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ثـــــــیر  تأ
خاکستری  اســـــتقالل 

بر تغییر نقش حسابرسان داخلی؛
از ناظر به حامی و محافظ

ــا بررســی ادبیــات تحقیــق، در زمینــه ي نقــش و جایــگاه حسابرســی داخلــی بحــث کرده ایــم. دامنــه ی  ــه ب در ایــن مقال
حسابرســی داخلــی بســیار وســیع و دربرگیرنــده ی جنبه هــای عملیاتــی ســازمان در تمامــی ســطوح مســئولیت اســت. بــا 
وجــود این کــه حسابرســی داخلــی بــرای انجــام وظایــف خــود بــه دنبــال داشــتن نوعــی بی طرفــی و اســتقالل از ســازمان 
اســت، امــا در واقــع آنــان در اســتخدام ســازمان بــوده و واژه ی »حســابرس مســتقل« بــرای آنــان بــه کار نمــی رود. اســتقالل 
حسابرســان داخلــی را بــه عنــوان اســتقالل خاکســتری در نظــر می گیریــم کــه ایــن اســتقالل عاملــی اســت بــرای این کــه 
نقــش حسابرســان داخلــی بــه جــای نظــارت بــر عملکــرد ســازمان، بــه نقــش حامــی و محافــظ مدیــران و علی الخصــوص 
مدیــران ارشــد بــدل شــود. بــرای بیــان جایــگاه ایــن نــوع حسابرســان از  تئــوری نقــش )کاتــز و کان، 1978( و راهبــرد کنــار 
آمــدن بــا تعــارض نقــش بهــره برده ایــم کــه هــال )1972( با توجه بــه مطالعــات حقوق زنان آن را بســط و توســعه داده اســت. 
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بر تغییر نقش حسابرسان داخلی؛
1. مقدمه 

جدایــی  اندیشــه ی  شــدن  عملــی  بــا 
شــرکت های  در  مدیریــت،  از  مالکیــت 
ســهامی و ســاختار جدیــد ســرمایه و بــا 
گســترش روز افــزون بازارهــای ســرمایه 
افــراد در  از  و شــمول قشــر گســترده ای 
ــش  ــابداری نق ــذاران، حس ــرمایه گ ــل س خی
اجتماعــی یافتــه و حسابرســی نیــز از اهمیت 
قابــل توجهــی برخــوردار شــده اســت. از 
ــه ی  ــئولیت تهی ــت، مس ــه مدیری ــی ک زمان
کنتــرل  سیســتم  و  مالــی  صورت هــای 
به کار گیــری  شــد،  عهــده دار  را  داخلــی 
ــی  ــرای ارزیاب خدمــات حسابرســی داخلــی ب
بــه  عملکــرد سیســتم کنتــرل داخلــی، 

گونــه ای فزاینــده رشــد یافــت. ]1[
ایجــاد، رشــد و تکامــل حرفه ی حسابرســی 
ــا تاریخچــه ی انجمــن بین المللــی  داخلــی ب
حسابرســان داخلــی1 کــه در ســال 1941در 
ــره  ــکا تشــکیل شــد، گ ــاالت متحــد امری ای
خــورده اســت؛ در ایــن زمینــه انجمــن 
موصــوف در ســال 1978 اســتاندارد های 

حرفــه ای حسابرســی داخلــی را منتشــر 
ــرد ]2[.  ک

و  شــیری  موســوی  کــه  همان گونــه 
همــکاران )1392( گفته انــد، حسابرســی 
تاکنــون،  پیدایــش  زمـــان  از  داخـــلی 
ــرات عمــده ای را پشــت ســر گذاشــته  تغیی
را  داخلــی  آغــاز، حسابرســی  در  اســت. 
بخشــی از سیســتم کنتــرل داخلــی تعریــف 
ــی  ــور مال ــابداری و ام ــه حس ــه ب ــد ک کردن
کاشــین2،  و  )برینــک  می باشــد  مربــوط 
1958(. در اولیــن ســال های تأســیس ایــن 
رشــته )1950(، حسابرســان داخلــی بیشــتر 
ــی و  ــات مال ــران اطالع ــوان مرورگ ــه عن ب
حســابداری قلمــداد می شــدند. حسابرســان 
ــه  ــانندگان ب ــوان یاری رس ــه عن ــی ب داخل
حسابرســان مســتقل بــه کار می رفتنــد 
و بــرای امــور مربــوط بــه صورت هــای 
ــده  ــی فراخوان ــف مال ــایر وظای ــی و س مال
در  حداقلــی  نقشــی  آنــان  می شــدند. 
مســئولیتی  تنهــا  و  داشــته  ســازمان ها 
ایفــا  مدیریتــی  طیــف  کل  در  محــدود 
 .)1999  ، ویــت3  و  )مولــر  می کردنــد 
بــر  انــدک حسابرســان داخلــی  انــدک 
ــد و پــس  حسابرســی رعایــت تمرکــز کردن
اثربخشــی سیســتم  ارزیابــی  بــه  آن،  از 
فرآیندهــای  بررســی  و  داخلــی  کنتــرل 
عملیاتــی اقــدام کردنــد و ســرانجام امــروزه، 
دامنــه ی حسابرســی داخلــی نــه تنهــا 
ــای  ــی کنترل ه ــت، ارزیاب ــی رعای حسابرس
ــی  ــب و بررس ــه تقلّ ــیدگی ب ــی، رس داخل
برمی گیــرد،  در  را  عملیاتــی  فرآیندهــای 
ــت  ــه مدیری ــورت دهی ب ــامل مش ــه ش بلک
ارشــد و مشــارکت در مدیریــت ریســک 
ــتاکیوکاس و روپســیس4  ــود )اس ــز می ش نی

