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سرآغاز
هنگامی که شــخصیت افراد در جامعه متزلزل شــود، جامعه به طور فاجعه آمیزی آسیب پذیر می شود. دوام و بقای یک ملت 
و یا یک فرهنگ منوط به این اســت که آن ملت به ارزشــهای ساده و ابتدایی اخالقی مانند دالوری، نوع دوستی، احترام به 
دیگران و قانون مجهز باشد. یک ملت بقا نخواهد داشت مگر اینکه دارای افرادی باشد که مبنای عملکردشان انگیزه هایی 
فراتر از ســود شخصی باشــد. رعایت قانون، احترام به زندگی و داراییهای بشر، عشــق ورزی به خانواده، دفاع از هدفهای 
ملی، کمک به مستمندان و پرداخت مالیات، همه و همه به فضایل شخصی افراد مانند دلیری، وفاداری، صداقت، گذشت، 

.(Colson,1989) نیکوکاری، احساس همدردی، ادب، نزاکت و احساس وظیفه بستگی دارند

مجتبی ابراهیمی رومنجان 	
فاطمه زین الدینی میمند  

اخالق و ارزشهای سازمانی 
در
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از بین گرایشــهایی که جامعه را به ســوی رونق و شکوفایی 
سیاســی هدایــت می کنــد، مذهــب و ارزشــهای  اخالقــی 
تکیه گاه هــای اجتناب ناپذیرند. ارزشــهای اخالقی، زیربنایی 
را فراهــم می کند که یک جامعه متمــدن و متعالی فرهنگی و 
رفتاری بر آن بنا می شود؛ زیرا بدون این زیربنا، جامعه متمدن 

.(Smith, 2003) از هم پاشیده و فرو می ریزد
همچنان که سازمانها برای تأمین نیازهای آینده، پیچیده تر و 
پیشرفته تر شدند، تکیه بر نتایج حسابرسی برای تصمیم گیری، 
به عنوان زمینه ای مناســب تقویت شــده است. به طور معمول 
تصور بر اینست که حساســیت اخالقی معمول، همراه با گروه 
خوبی از همکاران باتجربه، برای حمایت از اخالق کســب وکار 
کافی خواهد بود. از آنجا که رفتار اخالقی سازمان به رفتارهای 
اخالقی یکایــک کارکنان آن بســتگی دارد، توجه داشــتن و 
مشــارکت دادن کارکنان در تعیین و شفاف ســازی ارزشــهای 

سازمان، امری ضروری است )محسنی، 1392(.
سازمان اروپایی اخالق کسب و کار1 بر این باور است هر 
سازمانی که حسابرســی اخالقی را انجام  می دهد به جایگاه و 
سطح اخالقی ســازمان اهمیت داده و به دنبال انجام اقدامها و 
برنامه های ضروری در ارتباط با آشکارشدن و مشاهده کمبودها 
و قصورهای اخالقی در ســازمان اســت. این دیدگاه، نگرشی 
است قابل تحسین که باید حمایت و پشتیبانی شود )برگرفته از 

مرکز اطالع رسانی اینترنتی روزنامه دنیای اقتصاد(.
بنابراین، حسابرســی اخالقی از یکســو موجب شناسایی و 
مشــخص کردن ارزشهای )واقعی( سازمان می شود و از سوی 
دیگر در یک مســیر کلــی به اینکه ســازمان چگونه نظامهای 

ارزشی خود را ایجاد و توسعه دهد، منتج خواهد شد. 
در ادامه بحث به تبیین ارتباط اخالق، ارزشهای سازمانی 
و حرفه حسابرســی پرداخته و ســپس راه های  پیاده سازی 
اخــالق در حرفه حسابرســی و همچنین نقش حسابرســی 
اخالقی در ارتباط با ارزشهای ســازمانی، مورد بررسی قرار 

خواهد گرفت.

اخالق چیست؟
در لغتنامه دهخدا، اخالق به  معنی »خلق وخوی ها« و علم اخالق 
به معنی »دانش بدونیک خوی ها« تعریف شده است. اخالق را 

می توان الگوی رفتار ارتباطی درون شــخصی و برون شخصی 
مبتنی بر رعایت حقوق افراد و یا مسئولیت پذیری در قبال افراد 
تعریف کرد )دهخدا، 1319(. در حالت کلی، مسئولیت اخالقی 

را می توان به 3 بخش تقسیم کرد:
1- مســئولیت فرد در قبــال خود و دیگــران در زندگی 

