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ســاحل  اصلــی  آهــن  راه  نمایندگــی 
ــم  ــی مه ــر نقش ــکا[( ایفاگ ــی ]آمری غرب
اداره ی  البتــه ســال گذشــته  باشــند. 
حسابرســی ملــی، بــا ایــن اســتدالل کــه 
ــی  ــوده و ارزش چندان ــص ب ــه ناق مناقص
ــل  ــده در آن قائ ــرف ش ــول ص ــرای پ ب
نبــوده، ایراداتــی بــه موازیــن حسابرســی 
داخلــی در دولــت مرکــزی وارد ســاخت.

انجمــن در همــکاری  آن هنــگام،  از 
ــتانداردها ی  ــن اس ــان، تدوی ــا کارشناس ب
بــار  نخســتین  بــرای  دولــت  در 
داخلــی  حسابرســی  اســتانداردهای 
ــی  ــطح مل ــه در س ــی را ک ــش عموم بخ
یکدســت و یگانــه اســت تنظیــم و در 

ســاخت. منتشــر   2013 آوریــل 
البتــه در پژوهــش انجمــن حسابرســان 
ــه  ــت ک ــده اس ــر ش ــره ذک ــی خب داخل
ــل  ــور کام ــوز به ط ــتانداردها هن ــن اس ای
دولت هــای  حوزه هــای  همــه ی  در 
ــاَل  ــت. مث ــد داش ــرد نخواه ــی کارب محل
ایــن  تــازه  اســتانداردهای  توصیــه ی 
و  مناســب  جهت گیــری  کــه  اســت 
درســت گزارش دهــی بــرای مدیــران 
ســازمان های  در  داخلــی  حسابرســی 
ــه ی  ــه کمیت ــزارش ب ــی گ ــش عموم بخ
ــزارش اداری  ــراه گ ــه هم ــی، ب حسابرس
 28 لیکــن  اســت.  عامــل  مدیــر  بــه 

ــان  ــن حسابرس ــازه ی انجم ــش ت پژوه
ــه  ــت ک ــی از آن اس ــره حاک ــی خب داخل
ــازمان های  ــوم س ــش از یک س ــی بی اندک
بخــش عمومــی هنــوز هــم ســازوکارهای 
اجــرا  را  ریســک  مدیریــت  مؤثــر 

نکرده انــد.
 42 داخلــی  حسابرســی  مدیــران 
درصــد از واحدهــای مختلــف دولــت 
مرکــزی و 37 درصــد از ســازمان های 
محلــی  حکومت هــای  بــه  وابســته 
ذی ربط شــان  ســازمان های  آگاهــی 
از مخاطراتــی را کــه بــا آن مواجه انــد 
مدیریــت  فراینــد  در  کارآمدیشــان  و 
ریســک را »در مراحــل ابتدایــی«، »در 
حــال گســترش«، و حتــی »وجــود نــدارد« 

کرده انــد.  رتبه بنــــدی 
انجمــن حسابرســان داخلــی خبــره 
از  زیــادی  تعــداد  کــه  داد  هشــدار 
شــرکت های بخــش عمومــی، در هنــگام 
تجدیــد ســاختارهای بنیــادی، بــدون 
ــرای  ــدات الزم ب ــن تمهی ــش گرفت در پی
مشــخص ســاختن مخاطــرات احتمالــی و 
برنامه ریــزی بــرای بــه حداقــل رســاندن 
تأثیــرات آن هــا ممکــن اســت در معــرض 
آســیب های جــدی مالــی یــا نقــص 
و نارســایی و شکســت عملیاتــی قــرار 

ــد. گیرن

بیــــش از یکـــ سـوم سـازمان های 
بخش عمومـــی  فاقد سازوکارهای 

مدیریتـــ ریســـکـــ کارآمد هستند
بــه ســازمان ها  حسابرســان داخلــی 
مخاطــرات  بــا  تــا  می کننــد  کمــک 
بســیاری کــه ممکن اســت برایشــان پیش 
ــت  ــد مواجــه شــوند و آن هــا را مدیری آی
ــرات  ــر مخاط ــی نظی ــد ــــ مخاطرات کنن
مالــی ناشــی از تقلــب، خطراتــی کــه 
ــت، و  ــان اس ــت داده هایش ــه امنی متوج
مخاطراتــی کــه متوجــه ســالمت و امنیت 
جانــی کارکنــان اســت. آن هــا بــه هیــأت 
ــش از  ــا پی ــد ت ــک میکنن ــا کم مدیره ه
آن کــه مخاطــرات ممکــن بــه مشــکالتی 
جــدی بــدل شــوند بــا مدیریــت ریســک، 
موضوعــات  و  درون ســازمانی،  نظــارت 
آشــنا  راهبــری شــرکتی  بــا  مرتبــط 

