
21

امــروزه بخــش عمومــی بــا آگاهــی از تغییــرات و پیچیدگی هــای محیــط کســب وکار به ناچــار بــه ایجــاد کنترل هــای 
داخلــی اثربخــش به ویــژه کنترل هــای مالــی روی آورده اســت. دلیــل آن نیــز تصدی گــری بــزرگ بخــش دولتــی و 
نهادهــای عمومــی در اقتصــاد و صنعــت اســت. نهادهــای دولتــی و بخــش عمومــی بســیاری از فعالیت هــای اقتصــادی 
را بــر عهــده دارنــد. از ایــن رو بــرای افزایــش بهــره وری در ایــن بخــش بــه ابزارهــای کنترلــی مختلــف نیــاز اســت کــه 
حسابرســی داخلــی یکــی از آن هاســت. حسابرســی داخلــی در اجــرای قوانیــن و دســتورالعمل ها، افزایــش کارایــی 
ــود  ــب بهب ــد و موج ــک می کن ــران کم ــه مدی ــخ گویی ب ــئولیت پاس ــطح مس ــای س ــت ارتق ــی و در نهای و اثربخش
مدیریــت در بخــش عمومــی می شــود. حسابرســی داخلــی بــا ایجــاد رویکــردی منظــم و روشــمند بــه ســازمان کمــک 
ــه اهــداف خــود، اثربخشــی فرایندهــای راهبــری، مدیریــت ریســک و کنترل هــای  ــرای دســت یابی ب می کنــد کــه ب

داخلــی را ارزیابــی کنــد و بهبــود بخشــد.
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1-مقدمه 
امــروزه مدیــران نیازمنــد آگاهــی از اجرای 
دســتورالعمل ها و آیین نامه هــای مصـــوب 
و میـــزان دسـت یـــابی بــه اهــداف هســتند. 
ــی  ــای داخل ــری و اجــرای کنترل ه به کارگی
یکــی از راه هایــی اســت کــه بــه مدیــران در 
ــدا،  ــا و کی ــد. )اونگب ــک می کن ــر کم ــن ام ای

)2011

ــی  ــای داخل ــع کنترل ه ــیاری از مواق بس
بــه دلیــل محدودیت هــا و اجــرای نادرســت 
بــا مشــکل مواجــه می شــود، از ایــن رو 
ــاز دارد.  ــی نی ــه حسابرس ــا ب ــن کنترل ه ای
ویژگی هــای محیطــی حاکــم بــر فعالیــت و 
نــوع و چگونگــی تأمیــن منابــع مالــی مــورد 
نیــاز و اهدافــی کــه نهادهــا و ســازمان های 
ــرای تحقــق آن  فعــال در بخــش عمومــی ب
ــا را  ــل نهاده ــن قبی ــد، ای ــت می کنن فعالی
ــه  از مؤسســاتی کــه در بخــش خصوصــی ب
ــدی و  ــی، تولی ــای بازرگان ــام فعالیت ه انج
خدماتــی اشــتغال دارنــد متمایــز می ســازد. 
نحــوه ی تحصیــل منابــع بــرای تأمیــن 
ــوق  ــا، حق ــل فعالیت ه ــن قبی ــه ی ای هزین
شــهروندان دایــر بــر پاســخ خواهی در مــورد 
ــی  ــای اطالعات ــی، نیازه ــع مال مصــرف مناب

