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گیری از تقلب مزایای انجام چکاپ پیش

ازگیریپیشچکاپانجامباشد،آمیزیفاجعهریسکتواندمیتقلبکهجاییآناز
موقعبهراتقلبهایریسکاگر.دهدنجاتفاجعهایجادازراشرکتتواندمیتقلب

مسیرازلحظههردرتقریباًراشرکتتوانندمیهاریسکایننکنید،مدیریتوشناسایی
وشهرتهبشدیدیلطمههمبازببرید،بدرسالمجانبزرگیتقلبازاگرحتی.کنندخارج

.شویدموفقمستقلطوربهنتوانیددیگرکهطوریشد،خواهدوارداعتبارتان

صرفمتقلب،.آوردمیپدیدسرمایهنجاتبرایهاییفرصتتقلب،ازگیریپیشچکاپ
دورواندتنمیکسیامروزی،المللیبینرقابتمحیطدر.استشرکتمالیمنابعگرانبار
وسبک.کندتحملاست،تقلبپنهانهزینهعمدتاًکهرادرآمدهاییازدرصدپنجریختن
ویمهبشرکتهایمانند)اندکردهشناساییراخودتقلبهایهزینهمهمترینکهکارهایی
.اندتهبرداشآنهایهزینهکاهشوتقلببامقابلهجهتدربزرگیگامهای(اعتباریکارت
کهرقباییبرابردرندهد،کاهشونکندشناساییراتقلبهایهزینهسازمانیاگر

.بودخواهدپذیرآسیبدهند،تنزلراهاییهزینهچنینتوانستهاند
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گیری از تقلب مزایای انجام چکاپ پیش

،کهاستشدهرایجقدریبهتقلب.کردپوشیچشمآنازنبایدکهاسترایجیریسکتقلب
بهنتواندکهسازمانیهر.استمهمآناندازهفقطبلکهنیست،توجهمورددیگرآنرخداد
خواهدمواجهتقلبازناشیروزافزونپذیریآسیبباکند،محافظتخودازمناسبیشکل
.شد

هاشرکتبیشتر.استروشترینهزینهکمتقلب،مقابلدرشرکتپذیریآسیببهبردنپی
یرازشوند،میقائلناچیزیبسیارامتیازهایتقلب،ازگیریپیشاولیههایچکاپبرای

مراحلدرمعضلاینبهبردنپیباشرکتها.اندنکردهایجادمناسبیضدتقلبکنترلهای
اینمانند.دکننحلرامشکلشوند،بزرگیتقلبقربانیکهاینازقبلدارندشانسآن،اولیه
باشد،شمابرایبدیخبراستممکناین.داریدباالفشارخونحادمشکلبفهمیدکهاست
.بودخواهدبدتربسیارآنندادنتشخیصاما
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گیری از تقلب مزایای انجام چکاپ پیش

کهرددابزرگیفرصتاست،ارتباطدر«تقلبازپیش گیریمتخصص»یکباکهسازمانی
ازریپیشگیمتخصصان.بگذاردمیاندرمتخصصاناینباراتقلبمورددرپرسشهایی

مهارتآتی،هایتقلبازگیریپیشدرسازمانهابهکمکوتقلبکشفحوزهدرتقلب،
.دارند

ذاران،قانونگگذاران،سرمایهاعتمادافزایشباعثتقلب،ازگیریپیشقدرتمندفرایندهای
تشرکمالیگزارشهایبودندرستبهنسبتجامعهعموموحسابرسیهایکمیتهاعضای

.کندمیکمکسرمایهحفظوجذببهکار،این.شوندمی
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گیری از تقلب را انجام دهید؛ قبل از اینکه چکاپ پیش

ایبرنامهبداندمشاورحقوقی،یاشماسازمانعمومیمشاوردهیداجازه
اینکهکننددرخواستاستممکنآنها.داریدآزمونایناجرایبرای

خودقانونیحقوقازتادهیدانجامآنهادستورالعملاساسبرراآزمون
.کنیدمحافظت

گرا.ندهیدانجامراچکاپکنید،برداریبهرهنتایجازنداریدقصداگر
اینتند،هسضعیفتقلبازگیریپیشفرایندهایکهدهندنشاننتایج