ــد. ــه کار گیرن ــا را ب ــوند و آن ه ش
انجمــن حسابرســان داخلــی خبــره 
خاطرنشــان کــرده اســت کــه حسابرســان 
از  می تواننــد  آگاه  و  کارآشــنا  داخلــی 
عمومــی  بخــش  مدیره هــای  هیــأت 
پشــتیبانی و بــه آن هــا کمــک کننــد 
و در کاســتن از تکــرار رســوایی هــای 
بــزرگ در بخــش عمومــی )مشــکالت 
نظیــر  ســازمانی،  فرهنــگ  از  ناشــی 
آنچــه موجــب بــه خطــر افتــادن ســالمت 
بیمــاران در بنیــاد مراقبت هــای پزشــکی 
استنفوردشــایر شــد، یــا مشــکالت ناشــی 
ــه ی  ــورد مناقص ــف در م ــارت ضعی از نظ
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دولت هــای  در  داخلــی  حسابرســی  مدیــران  از  درصــد 
محلــی گفته انــد کــه گــروه کاریشــان بــه مدیــر امــور مالــی 
ــر  ــره ب ــی خب ــد. انجمــن حسابرســان داخل گــزارش می دهن
ــورد  ــب برخ ــی موج ــوع گزارش ده ــن ن ــه ای ــت ک آن اس
ــرای  ــت ب ــی اس ــوه مانع ــور بالق ــه ط ــود و ب ــع می ش مناف
آن کــه حسابرســان داخلــی در بررســی دقیــق و موشــکافانه 
و نظارت شــان بــر امــور مالــی بی طــرف بماننــد و نیــز 
اختیــارات  و  اســت در حیطــه ی مســئولیت ها  تداخلــی 
ــردن بودجــه ی  ــی. موضــوع دیگــر قطــع ک ــور مال ــر ام مدی
برخــی از  حسابرســان داخلــی  بخــش عمومــی اســت. بنــا 
ــی  ــران حسابرس ــد از مدی ــه، 24 درص ــش مؤسس ــر پژوه ب
ــد در  ــار دارن ــه انتظ ــد ک ــی گفته ان ــش عموم ــی بخ داخل
ســال آینــده بــه قیــاس بــا کاهــش بودجــه ی  کم تــر از 10 
درصــدی بخــش خصوصــی شــاهد کاهــش بودجــه باشــند. 
دکتــر یــان پیتــرز، مدیــر عامــل انجمــن حسابرســان 
ــی در حــال انجــام  ــد: »بخــش عموم ــره می گوی ــی خب داخل

دکتــر یان پیترز

تغییــرات ســاختاری و تجدیــد ســازمان عظیمــی اســت 
ــازه و  ــرات ت ــد مخاط ــدون تردی ــاختار ب ــد س ــن تجدی و ای
تغییریافتــه ای را بــه همــراه خواهــد آورد و ایــن وضــع 
ــی  ــران حسابرس ــیاری از مدی ــه بس ــک را، ک ــت ریس مدیری
بخــش عمومــی آن را در رتبه بنــدی ســازمان های خــود 
ــدی  ــی ج ــوع نگران ــه موض ــد، ب ــی کرده ان ــف ارزیاب ضعی
ــتان  ــه سرپرس ــی اســت ک ــن در حال ــل کرده اســت. ای تبدی
ــه  ــل ب ــد می ــه نمی توانن ــد ک ــی می فهمن ــی داخل حسابرس
کارامــدی بیشــتر، یعنــی توانایــی کارشناســان را بــرای 
ــر  ــه ب ــکالت ک ــه از مش ــه این گون ــش ب ــان دادن واکن نش
ــد.« اثــر محدودیــت منابــع پیــش می آیــد، از نظــر دور دارن

به رغــم  کــه  داد  نشــان  مؤسســه همچنیــن  پژوهــش 
عمومــی،  بخــش  در  برون ســپاری  میــزان  افزایــش 
سرپرســتان و مدیــران حسابرســی داخلــی ایــن بخــش، 
وقــت  خصوصــی،  بخــش  در  همتایانشــان  بــه  نســبت 
ــد. ــره میکنن ــده ی مخاط ــل پدیدآورن ــرف عوام ــری ص کمت

تنهــا 12 درصــد از سرپرســتان حسابرســی داخلــی در 
از  یکــی  برون ســپاری  کــه  گفته انــد  عمومــی  بخــش 
ــرف اش  ــت ص ــان وق ــه آن ــوده ک ــی ب ــن مخاطرات اصلی تری
ــزان در  ــن می ــه ای ــال آن ک ــد، ح ــدان پرداخته ان ــرده و ب ک

ــت.   ــوده اس ــد ب ــی 37 درص ــش خصوص بخ
ــرده  ــان ک ــره خاطرنش ــن حسابرســان داخلــی خب انجم
ــی  ــای بخــش عموم ــپاری طرح ه ــراَ برون س ــه اخی اســت ک
ــکالت  ــروز مش ــب ب ــی موج ــش خصوص ــکاران بخ ــه پیمان ب
حــادی شــده اســت؛ نظیــر بحــث بــر ســر ارزیابــی فایــده ی 
نحــوه ی اداره ی »متناســب بــا کار« کــه بنــگاه ســالمت 
 G4S ناتوانــی  و بهداشــت آتــوس متولــی آن بــود، یــا 
ــه  ــوس ک ــرای اُلمپی ــان ب ــی کارکن ــی کاف ــن ایمن در تأمی
ــرای تأمیــن امنیــت  ســازماندهندگان را وادار ســاخت کــه ب

ــوند.  ــل ش ــش متوس ــه ارت ب
ــه  ــاَ ب ــزود: »بخــش خصوصــی عموم ــرز اف ــان پیت ــر ی دکت
ــرکتی  ــر ش ــت ــــ اگ ــف اس ــپاری واق ــرات برون س مخاط
ــرب  ــت و ض ــت، کیفی ــر قیم ــر س ــدن ب ــار آم ــه کن ــادر ب ق
االجل هــا نباشــد هــم زیــان و خســران مالــی می بینــد 

ــورد.«  ــه می خ ــت اش لطم ــار و حیثی ــه اعتب ــم ب ه


