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پیشگفتار
امروزه ،حسابرسی عملیاتی ،ارزیابی آیندهمحور ،روشمند و مستقل اهداف سازمان است .در این حسابرسی،
منابع اصلی شواهد شامل سیاستهای عملیاتی ،دستاوردهای مرتبط به اهداف سازمانی و دادههای مالی است و
کنترلهای داخلی و اثربخشیهای سازمان نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد .حسابرسی عملیاتی ،ارزیابی
مستقلِمبتنیبرآینده،سیستماتیکومبتنیبرکسبوکارمدیریتوفعالیتهایسازماناستوهدفازانجامآن،
منفعترساندنبهذینفعانمختلفاستکهبهحسابرساناعتمادنمودهتاهنجارهاراشناساییوبهکارگیریصحیح
منابعوساختاربندیوفعالیتهایسازمانبهشیوهایموفقراتاییدنماید.هدفحسابرسیعملیاتی،بهبودسودآوری
سازمانودستیابیبهاهدافسازماناست .
در چند دهه اخیر ،تغییرات قابل توجهی در محیط عملیاتی ،فناوری ،اقتصادی و اجتماعی رخ داده است و
حسابرسان،بایدبهگونهایمناسببهاینتغییراتواکنشنشاندهند.باتوجهبهنقشروبهپیشرفتحسابرسان،
دامنهرسیدگیفراترازسوابقحسابداریوصورتهایمالیپیشرفتهاست.امروزهازحسابرسانداخلیانتظارمیرود
کهنحوهسازماندهیسازمان،میزانکاراییواثربخشیفعالیتهارادرپیرویازمأموریت،چشماندازواهدافمشخص
شده ،آزمون نمایند .تنوع الزامات و مهارتهای موردنیاز به طور روزافزونی در حال افزایش است و فراتر از مدارک
حسابداریوتجربهمرتبطمیباشد.درحقیقت،واحدهایحسابرسیداخلیهرچهبیشتربهدنبالافرادیهستندکه
میتوانندبهریسکفکرکنند،بهطورکتبیوشفاهیقادربهبرقراریارتباطاثربخشباشند،باافراد درونوبرون
سازمانیهمکاریکنند،ارتباطاتواحدهایعملیاتیبایکدیگررادرکنمایندوجریانفرآیندهاوسیستمهایپشتیبان
آنهارابشناسند .
همزمانباپیشرفت هایحسابرسیعملیاتیدربخشخصوصیکشورهایمختلفِجهان،اینخدماتدربخش
عمومینیزبااستقبالسازمانها یعالیحسابرسی(دیوانمحاسباتکشورهایجهان)قرارگرفتهاست.حسابرسی
سازمانبینالمللیعالیحسابرسی

عملیاتیدربخشعمومیباعنوانحسابرسیعملکرد شناختهمیشودو
«اینتوسای» به عنوان سازمانی مستقل و غیرسیاسی و حامی مجامع حسابرسی در بخش دولتی ،با انتشار
استانداردهایبینالمللیسازمانهایعالیحسابرسیبهویژهاستانداردهای 0333الی 0333باعنوان«رهنمودهای
اجراییبرایحسابرسیعملکرد» رهنمودهایعملیواجراییبرایاجرایحسابرسیعملکردرادراختیارحسابرسان
دیوانمحاسباتکشورهایجهانقراردادهاستوتجربیات،یافتههاودیدگاهموثراعضایاینتوسای،اینامکانرا
فراهمساختهتاحسابرسیعملکرددربخشعمومیدارایفرآیندپیشرفتمستمروروبهرشدیباشد .
همزمان با سایر کشورهای جهان ،حسابرسی عملیاتی و عملکرد در ایران نیز پیشرفتهای زیادی نموده و در
قوانینومقررات،توجهزیادیبهآنشدهاست.براساسماده812قانونبرنامهپنجسالهپنجمتوسعهجمهوریاسالمی
ایران؛کلیهشرکتهایدولتیموضوعماده()۴قانونمدیریتخدماتکشوریونیزشرکتهایپذیرفتهشدهدربورس
مکلفاندازسالدومبرنامهوحداقلیکبارتاپایانبرنامهازطریقسازمانحسابرسیویاموسساتحسابرسیعضو
جامعهحسابدارانرسمیایرانحسبمورددرجهتافزایشصرفهاقتصادی،کاراییواثربخشیفعالیت شرکتهاو
افزایشقابلیتاعتمادگزارشهایمالی،نسبتبهانجامحسابرسیعملیاتیاقدامنمایندکهمسئولیتاجرایاینبندبر
عهدههیئتمدیرهاینشرکتهاگذاشتهشدهاست.همچنینهیئتوزیراندرجلسه 82فروردین 1032بهپیشنهاد
وزارت امور اقتصادی و دارایی 03 ،شرکت دولتی را ملزم به انجام حسابرسی عملیاتی در طول برنامه ششم توسعه
اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسالمی ایران نمودهکهمیتوانبهسازمانخصوصیسازی،شرکتملینفت
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ایران،شرکتسرمایهگذاریهایخارجی،بانکمسکن،شرکتارتباطاتزیرساختوبانکملیایراناشارهکرد .
تصریحماده 812قانونبرنامهپنجسالهپنجمتوسعهجمهوریاسالمیایرانمبنیبرانجامحسابرسیعملیاتی
شرکتهای دولتی ،استقرار گروهها و اجرای  حسابرسی عملیاتی در سازمان حسابرسی و موسسه حسابرسی مفید
راهبر و نیز در دیوان محاسبات کشور ،انتشارات کتابها و مقاالت ،انجام تحقیقات بیشتر و برگزاری کالسها و
کارگاه هایآموزشیحسابرسیعملیاتیدرجامعهحسابدارانرسمیایرانوانجمنحسابرسانداخلیایران؛زمینهرا
بیشازپیشبرایارتقایخدماتحسابرسیعملیاتیفراهمنمودهاست .
کتابحاضر،دارای1۴فصلوحاویموضوعاتارزشمندزیراست :
فصلاولباعنوانتعاریف،ویژگیهاورهنمودها ،پسازبیانتحوالتشگرفدرحسابرسیداخلیوروند
توسعهآن،بهتعریفحسابرسیعملیاتیوحسابرسیداخلیوتشریحواژههایکلیدیمندرجدرتعریفپرداخته
است.درادامهضمناشارهبههدفحسابرسیعملیاتیونحوهارزشافزاییآنبرایسازمان،بهتفاوتدومفهوم
حسابرسیمبتنیبرریسکوحسابرسیمبتنیبرکنترلها،اشارهشدهاست.ازآنجاکهانجامتجزیهوتحلیلذینفعان،
از جنبههای مهم حسابرسی داخلی نوین است؛ به تقسیمبندی ذینفعان به دو دسته ذینفعان اصلی/اقتصادی و
ذینفعانثانویه/غیراقتصادیاشارهشدهاست.درپایان؛مهمترینمهارتهایموردنیازبرایانجامحسابرسیداخلی،
استانداردهاورهنمودهایحسابرسیداخلیتشریحشدهاست .
فصلدومباعنواناهدافومراحلحسابرسیعملیاتی ،درابتدابهبیاناهدافاصلیحسابرسیعملیاتیو
مراحلآنشاملمراحلبرنامه ریزی،اجرایعملیات،گزارشگریوپیگیریپرداختهشدهاست.درادامه،انواعشواهد
حسابرسینظیرشواهدتصدیقی،مشاهده،وارسیمستنداتومحاسبهمجدد،نقشکاربرگهادرمستندسازیکار
انجامشدهتوسطحسابرسانداخلی،استفادهازنمودگربرایترسیمفرآیندکسبوکار،نقشپرسشنامهکنترلداخلی
درارزیابیکنترلهایداخلیومشخصههایپنجگانهیافتههایحسابرسیکاراتشریحشدهاست .
درفصلسومباعنوانارزیابیریسک ،پسازارائهتعریفیبرایارزیابیریسکبهشناساییواندازهگیری
ریسکهاوتوصیفانواعریسکهاپرداختهشدهاست.بعدازآن؛ماتریسریسکبهعنوانابزاریپرکاربردبرایثبت
وتجزیهوتحلیلریسکها،اهمیتخودارزیابیکنترلهاومزایایآن،پیامدریسکهایمترتببرفعالیتهایکسب-
وکاروچالشهایآتیتشریحشدهاست .
درفصلچهارمباعنوانمولفههایهفتگانه،هفتمولفهحسابرسیعملیاتیشاملکارایی،اثربخشی،صرفه
اقتصادی،تعالی،اصولاخالقی،عدالتومحیطزیستونحوهتأثیرهریکازاینمولفههابرموفقیتسازمانتشریح
شدهاست.اینکتابازمولفههایسهگانهحسابرسیعملیاتییعنیکارایی،اثربخشیوصرفهاقتصادیفراتررفتهو
چهارمولفهدیگررابهمولفههایسهگانهقبلیاضافهنمودهاست .
فصلپنجمباعنوانچارچوبهایکنترلی،بهتشریحشناختهشدهترینچارچوبهایکنترلینظیرچارچوب
یکپارچه کنترل داخلی کوزو ،اهداف کنترلی برای اطالعات و فناوریهای مرتبط (کوبیت) ،سازمان بینالمللی
استاندارد (ایزو) و کتابخانه زیرساخت فناوری اطالعات میپردازد .در ادامه ،مولفههای پنج گانه چارچوب کنترل
داخلیکوزوشاملمحیطکنترلی،ارزیابیریسک،فعالیت هایکنترلی،اطالعاتوارتباطاتونظارت،موردبحثقرار
گرفتهوسطوحپنجگانهمدلبلوغقابلیتیکپارچهتشریحشدهاست .
فصلششمباعنوانابزارها ،بهمعرفیابزارهایموثربرایارائهخدماتبهصاحبکارانمیپردازدکهحسابرسان
داخلیازآن،برایجمعآوری،تجزیهوتحلیل،تفسیر،ارائهوانتقالاطالعاتبهرهمیبرند.لذادراینفصل،نمودگرها،
نمودارهای کنترل ،پاره تو ،نمودگر علت و معلولی (نمودار استخوان ماهی ایشیکاوا) ،وابستگی ،ماتریس واگذاری
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مسئولیت،نظامآراستگی 5Sمطرحوماتریسارتباطات،چراهایپنجگانهوساختارشکستکار،موردبحثقرار
گرفتهاست .
درفصلهفتمباعنوانزمینههایاتالفهشتگانه،بهتشریحمولفههایاتالفهشتگانهشاملتولیدبیش-
ازحد (تولید مازاد) ،انتظار ،حمل ونقل ،پردازش و تشریفات اداری غیرضروری ،موجودی اضافی ،حرکت بیشازحد،
کمبودوکمبهرهگیریازکارکنانپرداختهشدهاست .
فصلهشتمباعنوانکنترلکیفیت،بهاینموضوعاشارهمیکندکهچگونهحسابرسانداخلیمیتواننداز
مولفههایهفت گانهحسابرسیعملیاتی،بهمنظورارزیابیوبهبودموفقیتعملیاتاستفادهنمایند.ادامهاینفصلبه
مفاهیمکنترلکیفیت،ششسیگما،ششسیگمایناب،ایزو3333وایزو01333اختصاصیافتهواصولهفتگانه
مدیریتکیفیتایزو3331تشریحشدهاست .
در فصل نهم با عنوان موضوعات مستندسازی ،ضمن تعریف یافته ،به استفاده از الگوی  CCCER/5Cبه
منظور مستندسازی یافتهها اشاره شده است .در ادامه عناصر پنجگانه این الگو شامل معیار ،شرایط ،علت ،اثر و
توصیههاتشریحشدهاست.عالوهبراین،سهرویکردافزایشمتقاعدکنندگیتوصیههاشامللوگوس،اِتوسوپاتوس
موردبحثقرارگرفتهاست .
فصلدهمباعنواننظارتمستمر ،بهتشریحنظارتمستمروتکاملچرخهآن،ضرورتاستفادهازحسابرسی
مستمر،استفادهازنرمافزارهایکاربردینظیرزبانفرمانحسابرسیوشیوههایحسابرسیبهکمکرایانهپرداخته
است.
درفصلیازدهمباعنوانمدیریتتغییر،مدیریتتغییرونحوهتبدیلشدنحسابرسانداخلیبهعواملموثر
تغییرموردبحثقرارگرفتهاست.درادامه،روشهایمدیریتتغییرنظیرالگویهشتمرحلهایرهبریتغییرجان
کرتلوینومدلبرنامهریزی،اجرا،بازبینیواقدامِ