ازریگیپیشفرایندهایاصالحدرشکست.شونداصالحبایدفرایندها
.آوردمیپدیدقانونیمشکالتتقلب،
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گیری از تقلب را انجام دهد؟ کسی باید چکاپ پیشچه

مصاحبه با مدیران ارشد، بخش
ول مفیدی از فرایند تغییر و تح

اما مصاحبه با کارکنان . است
سایر سطوح سازمان نیز 

ارزشمند است، زیرا آن ها گاهی 
ه تری دارندکاوقات نگرش واقعی

دیدگاه مدیریت را به چالش 
بکشند؛ مثالً، درباره تعهد 

و های کسبمدیریت به فعالیت
.کار اخالقی

داخلی، اطالعات حسابرسان
گسترده و نظرات ارزشمندی 

هایی درمورد چنین ارزیابی
حال، دیدگاه یک درعین . دارند

ازخارج طرف و مستقلفرد بی
است، شرکت نیز حائز اهمیت 

ب، وقت تقلزیرا متخصصان تمام
دانش و تجربه عمیقی درمورد 

.تقلب دارند

که چکاپ است بسیارمطلوب 
ی گیری از تقلب با همکارپیش

طرف و میان متخصصان بی
مستقل تقلب و افرادی انجام

شود که اطالعات عمیقی 
درمورد این عملیات دارند، برای

ه اطالعات بیشتر می توانید ب
ز  موسسه حسابرسی آزمون پردا

.مراجعه کنید
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برای هر پاسخ چند امتیاز باید بدهیم؟

تصوربهکهاستتقلبازگیریپیشفراینددراصلیشکافهایشناساییچکاپ،هدف
داشتههم100از80امتیازاگرحتی.شودمیدادهنشانخاصهایحوزهدرپایینامتیازهای

کهباشدمهمیتقلبازگیریپیشمعیارتواندمیرفتهدستازامتیاز20آنهمبازباشید،
وجود100امتیازجزبهقبولیدرجهبنابراین،.دهدمیقراراصلیتقلبمعرضدرراسازمان
.ندارد

های مجاز در  تعداد امتیاز
پایین هر پرسش آمده 

. است

،اگرفرایندپیشنهادیبرقراراست
آزموننشدهامادرسالقبل

هایباشد،حداکثرنصفامتیاز
.مجازرابدهید

فرایندهارااجرااگرسازماناین
ودرودرسالقبلآزمونکرده

است،عملاثربخشیافته
.رابدهیدحداکثرامتیاز

اگرسازمانفرایندپیشنهادی
رادرآنحوزهاجرانکرده
.باشد،نمرهصفربگذارید
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نتایج

گیری از تقلبچکاپ پیش
---------------:سازمان

-----------:چکاپتاریخ

تقلبریسکبرنظارت–1
طتوستقلبریسکهاینظارتبرایرافرایندیحدچهتاسازمان

مثالً،)شرکتحاکمیتحمایتموردارکانسایریامدیرههیات
؟استکردهایجاد(حسابرسیکمیته

قبلسالدرواجراکاملطوربهفرایند)20تا(نداردوجودفرایندی)0ازامتیاز
.(کندمیکاراثربخشطوربهواستشدهآزمون

مالکانتقلبریسک-2
ضوعتعیینطریقازرامالکانتقلبریسکاندازهچهتاسازمان

وزه،حهردرتقلبریسکمدیریتمسئولعنوانبهمدیریتارشد
است؟کردهمدیریت

قبلسالدرواجراکاملطوربهفرایند)10تا(نداردوجودفرایندی)0ازامتیاز
.(کندمیکاراثربخشطوربهواستشدهآزمون

ارزیابی ریسک تقلب-3
منظمشناساییبرایرامستمریفرایندحدچهتاسازمان

هگرفتبکاردارد،قرارآنهامعرضدرکهمهمیتقلبریسکهای
.است

قبلسالدرواجراکاملطوربهفرایند)10تا(نداردوجودفرایندی)0ازامتیاز
.(کندمیکاراثربخشطوربهواستشدهآزمون

:امتیاز

:امتیاز

:امتیاز
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نتایج

گیری از تقلبچکاپ پیش

ریسکمدیریتسیاستوتقلبریسکنوساندامنه–4
راتقلبهایریسکمختلفانواعنوساندامنهحدچهتاسازمان

