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دارد و همچنين کيفيت  1ای در پيشگيری از گزارشگری مالي متقلبانههای داخلي نقش عمدهکنترل -هچكید

های حسابرسان است. لذا پيوندی کننده نحوه رسيدگيهای داخلي بيش از هر عامل ديگری تعيينکنترل

های حسابرس های داخلي و پيشگيری و کشف تقلب و نيز اثرگذاری آن بر رسيدگيناگسستني بين کنترل

های داخلي، تقلب و حسابرسي )داخلي و مستقل(، سعي مستقل وجود دارد. در اين مقاله با بيان عناصر کنترل

های داخلي بر دو عامل ديگر شود بر پويايي اين سه و نياز به گسترش و تغيير روز افزون آنها و تأثير کنترلمي

ی داخلي در دنيای امروزی در واحدهای اقتصادی غيرقابل هاتأکيد گردد چرا که اهميت باالی اجرای کنترل

 انکار است.

 کنترل داخلي، تقلب، کيفيت حسابرسي، حسابرسي داخلي، حسابرسي مستقل. واژگان كلیدی:

 

 مقدمه

دهند. اين مسئله به وسيله ها در بسياری از موارد مديريت ريسك را از طريق کنترل داخلي انجام ميسازمان

به عنوان  2های داخلياهميت کنترل های اخير دوباره به اثبات رسيده است.مالي مختلف در سالهای بحران

)زارعي و  يکي از ابزارهای بسيار مهم در فرآيند حسابداری از ابتدا تا انتهای کار بر اهل فن پوشيده نيست

ی هيئت مديره و مديران و ه(. مفهوم کنترل داخلي بيانگر آن است که آن فرايندی است که بوسيل1389عبدی، 

 4، عمليات3ساير کارکنان برای کسب اطمينان قابل قبول برای دستيابي به اهداف سازماني مرتبط به گزارشگری

                                                           
1- The National Commission on Fraudulent Financial Reporting 

2- Internal control 

3- Reporting 

4- Operations 
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2) )تطبيق( طراحي شده است 1و رعايت
COSO, 2013های داخلي باعث افزايش کارايي، (. وجود کنترل

های مالي و رعايت اطمينان معقول از اعتمادپذيری صورتها و دستيابي به کاهش ريسك از دست دادن دارايي

در ايجاد ارزش برای  3با توجه به اهميت کنوني راهبری شرکتي (.1387)محمدی،  قوانين و مقررات خواهد شد

های ذينفع، نقش حسابرسي داخلي و حسابرسي مستقل به عنوان يکي از ابزارهای درون و برون تمامي گروه

های داخلي نقش اين مطالعه قصد دارد بيان کند که کنترل ميت زيادی برخوردار است.سازماني آن از اه

های داخلي بيش از هر عامل دارد و همچنين کيفيت کنترل 4ای در پيشگيری از گزارشگری مالي متقلبانهعمده

ی داخلي هاهای حسابرسان است و حسابرسان مستقل، شناختي از کنترلکننده نحوه رسيدگيديگری تعيين

بندی و ميزان ساير عمليات حسابرسي الزم برای ريزی کنند و نوع، زمانآورند تا حسابرسي را برنامهبدست مي

های مالي را تعيين نمايند و مضاف بر آن بيان خواهد داشت که اظهارنظر درباره مطلوبيت ارائه صورت

ای مالي ـهابرسي صورتـکيفيت حس خلي برای کنترل داـزارهـحسابرسان داخلي و خارجي با استفاده از اب

 گذارند.وچك تأثير ميـهای بزرگ و کرکتـش

  

 های داخلی پیدایش كنترل

( با پشتيباني و مشارکت 5های مسئول کميسيون تردوی )کوزوای با نام کميته سازمانکميته 1985در سال 

، انجمن حسابرسان 7انجمن حسابداری ،6ای آمريکا شامل انجمن حسابداران رسميترين محافل حرفهمعروف

