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امــروز  فضــای  در 
تجاری  کسب وکارهای 
واســطه ی مطرح  به  و 
مـســئـولـیـت  شـدن 
اجتماعــی شــرکت ها، ناگزیــر به طرح 
مسائلی هستیم که ضمن توضیح شرایط 
پیش روی کسب وکارهای تجاری بتواند 
رهنمودهایــی بــرای رویارویــی موفق 
شــرکت ها با مشــکالتی که مبتالبه آن 
هســتند، ارائه کند. از این رو الزم است 
آن چه که یک کســب وکار تجاری را در 
مسیر برآورده ســاختن نیازهایش برای 
یک شهروند شــرکتی خوب بودن یاری 
می دهد، بیشــتر بشناسیم. از یک منظر 
شــاید این نیاز بــا عنایت بــر مباحث 
اخالقی و دانستن ارتباط بین شیوه های 
کســب وکار تجاری و اخالق، با سهولت 
بیشتری درک شود. اما این موضوع تمام 
آن چه را که یک کســب وکار تجاری به  
آن نیازمند است مرتفع نمی کند، چراکه 
هر سازمانی برای به مقصود رسیدن، به 
همراهــی آگاه و توانمند نیاز دارد تا در 
شرایط حســاس تصمیم گیری، سازمان 
را در دســتیابی به اهــداف خود یاری 
رســاند. بــر همین اســاس در زمینه ی 
بحث هــای اخالقی تا آن جایــی که به 
کســب وکارهای تجاری مربوط می شود، 
مدیریت ابزار مــورد تقاضای خود را در 

جست و جو  داخلی  حسابرســان  دستان 
را  می کند. حسابرســان داخلــی، خود 
به دانش اخــالق و کاربرد عملی آن در 
حسابرســی مجهز کرده اند و در این راه 
به موانــع و تنگناهایی برخورد می کنند 
که آنان را به یافتن راه کارهایی مناسب، 
ناگزیر می ســازد. در این مقاله کار خود 
را با تعریف شیوه های کسب وکار، اصول 
اخالقــی و جایــگاه آن در حسابرســی 
داخلی آغــاز می کنیم و پــس از آن به 
بررسی موقعیت های دشوار اخالقی پیش 
روی حسابرســان داخلی و رویکرد آنان 

در مقابله با شرایط مذکور می پردازیم. 

 شیوه های کسب وکار و اخالق
شــیوه های کســب وکار تاکتیک ها و 
اقدامات عملیاتی هســتند که شــرکت 
برای رســیدن به هدف و استراتژی خود 
از آن ها استفاده می  کند. هدف مهمی که 
باید به آن دســت یافت؛ حفظ انسجام، 
قابلیــت پیش بینــی و پاســخگویی در 
مدیریت، تصمیم گیری و عملکرد اســت 

)ریک جولین، لری ریجر 2011(.
اصول اخالقی مرزهای اخالقی هستند 
که یک ســازمان معتقد است، زمانی که 
اهداف رقابتی دنبال می شوند، باید رعایت 
گردند. اخالق و یک کد رفتاری به خوبی 
تعریف شــده، پایه ی ساخت یک بنیان 

قوی بــرای راهبری خوب شــرکت های 
بزرگ اســت. با توجه بــه مقررات ضد 
 ،SOX1 تقلب و فعالیت هــای غیر قانونی
دریافت  برای  به سیستم هایی  شرکت ها 
شــکایات و بررســی رفتار غیر قانونی و 
غیراخالقــی بالقــوه نیاز دارنــد. هدف 
همچنیــن  پیاده ســازی  از  مدیریــت 
سیستمی، رفتار منصفانه توسط سازمان 
و کارکنــان آن با درنظــر گرفتن منافع 
همــه ی ذینفعان و پیــروی از قوانین و 
انتظارات اجتماعی است. اصول رفتاری، 
کارکنان تمام ســطوح را به دنبال کردن 
کســب وکار به روشی عادالنه، صادقانه و 
مطابق با قوانین و مقررات دولت تشویق 
می کنــد )ریــک جولین، لــری ریجر 
2011(. به طور کلی جّو اخالقی باید در 
باالی سازمان تنظیم شود. راهبری خوب 
زمانی بهترین شانس برای ریشه گرفتن 
را دارد که در فرهنگ جاسازی شود و در 
دیده شود  مدیران  روزانه ی  فعالیت های 

)ریک جولین، لری ریجر 2011(.

