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اخلاق با مقتضیـات برای رفاه عمومی ،کامیابی ،سلامت و نشـاط
مردم مرتبط اسـت و برای افراد دانسـتن اصول اخالقی و مهارتهایی
بـرای بـه کار بسـتن آنهـا در مسـئلهها و تصمیمگیریهـا ضـروری
میباشـد .اقدامـات توسـط ارزشها تعیین میشـوند .مشـخص کردن
ارزشهـای سـازمانی ،شـامل آنهایـی کـه رسـماً اعالمشـدهاند و
آنهایـی کـه در عمـل وجـود دارند ،به شـرکت کمک خواهـد کرد تا
اطمینـان حاصـل کند که هم ه اقدامات متناسـب با این ارزشهاسـت
و آن را قادر میسـازد که سـاختاری قوی برای پشـتیبانی از عملیاتی
سـازی ارزشهـا برقـرار سـازد .مسـئلههای اخالقـی زیـادی بـرای
شـرکتهای چندملیتـی و شـرکتهایی بـه وجـود میآیـد کـه دور
ی خـود تجارت میکننـد :زیـرا آنها نظامهای ارزشـی
از پایـگاه خانگـ 
متفاوتـی دارنـد .حسابرسـی اخالقـی ،شـرکت را قادر خواهد سـاخت
تـا رهنمودهایی روشـن دربـار ه حدود رفتـار قابلقبول وضـع کند که
در سـطح جهانی سـازگار باشـند ،درعینحـال ،تفاوتهـای اجتماعی
محلـی را در صورت لزوم ،به رسـمیت بشناسـند .حسابرسـی اخالقی،
سـازگاری بیرونـی و درونـی پایـگاه ارزشهـای شـرکت را مشـخص
میکنـد .آن از داخـل ،بـا مـروری بـر سـهام ،روندهـا و افـراد شـروع
میکنـد یافتههـای حسابرسـی سـپس بـا گروههایـی از سـهامداران
آزمـوده میشـوند تا مطمئن شـوند که پایـگاه ارزشها ،همانی اسـت
کـه بـرای همـ ه سـهامداران کلیـدی مشـترک یـا حداقـل قابلقبول
اسـت .نتایـج اطالعـات مدیریتـی مهمیرا ارائـه میدهنـد و میتوانند
(و بـ ه نحو مطلوب بایـد) برای گزارش دادن در مـورد عملکرد اخالقی
و اجتماعـی شـرکت ،یـا بهعنـوان جزئی از گزارش سـاالنه یـا گزارش
تکمیلی اسـتفاده شوند.
هـدف ایـن مقالـه ،ارائـه تجزیهوتحلیـل اخالقـی بـرای تأکیـد بـر
اهمیـت تصمیمگیـری اخالقـی مناسـب در طـول فرآیند حسابرسـی
میباشـد .ایـن مقالـه ،نظریههـای مختلف اخالقـی را در نظـر گرفته
و رشـد بـه سـمت حسابرسـی اخالقـی را موردمطالعـه قـرار میدهد.
بنابرایـن ایـن مقالـه ،فرصتـی بـرای شـرکتهای چندملیتـی فراهـم
میکند تا انجام حسابرسـی داخلی را استانداردسـازی کنند و مسـائل

مربـوط بـه حسابرسـی اخالقـی در سـطح بینالمللی را برمیشـمرند.
بهعلاوه هـدف مقالـه ،ایـن اسـت کـه نشـان دهـد چگونـه قـدرت
مصرفکننـده ،شـرکتها را مجبـور میکنـد کـه اخالقمدارانـه رفتار
کننـد .در ادامـه ،چارچـوب نظـری بیان میکنـد که چگونـه میتوان
دسـتورالعملهای حسابرسـی اخالقـی را در سـازمانها پیـاده کـرد
وچـه طـور میتـوان روی اخالق از دیدگاه وسـیعتر یعنی سـهامداران
تأکیـد نمـود .ایـن مقالـه درمییابـد کـه حسابرسـی میتوانـد از یک
تمرکـز افزایشیافتـه روی آگاهـی اخالقـی و رفتار اخالقی سـود ببرد.
