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R.J. Johari, S.A.H. Sayed Hussin

افزایش صداقت مدیران
به وسیله مفهوم قابلیت حسابرسی

مقدمه
هدف این نوشــتار، برجســته کردن اهمیت مفهوم قابلیت حسابرسی1 به عنوان یکی از شــاخصهای حاکمیت شرکتی می باشد 
که ممکن اســت رویه های اخالقی مدیریت و اعتماد عمومی به ســازمانها را بهبود بخشــد. امروز، اغلب ســازمانهای تجاری 
مســائلی مربوط بــه پیچیدگیهای معامالتی دارند. در این نوشــتار، اهمیت رویه های اخالقی مدیریت به وســیله مفهوم قابلیت 
حسابرسی، برجسته شده است. قابلیت حسابرسی، عبارت است از توانایی شرکت برای فراهم کردن اسناد کافی و دقیق به منظور 

حسابرسی شدن از سوی حسابرسان.
مســئله ناکافی بودن زنجیر عطف حسابرسی2 به علت پیچیدگــی کسب وکارها و معامله ها، اهمیت مفهوم قابلیت حسابرسی 
را که ممکن اســت بر رفتار اخالقی مدیریت اثر گذارد، برجسته تر کرده است. مدیران پایبند به اصول اخالقی، هرگونه اطالعات 
حسابرسی شــده را افشــا خواهند کرد؛ در حالی که مدیــران فاقد چنین صالحیتی، تنها کمترین میــزان اطالعات مورد تقاضای 

حسابرسان را ارائه می کنند.
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این در حالی اســت که وقتــی ارزیابی ریســک تحریفهای 
عمده در سطح صورتهای مالی موردنظر می باشد، حسابرسان 
مســئول ارزیابی و پاســخگویی کلی هســتند )اســتاندارد 
بین المللی حسابرسی3 شماره های 240 و 330(. حسابرسان 
در هنگام تعیین ریســک، به ارزیابی رویه های حســابداری و 
به ویــژه رویه  های مربوط به معامله های پیچیده مورداســتفاده 
توسط شرکت، نیاز دارند. روش حسابرسی ارزیابی معامله های 
پیچیده، نیازمند آن اســت که حسابرسان شــرایطی را در نظر 
بگیرند که امــکان دارد صورتهای مالی دربرگیرنده تحریفهای 
عمــده به دلیــل خطا یا تقلــب باشــند )اســتاندارد بین المللی 
حسابرســی شــماره 240، بند 29(. در زمانی که حسابرســان 
به دنبال مدارک کافی هســتند، دشواری کار آن است که فرایند 
حسابرسی با تأخیر روبه رو شود. این ممکن است نشان دهنده 
اثربخش نبودن رویه های شــرکت در زمینه نگهداری اســناد 

الزم به منظور حسابرسی باشد.
امروز، بیشتر ســازمانهای تجاری به علت محیط کسب وکار 
فعلی با مســائل مرتبط با پیچیدگی معامله ها روبه رو هســتند. 
معامله ها هنگامی که شامل شــرکتهای متعدد عضو یک گروه 
و یا چندین شــخص ثالــث غیرمرتبط باشــند، پیچیده به نظر 
می رســند و این موضــوع هنگامی که معامله هــای تجاری در 
کشورهای مختلف صورت گرفته باشد، پیچیده تر هم می شود. 
پیچیدگی حســابها ممکن اســت تحت تأثیر تعدیلها و ثبتهای 
نامناســب دفتر روزنامه نیز قرار گیــرد و همچنین، نیازمند آن 
است که حسابرسان به حســابهایی توجه کنند که ممکن است 
شــامل معامله های پیچیده یا غیرمعمولی باشند که نشانه ای از 

