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حسابرسی داخلی در سال 2020
 راسل جکسون

 ینامن اوشیسمترجم: 

دانشجوی دوره کارشناسی ارشد حسابرسی موسسه آموزش عالی 

خاتم

مقدمه
 نمیا  در اما  کنند یم رییتغ زها یچ اکثر ما،  رامونیپ یای دن در

 یداخل یحسااابرساا  رینظ یکم یهاحرفه مختلف، یهاحرفه

 را یادی ز راتییتغ ر،یاخ ساااال چند  یط در که  دن دار وجود

ش  کرده تجربه ست  یهیبد .دنبا س    حرفه در ا سابر  حرکت یح

شت  خواهد ادامه جلوروبه سان    یهافعالیت .دا سابر  یداخل ح

متفاوت ایزوا یبرخ از ادیز اریبسااا احتمال با 2020 درساااال

 .بود خواهد

س    حرفه سابر خدمت همان زین ندهیآ یهاسال  در یداخل یح

 حسااابرسااان توسااط زین اکنونهم که دهدیم ارائه را یادیبن

ئه  یداخل یت   یابی ارز امروز، یای دن در .شاااودیم ارا عال  یها ف

 شود یم انجام یداخل حسابرسان   توسط  هاسازمان  و هاشرکت 

 حسااابرسااان .هسااتند فعال ،هاسااازمان از یاریبساا در آنان و

و دهندیم گسترش  را خود خدمات مجموعه سرعت به یداخل

سات  کار، انیجر در شتر  با را خود مالقات و جل سعت  انیم  و

یشگیهم یاصل یهافعالیت همان یراستا  در آنان .بخشند یم

ند یم حرکت  که یا ولو کن یت   ازی دی جد  یها حوزه ن عال و ها ف

 .دیآ وجود به هاشرکت در اقدامات

تغییرات حسابرسی داخلی در آینده 

 اعتقاد 1ازدهی-هفت شرکت یداخل حسابرس سنت، نیکارول

 تربزرگ یجابه یآت یهاسال در یداخل یحسابرس که دارد

 دیشا: دیگویم او .کندیم رشد یعمق طوربه اندازه، ازنظر شدن

 تظاراتان کنمینم فکر من اما باشند شدهگفته بارها کلمات نیا

 ،یآت یهاسال طول در یداخل یحسابرس یواحدها از هاشرکت

 هتوج با اکنونهم کندیم اشاره او .باشد داشته یادیز تفاوت

 یمال یهابحران ،2002 سال مصوب یآکسل-نزیسارب قانون به

 رشد به رو یدگیچیپ و گذارانقانون یتقاضا جهان، سطح در

توقعات از حسابرسان داخلی   سطح جهان، نقاط همه در بازارها

 را باال برده است.

1  Eleven Co.-Seven 
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ظار  یداخل حساااابرساااان  از درواقع  انت

 ،یراهبرد تفکر داشاااتن ضااامن رودیم

دباشاان نگریجزئ نگاه و یفن دانش یدارا

و کنند  جاد یا وکار کساااب یها نشیب تا 

سااک،یر پوشااش و هاکنترل به نساابت

.ند ینما  ارائه  1یبخشااا نان یاطم خدمات  

ضا  حالنیاا س    خدمات یبرا تقا سابر  یح

 زا .ندارد نقصان  و کاهش از ینشان  یداخل

 که  همچنان »  سااانت،  نیکارول  دگاه ی د

یهاچالش با هرروز یداخل حسااابرسااان 

آنان از انتظارات ،شوند یم روبرو یدیجد

 صانمتخص ریسا «.شودیم شتریب و شتریب

،یداخل حسااابرسااان  که اعتقاددارند زین

ور یهاچالش نیا برابر در یآمادگ به ازین

با  ییاروی رو یبرا دی با  و دارند  رشاااد به 

.شوند مجهز ،رودارند شیپ ندهیآ در آنچه

تأکید بر ریسک
یاساااساا  یهاجنبه از سااکیر به توجه

در موضوع  نیا و است  یداخل یحسابرس  

 دامها زین خود رییتغ به و است رییتغ حال

هد یم  انجمن رییس 2چمبرز چارد یر .د

شاااهد ما: دیگویم 3یداخل حسااابرسااان

 شتر یب دیتأک و هاکنترل یرو کمتر دیتأک

دیتأک .میهسااات 4ساااکیر تیریمد یرو

1Assurance Service 
2 Richard Chambers 
3 Institute Of Internal Auditors (IIA) 
4 Risk Management 
5 Management and Corporate GovernanceRisk 
6 Paul Sobel 
7 Pacific-Georgia 
8 Strategic and Operational Risks 
9 Jason Pett 

