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کنترِل
ها کنتـــــــــرل 

گســتردگی و پیچیدگــی روزافــزون ســازمان ها در جهــان پیشــرفته ی امــروز، فشــارهای ناشــی از کمبــود منابــع، 
ــا و  ــه هدف ه ــاری ک ــی، اداری و تج ــف مال ــای مختل ــرات در زمینه ه ــواع مخاط ــود ان ــت، وج ــطح رقاب ــش س افزای
سیاســت های ســازمانی را خــواه از درون و خــواه از بیــرون ســازمان تهدیــد می کنــد موجــب شده اســت تــا کنتــرل 
ــز اهمیــت، مــورد توجــه ارکان راهبــری هــر ســازمان قــرار  ــع و فعالیت هــا، به عنــوان مســأله ای حائ اثربخــش مناب
ــی بســیار مهــم در اداره ی بهینــه ی ســازمان ها، نقش آفرینــی  ــوان عامل ــد به عن ــی می توان ــرد.1 حسابرســی داخل گی
کنــد. حضــور حسابرســان داخلــی بــا رویکــردی کنترلــی و مدیریتــی، می توانــد اثربخشــی بیش تــری در دســت یابی 
ــران از  ــردن مدی ــاب ک ــی، مج ــی داخل ــد حسابرس ــتقرار واح ــد. گام اول در اس ــاد کن ــده ایج ــدف تعیین ش ــه اه ب
ــی و ارزش   ــی حسابرســی داخل ــه ضمــن معرف ــن مقال ضــرورت اســتقرار چنیــن واحــدی در ســازمان اســت. در ای
ــی در  ــی داخل ــد حسابرس ــتقرار واح ــرورت اس ــده ی ض ــدی ایجادکنن ــل کلی ــازمان ها، عوام ــرای س ــات آن ب خدم

ســازمان های بخــش عمومــی، بررســی شــده اســت. 

1-نویسنده مایل است از راهنمایی های دکتر علی رحمانی در نگارش مقاله ی حاضر سپاسگزاری کند.

های  در سازمان  داخلی  حسابرســی 
ایران بخش عمومی 
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حسابرســی داخلــی می توانــد به عنــوان 
عاملــی بســیار مهــم در اداره ی بهینــه ی 
ــل  ــه دلی ــد. ب ــی کن ــازمان ها نقش آفرین س
بخش هــای  در  ســریع  تغییــرات  وجــود 
وجــود  دولتــی،  و  خصوصــی  مختلــف 
فراینــد  یــک  بــا  داخلــی  حسابرســان 
می توانــد  بهینــه،  مدیریتــی  و  کنترلــی 
ــاد  ــازمان ها ایج ــری در س ــی بیش ت اثربخش
کنــد. خدمــات قابــل ارائــه در این ســاختارها 
عبارتنــد از تاکیــد بــر ارائــه ی بهتــر خدمات، 
حــذف فعالیت هــای زائــد و دارای حاشــیه ی 
ــي در  ــام تمرکز زدای ــن، انج ــردی پایی عملک
ــی  ــئولیت های کنترل ــال مس ــدرت و انتق ق
ــی  ــای داخل ــل و واحده ــه ی عوام ــه کلی ب

ســازمان )پاکــروان، 1392(.  
از  یکــی  عنــوان  بــه   )1944( هالــد2 
داخلــی،  انجمــن حسابرســان  مؤسســان 
ــب  ــا موج ــت: ضرورت ه ــه اس ــن گفت چنی
ــان  ــی شــد  و آن ــش حسابرســان داخل پیدای
را بــه بخشــی پیوســته در کســب وکار مــدرن 
تبدیــل کــرده  اســت. هیــچ کســب وکار 
بزرگــی نمی توانــد از آن بگریزد. اگــر تاکنون 
ــد،  ــتفاده نکرده ان ــی اس ــان داخل از حسابرس
دیــر یــا زود مجبــور بــه اســتفاده از آن 
خواهنــد بــود و اگــر تصمیــم بــه توســعه ی 
فعالیت هــای خــود دارنــد، مجبورنــد هرچــه 
ــی را در  ــی داخل ــد حسابرس ــریع تر واح س
ســازمان خــود ایجــاد کننــد. در پنجاه ســال 
ــزو  ــی ج ــی داخل ــه ی حسابرس ــر، حرف اخی
ــتاب ترین  ــه پرش ــت ک ــی بوده اس حرفه های
ــای  ــت. فعالیت ه ــد را داشته اس ــرعت رش س
حسابرســی داخلــی فراتــر از نظــارت3 اســت 
و بــه عنــوان یــک ابــزار راهنمــا4 بــرای 
مدیریــت به حســاب می آیــد. مســئولیت 
ــدازه ی  ــه ان ــدرن ب ــی م ــان داخل حسابرس

ــروزی،  ــب وکار ام ــط کس ــتردگی محی گس
ــی  ــان داخلـ ــت. حسابرسـ ــترده اسـ گسـ
بـــا پیش بینـــی ریســـک های بالقــوه ی 
ســـازمانی، پیـاده ســـازی فـرایـندهـــای 
راهبــــری شـرکتـــی در فـرایـندهـــای 
از  اطمینان بخشــــی  خــود،  حسابرســی 
فناوری هــا و  پیشــرفته ترین  بــا  تطابــق 
فرایندهــای ســـازمانی، و اطمینان بخشــی از 
این که فعالیت هـــای ســـازمان بـــه صـورت 
اثربخــش، کارا و بــا صرفه ی اقتصــادی اداره 
ــی  ــازمان ها ارزش افزای ــرای س ــود، ب می ش

می کننــد. 
گام اول در اســتقرار واحــد حسابرســی 
داخلــی، مجــاب کــردن مدیــران از ضــرورت 
اســتقرار چنیــن واحــدی در ســازمان اســت. 
ــه بعــد از بررســـی عوامــل  ــران باتجرب مدی
حســـابرسی  ضـــرورت  نشـــان دهنده ی 
داخلــی، آن هـــا را بــا  مشــاهدات، تجربیات 
ــی خــود از کسب وکارشــان  ــش عموم و دان
می ســــنجند. درحـال حـاضـــر دلیــــل 
اســـتقرار واحــد حسابرســی داخلــی در 
ــوده  و  ــی ب ــات قانونـ ــا الزام ــازمان ها، ی س
و  ضــرورت  بــه  پی بــردن  به دلیــل  یــا 
فوایـــد چنیـــن واحـدی در ســـازمان است. 

)انجمــن حسابرســان داخلــی، 2011(. 

پیشینه ی حسابرسی داخلی 

در ابتـــدای قــرن بیســتم، بــا رشــد و 
گسـترش فعـالیت هـای اقتصادی و گسترش 
ــا  ــاری، بنگاه ه ــای تج ــای بنگاه ه فعالیت ه
قــادر نبودنــد تمــام ابعــاد فعالیت هــای 
ــی  ــد و کارای ــرل کنن ــی کنت ــود را به خوب خ
ــاال  ــی ب ــو مطلوب ــه نح ــود را ب ــات خ عملی
ببرنــد. مدیــران ارتبــاط مســتقیم خــود را بــا 

