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مقدمه
در این مقاله در نظر اســت تــا به کمک منطق دیالکتیک، مالحظاتی 
را کــه شایســته اســت حسابرســان داخلــی در اجــرای وظایفشــان در 
سازمان ها و شرکتها مدنظر قرار دهند تا بر اثربخشی خود بیفزایند، 
تبیین مختصری ارائه گردد. در این راســتا در نظر است تا کاربرد منطق 
دیالکتیــک بــرای حسابرســان داخلــی جهت اجــرای حسابرســی داخلی 

اثربخش در سازمان را توصیف گردد.
در ابتدا، مالحظاتی کلی مرتبط با دیالکتیک تشریح می شود و سپس 
بــا اســتفاده از مدلی که در ادامــه برای منطق مزبور ارائه خواهد شــد، 
به طــور خاص به کارکردهای آن در حسابرســی داخلی پرداخته خواهد 

شد.
حــدود پنج قرن پیش از میالد فیلســوف یونانی بــه نام هراکلیتوس 
)480-540 قبل از میالد(، نخستین کسی بود که این لفظ را به کار برد. 
او معتقد بود که عالم همواره در حال تغییر و حرکت است و هیچ چیز 

پابرجا نیست.
»هرگــزنمیتــوانازیــکرودخانــهواحــددوبــارعبــورکــردزیــراآب

رودخانهبهطورمستمردرحالتغییروتحولاست.«
منطــق کالســیک فــرض می نمایــد علی االصــول جهــان بــدون تغییر 
است. فصول سال تغییر می کند اما درهرصورت چرخه تکرار می شود. 
بیشتر افراد امروز به این یافته رسیده اند که تنها عامل بدون تغییر در 

زندگی مان صرفا »تغییر« است.
اگرچه ممکن است اغلب مردم تصور کنند که چنین گزاره ای گمراهی 
بیش نیست چراکه بر اساس یک فرض ناگفته، ما درنهایت به روزهای 

خوب ثبات بازخواهیم گشت.
امــا در جهانــی کــه مــدام در حــال تغییر اســت این مــدل نمی تواند 
صحت داشته باشد. برخالف فرض منطق کالسیک در خصوص بدون 
تغییــر مانــدن جهان که با این تفاســیر غیرقابل پذیرش اســت، همه ما 
به دنبال درک روشنی از نیازها و انتظارات آتی سازمان هایمان هستیم. 
لذا محتاج فلسفه و منطق بدیلی هستیم تا بتواند با شفافیت بیشتری 
جامعــه و ســازمانمان را منطبــق و انعکاس دهد. لــذا به اختصار هدف 
تبیین دیالکتیک به منظور آگاهی از سازمان و محیط آن ارائه می شود:

در مقدمه به نقل از ویکیپدیا به واژه دیالکتیک می پردازیم:
»دیالکتیــک بــه معنــای مباحثــه و مناظــره اســت، دیالکتیــک یکی از 
ادوات فلســفه و نظریه ای درباره سرشــت منطق اســت، پیشینه تفکر 
دیالکتیکــی بــه یونــان باســتان و به طــور مشــخص به نظریات ســقراط 
بازمی گــردد. بــه بیان ســاده، هرگاه دو نظر فلســفی در تضاد یا تباین با 
همدیگر باشند عملی خرد گونه که آن دو را در یک نظریه جدید جمع 
کند دیالکتیک است. دیالکتیک به روش خاصی از بحث و مناظره گفته 
می شــود کــه اول بار ســقراط حکیــم در مقابل طــرف گفتگــوی خود در 
پیش گرفت. هدف وی از این روش، رفع اشــتباه و رســیدن به حقیقت 
بــود. روش او بــه این صورت بود که در آغاز، از مقدمات ســاده شــروع 
به پرســش می نمود و از طرف خود در موافقت با آن ها اقرار می گرفت. 
سپس به تدریج به سؤاالت خود ادامه می داد تا اینکه بحث را به جایی 
می رساند که طرف مقابلش، دو راه بیشتر نداشت: یا اینکه مقدماتی را 
که پیش ازاین در آغاز بحث پذیرفته بود، انکار کند و یا اینکه از ادعاهای 
خود دست بکشد و به چیزی اعتراف کند که سقراط معتقد است. این 
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روش گفتگو و بحث، امروزه نیز به نام روش دیالکتیکی یا روش سقراطی 
معروف است.

