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مقدمه

حسابرسی داخلی دارای نقشی مهم و حیاتی در حاکمیت و عملیات سازمان است .زمانی که این واحد بهصورت مؤثر فعالیت دارد و

در خدمت عملیات و مدیریت سازمان است ،میتواند کمک بزرگی به سازمان در دستیابی به هدفها باشد .از همینرو ،سازمانهایی
که از واحد حسابرس��ی داخلی اثربخش برخوردارند ،ارزیابی بهتری نس��بت به شناس��ایی خطرهای محیط کس��بوکار ،فرایندها و
سیس��تم تجاری خود دارند .بنابراین اقدامهای اصالحی مناس��ب را بهمنظور بهبود مستمر محیط کسبوکار خود بهکار میبندند .با
این حال برای حفظ و افزایش اعتبار حسابرسی داخلی ،مفاهیم کارایی و اثربخشی باید مورد بررسی قرار گیرد.
تعیین معیارهای اندازهگیری عملکرد در حوزه فعالیت حسابرس��ی داخلی ،یک کار مهم و حیاتی در رس��یدن به هدفها و مقاصد
فعالیتهای حسابرس��ی مطابق با باالترین ویژگیهای کیفی و اس��تانداردها اس��ت .این راهنمای اجرایی مواردی را فراهم میکند تا
حسابرسی داخلی با اندازهگیری سطح کارایی و اثربخشی فعالیتهای خود ،نسبت به بهبود خدمات به مشتریان و ذینفعان اقدام کند.
گام نخس��ت در شناس��ایی مقوله اندازهگیری عملکرد از دید ذینفعان (سهامداران) ،ارزشهای اضافهشده و بهبود صورتگرفته در
محیط کس��بوکار و عملیات سازمان اس��ت .برخی از ذینفعان ش��امل اعضای هیئتمدیره ،مدیران اجرایی ،حسابرسان مستقل،
نهاده��ای دولت��ی و تنظیمکنندگان قوانین و مقررات ،همچنین واحد حسابرس��ی داخلی هس��تند .منابع اصل��ی بهمنظور تعریف و
شناس��ایی ش��اخههای اصلی اندازهگیری کارایی و اثربخش��ی حسابرس��ی داخلی ش��امل چارچوب رهنموده��ای اجرایی حرفهای
بینالملل��ی انجمن حسابرس�ان داخلی امریکا ،1س��اختار و منشورحسابرس��ی داخلی ،قوانین و مقررات کارب��ردی و برنامهها و
استراتژیهای حسابرسی میباشد.

ارزیابی کارایی و اثربخشی واحد حسابرسی داخلی
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کمی و
اندازهگیری کارایی و اثربخشی ممکن است بهصورت ّ

کیفی باش��د .عالوه بر انطباق با استانداردهای بینالمللی برای
حسابرس��ی داخلی ،اندازهگیری عملکرد فعالیتهای حسابرسی

خود از طریق ارزیابی و بهس��ازی کارای��ی فرایندهای مدیریت
خطر ،کنترل و نظارت سازمانی با رویکردی منظم است.
اس��تانداردهای ذی��ل در ارتباط ب��ا اندازهگیری اثربخش��ی و

میتواند شامل:

کارایی فعالیت حسابرسی داخلی است.

• س��طح کمک به بهبود مدیریت ریس��ک ،کنترل و فرایندهای

 – 1300تضمین کیفیت و برنامه بهبود

سازمانی،

حسابرس��ان ارش��د اجرایی باید بر توس��عه و حف��ظ برنامههای

• سطح دستیابی به هدفهای اصلی و کلیدی (عینی) سازمان،

بهبود و تضمین کیفیت که تمام جنبههای فعالیتی حسابرس��ی

• بررسی پیشرفت فرایند برنامه -عملکرد حسابرسی،

داخلی را پوشش میدهد ،نظارت کنند.

• بهبود بهرهوری کارکنان،

برنام��ه ،بهبود و تضمین کیفیت طراحیش��ده ممکن اس��ت

• افزایش اثربخشی فرایندهای حسابرسی،

نس��بت به ارزیاب��ی و انطب��اق فعالیتهای حسابرس��ی داخلی با

• افزای��ش تعداد برنامهه��ای اجرایی بهمنظ��ور بهبود عملیات

تعریف حسابرسی داخلی و استانداردها و اخالق حرفهای اقدام

سازمان،

کند .برنامه ،همچنین کارایی و اثربخش��ی فعالیت حسابرس��ی

• اثربخشی در براوردن نیازهای ذینفعان،

داخلی و فرصتهای بهبود عملیات را ارزیابی میکند.

