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 ماموریت

 رهنمودهای الزامی

 اصول بنیادین

آیین رفتار  تعاریف

 ایحرفه

 استانداردها

 کارگیریرهنمود به

 رهنمود مکمل

 توصیه شدهرهنمودهای 

 

 حسابرسی داخلی ایالمللی اجرای حرفهچارچوب بینی درباره

انجمن حسابرسان داخلی »به رهنمودهای منتشر شده توسط  که چارچوبی مفهومی است ،(«IPPFای )حرفه اجرای المللیچارچوب بین»

(IIA) - بخشد.برای حسابرسان داخلی ساختار می« انجمن 

هوای  شووند. مولفوه  در قالب نظرخواهی عموومی تودوین موی    ننفعاآزمایی و دریافت نظرات ذی تیطی فرآیند راسبا  «رهنمودهای الزامی»

  الزامی این چارچوب عبارتند از:

  ای حسابرسی داخلیحرفه اجرایاصول بنیادین برای 

 تعریف حسابرسی داخلی 

 ایآیین رفتار حرفه 

  ای حسابرسی داخلیحرفهرای اج برای المللیبیناستانداردهای 

هااای رهنمود»ی خووود دربرریرنووده « 1شاادهتوصاایهرهنمودهااای »

 کوارریری بوه اسوت. رهنمودهوای   « 3رهنمودهای مکمل»و « 2کارگیری به

و رعایت ضروریات  اجرابرای کمک به درک حسابرسان داخلی از چگونگی 

 رهنمودهای الزامی تدوین شده است. 

 

 ی رهنمودهای مکملدرباره

بوا ووشو     این رهنمودهاآورند. بیشتری را برای حسابرسان داخلی فرآهم می یبهینههای ها، و رویهوصیهاطالعات، ت ،رهنمودهای مکمل

 ی طوی واسطهبهارائه کرده و  کارریریبهبه رهنمودهای  تبیشتری نسب به مراتب ، جزییاتتخصصیهای ها و بخ مسائل مرتبط با حوزه

 ر دارند. فرآیند بررسی و تصویب، مورد تایید انجمن قرا

 اجراییرهنمودهای 

نوعی از رهنمودهای مکمل هستند که با هدف وشتیبانی از حسابرسان داخلی، توضیحاتی در خصوو  جزییوات    «4اجراییرهنمودهای » 

 :های زیر متمرکز باشندتوانند بر حوزهمی اجراییرهنمودهای دهند. کاربردی ارائه می هایفرآیندها، و مثال هایرام رویکردها،

 خدمات مالی 

  بخ  عمومی 

 فناوری اطالعات 

 :کنیدمراجعه  نشانیبه این توانید می رهنمودهای منتشر شده توسط انجمن حسابرسان داخلی ازبیشتر  اطالعاتبرای 

www.globaliia.org/standards-guidance  

  

                                                           
1. Recommended guide 
2. Implementation guide 
3. Supplemental guide 
4. Practice guide 

http://www.globaliia.org/standards-guidance
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 اجراییخالصه 
 هوا بوه  ی سوازمان هموه  است.سازمان آن  در راهبردها سازیویاده هایروشوکار و ی چگونگی انجام کسبدهندهشکل سازمان هر فرهنگ

عوالوه، در کنوار   شکل ررفتوه باشود. بوه    ودخ-به-خودصورت تواند آراهانه یا بهکه چنین فرهنگی مینوعی دارای فرهنگ هستند؛ حال آن

را در بر  ایرستردهجغرافیایی  هایوهنه سازمانخصو  ارر عملیات بهد؛ نهایی نیز وجود دارفرهنگ سازمان، احتماال خرده فرهنگ-کالن

، دارای وذیرنود زمان تاثیر موی فرهنگ سا-آن که از کالنزمان با جغرافیایی مختلف نیز هم هایمکاناز طرفی، واحدهای سازمانی یا . ریرد

در مطلووب سوازمان    یابی به اهدافهای فرهنگی در کشورهای مختلف نیز دستهستند. در کنار آن، تفاوت خود فردهای منحصربهفرهنگ

  د.نباشتغییرات مستمر معرض در  و/یا مبهم دنتوانمی فرهنگ سازمان معرفهای مولفهدهد. را تحت تاثیر قرار میاین حوزه 

 

توجوه  ، واکن  به ایون موضوو   در عنوان علت اصلی بسیاری از مشکالت شناخته شده است. بهدر صنایع مختلف فرهنگ سازمانی ضعیف 

کوه   انرذارمدیره و قانون/ضابطهوکارها شامل اعضای هئیتکسب کلیدینفعان ذی

بوه نشو  فرهنوگ سوازمانی و     وظایف نظارتی بر محویط کنترلوی هسوتند،     دارای

جلوب شوده   دهی به سازوکارهای مدیریت ریسوک  امات برررفته از آن در شکلاقد

  است. 

 

کمک به حصول اطمینان از کفایت و اثربخشوی محویط کنترلوی یکوی از وظوایف      

حسابرسان داخلی است. از سویی، محیط کنترلی خود تحوت تواثیر فرهنوگ     اصلی

بسته به آن فرهنگ قورار  های واسازمانی، رفتار کارکنان، و تفسیرهای آنان از ارزش

است؛ چراکوه خوود   دشوار ای برای حسابرسان داخلی اما، ادای چنین وظیفه دارد.

هموین جهوت،   بوه جزیی از کارکنان سوازمان و تحوت تواثیر فرهنوگ آن هسوتند.      

فرهنوگ سوازمانی و    هوای حسابرسوی  ووروهه  در اجورای  اصل بنیادین ،«طرفی بی»

عنوان سوومین خوط دفواعی در    داخلی به حسابرسی .است موضوعات وابسته به آن

  .5دارد یسازمانارزیابی فرهنگ برای فردی چارچوب راهبری، جایگاه منحصربه

 

موجود در آن  احتمالی هایفرهنگ فرهنگ سازمان و خرده-کالنبه حسابرسان داخلی برای درک و ارزیابی  کمکرهنمود حاضر، با هدف 

 تدوین شده است.

  

                                                           
5. The Institute of Internal Auditors. The IIA’s Position Paper: The Three Lines of Defense in Effective Risk 
Management and Control (Altamonte Springs: The Institute of Internal Auditors, 2013).   

 ایآیین رفتار حرفه

 طرفیبی

آوری، ارزیووابی و جمووعحسابرسووان داخلووی در  

هوا یوا فرآینودهای    رسانی ویرامون فعالیوت اطال 

ای را طرفی حرفهمورد آزمون، باالترین میزان بی

دهند. حسابرسان داخلی ارزیابی از خود نشان می

عمول آورده و  متوازنی از تمامی شرایط مرتبط به

شوان، تحوت تواثیر نواروای     دهی قضاوتدر شکل

 ریرند.قرار نمیخود و دیگران  منافع

، (IPPF) ایالمللوی اجورای حرفوه   چارچوب بوین 

 2017ی نسخه



 انتشارات انجمن حسابداران خبره ایران                                                                                  ای حسابرسی داخلی حرفه اجرای المللی بین چارچوب
 مترجم: شاهرخ شهرابی                                                                                     انجمن حسابرسان داخلی                                                                                                         

 

 

5 
 

 

 فرهنگ سازمانیحسابرسی  

 

 مقدمه
دشوار است؛ برای اهداف ایون رهنموود، فرهنوگ     فرهنگ جامع از یتعریفی ارائه 

شوده  صوورت تعریوف   د به ایون نریرسازمانی و رفتارهایی که در قالب آن شکل می

ها، هنجارها، و ترجیحات غیرقابل باورها، ارزش ی نظامِ، نماینده«فرهنگ»)) :است

. از شوود تشوکیل موی   اهو ی حضور آنواسطهبهکه سازمان  ی استافرادی مشاهده

  ((.6یابدبروز میهای اشخا  ، و تصمیماقداماتعمال، ی اَواسطههای مشهود و ملموس فرهنگ بوده که بهرر جنبهبیان «رفتار»سویی، 

در حتی  صورت منظم بررسی و رزارش کنند.های مدیریت ریسک را بهو اثربخشی فعالیت یداخلی باید تناسب فرهنگ سازمان انحسابرس

 تواننود از طریوا ارزیوابی   روذار، حسابرسوان داخلوی موی    ی قانون/ضوابطه هوا توسط نهادای حرفه هایرهنمود یصورت عدم انتشار و ارائه

مطابا بوا  آفرینند. بیارزش افزوده  کمک کرده و مدیریت ریسکهای فعالیتبه و رزارش نتایج حاصل از آن،  فرهنگ سازمان یطرفانه بی

این ترتیب، حسابرسی داخلی  راستا با ماموریت حسابرسان داخلی است. بههایی هم، انجام چنین وروهه«راهبری»ا عنوانِ ب 2110استاندارد 

مودیران   و ی حسابرسوی، مدیره، کمیتوه نفعان تدوین کرده و هیئتانتظارات ذی مطابافرصت دارد چارچوب کنترل داخلی قدرتمندی را 

 شان یاری دهد. یاجرایی را در ایفای وظایف نظارت

 

چگونگی تاثیر مدیریت  یاری کرده و فرهنگ سازمانیمرتبط با های ریسک آراهی نسبت بهکسب حسابرسان داخلی را در کنونی، رهنمود 

 ایجواد  محویط کنترلوی موفوا و    اسوتشرار وشوتیبانی از   برها اثربخ  این ریسک

این  دقیا یز مطالعهبعد ا را تشریح کرده است. یسازوکار ارزیابی فرهنگ سازمان

 :توانندمیرهنمود، حسابرسان داخلی 

 بور نوان  ککار یرفتوار  هوای وکوار و ریسوک  اهمیت تاثیر فرهنگ بر کسب 

 .محیط کنترلی سازمان را درک کنند

 را شناسایی کننددر سازمان های کلیدی ریسک فرهنگ و رفتار مولفه. 

 نوگ و رفتوار   ریسوک فره  نفعوان در خصوو   ذیت او انتظار هابر نگرانی

 وقوف یابند. سازمانی 

 فرهنوگ   بوه نتایج رسویدری   نش  حسابرسی داخلی در ارزیابی و رزارش

 .سازمانی را بشناسند

  ،فرهنگ سازمانی و مدیریت  نتایج رسیدری به برای ارزیابی و رزارش موجودبه رویکردهای نسبت با استفاده از ابزارها و رهنمودها

    .دهی یابنآرا یرفتار هایکریس

  

                                                           
6. Elizabeth St-Onge, Ege Gürdeniz, and Elena Belov, Measuring Conduct and Culture: A How-To Guide for 
Executives (New York: Oliver Wyman, 2018), 2. https://www.oliverwyman.com/content/dam/oliver-
wyman/v2/publications/2018/april/Conduct_and_Culture_Measurement_Oliver_Wyman.pdf.  

تعواریف و توضویحات تکمیلوی ویراموون      توجه:

 وررنوگ صوورت  بوه در متن اصلی که  اصطالحاتی

قابول   2ی ی شوماره ضمیمه راند، دمشخص شده

 مالحظه است. 

 ماموریت حسابرسی داخلی

طریوا   هوای سوازمانی از  حفاظت و ارتشای ارزش

و  بخشوی، بیون ،  فرآهم آوردن خدمات اطمینان

طرفانوه و بوا رویکورد    صورت بوی به ی توصیهارائه

 مبتنی بر ریسک.