درنتیجـه ،رفتـار اخالقـی میتوانـد به بازگردانـدن اعتمـاد و اطمینان
در نظـام بـازار سـرمایه و کـم کـردن تخلـف گـزارش دهـی مالـی
کمک کند.
مروری بر منابع علمی
قوانیـن اخالقـی اهمیـت زیـادی دارنـد زیـرا بهطـور تلویحـی،
حـدودی بـر رفتـار غیراخالقـی میگذارنـد و بـرای ارائـه رهنمـود در
موقعیتهـای مبهـم ،طراحیشـدهاند .قوانیـن اخالقـی میتوانـد
چنـد کارکـرد سـازمانی مختلـف داشـته باشـد ،از قبیـل صراحـت
بخشـیدن بـه ارزشهـای اخالقی کـه قب ً
ال بیاننشـده یا مبهـم بودند،
آگاه کـردن کارمنـدان نسـبت بـه اینکـه چـه اقداماتـی غیراخالقـی
و غیرقابـل مجـازات میباشـند و بـه شـرکتها کمـک میکنـد کـه
مسـئولیتپذیری اقدامـات را از سـازمان بـه فـرد انتقال دهـد .اخالق
میتوانـد بهصـورت تالشـی نظاممند بـرای فهمیدن مفاهیـم اخالقی
و بـرای پیشـنهاد دادن و دفاع کردن از اصـول و نظریههایی در ارتباط
بـا رفتار درسـت و غلـط توصیف شـود .نظری ه اخالقی ،اصولـی را بیان
میکنـد کـه علتهایـی بـرای ترجیـح بـه اقدام کـردن بـه روشهای
خاصـی را ارائـه میدهنـد .چارچـوب اخالقـی ،مجموعـهای از اصـول
و هنجارهاسـت کـه بهعنـوان راهنمـا بـرای اقدامـات فـردی عمـل
میکنـد .در پشـت هـر اقـدام اجتماعـی ،یـک هـدف وجـود دارد.
افـراد اقـدام بـه کسـب کـردن چیـزی میکننـد کـه آن را خـوب
میپندارنـد ،چیـزی کـه بـاارزش تلقـی میشـود .هـر شـخصی برای
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طـرح نظریـ ه اخالقـی ،مجبـور اسـت یـک هـدف را مشـخص کنـد .مرتبـط به ارزشها میباشـد و رهیافت سـهامدار را بهعنـوان جزئی از
اهمیـت فوقالعـادهای دارد که هـدف را بهدقـت در نظر خـود دربـر میگیـرد و دارای اهداف دوگانه زیر اسـت:
ایـن موضـوع ّ
توجـه بـه هـدف شـخص ،نظریههـای مختلفـی بـه
مقصود از حساب پذیری و شفافیت نسبت به سهامدار میباشد.
بگیریـم زیـرا بـا ّ
مقصود از کنترل داخلی ،برآوردن اهداف اخالقی سازمان میباشد.
دسـت خواهـد آمـد .اگـر هـدف خدمت بـه جامعه باشـد ،شـما نوعی
ارزش حسابرسـی اخالقـی ،ایـن اسـت که شـرکت را قادر بـه دیدن
از اخلاق را بـه دسـت میآوریـد؛ امـا اگـر هـدف انجـام دادن وظیفه
خـود از پشـت لنزهـای مختلـف میکنـد :آن نمایـه
باشـد ،شـخص نـوع دیگـری از اخلاق را دارد.