شخصی2،
2- مسئولیت فرد در قبال خود و دیگران در زندگی شغلی3 و

3- مسئولیت سازمان در قبال محیط داخلی و خارجی4.
ضوابط رفتاری و اخالقی هر حرفه، مهمترین خط مشی های 
آن را تشــکیل می دهــد. این خط مشــی ها، مــواردی چون 
ویژگیهای اصلی حرفــه، روابط اعضای حرفه با جامعه، روابط 
اعضای حرفه با یکدیگــر و در نهایت روابط هر عضو با جامعه 
حرفه ای را دربرمی گیرد. این ضوابط در حرفه حسابداری مبانی 

رفتار حرفه ای نامیده می شود )سرلک، 1387(.
اخالق موضوعی اســت فراگیر که همه جوانب زندگی بشــر 
را پوشش می دهد. رشــد روزافزون جوامع بشری و  پیچیده تر 
شــدن روابط اجتماعی، نیازهای نوینی را می آفریند. پیدایش 
حرفه های گوناگون، زاییده تالش در پاســخ به این نیازهاست 
که با گذشــت زمان و تغییر شرایط شــکل می گیرند و به تدریج 

سیر تحول و تکامل را می پیمایند.
 این حرفه ها به دلیل ضرورت تقســیم کار و تخصصی شدن 
امور، روزبه روز منســجم تر شــده و نقش خود را در بهبود رفاه 
عمومــی جوامع ایفا می کنند. تداوم حیات هر حرفه و اشــتغال 
اعضای آن منوط به نوع و کیفیت خدماتی است که ارائه می کند 
و اعتبار و اعتمادی است که در نتیجه ارائه این خدمات به دست 
می آورد. این اعتبار و اعتماد، ســرمایه اصلی هر حرفه است و 
حفظ آن اهمیت واالیی دارد. این امر ایجاب می کند که وظیفه 
و هدف اصلی هر حرفه و اعضای آن، خدمت به جامعه باشد و 
منافع شخصی تنها درچارچوب ارائه این خدمات تفسیر و دنبال 

.(Kant,1938) شود

حرفه حسابداری
حســابداری دانشــی ارزشــمند و مؤلفه اصلی بــرای اقتصاد 
بازار اســت. هیچ فعالیت اقتصادی بدون اتکا به حســابداری 
امکان پذیر نیســت. حســابداری به ارائه اطالعاتی در رابطه 
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با وضعیــت مالی و میــزان ســوددهی عملیــات می پردازد. 
ایــن دانش مبنــای نظامهای مالی و پولی کشورهاســت و در 
»نظارت« در راستای ایجاد قابلیت پاسخگویی و شفاف سازی 
در زمینه اقتصاد، نقشی کلیدی ایفا می کند. با توجه به مسائل 
اخالقی پیش آمده در دنیای حســابداری و حسابرســی، توجه 
به مقوله های ارزشــی مانند عدالت و انصاف، ارائه منصفانه، 
شــفافیت و حفظ منافــع همه گروه های ذینفــع و به طور کلی 
جامعه و … در دســتور کار این حرفه قرار گرفته است؛ به نحوی 
که چارچــوب نظری مشــترک هیئت تدوین اســتانداردهای 
حســابداری مالــی امریــکا و هیئــت تدوین اســتانداردهای 
بین المللی حســابداری نیز سمت وسوی این معیارها را به خود 

گرفته است.
پذیــرش وظیفــه خدمت به جامعــه و وجود حداقل شــرایط 
از پیش تعیین شــده بــرای ورود به حرفه، از جملــه مهارتهای 
تخصصی الزم اســت کــه از طریق آموزش و تجربه به دســت 
می آید و پایبندی اعضای حرفه به مجموعه ای از اصول، ضوابط 
و ارزشــهای مربوط در آن حرفه از جملــه ویژگی های هر حرفه 

 . (Kant,1938) است
از آنجایــی کــه حســابداری دارای این ویژگی ها می باشــد و 
مهارتی است که نیازمند خبرگی بوده و مشتریانی دارد که وابسته 
به این خبرگی هســتند، به عنوان یک حرفه تلقی می شود. برای 
حرفه ای بودن، حسابدار متعهد می شود تا مراقب منافع مشتریان 

. (Bentham,1789) مختلف خود باشد
به طور کلی، حســابداری در دنیای پیشرفته اقتصادی امروز 
حرفه ای است حیاتی؛ زیرا ســامانه اقتصادی جاری بدون آن 
نمی تواند وجود داشــته باشد. برجســتگی متمایز کننده حرفه 
حسابداری، پذیرش مسئولیت نسبت به عموم است. جامعه از 
اهل این حرفــه انتظارهای فراوانی دارد و مردم باید به کیفیت 
خدمات پیچیده ارائه شــده از سوی حرفه حســابداری اعتماد 
داشته باشــند. از اینرو اطالعات ارائه شده از سوی حسابداران 
بایــد به  طور درخــور توجهی کارامــد، درخور اتــکا، واقعی و 

