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Abstract
Criminal activities, such as fraudulent financial reporting and misappropriation of assets; 

It is a widespread problem that companies around the world face. According to theoretical 
and empirical research, the most common technique used for fraudulent financial reporting 
involves the misuse of assets for personal gain, but on the contrary; Fraudulent financial 
reporting (although it often does not occur) will do the most damage. The main responsibility 
for preventing and detecting fraud lies with management. However, in addition to management, 
the board of directors, audit committees, internal auditors and independent auditors all have an 
important role and responsibility in the ability to rely on reliable financial statements. One of 
the important tasks of internal auditing is to provide effective assurance services and impartial 
review of evidence to independently evaluate the processes of corporate governance, internal 
controls and risk-based detection management to prevent fraud with the aim of minimizing it.
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چکیده
از دارایی ها یک مشکل گسترده است که  فعالیت های مجرمانه، مانند گزارش گری مالی متقلبانه و سوءاستفاده 
شرکت ها در سراسر جهان با آن روبه رو می باشند. مطابق  پژوهش های نظری و تجربی رایج ترین تکنیک مورداستفاده 
از دارایی ها در جهت کسب منافع شخصی می باشد. در مقابل  مالی متقلبانه شامل سوءاستفاده  برای گزارش های 
گزارش گری مالی متقلبانه )هرچند که غالباً بروز پیدا نمی کند(، بیش ترین زیان را در پی خواهد داشت. مسئولیت 
اصلی پیشگیری و کشف تقلب به مدیریت بستگی دارد اما عالوه بر مدیریت، هیئت مدیره، کمیته های حسابرسی، 
حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل، همگی در قابلیت اتکای صورت های مالی قابل اعتماد نقش و مسئولیت مهمی 
دارند. یکی از وظایف مهم حسابرسی داخلی ارائه ی خدمات اطمینان بخشی اثربخش و بررسی بی طرفانه مدارک 
به منظور ارزیابی مستقل فرآیندهای نظام راهبری شرکتی، کنترل های داخلی و مدیریت ریسک مبتنی بر کشف، 

پیشگیری تقلب با هدف به حداقل رساندن آن می باشد. 

کلماتکلیدی: تقلب، حسابرسی داخلی، سوءاستفاده از دارایی ها، پیشگیری و کشف تقلب، گزارش گری مالی 
متقلبانه. 
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1-مقدمه
تقلب پدیده جدیدی نیست بلکه تاریخچه آن به قدمت تاریخ بشر می باشد؛ یعنی: از زمانی که 
مردمان برای دستیابی به پول، زمین، کاال یا کسب منافع شخصی، از ترفند دست کاری و فریب 
استفاده نموده اند. ایجاد حسابداری و حسابرسی در تاریخ اقتصادی با تمایل ویژه از طرف دولت و 
کلیسا در ارتباط بوده تا از سرقت و سوءاستفاده در امور مالی آن ها جلوگیری به عمل آورده شود. 
آثار پیشینیان حسابرسی را می توان به دوران باستان )بابل و مصر( بازگرداند، جایی که یافته های 
شکل گیری  امکان  که  را  تجاری  معامالت  توجیه کننده  اسناد  از  برخی  وجود  باستان شناسی 
احتیاطی از تأیید و حسابداری را فراهم کرده است، اثبات می نماید. به هنگام شکوفایی معامالت 
تجاری، نیاز به نگه داشتن سابقه معامالت حتی در سطح ظاهری ابتدایی نیز پدیدار می گردد اما 
با رونق اقتصادی، وسوسه ی فریب و دست کاری دیگران برای سودآوری نیز به وجود آمد. بنابراین 
سازوکارهای کنترلی توسط مؤسسات دولتی به منظور تأیید و نظارت بر استفاده از وجوه و مدار 
معامالتی ساخته شده است. نمونه اولیه این موضوع در روم باستان زمانی که نمایندگان مردم به 

دنبال ایفای نقش نظارتی خود بودند، دیده شده است )بوگدان، 2005(. 
با این وجود، در قرون وسطی تمایل به کنترل اسناد و حساب های مالی و نیز تأیید استفاده یا 
سوءاستفاده از بودجه در اروپای غربی افزایش یافت. هدف اصلی این فرآیند، کشف اشخاصی بود که 
از پرداخت، تخصیص بودجه، یا سوءاستفاده از پول و اموال استفاده نموده و نهایتاً به عدالت سپرده 
می شدند. سه نهادی مهمی که در اوایل قرن سیزدهم و چهاردهم ایده ی تأیید حساب ها و پاسخ 
گوئی به افراد متخلف را معرفی کردند شامل دولت )با نمایندگی سلطنت حاکم( ، کلیسای کاتولیک 
و دانشگاه ها )به ویژه در شمال ایتالیا(، و راهبان برای حفظ ساختار حسابداری بودند )لی گوف، 1977(. 
بنابراین عجیب نیست که مبانی حسابداری در دستگاه های مالی و اداری کلیسای کاتولیک یافت 
می شود که عالقه مند به داشتن سوابق دقیق و صحیح از حساب های آن، معامالت مشکوک و کشف 
تقلب های احتمالی بوده اند. بنابراین سلسله مراتب پیچیده ای از دستگاه های مالی، به ریاست وزیر 
دارایی در کلیسای کاتولیک ایجاد شد که شامل گروهی از متخصصان به نام »نویسندگان ثبت 
اسناد« می باشد. درواقع، می توانیم نتیجه بگیریم که حسابداران مسئول ثبت و بررسی مالی بودند 
)راپ، 1995(. بنیان گذار حسابداری، لوکا پاچیولو در اواخر قرن پانزدهم حسابداری دو طرفه را برای 
جلوگیری از سرقت ها و اظهارات غلط در اسناد مالی، ابتدا در کلیسا و سپس در سطح دولت ایجاد 
نمود. جنبه ی جالب دیگر در توسعه ی حسابداری این است که برخالف تصویر تجار و بازرگانان، 
به حاشیه رانده می شود )لوگاف، 1990(.  ابعاد منفی کسب وکار در جامعه درک نشده و معموالً 
زیرا با مدیریت مناسب دولت و کلیسا )برخوداری از نقش اقتصادی و اقتضایی(، ارتکاب جرم مالی 
کاهش یافته و مانعی برای تحقق آن خواهد بود. در دوران مدرن، دولت به عنوان اصلی ترین نهاد 
در اجرا و نظارت بر سیستم حسابداری به منظور جلوگیری، کشف و مجازات هرگونه تقلب، چه در 
ساختارهای خود و چه در بخش عمومی مورد توجه بوده است. همگام با پیچیده تر و قدرتمندتر 
شدن سازمان های اقتصادی در جامعه )با هدف حداکثر سازی سود، و جلوگیری از زیان و سرقت(، 
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دولت ها به منظور ورود به حساب های مالی تحریف شده یا اشتباهات، اقدام به به کارگیری خدمات 
کارشناسان متخصص حسابداری نمودند. انقالب صنعتی، توسعه اقتصادی سریع به همراه آورد اما 
همچنین تمایل بیش تری به سیستم های سرمایه ای، سرمایه گذاری و کنترل معامالت ایجاد نمود 

)لسورد و جرارد، 1986(. 
با رونق اقتصادی نیز تمایل مردم به تحصیل سریع پول مبتنی بر ابزارهای مخرب یا فریبکارانه 
شکل گرفت. بنابراین افکار عمومی از قرن 18 میالدی نسبت به وجود تقلبات مالی و سایر طرح های 
متقلبانه به منظور کسب اعتماد، مال، کاالها یا قدرت سیاسی آگاهی بیش تری پیدا نمود )استارت من، 
به  مربوط  را  نمادین  یا  معنوی  مالی،  به کسب سود  فرد  تمایل  پژوهشگران  از  بسیاری   .)2012
طمع ورزی وی می دانند. زیرا باعث ایجاد سناریوهای جدید و خالقانه برای تحت تأثیر قرار دادن افراد 
دیگر می شود )گلدبرگ، 1995(. اگرچه رسوایی های بزرگ مربوط به تقلبات مالی در اروپای غربی در 
اواخر قرون وسطی و اوایل دوره مدرن وجود داشته است )سارنا، 2010( اما در قرون 19 و 20 بیش تر 
مورد تأکید قرار گرفته است. هدف پژوهش ها این بود که برای جلوگیری از موقعیت های تقلبات آتی 
مانند مواردی که اتفاق افتاده است، مرتکبین آن مجازات شده و سرانجام اصالح شوند. از اواسط قرن 
نوزدهم، گروه حرفه ای حسابداران و حسابرسان به عنوان گروه تخصصی از افراد درگیر در پیشگیری 
و کشف تقلبات واقعی یا احتمالی در وضعیت های مالی در داخل دولت یا یک نهاد اقتصادی ظاهر 
شدند. نقش آن ها نه تنها بررسی، بلکه ارزیابی خطرات احتمالی و تضمین مسئولیت سازوکارهای 
کنترل داخلی بود. در اواخر قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم، حسابرسان برای کارآیی و اثربخشی 
مدیریت یک نهاد اقتصادی، ضروری تشخیص داده شده؛ که می تواند از سناریوهای احتمالی ترفند، 

اختالس سرمایه یا سرقت جلوگیری به عمل آورد. 
شرکت ها و بنگاه های تجاری به دلیل بروز تغییرات اقتصادی، سازمانی و محیط قانونی نیازمند 
اثر  در  دالر  میلیاردها  ساله  همه  می باشند.  تجاری  مدیریت  مناسب  سیستم  یک  پیاده سازی 
تقلب و فساد از بین می رود که منجر به ناکارآمدی، عدم اتمام پروژه ها، چالش های مالی، عدم 
و  فسادها  انواع  بروز  واقع،  در  بشردوستانه می شود.  فجایع  موارد شدید  در  و  سازمانی  موفقیت 
سوءاستفاده های درون و برون سازمانی بیانگر آن است که برای کارآمدی سیستم مدیریت تجاری 

نیازمند توجه به ابزارهای مناسب در قالب حسابرسی یا کنترل داخلی خواهیم بود. 
بنابراین فقدان حسابرسی داخلی غالباً ناشی از فقدان مقررات قانونی به ویژه در بخش خصوصی 
فعالیت  ماهیت  بر  آن  اثرگذاری  و  مناسب  مقررات  و  قوانین  به عبارت دیگر عدم وجود  می باشد. 
سازمانی، اندازه ی سازمان، گستره ی عملیات، عدم تمایل مدیریت به کنترل بیش تر و غیره همگام 
با افزایش رسوایی های مالی در قرن 21 و نیز کشف فسادهای اقتصادی منجر به توجه پژوهشگران 
و نهادهای حرفه ای مانند انجمن بازرسان رسمی تقلب آمریکا )ACFE( به این حوزه شده است. 
افزایش حجم تقلب در سال های اخیر، نه تنها باعث توجه گسترده به حسابرسی داخلی شده، بلکه 
اهمیت نظام راهبری شرکتی را علی الخصوص در حوزه ی قانون گذاری افزایش داده است. غالباً، 
تقلب به دلیل کنترل های نادرست حاکمیت شرکتی ضعیف که روند سازمان را تضعیف می کند، 
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باید رویه های کنترل داخلی خوبی  رخ خواهد داد. سازمان ها برای محدود کردن ریسک تقلب 
داشته باشند و نقش حسابرسی داخلی ارزیابی این کنترل ها خواهد بود. 

٢-اهمیتومبانیپژوهش
٢-1-ضرورتواهمیتپژوهش

آسیب پذیری سازمان ها در برابر تقلب منجر به تمرکز فزاینده آن ها بر نقش حسابرسی داخلی 
انجام  به  توجه  نیازمند  شرکت ها  مدیران  هیئت  از این رو  است.  شده  تقلب  خطر  به  توجه  در 
اقدامات گسترده برای پوشش خطر تقلب در حوزه اختیارات حسابرسی داخلی می باشند. از زمان 
آخرین بررسی تقلب در حسابرسی داخلی توسط مؤسسه ی حسابرسی دیلیوت در سال 2010، 
مسئولیت  و  تقلب  ریسک  مدیریت  با  رابطه  در  داخلی  حسابرسی  عملکردهای  نقش  و  وظایف 
دوساالنه ی  نظرسنجی  دومین  نتایج  مطابق  است.  بوده  افزایش  حال  در  مستمر  به طور  بررسی 
تقلب همواره مستلزم  بررسی  و  این مؤسسه ی حسابرسی )2012(، در حوزه پیشگیری، کشف 
استفاده از رویکردهای متفاوت خواهیم بود. صرف نظر از عدم اطمینان اقتصادی در افزایش تمرکز 
سازمان ها بر خطر تقلب، چندان به نظر نمی رسد که چنین عدم اطمینانی به طور کامل منجر به 
شکل گیری ارزیابی های منظم و مستمر نسبت به خطر تقلب شود. فقدان چنین ارزیابی می تواند 
عملکردهای حسابرسی داخلی را در تعیین نحوه ی تمرکز مؤثر منابع نسبتاً محدود بر حوزه هایی 
که دارای باالترین خطر تقلب می باشند، دشوار سازد. ازاین رو وجود واحد حسابرسی داخلی در 
سازمان ها که دارای توانایی الزم برای اطمینان بخشی به مدیران نسبت به برقراری کنترل های 
داخلی ضد تقلب بوده و دارای پتانسیل الزم برای کشف بررسی تقلب باشد؛ یکی از مهم ترین 
الزامات توسعه کسب وکارهای امروزی خواهد بود. بنابراین روند رو به رشد فشارها و تقاضاها بر 
عملکرد بازدارندگی تقلب حسابرسی داخلی در سال های اخیر منجر به الزام توجه کسب وکارها 
تغییرات مداوم در محیط کسب وکارها و  تأثیرات  به حوزه هایی نظیر بررسی  نیز پژوهشگران  و 
پیچیدگی جمع آوری داده ها بر نقش حسابرسی داخلی در کشف و پیشگیری از تقلب شده است. 

٢-٢-نوآوریپژوهش
در  عملکرد  بهترین  دیدگاه  از  داخلی  نقش حسابرسی  قبلی  پژوهش های  در  این که  علی رغم 
ارزیابی عملکرد و تشخیص غیر اثربخش بودن فعالیت عملکرد سازمانی در خصوص بازدارندگی 
تقلب چندان مورد توجه واقع نشده است ولی با این وجود حسابرسی داخلی به منظور بررسی 
اثربخشی بودن کنترل ها داخلی و حوزه عملکردی شرکت بر ارائه ی خدمات اطمینان بخشی و 
خدمات مشاوره مدیریتی متمرکز بوده و ابزاری برای پشتیبانی اندازه گیری و مدیریت اثربخش تر 
عدم قطعیت ها می باشد )کیسیل، کوک، 2006(. ازاین رو مطالعه ی حاضر با هدف توسعه بهترین 
بازدارندگی تقلب واحد حسابرسی، مبتنی بر سه حوزه ی اساسی 1( تعیین مؤلفه های  عملکرد 
اصلی در حوزه ی شناسایی و اولویت بندی خطرات تقلب، 2( نحوه ی افزایش پوشش خطر تقلب 
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در محدوده ی مورد بررسی ها بر مبنای طرح حسابرسی، 3( نحوه ی انجام ارزیابی نسبت به کفایت 
فرآیند بررسی خطر تقلب سازمان ارائه شده است.

٢-3-مبانینظری
طی چند دهه ی اخیر تقلبات کشف شده در گزارش های مالی شرکت ها، بازار سرمایه ی کشورهای 
مختلف را دستخوش نوسانات شدید نموده است )داداشی، کردمنجیری، برادران، 1397(. تقلب 
دارای اثر منفی بر کل اقتصاد بوده و با ایجاد خسارت های گسترده مالی، تضعیف ثبات اجتماعی و 
تهدید ساختارهای دموکراتیک منجر به از دست رفتن اعتماد به سیستم اقتصادی و به خطر انداختن 
نهادهای اقتصادی و اجتماعی )فساد و به خطر انداختن مؤسسات اقتصادی و اجتماعی( خواهد شد 
)نیکولسو، 2007(. نکته ی نو این که سرمایه گذاران هم حساسیت بیش تری به مسئله ی خطرات تقلب 
پیدا کرده اند، چراکه زیان های ناشی از تقلب به طور قابل توجهی موجب زیان های مستقیم مالی ناشی 
از تقلب می گردد. این زیان ها موجب تصویر ناخوشایند عمومی از شرکت شده و در شهرت آن تأثیر 
می گذارد. بدین طریق اعتماد سرمایه گذاران به رهبری سازمان و روش مدیریتی آن از دست می رود 

و این حقیقتی است که در کاهش ارزش سازمان تأثیر می گذارد )داداشی و همکاران، 1397(. 
اصلی در سیستم کنترل  عنوان هدف  به  را  تقلب  از  پیشگیری  اخیر، شرکت ها،  وقت  تا چند 
داخلی سازمان خود نمی دانستند. اقدامات پیشگیری از تقلب به عنوان بخش ضمنی در اهداف کلی، 
انطباق، کنترل های داخلی در نظر گرفته شده، بنابراین در قالب یک برنامه ی ساختاری، با اهداف 
واضح و آشکار در مورد پیشگیری و کشف تقلب تعریف نمی گردید )پتراسکو و همکاران، 2013(. 
عالوه بر این درگذشته سهامداران، هیئت مدیره و مدیریت تمایل داشتند که با پرونده های تقلب 
مقابله کنند. زیرا ناهنجاری های صرف ناشی از عملکرد نادرست کنترل های داخلی است که به ندرت 
اتفاق می افتد. درنتیجه چندین مورد تقلب مشهور که در ابتدای قرن 21 در برخی از معتبرترین 
شرکت های چندملیتی کشف شد، به تغییرات اساسی در دیدگاه مربوط به پیشگیری از تقلب منجر 
گردید. امروزه تقلب یکی از مهم ترین خطراتی است که یک سازمان در معرض آن قرار گرفته که 
ارتباط بسیار نزدیکی با ریسک های بازار، اعتبار، قضایی یا شهرت دارد )مونت آنو و همکاران، 2010(. 
همچنین واقعیت این است که سرمایه گذاران نسبت به مشکل ریسک تقلب حساس تر شده اند. زیرا 
ریسک های ناشی از تقلب می تواند دارای تبعات منفی بوده و به طورجدی بر اعتبار یک سازمان 
تأثیر بگذارد. با این روش سرمایه گذاران بیش ترین اعتماد خود را به رهبری سازمان و نحوه مدیریت 
آن از دست می دهند. چنین، واقعیت بدیهی افت ارزش شرکت را به دنبال خواهد داشت. به عنوان 
یک واکنش به این وضعیت، سرمایه گذاران توسعه ی سازوکارهای ضد تقلب را نسبت به اقدامات 
پیشگیری از تقلب و کشف به موقع آن، مورد تمرکز قرار خواهند داد )مونت آنو و همکاران، 2010(. 
با توجه به موارد باال، ذکر این نکته حائز اهمیت است که خطر تقلب می تواند جنبه های متعددی 
داشته باشد. به هنگام صحبت درباره ی خطر تقلب می توان موارد زیر را مورد توجه قرار داد: تقلب 
از  نامناسب  نگهداری  منافع،  تضاد  منابع،  از  غیرمجاز  استفاده ی  کارکنان،  بین  تبانی  مدیریت، 
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پرونده ها یا داده های محرمانه )پتراسکو و همکاران، 2013(. به طور خالصه، فرصت انجام تقلب 
در همه جا وجود دارد. چگونگی برخورد سازمان ها با خطر تقلب ممکن است تحت تأثیر صالحیت 
قانونی و ارزیابی ریسک و تمایل خود سازمان باشد. غالباً، تقلب می تواند به دادخواست، اخراج و 
بازیابی دارایی منجر شود. بنابراین به منظور کاهش ریسک نادرست بودن شواهد و کاهش اقدامات 

