
 

 

  ؛عملیاتی حسابرسی

 تغییر حال در دنیای برای هاییشیوه و اصول



 مولف:

 مرداک هرنان

 

 مترجمان:

 نظام الدین رحیمیان

 وحید منتی و محمد غواصی کناری



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 :هب تقدیم
 

 ردیغبی اهیمحبت پاس هب زعزیمان خانواده

 منتی وحید/  رحیمیان الدیننظام

*** 

 اهصبوری  و  اهدلگرمی پاس هب زعزیم همسر

 کناری  غواصی محمد



 

 





 پیشگفتار
 حسابرسیعملیاتی، مستقلاهدافسازمانارزیابیآیندهامروزه، روشمندو اینحسابرسی،محور، در است.

شاملسیاست اصلیشواهد دادهمنابع و اهدافسازمانی دستاوردهایمرتبطبه هایمالیاستوهایعملیاتی،
اثربخشیکنترل و داخلی میهای قرار ارزیابی و بررسی مورد نیز سازمان ارزیابیهای عملیاتی، حسابرسی گیرد.

هایسازماناستوهدفازانجامآن،وکارمدیریتوفعالیتبتنیبرکسبمستقلِمبتنیبرآینده،سیستماتیکوم
کارگیریصحیحمنفعترساندنبهذینفعانمختلفاستکهبهحسابرساناعتمادنمودهتاهنجارهاراشناساییوبه

اتی،بهبودسودآوریایموفقراتاییدنماید.هدفحسابرسیعملیهایسازمانبهشیوهمنابعوساختاربندیوفعالیت
سازمانودستیابیبهاهدافسازماناست.

استو داده رخ اجتماعی و اقتصادی فناوری، عملیاتی، محیط در توجهی قابل تغییرات اخیر، دهه چند در
بایدبهگونه بهپیشرفتحسابرسان،حسابرسان، توجهبهنقشرو با ایمناسببهاینتغییراتواکنشنشاندهند.

رودهایمالیپیشرفتهاست.امروزهازحسابرسانداخلیانتظارمیدامنهرسیدگیفراترازسوابقحسابداریوصورت
اندازواهدافمشخصهارادرپیرویازمأموریت،چشمدهیسازمان،میزانکاراییواثربخشیفعالیتکهنحوهسازمان

مهارت الزاماتو تنوع آزموننمایند. مدارکهایشده، از فراتر افزایشاستو حال روزافزونیدر طور به موردنیاز
باشد.درحقیقت،واحدهایحسابرسیداخلیهرچهبیشتربهدنبالافرادیهستندکهحسابداریوتجربهمرتبطمی

افرادمی با بهبرقراریارتباطاثربخشباشند، بهطورکتبیوشفاهیقادر برونتوانندبهریسکفکرکنند، درونو
هایپشتیبانسازمانیهمکاریکنند،ارتباطاتواحدهایعملیاتیبایکدیگررادرکنمایندوجریانفرآیندهاوسیستم

هارابشناسند.آن
هایحسابرسیعملیاتیدربخشخصوصیکشورهایمختلفِجهان،اینخدماتدربخشهمزمانباپیشرفت

یعالیحسابرسی)دیوانمحاسباتکشورهایجهان(قرارگرفتهاست.حسابرسیهاعمومینیزبااستقبالسازمان

المللیعالیحسابرسیسازمانبینشودوشناختهمیحسابرسیعملکردعملیاتیدربخشعمومیباعنوان

«اینتوسای» و غیرسیاسی و مستقل سازمانی عنوان دولتیبه بخش در حسابرسی مجامع انتشارحامی با ،
رهنمودهای»باعنوان0333الی0333ویژهاستانداردهایهایعالیحسابرسیبهالمللیسازماناردهایبیناستاند

رهنمودهایعملیواجراییبرایاجرایحسابرسیعملکردرادراختیارحسابرسان«اجراییبرایحسابرسیعملکرد
یافته اودیدگاهموثراعضایاینتوسای،اینامکانراهدیوانمحاسباتکشورهایجهانقراردادهاستوتجربیات،

فراهمساختهتاحسابرسیعملکرددربخشعمومیدارایفرآیندپیشرفتمستمروروبهرشدیباشد.
پیشرفت ایراننیز در عملکرد حسابرسیعملیاتیو کشورهایجهان، سایر درهمزمانبا و هایزیادینموده

قانونبرنامهپنجسالهپنجمتوسعهجمهوریاسالمی812بهآنشدهاست.براساسمادهقوانینومقررات،توجهزیادی
شدهدربورسهایپذیرفته(قانونمدیریتخدماتکشوریونیزشرکت۴دولتیموضوعماده)هایایران؛کلیهشرکت

سساتحسابرسیعضووحسابرسیویامندازسالدومبرنامهوحداقلیکبارتاپایانبرنامهازطریقسازمانامکلف
کار اثربخشیفعالیتاجامعهحسابدارانرسمیایرانحسبمورددرجهتافزایشصرفهاقتصادی، وشرکت ییو ها

کهمسئولیتاجرایاینبندبرنسبتبهانجامحسابرسیعملیاتیاقدامنمایند،هایمالیافزایشقابلیتاعتمادگزارش
بهپیشنهاد1032فروردین82گذاشتهشدهاست.همچنینهیئتوزیراندرجلسههانشرکتتمدیرهایئهیعهده

 دارایی، اقتصادیو 03وزارتامور انجامحسابرسشرکتدولتیرا به طولبرنامهششمتوسعهیاتیعملیملزم در
صیسازی،شرکتملینفتتوانبهسازمانخصونمودهکهمیرانیایاسالمیجمهوریوفرهنگیاجتماع،یاقتصاد
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.هایخارجی،بانکمسکن،شرکتارتباطاتزیرساختوبانکملیایراناشارهکردگذاریایران،شرکتسرمایه
قانونبرنامهپنجسالهپنجمتوسعهجمهوریاسالمیایرانمبنیبرانجامحسابرسیعملیاتی812مادهتصریح

گروهشرکت استقرار اجرایهایدولتی، و حسابرسیمفیدها موسسه سازمانحسابرسیو حسابرسیعملیاتیدر
انتشاراتکتاب دیوانمحاسباتکشور، در نیز و برگزاریکالسراهبر و تحقیقاتبیشتر انجام مقاالت، و وها ها

هراهایآموزشیحسابرسیعملیاتیدرجامعهحسابدارانرسمیایرانوانجمنحسابرسانداخلیایران؛زمینکارگاه
بیشازپیشبرایارتقایخدماتحسابرسیعملیاتیفراهمنمودهاست.

فصلوحاویموضوعاتارزشمندزیراست:1۴کتابحاضر،دارای

،پسازبیانتحوالتشگرفدرحسابرسیداخلیوروندهاورهنمودهاتعاریف،ویژگیفصلاولباعنوان
 بهتعریفحسابرسیعملیاتیو تعریفپرداختهحسابرسیداخلیوتشریحواژهتوسعهآن، هایکلیدیمندرجدر

ارزش بههدفحسابرسیعملیاتیونحوه ادامهضمناشاره در بهتفاوتدومفهوماست. افزاییآنبرایسازمان،
ذینفعان،وتحلیلاشارهشدهاست.ازآنجاکهانجامتجزیه،هاحسابرسیمبتنیبرریسکوحسابرسیمبتنیبرکنترل

جنبه تقسیماز به است؛ نوین داخلی حسابرسی مهم وهای اصلی/اقتصادی ذینفعان دسته دو به ذینفعان بندی
درپایان؛مهم هایموردنیازبرایانجامحسابرسیداخلی،ترینمهارتذینفعانثانویه/غیراقتصادیاشارهشدهاست.

هاست.استانداردهاورهنمودهایحسابرسیداخلیتشریحشد

،درابتدابهبیاناهدافاصلیحسابرسیعملیاتیواهدافومراحلحسابرسیعملیاتیفصلدومباعنوان
ریزی،اجرایعملیات،گزارشگریوپیگیریپرداختهشدهاست.درادامه،انواعشواهدمراحلآنشاملمراحلبرنامه

وارسیمستنداتو هادرمستندسازیکارمحاسبهمجدد،نقشکاربرگحسابرسینظیرشواهدتصدیقی،مشاهده،
وکار،نقشپرسشنامهکنترلداخلیانجامشدهتوسطحسابرسانداخلی،استفادهازنمودگربرایترسیمفرآیندکسب

هایحسابرسیکاراتشریحشدهاست.هایپنجگانهیافتههایداخلیومشخصهدرارزیابیکنترل

عنوان فصلسومبا اندازهابیریسکارزیدر ارائهتعریفیبرایارزیابیریسکبهشناساییو پساز گیری،
ماتریسریسکبهعنوانابزاریپرکاربردبرایثبت؛هاپرداختهشدهاست.بعدازآنهاوتوصیفانواعریسکریسک

-هایکسبترتببرفعالیتهایمهاومزایایآن،پیامدریسکاهمیتخودارزیابیکنترلها،وتحلیلریسکوتجزیه

هایآتیتشریحشدهاست.وکاروچالش

،هفتمولفهحسابرسیعملیاتیشاملکارایی،اثربخشی،صرفهگانههایهفتمولفهدرفصلچهارمباعنوان
حهابرموفقیتسازمانتشریاقتصادی،تعالی،اصولاخالقی،عدالتومحیطزیستونحوهتأثیرهریکازاینمولفه

گانهحسابرسیعملیاتییعنیکارایی،اثربخشیوصرفهاقتصادیفراتررفتهوهایسهشدهاست.اینکتابازمولفه
گانهقبلیاضافهنمودهاست.هایسهچهارمولفهدیگررابهمولفه

رچوبهایکنترلینظیرچا،بهتشریحشناختهشدهترینچارچوبهایکنترلیچارچوبفصلپنجمباعنوان
 کوزو، داخلی کنترل فناورییکپارچه و اطالعات برای کنترلی بیناهداف سازمان )کوبیت(، مرتبط المللیهای

اطالعاتمی زیرساختفناوری کتابخانه و )ایزو( مولفهاستاندارد ادامه، در چارچوبکنترلپردازد. گانه پنج های
هایکنترلی،اطالعاتوارتباطاتونظارت،موردبحثقرارداخلیکوزوشاملمحیطکنترلی،ارزیابیریسک،فعالیت

گانهمدلبلوغقابلیتیکپارچهتشریحشدهاست.گرفتهوسطوحپنج

پردازدکهحسابرسان،بهمعرفیابزارهایموثربرایارائهخدماتبهصاحبکارانمیابزارهافصلششمباعنوان
برند.لذادراینفصل،نمودگرها،ل،تفسیر،ارائهوانتقالاطالعاتبهرهمیوتحلیآوری،تجزیهداخلیازآن،برایجمع
پاره کنترل، ماتریسواگذارینمودارهای وابستگی، ایشیکاوا(، ماهی استخوان )نمودار معلولی و علت نمودگر تو،
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نظامآراستگی چراهایپنج5Sمسئولیت، ارتباطات، موردبحثقرارگانهوساختارشکستکمطرحوماتریس ار،
گرفتهاست.