 ایالمللووی اجوورای حرفووه چووارچوب بووین 

(IPPF)2017ی ، نسخه 

 

https://www.oliverwyman.com/content/dam/oliver-wyman/v2/publications/2018/april/Conduct_and_Culture_Measurement_Oliver_Wyman.pdf
https://www.oliverwyman.com/content/dam/oliver-wyman/v2/publications/2018/april/Conduct_and_Culture_Measurement_Oliver_Wyman.pdf
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 هاها و فرصت: ریسکفرهنگ تجاریاهمیت 
را های کنترلی الیهدیگر  زیربنای و بندی شدهطبشههای محیط کنترلی مولفه یدر زمره چراکه ؛است دارای اهمیت تجاریفرهنگ و رفتار 

یکی از ریرد. میحت تاثیر قرار ت یهای کنترلی الیهباشد، اثربخشی کلیه« یسمّ»ارر فرهنگ سازمانی به اصطالح، د. ندهشکل می

رفتار  انجام شده،مطالعات  نتایج است.« 7محیط اخالقی در راس سازمان»در بحث ویرامون فرهنگ سازمانی، مهم  های مولفه

خستگی، ی تواند دربرریرندهبرای تغییر شغل میدیگر دالیل شایع . 8،9افراد دانسته استعلت تغییر شغل بسیاری از را مدیران/سرورستان 

است.  افراد در سازمان سرورست/مدیر نوعی تحت کنترلاین موارد بهتمام . باشدعدم تعادل میان کار و زندری، و احساس عدم قدردانی 

که از طریا  کنندمیخود ایجاد  میان همکاران درفرهنگی را  ،صورت عمد یا غیرعمدبه، ریریمدیریتی یا توان تصمیم هجایگا با کارکنان

 به دهیبسیاری از رهبران از اهمیت نش  خود در ایجاد و شکلبا این وجود،  .رذاردمیفرهنگ سازمان تاثیر -بر کالن، روزمرهت عملیا

یا فرصتی برای سو استفاده  ،ی خود را از دست دادهبنابراین، کارکنان شاید دچار سردررمی شده، انگیزهاطال  هستند.  فرهنگ سازمان بی

 بیابند. 

 

های موجد ریسک کلیدیِ متاثر نش  بااهمیت مولفهاز  ر نشانیهای اخها در دههدر خصو  علل شکست سازمان رستردهمطالعات نتایج 

 ها عبارتند از:برخی از این مولفه .دارداز فرهنگ سازمانی 

 ها، سودآوری، یا سطح کارآییانتظارات نامعشول در خصو ِ مهلت زمانی انجام و تحویل کار/وروهه. 

 هاراستا با ارزشناهم یهاواداش. 

   هوای کلیودی و تواثیرات    برای مدیریت ریسک ضروریاقدامات  در خصو )از جمله حسابرسان داخلی(  کافی کارکنانعدم دان

 .های این ریسکبالشوه

  یابی به اهداف در دستها درک نش  کنترل فشدانشامل )رذاران حسابرسان و قانون/ضابطه بهوجود محیط بدرمانی و عدم اعتماد

 .(وکارکسب

  ،(تاکنون رخ نداده است یا افتاد این رویداد هررز اتفاق نخواهد»عباراتی مانند  استفاده ازطرز فکر متکبرانه )برای مثال». 

 سازماندر سطوح باالی  خصو رویی، بهفشدان واسخ. 

 با آنهای مرتبط رویه/ای و دستورالعملشکست در رعایت آیین رفتار حرفه. 

 ( از توجه به اطالعات مغایر با اعضای هئیت در برخی موارد،و خودداری مدیریت )هاآن عشایدمدیره.  

 یابی به اهدافاعتنایی به قوانین و ضوابط تدوین شده در جهت دستبی. 

هوای  شووند، مودیران کنتورل   میجریمه  شاندلیل اشتباهاتبه ،برای نمونه، در شرایطی که کارکنان در محیطی سرشار از ترس و سرزن 

تا بودان  توانند می، رفتارهای ناصحیح شده استسردی کارکنان های کاری باعث دل، و چال ریرندمیمند نادیده صورت نظامداخلی را به

 روشونی بوه ایود  ب ابتودا  برای جلوریری از وقو  چنین مسائلی، سازمان .شوندیابند که به هنجارهای فرهنگی سازمان بدل حد فرصت بروز 

 کند. در رام بعد، این مووارد بایود  تعریف  خود سطح ریسک قابل پذیرشرا با توجه به  «موارد غیرقابل تحمل»و « موارد قابل وذیرش»

هوای هسوتند کوه    دقیا اقدامات، شرایط و ریسک تبیینها مایل به . بعضی از سازمانبرسدصورت شفاف به اطال  کلیه سطوح سازمانی به

                                                           
7. Tone at the top 
8. Marcel Schwantes, “Why Do Employees Quit on Their Bosses? Because of 5 Common Reasons Still Not 
Addressed, Says New Research,” Inc., December 21, 2018, https://www.inc.com/marcel-schwantes/why-do-
people-quit-their-jobs-exactly-new-research-points-finger-at-5-common-reasons.html 
9. David Novak, “Here’s the No. 1 reason why employees quit their jobs,” June 21, 2019, 
https://www.nbcnews.com/better/lifestyle/here-s-no-1-reason-why-employees-quit-their-jobs-ncna1020031     

https://www.inc.com/marcel-schwantes/why-do-people-quit-their-jobs-exactly-new-research-points-finger-at-5-common-reasons.html
https://www.inc.com/marcel-schwantes/why-do-people-quit-their-jobs-exactly-new-research-points-finger-at-5-common-reasons.html
https://www.nbcnews.com/better/lifestyle/here-s-no-1-reason-why-employees-quit-their-jobs-ncna1020031
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حسابرسوی داخلوی و    هوای یافتوه  توانود روزارش  می رویکردشود. این ها به عنوان نشض آشکار سطح ریسک قابل وذیرش تلشی میوقو  آن

 مدیریت ریسک را تسهیل نماید. 

 

ی یوار  از ووی  تعیوین شوده   یابی بوه اهوداف   مسائل، سازمان را در دست در برخورد بارر، و باز مثبت، تصدیا سازمانی فرهنگدر مشابل، 

در معورض  را  سوازمان  شوده و بهبوود عموومی عملکورد    و وری، ، افوزای  بهوره  بخو  ایجاد محیط کار لذتباعث  امردهد؛ چراکه این  می

هوا  ی آنهای مشوترکی هسوتند کوه از جملوه    دارای ویژری و سازنده سالم با فرهنگ سازمانی هاسازمان .دهدهای کمتری قرار می ریسک

 ره کرد:به موازد زیر اشاتوان  می

 :هوای  جهت تعریف ارزشهمکاری موثری در  مدیرهمدیران اجرایی و اعضای هئیت محیط اخالقی مثبت و سازنده در راس سازمان

راسوتایی راهبردهوا بوا    از هوم  کوشوند هوا موی  . آنکنندتاکید می دهی به مصادیاو فعاالنه بر رعایت و شکل دارنداخالقی سازمان 

 .رو نگاه دارندواسخ خود وظایف ایفای برابر دررا  های مدیریتیالیهه و ها اطمینان حاصل کرد ارزش

 هوا را تشویوت   رسانی شفاف انتظارات در سوطح سوازمان، فرهنوگ و ارزش   مدیریت از طریا اطال  رسانی و ارتباطات شفاف:اطالع

با کارکنان، مشوتریان، و  )زاری مستمر جلسات رسانی رسمی، تعامالت روزانه، و بررهایی مانند اطال روشدر این مسیر، نماید.  می

 د.نریرمورد استفاده قرار می (اشخا  ثالث

 تموامی سوطوح   دهود روش موی آنان بازخوردها و نظرات  به و رردهم آوردهصورت فعاالنه کارکنان را مدیریت به وگوهای باز:گفت .

 وجوود  یواسوطه بوه  سوازمانی  هایآوری اطالعات از واحدعهایی مانند جمی بوده و از طریا روشسازمان وذیرای نشدهای سازنده

نظام ویشنهادهای کارکنان، خطوط ارتباطی مستشیم برای رزارش موضوعات مرتبط با اخالق، سیاسوت درهوای بواز،     هایسازوکار

 .شودمیکارهایی برای حل مشکالت ارائه راه ،مستمرهایِ و رردهمایی ،بررزاری جلسات

 :های بزرگ، ایون  سازمان مشارکت دارند. در سازمان راهبردهایرذاری و تدوین می کارکنان در فرآیند هدفتما مشارکت کارکنان

راستایی اهداف فردی بوا  دهی به همجهت: اول، تدوین اهداف فردی توسط کارکنان، و دوم، وذیردامر شاید با دو رام اصلی صورت 

افوزای    را ها از اهوداف و راهبردهوا  احتمال حمایت و وشتیبانی آن تدوین، مشارکت کارکنان در فرآیند. راهبردهای کالن سازمان

 شود.میکمتر تعیین شده یابی به اهداف های بیرونی برای دستبه انگیزه آنانی، نیاز و در نتیجه داده

 و مودیریت اسوتعدادهای   ، ارتشای شوغلی،  موردیهای جبران خدمات کارکنان، ورداخت های بنیادین:راستا با ارزشهای همپاداش

رهایی ارائه اها و ابزروش در ادامه،های بنیادین سازمان و سطح ریسک قابل وذیرش صورت ریرد. سازمان باید با درک شفاف ارزش

 نمایند. و نتایج آن را رزارش ها، فرهنگ سازمانی را ارزیابیتوانند با استفاده از آنشده که حسابرسان داخلی می

 خلینقش حسابرسی دا
در تشریح انتظارات خود از حسابرسان داخلی در خصو  ارزیابی  ،خصو  در صنعت خدمات مالیبه ،رذاربرخی از نهادهای قانون/ضابطه

ها در صنایع مختلف در این دیگر، اغلب سازمان یاز سویاند. اما ریسک فرهنگ سازمانی و مسائل مرتبط با آن، رهنمودهایی را منتشر کرده

بایود بوه    از وجود چنین ضوابطی آراهی نداشته باشند. حتیها شاید در حشیشت، این سازمان. کنندفعالیت نمیالزامات خاصی حوزه تحت 

 مودیره مدیریت اجرایوی و اعضوای هیئوت    متوجهمدیریت ریسک فرهنگ و رفتار سازمانی  ی مهم توجه شود که مسوولیت اصلیاین نکته

 :ی اقدامات زیر یاری نمایدبه واسطهرا  ایشان تواندحسابرسی داخلی می ،این وظایف در راستای ایفایاست. 

  ارائوه شوده،    هادر خصو  آن هاییمورد بررسی قرار ررفته و توصیهکه ویرامون موضوعاتی نه تنها  ،اصلی مشکالت عللشناسایی

  .های عملی در حال فعالیت هستندبهترین رویه کاربرستهایی که با بلکه برای حوزه

  ها( مرتبط با فرهنگ و رفتار سازمانیها و مسوولیت)نش  راهبریارزیابی ساختار. 

 ها، راهبردها، و اهدافرسانی ارزشاطال  در خصو های سازمان ارزیابی برنامه. 

 ر و اذیوت  ریوری از آزا ووی   و ،یاخالقو اصول ای، های مرتبط با فرهنگ سازمانی شامل آیین رفتار حرفهارزیابی اثربخشی آموزش

 .آموزش اثربخ  بوده است؟( هایریرند؟ آیا شیوهها را جدی می)برای مثال، کارکنان تا چه اندازه این آموزش /روانیفیزیکی
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 هوای  ، اقودامات انضوباطی، وروتکول   استخدام و جبوران خودمات  های های حسابرسی داخلی با موضوعاتی نظیر برنامهوروهه اجرای

-، و سایر شاخصمشکالتمسائل و قدم در طرح کارکنان وی رفتار با افشارران رویدادهای نامطلوب یا  مواجهه با مشکالت بالشوه،

 با فرهنگ سازمانی در ارتباط باشند.  دنتوانمیکه  (KRIs) های کلیدی ریسکیا شاخص (KPIs) های کلیدی ارزیابی عملکرد

 اندآوری شدهجمع یداف دیگرتحلیل اطالعات مرتبط با فرهنگ سازمانی که برای اه-و-تجزیه . 