حقوقی آتی نیازمند انجام پژوهش می باشیم. 
بر اساس استاندارد بین المللی حسابرسی 240 »تقلب و اشتباه« فدارسیون بین المللی حسابداری 
شده اند.  مشخص  تقلب  ریسک  ارزیابی  زمینه ی  در  زیر  اهداف   ،1999 سال  مصوب   )IFAC(
با توجه به بررسی شاخص های احتمالی تقلب و اشتباه در اجرای حسابرسی  در مرحله ی اول، 
گزارش های مالی، باید قوانین و توصیه هایی در مورد مسئولیت حسابرس وضع شود. ثانیاً، هنگام 
برنامه ریزی و اجرای مراحل حسابرسی، و ارزیابی نتایج به دست آمده و حذف گزارش های حاوی 
آن ها، حسابرس باید ریسک مربوط به سوء برداشت های مهم ممکن در گزارش های مالی را که 
در اثر تقلب یا اشتباه رخ داده است، در نظر بگیرد. بنابراین متقلبان همچنین می توانند یک اقدام 
نادرست  مالی  به گزارش گری  را که منجر  ثالث  یا اشخاص  غیرعمد مدیریت سازمان، کارکنان 
می شود، مورد توجه قرار دهند. مطابق استانداردهای بین المللی انجمن حسابرسان داخلی آمریکا 
)IIA(، پیاده سازی حرفه ای حسابرس داخلی مستلزم دانش کافی برای ارزیابی ریسک تقلب و 

 .)A2 .2120 شیوه مدیریت آن توسط سازمان می باشد )استاندارد
در بیش تر موارد برای حسابرسی دو نقش عمده و اساسی متصور است. یکی نقش بازدارندگی و 
دیگری نقش پاالیش و زدودن انحرافات و به عبارتی اعتباربخشی به اطالعات. حسابرسان داخلی 
باید دارای دانش و تجربه کافی برای شناسایی تقلب احتمالی، مطلع از موارد مربوط به خطر تقلب 
و آگاه از مسئولیت افراد سازمان و قادر به اتخاذ تدابیر جهت حذف یا کاهش احتمال وقوع تقلب 
باشند. از طرف دیگر، بحث چرخش حسابرسان در مجامع دانشگاهی، اعضای حرفه ی حسابداری، 
حسابرسان و عموم مردم جایگاه خود را بیش از پیش پیدا کرده است. ابتدا تنها حسابداران و 
دانشگاهیان درباره این موضوع به بحث و گفتگو می پرداختند، اما پس از کشف تقلب های عمده 
افتاد، ضرورت  اتفاق  اخیر  انرون و ورلدکام در سال های  مانند  و رسوایی های مالی شرکت هایی 
چرخش حسابرسان و مؤسسات حسابرسی مورد توجه بسیاری از دولت ها و نهادهای دیگر مانند 
کمسیون اتحادیه ی اروپا، انجمن حسابداران رسمی آمریکا و کمسیون بورس اوراق بهادار آمریکا 

قرار گرفت )داداشی و همکاران، 1397(. 
رویه ها  تطبیق  امکان  اما  نمی باشد  تقلب  از  پیشگیری کامل  به  قادر  واحد حسابرسی داخلی 
و روش های کاری جهت افزایش شانس شناسایی و تفسیر صحیح عالئم تقلب را دارا می باشد. 
همچنین باید دارای سطح برتر دانش تئوریک و تجربه ی عملی جهت انجام موفقیت آمیز نقش 
خود باشد. آن ها باید قادر به شناخت طرح ها و سناریوهای محتمل تقلب مشخص در حوزه ی کاری 
سازمان بوده و توانایی شناخت عالئم طرح احتمالی تقلب را داشته باشند. برای به کارگیری موارد 
فوق  نیاز قابل توجه به سرمایه گذاری در تخصصی سازی حسابرسی داخلی با تأمین مالی رشته های 
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تحصیلی در حوزه های مشخص است. سایر سازمان ها با متخصصان خارج از سازمان برای هدایت 
فعالیت حسابرسی ارتباط برقرار می کنند و بدین طریق خدمات تخصصی پیشرفت های را با قیمت 

نسبتاً مناسب دریافت می کنند )پتراسکو، اتینو، 2013(. 
حسابرسی، چه مستقل و چه داخلی، در هر سازمان به لحاظ نظارتی که دارد و اشتباهاتی که 
کشف و گزارش می کند نقش بازدارندگی دارد و باعث می شود که هیچ کس نتواند در موقعیتی قرار 
گیرد که مرتکب تقلب و اشتباه شده و آن را پنهان کند. در فرآیند گزارش گری مالی، حسابرس 
داخلی از جهت اعتباردهی به درون سازمان باعث می شود که چنانچه اشتباهات و تحریف هایی در 
گزارش های مالی صورت گرفته، آن ها را کشف و گزارش کند. در عین همسویی هدف حسابرسی 
داخلی و مستقل، می توان وجوه تمایز را نیز برشمرد. نخست این که حسابرس مستقل یک ضرورت 
قانونی است و مدیریت سازمان آن را به وجود نمی آورد ولی حسابرسی داخلی ارزیابی مستقلی 

است که توسط مدیران سازمان به وجود می آید. 
یکی از مهم ترین وظایفی که حاکمیت شرکتی می تواند بر عهده گیرد، اطمینان دهی نسبت به 
کیفیت فرآیند گزارش گری مالی است. بحث حاکمیت شرکتی مورد توجه این تحقیق ها قرارگرفته 
و از این گذشته، مطالعات علمی نشان داده است که میان حاکمیت شرکتی ضعیف و کیفیت نازل 
گزارش گری مالی، تحریف سود، وجود تقلب در صورت های مالی و ضعف کنترل های داخلی رابطه 

وجود دارد )زارعی و عبدی، 1389(. 
واحد حسابرسی داخلی با نظر باالترین مقام مسئول و با رعایت اخالق حرفه ای زمینه فساد را تا 
حدی زیاد کاهش می دهد. حسابرسی داخلی بازدارنده زیر پا گذاشتن کنترل های داخلی و مانعی 
مؤثر برای تقلب مدیر است. مسئولیت های مربوط به پیشگیری از تقلب در داخل سازمان بین هیئت 
اجرایی کمیته ی حسابرسی و حسابرس داخلی تقسیم می شود. در فعالیت های ذکرشده حسابرسان 
داخلی باید دارای دانش کافی برای شناسایی تقلب احتمالی، آگاهی از موارد مربوط به خطر تقلب، 
امکان بازرسی های بعدی یک مورد پرونده، آگاه از مسئولیت افراد سازمان و قادر به اتخاذ تدابیر 
جهت حذف یا کاهش احتمال وقوع تقلب باشند. در عمل و در اغلب موارد وقتی که حسابرس بر 
روی موردی به عنوان احتمال تقلب و خطا انگشت می گذارد بنگاه مسئول سعی در کشف حقیقت 
در  درگیر  افراد  با حذف  مسئله  کردن صورت  پاک  در  سعی  دسترس  در  ابزاری  با  و  نمی نماید 
تقلب احتمالی یا سرپوش گذاشتن ضرر با جایگزینی از منابع داخلی می نماید )به ندرت طرف های 
اعتبارشان در  بدین منظور است که نمی خواهند  اقدامات  این  مقصر شناسایی می شوند( و همه 
بازار تیره شود. وجه تمایز بارزی بین حسابرسان داخلی و متخصصان بازرسی تقلب به دلیل نقش 
و مسئولیت های آن ها و همچنین نوع آموزش و تخصصشان وجود دارد )داداشی زاده و همکاران، 
1397(. نقش حسابرسان داخلی همچنین متکی به آموزش های حرفه ای و  مهارت های عملی دارد. 
در عمل نقش حسابرس داخلی شامل مجموعه ی مختلفی از مسئولیت ها است: حمایت از مدیریت 
در  و خطرات شهرت  تقلب  ارزیابی  تسهیل  قابل حسابرسی،  تقلب  مکانیزم های ضد  استقرار  در 
رده ی یک سازمان و رویه های تجاری آن، ارزیابی ارتباطات بین خطرات تقلب و حسابرسی داخلی، 
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حسابرسی تقلب، حمایت از متخصصین بازرسی تقلب، حمایت از تالش ها برای اصالح کم کاری ها و 
گزارش مسائل مربوط به مکانیزم های ضد تقلب ارزیابی خطر تقلب و شهرت و یا موارد مشکوک و 

پرونده های تقلب به کمیته ی حسابرسی می باشد )پتراسکو، اتینو، 2014(. 
اگرچه وجود یک سیستم کنترل داخلی وحسابداری مؤثر احتمال گزارش های مالی نادرست را 
به دلیل تقلب و خطا کاهش می دهد اما همیشه این خطر وجود دارد که سیستم کنترل داخلی 
قادر به پیشگیری و یا کشف گزارشات مربوط نباشد. بعالوه هر سیستم کنترل داخلی و حسابداری 
به دلیل توافق پنهانی بین کارکنان و یا تخلف صورت گرفته توسط مدیریت در برابر تخلف کارایی 
خود را از دست می دهد. مدیران در رده های مشخص می توانند برای چشم پوشی از کنترلی که 
باعث پیشگیری از خطا می شود فشار وارد نمایند مثاًل به وسیله ی عالئم و نشانه های داده شده 
یا  ارائه ی غلط اسناد حسابداری  توسط زیردستانشان در مورد دست کاری اطالعات حسابداری، 

مخفی نمودن اطالعات مربوط به عملیات اقتصادی )پتراسکو، اتینو، 2013(. 

1-پیشینهیپژوهش
تقلب به روش های مختلفی قابل تعریف است. انجمن حسابرسان داخلی آمریکا )2019( تقلب 
را به عنوان »هر عمل غیرقانونی که با فریب، پنهان کاری یا نقض اعتماد مشخص می شود« تعریف 
می کند. عالوه بر این، آن ها بیان می کنند که تقلب برای انواع خاصی از سازمان ها منحصربه فرد 
نبوده و بیان می دارند که هر سازمانی به طور بالقوه می تواند در معرض تقلب قرار گیرد. انجمن 
این  به  و  پرداخته  تقلب  بالقوه  تأثیر  نمودن  برجسته  به   )2021( آمریکا  تقلب  رسمی  بازرسان 
موضوع اشاره می کند که تقلب عالوه بر شهرت یک شرکت قادر به اثرگذاری بر خروجی ها و نتایج 
نهایی آن نیز خواهد بود. در واقع خطر تقلب از زمان شیوع بیماری همه گیر کرونا افزایش یافته 
و انتظار می رود که با ادامه روند این بیماری خطر تقلب و پیچیدگی آن در آینده شدیدتر گردد 
)کاروپوف، 2021(. اخیراً فدراسیون بین المللی حسابداران )آیفک، 2020( ، دستورالعملی برای 
حمایت از حسابداران حرفه ای در رسیدگی به این خطرات تقلب و سایر فعالیت های غیرقانونی در 
طول همه گیری منتشر کرده است که بر پیچیدگی مقابله با تقلب در شرایط کنونی تأکید می کند. 
تمامی این گزارش ها و بیانیه های اخیر بر شیوع و اهمیت فزاینده تقلب تأکید نموده می کنند و 
این سؤال را مطرح می کنند که آیا مسئولیت روشنی در شرکت ها وجود دارد تا بتوانند به طور مؤثر 

و کارآمد تقلب را مدیریت کنند؟
انجمن بازرسان رسمی تقلب )2010( بر اساس چندین مورد فعالیت متقلبانه، سه دسته اصلی 
مالی و طرح های  دارایی، طرح های فساد  این ها سوءاستفاده های  است.  را شناسایی کرده  تقلب 
از  دسته  آن  شامل  دارایی  از  سوءاستفاده  دیدگاه،  این  طبق  است.  مالی  صورت های  در  تقلب 
طرح هایی است که در آن متقلب، مرتکب سرقت شده یا از منابع سازمان سوءاستفاده می نماید. 
طرح های فساد اداری شامل استفاده کارکنان از اثرگذاری خود در معامالت تجاری با هدف فشار 
بر کارفرما به منظور کسب منافع برای خود یا دیگری می باشد. استفاده کارمندان از تأثیر خود 
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در معامالت تجاری به گونه ای است که وظیفه خود را در برابر کارفرما به منظور به دست آوردن 
منافع برای خود یا شخص دیگری نقض می کنند. 

طرح های متقلبانه در صورت های مالی مبتنی بر اشتباه عمدی یا حذف اطالعات در گزارش های 
مالی سازمان است. برای اهداف استاندارد بین المللی حسابرسی )2009( ، اگرچه تقلب یک مفهوم 
گسترده حقوقی است، دو نوع اشتباه عمدی مربوط به حسابرسی می باشد. سوءاستفاده های ناشی 

از گزارش گری تقلب مالی و از سوءاستفاده از دارایی ها است. 
روش های دیگری نیز برای طبقه بندی تقلب وجود دارد. جانز )2009( به بیان تفکیک تقلب 
درون و برون سازمان می پردازد، یعنی طبقه بندی تقلب بر اساس این که عامل تقلب در درون 

شرکت بوده یا در بیرون از آن قرارداشته باشد. 
از آنجا که قصد در ارتکاب تقلب ضروری است و »تنها مرزهایی که آن را تعریف می کنند، مرزهایی 
است که موجب محدودیت دانشی انسان می شوند« )سینگلتون و همکاران، 2006(. بدیهی است 
که انسان عامل اساسی در شکل گیری تقلب می باشد. نخستین فردی که به بررسی دالیل بروز تقلب 

پرداخت، جرم شناس آمریکایی دونالد کرزی در سال 1950 بود )کاسم و هایگزون، 2012(. 
مبتنی بر نتایج پژوهشی وی، مدل »مثلث تقلب« طراحی گردید. فرصت، انگیزه و عقالنیت 
عناصری که معموالً در تقلب حضور دارند. استاندارد بین المللی حسابرسی 240 این سه عنصر را 
موردپذیرش قرار داده و بیان می دارد که تقلب، اعم از تقلب در گزارش های مالی یا سوءاستفاده 
از دارایی ها مستلزم ایجاد انگیزه یا فشار برای ارتکاب تقلب، فرصت درک شده برای انجام این کار 

و توجیه منطقی می باشد )استاندارد بین المللی حسابرسی، 2009(. 
رضایی و رایلی )2010( بیان می دارند که تقلب در صورت های مالی به دالیل مختلفی اتفاق 
می افتد، به ویژه زمانی که انگیزه با فرصت ترکیب می شود. فرد باانگیزه )قادر توجیه منطقی رفتار 

خود بوده( و بنابراین راهی برای ارتکاب تقلب پیدا می نماید. 
به منظور بهبود پیشگیری و تشخیص تقلب، وولف و هرمانسون )2004( عالوه بر عناصر مثلث 
تقلب، که باعث ایجاد »الماس تقلب« می شود، توانایی فرد را به عنوان عنصر چهارم نیز مطرح 
می کنند. پژوهشگران این مدل بر این باورند که قبل از این که تقلب صورت بگیرد، شخص مناسب 
با توانایی های مناسب در موقعیت مناسب نیز الزم است. تقلب دارای تأثیرات منفی مالی، شهرت، 
روان شناختی و اجتماعی بر سازمان ها می باشد )انجمن حسابرسان داخلی آمریکا، 2009(. تقلب 
و  زلفی  وارد می نماید )سیتارمن و همکاران، 2004(.  تجارت  دنیای  به  را  ضررهای گسترده ای 
نامناسب خطر تقلب را عدم مدیریت تعارض در  ارزیابی  از دالیل مهم  یزدانیان )1400(، یکی 
رابطه با تعارض و عملکرد حسابرس دانسته و بیان می دارند ازآنجاکه ارزشیابی ریسک تقلب تحت 
تعارض  مدیریت  روش های  انتخاب  با  آن ها  ازاین رو  است.  حسابرسان  شده  درک  تعارض  تأثیر 

می توانند تعارض فی مابین را کنترل نموده و در ارزشیابی ریسک تقلب به کارگیرند. 
با توجه به این که بسیاری از طرح های تقلب کشف نشده باقی مانده اند، یا ممکن است ماه ها و 
حتی سال ها زمان برای کشف آن ها نیاز باشد؛ و با توجه به آنکه غالباً گزارشی از تقلب در دسترس 
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نیست، محاسبه ی خسارات ناشی از تقلب بسیار دشوار است. از سویی دیگر، یکی از بحث ها در 
این حوزه، شکست حسابرسی در تقلب شرکت ها است که با توجه به تحقیقات قبلی و تئوری 
نمایندگی معامالت با اشخاص وابسته و تنوع محصول، باعث پیچیدگی در حسابرسی های مالی 
و  می دهد  کاهش  را  اطالعات  شفافیت  اطالعات شرکت ها،  پیچیدگی  افزایش  می شود.  مستقل 
بنابراین عدم تقارن اطالعات بین مدیران و حسابرسان را افزایش می دهد و موجب افزایش ریسک 
حسابرسی می شود )حجازی، صداقت پرست، همتی، 1399( طبق گزارش انجمن بازرسان ویژه 
تقلب )2014( به طور متوسط ضرر ساالنه ناشی تقلب برای سازمان های معمولی 5% می باشد. 
پژوهش های تجربی کمی در زمینه ی تقلبات مالی و سوءاستفاده از دارایی ها وجود دارد. بخش 

عمده ای از این پژوهش ها توسط سازمان های حرفه ای انجام شده است:
1. گزارش گری تقلب مالی )COSO، 1987-1997(: ارائه ی تجزیه و تحلیلی جامع در خصوص 
گزارش گری مالی متقلبانه در 200 شرکت سهامی عام ایاالت متحده در بازه ی زمانی 11 ساله. 
با  مقایسه  در  در شرکت های کوچک  مالی  تقلب  میزان  که  است  آن  بیانگر  پژوهش  این  نتایج 
شرکت های بزرگ، نسبتاً زیاد می باشد. بیسلی و همکاران )1999( بیان می دارند که تکنیک های 
معمول تقلب در صورت های مالی منجر به کاهش درآمدها، تغییر قابل توجه در مالکیت، خروج از 