افالطــون، کلمــه دیالکتیــک را بــه روش خــاص خــود اطــالق کــرد که 
هدفــش دســتیابی به معرفــت حقیقی بود. به عقیده او، از راه ســلوک 
عقلی و همراه با عشــق، باید نفس انســانی را به ســوی درک کلیات و یا 
مثــل کــه حقایق عالم انــد، راهنمایی کــرد. او طریقه خاص خــود را برای 
کســب این نوع معرفت، دیالکتیک نامید و تمام آثارش را نیز به طریق 
بحــث و گفتگــو و به عبارت دیگــر به روش دیالکتیکی نگاشــت. فالســفه 

جدید ازجمله کانت نیز این کلمه را در مواردی بکار بردهاند.
هگل، فیلسوف مشهور آلمانی با توسل به مفهومی که هراکلیتوس 
ابداع کرده بود و در ادامه نظریه وی، منطق و روش مخصوص خود را 
برای کشــف حقایق، دیالکتیک نام گــذارد. وی، وجود تضاد و تناقض را 
شرط تکامل فکر و طبیعت می دانست و معتقد بود که پیوسته ضدی 

از ضد دیگری تولید می شود.
دیالکتیک هگلی بر پایه چهاراصل زیر استوار است:

1- همه چیــز، بــا توجه به این که در چارچوب زمان قــرار دارد، گذرا و 
محدود است.

2- همه چیز، متضاد خود را نیز دارد.
3- هنگامی کــه نیرویی بر ضد )برابر نهاد( خود غلبه می کند، تغییر 

رخ می دهد.
4- تغییر به صورت دایره وار )نفی نفی( نیست، بلکه حالت مارپیچی 

)حرکتی دایره وار و رو به باال( دارد.«

لــذا به نظر اندیشــمندان، دیالکتیک می تواند چنیــن منطقی را برای 
ما فراهم آورد. دیالکتیک بر مبنای »تغییر«، »تمامیت« و »تضاد« قرار 
دارد. ترســیم ارتبــاط میــان ســه عنصر یاد شــده می تواند به شــرح زیر 

:)2007,Wickramasinghe and Alawattage( باشد

می توان حرکت چرخشی شکل باال را به نظریه هگل مرتبط ساخت، 
بدیــن معنــا که تضــاد و تعارض منجر به شــکل گیری تغییــر می گردد و 
چرخــه پیوســته ادامه می یابد. در ادامه به تشــریح این ســه جنبه در 
حــوزه نظریه هــای ســازمان و کاربــرد آن در حسابرســی داخلی خواهیم 

پرداخت.

جنبه اول: تغییر
دیالکتیــک می پذیــرد که تغییر به عنوان یک اصــل بنیادی برای همه 
سیستم ها، فرایندها، سازمان ها و جوامع وجود دارد. برای حسابرسان 
داخلــی آگاهــی و پذیــرش مفهــوم تغییــر مســتمر در درک و شــناخت 
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سیستم کنترل داخلی و ریسک های سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار 
می باشــد چراکه یکی از اهداف حسابرســی داخلی توجه دهی به کفایت 
سیســتم کنتــرل داخلــی به منظــور مدیریــت ریســک های پیــش روی 

سازمان است.
ناگفتــه پیــدا اســت کــه تغییــرات به صــورت داخلــی و یــا بیرونــی رخ 
می دهــد. مصــداق تغییــرات بیرونــی تغییــر مــداوم محیــط پیرامــون 
باشــد.  غیرقابل پیش بینــی  می توانــد  عمدتــا  کــه  می باشــد  ســازمان 
سیســتم کنتــرل داخلــی و فراینــد مدیریــت ریســک ســازمان نیازمنــد 
شناسایی مداوم چنین تغییراتی می باشد. با این تفاسیر می توان گفت 
کــه برنامه ریزی های)ســناریو( احتمالــی یکــی از جنبه هــای اصلــی همــه 

سیستم ها تلقی می گردد.
•آیا سیســتم های کلیدی ســازمان در غیاب کارکنان کلیدی به دلیل 

مسافرت، بیماری و غیره هنوز به طور مؤثر کارخواهد کرد؟
•آیا سیســتم های اطالعاتی در زمان قطع برق یا مشــکالت ناشــی از 

بستر اینترنتی هنوز در دسترس قرار دارند؟
•انعطاف پذیــری ســازمان درزمانــی که وجوه کافــی در اختیار ندارد، 

چگونه است؟
جنبه هــای داخلــی ســازمان نیــز همواره بــا تغییرات مســتمر همگام 
می باشند. سیستم ها ممکن است با کارکنان فعلی به خوبی اجرا گردند 