( کنتورل ) 2130)مودیریت ریسوک(، و    2120)راهبری(،  2110)ماهیت کار(،  2100راستایی با استانداردهای ها در همتمامی این فعالیت

قورار ریورد.   بایود موورد توجوه حسابرسوان داخلوی       وجود دارند که دیگری نیز موضوعاتعالوه بر مواردی که در باال ذکر شد، د. نقرار دار

  ای با تمرکز بر فرهنگ سازمانی مشارکت دارد باید:که در وروههی حسابرس

 ی تعامالت کارکنان در سطوح مختلف سازمان آَشنا باشدی سازمانی شامل هنجارها و نحوهبا قواعد نانوشته. 

  ِهای غیرکالمی مهارت کافی داشته نشانه فهم درستجهت اطمینان از « درک شرایط محیطی»و « زبان بدن»در موضوعاتی مانند

 .باشد

  داشته باشد. را  آیندو شاید ناخوشتجربه و/یا جایگاه سازمانی مورد نیاز برای طرح سواالت دشوار 

 بر حشایا عینی تمرکز نماید.  ،ی افراد یا فرآیندهای مورد رسیدریجای تکیه بر احساسات دربارهبه 

و حسابرسان داخلوی   بوده مستقلحسابرسی داخلی باید فعالیت ذکر شده است که ))« طرفیو بی استشالل»با عنوان  1100در استاندارد 

بیان شده است که ))حسابرسان داخلی باید « طرفی فردیبی»و ذیل عنوانِ  1120طرفی انجام دهند((. در استاندارد بیباید کار خود را با 

نووعی در فرآینود   حسابرسان داخلی که بوه  برای مثال، بپرهیزند((.  تضاد منافعونه طرفانه و عاری از سوریری داشته و از هررذهنیتی بی

اخالقوی یوا آیوین رفتوار      اصوول ی در حوزه ی آموزشهای مشارکتی کارکنان و ارائهی مرتبطی )مانند رروهسازی هر برنامهتوسعه و ویاده

شواید بوا   کوچوک  صوورت، واحودهای حسابرسوی داخلوی      ایندر فته شوند. کار ررهایی بهنباید در چنین وروهه اند،حضور داشتهای( حرفه

، حسابرسان داخلوی  «طرفیاستشالل یا بی درخدشه »با عنوانِ  1130، استاندارد در شرایط وجود محدودیتهایی مواجه شوند. محدودیت

 یا واقعی باشد. ظاهری این امرکند؛ خواه ها میرا ملزم به افشای صحیح موارد و دالیل ناقض این ویژری

 

قورار   توجههای مرتبط با حسابرسی فرهنگ سازمانی مورد باید وی  از تخصیص کارکنان واحد حسابرسی به وروهه موارد ذکر شده در باال

 ریرد.

 ریزی و اجرای حسابرسیبرنامه
 آوری اطالعاتجمع

 هایریزیها و برنامهارزش موضوعات مرتبط باسازمانی با عنوان عضو ناظر در جلسات باید به سایر حسابرسانیا  حسابرسی داخلیمدیر 

صوورت  مرتبط و موثر بر فرهنگ سازمانی را بوه  تصمیمات اطالعات و راهبردی حضور داشته باشند. حسابرسان حاضر در این جلسات باید

مدیر حسابرسی داخلی یکوی   .دهدیاری  های در معرض ریسکرا در شناسایی حوزه ایشانتواند می یاطالعات چنین ؛ زیرارصد نماید فعال

 ی، موارد زیر را توصیه کرده است: اهای بیمهاز شرکت

 بااهمیوت ی اطالعوات  هوایی کوه مودیران دربواره    عنوان عضو ناظر در کمیتهحضور حسابرس داخلی به))

 وضوعیت کننود، منجور بوه افوزای  احتموال درک      مرتبط با راهبردهای سازمانی بحث و تبادل نظر موی 

ی مدیریت ریسک سازمان باشوند.  حسابرسان داخلی باید عضو کمیتهعالوه، بهشود. می یفرهنگ سازمان

یوا  ) ی اجرایوی آل و در صورت امکان، حضور مدیر حسابرسی داخلی در جلسوات کمیتوه  در شرایط ایده

های ید مهارتحسابرسان داخلی باچنین، همعنوان عضو ناظر بسیار سودمند خواهد بود. به مدیره(هیئت

ارر حسابرسان داخلی ی تعامالت و طرز فکر کارکنان سازمان را افزای  دهند. خود در خصو  مشاهده

نماید،  رصدصورت منظم رفتارها را به بتوانند تا باشد راهبری سازمان حضور و مشارکت نداشته ارکاندر 
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مورتبط بوا فرهنوگ     (KRIs) های کلیودی ریسوک  و شاخص( KPIs)عملکرد  یهای کلیدی ارزیابشاخص

 . ((از کار درآیدتواند برای مدیریت نامفهوم و ناشناخته می ی ایشانمورد استفاده سازمانیِ

دهد، حسابرسان های عملکردی را ارائه میهای مالی و رزارشمطابا ویشنهاد این مدیر حسابرسی داخلی، در جلساتی که مدیریت صورت

 ند. داخلی نیز باید حضور داشته باش

 

مودنظر  نیوز  های ویشین را باید نتایج حاصل از ارزیابی ،موضو  حسابرسی های فرهنگیِحسابرسان داخلی در زمان کسب شناخت از مولفه

نفعان مربوطه دست آماده از مصاحبه با ذیاطالعات به، در کنار بررسی هاهای ناظر بر آنهای فرآیندی و کنترلعالوه، چرخهقرار دهند. به

، حسابرسان داخلی باید درک صحیحی از فرآیند تدوین، تصوویب،  ی کلیدیهاو کنترل هابرای شناسایی ریسکاید مورد توجه قرار ریرد. ب

آوری اطالعات مورد توجوه و  ی جمعد در مرحلهنتواناسناد و مدارکی که میهای سازمانی داشته باشند. ارزشی بیان و نحوه ،رسانیاطال 

 :عبارتند از ،دنیربررسی قرار ر

 انداز یا درون ی ماموریت یا چشمتواند با عنوان بیانیه)می های ارزشبیانیه

 .منشتر شده باشد(ها آن

 وی تجاری، اهداف، و راهبردها در سطوح فرآیندی، خطوط تجاری، برنامه 

 .کالنِ سازمان

 بیانیه سطح ریسک قابل وذیرش. 

 حدهای تجاری( و خطوط رزارشگری ساختار سازمانی )کالن یا در سطح وا

 .مربوطه

  رویی سوایر واحودهای کنترلوی    ها، و سازوکارهای واسخها، مسوولیتنش

 .)برای مثال، واحد مدیریت ریسک(

 چارچوب راهبری. 

  های صورت ررفته توسط ارکان اصلی و راهبوری سوازمان بوه    رسانیاطال

 .کارکنان

 فرآیندهای تایید فروش محصوالت و خدمات. 

 ریری از رسترش ریسکهای مدیریت وی روتکلو. 

 ها توسط مدیریت یا موارد مستثنی شده از رعایتمستندات نشض کنترل. 

 ی انتشادهوا  های ارائهها، رویهای شامل دستورالعملاخالق/رفتار حرفه آیین

 و ویشنهادها، و رفتار منصفانه با مشتریان؛

 نادرست و محتوای آموزشوی   های رزارش اقداماتکانالز اطالعات حاصل ا

 .حوزهاشتراک رذاشته شده در این تولید و به

 برای مثال،  ی آموزشیهابرنامهسنج  و ا هدست آمده از آموزشنتایج به(

 .ای(آیین رفتار/اخالق حرفه

 هانتایج حاصل از ویماش. 

 های خروج کارکنانبررسی اطالعات و مستندات مصاحبه. 

 های مرتبط )برای مثال، کمیتوه سایر کمیته مدیره وجلسات هئیتصورت-

مودیره، جبوران خودمات، و    های راهبری، ریسک، ارزیوابی اعضوای هئیوت   

 .اخالق(

 هاها و اقدامات مدیریت و وضعیت/نتایج آنارزیابی کنترل و مدیریت ریسک شامل برنامه-نتایج خود. 

 منابع

 کار حسابرسی

هوای انجمون   برای مشاهده جزییات دستورالعمل

ی حسابرسان داخلی در خصو  برناموه و دامنوه  

ریوزی  برناموه »کار حسابرسی به رهنمود اجراییِ 

( 2017) «کار حسابرسی: تدوین اهداف و دامنوه 

 مراجعه کنید.

 ارزیابی ریسک

برای اطالعات بیشتر در خصو  چگونگی انجوام  

ریوزی  برنامه»ارزیابی ریسک، به رهنمود اجراییِ 

 «هووای تشلووبکووار حسابرسووی: ارزیووابی ریسووک

هوایی  د شوامل توصویه  مراجعه کنید. این رهنموو 

برای انجام ارزیابی ریسک ویرامون هر موضووعی  

 است. 

 اشخاص ثالث

ی حسابرسیِ مرتبط با ریزی وروههدر زمان برنامه

هوای فرهنگوی، حسابرسوان داخلوی بایود      ریسک

هررونووه ریسووک ناشووی از ارتبوواط سووازمان بووا   

اشخا  ثالث را نیز درنظر بگیرند. برای اطالعات 

موودیریت ریسووک »د اجرایوویِ بیشووتر بووه رهنمووو

ترجموه  ای از خالصوه )مراجعه کنید « شخص ثالث

 1397هوای بهمون و اسوفند    این رهنموود در شوماره  

ی حسووابدار بووه چوواه رسوویده  ( نشووریه323و  322)

 است(.
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 فرهنگ سازمانیحسابرسی  

 هوا، و  رزارش شامل، الزامات، های واداش و جبران خدماتنامهینآی مانندهای مرتبط با مسائل فرهنگی و مدیریت ریسک نامهآیین

 .هاآن تکالیف مندرج در

 هاکار، مدیریت عملکرد، رردش شغلی، و فرآیندهای مرتبط با آنسازی برای آغاز بهاستخدام، آماده یفرآیندها مستندات. 

 ی، حسابرسان مستشل، و نهادهای قانون/ضوابطه رزارش شده توسط حسابرسان داخلی یا دیگر واحدهای کنترل وضعیت مشکالت-

چنوان بوه قووت    کار اصالحی هم( مدت زمانی که بدون اتخاذ راهبو  تکرار شوندری (. میزانالفبا توجه به  ها بایداین یافته .رذار

-مشکالت که شاید بهاین  دموج های اصلیریشه، موارد باالدر کنار تحلیل و بررسی قرار ریرند. -و-اند، مورد تجزیهماندهخود باقی

 نیز باید مورد توجه قرار ریرند. دننوعی با فرهنگ سازمانی در ارتباط باش

  های مالیدر خصو  صورت مستشلرزارش حسابرسان. 

 به برخوی دیگور دشووارتر    یابیدست ،هستند. اماتی در دسترس راحی اطالعات عمومی شرکت قرار داشته و بهبعضی از این موارد در زمره

 ها را استنتاج و استخراج نماید.های موجود، آنداخلی باید با توجه به اطالعات و داده انبوده و حسابرس

 ی حسابرسیبا فرهنگ و رفتار سازمانی در برنامهط های مرتبتوجه به ریسک

بت بوه رویودادهای نوامطلوب    تواننود سوازمان را نسو   می موجد ریسک هایمولفهطور که در بخ  اهمیت تجاری فرهنگ اشاره شد، همان

سوازمان بوه    یوابی دسوت احتموال   توانود می تنهایی یا در مجمو صورت بالشوه، هر عامل ریسک بهبه وذیرتر نمایند.مرتبط با فرهنگ آسیب

ه در سطوح موجد ریسک اغلب ریش هایمولفهبا توجه به ماهیت راهبردی این اهداف،  اهداف از ویشن تعیین شده را تحت تاثیر قرار دهد.