 اخالق و حسابرسی داخلی
اعضای مدیریت ارشد دارای مسئولیت 
اصلی برای ترویج اخالق مناسب هستند 
مهم تریــن چیز قــرار دادن جّو اخالقی 
در باالی ســازمان با استفاده از اقدامات 
مدیریت ارشــد و ارتباطات غیررســمِی 

مسئولیتاجتماعیشرکتها:
حسابرسانداخلی
دررویاروییباتنگناهایاخالقی
رمضانعلی رویایی  - مژده کدخدایی الیادرانی  -  الهه مهدوی ثابت
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تنظیم شــده است. این اقدامات عبارتند 
از رفتــار مدیر و نحــوه ی برخورد آن ها 
هنگامی کــه کارکنان کلیدی )به عنوان 
مثــال، مدیران دیگــر و....( غیر اخالقی 
رفتار می کنند. به عنــوان نمونه ممکن 
اســت مدیران عملیاتی جــّو اخالقی را 
در ســطحی قرار دهند،که با جّو اخالقی 
سازمان به عنوان یک کل سازگار نباشد 

 .)2012 ،IIA بنیاد تحقیقاتی(
حسابرســی داخلی باید رفتار اخالقی 
را ترویــج دهــد و ممکــن اســت یک 
نقش رســمی مانند مدیر ارشد اخالق، 
مســئولیت رعایت قوانین و مقررات و یا 
عضوی از شورای اخالق را ایفا کند، البته 
تا زمانی که چنین نقش هایی اســتقالل 
حسابرسی داخلی را با خطر مواجه نکند 

 .)2012 ،IIA بنیاد تحقیقاتی(
در اســتاندارد A1.2110 آمده است: 
»حسابرسی داخلی باید طراحی، اجرا و 
فعالیت های  و  برنامه ها  اهداف  اثربخشی 
مربوط به اخالق سازمان را ارزیابی کند«. 
طراحی ممکن اســت، نیازمند پژوهش، 
تعیین معیار بر مبنای برنامه های مشابه 
انجام شــده و توسعه و توافق با مدیریت 
درمورد معیارها باشد. ارزیابی اجرا شبیه 
انجــام ایــن کار برای دیگــر فعالیت ها 
خواهد بود. ارزیابی اثربخشــی )یعنی آیا 
آن ها دارای اثر مورد نظر هســتند( نیز 
نیازمند ارزیابی جّو اخالقی است )بنیاد 

.)2012 ،IIA تحقیقاتی
بررسی جّو اخالقی موضوعی حساس 
است و می تواند بســیار فردی باشد. به 
برای موفقیت، حسابرســان  این ترتیب 

داخلی باید:
• در مورد روش ارزیابی از هیات مدیره 
یا مدیریت ارشد سازمان پشتیبانی مالی 

دریافت و با آن ها به توافق برسند.
•  اســتفاده از یک مــدل بلوغ برای 
ارزیابی را درنظــر بگیرند، زیرا هیچ جّو 

اخالقی کاماًل خوب یا بد نیست.
• استفاده از روش خود ارزیابی را درنظر 
بگیرند، مانند نظر سنجی و یا کارگاه های 
آموزشی، که در آن کارکنان جوی که در 

آن کار می کنند و رفتار اخالقی مدیریت 
یا ســایر کارکنان را ارزیابی می کنند. در 
صورت امکان، نتایج حاصل از این روش ها 
را با شــواهد ملموس اعتبارسنجی کنند. 
اگر آن ها را نمی توان اعتبارســنجی کرد، 
این موضوع را در گزارش روشــن کرده و 
برای تعیین دالیل ادراک کارکنان از جو 