10 PricewaterhouseCoopers (PWC) 

 نیا به  تواند یم ها کنترل یرو ازحد شیب

تیواقع نیا اجراکنندگان که شااود منجر

هاااکنترل نیا کااه رناادیبگ دهیااناااد را

اهکنترل: دیگویم او .هدف نه اندلهیوساا

کاهش  را ساااکیر تا  شاااوند یم یطراح

ند   قرار درسی د در دی با  ها آن لذا  ده

 .باشند داشته

فه  چمبرز ند یم اضااااا لب   : ک طا  ریاخ م

یداخل حسابرسان انجمن توسط شدهارائه

 آن درصاد  80 احتماالً که دهدیم نشاان 

انجااام  یداخل   حسااااابرس  کااه یزی چ 

 یاثربخش  به یبخش  نانیاطم ،دهدیم

  لزوماً اما: دیگویم او .اساات هاکنترل

 رشت یب که ستند ین یموارد همان

ناک  یها ریسااااک  خطر

 وجود آنجا در وکارکسااب

سابرس  نیبنابرا .دارند  ح

  تعااادل  دیاابااا یداخل  

  دی تأک  انی م یبهتر

ترل      یرو ن  و هاااک

ک   اداره یرو دیااتااأ

  تیریمد و شارکت 

  جادیا 5سااکیر

 .ندینما

 ارشاااد ریمد  و رعامل  یمد  6ساااوبل  پل 

س    سابر س  ایجورج شرکت  یح  7کیفیپا

 از اغلب یداخل حسااابرسااان: دارد اعتقاد

دور 8یراهبرد و ییاجرا یها ریسااااک

ند   یم ثار  یدارا که  مان  یرو ینامطلوب  آ

نان  رایز هساااتند  ها شااارکت  و تجربه  آ

 نیا ییشاااناساااا   یبرا را الزم نان یاطم

تیوضع  نیا: دیگویم او .ندارند هاریسک 

 از هاگرچ  رییتغ نیا اما  دارد رییتغ به  ازی ن

در ،رسااادیم نظر به  ریچشااامگ رونیب

یاساااساا کارکرد همان یسااادگبه درون،

یداخل یحسابرس   یکنون

.افتی خواهد ادامه

ریماد  ،9پات  ساااونیج

مات     یحساااابرسااا  خد

 خاادمااات بخش در یداخل

 در ساااکیر یبخشااا نان یاطم

هاوس  واتر سیپرا موساااسااااه

قاد  10کوپرز عات : دارد اعت  موضاااو

 خواهد رییتغ یداخل یحسااابرساا 

 زمان  طول در ها ریساااک رایز کرد

 اصاالی یمبان اما شااوندیم جابجا

ل  یهاااریسااااک ،یمااا

 یراهبرد و رعایت   ،ییاجرا

س   و ماند خواهند یباق به یداخل یحسابر

 آن یهاریسااک که رودیم یساامت همان



18

هار  جا  در هی ناح  چ ند  قرار آن  نیا و دار

 .کرد نخواهد رییتغ موضوع

س   نقش که کندیم ینیبشیپ او سابر  یح

 ساااااکیر تیااریاامااد در یداخاالاا 

  کنندگاننیتأم»

با     » ای  «کاال  و مواد له  عام خاص  م  اشااا

سته  شد  به «واب  نیا .دهدیم ادامه خود ر

یداخل یحسااابرساا یبرا اکنونهم نقش

صل  فهیوظ عنوانبه یول ست ین مطرح یا

 ،طورمعمولبه یداخل یحسااابرساا فهیوظ

 سااااکیر تی ریمد  نحوه یرو دی تأک 

گان   نیتأم  ند ازی موردن یکاال  و مواد کن

 حسااابرسااان نده،یآ در اما اساات شاارکت

اشاااخاص » بر ترقیدقو  شاااتریب یداخل

سته  سبت به  «واب  وادم کنندگاننیتأم» ن

ذکرانیشااا تمرکز خواهند یافت.« کاال و

ناشااای از       مدهای  یا  ساااکیر اسااات پ

 اشخاص » و «کاال و مواد کنندگاننیتأم»

