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  :دهیکچ

صنعت  تیمختلف اقتصاد و خدمات با در نظر گرفتن ماه یها بخشتابحال مفهوم ارزش افزوده را در 

توجه به  دیاما شا میا قرار داده یمورد مطالعه و بررس یمنابع مختلف درسمربوط در کتب و  تیو فعال

بخش از اقتصاد جامعه و  کیارزش افزوده به عنوان  دیدر تول یداخل یواحد حسابرس یژگینقش و و

 یدیاز آنجا که هر محصول تول کنیقرار نگرفته است ل یسازمان، بصورت روشن مورد مطالعه و بررس

شاخص  کی گرید یارزش افزوده مناسب باشد و از طرف یدارا دیبا یاقتصاد تیدر هر بخش از فعال

 نییمناسب تب و قیآن بصورت دق یو ارزش واقع گاهیآن وجود داشته باشد تا جا یابیارز یمناسب برا

در این مقاله برآنیم تا حدودی اندازه گیری نبوده لذا  یقاعده مستثن نیاز ا زین یگردد حرفه حسابرس

 .ارزش افزوده حسابرسی داخلی در سازمانها را مورد بررسی قرار دهیم 

 شاخص مناسب-واحد حسابرسی–ارزش افزوده –فعالیت اقتصادی : عنوان
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 :مقدمه 
ای ناشی از کمبود منابع و نیازه ی امروز، آمیز واحدهای اقتصادی در جهان پیشرفته گسترش و پیچیدگی روزافزون وشتاب

اداری و تجاری که هدفها و سیاستهای سازمانی آنها را چه از درون و  های مالی، رقابت، وجود انواع مخاطرات در زمینه افزایش

بررسی تاثیر متغیرهای  شده است تا کنترل مستقیم و انفرادی این گونه واحدها شدت تهدید میکند، سبب چه از برون به

و تازه ونو بودن این واحد باعث شد تا زحمات وکارایی واحدهای حسابرسی داخلی  ی حسابرسی حسابرسی داخلی بر برنامه

ولی با کمی تامل وواقع نگری می بینیم .و یا مانند دیگر واحدها ودر یک ردیف قرار بگیرند .توسط مسئولین ارشد دیده نشود 

در هر  یدیاز آنجا که هر محصول تول کنیل . که واحد حسابرسی داخلی از مهمترین وباالرزش ترین واحد در سازمانها میباشد

آن وجود  یابیارز یشاخص مناسب برا کی گرید یارزش افزوده مناسب باشد و از طرف یدارا دیبا یاقتصاد تیبخش از فعال

 نبوده یقاعده مستثن نیاز ا زین یگردد حرفه حسابرس نییو مناسب تب قیآن بصورت دق یو ارزش واقع گاهیداشته باشد تا جا

 نفعان،یو جامعه ذ یا حرفه یها موضوع با توجه به خواستگاه انجمن نیبدنبال ا زین یداخل یاساس حرفه حسابرس نیبر هم الذ

ارزش  یجهت بررس بیترت نیبد. است کرده یداخل یارزش افزوده خدمات حسابرس گاهینقش و جا نییو تب یاقدام به بررس

خدمات واحد  یو پس از آن با بررس میمفهوم ارزش افزوده در اقتصاد بپرداز معا فیواحد ابتدا الزم است به تعر نیافزوده ا

 میپرداز یها م در سازمان یارزش افزوده خدمات ارائه شده توسط حسابرسان داخل تیماه نییو تب فیبه تعر یداخل یحسابرس

  

ثروت حاصل کار و  نیاست که ا یشده توسط واحد تجار جادیارزش افزوده ثروت ا :یاقتصاد فیارزش افزوده در تعار

 .هستند میسه یواحد تجار کیدر  یاست که به نوع یتمام افراد یتالش گروه

مفهوم به  نیا. ارائه شده است: 3(IIA) یحسابرسان داخل یتویکه توسط انست یداخل یبا مفهوم ارزش افزوده حسابرس مطابق

نقاط  ییشناسا ،یبه اهداف سازمان یابیدست یها برا ود فرصتدر جهت بهب یعنوان ارزش ارائه شده توسط حسابرسان داخل

دو عامل  قیو در معرض خطر قرار گرفتن سازمان از طر سکیسطح ر هشکا ایو  ،یاتیعمل یها تیقابل بهبود در فعال

 یداخل یحسابرس ،یحسابرس یا حرفه یها ها و انجمن سازمان گرید یفیدر تعر. باشد یو ارائه خدمات مشاوره م یبخش نانیاطم

سازمان  اتیو بهبود عمل ارزشکه به منظور اضافه کردن  یا مشاوره یها تیو فعال ینیع نیمفهوم مستقل، تضم کیرا به عنوان 

منظم و  کردیرو کیتا اهداف خود را با آوردن  کند یبه سازمان کمک م ندیفرآ نیا. ندینما یم فیشده است تعر یطراح

 .دینما یساز قیکنترل و ساختار سازمان تطب سک،یر تیریمد یندهایفرآ یو بهبود اثربخش یابیارز یمند برا نظام

 کی یاز حسابرس یبطور قابل توجه تواند یو برآورد ارزش افزوده آن م یانجام حسابرس ندیاز نظر دور داشت که فرآ دینبا اما

در بهبود  تیریتـا مد کند یکه کمک م یکار حسابرس فیعبارت از توص نیا لگران،یتحل یبرا. متفاوت باشد گریبخش با بخش د

هـا مـورد  و روش ها استیآن بــا س یساز و مـنـطـبق ـدیـیدرخـصـوص تـأ هیولـا فیتکال یاجرا یکسب و کـار، به جا

 ـمـاتیمـخـالـفـت بـا تـصـمـ یمـوضـوع مـمـکـن اسـت به معنا ـنیاگـر چـه ا ـدیقـرار گـرفتـه اقـدام نـمـا ــرشیپـذ

مـؤثـر حـسـابـرس  یو تـخـصـصـ نـهعـاقـال یهـا مـثـال، درخـواسـت یشـود بـرا یتـلـقـ تیریمـأخـوذه تـوسـط مد

سـازمـان  یارزش افـزوده بـرا ـجـادیمـخـتـلـف سـازمـان منجر به ا یهـا بـا ارائـه خـدمـات نـوآورانـه بـه بـخـش یداخـلـ

کمک به  یبرا ،یاز ارزش افزوده واحد حسابرس ـریخواهـد شـد امـا بـه غـ یداخـلـ یحـسابـرس یتـبـع آن بـراو بـه 

هر چه در  ندیگو یم یگفت که اقتصاددانان امروز توان یکننده آن م جادیدرک از مفهوم ارزش افزوده و عوامل ا سترشگ

است،  جیکه فساد را یبه عنوان مثال در زمان شود یم یارزش افزوده تلقبه عنوان : دیافزائ یکشور خودتان به عنوان ارزش م

 شیآن منجر به افزا لیسازمان و تحل یبستر فرهنگ یمطابق با بررس یداخل یها کنترل تیدر تقو یارائه خدمات حسابرس

 .ارزش افزوده در سازمان خواهد شد

و روش برآورد ارزش افزوده  یخدمات ارائه شده معن ایو  تیالفع اینوع کار  تیاول درخصوص چارچوب ارزش افزوده ماه عامل