با مدیریت بحث و مذاکره شود.
اخالقیات در فرهنگ چمبرز به عنوان 
»آیین رفتار صحیح« تعریف می شــود. 
مانند ســایر فعالیت های راهبری، اخالق 
می تواند به عنوان بخشی از یک ارزیابی 
جامــع از راهبــری و یا بــه عنوان یک 
پروژه ی مســتقل که بــه ارزیابی کلی 
راهبری کمک می کند، شــناخته شود، 
و یا می توان آن را با حسابرسی هایی که 
به طور مستقیم بر عملیات کسب وکار و 
یا فعالیت های پشتیبانی تمرکز می کنند، 
.)2012 ،IIA ادغام کرد )بنیاد تحقیقاتی
هدف اصلی آیین رفتــار حرفه ای که 
 )IIA(2 داخلی  انجمن حسابرسان  توسط 
منتشر شده است، ارتقای فرهنگ اخالقی 
در حرفه است. آیین رفتار حرفه ای برای 
حرفه ضروری و مناسب است، زیرا برای 
اعتماد عموم به سیاست های حاکمیتی، 
مدیریت ریســک و کنترل ایجاد شــده 
اســت. از آن جا که »حسابرســی داخلی 
یکی از فعالیت های اطمینان بخشــی و 
مشاوره ای مستقل و عینی است که برای 
افزودن ارزش و بهبود عملیات ســازمان 
طراحی شده اســت و حسابرسی داخلی 
برای اجــرای اهداف خود بــا رویکردی 
منظــم و نظام مند، از طریــق ارزیابی و 
فرایند هــای مدیریت  اثربخشــی  بهبود 
ریســک، کنترل و حاکمیت، به سازمان 
 IIA کمک می کند«، آیین رفتار حرفه ای
نیز برای لحاظ کردن دو مولفه ی بســیار 
اساســی بسط یافته اســت، »اصول« که 
به شــغل و حرفه  ی حسابرســی داخلی 
مرتبط اســت و »قوانین رفتار حرفه ای« 
که رفتارها و هنجارهــای مورد انتظار از 
حسابرســان داخلی را توصیف می کنند. 
آییــن رفتــار حرفــه ای IIA در افراد و 

نهادهایی به کار برده می شود که خدمات 
حسابرســی داخلــی را اجــرا می کنند. 
انجمن  حسابرســان داخلی بر آیین رفتار 
حرفه ای نظارت می کند و نقض این موارد 
طبق مقررات انجمن بررســی می شــود. 
نقض جدی ممکن اســت منجر به تنبیه 
انضباطی بر علیه حسابرسان داخلی شود 

و به ارکان باالتری گزارش شود.
اما ســؤال این جاست که چه گونه یک 
حســابرس داخلی می تواند اخالق را در 
بطن یک ســازمان به شــکل کاربردی 
ارزیابــی نماید ؟. طرح این ســؤال توجه 
ما را بــه حوزه هایی معطوف می کند که 
یک حسابرس داخلی برای ورود به بحث 
حسابرســی اخالق در آن ها ایفای نقش 
می کنــد. در ذیل رویکرد حسابرســان 
ارزیابی و نظــارت اخالقی  داخلــی در 

سازمان بیان گردیده است.
و سیاســت های  رفتاری  • کدهــای 
اخالقی را بررسی می کند، تأیید می کند 
که آیا آن ها به صورت دوره  ای به روز شده 

و به مدیریت و کارکنان ابالغ می شوند.
• برای ارزیابی میزان فهم و ادراک از 
رعایت قوانین و مقررات در تمام سطوح 
ســازمان )به عنوان مثــال جغرافیایی و 
دپارتمانــی( یک بررســی اخالقی علوم 

رفتاری انجام می دهد؛
• به مدیریت و کمیته ی حسابرســی 
کمک می کند، افراد را در تمام ســطوح 
پاســخگو نگــه دارد و در حالی کــه به 
ســخنان آن ها گوش می دهد، به اعمال 

آن ها نیز توجه می کند؛
• در نقــش نظــارت اخالقی خدمت 
می کند و یا با مدیر اخالق سازمان تبادل 

نظر می کند؛
• در مقابله با فعالیت های غیر قانونی 
و دیگــر فرآیندهای تحقیقات مربوط به 

شکایت های اخالقی شرکت می کند؛
• حسابرســی مســتقیم ســالیانه و 
فرآیندهــای پیگیــری را انجام می دهد 
و نتایــج را )به عنوان نمونــه، انطباق با 
سیاســت ها و ثبات اقدامات( به کمیته 

حسابرسی گزارش می دهد؛ و
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عدم حمایت از کارکرد حسابرسی داخلی 
بــرای اتخــاذ چارچوب عمــل حرفه ای 
بین المللــی انجمن حسابرســی داخلی 
انجمن  توســط  منتشــر شده   )IPPF(3