.)2005،

بگوییــم  می توانیــم  کلــی  به طــور 
حسابرســان داخلــی در زمــان کنونــی عــالوه 
ــی خــود، دارای  ــه ی ســنتی نظارت ــر وظیف ب
دو نقــش کلیــدی دیگــر نیــز هســتند: نقــش 
ــان  ــی. اوالً، حسابرس ــش حام ــظ و نق محاف
ــی  ــپر حفاظت ــک س ــوان ی ــه عن ــی ب داخل
بــرای پشــتیبانی از مدیریــت ارشــد، اعضــای 
ــران در  ــایر مدی ــی و س ــه ی حسابرس کمیت
ــی، عمــل  ــا مشــکالت احتمال ــع ی ــر موان براب
تعــارض  وجــود  صــورت  در  می کننــد. 
بیــن ایــن گروه هــا، حفاظــت ارائه شــده 
ــت  ــن اس ــی ممک ــان داخل ــط حسابرس توس
ــای  ــع اعض ــن مناف ــت رفت ــای از دس ــه به ب
ــر  ــران، مدی کمیتــه حسابرســی و ســایر مدی
ــت  ــد. حفاظ ــرار ده ــت ق ــد را در اولوی ارش
ارائه شــده توســط حسابرســان داخلــی در 
ــک  ــط ی ــازمان توس ــن س ــه ای ــی ک صورت
ــتقل و  ــابرس مس ــد حس ــی مانن ــاد بیرون نه
یــا افــکار عمومــی مــورد تهدیــد واقــع شــود، 
ممکــن اســت بــه کل ســازمان نیــز ســرایت 
ــی  ــان داخل ــن حسابرس ــد. بنابرای ــدا کن پی
بــه عنــوان حافظــان اســرار مدیریــت ارشــد 
در مقابــل اعضــای کمیتــه ی حسابرســی 
ــن  ــی ای ــرار عموم ــان اس ــن نگهب و همچنی
ــی و  ــارت بیرون ــأت نظ ــه هی ــازمان علی س
ــاً،  ــد. ثانی ــل می کنن ــی عم ــکار عموم ــا اف ی
حسابرســان داخلــی بــه عنــوان حامیــان 
مدیــران هســتند، آنــان از عملکــرد ســازمان 
حمایــت نمــوده و هنگامــی کــه یــک قانــون 
ــد  ــی جدی ــرد مدیریت ــک راهب ــا ی اداری و ی
پیاده سازی شــده و یــا شــکل اندازه گیــری 
عملکــرد تغییــر کنــد، راهنمایی هــای الزم را 

ارائــه می دهنــد ]11[.
نقش هــای  بیــان شــد،  کــه  همانطــور 
ــر  ــان تغیی ــی در طــول زم حسابرســان داخل

1-Institute of Internal Auditors (IIA)
2-Brink & Cashin
3-Moeller & Witt
4-Staciokas and Rupsys [
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ــد  ــی فراین ــرای ارزیاب ــت. ب ــرده اس ــدا ک پی
ــک  ــی در ی ــان داخل ــری حسابرس نقش پذی
ــار  ــرد کن ــش1 و راهب ــوری نق ــازمان از تئ س
آمــدن بــا تعــارض نقــش2 اســتفاده کردیــم. 
اگــر حسابرســان داخلــی همانند حسابرســان 
ــورد رســیدگی دارای  ــازمان م مســتقل از س
اســتقالل بودنــد، امــکان چنیــن تغییــر 
نقشــی بــرای آنــان فراهــم نبــود. آن چــه کــه 
باعــث شــده تــا حسابرســان داخلــی بتواننــد 
به جــای  را  و محافــظ  نقش هــای حامــی 
نقــش ناظــر بپذیرنــد، وجــود اســتقالل 
خاکســتری3 اســت. اســتقالل خاکســتری بــه 
ــن  ــه مابی ــی اســتقالل اســت ک ــای نوع معن
ــرار دارد. در  ــق و وابســتگی ق اســتقالل مطل
ــدن  ــار آم ــرد کن ــوری نقــش، راهب ــه تئ ادام
ــتری  ــتقالل خاکس ــش و اس ــارض نق ــا تع ب
شــرح داده خواهــد شــد، همچنیــن در انتهــا 
نتیجه گیــری ایــن مقالــه آورده می شــود. 

2. تئوری نقش
در تئــوری نقــش کــه توســط کاتــز و کان4  
)1978( معرفــی و توســعه پیــدا کــرد، یــک 

فــرد مشــغول بــه کار در یــک ســازمان بایــد 
طیــف گســترده ای از نقش هــا را بپذیــرد. 
نقش هایــی یــک فــرد می پذیــرد ممکــن 
اســت بــا یکدیگــر در تعارض باشــد یا نباشــد. 
در ایــن تئــوری، واژه ی نقــش بــه عنــوان یک 
مفهــوم جامــع و وســیع از نقش هــای مرتبــط 
می شــود  گرفتــه  نظــر  در  اشــخاص  بــا 
)بــه عنــوان مثــال، انتظــارات از نقــش، 
فرســتنده ی نقــش، گیرنــده ی نقــش و رفتــار 
ــش«  ــبکه ی نق ــوان »ش ــه عن ــه ب ــش( ک نق

شــناخته شــده اســت ]10[. 
یــک ســازمان را می تــوان بــه عنــوان 
یــک سیســتم اجتماعــی مبتنــی بــر مفهــوم 
ــخص  ــک ش ــرد. ی ــش، درک ک ــبکه ی نق ش
نقــش(  )گیرنــده ی  ســازمان  در  مســتقر 
فرســتنده ی  از  ساطع شــده  عالمت هــای 
خــود  درک  و  کــرده  دریافــت  را  نقــش 
را از آن نقــش بــه منظــور مطابقــت بــا 
توســعه  نقــش  فرســتنده ی  انتظــارات 
ــت  ــی اس ــش کس ــتنده ی نق ــد. فرس می ده
ــده ی  ــرای گیرن ــا را ب کــه گروهــی از نقش ه
ممکــن  می کنــد.  ســازمان دهی  نقــش 

ــود  ــش وج ــتنده ی نق ــن فرس ــت چندی اس
ــد  داشــته باشــد. فرســتنده ی نقــش می توان
ــا  ــر خــط و ی ــا مدی سرپرســت مســتقیم و ی
ــار  ــد. رفت ــر باش ــازمانی دیگ ــر س ــک مدی ی
نقــش شــامل اعمــال و رفتــار گیرنــده ی 
ــه  ــرای انجــام نقــش خــود اســت. ب نقــش ب
طــور کلــی گیرنــده ی نقــش ســعی می کنــد 
رفتــاری ســازگار بــا نقــش دریافتــی از خــود 
بــروز دهــد، اگــر چــه ناســازگاری و یــا 
ــد.  ــت رخ ده ــن اس ــم ممک ــی ه تعارض های
ــف  ــل مختل ــر عوام ــت تأثی ــار تح ــن رفت ای
ســازمانی، فــردی و بیــن فــردی نظیــر 
ســبک مدیریتــی فرســتندگان نقــش )بایــرن 
و  ســازمان  انــدازه ی   ،)2007 پیــرس5،  و 
در  فــرد  توســط  اشغال شــده  موقعیــت 
همــکاران،  و  )ورســتگن6  ســازمان  ایــن 
اشــخاص  تجربــه ی  میــزان   ،)2007
)هــارل7  و همــکاران،1986(، آمــوزش افــراد 
)ورســتگن و همــکاران، 2007( و ارزش هــای 
شــکل  )گــراور8، 1993(،  آنــان  اخالقــی 

