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رشد دردسرهای 
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بازارهــا پــس از یــک توقــف و رکــود 
رشــد  بــه  شــروع  دوبــاره  بلندمــدت، 
کرده انــد کــه می توانــد خبــری خــوش 
باشــد. امــا، همزمــان بــا ایــن کــه بنگاه هــای 
ــای  ــن راهبرده ــه تدوی ــروع ب ــادی ش اقتص
ــر اســت کســی  ــد، بهت رشــد خــود می کنن
از درون ســازمان بنــگاه، برکیفیــت اطالعات 
و  عمـــده  تصمیـــم گیری های  زیربنـــای 
ــکل گیری  ــا ش ــراه ب ــگاه هم ــرفت بن پیش
نظــارت  عمــل،  در  راهبردهــا  تدریجــی 

ــد. ــته باش ــه داش عالی
ایـــن که بنگاه هـــا بـــرای مانـــدگاری 
ــت،  ــت اسـ ــک واقعی ــد ی ــد کنن ــد رشـ بای
ــد  ــزی می توان ــت و برنامه ریـ ــا مدیریـ امـ
ــخ از  ــه دان تاری ــد. زبال ــره باش ــر از مخاط پ
فروپاشــی بنگاه هــا بــه دلیــل گســترش 
نا به هنجــار، ســرعت رشــد بســیار بــاال، 
ــی  ــت، ناتوان ــای هنگف ــاال آوردن بدهی ه ب
ــل،  ــد و تحصیـ ــازی خریـ در یـکپارچه سـ
ــه  ــرای ورود ب ــه آب زدن ب ــدار ب ــا بی گ ی
بازارهــای جدیــد یــا تولیــد و فــروش طیــف 
گســترده ای از محصــوالت نویــن، پــر اســت. 
می توانــد  همیشــه  رشــد  راهبردهــای 
ــن  ــا باالتری ــود، ام ــه رو ش ــت روب ــا شکس ب
ریســک بــه مــواردی مربــوط می شــود کــه 

ــگاه  ــی بن ــت اصل ــره ی فعالی ــرون از دای بی
ــارد  ــام 164 میلی ــره ی ادغـ ــت. خاطـ اسـ
 Time Warnerو ADL دالری شــرکت های
در ســال 2000 هنــوز فرامــوش نشــده 
اســت. ادغامــی کــه در حبــاب بــزرگ 
ــان  ــت و در آن زم ــورت گرف »دات کام« ص
ــانه ی  ــز رس ــد هیجان انگی ــوان پیون ــه عن ب
ــازی و  ــرکت های فیلم س ــالت، ش ــر- مج پی
ــا پدیــده ی دنیــای  شــبکه های تلویزیونــی ب
جدیــد، یعنــی اینترنــت خوانــده شــد. تنهــا 
دو ســال پــس از ادغــام بــود کــه ایــن گروه، 
ــامل 45  ــان )ش ــارد دالر زی ــغ 99 میلی مبل
میلیــارد دالر کاهــش ارزش AOL( گــزارش 
کــرد. در ســال 2005 زمانــی کــه ایــن 
شــرکت بــه چهــار شــرکت کوچک تــر 
ــوق  ــدود %97 ارزش حق ــد، ح ــیم ش تقس

ــود. ــه ب ــن رفت ــرمایه، از بی ــان س صاحب
بــا نگــرش بــه ریســک های موجــود و نیــاز 
ــه  بــه اطمینان بخشــی مســتقل مدیریــت، ب
ــی  ــدن حسابرس ــر ش ــد درگی ــر می رس نظ
ــد  ــرد رش ــن راهب ــد تدوی ــی در فرآین داخل

یــک ضــرورت اســت.
انــدرو کمبــل، مدیــر مرکــز مدیریــت 
ــریج   ــب و کار اش ــکده ی کس ــردی دانش راهب
ــد  ــردی بایـ ــر راهبـ ــای ه ــد. »مبنـ می گوی

