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حمزهپاکنیا اخالق حسابرسی

در سال 1395 قرارداد تحقیقاتی فیمابین موسسه حسابرسی مفید راهبر با دانشگاه تهران با موضوع قرارداد شامل 4 
فاز به شرح زیر منعقد گردید:

1- مطالعه و سنجش وضعیت اخالق حرفه ای در موسسه برحسب تحلیل اسناد باالدستی،
2- بررسی مشاهده ای و مطالعه زمینه یابی و ترسیم وضعیت مطلوب اخالقی قابل تحقق در برنامه پنج ساله،

3- تدوین الگوی رشد اخالقی موسسه و تدوین برنامه بازمهندسی اخالقی فرایندها و نظامهای حرفه ای،
4- تربیت کارشناس سنجشگر اخالق سازمانی.

اجرای قرارداد به تقریب به مدت 2 سال شامل مطالعه اسناد باالدستی، تحلیل و گزارش آنها، بررسی مشاهده ای 
محیط کسب وکار ستادی موسسه و محیط کسب وکار حسابرسان )سه مورد واحدهای مورد رسیدگی(، مصاحبه 

ژرف نگر با کارکنان موسسه، اجرای پرسشنامه و اجرای کارگاه های آموزشی، به طول انجامید که نتایج آن منجر به 
تدوین سندجامعاخالقی1 موسسه و تدوین راهبردها و راهکارهای پنج ساله رشد اخالقی موسسه گردید. همچنین 

در ادامه پروژه ضمن برگزاری کارگاه های آموزشی جهت 15 نفر از کارکنان موسسه به عنوان کارشناسان سنجشگر 
اخالق سازمانی، و تهیه وتنظیم بازبینه2 جهت سنجش اخالق سازمانها، بازبینه طراحی شده در سه پروژه )واحدهای 
مورد رسیدگی( به منظور آموزش و مهارت افرایی تیم حسابرسی، تعمیق پیوند نگاه حسابرسی و اخالق حرفه ای در 

عمل، و روایی سنجی بازبینه سنجش اخالق صورت گرفت.
مطالب پیش رو خالصه برگرفته از دوره های آموزشی یادشده است.
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حسابرسیاخالق
کسب  برای  و  است  منفعت طلب  موجودی  ذات  در  انسان 
آن که  مگر  می گذارد ،  پا  زیر  را  دیگران  حقوق  خود،   منفعت 
است  ممکن  مانع  این  دارد.  برحذر  بی اخالقی  از  را  او  مانعی 
قوانین دقیق، و اعمال جرایم سنگین در قبال تخطی از قوانین 
باشد. اما رسواییهای مالی اخیر شرکتها در سطح جهان اثبات 
منفعت طلب  انسان  نمی توانند  به تنهایی  قوانین  که  می کند 
از قانون الزم است؛ و  بلکه چیزی فراتر  باز دارند،  از خطا  را 
این جاست که بحث اخالق به عنوان اهرمی درونی که انسان را 

از منفعت طلبی مخرب بازمی دارد، مطرح می شود. 
از مدیــران حرفــه ای انتظار مــی رود عالوه بــر مهارتهای 
حرفــه ای،  در زمینه ارزشــها، اخــالق و نگــرش حرفه ای، 
پذیرش مســئولیت در قبال جامعه، و تعهد به منافع عمومی، 

از شایستگیهای الزم برخوردار باشند. 
شــرکتهای  درون ســازمانی  حرفــه ای  اخــالق  مشــکالت 
فروپاشی شده در سنوات اخیر ناشی از شخصیت ضعیف مسئولین 
شرکتها و نداشتن اســتانداردهای اخالقی مناسب و رواج فضای 
فرهنگی و اخالقی خاص شامل پنهانکاری،  قانون شکنی و رفتار 

