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  چکیده

گیرنـــدگان  هـــا را بــراي تصـــمیم  حسابرســی داخلـــی بــه عنـــوان ابــزار نظـــارتی در ســازمان، امکـــان مــدیریت بهتـــر فعالیــت      

ــراهم مــی درون ــد ســازمانی ف ــ. کن ــنباتوجــه ب ــت    ه ای ــرل فعالی ــات و کنت ــر عملی ــی مســئولیت نظــارت ب هــاي  کــه حسابرســان داخل

ــی     ــا م ــري شــرکت ایف ــام راهب ــش مهمــی در نظ ــد؛ نق ــر عهــده دارن ــدیریت را ب ــد م ــدایت و  . کنن ــازوکار ه ــري شــرکتی، س راهب

ــان آزادي مــدیریت، رعایــت حقــوق ذي   ــوازن مناســبی را می . آورد مــی نفعــان و پاســخگویی فــراهم کنتــرل ســازمان اســت کــه ت

گیــري در شــرایط بحرانــی کمــک کــرده و نســبت بــه صــحت مــدیریت ریســک    از طــرف دیگــر حسابرســی داخلــی بــه تصــمیم 

ــی   ــراهم م ــولی را ف ــان معق ــازمان اطمین ــد در س ــابراین. کن ــل ،بن ــانه   برخــی از تحلی ــعیف را نش ــی ض ــی داخل ــران، حسابرس اي از  گ

ــک ــی    ریس ــرکتی م ــري ش ــت راهب ــند شکس ــتار بــ  . شناس ــن نوش ــرکتی و     در ای ــري ش ــی، راهب ــی داخل ــان حسابرس ــط می ه رواب

  .شود میشود و براهمیت نقش روزافزون حسابرسی داخلی در سازمان تأکید  مدیریت ریسک پرداخته می
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  مقدمه. 1

که حسابرسان داخلی بر اثربخشی مدیریت ریسک و بهبود کنترل  تغییرات متوالی در حرفه حسابرسی داخلی موجب شده است

ها و فسادهاي اقتصادي و تغییرات در  وجود بحران). 1393عبدالمحمدي، (داشته باشند ي تر بیشتمرکز فرآیندهاي راهبري شرکتی 

ي شرکتی مناسب در مقررات و فناوري، که محرك اصلی تغییرات گسترده در حسابرسی داخلی هستند؛ حاکی از عدم راهبر

حسابرسان   اي هاي محوري و حرفه در چنین محیط پرچالشی ارتقاي صالحیت ،بنابراین .)1393اسدي و اصغري، (ها است  سازمان

هاي موجود در سازمان، دستیابی به سیستم  از سویی دیگر، با افزایش سطح ریسک). 1393رحمانی، (یابد  داخلی اهمیت می

المللی و  وکار، چارچوب مفهومی حسابداري در سطح ملی و بین سازمان مستلزم آگاهی در زمینه کسب حسابرسی داخلی کارا در

  ). 1394مدیرکیا، (باشد  اصول و استانداردهاي حسابرسی داخلی می

ا هاي زمانی مختلف تغییر ی نقش آن طی دوره ؛عملیاتی و رعایت استحسابرسی مالی، که حسابرسی داخلی شامل  وجود این با

جدایی . کند عنوان نمونه، امروزه حسابرسی داخلی با استفاده از ابزار حاکمیتی به مدیریت ریسک کمک می به .یابد توسعه می

لذا راهبري شرکتی به عنوان  .گردد میمنجر ها به علت اهداف متفاوت طرفین به ایجاد تضاد منافع  مالکیت از مدیریت در سازمان

هاي نمایندگی، مقابله با سود و ایجاد  و برقراري توازن میان منافع مدیران و سهامداران، کاهش هزینهراهکاري براي ایجاد کنترل 

گیري، عوامل راهبري  گذاران براي تصمیم سرمایه). 1393سلیمانی و مقدسی، (گرفته است ها مورد توجه قرار ش براي سازمانارز

شواهد بررسی حسابرسی . دهند حصاري سازمان را موردتوجه قرار میازجمله میزان ریسک، کیفیت قوانین و وضعیت ان ،شرکتی