حسـابرسها بایـد رویههـای اسـتاندارد خـود مشـخص کـردن ارزشهای (پروفایـل) اخالقی شـرکت را ضبط میکند .شـرکتها،
اهمیـت نمای ه مالـی خود بـرای سـرمایهگذارهای خود،
را بـا دقـت ،سختکوشـی و وقتشناسـی طبـق
اخالقـی بـه شـرکت کمـک
ی خود بـرای مشـتریهای خود
اهمیـت نمایـ ه خدماتـ 
دسـتورالعملها و اسـتانداردها و رویههـای حسابرسـی
میکنـد تـا اطمینـان حاصل
و اهمیـت نمایـ ه بهعنـوان یـک اسـتخدامکننده بـرای
مناسـب انجـام دهنـد .فضیلتهـای درسـتکاری،
کند همه اقدامات متناسـب
کارمنـدان کنونـی و آینده خـود را درک میکنند .نمایه
واقعگرایـی ،اسـتقالل ،رازداری ،دفـاع و حمایـت از
بـا ارزشهاسـت.
اخالقـی ،تمـام عاملهایـی را گـرد هـم مـیآورد کـه بر
اسـتانداردهای حرفـهای و فنـی ،کارآمـدی و دقـت
خوشنامیشـرکت تأثیـر میگـذارد .از طریـق بررسـی
مناسـب ،کـه همـ ه آنهـا در "آییـن رفتـار حرفـهای"
مـورد تأکیـد قرارگرفتهانـد ،بهطـور ویژه ،شایسـته به نظر میرسـند .روشـی کـه بـا آن تجـارت انجـام میدهـد .با گرفتـن تصویـری از نظام
معیـن از زمـان ،میتـوان:
دانشـگاهیان ،مشـاوران و مدیـران اجرایی ،تعریفهـای متنوعی برای ارزشـی در نقطـهای ّ
ارزشهـای واقعـی را روشـن سـاخت کـه شـرکت بـر اسـاس
شـمول بازرگانـی در مسـائل اخالقـی ارائـه کردهاند .در میـان مفاهیم
آنهـا عمـل میکنـد.
استفادهشـده بهغیـر از "مسـئولیت اجتماعـی شـرکتها" ،توسـع ه
نقطـ ه شـروع را ایجاد کرد که نسـبت بـه آن بهبودهای آینده
پایدار ،شـهروندی شـرکتی ،کارآفرینی پایدار ،سـود خالص سـهگانه و
اخلاق بازرگانـی قـرار دارنـد.
سنجیده شود.
حتـی اگـر چنیـن طبقهبندیهـای ارزشـی را کافـی فـرض کنیـم
بیامـوزد کـه چگونه انتظارهـای جامعه را بـرآورده کند که در
بـه کار بسـتن ایـن فضیلتها ،موضوع سـادهای نیسـت .مسـئلههای
حال حاضـر برآورده نشـدهاند.
مربـوط بـه اخالق ممکن اسـت بـرای حسـابرسهای مشـغول به کار
بـه سـهامداران ایـن فرصـت را بدهـد کـه انتظارهای خـود از
پیـش بیایـد وقتیکـه وظایف تعیینشـده از زمان و تخصـص موجود،
رفتـار شـرکت را روشـن کنند.
فراتـر میرونـد .در ایـن شـرایط ،آیـا آنهایی کـه درگیر کار هسـتند
زمینههای مسئلههای خاص در شرکت را مشخص کند.
بایـد بـه دنبـال مخفـی کـردن محدودیتهـای کار خـود باشـند و
دربار ه موضوعاتی بیاموزد که به کارمندان انگیزه میدهد.
زمینههـای کلـی آسـیبپذیری مشـخص شـود ،مخصوصـاً
بدینوسـیله خطـر ناخشـنودی مافوقهـای خـود را بـه جـان بخرنـد
ی خـود را بـه خطـر اندازنـد ،یـا بایـد فقـط کاری را
و آینـد ه حرفـها 
آنهایـی کـه مربـوط بـه کمبـود قـدرت پذیـرش هسـتند.