کاتر،الگویسهمرحلهایخروجازانجماد،تغییروانجمادمجدد 
ویلیامادواردزدمینگتشریحشدهاست.درنهایت،بهدالیلمقاومتافراددربرابرتغییراشارهشدهاست .
درفصلدوازدهمباعنوانمدیریتپروژه،بعدازتعریفمدیریتپروژهوتوصیفپیامدهایمدلمحدودیت
سهگانهبرایمدیریتپروژه؛بهتشریحچرخهعمرپروژهشاملآغاز،برنامهریزی،اجرا،خاتمهونظارتپرداختهشده
است.درادامه،رمزموفقیتودالیلشکستپروژههایفناوریاطالعات،عللانتخابپروژه،معیارهایعملکردپروژه
بهبحثگذاشتهشدهاست .
فصلسیزدهم،بهحسابرسیوظایفوفعالیتهایکسبوکار میپردازدودرآنمرور،اسنادمهم،اهداف
کلیدی،ریسکهایکلیدیوکنترل هایرایجدرموضوعاتیچونمدیریتپروژه،انعقادقراردادوپیمانکاری،خرید،
انتخاب فروشندگان و مدیریت ،مزایده ،قیمتگذاری ،دریافت محصوالت (کیفیت) ،منابع انسانی ،حسابداری ،امور
مالیوعملیاتخزانهداری،فناوریاطالعات،تولیدوحسابرسیمدیریتبهبحثگذاشتهشدهاست.
فصلچهاردهمبهاصول 41گانهسیستمتولیدشرکتتویوتا و فصلپانزدهمبهنتیجهگیری اختصاص
یافتهاست .
اینکتاب،سرشارازمباحثوموضوعاتگوناگونمرتبطباحسابرسیداخلیوحسابرسیعملیاتیاستوبه-
خوبیمی توانددرایندنیایسراسرتغییر،اطالعاتخوانندگانرادراینحوزه،بهروزنماید.بههمیندلیل،مطالعه
اینکتابرابهافرادزیرتوصیهمیکنیم :
کلیه مدیران ،کارشناسان و اعضای گروههای حسابرسی و افرادی که تمایل دارند در این حوزه به فعالیت
بپردازند.
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موسساتحسابرسیکهعالقمندبهداشتنسبدخدماتِکاملتریهستند.
حسابرسانعملکردشاغلدردیوانمحاسباتکشور.
مدیرانوکارکنانواحدهایحسابرسیداخلیبهمنظوربرنامهریزی،اجراوارائهگزارشهایحسابرسیداخلیو
عملیاتی.
روساواعضایکمیتههایحسابرسیبهمنظوربرنامهریزیاجرایحسابرسیعملیاتیدرشرکتهاوسازمانهای
متبوع خود توسط واحدهای حسابرسی داخلی و یا برونسپاری انجام این خدمات توسط افرادی که توانایی ارائه
خدماتمذکوررادارندوهمچنینمطالعه،اقداموانجامپیگیریهایالزمدرخصوصگزارشهایحسابرسیداخلی
وعملیاتیارائهشده.
اساتیدمحترم،دانشجویاندورههایکارشناسیارشدحسابرسیدردانشگاههاومدارسعالیایرانبهمنظور
بهرهگیریازآندردرسحسابرسیعملیاتیوعملکرد.

وظیفهخودمی دانیمازمدیریتانتشاراتکیومرثکهبرایچاپوتوزیعمطلوباینکتابازهیچکوششی
فروگذارنکردند،تشکروقدردانیکنیم.
اگرچهدرترجمهکتاب،تماممساعیوتالشهایالزمتوسطمترجمانصورتگرفته،ولیکنخالیازکاستیو
اشتباهنخواهدبود.ازکلیهاساتید،اعضایمحترمحرفهحسابداریوحسابرسی،پژوهشگرانودیگرعزیزانکهکتاب
رامطالعهکردهاند،می تواننددرراستایارتقایکیفیتکتاب،نظرهایمفیدوسازندهخودراازطریقآدرسایمیل
m.ghavvasi@ut.ac.irاعالمنمایند .

نظامالدین رحیمیان ،وحید منتی و محمد غواصی کناری
پاییز  8931
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فصل 1


تعاریف ،ویژگیها و رهنمودها
نمونه عملی آن چیزی باش که ترویج میکنی.
همانگونه زندگی کن که دیگران را بدان توصیه میکنی و همان راهی را برو که دیگران را بدان
تشویق مینمایی .آنچه را که به دیگران موعظه میکنی ،خود در عمل (و نه فقط گفتار) به آن پایبند
باش .با رفتار عملی ،نمونه دیگران باش.
«جان پترسن»

مقدمه
حسابرسی داخلی ،تحوالت شگرفی را پشت سر گذاشته است .هرچند نقش حسابرسی داخلی در ارائه خدمات
ایکهموجببهبودعملیاتآنها شود،در


ها؛بهشیوه

طرفانهبهسازمان
بخشیومشاورهایمستقلوبی


اطمینان
درستیتداوم یافته ،امانحوهاجرایآندرطول


ماندهاستوارائهچنینخدماتیبه

چندیندههبدونتغییرباقی
زمان،دستخوشتغییرشدهاست .
از زمان تأسیس انجمن حسابرسان داخلی در سال  ،13۴1حرفه در تطبیق هویت ،هدف و رویکرد خود ،با
یافتهاست.دانشگاههاوسایرمراکزعلمی،روی

هایمدیریتورفتارسازمانی،تکامل


تغییراتصورتگرفتهدرحوزه
یستمهاییشدکهدر
هاییراایجادنمودهاندکهموجبپیدایشس 

دروسعصرصنعتیسرمایهگذاریکردهونظریه

مراتبتعریفشده،سطوحاختیاراتمتمایزوخطوطگزارشگری،قواعدشفافوتقسیمکار،


ها؛تمرکزگرایی،سلسله
آن
مرسومبودند .
هاهمراستا

حسابرسیداخلی،بااینرویکردتطبیقیافتوآنراپذیرفت.درنتیجه،روشهایآنباایننظریه
گیرانهای را برای نحوه اجرا و کارکرد آنها

شدند .استانداردسازی ،هنجار بود و سازمانها ،رهنمودهای سخت
سازینمودند.درنتیجه،حسابرسانداخلی،همینرویهراپیشگرفتهورویکردهایاستانداردرابرایحسابرسی


پیاده
مراستاییوقاعدهمندی،منجربهایجاد
ها،پیادهسازینمودند.اینجستوجوبرایه 


کارانخوددرآنسازمان

صاحب
هاگردید.درنهایت،حسابرسیداخلیبهشیوهای


هایحسابرسیاستانداردورویه

ها،برنامه

لیست

ایازچک

مجموعه
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تکامل یافت که به سلسلهمراتب و ساختار سازمانها ،تمرکزگرایی ،تفویض اختیارات سفتوسخت ،نظم ،قواعد و
رویههای تقسیم کار برای مدل استاندارد اعتبار بخشید .سپس ،واحد حسابرسی با این استانداردسازی بر ارزیابی

لیستها ،پرسشنامههای

کنترل سازمان یا اثربخشی عملیاتی تأکید نمود و توانست این کار را با استفاده از چک
تهیهشدهوبررسیمستنداتمشابهانجامدادهوهرساله،ثباترویهراتأییدنماید .

برایکسانیکهبدینشیوهحسابرسیراانجاممیدادند،ریسکپنهانیوجودداشت.تأکیدبر استانداردسازی،
نمود.متفکرانخالق،تمایلیبهسویحضوردرحرفهنداشتند.حسابرسانداخلیبا


خالقیتحسابرسانرامحدودمی
خودراازواحدهایتجاریوبخشهاییجداکردندکهموردرسیدگیقرار

استفادهازبهانهونیازقانونیبهاستقالل،
داده بودند و انتظار حمایت داشتند .آن ها حتی از ارائه پیشنهاد برای بهبود نقاط ضعف شناسایی شده ،امتناع
میورزیدند.اینریسکها،دردهه1393مشخصشدوتادهه1323ادامهداشت .

اگرچهحسابرسانداخلیازاستقاللخودحفاظتمیکردند،اماواحدهایتجاریدریافتکنندهخدماتآنان،به
هایفناوری،رقابتبیوقفهوچشماندازجدیداجتماعی،جغرافیاییومالی؛دائماًدرحال


شدن،پیشرفت

دلیلجهانی
تغییر بودند .شرکتها دیگر با استفاده از مدلهای استاندارد ،قادر به ادامه فعالیت نبودند .به دلیل حرکت تولید
به سوی کشورهای مختلف ،وجود صرف یک واحد تدارکات و خرید با یک مدیر ناظر بر تمام فعالیتهای خرید،

غیرعملیبود.ازآنجاکهامروزهمشتریاندرسراسرپهنهگیتیوجوددارند،تأییدسریعومناسبِسفارشهایمشتری
پذیرنیست.امروزهتصمیماتخریدوفروشبهوسیلهمدیرانارشدمحلیدرکشورهایی


یگرامکان
توسطمدیرفروشد
هادرحالانجامشدنهستند.تأییدوایجادتعدیالتدرحسابهایمشتری،دیگر

صورتمیگیردکهاینفعالیت
بهصورت دستی و شخصی توسط مدیر مالی شرکت انجام نمیشود .نیازی به این کار نیست .کارمندان محلی

تواننداینکاررابانظارتگروهمدیریتمحلیخودانجامدهند.سیستمبرنامهریزیمنابعبنگاه،تفکیکوظایف


می
الزمراایجادنمودوپردازشمعامالترابهافرادمجازمحدودکرد .
یافتنباحوزههایدرحالتغییر،بسیار

بسیاریازحسابرسانداخلی،اینتغییراترانادیدهگرفتندودرتطبیق
هایکسبوکاراستاندارددرحالفعالیتاست.نتیجه

کندعملکردند؛زیرا معتقدبودندکهجهانهنوزهمبامدل
لیستهایاستاندارداستفاده


ها،نامربوطشدند.برخیازحسابرسانداخلی،بازهمازچک

چهشد؟بسیاریازفعالیت
نمودند ،همان پرسشنامه های قبلی را تکمیل کردند ،به دنبال همان مستندات بودند و قواعد مدلهای کسبوکار
سفارشهایمشتریتوسط

هایمنسوخشده،مانندتأییدتمام


هابهپیرویازرویه

سازینمودند.آن

استانداردراپیاده
مدیرفروشوبررسیوامضایاعتباراتمشتریتوسطمدیرمالیشرکت،اصرارورزیدند .
تضاد اندکی درباره نیاز به حسابرسی داخلی اثربخش وجود داشت .اعضای هیئتمدیره درباره اهمیت وجود
طورکلی،مدیریتبهاهمیتوجودکنترلهایداخلیاعتقاد


اتکا،توافقداشتند.به

محیطکنترلیداخلیقویوقابل
کند.هیئتمدیرهوگروههایمدیریت


خلی،کمکمؤثریبهشرکتمی
داشت،امامعتقدنبودکهواحدحسابرسیدا
تدریجاعتمادخودنسبتبهواحدحسابرسیداخلیراازدستدادند،چراکهاینواحدبهطورنامناسبوغیر

آن 
هابه

هامنسوخشدهبودونیازبهتغییرداشت.تأکید


وکارسنتیتمرکزکردهبودکهبهنظرآن

هایکسب

منعطفبرمدل
نادرست بر رعایت ،منجر به تمرکز بسیاری از حسابرسان بر چیزی شد که به نظر آنان برای واحد تجاری دارای
اهمیتبودوتمرکزکمتریبرآنچهداشتندکهواقعاًبرایآنمهمبود.مدیریتازحسابرسانیناامیدشدکهازایجاد
هایدرونوبرونسازمانیخواستارتعدیالتسریعوقانونیدر


دندکهمحیط
تغییرات،حتیدرزمانیخودداریمیکر
ساختار تجاری و رویه های آن بودند .فارغ از روش ،برخی از مدیران بسیار متعجب بودند که چرا برخی از
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حسابرسیها،کماکاندرنقطهاولیهخودقرارداشتند .