به و  سطح پایینی قرار دارددر دهد که اثربخشی حسابرسی داخلی در تحقق اهداف راهبري شرکتی  داخلی در کشورمان نشان می

  ).1390آزاد و بختیاري، (شود  میمنحصر بررسی اسناد حسابداري 

 

 ي شرکتی و مدیریت ریسکمفهوم حسابرسی داخلی، راهبر. 2

هاي پذیرفته شده به داشتن واحد حسابرسی داخلی و ارائه نتایج آن به مدیریت  تمام شرکت) 2004(براساس قانون بورس نیویورك 

هاي انتفاعی و غیرانتفاعی براي دستیابی به اهداف سازمان و حصول اطمینان  مدیران سازمان. )1393اسدي و اصغري، (هستند ملزم 

هاي سازمان و افزایش معامالت و مبادالت تجاري، واحدي تحت عنوان حسابرسی  کارگیري منابع و باتوجه به پیچیدگی هاز ب

به  2010ین عواملی که موسسه حسابرسان داخلی در سال تر مهمبرخی از ). 1391نیا،  رحیمیان و توکل(داخلی را ایجاد نمودند 

  ):1393عبدالمحمدي، ( باشد میاست شامل موارد زیر  عنوان مسئولیت حسابرسان داخلی مطرح کرده

 بررسی راهبري شرکتی 

 ؛حسابرسی فرآیندهاي مدیریت ریسک شرکت 

 ؛هاي کنترلی ارزیابی اثربخشی سیستم 

 ؛حسابرسی مخاطرات تأمین مالی 

 ؛حسابرسی ریسک اطالعاتی 

 ؛حسابرسی ریسک فناوري اطالعات و ارتباطات 

 بینی مدیریت بحران و پیش.  

منتشر کرده است که در آن » 2020حسابرسی داخلی در سال «گزارشی را به نام  2013جمن حسابرسی داخلی آمریکا در سال ان 

العاده و تغییرات اساسی در گزارش  اي فوق هاي حرفه ین ویژگی حسابرسی داخلی را بررسی حوزه ریسک، مهارتتر مهم

جدید در راهبري شرکتی و استانداردهاي جدید مدیریت ریسک نشان  الزامات قانونی. حسابرسی و فناوري معرفی کرده است

اسدي و (هاي سنتی خود دارد  ها، ابزارآالت و تکنیک دهند که حسابرسی داخلی براي مواجهه با این شرایط، نیاز به تغییر روش می



هاي مهمی را پذیرفته که  رحله نقشحرفه حسابرسی داخلی از لحاظ تاریخی سه دوره را گذرانده است و در هر م). 1393اصغري، 

  . نشان داده شده است 1در جدول 

  سیرتاریخی حسابرسی داخلی .1جدول 

  نقش حسابرسی داخلی  مرحله زمانی

حسابرسی داخلی 

  سنتی

 حسابرسی داخلی در خدمت مدیرمالی است و وظیفه کنترل کیفیت عملیات حسابرسی را برعهده دارد 

   ــدادهاي حســابداري و ــابی تطــابق  بررســی روی ــه (سندرســی، ارزی ــون ) هــاي شــرکت بررســی رعایــت روی و آزم

  شود ازجمله اقداماتی است که توسط حسابرسان داخلی انجام می ،ها رویه

حسابرسی داخلی 

  مدرن

 اي و گسترش بازار است هدف، توسعه خدمات حرفه 

   ــرل ــابی کنت ــی، ارزی ــات داخل ــرل تمــام عملی ــاره سیســتم ک  کنت ــی، گــزارش درب ــه  هــاي داخل ــی و ارائ ــرل داخل نت

  ازجمله خدمات حسابرسان داخلی است ،خدمات مشاوره به مدیریت

  

حسابرسی داخلی 

  نومدرن

       ــروه ــیعی از گ ــف وس ــه و طی ــی توســعه یافت ــان داخل ــت حسابرس ــأت مــدیره،      فعالی ــه هی ــازمان ازجمل ــاي س ه

 شود مدیریت ارشد، مدیریت عملیاتی و حسابرسان مستقل را شامل می

 شـــامل حسابرســـی هرگونـــه عملیـــات، عملکـــرد، اطالعـــات سیســـتم اطالعـــاتی، رعایـــت  فراینـــد حسابرســـی