ی  ها سر د ر د
شد ر

نیل هاج
ترجمه: عباس ارباب سلیمانی
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دکتــر کیــث بلکــر، مشــاور حسابرســی داخلــی، بــر 
ــاور اســت کــه حسابرســی داخلــی در ارزیابــی  ایــن ب
ــری  ــاره ی راهب ــت درب ــیدن مدیری ــش کش ــه چال و ب
ــور  ــک ها به ط ــه ریسـ ــرل این ک ــگاه و کنتـ ــد بن رش
ــده اند،  ــرآورد ش ــایی و ب ــب، شناسـ ــت و مناسـ درس

ذی حــق اســــت و بایـــد نقـــش داشــته باشــد.
ــه  ــگام ب ــی هن ــی داخل ــه حسابرس ــش هایی ک پرس
ــد  ــد بپرس ــره می توان ــات مدی ــیدن هی ــش کش چال

ــر اســت:  ــوارد زی ــامل م ش
ــزان از راهبــری تجــاری بنــگاه براســاس  1. چــه می
ــت؟  ــده اس ــن ش ــل، تدوی ــای مدیرعام بلندپروازی ه

ــد(  ــری )رش ــن راهب ــر تدوی ــانی درگی ــه کس 2. چ
ــتند؟ هس

ــازار بــه  3. کســب اطالعــات بنــگاه از رخدادهــای ب
چــه میــزان اثربخــش و کارآمــد اســت؟

در  برنامه ریــزی  ســناریوهای  میــزان  چــه  از   .4
تدویــن راهبــری )رشــد( اســتفاده شــده اســت؟

بنــگاه  از ظرفیــت راهبــردی  ارزیابــی شــما   .5
ــات  ــاوری اطالع ــروی انســانی، فن ــی، نی ــد مال -همانن
و زیرســاخت ها - و چگونگــی جبــران کمبودهــای 

ــت؟  ــزان اس ــه می ــی آن، چ ظرفیت
قابلیــت  تشــخیص  بــرای  معیارهایــی  چــه   .6
ــری و  ــی، اندازه گی ــتیابی، پایای ــه ای، دس ــوان هزین ت
ــت؟ ــت اس ــردی در دس ــای راهب ــری هدف ه به کارگی

ــاری  ــری  تج ــه راهب ــکل دهی ب ــگام ش ــا هن 7. آی
ــی( وجــود داشــته اســت  ــا مخالفان ــف )ی بنــگاه، مخال

ــوده اســت؟ ــان از چــه ب ــی آن و نگران
8. چـــه بدیل هـــای  راهبـــری، پذیرفتـــه نشـده اند 

و بــه چــه دلیــل؟ 
9. چگونــه ریســک های راهبــردی، شناســایی و 
ــوده  ــه ب ــا چگون ــا آن ه ــورد ب ــده اند و برخ ــرآورد ش ب

ــت؟  اس
10. آیــا ایــن راهبــری و هدف هــای زیربنــای آن بــه 
ــده  ــانی ش ــگاه اطالع رس ــر در درون بن ــه ای موث گون

اســت؟ 

پرسش هایی كه می توان درباره ي 
راهبری رشد از هیأت مدیره پرسید.

مدیریت بنگاه های اقتصادی درصورتی پذیرای بهره گیری بیشتر از خدمات حسابرسی 
داخلی هستند كه اعضای گروه حسابرسی، افرادی باشند با دانش و تجربه.
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مــورد پرســش و چالــش قــرار گیــرد و 
ــش های  ــد پرس ــاً نبای ــش ها لزوم ــن پرس ای
فنــی باشـــد«. بــرای مثــال، پـــول الزم 
بــرای رشــد کســب و کار، از چــه منبعــی 
به دســت می آیــد؟ اجــرای ایــن پــروژه، 
ــید؟  ــد کش ــول خواه ــی ط ــدت زمان ــه م چ
ــرای اجــرای  ــع الزم ب ــا  و مناب ــا مهارت ه آی
ــاره ی  ــا درب ــم؟ آی ــار داری ــروژه را در اختی پ
بــازار، بــه انــدازه ی کافــی اطالعــات در 