ازبرخیمثالً،است؟کردهتصویبوتعیینمدیرههیاتتوسط
کاروکسبانجامقبولقابلهزینهاستممکنتقلبهایریسک

کریساستممکنهاریسکسایرکهحالیدردهند،تشکیلرا
.اورندبیباربهرااعتباروشهرتآسیبریسکیامالیآمیزفاجعه

تقلبهایریسکمدیریتچگونگیسیاستحدچهتاسازمان
چنیناست؟کردهتصویبوتعیینمدیرههیاتتوسطراخود

هایسکریمدیریتبرایرامالکمسئولیتریسکبایدسیاستی
بامثالً،)شدنخواهندپذیرفتههاییریسکچهکند؛شناساییتقلب
طریقازهاییریسکچه؛(خاصوکارکسبهایفرصتکاهش
ایبرگامهاییچهوشوندمیمنتقلدیگرانبهقرارداد،یابیمه

.شوندمیبرداشتهمانده،باقیتقلبهایریسکمدیریت

قبلسالدرواجراکاملطوربهفرایند)10تا(نداردوجودفرایندی)0ازامتیاز
:امتیاز.(کندمیکاراثربخشطوربهواستشدهآزمون
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نتایج

گیری از تقلبچکاپ پیش

مجددمهندسی/سطح فرایندضدتقلبهایکنترل–5
هایریسکازهریککاهشیاحذفمعیارهایحدچهتاسازمان

یمهندسطریقازراریسکارزیابیدرشدهشناساییمهمتقلب
است؟کردهاجرافرایند،مجدد

حفظاختیارات،بامرتبطوظایفتفکیکشاملپایه،هایکنترل
مواقع،بعضیدر.شودمیمعامالتگزارشوثبتوهادارایی

هایریسککاهشبرایوکارکسبفرایندهایمجددمهندسی
ایندهایفردراضافیهایکنترلبرقراریازترصرفهبهمقرونتقلب،
راوجوهدریافتبهمربوطهایریسکازبعضیمثالً،.استموجود

کاناتامبهآنسپاریبرونیاکارکرداینکردنمتمرکزباتوانمی
بهایکردحذفدارند،قویتریهایکنترلکهبانکاماناتصندوق
.دادکاهششدت

ازهریککشفواجتنابگیری،پیشمعیارهایحدچهتاسازمان
در،کردهشناساییریسکارزیابیدرکهرامهمتقلبهایریسک
رافروشنمایندگانریسکمثالً،است؟کردهاجرافرایندسطح
کنند،میتحریفرافروشآمارفروش،کارمزدکسببرایکه

روشفمدیرتوسطاثربخشنظارتیکنترلاعمالطریقازمیتوان
.دادکاهشمشخص،حدازباالترفروشالزامتصویبباآنها،

قبلسالدرواجراکاملطوربهفرایند)10تا(نداردوجودفرایندی)0ازامتیاز
.(کندمیکاراثربخشطوربهواستشدهآزمون

:امتیاز
13



نتایج

گیری از تقلبچکاپ پیش

های ضدتقلب سطح محیطکنترل–6
بواسطهکهکندمیدرگیرراارشدیمدیرانمعموالًبزرگهایتقلب
.شوندمیخالصفرایندسطحکنترلهایازخود،مقامباالیسطح

دایجابرایمحکمتاکیدمستلزمبزرگهایتقلبازگیریپیشبنابراین،
ندکحذرخطاکاریازدهد،گسترشرااخالقیرفتارکهاستکاریمحیط

کوکیمشیامشخصخطاکاریهرگونهکهکندترغیبراکارکنانتمامو
مدیرانبهکمکازکارکناناگر.کنندگزارشدارصالحیتافرادبهرا

آنهااستممکنکنند،اجتنابجرمیکانجامبهآنهاترغیبوارشد
برای“نرم"هایکنترلاگرچه.شوندخاصیتقلبانجاممرتکبنتوانند

ارزیابیواجراازدشوارتربسیارکارمحلدرمناسبرفتارگسترش
نرم،هایکنترلکهرسدمینظربهامااست،سنتی"سخت"کنترلهای

.باشدگرتقلبارشدمدیرانبرابردرسپربهترین

ازاجتناباخالقی،رفتارگسترشفرایندحدچهتاسازمان
اجرارادشوارمسائلدردوطرفهارتباطتسهیلوخطاکاری