حسابرسان داخلی باشــد، به گونه ای که 
استقالل عملکرد را اجباری می کند و تأثیر 
را محــدود می کند. هم چنین،  مدیریت 
مواردی مالحظه شــده اند کــه در آن ها 
مدیریت تغییراتی را در خط  مشــی هایی 
انجام داده است که دریافت سرمایه برای 
رشد پیوسته در عملکردهای حسابرسی 

داخلی را دشوار کرده است. 
از ســوی دیگر، حسابرســان داخلی 
تحت فشار پیوسته برای »ایجاد توازن« 
بین استقالل خود به عنوان حسابرس، و 
حمایــت از مدیریت در وظایف عملیاتی 
خود مانند کمک در ارزیابی های مناقصه، 
مشارکت در فرایند استخدام کارمندان و 

دادگاه های انتظامی قرار دارند. 

یکپارچگی  و  عینیت  بر  تأثیر   .3
حسابرسان داخلی 

حسابرســان داخلــی ماننــد ســایر 
کارمندان سازمان یا شرکت هستند. آن ها 
انگیزه های شغلی، رویاهایی برای زندگی 
و خانواده هایــی برای حمایت دارند. نقش 

• ارتباط اخالق با فرآیندهای ارزیابی 
عملکرد و تعیین هدف را ارزیابی می کند.

باید اذعان داشت که مسیر ارزیابی های 
حسابرسان داخلی هموار نبوده و آنان با 
مسائل اخالقی بســیاری در طول دوره 
ایفــای نقش و مســئولیت های خود به 
شکل روزانه مواجه می شوند. تعدادی از 

این مسائل عبارتند از:

1. پیشگیری از افشا سازی قانونی
اکثر ســازمان ها و شرکت ها باید نتایج 
مالــی و غیرمالی را مطابق بــا قانون به 
نهادهــای دولتی افشاســازی کنند که 
این نهادهای دولتی ممکن اســت، شامل 
قانون گــذاران یا نهادهــای مجری قانون 
باشــند. حسابرســان داخلــی باید برای 
ارائه ی اطمینان مورد نیــاز، اطالعات را 
قبل از انتشار بررسی کنند. در اکثر موارد، 
حسابرســان داخلی از بررســی این نوع 
اطالعات خودداری می کنند و یا خطاها و 
حذفیات را قبل از ارائه تصحیح نمی کنند. 
شرکت ها خط  مشی های  براین،  عالوه 
سخت گیرانه ای برای گزارش فعالیت های 
مجرمانه  ی مشــکوک یا نقــض قوانین 
دارند که از گزارش مستقیم آن ها توسط 
حسابرســان داخلی جلوگیری می شود. 
اگر حسابرســان داخلی آن ها را گزارش 
نماینــد، ممکن اســت بــه دلیل نقض 
انتشار  به  مرتبط  خط  مشی های شرکتی 

اطالعات محرمانه، تنبیه شوند. 

2. فشار از طرف مدیریت 
گاهی اوقات ممکن اســت فشــار از 
طرف مدیریت به شــکل مستقیم باشد، 
ولی در اکثر موارد غیرمســتقیم است و 
ممکن اســت »به بهترین شکل به نفع« 
ســازمان یا شرکت باشد. می توان رئیس 
حسابرسی داخلی را تحت فشار مستقیم 
قــرار داد تا اگــر مدیریت را به شــکل 
مطلوب نشــان ندهند، محتوای اوراق یا 
گزارش های حسابرسی برای کمیته های 

حسابرسی را تغییر دهند. 
فشار غیرمستقیم ممکن است به شکل 

آن ها در عملکرد حسابرسی داخلی منجر 
به آســیب پذیری بیشــتر آن ها می شود. 
بخش منابع انســانی مســئول پردازش 
ارتقاء ،  آموزشــی،  کاربردی  برنامه هــای 
لیست حقوق و مزایا برای همه ی کارمندان 