-گانهشاملتولیدبیشهایاتالفهشت،بهتشریحمولفهگانههایاتالفهشتزمینهدرفصلهفتمباعنوان

حمل انتظار، حرکتبیشازحد)تولیدمازاد(، موجودیاضافی، تشریفاتاداریغیرضروری، پردازشو ازحد،ونقل،
پرداختهشدهاست.گیریازکارکنانکمبودوکمبهره

عنوان بهاینموضوعاشارهمیکنترلکیفیتفصلهشتمبا توانندازکندکهچگونهحسابرسانداخلیمی،
گانهحسابرسیعملیاتی،بهمنظورارزیابیوبهبودموفقیتعملیاتاستفادهنمایند.ادامهاینفصلبههایهفتمولفه

گانهاختصاصیافتهواصولهفت01333وایزو3333مایناب،ایزومفاهیمکنترلکیفیت،ششسیگما،ششسیگ
تشریحشدهاست.3331مدیریتکیفیتایزو

عنوان فصلنهمبا الگویموضوعاتمستندسازیدر از استفاده به ضمنتعریفیافته، ،CCCER/5Cبه

یافته مستندسازی پنجمنظور عناصر ادامه در است. شده اشاره اها این وگانه اثر علت، شرایط، معیار، شامل لگو
اِتوسوپاتوسبراین،سهرویکردافزایشمتقاعدکنندگیتوصیههاتشریحشدهاست.عالوهتوصیه هاشامللوگوس،

موردبحثقرارگرفتهاست.

،بهتشریحنظارتمستمروتکاملچرخهآن،ضرورتاستفادهازحسابرسینظارتمستمرفصلدهمباعنوان

هایحسابرسیبهکمکرایانهپرداختهافزارهایکاربردینظیرزبانفرمانحسابرسیوشیوهمستمر،استفادهازنرم
 است.

،مدیریتتغییرونحوهتبدیلشدنحسابرسانداخلیبهعواملموثرمدیریتتغییردرفصلیازدهمباعنوان

ایرهبریتغییرجانیریتتغییرنظیرالگویهشتمرحلههایمدتغییرموردبحثقرارگرفتهاست.درادامه،روش
اقدامِیونیبازب،اجرای،زیرکرتلوینومدلبرنامهانجمادمجددورییخروجازانجماد،تغایکاتر،الگویسهمرحله

ست.ویلیامادواردزدمینگتشریحشدهاست.درنهایت،بهدالیلمقاومتافراددربرابرتغییراشارهشدها

،بعدازتعریفمدیریتپروژهوتوصیفپیامدهایمدلمحدودیتمدیریتپروژهدرفصلدوازدهمباعنوان

ریزی،اجرا،خاتمهونظارتپرداختهشدهگانهبرایمدیریتپروژه؛بهتشریحچرخهعمرپروژهشاملآغاز،برنامهسه
وریاطالعات،عللانتخابپروژه،معیارهایعملکردپروژههایفنااست.درادامه،رمزموفقیتودالیلشکستپروژه

بهبحثگذاشتهشدهاست.

پردازدودرآنمرور،اسنادمهم،اهدافمیوکارهایکسبحسابرسیوظایفوفعالیتفصلسیزدهم،به
مانکاری،خرید،هایرایجدرموضوعاتیچونمدیریتپروژه،انعقادقراردادوپیهایکلیدیوکنترلکلیدی،ریسک

قیمت مزایده، مدیریت، و امورانتخابفروشندگان حسابداری، انسانی، منابع دریافتمحصوالت)کیفیت(، گذاری،
 داری،فناوریاطالعات،تولیدوحسابرسیمدیریتبهبحثگذاشتهشدهاست.مالیوعملیاتخزانه

اختصاصگیرینتیجهفصلپانزدهمبهوگانهسیستمتولیدشرکتتویوتا41اصولفصلچهاردهمبه
یافتهاست.

-اینکتاب،سرشارازمباحثوموضوعاتگوناگونمرتبطباحسابرسیداخلیوحسابرسیعملیاتیاستوبه

روزنماید.بههمیندلیل،مطالعهتوانددرایندنیایسراسرتغییر،اطالعاتخوانندگانرادراینحوزه،بهخوبیمی
کنیم:رابهافرادزیرتوصیهمیاینکتاب

مدیران، کلیه کارشناسان اعضای فعالیتگروهو به حوزه این در دارند تمایل که افرادی و حسابرسی های
 بپردازند.
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 تریهستند.موسساتحسابرسیکهعالقمندبهداشتنسبدخدماتِکامل

 حسابرسانعملکردشاغلدردیوانمحاسباتکشور.

هایحسابرسیداخلیوریزی،اجراوارائهگزارشنواحدهایحسابرسیداخلیبهمنظوربرنامهمدیرانوکارکنا
 عملیاتی.

هایهاوسازمانریزیاجرایحسابرسیعملیاتیدرشرکتهایحسابرسیبهمنظوربرنامهروساواعضایکمیته
برون یا توسطواحدهایحسابرسیداخلیو خود اینخمتبوع تواناییارائهسپاریانجام دماتتوسطافرادیکه

هایحسابرسیداخلیهایالزمدرخصوصگزارشخدماتمذکوررادارندوهمچنینمطالعه،اقداموانجامپیگیری
 وعملیاتیارائهشده.

دانشجویاندوره ومدارسعالیایرانبهمنظورهایکارشناسیارشدحسابرسیدردانشگاهاساتیدمحترم، ها
 گیریازآندردرسحسابرسیعملیاتیوعملکرد.بهره

دانیمازمدیریتانتشاراتکیومرثکهبرایچاپوتوزیعمطلوباینکتابازهیچکوششیوظیفهخودمی
 فروگذارنکردند،تشکروقدردانیکنیم.

ولیکنخالیازکاستیوهایالزمتوسطمترجمانصورتگرفته،اگرچهدرترجمهکتاب،تماممساعیوتالش
اشتباهنخواهدبود.ازکلیهاساتید،اعضایمحترمحرفهحسابداریوحسابرسی،پژوهشگرانودیگرعزیزانکهکتاب

ایمیلتواننددرراستایارتقایکیفیتکتاب،نظرهایمفیدوسازندهخودراازطریقآدرساند،میرامطالعهکرده
m.ghavvasi@ut.ac.ir.اعالمنمایند


 الدین رحیمیان، وحید منتی و محمد غواصی کنارینظام
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 1 فصل


 رهنمودها و ها ویژگی تعاریف،

 کنی.نمونه عملی آن چیزی باش که ترویج می
را بدان  کنی و همان راهی را برو که دیگرانگونه زندگی کن که دیگران را بدان توصیه میهمان

کنی، خود در عمل )و نه فقط گفتار( به آن پایبند نمایی. آنچه را که به دیگران موعظه میتشویق می

 باش. با رفتار عملی، نمونه دیگران باش.
 «جان پترسن»

 مقدمه 

خدمات ارائه در داخلی نقشحسابرسی هرچند است. گذاشته سر پشت را شگرفی تحوالت داخلی، حسابرسی

مشاورهاطمینان بیبخشیو بهشیوهطرفانهبهسازمانایمستقلو درایکهموجببهبودعملیاتآنها؛ شود، ها

ارائهچنینخدماتیبهچندیندههبدونتغییرباقی اجرایآندرطولیافته،درستیتداومماندهاستو نحوه اما

زمان،دستخوشتغییرشدهاست.

زمانتأسیسانجمنح از سال هدف13۴1سابرسانداخلیدر تطبیقهویت، در حرفه با، خود، رویکرد و

هاوسایرمراکزعلمی،روییافتهاست.دانشگاههایمدیریتورفتارسازمانی،تکاملتغییراتصورتگرفتهدرحوزه

ایجادنمودهگذاریکردهونظریهدروسعصرصنعتیسرمایه هاییشدکهدریستماندکهموجبپیدایشسهاییرا

کار،وتقسیمشده،سطوحاختیاراتمتمایزوخطوطگزارشگری،قواعدشفافمراتبتعریفها؛تمرکزگرایی،سلسلهآن

مرسومبودند.

راستاهاهمهایآنباایننظریهحسابرسیداخلی،بااینرویکردتطبیقیافتوآنراپذیرفت.درنتیجه،روش

استانداردسازی سازمانشدند. و بود هنجار سخت، رهنمودهای آنگیرانهها، کارکرد و اجرا نحوه برای را هاای

گرفتهورویکردهایاستانداردرابرایحسابرسیسازینمودند.درنتیجه،حسابرسانداخلی،همینرویهراپیشپیاده

مندی،منجربهایجادراستاییوقاعدهموجوبرایهسازینمودند.اینجستها،پیادهکارانخوددرآنسازمانصاحب

ایهاگردید.درنهایت،حسابرسیداخلیبهشیوههایحسابرسیاستانداردورویهها،برنامهلیستایازچکمجموعه
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سلسله به یافتکه سازمانتکامل ساختار تفویضاختیاراتسفتمراتبو تمرکزگرایی، وها، قواعد نظم، وسخت،

تقسیمرویه ارزیابیهای بر استانداردسازی این با حسابرسی واحد سپس، بخشید. اعتبار استاندارد برایمدل کار

چک از استفاده با را کار توانستاین و نمود تأکید اثربخشیعملیاتی یا سازمان پرسشنامهلیستکنترل هایها،

تأییدنماید.وهرساله،ثباترویهراشدهوبررسیمستنداتمشابهانجامدادهتهیه

استانداردسازی،دادند،ریسکپنهانیوجودداشت.تأکیدبربرایکسانیکهبدینشیوهحسابرسیراانجاممی

سویحضوردرحرفهنداشتند.حسابرسانداخلیبانمود.متفکرانخالق،تمایلیبهخالقیتحسابرسانرامحدودمی

هاییجداکردندکهموردرسیدگیقرارخودراازواحدهایتجاریوبخشونیازقانونیبهاستقالل،استفادهازبهانه

آن حمایتداشتند. انتظار و بودند امتناعداده شده، ضعفشناسایی نقاط بهبود برای پیشنهاد ارائه از حتی ها

ادامهداشت.1323مشخصشدوتادهه1393ها،دردههورزیدند.اینریسکمی

کنندهخدماتآنان،بهکردند،اماواحدهایتجاریدریافتداخلیازاستقاللخودحفاظتمیاگرچهحسابرسان

اندازجدیداجتماعی،جغرافیاییومالی؛دائماًدرحالوچشموقفههایفناوری،رقابتبیشدن،پیشرفتدلیلجهانی

شرکت بودند. مدلتغییر از استفاده با دیگر بهها قادر دلیلحرکتتولیدهایاستاندارد، به فعالیتنبودند. ادامه

فعالیتبه تمام بر ناظر یکمدیر با خرید تدارکاتو صرفیکواحد وجود هایخرید،سویکشورهایمختلف،

هایمشتریغیرعملیبود.ازآنجاکهامروزهمشتریاندرسراسرپهنهگیتیوجوددارند،تأییدسریعومناسبِسفارش

وسیلهمدیرانارشدمحلیدرکشورهاییپذیرنیست.امروزهتصمیماتخریدوفروشبهیگرامکانتوسطمدیرفروشد

تأییدوایجادتعدیالتدرحسابگیردکهاینفعالیتصورتمی هایمشتری،دیگرهادرحالانجامشدنهستند.

نمیبه انجام شرکت مالی مدیر توسط شخصی و دستی صورت کار این به نیازی محلیشود. کارمندان نیست.

ریزیمنابعبنگاه،تفکیکوظایفتواننداینکاررابانظارتگروهمدیریتمحلیخودانجامدهند.سیستمبرنامهمی

الزمراایجادنمودوپردازشمعامالترابهافرادمجازمحدودکرد.

