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ویکتور مانتینی و دراگوس الرنتیو زاهاریا
ترجمه: تکتم صادقی* و پروانه مدیرکیا**

ــده  ــدار ش ــال ها پدی ــت س ــا گذش ــه ب ــود ک ــه می ش ــر گرفت ــه ای در نظ ــی، حرف ــی داخل حسابرس
ــت. در  ــوده اس ــازمان ها ب ــر س ــال تغیی ــای در ح ــه نیازه ــخ گویی ب ــال پاس ــه دنب ــواره ب و هم
ــر،  ــال حاض ــی در ح ــوده ول ــابداری ب ــایل حس ــر روی مس ــی ب ــی داخل ــز حسابرس ــدا، تمرک ابت
ــازمان ها  ــی س ــک های اصل ــایی ریس ــرای شناس ــد ب ــزار قدرتمن ــک اب ــه ی ــی ب ــی داخل حسابرس
ــکا،  ــادی 1929 در آمری ــود اقتص ــی رک ــندگان در ط ــر برخــی نویس ــاس نظ ــده اســت. براس ــدل ش ب
ــت. ــده اس ــی ش ــخص معرف ــد و مش ــبتًا جدی ــه ی نس ــک حرف ــوان ی ــی به عن ــی داخل حسابرس

جاری  روندهـــــای 
داخلی1  حســــابرسی 

در 

   1- مقاله ی ارائه شده در کنفرانس علوم آموزشی در سال 2013
   * - کارشناس ارشد حسابداری

   ** - کارشناس ارشد حسابداری
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بــا وجــود همــه ی ابهام هــا و مشــکالت، 
ــه  ــوزه، ب ــن ح ــاالن ای ــردازان و فع نظریه پ
ســرعِت تکامــل حسابرســی داخلــی در طــول 

ــد.  ــاره کرده ان ــان اش زم
حسابرســـی داخلـــی به عنــوان یــک حرفه در 
طــول ســال ها به طــور مــداوم برای بــرآوردن 
نیازهــای متغیــر واحدهــای اقتصــادی تعریف 
و بازتعریــف شــده اســت. بنابرایــن، بــا وجــود 
این کــه در ابتــدا حسابرســی داخلــی بــر روی 
مســائل حســابداری متمرکــز شــده بــود، در 
ــا هــدف  ــی ب حــال حاضــر حسابرســی داخل
کشــف ریســک های اصلــی واحــد و همچنین 
ــا  ــی نهاده ــای تخصص ــی فعالیت ه ارزش یاب
وارد عمــل شــده اســت. نتیجــه ی یکــی 
روی  بـــر  انـجـام شـــده  پژوهش هــای  از 
ــه طــور  ــی، ب ــی حسابرســی داخل ارزش یـابـ
ــی  ــی داخل ــل حسابرس ــد تکام ــه رون خالص
ــه صــورت ارائه شــده در  در طــول زمــان را ب

ــد. ــان می ده ــک نش ــدول ی ج

1-بررسی ثبت های حسابداری
وظیفــه ی  داخلــی،  حسابرســان  گــروه   
حســابداری  ثبت هــای  صحــت  بررســی 
را دارنــد. درایــن شــرایط مســئول تیــم 
حسابرســی داخلــی صحــت ارقــام منــدرج در 

می ســنجد. را  حســابداری  ثبت هــای 

2-ارزیابی هماهنگی با مقررات
تیــم حسابرســی داخلــی بــا اســتفاده از 
ــه فعالیت هــای  چـک لـــیست های مربـــوط ب
مختلــف رویه هــا و مقــررات مالــی مــورد 
اســتفاده را ارزیابــی و بررســی می کنــد. زیــرا 
آن هــا وظیفــه ی انجــام کنتــرل فعالیت هــا و 
ــدم  ــایی ع ــور شناس ــه منظ ــا، ب ــون آنه آزم
رعایــت روش هــا را دارنــد تــا گروهــی موفــق 

در کار خــود تلقــی شــوند.