شـــهروندان و ســــایر اســـتفاده کنندگان 
گـزارش هـــای مالـــی، الـــزام مقامـــات 
ــی  ــه پاســخ گویی مال منتخــب و منصــوب ب
ــای  ــت ویژگی هـ ــن دسـ ــواردی از ایـ و مـ
بخــش عمومــی و مدیریــت مرتبــط بــا 
همــکاران، 2008(.  و  )وینــگ  اســت  آن 
نهادهــای عمومــی و دولتــی ملــزم بــه 
ــات  ــه ی خدم ــتمر در ارائ ــخ گویی مس پاس
متنــوع و باکیفیــت بــه مــردم هســتند. 
ــددی  ــای متع ــی محدودیت ه ــش عموم بخ
ماننــد قوانیــن و مقــررات فــراوان دارد. 
ــی محیــط  ویژگی هــای ســاختاری و خدمات
فعالیت هــای دولتــی یــا نهادهــای عمومــی، 
مفهــوم  نقــش  برجسته شــدن  دالیــل  از 
ــام  ــی در نظ ــخ گویی عموم ــئولیت پاس مس
حســابداری و گزارشــگری مالــی و ســایر 
ــش  ــی بخ ــرل داخل ــتم کنت ــزای سیس اج
ــا  ــط ب ــی مرتب ــی داخل ــی و حسابرس عموم
ــر ایــن اســاس ارزیابــی مجــدد  آن اســت. ب
نقــش حسابرســی و کنتــرل داخلــی بــا 
ــه  ــروری ب ــی ض ــش عموم ــر بخ ــز ب تمرک
و  کنترل هــا  ادامــه،  در  می رســد.  نظــر 
ــود  ــش آن در بهب ــی و نق ــی داخل حسابرس
مدیریــت بخــش عمومــی مــورد بحــث قــرار 

ــت. ــه اس گرفت

نهـادهای عمومی و دولتی ملـزم به 
پاسخ گویی مستمر در ارائه ی خدمات 
متنـوع و باکیفیت به مـردم هستند

Untitled-1   1 ظ.ق 07:45:22   09/15/2014



23

2-کنترل هـــای داخلـــی در 
بخــش عمومــی 

ــن نهــاد بخــش  ــوان بزرگ تری ــت به عن دول
عمومــی و شــهرداری ها وســایر نهادهــای 
ــداف  ــق اه ــرای تحق ــی ب ــی غیردولت عموم
خــود دو نــوع فعالیــت انجــام می دهنــد، 
یکــی فعالیت هــای غیــر بازرگانــی اســت 
ــت  ــط دول ــهروندان توس ــاه ش ــرای رف ــه ب ک
ــه صــورت  و نهادهــای عمومــی غیردولتــی ب
فعالیت هــای  شــکل  بــه  و  غیر مبادلــه ای 
)کاکــس،  می گیــرد  صــورت  حاکمیتــی 
و  دولتــی  بخــش  دوم  فعالیــت   .)2007
ــی اســـت  ــوع بازرگان ــی از ن نهادهــای عموم
ــت  ــار فعالیـ ــل در کن ــوان مکم ــه به عنـ ک
غیــــر بازرگانی و بـــرای رســـیدن بــه اهداف 
ــود.  ــی انجــام می شـ ــای غیربازرگان فعالیت ه
ولـــی در نهـــایت آن چــه کــه موجــب وجــود 
افتــراق در گزارشــگری مالــی و محصــول 
ــی در ســازمان ها  نهایــی آن گزارش هــای مال
بخــش  و  عمومــی  بخــش  نهادهــای  و 
فعالیت هــای  بــه  می شــود،  خصوصــی 
ــت.  ــوط اس ــی مرب ــر بازرگانـ ــی و غی دولت
ــی  ــی کل ــورها آگاه ــب کش ــروزه در اغل ام
ــت  ــود مدیری ــرای بهب ــه ب ــه توج ــاز ب از نی
ــت.  ــده اس ــود آم ــه وج ــی ب ــش عموم بخ

ــت  ــت، دولـ ــخص اس ــل آن مش ــه دلی البت
بنــگاه  بزرگ تریـــن  تشــکیل دهـــنده ی 
اقتصـــادی و یــا نهــاد ارائه دهنــده ی خدمــات 