هایدرحالتغییر،بسیاریافتنباحوزهبسیاریازحسابرسانداخلی،اینتغییراترانادیدهگرفتندودرتطبیق

وکاراستاندارددرحالفعالیتاست.نتیجههایکسبمعتقدبودندکهجهانهنوزهمبامدلکندعملکردند؛زیرا

هایاستاندارداستفادهلیستها،نامربوطشدند.برخیازحسابرسانداخلی،بازهمازچکچهشد؟بسیاریازفعالیت

ه قواعدمدلمانپرسشنامهنمودند، دنبالهمانمستنداتبودندو به تکمیلکردند، وکارهایکسبهایقبلیرا

یمشتریتوسطهاسفارششده،مانندتأییدتمامهایمنسوخهابهپیرویازرویهسازینمودند.آناستانداردراپیاده

رکت،اصرارورزیدند.مدیرفروشوبررسیوامضایاعتباراتمشتریتوسطمدیرمالیش

اعضایهیئت داشت. حسابرسیداخلیاثربخشوجود به نیاز اندکیدرباره اهمیتوجودتضاد درباره مدیره

هایداخلیاعتقادطورکلی،مدیریتبهاهمیتوجودکنترلاتکا،توافقداشتند.بهمحیطکنترلیداخلیقویوقابل

هایمدیریتمدیرهوگروهکند.هیئتخلی،کمکمؤثریبهشرکتمیداشت،امامعتقدنبودکهواحدحسابرسیدا

طورنامناسبوغیرتدریجاعتمادخودنسبتبهواحدحسابرسیداخلیراازدستدادند،چراکهاینواحدبههابهآن

یرداشت.تأکیدشدهبودونیازبهتغیهامنسوخوکارسنتیتمرکزکردهبودکهبهنظرآنهایکسبمنعطفبرمدل

آنانبرایواحدتجاریدارای نظر به که حسابرسانبرچیزیشد بسیاریاز تمرکز به منجر رعایت، نادرستبر

اهمیتبودوتمرکزکمتریبرآنچهداشتندکهواقعاًبرایآنمهمبود.مدیریتازحسابرسانیناامیدشدکهازایجاد

سازمانیخواستارتعدیالتسریعوقانونیدرهایدرونوبروندندکهمحیطکرتغییرات،حتیدرزمانیخودداریمی

رویه و تجاری ازساختار برخی چرا که بودند متعجب بسیار مدیران از برخی روش، از فارغ بودند. آن های



 57 و رهنمودها ها ویژگی تعاریف،فصل اول: 

درنقطهاولیهخودقرارداشتند.ها،کماکانحسابرسی

حسابرسیداخلیازجنبهدرکناراینمسئله،مشکلدیگرینیزوجودداش وشیوهت. هایزیادیدرکنارها

هاییافتهبودوباتمرکزبرمعامالتحسابداریوفرآیندتهیهصورتحسابرسیمستقل)حسابدارانرسمی(تکامل

تکرد.اگرچهدرحسابرسیداخلی،تمرکزکارباجزئیاایاجرایحسابرسیمستقلراتکرارمیطورگستردهمالی،به

ترازحسابرسانمستقلبود،شدهتوسطحسابرسانداخلیبسیارپایینبیشتریهمراهبودوسطوحاهمیتاستفاده

رسید.فایدهبهنظرمیهایحسابداریتوسطحسابرسانداخلی،بیمواردی،بررسیوانجاممجددرویه حال،دربااین

کردکهمنتجبهالزحمهپرداختمیهایحسابداریحقیهزیراسازمانبهحسابرسانمستقلخودبرایحسابرسیرو

شد.هایمالیحسابرسیشده(میصورتشرکت)هایمالیانتشارگزارش

 اوایلدهه در است. کرده مسائلتغییر بسیاریاز آنزمانتاکنون، از روند1333اما حسابرسیداخلیبا ،

کرد.ظهورنظریهراستاترمیهاوذینفعانمربوطهمواقعیسازمانتحولیآغازشدکهآنرابابرآوردهکردننیازهای

ذینفعانوموضوعاتیدربارهراهبریشرکتی،کیفیتوزمانچرخه،عالوهبرکارحمایتیمستمرانجمنحسابرسان

تصویبو8331-8333هایتوجهیدرحرفهگردید.فروپاشیداتکامدرسالداخلی،منجربهایجادتغییراتقابل

موجبافزایشتقاضابرایحرفهشد.8338درسالیکسلآ قانونساربینز

رعایت، گزارشگری، عملیاتی، موضوعات میان بهتری تعادل به دستیابی حال در داخلی، حسابرسی امروزه

صرفومسائلراهبردیاست.حسابرسیداخلی،درحالحاضر،نگاهفراترینسبتبهتمرکزفناوریاطالعات،تقلب

بهروندهایبلندمدتسال)بریک داشتهو پیامدهایآتیفعالیتسالمالیجاری( و کند.هایفعلیتوجهمیتر

منظورموفقیتهایضروریبودهوبهتریازمهارتهمچنینحسابرسیداخلیدرحالشناساییمجموعهگسترده

به خود معرفی قابلدر مشاور عنوان مدیره هیئت به مهارتاعتماد دارای افراد با باید مدیریت کسبو وکارهای

وآشنابافناوریواردعملشود.ترهایارتباطیقویگسترده،مهارت

(ازتامسون8310اماهنوزیککاردیگرباقیماندهاستکهبایدانجامشود.گزارشوضعیتحسابرسیداخلی)

اکسلوس، میرویترز بیان حسابرسان اگرچه که وکند راهبردی مدیریتریسکسطوح ارزیابی به اقدام داخلی،

نمودهفعالیت نظارتی فعالیتهای بر همچنان را خود اصلی تأکید داخلی، حسابرسی واحدهای اکثر اما هایاند،

نظارتیمعطوفداشتهاطمینان براساسنظراتمشارکتبخشیو دلیلتغییراند. به نظرسنجیمزبور، کنندگاندر

ارزیابینقشحس از داخلیکه بهابرسان و گرفته نقاطقوتهایکمیسنتیفاصله سویارزیابیکیفیاهدافو

تفصیلبحثوها،بهسازمانحرکتکردهاست،منابعمتخصصکافیوجودندارد.دراینکتاب،درمورداینپویایی

تفادهخواهدشد.هایعملیاتیاثربخش،اسعنوانمبناییبرایاجرایحسابرسیازآنبه

نقش درکآن، تعریفو با رویهکتابرا بهو حالتکاملهایحسابرسیداخلینوین، دنیایدر کلیو طور

مبتنییکردروهایسازمانیونحوهپذیرشکنیم.مفهوموظهورریسکطورخاص،آغازمیحسابرسیعملیاتیبه

دهد.ها،اجازهحمایتبهترازاهدافسازمانرامیهبهآنکنیمکراازسویحسابرسانداخلیبررسیمیبرریسک

،مفهومیاستکهچندیندههوجودداشتهوهنوزهمبسیاریازحسابرسانداخلیدرحسابرسییکپارچه

هاییکپارچهمؤثروهایکلیدیحسابرسینظردارند.درخصوصمشخصهخصوصاعمالمؤثرآن،بایکدیگراختالف

هایعملیاتیمؤثر،بحثخواهدشد.آنبرایحسابرسیچراییضرورت

گزیده فصل، انتهای بیندر استانداردهای از حرفهای اجرای ارائهالمللی )استانداردها( داخلی حسابرسی ای

ترحسابرسیعملیاتیوهادرحوزهگستردهاماعالوهبرفهرستنمودنایناستانداردها،کاربردهایآن؛خواهدشد
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کنیم.هارابیانمیاجرایموفقآننحوه

 های حسابرسی عملیاتی تعریف و مشخصه 

ارزیابیآیندهمحور،روشمندومستقلاهدافسازمان.دراین»شدهاست:،بدینشکلتعریفحسابرسیعملیاتی

داده سیاستحسابرسی، شواهد، اصلی منابع اما شوند، گرفته کار به است ممکن نیز مالی های وهای عملیاتی

آننیزممکناستهایداخلیواثربخشیدستاوردهایمربوطبهاهدافسازمانیهستند.دراینحسابرسی،کنترل

«بررسیوموردارزیابیقرارگیرند.

هایعملیاتیآنبررسینحوهمدیریتسازمانورویه»حسابرسیعملیاتیرابهصورتوکار،فرهنگلغتکسب

توجهبهاثربخش کاراییآنبا درتحققاهدافمشخصیو واحدتجاری«شدهها براینمونه، تعریفنمودهاست.

عملیاتی بهبود باشد شده متقاعد آن مدیریتارشد که کند اجرا صورتی در را عملیاتی استحسابرسی ممکن

پذیربودهونیازمندشناساییهستند.امکان

بهمدتششسالدرحوزهبانکداریمشغولبهفعالیتالتحصیلیبعدازفارغنویسنده()نجانبیا ازدانشگاه،

ام.دراینمدت،یکیازوظایفمندرارتباطباواحدهایبازاریابیوفناوریاطالعاتبرایورودمحصولجدیدبوده

ابوارائهخدماتهابود.کارم،شاملمدیریتافتتاححسکارگیریوعملیاتآسانآنبهبازاروحصولاطمینانازبه

حساببود.انجاماینکار،مستلزماستفادهزیادازکاغذومستنداتهایوامازافتتاححسابتامرحلهتسویهبرنامه

بروپراسترسبود.کننده،زمانبودهاستکهاغلبخسته

هادرمراحلپروندههاوبایگانیکاغذیومشکالتمربوطبراییافتنشرکتبهدلیلرشد،حجمزیادپرونده

کردنمستندات ذخیره آن،مختلفپردازشو درستیاعتبار برایحصولاطمیناناز بررسیدستیهرپرونده و

منبه گرفت. مهندسیمجدد اجرایپروژه به تجدیدتصمیم و مهندسیمجدد عنوانشریکتجاریبرایپروژه

 پذیرفتم. را پیشنهاد خوشحالی با و دعوتشدم بود؛ساختار مستندسازیفرآیندهایموجود چندینماه نتیجه،

 تروبهترفرآیندهاوجودداشت.تر،ارزانکهطوفانفکریدرخصوصنحوهانجامسریعدرحالی

برگزاری و معمولخود میانکار تقسیمزمانکار منبا استخدامکردیمو خارجی، یکموسسهمشاوره ما

درموردطوفان مشاوران، مذاکره،مواردفکری،جلسهبا همکاری، برگزاریجلسات، فراوانیازقبیلمستندسازی،

سیستماعتبارسنجیشدیمکهمقدارزمانوومدیریتزمانرافراگرفتم.درانتها،ماموفقبهایجادترسیمنمودگر

باتصاویراسکنشدهبرایهایکاغذیراداد،ثبتهایوامراکاهشمیتعدادافرادموردنیازبرایپردازشدرخواست

تریدربارهتروصحیحهایسریعروزرسانیحفظایمنمستنداتوبررسیضامنوامجایگزینکردهوقادربهارائهبه

هایمربوطبودیم.فرآیندبرنامهواموپرداخت

یافت.بهمدتدووکاردرصنعتبیمه،اینتجربهافزایشعنوانتحلیلگرکسبقصدکاربهپسازترکبانکبه

اندازی،آزمونوبهآموزشهاراقبلازراهافزاررامستندنمودم،سیستموکاربرایمهندساننرمسال،الزاماتکسب

کارگاهمیکاربراننهاییکمک با اینکار وکارومشخصاتسیستم،هایآموزشیبرایتعریفالزاماتکسبکردم.

نقشه حاویتجزیهکشیواجرایطراحیفرآیند، نقشمن، براین، عالوه بود. همراه تهیهموادآموزشی، وتحلیلو

پیچیدگینگارشرویه اینتجربه، هایهایآزمونپذیرشمشتریبرایتأییدتمامالزاماتموجوددرطراحیبود.