.مشابه خواهد بود هاشرکتبرای  «وابسته

س    حرفه در سابر یهاسال  در یداخل یح

دی تأک  خدمات   11یسااا ار برون بر ریاخ

به  دی تأک  نیا نده یآ در اما  اسااات شاااده

 منجر و کندیم دایپ سوق  یفناور سمت 

 رینظ ها کنترل یبرخ دادن دسااات از به 

.شاااودیم 12یدیااکل یهاااداده تیااامن

 طوربه  هم یسااا ار برون یها ریساااک

بل   ند یم رییتغ یامالحظه قا فه  و کن  حر

تا شااودیم مجبور یداخل یحسااابرساا 

11 Outsourcing 
12 The security of key data
13 John Wszelaki 
14 Commonwealth 
15 Audit Committee 

 کسیر تیریمد به راجع یشتریب یکارها

 .دهد انجام کنندگاننیتأم

موضااوعات در شااتریب کار یبرا الزام نیا

یحسااابرساا  هدف .دارد وجود زین گرید

 رایز اسااات؛ گساااترش حال  در یداخل

ظارات  یأت  انت  از تی ریمد  و رهیمد  ه

یعیوس  طرز به هرروز ،یداخل یحسابرس  

ات موضااوع بر دیتأک نیا و کندیم رشااد

 چمبرز. کرد نخواهد  رییتغ 2020 ساااال

هم    از: دیااگو یم  تظااارات    نی تر م ن  ا

در یداخل یحساااابرسااا  از رهیمد هیأت 

 از یریجلوگ در کمک  به  توانیم نده، یآ

ییشناسا ییتوانا دهیا ،کرد اشاره هاشوک 

 دادن انجام ای شااده داریپد یهاریسااک

خطاااب بااه   او .زدن حرف  یجااابااه

» : که دهدیم ادامه یداخل حسااابرسااان 

،دیاادهیم انجااام کااه یزیچ تمااام اگر

به   یزیچ آن به  راجع تی ریمد  گزارش 

 موارد، نیا احتماالً  ،دی نیبیم که  باشاااد 

ست  ییهاهمان دننیبیم زین رانیمد که ا

یبندسطح  را خود تجربه و دانش اگر اما

شم  از دیتوانیم د،یکن صویر  یاندازچ  را ت

 نیا «. سااتین تیریمد تفکر در که دیکن

ندهیآ در یداخل حساابرس  یهاویژگی به

.شودیم اضافه

ساختار گزارشگري
گاه یجا  در زین را یراتییتغ 2020 ساااال

 .داشت خواهد همراه به یداخل یحسابرس

س    ریمد ،13یزالک جان سابر بخش در یح

کت  یها یدنی نوشااا کنترل کامن  شااار

کی  نده یآ در: کند یم ینیبشیپ ،14ولث 

بجااا  حوه   در یی جااا کرد  گزارش  ن کااار

 نیا ،داد خواهد رخ یداخل یحساااابرسااا

رتیکاربرد یهاگزارش ارائه با شااارفتیپ

بل   در ییاجرا رانیمد  به  قا یمال  ریمد  م

گونههمان: دیگویم او .ردیگیم صاااورت

 نیا یبرا 15یحساااابرسااا یهاتهیکم که

د،دارن یاژهیو دیتأک اسااتقالل بر کارکرد

در زین یداخل یحسااااابرسااا  رانیمااد

کت   ند  مساااتقر ها شااار و شاااد خواه

باالتری برتمرکز  یحسااابرساا یهاتهیکم

.خواهند نمود یداخل یحسابرس استقالل
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ند یم اشاااااره چمبرز   اکنونهم که  ک