تحریف در گزارشهای مالی تلقی می شوند.
هنگام ارزیابی هرگونه تحریف در طول عملیات حسابرسی، 
نظام کنترلهای داخلی باید کارا و اثربخش باشد. اثربخشی نظام 
کنترلهای داخلی به ســازمان کمک خواهد کرد تا تمام ریسکها 
را به ویژه برای حسابرســان، به کمترین اندازه برساند. استقرار 
نظــام کنترلهای داخلی برای گزارشــگری مالــی، مدت زمان 
طوالنی اســت که به عنوان عامل مهمی در راســتای اطمینان 
شــرکت از اتکاپذیری گزارشهای مالی، شــناخته می شود. از 
ســوی دیگر، یکی از شــاخصهای اثربخشــی نظام کنترلهای 
داخلی، معامله هایی است که به گونه ای مناسب و به موقع ثبت 

می شــوند. برای یک معامله پیچیده یــا غیرمعمول، مدیریت 
نیازمنــد تهیه و ارائه مدارک اضافی اســت که امکان دارد برای 
متقاعد کردن حسابرسان در شکل گیری اظهارنظرشان، به آنها 

نیاز باشد.
ارزیابی زنجیر عطف حسابرســی، بســته بــه پیچیدگیهای 
موجود در معامله های ویژه، کار ســاده ای به نظر می آید؛ برای 
نمونه، دنبال کردن زنجیر عطف حسابرســی از صورت حساب 
صادرشــده از سوی فروشــنده، فرایندی به نسبت ساده است. 
زنجیر عطف حسابرسی با رسید صورت حساب شروع و معامله 
از طریق حســابهای پرداختنی دنبــال و در نهایت، به چک یا 
پرداخت الکترونیکی ختم می شــود. با این حال، زنجیر عطف 
حسابرســی ممکن است شامل مراحل بسیار بیشتری نیز باشد 
که دنبال کردن همه آنها- بســته بــه پیچیدگی معامله- ممکن 

است مشکل باشد.
یافته هــای پژوهشــهای اخیــر ماننــد رنــدان و رندان 
(Rendon & Rendon, 2015) و ویگانــد و همکاران 

(Weigand et al., 2013)، نشــان می دهــد که به ویژه در 

محیطهای کســب وکار امروزی، توانایی شــرکتها برای تهیه 
مدارک حسابرسی یا شــواهد اضافی که ممکن است ضروری 
باشــد، به صورت جــدی مورد تأکیــد قرار نگرفته اســت. در 
حقیقت، نیاز شــرکتها برای تهیه شــواهد اضافی، با توجه به 
رســواییهای مالی اخیر افزایش یافته است. بدین ترتیب، این 
نوشتار به درک بهتر و آگاهی بیشتر از مفهوم قابلیت حسابرسی 
در چارچوب نظام کنترلهای داخلی شرکت و حاکمیت شرکتی، 

کمک می کند.

مفهوم قابلیت حسابرسی
قابلیت حسابرسی، اساس گزارشهای مالی است؛ زیرا سازمان 
به ایجاد شــیوه های جمــع آوری داده ها، اســناد و مدارکی نیاز 
دارد که باید از ســوی حسابرسان مســتقل بررسی شوند. یک 
سازمان با قابلیت حسابرسی، سازمانی است که شواهد مربوط 
به یکپارچگــی فرایندهــای کنترل آن به راحتی در دســترس 
است. همچنین، این مســئله را ممکن است به وسیله بررسی 
دقت اســناد و اثربخشــی کنترلهای داخلی نیز اندازه گیری کرد 

.(Carpenter & Ladson, 2005)
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قابلیت حسابرســی، فراینــد انجام فعالیتهای حسابرســی 
اســت که ســازمان برای مدیریت فعال نظام مدیریت دانش، 
بــه آن نیاز دارد تا پشــتوانه شــیوه ها و فرایندهــای حاکمیت 
شرکتی سازمان باشــد. مفهوم قابلیت حسابرسی زمانی قابل 
اندازه گیری است که ســازمان توانایی ثبت و نگهداری دقیق 
تمام اســناد و شواهد حسابرســی و اطالعات دقیق و کافی از 
معامله ها را در اختیار داشته باشد. مفهوم قابلیت حسابرسی را 
می توان به شیوه ای بهتر و به کمک مثلث قابلیت حسابرسی و 