 شود هاي مالی، تقلب و گزارش عملکرد می قانونی، صورت

       ــازمان ــراي س ــزوده ب ــاد ارزش اف ــک و ایج ــدیریت یس ــود م ــابی و بهب ــی در ارزی ــش مهم ــی نق ــان داخل حسابرس

  کنند ایفا می

  )2014(مونتینو و زاهاریا : منبع* 

  

تواند از  باشد؛ می هاي عملیاتی سازمان به صورت کامل می که دامنه حسابرسی داخلی گسترده و دربرگیرنده جنبه به این باتوجه

انجمن حسابرسان . اي در سازمان برخوردار است وقوع رویدادهاي نامطلوب در سازمان جلوگیري به عمل آورد؛ از جایگاه ویژه

نماید که به بهبود اثربخشی مدیریت  رفانه با هدف مشاوره به مدیریت سازمان معرفی میط داخلی، حسابرسی داخلی را فعالیتی بی

هاي حسابرسی  ها و روش محدوده وظایف، فعالیت). 1393عبدالمحمدي، (کند  ریسک، کنترل داخلی و راهبري شرکتی کمک می

نیا،  رحیمیان و توکل(صالحیت قرار گیرد  ب باید به روشنی مشخص بوده و به عهده افراد صاح ها آنداخلی و نحوه گزارشگري 

همچنین، . گردد میمنجر دهد؛ به ایجاد ارزش افزوده براي سازمان  هایی که انجام می حسابرسی داخلی باتوجه به فعالیت). 1391

هایی است که شرکت در معرض آن قرار دارد  ریسک  وتحلیل گزارش حسابرسی داخلی شامل اطالعاتی در خصوص تجزیه

هاي  باتوجه به افزایش ارزش و جایگاه حسابرسی داخلی، این انتظار وجود دارد که حسابرسان داخلی با روش). 1394مدیرکیا، (

  ):1393رحمانی، (ها کمک نمایند  آفرینی در سازمان زیر به ارزش

 ؛هاي نوظهور هشدار زودهنگام نسبت به وجود ریسک 

 ؛زارشگري غیرمالیتمرکز عمیق بر موضوعات عملیاتی، رعایت و گ 

 ؛گیري در سراسر سازمان بهبود اطالعات براي تصمیم 

 هاي تهدید و زوال فرهنگ ریسک توجه به نشانه.  

). 1385ارباب سلیمانی و کمالی زارع، (حسابرسی داخلی ریشه در سه مفهوم مدیریت ریسک، کنترل و راهبري شرکتی دارد 

مطابق ). 2014کاراتاس و اپاتاریو، (شود؛ اشاره دارد  سیله آن اداره و کنترل میمفهوم راهبري شرکتی به سیستمی که سازمان به و

که  ، بخش حسابرسی مالی از برنامه حسابرسی داخلی کاهش یافته است؛ درحالی2014بیانیه انجمن حسابرسان داخلی در سال 

امروزه حسابرسی . مرکز شده استبر اثربخشی مدیریت ریسک، راهبري شرکتی و استراتژي تجارت مت ،بخش بزرگی از آن



هاي  افزون براین، مسئول نظارت و تأیید فعالیت). 2009مولر، (ناپذیري از راهبري شرکتی تبدیل شده است  داخلی به جزء جدایی

  ). 2012استانسیو، (باشد  مدیران با دخالت مستقیم در راهبري شرکتی می

ها، شامل  هاي داخلی و پیشگیري و کشف تقلب ، اطمینان ازکفایت کنترلعالوه بر ارزیابی عملکرد ،فعالیت حسابرسان داخلی

همچنین، حسابرسی داخلی فعالیتی هدفمند و مستقل است که نسبت به . پذیري در راهبري شرکتی است حصول اطمینان از مسئولیت

سازمان در دستیابی به اهداف کمک  هاي مستمر از ریسک به کند و با ارزیابی هاي داخلی سازمان اطمینانی را فراهم می کنترل

وري عملیاتی و  اي، اطمینان از بهره هاي مشاوره گفته، حسابرسی داخلی فعالیت افزون بر موارد پیش). 2011جوکان،(کند  می

