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ــه  ــرورت درک هم ــه ض ــگام متوج و دیرهن
ماهیــت مخاطراتــی  و  دامنــه  جانبــه ی 
ــا  ــا آن ه ــان ب ــه سازمان هایش ــوند ک میش

مواجه انــد.« 
کــه  مخاطراتــی  ماننــد  ریســک هایی، 
ــد  ــام و خری ــت، نوســازی، ادغ ــر رقاب ــر اث ب
ــری  ــگ و راهب ــا، فرهن شــرکت ها، راهبرده
شــرکتی پدیــد میآیــد. همچنیــن اســت در 
مــورد ریســک های ناشــی از ناتوانــی در 
ــررات  ــا مق ــت ب ــدن و مطابق ــگ ش هماهن
ــی  ــای حیثیت ــا تهدیده ــازمان را ب ــه س ک
ــم  ــراَ ه ــازد.  اخی ــه میس ــی مواج و عملیات
کــه تــرس و نگرانــی از تهدیدهــای مرتبــط 
بــا جرایــم ســایبری بــه اینهــا افــزوده شــده 

اســت. 
نتایــج پژوهــش اخیــر انجمن حسابرســان 
ــی از  ــه یک ــت ک ــن اس ــره ای ــی خب داخل
ــای  ــی ه ــته ترین نگران ــن و برجس مهمتری
تأمیــن  نحــوه ی  وکار  صاحبــان کســب 
امنیــت و حفاظــت از داده های  شــان اســت. 
ــه،  ــن پژوهــش نشــان می دهــد ک ــه ای البت
ــی،  ــی/ دولت ــش عموم ــا بخ ــه ب در مقایس
تــالش  بخــش خصوصــی  ســازمان های 
ــل  ــود را در مقاب ــا خ ــد ت ــری میکنن کمت
ایــن آســیب مصــون و محفــوظ بدارنــد.  در 
ــات  بخــش خصوصــی، به جــز بخــش خدم
مالــی، تنهــا 48 درصــد از حسابرســان 
ــت  ــن امنی ــت در تأمی ــرف وق ــی ص داخل
داده هــا و مقابلــه بــا خطــر لــو رفتــن 

انجمــن حسابرســان  تــازه ي  پژوهــش 
اســت  آن  از  حاکــی  خبــره   داخلــی 
ســازمان های  از  نیمــی  تقریبــاَ  کــه 
ــد  ــاکان فاق ــی کم ــش خصوص ــزرگ بخ ب
مدیریــت  در  کارا  اجرایــی  ســازوکارهای 

. ند ا یســک  ر
حسابرســی  سرپرســتان  از  درصــد   45
داخلــی کــه در پیمایــش مؤسســه شــرکت 
متبوعشــان  ســازمان  آگاهــی  کرده انــد 
کســب  متوجــه  کــه  مخاطراتــی  از  را 
وکارشــان اســت و تأثیــر مدیریــت ریســک 
در سازمانشــان را »در مراحــل ابتدایــی«، 
ــی  ــا »ناموجــود« ارزیاب ــه گســترش«، ی »رو ب
ــد  ــدار می ده ــه هش ــن مؤسس ــد. ای کرده ان
ــه  ــت ک ــای آن اس ــی گوی ــن ارزیاب ــه ای ک
تعــداد زیــادی از بنگاه هــای اقتصــادی، 
بــدون در نظــر داشــتن تمهیــدات الزم برای 
ــرات  ــاختن مخاط ــف س ــگیری و متوق پیش
اجرایــی  برنامه هایــی  داشــتن  و  بالقــوه 
بــرای کاســتن و بــه حداقــل رســاندن 
ــد  ــه بای ــش از آنچ ــرات، بی ــه مخاط اینگون
و انتظــار میــرود در معــرض آســیب های 
ــی،  ــب مال ــص و معای ــی از نواق ــدی ناش ج

ــد.    ــرار دارن ــی ق ــی و مقررات عملیات
ســازمان ها  بــه  داخلــی  حسابرســان 