اما آیا با ورود کارکنان جدید نیز چنین اجرای مناسبی وجود دارد؟
تغییرات عمده به راحتی قابل شناسایی هستند و با اقدامات مناسب 
می توان تأثیرات آن ها را مدیریت نمود اما آیا در مورد تغییرات جزئی هم 
رویه بر همین منوال اســت؟ به نظر می رســد تغییرات جزئی از اهمیت 
بیشتری برخوردار باشند. دیالکتیک، چنین تغییراتی را با در نظر گرفتن 

تأثیــرات تجمعی بااهمیت آن ها بر ســازمان را مدنظر قرار می دهد. این 
رویکــرد مصــداق عینی ضرب المثــل » قطره قطره جمع گــردد و وانگهی 

دریا شود« می باشد.
شباهت این تغییرات مثل رویدن علف های هرز در مزرعه می باشد. 
ممکــن اســت علف هــای هرزی کــه به ســرعت در مزرعه در حال رشــد 
هســتند در روزهــای اولیــه قابل توجه نباشــد و کشــاورز نیاز سم پاشــی 
را تشــخیص ندهــد امــا در روزهای بعدی، غفلت کشــاورز باعث شــود 
کــه علف هــای هرز حــدود نیمــی از مزرعــه را در برگرفته باشــند و دیگر 
سم پاشــی کارســاز نباشــد. مثــل ســاده تر آن، بی توجهــی نســبت بــه 

سوراخی کوچک در قایق می باشد.
اثرات انباشته تغییرات کوچک برای حسابرسان داخلی باید اهمیت 
زیادی داشته باشد. شاید بدین دلیل باشد که نظارت و بررسی مستمر 
سیســتم ها توسط حسابرســان داخلی از اهمیت ویژه برخوردار است. 
البته می دانیم نباید نارسایی های جزئی ما را از مشکالت و مسائل عمده 

باز دارد.
تأثیــر تبــاه کننــده تغییــر حتــی می توانــد سیســتم هایی کــه بــا دقت 
نیــز کنترل می شــوند را تنــزل دهد، لذا حسابرســان داخلی می بایســت 
اطمینــان حاصل نماینــد که اقدامــات اصالحی قبل از اینکــه آثار چنین 

تغییراتی فوران نماید، انجام می پذیرد.

جنبه دوم: تمامیت
دیالکتیک فرض می کند که همه فرایندها، سیســتم ها و ســازمان ها 
به عنــوان جزئــی از یــک کل می باشــند. بــرای راحتــی و ساده ســازی مــا 
فرایندهــای به هم مرتبط ســازمان را از همدیگر جدا می نماییم و آن ها 
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را به تعدادی از سیســتم های جداگانه مفروض می نماییم و ســپس به 
مطالعه و بررسی آن ها به عنوان اجزایی از جامعه یا سازمان می پردازیم؛ 
اما باید خاطرنشان ساخت که ما نمی توانیم سیستم خاصی را بدون در 
نظر گرفتن ســایر سیســتم های مرتبط با آن موردمطالعه قرار دهیم یا 
اینکه یک فرایند واحد را بدون در نظر گرفتن کلیت سازمان موردبررسی 

قرار دهیم.
به منظــور درک کامل تــری از سیســتم، مجبوریــم کــه بررســی های 
سیســتم را به صــورت کل گرایانــه مدنظــر قــرار دهیــم. بدیــن معنــا که 
فرایندها و سیستم های سازمان به همدیگر مرتبط هستند و می بایست 
ایــن ارتباطــات در زمــان بررســی ها مدنظــر قــرار گیــرد. مصــداق آن در 
حسابرســی داخلــی آن اســت که سیســتم های مرتبط و کلیت ســازمان 
می تواننــد میــزان کنترل ها و ریســک های ســایر واحدها و سیســتم ها را 

تحت تأثیر قرار دهند.
نکته حائز اهمیت آن اســت که چارچوب یکپارچه کنترل های داخلی 
COSO نیز در چارچوب خود چنین به هم تنیدگی را مدنظر قرار داده 

اســت، یعنــی COSO  بر کار کــردن کنترل های داخلی بــا همدیگر تأکید 
نموده است.

حسابرسان داخلی موفق، درک مناسبی از تمامیت سازمان و مفهوم 
کل گرایانــه دارند. آن ها در بررســی هر سیســتم آن را به عنــوان جزئی از 
یک کل بزرگ تر در نظر می گیرند و آن را باکلیت سازمان و جامعه مورد 

تجزیه وتحلیل قرار می دهند.
نکتــه حائــز اهمیــت آن اســت کــه مفهوم نــگاه فراگیــر یــا کل گرایانه 
می بایســت برای کارمندان واحد حسابرســی داخلی نیز تشریح و به کار 
گرفتــه شــود. آن ها با دیگر کارمندان ســازمان هیچ گونــه تمایزی ندارند 
و جزئی از سیســتم ســازمان می باشند. واحد حسابرســی داخلی واحد 
مســتقلی از ســازمان نیســت بلکه به عنوان یکی از کارکردهای ســازمان 
تلقی می گردد. لذا ما هم جزئی از ســازمان و سیســتم هایی هســتیم که 
آن هــا را بررســی می کنیــم و در نتیجه، ضروری اســت آگاهی کافــی از این 

موضوع داشته باشیم.