ها  از درصااااد 75 به  کی نزد یعملکرد

س    سابر به یکاربرد صورت به یداخل یح

س    تهیکم سابر  نیا و شود یم گزارش یح

درصد  90 به 2020 سال  تا تواندیم عدد

.ابدی شیافزا

 نیا در را یجالب  چرخش پت،  ساااونیج

در او اعتقاد  به  .کند یم مطرح ینیبشیپ

 16ساااکیر یهاتهیکم نده،یآ یهاساااال

تحت  یحساااابرسااا  یها ته یکم یجا به 

ظارت  یأت  میمساااتق ن کل  رهیمد ه شااا

نجا، یا در من: دی گویم او .گرفت  خواهند 

 جیرا اری بسااا که  نمیبیم را ییویسااانار 

کی عنوانبه تواندیم یحت و شااد خواهد

صل  ضافه  یو .شود  انیب مهم ا :  کندیم ا

 خواهد تیبااهم اریبسااا ییجابجا کینیا

ها،   از یاری بسااا در .بود فه  کشاااور  حر

حت  یداخل یحساااابرسااا  تار   ت سااااخ

یو .کرد خواهد  کار  مرکب  یگزارشاااگر

رونااد اکنون  هم  کااه کنااد یم  دیااتااأک 

شگر  س    یگزار سابر رانیمد به یداخل یح

سر    در ییاجرا اما شود ینم اجرا ایدن سرا

در رییتغ باعث یگزارشااگر در رییتغ نیا

شااد خواهد سااکیر ییاجرا ریمد فیوظا

 .کندیم نظارت یداخل یحسابرس بر که

 از یادیز یهانسااخه: کندیم اضااافه پت

س  در سک یر تیریمد هاشرکت  از یاریب

ماااا: دیاااگاااویمااا او .دارد وجاااود

کااار کااه می رادار یکنناادگااان   یبررسااا 

،نندکیم یبررس  را گرید کنندگانیبررس 

نکنندگایبررساا کار زین یکسااان ساا س

16 Risk Committee

 تماًح .کنندیم یبررس  را کنندگانیبررس 

و هسااات کار  نیا انجام  یبرا یبهتر راه

 یسااااازک ااارچااه ی  و صی تخصااا  آن،

 یبندسطح  و سک یر تیریمد یهافعالیت

 لیوتحلهیتجز رینظ شاارفتهیپ یراهبردها

 سک یر تیریمد یساز نهیبه یبرا هاداده

 .بود خواهد آن قیطر از

عت  بخش رییتغ هر تار   در صااان سااااخ

ماالً  ،یگزارشاااگر ها ین جه ینت احت یرو

: ساانت نیکارول نظر طبق .اساات یرونیب

ضع  ای گذارانقانون دیاب نیقوان کنندگانو

دهند شاانهادیپ را ساااختارها نیا باقدرت

ما  یالزام را ها آن ای   نیا ریغ در .ند ین

ش  ساختار  ،یشرکت  هر صورت،   را یگزار

ه     یبرا  دارد باااور کااه کنااد یم  هیاات

سته  ص    و خود یهاخوا صو  سک یر اتیخ

سب  سد یم نظر به ترمنا ضوع  نیا و ر  مو

 عنوانبه یداخل یحسابرس یکارکردها در

.شودیم یتلق ارزش خلق

سوابق و مهارت ها
یها یتوانمند  و ها تی قابل  رودیم انتظار 

 2020 سااال در زین یداخل یحسااابرساا 

فاوت  :  دی گویم یزالک جان  .باشاااد   مت

سان   نقش بر دیتأک که طورهمان  حساابر

حااال در سااااک،یر کاااهش بر یداخل

که کنمیم ینیبشیپ من است،  گسترش 

یاتی عمل جنبه  از یداخل حساااابرساااان 

 هحرف. شوند  وارد طهیح نیا به وکارکسب 

ست  یافراد دنبال به سب  که ا یوکارهاک

ند  درک را مختلف ند    و ک  چطور که  بدا

سان  دهد، کاهش را سک یر تفاوت که یک

ند  را یاثربخشااا و ییکارا  انی م و بفهم

بر را ینقشاا چه ،نیتأم رهیزنج که بدانند

   .دارد عهده

 کیاانیا: کناادیم انیااب چمبرز چاااردیر

ستور  ست  د س  در اکنونهم که ا  از یاریب

مان    میبخواه ما  اگر .دارد وجود ها سااااز

 یرو حرفه  در که  میده انجام  را یفیوظا 

یها مهارت  دی با  ،شاااودیم دی تأک  ها آن

داعتقا او درواقع .میینما متنوع زین را خود

 قاااتیتحق نیآخر کااه طور همااان  دارد

شان  یداخل حسابرسان   انجمن ،دهدیم ن

یحسااابدار یهامهارت حاضاار، حال در

 یحساااابرسااا حرفه در اساااتخدام یبرا

شاااشااام رده از باالتر  یگاه یجا  ،یداخل

شاره  او .ندارد مهارت، نیا یزمان کندیم ا

کینزد حاضر، حال در .داشت را اول رتبه

صد  20 به س    منابع در سابر به یداخل یح

س    سابر سک  و هاکنترل یح یمال یهاری

 .دارد اختصاص

 از درصااد 20 فقط اگر: پرساادیم چمبرز

 صرف  راه نیا در یداخل حسابرسان   زمان

هامهارت نیا به همه چرا پس ،شاااودیم

که دهدیم ادامه او باشااند  داشااته ازین

 یبرا( پنجم تااا اول) الزم یهااامهااارت

 ریز شاارح به یداخل یحسااابرساا  حرفه

 :باشدیم

 یلیتحل و انتقادی تفکر: اول مهارت

 یارتباط یهامهارت: دوم مهارت

 یبخش  نانیاطم یهامهارت: سوم  مهارت

 سکیر تیریمد
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 یفناااور یهااامهااارت: چهااارم مهااارت