 توجه قرار ریرند. مورد  ،(ی حسابرسیی سالیانهتدوین برنامه با هدف)ریسک ی وارچهیکارشد سازمان داشته و باید در فرآیند ارزیابی 

 ارزیابی ریسک

نتایج  توانندمرتبط با فرهنگ سازمانی، حسابرسان داخلی می هایوروههبرای انجام 

کوار  را بوه ی حسابرسوی  ی سوالیانه وین برناموه ارزیابی ریسک مورد استفاده در تود 

صورت کلی مورد بررسی قرار ررفته های شناساسی شده باید ابتدا بهریسک. ریرند

ها وجوود دارد، بوه دقوت    هایی که با تعریف وروهه قصد تمرکز بر آنحوزهسپس، و 

سوازمانی در هور بخشوی از سوازمان      های مرتبط با فرهنگریسکشوند. شناسایی 

عنووان راهنموایی بورای    ؛ بنابراین، انجام ارزیوابی ریسوک بوه   هستندبل شناسایی قا

توانود  های حسابرسی داخلی از آن جهت ضروری اسوت کوه موی   ریزی وروههبرنامه

 .داشته باشدسازمان  یمدیرهبیشترین سودمندی را برای مدیریت و هئیت

 

روزارش یوا نتوایج    ارزیابی ریسوک، حسابرسوان داخلوی بایود هررونوه       یمرحلهدر 

بورای اجورای    هوا را با احتمال سودمندی اطالعات مندرج در آن های ویشین وروهه

هوا و  داده بررسوی قورار دهنود.    و تحلیل-و-تجزیهدقت مورد ی حسابرسی، بهوروهه

توانود حواوی   آوری اطالعوات نیوز موی   ی جموع دست آمده در مرحلوه مستندات به

دست  ها باشد. در نهایت، نتایج بهو کنترلها ریسک اطالعات سودمندی در خصو 

مدیران حسابرسوی داخلوی را در تعیوین رویکورد مناسوب،      آمده از ارزیابی ریسک، 

 .کردخواهد ی رسیدری یاری اهداف، و دامنه

فرهنگی موجد ریساک   هایمولفهمثالی از حسابرسی فرآیند استخدام با توجه به 

 )قسمت اول(

و  ریسوک  تنواظر  یرابطوه ماننود  به آنرهنگی موجد و عامل ف ارتباط میان ریسک

ی رهگیووری نحوووه( 1ی )ی شوومارهنمایووه بووه عنوووان یووک نمونووه، اسووت. کنتوورل

 فرهنگی موجد ریسک هایمولفه
  انتظووارات نووامعشول در خصووو ِ مهلووت زمووانی

ا سوطح  ها، سودآوری، یانجام و تحویل کار/وروهه
 کارآیی.

 ها.راستا با ارزشهای ناهمواداش 
 از جمله حسابرسوان   عدم دان  کافی کارکنان(

در خصووو  اقوودامات ضووروری بوورای  داخلووی(
ی های کلیدی و تاثیرات بوالشوه مدیریت ریسک

 ها.این ریسک
     وجووود محوویط بوودرمانی و عوودم اعتموواد بووه

رذاران )شامل فشدان حسابرسان و قانون/ضابطه
یوابی بوه اهوداف    ها در دسوت ش  کنترلدرک ن
 وکار(.کسب

  طوورز فکوور متکبرانووه )بوورای مثووال، اسووتفاده از
این رویداد هررز اتفواق نخواهود   »عباراتی مانند 

 «(.یا تاکنون رخ نداده است
 خصو  در سوطوح بواالی   رویی، بهفشدان واسخ

 سازمان.
   ای و شکسووت در رعایووت آیووین رفتووار حرفووه

 مرتبط با آن.های دستورالعمل/رویه
 ( در برخی مووارد، اعضوای   و خودداری مدیریت

مدیره( از توجه به اطالعات مغایر با عشاید هئیت
 ها.آن

 اعتنایی به قوانین و ضووابط تودوین شوده در    بی
 یابی به اهداف.جهت دست
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 فرهنگ سازمانیحسابرسی  

میوان   کوه از  هوای فرآینود اسوتخدام   ریسوک آن دسوته از   دهود. نشان موی را  آنفرهنگی موجد  هایمولفههای فرآیند استخدام به  ریسک

حسابرسوی   یدر قالوب ووروهه   ،انود وجود آوردهنگرانی خاصی را به داخلی انای حسابرسقضاوت حرفهو بر اساس  موجد ریسک های مولفه

هوای کلیودی   در رروه ریسوک شان بندیمنجربه طبشه هاآن «احتمال وقو »و « تاثیر»نهایی  ینمره حتی ارر ؛هستند قابل بررسی داخلی

 نشود.

بنوودی وووس از شناسووایی و اولویووترووام بعوودی 

شناسوایی  توسوط حسابرسوان داخلوی،     هاریسک

هوای  ها در صورت وجود و طراحی آزموون کنترل

ها است. تمامی کاربرگها آنمربوطه برای ارزیابی 

-مواتریس و  ی ریسکشامل نششه)این مرحله در 

 خوبی مستند شوند.باید به و کنترل(ریسک های 

هوایی از برقوراری   (، مثوال 1ی )ی شمارهنمایه در

-مولفههای فرآیند استخدام و ن ریسکارتباط میا

  فرهنگی موجد آن ارائه شده است. های

 حسابرسی اجرایریزی برنامه

های مرتبط با فرهنگ سازمانی در جهت ایجاد فرآیندها و کنترل و سازوکارهای های ویشینحسابرسی نتایج از توانندحسابرسان داخلی می

 مختلف تدوین شود. هایبه روشتواند ای میچنین وروهه حسابرسیی برنامهاستفاده نمایند.  ی کلی برای ارزیابی فرهنگ سازمانمعیارهای

 ها عبارتند از:سه نمونه از این روش

این معنا کوه در  به - وارچهها )رویکرد یکموجد ریسک مرتبط با فرهنگ سازمانی در تمامی وروهه هایمولفهسازی و شمول وارچهیک(. 1

 .های مرتبط با فرهنگ سازمانی شناسایی و رهگیری شوند(ها، ریسکتمامی وروهه

، های کلیدی مرتبط با فرهنگ سازمانیای از فرآیندها و کنترلشناسایی مجموعه(. 2

، )هودف(  صورت منتخبهایی که بهی رسیدری، و انجام آزمون در حیطهتدوین برنامه

ی ای از کول جامعوه  عنووان نمونوه  مصاحبه با برخی از کارکنوان بوه  اند. شناسایی شده

 تعریف شوود ها مکمل برای این آزمون رسیدری روش یک مثابهتواند بهمی نیز آماری

 محور(.)رویکرد هدف

 محیط اخالقی در راس سازمانوایین فرهنگ سازمان که با بررسی -به-ارزیابی باال(. 3

  وایین(.-به-)رویکرد باال ریردیرا در بر مافراد های بعدی تا به آغاز شده و تمامی الیه

توا   آوردموی این امکان را برای حسابرسان داخلی فرآهم  ی مذکور،هارویکرد هریک از

موجود ریسوک تهیوه کورده و نتوایج حاصول از انجوام        فرهنگی  هایمولفهفهرستی از 

حسابرسوان  ، عنووان موضووعی بااهمیوت   به مرتبط سازد. هامولفهحسابرسی را به این 

اید از اثر معنایی واهرانی که در فرآیند شناسایی و ارزیابی مشوکالت فرهنوگ   داخلی ب

اصوولِ  »و  «فرهنوگ »خوبی آراهی داشته باشند. واهروانِ  ریرند، بهکار میسازمانی به

صوورت  بهدر بستر فرهنگی و اجتماعی سازمان  تواندمییا هر اصطالح دیگر « اخالقی

 شواید هوا  ی ایون واهه ترجموه  عوالوه، بهفته شود. کار ررنامناسب، مبهم، یا نادرست به

کوار ریرنود کوه    اصطالحاتی را بوه  همین دلیل، حسابرسان داخلی بایدبه. باشددشوار 

 آغواز مدیر حسابرسی داخلوی بایود ووی  از    . استشفاف و قابل درک  نفعانبرای ذی

بورای مثوال،   مودیره ) حشوقی، و اعضای مرتبط هیئت و ، با مدیرانِ منابع انسانیوروهه

 مشورت نماید.تدوین شده  یدر خصو  برنامه ی حسابرسی(اعضای کمیته

 بندی ریسک: راهبردیطبقه

 های استخدامریسک فرهنگی موجد ریسک هایمولفه

های مهاجرتیای ویزا و برنامهمحدودیت در اعط 

های مورد نیاز برای شکست در شناسایی مهارت

 های شغلی کلیدی یا تخصصیموقعیت

منفعالنهاستخدام  دراهبر 

های مختلف سازمان راستایی میان بخ عدم هم

 با راهبردها و اهداف واحد منابع انسانی

رقابت میان کارکنان خطوط تجاری مختلف 

( و در برخی موارد، هیئتامتنا  مدیریت )مدیره

 از وذیرش اطالعات مغایر با دیدراه ایشان
دلیل اختالل در جریان اطالعات درونِ سازمان به

 عدم انعطاف سلسله مراتب سازمانی
طرز تفکر متکبرانه 

 فرهنگی موجد ریسک هایمولفههای استخدام و ریسک - 1ی نمایه

 ریسک دربارهزبان مشترک 
هووای کلیوودی کووه بایوود موودنظر  هز مولفوویکووی ا

حسابرسان داخلی قرار ریرد، برقراری ارتبواط بوا   
سازمان از طریا یک زبان مشترک و حرکوت در  
همان مسویری اسوت کوه سوازمان در خصوو       
فرهنگ و مسائل مرتبط با آن در حوال ویموودن   

 است. 
هوای  مدیریت باید در خصو  سودمندترین رویه

-زمانی تصومیم رسانی فرهنوگ سوا  ایجاد و اطال 

 ریری نماید.
حسابرسان داخلی نباید احساس کنند که چوون   
حسابرسی موضوعات مرتبط با فرهنگ سوازمانی  
را در چارچوب تدوین شده توسط مدیریت انجام 

بوا ایشوان   مسوامحه  نووعی در حوال   دهند، بهمی
هسووتند. در واقووع، ایوون اقوودام، ایفووای وظووایف   

چنین، . همسازدتر میحسابرسان داخلی را آسان
اثربخشی حاصل از نتایج کار حسابرسی داخلی را 

ای بوه  رونوه هوا بوه  دهد، چراکه یافتوه افزای  می
خوبی قادر به رسد که بهاطال  ارکان سازمان می

 درک آن هستند. 
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 فرهنگ سازمانیحسابرسی  

  کاراهداف  – 2210استاندارد 

های الزم برای بررسی مشکالت مرتبط با فرهنوگ سوازمانی را در تموامی    رزیده و آزمونبروارچه را مدیر حسابرسی داخلی که رویکرد یک

مورتبط بوا مسوائل     موضووعات  ای بورای بررسوی  های حسابرسی جدارانوه هد، الزامی به تدوین وروههدهای حسابرسی مدنظر قرار میوروهه

مدیره چنین درخواستی داشته باشند. در هر صورت، ارر مدیر حسابرسی داخلوی  که مدیریت ارشد سازمان یا هیئتفرهنگی ندارد؛ مگر آن

هوای  در ارتبواط مسوتشیم بوا ارزش    بایود  کار خود قرار دهد، اهداف رسیدریهای ریسک مبنای محور را برای تمرکز بر مولفهرویکرد هدف

 بنیادین سازمان تدوین شوند. 