اســت )انوفــر و همــکاران، 2013(. 
ــه محیــط وســیع فعالیت هــای  ــا توجــه ب ب
ــی  ــای داخل ــال کنترل ه ــی اعم ــش دولت بخ
ــای  ــد. کنترل هـ ــر می رسـ ــه نظـ ــر بـ ناگزی
و  رویه هــــا  از  مجموعــــه ای  داخلــــی 
خط مشــــی های طــــراحی شده و البتـــه 
به کـــارگرفته شـــده بــه منظــور کســب 
اطمینـــان منطقـــی از دســـت یابی بـــه 
اهدافــی مشــخص ماننــد افزایــش کارایــی و 
اثــر بخشــی و یــا اجــرای قوانیــن و مقــررات 
اســت )دانیــال و آتیــال، 2013(. کنترل هــای 
داخلــی بــه بهبــود عملکــرد و بهــره وری و یــا 
کیفیــت گزارشــگری مالــی منجر می شــــود. 
وقتـــی  می دهـــد  نشـــان  بررســـی ها 
ــی  ــرل های درونـ ــر روی کنتـ ــازمان ها ب سـ
ــد  ــری دارن ــرد بهت ــوند عملکـ ــز شـ متمرکـ

 .)2007 )کاکــس، 
بر حســب هـدف،کنتــــرل را می تــــوان 
ــت دانســت.  ــت مدیریـ جــزو ضــروری فعالی
ــط  ــود رواب ــی و بهبـ ــه ارزیابـ ــا ب کنترل هـ
ــی  ــه ارزیـابـ ــی ب ــادی و در شـرایطـ اقتصـ
را  کنترل هــا  می پردازنــد.  بــازار  اقتصــاد 

می تـــوان بــه بخــش کنتــرل داخلــی و 
کنتــرل خارجــی تقســیم کــرد.

کنتــرل داخلــی، شــامل تمــام کنترل هــای 
درون ســازمان اســت. همچنیــن کنتــرل 
خارجــی یــا برون ســازمانی شــامل تمــام 
ــازمان  ــارج س ــه از خ ــت ک ــی اس کنترل های
ــال، 2013(. ــال و آتی ــود )دانی ــال می ش اعم

کنتــرل داخلــی، یــک رویــداد یــا وضعیــت 
خــاص نیســت، بلکــه مجموعــه ای از اقدامات 
ــه ی  ــه هم ــه ب ــت ک ــر اس ــی و فراگی متوال
ــدا  ــوذ و تســری پی ــازمان نف ــای س فعالیت ه
می کنــد. کنتــرل داخلــی ابــزاری بــرای 
ــا  ــط ب ــتقیم مرتب ــور مس ــه  ط ــت و ب مدیری

ــت.  ــازمان اس ــای س هدف ه
ــت  ــه مدیری ــا این ک ــرد ب ــه ک ــد توج بای
ــا  ــت، ام ــی اس ــرل داخل ــی کنت ــن اصل رک
همــه ی کارکنــان ســازمان نقش هــای مهمــی 
در ایجــاد و اجــرای آن دارنــد. در 1985 
کـارگـروه سـازمان هـای حـامی کــمیسـیون 
تـــردوی  بـــا پشـتیبـانـــی و مشــارکت 
معروف تریــن محافــل حرفــه ای حســـابداری 
امریـــکا شـــامل انجمــن حســابداران رســمی 
امریــکا،  انجمــن حســابداری امریــکا، انجمــن 
حسابرســان داخلــی، انجمــن حســابداران 
مدیریــت و انجمــن مدیــران مالــی تأســیس 
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شــد و بــه همــراه گروهــی از مشــاوران، کار 
پژوهشــی گســترده ای را بــر روی تعاریــف و 
مفاهیــم کنتــرل داخلــی آغــاز کــرد. حاصــل 
از طــی چنــد  ایــن کارگــروه پــس  کار 
مرحلــه گزارشــی بــود کــه بــا نــام »کنتــرل 
ــه«  در 1992  ــوب یکپارچ ــی ـ چارچ داخل
ــر  ــزارش معتب ــن گ ــق ای ــد. طب ــر ش منتش
ــت،  ــروف اس ــوزو  مع ــزارش ک ــه گ ــه ب ک
کنتــرل داخلــی چنیــن تعریــف شــده اســت: 
ــا و  ــه ای از فراینده ــی مجموع ــرل داخل کنت
رویه هــای اعمال شــده توســط مدیــران و 
ــور  ــه منظ ــه ب ــت ک ــازمان اس ــان س کارکن
کســب اطمینــان منطقــی از دســت یابی 
بــه اهــداف، افزایــش کارایــی و اثــر بخشــی، 
قابلیــت اتــکای گزارشــگری مالــی و اجــرای 
ــود.  ــرار می ش ــتورالعمل ها برق ــن و دس قوانی
ــرل  ــداف کنت ــد اه ــا )2009( می گوی توم