ــود  ــه ی خ ــای زیرمجموع ــر بخش ه بیش ت
از دســت داده بودنــد. بــه منظــور رفــع ایــن 
مشــکالت و بازیابــی کنتــرل بــر فعالیت هــای 
ســازمان، افــرادی بــه نــام »حسابرســان 
ــد  ــمیت یافتن ــازمان ها رس ــی« در س داخل
ــه در  ــه ک ــزارش آن چ ــی و گ ــه بازبین ــا ب ت
ســازمان اتفــاق افتــاده اســت بپردازنــد. 
متفاوتــی  وظایــف  داخلــی  حسابرســان 
اجــرا می کننــد، از بررســی فعالیت هــای 
ــه،  ــه گرفت ــاده ی روزان ــی س ــی و عملیات مال
ــا  ــا. ب ــن فعالیت ه ــی ای ــل و ارزیاب ــا تحلی ت
گذشــت زمــان، حسابرســان داخلــی خواهان 
ــه  ــطح حرف ــری در س ــمیت یابی بیش ت رس
شـــدند و  در هفدهـــم نوامبــر ســال 1941 
ــه تأســیس انجمــن حسابرســان  ــالدی ب می
داخلــی اقــدام کردنــد. هــدف اولیــه از 
تشــکیل انجمــن حسابرســان داخلــی، ایجــاد 
ــرای حسابرســان  فضــا و فرصــت مناســب ب
ــه اشــتراک گذاشــتن  ــه منظــور ب ــی ب داخل
عالیـــق و نگـرانی هـــای مشـترک شـــان 
ــود. امـــروزه انجمــن حسابرســان داخلــی،  ب
یــک ســازمان پویــای بین المللــی اســت 
کــه بــه نیازهــای حرفــه ی حسابرســی 
داخلــی در ســـطح جهـــان توجــه می کنــد. 
ــه  ــان از این ک ــول اطمین ــور حص ــه منظ ب
ــرات  ــا تغیی ــم گام ب ــی ه ــان داخل حسابرس
ــد،  ــه روز کرده ان ــود را ب ــاری، خ ــط تج محی
انجمــن حسابرســان داخلــی مرجع مشــترک 
ــال  ــی را در س ــی داخلـ ــش5 حسابرسـ دان
ــورت  ــه ص ــه ب ــت ک ــاد کرده اس 1972 ایج
ــال  ــود و در س ــانی می ش ــی به روزرس متوال
1999 بنیــاد پژوهشــی انجمــن حسابرســان 
ــتگی  ــت و شایس ــوب صالحی ــی چارچ داخل
ــرد،  ــا ک ــی6 بنـ ــان داخل ــرای حسابرسـ بـ
ــی  ــان داخل ــرای حسابرس ــی ب ــا راهنمای ت
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باشــد کــه چه گونــه شایســتگی خــود را 
ــظ  ــی حف ــرات محیط ــه تغیی ــه ب ــا توج ب
کننــد و خــود را بــه روز نگه دارنــد. ایــن 
چارچــوب می توانــد کمــک شــایانی بــه 
حسابرســان داخلــی کنــد تــا بتواننــد بهتــر 
ــازمانی  ــل س ــوه و بالفع ــا ریســک های  بالق ب
مقابلــه کننــد. تمرکــز چارچــوب صالحیــت 
و شایســتگی بــرای حسابرســان داخلــی، 
ــر مهارت هایــی متمرکــز اســت کــه افــراد  ب
ــابرس  ــک حس ــه ی ــدن ب ــل ش ــرای تبدی ب
داخلــی کارا، نیــاز دارنــد. بــرای مــدت 
زمانــی طوالنــی، واحــد حسابرســی داخلــی 
از کمبــود یــک راهنمــا کــه چگونگــی نقــش 
و مســئولیت آن را درخصــوص حمایــت و 
ــیب  ــد، آس ــرح ده ــازمان، ش ــت از س حفاظ
بیانیــه ی  منظــور  همیــن  بــه  می دیــد. 
مســئولیت حسابرســی داخلــی7 را کمیتــه ی 
داخلــی  حسابرســان  انجمــن  پژوهــش 
ــب  ــه تصوی ــره ی آن ب ــأت مدی ــن و هی تدوی
رســاند. هــدف از تصویــب ایــن بیانیــه، ایجاد 
مجموعــه ای از راهنمایی هــا در زمینــه ی 
نقــش و مســئولیت حسابرســی  تعریــف 
داخلــی در یــک ســازمان اســت. ایــن بیانیــه 
ــود.   ــانی می ش ــورت دوره ای به روزرس ــه ص ب

ــی  ــی داخل ــش حسابرس پیدای
ــران ــن ای در قوانی

ــه  ــران ب ــن ای ــه در قوانی نخســتین باری ک
ــون  ــد، قان ــاره ش ــی اش ــوع حسابرس موض
تجــارت مصــوب ســال 1311 اســت کــه در 
آن مقررشــد مجمــع عمومــی هــر شــرکت 
ــازرس را از بیــن  ــا چنــد ب ســهامی، یــک ی
صاحبــان ســهام یــا از خــارج انتخــاب کنــد 
ــناد و  ــاب ها، اس ــه حس ــیدگی ب ــا رس ــا ب ت
مــدارک شــرکت، دربــاره ی اوضــاع عمومــی 
ــط  ــه توس ــی ک ــای مال ــرکت و صورت ه ش
مدیریــت تهیــه می شــود، گزارشــی بــه 
ــان ســهام در ســال  مجمــع عمومــی صاحب

بعــد بدهــد. 
دســتورالعـــمل  بـــه  وجـــود  نیـــاز 
بــورس  شــرکت   داخلــی،  کنترل هــای 
ــرآن داشــت کــه در ســال  اوراق بهــادار را ب
ــا  ــی را ب ــای داخل ــروه کنترل ه 1387 کارگ
پنــج عضــو تشــکیل دهــد کــه ماحصــل آن 
ــی  ــای داخل ــه ی دســتورالعمل کنترل ه تهی
بــود کــه بــه ســازمان بــورس و اوراق بهــادار 
ــاه  ــت در اردیبهشــت م ــد و نهای ــال ش ارس
ــب ســازمان رســید.  ــه تصوی ســال 1391 ب

)ماهنامــه بــورس،1392(
»کنترل هــای  دســتورالعمل  تصویــب 
ــورس  ــده در ب ــران پذیرفته ش ــی ناش داخل
اوراق بهــادار تهــران و فرابــورس ایــران« 
نخســتین گام بــازار ســرمایه بــرای حرکــت 
به شــمار  داخلــی  حسابرســی  به ســوی 
مــی رود. ایــن قانــون در راســتای »حمایــت 
ــری  ــرمایه گذاران« و »پیش گی ــوق س از حق
ــوع تخلفــات« و نیــز »ســازمان دهی و  از وق
ــه ی اوراق  ــازار شــفاف و منصفان توســعه ی ب
تصویــب شده اســت.  و  تدویــن  بهــادار« 

ــز  ــتورالعمل نی ــن دس ــی ای ــتگاه قانون خاس
ــاده ی  ــای 8، 11و 18 م ــتناد بنده ــه اس ب
ــدف  ــا ه ــادار و ب ــازار اوراق به ــون ب 7 قان
ــمل  ــواد 25 و 35 دسـتورالعــ ــرای مـ اجـ
پذیـــرش اوراق بهـــادار در بـــورس اوراق 

ــت.  ــران اس ــادار ته به

تعاریــف نهادهــای حرفــه ای از 
حسابرســی داخلــی

آمریــکا  داخلــي  حسابرســان  انجمــن 
حسابرســي داخلــي را این گونــه تعریــف 
ــی نوعــی  ــرده اســت:  »حسابرســی داخل ک
مشــاوره ای  و  اطمینان دهــی  فعالیــت 
ــا هــدف  ــه اســت کــه ب مســتقل و بی طرفان
ــازمان  ــرد س ــود عملک ــی و بهب ارزش آفرین
بــا  حسابرســی داخلی  می شــود.  انجــام 
ــه  ــمند ب ــم و روش ــردی منظ ــاذ رویک اتخ
ــداف  ــه اه ــا ب ــد ت ــک می کن ــازمان کم س
خــود دســت یابــد و اثربخشــی فرایندهــای 
ــت  ــا و حاکمی ــک، کنترل ه ــت ریس مدیری
را ارزیابــی و بهبــود بخشــد. « )انجمــن 