هاوشیوههایزیادیدرکنار


ت.حسابرسیداخلیازجنبه
درکناراینمسئله،مشکلدیگرینیزوجودداش
یافتهبودوباتمرکزبرمعامالتحسابداریوفرآیندتهیهصورتهای


حسابرسیمستقل(حسابدارانرسمی)تکامل
طورگستردهایاجرایحسابرسیمستقلراتکرارمیکرد.اگرچهدرحسابرسیداخلی،تمرکزکارباجزئیات


مالی،به
شدهتوسطحسابرسانداخلیبسیارپایینترازحسابرسانمستقلبود،


بیشتریهمراهبودوسطوحاهمیتاستفاده
فایدهبهنظرمیرسید.


هایحسابداریتوسطحسابرسانداخلی،بی

مواردی،بررسیوانجاممجددرویه
بااینحال،در

هایحسابداریحقالزحمهپرداختمیکردکهمنتجبه

زیراسازمانبهحسابرسانمستقلخودبرایحسابرسیرو 
یه
هایمالیحسابرسیشده)میشد .


صورت
انتشارگزارشهایمالیشرکت(
اما از آن زمان تاکنون ،بسیاری از مسائل تغییر کرده است .در اوایل دهه  ،1333حسابرسی داخلی با روند
راستاترمیکرد.ظهورنظریه

واقعیسازمانهاوذینفعانمربوطهم

تحولیآغازشدکهآنرابابرآوردهکردننیازهای
ذینفعانوموضوعاتیدربارهراهبریشرکتی،کیفیتوزمانچرخه،عالوهبرکارحمایتیمستمرانجمنحسابرسان
داخلی،منجربهایجادتغییراتقابلتوجهیدرحرفهگردید.فروپاشیداتکامدرسالهای 8331-8333وتصویب
قانونساربینز آکسلیدرسال8338موجبافزایشتقاضابرایحرفهشد .
امروزه حسابرسی داخلی ،در حال دستیابی به تعادل بهتری میان موضوعات عملیاتی ،گزارشگری ،رعایت،
فناوریاطالعات،تقلب ومسائلراهبردیاست.حسابرسیداخلی،درحالحاضر،نگاهفراترینسبتبهتمرکزصرف
سالمالیجاری)داشتهوبهروندهایبلندمدتتروپیامدهایآتی فعالیتهایفعلیتوجهمیکند.

بریکسال (
هایضروریبودهوبهمنظورموفقیت


تریازمهارت

همچنینحسابرسیداخلیدرحالشناساییمجموعهگسترده
در معرفی خود بهعنوان مشاور قابلاعتماد به هیئت مدیره و مدیریت باید با افراد دارای مهارتهای کسبوکار
هایارتباطیقویتروآشنابافناوریواردعملشود .


گسترده،مهارت
اماهنوزیککاردیگرباقیماندهاستکهبایدانجامشود.گزارشوضعیتحسابرسیداخلی()8310ازتامسون
رویترز اکسلوس ،بیان میکند که اگرچه حسابرسان داخلی ،اقدام به ارزیابی مدیریت ریسک سطوح راهبردی و
فعالیتهای نظارتی نمودهاند ،اما اکثر واحدهای حسابرسی داخلی ،تأکید اصلی خود را همچنان بر فعالیتهای

اطمینانبخشی و نظارتی معطوف داشتهاند .براساس نظرات مشارکتکنندگان در نظرسنجی مزبور ،به دلیل تغییر

نقش حسابرسان داخلی که از ارزیابیهای کمی سنتی فاصله گرفته و بهسوی ارزیابی کیفی اهداف و نقاط قوت
ها،بهتفصیلبحثو
سازمانحرکتکردهاست،منابعمتخصصکافیوجودندارد.دراینکتاب،درمورداینپویایی 

عنوانمبناییبرایاجرایحسابرسیهایعملیاتیاثربخش،استفادهخواهدشد .


ازآنبه
هایحسابرسیداخلینوین،بهطورکلیودنیایدر حال تکامل


ورویه
کتابراباتعریفودرکآن،نقش 
کنیم.مفهوموظهورریسکهایسازمانیونحوهپذیرشرویکرد مبتنی


طورخاص،آغازمی

حسابرسیعملیاتیبه
ها،اجازهحمایتبهترازاهدافسازمانرامیدهد .


هبهآن
برریسکراازسویحسابرسانداخلیبررسیمیکنیمک
حسابرسییکپارچه ،مفهومیاستکهچندیندههوجودداشتهوهنوزهمبسیاریازحسابرسانداخلیدر
هایکلیدیحسابرسیهاییکپارچهمؤثرو


نظردارند.درخصوصمشخصه

خصوصاعمالمؤثرآن،بایکدیگراختالف
آنبرایحسابرسیهایعملیاتیمؤثر،بحثخواهدشد .

چراییضرورت
در انتهای فصل ،گزیدهای از استانداردهای بینالمللی اجرای حرفهای حسابرسی داخلی (استانداردها) ارائه
اماعالوهبرفهرستنمودنایناستانداردها،کاربردهایآنهادرحوزهگستردهترحسابرسیعملیاتیو

خواهدشد؛
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اجرایموفقآن
نحوه

تعریف و مشخصههای حسابرسی عملیاتی
،بدینشکلتعریفشدهاست «:ارزیابیآیندهمحور،روشمندومستقلاهدافسازمان.دراین

حسابرسیعملیاتی
حسابرسی ،داده های مالی نیز ممکن است به کار گرفته شوند ،اما منابع اصلی شواهد ،سیاستهای عملیاتی و
هایداخلیواثربخشی آننیزممکناست


دستاوردهایمربوطبهاهدافسازمانیهستند.دراینحسابرسی،کنترل
بررسیوموردارزیابیقرارگیرند ».
بررسینحوهمدیریتسازمانورویههایعملیاتیآن

فرهنگلغتکسبوکار،حسابرسیعملیاتیرابهصورت«
یوکاراییآنهادرتحققاهدافمشخص شده»تعریفنمودهاست.براینمونه،واحدتجاری

باتوجهبهاثربخش
ممکن است حسابرسی عملیاتی را در صورتی اجرا کند که مدیریت ارشد آن متقاعد شده باشد بهبود عملیاتی
امکانپذیربودهونیازمندشناساییهستند .

نویسنده)بعدازفارغالتحصیلی  ازدانشگاه،بهمدتششسالدرحوزهبانکداریمشغولبهفعالیت

اینجانب (
بوده ام.دراینمدت،یکیازوظایفمندرارتباطباواحدهایبازاریابیوفناوریاطالعاتبرایورودمحصولجدید
کارگیریوعملیاتآسانآنهابود.کارم،شاملمدیریتافتتاححسابوارائهخدمات

بهبازاروحصولاطمینانازبه
هایوامازافتتاححسابتامرحلهتسویه حساببود.انجاماینکار،مستلزماستفادهزیادازکاغذومستندات


برنامه
کننده،زمانبروپراسترسبود .


بودهاستکهاغلبخسته
پروندههادرمراحل

شرکتبهدلیلرشد،حجمزیادپرونده هاوبایگانیکاغذیومشکالتمربوطبراییافتن

مختلفپردازشو ذخیره کردنمستندات  وبررسیدستی هرپروندهبرایحصولاطمیناناز درستیاعتبارآن،
تصمیم به اجرای پروژه مهندسی مجدد گرفت .من بهعنوان شریک تجاری برای پروژه مهندسی مجدد و تجدید
ساختار دعوت شدم و با خوشحالی پیشنهاد را پذیرفتم .نتیجه ،چندین ماه مستندسازی فرآیندهای موجود بود؛
تر،ارزانتروبهترفرآیندهاوجودداشت.


کهطوفانفکریدرخصوصنحوهانجامسریع

درحالی
مایکموسسهمشاورهخارجی،استخدام کردیمومنباتقسیمزمان کارمیانکارمعمولخودوبرگزاری
جلسهبامشاوران،درموردطوفانفکری ،موارد فراوانیازقبیلمستندسازی،برگزاریجلسات،همکاری،مذاکره،
ترسیمنمودگر  ومدیریتزمانرافراگرفتم.درانتها،ماموفقبهایجاد سیستماعتبارسنجیشدیمکهمقدارزمانو
داد،ثبتهایکاغذیرا باتصاویراسکنشدهبرای


هایوامراکاهشمی

تعدادافرادموردنیازبرایپردازشدرخواست
تروصحیحتریدرباره


هایسریع

روزرسانی

حفظایمنمستنداتوبررسیضامنوامجایگزینکردهوقادربهارائهبه
فرآیندبرنامهواموپرداختهایمربوطبودیم .

عنوانتحلیلگرکسبوکاردرصنعتبیمه،اینتجربهافزایش یافت.بهمدتدو


قصدکاربه
پسازترکبانکبه
هاراقبلازراهاندازی،آزمونوبهآموزش


افزاررامستندنمودم،سیستم

وکاربرایمهندساننرم
سال،الزاماتکسب
کردم.اینکارباکارگاههایآموزشیبرایتعریفالزاماتکسبوکارومشخصاتسیستم،

کاربراننهاییکمک می
تجزیه وتحلیلوتهیهموادآموزشی،همراهبود.عالوهبراین،نقشمن،حاوی

اجرایطراحیفرآیند،نقشهکشیو 
هایآزمونپذیرشمشتریبرایتأییدتمامالزاماتموجوددرطراحیبود.اینتجربه،پیچیدگیهای


نگارشرویه
مصاحبهوکاربابرنامه نویسانکامپیوتروافرادعملیاتی،تشکیلجلسات،طرحوعملیاتیسازیسیستممستندسازی
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ترازماهیتکنترلهایداخلیدرسطوحمختلف


وآموزشکاربرانرابهمنآموخت.همچنیندرکسبدرکعمیق
طراحیسیستم،ارزیابیاهمیتجریانهایسیستموالزاماتگزارشگریبعدازانتشاربهمنکمککرد .

واحدهایتجاریبینالمللیمربوطبود.منخواهان

سومینحرکتشغلیمنبیشتربهکاردرکسبوکارهاو

بهرهمندی از تجربه حرفهای ،پیشینه شخصیتی متنوع و مهارتهای چند زبانی خود بودم .درنتیجه ،با واحد

حسابرسیداخلیتماسگرفتمودرخواستانجامیکمصاحبهاطالعاتیرادادم.مدیرحسابرسیداخلیدرزمان
رسیدکهبهتجربهمندرحوزهمستندسازی،تجزیهوتحلیلو


التبسیاریپرسیدوبهنظرمی
انجاممصاحبه،سؤا
وکاربیشازمدرکتحصیلیمندرحوزهمالیعالقهمندشدهباشد .