ــارت اســت از: ــی عب داخل
ــه  ــرکت. ب ــای ش ــت از دارایی ه 1- حفاظ
منظــور حفاظــت از دارایی هــا الزم اســت 
ــئولیت ها،  ــف مسـ ــد تعریـ ــداماتی ماننـ اقـ
ــارات  ــض اختیـ ــف و تفویـ ــک وظایـ تفکیـ

صـــورت گیــرد.
2- اطـمینـــان از صحـــت اطـالعـــات 
حســابداری. گزارشــگری مالــی قابل اتــکا 
ــت.  ــی اس ــرل داخل ــای کنت ــر مزای از دیگ
ــای  ــای اساســی فعالیت ه ــتقرار کنترل ه اس
ــن  ــت اصــول و قوانی ــا رعای ــابداری و ی حس
در تهیــه ی صورت هــای مالــی از جملــه 
بــه  می توانــد  کــه  اســت  فعالیت هایــی 

ــود. ــر ش ــات منج ــت اطالع صح
ــا  ــا ب ــت فعالیت ه ــان از مطابق 3- اطمین
مصوبــات و دســتورالعمل ها. ایــن هــدف 
کمـــک مـی کنـــد اقدامــات شـــرکت و 
راه حل هایــی کــه بــرای دســت یابی بــه 

ــود. ــرا ش ــده، اج ــن ش ــداف تدوی اه
4- افزایــش کارایــی و اثــر بخشــی. یکــی 
از مهم تریــن اهدافــی کــه در درازمــدت مــّد 
نظــر اســت افزایــش کارایــی و اثــر بخشــی 
فعالیت هــای ســازمان اســت )تومــا،2009(.

بــاال،  اهــداف  بــه  دســت یابی  بــرای 
کنتــرل داخلــی از پنــج جــزء تشــکیل شــده 

ــت: اس
ــر،  ــی خط ــی، 2. ارزیاب ــط کنترل 1. محی
اطالعــات   .4 کنترلــی،  فعالیت هــای   .3
آزمــون.  و  نظــارت   .5 و  ارتباطــات،  و 
به کارگیــری هــر کــدام از اجــزای فــوق 
ــه  ــت یابی ب ــازمان در دس ــه س ــد ب می توان
ــر  اهــداف تعیین شــده اش کمــک کنــد )کان

همــکاران،2006(. و 
در  داخلــی  حسابرســی   -3

بخــش عمومــی
ــی  ــی ارزیاب ــی داخل ــی حسابرس به طورکل
ــی  ــت. در حال ــرد کنترل هاس ــتقل کارک مس
ــی و بررســی  ــال ارزیاب ــه دنب ــرل ب کــه کنت
ــه  ــزا ب ــزاری ارزش اف ــوده و اب ــا ب فعالیت ه
ــن  ــی ای ــی داخل ــد، حسابرس ــمار می آی ش
کنترل هــا را ارزیابــی می کنــد. موریــس 
)2008( اعتقــاد دارد حسابرســی داخلــی 
داخلــی  کنتــرل  مدیریــت  منظــور  بــه 
نقشــی  مدیــره  هیئــت  اعضــای  بــرای 
اساســی و پشــتیبانی کننده دارد. از دیــد 
همــه ی  داخلــی  حسابرســی  مدیریــت، 
نشــان دهنده ی  کــه  را  مســئولیت هایی 
ــی اســت  ــای داخل ــوب کنترل ه نقــش مطل
بــر عهــده دارد )کاراجورجــوس و همــکاران، 

.)2007
کــه  را  ارزش هایــی  رحمانــی)1392( 
ــاد  ــازمان ایج ــرای س ــی ب ــی داخل حسابرس

برمی شــمارد: چنیــن  می کنــد 

1( اطمینــان بخشــی: راهبــری، ریســک و 
کنتــرل. 