 . می گیــرد
بــا توجه بــه فنــداس و اســتوارت9 )1994(، 
بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــرا تئوری 
نقــش، یــک چارچــوب معتبــر جهــت انجــام 
پژوهش هــای مرتبــط بــا منابــع انســانی 
فراهــم می کنــد، دو دلیــل اصلــی وجــود 
دارد. اوالً، چارچــوب نظــری کــه تئــوری 
نقــش ارائــه  می دهــد، یــک پایــه ی مفهومــی 
ــر  ــی ب ــات تجرب ــام مطالع ــرای انج ــط ب مرتب
ــن  ــدف تعیی ــا ه ــراد ب ــار اف روی کار و رفت
نقــش آنــان در یــک زمینــه ی خــاص فراهــم 
ــی  ــه بررس ــش ب ــوری نق ــاً، تئ ــی آورد. ثانی م
روابــط متقابــل و تعامــالت بیــن افــراد و 
طیــف وســیعی از ویژگی هــای شــخصیتی 
و  شــخصیتی  ویژگی هــای  می پــردازد. 

1-role theory 
2-role conflict coping strategies
3-grey independence

4-Katz and Kahn
5-Byrne and Pierce
6-Verstegen

7-Harrell
8-Grover
9-Fondas and Stewart
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روابــط متقابــل، شــبکه ای از نقش هــا در 
می دهــد،  شــکل  را  خــاص  زمینه هــای 
کــه موجــب افزایــش تــوان بالقــوه ی تجزیــه 
ــار  ــا رفت ــط ب ــات مرتب ــل و توضیح و تحلی
ــس1 و  ــه ی دنی ــه گفت ــود. ب ــان می ش کارکن
همــکاران )2000(، اقتبــاس از نقش هــای 
ســازمانی یــک فراینــد پویــا اســت کــه 
ــن،  ــود. بنابرای ــر می ش ــن بازیگ ــامل چندی ش
منظــور  بــه  می تــوان  را  نقــش  تئــوری 
ــورد  ــدد در م ــای متع ــب نتیجه گیری ه کس
انجام شــده  نقش هــای  از  وســیعی  طیــف 
ــردی  ــل ف ــایی عوام ــه شناس ــک ب ــرای کم ب
فراینــد  بــه  دادن  شــکل  در  ســازمانی  و 
ــرار  ــری ســازمانی مــورد اســتفاده ق نقش پذی

داد.
کــه  کــرد  اســتدالل   2)1986( هالــس 
ــدی  ــل مفی ــش، راه ح ــبکه ی نق ــوم ش مفه
ــازمانی  ــردی، س ــل ف ــه و تحلی ــرای تجزی ب
همزمــان  صــورت  بــه  عملکــردی  یــا  و 
ــن  ــه ای ــاد دارد ک ــد. وی اعتق ــاد می کن ایج
مفهــوم همچنیــن می توانــد بــه منظــور 
ــر روی  ــرد ب ــر اقدامــات یــک ف بررســی تأثی
یــک  به خاطــر  انجام شــده  نقش هــای 
ــتفاده  ــورد اس ــازمانی م ــاص س ــرد خ عملک
ــط  ــده توس ــات انجام ش ــرد. مطالع ــرار گی ق
مـــک کـراکـــن3 و همــــکاران )2008(، 
ــن  ــکاران )2007( و سورنس ــتگن و هم ورس
و سورنســن4 )1974( تصاویــر مفیــدی از 
ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــه داده ان ــوم ارائ ــن مفه ای
ایــن مطالــب، اقدامــات حسابرســان داخلــی، 
نقش هــای انجام شــده به خاطــر  عملکــرد 
حسابرســی داخلــی را تــا حــد زیــادی تحــت 
ــرار می دهــد، چــرا کــه حسابرســان  ــوذ ق نف
داخلــی بایــد از یــک عملکــرد ســازمانی 

ــد ]11[. ــتیبانی کنن ــاص پش خ

نیازمنــد  نقــش،  شــبکه ی  مفهــوم 
ســازگاری در میــان نقش هــای مختلــف 
نقش هــای  نقــش،  انتظــارات  )نظیــر 
ــای  ــده و نقش ه ــای گیرن ــتنده، نقش ه فرس
نظریــه ی  بنابرایــن،  نیســت.  انجام شــده( 
برجســته  بــرای  اســت  ممکــن  نقــش 
ابهامــات  و  بالقــوه  تعارض هــای  کــردن 
باشــد.  مفیــد  نقش هــای مختلــف  بیــن 
همان طــور کــه توســط احمــد و تیلــور5  
نقــش  نظریــه ی  شــد،  عنــوان   )2009(
ــز و کان )1978(  ــه توســط کات توســعه یافت
)بــه  طــور خــاص مفهــوم تعــارض نقــش( بــه 
انجام شــده  نقش هــای  تحلیــل  و  تجزیــه 
مربــوط  داخلــی  حسابرســان  توســط 
ــی در  ــان داخل ــه حسابرس ــرا ک ــود چ می ش
ــال  ــه در ح ــده و همیش ــط پیچی ــک محی ی
تغییــر فعالیــت می کننــد. آنــان بــر نیــاز بــه 
ــی در  ــان داخل ــار حسابرس ــر رفت درک بهت
ــای  ــش و پیامده ــارض نق ــه تع ــی ک موقعیت

