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ریچارد چمبرز / ترجمه: وحید منتی1

ــاز  ــیم؛  نی ــر باش ــم مؤث ــر بخواهی ــاً اگ واقع
ــارت در  ــی از مه ــه ی باالی ــه درج ــم ب داری
زمینــه ی ارتباطــات شــفاهی و کتبــی برســیم. 
گــزارش  یــک  صــدور  و  تدویــن  تهیــه، 
ــت،   ــی نیس ــل کاف ــی کام ــی داخل حسابرس
بلکــه یــک مدیــر حسابرســی داخلــی نیازمند 
شــفاف  و  چهره به چهــره  مؤثــر  ارتبــاط 
اســت.  اگــر حسابرســان داخلــی ترجیــح 
ــتقل کار  ــورت مس ــه ص ــه ب ــد ک ــی دهن م
ــت  ــه ای اس ــوب زمین ــات خ ــد،  ارتباط کنن
کــه نیازمنــدش هســتند و داشــتن ارتباطــات 
موفــق یکــی از جنبــه هــای راهبــری در 

حسابرســی داخلــی را تقویــت می کنــد.
ــات  ــزارش کوتاهــی از تجربی ــه گ ــن مقال ای
ریچــارد چمبــرز عضــو هیــأت مدیــره و 
ــی  ــان داخل ــن حسابرس ــل انجم ــر عام مدی
ــو  ــان عض ــور همزم ــه ط ــت. وی ب )IIA( اس

هیــأت مدیــره ی »کــوزو« COSO و »هیــأت 
 )IIRC( »ــه ــگری یکپارچ ــی گزارش بین الملل
اســت و ســوابق و جایــگاه برجســته ای در 
ــی و تدوین کننــده ی  نهادهــا و مجامــع نظارت
و  حســابداری  حوزه هــای  )در  اســتاندارد 
حسابرســی( داشــته اســت. چمبــرز بالــغ بــر 
چهــار دهــه در زمینــه ی حسابرســی داخلی و 
ــه اســت و در  حوزه هــای مرتبــط دارای تجرب
ایــن مقالــه تجــارب و بینــش هــای شــخصی 
ــه  ــی را ب خــود در حــوزه ی حسابرســی داخل

اشــتراک می گــذارد. 
 )2014 مــارس   10( پیــش  مــاه  چنــد 
مقالـــه ای بــا عنــوان "پنــج چیــزی کــه 
ــه حســابرس داخلــی  کمیتــه ی حسابرســی ب
گذاشــتم.  اشــتراک  بــه  نخواهدگفــت" 
سراســر  از  کــه  بازخوردهایــی  براســاس 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــردم ب ــت ک ــان دریاف جه

ــن  ــکاران م ــر هم ــوع را دیگ ــن موض ــه ای ک
تجربــه  داخلــی(  حسابرســی  )مدیــران 
ــا وجــود این کــه عمیقــاً معتقــدم  ــد. ب کرده ان
ــا  ــاط ب ــرای ارتب ــی ب ــان داخل ــه حسابرس ک
کار  بیش تــر  بایــد  حسابرســی  کمیتــه ی 
کننــد،  امــا معنایــش ایــن نیســت کــه تنهــا 
ــه ی ارتباطــات  ــش در زمین حــوزه ی قابل چال
ــا کمیتــه هــای  ــاً ب )communication( صرف
حسـابرســـی اســـت. حسابرســان داخلــی 
محکمــی  کاری  ارتباطــات  علی االصــول 
ــران  ــا مدی ــد ام ــرکت دارن ــت ش ــا مدیری ب
ــه  ــود را ب ــته های خ ــا و خواس ــب نیازه اغل

نمی کننــد. ارائــه  داخلــی  حسابرســان 
وقتــی موضوعــات در حوزه هــای تقلــب 
ــد،  ــی باش ــای داخل ــرل ه ــا کنت ــران ی مدی
بــدون تردیــد اغلــب مدیــران در ایــن زمینــه 
ــد.  ــت می کنن ــی صحب ــان داخل ــا حسابرس ب
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ــان  ــه در ذهن ش ــاید از آن چ ــی ش ــا گاه ام
ــاید  ــد. ش ــا نگوین ــه م ــزی ب ــذرد چی می گ
یکــی از نگرانی های شــان ایــن باشــد کــه 
گفتــن آن موضوعــات، حسابرســان داخلــی را 
ــل  ــه دلی ــاید ب ــا ش ــد ی ــی کن ــار کج فهم دچ
ــی،   ــط کاری آت ــظ رواب ــر و حف ــت ظواه رعای