حسابرســی داخلــی در زمینــه ی راهبــری 
ــای  ــک و فرایند ه ــت ریس ــازمان، مدیری س
کنترلـــی، کــه بـــه دســـت یابی بــه اهــداف 
رعایــت  و  مالــی  عملیاتــی،  راهبــردی، 
)تطبیــق( کمـــک می کننـــد، خدمــات 

اطمینــان بخشــی فراهــم می کنــد. 
2( بینـــش یـــا بصیـــرت: کـنش یـــار 
ــی.  ــل، ارزیاب ــه و تحلی ــت(، تجزی )کاتالیس
ــرای  ــار ب ــک کنش ی ــی ی حسابرســی داخل
بهبــود اثربخشــی و کارایــی از طریــق ارائــه ی 
بینــش و پیشــنهادهایی بــر مبنــای تحلیــل 
و ارزیابــی داده هــا و فرایند هــای کســب وکار 

اســت. 
3( بی طرفــی: درســتی، پاســخ گویی، و 

ــتقالل.  اس
بــا تعهــد بــه درســتی و پاســخ گویی، 
ــرای مراجــع راهبــری  ــی ب حسابرســی داخل
ســازمان و مدیریــت ارشــد بــه عنــوان یــک 
منبــع بی طــرف رایزنــی مســتقل، ارزش 

ایجــاد می کنــد. 
تعریـــف جامـــع حســـابرسی داخلـــی 
بین المللــی  اســتانـداردهـــای  براســـاس 
ــت  ــن اســت: فعالی ــی چنی حسابرســی داخل
ــه ایجــاد اطمینــان  مســتقل و عینــی کــه ب
ــا  ــده و ب ــر ش ــات منج ــرل عملی ــرای کنت ب
ــراه  ــات هم ــود عملی ــرای بهب ــی ب راهنمای
می انجامــد.  ارزش افزایــی  بــه  و  اســت 
نقــش حسابرســی داخلــی پشــتیبانی از 
ــداف،  ــه اه ــت یابی ب ــاری در دس ــد تج واح
ــی سیســتماتیک روش هــا و رویه هــا و  ارزیاب
کنتــرل ســازمانی اســت. حسابرســی داخلــی 
را می تـــوان حســـابرسی یــک ســـازمان 
توســط خــودش یــا حســابرس مســتقل 
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دانســت. تفــاوت اصلــی حسابرســی داخلــی 
در  می تــوان  را  مســتقل  حسابرســی  بــا 
ــی  ــی داخل ــت. حسابرس ــا دانس ــدف آن ه ه
معمــوال بــا هــدف گزارشــگری بــه مدیریــت 
داخلــی  حسابرســی  می گیــرد.  صــورت 
کمــک می کنــد تــا مدیــران بــه شــکل 
سیســتماتیک و روش منــد همــراه بــا کارایی 
ــه ی  ــود در ارائ ــداف خ ــه اه ــی ب و اثربخش
ــه منظــور این کــه  ــد. ب خدمــات دســت یابن
حسابرســی داخلــی در بخــش عمومــی بهتــر 

ــد: ــد بای ــل کن عم
1- مســتقل عمــل کننــد، بــه ایــن معنــی 
از فعالیت هــای  کــه حسابرســی داخلــی 

ــد. ــتقل باش ــی مس ــوع حسابرس موض
2- قابل رؤیــت و فعــال باشــد و مدیریــت، 
کمیتــه ی حسابرســی و مدیــران ارشــد از آن 

حمایــت کننــد.
3- نقش هــا، مســئولیت ها و طرح هــای 

و مخاطــره  بــا ســود  تــوأم  حسابرســی 
ــد. ــده باش ــف ش تعری

ــا همــه ی ذی نفعــان  4- ارتبــاط مؤثــری ب
داشــته باشــد.