جنبه سوم: تضاد و تعارض
جنبــه ســوم از دیالکتیک، تضــاد و تعارض می باشــد. این مفهوم در 
ســازمان ها دارای مصادیــق زیادی اســت. همــه کارکنان ســازمان دارای 
اهداف یکســان و واحدی نیســتند. اهداف کارکنان مختلف در سازمان 
الزامــا هم راســتا نبــوده بلکه بعضــا در تقابل بــا یکدیگر قــرار می گیرند. 

به طــور روشــن یکــی از ایــن تعارضــات مرتبط بــا تقابل اهــداف مدیران 
ارشــد با کارکنان تحت نظارت ایشــان می باشــد. مدیران ارشــد خواهان 
کار ســخت، خســتگی ناپذیری کارکنان خود با کمترین هزینه می باشــند 
درحالی کــه کارکنــان در دیــدگاه مقابــل به دنبــال راحت طلبی بیشــتر و 

منافع باالتر می باشند.
 Agency( می تــوان ریشــه چنین تعارضاتی را در مســائل نمایندگــی

Problem( جستجو نمود.

تضــاد و تعــارض در میــان واحدهــای مختلــف نیــز به وفــور یافــت 
می شود اما باید تأکید نمود که شناخت چنین اهداف و تعارضاتی برای 

حسابرسان داخلی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.
هنگامی که حسابرسان داخلی پیشنهاد هایی برای بهبود سیستم ها 
ارائــه می دهنــد بایــد بداننــد کــه ممکــن اســت چنیــن پیشــنهاد هایی 
به صورت بی طرفانه تلقی نگردد. ممکن اســت چنین پیشنهاد هایی از 
جانب مدیران قابل پذیرش باشــد اما برای کارکنان دل چســب نباشــد. 
یکــی از واحدهــا با آغوش باز از پیشــنهاد ها اســتقبال نمایــد درحالی که 
واحــد دیگــر چنیــن پیشــنهاد هایی را تهدیــد تلقــی نمایــد. بــرای آنکــه 
حسابرســان داخلی بتوانند اثربخش عمل نمایند می بایست شناخت 
مناســبی از چنین تعارضاتی داشــته باشــند و ارائه خدمات حسابرســی 

داخلی به نحو مناسب، آن ها را مدنظر قرار دهند.

نتیجه گیری
پیام مقاله آن اســت که جامعه )به عنوان نماد شــرکت یا ســازمان( 
مشــتمل بر کلیت های متضاد اســت که دائما در حال تغییر می باشند. 
تمامیــت را نبایــد به اجزا تقلیل داد چراکه جزء و کل به هم مرتبط و بر 
هــم مؤثرنــد. بینش و منطق دیالکتیک حسابرســان داخلــی را در درک 
بهتر سازمانشــان جهت اثربخشــی باالتر یاری می رســاند. حسابرســان 
داخلی در هنگام بررسی واحدهای سازمانی می بایست نگاه کل گرایانه 
داشــته باشــند. دو بعد دیگر که برای حسابرســان داخلی اهمیت دارد 
عبارت انــد ازنخســت: یک کنتــرل داخلی صرفــا و به خودی خــود وجود 
نــدارد بلکه فلســفه وجــودی آن حصــول اطمینــان از تحقــق اثربخش 
اهداف سیســتم اســت و دوم آنکه سیستم منفک و جداگانه ای وجود 
ندارد. لذا حسابرسان داخلی باید توجه داشته باشند که به عنوان مثال 
سیســتم حقوق و دســتمزد دارای اهــداف جداگانه از اهداف ســازمان 
نیست و در سطح فراتر می توان گفت که موفقیت دستیابی به اهداف 

سازمان به اهداف جامعه ای بستگی دارد که در آن زندگی می کنیم.

افالطون، 
کلمه 

دیالکتیک 
را به روش 
خاص خود 
اطالق کرد 

که هدفش 
دستیابی 

به معرفت 
حقیقی بود. 

به عقیده 
او، از راه 

سلوک عقلی 
و همراه با 
عشق، باید 

نفس انسانی 
را به سوی 

درک کلیات 
و یا مثل 

که حقایق 
عالم اند، 

راهنمایی 
کرد
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