• نتایج ارزیابیهای اطمینانبخش��ی کیف��ی و برنامههای بهبود

 -1310الزامهای تضمین کیفیت و برنامه بهبود

کیفیت فعالیتهای حسابرسان داخلی،

تضمی��ن کیفی و بهبود برنامه باید ش��امل هر دو ارزیابی داخلی

• اثربخشی در انجام حسابرسی،

و خارجی باشد.

• شفافیت ارتباط باحسابرسان و هیئتمدیره ،و

 -1311ارزیابیهای داخلی

• اثربخش��ی الزم (دس��تیابی به هدفهای موردنظ��ر) در تأمین

ارزیابیهای داخلی باید شامل موارد زیر باشد:

نیازه��ای ذینفعان س��ازمان .کس��ب نتیجه و بازخ��ورد الزم از

• نظارت مستمر بر عملکرد حسابرسی داخلی ،و

اثربخش��ی فعالیت حسابرس��ی داخلی برای ذینفعان س��ازمان

• بررس��ی دورهای عملکرد از طری��ق خودارزیابی و یا ازطریق

کاری مهم تلقی میش��ود .از این جهت ،حسابرسی داخلی باید

سایر کارکنان دارای دانش و مهارت حسابرسی.

این اطمینان را برای ایشان بهوجود بیاورد.

 -1312ارزیابیهای خارجی
ارزیابی و بررسیهای خارجی باید حداقل سالی یک بار بهوسیله
یک گروه خارج از س��ازمان صورت بگیرد .حسابرس��ان ارش��د
اجرای��ی بای��د با اعض��ای هیئتمدیره در خص��وص موارد ذیل
گفتگو کنند:
• نیاز به ارزیابیهای مداوم از بیرون از سازمان ،و
• صالحیت و استقالل بررسیکنندگان خارج از سازمان.
راهنمایی بیشتر در این خصوص با بهکارگیری استانداردهای
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استانداردهای مربوط

ذیل محقق میشود:
 -1300تضمین کیفیت و برنامه بهبود،

انجمن حسابرسان داخلی امریکا ،حسابرسی داخلی را فعالیتی

 -1310الزامهای تضمین کیفیت و برنامه بهبود،

مشاورهای ،اطمینانبخش ،مستقل و بیطرفانه تعریف میکند

 -1311ارزیابیهای داخلی ،و

که بهمنظور افزودن ارزش و بهسازی عملیات سازمان طراحی

 -1312ارزیابیهای خارجی.

میش��ود .هدف آن کمک به سازمان در جهت نیل به هدفهای

این راهنمای عملی نشان میدهد استفاده از تجزیهوتحلیل
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معیارهای عملکرد ،یکی از عناصر تکمیل بررسیهای داخلی/
خارجی است.

تعریف کارایی و اثربخشی حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی باید
اثربخشی فعالیت خود را

ی��ک تعری��ف عموم��ی از کارای��ی و اثربخش��ی ،درج��های از

بهعنوان بخشی ارزشمند از

برنامههای س��ازمان دیده ش��ده است.حسابرسان داخلی باید

حاکمیت سازمان
ّ

(ش��امل کیفیت) برقراری و رس��یدن به هدفهایی است که در
روشهای عملکردی برقرار کرده و ضوابط اندازهگیری عملکرد
را با سطحی(ش��امل کیفیت) از دس��تیابی به هدفهای استقرار
فعالیتهای حسابرسی داخلی مورد سنجش قرار دهند .کارایی
و اثربخشی حسابرسی داخلی باید بهصورت دورهای نظارت و
ارزیابی ش��ود .هدفهای تعیینشده در تعریف و ارزیابی سطح
کارای��ی و اثربخش��ی ،باید در ایجاد واحد حسابرس��ی داخلی،
همچنی��ن تجزیهوتحلی��ل و پ��ردازش فراینده��ا ،روش��ها و
گزارشگری به ذینفعان و سهامداران ،مورد استفاده قرار گیرد.
حسابرس��ی داخلی باید اثربخش��ی فعالیت خ��ود را بهعنوان
بخشی ارزشمند از حاکمیت سازمان اثبات کند.