بــه  کــه  کنــد  عمــل  به گونــه ای   -5
مســئولیت ها و بــر طــرف کــردن آن هــا 

کمــک کنــد.
6- بــه شــکل کارا و اثــر بخــش عمــل 

ــد. کن
اســتراتژی  توســعه ی  و  بهبــود  در   -7

باشــد. ســازمان مؤثــر 
ــای  ــر مبنـ ــاالنه ب ــی سـ ــک ارزیاب 8- ی
ــد ــه کن ــه تهی ــورت گرفتـ ــابرسی ص حسـ

ــی و  ــی داخل ــن حسابرسـ ــط بی 9- روابـ
ــد. ــهیل کن ــازمان را تسـ ــت سـ مدیری

هـــدف حسابرســـی داخلــی در بخــش 
عمومــی را می تــوان ارزیابــی مســتقل و 
عینــی و خدمتــی مشــورتی دانســت بدیــن 

حسابرســی  )دســتورالعمل  کــه  منظــور 
:)2007 اســترالیا،  داخلــی 

ــت  ــی و هیئ ــران اجرای ــرای مدی ــف ـ ب ال
ــه ای  ــود به گون ــاد ش ــان ایج ــره اطمین مدی
کــه کنترل هــای مالــی و عملیاتــی طراحــی 
شــده بــرای مدیریــت مخاطــرات ســازمان و 
ــه شــکل  ــه اهــداف ســازمان ب دســت یابی ب

کارا و اثربخــش عمــل کنــد.
ب ـ بــه مدیــران در بهبــود عملکــرد واحــد 

مــورد نظــر کمــک کنــد.
ــئولیت پذیری  ــخ گویی و مس ــه پاس پ - ب

مدیــران کمــک کنــد.
ت - نقــش مشــورتی بــرای مدیــران ارشــد 

دولتــی و نهادهــای عمومــی تهیــه کنــد.
ث - هرگونــه تقلــب و اعمــال غیــر قانونــی 

را کشــف کنــد. 
نـگـــاره ی یـــک، راهـکارهـــای بهبــود 
ــد. ــان می ده ــی را نشـ ــی داخلـ حسابرسـ

راهکارهای بهبود 
حسابرسی داخلی

تسهیل روابط 
با مدیران

حمایت از سوی 
مدیران ارشد

ارتباط با 
ذی نفعان

عملکرد مستقل

کمک در مرتفع 
کردن مسئولیت ها

ارزیابی 
ساالنه

عملکرد کارا 
و اثر بخش

کمک به
 پاسخ گویی مدیران

موثر در بهبود 
استراتژی های سازمان

نگاره یک: راهکارهای بهبود حسابرسی داخلی
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ــی  ــی داخل ــش حسابرس 4- نق
بخــش  مدیریــت  بهبــود  در 

ــی  عموم
دولت هــا متشــکل از نهادهــا، کمیســیون ها 
ارائه دهنــده ی  واحدهــای  از  بســیاری  و 
خدمــات هســتند، بــه همیــن دلیــل مدیریــت 
ــر  ــده و پ ــی در محیطــی پیچی بخــش عموم
ــودن و  ــفاف ب ــد. ش ــت می کن ــش فعالی چال
پاســخ گو بــودن مدیــران در ایــن بخــش 
و  ضعف هــا  کــه  اســت  ایــن  نیازمنــد 
ناکارایی هــا را بــه شــکل مطلوبــی شناســایی 
کــرد. حسابرســی داخلــی راهــی بــرای بهبــود 
ــو،2012(. ــن بخــش اســت )آنائ ــت ای مدیری

حسابرســی  و  داخلــی  کنتــرل  اهــداف 
ــاوت  ــکلی تف ــر ش ــی از نظ ــش عموم در بخ
چندانــی بــا اهــداف کنتــرل داخلــی در 
واحدهــای انتفاعــی بخــش خصوصــی نــدارد. 
ــه  ــی ب در بخــش عمومــی نیــز کنتــرل داخل
ــور  ــه منظ ــه ب ــود ک ــالق می ش ــدی اط فراین
کســب اطمینــان منطقــی و معقــول از تحقــق 
ــی  ــی و رعایت ــی، گزارش ده ــداف عملیات اه