آن وجــود دارد، تأکیــد نمودنــد. 
تئــوری نقــش تأثیــر عوامــل مختلــف 
بــر  را  عملکــردی  و  ســازمانی  فــردی، 
نقش هــای مختلفــی کــه یــک فــرد )در 
عهــده  بــر  داخلــی(  این جــا، حســابرس 
وجــود  از  حاصــل  تعــارض  و  می گیــرد 
ــان  ــرای وی را نش ــش ب ــد نق ــان چن همزم
می دهــد. امــا بــرای بررســی دقیق تــر و 
کاربردی تــر ایــن تعارضــات در نقش هــای 
مختلــف یــک حســابرس داخلــی، از راهبــرد 
ــتفاده  ــش اس ــارض نق ــا تع ــدن ب ــار آم کن

 . می کنیــم

3- راهبرد كنار آمدن با تعارض نقش
ــش،  ــارض نق ــا تع ــدن ب ــار آم ــرد کن راهب
ــان6   ــوق زن ــای حق ــش ه ــه از پژوه برگرفت

اســت کــه بــا مطالعــه ي هــال7 )1972( 
ــان شــاغل شــروع شــد.  ــاره ي رفتــار زن در ب
ــامل  ــان ش ــت زن ــه هوی ــرد ک ــان ک وی بی
چندیــن زیرهویــت اســت، از جملــه: همســر، 
کارمنــد، مــادر و خانــه دار. هــال بــا الهــام از 
ــون  ــط لوینس ــده توس ــام ش ــات انج تحقیق
ــز و کان  ــه ی کات ــا مقال ــق ب )1959( و مطاب
ــوم  ــک مفه ــوان ی ــه عن ــش را ب )1978(، نق
ــش  ــود نق ــرد و وج ــر می گی ــع در نظ جام
ــا  ــر هویت ه ــک از زی ــر ی ــرای ه ــاص را ب خ
ــه  ــرد ک ــتدالل ک ــد. وی اس ــی می کن بررس
مفهــوم نقــش هماننــد یــک »چتــر« اســت 
همــان  ســازنده ی  اجــزای  شــامل  کــه 
ــز و  ــه شــده توســط کات شــبکه ی نقــش ارائ
کان )1978( اســت. مــدل هــال بــرای کنــار 
آمــدن بــا تعــارض نقــش دارای ســه راهبــرد 

ــی اســت:  اصل
الــف( بازتعریــف نقــش ســاختاری، ب( 
رفتــار  ج(  و  شــخصی،  نقــش  بازتعریــف 
ســاختاری  نقــش  بازتعریــف  انفعالــی. 
)همچنیــن بــه عنــوان مذاکــره نامیــده 
هــدف  بــا  راهبــردی  شــامل  می شــود(، 
ــت.  ــتنده اس ــش فرس ــارات نق ــر انتظ تغیی
ــع  ــره راج ــک مذاک ــامل ی ــف ش ــرد ال راهب
ــا  ــت ب ــش اس ــتنده نق ــا فرس ــا ب ــه نقش ه ب
هــدف تغییــر عوامــل مختلــف محیطــی 
ــارات  ــل انتظ ــا تعدی ــر ی ــور تغیی ــه منظ ب
ــف  ــرد ب، بازتعری ــش. راهب ــتنده ی نق فرس
ــوان  ــه عن ــن ب ــای شــخصی )همچنی نقش ه
ــامل  ــود(، ش ــده می ش ــازی8 نامی ــی س درون
ــارات  ــه انتظ ــی ک ــرش، هنگام ــر در نگ تغیی
بــا تعــارض رو بــه رو می شــود. در ایــن 
مفهــوم، بازتعریــف شــخصی نیازمنــد کار بــر 
روی خــود، و بــه طــور خــاص، درونی ســازی 
ــار  ــرد ج، رفت ــرای راهب ــت. ب ــارات اس انتظ

1-Denis
2-Hales
3-McCracken
4-Sorensen and Sorensen

5-Ahmad & Taylor
6-feminist
7-Hall
8- internalization [
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ــذاری  ــوان واگ ــه عن ــن ب ــی )همچنی انفعال
ــرد  ــک راهب ــامل ی ــود(، ش ــناخته می ش ش
ــه در  ــذاری اســت و از آن جــا ک ــل واگ منفع
ــچ کاری  ــاًل هی ــخاص عم ــرد اش ــن راهب ای
بــرای مدیریــت تعــارض نقش هــا انجــام 
نمی دهنــد، بــه عنــوان یــک راهبــرد دفاعــی 
ــا  ــدن ب ــار آم ــرد کن ــک راهب ــای ی ــه ج ب
ــن  ــود. در ای ــناخته می ش ــش ش ــارض نق تع
راهبــرد اشــخاص تعــارض نقــش را بــه 
ــد  ــر می پذیرن ــاب ناپذی ــری اجتن ــوان ام عن
ــا  ــارات ب ــام انتظ ــول تم ــال حص ــه دنب و ب
ــدول  ــتند. ج ــر هس ــریعتر و طوالنی ت کار س
ــرای  ــر ب ــا و تدابی ــواع راهبرده ــماره 1، ان ش
ــام از  ــا اله ــش ب ــای نق ــا تعارض ه ــه ب مقابل
کار هــال )1972( بــه صــورت خالصــه آورده 

ــت. ــده اس ش
ــای  ــراور )1993(، راهبرده ــه ی گ ــه گفت ب
تعــارض،  بــا  آمــدن  کنــار  مختلــف 
ــام  ــر انج ــور موث ــه ط ــه ب ــی را ک نقش های
عبــارت  بــه  می کنــد.  تعییــن  می شــود 
ــط  ــده توس ــتفاده ش ــای اس ــر، راهبرده دیگ
افــراد بــرای کنــار آمــدن بــا تعــارض نقــش، 
ــگ  ــاط تنگاتن ــش ارتب ــاذ نق ــد اتخ ــا فراین ب
رفتارهــای  ظهــور  بــه  نتیجــه  در  دارد، 
ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــود. ب ــر می ش ــش منج نق
ــه نظــر می رســد تئــوری نقــش  اظهــارات، ب
)همــراه بــا راهبــرد کنــار آمــدن بــا تعــارض 
نقــش( قــدرت توضیحــی قابــل توجهــی 
داشــته باشــد و یــک چارچــوب نظــری 
امیــدوار کننــده بــرای بررســی نحــوه ی 
ــم  ــی فراه ــان داخل ــش حسابرس ــر نق تغیی