از جمله حسابرسان داخلی است. 
موضوعی که زیاد مشاهده می شود، این 
است که بخش منابع انسانی )HR( تأخیر 
زیادی در پردازش درخواست های آموزش، 
ارتقاء و مزایای حسابرسان داخلی دارد. در 
تعدادی از مــوارد، کاهش میزان حقوق و 
مزایا ممکن است مطابق با نظر حسابرسان 
داخلی باشد و با تفسیر خود آن ها از خط 
 مشی های بخش منابع انسانی توجیه شوند. 
عملکرد حسابرســی داخلی نمی تواند 
بدون برخورداری از منابع مناسب اهداف 
بنیادی خــود را اجرا کند. در تعدادی از 
موارد، بخش منابع انســانی ممکن است 
در پردازش موقعیت های شغلی خالی یا 
ایجاد موقعیت های جدید تأخیر داشــته 
باشــد و در این مدت به کارکنان ارشد 
حسابرسی داخلی به دلیل داشتن دانش 
زیــاد درباره ی موسســه یا کســب وکار 
شــرکت، شــغل هایی با حقوق باالتر در 
پیشنهاد  کســب وکار  واحدهای  ســایر 
شــود که امکان دارد ایــن امر، عملکرد 
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داخلی وارد می شــود، مســئول رعایت 
آییــن رفتار حرفه ای IIA اســت. حرص 
و طمــع شــخصی نباید بر اســتقالل و 
غلبه  داخلی  حسابرســان  یکپارچگــی 
کند. در بســیاری از موارد، حسابرسان 
داخلی در فعالیت هایی مشــارکت دارند 
که بــا نقش و مســئولیت های آن ها در 
تناقض است، به گونه ای که تسلیم فشار 
مدیریت برای اصالح یــا نادیده گرفتن 

حقایق می شوند. 
هم چنیــن، این نتیجــه دور از تصور 
نیست که حسابرســان داخلی اطالعات 
محرمانــه ای را کــه در طــول دوره ی 
حسابرســی خود به دســت آورده اند به 
اشــخاص غیرمجاز در داخل یا خارج از 
ســازمان یا شــرکت بدهند. در شرایط 
اطالعات  از  خاص، حسابرســان داخلی 
محرمانه در عملکرد حسابرســی داخلی 
برای بی اعتبار کــردن همکاران خود به 
دلیل سود شخصی یا خشنود   ی مدیریت 

استفاده می کنند. 
در IPPF، رئیس عملیات حسابرســی 
داخلی یــا رئیس اجرایی حسابرســی؛ 
مسئول رشد حرفه ای حسابرسان داخلی 
هســتند. با این حال، حسابرسان داخلی 
وجود دارند که اســتفاده از منابع فراهم 

حسابرسی داخلی را تضعیف کند. 

4. تأخیــر مدیریت در تکمیل به 
موقع حسابرسی ها

مدیریت نقش بسیار مهمی در تکمیل 
به موقع حسابرســی ها دارد. با این حال، 
تکمیل به موقع حسابرسی ها ممکن است 
زمانی تحت تأثیر قرار گیرند که اطالعات 
یا پرونده هــای مورد نیاز بــرای اهداف 
حسابرســی به شــکل آنی منتشر نشده 
باشــند یا پاسخ های مورد نیاز از مدیریت 
به شــکل غیر ضروری یا بــا تأخیر ارائه 
شوند. گاهی اوقات، مدیریت ممکن است 
اطالعات ضروری، که معمــوالً باید ارائه 
شوند، را به دلیل محرمانگی یا حساسیت 

حفظ کند یا با تأخیر ارائه دهد. 
گاهی اوقات، علت این تأخیرها ممکن 
اســت، پیشــگیری از ارائــه ی گزارش 
حسابرسی نهایی به کمیته حسابرسی یا 
اجرای توصیه های حسابرسی  در مواردی 
باشد که گزارش های پیش نویس قبل از 
اتمام گزارش حسابرس انجام می شوند. 

5. حسابرسان داخلی که نمی توانند 
استقالل خود را حفظ کنند.

هر فردی که به حرفه ی حسابرســی 

شــده توســط تعــدادی از کارفرمایان 
را برای تداوم رشــد حرفــه ای خود در 
و  مانند حسابداری  اصلی  صالحیت های 
امور مالــی، ترجیح می دهند. هم چنین، 
تعدادی از حسابرســان داخلی علی رغم 
عدم خبرگی خود در حسابرســی برخی 
از زمینه ها یا عملکردها، در ســازمان یا 

شرکت مشارکت کرده اند. 