 

ی مصواحبه اعضوای روروه    ی حساسیت مسائل فرهنگوی، در خصوو  نحووه   واسطهوی  از آغاز رسیدری، مدیر حسابرسی داخلی باید به

ی واحد حسابرسوی  مدیران ارشد سازمان ترجیحا باید توسط اعضای باتجربه ها باحسابرسی با مدیران ارشد سازمان صحبت کند. مصاحبه

های خوود  ها، مهارترونه از وروههریزی اینتوانند با شرکت در جلسات برنامهی کمتری دارند، میحسابرسانی که تجربهداخلی انجام شود. 

  دهند.  افزای را 

   کار یدامنه – 2220استاندارد 

هوای  و آزموون ارزش  موضوعاترسیدری، حسابرسان داخلی باید ی از منظر دامنه

وارچه مورد توجه قرار دهند. رویکورد انتخوابی بوه    صورت یکبنیادین سازمان را به

-ای در خصوو  ارزش در صورت فشدان بیانیوه اجرای رسیدری کمک خواهد کرد. 

ه اصوول  نامو هایی ماننود آیوین  های بنیادین، مدیر حسابرسی داخلی باید جایگزین

ای، بیانیه سطح ریسک قابل وذیرش، و سایر موارد مطرح اخالقی، آیین رفتار حرفه

 آوری اطالعات را مدنظر قرار دهد. شده در بخ  جمع

 تخصیص منابع – 2230استاندارد  

های خاصی داشته باشوند.  ی حسابرسی با موضوعات فرهنگی موجد ریسک را بر عهده دارند، باید مهارتی اجرای وروههافرادی که وظیفه

و متناسب  کافی های، مدیر حسابرسی داخلی باید جهت اطمینان از وجود مهارت«تخصیص منابع» با عنوانِ 2230در انطباق با استاندارد 

های حسابرسی برای ارائه اطالعات معنادار و در فعالیت با موضوعات مورد رسیدری

رتبط با فرهنوگ سوازمانی، مهوارت    های مبخ  به مدیریت ویرامون ریسکآراهی

 ای ارزیابی کند.صورت دورهاعضای رروه حسابرسی داخلی را به

 

توازه وارد بوه    کارریری حسابرسانهای کلیدی در تخصیص منابع، بهیکی از مولفه

های فرهنگی موجد ریسوک موورد   هایی است که فرهنگ یا مولفهسازمان در وروهه

ردش کارکنان در واحد حسابرسی داخلی زیواد اسوت،   ارر رریرند. ارزیابی قرار می

رویدادها اطالعات مرتبط با ای از وارد شاید نیازمند دریافت خالصهحسابرسان تازه

چنوین، حضوور اعضوای جدیود در جلسوات      هوم های ویشین و آتی باشند. و برنامه

 ؛توانود سوودمند باشود   ی واحد حسابرسی میمصاحبه در کنار حسابرسان باتجربه

خصو  در جلساتی که با موضوعات حساسِ مرتبط با فرهنگ سازمانی بررزاری  به

شان را ی، اواردتواند به مثابه ابزار آموزشی برای حسابرسان تازهاین امر میشود. می

هوای موجوود در چنوین    با واهروان و اصوطالحات متوداول در سوازمان و ظرافوت     

 داخلوی  برای حسابرسان یمناسب یرویهچنین هایی آشنا سازد. این روش هم بحث

هوای زبوانی   فردی است که با کارمندی با محدودیت در مهارتدر مواقع منحصربه

 شوند. های چند ملیتی( مواجه میخصو  در شرکت)به

 بخشیهای اطمیناناهداف پروژه

 وکار در های ناظر بر اهداف کسبانعکاس ریسک

هوا در  یسوک آن هوا یوا فرآینودهایی کوه ر    حوزه

ی ارزیابی ریسک اولیه قابل مالحظه بوده مرحله

 (. 1A-2210است )

  ،توجه به احتمال وقو  خطاهای بااهمیت، تشلب

هوا  عدم رعایت قوانین/ضووابط، و سوایر ریسوک   

(2A-2210.) 

 ( 2تعیین معیارهای ارزیابی مناسبA-2210.) 

 

 ی رفتاریمصاحبه
توا اعموال    کننود فنون مصاحبه نه تنها تالش می

شونده را مورد ارزیابی قرار دهنود، بلکوه   مصاحبه
هووای هووا، باورهووا، و ارزشدر وووی کشووف انگیووزه

های ناخودآرواه بورای   بنیادینی هستند که واالیه
 اند.وجود آوردهاخذ تصمیمات را به

شناسوان سوازمانی یوا    ها از روانبرخی از سازمان
و هوا  شناسان عمومی بورای انجوام مصواحبه   روان

هوا اسوتفاده   دست آموده از آن تحلیل اطالعات به
 کنند.می

-برای کسب اطالعات بیشتر در خصو  مصاحبه

توانید به این ی رفتاری و دیگر فنون مصاحبه می
نظارت بر فرهنگ و رفتوار:  »مشاله مراجعه کنید: 
؛ بانک «های آتیها، و توسعهمبانی بنیادین، رویه

 .2015مرکزی هلند، 

https://www.dnb.nl/en/binaries/Book%
20Supervision%20of%20Behaviour%20
and%20Culture_tcm47-380398.pdf 

https://www.dnb.nl/en/binaries/Book%20Supervision%20of%20Behaviour%20and%20Culture_tcm47-380398.pdf
https://www.dnb.nl/en/binaries/Book%20Supervision%20of%20Behaviour%20and%20Culture_tcm47-380398.pdf
https://www.dnb.nl/en/binaries/Book%20Supervision%20of%20Behaviour%20and%20Culture_tcm47-380398.pdf
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برسوی داخلوی   . مدیر حساایجاد کندای سازنده انجام مصاحبه بزرری بر سرتواند مانع روش نامناسبی ورسیده شود، میسوال درستی که به

ها از مسوائل فرهنگوی   وارد در جلسات طوفان فکری، ارزیابی ریسک و غیره را در جهت بهبود دان  و درک آنباید حضور حسابرسان تازه

 مدنظر قرار دهد. سازمان 

 

-آن را از جهت بوی  دهندران انجام شود، مدیر حسابرسی داخلی باید نتایجای در خصو  فرهنگ سازمانی توسط سایر اطمینانارر وروهه

ذکر شده است، مدیر حسابرسی داخلی باید « هماهنگی»با عنوانِ  2050طور که در استاندارد طرفی و تمامیت، مورد تایید قرار دهد. همان

، بخشوی را در کنوار درک صوحیح از دامنوه    این خدمات اطمینان دهندرانارائهای های حرفه، و رعایت مراقبتطرفیبیبا دقت صالحیت، 

ریری و اظهوارنظر توسوط حسابرسوان    حصول اطمینان از کفایت وجود مدارک برای نتیجهقرار دهد.  بررسیها مورد هدف، و نتایج کار آن

 ی مدیر حسابرسی داخلی است. داخلی و رروه رسیدری بر عهده

  مستندسازی اطالعات – 2330استاندارد 

ی برناموه »با عنوان  2240مطابا استاندارد  .نمایندرسیدری را مستند  مربوط بهطالعات ا باید ریزی، حسابرسان داخلیی برنامهدر مرحله

فرآیند تدوین اهداف یابی به اهداف وروهه به اجرا درآید. بوده که باید در راستای دست ی رسیدریجزیی از برنامه اطالعات این ،«رسیدری

 ها و مستندات زیر شود:یا تمامی کاربرگتواند منجر به ایجاد برخی کار میی رسیدری و دامنه

 های فرآیندششهن 

 هاخالصه مصاحبه 

 ی ریسک(ریسک و کنترل و نششه یهاارزیابی ریسک اولیه )برای مثال، ماتریس 

 وروهه ولطدر  هاتمرکز بر آنها جهت ها ویرامون تصمیمات اخذ شده در خصو  انتخاب ریسکاستدالل 

 بخشی مطوابا بوا بخو  سووم     های اطمینانها یا فرآیندهای تحت بررسی )الزامی برای وروههرزیابی حوزهمعیارهای مورد استفاده در ا

 ((. 3A-2210) 2210استاندارد  بخشیِاطمینان

مدارک از  حفاظتشود، های فرهنگی موجد ریسک مطرح میی حسابرسی مولفههایی که در طول وروههدلیل حساسیت برخی از دیدراهبه

محدودسازی دسترسی به اطالعات )به کارکنان واجد شرایط در واحد حسابرسی و نه تمامی اعضوای روروه(   ات جهت اطمینان از مستندو 

ی وسیلهها بهدسترسی به آن ایجاد محدودیت برای)برای نمونه، حذف اسامی افراد مصاحبه شونده از روی مستندات و  امری ضروری است

 سازد(.  ی کننده را ثبت کرده و آشکار میکه هویت افراد بررس یابزارهای

 اجرای حسابرسی

موجد ریسک در تمامی فرهنگی  هایمولفهبر توجه به « وارچهرویکرد یک»وجود دارد.  سه رویکرد اصلیبرای حسابرسی فرهنگ سازمانی 

 سازمانی های مرتبط با فرهنگاصلی و کنترل ای از فرآیندهایانتخاب مجموعه تمرکز خود را بر« محوررویکرد هدف»ها تاکید دارد؛ وروهه

هوای  ی فعالیوت بر انجام حسابرسی جامعِ هموه « وایین-به-رویکرد باال»رذارد؛ و میها کنترل آن ی رسیدری جهت آزمونو تدوین برنامه

 در ادامه، این سه رویکرد تشریح شده است.مرتبط با فرهنگ سازمان باور دارد. 

 پارچهرویکرد یک

 فرهنگی موجد ریسک )قسمت دوم( هایمولفهاز حسابرسی فرآیند استخدام با توجه به مثالی 

موجود   هوای مولفوه تووام   بررسوی (، توضیحاتی در خصو  2ی )ی شمارهبازرشت به مثال مطرح شده در خصو  فرآیند استخدام، نمایه

ها و مثال (1ی )ی شمارهنمایهطور که در همان. کرده است را ارائه های سازمانریسکسایر  زمان باهمی فرهنگ سازمانی ریسک در حوزه

بورای   حسابرسوی  کارها، و نمونه تعدادها، آزمونافزای   منجر به تواندمی فرهنگی موجد ریسک هایمولفه وارچه بهیکاشاره شده، توجه 

بورای  ( 1ی )ی شوماره شوده در نمایوه   ذکور های ریسکاز میان « استخدام منفعالنهاتخاذ راهبرد »ریسکِ ها شود. اطمینان از صحت یافته

 .ریورد را نیوز در بور موی   هوا  ها، مشاهدات، و توصویه تخاب شده که نتایج فرضی در خصو  آزمون کنترلنا( 2ی )ی شماهتشریح در نمایه

در های خود را تشوریح نماینود.   یافتهها و ها را شناسایی کرده و مشاهدهها و کنترلتوانند ریسکحسابرسان داخلی وس از وایان وروهه می
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ی مشوکالت  کاربسته، ریشهرا به مضاعفی های رسیدریروش ریرندتصمیم هایی، حسابرسان داخلی شاید تحلیل-و-ی چنین تجزیهنتیجه

هوای خوود را افوزای     هها و توصوی مشاهده میزان شده، تشریح( 3ی )ی شمارهچه که در نمایهمانند آنتر کاویده، یا بهیافته شده را عمیا

 دهند. 