کمــک می کننــد تــا بــا مخاطــرات بســیاری 
ــد  ــش آی ــان پی ــت برایش ــن اس ــه ممک ک
ــد  ــت کنن ــا را مدیری ــوند و آنه ــه ش مواج
ــی  ــرات مال ــر مخاط ــک هایی نظی ــــ ریس
ناشــی از تقلــب، خطراتــی کــه متوجــه 
امنیــت داده هایشــان اســت، مخاطراتــی 
کــه متوجــه ســالمت و امنیــت جانــی 
ــه  ــوط ب ــرات مرب ــت و مخاط ــان اس کارکن
عــدم مطابقــت و هماهنــگ نشــدن بــا 
مقــررات. آنهــا بــه هیــأت مدیره هــا کمــک 
می کننــد تــا پیــش از آنکــه مخاطــرات 
بــدل  جــدی  مشــکالتی  بــه  احتمالــی 
ــا مدیریــت ریســک، نظــارت درون  شــوند ب
ســازمانی، و موضوعــات مرتبــط بــا راهبــری 
شــرکتی آشــنا شــوند و آنهــا را بــه کار 

ــد. گیرن
ــل  ــر عام ــرز، مدی ــان پیت ــر ی ــر دکت نظ
ــن  ــره، ای ــی خب ــان داخل ــن حسابرس انجم
ــی  ــب ارزیاب ــی موج ــه: »بحرانمال ــت ک اس
مجــدد و اساســی در نحــوه ی مواجهــه بــا و 
مدیریــت ریســک در بخــش خدمــات مالــی 
ــی در پشــتیبانی  و نقــش حسابرســان داخل
از عملکــرد بهتــر شــده اســت. امــا بســیاری 
ســازمان های  ویــژه  بــه  ســازمان ها،  از 
بیــرون از بخــش خدمــات مالــی، بــه ُکنــدی 

گوینـــد  می  داخلـــی  حسابرســــان 
در مدیریتـــــ  بســیاری  شــرکت های 
دارنــــــد ریســـــــک ضعــــف 
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ــد،  ــرار می دهن ــت ق ــات را در اولوی اطالع
حــال آن کــه در بخــش عمومــی / دولتــی 
68 درصــد از حسابرســان صــرف وقــت 
بــرای تأمیــن امنیــت و حفاظــت از داده هــا 

را در اولویــت قــرار می دهنــد. 
انجمــن خاطرنشــان می کنــد کــه دولــت 
کــه  می گوینــد  امنیتــی  ســازمانهای  و 
امنیــت داده هــا مخاطرهــای  مســأله ی 
ــم  ــت. ه ــب وکارهاس ــرای کس ــده ب فزاین
اکنــون، در انگلســتان، ســازمان امنیــت 
داخلــی در همــکاری بــا ســازمان حفاظــت 
از امنیــت ارتباطــات )GCHQ( فهرســتی از 
350 شــرکت بــزرگ تهیــه کــرده و بــا آنهــا 
در زمینــه ی نظــارت بــر تضمیــن و تأمیــن 
ــر  ــا ب ــد. بن ــایبری کار می کنن ــالمت س س
نــوآوری،  اعــالم ســازمان کســب وکار، 
و حرفــه )BIS( تنهــا در ســال گذشــته 
نزدیــک بــه 80 درصــد از شــرکت های 
درصــد   87 نیــز  و  بریتانیایــی  بــزرگ 
ــرقت  ــورد س ــر م ــب وکارهای کوچکت کس
ــر  ــزارش دفت ــد. گ ــرار گرفتن ــات ق اطالع
هیــأت وزیــران نیــز حاکــی از آن اســت که 
اخیــراَ شــمار و میــزان حمالت ســایبری دو 
برابــر شــده و تــا حــد 35 درصــد افزایــش 

ــه اســت.   یافت
یــان پیتــرز می گویــد: » مشــاغل و کســب 
وکارهــا بــرای تصمیم گیــری و جلــب توجه 