به همراه گروهي از مشاوران، کار تحقيقي گسترده 10، انجمن مديران مالي9، انجمن حسابداران مديريت8داخلي

ای را بر روی تعاريف و مفاهيم کنترل داخلي انجام دادند نتيجه تالش ارزشمند اين گروه پس از طي چند 

منتشر شد. در اين گزارش بسيار  1992وب کنترل داخلي يکپارچه در سال مرحله، گزارشي بود که با نام چارچ

 معروف است، کنترل داخلي اين گونه تعريف شده است: COSOارزشمند که به گزارش 

                                                           
1- Compliance 

2- The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

3- Corporate governance 

4- The National Commission on Fraudulent Financial Reporting 

5- COSO 

6- The American Institute of Certified Public Accountants 

7- The American Accounting  Association 

8- The Institute of Internal Auditors 

9- The Institute of Management Accountants 

10- Financial Executives International 
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کنترل داخلي فرآيندی است که به منظور کسب اطمينان معقول از تحقق اهداف زير توسط هيأت مديره، »

 شود:ستقر ميمديريت و ساير کارکنان سازمان م

 قابليت اعتماد گزارشگری مالي )دربرگيرنده اهداف گزارشگری مالي( -1

 اثربخشي و کارايي عمليات )دربرگيرنده اهداف عملياتي( -2

 « رعايت قوانين و مقررات مربوط )دربرگيرنده اهداف رعايتي( -3

شده که وظيفه اجرای آن با  در ادبيات حسابداری، مفهوم کنترل داخلي به عنوان يك مدل کنترلي تعريف

ها، حفاظت از مديريت و کارکنان، در تمام سطوح سازمان است و با استفاده مناسب و صحيح از دستورالعمل

)پاکروان،  پذيردهای اطالعاتي صورت ميها و ميراث فرهنگي، منابع انساني و بهبود کيفيت فعاليتدارايي

1391.) 

 

 های داخلیاهداف برقراری كنترل

ها و همچنين رعايت قوانين و هدف کنترل داخلي بخش عمومي، عمدتاً افزايش کارايي، اثربخشي برنامه

های اجرايي، در قالب اهداف از پيش های دستگاهمقررات و موازين مالي و عملياتي در زمينه کليه فعاليت

 تعيين شده است.
 

 اهداف مالی: الف(

های مالي اثر دارند و به منظور دستيابي به اهدافي چون اری و صورتمستقيماً بر قابليت اتکای مدارک حسابد

 يابدهای مالي قابل اطمينان استقرار ميها، قابليت اتکای مدارک حسابداری و تهيه صورتحفاظت از دارايي

 های مالي به قرار زير است:های کنترلهدف (.1389)اسکندری، 

 اعتبارات و وصول درآمدها.های مربوط به مصرف اعتباردهي به گزارش  -1

 های ماليها در دفاتر و گزارشها اعم از نقدی و نشان دادن وضعيت مطلوب آنحراست از دارايي  -2

 رعايت قوانين و مقررات مالي و محاسباتي کشور در کليه مراحل انجام خرج  -3

 (.1384)حسيني عراقي،  های کشف کنندههای بازدارنده و کنترلايجاد کنترل  -4
 

 های عملیاتی:دفه ب(

های مورد نظر مديريت در تمام به منظور دستيابي به اهدافي چون کارآيي و سودمندی عمليات و رعايت رويه

 های عملياتي به قرار زير است:های کنترل(. هدف1389)اسکندری،  يابندهای واحد تجاری استقرار ميقسمت
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های عمراني، نظارت بر های جاری و طرحترعايت قوانين و مقررات اداری در زمينه کليه فعالي -1

 کارآيي و بازدهي کارکنان و مديريت.