بی غرضانه باشد)رفاهی،1390(.
از آنجایــی کــه فعالیتهای مالی برای بقــای دنیای فعلی ما 
ضروری هســتند و حسابداری این فعالیتها را تسهیل  می کند، 
حسابداری به عنوان یک حرفه ســودمند تلقی شده و به خاطر 

نقش اساسی اش در ردیابی شــبکه بزرگ و مبهم روابط مالی 
پیچیــده در دنیای اقتصــادی امروز، به یــک حرفه خدماتی 
حساس تبدیل شده که همچون دیگر حرفه ها دارای فرمانهای 

اخالقی است.

اهمیت اخالق در حسابرسی 
در جامعــه نیاز به وجود اخالق اهمیت زیادی دارد و شــاید به 
همین دلیل باشــد که به طور معمول ارزش های اخالقی را در 
قوانیــن می گنجانند. البته همه ارزشــها را نمی توان در قوانین 
گنجانید و این به ســبب ماهیت قضاوتی مربوط به ارزشــهای 

خاص است. 
نبود مقررات موجب می شــود که افراد به دلیل ترجیح منافع 
شخصی آنی، به رفتارهایی دســت بزنند که در تقابل با منافع 
اجتماعی اســت؛ به همین دلیل، تشکل های حرفه ای با پرچم 
رعایت اخالق و دارا بــودن آیین نامه به اجتماع اعالم می کنند 
که اعضای تشکل به مقررات آیین نامه خود پایبندند و اشخاص 
ثالث را از رعایــت حداقلهای اخالق تعیین شــده در آیین نامه 

اخالقی خود مطمئن می کنند )الری و همکاران، 1392(.
از آنجا که به نظر می رسد اخالق عاملی مهم در برنامه ریزی 
و انجام حسابرســی کیفیت باشــد، نیاز به ایجــاد مجموعه ای 
از قوانیــن در آن زمینــه وجود دارد. ترجیح آن اســت که یک 
آیین اخالقی بتواند واجد شــرایط بودن یک واحد حسابرســی 
و حسابرســان فردی را تنها به اندازه نوع حسابرسی که انجام 

.(Mills,1989) می شود، تحت تأثیر قرار دهد
برای کمک به رســیدن حسابرســان بــه عینیت کامل در 
مشاهده ها و تجزیه وتحلیلهای خود، توالی اخالق از اهمیت 
عمده ای برخوردار اســت. چنین عینیتی نه تنها باید در عمل 
نشــان داده شــود، بلکه باید برای تمام بخشهای مرتبط با 
حسابرسی چه مستقیم و چه غیرمســتقیم، آشکار شود. به 
عبارت دیگر، حسابرس در موقعیت خود نه تنها باید خالص 
و پاک باشــد، بلکــه باید از دید دیگران نیــز این گونه به نظر 

برسد.
حسابرسان مســتقل5 باید تا جایی که می توانند مجدانه 
و مطابق با مواردی که به آنها آموزش داده شــده اســت، کار 
کننــد. آنها باید همــواره گزارش کاملی در ارتباط با مســائلی 
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که در حین کار با آنها روبه رو شــده اند، به مدیران ارشــد خود 
بدهند. مواردی مانند سســتی، ســرهم بندی کردن گزارشها 
و پنهــان کاری، مطابق قانــون و اخالق نیســتند. تخلفها و 
کوتاهی اخالقی نه تنها باعث قضاوت نادرســت در مورد نظام 
حسابداری می شود، بلکه ممکن است باعث زیر سئوال رفتن 
ارزش کار حسابرسان در بررسی حســابها شود. البته این امر 
فقط ناشــی از ناتوانی و کوتاهی در اصول اجرایی حسابداری 

نیست.
وظایف و کارهای حسابرســان واضح و روشــن است و آنها 
باید ایــن وظایف را به بهترین نحو ممکــن انجام دهند. ارائه 
دســتورعمل اخالقی متناســب با میزان انحــراف از قانون به 
کســانی که ســعی در ســرپیچی از قانون دارنــد و آن را زیر پا 
می گذارند، موضوعی است که در اصول اخالقی تجدیدنظرشده 