بازیگران عرصه ی نقض اخالق
مشارکت کنندگان مهمی در نقض های 
اخالقی وجود دارند که شامل حسابرسان 
داخلی، ارائه دهندگان خدمات حسابرسی 
داخلی، موسســات حسابرسی داخلی و 
کمیته های حسابرسی هستند. این موارد 
به شــکل مفصل در بخــش زیر توضیح 

داده شده اند.

1. حسابرسان داخلی 
تعدادی از افرادی که در حسابرسی های 
داخلی مشــارکت دارند، اعضای انجمن 
حسابرســان داخلی نیســتند، از  این رو 
دانــش کافی درباره ی شــرایط اخالقی 
 IIA منــدرج در آییــن رفتار حرفــه ای
ندارند. عالوه براین، حسابرســان داخلی 
به نوعی کارمند شــرکت هســتند و در 
نتیجه در معرض تهدید از دســت دادن 
شــغل خویش در شرایطی که دستورات 
مدیریت را دنبال نکننــد، خواهند بود. 
حرفه ی حسابرســی داخلی حسابرسان 
داخلــی را به اتخــاذ چارچــوب عمل 
انجمن حسابرســی  حرفه ای بین المللی 
داخلی ترغیب می کنــد. در اکثر موارد، 
ابتکاری  حسابرســان داخلی فاقد طرح 
بــرای افزایــش اســتفاده از IPPF در 
موسســات مربوطه ی خود هســتند که 
ممکن اســت نقش و مسئولیت آن ها را، 
خصوصاً در زمانی که اســتقالل مد نظر 

است، افزایش دهد. 

خدمــات  ارائه دهنــدگان   .2
حسابرسی داخلی

ارائه دهنــدگان خدمات  از  تعــدادی 

کنگره ی مسایل اخالقی نوظهور پیش روی حرفه
کنفرانس ساالنه ACIIA20154، مانیل، فیلیپین
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همین دلیل نمی توانند در زمانی که نقض 
قوانین توسط حسابرسان داخلی یا نفوذ 
نابه جای مدیریت بر استقالل حسابرسی 
گزارش می شــود، اقدام مناسب را انجام 

دهند. 

بازیگران عرصه ی مقابله با مسائل 
اخالقی

روش های متعددی وجود دارند که با 
آن ها می توان مسایل اخالقی را به شکل 
موثری بررســی کرد. بازهــم، بازیگران 
اصلــی کــه می توانند به حل مســایل 
اخالقی کمک کنند، شــامل موارد زیر 
هســتند: کمیته  های حسابرسی، رئیس 
داخلی، شرکای  عملکردهای حسابرسی 
موسساتی که خدمات حسابرسی داخلی 
را ارائه می دهند و حسابرســان داخلی. 
تعدادی از روش هایی که می توان با آن ها 
کمک نمود در بخش زیر بحث شده اند. 

1. موسسات حسابرسی داخلی
موسسات حسابرسی داخلی مسئولیت 
بنیادی ایجــاد آگاهی درباره آیین رفتار 
حرفــه ای IIA و ایجــاد روندهایی برای 
گزارش و بررســی نقض های آیین رفتار 
حرفــه ای را برعهده دارنــد. هم چنین، 
موسســات باید اقدامات انجام شــده بر 
علیــه مجرمان، برای نقــض آیین رفتار 
حرفه ای را افشا کنند، به گونه ای که این 
مورد به عنوان مانعی برای مجرمان آتی 

عمل نماید. 
همه ی موسسات باید در کنفرانس های 
ســاالنه، که در آن ها نمایندگان همه ی 
حرفه هــای مهم حضور دارند، جلســاتی 
درباره ی آیین رفتاری IIA داشته باشند. 
بحث ها و ارائه ها باید بر شــرایط اخالقی 
حسابرسان داخلی و انتظارات از مدیریت 
ســازمانی که در آن اســتخدام هستند، 
تمرکز داشته باشند. مشاوران حرفه ای نیز 
باید دستورالعمل هایی را برای رویارویی با 
تنگناهای اخالقی به حسابرســان داخلی 

ارائه دهند و از آن ها حمایت کنند. 