 های تعيين شده در اجرای عمليات.تضمين هدف -2

 ها.ی دسترسي به آنی استفاده صحيح و نحوهنظارت بر نحوه -3

 (.1390زاده و محمدی، )عباس های آموزشي و بررسي نتايج حاصلهنظارت بر برنامه -4

 

 م كنترل داخلیسیر تحول مفهو

 بطور خالصه سيرتحولي مفهوم کنترل داخلي در از زمان پيدايش بشرح جدول ذيل داشته است.
 سير تحولي مفهوم کنترل داخلي (1) جدول

 شرح دوره

 مفهوم اوليه کنترل داخلي: حفاظت از وجه نقد در قبال سرقت کارکنان 1900 -1929

1936- 1929 
ي: حفاظت وجه نقد و ساير دارائي ها از سرقت کارکنان و ترويج اولين تجديدنظر در کنترل داخل

 کارآيي عملياتي

1946- 1936 
ها و مميزی صحت دفتری مفهوم اوليه کنترل داخلي تجديدنظر شده: محافظت از وجه نقد و ساير دارائي

 اسناد

1992- 1946 

 تر کنترل داخلي:مفهوم وسيع

 و سرقتها در قبال خسارت حفاظت از دارائي -

 های حسابداری مميزی صحت و قابليت اعتماد داده -

 ترويج کارآيي عملياتي -

 های مديريتي استقرار يافتهتشويق و پيروی از سياست -

 تاکنون -1992

 :cosoکنترل داخلي طبق تعريف 

 * اثربخشي و کارآيي عمليات

 * قابليت اعتماد گزارشگری مالي

 * رعايت قوانين و مقررات جاری 

 (1387)حساس يگانه و نتاج ملکشاه، 

 

 اهداف و اجزای ساختار كنترل داخلی یكپارچه

ثر از هيئت مديره، أفرايندی است مت و چارچوب آن:های داخلي اهداف و اجزای کنترل از کوزوتعريف  

 :تهای زير طراحي شده اسمديران و ساير پرسنل، که برای اطمينان معقول از دستيابي به اهداف مقوله
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 اثربخشي و کارايي عمليات -1

 های ماليقابليت اطمينان گزارش -2

 .قوانين و مقرراتانطباق با  -3
 

شود. اين اجزاء از فلسفه و نگرش مديريت سازمان سرچشمه جزء مرتبط به هم تشکيل مي 5کنترل داخلي از 

 شود:ه ميشوند. در ادامه مختصری از اين اجزاء ارائگيرند و با فرايند مديريت آميخته ميمي

های فردی مديريت و کارکنان بوده : مجموعه فضای عمومي سازمان که تحت کنترل ويژگي1محيط کنترلي *

های داخلي در جهت رسيدن به اهداف کنترل 3هایجهت مسئوليت شناسي 2است. سازمان، افراد پاسخگو

 (.D’Aquila, 2013) های داخلي داردکنترل

 های فراروی سازمان برای تعيين اينکه چگونه مديريت شوند.يل ريسك: شناخت و تحل4ارزيابي ريسك *

-وب اجرا ميـد که رهنمودهای مصـدهايي است که به مديريت اطمينان ميـه: رويه5ای کنترليـهفعاليت *

و  (Minnesota management & budge,2012تواند دستي يا خودکار )های کنترلي ميشود. فعاليت

 عاملي بازدارنده و نظارتي باشند. همچنين به عنوان

-: شناسايي، ثبت و گردش اطالعات دريك زمان که کارکنان قادر به انجام مسئوليت6اطالعات و ارتباطات *

 شان باشند.

