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مقاله

حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی، ابزار راهبری شرکتی اثربخش:
 رویکرد نظری
ترجمه و تلخیص: مسعود محمدپور
                           شاهرخ شهرابي

مقدمه
در محیط اقتصاد جهانی، حسابرسی داخلی ابزار بااهمیتی برای مدیریت اثربخش منابع 
هر کسب وکار تجاری است )Karagiorgos et al., 2009(. هم زمان، راهبری شرکتی در 
سال های  اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. به دلیل نابسامانی و نا به هنجاری های 
مالی آغاز سده ی بیست و یکم، ارائه ی سازوکاری مناسب برای راهبری سازمان ها به گونه ای 
که هم منافع آن  ها و هم منافع ذی نفعان حفظ شود، مورد توجه نهادهای حرفه ای و دولتی 
قرار گرفته اســت. تفاوت ماهیت قراردادهای نظارت بیرونی )مانند حسابرسی مستقل( با 
سازوکار نظارت مستمر درونی )مانند حسابرسی داخلی( و عدم توجه کافی و رعایت اخالق 
حرفه ای باعث شــده اســت تا صاحب نظران به تالش برای ارائه ی راهکارهایی بپردازند که 
نوعی خودکنترلی را بر ســازمان ها حاکم کند. حسابرســي داخلي به بررســي فرآیندهاي 

ســازمان مي پردازد، در حالي که حسابرسي مستقل ناظر بر بررسي و ارزیابي نتایج حاصل 
از این فرآیندها اســت. در این راســتا، توجه به نحوه ی مدیریت و تعامل عوامل درونی و 
بیرونی باعث شــده است تا تقاضای فزآینده ای برای به دســت آوردن اطمینان از درستی 
راهبری و برقراری کنترل های داخلی ســازمان به وجود آید. راهبری مناســب و اســتقرار 
کنترل های داخلی کافی باعث می شود تا هم مدیریت وظیفه ی پاسخ گویی خود را به خوبی 
ایفــا کند و هم عملکرد ســازمان از همه ی جنبه های کمی و کیفی بهبــود یابد. در این 
مقاله، ابتدا سیر تکاملی چارچوب نظری راهبری شرکتی بررسی می شـــــــود. سپس، با 
رویکردی تاریخی، شکل گیری چارچوب مفهومي حســــــابرسي داخلي بررسی می شود 
و سرانجـــــام اثر حســــابرسی داخلــی بر بهبود راهـــبری شــــرکتی در بوته ی نقد 

قـــرار می گــــیرد. 

سیر تکاملی چارچوب نظری راهبری شرکتی
از هنگامی که مفهوم راهبری شــرکتی هم گام با دوران شرکت  داری مدرن مطرح شد 
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)کیم و نافسینگر، 2007(، توجه های زیادی را در سرتاسر 
دو دهــه ی اخیر به خود جلب کرده اســت. در این دوره، 
مسائل راهبری شرکتی نه تنها در ادبیات دانشگاهی، بلکه 
در گفت وگوها و مناظره های سیاســی نیز اهمیت بسیاری 
پیدا کــرد. اقبال عمومی به موضوع راهبری شــرکتی در 
نتیجــه ی درک تاثیر نحــوه ی راهبری واحــد تجاری بر 
عملکرد اقتصادی و توانایی بلندمدت آن برای تامین منابع 
.)2009 ,Mordelet( مالی با هزینه ی کمتر افزایش یافت
جیــل ســالومون )2010( در کتاب خود، بــا عنوان 
"راهبری شــرکتی و پاســخ گویی" می گوید، تا کنون هیچ 
تعریــف یکتایی از مفهوم راهبری شــرکتی مــورد توافق 
همگان قرار نگرفته اســت. ولی، ایــن تریکر )1984( بود 
که یکی از نخســتین تعاریف راهبری شرکتی را ارائه کرد. 
مطابق تعریــف وی "... نقش راهبری شــرکتی به خودی 
خود هدایت کســب وکار واحد تجاری نیست؛ ولی نظارت 
و کنترلــی یکپارچه بر عملیــات اجرایی ســازمان برای 
به دســت آوردن اطمینان از رعایت حــدود قانونی و ایفای 
مسئولیت پاسخ گویی نســبت به همه ی ذی نفعان و فرای 

