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چالش های  و  ریسک ها  ظهور  با  همزمان 
سازمانی واحدهای حسابرسی داخلی با انطباق، 
داشت  ضرورت  و  شدند  روبرو  تغییر  و  تکامل 
که  کنند  توجه  این  به  مالی  متخصصان  که 
آینده ساختار سازمانی حسابرسی داخلی  نسل 
چیست و چگونه به نظر می رسد. سلسله مراتب 
موجب  داخلی  حسابرسی  سنتی  ساختار  در 
رویکرد  این  می شود.  سنتی  رویکردی  ایجاد 
ممکن نیست بهترین استعدادها را جذب و حفظ 
کند. ولی رویکردها و روش های جدید حسابرسی 
داخلی ساختار سازمانی متفاوتی را برای حمایت 

از واحد حسابرسی داخلی پذیرفته اند.

عالوه بر این، در حالی که سازمان ها از قابلیت های 
دیجیتالی بیشتر و شرکای اکوسیستم خود برای 
می شوند،  بهره مند  ابتکارات  گسترده تر  تحول 
دامنه کاربرد و ایجاد سازمانی که بتواند از این 
شرکت  یک  برای  کند،  حمایت  جدید  محیط 
که  است  معنی  بدان  این  است.  ضروری  خوب 
مطمئن شویم حسابرسان از ابزارها، توانایی ها و 
مجموعه مهارت های الزم برای تحقق انتظارات 
متفاوت و رو به رشد ذینفعان برخوردار هستند. 
کلیدی  مالحظات  این  از  برخی  مقاله  این  در 

حسابرسی داخلی بررسی می شوند.

مسطحتر،کوچکتر،سریعتر
ساختار  درباره  که  پرسش ها  نخستین  از  یکی 
است.  کارکنان  تعداد  می شود،  مطرح  سازمانی 
نیاز  حسابرس  تعداد  چه  به  "ما  مثال،  برای 
داریم؟" البته این پرسش درباره تعداد کارکنان 
حسابرسی  واحدهای  وقتی  نیست.  تمام وقت 
می برند،  به کار  را  جدیدی  روش های  داخلی 
بسیار  نیز  آنها  نیاز  مورد  سازمانی  ساختارهای 
متفاوت به نظر خواهند رسید. در بین رویکردهای 
موجود، گروه های حسابرسی داخلی نسل آینده، 
دسترسی  برای  را  انعطاف پذیر  منابع  مدل های 
به مهارت ها، تجربیات و ظرفیت های مورد نیاز 
ایجاد می کنند. این امر مستلزم تهیه مدل های 
منبع یابی است که با رویکردهای سنتی متفاوت 

هستند و فراتر از بستر حسابرسی داخلی است 
و کل شرکت، شرکا و تامین کنندگان آن را در 
با توجه به مهارت ها  این،  بر  بر می گیرد. عالوه 
و تجارب، ساختار نسل آینده حسابرسی داخلی 
حسابرسی  واحد  اثربخشی  و  کارایی  از  باید 
پشتیبانی  جدید  ریسک های  مقابل  در  داخلی 
به  داخلی  حسابرسی  آینده  نسل های  کند. 
ماتریسی  ساختار  با  مسطح تر  سازمان های 
چندین  که  حسابرسان  تیم های  و  انعطاف پذیر 
از جمله حقوقی، جغرافیایی و ریسک ها  بخش 
منابعی  دارند.  بیشتری  تمایل  دهند  پوشش  را 
که در وهله نخست به بررسی بخشی از حوزه 
حسابرسی در حسابرسی گذشته پرداخته اند و 
ممکن است خود باعث هدایت حسابرسی آینده 
نقش ها  در  انعطاف پذیری  از  سطح  این  شوند. 
بیشتر  و  مراتبی  سلسله  کمتر  فرهنگ  یک 
در  می کند.  تشویق  را  جوان تر  نسل  با  همسو 
حفظ  به  می تواند  جدید  چالش های  که  حالی 
کند.  کمک  آینده  رهبران  و  برتر  استعدادهای 
دو  هر  مسئولیت های  و  گزارشگری  خطوط 
فزاینده ای  به طور  پشتیبانی  و  تیم حسابرسی 
چابک  حسابرسی  روش های  تسهیل  برای 
دامنه  و  اندازه  نهایت،  در  شده اند.  ساخته 
واحد حسابرسی داخلی نیز به فناوری، پوشش 
میزان  و  سازمانی،  مراتب  سلسله  ریسک، 
بستگی  انعطاف پذیر  منابع  از  شرکت  استفاده 

دارد.