الگوی قابلیت حسابرسی، توضیح داد.
مثلث قابلیت حسابرسی

براســاس مثلث قابلیت حسابرسی که به وسیله رندان و رندان 
)2015( ارائه شــده، عملیات حسابرســی برای منظور کردن 
جنبــه ای از نظام حاکمیت شــرکتی اســت که بــر کنترلهای 
داخلــی اثربخش، فرایندهای توانا و کارکنان شایســته، تأکید 
دارد. ســازمانها تشویق می شــوند که برای تجهیز و افزایش 
تواناییهای خود در سه جنبه از مثلث قابلیت حسابرسی )شکل 

1( و نیز حفظ مفهوم مزبور در سازمان، تالش کنند.
اول، کنترلهای داخلی در راستای هدف سیاستهای مربوط 

اجرا می شــوند تا از انطباق با رهنمودها، روشــها و رویه های 
ســازمانی مانند نظارت بر به کارگیری آنها و گزارشگری نقاط 
ضعف بااهمیت، اطمینان حاصل شــود. در راســتای توسعه 
کنترلهای داخلی، ســازمان نیازمند آن اســت تا اطمینان یابد 
ریســکهایی که فرایندها را احاطه کرده اند، به خوبی پوشــش 
داده شده باشند. برای نمونه، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه 
صورتهــای مالی، باید دربرگیرنده تفکیــک وظایف و فعالیت 
بازبینی باشــد تا اطمینان حاصل شــود که ارقام دســتکاری 

نشده اند.
دوم، جنبه فرایندها که به توانایی فرایندهای ســازمانی در 
اجرای وظایف مــورد نیاز برای آماده ســازی صورتهای مالی 
اشــاره دارد. تهیــه صورتهای مالی، به طــور معمول از منظر 
فرایندها مورد بحث قرار می گیرد و شــامل شناسایی معامله ها 
و رویدادهــا، ثبت در دفتر روزنامــه، نقل به دفترکل، ثبتهای 
اصالحی، نهایی سازی صورتهای مالی و بستن حسابها است. 
در ایــن رابطه، فرایندهای مربوط به آماده ســازی صورتهای 
مالی باید به طور مســتمر اندازه گیری شوند تا از وقوع اشتباه و 

تقلب جلوگیری شود.

جنبه کارکنانجنبه فرایندها

کنترلهای داخلی

 (Rendon & Rendon, 2015) شکل1- مثلث قابلیت حسابرسی
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سوم، جنبه کارکنان که به صالحیت کارکنان در هنگام انجام 
وظایف اشــاره دارد. صالحیت کارکنان، نیازمند مواردی مانند 
آموزش، تحصیالت الزم و تجربه کارکنان اســت که باید برای 
اجرای وظایف سپرده شــده به آنها، مرتبط و کافی باشد. برای 
مثال، هنگام تهیه صورتهای مالــی، صالحیت مورد نیاز این 
اســت که کارکنان مربوط، تحصیالت حســابداری و آموزش و 
تجربه الزم برای انجام تجزیه وتحلیلهای مالی را داشته باشند.

در اینجا باید خاطرنشــان ساخت که سه جنبه یادشده، یعنی 
کنترلهای داخلی اثربخش، فرایندها و کارکنان شایسته، پشتوانه 
قابلیت حسابرســی شــرکت هســتند. برای نمونه، کنترلهای 
داخلی خوب نیازمند وجود فرایندهایی توانا و کارکنانی شایسته 

است تا از اثربخشی آنها اطمینان حاصل شود.
الگوی قابلیت حسابرسی

الگوی قابلیت حسابرسی که اولین بار توسط ویگاند و همکاران 
)2013( معرفی شد، براســاس نظریه نمایندگی است. نظریه 
نمایندگــی، ارتباط بیــن کارگمار و کارگــزار را توضیح می دهد 
و بــه حل مســائلی مربوط می شــود که ممکن اســت به علت 
هدفهــای غیرمنظــم یا ســطوح مختلف ریســک گریزی، در 
روابط نمایندگی وجود داشته باشــد. کارگماران، سطح معینی 
از کنتــرل را بــه کارگزاران تفویــض می کنند تا آنهــا از طریق 
تحقق هدفهای کارگزاری، ســازمان را محافظت کنند و ارزش 
آن را بهینه سازند. کارگزاران مســئول تحقق هدفها از طریق 
اظهارنظرهای خاصی هســتند که از سوی حسابرسان مستقل 
به عنوان اشــخاصی مستقل، بررســی خواهند شد. حسابرس 
مســتقل نیز در خصوص اینکه آیا صورتهای مالی تهیه شــده 
به وســیله کارگزار، مبنای مناســبی برای قضــاوت صادقانه و 
منصفانه درباره هدفهایی که به وسیله کارگمار تعیین شده است 