و عالقــه ی مشتریانشــان بــه طــور فزاینــده 
ــا  ــر داده ه ــلط ب ــردآوری و تس ــد گ نیازمن
ــه  ــال، هرچ ــن ح ــا، در عی ــوند.  ام می ش
ــتر  ــال بیش ــای دیجیت ــرفت فناوری ه پیش
و ســریع تر می شــود مخاطــره ی نشــت 
ــا حمــالت  ــه ی ــات محرمان ــی اطالع تصادف
عمــدی بــه منظــور ســرقت اطالعــات نیــز 

افزایــش می یابــد.«
از  حاکــی  قراینــی  و  شــواهد  البتــه 
افزایــش دامنــه و حیطــه ی اختیــارات 
واگــذار شــده بــه حسابرســان داخلــی 
بــرای ایفــای نقش شــان در کمــک بــه 
هیــأت مدیره هــا و مدیــران عامــل در بــاال 
ــه  ــت ریســک، ب ــردن توانشــان در مدیری ب
ویــژه در حوزه هــای راهبــرد، راهبــری 
دیــده  اخــالق  و  فرهنــگ  و  شــرکتی، 
حاکــی  همچنیــن  پژوهــش  می شــود. 
از آن اســت کــه سرپرســتان و مدیــران 
ــزارش  ــرای دادن گ ــی ب ــی داخل حسابرس
ارزیابی شــان در ایــن زمینــه کــه مدیریــت 
ریســک در ســازمان بــه چــه میــزان بــرای 
ســازمان مفیــد بــوده اســت دسترســی 
ــا  ــأت مدیره ه ــه هی ــری ب ــر و بیش ت بهت
سرپرســتان  از  درصــد   62 یافته انــد. 
حسابرســی داخلــی می گوینــد کــه اکنــون 
ــات دو  ــه جلس ــد ک ــکان را یافته ان ــن ام ای
ــا رؤســای هیــأت مدیره هــا برگــزار  نفــره ب

ــه در پژوهشــی مشــابه  ــد، حــال آن ک کنن
کــه دو ســال پیــش همیــن انجمــن انجــام 
ــه  ــان ب ــد از ایش ــا 41 درص ــود تنه داده ب
داشــتند.  دسترســی  امکانــی  چنیــن 
ــان  ــد از رییس ــون 95 درص ــن اکن همچنی
بخــش حسابرســی داخلــی در هــر دو 
ــه ی دو  ــزاری جلس ــکان برگ ــش از ام بخ
نفــره بــا رییــس کمیتــه ی حسابرســی 
ــال  ــه در س ــال آنک ــوردار شــده  اند، ح برخ
2011 تنهــا 85 درصــد ایــن امــکان را 

ــتند.  داش
عــالوه بــر ایــن، حــدود یک ســوم از 
در  شــــرکت کننده  پرسش شــــوندگان 
ــن  ــش یافت پژوهــش انجمــن، انتظــار افزای
آن کــه  حــال  داشـــتند،  بودجه شــــان 
ــه  ــری بودج ــا کس ــد ب ــر از 10 درص کم ت

ــد.  ــه بودن مواج
ــه  ــا آن ک ــه: »ب ــد ک ــرز می افزای ــان پیت ی
در زمینــه ی مدیریــت ریســک آن طــور کــه 
بایــد و شــاید بهتریــن عملکــرد هنــوز جــا 
ــده،  ــی نش ــازمان ها درون ــاده و در س نیفت
ــی  ــود حاک ــده می ش ــانه هایی دی ــا نش ام
ــش  ــا در بخ ــأت مدیره ه ــه هی ــن ک از ای
ــن از  ــی یافت ــه ی آگاه ــی در نتیج خصوص
همیــن نقصــان بــه کار بیشــتر بــرای دادن 
نقــش مؤثرتــر بــه حسابرســان داخلــی 

ــد.« ــود روی آورده ان خ