  ).1393عبدالمحمدي،(گیرد  اطمینان از انطباق با قوانین و مقررات و راهبري شرکتی را دربر می

). 2002یانگ، (ورزد  ها تاکید می وسعه کفایت حسابرسی داخلی اثربخش براي حفاظت از داراییفرآیند راهبري شرکتی بر ت 

کمیته . دارند عملکرد حسابرسی داخلی یکی از زیربناهاي اصلی راهبري شرکتی است اظهار می) 2004(کرملینگ و همکاران 

). 2014ماهزان و یان، (بري شرکتی وابسته هستند حسابرسی و مدیریت به بررسی سیستم کنترل داخلی تعیین شده از طریق راه

شود که در این شرایط، مقامات  میمنجر ها  ها از سوي شرکت بودن بسیاري از اصول راهبري شرکتی به عدم رعایت آن  غیرالزامی

ر سازمان، به بمؤثر  نقش يراهبري شرکتی براي ایفا). 1394مدیرکیا، (نخواهند بود قادر نظارتی به کنترل و اجراي استانداردها 

  . سازوکارهایی از جمله هیأت مدیره و مدیریت، کمیته حسابرسی، واحد حسابرسی داخلی و حسابرس مستقل نیاز دارد

 .گیري در سازمان است ناپذیر از راهبرد شرکت، محرکی براي دستیابی به اهداف و بخشی از تصمیم پذیري عنصري جدایی ریسک

 ).2008راي، (شوند  احتمال وقوع رویدادهایی در سازمان دانست که مانع رسیدن به اهداف می توان به عنوان ریسک را می

به صورت » اصول و رهنمودها ،مدیریت ریسک«، با عنوان 2009در سال  31000المللی مدیریت ریسک ایزو  رهنمودهاي بین

هیأت . آورد منظور بهبود مدیریت ریسک فراهم می ها به براي سازمان این استاندارد راهنما و مبنایی. استاندارد تدوین شده است

سازد؛ بدین  مدیره با استفاده از اطالعات کافی، سهامداران را از اجراي مؤثر مدیریت ریسک یا وجود ضعف در آن آگاه می

اق بهادار کانادا، مدیران بورس اور(هایی براي تحقق این امر تعریف شده است  نامه کشورها، مقررات و آیین تر بیشمنظور در 

نفعان و بازارهاي  توانایی ارزیابی و پاسخگویی به چگونگی مدیریت ریسک یک شرکت به دلیل اثرگذاري شرکت بر ذي). 2010

  ).2010المللی راهبري شرکتی،  شبکه بین(شود  میمنجر المللی، به ارتباطی فراتر از ارتباط میان سهامداران و هیأت مدیره  ملی و بین

پردازد و فرآیندي است که به هیأت مدیره، مدیریت و  هاي مؤثر بر خلق یا حفظ ارزش می ها و فرصت ریسک به ریسک مدیریت

سایر کارکنان در تدوین راهبرد سازمان، شناسایی رویدادهاي بالقوه مؤثر بر واحد تجاري و تعیین میزان دستیابی به اهداف باتوجه 

فرآیندهاي مدیریت ریسک براي اثربخشی بایستی با ). 1393رحیمیان و زمانی فرد، ( کند پذیري آن، کمک می به میزان ریسک

گیري مدیران با عوامل دیگري مانند منابع  مدیریت ریسک براي حمایت از تصمیم. هاي مدیریت سازمان یکپارچه شود سیستم

   ).1393اسدي و اصغري، (خورد  هاي اخالقی پیوند می بندي و سیاست انسانی، بودجه

گذاري  از سرمایه محافظتهیأت مدیره باید سطح تحمل ریسک شرکت را تعیین کند و بر عناصر کلیدي مدیریت ریسک براي 

هاي داخلی براي مدیریت ریسک حائز اهمیت هستند و هیأت  همچنین کنترل. هاي شرکت نظارت داشته باشد سهامداران و دارایی

حسابرسان داخلی  جهتدر همین ). 2014ماهزان و یان، (کنترل داخلی متعهد باشد  مدیره باید در تبیین، اجرا و بررسی سیستم