را فراهم می آورد یا خیر، اظهارنظر می کند.
افزون بر این، الگوی قابلیت حسابرسی مسئولیتهای کارگزار 
از قبیــل مدیریت مالی و مدیریت شــرکت را توضیح می دهد. 
مســئولیت کارگزار، یعنــی هیئت مدیره و مدیریت ســازمان، 
عبارت اســت از تهیــه صادقانه و منصفانــه صورتهای مالی و 
نگهداری سوابق به گونه ای که به راحتی و به طور مناسب، مورد 
حسابرســی قرار گیرند و قادر به توضیــح معامله ها و وضعیت 
مالی سازمان باشــند. این همه در حالی است که هیئت مدیره 

باید به پرسشــهایی از قبیل اینکه آیا صورتهای مالی تهیه شده 
تصویــری صادقانه و منصفانــه درباره نتایج کســب وکار ارائه 
می کند؟ و آیا حسابها با اصول حسابداری پذیرفته شده مطابقت 

دارد؟ پاسخ دهد.
کارگــزاران نیازمنــد نگهداری یک ســامانه اطالعاتی مالی 
هســتند که کار آن، گــرداوری و تجزیه وتحلیل داده های مالی 
مورد اســتفاده در برنامه ریــزی مالی، دفتــرداری معامله ها و 
تهیه صورتهای مالی اســت. وظیفه اصلی این سامانه، شامل 
نگهداری دفترکل، حســابداری بودجه، حســابهای پرداختنی 
و حســابهای دریافتنــی و وظیفه غیراصلی آن، شــامل نظام 
پرداخــت حقــوق، مدیریت وجه نقــد و برنامه ریــزی بودجه 
اســت (Diamond and Khemani, 2006). یک سامانه 
اطالعاتــی مالی کارا، امــکان پیگیری زنجیــر عطف را برای 
حسابرســان فراهم می کند؛ بنابرایــن، اطالعات مالی بخش 
جدایی ناپذیر نظام کنترلهای داخلی و حاکمیت شرکتی سازمان 
تلقی می شود. سامانه اطالعاتی مالی با نظام کنترلهای داخلی 
شــرکت که نقشی حیاتی در حاکمیت شــرکتی دارد، در تعامل 
است و به هیئت مدیره اجازه می دهد تا از کنترل، آزمون و تأیید 
شدن معیارهای کنترلهای داخلی که راهنمای تهیه صورتهای 

مالی به شمار می آیند، اطمینان به دست آورد.
در تکمیــل جنبه اطمینان، باید خاطرنشــان ســاخت که در 
الگوی قابلیت حسابرســی، مسئولیتهای حســابرس مستقل 
در برابر ذینفعان ســازمانی که مورد حسابرسی قرار می گیرند، 
به ویژه مالکان یا صاحبان ســهام، مورد تأکیــد قرار می گیرد. 
مســئولیتهای حسابرسان در بخشهای 165 الف و 174 قانون 
شــرکتها (Companies Act, 1965) بیان شده و در قالب 
اظهارنظر آنها درباره اینکه آیا ســازمان ســوابق حسابداری و 
مدارک الزم را طی دوره حسابرسی به گونه ای مناسب نگهداشته 
یا خیر، شفاف سازی شده است. در ضمن، حسابرسان باید در 

خصوص این موارد اظهارنظر کنند:
• آیا صورتهای مالی مطابق با قانون شــرکتها حسابرسی شده 

است؟
• آیا سازمان قادر به پاسخگویی به تعهدهایش بوده است؟ و

• آیا سازمان تداوم فعالیت دارد؟
باال بودن سطح قابلیت حسابرسی در نزد مدیریت، تضمین 
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می دهد که فرایند حسابرســی از سوی یک حسابرس مستقل 
انجام می شود.