استقرارمسیردرست
همگان،  برای  استاندارد  روش  یک  جای  به 
ساختار بهینه برای هر سازمان حسابرسی داخلی 
باید با توجه به انواع حسابرسی ها و خدمات در 
حال انجام آنها تعیین شود. ساختار یک واحد 
باتجربه که  افراد  از  حسابرسی داخلی متشکل 
شرکت   برای  را  بیشتری  مشاوره ای  کارهای 
چابکی  روی  زیادی  تمرکز  و  می دهند  انجام 
اقدامات  سایر  و  ریسک  ارزیابی  حسابرسی، 
توجهی  قابل  طور  به  دارند،  داخلی  حسابرسی 
از آنچه حسابرسی سنتی مبتنی بر نمونه انجام 
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مراتب  سلسله  یعنی  است.  مسطح تر  می دهد، 
که  سنتی  ساختارهای  دارد.  کمتری  سازمانی 
بیشتری  سندرسی  و  نمونه گیری  روش های  از 
استفاده می کنند مستلزم نفرات بیشتر و انجام 

کارهای میدانی طوالنی مدت تر هستند.

میزان  ساختاری،  محرک های  از  دیگر  یکی 
سازمان هایي  انجام شده  فعالیت های  انطباق 
یا  هستند  نظارت  تحت  شدت  به  که  است 
قانون  الزامات  از  بسیاری  رعایت  به  مجبور 
اضافی  فعالیت های  جریان  در  آکسلی  ساربنز 
ارائه  قابل  به خدمات  زیرساخت های مختص  و 
کار  به  روش های صنعت  بهترین  هستند.  خود 
صنعت  در  مثال،  عنوان  به  می شود.  گرفته 
حسابرسی  فعالیت های  معموال  مالی،  خدمات 
داشتن  با  بزرگ،  موسسات  در  ویژه  به  داخلی 
استراتژی،  زمینه  در  معتبر  حرفه ای  گروه های 
اولویت ها، روش شناسی، سیاست ها، استانداردها 
و فرآیندها افزایش می یابد. موثرترین گروه های 
حال  در  و  سیستماتیک  رویکردی  حرفه ای،  
چرخه  کل  از  دقیقی  درک  با  و  دارند  توسعه 
عمر حسابرسی، حاکمیت و روش شناسی منابع 
و فناوری تا حد ممکن از کارایی و برآورده شدن 

تعهدات شان اطمینان حاصل می کنند.

توفیقبیشترباکاراییوچابکیبیشتر
ایجاد یک  از  مدیر حسابرسی داخلی تنها پس 
حسابرسی  واحد  کلی  اهداف  از  واضح  تصویر 
نیاز  مورد  منابع  سطوح  می تواند  داخلی 
کند.  مشخص  را  اهداف  آن  به  دستیابی  برای 
تعریف  با  داخلی  حسابرسی  استراتژی های 
تفکر  اهمیت  تشریح  و  استراتژیک  اهداف 
استراتژیک پوشش داده می شوند. یک ساختار 
مولفه های  جزو  یکنواخت  و  مناسب  سازمانی 
استراتژیک  اهداف  تحقق  در  موفقیت  اصلی 
است. از نظر تاریخی، دامنه کاری که باید انجام 
را  نیاز  مورد  اضافی  حسابرسان  تعداد  شود، 
تعیین می کند. امروزه رویکردهای اثبات شده ای 
برای  داخلی  حسابرسی  واحدهای  برای  به ویژه 

و  کارایی  دقت،  از  باالتری  به سطوح  دستیابی 
آنها  مهم ترین  جمله  از  دارد.  وجود  بهره وری 

اتوماسیون و منابع انعطاف پذیر است.