ذینفعان داخلی و خارجی

بهط��ور کلی ذینفع��ان اصلی فعالیت حسابرس��ان داخلی به دو
دسته داخلی و خارجی تقسیم میشوند:
ذینفعان در داخل سازمان شامل:
• اعض��ای هیئتمدی��ره (ی��ا کمیتهه��ای آن مانن��د کمیت��ه
حسابرسی)،
• مدیریت ارشد،
• مدیران پشتیبانی وعملیاتی ،و
• حسابرسان داخلی.
ذینفعان بیرون از سازمان میتواند شامل موارد زیر باشد:
• تنظیم کنندگان قوانین و مقررات و استانداردها،
• فروشندگان ،و
• مشتریان.
فعالیت واحد حسابرسی داخلی باید ضمن شناسایی ذینفعان
و مناف��ع آنان ،بازخ��ورد هر ی��ک از ذینفعان را درخواس��ت و
دریافت کند .پارهای از این بازخوردها به قرار زیر میباشد:

• هدف و مسئولیت حسابرسی داخلی و اینکه آیا این هدف در
سطوح مختلف سازمان قابل درک است یا خیر؟
• کفای��ت و س��طح برخ��ورداری از اس��تقالل و بیطرفی واحد
حسابرسی داخلی،
• درک هدفها و انتظارها از فعالیت حسابرسی داخلی،
• برنامهه��ا و دس��تورالعملهای کس��بوکار و ارتب��اط آن ب��ا
انجامدهندگان این فعالیتها،
• کارایی و کیفیت موجود بین فعالیتها (زنجیره ارزش سازمان)،
• س��طح کنونی رضایتمن��دی یا نبود آن بهعنوان انعکاس��ی از
ماهیت برنامهها و عملکرد گذشته،
• س��طح کنون��ی رضایتمن��دی یا نب��ود آن با مناب��ع فعالیتهای
حسابرسی داخلی ،و
• نیازه��ای در حال تغییر محیط کس��بوکار ،خطرهای مرتبط
و توانایی واحد حسابرس��ی داخلی نس��بت ب��ه ارائه اطمینان و
مشاورههای الزم در این خصوص.
فعالیت واحد حسابرس��ی داخلی باید قادر باش��د شاخههای
اصل��ی اندازهگی��ری عملکرد ش��امل :رضایتمن��دی ذینفعان،
فرایندهای حسابرس��ی ،ارزیاب��ی خطرها ،قابلیته��ا و توانایی
نوآوری در فعالیتهای س��ازمان را شناس��ایی ،ارزیابی و نسبت
ب��ه ارائه راهکارهای مناس��ب و عملی به مدیری��ت اقدام کند.
نوآوری ،قابلیت و ظرفیتها ممکن است شامل استفاده مؤثر از
فناوری ،آموزش و دانش تولید و صنعت باشد.
نکات مورد توجه در شناس��ایی سطح رضایتمندی ذینفعان
عبارتند از:
*نقط��ه ارتب��اط حسابرس��ی داخلی ب��ا وظای��ف و انتظارهای
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• حسابرسان مستقل،

اثبات کند
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ذینفعان داخلی و خارجی،

دامنه و کیفیت فعالیتهای سازمان کمک میکنند،

*س��طح قانونمندی و تمکین به قانون در سازمان و ارتباط این

*ماهی��ت س��ازمان (بهطور مث��ال :دولتی ی��ا خصوصی بودن

مسئله با ذینفعان و فعالیتهای حسابرسان داخلی،

سازمان و سلسلهمراتب موجود در سازمان) ،و

*بازخورد و نتیجه بهدس��تآمده از کارکرد افراد کلیدی ،گروهها

*توجه به ذینفعان خاص که در منش��ور فعالیتهای حسابرس��ی

ی��ا برقرارکنندگان اس��تانداردها که به بهینهس��ازی ،اثربخش��ی

داخلی مورد توجه قرار گرفتهاند.