مرزهای سازمانی ایجاد می کند".
طیف گسترده ای از رویکردهای راهبری شرکتی توسط 
کشــورها و واحدهای تجاری به کار گرفته می شود. ایجاد 
یک سازوکار راهبری شرکتی باکیفیت امکان دستیابی به 
منابع کم هزینه در بازار ســرمایه را تســهیل می کند. این 
خود به معنی افزایش منابع نقدی واحد تجاری اســت. در 
این مفهوم، راهبری شرکتی به عنوان مجموعه ی عملیات 
و کنترل های ســازمان )فاما و جنسن، 1994( یا به مثابه 
اصول نظام ســاختاریافته ی سرتاســری سازمان )کارگروه 
دي، 1994( تعریف می شــود که ناظر بر نحوه ی عملیات، 

ساختاربندی، مدیریت، و کنترل های داخلی است.
جــان و ســن بت )1998( پیشــنهاد کردنــد تعریف 
جامع تری از راهبری شــرکتی ارائه شود که در آن راهبری 
شــرکتی به مثابه "ســازوکاری برای کنترل واحد تجاری 
و مدیریــت" آن برای حفاظــت از منافع ذی نفعان در نظر 
گرفته شود. منظور آنان از ذی نفعان تنها سهام داران نبود، 
بلکه اعتباردهندگان و حتــی ذی نفعان غیرمالی هم چون 
کارکنان، تامین کنندگان کاال و خدمات، مشتریان و دیگر 
ذی نفعان را هم شامل می شــد. هارت )1995( می گوید، 
مســائل راهبری شــرکتی در واحدهای تجــاری به وجود 
می آیند که دو شــرایط را تجربه می کنند: )1(. "مسئله ی 
نمایندگی" یا تضاد منافع بین افراد سازمان )مانند مالکان، 
مدیران، کارکنان، و مشتریان( وجود دارد؛ و )2(. "هزینه ی 
مبادالت" شــرکت به گونه ای است که مسائل نمایندگی با 
عقد یک قرارداد )به  طور مثال، قراردادهای نظارتی به مانند 

حسابرسی مستقل( حل شدنی نیست.
از چشم اندازی دیگر، راهبری شرکتی به مثابه سازوکار 
و فرآیند تعامل هیات مدیره، ســهام داران، مدیران ارشد، و 

دیگر ذی نفعان اســت که قوانینی بــرای فرآیند نظارت بر 
سازمان برای به دســت آوردن اطمینان از حرکت در مسیر 
راهبــردی خود و ایفای مســئولیت پاســخ گویی و بهبود 
عملکرد به دســت می دهد )دانلوپ، 1998؛ اســتمبرگ، 

.)1998
به طور مشــابه، کوهــن و هانو )2000( از چشــم انداز 
هیات نظارت عمومی اســتفاده می کنند و راهبری شرکتی 
را به عنــوان "فعالیت های نظارتی که توســط هیات مدیره 
و کارگــروه حسابرســی برای به دســت آوردن اطمینان از 
یکپارچگی گزارشگری مالی انجام می شود" تعریف کردند. 
ایــن نگاه به مســئله ی راهبــری بر "محیــط کنترلی" و 

"فعالیت های کنترلی" تمرکز دارد.
رو )2004( راهبری شــرکتی را به عنــوان ارتباط بین 
هیــات مدیره ی واحد تجاری، مدیران ارشــد، و ذی نفعان 
تعریــف کرده اســت. مطابق نظر وی، نهادهــای راهبری 
شــرکتی ســازوکارهایی را دنبال می کنند که مطابق آن 
اقتدار و قدرت تصمیم گیری به ســه حوزه )هیات مدیره، 
مدیران ارشــد، و ذی نفعان( تخصیص داده می شــود؛ که 
بر اثر این تقســیم بندی، تصمیم های گرفته شده در سطح 
کالن ســازمان تعدیل و کنترل می شــود. ایــن تعریف از 
راهبری شــرکتی ایده ی تطابق اهداف، انگیزه ها، نظارت، 
 ,Staciokas & Rupsys( و کنتــرل را مطرح می کنــد