3-آزمون مراحل
حسابرســی  زمانی کــه   1960 ســال  در 
توجــه  رویه هــا  تصحیــح  بــه  داخلــی 
مطلوبــی  پیشــرفت  کــرد،  بیش تــری 
در فعالیــت حسابرســی داخلــی رخ داد. 
ــی بررســی اســناد  نقــش حسابرســی داخل
و مــدارک، بررســی ثبت هــا و تشــخیص 
مشـــکالت و توصیه هــای الزم بــرای از بیــن 
ــاد  ــه ایج ــر ب ــه منج ــود ک ــی ب ــردن علل ب

ــدند.  ــکالت مـی شـ مش
عـــالوه بــر ایـــن، حســـابرسان عـــلل 
را  فرایند هـــا  خطاهــای  یــا  اشــتباهات 
شـناســـایی و سـرانجـــام راه حـــل هایی 
ــد.  ــنهاد می دادن ــا پیش ــود آن ه ــرای بهب ب
بنابرایــن نظـــرات حســـابرسان داخلــی بــا 
گشـــودن افـــق جدیدی از نقش حسابرسی 
داخلــی بــرای مدیریــت مفیــد خواهــد بــود.

1950بررسی ثبت های حسابداری

1960ارزیابی هماهنگی با مقررات

1970آزمون مراحل

1980ارزیابی کنترل ها

1990گزارش بر روی سیستم کنترل داخلی 

2000ارزیابی سیستم مدیریت ریسک

2001پیشرفت سیستم مدیریت ریسک

2002گزارش فعالیت های انجام شده

2003ارزش افزایی

2004/2009تثبیت )تقویت( حسابرسی داخلی

2010/2013ظرفیت مدیریت ریسک مالی 

جدول یک. خالصه ی تاریخچه ی حسابرسی داخلی



26

نشریه حرفه ای انجمن حسابرسان داخلی ایران سال یکم - شماره یکم - اردیبهشت و خرداد 1393

حسابرسی داخلی: نخستین گام ها

بسترها و نیازهای حسابرسی داخلی 

ما و حسابرسی داخلی در قرن بیست ویکم

دشواری های استقرار نظام حسابرسی داخلی

نقش آینده ی حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک

ن  ��� ������ �ا ا�ا�ی ��دا 

Iranian Association 
of Internal Auditors

ن  ��� ������ �ا ا�ا�ی ��دا 

Iranian Association 
of Internal Auditors

 4-ارزیابی کنترل ها 
ایــن پیشــرفت زمانــی حاصــل شــد کــه 
ــر روی  ــرل ب ــزار کنت ــن اب ــر روی چندی ب
ــد.  ــز بودن ــده، متمرک ــام ش ــات انج اقدام
نهادهــا و شــرکت ها  ایــن شــرایط  در 
ــق  ــه مطاب ــواه را ک ــج دلخ ــل نتای در عم
مراحــل برنامه ریــزی شــده بــود به دســت 
نیاوردنــد، امــا نتیجــه ی کنتــرل بــر روی 
فعالیت هــا، نشـــان داد کــه کارکنـــان 

ــد. ــام داده ان ــود را انج ــف خ وظای
بنابرایـــن نقـــش حســـابرسی داخلـی از 
روال معمـــول خـــارج و بــه ســـبب انــواع 
ــی تواند  ــه مـ ــاوتی کـ ــای متفـ کنترل هـ
انجــام دهــد بــه مشــاور مدیریــت تبدیــل 

شــد. 

ــتم  ــاره ی سیسـ ــزارش دربـ 5-گ
کنتــرل داخلــی

ــرفت  ــِد از پیش ــه ی جدی ــن مرحل در ای
ــتم  ــه ی سیس ــی، وظیف ــی داخل حسابرس
حســـابرسی داخـلـــی بـــه صــــورت 
اظهارنظـری مسـتقل در زمینـه ی ارزیابی 
ــا و  ــی نهاده ــای داخل ــتم کنترل ه سیس
ــه  ــن مرحل ــد. در ای ــدار ش ــا پدی بنگاه ه
بــرای   1990 تــا   1980 دوره ی  طــی 
نخســتین بــار تکنیک هــا و ابزارهــا در 

چارچــوب فراینــد حسابرســی داخلــی 
ــا  ــت و آن هـ ــرار گرف ــتفاده ق ــورد اسـ م
ــب  ــف خــود را در قال رســیدگی ها و وظای

ممیــزی داخلــی انجــام می دادنــد.