بهبودفرآیندکسب
در طول مصاحبه ،درباره اهمیت سؤاالت «چه کسی»« ،چه چیزی»« ،چه زمانی»« ،کجا» و «چگونه» در
وسیستمهایپشتیبانافرادوفرآیندهاصحبت

یت هایاجراییدرفرآیندها،افرادشاغلدرفرآیندها 
خصوصفعال 
کردیم.ازجنبه هایگفتگویبهیادماندنی،نحوهواکنشمدیردرزمانبحثدرمورداهمیتپرسش«چرا»بود.

اگرچهسؤاالت«چهکسی»« ،چهچیزی»«،چهزمانی»«،کجا»و«چگونه»،اطالعاتارزشمندیبرای توصیفو
درک نحوه رفتار فرآیندها فراهم میکنند ،اما پرسش «چرا» ،اطالعات ارزشمندتری ارائه میکند؛ زیرا به هدف
شدهمربوطمیشود .


هایانجام

فعالیت
نهاوجود
طورمکرر،درطولسالیانمشاهدهکردهبودم،افرادبیشماریدرسازما 


دانستموبه
تاآنجاکهمنمی
داشتند که روی فعالیتهای دارای هدف نامشخص یا تعریف نشده کار میکردند .در برخی از موارد ،حتی آنها
هاهمچنانباایناستداللبهانجاماینفعالیتها


دادندکههیچهدفخاصینداشتند،اماآن
فعالیتهاییراانجاممی

هاینشیوهانجامدادهایم» .

ادامهمیدادندکه«ماهمیشهکارهاراب
مصاحبه ،بسیار سودمند و موفقیتآمیز بود و ظرف چند روز ،یک شغل به من پیشنهاد شد .من بهسرعت
المللیشرکتآغازنمودمکهبهسرعتدرآمریکایالتیندر


ایخودرادرتیمبین

پیشنهادراپذیرفتموکارحرفه
حالگسترشبود.منیکحسابرسداخلیشدم .
اقوام،دوستانوهمکارانمازتصمیمحرفه ایمناستقبالنمودندومنازاینحمایت،بسیارخوشحالبودم.

حال،آنچهکهانتظارآنرانداشتم،فقدانآگاهیعمومیدربارهحسابرسیداخلیبهعنوانیکحرفهونقش


بااین
تآنانعباراتیاینچنینییاجمالتیشبیهبهاینجمالت

حسابرسانداخلیبهطورخاص،بود.برخیازاولینکلما

بود :
«آهان ،پس قصد کار کردن در یک موسسه حسابداری را دارید؟»،
«نمیدانستم که میخواهید برای سازمان امور مالیاتی امریکا کار کنید!»
«کار اصلی شما در حوزه حسابداری است؟».

بهطورکلیناشناختهبود .تاآنزمان،افراددارایآگاهینسبیدرباره
تااواسطدهه،1333حسابرسیداخلی ،
حرفه ،عموماً حسابرسی داخلی را مرتبط با حسابداری ،رعایت (همراستایی با قوانین) و امور مرتبط با مالیات
میدانستند .

درموردحسابرسیداخلی،آگاهیعمومیوجودنداشتواگرچه،درحالیادگیریدربارهحسابرسیداخلی
دانستمکهحسابرسانداخلیچیزیبیشازکارحسابداری،رعایتومالیاتیانجاممیدهند.اینفرصت


بودم،امامی
رایافتمتابهبهتریننحو،دربارهگسترشنقشحسابرسانداخلیونحوهکمکآنهابهمدیریتدرسطوحمختلف
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هایهیجانانگیزیانجاممیدادمکه


طورکلیوفرصت
توضیحدهم.منکارخودراباتوضیحدربارهکارحسابرسانبه
اینحرفهبهمننشانداد .
انجمنحسابرسانداخلیازهمانروزها،اقدامچشمگیریانجامدادکهموجبافزایشآگاهیعمومیدرباره
نقشحسابرسیداخلیشد.اینتالشباکاربزرگسینتیاکوپر،کسیکهباکمکهمکارش،تقلببزرگدرشرکت
ورلدکامراکشفکرد؛شرونواتکینز،کسیکهدرآگاهیدادنبهدیگراندرموردتخلفاتحسابداریدرگزارشگری
مالیانرونمؤثربود؛وکولینرولی،کسیکهسوءاستفادهازاطالعاتوناتوانیدراقدامصحیحدردایرهتحقیقات
اندازهایدرکشفاینمسائلمؤثربودکهباهم
هابه 
،بهبودیافتهبود.درحقیقت،کارآن 

دولتمرکزیرامستندنمود
بهعنوانافشاگرانرادریافتکردند .
جایزهسال 8338
تربهحسابرسیداخلی،درمی یابیمکهبررسیتعریفحسابرسیداخلیارائهشدهتوسطانجمن


بانگاهیدقیق
حسابرسانداخلی،مفیداست .طبقتعریفانجمنحسابرسانداخلی،تعریفحسابرسی داخلی«بیانکنندههدف
اساسی،ماهیتودامنهحسابرسیداخلیاست» :


حسابرسی داخلی؛ فعالیت مستقل و بیطرف اطمینانبخش و مشاورهای است که برای
ایجادارزشافزودهوبهبودعملیاتسازمانطراحیواجرامیشود.حسابرسیداخلیبه

سازماندرتحققاهداف،ازطریقبرقراریرویکردمنظموسیستماتیکبرایارزیابیو
بهبوداثربخشیفرآیندهایمدیریتریسک،کنترلونظامراهبریکمکمیکند .


شده،بااین حال،هنوزهمبرایبسیاریازافرادغیرحسابرسومتأسفانه


هایقبلارائه
اگرچهاینتعریفازسال
برخیازحسابرسانداخلینیزبهدرستیدرکنشدهاست.ایندرکنادرست،دالیلمختلفیداردوتحتتأثیرشدید

میراث حسابرسانی است که صرفاً بررسیهای مالی انجام دادهاند یا آن دسته از حسابرسان داخلی است که
پیشینههایحسابداریدارند .

هایباارزشتری


توانندکمک

کندکهمی
جایگاهحسابرسانرابهشیوهایارائهمی

تعریف؛دیدگاهنوینازحرفهو
به سازمانها ارائه کنند .تعریف ،مجموعهای از چالشها و فرصتها را برای حسابرسان داخلی ایجاد میکند.
حسابرسان داخلی ،کسانی هستند که در فعالیتهای ایستا ،روزمره ،تکراری و مالی/حسابداری سازمان مشارکتی
پردازندکهمیتوانند

هایخالقانهبهبررسیبرنامهها،فرآیندهاوابتکاراتکسبوکارمی


ندارند،امادرعوضبهشیوه
ارزشمحسوسیبهسازمانبیافزایند .
تعریفدربرگیرندهچندواژهکلیدیبهشرحزیراست :
 -4استقالل.اساساًبهجایگاهحسابرسی  داخلیدرنمودارسازمانیمربوطاست.حسابرسیداخلیبایدبهکمیته
حسابرسی(یامعادلآن)درهیئت مدیرهگزارشدهدتاتوصیهوحمایتالزمبرایانجاموظایفخودرادریافت

هاراحسابرسیمیکند.گزارشگری


کند.عالوهبراین،حسابرسیداخلینبایدتحتکنترلکسانیباشدکهآن
مستقیم به باالترین مقام در سازمان به حسابرس داخلی در دستیابی کامل به توانایی بالقوه کمک کرده و
همچنین توجه کسانی را جلب میکند که نفوذ ،شناخت و جایگاه آنها میتواند به انجام اقدام اصالحی در
هایشناساییشدهتوسطحسابرسانکمکنماید.


خصوصهرگونهناهنجاری
 -2بیطرفی .به چارچوب ذهنی حسابرسان و توانایی آنها در آزمون مستندات ،فرآیندها و برنامهها بدون
جانبداری،مصالحه،انگیزهایغیرازیافتنحقیقتوانتقالصحیحوفوریآن،مربوطمیشود.تضادمنافع،از
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بزرگترینتهدیدهایبیطرفیاست.درنتیجه،حسابرسانداخلیبایدمراقبحفظتعادلروابطسالمحرفهایو

ازحدباآنهانشود.


اجتماعیباافراددرسازمانباشندتامنجربهنزدیکیبیش
اطمینانبخشی .بهتواناییحسابرساندرارائهاطمینانوبیانعباراتیدربارهوضعیتموضوعاتدرونسازمان

-3
درنظرگرفتهمیشود؛زیراحسابرسانداخلی،سالیان

شود.اینواژهاغلببهعنوانمترادفرعایت 


مربوطمی
اند.حسابرسی هایرعایتبرتأییدانطباقوپیروییکحوزه،فرآیندیاسیستم

متمادیبررعایتمتمرکزبوده
خاص با سیاستها ،برنامهها ،رویه ها ،قوانین ،مقررات ،قراردادها ،یا سایر الزاماتی تأکید دارد که اقدامات آن
بخش،فرآیندیاسیستمراهدایتمیکند.
حسابرسانداخلی،اطمینانمعقولونهمطلقارائهمیکنند،زیرامتغیرهایبسیاریوجودداردکهدائماً
گونهقطعیتیدرزندگیوجودنداردوشواهدگردآوریشدهتوسطحسابرسانقطعی


وهیچ
باهمرقابتمیکنند 

بااین حال،اینبدانمعنینیستکهحسابرسانداخلی،باآگاهیبهاینکه
نیستوبیشترمتقاعدکنندهاست  .
توانندنتایجراتضمینکنند،کارخودراناقصانجامدهند.ازحسابرسانداخلی،انتظارمیرودکهصالحیت

نمی
بهترینحالتاطمینانبخشیرافراهم

وشایستگیوآگاهیداشتهوکارخودرابامراقبتحرفهایانجامدهندتا

سازمانی،قانونییاسایرمقرراتبهطورصریحیاتلویحی


سازمانییابرون

آورند.رعایت؛تحتتأثیرالزاماتدرون
قراردارد .
منظور از تلویحی ،آن است که برخی از موضوعات از قبیل موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتی ،شرایط کار
بهصورتآیینیاالزامقانونیمدوننمیگردند،اما
بهطوررسمییا 
پایینتر؛همیشه 
زیستمحیطی 

انسانیوتأثیر
بهطور روزافزون خواستار رعایت استانداردهای اخالقی هستند .در حقیقت ،مطالعه ارزش گزارشگری
ذینفعان  
پایداری انجام شده توسط «مرکز دانشگاه بوستن برای شهروند شرکتی» و «ارنستویانگ» ،بیان میکند که 92
میکنند.گزارشهای پایداری ،در
بهطور ساالنه ،پایداری را افشا  
درصد از  073سازمانهای جهانی مورد بررسی  ،
سازمانهایبزرگدرسراسرجهان،شدهاست .

تبدیلشدنبهرویهکسبوکارحاکمبر

حال
بهعنوان راهی برای حصول
سرمایهگذاران به این نوع گزارشها  ،

سازمانها و 

عالقه روزافزونی در میان 
وبهعنوانراهکاری برای ارزیابی کیفیت وتعهدمدیریت
اطمینان از مدیریت تأثیرات زیستمحیطی واجتماعی  
یستمحیطی ،اجتماعی وراهبری وجوددارد.طبقگزارشیادشده ،چهاردلیل اصلی
بهموضوعاتاقتصادی ،ز 
توسطسازمانهاوجودداردکهبهشرحزیرارائهمیشود :

برایچراییگزارشچنینموضوعاتی
 اول.ارائهشفافیتبیشتربهذینفعان.
 دوم.کسبمزیترقابتی.
سوم.بهبودتواناییهایمدیریتریسک.