.)2005
در هر صورت، یکی از بهترین تعاریف از مفهوم راهبری 
شرکتی توسط سازمان همکاری  اقتصادی و توسعه )2004( 
ارائه شد. این ســازمان راهبری شرکتی را این گونه تعریف 
می کند: "راهبری شــرکتی سامانه ای است که به واسطه ی 
آن شرکت های تجاری )یا نهادهای غیرانتفاعی( در سطوح 
ارشد به منظور دســتیابی به اهداف  مالی و عملکردی شان 
هدایت و کنترل می شوند، ولی همچنان پاسخ گو، یکپارچه، 

و مسئولیت پذیر باقی می مانند".
پس، می توان نتیجــه گرفت قواعد راهبری شــرکتی 
تالشی اســت از سوی نهادهای دولتی برای به دست آوردن 
اطمینان از این موضوع که واحد تجاری در راستای اهداف 
تعیین شــده ی خود حرکت می کند و از منافع مالکان آن 

حفاظت می شود. 

شــکل گیری چارچوب مفهومي حسابرسي داخلي: 
بررسی تاریخی

تقاضا برای حسابرسی، چه مستقل و چه داخلی، از نیاز 
به ابزاری برای تایید مستقالنه و بی طرفانه ی نبود کژنمایی 
)تحریف( در اطالعات، اســتفاده نادرســت از دارایی ها، و 
تقلب در ســازمان های تجاری و نهادهای غیرانتفاعی بوده 
اســت. ریشــه ی حسابرســی به معنای عام آن از ریچارد 
براون، مورخ حســابداری در کتاب برجســته ی "فلسفه ی 
حسابرسی" تالیف ماتز و شــرف )1961( این چنین نقل 

شده است: "منشا حسابرسی به ندرت به کنترل حسابداری 
برمی گــردد ... با این وجود، در جوامع پیشــرفته، ضرورت 
تایید درســتی انجام کار دیگران توســط فردی متخصص 
و سودمندی آن برای ســنجش کاری که باید به-درستی 

صورت پذیرد، آشکار شده است".
حسابرسی داخلی در آغاز به عنوان یک فعالیتی دفتری 

و تک نفره برای تایید مســتقل صورت حســاب ها پیش از 
پرداخت انجام می شده است )بویتن و کل، 1996(. در اصل 
این وظیفه ی محدود، بنیان حسابرســی داخلی را تشکیل 
می دهد )Karagiorgos et al., 2009(. در ســال های 
آغازین دهه ی 1900، تاکید حسابرســی از کشــف تقلب 
به تامیــن نیارهای گوناگون اطالعاتی اســتفاده کنندگان 
صورت های مالی تغییر یافــت )گاي و همکاران، 1996(. 
پس از نگاهی دیگر، حسابرســی داخلی محصول توسعه  ی 
نوین جامعه و اقتصاد اســت. با ایجاد تغییرهای گســترده 
در اروپا به واســطه ی انقالب صنعتی در ســده ی هجدهم 
شرکت های سهامی و گروه های انحصارگر بسیار بزرگی پا به 
عرصه ی کسب وکار گذاشتند. در این زمان، با بهبود بهره وری 
و رشد پر ســرعت فن آوری، و به وجود آمدن ابرسازمان ها 
با الیه های مدیریتی بســیار، مدیریت ارشد قادر به اداره ی 
مستقیم فعالیت های سازمان نبود )آسیوپولوس، 1980( و 
ضرورت ایجاد ابزارهای جانبی برای کمک به مدیریت برای 

انجام وظایف خود آشکار شد.
دهه ی 1940، دوران طالیی رشــد حسابرسی داخلی 
بود. طی آن، نظریه ی حسابرسی داخلی به صورت بسامان 
شکل گرفت و انجمن های حسابرسان داخلی نیز راه اندازی 

شدند )دیتن هوفر، 2001(. 
به طور تاریخي، حسابرســي داخلي یک عمل نظارتي و 
بازرسِي ناخوشایند )مورگان، 1979( پنداشته می شود که 
قسمتي ضروري از اجزاي کنترلي براي دست یابي به اهداف 
کالن ســازمان اســت. در هر صورت، انجمن حسابرسان 