ازیسیستممستندسازینویسانکامپیوتروافرادعملیاتی،تشکیلجلسات،طرحوعملیاتیسمصاحبهوکاربابرنامه



 52 و رهنمودها ها ویژگی تعاریف،فصل اول: 

هایداخلیدرسطوحمختلفترازماهیتکنترلوآموزشکاربرانرابهمنآموخت.همچنیندرکسبدرکعمیق

والزاماتگزارشگریبعدازانتشاربهمنکمککرد.هایسیستمطراحیسیستم،ارزیابیاهمیتجریان

المللیمربوطبود.منخواهانواحدهایتجاریبینوکارهاوسومینحرکتشغلیمنبیشتربهکاردرکسب

حرفهبهره تجربه از متنوعمندی شخصیتی پیشینه مهارتای، واحدو با درنتیجه، بودم. خود زبانی چند های

مدیرحسابرسیداخلیدرزمان دادم. حسابرسیداخلیتماسگرفتمودرخواستانجامیکمصاحبهاطالعاتیرا

تجزیهالتبسیاریپرسیدوبهنظرمیانجاممصاحبه،سؤا وتحلیلورسیدکهبهتجربهمندرحوزهمستندسازی،

مندشدهباشد.وکاربیشازمدرکتحصیلیمندرحوزهمالیعالقهبهبودفرآیندکسب

 اهمیتسؤاالت درباره مصاحبه، طول کسی»در «چه چیزی»، «چه زمانی»، «چه کجا»، » چگونه»و در«

فرآیندهایتخصوصفعال افرادشاغلدر هایپشتیبانافرادوفرآیندهاصحبتوسیستمهایاجراییدرفرآیندها،

جنبه از اهمیتپرسشکردیم. مورد زمانبحثدر واکنشمدیردر نحوه بود.«چرا»هایگفتگویبهیادماندنی،

«چهکسی»اگرچهسؤاالت «چهچیزی»، «چهزمانی»، «کجا»، اطال«چگونه»و عاتارزشمندیبرایتوصیفو،

می فراهم فرآیندها رفتار پرسشدرکنحوه اما می«چرا»کنند، ارائه ارزشمندتری اطالعات هدف، به زیرا کند؛

شود.شدهمربوطمیهایانجامفعالیت

هاوجودنشماریدرسازماطورمکرر،درطولسالیانمشاهدهکردهبودم،افرادبیدانستموبهتاآنجاکهمنمی

رویفعالیت که میداشتند کار تعریفنشده حتیآنهایدارایهدفنامشخصیا موارد، برخیاز در هاکردند.

هاهاهمچنانباایناستداللبهانجاماینفعالیتدادندکههیچهدفخاصینداشتند،اماآنهاییراانجاممیفعالیت

«.ایمهاینشیوهانجامدادهماهمیشهکارهاراب»دادندکهادامهمی

موفقیت و سودمند بسیار بهمصاحبه، من شد. منپیشنهاد به یکشغل روز، ظرفچند و بود سرعتآمیز

سرعتدرآمریکایالتیندرالمللیشرکتآغازنمودمکهبهایخودرادرتیمبینپیشنهادراپذیرفتموکارحرفه

شدم.حسابرسداخلیحالگسترشبود.منیک

بسیارخوشحالبودم.اقوام،دوستانوهمکارانمازتصمیمحرفه ایمناستقبالنمودندومنازاینحمایت،

فقدانآگاهیعمومیدربارهحسابرسیداخلیبهبااین نداشتم، آنچهکهانتظارآنرا عنوانیکحرفهونقشحال،

چنینییاجمالتیشبیهبهاینجمالتتآنانعباراتیاینطورخاص،بود.برخیازاولینکلماحسابرسانداخلیبه

بود:
 ،«آهان، پس قصد کار کردن در یک موسسه حسابداری را دارید؟»
 «کار کنید! یکامرخواهید برای سازمان امور مالیاتی ا دانستم که می نمی»
 «.کار اصلی شما در حوزه حسابداری است؟» 



تاآنزمان،افراددارایآگاهینسبیدرباره.طورکلیناشناختهبودبه،حسابرسیداخلی،1333تااواسطدهه

)هم رعایت حسابداری، با مرتبط را داخلی حسابرسی عموماً مالیاتحرفه، با مرتبط امور و قوانین( با راستایی

دانستند.می

 درحالیادگیریدرباره اگرچه، آگاهیعمومیوجودنداشتو حسابرسیداخلیدرموردحسابرسیداخلی،

دهند.اینفرصتدانستمکهحسابرسانداخلیچیزیبیشازکارحسابداری،رعایتومالیاتیانجاممیبودم،امامی

هابهمدیریتدرسطوحمختلفرایافتمتابهبهتریننحو،دربارهگسترشنقشحسابرسانداخلیونحوهکمکآن
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دادمکهانگیزیانجاممیهایهیجانطورکلیوفرصترهکارحسابرسانبهتوضیحدهم.منکارخودراباتوضیحدربا

اینحرفهبهمننشانداد.

اقدامچشمگیریانجامدادکهموجبافزایشآگاهیعمومیدرباره انجمنحسابرسانداخلیازهمانروزها،

همکارش،تقلببزرگدرشرکتنقشحسابرسیداخلیشد.اینتالشباکاربزرگسینتیاکوپر،کسیکهباکمک

ورلدکامراکشفکرد؛شرونواتکینز،کسیکهدرآگاهیدادنبهدیگراندرموردتخلفاتحسابداریدرگزارشگری

مالیانرونمؤثربود؛وکولینرولی،کسیکهسوءاستفادهازاطالعاتوناتوانیدراقدامصحیحدردایرهتحقیقات

ایدرکشفاینمسائلمؤثربودکهباهماندازههابه،بهبودیافتهبود.درحقیقت،کارآندولتمرکزیرامستندنمود

عنوانافشاگرانرادریافتکردند.به8338جایزهسال

یابیمکهبررسیتعریفحسابرسیداخلیارائهشدهتوسطانجمنتربهحسابرسیداخلی،درمیبانگاهیدقیق

مفیداست. تعریفحسابرسیداخلیحسابرسانداخلی، هدفبیان»طبقتعریفانجمنحسابرسانداخلی، کننده

«:ودامنهحسابرسیداخلیاستاساسی،ماهیت


بی و فعالیتمستقل مشاورهطرفاطمینانحسابرسیداخلی؛ برایبخشو ایاستکه

داخلیبهشود.حسابرسیافزودهوبهبودعملیاتسازمانطراحیواجرامیایجادارزش

ازطریقبرقراریرویکردمنظموسیستماتیکبرایارزیابیو سازماندرتحققاهداف،

کند.بهبوداثربخشیفرآیندهایمدیریتریسک،کنترلونظامراهبریکمکمی
 

انهحال،هنوزهمبرایبسیاریازافرادغیرحسابرسومتأسفشده،بااینهایقبلارائهگرچهاینتعریفازسالا

درستیدرکنشدهاست.ایندرکنادرست،دالیلمختلفیداردوتحتتأثیرشدیدبرخیازحسابرسانداخلینیزبه

بررسی صرفاً که است حسابرسانی دادهمیراث انجام مالی کههای است داخلی حسابرسان از دسته آن یا اند

هایحسابداریدارند.پیشینه

تریهایباارزشتوانندکمککندکهمیایارائهمیجایگاهحسابرسانرابهشیوهتعریف؛دیدگاهنوینازحرفهو

سازمان کنند.به ارائه مجموعه ها چالشتعریف، از فرصتای و میها ایجاد داخلی حسابرسان برای را کند.ها

فعالیت در که کسانیهستند داخلی، حسابرسان تکراریو روزمره، ایستا، مشارکتیهای مالی/حسابداریسازمان

توانندپردازندکهمیوکارمیها،فرآیندهاوابتکاراتکسبهایخالقانهبهبررسیبرنامهندارند،امادرعوضبهشیوه

ارزشمحسوسیبهسازمانبیافزایند.

تعریفدربرگیرندهچندواژهکلیدیبهشرحزیراست:

استقالل -4 به. داخلیدرنمودارسازمانیمربوطاست.حسابرسیداخلیبایدبهکمیتهجایگاهحسابرسیاساساً

مدیرهگزارشدهدتاتوصیهوحمایتالزمبرایانجاموظایفخودرادریافتحسابرسی)یامعادلآن(درهیئت

گریکند.گزارشهاراحسابرسیمیکند.عالوهبراین،حسابرسیداخلینبایدتحتکنترلکسانیباشدکهآن

و کمککرده بالقوه توانایی به کامل دستیابی در حسابرسداخلی به سازمان در مقام باالترین به مستقیم

جلبمی کسانیرا آنهمچنینتوجه جایگاه شناختو نفوذ، که میکند اصالحیدرها اقدام انجام به تواند

 شدهتوسطحسابرسانکمکنماید.هایشناساییخصوصهرگونهناهنجاری

طرفیبی -2 آن. توانایی و حسابرسان ذهنی چارچوب فرآیندهابه مستندات، آزمون در برنامهها بدونو ها

شود.تضادمنافع،ازایغیرازیافتنحقیقتوانتقالصحیحوفوریآن،مربوطمیجانبداری،مصالحه،انگیزه
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ایومراقبحفظتعادلروابطسالمحرفهطرفیاست.درنتیجه،حسابرسانداخلیبایدترینتهدیدهایبیبزرگ

 هانشود.ازحدباآناجتماعیباافراددرسازمانباشندتامنجربهنزدیکیبیش

بهتواناییحسابرساندرارائهاطمینانوبیانعباراتیدربارهوضعیتموضوعاتدرونسازمان.بخشیاطمینان -3

اینواژهاغلببهمربوطمی شود؛زیراحسابرسانداخلی،سالیاندرنظرگرفتهمیعایترعنوانمترادفشود.

هایرعایتبرتأییدانطباقوپیروییکحوزه،فرآیندیاسیستماند.حسابرسیمتمادیبررعایتمتمرکزبوده

سیاست برنامهخاصبا رویهها، اقداماتها، که دارد تأکید الزاماتی سایر یا قراردادها، مقررات، قوانین، آنها،

 کند.بخش،فرآیندیاسیستمراهدایتمی

کنند،زیرامتغیرهایبسیاریوجودداردکهدائماًحسابرسانداخلی،اطمینانمعقولونهمطلقارائهمی

شدهتوسطحسابرسانقطعیگونهقطعیتیدرزندگیوجودنداردوشواهدگردآوریوهیچکنندباهمرقابتمی

بیشتر آگاهیبهاینکهبااینمتقاعدکنندهاست.نیستو با اینبدانمعنینیستکهحسابرسانداخلی، حال،

رودکهصالحیتتوانندنتایجراتضمینکنند،کارخودراناقصانجامدهند.ازحسابرسانداخلی،انتظارمینمی

بخشیرافراهمبهترینحالتاطمینانایانجامدهندتاوشایستگیوآگاهیداشتهوکارخودرابامراقبتحرفه

طورصریحیاتلویحیسازمانی،قانونییاسایرمقرراتبهسازمانییابرونآورند.رعایت؛تحتتأثیرالزاماتدرون

قراردارد.

کارشرایطشرکتی،اجتماعیمسئولیتموضوعقبیلازموضوعاتازبرخیکهاستآنتلویحی،ازمنظور

اماگردند،نمیمدونقانونیالزامیاآیینصورتبهیارسمیطوربههمیشهتر؛پایینمحیطیزیستتأثیروانسانی

هستنداخالقیاستانداردهایرعایتخواستارروزافزونطوربهذینفعان گزارشگریارزشمطالعهحقیقت،در.