دهد و از سالمت آن اطمينان : فرايندهايي که کيفيت عملکرد کنترل داخلي را مورد پايش قرار مي7نظارت *

 دهد. مي

)کرباسي  کندفراهم مي چوبي کلي، برای کنترل داخلي تعريف و مبنايي برای ارزيابيجزء چار 5اين 

گذاران و عدم تمايل آنان به (. ضعف در سيستم کنترل داخلي، موجب عدم اعتماد سرمايه1384يزدی، 

و  8)ليکسين ها را با مشکل مواجه خواهد کردشود که اين موضوع سودآوری شرکتگذاری ميسرمايه

های داخلي موجبات سوءاستفاده مديريت و وقوع از طرف ديگر وجود ضعف در کنترل (.2014ران، همکا

                                                           
1- Control environment 

2- Accountable 

3- Responsibilities 

4- Risk assessment 

5- Control procedures 

6- Information and Communication 

7- Monitoring 

8- Lixin 
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های داخلي بر تقلب يا اشتباهات سهوی خواهد شد که در ادامه به بررسي اين مورد و نحوه اثرگذاری کنترل

 آنها پرداخته خواهد شد.

 

 لیهای داخهای آنها و تأثیر كنترلتقلب و اشتباه و ویژگی

با اينکه تقلب اصطالح شناخته شده جهاني است اما بيشتر افراد از تعريف واقعي آن عاجز هستند. تقلب خطر 

)رحيميان  اندباشد که مدت زمان زيادی است مديران اجرايي و مديران ارشد حسابرسي با آن مواجهتجاری مي

ارائه نادرست يا حذف "اه را به عنوان ، اشتب99(. بيانيه استاندارد حسابرسي شماره 1390و آخوندزاده، 

ارائه نادرست يا حذف عمدی مقادير يا  "و تقلب را به عنوان"های ماليناخواسته مقادير يا افشاهای صورت

کند. وجه تمايز بين تقلب و اشتباه، عمدی يا غيرعمدی بودن از يکديگر متمايز مي "های ماليافشاهای صورت

ی مالي بينجامد. تقلب، برخالف اشتباه، عمدی است و معموالً با اهصورتاقدامي است که به تحريف در 

های بالقوه ارتکاب تقلب را کتمان آگاهانه حقايق همراه است. اگرچه حسابرس ممکن است بتواند فرصت

شناسايي کند اما تشخيص نيت مرتکب، اگر غيرممکن نباشد، برای وی بسيار دشوار است، به ويژه، در 

)مانند برآوردهای حسابداری و بکارگيری درست و مناسب  گردده به قضاوت مديريت برميموضوعاتي ک

 استانداردهای حسابداری(.

های اصلي هيئت مديره، مديران، صاحبان کسب و کار و حسابرسان داخلي، چگونگي يکي از دغدغه

سازمان است. طبق تحقيقات  های داخلي و برخورد مؤثر و کارآمد با خطر تقلب در سطحاستقرار نظام کنترل

ای برای جلوگيری، کشف و اصالح تقلب گذشته، اين ادعا وجود دارد که نظام کنترل داخلي مؤثر، ابزار اوليه

کنند که وظيفه کنترل داخلي هيئت مديره با ( عنوان مي1983) 1(. فاما و جنسن2010)بارا،  و اشتباهات است

( 1996) يابد. بيزلييزه کافي برای کسب شهرت برخوردارند، بهبود مياستفاده از مديران بيروني، که از انگ

کند که تقلب در های خاص مديران بيروني همچون درصد سرمايه در دسترس، کمك ميدريافت که ويژگي

(. برای اينکه امکان تقلب و سوءاستفاده در هر شرکت به 1390)صفرزاده،  گزارشگری مالي کاهش يابد

های داخلي هر شرکت توسط اشخاص متخصص و مستقل از ر است کل سيستم کنترلحداقل برسد، بهت

صورت مدون تهيه و به مورد اجرا ه ب های داخليای بررسي و ساختار سيستم کنترلشرکت به صورت حرفه

تر های داخلي بايد به طور مرتب بررسي و بروز شود. اطمينان معقول و بيشگذاشته شود. البته اين سيستم کنترل

شود و اهداف حسابداری و ها افزوده ميهای داخلي در محيط سازمانسازی کنترلها با پيادهنسبت به سازمان

شود که از گزارشگری متقلبانه جلوگيری به عمل آيد و به های داخلي محقق شده و باعث ميمالي کنترل
                                                           