بورس و تضعیف جایگاه هیئت مدیره و کمیته ی حسابرسی شرکت ها خواهد شد، 
2. گزارش گری تقلب مالی )COSO، 1998-2000( : ارائه ی تجزیه و تحلیلی جامع در خصوص 
گزارش گری مالی متقلبانه در 347 شرکت سهامی عام ایاالت متحده در بازه ی زمانی 3 ساله. برخی از 
نتایج اصلی این پژوهش عبارتند از: شرکت هایی که در آن ها تقلب مالی رخ داده است دارای متوسط 
ایاالت متحده  بهادار  اوراق  از 100 میلیون دالر بوده اند. کمیسیون بورس  دارایی و درآمدی کم تر 
)SEC( بیان می دارد که در 89% از تقلبات مالی، متداول ترین تکنیک کاله برداری شامل شناسایی 
نامناسب دارایی و درآمد یا هزینه ها می باشد، بین ویژگی های هیئت مدیره شرکت هایی که درگیر تقلب 
مالی بوده و سایر شرکت ها تفاوت نسبتاً اندکی وجود داشته و نیز در 26% از شرکت هایی که در آن ها 

تقلبات مالی رخ داده است اقدام به تغییر گزارش حسابرسی نموده اند )بیسلی و همکاران، 2010(. 
بازرسان رسمی تقلب به طور دوره ای روش ها، هزینه ها و کنشگران  انجمن  از سال 1996   .3
تقلب در سازمان را مورد بررسی قرار داده و نتایج را در گزارش بین المللی تقلب و سوءاستفاده ها 
انتشار داده اند. یکی از مهم ترین گزارش های آن ها مربوط به بزرگ ترین پرونده تقلب در ژانویه 
2012 است که در سال 2014 انتشار یافت. بر اساس نتایج این گزارش، سوءاستفاده از دارایی 
در  تقلب  درحالی که  بوده،  موارد(  از   %85( سازمانی  تقلب  نوع  کم هزینه ترین  البته  و  رایج ترین 
صورت های مالی فقط 9% موارد را شامل می شود. اما این موارد بیش ترین تأثیر مالی را داشتند. 
طبق این گزارش، مدت متوسط برای کلیه مقوالت تقلب سازمانی 18 ماه می باشد. این مطالعه 
همچنین تأکید می نماید که میزان متوسط تقلب با افزایش سن افزایش می یابد، درحالی که توزیع 
سنی متقلبان با مدل منحنی نرمال متناسب است. این مطالعه همچنین حاکی از آن است که 
بزرگ ترین گروه کنشگران تقلب بین یک تا پنج سال قبل از ارتکاب جنایات در اهداف خود به 
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تقلب صورت گرفته  اقتدار، میزان  باال رفتن سطح  با  این مطالعه،  بر اساس  کار گرفته شده اند. 
توسط مردان در مقایسه با زنان افزایش یافته و منجر به گسترش زیان های ناشی از تقلب می شود. 
به عبارت دیگر بین افزایش سطح اقتدار و تأثیر آن بر سطوح تقلب مالی رابطه ی مثبت معناداری 

وجود دارد )انجمن بازرسان رسمی تقلب آمریکا، 2010(. 
4. مطابق تحلیل مؤسسه ی حسابرسی کی. پی. ام. جی. در خصوص 596 شرکتی که در آن ها 
تقلب رخ داده است در بین سال های 2013-2011: سوءاستفاده از دارایی رایج ترین نوع تقلب بوده و 
تقلب در تهیه و گزارش حقوق و دستمزد نیز غالباً مورداستفاده واقع می گردد. بر اساس این گزارش، 
متقلبان معموالً در سنین 36 تا 45 سال می باشند که عموماً علیه سازمان خود عمل نموده و بیش تر 
در یک حوزه اجرایی، مالی، عملیاتی، فروش یا بازاریابی فعالیت می نمایند. این گزارش بیان می دارد 
که متقلبان و سوءاستفاده کنندگان در پست مدیریت ارشد شرکت با حداقل 6 سال سابقه می باشند. 
همچنین نتایج مطالعه نشان می دهد که به دلیل گسترش روزافزون فناوری ارتباطات و اطالعات، نوع 

تقلب پیوسته در حال تغییر خواهد بود )مؤسسه ی حسابرسی کی. پی. ام. جی، 2013(. 
اقتصادی  جرائم  بررسی  خصوص  در   )2014( سی.  دبیلو.  پی.  مؤسسه ی  جهانی  گزارش   .5
گزارش شده  سازمانی  جرائم  بزرگ ترین  از  یکی  همواره  مالی  تقلب  شرکت:   5000 از  بیش  در 
را  مالی  تقلب  بیان داشتند که  بررسی  از 22% شرکت ها تحت  می باشد. در سال 2014، بیش 
تجربه نموده اند. بر اساس نتایج این پژوهش، سوءاستفاده از دارایی متداول ترین جرم اقتصادی 
است که تقریباً در 69 درصد از شرکت ها صورت پذیرفته است. همچنین مطابق این گزارش، 56 
درصد از عوامل اصلی شکل گیری تقلب درون سازمانی و 40 درصد آن برون سازمان بوده و اکثریت 
مرتکبین تقلب افرادی میان سال، دارای تحصیالت دانشگاهی، با سمت مدیریت و حداقل 6 سال 

سابقه کاری یا بیش تر می باشند )پی. دبیلو. سی، 2014(. 
بدیهی است که فعالیت های متقلبانه مسئله ای گسترده است که شرکت ها در سراسر جهان با 
آن روبه رو هستند. در مقابله با تقلب، ایجاد سیستم های کنترل داخلی قدرتمند ضروری است؛ 
زیرا کنترل های داخلی ناکافی فرصتی برای تقلب را ایجاد می نماید. اگرچه مدیریت وظیفه ایجاد 
یک سیستم کنترل داخلی مؤثر را دارد اما همواره »موقعیت منحصر به فردی برای ارتکاب تقلب 
وجود دارد، زیرا مبتنی بر آن امکان کاهش کنترل ها، نادیده گرفتن سوابق دست کاری اسناد و 
مدارک حسابداری، و تبانی برای اعمال فشار بر کارکنان وجود دارد« )مرکز کیفیت حسابرسی، 
2010(. بنابراین تعیین نقش ها و مسئولیت های مدیریت و سایر ذی نفعان اصلی گزارش گری مالی 

در پیشگیری و تشخیص رفتار تقلب در شرکت ها ضروری است )کالموت، 2018(. 

4-روششناسیپژوهش
این مطالعه مبتنی بر رویکرد تحلیل کیفی اقدام به بررسی و نظام بندی پیشینه ی پژوهشی در 
زمینه ی نقش بازدارندگی تقلب کنترل های داخلی و واحد حسابرسی داخلی و نیز قوانین حاکم 
بر آن در سطح ملی و بین المللی پرداخته، و از سویی دیگر بر اساس رویکردی ترکیبی در راستای 
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بررسی ویژگی های حسابرسی داخلی و ارائه ی راه حل های کاربردی برای کاهش محدودیت های 
نقش بازدارندگی تقلب حسابرسی داخلی، گام بر خواهد داشت. 

5-جرائماقتصادی
بروز فساد مالی و تقلب به عنوان یک جرم کیفری، و مخاطره و تهدیدی برای حیات اقتصادی 
کنشگران  منافع  بر  مخاطرات  این  شد.  خواهند  عمومی  اعتماد  سلب  به  منجر  و  بوده  سازمان 
تعریف  می گردد.  مؤسسات  و  سازمان ها  مالی  بخش  تضعیف  به  منجر  و  تأثیرگذارده  اقتصادی 
بیانگر »سوءاستفاده  آمریکا )2006(  تقلب  ویژه  بازرسان  انجمن  اقتصادی مطابق گزارش  فساد 
به سازمان است.«  از دارایی های متعلق  یا سوءاستفاده  برای کسب منفعت شخصی  از موقعیت 
عمدی،  تقلب  می شوند:  درک  صورت  این  به  معموالً  سوءاستفاده ها  شامل  اقتصادی  فساد  این 
دست کاری داده ها، سوءاستفاده منابع به نفع یا ضرر یک شرکت. طبق استاندارد حسابرسی 240 
حقوقی  یا  حقیقی  یک شخص  توسط  که  است  عمدی  اقدام  یک  اقتصادی  فساد   ،)IAS240(
مانند مدیریت، کارکنان، اشخاص ثالث و غیره با هدف ایجاد بی نظمی در صورت های مالی صورت 

می پذیرد. این اقدامات عمدی شامل: 
1. تصرف ملک

2. دست کاری، جعل یا تغییر داده ها و اسناد 
3. حذف اثرات معامالت و سوابق حسابداری 

4. استفاده نادرست از رویه های حسابداری
5. ثبت معامالت مشکوک

فهرست تفضیلی از تخلفات اقتصادی در سطح کالن )اقتصاد ملی و بین المللی( مانند پیوست 
توصیه های شورای مشورتی اروپا )شماره ی R/81/128(، جرائم اقتصادی را در سطح خرد شامل 
و  مالیاتی  تخلفات  در شرکت ها شامل:  به عنوان مثال  مقیاس خرد،  در  اقتصادی  می کند. جرائم 
پاترسون  آر.  می باشد.  رایانه ای  جرائم  و  حسابداری  سوابق  و  ترازنامه  جعل  کارمندان،  بیمه ای 
)2002( فساد اقتصادی را به منزله ی تصرف مستقیم و غیرمستقیم اموال مبتنی بر فریبکاری، 
جعل و سرقت تعریف می نماید. وی معتقد است که فساد در حوزه حسابداری، عملی عمدی با 
هدف فریب و سردرگمی استفاده کنندگان صورت های مالی بوده، و در این راستا تقلب به معنی 
گمراهی سرمایه گذاران و اعتباردهندگان باانگیزه کسب منفعت شخصی خواهد بود. یک ویژگی 
مشترک تمامی جرائم اقتصادی، جنبه ی مجرمانه بودن آن به دلیل تحمیل مخاطرات گسترده 
مسئولیت پذیری  بیانگر  جزایی،  قوانین  وجود  واقع  در  می باشد.  اقتصادی  مناسب  بر کسب وکار 
واقع  اقدام  مورد  غالباً  اقتصادی که  انواع جرائم  و مقررات است.  قوانین  قبال نقض  اشخاص در 

می شوند عبارتند از: 
1. جرائم پول شویی

2. نقض اعتماد ذی نفعان 
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3. زیان به شرکت
4. جرائم سایبری و الکترونیکی 

5. جرائم در بازار سرمایه
6. جرائم مالیاتی، اعتباری، بیمه ای و تقلب 

7. تخلفات مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم
8. تخلفات بانکی

9. رقابت ناعادالنه 
انواع جرائم اقتصادی با دید کلی در جدول 1 نشان داده شده است. در سال ها اخیر، حجم کشف 
جرائم به ویژه فساد اقتصادی کاهش یافته است. به طور کلی، فسادهای اقتصادی در 3 حوزه ی 
اقتصادی دشوار  مقیاس جرائم  تعیین  که  داشت  توجه  بایستی  زیر طبقه بندی می شوند.  اصلی 

است، زیرا این جرائم به سختی قابل تشخیص و کشف می باشند. 
و  مستقیم  مالیاتی  اخاذی  جعلی،  فاکتور  ساختگی،  حساب  )صورت  کیفری  مالی  امور   .1

غیرمستقیم، مالیات بر ارزش افزوده و ...(
2. ایجاد مخاطره در منافع کارآفرینان )تقلب اقتصادی، پول شویی، نقض اعتماد( 

3. جرائم مالی )فساد در بازار سرمایه و تقلب(

جدول)1(انواعجرائماقتصادی
توصیفجرم اقتصادی

سوء مدیریت، سوءاستفاده از 
اعتماد

سوءاستفاده از اختیارات یا عدم انجام تعهدات مدیران، 
اقدامات به ضرر شرکت

اقدام به ضرر اعتباردهندگان: برای خنثی کردن یا محدود اختالس اموال یک سازمان
کردن رضایت طلبکاران

تجارت دارایی هایی که در اثر جرم و جنایت به دست آمده اندپول شویی

ایجاد گزارش مالی کاذب
ایجاد یا دستیابی به اسناد کاذب و غیرقابل اعتماد و ارسال 

آن ها به منظور تقلب، انتشار اطالعات تقلبی در مورد وضعیت 
شرکت توسط مدیران سازمان

به دست آوردن مزایای مادی یا شخصی برای فساد
تصمیم گیری های مربوط به مدیریت

ایجاد مستمر موانع در مناقصه هاتقلب در مناقصه
نگهداری نامناسب سوابق یا عدم 

وجود سوابق
نگه داشتن سوابق نامناسب یا متناقض با واقعیت، و عدم 

مستندسازی کسب وکار
)منبع: کالموت، 2018(
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6-مقیاسجهانیجرائماقتصادی
میزان خسارات ناشی از جرائم اقتصادی به مراتب باالتر از جرائم جنایی و قاچاق مواد مخدر 
بین المللی  از آن ها جنبه ی درون سازمانی داشته، ولی بیش تر آن ها در حوزه ی  می باشد. برخی 
در  منفعت  بیش ترین  کسب  سبب  به  تقلب  مانند  اقتصادی  جرائم  واقع  در  یافته اند.  گسترش 
مقایسه با سایر جرائم از توجه بیش تری برخوردار است. یکی از مهم ترین موارد تقلب شامل انجام 
اخاذی در حوزه ی مالیاتی و واردات کاالی نامرغوب مبتنی بر یک زنجیره ی تأمین فاسد است. 
بایستی توجه داشت که فعالیت های تشخیص همواره با چالش های عمده ای همراه بوده و تالش 
برای مجرمانه بودن این قبیل فعالیت ها تقریباً غیرممکن است. به عنوان مثال، جرائم یقه سفیدها، 
در اغلب موارد مورد کشف واقع نشده و صرفاً دارای اثرات زمینه ای هستند. این قبیل جرائم دارای 
یک ویژگی مشترک بارز هستند، یعنی: مرتکبین آن دارای سطح باالی حرفه ای و جایگاه مناسب 

اجتماعی می باشند. غالباً، این جرائم بر دو گونه می باشند:
1. تقلب شغلی

2. تقلب سازمانی 
 اثرات چنین جرائمی برای جامعه می تواند بسیار شدید باشد، زیرا آن ها غالباً دارای گستره ی 
توسط  داده ها  می تواند شامل دست کاری  زمینه  این  در  متعدد  مثال هایی  می باشند.  بین المللی 

مدیران ارشد سازمانی به ویژه در شرکت های بورسی اروپایی مبتنی بر اثرات زیر باشد:
1. انجام فعالیت های اقتصادی بر مبنای آن )تأمین مالی از طریق اعتبارات و وام ها(

2. دسترسی آسان تر به منابع اضافی از طریق اتحادیه ی اروپا یا برنامه ی دولت
3. ساختارهای سازمانی پراکنده

4. استفاده از جرائم اقتصادی به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف 
5. عدم کنترل کارمندان کلیدی
6. توجه مالی اندک به کارکنان 

7. پیچیده تر شدن فعالیت ها و کاهش تخصص گرایی 
8. ارزیابی مشاغل با کارآیی آن )خالص( بدون تجزیه و تحلیل درآمد و هزینه 

9. انتساب نامناسب مسئولیت ها وعدم احساس کنترل
مدیران  و  سهامداران  آگاهی  عدم  باعث  فعالیت ها  داخلی  کنترل  و  کافی  نظارت  عدم  غالباً، 
پرونده  مورد  بررسی 1553  با  یاگرفرس  پیتر  و  کلینارد  مارشال  کارکنان خواهد شد.  از جرائم 
سازمانی  ارشد  مدیران  شرکت ها  درصد   60 از  بیش  در  که  رسیدند  نتیجه  این  به  جرم،  وقوع 
)یقه سفیدها(، مرتکب جرم شدند. ضمناً، گزارش انجمن بازرسان ویژه ی تقلب )2014( بیانگر آن 
است که بخش عمده ای از جرائم سازمانی شامل تقلب و سوءاستفاده های مالی می باشد. در این 
گزارش آمده است که میانگین هزینه ی این جرائم حدود 4 درصد از ارزش کل درآمد سازمان 
را شامل می شود. در سال های اخیر رایج ترین نوع تخلف اقتصادی مربوط به کسب وکار اقتصادی 
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)تایل،  است  مالیاتی  فرار  و  فاکتورهای جعلی، کسب وکار صوری  ارائه ی  شامل  عمدتاً  که  است 
2014(. گسترش این گونه جرائم در کشورهای اروپایی بیانگر نگرانی کمیسیون اروپا در زمینه ی 

کاهش شکاف مالیات بر ارزش افزوده می باشد )گزارش اتحادیه ی اروپا، 2012(. 
اقتصاد غیررسمی تقریباً در هر کشوری وجود داشته و این مهم پیش بینی را با مخاطره روبه رو 
می سازد. پژوهشگران اروپایی بیان می دارند که حجم جرائم اقتصادی در اتحادیه ی اروپا تا سال 
2013 برابر با 2. 15 میلیارد یورو )اشنایدر و کرنی، 2013( بوده است. البته اندازه این پدیده بسته 
به هر کشور و میزان توسعه آن متفاوت می باشد. به عبارت دیگر می توان گفت که جرائم اقتصادی 
در کشورهای اروپای غربی مانند آلمان، فرانسه در حدود 13 درصد، اتریش و سوئیس در حدود 
8 درصد و کشورهای اروپای مرکزی و شرقی لیتوانی، استونی، بلغارستان در حدود 30 درصد 
از تولید ناخالص ملی را شامل می شود )اشنایدر و کرنی، 2011(. مقایسه این جرائم وسیع بوده 
و نیازمند انجام اقدامات کاربردی برای محدود کردن آن است. حال سؤال این که آیا حسابرسان 
بازرسان ویژه تقلب )2018( نشان  انجمن  داخلی تعداد این جرائم را کاهش می دهند. گزارش 
می دهد که بیش ترین سوءاستفاده ها یا تقلب ها عبارتند از فساد، تأمین مالی از طریق تقلب، جعل 
صورت های مالی، و غیره. در بسیاری از موارد، جرائم تقلب در بیش از یک روش صورت پذیرفته و 

مصادیق آن مانند کاله برداری و سوءاستفاده از اموال در جدول )3( نشان داده شده است. 

جدول)٢(تقلب،رشوهوفساددربرخیازکشورهایآسیایی،آفریقاییواروپایی

جمهوری اسپانیافساد مالی
آفریقای نیجریههندروسیهچک

جنوبی
رشوه خواری / اعمال فاسد به طور گسترده رخ 

78%72%80%60%61%69%میدهد، 

ارائه هدایا برای کسب وکار )توجیهی برای 
10%31%52%9%16%34%کمک به بقا در کسب وکار(، 

پرداخت نقدی برای به دست آوردن مشاغل 
15%21%27%16%6%16%)توجیهی برای کمک به بقا در کسب وکار(، 

شرکت ها اغلب عملکرد مالی را بهتر ازآنچه 
45%47%59%41%29%56%هست گزارش می دهند، 

)2015 ، )EY( منبع: مؤسسه ی حسابرسی ارنست اند یانگ(

درواقع طبق گزارش انجمن بازرسان رسمی تقلب آمریکا )2018(، بزرگ ترین ریسک )تهدید( جرائم 
اقتصادی شامل تقلب در پرداخت )21%(، جعل اسناد )20%(، رشوه )15%(، سرقت پول )%11( 
بوده که )53%( آن توسط کارکنان، )21%( توسط مشتریان و )14%( اشخاص ثالث و مابقی توسط 
تأمین کنندگان، رقبا یا صاحب کاران کشف خواهد شد. این اعداد بیانگر آن است که حجم جعل اسناد، 
رشوه و سرقت در سال های اخیر افزایش و در مقابل فساد و تقلب در پرداخت، اندکی کاهش یافته است. 
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گزارش موسسه ی پی دبیلوسی )2016( نشان می دهد که بیش از 36% از اشخاصی که دو سال قبل در 
لهستان مورد بررسی قرار گرفته اند، اقدام به ارتکاب جرائم اقتصادی نموده اند. 