ــد.  کن
و  نقــش  شــبکه ی  مفهــوم  بــر  عــالوه 
ــش،  ــارض نق ــا تع ــدن ب ــار آم ــرد کن راهب
از  نیــز  نقــش  تعــارض  مفهــوم  تعریــف 

ــارض  ــت. تع ــوردار اس ــی برخ ــت خاص اهمی
کــه  می دهــد  رخ  صورتــی  در  نقــش 
همزمــان دو یــا چنــد انتظــار نقــش از یــک 
ــا  ــه ب ــوری ک ــدد به ط ــوع بپیون ــه وق ــرد ب ف
ــخت تر  ــری س ــت دیگ ــی، رعای ــت یک رعای
شــود ]10[. بیــن چهــار نــوع تعــارض نقــش، 
ــز وجــود دارد.  ــع آن تمای ــه منب ــا توجــه ب ب
اولیــن نــوع از تعــارض، تعــارض نقــش بیــن 
ــی  ــارض هنگام ــن تع ــت. ای ــتنده ها اس فرس
ــتنده های  ــارات فرس ــه انتظ ــد ک رخ می ده
ــوع  ــف در تعــارض باشــد. ن نقش هــای مختل
ــه  ــت ک ــتنده اس ــل فرس ــارض داخ دوم تع
ــتنده ی  ــک فرس ــد ی ــاق می افت ــی اتف زمان
ــد.  ــته باش ــی داش ــارات متعارض ــش، انتظ نق
ــی  ــش، زمان ــن نق ــارض بی ــوم، تع ــوع س ن
ــش  ــک نق ــارات از ی ــه انتظ ــد ک رخ می ده
ــا  ــا انتظــارات مرتبــط ب خــاص در تعــارض ب
ــان  ــط هم ــده توس ــام ش ــر انج ــش دیگ نق
ــتر  ــش بیش ــن نق ــارض بی ــد. تع ــرد باش ف
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــال )1972( م ــط ه توس
ــوع تعــارض،  ــن ن ــت. چهارمیــن و آخری گرف
ــی رخ  ــه هنگام ــت، ک ــی اس ــارض اخالق تع
ــده ی نقــش  ــه انتظــارات از گیرن می دهــد ک
در تضــاد بــا ارزش هــا و اصــول اخالقــی وی 

ــد ]9[. باش
ــارض  ــروز تع ــبب ب ــی س ــل مختلف  دالی
ــی  ــاوت ادراک ــه تف ــود. از جمل ــش می ش نق
و  نقــش  فرســتنده ی  و  گیرنــده  بیــن 
ــا شــده  ــرد )الق ــک ف ــی ی ــای اخالق ارزش ه
ــه ی خــاص(  ــک حرف ــت در ی توســط عضوی
ــود ]6[.  ــش می ش ــارض نق ــاد تع ــث ایج باع
ایــن تعارض هــای نقــش، تعارضــات اخالقــی 
می باشــند. تعــارض نقــش همچنیــن زمانــی 
کــه چندیــن فرســتنده نقــش انتظــارات 
ــد، رخ  ــش دارن ــک نق ــای ی ــی از ایف مختلف

مســتلزم  نقــش  تعــارض   .]5[ می دهــد 
اســتفاده از چندیــن راهبــرد بــرای مدیریــت 

ــت. آن اس

4. اســتقالل خاكســتری حسابرســان 
داخلــی 

از آن جــا کــه حسابرســان داخلــی احســاس 
می کننــد دائمــا بیــن ارزش هــای ترویــج 
ــه خصــوص  شــده توســط حرفــه ی خــود )ب
ــه در آن  ــت( و حــوزه ای ک اســتقالل و عینی
فعالیــت می کننــد قــرار گرفته انــد، آنــان 
ــد  ــتقالل دارن ــاوت از اس ــوم متف ــک مفه ی
کــه بــه عنــوان »اســتقالل خاکســتری« 
خاکســتری  اســتقالل  می شــود.  نامیــده 
یــک شــکل متفــاوت از اســتقالل اســت کــه 
ــکان  ــته و در آن ام ــتری داش ــاف بیش انعط
ــارض وجــود  ــان دو نقــش متع ــای همزم ایف

.]11[ دارد 
ــت درک  ــتری الزم اس ــتقالل خاکس در اس
شــخصی حسابرســان داخلــی از نقــش خــود 
در نظــر گرفتــه شــود. بررســی ادبیــات 
تحقیــق نشــان می دهــد کــه درک آنــان 
بیانگــر لــزوم پشــتیبانی و حمایــت از اعضــای 
ــود  ــا وج ــت )ب ــی نیس ــه ی حسابرس کمیت
ایــن واقعیــت کــه حسابرســان داخلــی بایــد 
بــرای انجــام نقــش خــود در محیــط قانونــی 
و نظارتــی فعالیــت کننــد کــه انتظــارات 
اعضــای کمیتــه ی حسابرســی را بــرآورده 
ــت از  ــت و حفاظ ــان حمای ــه آن ــد(، بلک نمای
ــایر  ــر( س ــزان کمت ــه می ــد و )ب ــر ارش مدی
می دهنــد.  قــرار  اولویــت  در  را  مدیــران 
خاکســتری  اســتقالل  حــال،  ایــن  بــا 
ــتقیم  ــور غیرمس ــه ط ــی ب ــان داخل حسابرس
ــن  ــوه بی ــای بالق ــش تعارض ه ــث افزای باع
فرســتندگان  توســط  ارســالی  نقش هــای 

نوع ب: 
بازتعریف 
نقش شخصی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ia

ia
m

ag
az

in
e.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               5 / 9

http://iaiamagazine.ir/article-1-70-fa.html


اطالعات اضافهتدابیر الزم برای كنار آمدن

ــه  ــاص ب ــای خ ــردن( فعالیت ه ــه ک ــا اضاف ــردن )و ی ــن ب 1- از بی
نقــش. کل یــک نقــش اضافــه یــا حــذف نمی شــود، بلکــه تنهــا اجــزای 

ــاص آن. خ

ایــن راهبــرد مســتلزم بازتعریــف کلــی نحــوه ی انجــام یــک نقــش نیســت، بلکــه 
ــا اســت. ــل برخــی از فعالیت ه ــا تعدی صرف

ــک  ــری کم ــش. به کارگی ــبکه ی نق ــرون ش ــش از بی ــت نق 2- حمای
ــاص. ــش خ ــای نق ــن فعالیت ه ــده گرفت ــر عه ــرای ب ــی ب بیرون

ایــن راهبــرد شــامل انتقــال فعالیت هــا بــه یــک منبــع اســت کــه خــارج از فراینــد 
ــرار دارد. هدف ق

ــت  ــش. دریاف ــبکه ی نق ــای ش ــک اعض ــه کم ــش ب ــت از نق 3- حمای
بــرای  الزم  فعالیت هــای  انجــام  در  نقــش  فرســتندگان  از  کمــک 

پاســخ گویی بــه تقاضاهــای نقــش.