جدول  -1فرایند اندازهگیری عملکرد
توصیف اثربخشی حسابرسی داخلی
• بررسی رهنمودهای اجرایی انجمن از جمله استانداردها.
• بررسی برنامههای راهبردی فعالیت حسابرسی داخلی و سازمان.
• بررسی منشور هیئتمدیره ،کمیته حسابرسی و فعالیتهای حسابرسی داخلی.
• ارزیابی اولیه ،انتظارها و هدفها  /نتایج گزارشها و بازخورد حاصل از فعالیت حسابرسی داخلی.
• تدوین و صورتبندی تعریف پایهای از مفاهیم کارایی و اثربخشی حسابرسی داخلی.
• ایجاد توافق در زمینه تعریف ذینفعان اصلی از مفاهیم کارایی و اثربخشی.

∆
شناسایی ذینفعان اصلی داخل و خارج از سازمان
• تعیین ذینفعان اصلی داخل و خارج از سازمان برای فعالیتها و سازمان.
• تعیین افرادی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم بر فعالیتهای حسابرسی داخلی اتکا میکنند.
• تعیین افرادی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای حسابرسی داخلی منتفع میشوند.
• توجه به افرادی که از فعالیتهای حسابرسی داخلی پشتیبانی میکنند.

∆
توسعه معیارهای اثربخشی حسابرسی داخلی
• درک انتظارهای ذینفعان اصلی از فعالیتهای حسابرسی داخلی.
• درک ویژگیهای حسابرسی داخلی ،گزارشها قابل ارائه این واحد و قابلیتهای ذینفعان اصلی و ارتباط آن با کاستیها و پیشرفتها در این حوزهها.
• توسعه ابزار اندازهگیری مانند کارت امتیازی متوازن و ارتباط ویژگیهای مربوط به کارایی و اثربخشی و عملکرد متقابل آن.

∆
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• توافق در زمینه روشهای ارزیابی کارایی و اثربخشی با ذینفعان.
پایش و گزارش نتایج
• توافق در زمینه شکل و تناوب گزارشگری که در آن اندازه سازمان ،ماهیت و ساختار حاکمیتی مورد توجه قرار میگیرد.
• برقراری فرایند نظارت و بازبینی دورهای از گزارشها بهمنظور حصول اطمینان از کارایی و اثربخشی.
• استفاده از نتایج گزارشها بهشکل راهنمای فعالیتهای حسابرسی داخلی.
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عملکرد حسابرسی داخلی (اندازهگیری کارایی و

اثربخشی)

حسابرس��ی داخلی باید ارزش خود را بهعنوان یک جزء کلیدی

از چارچ��وب حاکمیت��ی س��ازمان بهط��ور کارامد نش��ان دهد.
فعالیتهای حسابرس��ی داخلی را میت��وان از طریق معیارهای
عملکردی مستدل ،مربوط و قابل اعتماد هدایت کرد.
ایجاد فرایند اندازهگیری عملکرد
بهمنظور تعیین معیارهای اندازهگیری عملکرد مؤثر ،حسابرس
ارش��د اجرایی ،نیاز به استقرار یک فرایند برای انجام موارد زیر
دارد؛
*شناس��ایی م��وارد اصل��ی عملک��ردی از جمل��ه رضایتمندی
ذینفعان ،فرایندهای حسابرس��ی داخلی و ن��وآوری و ظرفیت
و قابلیتهای سازمانی ،و
*شناس��ایی موارد راهبردی اندازهگی��ری و عملکرد .راهبردها
بای��د در انطباق با اس��تانداردهای انجمن حسابرس��ان داخلی،
س��ایر اس��تانداردهای حرف��های ب��هکار گرفتهش��ده ،قوانین و

قبیل رضایتمندی ذینفعان ،فرایندهای حسابرسی ،و قابلیتها
و نوآوری در حسابرس��ی داخلی را شناس��اییکند .فرایندهای
حسابرس��ی میتواند ش��امل مدیریت ریس��ک ،برنامهریزی و
روششناسی حسابرسی باشد .نوآوری و قابلیتهای حسابرسی
میتواند ش��امل اس��تفاده مؤث��ر از فناوری ،آم��وزش و دانش
صنعت باشد.
حسابرسی داخلی هنگام تعیین معیارهای عملکرد موارد زیر
را باید در نظر گیرد:
* تأثی��ر روش��های اندازهگی��ری عملک��رد در ارتباط ب��ا راهبرد
فعالیتهای حسابرسی داخلی چگونه است؟
*آی��ا روش��های اندازهگی��ری عملکرد ش��امل هر دو ش��اخص
کمی و کیفی هستند؟
(معیارهای) ّ

*روش��های اندازهگیری عملکرد مورد استفاده چه تأثیری روی

بهبود مستمر دارند؟
ارتب��اط گروههای اطالع��ات مرتبط با عملکرد حسابرس��ی
داخلی بهشرح زیر است:

مقررات قابل اجرا و اطمینان از رضایتمندی ذینفعان باشد.
*نظارت مستمر ،تجزیهوتحلیل و ارزیابی گزارشهای عملکرد.