جدول)3(فراوانیارتکاببیشازیکجرم
درصدمشخصات

57سوءاستفاده از دارایی )صرفاً( 
9صرفاً فساد )صرفاً(

23سوءاستفاده از دارایی و فساد
3سوءاستفاده از دارایی و تقلب در صورت های مالی )صرفاً( 

1تقلب صورت های مالی )صرفاً(
4فساد اداری، سوءاستفاده از دارایی و تقلب در صورت های مالی

1فساد و تقلب صورت های مالی
1سوءاستفاده از دارایی )صرفاً( 

)2018 ،)ACFE( منبع: انجمن بازرسان رسمی تقلب آمریکا(

جدول)4(بیشترینجرائماقتصادیدراروپایغربی)درصد(
سال٢018سال٢016تقلب
4036فساد

25.517غیر نقدی
19.128صورت حساب

18.213بازپرداخت هزینه
17.315تقلب صورت های مالی

9.117پول دستی
8.25حقوق و دستمزد

)2018 ،)ACFE( منبع: انجمن بازرسان رسمی تقلب آمریکا(

7-چشماندازحسابرسیداخلی
حسابرسی داخلی یک فعالیت مستقل، اطمینان بخش عینی و مشاوره ای است که برای افزودن 
ارزش و بهبود عملکرد سازمان طراحی شده است. نقش آن شامل شناسایی، جلوگیری و نظارت 
باید در نظر بگیرید که ریسک تقلب در هر  بر ریسک های تقلب و رسیدگی به آن ها می باشد. 
کسب وکاری وجود داشته و با حسابرسی کنترل های حوزه ی مربوط، ارزیابی پتانسیل بروز تقلب 
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ارزیابی ریسک، و  از طریق   ،)A2 .2120 با ریسک تقلب )استاندارد و نحوه ی برخورد سازمان 
برنامه ریزی حسابرسی پاسخ مناسب را می دهد. مسئولیت مستقیم حسابرسی داخلی جلوگیری 
از وقوع تقلب در کسب وکارها نبوده، بلکه این وظیفه ی مدیریت است که در خط اول دفاع به 
پیشگیری از آن بپردازد. حسابرسی داخلی باید از تخصص خود برای تجزیه و تحلیل مجموعه ی 
داده ها استفاده نموده و بر اساس روندها و الگوهای موجود به بیان تقلب و سوء استفاده های مالی 
بپردازد. در صورت عدم وجود تجربه در تیم حسابرسی داخلی، سازمان باید استخدام یا جذب 
منابع انسانی با دانش و تخصص کافی را مدنظر قرار دهد. سازمان باید یک برنامه ی پاسخگویی 
ضد تقلب مناسب داشته باشد که به تشریح رویه های کلیدی و روش های بررسی بپردازد. این طرح 
باید نقش حسابرسی داخلی را در صورت وجود احتمال خطر تقلب و عدم موفقیت کنترل های 
داخلی روشن نماید. از لحاظ عملیاتی، حسابرسی داخلی باید دانش کافی در مورد تقلب داشته 

باشد:
1. پرچم قرمز: با استفاده از پرچم های قرمز مناطقی را که در آن ها احتمال وقوع تقلب بیش تر 

می رود، مشخص می شود
تقلب، طرح ها و سناریوهای  ارتکاب  تقلب، تکنیک های مورداستفاده در  2. درک ویژگی های 

مختلف تقلب 
3. ارزیابی شاخص های تقلب و تصمیم گیری در خصوص ضرورت اقدامات بعدی 

4. ارزیابی اثربخشی کنترل ها برای جلوگیری و کشف تقلب
در صورت جمع آوری شواهد الکترونیکی، حسابرسی داخلی باید اطمینان حاصل کند که آیا 
الزامات قانونی الزم حاصل خواهد شد؟ در سازمان های که تقلب رخ داده است،  دسترسی ها و 
شناسایی  به  نیز  و  خورده  شکست  کنترل ها  این  چگونه  که  کند  درک  باید  داخلی  حسابرسی 
فرصت های بهبود بپردازند. باید احتمال اشتباهات بیش تر، تقلب یا عدم تعهد در سازمان را در 
از  ارزیابی نمود. بسیاری  با مزایای احتمالی مجدداً  نظر گرفت و هزینه ی اطمینان را در رابطه 
عوامل )ازجمله منابع موجود( بر نحوه ی پاسخگویی سازمان ها به تقلب تأثیر می گذارند. برخی 
سازمان ها شامل سازوکارهای آگاهی از تقلب )فعال( و واکنش )واکنش پذیر( در فعالیت حسابرسی 
نمایند. مدیریت  بررسی  تقلب  از حسابرسان داخلی ممکن است در مورد  برخی  و  بوده  داخلی 
ریسک تقلب، چیزی است که هر سازمان با آن روبه رو است. حاکمیت شرکتی و مدیریت اجرایی 
می توانند به روشن شدن نقش حسابرسان داخلی در مدیریت ریسک کاله برداری کمک نماید. 
بنابراین سازمان ها برای توجه به نقش حسابرسی داخلی بایستی به پنج سؤال اساسی پاسخ دهند: 
1. آیا سازمان، برنامه ی پاسخگویی به تقلب را دارد به نحوی که خط مشی های کلیدی و روش های 

بررسی را تشریح نماید؟
2. چه کسی بررسی مربوط به تقلب را در سازمان انجام می دهد؟

3. آیا حسابرسی داخلی وظیفه ی شناسایی ریسک تقلب را در مناطق مختلف سازمانی داشته، 
و آیا در این مناطق کنترل حسابرسی دارد؟



 |       |26

پژوهشهایحسابرسیحرفهای
سالدوم |شمارهپنجم|زمستان1400

4. به هنگام بروز تقلب، آیا حسابرسی داخلی به بررسی نحوه شکست کنترل ها و چگونگی بهبود 
آن ها می پردازد؟

آیا حسابرسی داخلی وظیفه ی بررسی تقلب را دارد، و اگر چنین است، آیا این از مهارت الزم 
برای انجام چنین بررسی هایی برخوردار هستند؟

7-حسابرسیوکنترلداخلی
»فعالیت مستقل  به عنوان  داخلی  آمریکا، حسابرسی  داخلی  انجمن حسابرسان  گزارش  طبق 
به منظور  و  سازمان  در  ارزش افزوده  ایجاد  هدف  با  مشاوره  و  اطمینان بخشی  اهداف  با  عینی  و 
بهبود  و  ارزیابی  برای  روش شناختی  نیز  و  سیستماتیک  رویکرد  بر  مبتنی  اهداف  به  دستیابی 
اثربخشی ریسک فرآیندهای مدیریتی، کنترلی و ریسک می باشد.« بنابراین بایستی نتیجه گرفت 
که حسابرسی داخلی به معنای فعالیت عینی و مستقل مبتنی بر پیشگیری و مشاوره، اطمینان 
حسابرسی  بود.  خواهد  فرآیندهای  بررسی  و  بحران  مدیریت  بر  متمرکز  سیستماتیک،  بخشی، 
داخلی از طریق سازوکارهای مؤثر کنترلی، ارزیابی اثربخش و کارا، و بهبود مستمر، و شناسایی 
نقاط ضعف و قوت در حوزه مدیریت کسب وکار به برنامه طراحی شده کمک می نماید. در واقع، 
هدف از حسابرسی داخلی عبارت است از ساده سازی فرآیندها، به منظور نظارت بر میزان دستیابی 
تعیین وجود  برای  منابع  از  و مستقل  و حمایت سیستماتیک  آن،  اجرای  اهداف؛ مسئولیت  به 
اثربخشی راه حل ها و  بررسی  نیز  انجام شده و  برنامه ریزی  با  نتایج  انطباق  فعالیت های کنترلی، 
تحقق اهداف می باشد. بخش C )4( 125 از مفاد عمومی مقررات شماره 2013/1303 اتحادیه ی 
اروپا به بیان اثربخشی اقدامات حسابرسی داخلی و فعالیت های متناسب با شناسایی انواع ریسک 
در  حسابرسی  مؤسسات  نقش  به  مقررات  این   59 بخش  در  آن،  بر  عالوه  می پردازد.  تقلب ها 
مورد سیستم های مدیریتی و کنترلی، گزارش های ساالنه و بیانه های کمیسیون اتحادیه ی اروپا 
مقررات  می پردازد.  تقلب«  با  متناسب  اقدامات  و  تقلب  ریسک  اثربخش  »ارزیابی  راستای  در 
دیگر شامل استاندارد IAASB240 »مسئولیت حسابرس مستقل در مقابل تقلب«، استاندارد 
مالی  صورت های  حسابرسی  هنگام  به  تقلب  مقابل  در  مستقل  حسابرس  »تعهدات   ISSI240
متناسب با استاندارد« ISA240 و نیز راهنمایی بیش تر برای حسابرسی بخش دولتی. بر اساس 
استانداردهای ذکر شده در باال، هدف حسابرسی داخلی بررسی کارایی و اثربخشی سیستم های 
مدیریت و کنترلی و نیز پیشگیری و اصالح اشتباهات و تقلب می باشد. کنترل صحت عملکردها 
ضروری بوده و پیاده سازی حسابرسی داخلی منجر به ایجاد »ارزش افزوده« برای سازمان خواهد 
شد، زیرا حسابرسی داخلی اقدام به شناسایی ریسک ها شده و پایداری شرکت را موجب خواهد 

شد. وظایف اصلی حسابرسی داخلی )صرف نظر از نوع شرکت( عبارت است از:
1. کنترل منظم قانونی، کارایی و مناسب بودن فعالیت ها

2. بررسی صحت تحقق فعالیت ها و اهداف موردنظر
3. بررسی اطالعات عملیاتی و مالی
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4. نظارت بر عناصر کنترل ها داخلی و سازمان 
5. گزارش به مدیریت

6. بازرسی از سیستم حسابداری 
مستقل  آزمون  و  ارزیابی  شناسایی،  شامل  مدرن  داخلی  حسابرسی  یک  ویژگی  مهم ترین 
راه حل ها  و شناسایی  ارزیابی سیستم  برای  داخلی  اول وظایف حسابرسی  می باشد. در درجه ی 

برای کاهش ریسک عبارت است از:
1. بررسی بی طرفانهی فعالیت های واقعی و بااهمیت 

2. تهیه ی مدارک معتبر و کافی برای ارزیابی نتایج
3. هدایت منابع به مهم ترین مناطق سازمان

4. اطالع رسانی به مدیریت در مورد نحوه ی انجام حسابرسی داخلی مستمر 
5. همکاری با مدیریت و کارکنان برای اطمینان از عملکرد مناسب کنترل های داخلی

مطابق دیدگاه انجمن حسابرسان داخلی آمریکا )IIA(، حسابرسی داخلی هنوز یک پدیده ی 
جدید بوده و موضوعی است که برای تغییر منظم آن متناسب با نیازهای ضروری، شرایط و اهداف 
به صورت مستمر بایستی مورد تعریف واقع شود. همه ی استانداردها در معرض تغییر بوده و هنوز 
در  داخلی  رویه های حسابرسی  می باشیم.  دقیق تر حسابرسی  روش های  نیازمند جستجوی  هم 
جدول5 نشان داده شده است. نتایج پژوهشی انجمن حسابرسان داخلی آمریکا )2019(، عناصر 

حسابرسی داخلی در مقابله با تقلب را در پنج طبقه ی کلی تقسیم بندی می نماید:
1. سازمان ها برای محدود کردن خطر تقلب باید رویه های کنترل داخلی خوبی داشته باشند، و 

نقش حسابرسی داخلی ارزیابی این کنترل ها است. 
تا محدودیت و پاسخ  باشد  برنامه ی پیشگیری و تقلب مناسب داشته  باید یک  2. سازمان ها 
داده های  باید شامل  موضوع  این  آورد.  وجود  به  اوضاع  مدیریت  و  تقلب  در شناسایی  را  سریع 

دیجیتال نیز باشد. 
را در نظر گرفته و میزان  تقلب در سازمان  باید چگونگی مدیریت  ارشد حسابرسی  3. مدیر 

مواجهه با خطر تقلب را به طور دوره ای ارزیابی نماید. 
4. ریسک تقلب باید در برنامه ی حسابرسی و هر وظیفه ی حسابرسی گنجانده شود تا کفایت 

کنترل های ضد تقلب را ارزیابی نماید. 
5. حسابرسان داخلی نباید در مورد تقلب تحقیق نمایند، مگر این که تجربه و تخصص خاصی 

برای انجام این کار داشته باشند. 
با سطوح  ارتباط  با ساختار سازمانی در  و متناسب  اجرا شده  تمام سطوح  کنترل داخلی در 
مختلف مدیریت و اهداف شرکتی است. بخش عمده ای از رویدادهای اقتصادی می توانند کنترل 
از قابلیت اجرای  از موارد نیازمند فراکنترل می باشیم. مدیران ممکن است  اما در برخی  شوند، 
انجام شده برخی از دالیل نقاط ضعف  کنترل های داخلی مطمئن نباشند. در بررسی مطالعات 

سیستم کنترل داخلی به صورت زیر مورد توجه واقع شده است:



 |       |28

پژوهشهایحسابرسیحرفهای
سالدوم |شمارهپنجم|زمستان1400

1. نبود کارکنان کنترلی
2. فقدان آموزش منظم کارکنان 

3. نبود ساختار مناسب فناوری اطالعات
4. فقدان دستورالعمل مناسب در مورد خودکنترلی و روش های کنترلی 

5. سیستم کنترل متمرکز بر کنترل پیشگیرانه و پیش دستانه

جدول)5(تغییراتدرحسابرسیداخلی
فرآیند
حسابرسی

حسابرسیمدرنمبتنیبرتجزیه
حسابرسیسنتیوتلیلریسک

حوزه ی 
حسابرسی

کلیه ی سیستم هایی که اهداف تجاری 
را پیاده سازی می کنند.

به عنوان یک قاعده، سیستم های 
مالی و حسابداری؛ انطباق نظارتی 

و فعالیت عملیاتی.

تعیین این که آیا ریسک ها محدود شده اهداف حسابرسی
است یا خیر؟

ارزیابی سیستم کنترل داخلی، 
بهبود کارآیی و بهره وری.

حسابرسی که به عنوان نتیجه ی تحلیل طرح حسابرسی
ریسک انتخاب شده است؟

برنامه های حسابرسی می توانند 
به نتایج حاصل از تحلیل ریسک 

ارائه شوند.

فقط دو مورد وجود دارد: حسابرسی انواع حسابرسی
پروژه ها و حسابرسی مداوم.

تمایز بین حسابرسی مالی، 
حسابرسی عملیاتی، حسابرسی 

رعایت و حسابرسی فناوری 
اطالعات.

مشارکت دیگر 
کارکنان سازمان

مشارکت باال در تمام مراحل با شروع 
برنامه ریزی. حسابرس صاحب ریسک 
است و مسئولیت کنترل را بر عهده 

دارد.

تنها برخی از حسابرسان دارای 
شناخت نسبت به حسابرسی 

بوده و صرفاً بر ارزیابی اولیه برای 
گزارش گری و ارائه ی یافته ها و 

پیشنهادها اکتفا می نمایند.
کارکنان 
حسابرسی

یک حسابرس میتواند هم زمان چندین 
کار را انجام دهد.

حسابرس وظایف حسابرسی را 
یکی پس از دیگری انجام می دهد. 

دوره ی تکمیل 
وظیفه ی 
حسابرسی

پیش بینی دشوار است. کارهای 
غیراستاندارد، غالباً با تغییرات سیستم 

همراه است.

محاسبه ی آسان، زیرا به عنوان یک 
قاعده، حسابرسی معموالً از پیش 

انجام شده است. 
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انجام آزمون ها

هدف از آزمون ها ارزیابی کار 
کنترل های کلیدی است. تجزیه وتحلیل 
ریسک به شما امکان تعیین و ارزیابی 

مهم ترین کنترل ها را می دهد.

هدف از آزمون ها ارزیابی عملکرد 
کنترل است. هدف از این آزمون ها 

یافتن اشتباهات است اما بدون 
توجه به ارتباط آن ها. 

گزارش

حصول اطمینان حسابرسی از این که، 
ریسک ها در سطح قابل قبول قرار دارد. 
با اشاره به این که ریسک ها باید محدود 

باشد.

تأیید این که سیستم کنترل 
داخلی الزامات را برآورده می کند. 

نقاط ضعف موجود در سیستم

حسابرسان

افراد بسیار باانگیزه و دارای تجربه ی 
مدیریتی یا کارشناسی در حوزه ی 
حسابداری و سایر حوزه ها، برای 
حسابرسی ویژه قابل استفاده است.

حسابرسان / حسابداران خبره و 
حسابرسان حرفه ای شاغل پست 

سازمانی. 

انجمن 
حسابرسان 

داخلی
ساختار سلسله مراتبیساختار وظیفه ای

)منبع: سی زروینسکی، 2005(

در واقع کنترل های داخلی برای پیشگیری از اشتباهات، عدم انضباط مالی و تقلب در اقتصاد 
در  مالی  انضباط  عدم  ارزیابی  است.  اهداف  ارائه ی  و  افشا  شناسایی،  شامل  موارد  این  است. 
سازمان ها و بررسی تقلب معموالً مبتنی بر کنترل و رعایت قوانین مالی منظم، کسب وکار شرکت، 
امنیت، گردش منظم اسناد و عملکرد خودکنترلی می باشد. بنابراین تمرکز بر کنترل های داخلی 
اطمینان بخش  شواهدی  کسب  نیازمند  نه تنها  تقلب،  کشف  هنگام  به  بود.  خواهد  صالحیت دار 
به روش حرفه ای بوده، بلکه بایستی اقدامات قانونی را نیز مورد توجه قرار دهیم. کنترل داخلی 
است.  سازمان  مدیریت  سیستم  از  جدای ناپذیری  بخش  بلکه  نبوده،  جداگانه  سیستم   یک 
از  است  عبارت  آن  اهداف  و  پذیرفته  صورت  داخلی  حسابرسی  با  هم راستا  داخلی  کنترل های 

)کوک، 2002(: 
1. حمایت از سازمان در دستیابی اهداف )اثربخشی و کارآیی فعالیت ها، و استفاده کارا از منابع، 

قابلیت اطمینان از گزارش های مالی، رعایت قانون(
2. امکان کسب اطمینان منطقی از تحقق اهداف اقتصادی 

3. حفاظت از دارایی
4. شناسایی عدم انضباط مالی و تقلب 

وظایف اصلی کنترل داخلی نیز شامل موارد زیر است )کوک، 2002( :
1. پیش بینی و پیشگیری )عوارض جانبی و مناسبت ها(

2. شناسایی و کشف )عوارض جانبی و اقدامات اصالحی( 
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3. اصالح مدیریت )دالیل وقایع موردنظر(
وظایف  و  داخلی  کنترل  بین  تفاوت های  توجه  نیازمند  داخلی،  کنترل  وظایف  بررسی  برای 

حسابرسی داخلی مطابق جدول 6 خواهیم بود. 