92کهکندمیبیان،«ویانگارنست»و«شرکتیشهروندبرایبوستندانشگاهمرکز»توسطشدهانجامپایداری

درپایداری،هایگزارش.کنندمیافشاراپایداریساالنه،طوربهبررسی،موردجهانیهایسازمان073ازدرصد

.استشدهجهان،سراسردربزرگهایسازمانبرحاکموکارکسبرویهبهشدنتبدیلحال

حصولبرایراهیعنوانبهها،گزارشنوعاینبهگذارانسرمایهوهاسازمانمیاندرروزافزونیعالقه

یریتوتعهدمدیفیتکیابیارزیبرایعنوانراهکاروبهیواجتماعمحیطیزیستتأثیراتمدیریتازاطمینان

راهبراجتماعیمحیطی،یستزی،بهموضوعاتاقتصاد طبقگزارشیو دلیادشده،وجوددارد. یاصلیلچهار

:شودیارائهمیرهاوجودداردکهبهشرحزتوسطسازمانیموضوعاتینگزارشچنییچرایبرا

 .اول.ارائهشفافیتبیشتربهذینفعان 

 .دوم.کسبمزیترقابتی 

 هایمدیریتریسک.سوم.بهبودتوانایی 

 .چهارم.واکنشبهفشارذینفعان 

ها،تصمیماتیاگروهتأثیرگذاریاتأثیرپذیربر/ازسیاستایپرکاربرداستکهبرایاشارهبههرفردواژهذینفعان -1

اجبار(متحملریسکبهناخواسته)رود.ذینفعانممکناستخواسته)داوطلبانه(یاکارمیواقداماتسازمانبه

ازآنجاکهرابطهقویومتقابلمیانسازمان هاومحیطیوجودداردکهدرآنشوندیادرمنافعسهیمگردند.

شود.ها،ایجادمیکنند،منافعمشترکووابستگیمتقابلیوجودداردکهبینهرسازمانوسایرگروهفعالیتمی

برایحصولاطمینانازوجودرفتارمنصفانهویکنواخت،تبعیتجهانیازوضعمقرراتاجتماعیمنتشرشده

هایرعایتهستند.جزواهدافکلیدیبررسی
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رگزارش پایداری میهای یاا )جی.آر.آی( جهانی گزارشگری ابتکار سازمان رهنمودهای با مطابق توان

بااین گرچهاینگزارشبهکارزیادینیازدارد، دهدکهمزایایحالنشانمیاستانداردهایدیگرمنتشرکرد.

براساسنظرنیمیازپاسخمالیواجتماعیبیشترازهزینه ان،گزارشگریدهندگهایآنهستند.درحقیقت،

هایپایداریکندکهرویههاراملزممیهامزیترقابتیبههمراهدارد،درنتیجهاینامر،شرکتپایداریبرایآن

رسانینمایند.خودراارزیابیکنندوراهبردهایخودرادراینخصوصاطالع

هانتظامعملکندتابهسازماناخودعنوانسازوکاریخودساختهوهایاجتماعیبایدبهگزارشمسئولیت

بین هنجارهای و اخالقی استانداردهای قوانین، رعایت بر دهد آناجازه رعایت از و نموده نظارت ها،المللی

ایناستکهگزارشمسئولیت انتظار نظرگرفتهاطمینانحاصلکنند. مالحظههایاجتماعیدر و ایازشده

تصمیم به عموم وجتوجه شرکتی سازمانگیری از باشد. داشته میود انتظار افرادها موضوع سه به که رود

وسود)اقتصاد(احترامبگذارند.شناسی(زیست)بوم)جامعه(،محیط

هاییچالشپژوهش،دهندگانپاسخنظربراساسخصوص،ایندربخشیاطمینانبامرتبطمسائلدلیلبه

گزارشهادادهبودنکاملوصحتها،دادهبودندسترسدربامرتبطمسائلشاملهاچالشاین.شدگزارشنیز

.شدند

هاییاستکهبهسازماندرومشارکتدرفعالیتمدیرهبهمعنایارائهمشاورهبهمدیریتوهیئت.ایمشاوره -5

کسب مسائل میحل کمک مشارکتوکار این برنامهکند. بهبود نحوه عملکرد، بررسی به فرآیها، وها، ندها

انعطافهایسازمانیفعالیت ایجاد نحوه وسریعو بهچالشپذیریبیشتر پاسخگوییبهتر و وکارهایکسبتر

هاشودکهحسابرسانداخلیگاهیاوقاترویآنایمربوطمیهایویژهپردازند.مشاوره،همچنینبهپروژهمی

دهددرذهنیتوشودکهنشانمیساننیزمربوطمیکنند.درنهایت،مشاورهبهروشانجامکارحسابرکارمی

به حسابرسان، شدهنقشسنتی بازنگری شرکت، بازرسان برعنوان مبتنی داخلی حسابرسی حرفه و است

جایایجادرعبووکار،جایگزینآنگردیدهاست.هدفاینرویکردنوین،بهوجودآوردناحترامبیشتربهکسب

 وحشتاست.

ظورارزشافزاییمنطراحیبه -6 خلق. برایسازمانخود، گروهیازحسابرسانداخلیبپرسیدکهآیا اگراز

بهنشانهموافقتباالمیاتفاقآرا،دستبه؟اندیاخیرارزشنموده ازغیرهایخودرا اگرهمینسوالرا برند.

خیممکناستاستداللکنندکهحسابرسانبپرسید،پاسخ،اغلببااشتیاقکمتریهمراهاست.درحقیقت،بر

دهند؛زیرامقررات،انجامآنکاریتوانندبدونکهنمیهستندایوهزینه«یضروربد»یکیحسابرسانداخل

مدیره،یاسایرسهامدارانخواستاروجودواحدحسابرسیداخلیهستند.یکیازاهدافاینکتاب،نشانهیئت

 ایمتقاعدکنندهاست.گونهافزایی(وانجامآن،بهشارزهدف)دادننحوهدستیابیبهاین

سازمان -7 عملیات بهبود به. را خود نقش حسابرسان، از بسیاری زیرا است؛ جالبی بسیار عنوانعبارت

فعالیتبررسی و تأییدصحتاقالم موضوعاتو حسابرسانبینند.هایمختلفدرونسازمانمیکننده آیا اما

 یکهدفعملیاتسازمانمیداخلیموجببهبود گسترده، شوند؟برخیمعتقدندکهاینیکموضوعنسبتاً

یافتنیتنهادستنیافتنیاست.منمعتقدمکهاینهدفنهویکهدفدستبرانگیزپیچیده،یکآرزویچالش

 رودکهآنراانجامدهند.است،بلکهازحسابرسانداخلینویننیزانتظارمی

موارد،یاند،امادربرخخودکردهیهابهسازمانیاریمثبتبسیهاکمکیان،سالیطیداخلحسابرسان

تبد بخشیلخود مشکالتشدهیبه برخاز ایاند. درونسازمانازیبروکراسیجادمشکالتشاملایناز در
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نظری،ارزیابیدرهاآنازبرخیکهباشدمیهاریسککاهشبرایهاکنترلازیانپابیفهرستپیشنهادطریق

باحسابرسیهایگروهازبرخی.هستندکوچکبازهمیافتن،تحققصورتدرحتیوهستندجزئیوخردبسیار

بهمنجرناچاربهکهکنندتهیهگزارشیتوانندمیدرنتیجهبیابند؛چیزیبایدکهکنندمیفعالیتذهنیتاین

شدخواهداضافیکنترلیهایرویهبرایهاپیشنهادیکسری کهکنیممیبررسیراهاییروشکتاب،ایندر.

بهخطاها،کاهشالبتهوسرعتاثربخشی،کارایی،ارتقایمنظوربهتوانندمیهاآنطریقازداخلی،حسابرسان

نمایندکمکعملیاتبهبود خواهندپیدابهتریآمادگیوکار،کسبهایریسکبررسیبرایکار،اینانجامبا.

.کرد

عنواندهندکهعموماًبهبسیاریازحسابرسان،کاریراانجاممیبهاهدافآن.یابیبهسازماندردستکمک -8

-هایدرونفرآیندهایابرنامههابهدنبالکنترلشدهاست.درحقیقت،آنهاشناختهحسابرسیمبتنیبرکنترل

طراحی(ونحوهاجرایموردانتظارآن،وجود)ازکنندتاهارابررسیمیهایموردرسیدگیهستندوسپسآن

هاکنندکهاینکنترلها،اغلبفراموشمیاطمینانحاصلکنند.اگرچهاینمسئلهموضوعمهمیاست،اماآن

ریسک به اینریسکرا اهدافکسبهایمربوطو به را توسطاینریسکها که ارتباطدهند تهدیدوکار ها

ه،نقطهشروعانجامهرکاریبرایحسابرسان،بایدشناساییاهدافتجاریمربوطباشد.طورخالصشوند.بهمی

بهشیوه را خود کار باید داشتناینموضوع، نظر در حسابرسانداخلیبا واکنشآنگاه با دهندکه ایانجام

کنند.راتهدیدمیهاییبهسازماندردستیابیبهایناهدافکمکنمایندکهاهدافسازمانمناسببهریسک

 توانندخلقارزشکردهواحتماالتتقریباًنامتناهیهستند.حسابرسانداخلیباتأکیدبرچنینموضوعاتی،می

راخود»:گفتمنبهحسابرسیمدیرانازیکیداخلی،حسابرسعنوانبهخودکاریهایسالاولیندر

دادمپاسخمن«کنی؟میادارهراآنچگونهواحد،اینموفقیتبرایحاال،.بگیرنظردرواحداینمدیرعنوانبه

احتمالبهبودبرایالزمهایمؤلفهبررسیدرراامکاریگروهومنکهکردخواهمتهیهحسابرسیبرنامهکه

کلماتچه.کندکمکهاآنبهمسیردربتوانندکهکنممیتهیهراهیهاینقشهونمودهراهنماییهاآنتوفیق

!ایخردمندانه

کاراجرایزماندرکهداردرویکردیبهاشارهعبارتاین.یستماتیکمنظموسیکردیساختنروفراهم -9

کهاستآمدهعملیهایتوصیهوعملیرهنمودهایاستانداردها،درفشردهطوربهرویکرداین.شودمیدنبال

ما،روش.کندمیارائهشدهانجامکارنتایجرسانیاطالعواجراریزی،برنامهنحوهمورددررازیادیرهنمودهای

عملیاتهایجنبههمهبررسیبرایچارچوبیعنوانبهراکافیپذیریانعطافوگیریجهتواستجامعتقریباً

 .کندمیفراهمسازمان

هاییگزارشنگارشووکارکسبیاییپویابیعنوانحسابرس،فراترازارزنقشمابه.اثربخشیبهبودوارزیابی -41

انجامراارزیابیماکهدهدمینشانشدهارائهتعریف.کندمیفهرستراشدهشناساییمشکالتصرفاًکهاست

کمکزیر،مواردطریقازمربوطمقاصدواهدافبهدستیابیبرایسازمانتواناییبهبودبهالبتهودهیممی

 :کنیممی

 هااشارهدارد.گیری،ارزیابیوواکنشبهریسکشناسایی،اندازه.بهمدیریتریسک 

 فعالیت.کنترل از آندسته به ریسکهاییاطالقمیاینمورد؛ که بهشود و کاهشداده هایمربوطرا

 کند.سازماندرجلوگیریازرویدادهایغیرمنتظرهکمکمی
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 هموضوعاتمربوطبهساختارسازمان،خطوطایاستک.راهبریشرکتی،موضوعگستردهفرآیندراهبری

وسازوکارهایپاداشراها،تخصیصمنابع،معیارهایپاسخگویی،نظموانضباطگزارشگری،گسترهکنترل

ثروتتمامدربرمی بهرفتاراخالقیمدیرانوسایرافرادمسئولایجادوحفاظتاز راهبریشرکتی، گیرد.

کندازآنجامواضعانجمنحسابرسانداخلیدرموردراهبریشرکتیبیانمیشود.بیانیهذینفعانمربوطمی

اطمینان مسئول داخلی حسابرسان کنترلکه ریسک، مدیریت مورد در راهبریبخشی فرآیندهای و

شوند.حسابرسان؛هایراهبریشرکتیاثربخششناختهمیعنوانیکیازستونکارانخودهستند،بهصاحب

بیارزیابیمست و فعالیتقل عملیاتی اثربخشی و ساختارهایراهبریشرکتی مناسببودن از هایطرفی

حسابرسانداخلیشتابراهبریخاصارائهمی مدافعبهبودهاییدهندهکنند. یا مشاوره، هاییبرایتغییر،

 هایراهبریشرکتیهستند.برایارتقایساختارورویه

شکلحسابرسان،ازبسیاریکهدریافتممشاور،ومدرسحسابرس،عنوانبهامتجربهواسطهبهمن

.نمودتوصیفبستنجمعوزدنتیکفرآیندعنوانبهراآنتوانمیکهدهندمیانجامراحسابرسیسنتی

محاسباتصحتتأییدمنظوربههاگزارشوهاکاربرگبههاستونوسطرهاافزودنآن،توصیفدیگرروش

استهاآنریاضی نوینداخلیحسابرسیحال،باایناست؛اهمیتحائزبودنکاملوصحتتأییدگرچه.