کنترلهای داخلی و قابلیت حسابرسی
هنگامی که سازمان برای حسابرســی آماده می شود، مدیران 
باید کنترلهای داخلــی را درک کنند که این امر به طور خودکار، 
ســطح قابلیت حسابرسی را افزایش می دهد. کنترلهای داخلی 
اثربخش در سازمان، ممکن است زمینه زنجیر عطف مناسبی 
را برای حسابرســی خوب ایجاد کند؛ یعنی سلســله شواهدی 
که مســیر یک مــدرک اصلی را به ســابقه مالی آن در اســناد 
حسابداری، نشان می دهد. این در حالی است که در یک محیط 
بســیار پیچیده و نوین کســب وکار، زنجیر عطف حسابرســی 
ممکن است از طریق دستی و کاغذی و یا الکترونیکی، دنبال 
شود. برای ایجاد یک زنجیر عطف حسابرسی، تمام معامله ها 

و اقدامهای معمول و غیرمعمول باید مستند شوند.
در بســیاری از موارد، زنجیر عطف حسابرسی ممکن است 
ابزاری اثربخش بــرای نظارت بر امور مالی ســازمان و منابع 
دیگر باشــد. زنجیر عطــف، ابزاری معتبر بــرای پی بردن به 
این موضوع اســت کــه آیا معامله ها صادقانه انجام شــده و آیا 
حداقل گامهای تعیین شــده برای فرایند مربوط، انجام شــده 
اســت یا خیر. اگر اختالفهایی در داده های مالی شــرکت پیدا 
شــوند، استفاده از زنجیر عطف حسابرسی بهترین روش برای 
تعیین آن اســت که در کجا داده ای گم شده یا فعالیت نامناسبی 
رخ داده اســت. زنجیر عطف حسابرسی قابل اتکا که به راحتی 
قابل دنبال کردن است، نشانه ای از استحکام کنترلهای داخلی 
است که مبتنی بر مجموعه ای از اقدامهای تأییدکننده می باشد 

و زیربنای عینیت را تشکیل می دهد.
ساختار کنترلهای داخلی باید شامل پنج عنصر کنترلی باشد 
تا شــرکت به هدفهای خود برســد؛ این شامل محیط کنترلی، 
ارزیابی ریسک، فعالیتهای کنترلی، اطالعات، و نظارت است. 
محیط کنترلی شــامل صداقت، ارزشهای اخالقی و صالحیت 
کارمندان، فلســفه مدیریت و ســبک عملیاتی است. ارزیابی 
ریسک شامل شناسایی و تجزیه وتحلیل ریسکهای مربوط به 
دستیابی به هدفها و تشــکیل مبنایی برای چگونگی مدیریت 
ریســکهای خاص اســت. همان طور که محیط کسب وکار در 

حال تغییر است، ســازوکارهایی برای شناسایی و رویارویی با 
ریســکهای مرتبط با تغییرهایی که در حال رخ دادن هســتند، 
مــورد نیــاز می باشــد. فعالیتهای کنترلی شــامل روشــها و 
سیاستهایی است که مدیریت را به سمت تعیین هدفها هدایت 
می کند؛ در حالی که اطالعات باید شناســایی، کسب و در یک 
قالب و در زمانی ارســال شــوند تا کارکنان بتوانند وظایف خود 
را به  گونــه ای اثربخش به انجام رســانند. در نهایت، ســاختار 
کنترلهای داخلی مستقرشده باید به صورت منظم مورد بازبینی 

قرار گیرد تا شرکت به هدفهای خود دست یابد.
نتایج پژوهشهای پیشین نشان می دهد که قابلیت حسابرسی 
 (Ahmad, شرکت، اثر مستقیمی بر نظام کنترلهای داخلی دارد

 .et al., 2015; Shamsuddin, et al., 2015)