حسابرســان داخلــی، 2009(. 
حسابرســي  ســازمان  فنــي  کمیتــه ی 
ایــران نیــز حسابرســي داخلــي را ایــن گونــه 
تعریــف کرده اســت: »وظیفــه ی ارزیابــي 
کــه در داخــل واحــد مــورد رســیدگي قــرار 
ــان آن به منظــور  ــرد و توســط کارکن مي گی
ــود  ــه وج ــد ب ــه آن واح ــت ب ــه ی خدم ارائ
مي آیــد و یکــي از ارکان اصلــي محیــط 
کنترلــي محســوب مي شــود. ارزیابــي و 
ــت و اثربخشــي سیســتم هاي  بررســي کفای
حســابداري و کنتــرل داخلــي از جملــه 
ــي  ــي داخل ــد حسابرس ــي واح ــف اصل وظای
.)1386 حسابرســي،  )ســازمان  اســت.« 

7-Statement Of Responsibilities Of Internal Auditing 
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ــترک  ــع مش ــای مرج پژوهش ه
ــی ــی داخل ــش حسابرس دان

پژوهش هــای مرجــع مشــترک دانــش،8 
ــتمر  ــی مس ــی جهان ــه ی تحقیقات ــک برنام ی
اســت که بنیــاد پژوهشــی انجمن حسابرســان 
داخلــی از آن پشــتیبانی می کنــد. هــدف ایــن 
ایــن  درک  جهانــی،  مطالعــات  مجموعــه 
اســت کــه حسابرســی داخلــی چه گونــه 
در سرتاســر جهــان درحــال اجــرا اســت. 
ــری  ــا تصوی ــر آن هســتند ت ــن مطالعــات ب ای
ــه  ــی ارائ ــی از اجــرای حسابرســی داخل جهان
ــه ی  ــه در نتیج ــای داده ای ک ــد. پایگاه ه کنن
ــوند،  ــل مـی شـ ــا حـاصـ ــن پژوهـش هـ ایـ
اطالعاتــی دربــاره ی میــزان انطبــاق عملکــرد 
جهانــی حسابرســان داخلی بــا اســتانداردهای 
بین المللــی حسابرســی داخلــی، وضعیــت 
نظــر  از  داخلــی  فعالیت هــای حسابرســی 
نیــروی انســانی، مهارت هــا، شایســتگی ها 
ــی،  ــان داخل ــور حسابرس ــای نوظه و نقش ه
ــی،  ــات جهان ــن مطالع ــد. ای به دســت می دهن
ــا  ــد ت ــد ش ــه روز خواهن ــورت دوره ای ب به ص
شــیوه ی تحــول و تکامــل جهانــی حسابرســی 
 .)2006 )ســی بوک9،  شــود  درک  داخلــی 

نــگاره ی یــک بیان گــر تعــداد مطالعــات 
ــر  ــورهای درگی ــده، کش ــام ش ــی انج پژوهش
مفیــد  پاســخ های  و  پژوهش هــا  ایــن 

ــت.  ــان اس ــده از آن ــت ش دریاف
ــی  ــد حسابرس ــتقرار واح ــای اس ضرورت ه

ــی ــش عموم ــازمان های بخ ــی در س داخل
حسابرســی  واحــد  اســتقرار  در  اول  گام 
ــورد  ــران در م ــردن مدی ــاب ک ــی، مج داخل
ضــرورت اســتقرار چنیــن واحدی در ســازمان 
اســت. مدیــران باتجربــه، بعــد از بررســی 
ــی  ــرورت حسابرس ــان دهنده ی ض ــل نش عوام
ــات  ــاهدات، تجربی ــا  مش ــا را ب ــی، آن ه داخل
و دانــش عمومــی خــود از کسب وکارشــان 
می ســنجند. درحال حاضــر دلیــل اســتقرار 
واحــد حسابرســی داخلــی در ســازمان ها، یــا 
ــه ضــرورت  ــردن ب ــا پی ب ــی و ی الزامــات قانون
ــن واحــدی در ســازمان اســت.  ــد چنی و فوای
ــن  ــی، 2011( ای ــان داخل ــن حسابرس )انجم
نحــوه ی اســتقرار را نیــز می تــوان ماننــد 
تقاضــا بــرای حسابرســی مســتقل در بازارهای 

ــت.  ــر گرف ــارت درنظ ــت نظ آزاد و تح
در ســازمان های کوچــک مدیــران به حــدی 
بــه ابعــاد کسب وکارشــان اشــراف دارنــد کــه 
ــای  ــام جنبه ه ــر تم ــد ب ــی می توانن به راحت

امــا  داشته باشــند.  کنتــرل  و  نظــارت  آن 
ــا  ــی فراینده ــم و پیچیدگ ــه حج ــی ک زمان
ــاال باشــد، مدیریــت ممکــن اســت نیازمنــد  ب
به کارگیــری افــرادی  باشــد کــه در امــور 
کنترلــی بــه او کمــک کننــد. البتــه ایــن نکته 
را نیــز نبایــد از نظــر دور داشــت کــه منافــع 
ــبت  ــد نس ــی را بای ــی داخل ــد حسابرس واح
ــن  ــتقرار چنی ــنجید و اس ــای آن سـ ــه به ب
ــرون به صرفه  ــازمان ها مقـ ــرای س ــدی ب واح
باشـــد. ایــن پژوهـــش می توانــد بــه مدیــران 
ــا و رؤســای ســازمان ها در  ــأت امن ــی، هی مال
ســنجش ایــن هزینــه ـ فایــده یــاری رســاند. 
ــتقرار  ــرای اس ــوان ب ــه می ت ــی ک ضرورت های
واحــد حسابرســی داخلــی در ســازمان ها 

ــر اســت. ــه شــرح زی ــت، ب درنظــر گرف

1( اطمینان بخشی 
حسابرســی داخلــی ایــن اطمینــان را ایجــاد 
می کنــد کــه »راهبــری ســازمان«، »مدیریــت 
ریســک« و »فرایندهــای کنترلی« در راســتای 
ــه  ــت یابی ب ــرای دس ــازمان ب ــه س ــک ب کم
و  مالــی  عملیاتــی،  اســتراتژیک،  اهــداف 
)انجمــن  می کننــد.  فعالیــت  رعایتــی اش 
حسابرســان داخلــی، 2012( مدیــران ارشــد و 
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ــق  ارکان راهبــری ســازمان می تواننــد از طری
ــی در ســازمان   به کارگیــری حسابرســی داخل
خــود ایــن اطمینــان را ایجــاد کننــد کــه آیــا 
ــود؟  ــروی می ش ــازمانی پی از سیاســت های س
ــازمان  ــا س ــتند و آی ــش هس ــا اثربخ کنترل ه
همانگونــه کــه مدیــران تمایــل دارنــد فعالیــت 

می کنــد؟

ــک  ــت ریس ــی مدیری 2( ارزیاب
ــازمان: س

حسابرســی  مزیت هــای  از  دیگــر  یکــی 
ــی  ــت کاف ــان از مدیری ــی، ایجــاد اطمین داخل
ریســک های ســازمانی و ارزیابــی مناســب 
آن هــا اســت. مدیریــت ریســک یکــی از 
عوامــل مهــم و کلیــدی در رشــد ســازمان ها 
ــی  ــتانداردهای بین الملل ــاس اس ــت. براس اس
حسابرســی داخلــی کــه انجمــن حسابرســان 
داخلــی منتشــر کــرده، مدیریــت ریســک 
فراینــدی نظا م منــد اســت کــه به منظــور 
ــه ای  ــی و یکپارچه ســازی قضــاوت حرف ارزیاب
ــی  ــای احتمال ــا رویداده ــرایط ی ــورد ش در م

ــت.  ــاعد اس نامس
ریســک، توانایــی یــک ســازمان را از لحــاظ 
رقابــت، حفــظ تــوان مالــی، کیفیــت خدمــات 
ــد.  ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــوالت، تح و محص
مهارت هـــای حسابرســـان داخلـــی بــه آن هــا 
به نحـــو صحیــح  تـــا  می کنـــد  کمـــک 
ــازمان  ــک سـ ــش  روی یـ ــک های پیـ ریسـ
داخلــی  کنــد. حسابرســان  شناســـایی  را 
ارزیابــی  را  شــده  شناســایی  ریســک های 
منبــع  بایــد  آن هــا  می کننــد،  تحلیــل  و 
ریســک را شناســایی کننــد، ریســک ها را 
ــختی(  ــان )س ــه ی شدت ش ــه درج ــه ب باتوج
طبقه بنــدی و ایــن اطمینــان را ایجــاد کننــد 
کــه کنترل هــای کافــی بــرای مقابلــه بــا ایــن 