1- Fama and Jensen  



 

 1394ماه  اردیبهشت و خرداد، و دوازده دهیازشماره                             های مدیریت و حسابداری   ماهنامه پژوهش

 

 

85 

 

شود لذا مشاهده مي خواهد گرديد.ها افزوده مراتب به کيفيت حسابرسي و گزارش حسابرس در اين سازمان

های داخلي نه تنها دارای آثار مستقيم بلکه آثاری غيرمستقيم را در چرخه گزارشگری مالي و که کنترل

باشد اعتمادسازی برای آن را به دنبال دارد که در ادامه به يکي از اين ابعاد که همانا کيفيت حسابرسي مي

 پرداخته خواهد شد.

 

 كیفیت حسابرسی

در ادبيات حسابرسي تعاريف متفاوتي از کيفيت حسابرسي ارائه شده است. اگرچه مسئوليت حسابرسان در برابر 

کيفيت حسابرسي به عنوان يکي از مفروضات رفتاری حسابرسي مورد پذيرش قرار گرفته است. اما تاکنون 

عمل آمده است. برخي از افراد کمتر تعريفي جامع و روشن از کيفيت حسابرسي که مورد قبول همگان باشد به 

اند. دی ای کيفيت حسابرسي را به عنوان ميزان انطباق حسابرسي با استانداردهای حسابرسي تعريف کردهحرفه

-( کيفيت حسابرسي را به عنوان ارزيابي کشف و گزارش تحريفات با اهميت موجود در صورت1981آنجلو )

های نهايي شامل مميزی کردن وتصديق بررسي برسيهای مالي توسط حسابرس تعريف کرده است. حسا

 باشدهای مشمول ميبوسيله يك متخصص مستقل به منظور اعمال و ارائه نظردر مورد اهميت و دقت داده

شود احتمال خطر اکثر تحقيقات جاری که مربوط به کيفيت حسابرسي انجام مي .(2009، و همکاران جورجيو)

رار ـای بزرگ و کوچك را مدنظر قـهابطه با ارزش کيفيت حسابرسي شرکتثابت بودن اطالعات مالي در ر

های کنترل کيفيت مناسبي تدوين کنند تا از ها و روشابرسي بايد رويهـات حسـدهند. همچنين مؤسسمي

رعايت استانداردهای پذيرفته شده حسابرسي در انجام شدن هر يك از کارهای حسابرسي اطمينان يابند. بطور 

هايي را برقرار کنند تا از ايفای به معنای آن است که مؤسسات حسابرسي بايد کنترل "کنترل کيفيت" کلي،

توانند با مسئوليت خود در برابر صاحبکاران و جامعه اطمينان يابند. در کل حسابرسان داخلي و مستقل مي

سابرسي خود را بدون محدوديتي استفاده از ابزارهای کنترل داخلي کيفيت حسابرسي را باال برده و گزارش ح

ای ای باشد که اطمينان دهد کارکنان حرفهارائه کنند. سيستم کنترل کيفيت هر مؤسسه حسابرسي بايد به گونه

گيرند. بيشتر مؤسسات بزرگ حسابرسي به منظور همواره در جريان آخرين تحوالت فني حرفه قرار مي

 (1392)هواسي و نوری فرد،  کنندای ايجاد ميزش حرفهبرآوردن اين نياز، يك بخش جداگانه برای آمو

 

 های داخلی و كیفیت حسابرسیكنترل

حسابرسان دارای مشکالتي در ارزيابي ريسك در سيستم حسابداری پيچيده بوده و دارای اعتماد به نفس بااليي 

ي به حسابرسان در های داخل(. شناخت کنترل1393)حيدرزاده و محسني،  باشندشان ميدر ارزيابي ريسك
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های شناسايي اشتباهات ممکن، تحليل عوامل اثرگذار بر ريسك و گسترش ماهيت، زمانبندی و دامنه رويه