ــت  ــتم مدیری ــی سیسـ 6-ارزیابـ
ریســک

در ســال1990 بــه علــت پیش گیــری 
از  بعضـــی  از  شـرکـــت ها  و  نهادهـــا 
رســوایی ها کــه در ایــن زمینــه بــه وجــود 
آمــده بــود و همچنیــن عدم کارآمــدی 
ــث  ــه باع ــداد هایی کـ ــت و رویـ مـدیریـ
ــلکردشان  ــی درعمـ ــدهای منفـ پــی آمـ
ــک  ــت ریسـ ــتم مدیریـ ــد، سیسـ می شـ
مــورد توجــه بیش تــری قــرار گرفــت. 
اســـتفاده از سیســـتم مدیریـــت ریســک 
عملیاتــی کــارآمـــد در اداره ی امــــور 
ــب وکار و  ــواع کسـ ــرای انـ ــرکت ها بـ شـ
خدمــات در بخــش عمومــی مؤثــر اســت. 
ــی  ــابرسان داخل ــرایط حسـ ــن شـ در ایـ
ــد اجــرای  به وســیله ی تیــم مدیریتــی بای
ــی و  ــک را بررس ــت ریس ــتم مدیری سیس
ــی  ــد کاف ــن بای ــد و همچنی ــی کنن ارزیاب
بــودن و تناســب فرایندهــا را بررســی و در 
نهایــت پیشــنهادها و گزارش هایــی بــرای 

ــد. ــن کنن ــا تدوی ــود آن ه بهب

مدیریــت  سیســتم  7-بهبــود 
یســک  ر

ــی  ــان داخل ــروی حسابرس ــال پی ــه دنب  ب
ــه ی  ــت و یکپارچ ــتانداردهای یکنواخ از اس
حسابرســی داخلــی رونــد جدیــدی توســط 
ــن  ــد. ای ــود آم ــه وج ــزرگ ب ــای ب نهاده
از  بــر مبنــای مفهــوم جدیــدی  رونــد 
ــد  ــن رون ــود. رواج ای ــک ب ــت ریس مدیری
میــان مدیــران و برداشــت های مختلــف 
آن هــا و نهادهــا نســبت بــه نگرانــی در 
و  ریســک  ارزیابــی  و  شناســایی  مــورد 
داخلــی،  کنترل هــای  سیســتم  اجــرای 
بــه دســت یابی ســازمان ها بــه اهــداف 
ــش  ــن بخ ــد. بنابرای ــر ش ــتراتژیک منج اس
مشــاوره ی حسابرســی داخلــی اجرایــی 

ــد. ش

8-گزارش فعالیت های انجام شده
کـــار حسـابرســـی داخلـــــی بــر اســـاس 
ــا  ــت نهاده ــت مدیری ــتاندارد ها و حمای اس
ــا اســت و  ــه اهــداف آن ه ــرای رســیدن ب ب
ــی  ــزارش نتیجــه ی کار حسابرســی داخل گ
بــرای باالتریــن ســطح مدیریــت شــرکت ها 
)بــه منظــور حفــظ اســتقالل( الزم بــه نظــر 
می رســد. در نخســتین مراحــل مقــرر شــد 
کــه در قالــب گــزارش حسابرســی داخلــی 
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ســاالنه ارائــه شــود. بنابرایــن نتیجــه ی 
پیشــنهادهای حسابرســی داخلــی می توانــد 
برنامــه ی مدیریــت را تغییر و اجــرای برخی 
ــرکتها  ــا و ش ــط نهاده ــا را توس از فرایند ه
ــت یابی  ــه دس ــر ب ــه منج ــد ک ــر دهن تغیی

اهــداف موردنظــر آن هــا  شــود.