امااست،متعددیهایچالشدهندهنشاناش،پرهزینهبسیارماهیتدلیلبهاگرچهوبودهترپیچیدهبسیار

داخلیحسابرسانبهونمودهفراهمخالقانهوجدیدهایشیوهبهافزاییارزشبرایراشماریبیهایفرصت

.دهندبروزراخودهایتواناییتادهدمیاجازه

کارشناسیمدارکحتیها،آنازبسیاریوهستنددانشگاهیمدارکدارایاغلبداخلی،حسابرسان

خبرهحسابرسخبره،داخلیحسابرسرسمی،حسابدارنظیرایحرفهمدارکغالباًهاآن .دارندارشد

باشندمیداراراتقلبخبرهبازرسواطالعاتیهایسیستم اطالعاتحجموتجربهسالچنددارایهاآن.

هستندوکارکسبهایفعالیتبررسیبرایبسیار برایبسیاریهایفرصتداخلی،حسابرسانجدیدنقش.

.کندمیفراهمسازمانبهبودبرایتجربهودانشاینازبهینهاستفاده

بهراخودکارتوانندمیکهانددریافته،«تعریفهایبخشسایر»برتأکیدباداخلی،حسابرسان

نمایدایجادمدیریتبرایتریباارزشوترمثبتتجربهکهدهندارتقاوبخشیدهبهبودهاییشیوه برعالوه.

محدودقدیمیهایرویهبهراحسابرسانزیراکند؛میفراهمانگیزتریهیجانتجربهداخلیحسابرسیاین،

.داردهمراهبهخالقانههایشیوهبهوکارکسبهایریسکارزیابیبرایپذیریانعطافوآزادیبلکهنکرده

بسیارداخلی،حسابرسیوعملیاتیحسابرسیکهدریافتتوانمیتعریف،دومقایسهازپس

!یکدیگرندمشابه

 سایر اجزای تعریف 

جنبه بر افراد بسیاریاز بااینهایاگرچه دارند، رعایتحسابرسیداخلیتأکید اینتعریفبهحسابداریو حال،

کندکهتوسطحسابرسانچندانمورداستفادهقرارنگرفتهاست.بهبیاندیگر،هایدیگریازحرفهنیزاشارهمیجنبه

کندکهحسابرسانمیهایخاصیبحثکهبیشتردرموردپروژهاست«ایخدماتمشاوره»هاییازقبیلمنظور،واژه

کندکهدرواقعبهکاراشارهمی«بخشیاطمینان»کنند.اگرچهتعریفبههاکارمیداخلی،گاهیاوقات،بررویآن
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هایخاصدارد.همچنینای،اشارهبهچیزیفراترازپروژهسنتیرعایتاشارهدارد،امابهنظرمنخدماتمشاوره

دهند.رسانکارخودراانجاممیدربرگیرندهروشیاستکهحساب

نهمندریافته گرفتنمشاوره نظر در که بهام پروژهتنها بهعنوان بلکه حسابرسان،هایخاص، عنوانخصیصه

سویادامهحیاتاهداففعالیتمشاورهپیشخواهدگرفت.هایکاری،مسیریبهورویهیت،چارچوبفکریموقع

کهکنند،درحالیهایمحتاطانهتأکیدمینفرهورویههایتکحسابرسانداخلیبرمصاحبهمثال،بسیاریازعنوانبه

 به راهشما مشکالت، و مسائل شناسایی حقایق، کشف مباحثه، فکریحلمنظور طوفان اولویتهای بندیو

استکهدرآنحسابرس،کنید.مثالدیگر،نترسیدنازپیمایشمسیریهاباچندکارمندجلسهبرگزارمیجایگزین

هایمختلفیبهوشیوهها،ابزارهاچالشوکارنیست.دراینکتاب؛ایمسائلکسبقادربهآزمونوارزیابیعللریشه

صاحب بهبودتعاملبا تجزیهمنظور فعالیتوتحلیلعللریشهکارانحسابرسیو بینسایر ارائهایدر هایاساسی،

شوند.می

منظورهاییبهتنهابراهمیتبررسیفعالیتهانهاست.اینواژه«هایسازمانبهبودفعالیت»ف،جنبهدیگرتعری

ها،موانع،هاتأکیددارند،بلکهبهریسکگلوگاههایکنترلیطبقمستندسازیرویهحصولاطمینانازاجرایفعالیت

میهاکاریدوباره اشاره اختالالتعملکردینیز سایر و که کنند ریسک»پیامد انواع هاسایر حسابرسان« هستند.

بندیضعیف،ها(وطبقهداریحسابنگه)یدفتردارهایحسابداریومالی،ریسکطورنامتناسبیبرریسکداخلیبه

درحالیهایمالیسوءاستفاده دارند. دزدیتأکید سازمانو شکستبسیاریاز موفقیتیا بهکه بهها جایرقابت؛

وتأخیربستگیدارد.اهمیتمدیریتاینکاریهادرمدیریتریسکعدمکارایی،عدماثربخشی،دوبارهآنتوانایی

هایغیرانتفاعیسازمانهاوهایغیرانتفاعینیزمطرحاست،زیرابسیاریازمؤسساتدولتی،دانشگاهعواملدربخش

کهبرایرسیدنبهمأموریتواهدافخودهستنددرحالیهایروبهکاهشدرحالفعالیتایبابودجهطورفزایندهبه

کنند.نیزتالشمی

 درنتیجه، حسابرسی عملیاتی چیست؟ 

ارزیابیآینده هایوکارازمدیریتوفعالیتومبتنیبرکسبمحور،مستقل،سیستماتیکحسابرسیعملیاتی؛

کنترلمی اشخاصثالث، توسطمدیریتو هدفسازماناستکه ذینفعانشود. منفعترساندنبه آن، انجام از

اعتمادنمودهتادوگانگی وناهنجاریسازماناستکهبهحسابرسانداخلی، شناساییوبهها را کارگیریصحیحها

آمیزراتأییدنمایند.منابعوساختاربندیوفعالیتسازمانبهشیوهموفق

ستیابیبهاهدافسازمانیاست.اینهدفچیزیفراترهدفحسابرسیعملیاتی،بهبودسودآوریسازمانیود

بخشکنترلداخلیبهاهدافهایرضایتباشد؛زیرامدیریتتنهابااتکابرسیستمازبررسیمسائلکنترلداخلیمی

یویابد.درواقع،مدیریتبایداهدافخودراتعریفنموده،راهبردمناسبیتدویننماید،کارمندانکافخوددستنمی

طورکارآمدفعالیتکند.کارگیردوبهشایستهبه

هامسئولیتوفاداریبهباشد،زیراآنعالوهبراین،حسابرسیعملیاتیدربرگیرندهارزیابیعملکردمدیریتمی

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

طیفاینیافتهکهمنجربهایجادمحیطچالشتوجهیافزایشقابل برانگیزیبرایمدیرانوحسابرسانشدهاست.

باشد.وحفظشهرتخوبمیانتظاراتازگزارشگریمسئولیتاجتماعیتارفتاراخالقی،حفاظتازاطالعاتکلیدی
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ایناستکهحسابرسانداخل بااهمیتدیگرحسابرسیعملیاتی، بهجنبه اینموضوعکهیصرفاً جایتأیید

هایکیفیسازمانودهند،انواعمختلفجنبههایمصوبانجاممیهاورویهمشیکارمندانوظایفخودراطبقخط

میفعالیت انتظار داخلی؛ حسابرسان از نمایند. تأیید نیز را آن رویههای خصوصمستندسازی در که ازرود ها،

بودن،انعکاسبهترینروشاجرایکارباتوجهبهکاراییواثربخشی،محافظتدربرابرتغییراتروزرسانی،مربوطبه

آن جایگاه درک و میغیرمجاز کارمندان درنتیجه کنند. حاصل اطمینان کارمندان توسط زمانها در توانند

هامراجعهنمایند.شدنسؤاالت،بهآنمطرح

حسابرسی براین، ساختارسازمانیهایعملیاتیعالوه زیرا ممکناستبهساختارسازماننیزمربوطباشند؛

هایاندازد.درواقع،سازمانضعیف،یاجریاناطالعاتینادرستوکند،تالشبرایدستیابیبهاهدافرابهخطرمی

اثربخششدنوغیرساختاری،ناکارآمدی،چرخشباالیکارکنان،مشتریوفروشندهدارایساختارضعیفدچاربی

مشخصهمی این تمام فرسایشمؤلفهشوند. به منجر ضعیف؛ عملکرد شدههای موفقیت ازاست.های حسابرسی

تواندایننقاطضعفراشناساییکند.طرفانهدارد،میها،دیدگاهجدیدوبیآنجاییکهدرانجامبررسی

به عملیاتی، حسابرسی پایان، کدر و اثربخشی ارزیابی فعالیتمنظور برنامهارایی فرآیندها، واحدهایها، و ها

توجهبهدورهوکارطراحیسازمانیکسب حیطهکاریممکناستبا هایزمانیکاریپایانسالمالیشدهاست.

ودرکروندها،الگوها،وتحلیلمنظورشناسایی،تجزیهسنتیمتغیرباشد،زیرادستیابیبهایناهدافممکناستبه

زمانچنددورهزمانیباشند.وتحلیلهممتفرقهوسایرمنافعمثبتیامنفیمستلزمتجزیهمسائل

تعریفاینریسک زیرا برایحسابرسانداخلیاهمیتزیادیدارد، نیز نشانمیها، حسابرسانها دهدکهما

)برنامه8313طبقاستانداردهای 8133ریزی(، مسئولمدیریت)مدیریت8183)ماهیتکار(وخصوصاً ریسک(،

ریسکهستیم.