.(Maurice,1996) حذف گردیده و مشاهده نمی شود

تأثیر اخالق در کیفیت نتایج حسابرسی
همچنان که ســازمانها و مؤسســه های خصوصی برای تأمین 
نیازهای آینده پیچیده تر و پیشــرفته تر شــدند، تکیه بر نتایج 
حسابرســی نیز به عنوان زمینه ای  مناسب برای تصمیم گیری 
تقویت شــده اســت. از آنجایی که حساسیت اخالقی معمول، 
همــراه با گروه خوبــی از همکاران باتجربه، بــرای حمایت از 
اخالق کســب وکار کافی خواهد بود، با این حال ارزیابی کیفیت 
حسابرسی به نسبت دشــوار اســت؛ زیرا محققان در موقعیت 

نظارت بر چگونگی انجام حسابرسی نیستند. 
بنابراین، تأثیر شایســتگی گروه حسابرســی برای قضاوت 
درباره کیفیت نتایج حسابرســی، حیاتی است. مهارتهای فنی 
حســابرس نیز مهم بوده و می توان آنها را اندازه گیری و ردیابی 
کرد. از ســوی دیگر، اگرچه نفوذ مهارتهای اخالقی شــخصی 
ممکن اســت کیفیت نتایج حسابرسی را تحت تأثیر قرار دهد، 
اما به طور عمده پنهان می مانند )محسنی ملکی و رضایی زاده، 

.)1392
در نتیجه برای حسابداران حرفه ای و کسانی که به خدمات 
حســابداری تکیه دارند، اخالق در حسابداری اهمیت زیادی 
دارد و حرفــه حســابداری باید اصــول اخالقــی و مقرراتی 
را تدویــن نماید کــه اعضای آن را ملزم کند تا از ســطحی از 

خویشــتنداری برخوردار شــوند که ماورای الزامهای قانونی و 
مقررات است.

ارزش های سازمانی
زمانی که فردی به استخدام سازمانی درمی آید، باید ارزش ها و 
فرهنگ آن سازمان را هم بشناسد و آنها را بپذیرد. سازمان های 
موفق، ارزش ها و چشم انداز سازما نشان را نه تنها با کارکنانشان 
بلکه با مشتریانشــان هم در میان می گذارنــد. به این ترتیب، 
کارکنان متوجه می شــوند که از آنها چــه انتظاری می رود و آنها 
چگونه می توانند به موفقیت سازمانشان کمک کنند. چشم انداز 
و ارزش های ســازمان به کارکنان اجــازه می دهند که به هدف 
مشترکی وفادار بمانند و همه با هم سازمان را به آن سمت پیش 
ببرند. ســازمان و افرادش باید فرهنگ و ارزش کشوری که در 

مشارکت دادن کارکنان

در تعیین و شفاف سازی

ارزشهای سازمان

امری ضروری است
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آن فعالیت می کنند را هم بشناسند و سعی کنند آن را با فرهنگ 
فردی و سازمانی شــان همراستا کنند. از واژه ارزش در سازمان 
برداشتهای متفاوتی شده است که پاره ای از آنها بدین شرح اند:

• ارزش هــا بیشــتر اوقات بــه ایده هایی اطالق می شــوند که 
انسان ها درباره خوب وبد، مطلوب ونامطلوب دارند )محسنی و 

رضایی زاده، 1392(.
• ارزش های سازمانی، همان چیزی است که یک سازمان را با 

جایگاهی جهانی از شرکت های کوچک ومتوسط جدا می کند.
• ارزش های اصلی ســازمان که به مقیاس وســیع مورد توجه 
همــگان قرار می گیرند، معرف فرهنگ آن ســازمان هســتند 

)پارساییان و اعرابی، 1373(.
• ارزش های ســازمانی در زمره فرضیه های مشترک در حوزه 
فرهنگ ســازمانی ناشــی از فرایند »درونی ســازی« به وسیله 

اعضای سازمان است )خلیلی شورینی،1389(.
• ارزش های سازمانی، مبنای تصمیم گیری و راهنمای قضاوت 

امور هستند )قاسمی،1380(.
بدین ترتیــب می توان گفت در ســازمانی کــه مدیریت از راه 
ارزش ها پیاده شــده اســت، تنها یک رئیس وجــود دارد و آن 

ارزشهای سازمانی است.
 ارزش های سازمانی با حیات سازمان گره خورده اند، از اینرو به 
صرف تدوین بیانیه ارزش ها، حیات سازمان تضمین نمی  شود؛ 
بلکه جاری ســازی ارزش ها و استقرار آن در فرایندهای مختلف 
سازمانی ضامن بقای ســازمان خواهد بود. در این میان، نقش 
کلیدی و حســاس سطوح رهبری و مدیریت ارشد سازمان ها در 
فرایند تدوین و جاری سازی ارزش ها بسیار دارای اهمیت است؛ 
به طوری که در قدم نخست این رهبران و مدیران ارشد سازمان 
هستند که باید به عنوان الگوی تعالی و مدافع نظام ارزشی حاکم 

بر سازمان، نقش آفرینی کنند.