:استزیرمواردشاملمعموالًفرایندیچنیناست؟کرده
،اخالقیرفتارگسترشفرایندهایمسئولکهارشدمدیریکوجود−

.استدشوارمسائلمورددرمناسبارتباطوخطاکاریازاجتناب
نظیراست،وقتتمامکاریبزرگ،سهامیشرکتهایدروظیفهاین
استاضافیمسئولیتیکوچکتر،شرکتهایدراما.اخالقیامورمدیر
.میدهدانجامراآنفعلیمدیرانازیکیکه

:امتیاز
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نتایج

گیری از تقلبچکاپ پیش
یاصلهایارزشبراساسسطوح،تمامدرکارکنانبرایکاریدستور−

جازمعمل،ورفتارکداماینکهبرایاستشفافیراهنمایکهشرکت
نانکارککهمیکندتعیینکاردستوراین.استممنوعکدامیکو

بایدچگونهشوندمیمواجهنامشخصاخالقیتصمیماتباکههنگامی
ربارهدراخودنگرانیبایدچگونهوباشندبیشترمشورتدنبالبه

.کننداعالمبالقوهیامشخصخطاکاری
زابعدمنظمطوربهواستخدامهنگامدرکارکنانتمامبرایآموزش−

یخطاکاراعالمومشورتپیگیریبرایکار،دستوربهتوجهباآن،
.بالقوه

دررتمشوپیگیریبهکارکنانساختنقادربرایاعالمهایسیستم−
دربارهنگرانیبیانودشواراخالقیتصمیماتاتخاذازقبلنیازصورت

فنتلخطیکشاملمشاورهسیستمهای.بالقوهیامشخصخطاکاری
نهمی.میشودرفتاریاموردفتربهایمیلیااخالقیرفتارکمکی
ندگان،فروشو)کارکنانساختنقادربرایآن،شبیهچیزییاسیستم
ایمشخصخطاکاریمورددرنگرانیهااعالمبه(سایرینومشتریان

کهودشفراهمنحویبهبایدشرایط.رمیگیردقرااستفادهموردبالقوه
یادیزتالشبایدچهاگرشوند،انجامطورناشناسبهاعالمهاگونهاین
دآزابیاندرگیرندگانتماسآن،درکهشودایجادمحیطیتاکرد

اعالم.باشندداشتهآرامشواعتماداحساسکامالًخود،نگرانیهای
ه،آمدپیشمسائلکردنبرطرفکهمیشودباعثنگرانیهاآزادانه
فی،تالمقابلدرگیرندگانتماسازحفاظتحال،اینباشود،آسانتر
.استمهمیبسیارموضوع 15



نتایج

گیری از تقلبچکاپ پیش

بههتوجبانگرانیهاحلوسریعرسیدگیبرایمناسبیفرایند−
بهمشکلشدنحلاعالمسپس،بالقوه؛یامشخصخطاکاری
رنامهایببایدسازمان.کردهاندبیانراموردنظرنگرانیکهکسانی
انجامیکسانچهتوسطواقداماتیچهکندتعیینکهباشدداشته
عضیب.کندحلورسیدگیرانگرانیهامتفاوتانواعتاشدخواهند

دیگرعضیبانسانی،منابعکارکنانتوسطشکلبهترینبهمسائلاز
نشانداخلیحسابرسانتوسطنیزبعضیوعمومیمشاورانتوسط
یدگیرسمستلزماستممکنمسائلازدیگربعضیمیشوند؛داده

شده،یینتعپیشازبرنامهداشتن.باشندتقلبمتخصصانتوسط
درکهدادخواهداطمینانوکردخواهدآسانوتسریعراپاسخ
ندخواهتعیینمناسبیاشخاصبالقوه،مهممسائلایجادصورت

حسابرسی،کمیتهمدیره،هیاتحقوقی،مشاورانمثالً،)شد
.(...وقانونگذارانمستقل،حسابرسان

.مربوطآموزشدرحضوروکاردستورباتطابقکنترلینظارت−
ابرسیحسورعایتساالنهتاییدحداقلالزامشاملکنترلینظارت
.آنهاستبودندرستوکاملبررسیبرایهاییمطابقتچنین
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نتایج