خاص صنعت و سازمان است که چارچوب ارزش  تیوضع یادیو پس از آن عامل دوم عمالً تا حدود ز کند یم نییرا در عمل تب
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سازمان، ممکن  کیبخش در درون  کی یحت ایسازمان، و  کی یبرا یجادیا ودهارزش افز ن،یبنابرا. دهد یافزوده را شکل م

 نیکه ا یو شخص یفرد طیعوامل و شرا ریرو، تأث نیاز ا. گرید یموضوع گر،ید ییاز اتالف منابع باشد و در جا یریاست جلوگ

توسط حسابرسان  توان یم گونهپرسش که چ نیبا ا دهد یم شیمفهوم افزا نیرا در ا دهد یرا انجام م یو حسابرس یزیمم

 ،داده شده و استحصال شده از عملکرد سازمان ریسازمان حسب مقاد ییاجرا یها امل روشک ییو شناسا یبا بررس یداخل

 م؟یده شیمختلف سازمان را افزا یها خاص سازمان را بهبود و ارزش افزوده بخش تیوضع

 فیرا تعر( به ارزش افزوده ازین) ازین نیکه ا دیبا پرسش از سهامداران خود بخواه توان یپرسش کامالً واضح است و م نیا پاسخ

 یتویتوسط انست راًیکه اخ ینظرسنج کیرا که توسط  کردیرو نیا رسد یامروز به نظر م یایحسابرسان در دن از یاریکنند بس

 .اند رفتهیاست، پذ قرار گرفته  یمورد بررس "یحسابرسان داخل/ ارزش افزوده" گروهبا عنوان ( IIA) یحسابرسان داخل

ارزش  جادینحوه ا"در پاسخ به سؤال  یمورد بررس یدرصد از حسابرسان داخل25که  دهد ینشان م یبررس نیا جینتا کهیبطور

مؤثر و  شنهاداتیارائه پ"و مؤثرتر  شتریارائه خدمات ب قیاعالم نمودند که از طر "یداخل یتوسط واحد حسابرس شتریافزوده ب

 ای/ و یکالم یها پاسخ( ارائه شده یها از پاسخ)درصد 52بخش،  نیو در داخل ا شود یم جادیا شتریارزش افزوده ب "کارا

ها  چند گروه از سهامداران عمده سازمان ای کیخود که شامل  شیگروه آزما یها را از بررس داده نیها ا بودند که آن ینوشتار

 .کردند یآور بودند جمع

است و اگر ما  یسؤال کل نیاز پاسخ به ا یتنها به عنوان بخش ندیفرآ نیدر ا نفعانیاز ذ یافتیدر یها درخواست بیترت نیبد

ما در  کنند، یم جادیارزش افزوده را ا نیشتریکه چه نوع از خدمات، ب میریبگ میتصم نفعانیخواست ذ        بر  هیصرفاً با تک

 نیو همچن میا مل خود قرار دادهمورد ع یداخل یحسابرس یها وهیبا استفاده از ش فاًعمل خودمان را محدود به دانش خود و صر

خود را  ازیدارند، آگاه هستند و ن ینسبت به آن آگاه ایو  دهیسهامداران تنها نسبت به آنچه در گذشته د نکهیا گرید یاز طرف

 نیدر طول دهه گذشته صورت گرفته است و همچن یکه در حرفه حسابرس یا عمده یها شرفتیو با توجه به پ دارند یاعالم م

به مراتب کمتر  ادیانتظارات سهامداران به احتمال ز باشد،  یم ریاخ یاز بحران اقتصاد یسطح انتظارات جامعه که ناش شیافزا

به  ای -ها آن نکهیان ایبه باال بردن انتظارات سهامداران با ب ازیحسابرسان ن ل،یدل نیبه هم. باشد خواهد بود دینسبت به آنچه با

 .دیکن جادیما ا یارزش افزوده برا دیتوان یم زانیبه چه مکه  -ها بهتر، به آن یانیب

 یازهایآن با فرهنگ سازمان و ن قیبدون تطب دیمؤثر و جد یها به اهداف و خواسته یابیکه دست میدان یحال، ما م نیع در

خود دارند  یداخل یها در کنترل شیدر افزا یکه سع یحسابرس یها از بخش یبرخ. باشد ینم ریپذ قابل اتخاذ و امکان نفعانیذ

با فرهنگ  یسازمان یازهاین یساز قیجهت توسعه دانش خود و تطب یابیارز یآموزش یها کارگاه لیاقدام به تشک ستیبا یم

 .ندینما یسازمان

از  یاما برخ باشند یاز عوامل مختلف متفاوت م یاریمختلف در بس یها ارزش افزوده در بخش تیفعال یو اجرا نییتع اگرچه

 جیموارد براساس نتا ریآن درخواست وجود دارد اما در سا یبرا رهیمد أتیه یاعضا هیهستند و توسط کل یو کل یقواعد آن اصل

چهار عامل است که  ییشناسا نهیزم نیدر ا وه،یش نیبهتر یداخل یحسابرس نهیدر زم قیسال تحق 01از  شیحاصل از ب

 .کند یارزش را به سازمان اضافه م نیشتریب ،یچه عامل نکهیا نییبه حسابرسان در تع تواند یم

 :معادله ارزش افزوده
 بازده کارمندان+  بازده حاصل از اعتباردهندگان +   یگذار هیبازده حاصل از سرما= ... + ارزش افزوده

 

 "ارزش افزوده تیفیعوامل مؤثر بر ک"

 آن یرقابت طیسازمان و مح یدیکل گرانیاز سازمان، از جمله فرهنگ، سازمان و باز قیدانش عم •
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ها  به آنچه که آن میممکن است فکر کن نکهیانتظار داشت و نه ا توان یآنچه م یبرا نفعانیذ یبرا ینوآور جادیشجاعت در ا •

  خواهند یم
 

از ارزش افزوده شناخت و  یو به طور کل یا حرفه یها وهیه با شک یآن با دانش و تجربه کسان عیو تجم  دانش گسترده جادیا •

          یکاف یآگاه

 .دارند 

و فراتر از  زیانگ آور و شگفت تعجب جینتا یسازمان در راه است و دارا یکه برا یدیجد یها یانطباق با نوآور یبرا تیخالق •

 .باشد یم نفعانیذ         انتظارات 

است که در اکثر  یشخص یها یژگیو و ها یستگینشانگر شا -تیشجاعت و خالق ،یدانش سازمان -عوامل شامل  نیمورد از ا سه

 نییدر جهت تب یا حرفه نیامر با انجام تمر نیهستند و توسعه ا ریو تفس حیخود قابل توض یها به خود موارد، هر کدام از آن

 یو برون سازمان یدانش درون سازمان عیفکر و تجم یها اتاق لیپس از تشک توان یحال، م نیا  که در باشد یارزش افزوده م

توجه به  جهیو در نت شود یم لیآن تشک شیافزا یارزش افزوده و چگونگ ریتفس یمتشکله برا ادیز یها جهت گذر از اتاق

 .کارکنان در سازمان خواهد بود شتریب یساالر ستهیو شا یستگیشا

باشد اما  رممکنیغ باًیممکن است تقر نهیزم نیدر ا وهیش نیدرخصوص انتخاب بهتر ،یا طح حرفهبه اجماع درس دنیرس اگرچه