متقلبانه علت اصلی ورشکستگی این شرکتها بوده است. 
بــا اهمیــت  رفتارهــای غیراخالقــی، به عنــوان عالئــم 
هشداردهنده ضعف شــدید حاکمیت شرکتی تلقی می شود، که 
ممکن اســت منجر به شکست و فروپاشی هر شرکتی شود. در 
یک سیســتم حاکمیت شرکتی مناســب، مدیران از میان افراد 
شایســته، خوش نام، با دانش و تجربه و ســوابق حرفه ای باال 
انتخاب می شوند. خلقیات حاکم در سازمان، عامل مهمی است 
در گسترش درســتکاری و نادرستی، حفظ یا وارونگی ارزشها، 
توجه یا بی توجهی و حساس نبودن به بیت المال و منابع است. 
در اســاس در انتصاب مدیــران باید ســنجش صالحیتهای 
اخالقی و حرفه ای وجود داشته باشد. در صالحیتهای اخالقی و 
حرفــه ای دو بحث پیش می آید؛ یکی بحث تخصص و دیگری 
تعهد. نبود تخصص گاهی موجب اختالس می شــود چرا که اگر 
مدیر متخصص و حرفه ای نباشد ممکن است در سایه مدیریت 
او اختالســهای زیادی شــکل بگیــرد بنابرایــن در بحث بروز 
اختالس، تخصص مهم است. اما از طرفی تعهد هم در انتصاب 
مدیر باید سنجیده شــود. امروز در دنیا میزان تعهد افراد نسبت 
به کارشان ســنجیده می شــود. در الیه های مختلف مدیریت، 

برای مثال صنعت بانکداری، برای ریاســت شــعبه، سطحی از 
امانتداری الزم اســت، و برای مدیریت اعتبارات و تســهیالت 
امانتداری افزون تر الزم اســت، و بــرای مدیر عاملی امانتداری 
بســیار افزون تر. اینها امروزه قابل سنجش است، ولی سازمانها 

همیشه در انتصاب مدیران از این سنجشها استفاده نمی کنند. 
ســنجش وفادارای، امانتــداری، تعهــد و ... در انتصابات 
بسیار مهم است. اگر از مدیران دلسوز و سیاستگذار در خواست 
کنیم که در انتصابات، ســنجش اخالقی را جدی بگیرند و اگر 
سازمانها و دولت ممیزی اخالقی آیین نامه ها،  قوانین و مقررات 
و ممیزی اخالقی فرایندها را در دستورکار قرار دهند و فرایندها 

بازسازی اخالقی شوند، به فواید بسیار زیاد ملی می رسیم. 
به طور خالصه، اخالق مجموعه ای از اصول اجتماعی است که 
راه های درست و نادرست را تعیین می کند. اخالق تنها به معنای 
ارزشها و خصوصیات مثبت به کار می رود. به عبارت دیگر اخالق 
یعنی خوبها )فضائــل( و غیراخالق یعنی بدها )رذایل(. در واقع 
اخــالق به همان فضایل و خصوصیات ارادی پســندیده اطالق 

می شود. اخالق ارزشها را به عمل تبدیل می کند. 
در حسابرسی، ارتباط اخالق حرفه ای و حسابرسی یک ارتباط 
دوسویه است و خدمات متقابل بین اخالق حرفه ای و حسابرسی 
وجود دارد. همان طور که اخالق حرفه ای به تمام حرف خدمات 
می دهد، به حسابرســی نیز این خدمات را ارائه می دهد. در دنیا 
حرفه حسابرسی رسالت پیدا کرده است که به اخالق خدمت کند، 
و قرار است حرفه حسابرســی به داد اخالق سازمانهای فعال در 
کسب وکار برسد. در کشــور ما موضوع حرفه حسابرسی شناخته 
و تعریف شده اســت ولی دانش حسابرسی اخالق هنوز شناخته 

نشده است. هدف از حسابرسی اخالق چهار بحث است: 
 حسابرسی اخالق چیست؟

 رویکردهای حسابرسی اخالق کدامند؟
 ضرورت انجام حسابرسی اخالق؟
 چگونگی رشد اخالقی سازمانها؟