همچنین، سطح باالتر توانایی ارائه مدارک برای متقاعد کردن 
حسابرســان نیز رابطه مستقیمی با نظام کنترلهای داخلی شرکت 
 ،(Raja Ahmad, et al., 2015) دارد. راجا احمد و همکاران
رابطه ســطح مدیریت ریسک و کنترلهای داخلی را در شرکتهای 
پذیرفته شــده در بورس اوراق بهــادار مالزی مــورد آزمون قرار 
دادند و دریافتند که بیشــتر شرکتها، مدیریت ریسک و کنترلهای 
داخلی را به سهامداران و ذینفعان ارتباط می دهند که نشان دهنده 
سطح مطلوبی از هماهنگی در بین شرکتها است. افزون بر این، 
یافته های پژوهشــی نشان داد که روابط معناداری بین ویژگیهای 
هیئت مدیره و مدیریت ریســک و کنترلهای داخلی در شرکتهای 

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مالزی، وجود دارد.
 ،(Shamsuddin et al., 2015) شمس الدین و همکاران
درک مدیران از عوامل مؤثر بر اثربخشــی عملیات حسابرســی 
داخلــی در یکی از شــرکتهای دولتی مالزی را بررســی کردند. 
یافته های پژوهشی نشان داد که مدیران درک باالیی از اثربخشی 
کنترلهای داخلی دارند. این در حالی اســت که اثربخشــی نظام 
کنترلهای داخلی، موجب افزایش قابلیت حسابرســی شرکت در 
متقاعد کردن حسابرسان در طول مدت کار حسابرسی می شود. 
در تحقیقهــای مورد اشــاره در این بخش، بــه ارتباط بین 
کنترلهای داخلی و عملکرد مدیریت در ارائه قابلیت حسابرسی 
پرداخته شــد. کنترلهــای داخلی از قبیــل فعالیتهای کنترلی، 
محیــط کنترلــی و ارزیابــی ریســک، عواملی هســتند که به 
سازمانها در آماده سازی قبل از شروع فرایند حسابرسی، کمک 
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می کنند. افزون بر این، قابلیت حسابرســی و حاکمیت شرکتی 
ممکن است در ایجاد اتکاپذیری صورتهای مالی شرکت، نقش  

کمک کننده ای داشته باشند.

قابلیت حسابرسی و حاکمیت شرکتی
حاکمیت شرکتی به طور معمول از سوی مدیریت و به عنوان 
یــک ســازوکار کنترلی ایجــاد می گردد تــا اطمینان حاصل 
شود که شــرکت قابل حسابرسی است و اطالعات موجود در 
صورتهــای مالی، تصویر صادقانه و منصفانه ای از شــرکت 
ارائــه می کند. افزون بر این، ســازوکار یادشــده برای کمک 
به جلوگیری از تقلب اهمیت دارد. وجود حاکمیت شــرکتی، 
رهنمودهایــی را در زمینــه اینکه یک شــرکت چگونه باید 
هدایت یا کنترل شــود، ارائه می کنــد. همچنین، در صورت 
تحقق هدفهای حاکمیت شــرکتی، به ارزش شرکت افزوده 
می شــود و در درازمدت، وجود چنین ســازوکاری برای همه 

ذینفعان سودمند می باشد.
ســاختار حاکمیت شــرکتی، توزیــع حقوق و مســئولیت در 
میان مشــارکت کنندگان مختلف در شرکت مانند هیئت مدیره، 
مدیران، ســهامداران، اعتباردهندگان، حسابرسان، ناظران و 
دیگر ذینفعان را مشــخص و قوانین و روشهای تصمیم گیری 
را تعیین می کند. حاکمیت شــرکتی، ساختاری ارائه می دهد که 
از طریق آن، شــرکتها هدفهای خود را تعیین و تنظیم می کنند 
و همچنین، ســازوکاری برای نظارت بر فعالیتها، سیاســتها و 

تصمیمهای شرکت به شمار می آید.
کاتینــو (Katieno, 2013)، حاکمیــت شــرکتی را به 
هفــت فعالیت تقســیم بندی کــرده که عبارتنــد از نظارت، 
مدیریت، رعایت، حسابرســی داخلی، مشــاوره حقوقی و 
مالی، حسابرســی مســتقل، و نظارت. فعالیتهای نظارتی 
زمانــی وجود دارد کــه هیئت مدیره توصیه هــای راهبردی 
بــرای مدیریت و نظارت بر عملکــرد آن، ارائه می دهد تا با 
اعمــال مدیریت کالن، از مدیریت خــرد جلوگیری به عمل 
آید. فعالیتهای مدیریتی بســتگی به هماهنگی میان منافع 
مدیریت با سهامداران دارد؛ در حالی که فعالیتهای مربوط به 
رعایت، در خصوص قوانین، مقررات، ضوابط، استانداردها 
و بهتریــن رویه هایــی اســت که از ســوی قانون گــذاران، 