و  میباش شرویپ یمختلف حسابرس یها بخش انیروشن کردن مشترکات موجود در م یتا برا کند یانجام شده کمک م قاتیتحق

ارائه  ایو  یدگیدر رس تیحسابرسان جهت تقو یممکن است برا فزودهبا مشخصات بخش ارزش ا ها یژگیو نیا میبا تحک

 .بالقوه مؤثر باشد یها دهیا

 

 

 ارزش افزوده مفهوم

حال  یداخل یحسابرس یها اقدام به استفاده از مفهوم ارزش افزوده در مدل( IIA) یانجمن حسابرسان داخل یاستانداردها

که  شود یم انیب ،یداخل یواحد حسابرس تیفعال جینتا یابیو ارز یگذار ارزش یمفهوم برا نیکه در ا یتوسعه نموده است بطور

 نیا قیدق لیو تحل هیتجز. بخش از خدمت وجود دارد نیارزش افزوده در ا یابیارز یبرا یمتعدد ییها و راه اریبس یها بحث

ارزش افزوده  ریساده نموده است، همانطور که محاسبه مقاد اریواحد را بس نیارزش افزوده توسط ا جادیو ا دیتول ند،یفرآ

 .قبل است یها تر از زمان روشن اریدر سازمان بس یجادیا

بر  یزینحوه انجام مم یجهت محاسبه ارزش افزوده حسابرس یداخل یواحد حسابرس تیفعال جیکردن نتا یجهت کم اگرچه

 ییشناسا یارزش افزوده را به عنوان مدل توان یاما، م. ر خواهد بودنگرش دشوا نیسازمان با ا یداخل یحسابرس ندیفرآ یرو

 ستمیمجدد س یو سازمانده سکیر یابیدر ارز شنهادیپ ،یداخل یت حسابرسیذهن رییتغ جادیمنجر به ا ستیبا یکه م کرد یم

دشوار  یاما کم ستین رممکنیدشوار است و اگر چه غ یمفهوم در عمل موضوع نیکردن ا ییگردد اما اجرا ،یتیریکنترل مد

و  یریگ جهیاز نت ادهخود با استف یریگ میدر روند تصم یداخل یحسابرس یها تیدر انتظار حما رانیاز مد یاریبس. است

کننده به  مؤثر و قانع یها کمک جادیمنتج به ا یداخل یانجام حسابرس جهیکه نت باشند یها م ارائه شده توسط آن یها هیتوص

همان نقش  نیخواهد شد و ا تیریمد یخدمات ارزشمندتر برا کیبه  شنهادیپ نیشدن ا لین و تبدنمود یاتیمنظور عمل

 باشد یمطرح م یحسابرسان داخل یا است که تحت عنوان نقش مشاوره یدیجد

به منظور  تیریمد یبرا یا خدمات مشاوره نیکه ا رساند یمفهوم را م نیا یداخل یحسابرس ستمیاعطاء شده توسط س خدمات

/ مسئول تیریمد تیاگرچه در نها باشد یم یکنترل داخل ستمیتر جهت س ارائه عملکرد مناسب ایبهتر کردن اوضاع، و 

 .باشد یمأخوذه خود در سازمان م یها یریگ میتصم
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در  یداخل یحسابرس یاستانداردها یدر اجرا یالملل نیب یبا استفاده از الگوها ،یداخل یحسابرس ییاجرا ندیفرآ یکل بطور

و مطابق با اصول  یها بصورت الزام قانون روش نیا یاجرا ،یمثال در کشور رومان یبرا باشد یمختلف متفاوت م یکشورها

 نیو همچن. شود ییکامل سازمان اجرا شرفتیجهت پ ستیبا یآور م الزام تبصور ندیفرآ نیو ا شود یم ییاجرا یحسابرس

از  یاریبس یبرا یدستورالعمل مشخص و الزام کیبه  لیکشور تبد نیها در ا مدل نیا یداخل یسحسابر یمطابق با استانداردها

 .است  سازمان شده

شده است اگرچه  رفتهیشناخته شده و پذ تیبه رسم یحسابرسان داخل یتنها و برا( IIA) یداخل یحسابرس یاستانداردها اما

 نیبهتر یها جهت اجرا عملکرد سازمان نیتضم یو مطابق با چارچوب الزم را برا یالملل نیدر سطح ب یداخل یحسابرس

 .ردیگ یو مورد استفاده قرار م لیتشک ییاجرا یها وهیش

است و نه  یداخل یگزاراشات حسابرس تینه صرفاً مربوط به ماه یواحد حسابرس ایمؤسسه و  کیو اعتبار در  هیسرما شیافزا

 یبا واحد حسابرس تیریکه در واقع با استفاده از تعامالت مد باشد یاز آن م یریگ جهیو نت شنهاداتیپ تیصرفاً مربوط به ماه

سازمان و  یکنترل داخل ستمیجهت بهبود در ارائه س تیظرف شیدر واقع افزا یاخلد یبلکه ارزش حسابرس ردیپذ یصورت م

 قیارزش افزوده در سازمان است که از طر دهنده جیروعمالً ت یداخل یحالت، حسابرس نیدر ا. باشد  یبهبود عملکرد آن م

شده، با  جادیا یها فرصت قیاز طر ن،یانجام شده توسط آن سازمان و همچن داتیصورت گرفته درخصوص تول یها ییجو صرفه

 نیتضمعامل  کیبه عنوان  ایو  ردیبا توجه به اقدامات صورت گرفته انجام نپذ تواند یکه م انیاستفاده از محاسبات ضرر و ز

 .رساند یاریکارآمدتر کمک و  یها استیسازمان، که سازمان را در اتخاذ س یها تیدر فعال تیکننده شفاف

ها وجود دارد، به علت وجود  داده لیو تحل هیو تجز سکیر تیریمد ،یداخل یالذکر، که در جبهه حسابرس به اهداف فوق دنیرس

و  جادیموافق خواهند بود که با ا یرانیاساس مد منیبر ه. مطرح خواهد بود تیریمد یاز حد برا شیعمده و ب ینگران کی

که به  ییها و آن ییها را شناسا سازمان در درون سازمان آن یشرویو پ وددر مورد خطرات موج یفرهنگ آگاه کی جیترو

خبره را به  یشده است که افراد هیتوص یحسابرس یحال مطابق استانداردها نیبا ا. هستند نشان دهند تیاولو کیعنوان 

خطرات  یابیبه ارز یحد کاف بهرا  رانیمد ژهیامر توجه و نیکه ا دیریسازمان در نظر بگ یداخل یعنوان مسئول واحد حسابرس

علت است که  نیامر به ا نیبه ا یابیاز عوامل عدم دست یکیچرا که  دیسازمان که با آن مواجه خواهد بود جلب نما یرو شیپ

و بدون در نظر  یهنوز هم تجرب یرهبر یها تیامروزه فعال. ندینما یرابطه استفاده نم نیدر ا دهیا از متخصصان آموزش ده آن

گاهاً  کهیبطور. شناخته شده است نهیزم نیبه عملکرد خوب در ا یابیو درخصوص دست یحسابرسان داخل هیتوص نگرفت