یکی از اصول کلیدي چارچوب . دهند هاي تجاري و بهبود وضعیت سازمان پس از وقوع بحران اطمینان می نسبت به ادامه فعالیت

که شرکت کوزو را پذیرفته باشد به  ورتیمربوط به نظارت و ارزیابی بر ریسک تقلب است که باتوجه به آن، درص 2013کوزو 

  .داردنیاز هاي موجود در سازمان  بررسی مجدد میزان کفایت کنترل
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ریسک  براساس گزارش انجمن حسابرسان داخلی خبره، حسابرسان داخلی در بخش خدمات مالی مسئولیت ارزیابی صحت

دارد که در  مدیر اجرایی انجن حسابرسان داخلی خبره اظهار می. محاسبه شده قبل از وقوع رویدادهاي استراتژیک را بر عهده دارند

حسابرسان داخلی به . مقررات کنونی، نقش حسابرسی داخلی به عنوان عنصر کلیدي در مدیریت ریسک درنظر گرفته شده است

شوند؛  هایی که در شرکت ایجاد می کنند و نسبت به درستی بررسی و مدیریت ریسک کمک می گیري در شرایط بحرانی تصمیم

گران مالی براي ارزیابی مدیریت ریسک، جایگاه و تأثیر حسابرسی داخلی را افزون بر سایر عوامل  امروزه تحلیل. دهند اطمینان می

شود و آیا هیأت مدیره به پشتوانه حسابرسان داخلی به  اتخاذ می هاي استراتژیک چگونه هند تا دریابند تصمیم مورد توجه قرار می

  ). 1393بیاتی، (پردازد؟  هاي مدیریتی می چالش

  ):2010مدیران بورس اوراق بهادار کانادا، (هیأت مدیره در سازمان ملزم به افشاء موارد زیر است 

 ؛ها ین آنتر مهمهاي ناشر و تعیین  اطالعات مربوط به ریسک 

  نسبت به چگونگی یکپارچه شدن مدیریت ریسک با سایر فرآیندهاي تجاري مهم سازمان، مانند مدیریت مشاوره

 ؛راهبردي

 ؛سیاست سازمان در برخورد با مدیریت ریسک 

 ؛هاي مدیریت ریسک ها و روش ارزیابی هیأت مدیره در اثربخشی سیاست 

مدیران بورس اوراق (ف مذکور توسط هیأت مدیره کمک نماید تواند به تحقق اهدا حرفه حسابرسی داخلی از طریق موارد زیر می

  ) :2010بهادار کانادا، 

 ؛ایفاي نقش در مدیریت ریسک سازمان  

 ؛هاي مربوط به نقاط بحرانی بخشی نسبت به وجود کنترل پشتیبانی از مدیریت ریسک از طریق اطمینان  

 ؛یریت ریسک و راهبري شرکتیهاي جدید براي نظارت، بررسی و ارتباط میان مد توسعه تکنیک 

 ها و تغییر در الزامات و آموزش حسابرسان  منظور رویارویی با چالش همکاري گسترده حسابرسان در سراسر جهان به

  .داخلی

هاي انجام شده  گیري بار و افزایش احتمال پیامدهاي مفید حاصل از تصمیم مدیریت ریسک به دنبال کاهش احتمال پیامدهاي زیان

بلکه باید به توانایی سازمان در  ،باشدمعطوف تمرکز حسابرسی داخلی نباید صرفاً به کنترل در سازمان  ،بنابراین. ان استدر سازم

منظور  ، پیشنهاد بازنگري در قانون ساربنز آکسلی بهجهتدر این ). 1393اسدي و اصغري، (مدیریت ریسک هم توجه داشته باشد 

  . رل به مدیریت ریسک مطرح شده استتغییر تمرکز حسابرسی داخلی از کنت

خروجی فرآیند . ترین راهکارهاي بهبود ریسک است گیرندگان در دستیابی به مناسب نقش حسابرسان داخلی کمک به تصمیم

مدیریت ریسک، از طرفی برنامه بهبود ریسک است و از طرفی دیگر، شروعی براي حسابرسان داخلی و توسعه برنامه حسابرسی 