 چهارم.واکنشبهفشارذینفعان.
یاگروهتأثیرگذاریاتأثیرپذیربر/ازسیاستها،تصمیمات

 -1ذینفعانواژهایپرکاربرداستکهبرایاشارهبههرفرد
بهاجبار)متحملریسک
واقداماتسازمانبهکارمیرود.ذینفعانممکناستخواسته(داوطلبانه)یاناخواسته( 
شوندیادرمنافعسهیمگردند.ازآنجاکهرابطهقویومتقابلمیانسازمانهاومحیطیوجودداردکهدرآن

ها،ایجادمیشود.


کنند،منافعمشترکووابستگیمتقابلیوجودداردکهبینهرسازمانوسایرگروه

فعالیتمی
برایحصولاطمینانازوجودرفتارمنصفانهویکنواخت،تبعیتجهانیازوضعمقرراتاجتماعیمنتشرشده
جزواهدافکلیدیبررسیهایرعایتهستند .
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گزارشهای پایداری را می توان مطابق با رهنمودهای سازمان ابتکار گزارشگری جهانی (جی.آر.آی) یا
حالنشانمیدهدکهمزایای


استانداردهایدیگرمنتشرکرد.گرچهاینگزارشبهکارزیادینیازدارد،بااین
مالیواجتماعیبیشترازهزینههایآنهستند.درحقیقت،براساسنظرنیمیازپاسخدهندگان،گزارشگری

کندکهرویههایپایداری

پایداریبرایآنهامزیترقابتیبههمراهدارد،درنتیجهاینامر،شرکتهاراملزممی

خودراارزیابیکنندوراهبردهایخودرادراینخصوصاطالعرسانینمایند .

نتظامعملکندتابهسازمانها

هایاجتماعیبایدبهعنوانسازوکاریخودساختهوخودا

گزارشمسئولیت
اجازه دهد بر رعایت قوانین ،استانداردهای اخالقی و هنجارهای بینالمللی نظارت نموده و از رعایت آنها،
شدهومالحظهایاز


هایاجتماعیدرنظرگرفته
اطمینانحاصل کنند.انتظارایناستکهگزارشمسئولیت
توجه عموم به تصمیمگیری شرکتی وجود داشته باشد .از سازمانها انتظار میرود که به سه موضوع افراد
زیست(بومشناسی)وسود(اقتصاد)احترامبگذارند .

(جامعه)،محیط
چالشهایی

اطمینانبخشی در این خصوص ،براساس نظر پاسخدهندگان پژوهش ،

به دلیل مسائل مرتبط با 
دادههاگزارش
دادهها،صحتوکاملبودن 
چالشهاشاملمسائلمرتبطبادردسترسبودن 

نیزگزارششد.این
شدند .
ومشارکتدرفعالیتهاییاستکهبهسازماندر

بهمعنایارائهمشاورهبهمدیریتوهیئتمدیره 

مشاورهای.

-5
حل مسائل کسبوکار کمک میکند .این مشارکتها ،به بررسی عملکرد ،نحوه بهبود برنامهها ،فرآیندها و
تروپاسخگوییبهتربهچالشهایکسبوکار


پذیریبیشتروسریع

ونحوهایجادانعطاف
فعالیتهایسازمانی 

شودکهحسابرسانداخلیگاهیاوقاترویآنها

هایویژهایمربوطمی


پردازند.مشاوره،همچنینبهپروژه

می
ساننیزمربوطمیشودکهنشانمیدهددرذهنیتو

کارمیکنند.درنهایت،مشاورهبهروشانجامکارحسابر

نقش سنتی حسابرسان ،بهعنوان بازرسان شرکت ،بازنگری شده است و حرفه حسابرسی داخلی مبتنی بر
کسب وکار،جایگزینآنگردیدهاست.هدفاینرویکردنوین،بهوجودآوردناحترامبیشتربهجایایجادرعبو

وحشتاست.
طراحیبهمنظورارزشافزایی .اگرازگروهیازحسابرسانداخلیبپرسیدکهآیابرایسازمانخود،خلق

-6
اتفاقآرا،دستهایخودرابهنشانهموافقتباالمیبرند.اگرهمینسوالراازغیر

ارزشنمودهاندیاخیر؟  
به

حسابرسانبپرسید،پاسخ،اغلببااشتیاقکمتریهمراهاست.درحقیقت،برخیممکناستاستداللکنندکه
کهنمیتوانندبدونآنکاری انجامدهند؛زیرامقررات،

وهزینهایهستند 

حسابرسانداخلی یک «بد ضروری» 
هیئت مدیره،یاسایرسهامدارانخواستاروجودواحدحسابرسیداخلیهستند.یکیازاهدافاینکتاب،نشان

گونهایمتقاعدکنندهاست.
افزایی)وانجامآن،به 

دادننحوهدستیابیبهاینهدف(ارزش
 -7بهبود عملیات سازمان  .عبارت بسیار جالبی است؛ زیرا بسیاری از حسابرسان ،نقش خود را بهعنوان
بررسیکننده موضوعات و تأیید صحت اقالم و فعالیتهای مختلف درون سازمان میبینند .اما آیا حسابرسان

عملیاتسازمانمی شوند؟برخیمعتقدندکهاینیکموضوعنسبتاًگسترده،یکهدف

داخلیموجببهبود
تنهادستیافتنی


نیافتنیاست.منمعتقدمکهاینهدفنه

ویکهدفدست
پیچیده،یکآرزویچالشبرانگیز 

است،بلکهازحسابرسانداخلینویننیزانتظارمیرودکهآنراانجامدهند.

خودکردهاند،امادربرخی موارد،

بهسازمانهای 

کمکهای مثبتبسیاری 
حسابرسان داخلی طی سالیان  ،
خود تبدیل به بخشی از مشکالت شدهاند .برخی از این مشکالت شامل ایجاد بروکراسی در درون سازمان از
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آنها در ارزیابی نظری،
ریسکها میباشد که برخی از  

کنترلها برای کاهش 

طریق پیشنهاد فهرست بیپایان از 
گروههایحسابرسیبا
بسیارخردوجزئیهستندوحتیدرصورتتحققیافتن،بازهمکوچکهستند.برخیاز 
بهناچار منجر به
میتوانند گزارشی تهیه کنند که  
این ذهنیت فعالیت میکنند که باید چیزی بیابند؛ درنتیجه  
روشهایی را بررسی میکنیم که
رویههای کنترلی اضافی خواهد شد.در این کتاب  ،
پیشنهادها برای  

یکسری 
بهمنظور ارتقای کارایی ،اثربخشی ،سرعت و البته کاهش خطاها ،به
میتوانند  
حسابرسان داخلی ،از طریق آنها  
ریسکهای کسبوکار ،آمادگی بهتری پیدا خواهند

بهبود عملیات کمک نمایند.با انجام این کار ،برای بررسی 
کرد .
 -8کمکبهسازماندردستیابیبهاهدافآن.بسیاریازحسابرسان،کاریراانجاممیدهندکهعموماًبهعنوان
هابهدنبالکنترلهایدرونفرآیندهایابرنامه-


شدهاست.درحقیقت،آن

هاشناخته

حسابرسیمبتنیبرکنترل
هایموردرسیدگیهستندوسپسآنهارابررسیمیکنندتاازوجود(طراحی)ونحوهاجرایموردانتظارآن،

کنندکهاینکنترلها


ها،اغلبفراموشمی

اطمینانحاصلکنند.اگرچهاینمسئلهموضوعمهمیاست،اماآن
را به ریسکهای مربوط و این ریسکها را به اهداف کسبوکار ارتباط دهند که توسط این ریسکها تهدید
شوند.بهطورخالص ه،نقطهشروعانجامهرکاریبرایحسابرسان،بایدشناساییاهدافتجاریمربوطباشد.


می
آنگاه حسابرسان داخلی با در نظر داشتن این موضوع ،باید کار خود را به شیوهای انجام دهند که با واکنش
مناسببهریسک هاییبهسازماندردستیابیبهایناهدافکمکنمایندکهاهدافسازمان راتهدیدمیکنند.

حسابرسانداخلیباتأکیدبرچنینموضوعاتی،میتوانندخلقارزشکردهواحتماالتتقریباًنامتناهیهستند.

بهعنوان حسابرس داخلی ،یکی از مدیران حسابرسی به من گفت«:خود را
در اولین سالهای کاری خود  
میکنی؟» من پاسخ دادم
بهعنوان مدیر این واحد در نظر بگیر.حاال ،برای موفقیت این واحد ،چگونه آن را اداره  

مؤلفههای الزم برای بهبود احتمال
کاریام را در بررسی  
که برنامه حسابرسی تهیه خواهم کرد که من و گروه  
آنها کمک کند.چه کلمات
نقشههای راهی تهیه میکنم که بتوانند در مسیر به  
آنها راهنمایی نموده و  
توفیق  
خردمندانهای! 

 -9فراهم ساختنرویکردی منظموسیستماتیک.این عبارت اشاره به رویکردی دارد که در زمان اجرای کار
بهطور فشرده در استانداردها ،رهنمودهای عملی و توصیههای عملی آمده است که
میشود.این رویکرد  
دنبال  
میکند.روش ما،
انجامشده ارائه  
اطالعرسانی نتایج کار  
رهنمودهای زیادی را در مورد نحوه برنامهریزی ،اجرا و  
بهعنوان چارچوبی برای بررسی همه جنبههای عملیات
انعطافپذیری کافی را  

جهتگیری و 
تقریباً جامع است و  
سازمانفراهممیکند.
نقشمابهعنوانحسابرس،فراترازارزیابیپویاییکسبوکارونگارشگزارشهایی

 -41ارزیابیوبهبوداثربخشی.
ارائهشده نشان میدهد که ما ارزیابی را انجام
شناساییشده را فهرست میکند.تعریف  

است که صرفاً مشکالت 
میدهیم و البته به بهبود توانایی سازمان برای دستیابی به اهداف و مقاصد مربوط از طریق موارد زیر ،کمک
میکنیم:

گیری،ارزیابیوواکنشبهریسکهااشارهدارد.


شناسایی،اندازه
 مدیریتریسک.به
 کنترل .این مورد؛ به آن دسته از فعالیتهایی اطالق میشود که ریسکهای مربوط را کاهش داده و به
سازماندرجلوگیریازرویدادهایغیرمنتظرهکمکمیکند.
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.راهبریشرکتی،موضوعگستردهایاستکهموضوعاتمربوطبهساختارسازمان،خطوط

 فرآیندراهبری
گزارشگری،گسترهکنترلها،تخصیصمنابع،معیارهایپاسخگویی،نظموانضباط وسازوکارهایپاداشرا

دربرمی گیرد.راهبریشرکتی،بهرفتاراخالقیمدیرانوسایرافرادمسئولایجادوحفاظتازثروتتمام
مواضعانجمنحسابرسانداخلیدرموردراهبریشرکتیبیانمیکندازآنجا

ذینفعانمربوطمیشود.بیانیه

که حسابرسان داخلی مسئول اطمینانبخشی در مورد مدیریت ریسک ،کنترل و فرآیندهای راهبری
هایراهبریشرکتیاثربخششناختهمیشوند.حسابرسان؛


عنوانیکیازستون

کارانخودهستند،به

صاحب
ارزیابی مستقل و بی طرفی از مناسب بودن ساختارهای راهبری شرکتی و اثربخشی عملیاتی فعالیتهای
راهبریخاصارائهمیکنند .حسابرسانداخلیشتابدهندههاییبرایتغییر،مشاوره،یامدافعبهبودهایی
برایارتقایساختارورویههایراهبریشرکتیهستند.

بهعنوان حسابرس ،مدرس و مشاور ،دریافتم که بسیاری از حسابرسان ،شکل
تجربهام  
بهواسطه  
من  
بهعنوان فرآیند تیک زدن و جمع بستن توصیف نمود.
سنتی حسابرسی را انجام میدهند که میتوان آن را  
بهمنظور تأیید صحت محاسبات
ستونها به کاربرگها و گزارشها  
روش دیگر توصیف آن ،افزودن سطرها و  
بااینحال ،حسابرسی داخلی نوین
آنها است .گرچه تأیید صحت و کامل بودن حائز اهمیت است؛  
ریاضی  
نشاندهنده چالشهای متعددی است ،اما
پیچیدهتر بوده و اگرچه به دلیل ماهیت بسیار پرهزینهاش  ،

بسیار 
شیوههای جدید و خالقانه فراهم نموده و به حسابرسان داخلی
بیشماری را برای ارزشافزایی به  
فرصتهای  

تواناییهایخودرابروزدهند .