گیری از تقلبچکاپ پیش

رمنشووتقلبازپیشگیریاهدافکهمحدودهایمنظمسنجش−
معموالًسنجشیچنین.میشودحاصلآندرسازماناخالقی
یبررس.میشودکارکناننمونهآماریبودنمعناداربررسیشامل
هکمحدودهایوشرکتاخالقیفعالیتهایبهکارکنانگرایش
اهدیدگمیکند،عملدستورکارباانطباقدرمدیریتمعتقدند

.دمیدهدستبهعناصراینکارکردچگونگیمورددرارزشمندی

جهسندراخالقیاترعایتوتقلبازپیشگیریاهدافواردکردن−
برانجتعیینبرایومیشوندارزیابیآنبامدیرانکهعملکردی
.میشونداستفادهعملکرد،

درواجراکاملطوربهفرایند)30تا(نداردوجودفرایندی)0ازامتیاز
.(کندمیکاراثربخشطوربهواستشدهآزمونقبلسال

:امتیاز
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نتایج

گیری از تقلبچکاپ پیش

توجهقابلتقلبکشف-7
ردنکبرطرفورسیدگیکشف،برایرافرایندیحدتاچهسازمان

لشامبایدفرایندیچنیناست؟ایجادکردهمهم،بالقوهتقلب
شفکبرایمخصوصاًکهشوندتوجهقابلتقلبکشفآزمونهای
قلبتریسکارزیابیدرکهاندشدهطراحیمهمیبالقوهتقلبهای
کنترلهایشاملسنجههاسایر.میشوندشناساییسازمان

وندمیشمعامالتپردازشسیستمهایدرشدهتعبیهحسابرسی
یایرسیدگبرایپردازش،تکمیلازقبلرامشکوکمعامالتکه

املش"رهبریلبه"تقلبکشفروشهای.میدهندنشانتصویب،
(ستامجازقانونینظرازکه)کامپیوتریایمیلکنترلینظارت
امهبرنخطاکاریکهمشخصیعباراتازاستفادهشناساییبرای
.میدهدنشانرامستمریاشدهریزی

درواجراکاملطوربهفرایند)10تا(نداردوجودفرایندی)0ازامتیاز
.(کندمیکاراثربخشطوربهواستشدهآزمونقبلسال

.بزنیدجمعراامتیازهاتمامامتیاز،کلآوردندستبهبرای

:امتیاز

:امتیاز کل
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تفسیر امتیاز

حوزهدرسازمانعملکردمورددرعمیقینگرشتقلب،ازگیریپیشمختصرچکاپ
طلبد،میایگستردهقضاوتضرورتاًامتیازدهیاین.دهدمیدستبهتقلبازگیریپیش
خواهندریگینتیجهبرایبیشتریسنجشیهایدادهتر،گستردههایارزشیابیکهحالیدر

فرایندهایبهبودبرایراخاصهایحوزهشناساییچکاپ،ازحاصلمهماطالعات.داشت
وداردناچیزیاهمیتدقیق،عددیامتیاز.کندمیمیسرشرکتدرتقلبازگیریپیش
.استآمدهکلینظریکاعالمبهکمکبرایصرفاً

راپیشنهادیفرایندهایزیرااست،100ای،اندازههرباسازمانبرایمطلوبامتیاز
ولیهاچکاپدرکهدارندانتظارشرکتهابیشتر.کردتنظیمسازمانیهربرایمیتوان
ضعفعنوانبهموضوعاین.باشندداشته100ازکمتربسیارامتیازیتقلب،ازگیریپیش

مقرراتتحتدهیگزارششرایطکهشودنمیمحسوبداخلیهایکنترلدراهمیتبا
تقلبازگیریپیشهایسنجهدرتوجهقابلشکافهایاما.دهدمیارائهرابهاداراوراق
.یابدکاهشآتیفاجعهریسکوتقلبزیانهایتاشوندبستهبالفاصلهباید
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:منبع
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شاهدپوراکرم

پردازآزمونحسابرسیموسسهحسابرسیمدیر

ریاضیکاربردیدانشگاهشاهدکارشناسی•
حسابداریدانشگاهعلوموارشدکارشناسی•

تحقیقاتتهران
حسابداررسمی•



جهت کسب اطالعات بیش  تر و دریافت خدمات
.با ما در تماس باشیدچکاپ پیش گیری از تقلب 
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02188544590-2:تلفن
02188503528:فکس
Info@azpar.com:ایمیل