کمیته حسابرسی

فرایندی که در این خصوص باید طی ش��ود ،بهصورت قدم
به قدم در جدول  1نشان داده شده است.

گروههای اطالعات عملکرد برای حسابرسی داخلی

فعالیت حسابرسی داخلی باید گروههای اصلی معیار عملکرد از

فرایندهای
حسابرسی داخلی

استانداردهای بینالمللی حسابرسی داخلی
اولویتها ،قوانین ،خطمشیها

مدیریت
حسابرسیشونده

نوآوری و قابلیتها

کارایی و اثربخشی

بهصورت دورهای به ذینفعان
گزارش گردد
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حسابرسی داخلی باید
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کمی در برابر
ویژگیهای معیارهای اندازهگیری عملکرد ّ :
کیفی

کم��ی و کیفی از مهمتری��ن معیارهای
ه��ر دو گ��روه معیارهای ّ
ارزیاب��ی عملکرد فعالیتهای حسابرس��ی داخل��ی جهت ارائه به

منحص��ر بهف��رد و از طری��ق ص��رف زم��ان بیش��تری در قالب
روش��هایی چون مصاحبه و یا تحقیقهای پیمایشی حصولپذیر
است.
معیارهای خاص

ذینفع��ان عمده اس��ت و ه��ر دو گروه معیار را میت��وان با توجه

ع�لاوه ب��ر تطبی��ق ب��ا اس��تانداردها ،هدفه��ای اندازهگیری

به اس��تانداردهای پذیرفتهش��ده ،دوره عملکرد ،و یا س��ازگار با

عملکرد حسابرس��ی داخلی ممکن اس��ت شامل سطح کمک

انتظارها ،تعیین کرد.

به بهبود مدیریت ریس��ک و کنترل و فرایندهای س��ازمانی،

کم��ی عملکرد ،اغلب مبتنی ب��ر اطالعات موجود
• معیاره��ای ّ

دس��تیابی به هدفهای اصل��ی و در نظر گرفتهش��ده ،ارزیابی

و قابل دس��تیابی و به راحتی درکش��دنی اس��ت (ب��رای نمونه

پیش��رفت در برنامه حسابرس��ی ،بهرهوری کارکنان ،ارزش-

درص��د حسابرس��یهای تکمیلش��ده در مقابل حسابرس��یهای

بهای اثربخش��ی فرایندهای حسابرس��ی ،تعداد برنامههای

برنامهریزیش��ده) .آنها به تالش کمتری برای جمعآوری نیاز

عملی برای بهبود فرایندها و میزان اثربخش��ی مورد خواسته

دارند و به آس��انی قابلیت مقایس��ه با معیارهای مشابه در سایر

ذینفعان باشد.
شکل زیر ،نمونهای از کارت امتیاز متوازن است که فعالیت

سازمانها را دارند.
• معیاره��ای کیف��ی اغلب براس��اس مجموع��های از اطالعات

حسابرسی داخلی میتواند بهکار گیرد:

کمیته حسابرسی:
• سنجش رضایتمندی،
• نگرانیهای ریسک (خطر) ،و
• ورودی برنامه.
فرایندهای حسابرسی داخلی:
• سطح پوشش ریسک،
• درصد حسابرسیهای تکمیلشده به
حسابرسیهای برنامهریزیشده،
• تعداد پیشنهادها  /حسابرسیها،
• هزینههای واقعی در مقابل هزینههای
برنامهریزیشده،
• مدت زمان صرفشده برای هر حسابرسی (از
زمان شروع تا خاتمه عملیات)،
• میزان انطباق با سیاستها و استانداردها ،و
• درجه اطمینان کیفی روشهای توسعهای.