ــت  ــت، در نهای ــده  اس ــال ش ــک ها اعم ریس
ــازمان  ــه س ــان را ب ــج یافته های ش ــز نتای نی
ــازمانی  ــای س ــر رونده ــد. تغیی ــزارش کنن گ
موجـــب تغییـــر روش ارزیابـــی ریســک 
می شــود.  داخلــی  حســـابرس  ســوی  از 
حسابرســی داخلــی از حالــت فعالیت هــای 
واکنشــی و مبتنــی بــر کنتــرل بــودن تغییــر 
ــه حالتــی تبدیــل شده اســت کــه  کـــرده و ب
مبتنــی بــر ریســک و پیش گیرانــه اســت. 
بــه ایــن ترتیــب، تأکیــد بیش تــری بــر 
در  اطمینان بخشــی  و  ریســک ها  کاهــش 
ــد  ــی بای ــا دارد. حسابرســان داخل ــورد آن ه م
ــیار  ــاری بس ــرایط تج ــر ش ــه تغیی ــبت ب نس
انعطاف پذیــر باشــند. ارزیابــی ریســک در 
محیطــی کــه بســیار ســریع تغییــر می کنــد 
بــه ایــن معنــی اســت کــه حسابرســان 
داخلــی بایــد بــدون وقفــه در جهــت تطابــق 
ــد.  ــت کنن ــی و کاری فعالی ــائل جهان ــا مس ب
ــش،  ــک اثربخ ــت ریسـ ــه مدیریـ ــه ب باتوجـ
ــوص  ــا درخص ــی نه تنهـ ــان داخلـ حسابرسـ
پیشــنهاد  راه حل هایــی  مشــکالت جــاری 
ــکالت  ــی مش ــه پیش بین ــه ب ــد، بلک می دهن
انجمـــن  می پردازنـــد.  نیــز  فرصت هـــا  و 
حسـابرســـان داخلـــی، 2012( براســـاس 
ــورس اوراق  ــرکتی ب ــری ش ــه ی راهب آیین نام
بهــادار تهــران، مدیــر شــرکت موظــف اســت 
ــه ی  ــی از وظیف ــام بخش ــتای انج ــا درراس ت
عمــده-ای  ریســک های  خــود،  مباشــرت 
ــت،  ــه اس ــا آن مواج ــاری ب ــد تج ــه واح را ک
شناســایی و اطمینــان  حاصــل کنــد کــه 
سیســتم مناســبی جهــت مدیریــت ایــن 
ــه ی  ــرده  اســت. )آیین نام ــاده ک ریســک ها پی
راهبــری شــرکتی، 1386( حسابرســی داخلی 
ــازمانی  ــک های س ــی دوره ای ریس ــه بازبین ب
ــرای  ــده ب ــه ش ــی تعبی ــای کنترل و فراینده
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ــای  ــردازد. فراینده ــا می پ ــا آن ه ــه ب مقابل
ارزیـــابی  حســـابرسی داخلـــی شـــامل 
ــب  ــی و تصوی ــاری، طراح ــک های تج ریس
ــی  ــرای حسابرس ــی و اج ــه ی حسابرس برنام
صالحــی  و  )وکیلی فــرد  اســت.  داخلــی 
بــا  داخلــی  حسابرســان   )1388 نــژاد، 
ــان مســتقل  ــن اطمین ارزیابی هــای خــود ای
و عینــی را بــرای مدیریــت ســازمان فراهــم 
ــا  ــازمانی ت ــک های س ــه ریس ــد ک می آورن
ــده اند.  ــش داده  ش ــی کاه ســطحی پذیرفتن
کرراهــی مقــدم و مــرادی )1384( نیــز 
ــاره  ــب اش ــن مطل ــه ای ــود ب ــش خ در پژوه
ــب  ــی موج ــان داخل ــه حسابرس ــد ک کردن
توســعه ی دامنــه و عمــق کنتــرل نســبت بــه 

ریســک بنــگاه می شــوند. 
ســازمان هایی کــه از واحــد حسابرســی 
ارزیابــی  برخوردارنــد،  اثربخــش  داخلــی 
ــه شناســایی ریســک های  ــری نســبت ب بهت
تجــاری، فرایندهــا و سیســتم تجــاری خــود 
اقدامــات اصالحــی  از همیــن رو،  دارنــد. 
مســتمر  بهبــود  به منظــور  را  مناســب 
ــد.  ــه کار می برن ــود ب ــب وکار خ ــط کس محی

)ساســانی و شــریفی راد، 1391(         

3( ارزیابی فرایندهای کنترلی
ــتند  ــی هس ــی اقدامات ــای داخل کنترل ه
کــه از ســوی مدیریــت، ارکان راهبــری و یــا 
ــک و  ــت ریس ــرای مدیری ــا ب ــایر بخش ه س
ــداف  ــه اه ــت یابی ب ــن از دس اطمینان یافت
ســازمانی صــورت می گیرنــد. ســازمان ها 
بــرای اطمینــان یافتــن از عملکــرد صحیــح 
فرایندهــا  کنترلــی،  رویه هــای  چنیــن 
یـــک  به عنـــوان  را  سـیاسـت هـــایی  و 
می کننــد.  اعمــال  کنترل هــا  از  بخــش 
می کننــد  کمــک  همچنیــن  کنترل هــا 

ــای  ــه ارزش ه ــتمر ب ــدی مس ــا از پای بن ت
اخالقــی و معیارهــای عملکــردی اطمینــان 
ــرای  ــی ب ــای داخل ــود. کنترل ه ــاد ش ایج
راهبــری مناســب ســازمان بســیار ضــروری 
ــی  ــه ارزیاب ــی ب ــان داخل ــتند. حسابرس هس
ــی  ــای داخل ــی کنترل ه ــی و اثربخش کارای
ــا  ــه آی ــد ک ــی می کنن ــد و بررس می پردازن
ــه  ــرای مقابل ــده ب ــال ش ــای اعم کنترل ه
بــا ریســک های بالقــوه و بالفعــل پیــش   
ــر.  ــا خی ــتند ی ــی هس روی ســازمان، کاف
حسابرســی داخلــی بــرای اطمینــان یافتــن 
از این کــه کنترل هــا بــه همــان  نحــوی 
کــه طراحــی شــده اند عمــل می کننــد، 
ضــروری هســتند. )انجمــن حسابرســان 
ــد  ــو )1998( معتق ــی، 2012(. کپمب داخل
اســت از آن جایــی کــه حسابرســی داخلــی 
نقش هــای  تمــام  بررســی  بــه  موظــف 
ســازمان اســت، یکــی از مهم تریــن اجــزای 
و  می آیــد  به حســاب  کنترلــی  سیســتم 
بــرای  زیــادی  ارزش افزاییــی  می توانــد 
ــازمان  ــای س ــرل دارایی ه ــت و کنت مدیری
ــد  ــی مانن ــی داخل ــد. حسابرس ــته  باش داش
ــک  ــه آن کم ــت ب ــوش مدیری ــم و گ چش
ــی  ــرل مدیریت ــم کنت ــزار مه ــد و اب می کن

مــی رود.  به شــمار 
بااهمیتــی  نقــش  داخلــی  حسابرســی 
ــی  ــت اثربخش ــتقل از کفای ــی مس در ارزیاب
سیســتم  کنتــرل داخلــی دارد. براســاس 
انجــام   )2011( آســتین  کــه  پژوهشــی 
بــا  داده  اســـت حسـابرســـان داخلـــی 
ــی  ــه کنترل هــای داخل اظهارنظــر نســبت ب
ــان  ــاق آن ــزان انطب ــی می ــگاه و بررس دانش
بــا کــوزو10 ، نقــش مهمــی در ارزیابــی 
ــری  ــد. بازنگـ ــازمانی دارن ــای سـ کنترل ه
ــه  ــد ب ــی می توان ــای کنترل دوره ای فراینده