)باباجانــی،1381(. اجــرا می شــود 
امــا ویژگی هــای فعالیــت بخــش خصــوص 
ــع آن  ــه تب ــا و ب ــف کنترل ه ــی تعری و دولت
ــد.  ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــی را تح حسابرس
ویـژگـی هـــای محیــــط فعـالـیت هـــای 
غیربازرگانــی بخــش عمومــی بــا محــور قــرار 
دادن مفهــوم مســئولیت پاســخ گویی بــه 
ــرد مســئوالن  ــی عملک ــار ارزیاب ــوان معی عن

اجـــرایی در ایــن نــوع فعالیت هــا، ایــن 
ــی  ــی داخل ــوم حسابرس ــا مفه ــوم را ب مفه
ــی  ــد و حسابرس ــی ده ــرار م ــل ق در تعام
ــق  ــرط های تحق ــی از پیش ش ــی را یک داخل

می ســازد. پاســخ گویی  مســئولیت 
ــف )1986(، بخــش عمومــی  ــاور وول ــه ب ب
غیرخصوصــی  ســازمان های  از  متشــکل 
ــت  ــرل مدیری ــش کنت ــن بخ ــت. در ای اس
در وسـیع تـــرین حــــد خــود ابــزاری بــرای 
دســت یابی بــه اهــداف کارایــی و اثربخشــی 
کیــدا )2011(  و  اونگبــا  نظــر  از  اســت. 
به طـــورکلی می تــوان مدیریــت بخـــش 
ســـاختار های  از  آمیـــزه ای  را  عمومـــی 
سلسله مـراتـــبی دانســــت کــه مـــراکز 
می شــوند.  گرفتــه  نظــر  در  پاســخ گویی 
ــده در  ــزارش عم ــه گ ــان س ــه ی آن ــه گفت ب
ــه  ــود دارد ک ــی وج ــرل داخل ــه ی کنت زمین

می تــوان مــورد اســتفاده قــرار داد:
1- گزارشــگری داخلــی بــرای مدیــران بــه 
ــه  ــوط ب ــای مرب ــی کنترل ه ــور طراح منظ

ــاری،  ــای ج عملیات ه
2- گزارشــگری داخلــی بــرای مدیــران 
اجـــرایی و مـــدیران فـــرایندها کــه در 
زمینــه ی صورت بنــدی طرح هــا تصمیــم 

می گـــیرند
بــرای  برون ســازمانی  گزارشــگری   -3
ــی  ــش عموم ــه بخ ــی از این ک اطمینان بخش

دارد  مناســب  کنترل هــای 
)اونگبا و کیدا، 2011(.

بــا افزایش ســطح مســئولیت پاســخ گویی 
ــی، مفاهیــم کنترل یافتــه و  ــی و عملیات مال
ــز  ــی نی ــرل داخل ــزای کنت ــا و اج هدف ه
متناســب بــا آن تعدیــل می یابــد. برخــی از 
اجــزای کنتــرل داخلــی نظیــر اطالعــات و 
ارتباطــات و روش کنتــرل، در فعالیت هــای 
ــزرگ  ــت و ســازمان های ب ــی دول غیرانتفاع
بخــش عمومــی تفاوت هــای بســیار در 
مقایســه بــا فعالیت هــای بازرگانــی دارد 
و در برخــی اجــزا نظیــر محیــط پیرامــون 
کنترلــی و ارزیابــی ریســک و نظــارت، ایــن 
بــه  نظــر  تفاوت هــا چنــدان معنــی دار 

ــکاران، 2013(. ــا و هم ــد )اوتت نمی رس
 )2013( همــکاران  و  اوتتــا  نظــر  بــه 
در  داخلــی  حسابرســی  نقــش  نیــز 
نهادهــای عمومــی در دو دهــه ی اخیــر 
اهمیــت روزافزونــی یافتــه اســت، چــرا 
تغییــرات  و  دولــت  تصدی گــری  کــه 
ــای  ــی و نهاده ــای دولت ــداوم در واحده م
وقــوع  حــال  در  ســرعت  بــا  عمومــی 
در  داخلــی  حسابرســی  مفهــوم  اســت. 
ــی  ــی داخل ــه حسابرس ــی ک ــش عموم بخ
بررســی  می شــود،  نامیــده  عمومــی 
مســتقل و اطمینان بخشــی در خصــوص 
فعالیت هــای واحــد تجــاری همــراه بــا 
بــرای مدیریــت  بــه مدیــران  مشــاوره 
مطلــوب درآمدهــا و مخــارج عمومــی و 
بهبــود فعالیت هــای بخــش عمومــی اســت 