شناخت حسابرسان از سيستم کنترل داخلي  (.1393)سليماني اميری و شمس،  کنداضافي حسابرسي کمك مي

-رای برآورد احتمال خطر کنترل فراهم ميريزی حسابرسي و هم بصاحبکار خود، مبنايي را هم برای برنامه

داخلي بر گزارشگری مالي تا به مدت طوالني است که به عنوان يك ويژگي مهم به رسميت  آورد. کنترل

المللي تدوين (. طبق تجديدنظر در استانداردهای گزارشگری توسط هيئت بين2001)کاين،  شناخته شده است

المللي به عنوان بخشي از حسابرسي مطابق با استانداردهای بين بخشناستانداردهای حسابرسي و خدمات اطمينا

-ای را بعمل ميريزی و انجام حسابرسي قضاوت حرفهحسابرسي، موسسات حسابرسي در تمام مراحل برنامه

های حسابرسي مناسب های داخلي مربوط به حسابرسي را به منظور طراحي روشآورند و همچنين کنترل

کند. حسابرسان همواره بايد، احتمال و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي آنها بررسي ميشرايط موجود، 

های محتوا را برای کاهش احتمال خطر حسابرسي بخشي بيايند که بتوانند آزمونذاتي را در حد رضايت خطر

يستم کنترل داخلي کسب تا يك سطح قابل قبول، طراحي کنند. در نتيجه حسابرسان با توجه به شناختي که از س

های خود را های خود را به نحو احسن انجام داده و حسابرسان مستقل گزارشتوانند رسيدگيکنند ميمي

گونه محدوديت ارائه کنند، اين عوامل باعث افزايش کيفيت حسابرسي با های مالي بدون هيچنسبت به صورت

 شود.های داخلي مياستفاده از ساختار کنترل

 

 های داخلیی محیط كنترلی و كیفیت كنترلاجزا

های داخلي در چرخه گزارشگری مالي آشنا شديد اين سؤال پيش حدودی با آثار بااهميت کنترل حال که تا

در ارتقای  يهای داخلي خود از چه عواملي اثرپذيری داشته و به عبارت ديگر چه معيارهايآيد که کنترلمي

 که در ادامه به اهم اين موارد به اختصار پراخته شده است. های داخلي مؤثر استسطح کنترل

-هدف از تشکيل کميته حسابرسي، اطمينان از اثربخشي راهبری، مديريت ريسك و کنترلكمیته حسابرسی: 

های داخلي، سالمت گزارشگری مالي، اثربخشي حسابرسي داخلي و اثربخشي حسابرسي مستقل و رعايت 

-ات سازمان است و به اين ترتيب از تحقق پاسخگويي در سازمان اطمينان بدست ميقوانين و مقررات از الزام

ها شامل هيأت مديره، کميته حسابرسي، مديران های داخلي در سازمان(. متوليان کنترل1393)مشايخي،  آيد

ت از ارشد، مديران مالي، حسابرسان داخلي و حسابرسان مستقل هستند و حمايت هيأت مديره و مديران شرک

 (.1393)حسيني،  های داخلي اثربخش و کميته حسابرسي و حسابرسي داخلي ضروری استاستقرار کنترل
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حسابرسي داخلي شرکت را در دستيابي به اهدافش با ارزيابي روشمند و سيستماتيك  حسابرسی داخلی:

، 1)پتراسکو و تاماس کندتوسط ارائه پيشنهاداتي در مورد چگونگي قدرتمند ساختن تأثيراتشان پشتيباني مي

ژوئن ) گذاری و بهبود عملکردهای سازماني طراحي شده است(. حسابرسي داخلي برای ايجاد ارزش2013

ها پديدار شده و همواره به دنبال پاسخگويي به نيازهای در حال تغيير سازمان ( و با گذشت سال2011، 2وسيبو

لي بر روی مسائل حسابداری متمرکز شده بود ولي در حال بوده است. با وجود اينکه در ابتدا حسابرسي داخ

های تخصصي های اصلي واحد و همچنين ارزشيابي فعاليتحاضر حسابرسي داخلي با هدف کشف ريسك

(. لذا به حسابرسي داخلي نبايد به طور محدود به عنوان 1393)صادقي و مديرکيا،  نهادها وارد عمل شده است.