تحقیقات  طبق  گذشته،  دهه  طی  اتوماسیون. 
کار  محل  )موسسه   Protiviti موسسه 
پیشرفته  فناوری  از  استفاده  نویسنده( 
حسابرسی  واحدهای  اکثر  در  حسابرسی 
نظر  از  است.  داشته  ناچیزی  پیشرفت  داخلی 
ما، اکنون زمان بررسی فرصت های به کارگیری 
فرآیندها،  خودکارسازی  همچون  فناوری  هایی 
نظارت مستمر، تجسم داده ها، هوش مصنوعی، 
و یادگیری ماشین است. این فناوری ها و سایر 
ساده سازی  برای  فزاینده ای  طور  به  فناوری ها 
بردن  بین  از  و  داخلی  حسابرسی  کار  گردش 
می شوند.  استفاده  وقت گیر  و  تکراری  کارهای 
برای  را  داشبوردهایی  می توانند  همچنین  آنها 
درک و برآورد ریسک به موقع تولید کنند، و به 
در  را  خود  تالش های  دهند  اجازه  حسابرسان 
جایی متمرکز کنند که می تواند ارزش بیشتری 

ایجاد کنند.

باال  در  که  طور  همان  انعطاف پذیر.  منابع 
حسابرسی  گروه های  آینده  نسل  شد،  گفته 
منابع  مدل های  از  و  می یابد  توسعه  داخلی 
دسترسی  و  شدن  سریع تر  برای  انعطاف پذیر 
مورد  ظرفیت  و  مهارت ها  مجموعه  به  بیشتر 
منابع  انعطاف پذیری  می کنند.  استفاده  نیاز 
مهم است. همکاری با متخصصان شخص ثالث 
برای تکمیل کارکنان حسابرسی داخلی به طور 
حسابرسی  گروه های  است.  رایج  فزاینده ای 
داخلی می توانند به سرعت شکاف های مهارتی 
و  عمیق  فنی  دانش  به  اغلب  که  کنند،  پر  را 
تخصصی نیاز دارند. ضمن این که منابع داخلی 
را در طول پروژه های طوالنی مدت با مهلت های 

تعیین شده تکمیل می کنند.

مسیراستراتژیک
مسیر  داخلی  حسابرسی  واحد  ساختار 

واحدهایی  می کند.  منعکس  را  آن  استراتژیک 
فنون  و  فناوری ها  روش های،  از  بیشتر  که 
سنتی استفاده می کنند، معموالً ساختار سلسله 
مراتبی خود را حفظ می کنند. ولی نسل آینده 
فرهنگ  ایجاد  با  داخلی  حسابرسی  واحدهای 
به کارگیری روش های پیشرو، سازمان های خود 
را مسطح تر، انعطاف پذیرتر و چابک تر می کنند. 
قوی  استراتژیک  ماتریس  یک  از  آنها  احتماال 
قادر  را  حسابرسان  که  می کنند  استفاده 
می سازد تا در میان اشخاص حقوقی، مناطق پر 
ریسک، و مرزهای جغرافیایی سریعتر و موثرتر 
به موقع  تحقق  برای  واحدها  این  در  کنند.  کار 
این موارد، به احتمال زیاد از فناوری های جدید 
انعطاف پذیرتر  رویکرد  و یک  استفاده می شود، 
با ترکیبی از کارکنان تمام وقت، منابع متنوع، 
فعالیت های  برای  ثالث  شخص  کارشناسان  و 
کارکنان به کار برده می شود. تفکر استراتژیک در 
مورد چگونگی ساختار واحد حسابرسی داخلی 
و به چالش کشیدن وضعیت موجود، یک عنصر 
به  دستیابی  و  افزوده  ارزش  ارائه  در  حیاتی 
اهداف سازمانی، به ویژه در محیطهای تجاری 
ارزیابی و ایجاد یک  با  پویا و تحول پذیر است. 
ساختار پیشرو مناسب، زمینه موفقیت فعلی و 
به دست  داخلی  حسابرسی  فعالیت های  آینده 
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