ها  اما آن دارد، یاعالم م رانیرا احساس و به مد یابیرا در مورد خطر ارز یدر فرهنگ سازمان رییاحساس تغ ،یحسابرسان داخل

 .ستندین نیب اصالحات خوش نیبه بهبود ا یفعل ماندر ز ینگرش واقع کیبا  رانیاحترام به مد رغمیعل

 : به فرهنگ اذعان به وجود خطرات در سازمان توجه

مفهوم هر کارمند در داخل سازمان  نیمطابق ا. مهم است اریبس یموضوع یامروز یها فرهنگ در سازمان نیبه وجود ا توجه

به عهده  زیرا ن یداخل یها اعمال کنترل فهیوظ یعملکرد فهیتحت عنوان وظ شود یکه به او اعطاء م یدر نقش خاص یباز یبرا

گرفته شود  یقعاً جدوا دیبا یدر سطح سازمان م سکیر تیریاو در مد یبرا هشد فینقش تحت عنوان نقش تعر نیدارد که ا

 هیخطرات بالقوه که در مراحل اول ییخاص در جهت شناسا یها ستمیس جادیبه ا یکم اریها توجه بس از سازمان یاریچرا که بس

 .را دارند اشدخطر را داشته ب التیهشداردهنده درخصوص تما ستمیس کیو اعالم مطابق  جادیقادر به ا

وجود  یسکیر تیریمد ندیفرآ چیبه وضوح ثابت کرده است که ه یحسابرس یا انجام شده در جامعه حرفه یها یبررس کهیبطور

 یسازمان بطور کل تیامکان تقو نیاز وجود خطرات و همچن یریجلوگ یو برا بیتمام معا ییشناسا یبرا ییندارد که به تنها

 شتریموضوع است که ب نیا انگریانجام شده ب یمال یها لیو تحل هیاز تجز صلحا جیکه در نتا رایداده شود ز صیمناسب تشخ

از موارد  یها ناش استرس بوده و عامل استرس در آن یاند دارا خود با شکست مواجه بوده اتیعمل یاجرا ندیکه در فرآ یرانیمد

 :است ریز
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 جادیناشناخته در ا یها روش بموقع عوامل و ییسازمان و عدم شناسا یداخل یها استیسازمان با س یعدم انطباق عملکرد -

 .خطر در سطح سازمان 

ها غلباً  آن  عمده ریاند و تأث در نظر گرفته شده افتد یکه گاهاً اتفاق م رمحتملیشده، به عنوان خطرات غ ییخطرات شناسا -

 بوده است یبعد از زمان فعل یا مربوط به دورهه

 .رهیسازمان و غ یکنترل داخل ستمیضعف موجود در س -

 :است از جمله دهیگرد ریمالحظات نامطلوب بشرح ز یسر کی جادیفوق منجر به ا جینتا

به  تیریمد دنیدر رس یعامل اساس کیآن به عنوان  ییاجرا یها و روش یداخل یها استیاست که توجه به س تیواقع نیا -

 . باشد  یمؤثر م تیموفق

ممکن  ریعمالً در موارد غ اینشده و  ییکه خطرات مربوط شناسا یدر نظر گرفتن اشتباهات در موارد ایخطرات و  ییشناسا -

 .ردیصورت پذ ستیبا یم ها تیفعال نیکه ضرورت توجه به ا کند یامر ثابت م نیا دهد یرخ م

موافق  -یکارکنان به منظور جلب سازگار گریو د رانیمد یخط نگران نییخطر، با تع لیو تحل هیتجز کیستماتیس یبروزرسان -

 .شود یسازمان م یکنترل داخل ستمیخطرات موجود که منجر به ظاهر شدن ضعف در س نهیزم خود، در پس یساز

. آگاه سازند شترینظرات خود ب ها را نسبت به نقطه شده و آن تر کینزد رانیبه مد دیبا یحسابرسان داخل ت،یوضع نیا در

 نیا یاز خطرات احتمال شتریب یریبه منظور جلوگ یخلحسابرسان دا یها هیبا درک توص رانیالزم است که مد ن،یبنابرا

 .را در عمل مد نظر قرار دهد ها هیتوص

 رانینقش مد یچالش برا نیآن احتماالً بزرگتر یساز ادهیمؤثر و پ یکنترل داخل ستمیو س سکیر تیریمد ستمیس کی ارائه

 .باشد  یم یداخل یحسابرس

 تهیها تحت عنوان کم در سازمان یواحد لیمنجر به تشک نهیزم نیدر ا یالملل نیدر سطح ب یا حرفه یها تالش انجمن جهینت 

با  یدر همکار یو حسابرسان داخل رانیهدف که مد نیبا ا ت،یریعملکرد مد دنیرکشیبوده است که در آن با به تصو یحسابرس

 ستمیمجدد س یبه سازمانده نیبا آن مواجه خواهد بود اقدام نموده و همچن نخطرات خاص که سازما یابیارز یبرا گریکدی

ارزش افزوده بزرگتر از آنچه که در ساختار حسابرس  کیبه  یابیها خواستار دست که آن رایز ندیتوجه نما یعموم یکنترل داخل

 .باشند یم آمد یبدست م یداخل

ها و  سازمان یداخل ینظارت یها انجام شده درباره عملکرد بخش یها ثمتحده، بح االتیدر ا یبزرگ مال یها ییپس از رسوا 

 .ستین یهنوز کاف یحسابرس تهیکه وجود کم شود یکه احساس م دندیرس جهینت نیها به ا شرکت

قرار  یبه آن موضوع توسط دولت مورد بررس ییبحث مطرح و جهت پاسخگو نیا یشمال رلندیو ا ایتانیارتباط در بر نیا در

 تهیها در گزارش خود به نقش عملکرد خوب کم پرسش آن نیبه پاسخ ا یابیجهت دست باشد یشدن م ییگرفته و در حال نها

 رسد یمنتشر کردند که بنظر م تیآن را تحت عنوان گزارش اسم جیتاپرداختند و ن یسازمان مورد بررس کیدر  یحسابرس

را دربر خواهد  یداخل ینظارت بر حسابرس یور در بهره یداخل یحسابرس یها تهیدرخصوص نحوه کار و نقش کم یاثرات مهم

 .داشت

 

 :تیاز گزارش اسم یا دهیگز 

است که  یوجود دارد که آن هم مربوط به زمان یا عمده یهمواره نگران یحسابرسان داخل یعمل یها تیفعال یدر اجرا -

ها در همان زمان،  آن دیبا کهیبزرگ در کسب و کار سازمان هستند بطور یها سکیپوشش خطرات و ر ریدرگ یحسابرسان داخل

 .را در سازمان داشته باشند یاطالعات یها نسبت به همه بخش یمؤثر ومحدود  یدسترس ایکامل و  یقادر باشند که دسترس

پرسش پاسخ دهد  نیجلسه مشترک با گروه خود به ا کیدر  یداخل یو سرپرست واحد حسابرس میمسئول مستق ،یبطور کل -

 ایآ نکهیشده و ا ییسازمان بطور مؤثر شناسا یها ارزش یداخل یمطمئن بود که در حسابرس توان یکه چگونه و از کجا م
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کسب  یتیواحد فعال کیبه عنوان  ینهاد عموم کیاست که اداره  تیقعوا نیبا در نظر گرفتن ا)خطرات کسب و کار  نیمهمتر