(. نتيجه يکي از Daniela Petraşcu, Alexandra Tieanu, 2014) ت نگريستبر اسفعاليتي که هزينه

های انجام شده بر روی ارزشيابي حسابرسي داخلي، به طور خالصه روند تکامل حسابرسي داخلي در پژوهش

 دهد:طول زمان را بصورت ارائه شده در جدول دو نشان مي
 

 خالصه تاريخچه حسابرسي داخلي (2) جدول

 1950 ت های حسابداریبررسي ثب

 1960 ارزيابي هماهنگي با مقررات

 1970 آزمون مراحل

 1980 هاارزيابي کنترل

 1990 گزارش بر روی سيستم کنترل داخلي

 2000 ارزيابي سيستم مديريت ريسك

 2001 پيشرفت سيستم مديريت ريسك

 2002 های انجام شدهگزارش فعاليت

 2003 ارزش افزايي

 2004-2009 ت( حسابرسي داخليتثبيت )تقوي

 2010-2013 ظرفيت مديريت ريسك مالي

 (1393)صادقي و مديرکيا، 
 

های داخلي اشتباه حسابرسي داخلي يك عملکرد کنترلي برای واحد تجاری است و نبايد آن را با کنترل

(. به باور 2009، 1نگا)جي با يکديگر ندارند 3گرفت. اين دو واحدهای جداگانه و مستقلي هستندکه رابطه تبعي

                                                           
1- (Petraşcu Daniela, Tamaş Attila, 2013) 

2- (Jucan N.C., Sibiu, 2011( 

3- Subordination relationship 
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کشف و مقابله با فساد اداری و تقلب بايد از کمك حسابرسان داخلي ( برای 2013) 2انجمن حسابرسان داخلي

استفاده کرد تا از اين طريق از صحت اطالعات افشا شده اطمينان حاصل شود. وظيفه حسابرسان داخلي نظارت 

 (.2013)انجمن حسابرسان داخلي،  ساد و تقلب استشود که عاملي برای مقابله با فبر پاسخگويي مي
 

جامعه در معنای عام آن همواره خواستار دريافت خدمات با کيفيت حسابرسي بوده است.  مستقل: حسابرسی

ای انتظار ور حسابرسان در ارائه خدمات حسابرسي با کيفيتي که از آنان به عنوان افراد حرفهـانگاری و قصسهل

ده است. در اصل کيفيت حسابرسي يعني ارزيابي وا واکنش تنبيهي از سوی جامعه همراه برود، همواره بمي

های مالي و يا سيستم صاحبکار را کشف و گزارش بازار از اينکه حسابرس موارد تحريف بااهميت در صورت

خطر کنترل و خطر توانند اين تحريفات و احتمال نماييد، و حسابرسان با استفاده از ابزارهای کنترل داخلي مي

گيری و گزارش کنند. حسابرسان داخلي و حسابرسان مستقل، هر عدم کشف يك سری از تحريفات را اندازه

گذارند و در يك سری موارد مانند نحوه اجرای رسيدگي و تنظيم دو به نحوی بر کيفيت حسابرسي تاثير مي

سيستم کنترل داخلي و نظارت بر مدارک و  حسابرسان داخلي با ارزيابي اند.های حسابرسي مشابهکاربرگ

کنند، از طرف ديگر اين کار حسابرسان های حسابداری، مديريت را در اداره امور شرکت ياری ميروش

موارد کيفيت حسابرسي را  نمالي شده و همه اي هایداخلي باعث اظهارنظر دقيق حسابرسان مستقل بر صورت