ارتباط اخالق با ارزشهای سازمانی
متخصصــان مدیریت اســتراتژیک »اصول اخالقی شایســته 
در ســازمان را از پیش شــرط های مدیریت استراتژیک خوب« 
دانســته اند. روز به روز اعتقاد ســازمان ها در این مورد راسخ تر 
می شــود که ترویج اصول اخالقــی و تقویت فرهنگ معنوی، 
موجب ایجاد مزیت های اســتراتژیک خواهد شد )پارساییان و 

اعرابی،1380(. از اینرو در فرایند تدوین برنامه اســتراتژیک 
و هدفهای ســازمانی، تبیین نظام ارزشــی ســازمان در قالب 
»ارزش های ســازمانی« به عنوان یکی از عناصر اســتراتژیک 

پیش بینی شده است.
ارزش هــا اصلی ترین منبع اخالق محســوب می شــوند و 
در واقــع اخالق، به اجرا درآوردن ارزش هاســت. ارزشــهای 
اخالقی، نظامــی از ارزش ها، بایدها و نبایدهایی هســتند که 
براســاس آن نیک و بدهای سازمان مشخص و عمل خوب از 

بد متمایز می شود )الوانی، 1386(.
همســویی و تلفیق وظایف ســازمانی و ارزشــهای اخالقی 
مفهوم جدیدی با عنوان »اخالق حرفه ای« را به دنبال داشــته؛ 
به گونه ای که امروزه این مفهوم در تمامی حوزه های کسب وکار 
اعم از سازمانی و مشــاغل صنفی، موردنظر واقع شده است. 
مسئولیت های اخالقی سازمان- بنگاه در قبال محیط را اخالق 
حرفه ای می دانیم و آن مســئولیت های اخالقی فرد در شغل را 
نیز دربرمی  گیــرد. اخالق حرفه ای در مفهوم نوین آن بر اصل 
»محیط حق دارد و ســازمان تکلیف« بنا شده است )قراملکی، 

.)1382

ارتباط حسابرسی و اخالق
همان گونه که اشــاره شــد، حرفه حســابداری یــک فن و 
عمل اســت که برای کمک به افــراد در ردیابی اثر معامالت 
اقتصادی آنها تدوین شده است و هدف اصلی و اساسی آن، 
ارائه اطالعات درباره امور اقتصادی یک شخص یا سازمان 
در قالب صورتها و گزارشــهای مالی می باشد. این اطالعات 
به منظور تصمیم گیری مدیران، مالکان، دولت، اتحادیه ها، 
اعتباردهندگان، عرضه کنندگان کاال و کارکنان شــرکت مورد 
استفاده قرار می گیرد.از طرف دیگر، استفاده کنندگان خدمات 
حســابداری به ویژه تصمیم گیرندگانی که از صورتهای مالی 
اســتفاده می کنند، انتظار دارند اطالعات ارائه شــده به طور 
درخور توجهی کارامد، درخور اتکا و مبتنی بر واقعیت باشند.
 بنابراین کســانی که در رشــته حســابداری فعالیت می کنند 
نه تنها باید شــرایط و صالحیت حرفه ای داشــته باشند، بلکه 
باید از درجــه باالیی از صداقت و درســتکاری حرفه ای که به 
آن مســائل اخالقی در حرفه گفته می شود نیز برخوردار باشند 
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.(Mills,1989)

از آنجایی که هر جامعه متمدن بر ارزشهای اخالقی 
اســتوار اســت، تمدن بدون اخالق ســقوط می کند. 
رعایت موازین اخالقی از ســوی کســب وکارها باعث 
ارتقــای اعتمــاد عمومی بــه کاالها و خدمــات آنها 

می شود. 
جامعه برای اینکه دارای نظم شــود، ناگزیر است رفتارها 
را بــر پایه اصول اخالقی بگذارد. شــاید بتــوان بدین گونه 
اســتدالل کرد که اصول اخالقی همانند چســبی اســت که 

اجزای جامعه را نگه می دارد. 
در راستای توسعه و خلق ارزش در جامعه، حرفه حسابرسی 
نیازمند درستی عمل و اخالق اســت؛ به ویژه اینکه خدمات 
حسابرســان بیشــتر به عامه مــردم ارائه می شــود. از اینرو 
حسابرســان باید مجموعه ای از موازیــن اخالقی را رعایت 

کنند.
 اخالق در حسابرســی این ضرورت را به وجود می آورد  
که حسابرســان دانش و مهارتهای حرفه ای برای ســطح 
کاری را که می خواهند انجام دهند، داشته باشند تا بتوانند 
به کارفرمایان و مشــتریان خود خدمــات حرفه ای مؤثر و 
کارامدی ارائه کنند. حســابداران نقــش مهمی را در اداره 
امور شرکتها و شــیوه های خوب کسب وکار پایدار اخالقی 

دارند.