 اطالعات

 هاداده یگردآور در مهارت: پنجم مهارت

حد  رانیمد  دی گویم پت  ساااونیج  وا

ییهامهارت یرو دیتأک به ازین یحسابرس  

هاآن خدمات یاثربخش  به منجر که دارند

همگام ایدن که همچنان: دیگویم او .شود

،کندیم رشاااد جهان، روز یهایفناور با 

 نیشاایپ یهامهارت از یامجموعه به اتکا

یکارکردها   که  بود خواهد  نیا یمعنا  به 

س    سابر ست  داکردهیپ تنزل یداخل یح  .ا

ضر،  حال در شد  رانیمد حا س   ار سابر یح

انآن که ابندییدرم یامالحظهقابل طوربه 

 مورد در الزم دانش داشاااتن به ازین واقعاً

رانیمد دارند؛ صانعت  قیعم یهاتیظرف

ند  ازی ن یافراد به  ارشاااد فقطنه  که  دار

وکارکسااب موضااوعات بلکه یمال مباحث

 .کنند درک یخوببه زین را

 یراب را شتر یب یمهارت یازهاین سوبل،  پل

:  دیگویم او .ندیبیم یحسااابرساا رهبران

شد،  رانیمد بود، خواهند هامیت رهبران ار

ناساااان     یدارا ها،  میت نیا با  یکارشااا

ستند  خاص یهامهارت هامهارت نیا که ه

شد  رانیمد را اتیتجرب و هاسازمان  در ار

شد  رانیمد نیبنابرا .ندارند هاشرکت  و  ار

 نسبت  را یشتر یب یهامهارت ،یحسابرس  

سب  امروز، به صوص به کرد، خواهند ک  خ

  ارشد رانیمد از یاریبس که ییدرجا

 17 Millennials 
18 Micheal J. Peppers
19 Interview  
20 Life Balance-Work

 یاباتجربه یحسابرس   رهبران ،یحسابرس  

.هستند

ظهور نســل آخر قرن 

17بیستم

ته  حاضااار  حال  در رییتغ نیتربزرگ الب

 حرفااه  در شاااااغاال کااار یروی ن  یبرا 

 اسات  یرییتغ همان ،یداخل یحساابرسا  

وقوع حال در جاهمه در دفاتر همه در که

که سااتمیب قرن آخر نساال ظهور: اساات

ته  یپ وقوع به  راًیاخ در و اساااات وسااا

 نیا از نفر ونیلیم 80 حدود متحدهاالتیا

 .دارند وجود نسل

خود، تریمیقد  همکاران  به  نسااابت  آنان 

قل   حاظ  حدا مار  ازل فاوت  کردیرو ،یآ یمت

ند  ظار  و دار ند  انت ناور  از که  دار یها یف

ادهاسااتف ارتباط یبرقرار یبرا شاارفتهیپ

 یابر اوقات یگاه تلفن، برداشاااتن .کنند

روند و رساادیم نظر به یمیقد افراد، نیا

 نیا دگاهید از یسنت  وهیش  به کارها انجام

کلیما .اساات برزمان و کند اریبساا افراد

 از هاااآن اساااتفاااده : دیااگو یم  18پ رز  

،یاجتماع یهارسانه  و نترنتیا نوشتارها، 

 انجااام یبرا هاااآن یازهااایاان هیااپااا بر

 .شودیم بنا یحسابرس یهافعالیت

تا  دارند  لی تما  ساااتمیب قرن آخر نسااال

عات  یراحتبه  پساااات قیطر از را اطال

 تافیدر یمشتر از نوشتار و کیالکترون

ضافه  پ رز .کنند قشن نیا قطعاً: کندیم ا

ضوع  نیا دیبا اما دارد وجود آنان یبرا  مو

تمام  نکه یا از نان یاطم با  شاااود متعادل 

در را یشخص   ارتباطات تیاهم کارکنان،

او .کنندیم درک یحسااابرساا انجام یط

 انی جر در گزارش هی ته که  کند یم دی تأک 

 ارتباطات ازمندین ،کارصاحب همراه به کار

منافع عالوهبه اساات، یشااخصاا و یفرد

س    سابر و وجوپرس از که دارند وجود یح

خ،پاس درک .رندیگیم نشأت افراد مالقات

بان  کاس  نحوه و بدن  ز در بازخورد  انع

 ارساااال یجا به  که  دارد کاربرد  یمواقع

ست  صاحبه  از ک،یالکترون پ  به چهره 19م

   .شودیم استفاده چهره

 یآزاد از یادرجه  دنبال  به  نیهمچن آنان 

ند  خود کار  اراتی اخت در یزالک .هسااات

شته  یهاسال  در: دیگویم شاهد  ما گذ

 ساامت به هاشاارکت از یاریبساا میبود

یکار یهابرنامه کار، دور یانسااان یروین

.هستند درحرکت یمجاز دفاتر و منعطف

کت  نان    با  حر به  واردتازه  جوان کارک

می   20کار-یزندگ تعادل ساامت به حرفه،

 .اسااات یریپذ انعطاف  آن، دی کل که  رود

 از یدسااترساا قیطر از او مدنظر اتیعمل

جز    دور، راه ل     هیاات ح ت و هاااداده لیااو

یهااامالقااات و ینترنتیا یهاااشیهمااا
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-یزندگ تعادل بر تا شودیم انجام یمجاز