کمــک ممکــن اســت مســتلزم در نظــر گرفتــن منابــع جدیــد باشــد )زمــان، پــول، 
کارکنــان واجــد شــرایط، و غیــره(.

ــش.  ــترک نق ــف مش ــش. بازتعری ــتنده ی نق ــا فرس ــأله ب ــل مس 4- ح
ــه  ــع ب ــری راج ــش در تصمیم گی ــتنده ی نق ــی از فرس ــت اخالق حمای

ــش. ــای نق ــل تضاده ــل و فص ــی ح چگونگ

هدف این تضاد انجام بحث باز است.

5- ادغــام نقــش. افزایــش همپوشــانی در میــان نقش هــا بــه گونــه ای 
کــه هــر کــدام بــه دیگــری کمــک کنــد.

بــه جــای کناره گیــری، ایــن راهبــرد شــامل امیــد بســتن بــه نگــرش بــاز اســت 
ــد. کــه اجــازه ی درک وســیع وضعیــت را فراهــم می کن

6- تغییــر تعریــف اجتماعــی نقــش. تغییــر انتظــارات اجتماعــی کــه 
مخالــف انتظــارات فرســتنده ی نقــش خــاص اســت.

ــا کار کــردن  ــر دادن انتظــارات از فرســتنده ی نقــش ب ــرد شــامل تغیی ــن راهب ای
روی فرایندهــای بــاال دســتی اســت. هــدف ایــن تغییــر، تعریــف نقش هــای ترویــج 
ــش  ــده ی نق ــرای گیرن ــه ب ــری ک ــردن عناص ــوم ک ــا محک ــه و ی ــه در جامع یافت

مناســب نیســت.

ــدی  ــا. رتبه بن ــا داخــل نقش ه ــا و ی ــرای نقش ه ــت ب ــاد اولوی 1- ایج
ــه ترتیــب اهمیــت. فعالیت هــا ب

ایــن راهبــرد مســتلزم تــالش بــرای انجــام همــه چیــز بــا اولویت بنــدی بــه منظــور 
ــا انجــام می شــوند. ــا نقش ه ــا و ی ــن فعالیت ه ــان از این کــه مهم تری کســب اطمین

2- بخش بنــدی و جــدا کــردن نقش هــا. اختصــاص توجــه کامــل بــه 
نقشــی کــه در زمــان فعلــی مســئول انجــام آن هســتیم. تــالش بــرای 

ــه حداقــل رســاندن همپوشــانی همزمــان نقش هــا. ب

ایــن راهبــرد شــامل قســمت کــردن فعالیت هــا از طریــق جــدا کــردن نقش هــای 
متضــاد و یــا تداخلــی )بــه عنــوان مثــال انجــام یــک چیــز در یــک زمــان(.

3- تغییــر نســبت بــه نقــش و یــا توســعه ی یــک نگــرش جدیــد کــه 
ــد. ــک می کن ــا کم ــش تعارض ه ــه کاه ب

ایــن راهبــرد شــامل اتخــاذ یــک نگــرش اســت کــه بــه مدیریــت بهتــر تعــارض 
ــد. ــک می کن ــش کم نق

ــد 4- از بین بردن نقش ها. حذف یک حوزه از کل نقش. ــه بای ــش ک ــک نق ــردن ی ــن ب ــرای از بی ــری ب ــامل تصمیم گی ــرد ش ــن راهب ای
ــا فرســتنده ی نقــش انجــام شــود. ــورد آن ب ــدون بحــث در م ب

ــا توجــه 5- تغییر توجه از یک نقش به نقش دیگر.  ایــن راهبــرد شــامل تغییــر بیــن نقش هــای مختلــف اســت کــه بایــد ب
بــه طــرح، براســاس تجربــه ی قبلــی انجــام شــود. زمــان اختصــاص داده شــده بــه 

هــر نقــش ممکــن اســت متفــاوت باشــد.

ــه  6- توســعه ی منافــع شــخصی. در نظــر گرفتــن منافــع شــخصی ب
عنــوان منبــع معتبــر تقاضاهــای نقــش.

ایــن راهبــرد شــامل پیــدا کــردن یــک خروجــی اســت کــه بــه نفــع رفــاه در یــک 
وضعیــت تعــارض نقــش اســت.

ــرد  ــره وری عملک ــش به ــر. افزای ــازماندهی بهت ــرح و س ــه، ط 1- برنام
نقــش.

ایــن راهبــرد شــامل ســازماندهی مجــدد فعالیت هــای اســت کــه بایــد بــه منظــور 
ــام  ــه تم ــتیابی ب ــه دس ــرد و در نتیج ــود عملک ــا بهب ــا ب ــه ی نقش ه ــام هم انج

انتظــارات انجــام شــود.

ــای  ــرل تقاضاه ــرای کنت ــالش ب ــدون ت ــر هوشــیار1. ب ــرد غی 2- راهب
ــارض  ــمت تع ــه س ــل ب ــش منفع ــود. گرای ــخ های خ ــا پاس ــش و ی نق

ــش. نق

ــت،  ــش نیس ــارض نق ــت تع ــرای مدیری ــز ب ــام هیچ چی ــامل انج ــرد ش ــن راهب ای
یعنــی غیرفعــال باقــی مانــدن. گیرنــده ی نقــش ایــن وضعیــت را بــه عنــوان اجتنــاب 

ــرد. ــر می پذی ناپذی

3- انجــام کار ســخت تر بــرای دســتیابی بــه تمــام تقاضاهــای نقــش. 
انجــام تمــام کارهایــی کــه مــورد انتظــار اســت. کار ســخت تر، مســتلزم 

اختصــاص زمــان و انــرژی بیشــتر بــرای انجــام نقــش اســت.