راهبری شرکتی سامانه ای است که 
به واسطه ی آن شرکت های تجاری 

)یا نهادهای غیرانتفاعی( در سطوح 
ارشد به منظور دستیابی به اهداف  

مالی و عملکردی شان هدایت و کنترل 
می شوند، ولی همچنان پاسخ گو، 
یکپارچه، و مسئولیت پذیر باقی 

می مانند.
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داخلــي )1991(، تی لِر و گلنز )1991(، و ُکنرات )1996( 
حسابرسي داخلي را عمل ارزیابي مستقلي تعریف کرده  اند 
که برای آزمون و ارزیابي فعالیت های ســازمان و به عنوان 

خدمتي براي آن انجام می شود.
در بحث هــاي گوناگــون دربــاره ي مفاهیــم نظري 
حسابرســي داخلي، کارگروه ســازمان های پشتیبان مالی  
کمیســیون تردوی )1992( نیز تعریفی از این مفهوم ارائه 
کرد. طبق این بیانیه ، حسابرســي داخلي عبارت اســت از 
"مجموعــه رویه هایي کــه اقدام های کنترلــی پایه اي را 
براي ســنجش اعتبار امور مالي یک کســب وکار به دست 
می دهد". این بیانیه حسابرسی داخلی و چارچوب مفهومی 
کنترل های داخلــی را تعریف کرده اســت. تفاوت بزرگ 
ایــن بیانیه با دیگــر دیدگاه ها ارائــه ی معیارهای ارزیابی 
کنترل های داخلی برای مدیریت یک واحد تجاری اســت 

)ُکلبرت وآلدریج، 1994(.
اما گام مهم بعدی ارائه ی تعریفی نوین از حسابرســی 
داخلی توســط انجمن حسابرسان داخلی )در 1999( بود 
که به روشــنی می گوید: "فعالیت حسابرســی داخلی باید 
در زمینه ی ارزیابی و همکاری در راستای بهبود مدیریت، 
راهبری، ریســک، و کنترل واحد تجاری باشــد". تعریف 
جدید تمرکز وظایف حسابرســی داخلی را از یک فعالیت 
اطمینان بخشی به یک فعالیت ارزش افزا تبدیل می کند و 
تالش دارد تا افراد حرفه ی حسابرســی داخلی را به سوی 
رویکردی استاندارد با معیارهای مشخص هدایت کند )بو-

راد، 2000؛ کروگ اِستاد و همکاران، 1999(. 
در 2004، انجمــن حسابرســان داخلــی بــا صــدور 
بیانیــه ای ضمن تصریــح اظهارنظر پیشــین خود "نقش 
مشــاوره ای" و "کمک به بهبود راهبری شــرکتی" را نیز 
به وظایف حسابرســان داخلی افــزود. در نتیجه، کنترل  
داخلی به گســتره ی بزرگ تری از کاربرد عملی و فلسفه ی 
مدیریت گام نهاد؛ کــه، هم زمان با آفرینش ارزش افزوده، 
رویکردی بســامان و علمی به ارزیابی و بهبود اثربخشــی 
 ;2005 ,Papadatou( کســب وکار واحد تجــاری دارد

.)2006 ,.Karagiorgos et al
از تعاریف باال می توان نتیجه گرفت حسابرســی داخلی 
به روشــنی تنها ابزاری تک منظوره برای کنترل درســتی 
و اطمینــان از رعایت بعضــی معیارهای معین نیســت؛ 
در عوض، شــیوه ای اســت عملی که بــا آفرینش ارزش 

افزوده باعث تســهیل دستیابی ســازمان به شاخص های 
اثربخشی و ســودآوری از پیش تعیین شــده اش می شود 
 ;2004  ,Goodwin  ;2002  ,Nagy & Cenker(