9-ارزش افزایی 
ــن اصطــالح توســط انجمــن حسابرســان  ای
ــود:  ــه تعریــف شــده ب داخلــی خبــره این گون
نقــش ســازمان ها ارزش افزایــی یــا ایجــاد 
فایــده بــرای مالــکان، مشــتریان و دیگــر 
ذی نفعــان اســت. ایــن ارزش افزایــی بــا 
تولیــد خدمــات و محصــوالت و نیــز اســتفاده 
ــن محصــوالت  ــج ای ــع به منظــور تروی از مناب
گــردآوری  می شــود.  حاصــل  خدمــات  و 
داده هــا بــرای درک و ارزیابــی ریســک باعــث 
شــد کــه حسابرســان داخلــی دانــش کاملــی 
ــرای  ــه ب ــود ک ــای بهب ــات و فرصت ه از عملی
ســازمان مفیــد اســت در اختیــار داشــته 
باشــند. بنابرایــن می تواننــد اطالعــات بــا 
ارزشــی بــه صــورت مشــاوره و رایزنــی، 
ارتبــاط نوشــتاری یــا دیگر شـــکل ها فراهـــم 
ــه مدیریــت  کننـــد و همــــه را به درســتی ب
کننــد.  منتقــل  اجرایــی  کارکنــان  یــا 
کارشناســان الزم اســت بسترســازی مناســب 
را بــرای بررســی اســتراتژی های اساســی کــه 
منجــر بــه ارزش افزایــی شــود، انجــام دهنــد. 
ــوارد  ــن م ــامل ای ــد ش ــتراتژی بای ــن اس ای

ــد: باش
ــی  ــی از حسابرس ــر بازده ــب حداکث •  کس
اجــرای  بیــن  تعــادل  از  کــه  داخلــی، 
توصیه هــا و هزینه هــای مربــوط بــه ســاختار 
ــد.  ــد ش ــاد خواه ــی ایج ــی داخل حسابرس

ــتم  ــرای سیس ــت در اج ــت مدیری • تقوی

و  نهـادهـــا  در محــــدوده ی  کنتــــرل، 
. شـرکــــت ها

• وضــع چارچــوب کلــی کــه وظایــف 
ــد، اســتراتژی  ــن می کن حسابرســی را تعیی
ــدوده ی  ــی در مح ــی داخل ــرای حسابرس ب
ــف اعضــای  ــت انجــام وظای نهادهــا و ضمان
کمیتــه و منابــع مدیریــت کــه مبتنــی بــر 

اســت.  توصیه هــا  آن 
ــه  ــا توج ــدی ب ــل کلی ــایی عوام • شناس
بــه تحــول جـــاری و رونــدی کــه از طریــق 

ــت.  ــده اس ــاد ش ــا ایج ــت نهاده فعالی

ــی  ــت حسابرس ــت و تقوی 10-  تثبی
ــی  داخل

در حال حاضر در کشــورهای توســعه یافته، 
حسابرســی داخلــی سیســتم مطلوبی اســت 
کــه قــادر اســت اطالعــات را پــردازش و بــه 
سیســتم مدیریــت یــاری کنــد. حسابرســی 
بــه  مدیــران  تصمیم گیــری  در  داخلــی 
ــی  ــد و مســئولیت اصل ــاری می کن ــا ی آن ه
ــای  ــی فعالیت ه ــی، بررس ــی داخل حسابرس
ــتم  ــت سیس ــر تقوی ــز ب ــا تمرک ــا ب نهاده

مدیریتــی اســت.
انجــام  طریــق  از  داخلــی  حسابرســی 
فعالیــت ارزیابــی و بررســی سیســتم داخلی 
و تحلیــل ریســک وابســته بــه فعالیت هــای 
ــده در  ــای ثبت ش ــی و توصیه ه ــل بررس قاب
ــداف  ــه اه ــت یابی ب ــرای دس ــا، ب گزارش ه