 

 زیر باشد: اقداماتی تواند در برریرندههای حسابرسی میفرهنگی موجد ریسک در تمامی وروهه هایمولفه شناسایی هایسایر رویه

 ها یا فرآیندهای مورد رسیدری.یج حاصل از ویماش در حوزهبررسی نتا 

 های ارائه شده در خصو  ها، یا دیگر حوادث )شامل رزارشقی، افشارریها با موضوعات اخالآوری مستندات در خصو  شکایتجمع

 های فعال در یک حوزه یا فرآیند مورد رسیدری(.مدیران به مثابه افراد یا رروه

 های ارائه شده توسط حسابرسان داخلی جهوت اطمینوان از   سازی توصیهی وذیرش مسوولیت ویادهآوری مستندات توضیح دهندهجمع

 ی مورد انتظار در زمان مشرر و با کیفیت الزم.یابی به نتیجهدست

  هوا، ارائوه   موقع مدیریت در فرآیند حسابرسی شامل حضوور مووثر در مصواحبه   مشارکت کامل و به  در خصو مشاهدات مستندسازی

 مستندات درخواستی، و سایر موارد. 

 محوررویکرد هدف

های وابسته بوه آن  محور، ناظر بر انتخاب فرآیندهای کلیدی مرتبط با فرهنگ و کنترلهدفی حسابرسی فرهنگ سازمانی با رویکرد وروهه

 ریرند شامل موارد زیر است:هایی که با کاربست این رویکرد مورد ووش  قرار میاست. حوزه

 (. محیط اخالقی مثبت و سازنده در راس سازمان1

 هوای  شوده در روزارش   ی کارکنوان بوا نتوایج ارائوه    ذ شده در جلسات روزانهراستایی موضوعات مطرح شده و تصمیمات اختناسب و هم

 های مالی توسط مدیریت ارشد.عملکردی و صورت

 های ارائه شده توسط کارکنان ارشد برای اطمینان از رعایت الزامات فرهنگی مورد انتظار سازمان و ترغیب سایر کارکنان بررسی رزارش

 به انجام کار درست.

 های سراسری با تمرکز بر سواالت مرتبط با رفتار اخالقی، فرهنگ سازمانی، انتظوارات مودیریت، محویط    یج حاصل از ویمای بررسی نتا

 در راس سازمان، و واسخ سواالت تشریحی. سازنده اخالقی

 ی خروج کارکنان.بررسی نتایج حاصل از بررزاری جلسات اخیر مصاحبه 

 گویی(. پاسخ2

 هوای رفتوار/اخالق   نامهرزیابی عملکرد کارکنان جهت حصول اطمینان از انجام اقدامات انضباطی به استناد آیینبررسی مستندات نتایج ا

 ای سازمان، راهنمای کارکنان، و جبران خدمات.حرفه

 و ارزیابی یا تعیین و تبیینِ: هاتبررسی فرآیندهای مدیریت شکای 

o مل موضوعات مورد بررسی، اقدامات صورت ررفته، و موارد بودون رسویدریِ   سازی، و رزارش اطالعات شاآوری، ذخیرهچگونگی جمع

 مشمول مرور زمان.

o های کافی برای سطوح دسترسی.وجود تفکیک وظایف مناسب و کنترل 

o به مدیریت. هاتشکای مرتبط با موقع و باکیفیت اطالعاترزارش به 

o سازمان.دریافت شده بر اثر اعمال تغییرات در  هایتروند آماری شکای 

 صورت اسوتثنا(، جهوت تعیوین و    های تعریف شده )بههای کاری، و کنترلهای مرتبط با موارد عدم رعایت فرآیندها، رویهبررسی رزارش

 تبیینِ:

o رزارش موارد استثنا»ها توسط مدیریت در کفایت مستندسازی عدم رعایت کنترل.» 
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o  ارشد سازمان و کفایت مستندات در خصو  اعطوای مجوزهوای مربوطوه    اطمینان از وای  مستمر موارد عدم رعایت توسط مدیریت

 صالح. توسط اشخا  مستشلِ ذی

o هاتفاوت جویی دالیلها و ویها توسط مدیران آنی واحدهای مختلف )و مشابه( سازمان در خصو  عدم رعایت کنترلمشایسه . 

 باقی مانده، مهلت تدوین برنامه و ارائه واکن  صوحیح بورای   های ویشین که هنوز حل نشده بررسی مشکالت مطرح شده در حسابرسی

 اند.شده مشاهدهها به وایان رسیده، و/یا وس از آخرین حسابرسی، دوباره رفع آن

 بنودی ارائوه شوده توسوط ایشوان بورای حول        موقع مدیران برای رفع مشکالت شناسایی شده یا عدم رعایت زمانچرایی عدم واکن  به

 قرار ریرد.  حسابرسان داخلی مثابه مشکالت فرهنگی و رفتاری مورد توجهیابی به نتایج قطعی. این موارد باید بهمشکالت بدون دست

 ایهای ترویج اصول اخالقی و آیین رفتار حرفه(. برنامه3

 صوول اخالقوی و آیوین رفتوار     های سازمان در خصو  ترویج اروزرسانی برنامهارزیابی فرآیندهای مورد استفاده در ایجاد، توسعه، و/یا به

 ای شاملِ:حرفه

o های عملی.ها با توجه به بهترین رویهروزرسانی محتوای برنامهبررسی و به 

o در فرآیند بررسی. نفعان مرتبطاطمینان از حضور اشخا  و ذی 

o مدیرهها و نظرات مدیران ارشد و اعضای هیئتدریافت دیدراه. 

o های اخالق، ریسک، جبران خدمات، و غیره(؛ی مربوطه )مانند کمیتههاها و نظرات کمیتهدریافت دیدراه 

o ی حسابرسی ویرامون این موضو .ها و مصوبات کمیتهمستندسازی و اعتبارسنجی بررسی 

 هوای مورتبط )ماننود    اخالقی، موارد افشارری، و دیگر موضوعاتی که در انطابا بوا دسوتورالعمل   هایتبررسی مستندات مربوط به شکای

اند عملکرد مدیریت به مثابه فرد یا رروهوی  ای( باعث شدهریری از رسترش ریسک، و آیین رفتار حرفههای وی ل اخالقی، وروتکلاصو

 از افراد، مورد بازبینی قرار ریرد.  

 هوای بالدرنوگ   ها، یا دیگر رویدادهای نامطلوب شامل بازبینی نتایج رهگیوری اخالقی، افشارری هایتبررسی مستندات مربوط به شکای

ریری از رسوترش ریسوک، و آیوین رفتوار     های وی موضوعات توسط مدیریت در انطباق با دستورالعمل اصول اخالقی سازمان، وروتکل

 ای.حرفه

o ی احتمالی از سوی مدیریت یا سایر کارکنان در واکن  بوه روزارش   جویانهوجود هررونه شواهد مبنی بر انجام اقدامات تالفی بررسی

 .دهای نامطلوب توسط افرادرویدا

o های استشراریافته.ها و رزارش هر رویداد مرتبط دیگر برای تعیین اثربخشی کنترل، افشارریهاتبررسی روند آماری شکای 

 (. حسابرسی شکایت/افشاگری4

رهنوگ سوازمان، و بررسوی    ی بیان این سازوکار در قالب فهدف اصلیِ حسابرسی فرهنگ سازمانی، ارزیابی سازوکار راهبری، سنج  نحوه

 وکار و دیگر کارکنان است. در این مسیر، سواالت زیر باید ورسیده شوند:ی افراد با کسبمواجهه

 اند؟آیا مسائل مشکوک رزارش شده 

  ؟داشته استوجود  هاریری از رسترش آثار منفی آندر صورت رزارش مشکالت، آیا وروتکل معینی برای وی 

 اند؟بینی شده، شدت یافتهچه که در وروتکل وی نآیا مشکالت مطابا با آ 

  تواند در هور  در سازمان وجود دارد تا کارکنان بتوانند به راحتی مشکالتی را مطرح کنند که می« ی مشکالتصحبت درباره»آیا فرهنگ

 بروز نماید؟ از سازمان سطحی

شود از عملکردهای ، ))به حسابرسان داخلی توصیه می2410دارد ( تفسیر استان2Aمطابا بخ  )شود در کنار رزارش مشکالت، یادآور می

 رسانی نتایج حسابرسی تشدیر نمایند((. مثبت در اطال 
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 حسابرسی فرآیند جذب و استخدام – 2ی نمایه
 استخدام منفعالنهریسک: راهبرد  بندی ریسک: راهبردیطبقه

 فرآیند حسابرسی
 های کلیدیکنترل

 ی بودجهنامهآیین مطابا با تدوین، بازبینی، و تصویب الزامی بودجه در موعد مشرر کفایت سازوکارهای. 
 ایهای استخدام با اطالعات بودجهمطابشت درخواست. 
 های شغلی جهت دریافت اطالعات کاندیدهای احتمالیموقع موقعیتجذب و انتشار بهاقدام به. 

 هامراحل آزمون کنترل
 هاو صحبت با مدیریت در خصو  فرآیند ایجاد برنامه واحد درخواست کنندهی استخدام برای دجهها و بوبررسی برنامه. 
  هوای دریوافتی از   تایید صوحت واسوخ   در صورت نیاز به منابع مازاد وخصو  در فرآیند جذب و استخدام، به ویورس  از مدیریت در خصو  رویکرد

 .تعامل با واحد منابع انسانی در وی
 های ارائه شده توسط مدیریت به واحد منابع انسانیندین نمونه از درخواستبررسی چ. 

 توسط واحد منابع انسانی جذب و انتشار موقعیت شغلی در مجاری متداولمدیریت و اقدام بهتوسط درخواست  ارائه ی زمانیبررسی بازه. 
 هانتایج آزمون کنترل

 رعایت کامل فرآیند تدوین بودجه. 
 بودجهی نامهآیینمطابا با زبینی، و تصویب الزامی بودجه در موعد مشرر تدوین، با. 
  نامه()بررسی مطابشت این موضو  با آیینروز وس از تصویب بودجه  10 تا حداکثر درخواست استخدام یارائهتایید مدیریت مبنی بر. 
 مورد 20ی اخذ شده برای بررسی: تعداد نمونه -مورد  100های استخدام ارائه شده در سال مورد حسابرسی: مجمو  درخواست. 
 ایها با انتظارات بودجهتطابا آنو  هاموقع درخواستارسال بهآوری شواهد درخصو  جمع. 
 های شغلی.آرهی موقعیت برای بررسی نمونه 20آوری جمع 

  ریتروز وس از درخواست مدی 90دسترسی به موقعیت شغلی توسط کاندیدها تا امکانبررسی. 
 هاها و توصیهمشاهده
 هامشاهده

 انسوانی  به مدیر منابع انسانی )یا مدیر/مسوول منابع انسانی خط تجاری( ارسال شده است. مودیر منوابع   ی استخدام توسط مدیران واحدهاهادرخواست 
در اختیوار   اسوتخدامی را برای ثبت در مجاری  ، درخواستیها بعدآن را بررسی و تصویب کرده و جهت طی رام ،درخواست هر روز وس از دریافت 60

 مسوول مربوطه قرار داده است.  
 و در  منفوی بور تولیودات    یمنوابع خوود را از دسوت داده کوه تواثیر     از درصد  25، واحد تجاری استخدامیزمان با آرهی موقعیت شغلی در مجاری هم(

ابع انسانی علت اصلی تاخیر بین زمان درخواست استخدام و ارسال آرهوی را فشوار   شرکت رذاشته است. مدیر من و تعداد نیروی انسانی نتیجه، درآمد(
 کاری باال ناشی از کمبود منابع عنوان کرده است.  

 هاتوصیه
 ِمنابع انسانی. واحد، شرح شغل، و ساختار سازمانی در اختیار منابع سطح بازبینی 

 های مشابه.زمانهای عملی در ساآوری اطالعات در خصو  بهترین رویهجمع 

 لزومصورت در  هامنابع اضافی یا بازبینی فرآیند نیاز بهبرای بررسی  هاتحلیل کارکنان، فرآیندها، و فناوری-و-تجزیه  . 
 