های ها و نوع کار موسسه بايد روشبا توجه به اندازه، ماهيت، تعداد شعبهدهند. در حقيقيت حسابرسان ارتقا مي

رسيدگي خود را درست اجرا کنند و همانطور که بيان کرديم حسابرسان با توجه به ابزارهای کنترل داخلي 

 (1392)هواسي و نوری فرد،  های خود را انجام دهندتوانند رسيدگيمي

 

 گیرینتیجه

متمرکز شده  های داخلي در پيشگيری از تقلب و اظهارنظر حسابرسبررسي تأثير کنترل داين مطالعه در مور

های داخلي در دنيای امروزی در واحدهای اقتصادی غيرقابل انکار است. است. اهميت باالی اجرای کنترل

-داف و چشمتواند مديريت را در دستيابي و رسيدن به اهصورت اثربخش ميه های داخلي بسازی کنترلپياده

های داخلي به عنوان يك سازی کنترلانداز آتي سازمان ياری نمايد. براساس آنچه که گفته شد، نبايد به پياده

فعاليت خلق هزينه نگريست بلکه بايد آن را به عنوان فعاليتي دارای منفعت آتي بشمار آورد و از آن به عنوان 

های داخلي دارای ضعف باشد، سازی سيستم کنترلپياده خالق ارزش افزوده آتي سازمان ياد نمود. چنانچه

                                                                                                                                                         
1- Jinga, C. (2009) 

2- Association of Internal Auditors 
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هرچند که صاحبان سرمايه وجود دارند و نيز مديران در حال کنترل هستند اما امکان هرگونه تقلب و سوء 

های داخلي صحيح در مورد اهداف مربوط به حسابداری و مالي باعث سازی کنترلاستفاده وجود دارد. پياده

آوری کردن اطالعات، احتمال رخداد های حسابداری و مستند نمودن و جمعيزه شدن سيستمشود که با مکانمي

خطا و دسترسي همگان به اطالعات مالي کاهش يابد و در حوزه مالي، وظايف تفکيك شده و موجب افزايش 

خلي به عنوان ها با استقرار حسابرسان داکنترل در سازمان و جلوگيری از تقلب گردد. طبق اين پژوهش سازمان

توانند از مزايايي چون: کمك به مديريت در اداره يکي از ارکان محيط کنترلي بر مبنای تخصص و تجربه مي

امور سازمان، ارزيابي سيستم کنترل داخلي پياده سازی شده در سازمان به نحو مطلوبي بهره گيرند. با توجه به 

داخلي اصولي در سطح سازمان برای تقليل خطر تقلب و  های کنترلسازی سيستمهای اين پژوهش پيادهيافته

-ها نقش عمدهتحريف و خطر در حسابرسي بسيار حائز اهميت است. حسابرسان داخلي و مديران مالي سازمان

ای در بهبود، اثربخشي و ارتقا ساختار سيستم کنترل داخلي و صرفه اقتصادی سازمان خود دارند و باعث ارمغان 

شوند. در معنای فراگير همواره جامعه مشتاق دريافت خدمات با اتر برای سازمان خود ميسيستم مالي کار

کيفيت حسابرسي است چرا که بهبود کيفيت حسابرسي، افشاء، گزارشگری مالي و جلوگيری از تقلب برای 

جي و کميته نمايد. در اين راه حسابرسان خاراندازها راه را هموارتر ميدستيابي سازمان به اهداف و چشم

صورت دقيق ه باشند که در صورت انجام وظايف خود بحسابرسي ناظرين بر کيفيت گزارشگری مالي مي

ها و کيفيت حسابرسي انجام شده توسط بخشند. اظهارنظر، رسيدگيکيفيت حسابرسي را نيز بهبود مي

پيشگيری از تقلبات و تحريف و  تواند به صورت اثربخش درحسابرسان با استفاده از ابزارهای کنترل داخلي مي

 خطر حسابرسي مؤثر واقع شود.
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