ــم؟  ــار داری اختی
در ادامــه  می افـزاید »حسـابرسـی راهبرد 
رشـــد )بنــگاه( لزومــاً از جمله وظایف ســنتی 
واحــد حسابرســی داخلی نیســت؛ امــا، ِصرف 
ــات  ــی خدم ــه واحــد حسابرســی داخل این ک
قســمت های  دیگــر  بــه  اطمینان بخــش 
ــرای  ــی ب ــل خوب ــد، دلی ــه می کن ــگاه ارائ بن
ــی  ــی داخل ــد حسابرس ــدن واح ــر نش درگی

ــود«. ــوب نمی ش محس
مایــکل اُلیــری، شــریک و مســئول بخــش 
ــه  ــی »مؤسسـ ــی داخلـ ــی حسـابرسـ جهانـ
حسابرســی ارنســت اندیانــگ« می گویــد 
تجربــه نشــان داده اســت کــه »ســازمان های 
ــه  ــی ب ــی داخل ــوی حسابرس ــم ق دارای تی
ویــژه آن هایــی کــه واحــد حسابرســی داخلی 
ــان بخشــی  ــروژه، اطمین ــدای پ از همــان ابت
ــکات کلیــدی برنامه هــای  ــاره ی ن الزم را درب
ــد  ــاً از درص ــد عموم ــه می کن ــردی ارائ راهب
هـــدف های  بــه  دســـتیابی  از  باالتـــری 
ــال،  ــر ح ــا در ه ــد«. ام ــازمانی برخوردارن س
ــر در 50  ــی( حداکث ــی )داخل ــم حسابرس تی

ــود. ــر می ش ــوارد، درگی ــد م درص
ــش داشــتن  ــع نق ــاً مان ــه اساس ــزی ک چی
ــن راهبردهــای  ــی در تدوی حسابرســی داخل

بنــگاه می شــود، کمبــود تجربــه، و بــه تبــع 
ــی  ــی داخل ــار، حسابرس ــود( اعتب آن )کمب

اســت.
واحــد  چنانچــه  اُلیــری،  گفتــه  بــه 
حسابرســی داخلــی بخواهــد در زمینه هــای 
راهبــردی، بیشــتر درگیــر شــود و خدمــات 
اطمینان بخشــی ارائــه کنــد بایــد ثابــت 
کنــد کــه »چیــزی افــزون بــر فعالیــت 
)حسابرســی( رعایــت« بــرای ارائــه دارد.

ــای  ــت بنگاه ه ــد »مدیری ــری می افزای اُلی
ــری  ــرای بهره گی ــی پذی ــادی درصورت اقتص
داخلــی  حسابرســی  خدمــات  از  بیشــتر 
هســـتند کـــه اعضـای گـــروه حســـابرسی، 
ــق  ــری موفـ ــه به کـارگیـ ــش و تجربـ دانـ
راهبردهــای رشــد. چــون ورود بــه بازارهــای 
جـدید، عرضـه محصـوالت جدید و معامـالت 
داشــته  را  و خریــد  ادغــام  بــه  مرتبــط 
ــی  ــروه حسابرس ــای گ ــر اعض ــند«. »اگ باش
از چنیــن دانــش و تجربــه ای برخــوردار 
نیســتند بایــد یــا جایگزیــن آنــان را از بیــن 
ــا از  ــگاه انتخــاب کــرد ی ــان بن دیگــر کارکن
ــات  ــه خدم ــن گون ــدگان ای ــر ارائه کنن دیگ
)بــرون ســپاری( اســتفاده نمــود تــا موضــوع 
موردنظــر بــه بهتریــن شــکل ممکــن انجــام 