انجـام دهنـد کـه میتواننـد .احتمـاالً بـا یک آگاهـی مبهـم از اینکه
در ارتبـاط بـا عاملهـای ویـژ ه محیـط اخالقـی ،مطالعـات روی
مافوقهـای آنـان ممکـن اسـت ترجیـح بدهنـد کـه از ضعفهایی در قوانیـن اخالق عمد ه منابع علمیحسـابداری و حسابرسـی اخالقی را
فرآیند مطلع نشـوند که آنها خود در موقعیت اصالحشـان نیسـتند .بـه خـود اختصـاص دادهاند .قوانیـن اخالق مهم هسـتند زیـرا بهطور
قواعـد اخالقـی ،مسـتقل از پیامدهای به کار گذاشـتن آنهـا الزامآور تلویحـی حـدودی بـرای رفتـار غیراخالقـی وضع میکنـد و مقصود از
تلقی میشـوند .قرار نیسـت که ما پیامدهای راسـتگویی را محاسـبه آنهـا ،ارائـه راهنمایـی در موقعیتهـای مبهم میباشـد.
کنیـم ،بلکه فقط باید راسـتگو باشـیم .شـخص اخالق مـدار میداند
تجارت بینالمللی و اخالق
کـه چـه چیـزی درسـت اسـت و چـه چیـزی از یکچیز باید درسـت
سـقوطهای اخیـر شـرکتها در سراسـر دنیـا نشـان میدهنـد کـه
باشـد ،فقـط بـه خاطـر اینکه آن چیز درسـت اسـت.
از دیـدگاه اسـتانداردها ،تعهدگرایـی بـا پیامـد گرایـی در تضـاد مرزهـای ملی بـرای این اتفاقات وجود ندارند .سـقوطهای شـرکتهای
مسـتقیم اسـت ،ایـن نظریـه بـرای همه افـراد بـا توجه بـه پیامدهای اسـترالیایی شـامل :هریـس ،وان ت ِـل و اَنسِ ـت ،انتظـارات عمومـی را
بـرای تحقیـق روی علـل ایـن سـقوطها برانگیختهانـد .دلیـل اصلـی
آنکـه تحـت تأثیـر عمـل هسـتند ،در تضـاد میباشـد.
سـقوط شـرکت "اچ آی اچ" ،سـوء مدیریـت بـود کـه بهجـای قواعد و
قانونگـذاری سـختگیرانهتر ،تأکید بیشـتری بر خصوصیات شـخصی
حسابرسی اخالقی
سـقوطهای اخیـر شـرکتها از قبیل شـرکتهای اِنـرون و ُولدکام ،مدیـر از قبیـل درسـتکاری ،راسـتگویی و اخالقمـداری داشـتند.
اجـرای حسابرسـی داخلـی در سراسـر دنیـا تحـت تأثیـر
کـه پرسـروصدا هـم بودهانـد" ،بـا اتهامات پیمانشـکنی حسـابداران
رسـمی نسـبت به اعتماد عمومـی" جایگاه و اعتبار حرفه حسـابداری محیطهـای فرهنگـی ،حقوقی و اقتصـادی متنوعی قـرار دارد .اگرچه
را زیـر سـؤال بردهانـد .اسـتانداردهای حسابرسـی ،حسـابرس را ملزم اسـتانداردهای "انجمـن حسابرسـان داخلـی" عمومـی هسـتند و
میکننـد تـا بررسـی کند که اطالعـات آورده شـده در بازبینی مالی و سـازوکار متحـد کننـدهای بـرای ارتقای پیوسـتگی و سـازگاری میان
عملیاتـی با گـزارش حسابرسـی و دیگر اطالعات مشـمول در گزارش محیطهـای حقوقـی و اقتصـادی متنـوع فراهـم میکننـد ،پژوهشها
نشـان میدهـد کـه تفاوتهـای فرهنگـی ،حقوقـی و اقتصـادی بـر
سـاالنه سازگاری داشـته باشد.
حسابرسـی اخالقی ،فرآیندی است که سـازگاری داخلی و خارجی ،توسـع ه نظامهـای حسابرسـی داخلـی در کشـورهای مختلـف تأثیـر
پایـگاه ارزشهـای سـازمان را انـدازه میگیـرد .ایـن نوع حسابرسـی ،میگذارنـد .از زمـان ترویـج اسـتانداردها ،حسـابرسهای داخلـی در
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سراسـر دنیـا این فرصـت را داشـتهاند که رویـه حسابرسـی داخلی را در جهان سـ ّوم آسـیب دید.