بطور مؤثر  یچارچوب کل کیشده و در  تیریمد یبه خوب( شود بطور مؤثر و کارا درمان و سودآور  ستیبا یو کار است م

 .اند و کنترل شده ییشناسا

 کیارائه پوشش خطرات در  یرا برا یداخل یداشتن حسابرس یکه آرزو یدر حال رانیعمل، واضح است که مد نیبا ا -

ر و به متنقش مه کیبه عنوان  تواند یم یداخل یحسابرس یاند اما سرمحفظه اصل گسترش داده یلکنترل داخ یچارچوب کل

به  قیاز طر توانند، یها م آن کهیعمل کند بطور کند یکمک م تیریدبه م  ارائه خدمات مشاوره قیکه از طر یگریعنوان باز

آن را به ( دانش تیریمد)حاصل شده است  یحسابرس اتیاز عمل میاطالعات بدست آمده که بصورت مستق یگذار اشتراک

. ردیتوجه قرار گ ردتا مو ندیمهم است ارائه نما اریکه آن هم بس یو محصوالت، واحد حسابرس داخل جیاز نتا گرید یکیعنوان 

 یها تیجهت ارائه فعال تیریمتقاعد کردن مد یو کارا برا دیجد ییبه دنبال راهکارها دیبا یداخل یحسابرس ندهیدر آ نیبنابرا

ارزش  دیمحصوالت تول نیقادر خواهند بود با ارائه ا یکه حسابرسان داخل رایدر سازمان است ز یا مربوط به خدمات مشاوره

 .کنند

را به  ییها راه دیسازمان است، با یداخل یواحد حسابرس یور و نظارت بر بهره ینقش کنترل گریکه باز ،یحسابرس تهیکم -

 نیوجود چن نیبنابرا. دیبا عملکرد سازمان ارائه نما یساز شکار کرد،یرو قیخود، را از طر یدیتول یها دن ارزشرسان تیکم

ها وجود دارد که  آن ییکارا یریگ اندازه یبرا یگرید نیگزیجا یها که روش دهد ینشان م یداخل یحسابرس یبرا یفرصت

 .باشد دتریمف تواند یم

سازمان در زمان حال باشند  یعملکرد تیقادر به نظارت بر وضع نکهیدرک مناسب به منظور ا کیبه  ازین یحسابرسان داخل -

سازمان در عرصه  یها یازمندیخود و حسب ن یدر جا یداخل ینقش حسابرس توان یم ایتوجه داشت که آ دیو با باشند یم

ممکن است  رانیکه مد یدیخطرات جد ییکند تا اقدام به شناسا یکمک م یلداخ یچرا که حسابرس. داد رییتغ... و  یاقتصاد

 یبه عنوان بازو یاست و حسابرسان داخل رانیخطرات عمالً به عهده مد ییشناسا تیکه مسئول رایز ندیبا آن مواجه باشد نما

 .سازمان عمل خواهند کرد رانیمد

به  یامکانات مناسب جهت دسترس نیع الزم و همچنمناب یداخل یمطمئن شود که حسابرس دیبا ،یداخل یحسابرس تهیکم -

ها مجهز به دو  که آن دیحاصل نما نانیاطم دیبا تهیکم نیا نیرا دارد و همچن یارائه شده به و یزیاطالعات مطابق با حکم مم

مربوط به خود را  یاستانداردها ریو سا یداخل یحسابرس یبا استانداردها بقتخود در مطا یا کار حرفه یقدرت انطباق ساز

 .دارند

باشند و نه تنها در رابطه با  رانیخود با ارزش باالتر به مد یدیبطور دائم نگران ارائه خدمات تول دیبا یحسابرسان داخل -

 .نو متناسب با سطح دانش و تجربه خود به آن باشند یها دهیبدنبال ا ستیبا یها بلکه خود م درخواست آن

حسابرسان  کهیداشته باشد بطور یو سطح دانش حسابرسان داخل یریرپذییبه قدرت تغ یا ژهیوجه وت ستیبا یم رهیمد ئتیه -

 یا بزرگ و پردامنه راتییدر ارتباط با تغ یارائه خدمات خود با وجود داشتن نگران تیفیک یها با توسعه و بهبود مهارت یداخل

خود و احترام به تمام  یها ییبه دانش و توانا دنیبا عمق بخش ردیپذ یو صورت م... و  نیقوان ت،یریمد ع،یکه هر روزه در صنا

ارزش افزوده  یخدمات مؤثر و دارا نیبدنبال ارائه ا گریمورد عمل سازمان در ارتباط خود با هر فرد حسابرس د یراهکارها

 .باشد شتریب

 اریبس یها ینگران دیبا تیدر گزارش اسممطروحه  یها از جنبه یاریکه بس رسد یبا توجه به مراتب فوق بنظر م بیترت نیبد 

ها وجود دارد را کاهش داده و راهکار مطلوب را جهت  در سازمان یو حسابرسان داخل رانیمد یرا که در حال حاضر برا یادیز

 .دیماها ارائه ن به آن ها ینگران نیکاهش ا

 یداخل یارزش افزوده حسابرس تیکم. 2
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صورت گرفته در جهان  یمال یها ییرسوا گریمتحده و د االتیدر ا... همانند انرون، ولدکام و  ییها شرکت یمال یها ییرسوا 

 یها از چارچوب یبهتر یابیارز کیارائه  نیو همچن تیریبمنظور ارائه خدمت به مد یبه حسابرسان داخل یادیز یفشارها

و سهامدارن به نقش، ارزش  رانیسازمان از منظر مد یها سکیامر در جهت کاهش ر نیا کهیاند بطور نموده جادیا یکنترل داخل

 .افزوده است یداخل یحسابرس گاهیو جا

ارائه شده توسط سازمان را با در نظر گرفتن مجموعه  یها ارزش یابیارز یداخل یحسابرس یواحدها نیرابطه، مسئول نیا در 

خواهد نمود که اهم  یابیعمل خواهد کرد را ارز یداخل یواحد حسابرس یعملکرد یریگ که به هدف اندازه یها از شاخص یا 

 :است ریعوامل آن بشرح ز

 بصورت آشکارتر در درون سازمان یداخل یاحترام به بخش حسابرس -

 رانیبه مد یارائه شده از طرف حسابرس داخل یها هیخدمات و توص تیفیک شیافزا -

 تیریبه مد یدر مواعد مقرر زمان  آن لیباال و تحو تیفیمناسب و با ک یگزارشگر نیو تدو هیته -

 یحسابرس تهیکم ایو  تیریبه مد یداخل یارائه گزارشات ثابت، مدون و مناسب توسط واحد حسابرس -

 اند انتخاب شده تیریکه از طرف مد یکسان ای یحسابرس تهیحضور در جلسات کم -

 ها زمان هیدر کل یداخل یاثبات ارزش حسابرس -

 سازمان نفعانیو ذ انیکردن مشتر یراض یبه دنبال فرصت برا -

متحمله شرکت که توسط  یدیتول یها نهیهز ایانجام شده  یها متناسب با پرداخت یور بهره شیو افزا یعال ییجو صرفه جادیا -