جدول)6(تفاوتبینحسابرسیداخلیوکنترلداخلی
کنترلداخلیحسابرسیداخلی

در درجه ی اول به عالئم یک پدیده ی منفی پاسخ می دهدتأکید بر علل پدیده های جانبی
اقدامات پیشگیرانه، ریسک های 

توجه صرف به اثرات آتی ریسکاحتمالی را نشان می دهد

دامنه ی محدود مجوز، به خواست طرف سفارش دهنده تا حد زیادی مستقل است
بستگی دارد

با تمرکز بر تشخیص مرتکبین عدم انضباط مالیفعالیت با هدف بهبود کسب وکار
بر اساس آیین نامه داخلی کار می کندبراساس استانداردها کار میکند

)منبع:کندال و استاسیک، 2005(

اولین دستاورد حسابرسی عملکرد مبتنی بر فرآیند کنترلی )کنترل اشتباهات، کاهش تقلب( 
در دهه 1980 میالدی مطرح گردید. در واقع، به نوعی بسطی از حسابرسی مستقل است. در اواخر 
دهه 1980 میالدی و نیز در دهه 1990 میالدی دستاوردهای حسابرسی داخلی گسترش یافت 
و بر مبنای حسابرسی عملیاتی، حسابرسی مبتنی بر ریسک )برآورد ریسک، ایجاد سیستم های 
بنابراین  گردید.  مطرح  فنی  و  اقتصادی  فرآیندهای  به  توجه  هدف  با  به موقع(  هشداردهنده ی 
حسابرسی داخلی با توجه به توسعه وظایف و نقش های خود نیازمند توجه به تمام ویژگی های 
شرکت و کنترل امور مالی و حسابداری آن بوده و مبتنی بر تکمیل آیین نامه های کنترلی )اطمینان 
بخشی کسب وکار اقتصادی، بررسی رعایت قوانین و مقررات، ریسک( بایستی بر اثربخش و مناسب 
بودن دستورالعمل ها تأکید ورزد. حسابرسی داخلی با تمرکز بر وظایف اطمینان بخشی و خدمات 
مشاوره ای اقدام به بررسی نقاط چالش آفرین سیستم مدیریت و توسعه ی راه حل ها مناسب برای 

حذف آن ها خواهد نمود. حسابرسی داخلی، ابزاری برای بهبود امنیت اقتصادی می باشد. 

8-حسابرسیداخلیبهعنوانابزاریبرایبهبودامنیتاقتصادی
اگر حسابرسی داخلی برای بررسی تقلب مورد نیاز باشد، آنگاه حسابرس داخلی باید مهارت 
و تجربه ی الزم را برای انجام بررسی داشته و مسئولیت حرفه ای خود را بدون به خطر انداختن 
تحقیقات و شواهد مرتبط با آن انجام دهد. این بررسی ها، جزء وظایف حسابرسی داخلی نیست. 
بنابراین حسابرسان داخلی باید با در نظر گرفتن میزان کار مورد نیاز برای دستیابی به اهداف 
 )A2  .2120 )استاندارد  مناسب  حرفه ای  مراقبت های  از  آن،  اهمیت  پیچیدگی،  و  مشارکت 
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استفاده نمایند. آن ها باید تصمیم بگیرند که آیا در وضعیت مناسبی برای انجام بررسی ها بوده 
یا این که برای انجام بررسی و تحقیق نیازمند استفاده از مشاوران حقوقی داخلی، منابع انسانی، 
بررسی کنندگان تقلب، حسابرسی دادگاهی دیجیتال یا تخصص های قانونی و بررسی برون سازمان 
خواهند بود. سازمان ها نباید انتظار داشته باشند که مهارت حسابرسی داخلی شامل بررسی مربوط 
به تقلب باشد. در مقابل، حسابرسی داخلی باید با ارائه ی خدمات اطمینان بخشی الزم در مورد 
کنترل های داخلی که برای کشف و جلوگیری از تقلب طراحی شده اند، از اقدامات مدیریت ضد 
تقلب در سازمان پشتیبانی نمایند. در جدول 7 دیدگاه های مختلف در خصوص طبقه بندی وظایف 
حسابرسی  انواع  متداول ترین  است.  شده  واقع  توجه  مورد  داخلی  حسابرسی  مهم  نقش های  و 
داخلی عبارتند از: حسابرسی مالی، حسابرسی عملکرد، حسابرسی سیستم ها، حسابرسی رعایت. 

در جدول 8 هرکدام از انواع حسابرسی و گستره آن مورد تعریف و توجه واقع شده است. 

جدول)7(طبقهبندیحسابرسیداخلیمبتنیبردیدگاهپژوهشگران
طبقهبندیپژوهشگر

حسابرسی جامع، مدیریت محور گرا، مشارکت کننده ی حسابرسی سویر، دیت هوفر، شاینر
برنامه

فایت
بررسی کنترل داخلی، حسابرسی مالی، حسابرسی رعایت، حسابرسی 

عملیاتی، حسابرسی تحقیق، حسابرسی اطالعات، حسابرسی مالی، 
حسابرسی عملیاتی، حسابرسی مدیریت، مشاوره داخلی

حسابرسی مالی، حسابرسی داخلی، حسابرسی مدیریت، حسابرسی لوک
رعایت

)منبع: کندال و استاسیک، 2005(

جدول)8(حوزههایکارکردیانواعحسابرسی
کاربردتعریف

حسابرسی مالی - ارزیابی 
گزارش های مالی مطابق 
استانداردهای حسابرسی 

مالی

• ارزیابی ساختار حسابداری
• بازرسی گزارش های حسابداری 

• بررسی مطالب موجود در گزارش های حسابداری 
• تحلیل و ارزیابی گزارش های مالی

• ارزیابی روش تأمین مالی کسب وکارها 
• بررسی نقدینگی مالی
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حسابرسی عملکرد - ارزیابی 
کارآیی و اثربخشی اقدامات 

بر عملکرد سازمان

• بررسی کارایی کسب وکار 
• بررسی صرفه ی اقتصادی

• ارزیابی اجرای اهداف عملیاتی 
• ارزیابی اجرای اهداف بلندمدت 

حسابرسی سیستم - نظارت 
بر سیستم های موجود در 

سازمان

• ارزیابی سیستم جمع آوری و پرداخت وجه 
• ارزیابی مدیریت بدهی ها و مطالبات

• ارزیابی تولید، لوازم و فروش

حسابرسی رعایت - ارزیابی 
این که آیا اقدامات مطابق 
دستورالعمل ها و قوانین 

هستند

• ارزیابی انطباق موافقت نامه ها با قانون 
• ارزیابی انطباق با مقررات حسابداری 

• ارزیابی کیفیت محصوالت با استانداردهای ملی و بین المللی 
• ارزیابی رعایت تاریخ های گزارش گری

• ارزیابی انطباق با قوانین حاکم بر عملکرد سازمان

حسابرسی عملیاتی- مطابقت 
با اهداف سازمان

• ارزیابی روابط عمومی
• ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی در شرکت 

• ارزیابی محصوالت و فناوری ها
• ارزیابی امنیت سیستم های فناوری اطالعات 

• ارزیابی توسعه منابع انسانی و فرهنگ سازمانی 
)منبع: وینارسکا، 2005(

در واقع حسابرسی بیش از اندازه به حسابرسی مالی متصل است، حال آن که حسابرسی سیستم ها 
و حسابرسی عملیاتی از اهمیت زیادی برخوردار هستند. بایستی توجه داشت که بیش تر جرائم 
اقتصادی و مخاطرات عدم انضباط مالی و سوء مدیریت ها در درون سازمان شکل گرفته و بنابراین 
به طور مستمر نیازمند توجه به نظارت ویژه توسط حسابرسی داخلی می باشیم. شاید بهتر باشد 
از مفاهیم جدید حسابرسی یعنی حسابرسی پروژه یا حسابرسی مستمر استفاده نماییم. از سوی 
دیگر تحول فرآیندهای مدیریتی نیز به عنوان اصول عملکرد کسب وکار دستخوش تغییر بوده و 
اقتصادی بیش تر شرکت ها و توسعه  رقابت  به دلیل  به عبارت دیگر،  نیازمند حسابرسی می باشد. 
یافتن انواع ریسک های کسب وکار عالوه بر تمرکز حسابرسی داخلی بر حوزه ی مالی نیازمند تمرکز 
آن بر دیگر حوزه ها خواهیم بود. از این رو نقش حسابرسی داخلی در فرآیندهای مدیریت ریسک 
رو به افزایش است )شکل 1(. حسابرسی داخلی، برای تأمین خدمات اطمینان بخشی، جلوگیری 
و  شده  واقع  معرفی  مورد  مالی  ریسک های  به ویژه  ریسک  مخاطرات  ارزیابی  تقلب،  و  جرم  از 
مالی(  انضباط  عدم  به  پاسخ  سازوکارهای  )مانند:  تقلب  تشخیص  و  نظارت  روش های  دنبال  به 
می باشد. حسابرسی داخلی همگام با تغییر رویه های مدیریت بایستی توسعه یافته و بر حوزه های 

مشکل آفرین تمرکز نماید. 
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)ERM(نقشحسابرسیداخلیدرمدیریتریسک)شکل)1

نقش هایی که حسابرسی 
داخلی نباید انجام دهد

نگهداشت و توسعه ی 
ERM چارچوب

نقش های اصلی حسابرسی 
داخلی مبتنی بر مدیریت 

)ERM( ریسک

• تنظیم تمایل به ریسک
• پاسخگویی برای مدیریت 

ریسک
• واکنش به ریسک از طرف 

مدیریت
• تصمیم گیری نسبت به 

واکنش به ریسک 
• اطمینان بخشی مدیریت 

نسبت به ریسک 
• پیاده سازی فرآیندهای 

مدیریت ریسک 

• پشتیبانی از استقرار 
ERM

 ERM توسعه ی راهبرد •
برای تأیید گسترده

• گزارشگری تلفیقی مبتنی 
بر ریسک

• تسهیل شناسایی و ارزیابی 
ریسک

• فعالیت های هماهنگ 
 ERM

• هدایت مدیریت در واکنش 
به ریسک

• بازبینی مدیریت 
ریسک های کلیدی

• اطمینان بخشی نسبت به 
فرآیند مدیریت ریسک

• اطمینان بخشی نسبت به 
ارزیابی صحیح ریسک ها

• ارزیابی فرآیندهای 
مدیریت ریسک

• ارزیابی گزارشگری 
ریسک های کلیدی

)منبع:کالموت،٢018(

9-ارزیابیریسکتقلب
مطابق استاندارد حسابرسی 240 »تقلب و اشتباه«، برخی از دستورالعمل ها در مورد ارزیابی 
باید ریسک مربوط  برنامه ریزی حسابرسی، حسابرس  ایجاد شده است. در هنگام  تقلب  ریسک 
به این واقعیت را ارزیابی کند که تقلب و اشتباه، می تواند منجر به ناسازگاری های قابل توجه در 
گزارش های مالی شود و او باید اطالعات مربوط به تقلب یا اشتباهات کشف شده از مدیریت را 
مورد درخواست قرار دهد. عالوه بر هرگونه محدودیت ساختاری سیستم های حسابداری و کنترل 
داخلی و همچنین عدم رعایت الزامات مربوط به کنترل داخلی، شرایط و یا حوادثی وجود دارد 
که ریسک مرتبط با تقلب و اشتباه را افزایش می دهند. چنین شرایطی شامل جنبه های مربوط 
فعالیت  بر  برون سازمانی است که  و  به صداقت و صالحیت مدیریت، شرایط غیرمعمول درون 
اقتصادی، معامالت غیرمعمول یا مشکالت مربوط به اثبات وجود حسابرسی کافی و مناسب تأثیر 
می گذارد. بر اساس ارزیابی ریسک، حسابرس باید برخی از روش های حسابرسی را تدوین کند 
که به طور معقول و منطقی تضمین می نمایند که تخلفات قابل توجه ناشی از تقلب و اشتباه در 
گزارش های مالی به طور کلی کشف خواهد شد. بنابراین حسابرس در حسابرسی خود به دنبال 
اثبات کافی و مناسب نسبت به این موضوع می باشد صورت های مالی قابل اتکا بوده و در صورت 
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احتمال  معموالً  است.  پذیرفته  صورت  آن  به  نسبت  اصالحی  اقدامات  اشتباه،  یا  تقلب  وجود 
است.  همراه  پوششی  اقدامات  با  معموالً  تقلب  زیرا  است.  تقلب  از کشف  بیش تر  اشتباه  کشف 

محدودیت های ذاتی حسابرسی یک موضوع غیرقابل اجتناب است. 
مطابق استاندارد حسابرسی 200 »هدف و اصول کلی حسابرسی گزارش های مالی«، حسابرس 
باید حسابرسی را با نگرش شک گرایی حرفه ای انجام داده و اذعان نماید که واقعیت ها و وقایع 
یا اشتباه وجود دارد. اگرچه وجود یک سیستم  را می توان کشف نموده و احتمال وجود تقلب 
حسابداری کارآمد و کنترل داخلی امکان عدم ارائه ی گزارش های مالی به دلیل تقلب و اشتباه 
است  ممکن  داخلی  کنترل  سیستم  که  دارد  وجود  ریسک  این  همیشه  اما  می دهد،  کاهش  را 
داخلی  کنترل  و  حسابداری  سیستم  هر  عالوه براین،  نشود.  مربوط  سوءتفاهم  کشف  از  مانع 
می تواند در برابر تقلب که به دنبال توافق پنهانی بین کارکنان یا تقلب از طرف مدیریت صورت 
تقلب  ارتکاب  مانع  که  را  کنترلی  می توانند  خاص  سطوح  مدیران  باشد.  ناکارآمد  می گیرد، 
افراد  توسط  که  نشانه هایی  طریق  از  )به عنوان مثال  نمایند  تشدید  شود،  کارکنان  سایر   توسط 
زیرمجموعه خود در مورد دست کاری در حسابداری، جعل اسناد حسابداری یا پنهان کاری ارائه 
بگیرد )مونت آنو و  نظر  را در  زیرا  باید سؤاالت  تقلب، حسابرس  ارزیابی ریسک  شده است(. در 

همکاران، 2010(:
آ. آیا می توان با شیوه ای که از مدیریت و کارمندان دریافت می شود، تقلب کرد؟
ب. کنترل های داخلی چقدر دقیق هستند؟ آیا می توان از آن ها جلوگیری کرد؟

ج. چه کسی در سازمان می تواند انگیزه ارتکاب تقلب را داشته باشد؟
د. آیا تغییرات اساسی در سازمان رخ داده است؟

هـ. آیا سازمان در محدوده و منطقه ی جغرافیایی با افزایش سطح تقلب فعالیت می کند؟
و. آیا مواردی وجود داشته است که اعضای مدیریت و کارمندان به اتهام تقلب مورد بررسی 

قرار گیرند؟
توانایی سازمان برای پیشگیری و کشف تقلب بستگی به ارزیابی درست و کامل خطرات تقلب دارد. 
در عمل، ارزیابی ریسک های تقلب فرآیندی هفت مرحله ای می باشد )مونت آنو و همکاران، 2010(:

1. سازمان دهی نحوه ی ارزیابی ریسک های تقلب
2. تعیین فرآیندها، واحدهای سازمانی و مکان هایی که باید مورد ارزیابی قرار گیرند هم از منظر 

ارزش معامالت و مانده های آن ها و هم مبتنی بر ریسک های خاص شناسایی شده
3. شناسایی طرح ها و سناریوهای تقلب

4. ارزیابی امکانات ارتکاب تقلب
5. ارزیابی میزان اهمیت خطرات تقلب شناسایی شده )ارزیابی خسارات احتمالی( 

مرحله  این  در  آن ها.  پوشش  سطح  و  موجود  تقلب  ضد  داخلی  کنترل های  تعیین   .6
آسیب پذیری های سیستم کنترل داخلی شناسایی می شود

7. تدوین یا اصالح برنامه حسابرسی بر اساس نتایج ارزیابی خطرات تقلب 
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عالوه بر تمام موارد فوق، حسابرس داخلی باید یک عنصر غیرقابل پیش بینی در برنامه های کاری 
خود داشته باشد. نتایج حسابرسی بایستی به ذی نفعان سازمان گزارش شده و مورد سازمان دهی 
در  می رسند  آن  به  حسابرسان  که  نتیجه گیری هایی   .)2007 همکاران،  و  )اوپرین  گیرند  قرار 
می شود.  سازی  و سیستم  می ماند خالصه شده  باقی  عالقه مندان  در دسترس  که  گزارش هایی 
به عنوان مثال در استاندارد حسابرسی 240 »تقلب و اشتباه« به دو روش تشخیص اشتباه عمدی 
و همکاران، 2011(.  )بوگنت  دارایی ها  اختالس  و  متقلبانه  مالی  گزارش گری  است:  اشاره شده 
گزارش گری مالی تقلب حاکی از اشتباهات عمدی یا حذف مبالغ یا اطالعات از وضعیت مالی، 
اقدامات فریبکارانه  باشد:  نوع تقلب می تواند شامل موارد زیر  این  با هدف فریب کاربران است. 
)مانند دست کاری، جعل، یا اصالح داده های حسابداری و توجیه اسناد استفاده شده برای ترسیم 
از  مهم  اطالعات  سایر  و  معامالت  وقایع،  حذف  یا  عمدی  اشتباه  تفسیر  مالی(،  موقعیت های 
وضعیت های مالی، استفاده ی نادرست از خط مشی های حسابداری مربوط به ارزیابی، تشخیص، 
طبقه بندی، ارائه یا توصیف اطالعات. از طرف دیگر، اختالس دارایی به تقلبی اشاره دارد که به 

معنای سرقت دارایی از یک سازمان است. 
صرف نظر از این موضوع، در صورت تقلب در گزارش گری مالی یا اختالس دارایی، تقلب مستلزم 
گاهی  و  است  دشوار  جنبه ها  این  همه ی  است.  ارتکاب  برای  است  فشارهایی  یا  انگیزه  ایجاد 
اثبات تقریباً غیرممکن است. در برنامه ریزی حسابرسی، حسابرسی باید برای تشخیص این که آیا 
اشتباهات مهم نشای از تقلب بوده است یا خیر، مدیر را مورد سؤال قرار دهد. حسابرس نه تنها 
تمایل به ارزیابی انجام شده توسط مدیریت در مورد ریسک تقلب و سیستم موجود در زمینه ی 
پیشگیری و کشف تقلب دارد، بلکه به سیستم حسابداری و کنترل داخلی که برای پیشگیری و 

تشخیص اشتباه نیز ایجاد شده، توجه نشان می دهد )بوگنت و همکاران، 2011(. 
این سؤاالت ممکن است جنبه های زیر را در نظر بگیرد: مکان شعب، بخش های تجاری، انواع 
معامالت، مانده حساب های قابل توجه، نحوه ی مدیریت، فعالیت سازوکارهای حسابرسی داخلی، 
شناسایی تقلب و یا نواقص بااهمیت در سطح سیستم کنترل داخلی، روش مدیریت برای انتقال 
سیاست های  )به عنوان مثال  کارکنان  به  مسئوالنه  اخالقی  رفتار  و  کارها  به  نسبت  خود  دیدگاه 
اخالقی یا آیین رفتار حرفه ای و غیره(. همان طور که قباًل عنوان شد، همه ی این موارد جنبه های 
به همین دلیل است که حسابرسی  حساسی داشته و بنابراین ردیابی آن دشوار است اما دقیقاً 
داخلی در اکثر مأموریت های خود آن ها را مورد توجه قرار می دهد. برای درک روشنی از تقلب، 
شناختن سه عامل مهم مرتبط با ارتکاب تقلب: فرصت، انگیزه و خود توجیهی مهم است. این 
فرصت به طور کلی به دلیل نقص در کنترل های داخلی اتفاق می افتد و محیطی را ایجاد می کند 
که در آن، این جرائم اتفاق افتاده و کشف نخواهند شد. انگیزه غالباً درنتیجه ی محدودیت های 
مالی ناشی از یک سبک زندگی گران قیمت، تفاوت بین حقوق و مسئولیت ها، فشار برای دستیابی 
به اهداف مالی خاص، کسب منافع شخصی گسترده یا طمع ورزی ایجاد می گردد. خود توجیهی 
بیانگر گفتگوی درونی است که فرد خطاکار برای ایجاد انگیزه در اعمال خود استفاده می نماید. 
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مرتکب تقلب این گونه خود را متقاعد می نماید که کارفرما حقوق وی را تملک نموده است.