این راهبرد شامل تالش برای انجام هر کاری با کار سخت تر است.

جدول 1  /  انواع راهبردهای كنار آمدن  با تعارض نقش )هال، 1972(.

 نوع راهبرد
كنار آمدن

نوع الف:
بازتعرف نقش 
ساختاری

نوع ب: 
بازتعریف 
نقش شخصی

نوع ج: 
رفتار انفعالی

1-No conscious
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نقــش نظیــر مدیــر ارشــد، اعضــای کمیتــه ی 
ــردد. و از  ــران می گ ــایر مدی حسابرســی و س
ــتری  ــتقالل خاکس ــن اس ــر همی ــرف دیگ ط
امــکان مدیریــت ایــن تعارض هــا را بــه 

حسابرســان داخلــی می دهــد. 
ــی برخــالف حسابرســان  حسابرســان داخل
مســتقل، انجــام طیــف وســیعی از فعالیت هــا 
را در داخــل یــک ســازمان بــر عهــده دارنــد، 
مســئولیت ها  ایــن  ایفــای  بــرای  آنــان 
تمایلــی بــه داشــتن اســتقالل کامــل ندارنــد 
و به طــور مــداوم بــه دنبــال حفاظــت از 
مدیــر ارشــد هســتند. بــا ایــن حــال، به نظــر 
می رســد کــه حسابرســان داخلــی وظایــف و 
ــه ی مشــاوره  ــه ارائ تکالیــف رســمی، از جمل
ــاق  ــات و انطب ــودن عملی ــی ب ــورد قانون در م
آن هــا بــا چارچــوب قانونــی حسابرســی 
داخلــی را برعهــده دارنــد. شــاید بتــوان 
گفــت تنهــا تخلــف آنــان، وفــاداری بــه 
ــی  ــتانداردهای فعل ــت. اس ــد اس ــر ارش مدی
حسابرســان داخلــی را بــرای نشــان دادن 
بی طرفــی و اســتقالل از مدیریــت ارشــد 
ــی  ــان داخل ــا حسابرس ــد. ام ــزم می کنن مل
ــد  ــر ارش ــی مدی ــپر حفاظت ــوان س ــه عن ب
عمــل می کننــد، بنابرایــن بــه  احتمــال زیــاد 
از محدودیت هــای حرفــه ای خــود راجــع بــه 

عینیــت تجــاوز کرده انــد. همیــن مســاله 
ــان  ــا حسابرس ــود ت ــث ش ــن اســت باع ممک
ــت  ــر روی مدیری ــود را ب ــارت خ ــی نظ داخل
ــا  ــر ب ــوی دیگ ــداده و از س ــام ن ــد انج ارش
مانــع  اطالعــات،  ارائــه ی  از  خــودداری 
ــز  ــه ی حسابرســی نی ــارت اعضــای کمیت نظ

ــوند. ش
خاکســتری،  اســتقالل  مجمــوع  در 
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــی را ب ــان داخل حسابرس
ــن  ــازد. ای ــادر می س ــی ق ــای اخالق تضاده
مفهــوم باعــث می شــود تــا آنــان درک 
خــود را از اســتقالل، متنــوع و ســازگار 
ــد،  ــل می کنن ــه در آن عم ــه ای ک ــا زمین ب
ــه  ــد ک ــه تصــور کنن ــد و این گون ــرار دهن ق
ــان  ــود همچن ــتگی های موج ــم وابس به رغ
ــه  ــد. در حالی ک ــت می کنن ــتقل فعالی مس
یــک  به عنــوان  داخلــی  حسابرســان 
ــه  ــر گرفت ــازمان در نظ ــرار س ــظ اس محاف
ــدف  ــا ه ــال ب ــار کام ــن رفت ــوند و ای می ش
از  محافظــت  و  خدمــت  یعنــی  اصلــی، 
ســازمان و مدیــر ارشــد آن ســازگار اســت، 
چــرا کــه حسابرســی داخلــی، داخلــی 

اســت! ]11[.   
ــه  ــان ب ــه آن ــی ک ــال، زمان ــن ح ــا ای ب
دنبــال حفاظــت از اســرار مدیــر ارشــد 

عنــوان  بــه  را  خــود  نقــش  هســتند، 
ــد  ــا قواع ــارض ب ــرار« در تع ــظ اس »محاف
ــی  ــیوه های حسابرســی داخل ــر ش ــم ب حاک
ــر  ــک ناظ ــه ی ــود این ک ــا وج ــد. ب می بینن
)هماننــد حســابرس داخلــی( بایــد ســازمان 
را بــه شــفافیت و مســئولیت پذیری ترغیــب 
کنــد، حسابرســان داخلــی گاهــی اوقــات بــا 
شــیوه های حفاظتــی خــود در ایجــاد عــدم 

ــد. ــش دارن ــفافیت نق ش
ــی در  ــی داخل ــران حسابرس ــوالً مدی معم
کمیته هــای مدیریتــی مختلفی در ســازمان 
ــان  ــری آن ــتند. درگی ــو هس ــان عض خودش
ــت  ــک مأموری ــت ی ــای مدیری در کمیته ه
حسابرســی نیســت امــا بــه عنــوان بخــش از 
فعالیــت فرعــی توســط مدیــران حسابرســی 
داخلــی انجــام می شــود. همچنیــن ممکــن 
داخلــی  حسابرســان  از  برخــی  اســت 
ــا  ــه درخواســت مدیریــت ی حرفــه ای بنــا ب
کمیته هــای مدیریتــی ملــزم بــه انجــام 
ــه در آن  ــی ک ــای کمک ــی از فعالیت ه نوع
تخصــص دارنــد )ماننــد یــک حســابرس بــا 
تجربــه و متخصــص در فنــاوري اطالعــات(، 
باشــند. کمیته هــای مدیریــت در پاســخ 
بــه نیازهــای خــاص ســازمان تشــکیل 
داخلــی  حسابرســی  مدیــر  و  می شــود 
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نموداریک/ فرایند نقش پذیری حسابرسان داخلی )روسی، 2013(

حافظ م»، نقش خود را به عنوان هستند به دنبال حفاظت از اسرار مدیر ارشد انبا این حال، زمانی که آن
که یک ناظر )همانند با وجود این. بینندمیهای حسابرسی داخلی با قواعد حاکم بر شیوه تعارضدر  «اسرار