ــرد.«  گی
بخشــی  اطمینــان  این کــه  وجــود  بــا 
حســـابرسی داخلــی در مــورد راهـــبرد 
رشــد مزایــای فراوانــی دارد، تعــدادی از 
ــراً در  ــه اخی ــی ک ــران حسابرســی داخل مدی
ــد  ــرده بودن ــرکت ک ــدن ش ــتی در لن نشس
اظهــار می کردنــد بــرای ارائــه ی نظــر و 
ــش  ــرح پرس ــا ط ــت ی ــه مدیری ــنهاد ب پیش
ــد بســیار دقــت کــرد و موضــوع را  از آن بای

ــراوان مطــرح  ــاط ف ــازی و احتی ــا زمینه س ب
ــرد. ک

»از  می گویــد  مدیــران  ایــن  از  یکــی 
ــی  ــی داخل ــد حسابرس ــی، واح ــدگاه فن دی
دارای مهــارت الزم بــرای بررســی راهبردهــا 
در  امــا  می باشــد،  بنــگاه  برنامه هــای  و 
ــت های  ــه سیاس ــی جنب ــن بررس ــل ای عم
داخلــی بنـــگاه را پیـــدا می کنــد تــا  ارائـــه 
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می گویــد  دیگــری  مســتقل«.  نظــر 
»راهبردهــای بنــگاه را نمی تــوان پــس از 
ــم  ــت تصمی ــر داد. مدیری ــب آن، تغیی تصوی
خــودش را در ایــن بــاره گرفتــه اســت، تمــام. 
ــاره  ــد درب ــا می توان ــی تنه ــی داخل حسابرس
ــو  ــرس و ج ــا پ ــای راهبرده ــات زیربن اطالع
ــاره ی  ــد( درب ــد )و نبای ــا نمی توان ــد،  ام کن

ــد«. ــرح کن ــی مط ــرد، پرسش ــود راهب خ

بـرخـــی از ایـــن مدیـــران پیشـــنهاد 
می کـــردند بــه جــای طــرح پرســش دربــاره 
ــره  ــأت مدی ــت از هی ــر اس ــا، بهت راهبرده
ــی  ــای احتمال ــه برنامه ه ــود چ ــیده ش پرس
ــه  ــد ک ــی کرده ان ــواردی پیش بین ــرای م ب
برخــی از راهبردهــا دور از دســترس شــوند 
ــد  ــا پدی ــی راهبرده ــر کل ــه تغیی ــاز ب ــا نی ی
آیــد. »راهبردهــا همیشــه ریســکی هســتند 

ــی می شــوند«  ــر عمل ــا، غی و برخــی از آن ه
گفتــه یکــی از ایــن مدیــران اســت. »نکته ی 
اصلــی ایــن اســت کــه هیــأت مدیــره بتوانــد 
ــق  ــت در آن از طری ــه، دخال ــت برنام شکس
ــه  ــرک آن را ب ــا ت ــی ی ــای احتمال برنامه ه
ــأت  ــتر هی ــد. بیشـ ــخیص دهـ ــع تشـ موقـ
مدیره هــا در ایــن گونــه مــوارد دچــار تــرس 
می شــوند، امــا اگــر برنامــه ی مشــخصی 
بــرای مقابلــه و تغییــر داشــته باشــند، دیگــر 
ــی  ــد. حسابرس ــی نمی مان ــی باق ــای ترس ج
داخلــی می توانــد بــا برنامه ریــزی قبلــی 
مدیــره  هیــات  بــه  زمینه هــا  ایــن  در 

ــد«. ــک  کن کم
بــه هــر حــال، بیشــتر ایــن مدیــران از ایــن 
ــای  ــد تصمیم گیری ه ــه نق ــیدند ک می ترس
مدیریـت پـس از تصویـب برنامه ی راهبردی، 
بــه پایــان خدمــت آنــان بیانجامــد. یکــی از 
ــتید  ــر خواس ــد »اگ ــران می گوی ــن مدی ای
ــت آن را  ــگاه، مدیری ــای بن ــاره راهبرده درب
بــه چالــش بکشــید بایـــد مطمئـــن باشــید 
کــه نگرانی هــای شـــما درســت و به جــا 
هســتند و پشـــتیبانی کمیتــه ی حسابرســی 
یــا یکــی از اعضــای هیــات مدیــره را داریــد  
در غیــر ایــن صـــورت بایــد دنبــال کار 