 مد نظر قرار گرفته است یداخل یحسابرس

برآورد اثرات  یداخل یمؤسسات خدمات حسابرس ایسازمان و  یها بخش ریشده از سا افتیدر یها از نامه یتعداد یبررس -

چند  یو بدنبال پاسخ برا یآور فوق جمع یها افتهی کهیدر سازمان بطور رهیکسب و کار و غ یها تیمربوط به فعال یدادهایرو

 :ریح زبه شر یها شامل ارائه به موقع و مؤثر گزارشات حسابرس که اهم آن باشد میها جواب ده به آن دیسؤال مهم که ما با

 سازمان؟ حیصح یو کارها ها تینسبت به فعال یداخل یحسابرس یها تیانجام فعال -

 ارائه ارزش؟ یداخل یحسابرس -

 باشد؟ یکسب و کار سازمان م یها تیقادر به اثبات ارزش خود در فعال یداخل یحسابرس توان یچگونه م -

 ها را متقاعد کند؟ سازمان آن یها تیبهبود فعال یبرا یداخل یحسابرس جینتا توان یچگونه م -

 یایتانیبر کا،یمتحده آمر التیدر ا یشرکت تیها تحت عنوان مفهوم حاکم که در ساختار سازمان یدیاصطالح جد امروزه 

ها و  آن یهدف برا نییو تب ییراجرایغ رانیمفهوم بدنبال بهبود نقش مد نیاست، ا دهیمطرح گرد    ره،یبزرگ، کانادا، و غ

تا  باشد یم یداخل یبر بخش حسابرس شتریفشار ب شیعوامل منجر به افزا نیا نیبنابرا باشد، یدر سازمان م یحسابرس تهیکم

 یرا برا یموارد عملکرد روشن نیثابت کنند که ا نیقرار دارند و همچن تیریاهداف مد ریها در مس آن ایمطمئن شوند که آ

 .کند یفراهم م( یبصورت مقدار)را  یداخل یحسابرس

 یریپذ تیمسئول ازمندیشده است ن هیها توص به سازمان یکه توسط قانون ساربانز آکسل یشرکت تیحاکم رانهیسختگ نیقوان 

 نیبد نیا. ندینما  سازمان  یعملکرد تیاز وضع قیدق یمال یها که اقدام به ارائه گزارش باشد یم تیریاز طرف مد یشتریب

 تیریارائه شده از طرف مد یمال یها گزارش یبخش نانیاطم تیجهت قابل یادیار زتحت فش یاست که حسابرسان داخل یمعن

 .خواهد بود

بمنظور  یداخل یواحد حسابرس قیاز قبل و از طر یمؤثرتر لیو تحل هیمجدداً مورد تجز دیبا یها م سازمان تیوضع نیا در 

 یریگ اندازه یها ستمیس جادیا یبرا تیریمفهوم که واحد مد نیبد. رندیاز گزارشات ارائه شده قرار گ شتریب یبخش نانیاطم

از  یبه شواهد دیکه با یحسابرسان داخل یمشخص و مناسب سازمان راه را برا یها تیها و جهت توسعه فعال عملکرد، اثبات آن

سازمان را داشته باشد و آن را در گزارشات خود مورد توجه قرار  یدیدر ارائه خدمات تول یاقتصاد ییجو جمله توجه به صرفه
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دال بـر وجـود پـرداخـت دو بـرابـر  یبه شواهد یدر موارد یکه حسابرسان داخل یبه عنوان مثال در صورت. گذارند دهد باز 

در اسـرع وقـت  سـتـیبــا یهـا مـ بـه کـشـف تـقـلـب بـدسـت آورنـد آن یحـتـ ـایمـوضـوع خـاص و  ـکیجـهـت 

مـطـرح  وارائه  تیریالزم به مد شنهاداتیمورد مکشوفه با ارائه پ ایعملکرد وجوه نقد  ندیبـهـبـود فـرآ یاقـدامـات الزم را بـرا

 ـنیا ـنـکهیثـابـت کـردن ا یروشـن بـرا یا کـمک بـه مـجـمـوعـه سـازمـان اسـت و آن را نـشانـه ـنیو ا ـدینـمـا

 یبـرا( ـشنهاداتیپـ)مهم است که ارزش موارد مذکـور  نیهمچن دیافزا یرا م یداخل یعمالً ارزش واحد حسابرس مـوضـوعـات

سـطـوح پـوشـش  ـجـادیبـلـکـه در ا یـالـیر یهـا بـرسـد که نه تنها هـمـانـنـد ارزش اتبـه اثـبـ یحـسـابـرسـان داخـلـ

دشوار و  اریبس یسازمان امر یها سکیپوشش ر یابیارز نیا ندیاز نظر دور داشت که فرآ دیسازمان، اما نبا یمناسب برا یتیامن

 .باشد یم دهیچیپ

 رفتهیصورت پذ یشده توسط حسابرسان داخل  هیکه مطابق با موارد توص رانیتوسط مد ها یریگ میدر تصم ییروش اجرا رییتغ 

 تیو آموزش و تقو ها نهیاصالح و بهبود روش کار، طرح کاهش هز ،یکنترل داخل یها تیاز فعال یبرخ یبروزرسان: لیاست از قب

حال، با  نیدر ع. باشد یمؤثر م اریارزش افزوده بس جادیخود در ا یداخل یحسابرس یاه از برنامه جهینت کیپرسنل، به عنوان 

 نیو ا ندینما یریگ را اندازه یداخل یتوسط حسابرس یجادیکه ارزش افزوده ا باشند یها قادر م توجه به مواد مطروحه سازمان

و  شنهاداتیپ یاجرا جهیکه در نت ردیصورت پذ زمانشده در سا جادیا یمال راتیتأث  یابیارز قیتواند از طر یم یریگ اندازه

اگر به اثبات   نده،یدر آ  عملکرد سازمان جهیآن را در نت توان یم ایشده است و  جادیا یارائه شده حسابرسان داخل یها هیتوص

 یزیمم ایو  نترلانجام شده که شامل ک ،یداخل یاز حسابرس جهینت کیموضوع را به عنوان  نیا نیبرسد برآورد نمود و همچن

 اند افتهی رییارائه شده بهبود و تغ شنهاداتیآن حسب پ یندهایکه فرآ باشد یدر سطح سازمان م یدوره خاص کیدر  ندهایفرآ

کمتر از زمان قبل از اعمال  یزانیبصورت ثابت و به م توان یرا م یکنترل یها تیفعال یاجرا نهیزه نیهمچن. برآورد نمود

نشان دهند  یمثال، اگر حسابرسان داخل یبرا. شرکت محاسبه نمود یها نهیشده از هز جادیا یها فاوتمربوطه در ت راتییتغ

آن به  یو رهبر دیخر ندیاز جمله پردازش فرآ ردیصورت پذ راتییدر سازمان تغ ییروش اجرا ایو  ندیدر فرآ ستیبا یکه م

شرکت در طول  یها نهیهز ییجو در صرفه لیپتانس جادیامر منجر به ا نیموجود در سازمان که ا یها منظور بهبود کنترل