در بحــث اخــالق دو جنبه وجــود دارد. یکی حسابرســی 
اخالقی؛ یعنی در حرفه حسابرســی، اخالقی عمل کنیم و در 
عمل آیین نامه و ضوابط اخالقــی حرفه را رعایت کنیم. جنبه 
دوم، مشابه حسابرسی مالی، حسابرسی عملیاتی، و حسابرسی 
...، در دنیا حوزه جدیدی ایجاد شده به نام حسابرسی اخالق. 
مفاهیم و شــاخصهای این حوزه، به علت نوپابودن، مشخص 
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نشــده و در ایران هم هیــچ کاری در این زمینه صورت نگرفته 
است. اساسًا شرکتها تمایل به ورود به حوزه حسابرسی اخالق 
ندارند. لیکن آینده اقتصاد ایران و وضعیت کســب وکار رقابتی 
نشان دهنده این موضوع است که به ناگزیر شرکتها باید به بحث 
اخالق در کسب وکار وارد شــوند زیرا این موضوع ارزش افزوده 
برای شــرکتها ایجاد می کند و شرکتها باید تعامل جهانی داشته 
باشند. بنابراین، الزم است این دانش تولید شود و این موضوع 

اکنون برای اولین بار است که در ایران مطرح می شود. 
حسابرســی اخــالق بــه دو دانش نیــاز دارد؛ یکــی دانش 
حسابرسی و دیگری دانش اخالق. در مرحله اول، این پرسش 
مطرح است که اخالق چیســت که می خواهیم آنرا حسابرسی 
کنیم. اخالق را می شــود در دو ســطح تعریف کرد؛ در ســطح 
اول دانــش اخالق، و در ســطح دوم اخالق در عمل. موضوع 
بحث در این جا، اخالق در عمل است، زیرا حسابرسی اخالق، 
حسابرسی اخالق در عمل است. اخالق در عمل دو بخش دارد 
یک بخش مربوط به کنش، و مربوط به رفتار و عمل اســت، و 
بخش دوم مربوط به منش )شــاکله، شخصیت(. منش سطح 
باالتر کنش است و کنش، رفتار و عمل را شکل می دهد. وقتی 
می گوییم شــخص پرخاش کرد، پرخاش کردن کنش است، و 
وقتی می گوییم شــخص پرخاشگر اســت، پرخاشگری منش 
اســت. در حسابرســی اخالق هر دو آنها را الزم داریم. کنشها 
در ترازوی خیروشــر و خوب وبد سنجیده می شوند، و منش در 
ترازوی فضیلت و رذیلت اندازه گیری می شــوند )پرخاشــگری 

رذیلت است و رازداری فضیلت است(.
عالمان اخالق دنبال منش بوده اند، چون می خواستند آدمی 
تربیت کنند با منشهای اخالقی، با فضیلت، که این منش باعث 
شــود کنشــهای اخالقی قابل پیش بینی انجام دهند. به لحاظ 
منطقی، منشــها و کنشها همبستگی متقابل دارند. حسابرسی 
اخالق هم شــامل منشها و هم کنشــها می شود. کنشها منطق 
صفرویــک را دارد، اما منــش منطق فازی اســت، از صفر تا 
بی نهایــت )بی نهایت ارزش داریم(. این بحث مهم وجود دارد 
که قرآن می فرماید: هر کسی بر وفق شاکله اش عمل می کند. 
در سطح باالی رفتار )کنش( عناصری هستند که باالتر از رفتار 
تاثیر دارند. یکی از این عناصر، انگاره است که مهم است و ادراک 
را زیــر تاثیر قرار می دهد. انگاره ها انســان را اداره می کنند. اقدام 
ممکن اســت بسیار اخالقی باشد لیکن شیوه غیراخالقی نتیجه را 