افزایــش اثربخشــی فرایندهــای کنترلــی  
ــد.   ــک کن کم

4( اطمینان بخشی رعایتی11
پای بنــدی  بــه  اشــاره  رعایتــی  بُعــد 
ســازمان بــه قوانیــن و مقــررات و نیــز ایفای 
تعهداتــش دارد. مدیریــت موظــف اســت تــا 
ــازمان را  ــر س ــت های موردنظ ــام سیاس تم
پیــاده کنــد و دانــش گســترده ای از الزامــات 
رعایتــی مرتبــط بــا تمامــی قوانیــن، مقررات 
و قراردادهــای کاربــردی داشــته  باشــد. 
ــدات  ــن تعه ــای ای ــت از ایف ــرگاه مدیری ه
ــم  ــکی مه ــا ریس ــازمان ب ــد، س ــاکام بمان ن
ــه ی  ــود. بخشــی از وظیف ــد ب ــه خواه مواج
حســابرس داخلــی ایــن اســت کــه بررســی 
کنـــد مـدیـریـــت چـــه گونه مـــی تواند 
مســئولیت های رعایتــی ســازمان را بــرآورده 
ســازد. به طــور خــاص، حسابرســان داخلــی 
مســئولیت بررســی اهــداف، ایجــاد بینــش و 

10-COSO  
11-Assuring Compliance
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ــت  ــرت درخصــوص این کــه عــدم رعای بصی
ایــن مــوارد چــه تأثیــری بــر ســازمان 
خواهــد داشــت، و آگاه ســازی مدیریــت 
ــت را  ــت بااهمی ــدم رعای ــوارد ع ــد از م ارش
برعهــده دارنــد. آن هــا نه تنهــا بــه شناســایی 
حوزه هایــی نیــاز دارنــد کــه بــا سیاســت ها 
ــه  ــت، بلک ــق نیس ــتورالعمل ها منطب و دس
بــه ایجــاد اطمینــان از پایبنــدی بــه اهــداف 
ــالت  ــت، رس ــط مدیری ــده توس ــن ش تعیی
ســازمان و به طــور کلــی چشــم اندازهای 
ســازمان موظف انــد. الزامـــات رعـایتـــی 
ــازمان را  ــری س ــان راهبـ ــران و ارکـ مدیـ
موظــف می کننــد تــا به صــورت قانونــی 
ــای  ــح صورت هـ ــه ی صحی ــوص ارائ درخص
مالــی پاســخ گو باشــند. حسابرســان داخلــی 
ــت و  ــی کفای ــق ارزیاب ممکــن اســت از طری
اثربخشــی کنترل هــای ســازمان، آن هــا 
ــی  ــان داخل ــاری دهنــد. کار حسابرس را ی
شــامل بررســی قابلیــت اتــکا و صحــت 

اطالعــات مالــی و عملیاتــی، اثربخشــی 
و کارایــی عملیــات، راه هــای حفاظــت از 
دارایی هــای ســازمان و مطابقــت بــا قوانیــن، 
ــان  ــت. حسابرس ــا اس ــررات و قرارداده مق
ــان  ــج یافته های ش ــه نتای ــه ب ــی باتوج داخل
ــد  ــاد کنن ــان را ایج ــن اطمین ــد ای می توانن
ــتند.  ــح هس ــی صحی ــای مال ــه صورت ه ک

5( بهبود سالمت اداری 
تجربه هــای به دســت آمــده از کشــورهای 
ــاد  ــه فس ــت ک ــن اس ــان گر ای ــف، نش مختل
ــت.  ــوع اس ــان و متن ــده، پنه ــری پیچی ام
ازایــن رو، مبــارزه بــا آن نیــز امــری مســتمر، 
طوالنــی و پیچیــده بایــد باشــد. فســاد انــواع 
مهم تریــن  از  یکــی  کــه  دارد  مختلفــی 
ــت.  ــازمانی اس ــاد اداری و س ــواع آن فس ان
فســاد، چیــزی می شــکند  پدیــده ی  در 
یــا نقــض می شــود. درخصــوص فســاد 
اداری اصــوالً تعریفــی قابــل قبــول همــگان 
ــب  ــیب های اداری در قال ــدارد. آس ــود ن وج
رشــوه گری،  اختــالس،  ماننــد  جرایمــی 
ــتفاده  ــوء اس ــم کاری، س ــب(، ک ــل )تقل جع
ــوان  ــا عن ــی ب ــورت کل ــا، به ص از دارایی ه
فســاد اداری نامیــده می شــوند. ازجملــه 
ــود  ــه کمب ــوان ب ــاد اداری می ت ــل فس دالی
ســازوکار های  نبــود  اختیــار،  تفویــض 
کنترلــی مناســب و غیــر قابل کنتــرل بــودن 
دســتورالعمل ها اشــاره کــرد. )مجتهــدزاده، 
1388(. در ایــران، مبــارزه بــا فســاد در 
نظــام اداری در مقاطــع مختلــف زمانــی 
ــه  ــال 1373ک ــت. در س ــورت گرفته اس ص
اقتصـــادی،  توســـعه ی  دوم  برنامـــه ی 
اجتماعــی و فرهنگــی دردســت تهیــه و 
ــی  ــن قوانین ــئله ی تدوی ــود، مس ــن ب تدوی
اداری  ارتقــای نظــام کنترلــی  پیرامــون 

و نظــارت درونــی و واحدهــای بازرســی 
ــورد  ــه( م ــوه مجری ــی ق ادارات )خود کنترل
نیــز  آن  پــی  در  گرفــت.  قــرار  توجــه 
ــه  ــائل از جمل ــن مس ــون ای ــی پیرام قوانین
مجــازات اعمــال نفــوذ برخــالف حــق و 
ــی  ــازات تبان ــون مج ــی، قان ــررات قانون مق
در معامــالت دولتــی، ســند چشــم انداز 
ــه ی  ــران و آیین نام ــالمی ای ــوري اس جمه
ــه  ــالمت اداري و مقابل ــاي س ــه ی ارتق برنام
و  پیش گیــري  آیین نامــه ی  و  فســاد  بــا 
ــا رشــوه در دســتگاه هاي اجرایــی  مبــارزه ب
و الیحــه ی قانــون ارتقــاي ســالمت اداري و 
مقابلــه بــا فســاد تصویــب شــد )متحدیــان، 
1391(. یکــی از رویکردهــای مقابلــه بــا 
ــان  ــتفاده از حسابرس ــم، اس ــه جرای این گون
ــان  ــت. حسابرس ــازمان ها اس ــی در س داخل
در  ارزنــده ای  نقــش  می تواننــد  داخلــی 
شناســایی و مبــارزه بــا فســاد اداری به ویــژه 
داشــته  باشــند.  عمومــی  نهادهــای  در 
 )1380( فرهادی نــژاد  و  خدادادحســینی 
ــی  ــون بررس ــه پیرام ــی ک ــز در پژوهش نی
فســاد اداری و روش هــای کنتــرل آن، انجــام 
داده انــد درنهایــت مدلــی ارائــه کردنــد کــه 
سالم ســازی  بــرای  تــالش  آن  براســاس 
ــق  ــق نظــارت دقی فضــای ســازمانی از طری
کار،  روش هــای  و  اداری  رفتارهــای  بــر 
مؤثــر  راه حـــل های  از  یکـــی  به عنــوان 
ــن  ــاور انجم ــه ب ــت.  ب ــده  اس ــناخته ش ش
ــرای کشــف  ــی )2013( ب حسابرســان داخل
ــد از  ــب بای ــاد اداری و تقل ــا فس ــه ب و مقابل
کمــک حسابرســان داخلــی اســتفاده کــرد، 
تــا از ایــن طریــق از صحــت اطالعــات 
افشاشــده اطمینــان حاصــل شــود. وظیفه ی 
حسابرســان داخلــی شــامل نظــارت بــر 
پاســخ گویی می شــود کــه عاملــی بــرای 
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ــب اســت. )انجمــن  ــا فســاد و تقل ــه ب مقابل
ــی در  ــی، 2013(. فالهرت ــان داخل حسابرس
پژوهــش خــود حسابرســی داخلــی اثربخش 
را به عنــوان ســالح عمــده در مقابلــه ی 
ــت و  ــته  اس ــاد دانس ــا فس ــرکت ب ــک ش ی
حسابرســان داخلــی بهتریــن فرصــت را 
بــرای پیشــگیری، کشــف و درمــان )مقابلــه( 
دارنــد. حسابرســان  فســاد  بــا  مســتمر 
ــش  ــتقل، نق ــی مس ــوان رکن ــی به عن داخل
مهمــی در نظــارت و ارزیابــی به عنــوان 

