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هیــــأت  مســـــــئولیت  افزایــــش 
ــری از  ــرای جلوگی ــرکت ها ب ــره ی  ش مدی
ــتـــــــــ ــروری اس ــف ض ــروز تخل ب

ــه  ــن از این ک ــان یافت ــرای اطمینــــ ب
سیاســت های افشــاکننده ی انــواع  تخلــف 
در هنــگام پیــش آمــدن چنیــن مــواردی 
ــری اجــرا می شــوند هیــأت  ــه طــور مؤث ب
مدیــره هــا بایــد کارهــای بیش تــری 

ــد. انجــام دهن
 )IIA( انجمــن حسابرســان داخلــی خبــره
ــأت  ــه هی ــا ک ــه از آن ج ــرد ک ــالم ک اع
ــد  ــرر کرده ان ــت هایی مق ــا سیاس مدیره ه
تــا افشــاکنندگان فســاد و خالف هــای 
ســازمانی بتواننــد، در مواقعــی کــه چنیــن 
مســائلی در یــک ســازمان پیــش می آیــد، 
بــدون تــرس پــا پیــش بگذارنــد و مســائل 
و مشــکالت جــدی در ســازمان را گــزارش 
ــان از  ــب اطمین ــور کس ــه منظ ــد، ب دهن
ــد  ــت ها بای ــن سیاس ــرای ای ــال و اج اعم

ــد. ــام دهن ــری انج ــای بیش ت کاره
 در بررســی ای کــه انجمــن حسابرســان 
داخلــی خبــره )IIA( بــر روی مدیــران 
ــا  ــه ی بخش ه ــی در هم ــی داخل حسابرس
انجــام داده، به رغــم آنکــه تقریبــاَ همــه ی 
ســازمان های مــورد بررســی )92 درصــد( 
اذعــان داشــتند کــه تمهیداتــی بــرای 
ــان  ــالف در سازمان ش ــاد و خ ــای فس افش

ــا 69  ــد، تنه ــال کرده ان ــیده و اعم اندیش
ــه  ــد ک ــد کنن ــتند تأیی ــان توانس درصدش
تمهیدات شــان در زمینــه ی افشــا و برمــال 
سازمان های شــان  در  تخلــف  ســاختن 
مؤثــر بــوده اســت. بنابرایــن، تنهــا شــمار 

ــری از  ــوان جلوگی ــرکت ها ت ــی از ش اندک
ــد.  ــی را دارن ــای آت بحران ه

پژوهــش ایــن انجمــن همچنیــن حاکــی 
ــوزش،  ــی در آم ــتی ها و کمبودهای از کاس

مهــارت، و دانــش کســانی اســت کــه 
گزارش هــای  جمعــآ وری  مســؤولیت 
ــد. 57  ــده دارن ــر عه ــالف را ب ــاد و خ فس
درصــد از پاســخ گویان بــه صراحــت اذعان 
ــئولیت  ــه مس ــی ک ــه کارکنان ــد ک کرده ان
جمــع آوری و فراخوان دادن بــرای اعالن و 
افشــای فســاد و خــالف را بــر عهــده دارند 
هیــچ آموزشــی بــرای ایــن کار ندیده انــد. 
گفتــه ی  براســاس  ایــن،  بــر  عــالوه 
پاســخ دهندگان بــه پرســش های ایــن 
ــی  ــش از نیم ــی بی ــا اندک ــش، تنه پژوه
ــن  ــه در ای ــد( ک ــازمان ها )57 درص از س

پژوهــش مــورد بررســی بوده انــد، نظــرات 
فســاد  افشــاگران  بــه  را  واکنش هــا  و 
ــات  ــا اطالع ــرده ی ــس ک ــالف منعک و خ

روزآمــد در اختیارشــان گذاشــته اند.  
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ایــن یافته هــا کــه در گــزارش تــازه 
ــی  ــان داخل ــن حسابرس ــره ی انجم منتش
خبــره دربــاره ی نقــش حسابرســی داخلی 
در افشــای فســاد و تخلــف آمــده، حاکــی 
از آن اســت کــه رویه هــای افشــای فســاد 
را  از ســازمان ها  بســیاری  تخلــف در  و 
و  ســاخت  مؤثرتــر  بســیار  می تــوان 
اعتمادبه نفــس کارکنانــی را کــه اطالعــات 
ــرد.   ــاال ب ــد ب ــزارش می کنن ــوط را گ مرب
ــی  ــورد کارای ــی در م ــان داخل حسابرس
اعمــال نظــارت و مراقبت هــای الزم در 
ــکی  ــت ریس ــور مدیری ــه منظ ــا ب بنگاه ه
کــه یــک ســازمان ممکــن اســت بــا 
ــرات  ــل مخاط ــد )مث ــه رو باش ــا روب آن ه
ــه متوجــه  ــی ک ــب، مخاطرات ــی و  تقل مال
امنیــت داده هاســت، و مخاطراتــی کــه 
ــی و ســالمت اســت(  متوجــه امنیــت جان
ــد.  ــورت می دهن ــره مش ــأت مدی ــه هی ب
ــأت  ــه هی ــد ک ــک می کنن ــن کم همچنی
مدیــره یــا هــر یــک از مدیــران، پیــش از 
آن کــه کار از کار بگــذرد و مشــکلی پیــش 
ــت  ــا مدیری ــنایی ب ــق آش ــد، از طری بیای
ــی،  ــای داخل ــارت و کنترل ه ــک، نظ ریس
و موضوعــات مرتبــط بــا راهبــری شــرکتی 
ــایی  ــکالت را شناس ــایل و مش ــر مس زودت