حسابرسی داخلی هنوز از IPPF استفاده 
نمی کننــد، البته آن ها متعهــد به این 
هستند که در انجام خدمات حسابرسی 
مطابــق بــا اســتانداردهای IIA و آیین 
رفتار حرفه ای عمل کنند. گاهی  اوقات، 
هزینه های اتخاذ IPPF و نیاز به گذراندن 
مراحــل ارزیابی های کیفیــت داخلی و 
خارجــی دوره ای، از عوامــل موثر برای 
عدم به کارگیری IPPF هستند. با این که 
تعداد زیــادی از ارائه  دهندگان خدمات 
اطمینان بخشی و مشــاوره ای، خدمات 
حسابرســی داخلی را ارائه می دهند، اما 
 IIA فقط تعــداد اندکی از آن هــا عضو

هستند. 

3. موسسات حسابرسی داخلی
موسســات حسابرســی داخلی نقش 
مکملی در مدیریــت اخالقیات دارند. با 
این حال، در اکثر موارد در ســمینارها و 
که  موسسات،  ســاالنه ی  کنفرانس  های 
تعــداد زیادی از افراد عضــو و غیرعضو 
حضــور می یابند، دربــاره ی آیین رفتار 
حرفه ای IIA آگاهی یا دانش خاصی ارائه 
نمی شود. عالوه براین، رویکردهای ثابتی 
برای گزارش نقض اخالق در موسســات 
وجــود ندارند یا در جایــی که نقض ها 
گزارش می شــوند، اقدام مناسبی انجام 
نمی گیرد. هم چنین، موسسات نسبت به 
افراد غیرعضو یــا ارائه دهندگان خدمات 
حسابرســی داخلی برای اجــرای آیین 
رفتار حرفــه ای IIA هیچ نوع صالحیت 

قانونی ندارند. 

4. کمیته های حسابرسی
بسیار  موقعیت  کمیته های حسابرسی 
راهبــردی در ســازمان ها دارند و نقش 
بســیار مهمی در ارتقای اخالقیات دارند. 
بــا این حال، در اکثر مــوارد، کمیته های 
حسابرسی به کارگیری IPPF و آیین رفتار 
حرفه ای IIA در عملکردهای حسابرســی 
داخلــی را ارتقا نمی دهنــد. تعدادی از 
کمیته های حسابرسی درباره ی اخالقیات 
حســابرس داخلی هشــیار نیستند، و به 

حسابرسی  عملیات  روســای   .2
خدمات  ارائه دهنــدگان  و  داخلی 

حسابرسی داخلی
روســای عملیات حسابرســی داخلی 
یــا ارائه دهنــدگان خدمــات بایــد هر 
نوع مســاله ی اخالقی بالقــوه مرتبط با 
حسابرســان داخلــی یا مدیریــت را به 
مدیر عامل یا کمیته ی حسابرســی خبر 
دهنــد. آن ها باید دربــاره ی آیین رفتار 
حرفه ای در عملیات حسابرســی داخلی 
به خــود، شــرکت ها، واحدهای تجاری 
و ســازمان هایی که در آن هــا خدمات 
حسابرســی داخلــی ارائــه می شــوند، 
آگاهی دهند. همچنین، روسای عملیات 
حسابرســی داخلــی یــا ارائه دهندگان 
استفاده  باید  خدمات حسابرسی داخلی 
از چارچوب عمل حرفه ای IPPF را ارتقا 

دهند.

3.حسابرسان داخلی 
از آن جایی که از دســت دادن شغل 
و منبــع درآمــد مقرر، تهدیــد مهمی 
برای حسابرســان داخلی در رویارویی با 
تنگناهای اخالقی اســت، ضروری است 
تــا پس انداز زود هنــگام در طول دوران 
شغلی خود را آغاز نمایند. این کار باعث 
می شــود که آن ها در هنگام مواجهه با 
شــرایط فشار توسط مدیریت یا از سوی 
حسابرســان داخلی همکار، ثبات داشته 

باشند. 
باید در  هم چنین، حسابرسان داخلی 
دوره های اعطای گواهی نامه های حرفه ای 
که توســط انجمن حسابرســان داخلی 
باشند.  داشته  مشــارکت  می شود،  اجرا 
رشــد حرفه ای عالوه بر این که آن ها را 
بــرای موقعیت های باالتــر در عملیات 
حسابرسی داخلی آماده می سازد، منجر 
به اطمینان بخشــی و تعلق خاطر حرفه 

نیز خواهد شد. 