ــازمان دارد.  ــرای س ــت ب ــک خدم ی
حسابرســی داخلــی می توانــد اقدامــی 
قانــون  پیاده ســازی  راســتای  در  مؤثــر 
ســالمت اداری در ســازمان ها باشــد. فســاد 
ــه  ــارت از: »هرگون ــون عب ــن قان اداری در ای
ــه شــخص  ــی اســت ک ــرک فعل ــا ت ــل ی فع
ــردی،  ــورت ف ــه ص ــی ب ــا حقوق ــی ی حقیق
جمعــی یــا ســازمانی کــه عمــداً و بــا هــدف 
کســب هرگونــه منفعــت یــا امتیاز مســتقیم 
یــا غیرمســتقیم بــرای خــود یــا دیگــری، بــا 
ــام  ــوری انج ــررات کش ــن و مق ــض قوانی نق
ــوال،  ــه ام ــی را ب ــرر و زیان ــا ض ــرد ی پذی
امنیــت  و  ســالمت  یــا  منابــع  منافــع، 
عمومــی و یــا جمعــی از مــردم وارد نمایــد؛ 
نظیــر اختــالس، تبانــی، سوءاســتفاده از 
مقــام یــا موقعیــت اداری، سیاســی، امکانات 
پرداخت هــای  و  دریافــت  اطالعــات،  یــا 
غیرقانونــی از منابــع عمومــی و انحــراف 
ــای  ــمت تخصیص ه ــه س ــع ب ــن مناب از ای
ــای  ــا اختف ــب ی ــل، تخری ــی، جع غیرقانون
اســناد و ســوابق اداری و مالــی« )قانــون 
ســالمت اداری،1387(. حسابرســی داخلــی 
ــی  ــی و محیط ــی، کارای ــاد پویای ــب ایج موج
رقابتــی در ســازمان می شــود. حسابرســی 
ــازمانی  ــّو س ــا ج ــد ت ــک می کن ــی کم داخل

ــورد نظــر ســازمان  ــا اهــداف م را متناســب ب
شــکل  ســازمان  اســتعدادهای  پــرورش  و 
ــج فرهنــگ  ــه تروی ــی ب داد. حسابرســی داخل
حسابرســی  می کنــد.  کمــک  کارگروهــی 
ــه ارتقــای ســالمت  داخلــی کمــک شــایانی ب
در  تخلفــات  انجــام  از  جلوگیــری  و  اداری 
ســازمان ها می کنــد. ازایــن رو حسابرســی 
ــا  ــا ب ــه مدیریــت کمــک می کنــد ت داخلــی ب
ــی  ــی و بررس ــرل داخل ــتم کنت ــت سیس تقوی
رفتارهــای واگرایانــه ی مدیریــت، حداکثــر 
ــازمانی در  ــع س ــن را از مناب ــتفاده ی ممک اس
ــازمانی  ــداف س ــه اه ــت یابی ب ــتای دس راس
ســویی  از   )1998 )کپمبــو،  داشته باشــد. 
حسابرســی داخلــی موجــب تمرکــز مدیریــت 
ســازمان در راســتای پیشــرفت نتایــج بامعنــی 
مناســب  رویه هــای  ایجــاد  متمرکــز،  و 
ــی در   ــای عملیات ــری از زیان ه ــت جلوگی جه
ــی،  ــتای هماهنگ ــت در راس ــازمان و حرک س
بهــره وری  هموارســازی  و  ســازمان دهی 
حسابرســی  می شــود.  ســازمان  عملیــات 
ــی  ــای کنترل ــی فراینده ــه طراح ــی ب داخل
ــک  ــارکت و کم ــا مش ــازمان ب ــش س ــر بخ ه
کارکنــان همــان بخــش می شــود. )پاکــروان، 
1392(و توجــه همزمــان بــه فرایندهــای 
انـــدازه ی  بـــه  مسـتندنـــشده  کنترلـــی 
ــک  ــده، کم ــتند ش ــی مس ــای کنترل فراینده

می کنــد. 
حسابرســی داخلــی در کنــار رســیدگی بــه 
مشــکالت مالــی و کمــک بــه بیــان ایده هــای 
نــو و متفــاوت بــودن در ســازمان به رســیدگی 
کمــک  ســازمان  رفتــاری  مشــکالت  بــه 
می کنــد. همچنیــن موجــب ایجــاد محیطــی 
ــان  ــرای کارکن ــات ب ــت و باثب ــوده، باامنی آس
ــان و  ــان کارکن ــل می ــاد متقاب ــش اعتم افزای
ارتقــای تعهــد اعضــای ســازمان می شــود. در 

حسابرسی داخلی می تواند اقدامی 
مؤثر در راستای پیاده سازی قانون 
سالمت اداری در سازمان ها باشد

حسابرسی داخلی از تحمیل 
هزینه های پنهان و آشکار ناشی از 

تقلب برای سازمان جلوگیری می کند



37

ــی  ــی نگاه ــی داخل ــه حسابرس ــت این ک نهای
ــی  ــای کنترل ــه فراینده ــه ب ــع و یکپارچ جام
تقلب هــای  می کنـــد.  ایجـــاد  ســـازمان 
ســازمانی به عنــوان خطرهــای بی صـــدا و 
ــت  ــرا ماهی ــوند، زی ــناخته می ش ــاکت ش س
آن به نوعــی مخفیانــه اســت. تقلــب ســازمانی 
کــه  دارد  گســترده ای  بســیار  دامنــه ی 
ــت  ــا مدیری ــان ی ــت کارکن ــه دس ــد ب می توان
ســازمان صــورت پذیــرد. حسابرســی داخلــی 
بــرای جلوگیــری از تقلــب مفیــد اســت. 
ــای  ــل هزینه ه ــی از تحمی ــی داخل حسابرس
بــرای  تقلــب  از  ناشــی  پنهــان و آشــکار 
کارکنــان  می کنــد.  جلوگیــری  ســازمان 
ممکــن اســت مایــل بــه ثبــت اطالعــات 
ــه  ــند ک ــی باش ــا گزارش های ــده ی گمراه کنن
ــه  ــر ب ــازد و منج ــی س ــان را مخف ــب آن تقل
افزایــش حقــوق یــا پــاداش آنــان شــود و نیــز 
ــان  ــل ناصحیح ش ــر عم ــان در براب ــی آن حام
ــون  ــن آندرس ــد.)کپمبو، 1998( همچنی باش
حسابرســان  کــه  اســت  معتقــد   )2009(
ــا  ــه ب ــری و مقابل ــای جلوگی ــی برنامه ه داخل
تقلــب را درســازمان ها اســتقرار و توســعه 
می دهنــد.  تقلــب و فســاد اداری از خطــرات 
مهمــی هســتند کــه بایــد در بخــش عمومــی 
ــا  ــی ب ــان داخل ــوند و حسابرس ــت ش مدیری
ــی خــود، نقــش  ــای مســتقل و عین ارزیابی ه