.)2007 ,Karagiorgos

راهبری شرکتی  برای  ابزاری  داخلی  آیا حسابرسی 
موثر است؟

در ســال های اخیر رابطه و همبستگی بین حسابرسی 
داخلی و راهبری شــرکتی در همه ی انــواع فعالیت های 
اقتصــادی و نیــز درک کاربــرد و پیامدهــای این تعامل 
مورد توافق همگان واقع شــده اســت. اکنون، حسابرسی 
داخلــی و راهبری شــرکتی تبدیل بــه موضوعاتی مهم 
شده اند و مورد توجه همگان قرار گرفته اند. ضابطه گذاران 
بین المللی دریافته اند که همــکاری اثربخش بین راهبران 
شــرکت و حسابرســان داخلی عملکرد واحدهای تجاری 
را بهبود می بخشــد و باعث ایجاد مزیت رقابتی می شــود 

.)2009 ,.Karagiorgos et al(
کمک حسابرســی داخلی به راهبری شرکتی از مجرای 
ترسیم محدویت رابطه ی حسابرسی داخلی با عوامل کلیدی 
راهبری شــرکتی اســت. حقیقت آن اســت که به اذعان 
قانون گــذاران و کارگروه های راهبری در سرتاســر جهان، 
هیات مدیره نقش کلیدی در راهبری شــرکتی ایفا می کند 
)کنگــره ي آمریــکا، 2002؛  بورس اوراق بهادار اســترالیا، 
2003(. رویدادهای اخیر در محیط کسب وکار جهانی نقش 
هیات مدیره برای استقرار نظام کارآمد راهبری شرکتی را به 
ضرورتی بنیادین تبدیل کرده است. به ویژه این که سرانجام 
هیات مدیره باید در برابر اثربخشــی سامانه ی کنترل های 
داخلی سازمان خود پاسخ گو باشد. یک سامانه ی حسابرسی 
داخلی کارا نقشــی اساســی در ایفای مناســب مسئولیت 

 .),KMPG 2003( راهبری توسط هیات مدیره دارد
تعریف جدید حسابرســی داخلی بر راهبری شــرکتی 
و به ویــژه بر هیــات مدیره متمرکز اســت. این تعریف، بر 
نقش حسابرسی داخلی در دستیابی سازمان به اهداف اش 
تاکید می گــذارد. زیرا ســرانجام هیات مدیــره در قبال 
دســتیابی ســازمان به اهداف خود پاسخ گو است، و نقش 
حسابرسان داخلی در این بین فراهم آوردن اطالعات برای 
هیات مدیره اســت )کلبرت، 2002(. به غیر از موارد باال، 
نقش حسابرســی داخلی در کمک به هیــات مدیره برای 

خودارزیابی نحوه ی راهبری نیز بسیار ضروری است.
طبق نظر کــوک و وینکل )1976( ســامانه ی کنترل 
داخلی مانند اعصاب بدن انســان اســت؛ که نقش آن در 
دنیای کســب وکار دریافت دســتورهای مدیریت ارشــد 
سازمان و ارائه ی بازخوردها به آنان است. حسابرسی داخلی 
با اندازه گیری و ارزیابی اثربخشی کنترل های سازمان، خود 
ابــزار کنترلی بااهمیتی برای مدیریت اســت )کارمایکل و 
همکاران، 1996( که به طور مســتقیم به ساختار سازمانی 
و قواعــد عمومی کســب وکار نیــز مرتبط اســت )کاي، 
1997(. در محیط کســب وکار کنونی، حسابرسان داخلی 
طیف گســترده ای از اطالعات درباره ی فعالیت های مالی، 
عملیاتی، و رعایت قوانین ســازمان را برای بهبود کارایی، 
اثربخشــی، و صرفه ی اقتصادی ایــن فعالیت ها و عملکرد 

مدیریت در اختیار آنان قرار می دهند )رضایي، 1996(.
بهبود جایگاه حسابرسان داخلی در سازمان از سویی و 
نیاز هیات مدیره برای ارزیابی کنترل های داخلی از سویی 
دیگر باعث شــده اســت نقش کلیدی حسابرسی داخلی 
در پشــتیبانی از هیات مدیره برای نظارت بر کنترل های 
داخلی و اطمینان از کفایت اســتقرار آن به مثابه بخشی از 
اجزای نظام راهبری یکپارچه ی شرکت مورد توجه ویژه قرار 
گیرد. حسابرسی داخلی با خدمات خود با پشتیبانی کارگروه 
حسابرسی به ایفای مسئولیت راهبری اعضای هیات مدیره در 
سازمان کمک کند. به عبارت دیگر، یک کارگروه حسابرسی 
کارا با فرآهم آوردن محیطی مســتقل و حمایتی و بازبینی 
مستمر اثربخشــی عملکرد حسابرسی داخلی، باعث تقویت 