 فرهنگی موجد ریسک  هایمولفههای مرتبط با بسط توصیه – 3ی نمایه
 ریسک: راهبرد استخدام منفعالنه بندی ریسک: راهبردیطبقه
 فرهنگی موجد ریسک یهامولفه
 کنونی هایمولفه

  سطوح کارآییو ، سودآوری، /وژوهکار و تحویل انجام مهلت در خصو انتظارات غیرمنطشی.. 
 ی آنهای کلیدی مدیریت ریسک و اثرات بالشوهعدم آراهی کارکنان از فعالیت.  
  اتب سازمانیدلیل عدم انعطاف سلسله مرسازمان به درونِ جریان اطالعاتدر اختالل. 

 هاتوصیه
 انتظار برای استخدام کارکنان دائوم یوا    طول مدتاستخدام کارکنان موقت توسط واحد سازمانی در (. 1 کدام یک از رویکردهایِ این موضو  که بررسی

ایون مووارد    یتوانود دربرریرنوده  میی کمتر مطلوب ها. روشمناسب است یابی به اهداف تولیدهای کمتر مطلوب برای دستکارریری سایر روشبه(. 2
افوزای   و ه(. کارکنان غیرقانونی، ب(. استفاده از (، مراتبتوسط سلسله سپاری وظایف )تایید نشده یا تایید شده، اما با بررسی ناکافیبرونالف(. : باشد

 اند.  دیدهآموزش کافی ن های شغلی که برای آنکار برای قرارریری در موقعیتفشار بر روی کارکنان تازه
 برای استخدام کنندهدرخواستی مورد تشاضااز ماهیت و اهمیت موقعیت شغلی دان  و آراهی مدیر منابع انسانی  ارزیابی. 
 هوا رذشوته،   هایی کوه مهلوت اجورای آن   های کلیدی ریسک مرتبط شامل روزهای بدونِ حادثه، عملکرد تولید، وروههریری/وای  مستمر شاخصاندازه

 دستور خریدهای تایید نشده.  و های ورداختنی(، بداری، رزارش انتظارات فروشندران )حسابذخایر حسا
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 پایین-به-رویکرد باال

هوا  در اغلب سوازمان های حسابرسی فرهنگ رویکرد در وروههاین کارریری آوری اطالعات، بهحساسیت موضو  و دشواری جمع به با توجه

نمایود کوه   ی حسابرسی فرهنگ را با این هودف تودوین موی   برنامه وایین-به -در رویکرد باال خلیحسابرسی دادر هر صورت، دشوار است. 

توضیحات بیشتر ویرامون این رویکرد فرهنگ سازمانی و موضوعات وابسته به آن را تحت ووش  سازوکار مدیریت ریسک سازمان درآورد. 

 در قالب یک موردکاوری ارائه شده است.

 

 مالحظات تکمیلی

های مرتبط با مدیریت ریسک فرهنگ، مدیر حسابرسوی داخلوی   آزمون فعالیت در

چه بوده  ی داخلیهااز استشرار کنترل اصلی هدف باید به این سوال واسخ دهد که

یوا   بوده کارراه یارائههدف برقراری امکان بررسی رویدادهای نامطلوب و آیا  است.

-به عنوان نتیجه تارهای نامطلوب؟ریری از رفهای بهتر جهت وی کنترل راستشرا

ریری ار رفتارهوای  های بهتر جهت وی کنترل تدوین و استشرارهدف باید  ریری،

 باشد. نامطلوب

 

 هوای مودیریت ریسوک فرهنوگ    فعالیوت به های وابسته اطالعات و آزمون وروتکل

مودیر   هموین دلیول،  بوه  راحتوی قابول مشواهده و درک نباشوند.    شاید به سازمانی

برای وشتیبانی از نتایج  کافی مستندات واطالعات از وجود  ی داخلی بایدحسابرس

  . حاصل کنداطمینان رزارش حسابرسی 

 موردکاوری
وایین فرهنوگ  -به-ر سه رویکرد بررسی فرهنگ سازمانی را جهت انجام حسابرسی جامعِ باالالمللی، ترکیبی از ههای بینیکی از بانک

ای جهوت سونج  سوطح همکواری، تمایول بوه تعامول، و        ناموه سازمانی خود انتخاب کرد. در این مسیر، اولوین روام توزیوع ورسو     
دست آمده، تصویری از وضعیت فرهنگ سازمانی در ج بهاستانداردهای اخالقی کارکنان در تمامی سطوح سازمان بود. با استفاده از نتای

 ماهه به مدیریت ارشد ارائه شد. ای سهبازه
های ریسک مشابهی )همکاری، تمایول  نامه، مولفهآوری شده از طریا ورس وس از آن، حسابرسی داخلی با استفاده از اطالعات جمع
های حسابرسی به معیارهای ارزیابی ریسوک خوود اضوافه    ا در تمامی وروهههبه تعامل، و اصول اخالقی( را جهت سنج  و ارزیابی آن

های آخورین  ی نتایج حاصل از رزارشنامه و خالصهدست آمده از ورس ی اطالعات بهریزی، همهکرد. حسابرسان داخلی برای برنامه
-نیز در رزارش حسابرسی باال نامهز طریا ورس های دریافتی ادیگر تجمیع کردند. واسخآوری و با یکحسابرسی انجام شده را جمع

 وایین فرهنگ سازمانی درج شد. -به
های تشلوب، ادعاهوا در خصوو  آزار و اذیوت     در سطح مدیریت ارشد سازمان مواردی با موضوعاتِ ریسک« های رفتار و ارزشکمیته»

های کمّوی، سوازوکارهایِ مودیریت ریسوک،     ده از سنجهروحی و جسمی، و سایر موضوعات مربوطه را بررسی کرد. این کمیته با استفا
 صورت ماهیانه مورد ارزیابی قرار داد. های فروش را بهرعایت قوانین/ضوابط، جبران خدمات، و رویه

-وایین فرهنگ سازمانی، مدیر حسابرسی داخلی اطالعات حاصل از فعالیت-سازی رزارش حسابرسی باالبندی و نهاییدر راستای جمع

 های مرتبط با حسابرسی فرهنگ سازمانی تجمیع کرد.نامه و سایر فعالیتی مذکور را با نتایج حاصل از ورس کمیتههای 
های حاصل از ایون  دست آورد. دادهها بهی مدیریت این ریسکهای فرهنگ سازمانی و نحوهدر وایان، سازمان تصویری جامع از ریسک

تحلیل شده تا سازمان میزان موفشیت و شکست خود در بهبود -و-روزرسانی و تجزیهمانی منظم بههای زها و سازوکارها در بازهفعالیت
 معیارهای فرهنگی تدوین شده را ارزیابی نماید. 

رسانی نتایج حسابرسی متمرکاز بار   اطالع
 فرهنگ سازمانی

برانگیز است. شما چگونه  تجمیع اطالعات چال 
شووهود نتووایجی کووه بیشووتر مفهووومی و کمتوور م

 کنید؟هستند را رزارش می
توانند جهت بحث ویرامون حسابرسان داخلی می

مشاهدات مرتبط با فرهنوگ سوازمانی، جلسوات    
مدیره بررزار نمایند. ای را با اعضای هیئتسالیانه

هوایی  ی بحوث تواند دربرریرنوده این جلسات می
غیررسمی باشد، اما مدیر حسابرسی داخلی بایود  

مدیره، با ی هیئتطرح در جلسهنتایج را وی  از 
 دیگر مدیران سازمان مرور کرده باشد.
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 گریگزارش

که ))نتایج حاصل از کار حسابرسی بایود منتشور شوود((. بور      داردمیصورت شفاف بیان به «رسانی نتایجاطال »با عنوان  2400استاندارد 

بنودی،  صوورت رتبوه  تواند بوه ))اظهارنظر در خصو  کار انجام شده می، «رسانیمعیارهای اطال »با عنوان  2410مبنای تفسیر استاندارد 

های ناظر بر فرآیند، ریسک، یا واحد تواند در خصو  کنترلی حسابرسی میوروهه های توصیفی صورت وذیرد.ریری، یا دیگر روشنتیجه

 بندی اظهارنظر نیازمند توجه به نتایج حاصل از کار حسابرسوی و سوطح اهمیوت آن   صورتیط، در این شراخاصی به اجرا درآید.  سازمانی

 . ((است

 

نتوایج   روزارش  را بورای  فوردی منحصربهساختار  ی حسابرسی داخلی،استانداردها به این امر آراه باشند که حسابرسی داخلی باید انمدیر

های حسابرسوی  ی مشابل رزارشهای حسابرسی داخلی ضروری نیست. نشطهرزارشی بندی در همهرتبه وجودند. نکتجویز نمی رسیدری

توانود حساسویت برانگیوز    رزارش این مشکالت موی صورت خا ، رزارشگری در خصو  مسائل فرهنگی سازمان باشد. تواند بهسنتی می

 مدیره است.یئترسانی شفاف به مدیریت ارشد و اعضای هباشد، اما مسوولیت مدیر حسابرسی داخلی اطال 

 

 یمدیر حسابرسی داخلی باید آزادانه مشکالتی که در یک سوازوکار کنترلو  همین دلیل، بهتواند نامشهود و سیال باشد؛ فرهنگ سازمان می

   مطرح نماید.خود ی کتبی قابل نگارش در رزارش هررونه توصیه در کنارقابل طرح نیست را  ای«توصیه-یافته»رسمیِ 
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 . استانداردها و رهنمودهای مرتبطالف پیوست
کوارریری اسوتانداردهای   . برای اطالعوات بیشوتر جهوت بوه    اندمورد استناد قرار ررفته ادامه فهرست شده در منابع ،تدوین این رهنموددر 

 .مراجعه کنیدانجمن حسابرسان داخلی  اجراییای حسابرسی داخلی به رهنمودهای حرفه اجرایالمللی  بین

 ایآیین رفتار حرفه

 پارچگی: یک1اصل 

 طرفی: بی2اصل 

 : رازداری3اصل 

 صالحیت: 4اصل 

 استانداردها

 طرفیاستقالل و بی - 1100استاندارد 

 طرفی فردیبی - 1120استاندارد 

 طرفیاستقالل یا بی خدشه در - 1130استاندارد 

 هماهنگی - 2050استاندارد 

 ماهیت کار – 2100استاندارد 

 راهبری - 2110استاندارد 

 مدیریت ریسک – 2120استاندارد 

 کنترل - 2130استاندارد 

 اهداف کار - 2210استاندارد 

 ی کاردامنه – 2220استاندارد 

 تخصیص منابع - 2230استاندارد 

 ی رسیدگیبرنامه - 2240استاندارد 

 شناسایی اطالعات - 2310استاندارد 

 مستندسازی اطالعات - 2330استاندارد 

 تایجن رسانیاطالع - 2400استاندارد 

 رسانیمعیارهای اطالع - 2410استاندارد 

 رهنمودها

 2017، «: تدوین اهداف و دامنهکار حسابرسیریزی رنامهب» اجراییِرهنمود 

 2017، «های تقلب: ارزیابی ریسککار حسابرسیریزی رنامهب»اجراییِ رهنمود 

 2017، «های مرتبط با اصول اخالقیها و فعالیتارزیابی برنامه»اجراییِ رهنمود 

 2013، اثربخش ریسک و کنترلخط دفاعی در مدیریت  سهگیری انجمن حسابرسان داخلی: موضعی بیانیه

 

 

https://global.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/Pages/Practice-Advisories.aspx
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 نامه اصطالح. ب پیوست
 منتشره توسط انجمن حسابرسان داخلی است. ،(2017) ایالمللی اجرای حرفهچارچوب بیناز  برررفتهتعاریف زیر 

 مدیرههیئت

ه مسوولیت هدایت و/یا نظارت بر راهبران یا اعضای مورد اعتماد( ک نظارت، هیئت مدیره، هیئتراهبری )مانند، اعضای هیئت رکنباالترین 