ــد. ــه دارن ــن رابط ــری در ای موث

ــد  ــی فراین ــش اثربخش 6( افزای
ــه ای  ــرل بودج کنت

آســتین12)2011( معتقــد اســت نتایــج 
ــده در  ــی های انجام ش ــا و بررسـ پژوهش هـ
زمینــه ی تأثیــر حسابرســی داخلی بــر افزایش 
اثربخشــی فرایندهــای کنتــرل بودجــه ای، 
ــر افزایــش اثربخشــی  تأثیــر ایــن عامــل را  ب

ــر  ــارت ب ــه، نظ ــه ی بودج ــِر تهی ــه عنص س
ــان  ــه، نش ــری بودج ــه و بازنگ ــرای بودج اج
داده اســت. ایــن ســه، عناصــر مهــم چرخــه ی 
ــکیل  ــی را تش ــش عموم ــی بخ ــت مال مدیری
می دهنــد. حسابرســی داخلــی در فراینــد 
تهیــه ی بودجــه تــالش می کنــد تــا ایــن امـــر 
در راســتای سیاســت ها و قوانیــن دولتــی، 
اهــداف ســازمانی و نیــز بــرای بــازه ی زمانــی 
مناســب صــورت پذیــرد. تدویــن بودجــه 
تدویــن  در  شــود.  انجــام  به موقــع  بایــد 
و  درازمــدت  برنامــه ی  و  اهــداف  بودجــه 
اســتراتژیک و نیــز قوانیــن و مقــررات دولتــی 
و سیاســت های ســازمانی را بایــد در نظــر 
گرفــت. بودجــه، پــس از تدویــن بایــد توســط 
ــود و  ــد ش ــت تأیی ــبی از مدیری ــطح مناس س
ــئوالن  ــار مس ــد دراختی ــه بای ــرا، بودج در اج
ــه ی  ــرد. در زمین ــط قرارگی ــان ذی رب و کارکن
ــز حسابرســی  ــر اجــرای بودجــه نی نظــارت ب
داخلــی ایــن اطمینــان را ایجــاد می کنــد کــه 
ــات بودجــه ای کــه در اجــرای بودجــه  انحراف
رخ داده انــد، بــه کمــک فرایندهــای کنترلــی 
ــری  ــزارش و پی گی ــایی، گ ــده، شناس ایجادش
شــده اســت. ایــن امــر موجــب افزایــش 
اثربخشــی  و  بودجــه  پیش بینــی  قابلیــت 
اگرچــه  بودجــه ای می شــود.  کنترل هــای 
ــه حسابرســی  ــت ب ــی به دق حسابرســان داخل
فرایندهــای کنترلــی موجــود درخصــوص 
کنتــرل بودجــه ای می پردازنــد امــا گاهــی بــه 
دلیــل عــدم صحــت داده هــا و یــا دســت کاری 
ــی  ــی، اثربخش ــات دولت ــط مقام ــا توس داده ه
ــر اجــرای بودجــه، کاهــش  فراینــد نظــارت ب
می یابــد. حسابرســی داخلــی بــه بررســی 
تناســب و کفایــت ذخایــر منــدرج در بودجــه 
می پــردازد و درصــورت نیــاز به بازنگــری، 
ــر  ــن ام ــده ای ــدی ش ــدی زمان بن ــی فراین ط
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یکــی  )آســتین، 2011(.  انجــام می شــود 
از اهــداف حسابرســان داخلــی، ارزیابــی و 
ــای  ــت سیســتم و کنترل ه ــری کفای اندازه گی
ــرل  ــت فرایندهــای کنت ــرای مدیری موجــود ب
اطمینانــی  ایجــاد  به منظــور  بودجــه ای، 
ریســک های  کــه  اســت  ایــن  از  معقــول 
ــن خصــوص، به نحــو مناســبی  ــود در ای موج

مدیریــت شــده اند.

حرفــه ای  ســطح  ارتقــای   )7
اعضــای کمیتــه ی حسابرســی 
از  تــا  موظف انــد  داخلــی  حسابرســان 
حسابرســی  کمیتــه ی  مناســب  عملکــرد 
در راســتای مدیریــت ریســک، کنتــرل و 
اطمینــان  ســازمان،  راهبــری  فرایندهــای 
در  داخلــی  حسابرســی  کننــد.  حاصــل 
ــه ای  ــرد حرف ــطح عملک ــای س ــود و ارتق بهب
تأثیرگــذار  اعضــای کمیتــه ی حسابرســی 
اســت. حسابرســان داخلــی از طریــق ارائــه ی 
بهبــود  بــرای  پیشــنهادهایی  و  برنامه هــا 
کمیتــه ی  اعضــای  بــه  حرفــه ای  ســطح 
حسابرســی، بــه ارتقــای عملکــرد آنــان منجــر 
می شــود. بــه دلیــل این کــه حسابرســان 
داخلــی بایــد به صــورت پیوســته خــود را 
همــگام بــا جدیدتریــن تغییــرات قوانیــن 
ــه روز  ــک، ب ــت ریس ــز مدیری ــررات و نی و مق
ــرای  ــازمانی ب ــع س ــن مناب ــد، بهتری نگه دارن
توســعه و مدیریــت برنامه هــای آموزشــی 
هســتند. فعالیت هــای حسابرســی داخلــی 
ــی  ــه ی حسابرس ــای کمیت ــه اعض ــد ب می توان
در فراینــد اســتقرار و توســعه ی خدمــات 
ــاق  ــوص انطب ــان درخص ــف حرفه ای ش مختل
تحــوالت  آخریــن  و  مقــررات جدیــد  بــا 
حرفــه ای و قانونــی، کمــک کنــد. ولــو آن کــه 
اعضــای کمیتــه ی حسابرســی، مســتقل و 

ــدم  ــر ع ــا خط ــاکان ب ــند، کم ــه ای باش حرف
اطــالع از اطالعــات کافــی و دقیــق مواجه انــد. 
ــرای  ــروه ب ــن گ ــی بهتری ــان داخل حسابرس

ــتند ــی هس ــن اطالعات ــب چنی کس

اثربخشــی،کارایی  افزایــش   )8
ــش  ــتقل و کاه ــی مس حسابرس
حـق الـــزحمه ی حسابرســـان 

مســتقل
 ،610 حسابرســی  اســتاندارد  براســاس 
باعنــوان »ارزیابــی کار واحــد حسابرســی 
بایـــد  مســـتقل  حســـابرس  داخلـــی«، 
فعالیت هــای واحــد حسابرســی داخلــی و 
اثــر آن را بــر روش هــای حسابرســی مســتقل 
برخــی  کــه  آن جایــی  از  کنــد.  ارزیابــی 
هدف هــاي  بــه  دســت یابي  ابزارهــای  از 
ــورد نظــر حســابرس مســتقل و حســابرس  م
ــاي  ــاره اي از کاره ــت، پ ــان اس ــي یکس داخل
در  مي توانــد  داخلــي  حسابرســي  واحــد 
تعییــن نــوع، ماهیــت و زمان بنــدي اجــرا 
ــابرس  ــِي حس ــاي حسابرس ــدود روش ه و ح
)اســتاندارد  واقــع شــود.  مفیــد  مســتقل 
ــان  ــر کار حسابرس ــکا ب ــی، 610( ات حسابرس
داخلــی موجــب صرف جویــی در هزینه هــا 
و ارائــه خدمــات بیشــتر بــه صاحبــکاران 
اســتفاده ی  می شــود.  هزینــه  همــان  بــا 
ــد  ــی می توان ــی داخل ــه از کار حسابرس بهین
ــتقل را  ــی مس ــی حسابرس ــی و اثربخش کارای
ــی  ــی داخل ــد و ارزش حسابرس ــود بخش بهب
را بــرای صاحــب کار افزایــش دهــد. یکــی 
داخلــی  حسابرســان  مشــترک  اهــداف  از 
و حسابرســان مســتقل، اطمینــان یابــی از 
کارایــی و اثربخشــی سیســتم کنتــرل داخلــی 
ــابداری  ــتم حس ــرد سیس ــت عملک و مطلوبی
اتــکا  قابــل  زیربنایــی  آوردن  فراهــم  در 