4. کمیته های حسابرسی
کمیته هــای حسابرســی می توانند با 
داشــتن یک موضع ثابت درباره ی تمام 
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عملیات حسابرسی داخلی، ارائه دهندگان 
خدمات حسابرسی داخلی و کمیته های 
حسابرســی باید برای حمایت، ترغیب و 
رهبری حسابرسان داخلی برای مطابقت 
با آیین رفتار حرفه ای انجمن حسابرسان 
داخلی همکاری داشــته باشند. هر نوع 
اقدام تأثیر گذار بر حسابرسان داخلی که 
منجر به نقض منشــور اخالقی می شود 
باید به شــکل جدی توسط کمیته های 
حسابرســی بررســی شــوند و اقدامات 
ســختگیرانه ای بر علیه اشخاص خاطی 

انجام شوند. 
 

نتیجه گیری
بــا  اخــالق  مقولــه ی  از آن جا کــه 
ارزش های انسانی و نوع بشر همراه است، 
رویکردی که در مســائل اخالقی اتخاذ 
می شــود، متأثر از جایگاه و نقشی است 
که افــراد در این مســائل ایفا می کنند. 
حسابرســان داخلــی از زمــره افرادی 

نقض هــای گزارش شــده، بــه ارتقای 
آییــن رفتار حرفــه ای IIA کمک کنند. 
کمیته هــا باید حداقل یک بار در ســال 
بــا رئیس انجمــن حسابرســی داخلی 
جلســات خصوصــی داشــته باشــند. 
دستور کار جلســات باید شامل مسائل 
مرتبط به اخالقیات باشــد. آن ها باید به 
ســرعت درباره ی هر نوع گزارش نقض 
اخالقــی یا اقدامات غیــر اخالقی که بر 
قضاوت حسابرســان داخلی موثر است، 
اقدامــات الزم را انجام دهند. هم چنین، 
کمیته هــای حسابرســی باید از رشــد 
حرفه ای حسابرســان داخلــی با تامین 
و رشــد حرفه ای  آموزش  بودجه هــای 

حمایت کنند.
با این که مســائل اخالقــی همچنان 
وجــود دارند، امــا حسابرســان داخلی 
بایــد به روند آمادگی خــود در مواجهه 
ببخشند.  اخالقی ســرعت  تنگناهای  با 
روسای  داخلی،  حسابرسی  موسسه های 

هســتند که در جریان ایفــای وظایف 
خود بــا انواع نامالیمــات اخالقی روبرو 
می شــوند که تا حدودی از آن از جانب 
به وجود  تجــاری  کســب وکار  مدیریت 
می آید، بخشی به دلیل پیچیده تر شدن 
محیط کســب وکارهای تجاری و بخش 
دیگر نیز به دلیل مســائل اخالقی بالقوه 
مرتبــط با حرفه ی حسابرســی داخلی، 
گریبان گیر حسابرســان داخلی می شود. 
تنگناهای پیش روی حسابرسان داخلی، 
ضمن آن کــه آنان را مجبور می ســازد 
در انجام خدمات حسابرســی مطابق با 
استانداردهای انجمن حسابرسان داخلی 
و آیین رفتار حرفه ای عمل کنند، حرفه 
را بــر آن می دارد که بــرای عبور از این 
تنگناها و یاری رساندن به هیات مدیره 
و مدیریت ارشــد ســازمانی، پیوسته به 
دنبال راهکارهایی باشند که مشتمل بر 
طرح های ابتکاری برای افزایش استفاده 
از چارچــوب عمل حرفــه ای بین المللی 
انجمن حسابرسی داخلی باشند. در این 
مقاله، عمده مباحث مرتبط با تنگناهای 
اخالقــی حرفه ی حسابرســی داخلی و 
روش های رویایی آنان با مسائل اخالقی 
مورد بررســی قرار گرفته است. ولی به 
ایــن  دلیل کــه هر آن چه به نوع بشــر 
مربوط می شــود دارای روحی پویا و در 
حال حرکت است، نمی توان گفت آن چه 
در این مقاله به آن پرداخته شده است، 
تمام آن چیزی اســت که حسابرســان 
داخلی در بحث اخالق در کسب وکارهای 
تجــاری با آن روبرو هســتند. از این رو، 
حسابرســی داخلی بــا ورود به عرصه ی 
اخــالق در کســب وکارهای تجاری باید 
خود را برای مواجهه مسائل جدیدی که 
متأثر از محیط کســب وکارهای تجاری 
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