اجازهمیدهدتا
آنها ،حتی مدارک کارشناسی
حسابرسان داخلی ،اغلب دارای مدارک دانشگاهی هستند و بسیاری از  
حرفهای نظیر حسابدار رسمی ،حسابرس داخلی خبره ،حسابرس خبره
آنها غالباً مدارک  
ارشد دارند .
آنها دارای چند سال تجربه و حجم اطالعات
میباشند .
سیستمهای اطالعاتی و بازرس خبره تقلب را دارا  

فرصتهای بسیاری برای

فعالیتهای کسبوکار هستند.نقش جدید حسابرسان داخلی ،

بسیار برای بررسی 
استفادهبهینهازایندانشوتجربهبرایبهبودسازمانفراهممیکند .
میتوانند کار خود را به
دریافتهاند که  

بخشهای تعریف» ،
حسابرسان داخلی ،با تأکید بر «سایر  
باارزشتری برای مدیریت ایجاد نماید.عالوه بر

مثبتتر و 
شیوههایی بهبود بخشیده و ارتقا دهند که تجربه  

رویههای قدیمی محدود
میکند؛ زیرا حسابرسان را به  
هیجانانگیزتری فراهم  

این ،حسابرسی داخلی تجربه 
شیوههایخالقانهبههمراهدارد .
ریسکهایکسبوکاربه 

انعطافپذیریبرایارزیابی

نکردهبلکهآزادیو
میتواندریافتکهحسابرسیعملیاتیوحسابرسیداخلی،بسیار
پسازمقایسهدوتعریف ،
مشابهیکدیگرند! 

سایر اجزای تعریف
اگرچه بسیاری از افراد بر جنبههای حسابداری و رعایت حسابرسی داخلی تأکید دارند ،بااینحال ،این تعریف به
هایدیگریازحرفهنیزاشارهمیکندکهتوسطحسابرسانچندانمورداستفادهقرارنگرفتهاست.بهبیاندیگر،


جنبه
میکندکهحسابرسان
کهبیشتردرموردپروژههایخاصیبحث 

منظور،واژههاییازقبیل«خدماتمشاورهای»است

اطمینانبخشی»اشارهمیکندکهدرواقعبهکار

داخلی،گاهیاوقات،بررویآنهاکارمیکنند.اگرچهتعریفبه«
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ای،اشارهبهچیزیفراترازپروژههایخاصدارد.همچنین

سنتیرعایتاشارهدارد،امابهنظرمنخدماتمشاوره
رسانکارخودراانجاممیدهند .

دربرگیرندهروشیاستکهحساب
من دریافتهام که در نظر گرفتن مشاوره نهتنها بهعنوان پروژههای خاص ،بلکه بهعنوان خصیصه حسابرسان،
هایکاری،مسیریبهسویادامهحیاتاهداففعالیتمشاورهپیشخواهدگرفت.


ورویه
موقعیت،چارچوبفکری 
کنند،درحالیکه


هایمحتاطانهتأکیدمی

نفرهورویه

هایتک

حسابرسانداخلیبرمصاحبه
عنوانمثال،بسیاریاز
به 

حلهای طوفان فکری و اولویتبندی
شما به  منظور مباحثه ،کشف حقایق ،شناسایی مسائل و مشکالت ،راه 
هاباچندکارمندجلسهبرگزارمیکنید.مثالدیگر،نترسیدنازپیمایشمسیریاستکهدرآنحسابرس،


جایگزین
وشیوههایمختلفیبه

چالشها،ابزارها

قادربهآزمونوارزیابیعللریشهایمسائلکسبوکارنیست.دراینکتاب؛

ایدربینسایرفعالیتهایاساسی،ارائه


وتحلیلعللریشه

کارانحسابرسیوتجزیه

منظوربهبودتعاملباصاحب

میشوند .

هاییبهمنظور


تنهابراهمیتبررسیفعالیت
است.اینواژه 
هانه

بهبودفعالیتهایسازمان»

جنبهدیگرتعریف«،
هاتأکیددارند،بلکهبهریسکگلوگاهها،موانع،


هایکنترلیطبقمستندسازیرویه

حصولاطمینانازاجرایفعالیت
کاریها و سایر اختالالت عملکردی نیز اشاره میکنند که پیامد «سایر انواع ریسکها» هستند .حسابرسان
دوباره 

ها)وطبقهبندیضعیف،

نگهداریحساب
طورنامتناسبیبرریسکهایحسابداریومالی،ریسکدفترداری( 


داخلیبه
سوءاستفادههای مالی و دزدی تأکید دارند .درحالیکه موفقیت یا شکست بسیاری از سازمانها بهجای رقابت؛ به

هادرمدیریتریسکعدمکارایی،عدماثربخشی،دوبارهکاری وتأخیربستگیدارد.اهمیتمدیریتاین

توانایی 
آن
هایغیرانتفاعینیزمطرحاست،زیرابسیاریازمؤسساتدولتی،دانشگاههاوسازمانهایغیرانتفاعی


عواملدربخش
ایبابودجههایروبهکاهشدرحالفعالیتهستنددرحالیکهبرایرسیدنبهمأموریتواهدافخود


طورفزاینده

به
نیزتالشمیکنند .


درنتیجه ،حسابرسی عملیاتی چیست؟
وکارازمدیریتوفعالیتهای


ومبتنیبرکسب
حسابرسیعملیاتی؛ارزیابیآیندهمحور،مستقل،سیستماتیک 
سازمان است که توسط مدیریت و اشخاص ثالث ،کنترل میشود .هدف از انجام آن ،منفعت رساندن به ذینفعان
هاراشناساییوبهکارگیریصحیح


هاوناهنجاری

سازماناستکهبهحسابرسانداخلی،اعتمادنمودهتادوگانگی
منابعوساختاربندیوفعالیتسازمانبهشیوهموفقآمیزراتأییدنمایند .
هدفحسابرسیعملیاتی،بهبودسودآوریسازمانیودستیابیبهاهدافسازمانیاست.اینهدفچیزیفراتر
هایرضایتبخشکنترلداخلیبهاهداف


باشد؛زیرامدیریتتنهابااتکابرسیستم

ازبررسیمسائلکنترلداخلیمی
خوددستنمی یابد.درواقع،مدیریتبایداهدافخودراتعریفنموده،راهبردمناسبیتدویننماید،کارمندانکافیو

کارگیردوبهطورکارآمدفعالیتکند .

شایستهبه
باشد،زیراآنهامسئولیتوفاداریبه


عالوهبراین،حسابرسیعملیاتیدربرگیرندهارزیابیعملکردمدیریتمی
مالکان سازمان و سایر ذینفعان مربوط را بر عهده دارند .در طول چند دهه گذشته ،انتظارات ذینفعان به طرز
یافتهکهمنجربهایجادمحیطچالشبرانگیزیبرایمدیرانوحسابرسانشدهاست.طیفاین


توجهیافزایش

قابل
وحفظشهرتخوبمیباشد .

انتظاراتازگزارشگریمسئولیتاجتماعیتارفتاراخالقی،حفاظتازاطالعاتکلیدی
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حسابرسی عملیاتی؛ اصول و شیوههایی برای دنیای در حال تغییر

جنبه بااهمیت دیگر حسابرسی عملیاتی ،این است که حسابرسان داخلی صرفاً بهجای تأیید این موضوع که
دهند،انواعمختلفجنبههایکیفیسازمانو


هایمصوبانجاممی

هاورویه
کارمندانوظایفخودراطبقخط 
مشی

فعالیت های آن را نیز تأیید نمایند .از حسابرسان داخلی؛ انتظار میرود که در خصوص مستندسازی رویهها ،از

بهروزرسانی،مربوط بودن،انعکاسبهترینروشاجرایکارباتوجهبهکاراییواثربخشی،محافظتدربرابرتغییرات

غیرمجاز و درک جایگاه آن ها توسط کارمندان اطمینان حاصل کنند .درنتیجه کارمندان میتوانند در زمان
شدنسؤاالت،بهآنهامراجعهنمایند .


مطرح
عالوهبراین،حسابرسیهایعملیاتی  ممکناستبهساختارسازماننیزمربوطباشند؛زیراساختارسازمانی

اندازد.درواقع،سازمانهای


ضعیف،یاجریاناطالعاتینادرستوکند،تالشبرایدستیابیبهاهدافرابهخطرمی
دارایساختارضعیفدچاربیساختاری،ناکارآمدی،چرخشباالیکارکنان،مشتریوفروشنده وغیراثربخششدن
میشوند .تمام این مشخصههای عملکرد ضعیف؛ منجر به فرسایش مؤلفههای موفقیت شده است .حسابرسی از

طرفانهدارد،میتواندایننقاطضعفراشناساییکند .

آنجاییکهدرانجامبررسیها،دیدگاهجدیدوبی

در پایان ،حسابرسی عملیاتی ،بهمنظور ارزیابی اثربخشی و کارایی فعالیتها ،فرآیندها ،برنامهها و واحدهای
شدهاست.حیطهکاریممکناستباتوجهبهدورههایزمانیکاریپایانسالمالی

سازمانیکسبوکارطراحی
منظورشناسایی،تجزیهوتحلیلودرکروندها،الگوها،


سنتیمتغیرباشد،زیرادستیابیبهایناهدافممکناستبه
وتحلیلهمزمانچنددورهزمانیباشند .


متفرقهوسایرمنافعمثبتیامنفیمستلزمتجزیه
مسائل
هانشانمیدهدکهما حسابرسان

اینریسکها،نیزبرایحسابرسان داخلیاهمیتزیادی دارد،زیراتعریف

(برنامهریزی)( 8133،ماهیتکار)وخصوصاً( 8183مدیریتریسک)،مسئولمدیریت

طبقاستانداردهای 8313
ریسکهستیم .

حسابرسی مبتنی بر ریسک
مشارکت در حسابرسی مبتنی بر ریسک بدان معنی است که حسابرسان داخلی باید دیدگاه گستردهای از
هایحسابداریومالیتنهابهتعداداندکیازانواعمختلفریسکهای


کارگیرند.ریسک
ریسکهایسازمانیرابه

اند.سایرمثال هاشاملریسکتأخیر،اسراف،ناکارآمدی،خدماتضعیفبهمشتری،


ازمانمحدودشده
پیشرویس
هانشاندهنده


هایسیستماست.اگرچهاینریسک
چرخشباالیکارمندومشتری،کیفیتضعیفدادههاوشکست

کنندکهاینریسکهابرسودآوری


انمی
هایکاریدربسیاریازسازمانهابودهوکارمندانتحتتأثیرآن،بی


محیط
وتواناییسازمانبرایدستیابیبهموفقیتتأثیرمیگذارند؛امابسیاریازحسابرسانقادربهشناسایی،اندازهگیریو
ارزیابیکافیسازوکارهایموردنیازبرایکاهشاینریسکهانیستند .