. روزرسانی کند هاي خود را به ها و مسئولیت اثربخش مدیریت ریسک باید نقش اجرايحسابرسی داخلی براي . اشدب داخلی می

انجام . گیرد؛ ارتباط و همسویی حسابرسان داخلی و مستقل است مورد بررسی قرار می جهتیکی از مواردي که در این 

 ).1393اسدي و اصغري، (مدیریت ریسک کلی سازمان است هاي مستقل از نتایج کار حسابرسان داخلی نسبت به  حسابرسی

هاي بالقوه در سازمان را  توانند با تشکیل کمیته ارزیابی ریسک و یا از طریق خود ارزیابی ریسک، ریسک حسابرسان داخلی می

  ).1393باقرپور، جهانبانی و ظفرزاده، (شناسایی نمایند 

هاي اولیه استقرار سیستم مدیریت  درسال. کند ریت ریسک در سازمان اشاره میحسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک به حسابرسی مدی

ریسک در سازمان، ممکن است حسابرس داخلی به طورمستقیم در شناسایی ریسک، ارزیابی تأثیرات آن، بهبود واکنش نسبت به 

کند و به علت  یت ریسک کمک میحسابرسی داخلی به بهبود سیستم مدیر. ها دخالت نماید هاي مختلف و طراحی کنترل ریسک



درك بهتر از تجارت و ریسک، ارتباط با مدیران در تمام سطوح سازمان و مهارت ارتباطی باالتر، نسبت به سایر عناصر موجود در 

پذیري و مدیریت  گیرندگان در سازمان ریسک دهد که تمام تصمیم حسابرسی داخلی اطمینان می. داردتري  تأثیر بیشسازمان 

دهنده ریسک شکست  حسابرسی داخلی ضعیف نشان. اند گیري به کارگرفته هاي تصمیم اند و آن را در مدل را درك کرده ریسک

  )2015باتاچاریا، (نفعان است  راهبري شرکتی براي سهامداران و سایر ذي

فراهم اطمینان کاملی ي داخلی ویژه ها هاي حسابرسی با کنترل گونه اختالل و مطابقت فعالیت تواند از عدم هیچ حسابرسی داخلی نمی

حسابرسان داخلی باید درك . کند ها را فراهم می هاي مدیریت و تحت کنترل بودن آن نماید؛ بلکه تنها اطمینان معقولی از شناسایی ریسک

ها باید از  آن. باشندبه منظور نظارت بر شرایط و ارزیابی تغییرات در واحد تجاري داشته  ،دهد کاملی از تجارتی که شرکت انجام می

  ).2014زاهاریا و همکاران، (هاي آتی کمک نمایند  هاي موجود آگاهی داشته باشند تا به مدیران نسبت به شناسایی ریسک چالش

بخشی از صحت و قابلیت اتکاء  اي در اطمینان ناپذیر راهبري شرکتی هستند و نقش عمده حسابرسان داخلی عنصر جدایی

اطمینان درمورد  هاي قابل هاي مختلف از طریق ارائه توصیه کنند و در اداره امور شرکت و مواجه با بحران می هاي مالی ایفا صورت

در ). 1394مدیرکیا، (کنند  اصول راهبري شرکتی و اجتناب از ریسک انجام شوند؛ نقش مؤثري ایفا می جهتاقداماتی که باید در 

  ): 2003سوایر، (کند  یق موارد زیر در راهبري شرکتی مشارکت میچارچوب کمیته حسابرسی، حسابرسی داخلی از طر

 ؛هاي داخلی ارائه بهترین نقطه نظرات کاربردي در خصوص کنترل 

 ؛هاي متقلبانه تهیه اطالعات درمورد فعالیت  

 ؛حسابرسی ساالنه و گزارشگري آن 

 ریزي شده آن با عملیات برنامهاي عملیات سازمان و مقایسه  هاي دوره تشویق کمیته حسابرسی براي بازبینی.   