جایگاه حسابرسان داخلی در سازمان می شود.
حسابرسان داخلی با )1( ارزیابی چارچوب ارزیابی ریسک 
و کنترل های داخلی موجود؛ )2( تحلیل بسامان فرآیندهای 
تجــاری مرتبط با کنترل ها؛ )3( بازبینی دارایی های موجود 
و ارزش آن ها؛ )4( شناسایی منبع انتشار اطالعات متقلبانه 
یا غیرقانونــی؛ )5( بررســی حوزه هایی که ممکن اســت 
ریسک-های پیش بینی نشــده ای را دربرگیرند؛ )6( بررسی 
رعایت چــارچوب قانونی و حسابرســی رعایت در بعضی 
حوزه های خــاص؛ )7( ارزیابی عملکرد مالــی و عملیاتی؛ 
)8( ارائه ی پیشــنهاد اســتفاده ی کارا و اثربخش از منابع؛ 
)9( به دســت آوردن اطمینان از حرکت در راســتای اهداف 
کوتاه مــدت و بلندمدت؛ و )10( ارائه ی بازخورد نســبت به 
رعایت اصول و ارزش های اخالقی به سازمان کمک می کنند 

نظارت و 
اطمینان بخشی

ارزیابی کیفیت و 
کفایت کنترل های 

داخلی

مدیریت  بــه  کمــک 
ریسک واحد تجاری

نقش مشاوره ای برای 
کمک به مدیریت واحد 

تجاری

کمک به راهبری 
شرکتی اثربخش

نگاره ی  )1(. تکامل نقش حسابرسی داخلی در مدیریت واحد تجاری
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)کي پي ام جي، 2003(. 
از چشم اندازی دیگر، حسابرسی مستقل نیز با کمک به 
کشف کژنمایی بااهمیت در صورت های مالی نقشی اساسی 
در راهبری شــرکتی دارد )دویدوســن و همکاران، 2005؛ 
آدامک و همکاران، 2005(. ارتباط بین حسابرســان داخلی 
و حسابرســان مســتقل باید همکارانه و در راستای بهبود 
کیفیت حسابرسی و ســازوکارهای راهبری شرکتی باشد 

 .)2003 ,Gramling & Myers(
نتیجه گیری

حسابرسی داخلی رویکرد جدیدی برای ارائه ی خدمات 
و محصوالت حسابرسی عرضه کرده است؛ و مدیران نیز در 
رویارویی با شرایط پیچیده ی کنونی تقاضای فزآینده برای 
دریافت این خدمات مشــاوره ای دارند. مطابق این دیدگاه، 
می توان انتظار داشــت حسابرســی داخلــی در آینده ی 
نزدیک به یکی از محوری ترین حوزه هـــــای خدمـــات 
مشــــاوره ی مدیریت در زمینـــــه  ی راهــبری شرکتی 

تبدیل شـــود.

چارچوب مفهومی راهبری شرکتی

مجمع عمومی صاحبان سهام

حسابرسان مستقلهیات نظارت بر حسابرسان داخلیهیات مدیره

مدیرعامل

عملیات شرکت

جلسه ی مدیریت یکپارچه ی سازمان

جلسه ی مدیریت کسب وکار سازمان

واحد کنترل های داخلی

واحد مدیریت ایمنی و محیط

واحد برنامه ریزی )رعایت(

کارگروه های هیات مدیره:
* کارگروه توسعه و بهبود منابع انسانی                   * کارگروه رعایت

* کارگروه سرمایه گذاری                                    * کارگروه سالمت، ایمنی و محیط
* کارگروه مدیریت ریسک

مشاوران حقوقی

حسابرسی سامانه ی 
حسابداری

حسابرسی داخلی

نگاره ی )2(.جایگاه حسابرسی داخلی در سازوکار راهبری شرکتی
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