10-پیشگیریوکشفتقلب
پیاده سازی مناسب و صحیح آیین رفتار حرفه ای بیانگر آن است که یکی از مهم ترین سازوکارهای 
ارتباط با کارکنان معیارهای قابل قبول در فعالیت خود و جلب توجه به تعهدی است که مدیریت 
به منظور احترام به یکپارچگی و انسجام سازمان انجام داده است )یک ساختار سازمانی شفاف، 
تدوین سیاستی در مورد تضاد منافع، وجود یک بخش حسابرسی داخلی(. همچنین یک برنامه 
ارتباطی و آموزشی با دقت برنامه ریزی شده باعث افزایش درک کارکنان از تعهدات خود در مورد 
کنترل های انجام شده در مورد تقلب و تخلفات حرفه ای می شود )به عنوان مثال: بحث های منظم 

درباره ی اخالق حرفه ای یا ایجاد خط محرمانه برای گزارش تقلب(. 
اولیه در مورد تقلب  به شناخت عالئم هشدار دهنده ی  روش دیگر پیشگیری و کشف تقلب 
احتمالی اشاره دارد. مدیریت یک نهاد باید به عالئم هشداردهنده ی مختلفی که ظهور می کند 
توجه نماید: تغییر در رفتار یک کارمند، تغییر در شیوه زندگی شخصی، اختالفات در مورد مرخصی 
گرفته شده و غیره. از این نظر، مدیریت می تواند یک سیستم پشتیبانی محرمانه برای کارکنان 
خود که می تواند شامل مشاوره خانوادگی، مشاوره اعتیاد و کمک یا مشاوره مالی باشد. یک اقدام 
مهم در زمینه پیشگیری و کشف تقلب، ایجاد یک سیستم کنترل داخلی مناسب است که دقیقاً 
با این مسئولیت وظیفه دارد. هدف این است که به اصل عملکردهای جداکننده توجه نماییم. 
هیچ کارکردی نباید به کارمند اجازه دهد کل چرخه ی معامالت را انجام دهد، یعنی کارمند نباید 
اختیار اجرای هر دو بخش جلو و فعالیت های پشتیبان را داشته باشد. بررسی کارکنان در مدارک 
تحصیلی، شایستگی، تحصیالت، مشاغل قبلی، ارزیابی منظم عملکردهای خود، مرخصی گرفته 
شده، دسترسی به منابع عمومی برای مقایسه ی داده های حسابداری با وضعیت فعلی آن ها، به طور 
صحیح در مورد کارمندان و اشخاص ثالث به ویژه در مواردی که از سمت های مقامات در روند 

گزارش گری مالی برخوردار می باشند. 
ابزار تجزیه وتحلیل داده های فعال در رابطه با شاخص های تقلب )مانند: جستجوی اطالعات در 
پایگاه های داده به منظور شناسایی ارتباطات بین افراد مختلف، غربالگری پیشینه کارکنان ازنظر 
محکومیت، حوادث مالی، وام و. . . ( می تواند به تشخیص احتمالی کمک کند. در غیر این صورت، 
تقلب ها و تخلفات حرفه ای که ممکن است از سوی مدیریت همچنان ادامه یابد. عالوه بر این، 
ارزیابی پیچیده از تقلب و ریسک های جرائم حرفه ای می تواند به مدیریت کمک کند تا ریسک های 
منحصربه فردی را که شرکت با آن روبه رو است، بهتر مورد بررسی قرار داده، شکاف ها و نواقص 
موجود در کنترل های خود را مورد شناسایی قرار داده و طرحی را برای شناسایی بهتر منابع و 
رویه های مناسب کنترلی تنظیم نماید. جنبه ی دیگری که می تواند از تقلب جلوگیری نماید، به 

نگرش نسبت به کاله برداران اشاره دارد. 
یک قدم مهم در ایجاد فرهنگ عدم تحمل به سمت تقلب، اقدام مستمر در هنگام کشف یک 
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تخلف اقتصادی است. به این ترتیب، کارکنان می فهمند که پیامدهای درگیری احتمالی در تقلب 
چیست و تشخیص آن به سبب وجود سیستم کنترلی و مدیریت ریسک کارآمد، موضوعی مسلم و 
اجتناب ناپذیر است. چنین نگرشی می تواند منجر به انصراف بیش تر مرتکبین تقلب شود. همچنین 
تقلب،  مرتکبین  و  تمامی مجرمان  با  که  نشان دهیم  کارکنان  به  که  است  اساسی  این موضوع 
صرف نظر از موقعیتی که در شرکت دارند به همان اندازه رفتار خواهد شد. سرانجام، واکنشی که 
یک شرکت هنگام کشف تقلب دارد نیز از اهمیت برخوردار است. زیرا باید به روشی مناسب پس 
از کشف تقلب و جرائم حرفه ای آن را افشاء نماید. از این رو پس از کشف و افشای تقلب، برای 

بهبود شرایط شرکت بایستی اقدامات زیر را لحاظ نماییم:
1. افشاء داوطلبانه نتایج به یک نهاد نظارتی و یا هر مرجع ذی صالح

2. رفع انگیزش های متعهدانه و دالیل شکل گیری تقلب برای کاهش ریسک تقلب 
3. بحث و گفتگو میان مدیران شرکت برای جلوگیری و کشف تقلب

4. اطمینان به کارکنان شرکت نسبت به انجام وظایف مدیران در قبال تقلب 
5. راه اندازی یک سیستم انضباطی برای پاسخگویی مناسب، جلوگیری از تقلب و جرائم حرفه ای 

و اطمینان بخشی به کارکنان نسبت به در اولویت بودن مدیریت ارزیابی ریسک

11-راههایحداقلسازیتقلب
رویه های ضد تقلب بایستی مرتبط با آیین نامه اخالق حرفه ای در هر شرکت بزرگ توسعه یابد. 
در شرکت های بزرگ و متوسط باید رویه های مناسب اتخاذ شود تا خطر سوءاستفاده به حداقل 
برسد. در بسیاری از شرکت ها، کارکنان موظف هستند سوءظن ها و اطالعات مربوط به فعالیت های 
تأمین کنندگان  کارمندان،  یا  ارشد  مدیریت  توسط  شده  انجام  سوءاستفاده های  یا  انگیز  فاسد 
را گزارش دهند. کارکنان ممکن است در صورت وجود در  با سازمان  نهادهای مرتبط  یا سایر 
این چنین شرکت هایی، به صورت مستقیم )یا از طریق یک نماینده خویش و یا هر سازوکاری که 
و  داخلی گزارش دهند. مسئولیت تشخیص  واحد حسابرسی  باشد(  در شرکت پیش بینی شده 
جلوگیری از سوءاستفاده بر عهده مدیریت واحد است و هر یک از اعضای مدیریت باید به هرگونه 

بی نظمی در عملکرد توجه ویژه داشته باشند. 
این تیم مدیریتی است که باید به درستی ریسک ها را کنترل کند، یعنی روند شناسایی؛ ارزیابی 
درواقع،  شرکت.  اهداف  به  منطقی  دستیابی  برای  احتمالی،  موقعیت های  یا  رویدادها  کنترل  و 
یکی از وظایف حسابرسی داخلی ارائه اطالعات به مدیریت نسبت به عملکرد صحیح و اثربخش 
فرآیندها  این  بهبود  برای  را  فرصت هایی  باید  ریسک می باشد. عالوه براین،  مدیریت  فرآیندهای 
به منظور افزایش کار آیی کسب وکار شناسایی کرد. روند تجزیه و تحلیل عملکرد سیستم مدیریت 
ریسک مستلزم آن است که حسابرس موارد زیر را مورد شناسایی قرار دهد: قانون، حسابداری، 
امور مالی، منطق )حقایق مرتبط( ، یافتن پیوندها و تعریف منطقی از هدف جرم و کسب شواهد 

منبع. 
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حسابرس داخلی، همان طور که در انجمن حسابرسان داخلی آمریکا تعریف شده است؛ موظف 
است فرآیندهای مدیریت ریسک را ارزیابی کرده و سپس صحت کنترل مدیریت را بررسی نماید. 
مهم تر  اما  بردارند؛  گام  اشتباهات  ریسک  کاهش  راستای  در  بایستی  داخلی  حسابرسان  ثانیاً، 
باید  کند. حسابرس  را محدود  کارمندان  توسط  انجام شده  تقلب های  که  است  آن  این همه،  از 
این  در  را  مناسب  تغییرات  و سپس  نموده  پیدا  کنترل  و  مدیریت  فرآیندهای  در  نقاط ضعفی 
شامل  داخلی  حسابرسی  شروع  نقطه  شد  پیش گفته  در  که  همان طور  نماید.  اعمال  سیستم ها 

ارزیابی اثربخشی، کارآیی و کفایت سازوکارهای کنترلی می باشد. 
این ارزیابی به شما این امکان را می دهد که آیا سازوکارهای کنترلی به شرکت برای دستیابی 
به بازده، ارزش و موقعیت بازار، و همچنین عملکرد صحیح آن کمک نموده و این که آیا از قابلیت 
مفاد  با  انطباق  در  این موضوع  بدست می دهد.  اطمینان  آن،  و سازگاری  اطمینان گزارش گری 
قوانین و مقررات درون و برون سازمان خواهد بود. حسابرسی داخلی، فقط می تواند نظر خود را 
در مورد کیفیت عملکرد مدیریت ریسک و کنترل مدیریت ارائه دهد. در صورت عدم همکاری 
صحیح همه واحدهای مدیریتی، حسابرسی داخلی اثربخش نخواهد بود. آگاهی مدیریت از لزوم 
ابزاری حمایتی و مشورتی تبدیل می کند. عملکرد سیستم  کنترل و مدیریت ریسک، آن را به 
مناسب و اثربخش برای کنترل تقلب مالی می تواند یک عامل پیشگیرانه و یک سازوکار فعال برای 
جلوگیری و کشف تقلب اقتصادی باشد. توسعه سیستم مناسب مبتنی بر دانش و مهارت های به 
دست آمده، و همچنین تجربه دیگران در مبارزه با جرم و جنایت، به طور مؤثر ریسک های تقلب و 
تقلب اقتصادی را به حداقل می رساند. البته حسابرسی داخلی تنها راه تشخیص تقلب در شرکت ها 

نمی باشد. از کدام روش های ضد سوءاستفاده بیش تر استفاده می شود؟
قوانین  آمریکا )2018(، حدود )80%( سازمان ها  تقلب  ویژه  بازرسان  انجمن  پژوهش  مطابق 
مستقل  حسابرسی های  از  میزان  همان  در  و  نموده  تدوین  را  شرکتی  حاکمیت  )آیین نامه( 
واحدهای  از   )%73( تقریباً  داخلی  حسابرسی  واحدهای  نموده اند.  استفاده  مالی  صورت های 
سازمانی را مورد بررسی قرار داده و )66%( از واحدها توسط مدیریت مورد ارزیابی قرار گرفته اند. 
روش های دیگر اجرا شده در این شرکت ها شامل برنامه های پشتیبانی کارکنان، آموزش کارآزمایی 
در زمینه تقلب در مدیریت، سیاست های ضد تقلب، بخش های ویژه ضد تقلب، نظارت و تحلیل 
داده ها، حسابرسی های خاص و همچنین گردش مالی کارکنان )19%( و پرداخت پاداش مناسب 

برای اطالع رسانی )12%( می باشد. 
این  اندازه گیری  زیرا  است،  دشوار  تقلب  با  مقابله  راه های  در  سرمایه گذاری  کارآیی  ارزیابی 
تقلب ها )اثرات آن ها( بر مبنای رویه های مناسب مدیریت ریسک امکان پذیر نیست. بسیاری از 
پژوهشگران، اقتصاددانان و متخصصان مبارزه با تقلب ادعا که در این شرکت های مستعد تقلب، 
فرصت اضافی برای توجیه تجاری آن ها وجود دارد. الزم است که مجدداً گزارش انجمن بازرسان 
در  زیان؛  و  ضرر  با  تقلب  کنترل  اثربخشی  مقایسه  خصوص  در   )2018( آمریکا  تقلب  رسمی 
سازمان هایی که کنترل را انجام داده اند و مواردی که آن را اجرا نکرده اند، مورد بررسی مجدد قرار 
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گیرد )جدول 9(. از موارد فوق می توان نتیجه گرفت که کنترل تقلب با ضرر و زیان کم تری همراه 
بوده و منجر به کاهش )50%( مخاطرات ناشی از آن می شود. عواملی که در سیستم های مدیریت 
ریسک تقلب به عنوان نقاط ضعف قلمداد می شوند، عبارتند از: عدم کنترل داخلی )30%(، عدم 
بررسی فرآیندهای مدیریت )18%(، عدم صالحیت تیم های کنترلی )کارکنان(، عدم حسابرسی 
تقلب، عدم وجود سازوکارهای گزارش گری، عدم  با  مواجهه  در  کارکنان  آموزش  مستقل، عدم 
به سازمان های  را  تقلب  از واحدهای تجاری موارد  به مدیریت و غیره. متأسفانه بسیاری  عالقه 
آمریکا  تقلب  ویژه  بازرسان  پژوهش  مطابق  موضوع  این  دالیل  نمی دهند.  گزارش  قانون  اجرای 

عبارتند از:
1. عدم تمایل به تبلیغات نامطلوب )%38( 

2. عدم کفایت کنترل های داخلی )%33( 
3. روش بسیار گران و وقت گیر )%24( 

4. تسویه حساب شخصی با متخلف )%21( 
5. فقدان مراحل مدیریت ریسک یا حسابرسی، عدم وجود شواهد )%12( 

6. عدم وجود مجرم )%2( 
7. سایر )%12(

با نگاهی به نتایج این گزارش می توان بیان نمود که شرکت های کوچک )کم تر از 100 کارمند( 
در مقایسه با شرکت های بزرگ، از کنترل کم تری استفاده نموده و بنابراین بیش تر مستعد تقلب 
فساد،  بودجه،  از  سوءاستفاده  از:  عبارتند  واحدها  این  در  سوءاستفاده  بیش ترین  بود.  خواهند 

دست کاری، رشوه. 

جدول)9(انتخابروشهایضدتقلبواثرآنبرکاهشضرروزیان

درصدهرکنترل
یکازموارد

وجودکنترل
)دالر(

عدموجود
کنترل)دالر(

کاهش
درصد

80110.000250.00056آیین نامه اخالق حرفه ای
3780.000165.00052نظارت / تجزیه و تحلیل داده های فعال

3775.0001520.00051حسابرسی ویژه
حسابرسی مستقل کنترل های داخلی 

67100.000200.00050بر گزارش گری  مالی

66100.000200.00050ارزیابی مدیریت
63100.000200.00050خط محرمانه

54100.000190.00047رویه ی ضد تقلب
73108.000200.00046واحد حسابرسی داخلی
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72109.000192.00043گواهینامه ی مدیریت صورت های مالی
53100.000169.00041آموزش تقلب به کارکنان

41100.000162.00038ارزیابی ریسک تقلب
54100.000160.00038برنامه ی پشتیبانی کارکنان

آموزش تقلب برای مدیران/ کارکنان 
52100.000153.00035ارشد اجرایی

41100.000150.00033تیم ویژه ی ضد تقلب و عملکرد آن
80120.000170.00029حسابرسی مستقل صورت های مالی

19100.000130.00023چرخش شغل / تعطیالت اجباری
61120.000150.00020کمیته ی حسابرسی مستقل
12110.000125.00012جایزه برای هشداردهندگان

)2018 ،)ACFE( منبع: انجمن بازرسان رسمی تقلب آمریکا(

1٢-مسئولیتهایپیشگیریازتقلب
شرکت  مدیریت  و  مدیره  هیئت  عهده ی  بر  کاله برداری  کشف  و  پیشگیری  اصلی  مسئولیت 
ارزیابی و  می باشد )هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی، 2009(. هیئت مدیره وظیفه ی 
مدیریت ریسک های تجاری شرکت را دارد، ازجمله ریسک تقلب در گزارش گری مالی و نظارت 
بر رعایت کنترل های داخلی مناسب برای کاهش این خطرات در حد قابل قبول )مرکز کیفیت 
و کشف  پیشگیری  در  ارشد حسابداری  مدیر  نقش  اهمیت  که  است  الزم  حسابرسی، 2010(. 
به  ارشد سازمان،  به عنوان عضو مدیریت  قرار گیرد. زیرا  تأکید  گزارش های  مالی متقلبانه مورد 
تنظیم آیین اخالق حرفه ای کمک نموده و مسئول صورت های مالی می باشد. معموالً مسئولیت 
به  و  داشته  عهده  بر  را  شرکت  مالی  گزارش گری  سیستم  بر  نظارت  و  اجرای  طراحی،  اصلی 
 ،COSO( شناسایی موقعیت های غیرمعمول در شکل گیری گزارش گری مالی متقلبانه می پردازد
1992(. مطابق استاندارد حسابرسی 240، مهم است که مدیریت با توجه به نظام راهبری شرکتی، 
یا  و  فرصت  کاهش  به  منجر  موضوع  این  زیرا  باشد.  داشته  تقلب  از  پیشگیری  بر  تأکید جدی 
از طرف دیگر،  نماید.  تقلب ترغیب  ارتکاب  به عدم  را  افراد  تقلب شده و می تواند  از  پیشگیری 
بر  عالوه  می باشد.  مؤثر  کنترل های  بر  مدیریت  غلبه ی  بیانگر  متقلبانه  مالی  گزارش گری  غالباً 
این، ازآنجاکه بزرگ ترین کاله برداری ها توسط مدیران و مدیریت عالی انجام شده است )انجمن 
بازرسان ویژه تقلب، 2014( ، تعیین نقش ها و مسئولیت های سایر ذی نفعان گزارش گری مالی 
در پیشگیری و کشف تقلب ضروری خواهد بود. پاسخگویی مدیریت به هیئت مدیره بیانگر وجود 
 .)1992 ،COSO( نظام راهبری شرکتی کارا، و نیز راهنمایی و نظارت مبتنی بر آن می باشد
هیئت مدیره مسئولیت مدیریت مؤثر، و پیشگیری و کشف تقلب را بر عهده دارد. وظیفه ی این 
هیئت نظارت بر اقدامات مدیریت برای مدیریت ریسک تقلب )انجمن حسابرسان داخلی آمریکا، 
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2009( و نیز نظارت بر شرکت، مدیریت ریسک و فرآیند گزارش گری مالی می باشد )مرکز کیفیت 
حسابرسی، 2010(. کمیته ی حسابرسی به عنوان مهم ترین عنصر هیئت مدیره بر کار حسابرسان 