استانداردسـازی کننـد.
گروههـای فشـار در حـال حرفهایتـر شـدن هسـتند .جایـی کـه
شـرکتهای چندملیتـی بـا مشـکالت خاصـی در ارتباط بـا مفهوم درگذشـته رفتـار غیراخالقـی توسـط شـرکت میتوانسـت توسـط
حسابرسـی اخالقـی روبـهرو هسـتند .اگرچـه دقیقاً همین مشـکالت مسـئوالن ماهـر روابـط عمومـی مسـکوت گذاشـته شـود ،اکنـون
خـاص هسـتند کـه میتواننـد مقولـه حسابرسـی اخالقـی را بـرای احتمـال بیشـتری وجـود دارد کـه کسـی از داخـل شـرکت بـه گروه
شـرکتهای چندملیتـی ارزشـمند سـازند .مدیـران اجرایـی چنیـن فشـار مرتبـط خبر بدهد (وفـاداری به اسـتخدامکننده کمتر شـده ،و
شـرکتهایی بهخوبـی از پیچیدگیهـای اضافهشـده آگاه هسـتند که نگرانـی بـرای منافـع عمومـی بیشـتر میشـود) و اینکـه گروه فشـار
فعالیـت در چندیـن فرهنـگ مشـکالت بـه بار مـیآورد.
در ایجـاد تبلیغـات قابلتوجـه عمومی دربـاره آن حادثه موفق بشـود.
مشـکل فسـاد اخالقـی ازجمله مشـکالتی اسـت کـه بیـش از همه
از بهتریـن مزایـای حسابرسـی اخالقـی ،ایـن اسـت که به شـرکت
شـرکتهای چندملیتـی را نگـران میکنـد چگونـه در کشـورهایی کمـک میکنـد تا محیط را برای تشـخیص مشـکالتی پویش کند که
کسـبوکار انجـام دهیـم کـه در مسـیر معمولـی کارهـا انتظـار رشـوه بیشـترین شـانس را بـرای برانگیختن اقدامـات گروههای فشـار دارند
مـیرود .شـیوههای کار کـردن و حقوق بشـر ،زمینههـای اصلی نگرانی و در عـوض بـه شـرکت فرصـت تشـویق نمـودن چنیـن گروههایـی
هسـتند .برخـی شـرکتها ،کنارهگیـری اصولـی از کشـورهایی انجـام بـه سـهیم شـدن در فرآینـد تصمیمگیـری و یـا حداقل مطلـع کردن
میدهنـد کـه در آن میتواننـد در غیـر ایـن صـورت تولیـد سـودآور کامـل آنهـا از موضـع شـرکت میدهد.
داشـته باشـند ،چونکـه آنهـا تمایـل بـه کار کـردن در آن دولـت را
درحرکـت به سـمت کیفیـت کامـل ،تأمینکنندهها گـروه ذینفع
ندارنـد ،همانطـور کـه شـرکت ل ِـوی اسـتراوس در چیـن کنارهگیری مهـم میشـوند .کیفیـت اجزاء یا مـواد خام استفادهشـده بسـیار مهم
کرد یا مانند اعتراضات از سـوی مصرفکنندههای خشـمگین میتواند اسـت .تحویـل بهموقـع آنهـا بسـیار مهـم اسـت ،قابلیـت اتـکا بـه
شـرکتهایی را مجبـور کنـد بـه اخراج بچههای زیر سـن کـه در هند آنهـا بسـیار مهـم اسـت .بهتریـن تأمینکنندههـا میخواهنـد روابط
یـا تایلنـد تولیـد دارنـد که بهعنـوان چـرخکار اسـتخدام کـرده بودند .طوالنیمـدت بـا مصرفکنندههایـی را توسـعه دهنـد کـه بـه آنهـا
شـرکتها بهتنهایـی نمیتواننـد تمـام معضلات جامعـه را اصلاح میتواننـد در معاملـه عادالنـه و پرداخـت بهموقـع اعتمـاد کننـد.