استانداردهای انجمن
حسابرسان داخلی
اولویتها ،قوانین و خطمشیها
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نوآوری و قابلیتها :
• تجربه کارکنان،
• ساعات آموزش /ساعات حسابرسی،
• تعداد نوآوری و بهبود صورت گرفته در
عملیات،
• تعداد فرایندهای بهبودیافته ،و
• درصد ریسک وقوع رویدادهای
غیرمتعارف.

مدیریت  /حسابرسیشوندگان:
• سنجش رضایتمندی،
• میانگین تعداد پیشنهادها در هر حسابرسی،
• درصد پیشنهادهای اصالحی اجراشده و
تاریخ اقدامهای اصالحی،
• صرفهجویی در هزینهها ،و
• تغییرات در فرایندها.
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جدول  -2روشهای ارزیابی کارایی و اثربخشی فعالیت حسابرسی داخلی

گروه معیارهای سنجش عملکرد

معیارهای کارایی

معیارهای اثربخشی

معیارهای پایه

 -1ساعات حسابرسی صورتپذیرفته.
 -2تعداد حسابرسیهای تکمیلشده.
 -3بهموقع بودن و بازخورد عملکرد.
 -4کارایی کارکنان نسبت به زمان صرفشده نسبت به یکدیگر.
 -5کار تکمیلشده هر حسابرس.
 -6ساعتهای واقعی در مقایسه با ساعتهای بودجهشده.
 -7چرخه زمان گزارش حسابرسی شامل زمان سپریشده از
برنامهریزی ،انجام و تکمیل کارها تا زمان صدور گزارش.
 -8تعداد گزارشهای صادرشده حسابرسی داخلی در مقایسه با
برنامه حسابرسی داخلی.

 -1رتبهبندی رضایت مشتریان.
 -2رتبهبندی رضایت کارکنان.
 -3تعداد درخورتوجهی از یافتههای حسابرسی.
 -4درصدی از توصیههای حسابرسی که اجرایی شده
است.
 -5تعداد یافتههای تکراری.
-6تعداد حسابرسیهای انجامشده در برنامههای گذشته و
اقدامهای اصالحی صورت گرفته در زمان وقوع رویداد
معامله.
 -7تعداد نظرهای اصالحی حسابرسان داخلی در خصوص
رفع نبودرضایتمندی ذینفعان.

خدمات به ذینفعان

 -1پاسخگویی به درخواستهای ویژه.
-2متوسط زمان پاسخگویی به درخواستهای مدیریت.
-3شمار جلسات برگزارشده خود کنترلی.
 -4تعداد حسابرسان در هر  1000کارمند.
 -5تعداد حسابرسان به ازای یک میلیون دالر درامد تقسیم بر
یک میلیون دالر دارایی.
 -6تکمیل و اتمام حسابرسیهای برنامهریزیشده.
-7درصد صرفهجوییهای انجامشده نسبت به بودجه سازمان.

 -1تحویل کاال و خدمات با کیفیت باال.
 -2انتظارات حسابرسان از مدیریت.
 -3تعداد درخواستهای مدیریت.
 -4شناسایی مبالغ صرفهجوییشده و درصد بهبودیافته در
عملیات سازمان.

نوآوری

 -1استفاده از فناوریهای نوین در حسابرسیها.
 -2خالقیت و کارایی.
 -3تعداد حسابرسیهای داخلی ،گروههای بهبود عملیات و زمان
سپریشده برای آن.

 -1فرایندهای پیشرفته حسابرسی.
-2تعداد تجربههای مفید شناساییشده و ترکیبشده در
سازمان و فعالیت حسابرسی داخلی.
 -3ساعات صرفشده در صنعت یا دیگر آموزشهای خاص.
 -4نوآوری و حرفهایگری سازمانی.
 -5تفکر رهبری.
 -1بهکارگیری دانش در کمک به حل مسائل پیچیده محیط
کسبوکار و مشتریان.
-2توسعه عمیق صنایع دانشمحور.
 -3توسعه و مشارکت در مسائل و تجربههای در حال ظهور
و روند صنعت.

دانش و مهارت کسبوکار

 -1توسعه و تعمیق دانش فنی مرتبط:
• حسابرسی داخلی،
• حسابداری،
• نظارتی/قانونی ،و
• کسبوکار.
 -2انطباق با روششناسی حسابرسی.

توسعه روشها و دانشها
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)توسعه نیروی کار (حسابرس

 -1تعداد جلسات توجیهی برگزار و هدایتشده در یک سال.
 -2پیگیری اجرای برنامهها (برنامه در مقایسه با واقعیتها).