داخلی نظارت و اقدام به همکاری با حسابرس مستقل می نماید. 
مطابق استانداردهای حسابرسی انجمن حسابرسان داخلی آمریکا )2013( ، حسابرسان داخلی 
باید دانش کافی برای ارزیابی ریسک تقلب و نحوه ی مدیریت آن توسط سازمان را داشته باشند اما 
انتظار نمی رود که حسابرسان داخلی به عنوان افراد متخصص در زمینه کشف و پژوهش در مورد 
تقلب باشند. نقش حسابرس داخلی در رابطه با مدیریت ریسک تقلب می تواند شامل تحقیقات 
اولیه یا کامل در مورد تقلب مشکوک، تجزیه و تحلیل علت اصلی و توصیه های بهبود کنترل، 
آمریکا،  داخلی  حسابرسان  )انجمن  باشد  اخالق  آموزش  جلسات  ارائه  و  سازمانی  دهی  هشدار 
2009(. مطابق استانداردهای حسابرسی انجمن حسابرسان داخلی آمریکا مدیر ارشد حسابرسی 
باید به صورت دوره ای به مدیریت ارشد و هیئت مدیره در مورد قرار گرفتن در معرض ریسک 
قابل توجه و موضوعات کنترل، ازجمله ریسک تقلب، مسائل مربوط به نظام راهبری شرکتی و 
سایر موارد مورد نیاز یا درخواست مدیریت ارشد و هیئت مدیره گزارش دهد. اهمیت حسابرسی 
داخلی در پیشگیری و کشف تقلب در مطالعه ی جهانی انجمن بازرسان ویژه ی تقلب مشخص شده 
است که بر اساس آن، حسابرسی داخلی برای جلوگیری از ارتکاب تقلب و محدود کردن زیان های 

ناشی از آن بسیار مهم است. 
مطابق این پژوهش، متداول ترین روش برای تشخیص تقلب سازمانی، مبتنی بر بررسی مدیریت 
حسابرسی،  بین المللی  استانداردهای  مطابق  مستقل  حسابرس  می باشد.  داخلی  حسابرسی  و 
وظیفه ی اطمینان معقول و منطقی در خصوص عاری بودن صورت های مالی از تحریفات بااهمیت 
ناشی از تقلب یا اشتباه را دارا می باشد. در هنگام دستیابی به اطمینان مناسب، حسابرس وظیفه ی 
حفظ شک گرایی حرفه ای در تمام حسابرسی را خواهد داشت. زیرا احتمال نادیده گرفتن کنترل ها 
و تشخیص این واقعیت که روش های حسابرسی مؤثر برای تشخیص خطا ممکن است در تشخیص 
کاله برداری مؤثر نباشد، همواره وجود دارد. مطابق استاندارد حسابرسی 240، حسابرس ممکن 
است مشکوک به وقوع تقلب در شرکت بوده و در مواردی آن را کشف نماید اما هیچ الزام قانونی 

برای وجود وظیفه ی حسابرسی مبتنی بر پیشگیری و کشف تقلب وجود ندارد. 
بسیاری  مستقل  )2014( حسابرسان  تقلب  ویژه  بازرسان  انجمن  جهانی  مطالعه ی  اساس  بر 
داشته(  حضور  تقلب  موارد  از   %80 از  بیش  در  )و  داده  قرار  حسابرسی  مورد  را  سازمان ها  از 
ولی کم ترین کنترل را نسبت به کنترل و پیشگیری از تقلب داشته اند، به طوری که آن ها موفق 
از حسابرسی مستقل  استفاده  اگرچه  این،  بر  تقلب شده اند. عالوه  از موارد  تنها %3  به گزارش 
صورت های مالی با کاهش متوسط زیان و مدت زمان اجرای طرح های تقلب همراه است اما این 
کاهش ها از بین کوچک ترین کنترل های ضد تقلب که در این مطالعه مورد تجزیه و تحلیل قرار 

گرفت، کوچک تر بوده اند. 
راهبری  نظام  در  مهمی  نقش  مستقل  حسابرسی های  که  می نماید  نتیجه گیری  مطالعه  این 



 |       |42

پژوهشهایحسابرسیحرفهای
سالدوم |شمارهپنجم|زمستان1400

به عنوان سازوکار اصلی ضد تقلب در  به آن ها  نباید  اما داده ها نشان می دهد که  شرکتی دارند 
سازمان ها اعتماد کرد. مطابق استاندارد حسابرسی 240، توانایی حسابرس در تشخیص تقلب به 
عواملی چون مهارت پذیری مجرم، دفعات و میزان دست کاری، میزان تبانی، اندازه ی نسبی مبالغ 
دست کاری شده و همچنین میزان تجربه ی افراد بستگی دارد. درحالی که حسابرس ممکن است 
بتواند فرصت های بالقوه برای ارتکاب تقلب را شناسایی نماید اما تشخیص و قضاوت نسبت به 
این که تخلف رخ داده ناشی از اشتباه یا تقلب است دشوار است. بااین حال حسابرسان مستقل به 
دلیل دانش تخصصی خویش اغلب در موقعیت خوبی قرار دارند تا دیدگاه های مفیدی را در مورد 
بهترین شیوه های گزارش گری و کنترل های مالی ازجمله کاهش ریسک تقلب ارائه دهند )مرکز 

کیفیت حسابرسی، 2010(. 
بولسکو )2003( در تشریح حسابرسی داخلی بیان می دارد: »بررسی دائمی فعالیت اقتصادی 
یک بنگاه تجاری، فعالیتی مستقل برای ارزیابی از طرف مدیریت واحد اقتصادی شامل بررسی 
انطباق  و  وظایف  ارزیابی  سازمان.  عملیاتی  فعالیت های  دیگر  کلی  به طور  و  حسابداری  مالی، 
اسناد حسابداری  گواهی  یا  تأیید  نتایج،  و  سرمایه ها  دارایی ها،  گزارش ها،  داده های حسابداری، 
مالی«. مسئولیت های پیشگیری از تقلب در یک سازمان بین هیئت مدیره، کمیته ی حسابرسی و 

حسابرسی داخلی تقسیم می شود )مونت آنو و همکاران، 2010(. 
در مرحله ی اول، هیئت مدیره مسئولیت نهایی در مورد اجرای سازوکارهای کشف و جلوگیری 
از تقلب را بر عهده دارد. اعضای هیئت مدیره کسانی هستند که در صورت کشف موارد خاص 
تقلب باید توضیحات ارائه دهند. مطابق استاندارد حسابرسی 240 »تقلب و اشتباه«، هیئت مدیره 
با اعمال و نگهداری سیستم های حسابداری و کنترل داخلی، وظیفه ی جلوگیری و کشف تقلب و 
خطا را بر عهده دارد. این سیستم ها همچنین می توانند احتمال بروز تقلب و خطا را کاهش دهند 

اما نمی توانند آن ها را به طور کامل از بین ببرند. 
ثانیاً، کمیته ی حسابرسی نقش نظارت بر مدیریت خطرات تقلب را دارد و به طورجدی نظارت 
بر اقدامات هیئت مدیره در قبال تقلب انجام می دهد. ثالثاً، حسابرسی داخلی نمایانگر یک خط 
دفاع مؤثر در برابر تقلب است که هم در نظارت بر خطرات، و هم در جلوگیری و کشف تقلب 
نقش دارد. حسابرسی داخلی ابزاری است که در اختیار کمیته ی حسابرسی قرار دارد. تنها کسی 
قادر به ارزیابی مستقل از ریسک های تقلب و اقدامات ضد تقلب است که توسط هیئت مدیره 

انتخاب شده باشد. 
تقلب  عالئم  تا  باشند  داشته  کافی  دانش  باید:  خود  فعلی  فعالیت های  در  داخلی  حسابرسان 
می شود.  شامل  را  تقلب  ریسک  که  باشید  مواردی  مراقب  بایستی  کنند.  شناسایی  را  احتمالی 
احتمال وقوع تقلب )مطابق استاندارد حسابرسی 240( حسابرس هیچ مسئولیتی ندارد و نمی تواند 
می تواند  ساالنه  حسابرسی  انجام  این،  بر  عالوه  باشد.  اشتباه  از  پیشگیری  و  تقلب  پاسخگوی 
به عنوان ابزاری برای کاهش احتمال بروز تقلب و اشتباه باشد. در عمل اغلب اتفاق می افتد که 
وقتی حسابرسی به مواردی از تقلب یا اشتباه احتمالی اشاره می کند، سازمان مسئول وضعیت 
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با اخراج  را افشا ننموده و سعی می کند با استفاده از ابزار خود آن را پاک سازی نماید )معموالً 
افراد مسئول(. برای تقلب احتمالی یا پوشش خسارات ناشی از منابع داخلی، همه این ها به منظور 
موارد  قابل توجهی  تعداد  مطبوعات،  در  اخیر  رسوایی  اعالم  پی  در  است.  آن ها  اعتبار  تضعیف 
اعتراف در مقابل  به  وجود داشته است که مدیران سازمان هایی که دچار تقلب شده اند مجبور 
افکار عمومی شده اند ولی حسابرسان برای حفاظت از موجودیت خود سکوت خواهند نمود. بین 
مورد  در  هم  و  آن ها  مسئولیت های  و  نقش  ازنظر  هم  تقلب،  کارشناسان  و  داخلی  حسابرسان 

آموزش حرفه ای و تخصص آن ها تمایز روشنی وجود دارد. 
نقش حسابرس داخلی البته به آموزشی و توانایی های عملی وی نیز بستگی دارد. در عمل نقش 
حسابرسی داخلی می تواند شامل مجموعه های متنوعی از مسئولیت ها باشد: حمایت از مدیریت 
در ایجاد سازوکارهای هشداردهنده ی تقلب، تسهیل ارزیابی تقلب و ریسک شهرت در سطح یک 
داخلی، حسابرسی  کنترل های  و  تقلب  ریسک های  بین  ارتباط  ارزیابی  آن،  کار  روند  و  سازمان 
تقلب، حمایت از کارشناسان تقلب، حمایت از تالش برای اصالح نواقص و گزارش به کمیته ی 
ارزیابی ریسک های  حسابرسی در خصوص مشکالت مربوط به سازوکارهای ضد تقلب، تقلب و 

اعتباری یا موارد تقلب و سوءظن ها )پتراسکو، ایتنو، 2013(. 
هنوز بازخوردهای قابل توجهی در گزارش های مالی که در اثر تقلب رخ داده است، بدون کشف 
باقی مانده است. حسابرسی داخلی نمی تواند به طور کامل از تقلب جلوگیری کند اما می تواند روش 
و مراحل کار خود را تطبیق دهد تا بتواند شانس شناسایی و تفسیر صحیح عالئم تقلب را افزایش 
دهد )زوکا، 2010(. حسابرسان داخلی برای رسیدن به موفقیت در نقش خود باید از سطح علمی 
باید از طرح ها و سناریوهای  برتر هم از دیدگاه تئوری و تجربه ی عملی برخوردار باشند. آن ها 
خرده فروشی،  بیمه،  )به عنوان مثال  است  سازمان  یک  کاری  حوزه  مختص  که  تقلب  احتمالی 
ارتباطات از راه دور و غیره( آگاهی داشته و بتوانند عالئم یک طرح تقلب احتمالی را تشخیص 
دهند. برای اجرای کلیه ی موارد فوق الذکر نیاز به سرمایه گذاری در تخصص حسابرسان داخلی 
با تأمین اعتبار دوره های آموزش در زمینه های خاص وجود دارد. سازمان های دیگر برای انجام 
وظیفه ی حسابرسی با کارشناسان برون سازمان )براساس قرارداد خدمات( تماس گرفته، تصور 
می نمایند که در این روش از خدمات کارشناسان سطح باالی با قیمت نسبی متوسط دریافت 
برخوردار خواهند شد. در سال ها اخیر تمرکز فعالیت های حسابرسی داخلی بر شناسایی و ارزیابی 
بوده  فرآیندهای کنترلی  بازده  از  تقلب، محافظت  مالی،  انضباط  بررسی عدم  مالی،  ریسک های 
)جدول 10( و به طور کلی، گستره ی آن بر 4 حوزه ی اصلی XBRL ،IFRS، محیط کسب وکار و 

توجه به کیفیت )ISO( شکل یافته است. 
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جدول)10(حوزههایفعالیتحسابرسیداخلی
حوزههایاصلیموردتوجه

حسابرسی
حوزههاییکهکمترموردتوجهحسابرسی

میباشد

اجرای زبان گزارش گیری پیشرفته ی تجارت حسابرسی مبتنی بر عملکرد )عملیاتی( 
 )XBRL(

حسابرسی رعایت )ازجمله حفاظت از 
ارزیابی پاداش مدیریت ارشدحریم خصوصی( 

اجرای استانداردهای بینالمللی گزارش گری مالی تحقیق در مورد تقلب و بینظمی
 )IFRS(

فعالیت های اجتماعی و زیست محیطی )مسئولیت محافظت از کارایی سازه های کنترل
اجتماعی، محیط زیست( 

حسابرسی با کیفیت / ISOریسک مالی
)منبع: کالموت، 2018(

رتبه بندی فعالیت های حسابرسی داخلی نشان دهنده ی وقوع تغییرات گسترده در نقش و وظایف 
و  مدیریتی  فرآیندهای  اطالعاتی،  مالی،  ریسک های  ارزیابی  به  آن  به  توجه  و  داخلی  حسابرسی 
فعالیت های عملیاتی می باشد )جدول 11(. مطابق استانداردهای بین المللی، حسابرسی داخلی برای 
انجام بهینه ی وظایف خویش بایستی مستقل و عینی باشد. در واقع حسابرسی داخلی برای انجام 
ارزیابی بی طرفانه نیازمند شناسایی نقاط مشکل آفرین و تالش برای جلوگیری سوءاستفاده از قدرت 
بوده و هدف از فعالیت های آن )جدای از فرآیندهای کنترلی و رعایت(، ارائه ی خدمات مشاوره ای 
برای افزایش ارزش شرکت و بهبود فعالیت های عملیاتی آن می باشد. حسابرسی داخلی، از یک سو 
با  دیگر  از سوی  و  برداشته  گام  مقررات  و  قوانین  اقتصادی مطابق  منابع  از  راستای حفاظت  در 
انجام خدمات مشاوره ای منجر به ایجاد ارزش در شرکت خواهد شد. در واقع ارزش آفرینی به عنوان 
نتیجه ی بهبود بهره وری و پشتیبانی از فرآیندهای مدیریت ریسک قلمداد می شود )بدنارک، 2015(. 

در جدول 12 عوامل اثربخشی حسابرسی داخلی مورد تعریف و شناسایی قرار گرفته است. 

جدول)11(رتبهبندیفعالیتهایحسابرسیداخلی
درصدنوعیحسابرسیدرصدنوعحسابرسی

5/40آزمون و پشتیبانی از بازسازی پس از یک فاجعه9/88حسابرسی عملیاتی
حسابرسی رعایت با الزام به 

ارائه ی آموزش های مربوط به ریسک / کنترل 1/75انجام فعالیت ها
40/ انطباق کارمندان

35برون سپاری حسابرسی6/71حسابرسی ریسک مالی
32حسابرسی اخالقی2/71بررسی تقلب و بی نظمی
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ارزشیابی کارایی و 
6/26ارزیابی توانایی ادامه کار8/68ریسک های کنترلی

حسابرسی ریسک 
بررسی روابط بین استراتژی و دستاوردها 7/61سیستم های اطالعاتی

3/25)کارت امتیازی متوازن(

8/24بررسی میزان دقت در مورد ادغام، اکتساب و غیره4/61حسابرسی ریسک اطالعاتی
حسابرسی ریسک 

24حسابرسی کیفیت6/56فرآیندهای مدیریتی

6/19حسابرسی محیط زیست و اجتماعی4/55حسابرسی مدیریت فرآیند
4/19توجه به 8/52MSR/MSSFارزیابی امنیت و مطالبات

5/18پاداش حسابرسی52پشتیبانی حسابرسی مستقل
3/5به کارگیری 9/49XBRLحسابرسی مدیریت 

)منبع: الکفاجی، 2010(

جدول)1٢(عناصرکاراییحسابرسیداخلی
مشخصاتشاخص

عمومی یا خصوصیوابستگی به بخش

کیفیت خدمات 
حسابرسی

حسابرسی داخلی که مطابق استانداردهای بین المللی انجام می شود، 
کیفیت باالی خدمات حسابرسی را تقویت نموده و از این طریق به 

افزایش کارایی آن کمک می نماید.
حرفه ای بودن تیم 

تجربه ی گسترده، آموزش، مهارت، مهارت های باالی حرفه ای.حسابرسی

استقالل

رابطه ی واحد حسابرسی داخلی و هیئت مدیره از اهمیت برخوردار 
است. استقالل سه بعد دارد: برنامه ریزی مستقل )نمی تواند در معرض 

هرگونه تالش برای تحمیل دامنه حسابرسی قرار گیرد(، بررسی 
مستقل )استقالل مدیریت ممکن است در نحوه ی انجام کار تأثیر 

نگذارد: محدودیت تأمین اعتبار، محدودیت در دسترسی به کارکنان و 
داده ها( و گزارش مستقل )ارائه ی مستقیم اطالعات به هیئت مدیره(

فرصت های توسعه ی 
شغلی به عنوان 
حسابرس داخلی

استفاده از حسابرسان داخلی با مهارت و دانش در سمت هیئت 
مدیره

سطح حمایت از 
فعالیت های حسابرسی 

توسط هیئت مدیره
همکاری با مدیریت سازمان، تمایل به برقراری ارتباط و ارائه ی 

اطالعات

)منبع: کالموت، 2018(
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1٢-1-نقشحسابرسیدادگاهیدرکشفتقلب
در سال های اخیر حسابرسی دادگاهی به عنوان یک خدمت حسابرسی جدید مورد توجه چهار 
مؤسسه ی بزرگ حسابرسی )دیلویت، ارنست اندیانگ، پی. دبیلو. سی، کی. پی. ام. جی( واقع شده 
است. در واقع این نوع حسابرسی بعد از شکل گیری بحران مالی انرون و ورلدکامپ در سال 2003 
مطرح گردید. حال سؤال این است که چرا حسابرسی دادگاهی مطرح گردید؟ برای پاسخ به آن 

سؤال بایستی در ابتدا نگاهی به مشخصات قوانین جرائم کیفری بیندازیم:
1. بیش تر اوقات، آن ها مربوط به اختالس اموال هستند )میزان خسارت آن اندک است(، 

2. پدیده ی جعل گزارش های/ داده های مالی )داده های مالی( )کم تر رایج بوده، ولی خسارت 
آن باال است(، 

3. آن ها اغلب توسط کارکنان رده پایین مرتکب می شود، درصورتی که این جرائم توسط کارکنان 
رده باال )اعضای هیئت مدیره( انجام شود خسارات آن قابل توجه خواهد بود. 