ــد. ــا نگوین ــه م ــزی ب چی
ــران از  ــراه مدی ــل اک ــه دالی ــدون توجــه ب ب
ــان  ــه حسابرس ــات ب ــاره ای موضوع ــه ی پ ارائ
ــان  ــه حسابرس ــت ک ــروری اس ــی،  ض داخل
داخلــی مدیریــت را تشــویق و ترغیــب کننــد 
ــی  ــه حسابرســان داخل ــاز و ب ــا مســایل را ب ت
اعتمــاد کننــد. ازایــن رو، همان گونــه کــه 
تجربیاتــی دربــاره ی کمیتــه ی حسابرســی 
در  کــردم،  مطــرح  پیشــین  نوشــتار  در 
ــن  ــه در ذه ــزی را ک ــج چی ــز پن ــا نی این ج
مدیران تــان می گــذرد  ) و شــاید آن هــا را 
ــا شــما درمیــان نگذارنــد( عنــوان می کنــم. ب

1- مــا ) مدیــران( معتقــد نیســتیم کــه 
شــما بــه طــور کامــل امــور تجــاری را 

می کنیــد؟ درک 
اگـــر مدیـــران بــه دانــش شــما در امــور 
تجــاری اعتمــاد نداشــته باشــند آن گاه 
روی  شــما  گـزارش هـــای  از  احتمـــاالً 
را  برمــی گرداننــــد و توصـیه های تـــان 
ــرایطی  ــن ش ــد. در چنی ــّدی نمی گیرن ج
مدیریــت بــه شــما کمــک نخواهــد کــرد و 
مــوارد عدم توافــق بــا مدیریــت بــه هنــگام 
ــاال  صــدور گــزارش حسابرســی داخلــی، ب
و  صریــح  بحث هــای  گرفــت.  خواهــد 
می توانـــد  زمینــه  ایــن  در  صـــادقانه 
نشســت های  تشــکیل  باشــد.  کارگشــا 
مشــترک در ســطح ســتادی و کالس هــای 
واحـــد  بــه درک  مـــی تواند  آموزشــی 
حســـابرسی داخلـــی در امــور تجــاری 

ــد. ــا ده ارتق

2- هنگامــی کــه نگاه تــان را بــه 
آینــده می دوزیــد خیلــی بیش تــر 
ــا  ــد ت ــق می کنی ــا ارزش خل ــرای م ب
زمانــی کــه افــق دیــد خــود را محــدود 

ســاخته اید.
ــر  ــته کم ت ــال گذش ــتباهات س ــبت اش نس
ــده مقایســه  ــا نســبت اشــتباهات ســال آین ب
می شــود. حسابرســی داخلــی مبتنــی بــر 
ــب  ــده دارد. تعج ــه آین ــی رو ب ــک نگاه ریس
نکنیــد کــه گــزارش هــای حسابرســی داخلــی 
ــب  ــه مخاط ــود ک ــث می ش ــته نگر باع گذش
دائمــاً خمیــازه بکشــد و خواننــدن آن را 
ــت  ــه مدیری ــد. توج ــده کن ــل کنن کاری کس
ــر  ــال حاض ــه در ح ــت ک ــر آن اس ــر ب بیش ت
چــه اتفاقــی می افتــد و آینــده چه گونــه 
اســت؟  ازایــن رو اگــر حســابرس داخلــی 
همچــون راننــده ای باشــد کــه مــدام بــه 
ــش  ــا اثربخ ــه دارد؛  نه تنه ــب توج ــه عق آین
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ــز  ــت را نی ــه مدیری ــه توج ــود بلک ــد ب نخواه
جلــب نخواهــد کــرد. مــا نیــاز داریــم تــا نــگاه 
خــود را متوجــه آینــده ســازیم چراکــه نــگاه 
بــه آینــده ارزشــمندتر از نــگاه محــدود اســت.

ــی را انجــام می دهیــد  3- اغلــب کارهای
ــا  ــت و ی ــران اس ــبیه کار دیگ ــه ش ک
ــد. ــاره کاری می کنی ــر دوب ــارت بهت به عب

روشــن اســت کــه دوبــاره کاری بــه معنــای 
اتــالف منابــع اســت و اگــر واحــد حسابرســی 
ــع  ــش مناب ــو اثربخ ــه نح ــد ب ــی نتوان داخل
خــود را بــه کار بگیــرد آن گاه بــا خطــر 
ــود.  عدم پوشــش ریســک ها مواجــه خواهــد ب
اگــر مدیریــت اعتقــاد داشــته باشــد کــه امــور 
حسابرســی داخلــی انجــام دوبــاره ی  کاری 
ــی  ــه اتفاق ــد، چ ــران کرده ان ــه دیگ ــت ک اس
خواهــد افتــاد؟  اگــر چنیــن باشــد متعجــب 
حمایــت  مدیریــت  کــه  چــون  نشــوید،  
ــرای  ــع ب ــن مناب ــا و تأمی ــود را از برنامه ه خ
ــن  ــی از ای ــد. یک ــغ می کنی ــما دری ــد ش واح
ــی رخ می دهــد کــه حتــی  ســوءتفاهم ها زمان
ــردرگمی  ــی، س ــان داخل ــان حسابرس در می
میــان نقــش و مســئولیت های حسابرســی 
ــی  ــار بخش ــات اعتب ــر خدم ــا دیگ ــی ب داخل
به وجــود آمــده اســت. براســاس گــزارش 
واحــد آمریــکای شــمالی انجمــن حسابرســان 
ــت  ــی از آن اس ــا حاک ــی)IIA(، یافته ه داخل
ــف  ــرای تعری ــی ب ــدل دفاع ــه ســه خــّط م ک
نقــش واحــد حسابرســی داخلــی و ســایر 
ــد  ــی بوده ان ــی پذیرفتن ــای اعتباربخش گروه ه