بال  به  کارکنان   که  گذارد  اثر کار   آن دن

به  جلو، به  حرکت  حال  در او .هساااتند 

س    ریمد سابر  آنچه با دیگویم خطاب یح

زهیانگ کارکنان،   به  که  باشاااد  هماهنگ  

آنان که کنند حاصاال نانیاطم و دهدیم

رد زهیانگ جاد یا یبرا ازی موردن جیرا دانش

نگه  خالق را کارکنان   و رادارند  کارکنان  

 .دارندیم

دنبال  به  یداخل یحساااابرسااا  تی ریمد 

.دباش یم نسل  نیا با یمشترک  یهانهیزم

نسااال هر: دی گویم چمبرز که  همچنان 

و گانهیب آن، یبعد نسال  توساط  یدیجد

اثبات  دی با  ها آن .شاااودیم دهی د بی عج

ند  ماهنگ  که  کن فه  با  یخوب یه در حر

لیتما آنان دیگویم او .دارند 2020 سال 

ند  ند    تریکاربرد  دار ما  باشااا نیهم در ا

مان،  ند یم ها آن ز طا  مورد در توان یاع

او .باشااند بایناشااک فرصاات و تیمساائول

هد یم تذکر  نان  از ما  اگر د ما  آ  تی ح

یداخل یحسااابرساا  حرفه از آنان م،ینکن

 یرو گرید یهاشغل  به و شوند یم خسته 

ند یم ند  یم یباق  که  یکساااان و آور مان

ناور  رامونیپ یادی ز یها تی ظرف  به  یف

 مرتبط اریبس  حرفه با که آورندیم ارمغان

نبااال  بااه نی همچن      هاااآن .اساااات  د

طاف  ظا  در تنوع و یریپذ انع له  فیو  محو

.باشندیم

ظر   بااه: دیااگو یم  پاات فی وظااا من  ن

س    سابر سل،  نیا یبرا یداخل یح س  ن اریب

21 Michael O'Leary 
22 Ernst & Young (E&Y)

نان  .بود خواهد  جذاب  که  دی د خواهند  آ

،رادارند  یمختلف یکارها   انجام  فرصااات

و کنندیم درک را یمختلف یهاریساااک

ند یم همراه وکار کساااب راتییتغ با  توان

که یراهبر یعمل یکارکردها نیا .شااوند

،ردیگیم قرار گران لیااتحل مقاااباال در

ستعدادها  جذب خود سمت  به را یقو یا

،یبعد نسل که کندیم اضافه او .دینمایم

منابع  بر یرگذار یتأث  به  شاااروع یزودبه 

تمس یب قرن آخر نسل  .ندینمایم استعداد 

 اریبساا .شااد خواهند یمیقد یزودبهنیز 

و یبعاد  گروه کاه  بود خواهاد  جاالاب  

 .میکن تماشا را هاآن التیتما

فناوري گسترده
که اساات نیا یبعد نساال یهاویژگی از

ست  و شرفته یپ یفناور با قطعاً آنان ردهگ

ند  رشاااد ناور  نیا و کرد خواه ژه،یو یف

بل    نقش جه قا  درروش را یتیپراهم و تو

س   ییاجرا ضر  حال در یداخل یحسابر  حا

ند یم فا یا نده یآ در و ینیبشیپ پت  .ک

یداخل یحسابرس   2020 سال  در کندیم

یابی ارز مرحله  در ها داده با  شیازپشیب

یگذار هدف  و یزیربرنامه   در ساااک،یر

 همسو آن یاجرا در و یداخل یحسابرس

هک کندیم ینیبشیپ ژهیوبه او .شااودیم

یل وهی تجز جاز  یها تحل طات    ،یم با  ارت

شگر  و فناورانه ستفاده  با یگزار لت،تب از ا

.ابدییم شیافزا

 لی وتحلهی تجز علم: کند یم اضاااافه  مبرز

اریبساا  یداخل یحسااابرساا   ندهیآ یبرا

دوران از ما : دی گویم او .دارد تی اهم

یلیخ یها داده دوران به  ادی ز یها داده

 حسابرسان   عنوانبه ما .رفت میخواه ادیز

 هاابزار انواع به را یفناور میتوانیم یداخل

ته  ند دسااا ما  یب جازه  ما  به  که  میین ا

ند یم  را ها داده از یادی ز حجم تا  ده

 ،21یاولر کل یما  .میکن لی وتحلهی تجز

س    یجهان رهبر و کیشر  سابر یداخل یح

ست  موسسه   در  هیناح سه  ،22انگی اندارن

.ندیبیم ندهیآ فناورانه رییتغ یبرا یدیکل
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ش خط اول،  س  یهایم نظام   یمفهوم اریب