راه های پیاده سازی اخالق سازمانی در حرفه حسابرسی 
ســازمانها بــا ایجاد یــک برنامــه مدیریت اخــالق می توانند 
ارزشــهای اخالقــی را در محیــط کار مدیریت کننــد. یکی از 
هدفهای اساسی برنامه های مدیریت اخالق، ایجاد تعادل بین 
ارزشهای رقیب6 است. برنامه اخالق از ارزشها، خط مشی ها 
و فعالیتهایی که بر شایستگی رفتارهای سازمانی اثر می گذارد، 
تشــکیل می شود. برنامه های اخالق می توانند شامل آموزشها 
و ارزیابیهای وسیعی باشــند. آنها در تنگناهای اخالقی نقش 
راهنما را دارند و به ندرت ممکن است دو برنامه اخالقی به طور 

دقیق مثل هم باشند.
در مواردی که حسابرســان و اعمال آنها مورد توجه اســت، 
باید برای گزینه هــای اخالقی مربوط به کار، رویکردی مبتنی 
بر مقررات اخالقی داشــته باشند. از ســوی دیگر، کسانی که 
مقررات را برای ســازمان تنظیم می کنند، ممکن اســت انتظار 
داشته باشند که دست  کم در موقع تدوین مقررات، نظر مساعد 
نتیجه گرایان را به دست آورند. بنابراین باید هنگام اعتبار دادن 
به سازمان به نحوه رعایت گزینه های اخالقی و میزان اهمیت 

این موارد برای سازمان، توجه شود. 
اخــالق در زندگی اجتماعی یا در یک ســازمان این نکته را 
مورد توجه قرار می دهد که افراد و اعضای اجتماع و یا سازمان 
بــرای انطباق خود با قوانین و مقررات جامعه و ســازمان که در 
تدوین آنها نقشی نداشته اند، تعهد اخالقی دارند. این حقیقت 

سازمانها با ایجاد

برنامه مدیریت اخالق

می توانند مسائل اخالقی را

در محیط کار

مدیریت کنند



13
94

ن  
آبا

  7
9 

ره
ما

ش

106

وجــود دارد که در نهایت انتخابهای اخالقی توســط مقامهای 
صالحیتدار ســازمان انجام می شــود. عالوه بر این، سازمان 
تقریبًا چیزی مانند یک جامعه یا شــهروندان یک کشور دارای 
تعهدی پایدار نســبت بــه رعایت احکام و مقــررات این قبیل 

.(Campbell, 2005) مؤسسه ها است
از اینرو، تعیین ویژگیهای اخالقی که همه افراد اخالق گرا 
آن را دارا باشــند، دســت کم مطابق آنچه در سنتهای غربی 
رایج است و بر استقالل فردی تأکید می کند، منجر به اصالح 
نظرهــای افراد و تطابق یا نامنطبــق بودن آنها با معیارهای 
 .(Kant,1953) معتبر قانونی، حقوقی و اجتماعی می شود
به رغم وجــود دالیل اخالقی بــرای پایبندی بــه قوانین و 
مقررات، مسئولیتهای مهم فردی هم در قبال علل قبول یا 
رد نتایــج و پیامدهای خاص، وجود دارد. موازنه بین قوانین 
و مقررات غیراخالقی و قوانین و مقرراتی که نتایج حاصل از 
آنها مفید هســتند، ناپذیرفتنی است. بنابراین افراد در مورد 
چگونگی مطابقــت اعمال خود با عناصــر اخالقی تصمیم 

می گیرند.
مسائل اخالقی با مســئولیتها و تکلیفهای خاص و منحصر 
به فرد شــروع می شــود و خاتمه می یابد. موضــوع خاصی که 
در مــورد اعضای یک گــروه یا انجمن و افراد شــاغل در یک 
شــغل وجود دارد، این اســت که این افراد آشکارا برای پیروی 
از مســائل اخالقی و همچنین تعهدهایی که باید در برابر تمام 

انســانها به کار برند، در مقایســه با منافع شخصی خود ارزش 
بیشتری قائل هستند. 