 حسابرسی مبتنی بر ریسک 

گسترده دیدگاه باید داخلی حسابرسان استکه معنی ریسکبدان بر مبتنی حسابرسی ازمشارکتدر ای

بهریسک ریسکهایسازمانیرا بهتعداداندکیازانواعمختلفریسککارگیرند. مالیتنها هایهایحسابداریو

هاشاملریسکتأخیر،اسراف،ناکارآمدی،خدماتضعیفبهمشتری،اند.سایرمثالازمانمحدودشدهپیشرویس

دهندههانشانهایسیستماست.اگرچهاینریسکوشکستهاچرخشباالیکارمندومشتری،کیفیتضعیفداده

هابرسودآوریکنندکهاینریسکانمیهابودهوکارمندانتحتتأثیرآن،بیهایکاریدربسیاریازسازمانمحیط

وگیریگذارند؛امابسیاریازحسابرسانقادربهشناسایی،اندازهوتواناییسازمانبرایدستیابیبهموفقیتتأثیرمی

هانیستند.ارزیابیکافیسازوکارهایموردنیازبرایکاهشاینریسک

ترهایمتنوعضعف،ماننداستخدامحسابرساندارایپیشینههایزیادیبرایاصالحاینها،تالشبرخیسازمان

داده حرفهانجام حسابرساندارایسوابقدانشگاهیو بسیاریاز با گذشته، دهه در دارندگاناند. مانند ایمتنوع

فاقدام.اگرچهاستخدامافرادشناسی،برخوردداشتهوزیستشناسیهایمهندسی،پرستاری،زمینمدارکوپیشینه

هاهاوذهنیتایازمهارتحالبهورودمجموعههایآموزشیرابههمراهدارد،بااینتجربهحسابرسی،برخیچالش

هایهایارزشمندینسبتبهسایرریسککند؛درنتیجهواحدسازمانیراغنینمودهودیدگاهبهسازمانکمکمی

مؤثربرسازمانارائهمی عالوهبراین، گسترشمیخودهایاستخدامیطورکهتالشهماننماید. محرکدهیمرا ،
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باعثحصولاطمینانمی و مزیترقابتیبرایحرفهفراهمنموده کههرحسابرسبهدستیابیبهتنوع، طورشود

 طورمجموع؛ازدانشوتخصصبرایانجاموظایفخودبرخوردارهستند.جداگانهوواحدهایحسابرسیداخلیبه

گیجاگرچهسنت بااینگرایانممکناستاینگسترهازسوابقحسابرسیرا اینموضوعباکنندهبدانند، حال،

 ارائه رهنمودهای داخلی، حسابرسان انجمن دارد. مطابقت داخلی حسابرسان انجمن توسط برشده ناظر نهاد

هزار123تأسیسشدهوبیشاز13۴1حسابرسانداخلیدرگسترهجهانیاست.انجمنحسابرسانداخلیدرسال

 در راهنمایی123عضو و دارد حرفهکشور اجرای استانداردهای قالب در داخلی حسابرسان برای الزم ایهای

 توصیه)یداخلحسابرسی اجراییاستانداردها(، رهنمودهای اجرایی، اینهای است. نموده منتشر مواضع بیانیه و

درخصوص رهنمودها انجامآنمستندات؛ نحوه ارائهکارهاییاستکهحسابرسانداخلیبایدانجامدهندو را ها

نماید.می

،قراردارد.حسابرسیمبتنیهاحسابرسیمبتنیبرکنترلدرمقابلحسابرسیمبتنیبرریسکمفهوم

بهبرکنترل ارزیابیکنترلهاییتعریفعنوانحسابرسیها کهبرشناساییو بدونتوجهکافیبه)یداخلهایشده

میارزشآن تأکید برایفرآیندها( کافیبهها توجه بدون حسابرسان زیرا دهد ممکناسترخ اینمسئله کند.

تفاوت تهیه قبل از کاری برنامه از فعلی، حسابرسی دامنه میهایجزئی استفاده فعالیتشده حتی یا هایکنند

هایهایموجودبدوندرککاملازریسکاصرفاًباتأکیدبرشناساییکنترلهارریزی،مصاحبهوسایربررسیبرنامه

کنند.کلیدیواهداففرآیندها،بررسیواجرامی

بررسی و مصاحبه حسابرسان؛ که زمانی میحتی انجام را خود بههای دانشدهند، از سوءگیرانه صورت

-کنند،استفادهمیکهبرایآزمونکردندرخواستمیحسابداریخودبرایهدایتسؤاالتموردنظرومستنداتی

زماناجرایحسابرسینمایند. دنبالمنابعیبرایکنترلسپسحسابرسدر به ریسک، هدفهایمبتنیبر با ها

)تأیید وجود و آن)یاثربخشطراحی( آناجرا( درواقع، است. کنترلها بدوندرککاملها تفکیکنسبی، با را ها

کنند.هایفرآیندیابرنامهموردبررسی،آزمونمیهابااهدافاصلیوریسکارتباطآن

درکاجرایحسابرسی تعاملبیشترباصاحبانفرآیندها، هایمبتنیبرریسک،مستلزمطوفانفکریبیشتر،

کسبعمیق سازمانتر سازوکاریبرایبررسیآسیبوکار پذیریو آینده حالو سناریوهایگذشته، و استکهها

شودکهبیشترینکارراکند.بهدلیلآنکهازحسابرسانداخلیدرخواستمیدستیابیبهاهدافسازمانراتهدیدمی

هارابررسیکنندزیراخودشانجزئیازآنهستند.حسابرسانتوانندکنترلهانمیباکمترینتالشانجامدهند،آن

هابرایدستیابیبهاهدافکلیدیضروریهستندیاخیروکهاینکنترلداخلینیازبهارزیابیاینموضوعدارند

هاییتأکیدکنندکهکلیدیهستند؟!بایدتنهابرآندستهازکنترل

سال در بزرگ،8310انجمنحسابرسانداخلی، عنوانیکیاز به عمومیدانشرا هایترینپیمایشپیکره

منتشرنمودجهانیدرگزارش یکیازگزارشهایمختلف، عنوان. عواملموفقیتدرجهاندرحال»هایمزبوربا

دهالزامبرایحسابرسیداخلی تأییدمی«تغییر: پیشرفتقابل، توجهیدرمرتبطکندکهحرفهحسابرسیداخلی،

کلکسب به استساختنخود داشته وکار و؛ که آنچه باارزشاستو ذینفعان، نظر از آنچه میان هنوز احداما

کنندگاندرنظرسنجیاکنونبیشازنیمیازمشارکتتوجهیوجوددارد.کند،شکافقابلحسابرسیداخلیارائهمی

هااست.راستابابرنامهراهبردیسازمانآنهاکاملبودهویااغلبهمهایآناذعاندارندکهفعالیت

اندازهدرصد(تقریباًبه73وکار)یراهبردیکسبهااندکهتأکیدآنانبرریسکمدیرانحسابرسیگزارشکرده

دهندهتغییرجهتمداومواساسیازرویکردسنتیتمرکزبردرصد(است.اینموضوعنشان78هایعملیاتی)ریسک
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سویبررسیاهدافاصلیسازماناست.هایحسابداری/مالیبهکنترل

می پیشنهاد داخلی حسابرسان به یادشده کهگزارش پیشکند را ذینفعان رویهنیازهای نمایند، هایبینی

ریسکآینده نمایندمدیریت ایجاد را کسبنگر اهداف از فناوریو ریسک و نموده حمایت راوکار نوظهور های

هایحسابرسیراارتقادهند.عالوهها،یافتهدادهوتحلیلشناسایی،نظارتوبررسیکنندوبااستفادهبیشترازتجزیه

هاهنوزدرتقالهستند.اینامربداندلیلاستکهمحیطدهدکهبسیاریازسازمانراین،گزارشمزبورنشانمیب

هاشوندوباتکاملدنیا،خصوصاًدنیایدادهاالجرامیها،دائماًدرحالتغییراست،مقرراتجدیددائماًالزمفعالیتآن

د.کننهایجدیدیبروزمیوفناوری،ریسک

 حسابرسی فراتر از الزامات حسابداری، مالی و قانونی 

حسابرسانداخلیبایدباتوجهبهتماماینمسائلپیشگفته،فراترازالزاماتسنتیحسابداری،مالیوقانونی

التحصیلرشتهحسابداریدانشگاهعملکنند.درگذشته،حسابرسانداخلیعمدتاًدارایتحصیالتحسابداریوفارغ

می استخدام مستقل حسابرسی مؤسسات توسط عموماً و حرفهبوده مدارک و اخذشدند رسمی حسابدار ای

ازدیدگاهالزاماتهادرحوزهحسابداریبودواکثرموضوعاتحسابرسیرانمودند.درنتیجه،تمرکزوتجربهآنمی

دیدند.حسابداریمی

لزاماتقانونیبود.دراینزمینه،حسابرسانباتالشبرایدرکراستاییبااهایتمرکزکلیدی،همسایرحوزه

صفرویک(راپذیرفتهبودند.)یدووجهقوانینومقرراتمؤثربربرنامهیافرآیند،درحسابرسیخودرویکردیتقریباً

یکروش بهآنگاه را میشناسیمؤثر آنکار آیا انجاممیبردند: آنکاریرا قانونها، پاسخمیدهندکه اگر گوید؟

بله» رضایت« آزمون نتایج باشد، پاسخ اگر بودند. خیر»بخش به« و شده مستند نتایج یافتهباشد، هایعنوان

بینیبرایحسابرسیبود.شد.درواقع،اینرویکردیکعنوانشکست/موفقیتبسیارقابلپیشحسابرسیگزارشمی

روشبه این گذشته، سالیان طول ردر میعنوان استفاده توسطحسابرسان استاندارد عملیاتی حتیویکرد و شد

کنند،امابایدامروزه،برخیحسابرسانبهدلیلتمرکزبرمقرراتوحسابرسیرعایتازرویکردمشابهیاستفادهمی

مراقببودکهباگسترشانتظارات،اینرویکردشکستخواهدخورد.

مدیر تجاریو رهبران گذشتزمان، شکستبا به رویهان، تصمیماتو از تجاریحاصل هایمدیریتیهای

هایزیراشارهدارد:کفایتدرحوزهضعیفاعترافنمودند.مدیریتضعیف،بهعدم

 .عملیات ناکارآمدیمدیریت اسراف، از عبارت مربوط موضوعات ارسالبرخی دیر که ملزوماتی ها،

رضایتکممشتریمی شوند، ظرفیتمحدود فرصتو قبالایجاد تقاضایمشتریانرشددر تغییر یا ها

 است.

 .انگیزهوشاملاینکهکارمندانتحتنظارتدراثرآموزشوارزیابیضعیف،گاهیاوقاتبیمنابعانسانی

 شدند.غیرمولدمی

 .نیازهایکسبسیستمفناوریاطالعات درکنادرستاز با طراحیهایکامپیوتریکه شدهوکار واند

 گردید.هایضعیفوسازوکارهایگزارشگریناکافی،میها،منتجبهکسبدادهاستفادهازاینسیستم

 .یابازاریابی زمانیکهمشتریانتمایلبهخاصبودندارند، خدماتدر محصوالتو بازاریابیگسترده

 اند.هفایده،زیرامخاطبانخودرابهطوراشتباهموردهدفقراردادهایبیکمپین



 42 و رهنمودها ها ویژگی تعاریف،فصل اول: 

 .اجتماعی مسئولیت مدیریتگزارشگری استثماری، شرایط کار، کودکان از عبارت موضوعات

 ودفعنامناسبپسمانداست.سوءاستفادهگرایانه

 محیطرویه و ایمنی سالمتی، شرایط و گرمایزیست.ها ضعیف، تهویه قبیل از مواردی شامل

هایومشخصهآالتاشیازموادشیمیایی،ماشینوخطراتکارگاهینازحد،سطوحسروصدایشدیدبیش

 باشد.کارگاهوسایرعوامل،می

هایبهبوددهندهنقشحسابرسانداخلیبرایعبورازحسابرسیرعایت،افزایشتقاضاهاییکیدیگرازمحرک

فعالیت و مشاوره برای مشاورهذینفعان مهای تعیین برای داخلی حسابرسان انجمن مباحث است. اینای اهیت

ومیزانتخصیصمنابعبرایاینهدفدراوایلهاتوسطحسابرسانداخلیها،انجام/عدمانجاماینفعالیتفعالیت

هایبسیاریتابهامروزادامهداشتهاست.آغازشد.اینمباحثبهشیوه1333دهه

نمیبه تالشبیهودهطورکلی، حسابرسیرعایت، مناتوانگفتکه یا برخیازایبوده ندارد. بههمراه فعیرا

بینیمنافعآنشاملبهبودفرآیند،کنترلبهترعملیات،قابلیتاتکایبیشتروحفاظتازاطالعات،فرآیندقابلپیش

باشد.ودارایثباتبیشتر،می

یکپارچگیبهترفناوریاطالعات عبارتاز کسب پیامداینکار، درکبیشترماهیتانتقادیبا مدیریتوکار،

کنترل بهواحدهایسازمانیو تأمینمالیبهتر و منابع تجزیههایفناوریاطالعات، کسب، بهبود وتحلیل،منظور