25رعایت و 24سااکیر تیریمد ،23راهبری

 از یداخل یحسابرس: دیگویم او .است

ناور   سااامت  به  یکیالکترون کاربرگ  یف

 ،نظااام راهبری تریمفهوم     یافزارهااا نرم 

 حرکت حال در رعایت و سک یر تیریمد

.است

 گونهنیا را آن او که است یزیچ دوم،

 رد ریچشمگ گسترش: کندیم یگذارنام

 در لیتحل و هیتجز از استفاده

 عمر، چرخه و اشخاص های برسیحسا

 ییکارا یبرا هاتحلیلوهیتجز از استفاده

 یالزام یهاداده نیتأم و یحسابرس ندیفرآ

.نفعانیذ یبرا پرقدرت و

یحساااابرسااا سااامت به حرکت ساااوم،

ستمر  شد یم 26م س    نیبنابرا .با سابر یح

 یبرا یواقع گرنظاره عنوانبه یداخل

شف  سائل  ای کنترل جادیا ای ک به گرید م

 .پردازدیم فهیوظانجام

.برود  زی ن  فراتر   توانااد یم  موضاااوع  نی ا

یماورا که ندیبیم را یاختراعات ساااوبل، 

گل  نک یع گاه   ریساااا و گو یها دسااات

بل   مام  .هساااتند  حمل قا  یبرا ها روش ت

جادیا ای هاداده افتیدر افراد، کردن مجهز

   ،یداخل حسابرسان یبرا هاتیظرف ریسا

بار، ) باشاااند   که  جا  هر در ریمد  دفتر ان

  قرار مورداستفاده ،(مایهواپ در ای ییاجرا

 تمس ین مطمئن من: دیگویم او .رندیگیم

  آوردیم ارمغان به را یزیچ چه یفناور

23 Governance
24 Risk Management
25 Compliance
26 Continuous Auditing
 27 Combined Assurance 

28 Knowledge Management (KM)

ثرات  معتقاادم     امااا بر  یتوجه   قاااباال ا

.گذاردیم یداخل یحسابرس

مرکباطمینان بخشی 
27

ناور  شاااک بدون  یداری پد  عنوان با  یف

ندهیآ یریگشااکل در هاسااازمان در روند

س    سابر که بود خواهد میسه  یداخل یح

 حرکت عنوانبه آن از یاریبس متخصصان

عملکرد به  بخشااای نان یاطم یساااوبه 

 رهبران اگرچاه  .کنناد یم ادیا  متقاابال  

نقش ،یداخل یحسااابرساا که اعتقاددارند

و کنااد یم  فااای ا حوزه  نی ا در یدیااکل  

س    رابطه یارتقا ازمندین سابر ،یداخل یح

  .باشدیم تیمطلوبو یمداراخالق

 ساامت به را یحرکت من: دیگویم سااوبل

 شتریب که نمیبیم مرکببخشی  نانیاطم

یها فعالیت   یها ییافزاهم ،ها ساااازمان 

لف      ت خ م   م ط  را خود  یبخشااا   نااانی ا

 یبخشاا نانیاطم تا کنندیم یبندسااطح

نه به  و نه یبه صاااورتبه  و کاراتر  یاگو

 .ردیگ انجام مؤثرتر

 موضوع نیا ،یداخل یحسابرس حرفه یبرا

 اجراکننده فقط که دارد یاریبساا تیاهم

ش  ش  ک ارچهی یهافعالیت آن از یبخ دنبا

  .دینما تیهدا را هاآن ،درواقع بلکه

رعایت   یبررسااا یواحدها  : دی گویم پت 

ند یم رشااااد یریچشااامگ طوربه  کن

 متوجه هاسااازمان که یزمان مخصااوصاااً 

هاآن سااکیر اتیخصااوصاا  شااوندیم

:  دیگویم او .است  رییتغ حال در سرعت به