در چنین شــرایطی، چیزی مانند تعهدی جمعی و مشترک 
بــرای تأیید و حمایت از این ارزشــهای حرفــه ای وجود دارد. 
تهیه و تدارک کافی مدارک مناســب، ایجاد فرهنگ حمایت از 
تمامیت و یکپارچگی حسابرس و تبعیت از روشهایی که منافع 
حاصل از رعایت اســتانداردهای حسابرسی را به باالترین حد 
می رساند، در زمره مسئولیتهای خاص مؤسسه های حسابرسی 

است.
 بنابراین بی توجهی به ارزشــهای سازمانی و اعمال نکردن 
مدیریــت صحیــح و مناســب در مــورد هدایــت و راهنمایی 
حسابرسان، باعث می شــود که نتوان انتظار رفتارهای صحیح 

اخالقی را داشت.

نقش حسابرسی اخالق در ارتباط با ارزشهای 
سازمانی

امروزه واژه حسابرســی اخالقی را در اشــاره بــه فرایندی که 
داده های مربوط به ارزشهای ســازمانی را جمع آوری می کند، 
به کار می برند؛ این فرایند شــامل بررسی اطالعات موجود در 
نظامهای حســابداری و دفترداری سازمان و همچنین بررسی 
مدارک و مســتندات مربوط به فرایندهای سازمان در ارتباط با 
ارزشهای اخالقی به منظور نشان دادن واقعیتها و شفاف سازی 

یافته ها و نتایج حسابرسی اخالق

یک تصویر شفاف 

از

ارزشها و آسیب پذیری سازمان

ارائه می کند 
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ارزشی )تصریحی و تلویحی( سازمان به صورت تحلیلی است. 
رفتارهــای ســازمانی ارزشــی )مرتبــط بــا ارزشــها( 
استخراج شده از سوابق دفترداری، در تقابل با خطوط راهنما 
و عقاید جدید در زمینه هایی مانند مســائل زیست محیطی، 
خط مشــی های اســتخدام و اخراج کارکنــان و غیره مورد 

آزمون قرار می گیرند.
افزون بر آن و در مرحله بعد، نظر و عقیده اخالقی سازمان 
نیز براساس مستندات موجود سازمان تبیین می شود تا سند 
مزبور به منظور شفاف ســازی و تصریح ارزشها و همچنین 
آزمون ثبات و سازگاری آنها و پیدا کردن شکافهای اخالقی 
احتمالــی در درون ســازمان مورد بازبینــی و بازنگری قرار 

گیرد.
 این روش همچنین در مورد فرایندهای مرتبط با ارزشهای 
ســازمان )فرایندهای ارزشــی ســازمان( به کار می رود. یک 
چک لیست )در ارتباط با مجراهای ارتباطی سازمان، نظامهای 
پاداش، سلسله مراتب فرماندهی و غیره( جامع برای مشخص 
کــردن اینکه ســازمان چــه رفتارهایــی را ارزش می داند، به 
کار گرفتــه می شــود. این عمل از طریق بررســی ســاختارها 
و فرایندهای رســمی و غیررســمی در ســازمان و به کارگیری 
تئوری های توســعه سازمان برای قطعی ســازی و تأیید نتایج 

حسابرسی انجام  می شود.
از آنجــا که رفتــار اخالقی ســازمان به رفتارهــای اخالقی 
یکایک کارکنان آن بســتگی دارد، توجه داشــتن و مشــارکت 
دادن کارکنان در تعیین و شفاف سازی ارزشهای سازمان امری 

ضروری است.
 در فرایند ارزیابی اخالقی داخلی، ارزش های بیشتر کارکنان 
از طریق مصاحبه ها، نظرسنجی ها، پرسشنامه ها و غیره تعیین 
و استخراج می شوند. سپس نتایج به دست آمده به نظام ارزشی 
ســازمان که از طریق فرایند پاسخگویی مشخص شده است، 
ارتباط داده می شــوند. بــا انجام این کار، شــکافهای اخالقی 
)برداشتهای مختلف از ارزشهای اخالقی سازمان( و همچنین 
اختالف و تضاد بین سازمان و ارزشهایی که با یکدیگر ناسازگار 

هستند، مشخص می شوند.
حسابرســی اخالقی داخلــی نه تنها به دنبال آشکارســازی 
بیشــتر ارزشهای ســازمان اســت، بلکه به دنبال این است که 