شود و گستره وسیعی از اطالعات بر اساس معیارهاي  محسوب می  ناپذیر سیستم نظارتی درون سازمان حسابرسی داخلی جزء جدایی

ان و کاگرم(شود  شود که از آن براي آگاهی از رعایت قوانین و مقررات استفاده می مختلفی مانند ارزش، مقدار و زمان را شامل می

ریزي چارچوب  شود که باید براي طرح نقش حسابرسی داخلی درمورد راهبري شرکتی مربوط به معیارهایی می). 2008همکاران، 

  : گذاري شوند ازحد هدف راهبري شرکتی و اجتناب از ریسک بیش

 ؛هاي موردنظر شوراها افزایش کارایی مربوط به نظارت بر ریسک 

 بخشی به نظارت فراهم شده توسط سرپرستان اداره ریسک نانبهبود وضعیت اداره ریسک و اطمی.  

ماهزان و (هاي مناسبی را براي بهبود فرآیند حاکمیتی در موفقیت موارد زیر ایجاد نماید  هاي حسابرسی داخلی باید روش فعالیت

  ):2014یان، 

 ؛هاي مناسب در سازمان ترویج اخالق و ارزش 

  ؛مؤثر مدیریت سازمانحصول اطمینان از پاسخگویی و عملکرد 

 ؛هاي سازمان اطالعات کنترلی و ریسک برقراري ارتباط مؤثر براي بخش 

 ها و اطالعات بین هیأت مدیره، مدیریت، حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل هماهنگی فعالیت.             

هایی را براي  ت مستقیم استراتژيکه حسابرسی داخلی مسئول پاسخگویی در بخش راهبري شرکت است و به صور باتوجه به این

یکی از . شوند عنوان چشم و گوش هیأت مدیره در سازمان شناخته می نماید؛ دراصطالح حسابرسان داخلی به مدیریت فراهم می

شود؛ مدیریت نامناسب ریسک مانند نظارت ناکارآمد حسابرسی داخلی منجر تواند به ضعف نظام راهبري شرکتی  که میعواملی 

اي سیستماتیک و منظم به بهبود فرآیندهاي مدیریت ریسک و  حسابرسی داخلی با استفاده از رویه). 1393سدي و اصغري، ا(است 

 ).2009رضایی، (و نقش روزافزونی در راهبري شرکتی یافته است ) 2005دیلویت، (کند  هاي سازمانی کمک می نظارت بر ریسک

هایی که در کشورهاي درحال  دهد راهبري کارآمد شرکت براي شرکت ن مینشا) 2011(نتایج پژوهش دراگاالس و همکاران 



کنند امري ضروري است و براي دستیابی به آن باید از حسابرسی داخلی جهت ایجاد اطمینان و خدمات مشاوره  توسعه فعالیت می

نی بر ریسک باعث تقویت روابط بین هاي جدید کنترل داخلی مبت اند که روش دریافته) 2015(کائو و همکاران . استفاده نمایند

  .شوند حسابرسی داخلی و راهبري شرکتی می
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 مدیریت اقدامات به عنوان عنصرِ حامیِ داخلی ها، تبدیل حسابرسی باتوجه به افزایش روزافزون نقش حسابرسی داخلی در سازمان

 ،منظم رویکردي با داخلی حسابرسی. وجود داردنیاز زمان  طول ریسک درشناسایی  براي برتر ابزاري و راهبري شرکتی در

اهداف و مواضع مشترکی میان . دهد می قرار پوشش را تحت ریسک مدیریت و کنترل اثربخشی کارایی و بهبود و ارزیابی

 که باشند هآگا و کنند درك داخلی را حسابرسان هاي توصیه مدیران باید ،رو ازاین .حسابرسان داخلی و مدیریت وجود دارد

تاکنون اهمیت و جایگاه حسابرسی داخلی مورد توجه  .شود می موجود هاي درآوردن ریسک کنترل به باعث ها آن حمایت از

منظور داشتن نقش مؤثر و  حسابرسان داخلی به ،هاي آتی در سال. ها و استانداردگذاران قرار داشته است ي از سوي سازمانتر کم

عنوان نمونه، هنگام ارزیابی ریسک و تعیین برنامه حسابرسی  به. پذیرند اي را می هاي ویژه مسئولیت پایدار در موفقیت سازمان،

هاي بالقوه در سازمان آگاه و بر گزارشگري  کنند؛ مدیران را نسبت به وجود ریسک داخلی به صورت استراتژیک عمل می

  .کنند غیرمالی، رعایت و عملیاتی تمرکز می
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