ــت.  ــی اس ــای مال ــه ی صورت ه ــرای تهی ب
بــه دلیــل وجــود اســتقالل و عینیـــت 
داخلــی،  حسابرســـان  بررســی های  در 
بررســی های آنــان مبنـــای کار حســـابرسان 
ــرد، در نتیجــه منجــر  ــرار می گی مســتقل ق
بــه کاهــش حـوزه هـــای مـــورد رســـیدگی، 
زمان و حـق الزحمـه ی حسـابرسـان مسـتقل 
ــکا  ــرای ات ــان مســتقل ب ــود. حسابرس می ش
بــه کار حسابرســان داخلــی، بــه شایســتگی، 
اســـتقالل و میـــزان دانـــش حرفـــه ای 
آنــان توجــه می کننــد. از آن جایــی کــه 
حسابرســان داخلــی در ارتبــاط نزدیـــک بــا 
ــوانند  ــت بتـ ــن اس ــتند، ممک ــازمان هس س
مســتقل  حسـابرســـان  رسـیدگی هـــای 
ــا  ــت ب ــط اس ــز مرتب ــان نی ــه آن ــه ب را ک
ــر انجــام  ــر و اثربخشــی بیش ت ــی کم تـ بهای
فعالیــت  بیــن  کــه  حوزه هایــی  دهنــد. 
حسابرســان مســتقل و داخلــی مشــترک 
ریسـک هـــای  ارزیابــی  اســت شــــامل: 
بالقــوه، تأییــد و ارزش یابــی دارایی هــا و 
ــت  ــد اس ــون معتق ــت. آندرس ــا اس بدهی ه
ــی در  ــش مهم ــی نق ــان داخل ــه حسابرس ک
ــژه  ــتقل، به وی ــان مس ــه حسابرس ــک ب کم
ــد.  ــی، دارن ــای مال ــی صورت ه در حسابرس
)آندرســون، 2009(. الزبــان و گیلیــام نیز در 
پژوهــش خــود بــه رابطــه ی حرفــه ای بیــن 
حسابرســان داخلــی و حسابرســان مســتقل 
ــه ی  ــه درنتیج ــوی ک ــاره کرده اند، به نح اش
ــردو در دســت یابی  ــر ه ــکاری مؤث ــک هم ی
بــه اهداف شــان موفق تــر خواهنــد بــود 
و درنهایــت بــه ارائــه ی خدمــات بهتــر 
بــه ســازمان منجــر می شــود. نیکبخــت 
پژوهشـــی  در   )1387( معـاذی نـــژاد  و 
اتــکای  کــه پیرامــون عوامــل مؤثــر در 
حسابرســان مســتقل بــر کار حسابرســان 
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داخلــی انجــام داده انــد، دریافتنــد کــه 
اتـــکای حسابرســان مســـتقل بــر کـــار 
ــی  ــب صرفه جوی ــی موج ــان داخل حسابرس
ــی  ــش اثربخشــی و کارای ــا، افزای در هزینه ه

رســـیدگی ها می شـــود. 
ــش  ــفیعی)1388( در پژوه ــاری و ش  انص
خــود بــه ایــن مطلــب اشــاره کرده انــد 
ــتفاده کنندگان  ــن اس ــی از مهم تری ــه یک ک
از نتـایـــج کـــار حسابرســـان داخـلـــی، 
حسابرســان مســتقل هســتند و از نتایــج 
ــتقل  ــی مس ــی، حسابرس ــی داخل حسابرس
تأثیــر  تحــت  مختلفــی  جنبه هــای  از  را 
ــه  ــر ب ــت منج ــه در نهای ــد، ک ــرار می ده ق
ــه  ــی در برنام ــی و ریال کاهــش بودجــه زمان

می شــود.  مســتقل  حسابرســی 

9( جلوگیــری از بــروز مشــکالت 
نمایندگــی 

مشــکالت نمایندگــی کــه در نظریــه ی 
ــر تضــاد  ــی مطــرح می شــود، بیانگ نمایندگ
ــده  ــا و نماین ــن کارفرم ــع بی ــوه ی مناف بالق
ــالف  ــه اخت ــت ب ــن اس ــه ممک ــت؛ البت اس
بیــن مدیــران ارشــد و کارکنــان نیــز مربــوط 
شــود. اگــر فعالیــت کارکنــان مــورد بررســی 
قــرار نگیــرد، آنــان ممکــن اســت بــا توجــه 
بــه ســلیقه های خــود رفتــار کننــد. دور 
ــه  ــات روزان ــد از عملی ــران ارش ــودن مدی ب
ممکــن اســت عاملــی بــرای بــروز مشــکالت 
نمایندگــی باشــد. نیــاز اســت کــه حســابرس 
ــت  ــبی از مدیری ــطح مناس ــه س ــی ب داخل
ــی(  ــه ی حسابرس ــا کمیت ــره ی ــأت مدی )هی
ــب  ــه دهــد، به این ترتی ــزارش خــود را ارائ گ
ــان و در  ــران و کارکن ــال انحــراف مدی احتم
کاهــش  نمایندگــی  هزینه هــای  نتیجــه 

می یابــد. )کپمبــو، 1998(.

نتیجه گیری

در یــک نتیجه گیــری کلــی می تــوان بیان 
کرد کــه امروزه دســت یابی سـازمـان هـــای 
مختلـــف به ویـــژه ســازمان های بخــش 
ــات  ــبی از عملی ــطح مناس ــه س ــی، ب عموم
کارا و اثربخــش، بــدون اســتقرار فرایندهــای 
ــد،  ــال نباش ــر مح ــی، اگ ــی داخل حسابرس
الاقــل بســیار دشــوار خواهــد بــود. ضــرورت 
اســتقرار واحــد حسابرســی داخلــی، ناشــی 
ایــن  ارزش آفرینی هــای  و  خدمــات  از 
ــی از  ــت. بخش ــازمان ها اس ــرای س ــد ب واح
ارزش آفرینی هــای  و  قابل ارائــه  خدمــات 
حسابرســــان داخلــــی در ســازمان های 
بخــش عمومــی عبارت اســـت از ایجــاد 
ــی،  ــای اطمینان بخش ــزوده از راه ه ارزش اف
ایجـــاد بینــش و بصیــرت در ســازمان، 
ــازمان،  ــرد س ــه ی عملک ــی بی طرفان ارزیاب
ارزیابــی  راهبــری،  فرایندهــای  ارزیابــی 
مدیریــت ریســک، ارزیابــی فرایندهــای 
از جنبه هــای  اطمینان بخشــی  کنترلــی، 
ارزیابــی  عملیاتــی،  پژوهــش  رعایتــی، 
ارائــه ی خدمــات  اثربخشــی،  و  کارایــی 
ــه بهبــود، بی طرفــی و  مشــاوره ای، یــاری ب
ــخ گویی  ــفافیت، پاس ــش ش ــتقالل، افزای اس
مالــی.  گزارشــگری  فراینــد  بهبــود  و 
ــود  ــا بهب ــی ب ــی داخل ــن حسابرس همچنی
ســالمت اداری، افزایــش اثربخشــی فراینــد 
کنترل بودجـــه ای، ارتقـای سـطح حرفه ای 
اعضــای کمیتــه ی حسابرســی، افزایــش 
اثربخشــی و کارایــی حسابرســی مســـتقل، 
کاهـــش حــق الـزحـــمه ی حسابرســان 
ــروز  ــری از ب ــت جلوگی ــتقل و درنهای مسـ
ــه  ــت یابی ب ــی، دسـ ــکالت نمایندگـ مشـ

اهـــداف ســـازمانی را تســـهیل می کنــد.
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