ــد. ــی می کن ــازمان، ارزش افزای س
ــد در  بنابرایــن حسابرســی داخلــی می توان
شــرایط حســاس بــا ارائــه ی پیشــنهادهایی، 
و  دهــد  افزایــش  را  مدیریــت  آگاهــی 
ــن از  ــد ممک ــا ح ــود را ت ــای موج ضعف ه

ــرد. ــن بب بی
ن ا ر ا م د ده کــنندگـان)ســــــها سـتفا ا

ــات(  ــدان مؤسس ــرمایه گذاران، کارمن ، سـ
کــه بــه بهبــود فعالیت هــای شــرکت ها 
عالقه مندنـــد، بــه اطالعاتـــی دربــاره ی 
چگونگــی تصمیمــات مدیریــت نیــاز دارنــد؛ 
بازدهــی  بــه  تصمیمــات  ایــن  چراکــه 
شــرکت ها منتهــی می شــود. همچنیــن 
اســتفاده کنندگان بــه نگــه داری حداقــل 
تضمین هــا در زمینــه ی کیفیــت فراینــد 
مدیریــت عالقــه دارنــد. فعالیت حسابرســی 
ــر،  ــی انعطاف پذی ــای چارچوب ــی برمبن داخل
در ســطح گســترده ای پذیرفتــه شــده، 
ــن هــر  ــا قوانی ــاق ب ــه قابلیــت انطب چنان ک
ــای  ــر بخش ه ــم ب ــررات حاک ــور و مق کش
مختلــف و فرهنــگ آن نهــاد خــاص را 

ــد. ــته باش داش
چارچــوب حسابرســی داخلــی شــامل ایــن 

مــوارد اســت:
ــن  ــه چندی ــی ک ــرل داخل ــف کنت • تعری
ــد. ــح می کن ــر را تصری ــی زی ــر اساس عنص

- انجــام مشــاوره و اطمینان بخشــی در 
ــی. ــی داخل ــه ی حسابرس حیط

ــرل  ــه ی ریســک، کنت ــت در زمین -  فعالی
داخلــی و اداره ی نهاد هــا و شــرکت ها.

-  ارزش افزایــی در ســازمان ها بــه عنــوان 
هــدف نهایــی حسابرســی داخلــی.

• تهیـــه ی اصـــول و اســتانداردهـــای 
حسابرســـی داخلـــی و ارزشـــمند سـاختن 
ــه  ــی ب ــان داخل ــزام حسابرسـ ــا و ال آن ه
پیـــروی از ایــن اصــول و اســتاندارد ها.

ــتاندارد ها(،  ــول )اس ــن اص ــه ای ــل ب • عم
ــام کار و  ــرای انج ــی را ب ــان داخل حسابرس
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حسابرسی داخلی: نخستین گام ها

بسترها و نیازهای حسابرسی داخلی 

ما و حسابرسی داخلی در قرن بیست ویکم

دشواری های استقرار نظام حسابرسی داخلی

نقش آینده ی حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک
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ــی  ــود راهنمای ــای خ ــف و فعالیت ه وظای
می کنــد.

•  کاربــرد قوانیــن )اســتاندارها( و اســتمرار 
آن بهتریــن عملکــرد را تبییــن می کنــد.

ــه  ــه، ک ــعه ی حرف ــرای توس ــت ب • حمای
شــامل مقدمــات کارهــا و مقــاالت اصولــی، 
اســناد گفتــاری، کنفرانس هــا و ســمینارها 

اســت.
مدیریــت موظــف اســت زمینــه ی آمــوزش 
بــرای  را  مرجــع  چارچــوب  کاربــرد  و 
داخلــی  حسابرســان  مهــارت  افزایــش 
فراهــم آورد. عــدم اســتفاده ی صحیــح 
می توانــد  چارچــوب  ایــن  براســاس 
تأثیــر منفــی بــر اعتبــار و مؤثربــودن 
فعالیت هــای حســابرس داخلــی داشــته 

