت   یک 

می گیرد. قرار  داخلی   حسابرسان 

به داخلی  حسابرسی   نقش 

 نیازهای سازمان پاسخ می دهد

به توجه  با  نیازها  این   و 

تغییر مقرراتی  و  کاری   رشایط 

سودمند اعضای  به عنوان                            می کنند. 

است ممکن  آن ها    

آسیب پذیر هزینه ای،  مالحظات  دلیل   به 

داخلی از حسابرسی  استفاده وسیع   باشند. 

 به عنوان یک زمینه آموزش مدیریت، درحالی که

در داخلی  حسابرسی  جایگاه  می تواند   احتامالً 

 سازمان را ارتقا دهد، می تواند محیط هایی را ایجاد

 و پرورش دهد که حسابرسان داخلی عالقه و وابستگی کمی به یک هویت

حرفه ای به  عنوان حسابرس داخلی داشته باشند.

داخلی حسابرسان  که  باشد  این  است  ممکن  عامل  مهم ترین   بااین حال 

 منی توانند ادعای یک نقش تعریف  شده و منحرصبه  فرد را داشته باشند.

دانش پایگاه  یک  یا  و  مهارت ها  از  مجموعه ای  دارای  داخلی   حسابرسی 

 نیست که حسابرسان مستقل به آن مجهز نباشند. در سال ۲۰۰۹، ۸۰ درصد

حسابدار پیامیش،  یک  در  مشارکت کننده  داخلی  حسابرسی  روسای   از 

بودند، درحالی که فقط ۳۹ درصد از آنان حسابرس داخلی  رسمی        

 خربه           بودند )ابوت و همکاران، ۲۰۱۶(. عدم توانایی حسابرسی داخلی

 برای متامیز کردن کارکنان خود از برون سپاران یا مشاوران برون سازمانی،

 برای یک هویت حرفه ای بسیار مرض است. این احتامل وجود دارد که این

مسائل در آینده قابل پیش بینی، حل نشده باقی مباند.

 آگاهی و درک تاریخ حسابرسی داخلی و پیچیدگی جایگاه آن به  عنوان یک

 گروه، ممکن است به دیگر پژوهشگران کمک کند که مطالعاتی را انجام

 دهند که به ما درک بهرتی از نقاط قوت، محدودیت ها و نقش سازمانی

حسابرسان داخلی بدهد.

IIA 

)Utility players(

)CPA(

)CIA(
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۱.دکرتای حسابداری، دانشگاه تهران، ایران، آدرس ایمیل:
۲.دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه تهران، ایران.
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