هایمتنوعتر


ضعف،ماننداستخدامحسابرساندارایپیشینه
ها،تالشهایزیادیبرایاصالحاین


برخیسازمان
انجام داده اند .در دهه گذشته ،با بسیاری از حسابرسان دارای سوابق دانشگاهی و حرفهای متنوع مانند دارندگان
شناسی،برخوردداشتهام.اگرچهاستخدامافراد فاقد


وزیست
هایمهندسی،پرستاری،زمینشناسی 


مدارکوپیشینه
هاوذهنیتها


ایازمهارت

حالبهورودمجموعه

هایآموزشیرابههمراهدارد،بااین
تجربهحسابرسی،برخیچالش
هایارزشمندینسبتبهسایرریسکهای


کند؛درنتیجهواحدسازمانیراغنینمودهودیدگاه

بهسازمانکمکمی
راگسترشمیدهیم،محرک

طورکهتالشهایاستخدامی خود 

مؤثربرسازمانارائهمینماید.عالوهبراین ،
همان
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دستیابیبهتنوع،مزیترقابتیبرایحرفهفراهمنمودهوباعثحصولاطمینانمیشود کههرحسابرسبهطور

جداگانهوواحدهایحسابرسیداخلیبهطورمجموع؛ازدانشوتخصصبرایانجاموظایفخودبرخوردارهستند.

گرایانممکناستاینگسترهازسوابقحسابرسیراگیجکنندهبدانند،بااینحال،اینموضوعبا

اگرچهسنت
رهنمودهای ارائه شده توسط انجمن حسابرسان داخلی مطابقت دارد .انجمن حسابرسان داخلی ،نهاد ناظر بر
حسابرسانداخلیدرگسترهجهانیاست.انجمنحسابرسانداخلیدرسال13۴1تأسیسشدهوبیشاز123هزار
عضو در  123کشور دارد و راهنماییهای الزم برای حسابرسان داخلی در قالب استانداردهای اجرای حرفهای
حسابرسی داخلی (استانداردها) ،توصیههای اجرایی ،رهنمودهای اجرایی و بیانیه مواضع منتشر نموده است .این
مستندات؛ رهنمودهادرخصوص کارهاییاستکهحسابرسانداخلیبایدانجام دهندونحوهانجامآنهاراارائه
مینماید .

حسابرسیمبتنیبرکنترلها،قراردارد.حسابرسیمبتنی

مفهومحسابرسیمبتنیبرریسک درمقابل
شدهکهبرشناساییوارزیابیکنترلهای داخلی (بدونتوجهکافیبه


هاییتعریف
هابهعنوانحسابرسی
برکنترل 

ارزش آنها برای فرآیندها) تأکید می کند .این مسئله ممکن است رخ دهد زیرا حسابرسان بدون توجه کافی به
تفاوتهای جزئی دامنه حسابرسی فعلی ،از برنامه کاری از قبل تهیه شده استفاده میکنند یا حتی فعالیتهای

هایموجودبدوندرککاملازریسکهای

ریزی،مصاحبهوسایربررسیهاراصرفاًباتأکیدبرشناساییکنترل


برنامه
کلیدیواهداففرآیندها،بررسیواجرامیکنند .

حتی زمانی که حسابرسان؛ مصاحبه و بررسیهای خود را انجام میدهند ،بهصورت سوءگیرانه از دانش
کهبرایآزمونکردندرخواستمیکنند،استفادهمی-

حسابداریخودبرایهدایتسؤاالتموردنظرومستنداتی
نمایند .سپس حسابرس در زمان اجرای حسابرسیهای مبتنی بر ریسک ،به دنبال منابعی برای کنترلها با هدف
هاکنترلهاراباتفکیکنسبی،بدون درککامل


هااست.درواقع،آن

اجرا)آن
تأییدوجود(طراحی)واثربخشی (
هایفرآیندیابرنامهموردبررسی،آزمونمیکنند .


هابااهدافاصلیوریسک

ارتباطآن
اجرایحسابرسی هایمبتنیبرریسک،مستلزمطوفانفکریبیشتر،تعاملبیشترباصاحبانفرآیندها،درک

پذیریها و سناریوهای گذشته ،حال و آینده است که

عمیقتر کسبوکار سازمان و سازوکاری برای بررسی آسیب

دستیابیبهاهدافسازمانراتهدیدمیکند.بهدلیلآنکهازحسابرسانداخلیدرخواستمیشودکهبیشترینکاررا

توانندکنترلهارابررسیکنندزیراخودشانجزئیازآنهستند.حسابرسان


هانمی

باکمترینتالشانجامدهند،آن
کهاینکنترل هابرایدستیابیبهاهدافکلیدیضروریهستندیاخیرو

داخلینیازبهارزیابیاینموضوعدارند
بایدتنهابرآندستهازکنترلهاییتأکیدکنندکهکلیدیهستند؟! 

انجمن حسابرسان داخلی ،در سال  ،8310پیکره عمومی دانش را به عنوان یکی از بزرگترین پیمایشهای
.یکیازگزارشهایمزبورباعنوان«عواملموفقیتدرجهاندرحال

جهانیدرگزارشهایمختلف،منتشرنمود
کندکهحرفهحسابرسیداخلی،پیشرفتقابلتوجهیدرمرتبط


،تأییدمی
تغییر:دهالزامبرایحسابرسیداخلی»
ساختن خود به کل کسبوکار داشته است؛ اما هنوز میان آنچه از نظر ذینفعان ،باارزش است و آنچه که واحد
کند،شکافقابلتوجهیوجوددارد.اکنونبیشازنیمیازمشارکتکنندگاندرنظرسنجی


حسابرسیداخلیارائهمی
راستابابرنامهراهبردیسازمانآنهااست .


هاکاملبودهویااغلبهم

هایآن

اذعاندارندکهفعالیت
اندکهتأکیدآنانبرریسکهایراهبردیکسبوکار( 73درصد)تقریباًبهاندازه

مدیرانحسابرسیگزارشکرده
درصد)است.اینموضوعنشاندهندهتغییرجهتمداومواساسیازرویکردسنتیتمرکزبر

ریسکهایعملیاتی(78
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هایحسابداری/مالیبهسویبررسیاهدافاصلیسازماناست .


کنترل
گزارش یادشده به حسابرسان داخلی پیشنهاد میکند که نیازهای ذینفعان را پیشبینی نمایند ،رویههای
مدیریت ریسک آیندهنگر را ایجاد نمایند و از اهداف کسبوکار حمایت نموده و ریسک فناوریهای نوظهور را
ها،یافتههایحسابرسیراارتقادهند.عالوه

شناسایی،نظارتوبررسیکنندوبااستفادهبیشترازتجزیهوتحلیل 
داده

دهدکهبسیاریازسازمانهاهنوزدرتقالهستند.اینامربداندلیلاستکهمحیط

براین،گزارشمزبورنشانمی
االجرامیشوندوباتکاملدنیا،خصوصاًدنیایدادهها

فعالیتآنها،دائماًدرحالتغییراست،مقرراتجدیددائماًالزم

هایجدیدیبروزمیکنند .


وفناوری،ریسک

حسابرسی فراتر از الزامات حسابداری ،مالی و قانونی
حسابرسانداخلیبایدباتوجهبهتماماینمسائلپیشگفته،فراترازالزاماتسنتیحسابداری،مالیوقانونی
عملکنند.درگذشته،حسابرسانداخلیعمدتاًدارایتحصیالتحسابداریوفارغالتحصیلرشتهحسابداریدانشگاه
بوده و عموماً توسط مؤسسات حسابرسی مستقل استخدام میشدند و مدارک حرفهای حسابدار رسمی اخذ
نمودند.درنتیجه،تمرکزوتجربهآنهادرحوزهحسابداریبودواکثرموضوعاتحسابرسیرا ازدیدگاهالزامات


می
حسابداریمیدیدند .

سایرحوزههایتمرکزکلیدی،همراستاییباالزاماتقانونیبود.دراینزمینه،حسابرسانباتالشبرایدرک

قوانینومقرراتمؤثربربرنامهیافرآیند،درحسابرسیخودرویکردیتقریباًدووجهی(صفرویک)راپذیرفتهبودند.
میگوید؟اگرپاسخ
بردند:آیاآنها،آن کاری راانجاممیدهندکه قانون  


کارمی
آنگاهیکروششناسیمؤثررابه

«بله» باشد ،نتایج آزمون رضایتبخش بودند .اگر پاسخ «خیر» باشد ،نتایج مستند شده و بهعنوان یافتههای
شد.درواقع،اینرویکردیکعنوانشکست/موفقیتبسیارقابلپیشبینیبرایحسابرسیبود.


حسابرسیگزارشمی
در طول سالیان گذشته ،این روش بهعنوان رویکرد عملیاتی استاندارد توسط حسابرسان استفاده میشد و حتی
امروزه،برخیحسابرسانبهدلیلتمرکزبرمقرراتوحسابرسیرعایتازرویکردمشابهیاستفادهمیکنند،اماباید

مراقببودکهباگسترشانتظارات،اینرویکردشکستخواهدخورد .
با گذشت زمان ،رهبران تجاری و مدیران ،به شکستهای تجاری حاصل از تصمیمات و رویههای مدیریتی
کفایتدرحوزههایزیراشارهدارد :

ضعیفاعترافنمودند.مدیریتضعیف،بهعدم


مدیریت عملیات .برخی موضوعات مربوط عبارت از اسراف ،ناکارآمدیها ،ملزوماتی که دیر ارسال
میشوند ،رضایت کم مشتری و ظرفیت محدود رشد در قبال ایجاد فرصتها یا تغییر تقاضای مشتریان

است.



شاملاینکهکارمندانتحتنظارتدراثرآموزشوارزیابیضعیف،گاهیاوقاتبیانگیزهو

منابعانسانی.
غیرمولدمیشدند.




شدهاند و
سیستم های کامپیوتری که با درک نادرست از نیازهای کسبوکار طراحی  

فناوری اطالعات .
هایضعیفوسازوکارهایگزارشگریناکافی،میگردید.


ها،منتجبهکسبداده

استفادهازاینسیستم



بازاریابی  .بازاریابی گسترده محصوالت و خدمات در زمانی که مشتریان تمایل به خاص بودن دارند ،یا
کمپینهایبیفایده،زیرامخاطبانخودرابهطوراشتباهموردهدفقراردادهاند.
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گزارشگری مسئولیت اجتماعی .موضوعات عبارت از کودکان کار ،شرایط استثماری ،مدیریت
سوءاستفادهگرایانهودفعنامناسبپسمانداست.



رویهها و شرایط سالمتی ،ایمنی و محیطزیست .شامل مواردی از قبیل تهویه ضعیف ،گرمای


ومشخصههای

اشیازموادشیمیایی،ماشینآالت 

بیشازحد،سطوحسروصدایشدید وخطراتکارگاهین

کارگاهوسایرعوامل،میباشد.

یکیدیگرازمحرک هایبهبوددهندهنقشحسابرسانداخلیبرایعبورازحسابرسیرعایت،افزایشتقاضاهای

ذینفعان برای مشاوره و فعالیتهای مشاورهای است .مباحث انجمن حسابرسان داخلی برای تعیین ماهیت این
ها،انجام/عدمانجاماینفعالیتهاتوسطحسابرسانداخلی ومیزانتخصیصمنابعبرایاینهدفدراوایل


فعالیت
آغازشد.اینمباحثبهشیوههایبسیاریتابهامروزادامهداشتهاست .

دهه1333
بهطورکلی ،نمیتوان گفت که حسابرسی رعایت ،تالش بیهودهای بوده یا منافعی را به همراه ندارد .برخی از

منافعآنشاملبهبودفرآیند،کنترلبهترعملیات،قابلیتاتکایبیشتروحفاظتازاطالعات،فرآیندقابلپیشبینی

ودارایثباتبیشتر،میباشد .

باکسبوکار،درکبیشترماهیتانتقادی مدیریت

پیامداینکار،عبارتازیکپارچگیبهترفناوریاطالعات
واحدهای سازمانی و کنترلهای فناوری اطالعات ،منابع و تأمین مالی بهتر بهمنظور بهبود کسب ،تجزیهوتحلیل،
استفاده و امنیت اطالعات و تجدیدنظر کسبوکارهای برونسپاری شده واحد فناوری اطالعات با تعدادی از
هارابرعهدهدارند؛است .