ــد. باش
حـداقـــل  واقـــع  در  اســــتانـــداردها 
راهنمایی هــا و مســیر را ارائــه می کنــد. 
ــی  ــک اســتاندارد عملـ ــای ی ــر توصیه ه اگ
ــی  ــان داخل ــود، حسابرس ــرا نب ــا قابل اج ی
آزادی عمــل دارنــد و همچنیــن یــادآور 
ــا  ــی تنه ــه حســابرس داخل ــی شــویم ک م
بــا رویکــردی سیســتماتیک و روشــمند 
شــرکت ها  و  نهاد هــا  بــرای  می توانــد 
ارتبــاط  درواقــع،  کنــد.  افزایــی  ارزش 
ــا  ــت ب ــی و مدیری ــابرس داخل ــان حس می
تعامــل و همــکاری همــراه اســت زیــرا 
هــردو اهـــداف یکســـانی دارنـــد و آن 
اثربخشــی مدیریــت و دســت یابی  نیــز 
ــد  ــت. در فراین ــازمانی اس ــداف س ــه اه ب
ــی اگــر سیســتم کنتــرل  حسابرســی داخل
به خوبــی ســازماندهی شــده و  داخلــی 
و  اســتانداردها  از  متشــکل  آن  ســاختار 
ــالق  ــا و اخ ــه ای، راهنمایی ه ــن حرف قوانی
حرفــه ای الزم و کافــی باشــد، می توانــد 

ــد. ــت یاب ــازمان دس ــداف س ــه اه ب
ــد  ــی مفی ــی داخل ــنهادهای حسابرس پیش
ــود.  ــرا می ش ــت اج ــط مدیری ــت و توس اس

ــدار  ــد مق ــی بای ــن حسابرســی داخل بنابرای
ســودهای واقعــی شــرکت و نهادهــا را 
از طریـــق کنتـــرل و ارزیابــی اســتفاده 
از اســـتاندارد ها و رویه هـــا و همچنیــن 
ــا  ــط آن ه ــده توس ــام ش ــای انج فعالیت هـ
را تعییــن کنـــد. از طرفــی نیــز همچنــان 
ــان  ــای حسابرس ــت از توصیه ه ــه مدیری ک
داخلــی اســـتفاده می کنــد و بهره منــد 
بایــد مســئولیت شکســت در  می شــود 
ــرد. ــز بپذی ــان را نی اجــرای توصیه هــای آن

11-گام بعدی چیست ؟
در  شــده  انجــام  تخصصــی  مطالعــات 
زمینــه ی حسابرســی داخلــی بــه ایــن 
موضــوع اشــاره دارد کــه اخیــراً حسابرســی 
ــی در نقطه عطــف فعالیت هــای خــود  داخل
قــرار دارد و درصــدد دســت یابی بــه رویکرد 
ــر اســاس دیــدگاه  اســتراتژیکی جدیــدی ب
مدیریــت جامــع از مدیریت ریســک اســت. 
ایــن رویکــرد در ســازمان های بــزرگ ملــی 
و فراملــی مبنایــی بــرای رونــد جــاری 
حسابرســی داخلــی اســت. اگرچــه توانایــی 
ــود  ــی بســیار بهب ــرل ریســک های مال کنت
ــای  ــا چالش ه ــا ب ــی آنه ــت ول ــه اس یافت
جدیــد از ســوی رونــد بــازار و ســهامداران 

مواجه انــد.

نتیجه گیری 
امــروزه حسابرســان داخلــی عمدتــاً درگیر 
ممیــزی اســناد و انطبــاق بــا مقــررات 
شــده اند و ایــن امــر، بــر روی فراینــد 
به عنــوان سیســتم  حسابرســی داخلــی 
بهبوددهنــده ی عملکــرد مالــی و عملیاتــی، 
ــان  ــذارد و حسابرس ــی می گ ــرات منف تأثی
داخلــی بایــد بتواننــد ایــن اقدامــات و 
نادیــده گرفتــه  باعــث  رویه هــا را کــه 
شــدن کارآمــدی حسابرســی داخلــی شــده 
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