امــا هنــوز هــم در اغلــب ســازمان ها بــه 
ــت. ــده اس ــف نش ــفافی تعری ــکل ش ش

ــع،   ــی از مواق ــت در برخ ــر اس 4- بهت
ــه باعــث  ــد ک ــواردی را هشــدار دهی م
بهتــر شــدن مــا )مدیــران( مــی شــود.

خیلــی دشــوار اســت کــه اظهارنظــر متعادل 
و بی طرفانــه ای از عملیــات داشــته باشــیم 
ــذاری  ــوب و تأثیرگ ــوع خ ــه موض در حالی ک
ــد.  ــته باش ــود نداش ــی وج ــرای گزارش ده ب
ــی،  ــی داخل ــر حسابرس ــد مدی ــت مانن درس
ــان واحــد  ــا کارکن همــواره تأکیــد می کنــم ت
ابتدایــی  بخــش  در  داخلــی،  حسابرســی 
همــه ی گزارش هــای حسابرســی بخشــی 
بــا عنــوان »دســتاوردهای مدیریــت« داخلــی 
داشــته باشــند. گــزارش متعــادل حسابرســی 
داخلــی و داشــتن بخشــی بــا عنــوان یادشــده 
ــد  ــادآوری می کن ــی ی ــان داخل ــه حسابرس ب
کــه نگاهــی متعــادل بــه نارســایی ها و نقــاط 

ــوت داشــته باشــند. ق

ــه از شــّرتان خــالص  ــرای این ک 5- گاه ب
ــم. ــم موافقی ــویم می گویی ش

گاهــی ممکــن اســت بــا موقعیت هایــی 
مواجــه باشــید کــه مدیریــت از ســِر ناچــاری 
ــد و درباطــن  ــان موافقــت کن ــا توصیه های ت ب
داشــته  تمایــل  نپذیــرد. شــاید  را  آن هــا 
ــث  ــورد بح ــان را م ــا دیدگاه های ت ــید ت باش
قــرار دهیــد و حتــی موفــق شــوید در بحــث و 
مذاکــره پیــروز شــوید، امــا اگــر بدیــن ترتیــب 

عمــل کنیــد بــه معنــای ســرکوب کردن 
ــل  ــن ضرب المث ــداق ای ــت ومص ــران اس دیگ
ــا  ــد ام ــازی را ببری ــن ب اســت کــه »شــاید ای
در جنــگ شکســت خورده ایــد«. درواقــع 
حسابرســی داخلــی دانــش تغییــر ادراکات 
ــر  ــه.  اگ ــرای مجادل ــردی ب ــه رویک ــت، ن اس
ــای  ــا توصیه ه ــل ب ــور کام ــه ط ــت ب مدیری
ــد  ــعی کنی ــد، س ــق نباش ــده مواف ــه ش ارائ
بیش تــر گــوش کنیــد و کم تــر حــرف بزنیــد 
چراکــه موضــوع مهمــی بــرای اقــدام مناســب 

اســت.
ــن  ــه ممک ــی ک ــه ی موضوعات ــان هم از می
داخلــی  حسابرســان  بــه  مدیــران  اســت 
ــاب  ــاال انتخ ــرح ب ــه ش ــده ای ب ــد، گزی نگوین
شــد چراکــه بــه نظــرم مــوارد یادشــده 
می توانــد آثــار زیــان آوری بــر حسابرســی 
ــانس  ــه ش ــو آن ک ــد. ول ــته باش ــی داش داخل
ــد،  ــته باش ــود داش ــازمان تان وج ــی در س کم
ــر  ــد. اگ ــری کنی ــد از آن بهره گی ــعی کنی س
ایــن شــانس را داریــد ســعی کنیــد بــه یکــی 
ــد. ــی یابی ــاد دسترس ــورد اعتم ــران م از مدی

دیگــر  مــواردی  می کنیــد  فکــر  اگــر 
ــه  ــران ب ــت مدی ــن اس ــه ممک ــود دارد ک وج
حسابرســان داخلــی نگوینــد؛ تجربیــات خــود 

ــد. ــرح کنی را مط

مقالــه ی بــاال در شــانزدهم ژوئــن 2014 در 
نشــانی اینترنتــی زیــر درج شــده اســت:

https://iaonline.theiia.org/5-things-

management-is-reluctant-to-say-to-

internal-auditors