های مختلف اقتصادی بسیار ها و بخ رو نگاه داشتن مدیران را بر عهده دارند. اررچه ترکیب راهبری در حوزههای سازمان و واسخفعالیت

د. در صورت عودم وجوود   ی مدیران اجرایی و عملیاتی قرار ندارنکه در زمره شودتشکیل میاز اعضایی مدیره اغلب متفاوت است، اما هیئت

عوالوه،  را بور عهوده دارنود. بوه     سازمانریرد که مسوولیت راهبری این اصطالح در استانداردها، رروهی از مدیران را در بر میمدیره، هیئت

به آن تفویض  ی راهبری اصلی شرکت وظایف معینی رادیگری باشد که بدنه ارکانتواند کمیته یا منظور از این اصطالح در استانداردها می

 ی حسابرسی(.)برای مثال، کمیته کرده است

 داخلیمدیر حسابرسی 

بوده که مسوولیت مودیریت اثوربخ  فعالیوت     یدارای ارشدیت سازمان یرر نش  فردی با جایگاهاصطالح مدیر حسابرسی داخلی توصیف

مودیر  بور عهوده دارد.    ایالمللی اجرای حرفوه رچوب بینچا های الزامیِمنشور حسابرسی داخلی و مولفهبا حسابرسی داخلی را در انطباق 

عنووان دقیوا   ای متناسبی هستند. های حرفهها و صالحیتنامهدارای رواهی ،دهندوی رزارش می به حسابرسی داخلی یا سایر افرادی که

 تواند متفاوت باشد. های مختلف میهای مدیر حسابرسی داخلی در سازمانشغلی و/یا مسوولیت

 د منافعتضا

تواند توانایی انجام وظوایف و  صورت ظاهری یا واقعی منافع سازمان را به بهترین صورت تامین نکند. تضاد منافع میای که بههررونه رابطه

 واسطه اعمال مغرضانه تحت تاثیر قرار دهد. های افراد را بهطرفانه مسوولیتادای بی

 راهبری

رسوانی، هودایت، مودیریت، و ووای  مسوتمر      مدیره بورای اطوال   اجرا درآمده توسط هیئتارهای بهی ترکیب فرآیندها و ساختدربرریرنده

 یابی به اهداف آن است. های سازمان در راستای دستفعالیت

 خدشه

سیدری، منافع شخصی، محدودیت در دامنه ر یواسطهبه تضاد وجود یتواند دربرریرندهطرفی فردی میخدشه در استشالل سازمانی یا بی

 جلوریری از دسترسی به اسناد، کارکنان، و اموال و محدودیت در منابع )تامین بودجه( باشد. 

 استقالل

 تهدید نماید.را ای عاری از سوریری رونههای خود بهعدم وجود شرایطی که توانایی حسابرسی داخلی برای ایفای مسوولیت

 طرفیبی

ای انجام دهند کوه بوه نتوایج آن بواور     رونههای خود را بهدهد رسیدرین داخلی اجازه میکه به حسابرسا نگرش ذهنی عاری از سوریری

طرفی مستلزم آن است که قضاوت حسابرسان داخلی در خصو  موضو  کیفیت آن را تحت تاثیر قرار ندهد. رعایت بیاز سویی، داشته و 

 مورد رسیدری تحت تاثیر دیگران قرار نگیرد. 

 رش سطح ریسک قابل پذی

 . استبه وذیرش آن  مایلسطحی از ریسک که سازمان 
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 تار پایش مستمر و گزارشگری فرهنگ سازمانیای از ساخنمونه پیوست ت.
 

 پایش مستمر و گزارشگری ریسک فرهنگ سازمانی -ی خدمات مشاوره )اروپا( دهندهارائهشرکت 

 ،صوورت سوالیانه  به کارکنان خود ایجاد کرده و آن را به تجاریرسانی اهداف را برای اطال  ایبرنامهای ارووایی ی حرفهدهندهیک خدمات

اهوداف   تموامی هور  ی داخلی شرکت به این برنامه دسترسی دارند. ایون برناموه   ی کارکنان از طریا شبکههمهنماید. ی و مستند میبازبین

 :کندمی درجرا نیز در ذیل آن به این شرح  رسانیو اهداف مرتبط با اطال  تجاری را فهرست نموده

 

 ی تجاریاهداف برنامه

 دهیم.ری خدماتی که ارائه میو. بهبود مستمر کیفیت و بهره1
 

 رسانی اهدافاطالع

ی شرکا، مشتریان، و کارکنان )و اعضا و مدیران( از استانداردهای مورد انتظار جهوت ارائوه   کامل و درک آراهیکسب اطمینان از . 1.1

 د.شوکه در حال حاضر خدمات مطابا با آن ارائه یا دریافت می واقعی خدمات و استانداردهای

ی آن انتظوارات خوود در   واسوطه کسب اطمینان از وجود ابزاری که شرکا، مشتریان، و کارکنوان )و اعضوا و مودیران( بتواننود بوه      . 2.1

 به اطال  سازمان برسانند.را خصو  استانداردهای ارائه خدمات 

دهای الزم را ارائوه  ری آن بازخوواسطهد به. کسب اطمینان از وجود ابزاری که شرکا، مشتریان، و کارکنان )و اعضا و مدیران( بتوانن3.1

 ی خدمات محشا شود.شان از ارائهیا دریافت نمایند تا انتظارات

 

تحوت  رسوانی  مدیره، شرکت، و مشتریان را برای اطوال  شامل )ولی نه محدود به( کارکنان، اعضای هیئت ایرستردهمخاطبان  ،این برنامه

هوا  اسوت. برخوی از ایون روش    درج شوده  در این برنامه مخاطبان از های ارتباطی با هر یکین شیوهچنین، موثرترهم .دهدووش  قرار می

 عبارتند از:

 رو )جلسات رسمی و غیر رسمی(-در-ارتباط رو 

 تلفن 

 ایمیل 

 های اجتماعیرسانه 

 سایتوب 

 داخلی سازمان یشبکه 

در مستندی شامل فهرست  (صورت مضاعفبه). تمامی این اطالعات ستذکر شده ا برنامه رسانی درعالوه، دفعات و تکرارشوندری اطال به

ای از این وجود آمده نیز منعکس شده است. در ادامه، این نمونهرسانی اهداف در سراسر سازمان بهفرآیندهایی که جهت اطمینان از اطال 

 مستندسازی ارائه شده است:
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 رسانیاهداف اطالع رسانیفرآیند اطالع

-ها، و رهنمودهوا بوه  ها، رویهها، دستورالعملمشیخط

ی و از طریووا شووبکه ،صووورت سووالیانه مووورد بووازبینی

بورای  ریورد.  داخلی شرکت در اختیار کارکنان قرار می

 معینوی  هوای آراهی بیشتر از تغییرات بنیوادین، ویوام  

 شود. برای کارکنان ارسال می

و کارکنان )و اعضوا   ،مشتریانکسب اطمینان از آراهی و درک کامل شرکا، 

ی خدمات و استانداردهای و مدیران( از استانداردهای مورد انتظار جهت ارائه

 شود.واقعی که در حال حاضر خدمات مطابا با آن ارائه یا دریافت می

 

، و کارکنان )و اعضوا  مشتریانکسب اطمینان از آراهی و درک کامل شرکا، 

 وایدار. یو مدیران( از منظور ما نسبت به توسعه

 

 انتظار از محیط کاری.   به کسب اطمینان از آراهی کارکنان نسبت

 

 

دیگور و  ی برقراری ارتباط کارکنوان بوا یوک   ی آن، نحوهواسطهی ارتباطی دارای راهنمای استفاده بوده که بهعالوه بر موارد باال، این برنامه

دیگور احتورام رذاشوته و بورای     شوند توا بوه نظورات یوک    ارکنان راهنمایی میبرای مثال، کشود. سایر مخاطبان به ایشان آموزش داده می

 دیگر اعتماد کنند. ی انتشاد دوستانه به یکدریافت/ارائه

ی ی حسابرسوی را جهوت ارزیوابی اثربخشوی برناموه     مانند این، برنامه یهایها و رویهتوانند با استفاده از دستورالعملحسابرسان داخلی می

  های بنیادین سازمان طراحی نمایند. رسانی ارزشمون اطال مدیریت ویرا

 

 

 سطح ریسک قابل پذیرش –( المللیبین) شرکت فناوری مالی

ی یک شرکت فناوری مالی با تمرکز بر ارائه خدمات الکترونیکی در قالب بسترهایی معامالتی جهت تسهیل دسترسی به بازارهای چندرانه

ریرانه برای ارزیوابی ریسوک فرهنوگ سوازمانی و شومول آن در فرآینودهای       ی سخترذاران، رویهدیگر سرمایهرران و دارایی برای معامله

این سازمان هررونه تخطی از معیارهای سطح ریسک قابل وذیرش خود را رصد کرده و دارای سیستمی مدیریت ریسک عملیات خود دارد. 

بوا  مدیریت ریسوک   وحسابرسی داخلی  واحدهای هایی یافتهواسطهشده بهجهت تسهیل رزارشگری وضعیت اقدامات اصالحی ویشنهاد 

 تخطی از سطح ریسک قابل وذیرش است.  موضو 

 

آن در زیور ارائوه    ای ازشود کوه نمونوه  های نشض سطح ریسک قابل وذیرش در خصو  فرهنگ سازمانی تهیه میرزارش فصلی از شاخص

و در صورت فصلی شامل حسابرسی داخلی به /نظارتیبا وظایف کنترلی ز واحدهای سازمانها توسط طیف متنوعی اشده است. این رزارش

ها بوه عنووان   چنین، این رزارش. همریردمورد استفاده قرار می ازمانیس های کلیدی ریسک مرتبط با فرهنگجهت وای  مستمر شاخص

 یا معیارهوا  هاشاخص با عبورنشض سطح ریسک قابل وذیرش ، آن شود که مطاباریری از رسترش ریسک تهیه میبخشی از وروتکل وی 

  افتد.اتفاق میاز حدود تعیین شده 
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 بندی ریسک: ریسک فرهنگ سازمانیطبقه

 ی سطح ریسک قابل پذیرشبیانیه

 کند.ها را تحمل نمیها و رویهای، دستورالعملهیچ سطحی از نشض آیین رفتار حرفهسازمانی این واحد 

 کند. با اولویت باال را تحمل میداخلی های حسابرسی سازی توصیهسطح وایینی از عدم ویاده سازمانی داین واح

 وضعیت منشا های نقض سطح ریسک قابل پذیرششاخص

دلیول  اهمیت کوه بوه  باتعداد رویدادهای  سطح ریسک قابل پذیرش:

 اند.ای روی دادهعدم رعایت آیین رفتار حرفه
 ریسک عملیاتی

 

هوای الزاموی در خصوو  اصوول     درصد کارکنانی آموزش آموزش:

 اند.را تکمیل نکرده /ضوابطاخالقی و رعایت قوانین

ریسک عدم رعایت 

 /ضوابطقوانین

 

هوای تجواری کلیودی کوه مسوتندات      درصد فعالیوت  رسانی:اطالع

روزرسانی و تصویب نشوده  به ،ها مطابا دستورالعملمربوط به آن

 ت.اس

 ریسک عملیاتی

 

های بااهمیتِ باالی حسابرسی داخلی کوه  تعداد توصیه حسابرسی:

 ها رذشته است. سازی آنروز از مهلت ویاده 30بی  از 
 حسابرسی داخلی

 

تعداد موارد تخطی از قوانین و ضوابط شرکت که منجر به اقدامات 

 انضباطی شده است. 
 1 منابع انسانی

 


	Auditing Culture-1-2
	Auditing-Culture-fa-text