باطل می کند. در تجزیه وتحلیل در رفتار، شــیوه های اقدام همان 
آیین رفتاری است. لیکن شیوه اقدام نیاز به خالقیت دارد. موضوع 

هوش اخالقی در انتخاب شیوه مناسب به ما کمک می کند. 
ســازمانها خصلت ســازمانی دارند ســازمان ممکن اســت 
پاسخگو، پیش بینی پذیر و قانون پذیر باشد. منشها،  کنشها، و 
شیوه ها ممکن است هم در انســانها باشند و هم در سازمانها. 
منشها،  کنشها، و شــیوه ها ممکن است اخالقی، غیراخالقی 
و ضداخالقی باشــند. مــالک اخالقی باید بــا فرهنگ حاکم 
هماهنگ و ســنجش پذیر باشــد. مالک اصلی رعایت حقوق 
صاحبان حق در محیط 360 درجه است. اگر یک کنش، حقوق 
صاحبــان حق را در محیــط 360 درجه رعایــت کند، اخالقی 
اســت، در غیر این صورت غیراخالقی اســت. اخالق همیشه 

متعلق است به امری در حرفه، در سازمان. 
در حسابرسی اخالق اموری که مورد بررسی قرار می گیرد دو 
دسته می شوند؛ منابع انسانی و سازمان. دسته سازمان، شامل 
همه امور ســازمان خواهد شــد، ازجمله اســتراتژی، اهداف، 
فرایندها، تصمیمــات، دســتورالعملها، بخش نامه ها، و .... 
در منابع انســانی، انگاره ها، باورها، احساسها، گفتار، و افکار 

ارتباطی، پوشش داده می شود.

اگرقوانینومقررات

آییننامههاوفرایندها

درچارچوب

تصمیماتنظاممندو

قوائدکاربردیو

آموزشالزم

بازسازیاخالقیشوند

بهفوایدبسیارزیادملی

میرسیم
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سندجامعاخالقی
سند جامع اخالقی مشتمل بر دیباچه،  اصول اخالقی و بخشهای 
منشور اخالقی، عهدنامه اخالقی مدیران و بخش تعریف مفاهیم 
آیینهای  به  تبدیل  سند جامع اخالقی می باشد. بخشهای مذکور 
اخالقی و آیینهای رفتاری می شوند. در دیباچه سند جامع اخالقی 
»ما مدیران و کارکنان  موسسه حسابرسی مفیدراهبر آمده است: 
موسسه حسابرسی مفید راهبر، با استعانت از پروردگار جهانیان و 
بر اساس ارزشهای واالی انسانی و اسالمی، خود را درقبال همه 
متعهد  و  دربرابر همه سازمانهای همکار، مسئول  نیز  و  ذینفعان 
فعالیت  در  حق  صاحبان  همه  حقوق  به  پایبندی  با  و  می دانیم 
حرفه ای،  به انجام تعهدات اخالقی مندرج در این سند، هم سوگند 
اصلی-  بخش  دو  در  اخالقی  جامع  سند  می شویم.  هم پیمان  و 
انسانی-  منشور اخالقی موسسه و عهدنامه های اخالقی سرمایه 
اصول، ارزشها، منش و مشی اخالقی ما را نشان می دهد. تعهد 
به سند جامع اخالقی موسسه حسابرسی مفیدراهبر در همه شئون 