کسب تجدیدنظر و اطالعات امنیت و بروناستفاده ازوکارهای تعدادی با اطالعات فناوری واحد شده سپاری

د؛است.دارنهارابرعهدههاییکهبرخیازاینمسئولیتشرکت

به مشاوره بهرهقراردادهای مهارتمنظور مجموعه از داخلی،مندی حسابرسان تجربیات و میها شوند.اجرا

منحصربه توانایی فرصتحسابرسان، شناسایی برای کنترلی،فردی محیط کردن نابود بدون فرآیندها بهبود های

رودهادارند.ازحسابرسانداخلیانتظارمیهابرآنکوتعیینتأثیرگذاریریسارزیابینحوهاجرایمعامالتمربوط

هایبینباشندودارایمهارتای،مستقلوواقعبخشیومشاورههایاطمینانکهدرانجاموظایفخودشاملفعالیت

بامراقبت نمایند.سطوحباالیمهارتهایحرفهالزمبودهوکاررا فناوریایاجرا اطالعات،هایمالی،حسابداری،

هاموردنیازهستند.وکارمعموالًبرایانجاماینبررسیوتحلیلکسبوتجزیهمدیریت

ادغام فرآیند ظهور دهه در شرکتچندملیتی1373ها تولد و دهه تحصیل1323در اندازه، پیچیدگی، و

یراازطریقابزارهایمشتقهوسپاریشدهعملیاتشرکت،رایجشد؛زهاراافزایشداد.سهمبرونبسیاریازسازمان

وکارناهمگن(باکسبمرتبط)هایغیردهد.تصاحبشرکتهایمختلفواکنشنشانمیتوافقاتقراردادیبهریسک

پیشرفتوالزاماتقانونی،رایجبخشیجریاندرآمدهاوالزامدستیابیبهانتظاراتعملکردیروبهمنظورتنوعاصلیبه

زنجیرهتأمینیاحسابرسیخزانهبودهاست،،عنوانتدارکنسبتاًسادهکهآنچهکهدرگذشتهبهشد.نتیجهایناست

هایکامپیوتریچندگانهاست.ها،نرخارزها،قوانینوسیستمها،زبانامروزهتالشیبسیارپیچیدهشاملموقعیت

روبروهاییچالشبایفراترازحسابداریشناسروشکارگیریبابه،هاپویایینیباتوجهبهای،حسابرسانداخل

تکرارشونده،باشد.وکارهایکسبوشیوههاریسکباراستاکهاینرویکردهابایدهرچهبیشترهمهستند

 کنند ارزشی که حسابرسان فراهم می 

 داخلی حسابرسان بامتأسفانه که اندازه همان به دیهمواره باال گرفته نظر در ازشوند.نمیباشند، بسیاری
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هاخدماتبسیارشوندکهآندانندودرنتیجه،متوجهنمیعنوانمانعمیمدیرانوکارمندان،حسابرسانداخلیرابه

یسازمانطورمستقلوبرونکنند؛خواهدراستخدامسازمانباشندیاخواهبهکارانخودارائهمیباارزشیرابهصاحب

حسابرسیداخلیراارائهکنند.سپاری(،خدماتبرون)

هابامنابعمالیدریافتییابخشند.ازآنجاکهسازمانحسابرسانداخلیاستفادهمؤثروکارا،ازمنابعراارتقامی

داریمالیفعالیتکند.هاباایناصلپاسخگوییامانتکنند،ضروریاستکهسازمانتحتاختیارمالکانفعالیتمی

کند:داریرابهشرحزیرتعریفمیقانونیدانشکدهحقوقدانشگاهکورنل،مسئولیتامانتانجمناطالعات

داری،وظیفهقانونیبرایعملبهنفعسایراشخاصاست.افرادمسئولچنینوظیفهامانت

بهوظیفه امانتای، میعنوان خوانده میداران اطالق افرادی به مالکان، کهشوند. شوند

امانت آنداران قبال امانتدر هستند. پاسخگو مالکانها با رابطه از است ممکن داران

اینکه مگر همچنینآن.مالکانداشتهباشندازطرفایآگاهانهتیرضامنفعتینبرند، ها

 سایروظیفه و مالکان میان یا مالکان و خود میان منافع تضاد هرگونه از که دارند

یکنند.داران،خوددارکارانامانتصاحب

کارمندانباید زیرا برایتفکیکمسئولیتمناسبضروریاست، مالکان، برابر شناساییوظایفکارمنداندر

نفعذینفعاناصلیسازمان به اطمینانازهمواره طریقایجاد حسابرسانداخلیاز بدینمنظور، فعالیتکنند. ها

تدوینساختارهاییبرایاطمینانازه ایناهدافمتعریفاینوظایف، با ارائهپیشنهادهاییبهراستاییرفتارها، و

بهاینفرآیندهاکمکهیئت مدیرهومدیریتارشددرزمانبهخطرافتادنموفقیتاینتمهیداتبراثراختالفات،

کنند.می

رادریافتهایخودگذاریطورکلی،حسابرسانداخلیازطریقایجاداطمینانازاینکهمالکانبازدهسرمایهبه

میکنندمی مرسوم و عمومی منابع ایجاد به منجر هستند، قانون با مطابق سودها، ابزارهایکسباین شوند.و

حال،حسابرسانداخلیبهفرآیندکسباطمینانازاینکهمنافعکلیهذینفعانمربوطبرآوردهشدهاست،کمکبااین

بندیشوند.اصلی/اقتصادیوذینفعانثانویه/غیراقتصادی،تقسیمعنوانذینفعانتوانندبهکنند.ذینفعانمیمی

پولیبینآن معامله وجود بازار، ذینفعاناقتصادییا آنمشخصه شرکتمشارکتهاست. معامالتیبا در ها

،سازد.درنتیجه،کارمندانکنندکههدفاولیهشرکتدرخصوصتأمینکاالوخدماتبرایجامعهرابرآوردهمیمی

عنوانذینفعاناصلینیزهاهمچنینبهکنندگانجزوذینفعاناقتصادیهستند.آنوتأمینمشتریان،اعتباردهندگان

(.1-1هایسازمانحیاتیهستند)شکلشوندزیرابرایوجودوفعالیتشناختهمی



 35 و رهنمودها ها ویژگی تعاریف،فصل اول: 

 
ذینفعاناصلی)اقتصادی(-4-4شکل

دهدکهسایرافرادوتعامالتثانویه،زمانیرخمیبادیگراناست.وکارفراترازروابطاصلیسازمانروابطکسب

ذینفعانغیراقتصادی،غیربازاری،یاثانویه؛همانافراد،هانسبتبهفعالیتگروه هایسازمان،دارایمنافعهستند.

دامابرتصمیماتوهاییهستندکهاگرچهدرمعامالتاقتصادیمستقیمباشرکتمشارکتندارنهایاسازمانگروه

ها،ها،عمومجامعه،دولتپذیرند.اینذینفعانعبارتازانجمنگذارندیاازآنتأثیرمیهایاصلیآنتأثیرمیفعالیت

بهنمایشدرآمدهاست.8-1وکارهستندکهبهشرحشکلهایحامیکسبوگروههایفعالاجتماعی،رسانهگروه

هاست.عالوهبرینوشغلحسابرسی،شناساییذینفعانمربوطودرکمنافعآنهایمهممدیریتنوازجنبه

نامیدهوتحلیلذینفعانتجزیههابرایحمایتازاینمنافعنیزحائزاهمیتاست.اینفرآینداین،درکقدرتآن

کند:شودکهسهسؤالکلیدیبهشرحزیررامطرحمیمی

 ذینفعانمربوطچهکسانیهستند؟ -1

 منافعاینذینفعانچیست؟ -8

 قدرتهریکازذینفعانچقدراست؟ -0

 
 ذینفعانثانویه)غیراقتصادی(-2-4شکل
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گروه یا افراد ذینفعان، از منظور خطازآنجاکه تصمیمات، بر عملیاتسازمانتأثیرهامشیهاییهستندکه و

ازآنتأثیرمیمی شناساییاینافرادومستندسگذارندیا اگرذینفعانازیمنافعآنپذیرند؛ حائزاهمیتاست. ها

بتواننددستیابیبهاهدافراتسهیلکنندیاتصمیماتیدرموردمنابعاتخاذکنند،ضروریاستکهحسابرسان،نقش

هارادرککنند.ازآنجاکهذینفعانمختلفممکناستمیزانواشکالمختلفیازقدرتراداشتهباشند،وتأثیرآن

حائزنچگونگیتأثیرگذاریآنتعیی نیز مولدبودنچنینروابطی، مثبتو حصولاطمینانسازماناز نحوه و ها

اهمیتاست.قدرتذینفعان،بهمعنایتواناییاستفادهازمنابعبرایوقوعیکرویدادیاتضمینیکخروجیمطلوب

به قدرتذینفعانمیاست. قدرتقانونیاقتصادیقدرتدهی،قدرترأیعنوانقدرتسیاسی،تواندبهطورکلی، و

تواندمانعدستیابیبهاهدافراهبردی،عملیاتی،ایازاینارتباطاتمیبندیشود.مدیریتنادرستهرجنبهطبقه

مراجعهنمایید(.8-1وجدول1-1بهجدولگردد)رعایتوگزارشگری

برسیداخلینویناست،زیرادرکیازمنافعاحزابمختلفهایمهمحساوتحلیلذینفعان،ازجنبهانجامتجزیه

برنامهدرخروجی طورهابهدهد.سازمانهایآنوفرآیندهایمربوطبهحسابرسانارائهمیهاوپیامدهایسازمان،

انتظاراتاینگروهایدرمعرضاختالففزاینده دارندزیرا قرار پیشنظرها آناندبینینکردههایمختلفرا رایا ها

ریزی،واکنشمؤثربهذینفعانتواننددرشناسایی،برنامهاند.ازآنجاکهحسابرسانداخلیمیدرستیمدیریتننمودهبه

اختالالت با احتماالً و خواهدشد واکنشمنفیکمتریمواجه با سازمان مدیریتکمککنند، به ثانویه اصلیو

ریزیحسابرسی،بایدذینفعانداخلیو،برنامهریزاندرطولمرحلهبرنامهکمتریفعالیتخواهدکرد.عالوهبراین

اطمینانیابندکه شناساییکنندتا همانآنهایورودیخارجیرا نگرانیها، وبرنامهاهداف، هایحوزهیبراهاها

 افزودهخواهدشد.ترودارایارزشهایاثربخشاینامرمنجربهبررسی.باشدمیموردحسابرسی

وقدرتذینفعاناصلی،ماهیتمنافع-4-4جدول

قدرتمنافعذینفع

کارمندان



 حفظاستخدامپایدار

 دریافتحقوقمنصفانه

 کاردرمحیطامنوراحت

 زنیقدرتچانه

 اقداماتکاری،اعتصابودعاویحقوقی

 عمومیمسائل

کنندگانتأمین
 دریافتسفارشاتمنظمکاالیاخدمات

 هاموقعبهآنپرداختبه

 هاخودداریازارائهسفارش

 تأمینرقبا

مشتریان
 دریافتارزشوکیفیتبابتپولپرداختی

 اعتماددریافتمحصوالتایمنوقابل

 خریدازرقبا

 تحریم

 خودداریازپرداخت 

اعتباردهندگان
 هابازپرداختوامدریافت

 وفرعبدهیوصولاصل

 هایعندالمطالبهوام

 استتتفادهازاختیتتاراتقتتانونیبتترایتملتتک

 هادارایی

گذارانسرمایه

 بختتتشبتتترایدریافتتتتبتتتازدهرضتتتایت

هاگذاریسرمایه

 تحققبازدهازطریقافزایشارزش

 اعمالحقرأی

 هایشرکتتواناییبازرسیمدارکوگزارش