.)2013 آتیــال،  و  )دانیــال 
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5- نتیجه گیری
ــی  ــی داخل ــه حسابرس ــی ک کارکردهای
ســطح  در  دارد،  خصوصــی  بخــش  در 
واحدهــای دولتــی و نهادهــای عمومــی نیز 
موجــود اســت، امــا هــدف پاســخ گویی را 
نیــز بــرای ایــن بخــش بایــد متصــور بــود. 
بخــش  متنــوع  و  وســیع  فعالیت هــای 
عمومــی و ســاختار ایــن بخــش همــراه بــا 
افزایــش درخواســت بــرای در نظــر گرفتن 
ــه  ــا و البت ــورد تقاض ــات م ــت خدم کیفی
بخــش  ایــن  در  کــه  محدودیت هایــی 
کنترل هــا  به کارگیــری  اســت،  حاکــم 
ــش را  ــن بخ ــی در ای ــی داخل و حسابرس
مدیــران  امــروزه  می ســازد.  ضــروری 
ــده و  ــی پیچی ــا محیط ــی ب ــش عموم بخ
همــراه بــا چالــش روبــه رو اســت. بــا وجود 
ایــن، مدیــران بخــش عمومـــی دامنـــه ای 
بــرای  دســترس  در  ســـازوکار های  از 
ــد.  ــای مسئولیت شــان دارن ــه ایف کمــک ب
کنترل هــا و حسابرســی داخلــی کارکــردی 
مطلوب بـــرای کمـــک به مدیریـــت بخش 
عمومــی بــه شــمار می آیــد. ایــن کارکــرد 
شــامل فعالیت هــای نظــارت، ارزیابــی، 
اطمینـــان از کیفیــت و خودارزیابــی اســت 
ــه  ــت ک ــده اس ــی ش ــه ای طراح و به گون
اطمینــان و اعتمــاد بــه نفــس بــرای 
ــرای  ــی ب ــران اجرای ــره و مدی ــت مدی هیئ
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شــان  پاســخ گویی  و  مســئولیت پذیری 
فراهـــم می کنـــد. مفـــاهیم کنترل داخلی 
و حسابرســی داخلــی بــرای بخــش عمومی 
مکمــل یکدیگــر اســت. حسابرســی داخلی 
ــک  ــی از ی ــوان جزئ ــی می ت را از دیدگاه
کنتــرل دانســت و هــدف هــر دوی آن هــا 
تعییــن ایــن مطلــب اســت کــه آیــا 
ــی  ــای عموم ــررات در نهاده ــن و مق قوانی

ــر  ــی و اث ــا کارای ــت. آی ــده اس ــت ش رعای
ــر  ــیاری از دیگ ــود دارد و بس ــی وج بخش

ــت. ــن دس ــواردی از ای م
ــد  ــئولیت دارن ــی مس ــان داخل حسابرس
کــه مدیــران بخــش عمومــی را از اجــرای 
و همچنیــن  قوانیــن  و  دســتورالعمل ها 
ســازند.  آگاه  نارســایی ها  و  ضعف هــا 
ــات الزم  ــود اقدام ــث می ش ــر باع ــن ام ای

و  نارســایی ها  رفــع  بــرای  به هنــگام  و 
اجــرای صحیــح دســتورالعمل ها و قوانیــن 
ــن  ــرد. بدی ــورت گی ــران ص ــط مدی توس
ترتیــب، مدیریــت بخــش عمومــی نه تنهــا 
ــل  ــش عم ــر بخ ــوی اث ــه نح ــد ب می توان
ــی الزم را  ــت کارای ــادر اس ــه ق ــد، بلک کن

ــد.  ــته باش ــز داش نی
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