 ک ارچهی طوربه یداخل یحساااابرسااا اگر

 افزودهارزش ساااازمان  یبرا و نکردهعمل 

یداخل یحسااابرساا سااکیر نکند، جادیا

خدمات، نیا بودن مربوط کاهش بر یمبن

.افتی خواهد شیافزا

چه   ی کردیرو نیا پ رز تی ریمد  را ک ار

سان    پت، مانند و نامدیم 28دانش سابر  ح

 نیا از نانیاطم کسااب به ملزم را یداخل

ند یم موضاااوع نان  که  ک  را تالش نیا آ

در که دهدیم هشدار  او .کنندیم یرهبر

س   ندهیآ صورت،  نیا ریغ یداخل یحسابر

 حرفه راتیتأث دادن دسااات از با تواندیم

و یسخت به که شود  روبرو رهیمدهیأت در

او .اسااات آمده دساااتبه  فراوان تالش با 

شاااامل  یمختلف یها نه یزم ما : دی گویم

یت   و اخالق ،یداخل یحساااابرسااا  عا ،ر

که میدار هاسااازمان در قانون و سااکیر

ظا  .دارد یپوشااااانهم باهم،  ها آن فیو

 زین تی ریمد  و یحساااابرسااا یها ته یکم

 صااورتبه را یابالقوه مضاااعف یهاتالش

 اسااات ممکن اما دهندیم انجام جداگانه
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 حسااابرسااان  .باشااند نداشااته یاجهینت

 نیا در یادیااز یهااادهااه یبرا یداخل

 ظرن به لذا اندکرده کسب  تخصص  نه،یزم

 .رندیگدست به را یرهبر دیبا رسدیم

 خالصه و نتیجه گیري

س    به متعلق ندهیآ سابر ست  یداخل یح  ا

 یحسابرس که دارد وجود هم ییزهایچ اما

خدمات از یبرخ .بدهد دسااات از یداخل

 همان  قاً یدق ،یداخل یحساااابرسااا واحد 

ست  یخدمات س  که ا ،هاسازمان  از یاریب

ها آن به  را یشاااتریب یها تالش و منابع 

ص  سان    اما اندداده صیتخ سابر ،یداخل ح

 انجام  خواهان  که  ساااتند ین یافراد تنها 

 یاولر .باشاااندیم تیفعال آن از یبخشااا

 یحسااابرساا کارکرد نکهیا یبرا: دیگویم

ندگار     و اثربخش یداخل الزم باشاااد،   ما

 نبود میسه با رابطه در آن نقش که است

 ارتقا ،هاسااازمان اهداف به یابیدساات در

یهمشاب فهرست ،هابخش تمام البته .ابدی

اام کنندینم هیته را خود هیاول اقدامات از

ست    س    در شک ستر عدم و اهداف به ید

موضااوعات ،هاریسااک کاهش در ییتوانا

ست  از مانند یگرید  بودن مربوط دادن د

ها   یاثربخشااا و مان  یط در کارکرد  را ز

سان   پس .کندیم جادیا در یداخل حسابر

کت  تی موفق در 2020 ساااال ها شااار

ند  نقش شیازپشیب که  شااارطبه  دار  آن

سب  یجا در هاآن و رندیبگ قرار خود منا

جام  درسااات را خود کار   اخبار  .دهند  ان

ست  نیا از یحاک دیجد سان    که ا سابر  ح

فت  یپ درراه اکنونهم یداخل  یبرا شااار

در که  هساااتند  ییها چالش  با  ییاروی رو

.شد خواهند روبرو هاآن با ندهیآ
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