 .خواهد شد کسالی

انجام  قیمشخص مطابق تحق یبطور ،یداخل یمقدار تابع ارزش افزوده حسابرس یریگ از انجام محاسبات به منظور اندازه فارغ 

مدل که توسط  نیمطابق ا: دیافزا یدرصد ارزش افزوده به سازمان م52بخش از سازمان معادل  نیا 4یشده توسط تارلوک تج

شده توسط  شنهادی، پ2یکیتینوپینمره س زیاز م یا مذکور تحت عنوان نسخه لها در سراسر جهان از مد از سازمان یاریبس

با  یداخل یعملکرد واحد حسابرس یابیکه ارز رسد یبنظر م شود ی،  اجرا م 6و تاچ لوتیمؤسسه د کیشر  ،یتارلوک تج

روش  نیا. شود یاستفاده م اتسازمان و ادار یداخل یعملکرد واحد حسابرس یریگ مدل تحت عنوان روش اندازه نیاستفاده از ا

 یابیحسب دست یداخل یعملکرد حسابرس یریگ اندازه قیمختلف سازمان از طر یها بخش نیب یتا با هماهنگ دهد یاجازه م

 نیبد. را محاسبه نمود یکیتینوپیعملکرد با استفاده از جدول نمره س کیاستراتژ تیریمد قینسبت به اهداف سازمان و از طر

مقدار  توان یکه در آن م سازد یو محدود م نیاز سازمان مع یبخش اصل کیرا به عنوان  یداخل یکه واحد حسابرس بیترت

و  یسازمان، تمرکز بر مشتر یبر عملکرد مال ریبا تأث تواند یامر م نیا. اوردیسازمان به ارمغان ب یرا برا یاز سودآور یشتریب

 .دینما ییرا شناسا ردیپذ یصورت م یحسابرس داخل قیکسب و کار از طر دکه به منظور بهبو رانیارائه شده به مد یها هیتوص

افزودن  یبرا ها نهیزم نیاز ا کیدر هر  یاهداف اصل فیبا تعر یحسابرس تهیپس از مشورت با کم یداخل یحسابرس بخش 

سازمان، بدنبال  یدیاز اهداف کل یکیمثال،  اگر  یبرا. در راه بهبود اهداف سازمان است ایاهداف و  یارزش و حرکت به سو

و ( یکاال به مشتر لیکاهش زمان تحو) ییرا شناسا یکاال به مشتر لیتحو نزما نیبهتر توان یپرسش باشد که چگونه م نیا

 قیموضوع را از طر نیا توان یم میقرار ده یکاال را مورد بررس لیدر تحو انیمشتر تیسطح رضا اینمود  ییدر سازمان اجرا

. قرار داد یمورد بررس یدرخواست یالکا لیدر تحو ریاز سازمان از بابت تأخ ره،یو غ انیمشتر اتیکاهش تعداد شکا یبررس
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ارزش افزوده  تواند یآن م یمورد پس از اجرا نیدر ا یداخل یواحد حسابرس یشنهادیاصالحات پ جهینت یبا بررس بیترت نیبد

 یکاهش تعداد قیاز طر یکاال به مشتر لیکاهش زمان تحو یریگ را با محاسبه و اندازه یداخل یخدمات واحد حسابرس

 یتلق یداخل یدر حجم فروش شرکت محاسبه نمود و آن را به عنوان ارزش افزوده واحد حسابرس راتییو تغ انیمشتر اتیشکا

جدول  یدارا بیترت نیاهداف منحصر به فرد خود بوده و به هم یهمانطور که اشاره شد هر سازمان دارا بیترت نیبد. نمود

واحد  یبرا یا نمونه یازیجدول امت نیکه ا دهد ینشان م "یتجتالوک " .خواهد بود زیمنحصر به فرد خود ن یکیتینوپینمره س

بشرح  "یتالوک تج"جدول  یکینوپتینمره س 0از عناصر ارائه شده در جدول شماره  یاریاست که شامل بس یداخل یحسابرس

 .باشد یم ریز
 

 «یکینوپتینمره س -1شماره  جدول»

 تصویر/ دیدگاه پیشنهاد اهداف گیری اندازه

 مشتری - افزایش مستمر تعداد مشتری - کاهش زمان دریافت وجه نقد - متوسط زمان در دریافت وجه نقد -

زمان متوسط در تحویل محصول به  -

 مشتری
   کاهش زمان تحویل محصول به مشتری -

   کاهش تعداد شکایات مشتریان - تعداد شکایات مشتریان -

 مالی - بهبود در امور مالی افزایش مستمر - کاهش قیمت تمام شده - متوسط هزینه هر واحد -

   افزایش حجم فروش - افزایش سود حاصل از فروش کاال -

   (سهم بازار)افزایش حوزه بازار  - حوزه بازار -

    گذاری افزایش نرخ سرمایه -

 کاهش دوره زمانی هر فصل در سازمان - متوسط زمان هر چه فرآیند اجرایی -
بهبود مستمر فرآیندهای داخلی کسب و  -

 کار
 داخلیتجارت  -

   افزایش کیفیت - های عیب و نقص تعدادی از جریان -

   وری افزایش بهره - نیروی کار/ تولید -

 
و خطر مجله کسب و کار مؤسسه  یداخل یحسابرس: منبع( Tarlok Teji) یتارلوک تج یکینوپتیجدول نمره س -1شماره  جدول

 ((Deloitte & Toucheو تاچ  تیولیدر ارتباط با د رلندیانگلستان و ا یحسابرسان داخل

 

 نیشده و ا یانداز راه یشمال رلندیو ا ایتانیدر بر(( IIA یتوسط انجمن حسابرسان داخل راًیمدل مذکور اخ نکهیا حاًیتوض 

با استفاده از جدول . منتشر شده است یبخش حسابرسان داخل یکینوپتیجدول تحت عنوان چارچوب جدول نمره س

از  یا کل از مجموعه کیسازمان به عنوان  کیبا اهداف استراتژ سهیدر مقا یداخل یحسابرس یعملکرد واحدها یریگ اندازه

درخواست شود در حال حاضر  یداخل یاز حسابرس رانیتوسط مد دیکه با یدیموضوع کل 6 ییو با شناسا وسته،یپ اجزاء به هم

 ردیگ یقرار م دهمورد استفا یداخل یحسابرسعملکرد واحد  یریگ اندازه یبرا یکینوپتیمدل توسعه چارچوب جدول نمره س

 :دهنده عمالً نشان یداخل یدرصد سنجش عملکرد حسابرس نییتع کهیبطور

  یداخل یعملکرد حسابرس تیحسب مأمور یداخل یبه هدف توسط واحد حسابرس دنینحوه رس  -الف

 سازمان یها یمرتبط با استراتژ ،یداخل یعملکرد واحد حسابرس یور بهره یو بررس یریگ اندازه -ب

سازمان، و  یعملکرد شامل هر دو شاخص عملکرد از جمله سرعت گردش بدهکاران تجار یریگ اندازه ایآ نکهیکنترل ا یبرا -ج

  باشد  یسازمان م یها یدر مرحله دوم کاهش حجم بده نیهمچن
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 یداخل یکننده مفهوم ارزش افزوده بخش حسابرس عکساز عملکرد سازمان من یریگ که در آن اندازه یابیانجام ارز یبرا -د