مقررات گــذاران، تدوین کنندگان اســتاندارد و ســازمانهای 
حرفه ای ایجاد شده اند تا چارچوب رعایت برای اداره شرکت 

و رسیدن به هدفها را به وجود آورند.
هــدف از اســتقرار فعالیتهــای حسابرســی داخلی در 
ســازمانها، کمــک و راهنمایــی بــه شــرکتها در زمینه 
بهره وری عملیاتی، مدیریت ریسک، کنترلهای داخلی، 
گزارشــگری مالی و فرایندهای حاکمیت شــرکتی بوده 
است. فعالیتهای مشاوره حقوقی و مالی نیز به شرکت و 
مدیــران و کارمندان آن کمک می کند تا قوانین قابل اجرا 
و دیگر تعهدهای قانونی و وظایف محول شده را رعایت 
کنند و این اطمینان ایجاد شــود کــه ضوابط و قوانین از 
سوی کارمندان دنبال می شــوند. فعالیتهای حسابرسان 
مستقل، به گزارشهای مالی شــرکت اعتبار می بخشد و 
بدین ترتیــب از طریق انجام یک حسابرســی صادقانه، 
کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشــگری مالی و صورتهای 
مالــی، به ارزش ســازوکار حاکمیت شــرکتی می افزاید. 
فعالیتهای نظارتی نیز ابزاری اســت که به ســهامداران 
و به ویــژه ســهامداران نهادی، قــدرت انتخاب و حذف 

مدیران را می دهد.

چالشهای قابلیت حسابرسی
در این بخش بر چالشــهای بالقوه ای که مدیریت برای ارتقای 
ســطح کاربرد مفهوم قابلیت حسابرســی باید مورد توجه قرار 
دهد، تأکید شــده اســت. در این زمینه، چالشهایی وجود دارد 
که ســازمانها برای اصالح نظام مدیریت مالی خود باید به آنها 

توجه کنند.
اولین چالش، داشتن یک رهبری متعهد و پایدار است. 
در این زمینه، در هر ســازمان چالشهایی در مدیران ارشد 
وجود دارد. در نتیجه، این نکته که فعالیتهای شــرکت باید 
در همه سطوح کاری در راستای هدف تکمیل دستاوردهای 
شــرکت قرار داشــته باشد، امری حیاتی به شــمار می آید. 
 ،(Hanapiyah, 2015) هاناپیــا  براســاس یافته های 
رهبــری توانایی الهام بخشــیدن به مردم، ایجاد شــور و 
اشــتیاق و همچنین هدایت افراد و گروه ها را در خود دارد. 
بنابراین، برای اینکه شرکت یا سازمان به بقای خود ادامه 
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دهد، رهبری آن باید حفظ شــود و ماندگار باشد؛ زیرا این 
مســئله، از اصلی ترین چالشهایی است که هر شرکت باید 

به آن بپردازد.
دومیــن چالش، داشــتن برنامه ای اثربخش بــرای تقویت 
کنترلهای داخلی شــرکت اســت. در هر ســازمان، کنترلهای 
داخلی مهم ترین مســئله محســوب می شــود. اگر کنترلهای 
داخلی ضعیف باشــد، عملکرد ســازمان ممکن است بی ثبات 
شــود. البته، طراحــی و اجرای برنامه ای جامــع که ضعفهای 
کنترلهای داخلی را مشــخص کند، کار ســاده ای نیســت؛ اما 
این نکته مهم اســت که چنین برنامه ای بتواند مشــکلها را در 
درازمدت حل و فصل کند. باید خاطرنشــان ساخت که نظارت 
مداوم مدیریت، شرط الزم برای موفقیت آمیز بودن کنترلهای 