 با، حسابرسان داخلی گاهی اوقات ترغیب کندپذیری شفافیت و مسئولیت حسابرس داخلی( باید سازمان را به
 نقش دارند.  عدم شفافیتایجاد  درخود  های حفاظتیشیوه

 

های مدیریتی مختلفی در سازمان خودشان عضو هستند. داخلی در کمیته یمدیران حسابرسمعموال 
ماموریت حسابرسی نیست اما به عنوان بخش از فعالیت فرعی های مدیریت یک نان در کمیتهآدرگیری 

 ای بناحرفهداخلی  حسابرسانبرخی از همچنین ممکن است شود. انجام می یتوسط مدیران حسابرسی داخل
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حسابرسی داخلی: نخستین گام ها

بسترها و نیازهای حسابرسی داخلی 

ما و حسابرسی داخلی در قرن بیست ویکم

دشواری های استقرار نظام حسابرسی داخلی

نقش آینده ی حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک

ن  ��� ������ �ا ا�ا�ی ��دا 

Iranian Association 
of Internal Auditors

ن  ��� ������ �ا ا�ا�ی ��دا 

Iranian Association 
of Internal Auditors

ــاوره  ــه ی مش ــه ارائ ــا ب ــب در کمیته ه اغل
بــا شــرکت در کمیته هــای  می پــردازد. 
ــور  ــه ط ــی ب ــان داخل ــت، حسابرس مدیری
فعــال بــه بهبــود مدیریــت ســازمان کمــک 
خاکســتری  مفهــوم  به خاطــر  می کنــد. 
ــه  ــادر ب ــی ق ــان داخل ــتقالل، حسابرس اس
ــا تعارض هــای درون نقشــی  کنــار آمــدن ب

ــتند. هس
نقش پذیــری  فراینــد  توصیــف  بــرای 
ــی در ســازمان از نمــودار  حسابرســان داخل
 )2013( روســی1  کار  از  برگرفتــه  یــک 
ــان  ــت، حسابرس ــم. نخس ــتفاده می کنی اس
داخلــی درک خــود را از نقش هایــی کــه 
)نقش هــای  دهنــد  انجــام  بایــد  آنــان 
نمــودار  می دهنــد.  توســعه  دریافتــی( 
ــای  ــن نقش ه ــه ای ــد ک ــک نشــان می ده ی
ــردی  ــت شــده توســط ویژگی هــای ف دریاف
ــردی  ــن ف ــط بی ــی، رواب ــان داخل حسابرس
در ســازمان، ســاختار ســازمانی، محیــط 

ــده  ــارات درک ش ــی و انتظ ــی و نظارت قانون
ــرار  ــر ق از فرســتنده های نقــش، تحــت تاثی
ــا  ــل ب ــن عوام ــال، ای ــن ح ــا ای ــرد. ب می گی
حسابرســان  اســتقالل  از  متفــاوت  درک 
داخلی )اســتقالل خاکســتری( و راهبردهای 
کنــار آمــدن بــا تعــارض هــر شــخص، 
ــک  ــودار ی ــن نم ــود. همچنی ــل می ش تعدی
ــان  ــه حسابرس ــه چه گون ــد ک نشــان می ده
داخلــی بــه اتخــاذ دو نقــش )حامــی و 

می آورنــد. روی  محافــظ( 

نتیجه گیری
ــش  ــر نق ــد تغیی ــه فراین ــه ب ــن مقال در ای
حسابرســان داخلــی در طول زمــان پرداختیم، 
ــرد  ــش و راهب ــوری نق ــور از تئ ــن منظ به ای
کنــار آمــدن بــا تعــارض نقــش اســتفاده 
ــه  ــم. همچنیــن اســتقالل خاکســتری ب کردی
ــرای مدیریــت  عنــوان عامــل تســهیل کننده ب
تعارضــات نقــش حسابرســان داخلــی و تغییــر 

ــظ  ــی و محاف ــه حام ــر ب ــان از ناظ ــش آن نق
معرفــی گردیــد. همانطــور که روســی )2013( 
بیــان نمــود، داشــتن اســتقالل خاکســتری بــه 
ــی  ــان داخل ــردن حسابرس ــم ک ــی مته معن
ــه  ــت. بلک ــی نیس ــار غیراخالق ــام رفت ــه انج ب
اســتقالل خاکســتری آنــان را قــادر می ســازد 
را  خــود  مختلــف  نقش هــای  تعارضــات 
مدیریــت کننــد، بــدون ایــن احســاس کــه از 
مقــررات اخالقــی و نظــم حرفه ای حسابرســان 
ــار  ــن انتظ ــد. بنابرای ــدول کرده ان ــی ع داخل
داریــم کــه حسابرســان داخلــی کــه تعــارض 
کرده انــد،  تجربــه  را  بیش تــری  نقــش 
اهمیــت کمتــری بــه اســتقالل مطلــق دهنــد 
ــتری  ــتقالل خاکس ــمت اس ــه س ــر ب و بیش ت
حرکــت کننــد. بــرای پاســخ گویی به ســؤاالت 
و فرضیه هــای مطــرح در ایــن مقالــه الزم 
ــه ای  ــی و کتابخان ــات میدان اســت کــه تحقیق
ــران صــورت  ــی ای ــری در محیــط داخل بیش ت

ــرد. پذی

حســین  عبدالمهــدی،  انصــاری   .1
شــفیعی، )1388(، بررســی تاثیــر متغیرهــای 
حسابرســی داخلــی بــر برنامــه ی حسابرســی، 
مجله بررســی های حســابداری و حسابرســی، 

دوره 16، شــماره 58، صــص 21-34
ــداری،  ــی بی ــد، محمدعل ــدرس احم 2. م
افــزوده ی  ارزش  نقــش  بررســی   ،)1390(
ــابداری  ــه ی حس ــی، مجل ــی داخل حسابرس
مدیریــت، ســال چهــارم، شــماره ی یازدهــم، 

صــص 71-65
3. موســوی شــیری، محمد، اســماعیل توکل 
نیــا، ماهــرخ شــاکری، )1392(، مشــارکت 
حسابرســان داخلــی در مدیریت ریســک بنگاه، 
ــش حســابداری و حسابرســی  ــه ی دان فصلنام
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