 -1میانگین ماههای بودن در یک سمت.
-2تعداد چرخش کارکنان واحد حسابرسی داخلی.
 -3میانگین سال تجربههای حسابرسان.
 -4درصد حسابرسان دارای گواهینامههای حرفهای.
 -5درصد حسابرسیهای صورتگرفته با رتبهبندی باال.
 -6ساعات آموزش هر حسابرس.
 -7شمار جابهجایی حسابرسان.
-8تعداد /درصد حسابرسانی که از سازمان منتقل شدهاند و
یا به وظایف باالتر دیگری ارتقا پیدا کردهاند .به تعدادی که
در سازمان در همان وضعیت باقی ماندهاند.
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گام نخست در شناسایی
مقوله اندازهگیری عملکرد
از دید ذینفعان
ارزشهای اضافهشده و
بهبود صورتگرفته در
محیط کسبوکار و
عملیات سازمان است

• آیا سطح بهرهوری راضیکننده است؟
• آیا مهارتهای موجود در مجموعه مناسب است؟
• آیا اقدامها و فعالیتهای صورت گرفته در حوزه بهبود عملیات
سازمان دارای بار ارزشافزوده برای ذینفعان و سهامداران بوده
است؟
• بهمنظ��ور ادامه فعالیت ب��ه چه ابزار و مناب��ع دیگری نیاز
است؟
• آیا فعالیت حسابرس��ان در گرو بررس��یهای داخلی مس��تمر و
تحلیل سرپرستان ،اسناد ،سیاستها و رویهها است؟
• آیا فعالیتهای حسابرس��ان در گرو بررس��یهای دورهای است
که ش��امل خدمات ب��ه مش��تریان ،ارزیابیهای ریس��ک ،مرور
کاربرگه��ا ،روش��های تحلیل عملکرد و ارزیاب��ی کارت امتیازی
متوازن است؟

پایش و گزارش نتایج

کارایی و اثربخشی حسابرسی داخلی باید بهصورت دورهای به
ذینفعان گزارش گردد .حسابرس��ان ارش��د اجرایی باید بازخورد
گزارش کارایی و اثربخش��ی حسابرس��ان داخل��ی را از ذینفعان
اصلی دریافت کنند.
نکت�ه :چ��ه مطالبی باید ب��ر مبنای نیازهای خاص س��ازمان و
خواس��ت ذینفعان گزارش گردد؟ س��ئوالهای مطرحشده در زیر
پاسخی برای این پرسش است.
س��ئوالهایی ک��ه باید بهمنظ��ور برقراری اطمین��ان معقول از
عملکرد و کیفیت کار حسابرسی داخلی به ذینفعان و سهامداران
پاسخ داده شود به قرار زیر است:

• آی��ا اعض��ای گروه حسابرس��ی ب��ه تجربه و توس��عه آموزش
حرفهای نیاز دارند؟
• آی��ا فعالیتهای حرفهای اعض��ای گروه حسابرس��ی نمایانگر
صالحیت و شایستگی ایشان است؟
• آی��ا نتیجه کار حسابرس��ی داخلی در  5س��ال گذش��ته بیانگر
اظهارنظری کیفی مستقل است؟
مثالهایی از روش��های ارزیابی کارایی و اثربخشی فعالیت
حسابرس��ان داخل��ی ک��ه بهوس��یله اس��تانداردهای انجمن
حسابرس��ان داخلی مطرحش��ده ،در جدول  2عنوان ش��ده
است.
پانوشتها:

• آی��ا فعالیت حسابرس��ی داخل��ی اطمینانی معقول نس��بت به

2- Code of Ethics

بهبود برنامههای عملیات سازمان ایجاد میکند؟
• آیا کار انجامشده مطابق با نمودار سازمانی حسابرسی داخلی
است؟
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• آیا حسابرس��ان داخلی به آیین اخالقی 2انجمن حسابرسان
داخلی پایبند هستند؟
• آیا کار انجامشده حسابرسان داخلی در انطباق با استانداردهای
بینالمللی و تجربههای حرفهای حسابرسان داخلی است؟
• آیا فعالیتهای عملیاتی ،از کارایی و اثربخش��ی الزم برخوردار
است؟

)1- Institute of Internal Auditors (IIA
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