هاییکهبرخیازاینمسئولیت

شرکت
قراردادهای مشاوره بهمنظور بهرهمندی از مجموعه مهارتها و تجربیات حسابرسان داخلی ،اجرا میشوند.
حسابرسان ،توانایی منحصربهفردی برای شناسایی فرصتهای بهبود فرآیندها بدون نابود کردن محیط کنترلی،
هادارند.ازحسابرسانداخلیانتظارمیرود


هابرآن
ارزیابینحوهاجرایمعامالتمربوط وتعیینتأثیرگذاریریس 
ک
بینباشندودارایمهارتهای


ای،مستقلوواقع

بخشیومشاوره

هایاطمینان

کهدرانجاموظایفخودشاملفعالیت
ایاجرانمایند.سطوحباالیمهارتهایمالی،حسابداری،فناوریاطالعات،


هایحرفه

الزمبودهوکاررابامراقبت
وتجزیهوتحلیلکسبوکارمعموالًبرایانجاماینبررسیهاموردنیازهستند .

مدیریت
ظهور فرآیند ادغامها در دهه  1373و تولد شرکت چندملیتی در دهه  ،1323اندازه ،تحصیل و پیچیدگی
هاراافزایشداد.سهمبرونسپاریشدهعملیاتشرکت،رایجشد؛زیراازطریقابزارهایمشتقهو


بسیاریازسازمان
ناهمگن)باکسبوکار

دهد.تصاحبشرکتهایغیرمرتبط(


هایمختلفواکنشنشانمی

توافقاتقراردادیبهریسک
بخشیجریاندرآمدهاوالزامدستیابیبهانتظاراتعملکردیروبهپیشرفتوالزاماتقانونی،رایج


منظورتنوع

اصلیبه
کهآنچهکهدرگذشتهبهعنوانتدارکنسبتاًساده،زنجیرهتأمینیاحسابرسیخزانهبودهاست،

شد.نتیجهایناست
ها،نرخارزها،قوانینوسیستمهایکامپیوتریچندگانهاست .


ها،زبان

امروزهتالشیبسیارپیچیدهشاملموقعیت
بابهکارگیریروششناسی فراترازحسابداری با چالشهایی روبرو
پویاییها  ،

حسابرسانداخلی ،باتوجهبهاین 
هایکسبوکارتکرارشونده،باشد .


وشیوه
ریسکها

کهاینرویکردهابایدهرچهبیشترهمراستابا

هستند

ارزشی که حسابرسان فراهم میکنند
نمیشوند .بسیاری از
متأسفانه حسابرسان داخلی همواره به همان اندازه که باید باال باشند ،در نظر گرفته  
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شوندکهآنهاخدماتبسیار


دانندودرنتیجه،متوجهنمی

عنوانمانعمی

مدیرانوکارمندان،حسابرسانداخلیرابه
طورمستقلوبرونسازمانی


کنند؛خواهدراستخدامسازمانباشندیاخواهبه

کارانخودارائهمی

باارزشیرابهصاحب
برونسپاری)،خدماتحسابرسیداخلیراارائهکنند .
( 
بخشند.ازآنجاکهسازمانهابامنابعمالیدریافتییا


حسابرسانداخلیاستفادهمؤثروکارا،ازمنابعراارتقامی
تحتاختیارمالکانفعالیتمیکنند،ضروریاستکهسازمانهاباایناصلپاسخگوییامانتداریمالیفعالیتکند.
داریرابهشرحزیرتعریفمیکند :


قانونیدانشکدهحقوقدانشگاهکورنل،مسئولیتامانت
انجمناطالعات
وظیفهامانت داری،وظیفهقانونیبرایعملبهنفعسایراشخاصاست.افرادمسئولچنین
وظیفهای ،بهعنوان امانتداران خوانده میشوند .مالکان ،به افرادی اطالق میشوند که

امانتداران در قبال آنها پاسخگو هستند .امانتداران ممکن است از رابطه با مالکان

آنها همچنین
آگاهانهای از طرف مالکان داشته باشند  .

منفعتی نبرند ،مگر اینکه رضایت 
وظیفه  دارند که از هرگونه تضاد منافع میان خود و مالکان یا میان مالکان و سایر
کارانامانتداران،خودداریکنند .


صاحب
شناساییوظایف کارمنداندر برابرمالکان،برایتفکیکمسئولیتمناسب ضروریاست،زیراکارمندانباید
همواره به نفع ذینفعان اصلی سازمان ها فعالیت کنند .بدین منظور ،حسابرسان داخلی از طریق ایجاد اطمینان از
تعریفاینوظایف،تدوینساختارهاییبرایاطمینانازهمراستاییرفتارها،باایناهداف وارائهپیشنهادهاییبه
هیئت مدیرهومدیریتارشددرزمانبهخطرافتادنموفقیتاینتمهیداتبراثراختالفات،بهاینفرآیندهاکمک

میکنند .

گذاریهایخود رادریافت

به طورکلی،حسابرسانداخلیازطریقایجاداطمینانازاینکهمالکانبازدهسرمایه

میکنند  و ابزارهای کسب این سودها ،مطابق با قانون هستند ،منجر به ایجاد منابع عمومی و مرسوم میشوند.

بااین حال،حسابرسانداخلیبهفرآیندکسباطمینانازاینکهمنافعکلیهذینفعانمربوطبرآوردهشدهاست،کمک

اصلی/اقتصادیوذینفعانثانویه/غیراقتصادی،تقسیمبندیشوند .

توانندبهعنوانذینفعان


کنند.ذینفعانمی

می
مشخصه ذینفعان اقتصادی یا بازار ،وجود معامله پولی بین آنهاست .آنها در معامالتی با شرکت مشارکت
کنندکههدفاولیهشرکتدرخصوصتأمینکاالوخدماتبرایجامعهرابرآوردهمیسازد.درنتیجه،کارمندان،


می
هاهمچنینبهعنوانذینفعاناصلینیز


کنندگانجزوذینفعاناقتصادیهستند.آن

وتأمین
مشتریان،اعتباردهندگان
شوندزیرابرایوجودوفعالیتهایسازمانحیاتیهستند(شکل .)1-1


شناختهمی
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شکل-4-4ذینفعاناصلی(اقتصادی) 

تعامالتثانویه،زمانیرخمیدهدکهسایرافرادو

روابطکسبوکارفراترازروابطاصلیسازمانبادیگراناست.
هانسبتبهفعالیت هایسازمان،دارایمنافعهستند.ذینفعانغیراقتصادی،غیربازاری،یاثانویه؛همانافراد،


گروه
هایاسازمان هاییهستندکهاگرچهدرمعامالتاقتصادیمستقیمباشرکتمشارکتندارندامابرتصمیماتو


گروه
ها،عمومجامعه،دولتها،


پذیرند.اینذینفعانعبارتازانجمن

گذارندیاازآنتأثیرمی
فعالیتهایاصلیآنتأثیرمی

هایحامیکسبوکارهستندکهبهشرحشکل8-1بهنمایشدرآمدهاست .


وگروه
گروههایفعالاجتماعی،رسانه

ینوشغلحسابرسی،شناساییذینفعانمربوطودرکمنافعآنهاست.عالوهبر

ازجنبههایمهممدیریتنو

این،درکقدرتآن هابرایحمایتازاینمنافعنیزحائزاهمیتاست.اینفرآیندتجزیهوتحلیلذینفعان نامیده

میشودکهسهسؤالکلیدیبهشرحزیررامطرحمیکند :


 -1ذینفعانمربوطچهکسانیهستند؟ 
 -8منافعاینذینفعانچیست؟
 -0قدرتهریکازذینفعانچقدراست؟

شکل-2-4ذینفعانثانویه(غیراقتصادی)
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مشیها و عملیات سازمان تأثیر
ازآنجاکه منظور از ذینفعان ،افراد یا گروههایی هستند که بر تصمیمات ،خط 
ازیمنافعآنهاحائزاهمیتاست.اگرذینفعان

گذارندیاازآنتأثیرمیپذیرند؛شناساییاینافرادومستندس


می
بتواننددستیابیبهاهدافراتسهیلکنندیاتصمیماتیدرموردمنابعاتخاذکنند،ضروریاستکهحسابرسان،نقش
وتأثیرآن هارادرککنند.ازآنجاکهذینفعانمختلفممکناستمیزانواشکالمختلفیازقدرتراداشتهباشند،

تعیین چگونگی تأثیرگذاری آن ها و نحوه حصول اطمینان سازمان از مثبت و مولد بودن چنین روابطی ،نیز حائز
اهمیتاست.قدرتذینفعان،بهمعنایتواناییاستفادهازمنابعبرایوقوعیکرویدادیاتضمینیکخروجیمطلوب
قدرترأیدهی ،قدرت اقتصادی وقدرتقانونی

تواندبهعنوانقدرتسیاسی ،


طورکلی،قدرتذینفعانمی

است.به
ایازاینارتباطاتمیتواندمانعدستیابیبهاهدافراهبردی،عملیاتی،


بندیشود.مدیریتنادرستهرجنبه

طبقه
رعایتوگزارشگریگردد(بهجدول1-1وجدول8-1مراجعهنمایید) .
وتحلیلذینفعان،ازجنبههایمهمحسا برسیداخلینویناست،زیرادرکیازمنافعاحزابمختلف


انجامتجزیه
هابهطور
دهد.سازمان 


هایآنوفرآیندهایمربوطبهحسابرسانارائهمی

هاوپیامدهایسازمان،برنامه

درخروجی
یاآنهارا
بینینکردهاند 


هایمختلفراپیش

نظرهاقراردارندزیراانتظاراتاینگروه

ایدرمعرضاختالف

فزاینده
تواننددرشناسایی،برنامهریزی،واکنشمؤثربهذینفعان


اند.ازآنجاکهحسابرسانداخلیمی

درستیمدیریتننموده

به
اصلی و ثانویه به مدیریت کمک کنند ،سازمان با واکنش منفی کمتری مواجه خواهد شد و احتماالً با اختالالت
،برنامهریزاندرطولمرحلهبرنامهریزیحسابرسی،بایدذینفعانداخلیو

کمتریفعالیتخواهدکرد.عالوهبراین
هاوبرنامهها برای حوزههای


اهداف،نگرانی
آنها،همان
ورودیهای  

خارجیراشناساییکنندتااطمینانیابندکه
ترودارایارزشافزودهخواهدشد.


هایاثربخش

اینامرمنجربهبررسی
میباشد.
موردحسابرسی 
جدول-4-4ذینفعاناصلی،ماهیتمنافعوقدرت 
ذینفع 

کارمندان 

تأمینکنندگان 


مشتریان 

اعتباردهندگان 

قدرت 

منافع 

 حفظاستخدامپایدار 

قدرتچانهزنی 



 دریافتحقوقمنصفانه 

 اقداماتکاری،اعتصابودعاویحقوقی 

 کاردرمحیطامنوراحت 

 مسائلعمومی 

 دریافتسفارشاتمنظمکاالیاخدمات 

 خودداریازارائهسفارشها 

موقعبهآنها 


پرداختبه


 تأمینرقبا 

 دریافتارزشوکیفیتبابتپولپرداختی 
دریافتمحصوالتایمنوقابلاعتماد 


بازپرداختوامها 

 دریافت
وصولاصلوفرعبدهی 



 دریافتتتتبتتتازدهرضتتتایتبختتتشبتتترای
گذاریها 


سرمایه
سرمایهگذاران 

 تحققبازدهازطریقافزایشارزش 

 خریدازرقبا 
 تحریم 
 خودداریازپرداخت
وامهایعندالمطالبه 
 
 استتتفادهازاختیتتاراتقتتانونیبتترایتملتتک
داراییها

 اعمالحقرأی 
 تواناییبازرسیمدارکوگزارشهایشرکت 