پژوهشی جدید در مورد مؤسسه ی حسابرسی پی دبیلوسی )2016( نشان می دهد که تقریباً 
36% از شرکت ها در دو سال گذشته تحت تأثیر پدیده ی تقلب قرار گرفته اند. عالوه براین 20% از 
این جرائم توسط کارکنان ارشد انجام شده است اما بیش از 9% از خسارات ناشی از فعالیت های 
آن ها عامدانه بوده است. یک پژوهشگر آمریکایی که جرم اقتصادی را بررسی می کند، توماس جی 
ولز، با چنین سخنان اظهار داشت: »هر متخصص جرم و تقلب باید دانش و مهارت خود را در 
چهار زمینه داشته باشد: درک معامالت مالی تقلب، عناصر قانونی تقلب، مفاهیم جرم شناسی و 
مهارت های کارآگاهی. در واقع چنین شخصی، تاحدودی پلیس، حسابدار، روانشناس و حقوقدان 
ارتباط  مالی در  بررسی گزارش های  با عملکرد  فقط  به طور معمول، حسابرسان مستقل  است«. 
ماهیتی  فعالیت آن ها حسابرسی دادگاهی است که  از زمینه های  اوقات یکی  اما گاهی  هستند 
مالی  گزارش های  تأیید  برای  مورداستفاده  حسابرسی  روش های  متأسفانه  دارد.  متفاوت  کمی 
با  فنی  اقتصادی، حسابرسی  تقلب  تشخیص  فرآیندهای  الزامات  بر  مبتنی  نیست.  قابل استفاده 
خدمات ممیزی معمولی متفاوت است. این موضوع در جدول 13 مورد توجه واقع شده است. این 
امر بر تأیید هرگونه سوءظن مربوط به تقلب یا جرم متمرکز است. درصورتی که آماده سازی اساسی 
الزم برای کشف جرائم اقتصادی وجود نداشته باشند، آنگاه روش هایی که از آن ها استفاده می شود 

با الزامات فرآیندهای کشف چنین جرائمی سازگار نخواهد بود. 
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جدول)13(تفاوتبینحسابرسیدادگاهیوحسابرسیداخلی
حسابرسیمالیحسابرسیدادگاهی

هدف
شناسایی تقلب و بحران 

اقتصادی، اثبات این که فرد 
مظنون مقصر است یا این ادعا 

را رد می کند

اظهارنظر در خصوص صحت، قابلیت 
اطمینان، یکپارچگی، وضعیت 

اقتصادی و مادی سازمان

موقتی، در زمان ارتکاب جرم فراوانی و شکل
_ارتکاب کاله برداری 

ساالنه، بررسی گزارش های بررسی عالئم انحراف
_مالی

دامنه فعالیت
تجزیه وتحلیل اطالعات و 
مدارک جرم، سوءاستفاده، 

بررسی دقیق 
تجزیه وتحلیل گزارش های مالی 

ساالنه

ارتباط بین فعالیت ها
انجام پنهانی، بدون توانایی 

تأثیر در مدیریت )استقالل و 
بی طرفی(

همکاری متقابل با مدیریت، کنترل 
داخلی، حسابرسی داخلی 

روش شناسی
بسته به نوع جرم، روش های 

مختلفی وجود دارد: دادگاهی، 
تأیید صحت اسناد، امضاها، 

دادرسی ها و غیره

تکنیک هایی برای بررسی داده های 
موجود در گزارش های مالی )ارائه در 
گزارش ها، ارزیابی صحیح، بررسی 

وضعیت منابع دارایی و غیره(
)منبع: کالموت، 2018(

1٢-٢-تقلبونظارت
تحوالت  می گیرد.  قرار  مورداستفاده  عمومی  مالی  حوزه ی  در  داخلی  حسابرسی  کلی  به طور 
اقتصادی و همچنین جهانی شدن مترقی و افزایش رقابت به معنای این است که شرکت ها به طور 
فزاینده در معرض ریسک اقتصادی می باشند. سیستم های کنترل داخلی اغلب به اندازه ی کافی 
برای تشخیص بی نظمی در عملکرد سازمان مناسب نمی باشند. مقیاس تقلب و سوءاستفاده بسیار 
زیاد است. همان طور که توسط پژوهش های مستمر مؤسسه ی حسابرسی پی. دبلیو. سی مشهود 
است بیش از 36% از شرکت های لهستانی قربانی سوءاستفاده شده اند، حدود 65% موارد مربوط 

به سرقت دارایی ها، حدود 32% از جرائم سایبری و 29% سوءاستفاده از حسابداری می باشد. 
1٢-3-تقلبوحسابرسی

مطالعه ی قبلی در میزان مورد جرم و جنایات در سال 2011، رقم های مشابهی را برای اروپا به 
ارمغان آورده است )جدول 14(. 
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جدول)14(انواعجرائماقتصادی

انواعجرائم
٢011٢016

جهانجهاناتحادیهیاروپا
64 %72 %69 %سوءاستفاده از دارایی
24 %24 %36 %رشوه خواری و فساد

18 %24 %25 %کاله برداری در حسابداری
32 %23 %18 %جرائم سایبری
7 %7 %12 %تجارت داخلی

12 %7 %10 %تقلب منابع انسانی
11 %9 %8 %پول شویی

6 %4 %8 %تقلب مالیاتی
)2016 ،)EY( 2011؛ مؤسسه ی حسابرسی ارنست اند یانگ ،)Pwc( منبع: مؤسسه ی حسابرسی پی. دبیلو. سی(

مشکوک،  معامالت  گزارش  سیستم  طریق  از  جهان  در  جرائم  تشخیص  روش  متداول ترین 
در  است.  آن  تحلیل  و  ریسک  مدیریت  همچنین  و  کارکنان  محرمانه ی  گزارش  و  حسابرسی 

نمودار1 میزان کشف جرائم مالی توسط حوزه ها و واحدها مورد توجه واقع شده است.

نمودار)1(نحوهیافشایجرائماقتصادیدرسطحبینالملل)درصد(

 

 )2014 ،)Pwc( منبع: مؤسسه ی حسابرسی پی. دبیلو. سی( 



خجسته  و همکار |  نقش بازدارندگی تقلب کنترل های داخلی و  واحد حسابرسی داخلی  |       | 49

پژوهشهایحسابرسیحرفهای
سالدوم |شمارهپنجم|زمستان1400

در حال حاضر پیشرفت در فناوری و در دسترس بودن ابزارهای مدرن بدان معنی است که 
بهبود  باعث  که  روشی  به  اطالعات  از  استفاده  مسیرهای  تعیین  در  فزاینده  به طور  حسابرسی 
عملکرد و کنترل عملکرد می شود، تمرکز داشته و امکان مکاتبات بیش تری را با تهدیدات فراهم 
می کند. بااین حال اطالعات همه چیز نیست، الزم است که روش تفکر در مورد نحوه ی استفاده 
از اطالعات در فرآیند حسابرسی را تغییر داده و از طریق ارزیابی ریسک مبتنی بر برنامه ریزی، 
اجرای، نظارت و گزارش گری شروع نماییم. مطالعات انجام شده توسط مؤسسه ی حسابرسی پی. 
دبیلو. سی در زمینه ی انجام حرفه ی حسابرس نشان می دهد که عملکردهای حسابرسی داخلی 
توسط شرکت ها برای شناسایی مؤثرتر تهدید مورداستفاده قرار می گیرد. به طور فزاینده، دامنه ی 
حسابرسی به منطقه ی وسیعی از فعالیت های شرکت و اطالعات به دست آمده توسط حسابرس 
صرفاً در فعالیت های کنترلی مورداستفاده قرار نمی گیرند )نگاره ی 3(. معموالً از این اطالعات در 
فزاینده،  به طور  استفاده می شود.  تقلب  نظارت و تحلیل ریسک، و تشخیص  حسابرسی رعایت، 
حسابرسی مبتنی بر ابزارهای تحلیلی پیشرفته و استفاده گسترده از اطالعات مربوط به حوزه های 
از  یک  هر  در  ریسک  تحلیل  و  مدرن  ابزارهای  از  استفاده  پذیرفت.  خواهد  صورت  کسب وکار، 

زمینه های فعالیت شرکت، منجر به موفقیت بیش تر شرکت خواهد شد.

نمودار)٢(استفادهحسابرسیداخلیازدادههایتحلیلی

 

 )2014 ،)Pwc( منبع: مؤسسه ی حسابرسی پی. دبیلو. سی(
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13-نتیجهگیری
تقلب را می توان به عنوان هر عمل غیرقانونی که با فریب، پنهان کاری یا نقض اعتماد تعریف 
شود، توصیف نمود. درواقع، اصطالح »تقلب« در مفهوم وسیع تر »عدم رعایت قوانین و مقررات« 
ظاهر می شود. چنین مفهومی دارای اثر منفی بر کل اقتصاد بوده و با ایجاد خسارت های گسترده 
اعتماد  از دست رفتن  به  مالی، تضعیف ثبات اجتماعی و تهدید ساختارهای دموکراتیک منجر 
به سیستم اقتصادی و به خطر انداختن نهادهای اقتصادی و اجتماعی )فساد و به خطر انداختن 
از  یکی  تقلب  ریسک  بنابراین   .)2007 )نیکولسو،  شد  خواهد  اجتماعی(  و  اقتصادی  مؤسسات 
مهم ترین چالش های حاکمیت شرکتی بوده که تمامی سازمان ها بدون توجه به اندازه ی صنعت یا 
خود شرکت با آن روبه رو خواهند بود. ازاین رو تغییرات در اقتصاد جهانی، پیچیدگی فرآیندهای 
اقتصادی و تشدید رقابت، شرکت ها را وادار به پیاده سازی مدیریت ریسک کارآمدتر به ویژه ریسک 
تقلب یا وقوع جرم نموده است. شرکت های بزرگ تر )به ویژه در بخش مالی(، بدون در نظر گرفتن 
حسابرسی داخلی، واحدهای مدیریت ریسک را پیاده سازی نموده اند. تا چند وقت اخیر شرکت ها، 
پیشگیری از تقلب را به عنوان هدف اصلی در سیستم کنترل داخلی سازمان خود نمی دانستند. 
اقدامات پیشگیری از تقلب به عنوان بخش محتوایی در اهداف کلی، انطباق، کنترل های داخلی در 
نظر گرفته شده است. بنابراین در قالب یک برنامه ی ساختاری با اهداف واضح و آشکار در مورد 

پیشگیری و کشف تقلب تعریف نمی گردید )پتراسکو، اتینو، 2013(. 
اهمیت اجرای کنترل های داخلی در دنیای امروز در واحد اقتصادی غیرقابل انکار است. مطابق 
دستورالعمل کنترل های داخلی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران 
)1391(، یکی از مهم ترین سیاست ها، رویه ها، وظایف، فعالیت ها و سایر جنبه های کنترل های داخلی 
کمک به حصول اطمینان معقول نسبت به حفاظت از منابع و دارایی های شرکت در برابر اتالف، 
تقلب و سوءاستفاده است. بنابراین پیاده سازی کنترل های داخلی به صورت اثربخش می تواند مدیریت 
را در دستیابی به اهداف و چشم اندازهای آتی سازمان کمک نماید. پیاده سازی کنترل های داخلی 
مناسب در مورد اهداف حسابداری و مالی باعث مکانیزه شدن سیستم های حسابداری و مستند 
نمودن و جمع آوری اطالعات احتمال رخداد خطا و دسترسی همگان به اطالعات مالی کاهش یابد و 
موجب افزایش کنترل و جلوگیری از تقلب گردد. ازاین رو با توجه به اهمیت آثار منفی تقلب مالی در 
شرکت ها، آثار مخرب آن بر بازار سرمایه و اعتماد سرمایه گذاران و در نهایت تخریب ارزش شرکت ها 
)داداشی و همکاران،1397( انتظار می رود که ایجاد کنترل های داخلی صحیح در سطح سازمان نقش 

بسیار مهمی در کاهش خطر تقلب و تحریف خطر حسابرسی ایفاد نماید. 
حسابرسی داخلی به عنوان بخشی از فرآیند مدیریت سازمان اقدام به کنترل و ارائه ی خدمات 
اقتصادی، در  با تغییر سیاست مدیریت و محیط  مشاوره ای می نماید. حسابرسی داخلی، همراه 
حال تغییر است. ازاین رو با نیازهای فعلی مدیریت ریسک سازگار می باشد. تاکنون حوزه ی اصلی 
حسابرسی داخلی تشخیص اثرات منفی است که می تواند منجر به ضرر شرکت شود. این بدان 
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معناست که هنوز باید از عملکرد صحیح کنترل داخلی اطمینان حاصل شود. مطابق این اصل 
نه تنها  ایجاد یک سیستم  باید در  از درمان است«، یک حسابرسی داخلی  بهتر  که »پیشگیری 
نماید.  از وقوع سوءاستفاده؛ تالش  برای جلوگیری  از همه  بلکه مهم تر  اختالف،  برای تشخیص 
انجام اقدامات کنترل داخلی مناسب که شامل یک برنامه ی پاسخ مناسب است، برای مقابله با 
تقلب اساسی می باشد. حسابرسی داخلی دارای دانش کنترلی بهینه ی متناسب با اهداف سازمانی 
است. بنابراین برای درک شکاف کنترل ها مبتنی بر کشف و پیشگیری تقلب نیازمند استفاده ی 
انجام  باتجربه  افراد  توسط  وجه  بهترین  به  تقلب  بررسی  می باشیم.  ترکیبی  تضمین  روش های 
می شود. سازمان ها نباید انتظار داشته باشند که مهارت حسابرسی داخلی شامل بررسی مربوط 
به تقلب باشد. در عوض، حسابرسی داخلی باید با ارائه ی خدمات اطمینان بخشی الزم در مورد 
کنترل های داخلی که برای کشف و جلوگیری از تقلب طراحی شده اند، از اقدامات مدیریت ضد 
تقلب در سازمان پشتیبانی نماید. در صورت نیاز به خدمات حسابرسی داخلی برای بررسی تقلب، 
نیازمند توجه به مراقبت های حرفه ای حسابرسان داخلی خواهیم بود. در واقع حسابرسی داخلی 

ابزاری برای کنترل عملکرد سیستم های امنیتی در سازمان است. 
در واقع مطابق منشور فعالیت حسابرسی داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران )1391( 
یکی از مهم ترین نقش های واحد حسابرسی داخلی، همکاری در فرآیند رسیدگی به فعالیت های 
مشکوک به تقلب در شرکت )و یا فعالیت های پول شویی( و هشدار به موقع و مناسب به مدیریت 
شرکت و کمیته ی حسابرسی )و یا مسئول مبارزه با پول شویی(، می باشد. این واحد برای ایفای 
مدیریت  شیوه ی  و  تقلب  ریسک  ارزیابی  برای  کافی  دانش  از  برخورداری  مستلزم  خود  نقش 
آن توسط سازمان خواهد بود )استاندارد A2 .2120، انجمن حسابرسان داخلی آمریکا(. نتایج 
پژوهش های صورت گرفته بیانگر التزام به شناسایی دقیق و مناسب این مناطق در شرکت هایی 
است که در معرض سوءاستفاده قرار دارند، خواهد بود. یک رویکرد منظم برای نظارت و کنترل 
تقریباً برای هر فرآیندی ضروری است. استفاده از ابزارهای تحلیلی باید به فعالیت های کاهش، 
پیشگیری و مبارزه با جرائم اقتصادی کمک شایانی نماید. به طور متناوب، شرکت ها در محاصره ی 
اشخاصی قرار می گیرند که خدمات مرتبط با حفظ امنیت اقتصادی شرکت ها را ارائه می دهند. 
این ها خدماتی مانند هوش اقتصادی، ردیابی از جرائم اقتصادی، محافظت از اطالعات و رازداری 
حرفه ای می باشند. به طور گسترده، حسابرسی داخلی به فرآیندهای مدیریت ریسک متعهد است 
باید  بااین حال هنوز کارهای زیادی  الزامات تحلیل ریسک مطابقت داشته،  با  و گزارش های آن 
به نظر می رسد توجه بسیار  آورد.  به همراه  را  نتایج ملموس  بتواند  این همکاری  تا  انجام شود 
کم تری توسط محیط برون سازمانی نسبت به جرائم اقتصادی و تقلب صورت گرفته و درحالی که 
کارکنان شرکت بیش ترین توجه را نسبت به این موضوع صورت می دهند. در زمان رقابت شدید، 
محیط شرکت خطرناک تر می شود؛ زیرا خطرات بسیار جدی تری را به سازمان تحمیل می نماید. 
همچنین نباید نقش صحت، دقت و شفافیت گزارش های مالی را هنگام برخورد با پیمانکاران کم 
ارزیابی کنیم. زیرا آن ها اساس امنیت اقتصادی را تشکیل می دهند. نیاز همه ی ذی نفعان درون 



 |       |52

پژوهشهایحسابرسیحرفهای
سالدوم |شمارهپنجم|زمستان1400

مناسب،  مدیریت  معنای  به  کارایی کسب وکار،  بر  مبتنی  داخلی  به حسابرسی  برون سازمانی  و 
کاهش هزینه ها )در چارچوب سازمان یافته(، حداکثر سازی سود و دستیابی به اهداف میان مدت 
و بلندمدت می باشد. عالوه بر این، این فعالیت را نباید صرفاً به عنوان یک فعالیت تولیدکننده ی 
مخارج در نظر گرفت، از منظر منافع و مزایا منجر به مقابله با تقلب و ایجاد ارزش آتی بیش تر 

برای شرکت می شود. 
دوس زا )2002( به نقل از استفان الیفر )اقتصاددان بانک لمان( بیان می دارد: »سرمایه گذاران 
باور  را  حسابدار  یک  نمی توانید  کنید،  باور  را  شرکت ها  نمی توانید  شما  می شوند.  فلج  ترس  از 
کنید، نمی توانید به تجار اعتقاد داشته باشید، احتماالً نمی توانید مشاور معنوی خود را باور کنید. 
چه چیز دیگری می تواند رخ دهد؟ متأسفانه، ما این مسئله را چند سال بعد )وقتی بحران مالی 
به عنوان  نبایستی حسابرسی داخلی و سیستم کنترل داخلی  بنابراین  جهانی رخ داد( دیدیم«. 
فعالیت هزینه بر نگریست بلکه باید به عنوان خالق ارزش افزوده در آینده مورد نگرش واقع شوند. 
حسابرسان داخلی نقش عمده ای در بهبود اثربخش و ارتقای سیستم کنترل داخلی و صرفه ی 

اقتصادی سازمان داشته و منجر به تحقق سیستم مالی کاراتر خواهد شد. 
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