ــد«. بگردی
ــد  ــناس ارشـ ــتون، کـارشـ ــان لیلیسـ یـ
ــد  ــوآوی، می گویـ ــرکت هـ ــی ش حسابرسـ
ــی  ــی داخل ــه حسابرس ــت ک ــن اس ــم ای مه
از ارائــه ی خدمــات اطمینــان بخشــی در 
فرآینــد برنامه ریــزی راهبــردی، نترســد. 
ــد  ــی بای ــی داخل ــد »حسابرس وی می افزای
ــد  ــان یابـ ــد و اطمینـ ــال باش ــت و فع مثب
ــرات  ــن در مذاکـ ــرای گفتـ ــزی ب ــه چی ک
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ــه  ــی، ب ــی داخل ــزی دارد. حسابرس برنامه ری
عنــوان یــک فعالیــت مســتقل، بــرای افزودن 
بینــش بــه گفتگوهــا و فرآینــد برنامه ریــزی 
راهبــردی از جایــگاه ویــژه برخــوردار اســت، 
امــا تنهــا زمانــی از آن دعــوت می شــود کــه 
پیش تــر نشــان داده باشــد مهــارت و دانــش 
ــن  ــت را در ای ــتیبانی مدیری ــرای پش الزم ب

دارد«. راه 
ــه رشــد  هنگامــی کــه بنگاهــی تصمیــم ب
ــی  ــی داخل ــرد، حسابرس ــردی می گیـ راهب
ــت  ــتیبانی مدیری ــرای پش ــه ب ــی دوگان نقش
ــه ی  ــا ارائ ــه تنهـ ــد. ن ــدا می کن ــد پی ارش
ــات  ــه موضوع ــبت ب ــی نس ــان بخش اطمین
زیربنــای راهبردهــا، بلکــه حصــول اطمینــان 
از ایــن کــه کنترل هــا و فرایندهــای زیربنــای 
تجــاری بــه گونــه ای درســت و مناســب بــه 
ــی  ــی داخل ــوند. حسابرس ــه می ش کار گرفت
می توانــد از طریــق هدایــت مدیریــت ارشــد 
بــه ســوی زمینه هــای اصلــی زیربنــای 
تجــاری کــه نیــاز بــه توجــه دارد و فرصــت 
ــر  ــت ارشــد ب ــز مدیری ــرای تمرک ــی ب آفرین
مدیریــت  جدیــد،  راهبردهــای  اســتقرار 
ــن،  ــر ای ــزون ب ارشــد را پشــتیبانی  کنــد. اف
حسابرســی داخلــی بایــد همزمــان بــا شــروع 
ــروژه ي رشــد راهبــردی، کیفیــت فرآینــد  پ
برنامه ریــزی راهبـــردی را مـــورد توجــه 
قــرار دهــد. »زمانــی کــه راهبردهــا، تصویــب 
ــد  ــی بای ــی داخل ــد، حسابرس ــی ش و اجرای
ــش  ــات اطمینان بخ ــه ی خدم ــی ارائ چگونگ
را در فراینــد ارائــه، نظــارت و کنتــرل کنــد. 
ــی رخ  ــا اصالح ــراف ی ــر انح ــن، اگ همچنی

دهــد، حسابرســی داخلــی بایــد نســبت بــه 
آن نظــر بدهــد. حسابرســی داخلــی نســبت 
ــورد  ــرل روش شناســي م ــه نظــارت و کنت ب
ــات  ــدگان خدم ــر ارائه دهن ــتفاده ي دیگ اس
پشــتیبانی  درگیــر  کــه  اطمینان بخــش 
ــئولیت  ــز مس ــند نی ــد می باش ــری رش راهب