حرفه ای، اعتقاد قلبی و رفتار عملی ماست.«  

بازبینهسنجشاخالقسازمانی
از آنجایی که در هر حرفه نیاز به ابزار سنجش )بازبینه منبع- 
ابتدا  یادشده  بازبینه  است،  نیاز  مورد  اخالقی(  شاخصهای 
توسط تیم اخالق دانشگاه تهران تهیه و سپس بر اساس کتاب 
اخالق سازمانی نوشته آقای دکتر قراملکی مورد بازنگری قرار 
از  یکی  دارد؛  اهمیت  حیث  دو  از  بازبینه  این  کارایی  گرفت. 
یافتن  حیث  از  دیگری  و  سازمان  اختصاصی  سنجش  حیث 
عوامل موثر در بهبود اخالقی- عملکردی سازمان )پیشنهادات 
جهت  ابزاری  به عنوان  اخالق  سنجش  بازبینه  اصالحی(. 
سنجش اخالق در سازمانها، بر اساس اصول اخالقی، قوانین 
مشاهده ای  بررسیهای  طریق  از  اخالقی  استانداردهای  و 
به دست آمده  اطالعات  تحلیل  و  عملیاتی  رسیدگیهای  و 
سازمان موردنظر، استفاده می شود. نتیجه حسابرسی اخالق 
از  اول  الزامات مربوط ممکن است در مرحله  و  پیشنهادها  و 

طریق نامه مدیریت به واحد مورد رسیدگی انتقال یابد. 
جهت ارتقای کیفی و علمی بازبینه یادشده، نیاز به جلسات 
علمــی نظام مند و بررســی دقیق تر در مورد روند پرسشــها، 
ادبیات پرسشــها، روایی سنجی، همچنین جهت جلوگیری از 
نگاه سلیقه ای در تکمیل بازبینه، ضمیمه شدن دستورالعمل و 

شرح پرسشها با همکاری حسابرسان و اساتید در حوزه اخالق 
الزم به نظر می رسد.

اگر قوانین و مقررات، آیین نامه هــا وفرایندها در چارچوب 
تصمیمات نظام مند و قوائد کاربردی و آموزش الزم بازسازی 

اخالقی شوند به قواید بسیار زیاد ملی می رسیم.

نتیجهگیری
امروزه در تجزیه وتحلیل رفتار سازمانها،  پرداختن به اخالق و 
ارزشهای اخالقی یکی از الزامات است. نماد بیرونی سازمانها 
را رفتارهای اخالقی آنها تشکیل می دهد که خود حاصل جمع 
ارزشهای گوناگون اخالقی است که در آن سازمان ظهور و بروز 
از  یافته است. رهیافت استراتژیک به اخالق حرفه ای، فراتر 
تصمیم  هر  در  می کند.  تاکید  سازمانها  اخالقی بودن  بر  افراد 
سازمان مسئله اخالقی نهفته است. با توجه به نقش راهبردی 
مقام  در  مدیران  سازمانها،   موفقیت  در  حرفه ای  اخالق 
تصمیم گیری و ترویج اخالق حرفه ای و نهادینه سازی آن در 
فرهنگ سازمانی، به دانش، مهارت،  شناخت دقیق زمینه ها 
و موانع، تحقیقات نظام مند و قواعد کاربردی و آموزش الزم 
نیازمندند. در این راستا، اگر سازمانها و دولت ممیزی اخالقی 
آیین نامه ها،  قوانین و مقررات و ممیزی اخالقی فرایندها را، در 
چارچوب تحقیقات نظام مند و قواعد کاربردی و آموزش الزم، 
در دستورکار قرار دهند و فرایندها بازسازی اخالقی شوند، به 

فواید بسیار زیاد ملی می رسیم.

پانوشت:
1- ســند جامع اخالقی موسســه حسابرســی مفید راهبر و بازبینه سنجش 
اخــالق در مرکــز اطالع رســانی موسســه بــه آدرس زیــر در دســترس 
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2- Check list

منابع:
•  دکتــر احد فرامــرز قراملکی، درامدیبراخــالقحرفهای )مجموعه 

اخالق حرفه ای 1(، انتشارات سرآمد، چاپ پنجم، 1391
•  دکتر احــد فرامرز قراملکی،اخالقسازمانی )مجموعه اخالق حرفه ای 

2(، سازمان مدیریت صنعتی، چاپ دوم، 1394
•  دکتــر احد فرامرز قراملکی، گفتگــوپیرامونمباحثاخالقی، روزنامه 

همشهری، شماره 6799، اول اردیبهشت ماه 1395