داخلی است.
سومین چالش، حفظ نیروی کار شایسته در بخش مدیریت 
مالی است. اثربخشــی مدیریت مالی، همیشه نیازمند نیروی 
کار ماهر و متخصصی اســت که به طور کامــل آموزش دیده و 
دارای دانش کافی در حسابداری و تجربه الزم در حوزه فناوری 
اطالعات باشد. در این راستا، ضروری است که سازمان برای 
کارکنان خود دوره های آموزشــی مناســب و کافی برگزار کند تا 
اطمینان یابد کارکنــان از دانش و مهارت کافــی برخوردارند. 
افزون بــر این، هر ســازمان نیازمند اســتخدام و حفظ نیروی 
کار ماهر اســت تا از کســب موفقیت در تبدیل شــدن به یک 
کســب وکار کارا، اثربخش و پاســخگو، اطمینان حاصل کند و 
بتواند در تدویــن برنامه های راهبردی، به بخشــهای مربوط 

سازمان کمک کند.
دســت آخر اینکه چالشــهای نهایی، عبارتند از مســئولیت 
پاســخگویی و نظارت اثربخش. برای رصد پیشرفت سازمانها 
و پاســخگو نگه داشــتن کارکنــان به عنــوان مســئول چنین 
پیشــرفتی، مدیران و ناظران باید قابل  اعتماد و معتبر باشــند، 
از شاخصهای معناداری برای اندازه گیری عملکرد استفاده کنند 
و فقط به نتایج فعالیتهــای اصالحی اعتماد نکنند. همچنین، 
نظارت اثربخش مدیران بر پیشــرفت سازمان، موفقیت آنها را 
در پی خواهد داشــت. از سوی دیگر، هیئت نظارت و تک تک 
اعضای آن در مقابل انجام وظایف خود به منظور اجرای تمامی 

طرحها، مسئولیت پاسخگویی دارند.

نتیجه گیری
قابلیت حسابرســی، توانایی مدیریت برای آماده ســازی یک 
زنجیــر عطف حسابرســی کافی یا شــواهد اضافی و ضروری 
دیگری می باشــد که ممکن اســت نظام کنترلهــای داخلی و 
حاکمیت شــرکتی را تقویت کند. در این نوشتار، اهمیت درک 
مفهوم قابلیت حسابرســی از ســوی مدیران که ممکن اســت 
موجب بهبود حاکمیت شرکتی شــود، مورد بررسی قرار گرفته 
و همچنین تأکید شده اســت که وجود کنترلهای داخلی کافی، 
موجب افزایش ســطوح قابلیت حسابرســی و تقویت حاکمیت 
شرکتی می شــود. یافته های پژوهشــی مطالعه های پیشین، 
حاکی از آن اســت که با تقویت عناصر حاکمیت شــرکتی مانند 
رویه هــای مربوط بــه برنامه ریزی راهبــردی و کنترل تقلب، 
صداقــت مدیران شــرکت در چارچوب یک رابطه مســتقیم و 

.(Said, et al., 2016) معنادار، بهبود یافته است
مثلــث قابلیت حسابرســی و الگــوی قابلیت حسابرســی، 
قابل اجرا هســتند و ممکن اســت موجب شفاف ســازی بیشتر 
فرایند حسابرســی شــوند؛ زیرا درک بهتری از مفهوم قابلیت 
حسابرســی را فراهــم می آورند. این نوشــتار به دلیــل کاربرد 
قابلیت حسابرســی در فرایند حسابرسی، موجب غنای بیشتر 
ادبیــات این حوزه می شــود؛ هرچند ممکن اســت یافته های 
نوشــتار نظری حاضر با محدودیتهایی نیز همراه باشد و نتوان 
آن را بــه دیگر حرفه ها و حوزه ها تعمیــم داد. در نهایت اینکه 
برای بررسی بیشتر تأثیر قابلیت حسابرسی بر توسعه رویه های 
اخالقی مدیران، پژوهشــهای کّمی و کیفی دیگری مورد نیاز 

است.

پانوشتها:
1- Auditability
2- Audit Trail
3- International Standard on Auditing (ISA(
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