دارد«.
ــی  ــاور حسابرس ــر، مش ــث بلک ــر کی دکتـ
داخلــی و مدیــر ســـابق حسابرســی داخلــی 
یــک شــرکت خدمــات مالــی، می گویــد 
یــک دلیــل اصلــی دیگــر نیــز بــرای چرایــی 
بــه چالــش کشــیدن تفکــر مدیریــت توســط 
ــی  ــود دارد«. بدیه ــی وج ــی داخل حسابرس
اســت راهبــری رشــد توســط هیــات مدیــره 
ــات  ــن هی ــا ای ــود، ام ــن می ش ــگاه تدوی بن
ــا را  ــم راهبرده ــودش ه ــون خ ــره چ مدی
ــازی  ــم آن را پیاده س ــد و ه ــن می کن تدوی
می نمایــد و از ســوی دیگــر، پیشــرفت و 
ــه  ــه ب ــد ک ــی می کن ــت آن را بررسـ موفقی
ــود اســـت، دچــار  ــای بررســـی کار خـ معن
تضــاد منافــع اســت«. درنتیجــه، بــرای 
چگونــه  راهبردهــا  این کــه  تشــخیص 
آن هــا  به کارگیــری  و  شــده اند  تدویــن 
ــد  ــی و بررســی می شــود بای ــه ارزیاب چه گون
پرسشــگری و نظــارت مســتقل و بیش تــری 
صــورت گیــرد  این جاســت کــه حسابرســی 

داخلــی وارد می شــود«.
ــانه های  ــد نشـ ــر مـی افزایـ ــر بلکـ دکتــ
روشــنی وجــود دارنــد کــه حســـابرسی 
داخلــی بــا اســتفاده از آن هــا می توانــد 
میـزان پذیرش چالـش هـای بـرون سـازمانی 

را توســـط هیــات مـــدیره، بســنجد. »یکـــی 
ــره  ــأت مدی ــن اســت کــه هی ــا ای از زمینه ه
ــه  ــا چ ــت ی ــر اس ــدازه انتقادپذی ــه ان ــا چ ت
انــدازه نســبت بــه تبلیغــات منفــی حســاس 
می باشــد: بــرای مثــال، آیــا اعضــای هیــأت 
ــا چــه  ــر ی ــدازه انتقادپذی ــا چــه ان ــره ت مدی
انــدازه نســبت بــه تبلیغــات منفــی، حســاس 
می باشــد: بــرای مثــال، آیــا اعضــای هیــأت 
مدیـــره،« گـزارش هـــای تحلیل گـــران و 
رســانه های همگانــی را دربــاره احمقانــه 
ــد؟  ــده می گیرن ــودن کلیــت موضــوع، نادی ب
دیگــر ایــن که آیــا شــایعاتی درون ســازمانی 
مبنـــی بــر تردیـــد برخـــی از اعضــای هیأت 
ــروژه وجــود  ــت پ ــه موفقی ــره نســبت ب مدی
دارد؟ هــردوی ایــن مــوارد، نشــانه ای از 
فرهنــگ ریســک اســت کــه حسابرســی 
داخلــی بایــد نســبت به آن هوشــیار باشــد«.
ــد  ــه متقاعـ ــرد کـ ــر می پذیـ ــر بلک دکت
ــزان  ــه می ــبت ب ــره نس ــأت مدی ــردن هی ک
ــاال  ــی احتم ــی داخلـ ــری حسـابرسـ درگی
مســتلزم گفتگــوی بســیار و ســخت اســت، 
ــا  ــن گفتگوه ــه ای ــر ک ــد »بهت ــا می افزای ام
ــا  ــا ب ــه راهبرده ــن ک ــا ای ــود ت ــام ش انج
ــو  ــه زان ــگاه ب ــود و بن ــه رو ش ــت روب شکس

ــد«. درآی

منبع
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