ارزشهای ســازمان چه باید باشند. نظر به اینکه هدف ممیزی 
داخلی، اندازه گیری تطابق واقعیت ها و حقایق با عرف و عادت 
معمول سازمان است )حسابرسی رعایت(،  این عرف و عادت 
ارزشــهایی که سازمان در صدد به کارگیری و اعمال آنها است، 
باید شفاف و صریح باشند. این مسئله ممکن است نتیجه یک 
فرایند مشــارکتی )نوشته شــده یا نانوشــته در بیانیه ارزشهای 
ســازمان( باشد؛ اما از اینرو مهم اســت که یک فرایند مستمر 
 باشد برای حصول اطمینان از اینکه سازمان این ارزشها را پاس 

می دارد. 
بنابرایــن ارزیابــی اخالقی داخلی به گــوش فرادادن7  به 
ممیزی داخلی اهمیت داده و توجه می کند. کارگاه های آموزشی 
و گروه هــای کوچک بحث و تبادل نظر، آگاهی اخالقی در بین 
کارکنــان را افزایــش داده و به عنوان یک ابــزار مهم در جهت 

دستیابی به اجماع، می توانند مورد استفاده قرار گیرند.
از آنجــا کــه پاســخگویی یکــی از هدفهای حسابرســی 
اخالقی اســت، نتایج فرایندی که به ذینفعان سازمان مربوط 
می شــود باید بــه اطالع آنها رســیده و در اختیــار آنان قرار 
گیرد. با به کارگیری گروه های متمرکز، ســهامداران می توانند 
بازخوردهــای مهمی که به صورت خودکار نتایج حسابرســی 
را در مفهــوم گســترده تری بیــان خواهد کــرد، ارائه دهند. 
بحثهای گروه های متمرکز با پشــتیبانی اطالعات دریافتی از 
سیســتم دفترداری باید در خصوص مسائل عمومی سازمان 
و همچنین ارزشــهایی که اقدامهای سازمان بر آن مبنا انجام 

گرفته، صورت پذیرد.
این مســئله در فرایند ارزیابی اخالقــی بیرونی که مجموعه 
ارزشــهای سازمان را در تقابل با عقاید و برداشت های ذینفعان 
مرتبط مورد آزمون قرار می دهد، انجام می گیرد. ارائه بازخورد 
در این مورد برای سازمانی که در صدد ارتقای ویژگی سازمانی 
اســت، به طور کامل ضروری اســت و نتایج حاصل از تمرین 
حسابرسی اخالقی )شــامل یافته ها و نتایج حسابرسی داخلی 
به دلیل اینکه کار درســتی اســت که باید انجام شــود( باید به 

کارکنان همواره اطالع رسانی و گزارش شوند. 
در نتیجــه اجرای ایــن فرایند، ســازمان قــادر خواهد بود 
هدفهایی را برای بهبودهــای آینده در رفتارهای اخالقی خود 

به صورت یکپارچه تعیین کند.
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سخن آخر
واژه حسابرســی اخالقی در اشــاره به فراینــدی که داده های 
مربوط به ارزشهای سازمانی جمع آوری می شود، به کار رفته که 
دربرگیرنده بررسی اطالعات موجود در نظامهای حسابداری و 

دفترداری سازمان است.
 از آنجا که پاســخگویی یکی از هدفهای حسابرسی اخالقی 
اســت، نتایج فرایندی که به ذینفعان سازمان مربوط می شود 

باید به اطالع آنها رسیده و در اختیار آنان قرار گیرد.
 بــا توجه به مباحث مطرح شــده می تــوان نتیجه گرفت که 
یافته ها و نتایج حسابرسی اخالقی، تصویری شفاف از ارزشها 

و آسیب پذیری سازمان ارائه می کند.
 هر ســازمانی که حسابرســی اخالقی را رعایــت می کند به 
جایگاه و سطح اخالقی سازمان اهمیت داده و به دنبال اقدامها 
و برنامه هایی برای اصالح کمبودهــا و قصورهای اخالقی در 
سازمان است. از اینرو حسابرســی اخالقی ارزش های واقعی 
ســازمان را مشــخص و مســیر اصلی این ارزشــها را توسعه 
می دهــد. از این جهت اگر یافته های حسابرســی اخالقی هر 
ساله یا هر دو سال یکبار در ســازمانها به برنامه های عملیاتی 
تبدیل و ترجمه شــوند، ســازمان قــادر خواهد بود که مســیر 
پیشرفت خود را براســاس اطالعات پایه ای ارائه شده به وسیله 
عناصــر و اجزای مختلف ممیزی اخالقــی، پیگیری کند؛ چرا 
که در دنیای آینده تمامی دانشها به سمت اخالق و ارزش های 

حرفه ای متمایل خواهد بود.
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