و چاره اندیشی کنند. 
خبــره  داخلــی  حسابرســان  انجمــن 
)IIA( خاطرنشــان کــرده اســت کــه بــدون 
ــده  ــاَل حساب ش ــن و کام ــردی روش راهب
ــرای افشــای فســاد و تخلــف بنگاه هــای  ب
اقتصــادی ممکــن اســت در معــرض انــواع 
آســیب ها و خطــرات ــــ از جملــه،  تقلــب 
ــور  ــت از ام ــاد، غفل ــابداری و فس در حس
ــط  ــت، محی ــی و حفاظ ــه ایمن ــوط ب مرب

زیســت، و نیــز تهدیــد و ارعــاب در محــل 
ــب  ــد موج ــه می توان ــرد ک ــرار گی کار ق
وارد آمــدن خســارات جــدی مالــی و 

ــود.  ــی ش حیثیت
خبــره  داخلــی  حسابرســان  انجمــن 
ــر  ــای اخی ــه گزارش ه ــد ک )IIA( می گوی
ــت  ــی از آن اس ــاریافته حاک ــار انتش و آم
ــه  ــف، ب ــاد و تخل ــای فس ــداد افش ــه تع ک
ویــژه در خدمــات مالــی و بخــش ســالمت 
ــس از  ــژه پ ــه وی ــی، ب ــت اجتماع و مراقب
ــال 2010،  ــوه در س ــه ی رش ــرح الیح ط

ــت.   ــه اس ــش یافت افزای
دکتــر یــان پیتــرز، مدیــر عامــل انجمــن 
حسابرســان داخلــی خبــره، گفتــه اســت: 
»تمهیــد راه هایــی بــرای افشــای فســاد و 
خــالف نقشــی اساســی در وضــع نظــارت 
در داخــل هــر ســازمانی، و بــه طــور 
ــه  ــزرگ، دارد و ب ــازمان های ب ــاص س خ
ــی  ــزان مخاطرات ــتن از می ــا در کاس آن ه
ــان و خســارات  کــه ســبب وارد آمــدن زی
ــرار  ــاب از ق ــا اجتن ــود، ی ــی ش ــی م مال
گرفتــن در معــرض اعمــال مقــررات و 
ــده  ــر و محدودکنن ــت وپا گی ــن دس قوانی
کمــک می کنــد. از ایــن روســت کــه 
ــا  ــرکتی بریتانی ــری ش ــون راهب ــاَل قان مث
ــای  ــأت مدیره ه ــه هی ــی دارد ک ــان م اذع
شــرکت های پذیرفتــه شــده در بــورس 
اوراق بهــادار بایــد اطمینــان حاصــل کنند 
شــرکت های  در  تمهیــدات  ایــن  کــه 
ــی و  ــل طراح ــور کام ــه ط ــان ب زیرنظرش

ــت.  ــده اس ــرا ش اج
ــواردی کــه  ــاد م ــا به رغــم تعــداد زی »ام
تمهیــدات افشــای فســاد و خــالف در آنهــا 
ضعیــف بــوده و اخیــراَ موجــب وارد آمــدن 

ــزرگ  ــازمان های ب ــه س ــاد ب ــارات زی خس
ــی  ــی و عموم ــش خصوص ــر دو بخ در ه
شــده اســت، جــای نگرانــی دارد کــه تنهــا 
تعداد بســیار اندکی از رؤســای حسابرســی 
ــد و  ــرورت تمهی ــر و ض ــه تأثی ــی ب داخل
و  فســاد  افشــای  بــرای  چاره اندیشــی 
ــد.  ــاور دارن ــان ب ــف در سازمان هایش تخل
ــا  ــأت مدیره ه ــه هی ــت ک ــری اس ــن ام ای

ــاره اش خــوب بیندیشــند.«    ــد درب بای
ــس  ــده ی مجل ــورد، نماین ــکل وودف مای
پیشــین  مدیرعامــل  و  بریتانیــا  در 
ــر نیــز  شــرکت اولیمپــوس و ویســل بالوئ
ــه  ــزارش فســاد و خــالف ک ــد: »گ می گوی
انجمــن حسابرســان داخلــی خبره منتشــر 
ــر  ــاره ب ــدی اســت دوب ــرده اســت تأکی ک
ــی  ــر حسابرس ــدی و تأثی ــت کارآم اهمی
داخلــی در بــاال بــردن احتمــال تشــخیص 
و پیشــگیری از تخلف هــا و نادرســتی ها 
ــه کار از  ــش از آنک ــه و پی در مراحــل اولی

ــذرد. کار بگ
اخیــر  رســوایی های  مــن،  دیــد  »از 
در  کــه  فجایعــی  شــدن  آشــکار  و 
ــا  ــود و ت ــف رخ داده ب ــای مختل بخش ه
ــدان حــد موجــب انزجــار عمــوم مــردم  ب
ــرپوش  ــانی و س ــر الپوش ــود، خط ــده ب ش
گذاشــتن و ســکوت در قبــال فســاد و 
تقلــب را خــوب نشــان داد. بنابرایــن، 
تقویــت نقــش حسابرســان داخلــی  بســیار 

ضــروری و ســودمند اســت.«
ــس  ــال در کنفران ــورد امس ــکل وودف مای
ــی  ــی  انجمــن حسابرســان داخل بین الملل
خبــره کــه هفتــم ژوییــه )16 تیرمــاه 
1393( دربارهــی  اهمیــت افشــای فســاد و 
خــالف و تقلــب ســخنرانی خواهــد کــرد. 