 باشد

 ها و درک و اداره آن یمختلف عملکرد یارهایمع نیاز وجود ارتباط ب نانیاطم یبرا -ه

 در سازمان یداخل یعملکرد حسابرس کیاز نقش استراتژ تیعملکرد، حما نییتع یبرا -ج

 یبرا یکینوپتیجدول نمره س یبرا یچارچوب مشخص کیرا به منظور توسعه  یا چهار مرحله ندیفرآ نیهمچن هینشر نیا

 دینما یعملکرد مطرح م یریگ و اندازه ییشناسا ،یاستراتژ یاجرا ،یطراح ،یاستراتژ یابیدر مورد ارز یداخل یعملکرد حسابرس

 :باشد یم ریز رحجدول فوق به اختصار، به ش شیپاال  جهیکه نت

و  هیبخواهند که مستندات و مدارک تجز تیریاز مد دیبا  یم یداخل یسرپرست واحد حسابرس ،یاستراتژ یابیانجام ارز یبرا -

به  داتیها و تهد نقاط قوت و ضعف، فرصت یابیارز یبرا بیرا به ترت یاستراتژ نیانجام شده جهت تدو 7(SWOT) لیتحل

 دیارائه نما یو

 سازمان یدر نقشه استراتژ کیاستراتژ یدیتمرکز بر موضوعات کل -

 و ارائه شده در سازمان  نیتدو کیعملکرد در ارتباط با اهداف استراتژ یریگ اندازه -

  یکینوپتیها با استفاده از جدول نمره س مناسب از آن یور انتخاب ابزار مناسب و اخذ بهره یابیمستمر ارز ندیفرآ -

روش استاندارد  کیو توسعه  جادیهمواره بدنبال ا یداخل یحسابرس یاحدهااز و یمدل مذکور برخ یاز نحوه و روش اجرا فارغ 

ها چه  ارزش افزوده آن ریکه ثابت کند که مقاد باشند یم یتیریسطوح مد یارزش افزوده برا ریبمنظور محاسبه مقاد ،یگرید

 .مقدار است

که قادر  ییاجرا یها به هدف و روش دنیرس یریگ اندازه یها روش نییاست که انتخاب و تع ینکته ضرور نیتوجه به ا اما 

 جادیا یبرا یموضوع عمالً خود عامل نینه ا ایخود را انجام داده  فهیوظ یبه خوب یکه حسابرسان داخل دیباشد که اثبات نما

 .دیخواهد بخش تیها تقو واحد را در سازمان نیا گاهینقش و جا ندهیآ درسازمان خواهد بود و  یارزش افزوده برا

 :یریگ جهینت

و خدمات  عیصنا ریو سا یداخل یاز مفهوم ارزش افزوده در حسابرس یاریبس یها است که روش تیواقع نیرغم ا به

اما توجه به  رندیقرار گ یابیمورد توجه و ارز تر یتر و کاربرد بصورت شفاف دیهستند و با یاز قواعد آن کل یوجود دارد اما برخ

را  ریبشرح ز یسازمان موارد یتوسط حسابرسان داخل یجادیارزش افزوده ا ورداست که در هنگام بحث در م ینکته ضرور نیا

. سازمان مؤثر باشد یارزش افزوده برا جهینت اًیو ثان ابدیها توسعه  مد نظر قرار داد که اوالً مفهوم ارزش افزوده در سازمان دیبا

 :موارد عبارتند از نیاهم ا
 

 ارزش افزوده به سازمان آگاه باشد جادیخود در ا تیاز مسئول دیبا یحسابرس داخل •

 یداخل یو سهامداران، با واحد حسابرس تیریکه مد دهد ینشان م یداخل یمحوله و نحوه عملکرد واحد حسابرس فهیوظ •

 کنند یچگونه کار م

 یبرگزار قیاز طر یو خود کنترل یابیسازمان در انجام ارز تیریدادن به مد نیتمر یبرا یفرصت دیبا یحسابرسان داخل •

 را داشته باشند تیریبا مد ژهیجلسات و

 فیتعر تواند یبه عنوان ارزش افزوده م یچه موارد نکهیو کاهش اختالف در مورد ا تر نهیو به شتریمنظور ارائه خدمات ب به 

ارزش افزوده سازمان کمک کنند و ما  شیدر افزا توانند یم یاست که حسابرسان داخل یهیکامالً روشن و بد یامر نیشود ا

 یکه به خو یداخل یحسابرس یدر توسعه استانداردها ،یمهم ارینقش بس تواند یم یکه واحد حسابرسان داخل میکن یگمان م

 .مؤثر است داشته باشد یداخل یخود در افزودن ارزش حسابرس
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وجود ارزش افزوده مؤثر به عنوان محصول  انگریکه ب یداخل یشده توسط حسابرس جادیا یها تر توجه به ارزش از همه مهم اما 

مقاله  نیا انیموارد ما در پا نیا یادآوریاست لذا جهت  یضرور یاز نظر دور داشت امر توان یاست و آن را نم ندیفرآ نیا

 :میکن یم انیموارد را ب نیمجدداً اهم ا

شرکت در مطابقت با بودجه  یها نهیمستقل و کنترل هز یحسابرس نهیکاهش هز قیاز طر: شرکت یها نهیکاهش هز .0

 سازمان

مهارت کارکنان و حذف  شیو افزا اتیعمل یاجرا یندهایو اصالح فرآ یزیمم قیاز طر: یور بهره شیبهبود و افزا  .5

 زائد یندهایکارها و فرآ

 ...سازمان و  یداخل یها ینظام کنترل تیتقو قیاز طر: در سازمان سکیکاهش سطح ر .3

 یبهبود و اصالح در ساختارها قیاز طر: در کل سازمان جهیبهبود در عملکرد سطوح مختلف سازمان و در نت .4

سازمان و  یها ها با استراتژ اهداف و برنامه یمنطبق ساز نیسازمان و همچن یها یبا استراتژ یو تطابق ساختار سازمان یسازمان

... 

ها با  آن شود یامر باعث م نیتر است توجه حسابرسان به درک مفهوم ارزش افزوده در سازمان است که ا آنچه از همه مهم اما

 ازمندیمهم خود ن نیبه ا یابیکه دست ندیرا دنبال نما یسازمان یکننده ارزش افزوده عمالً تعال جادیبر اقدامات ا شتریتمرکز ب

سازمان و  یها یازمندیبا ن یحسابرس یها اهداف و برنامه یگ سازحسابرسان و هماهن صصسطح دانش، تجربه و تخ شیافزا

 .است تیریمد

معاصر و عصر اطالعات به عنوان  یایدر دن شنهادیو پ هیاست که توص یضرور یامروز امر یاینکته در دن نیتوجه به ا مضافاً

 ها هیتوص ینگر ندهینگاه آ جادیبا ا نکهیو ا باشد یارزش م یموجود زنده ذاتاً دارا نیا نکهیو ا شود یموجود زنده شناخته م کی

در  یرا در جهت کسب بهبود تیریامر دانش و حجم اطالعات مد نیو ا کنند یم جادیسازمان ا راطالعات را د دیبه تول لیتما

  .سازد یآن رهنمود م شیکسب و کار و افزا یندهایفرآ
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