کننـد .خیلـی از تصمیمهایـی کـه مجبورنـد بگیرنـد
تصویـری کـه اینجا شـکل میگیرد تصویر شـرکتی
هیـچ جواب خـوب مطلـوب یا درسـت مطلـوب ندارند .حســــابرسـی اخـــالقـــی ،در مرکـز شـبکهای از روابـط – روابـط با کارمنـدان ،با
چیـز مهـم ایـن اسـت کـه آنهـا بایـد چارچوبـی از شرکتها را قادر میسازد مشـتریها ،بـا سـهامداران ،با جامعـه در مقیاس بزرگ
ارزشهـا داشـته باشـند کـه بهروشـنی مطالعه شـده و تا رهنمودهایی روشن درباره اسـت .هـر شـرکت ممکـن اسـت گروههای دیگـری از
بهخوبـی خودسـازگار باشـند و در هرجایـی عمل کنند .حدود رفتار قابل قبول وضع افـراد داشـته باشـد که آنهـا را افـراد ذینفـع کلیدی
شـرکتهای چندملیتی باید ارزشهای خـود را در تمام
در نظـر بگیـرد .بهعنوان نمونه ،شـرکت بـا دغدغههای
کنند که در سطح جهانی
زمینههـای عملیاتـی خود بیازمایـد ،اگر کـه میخواهد
زیسـتمحیطی خـاص ممکـن اسـت نسـلهای آینده
سازگار باشد.
یافتههـای حسابرسـی اخالقـیاش جامـع باشـد و
را مهـم بشـمارد :شـرکتهای دیگـر ممکـن اسـت
بیشـترین بازپرداخت در ارتباط با تشـخیص زمینههای
کارمنـدان بازنشسـت ه را مهم بداننـد ،درحالیکه برخی
بالقـوه آسـیبپذیری نسـبت بـه فشـار مصرفکننـده را داشـته باشـد .از شـرکتها ممکـن اسـت پیوندهایـی قـوی بـا گروههـای فشـار و
موقعیتیابـی بنیـادی نقـش حسـابرسهای داخلی ،چالشـی برای سـازمانهای داوطلب داشـته باشـند.
تواناییشـان در عملکـرد بـا اسـتقالل ایجـاد میکند .نخسـت ،حضور
گـزارش حسابرسـی ایالـت نیویورک منتشرشـده در مـارس 2007
ذاتـی تضـاد نقـش را در نظـر بگیرنـد .نقـش حسـابرسهای داخلـی نشـان میدهـد کـه چگونه یـک دسـتیار سـابق سرپرسـت بازرگانی،
در فراهـم آوردن نظـارت حسابرسـی بـرای سـازمان خـود بـه همـراه توسـط یـک هیـات منصفـه در دادگاهـی بـا  20فقـره جـرم شـامل
خدمـات مشـاورهای بـه مدیریـت میتوانـد باعـث تضـاد مداوم شـود .دریافت رشـوه ،فریب دادن دولت ،دزدی خدمت و سـوء رفتار رسـمی
حسـابرسهای داخلی ،در نقش حسابرسـی ،باید مسـتقل از مدیریت متهـم شـناخته شـد .بنابراین ،حسابرسـی اخالقـی شـرکتها را قادر
از طریـق تابـع قـرار ندادن قضاوتشـان در امور حسابرسـی نسـبت به میسـازد کـه ایـن روابـط را بهتـر درک کننـد .تمـام روابـط مبتنـی
مدیریـت باقـی بماننـد .اما در نقـش مشـورتی ،آنها باید بـا مدیریت بـر ارزشهایـی از قبیـل اعتمـاد و انتظـار داشـتن معاملـ ه منصفانـه
همـکاری کـرده و از آن حمایـت کننـد کـه شـامل پذیرفتـن قضاوت میباشـند .فهمیـدن ایـن محـرک شناسـیها و دریافتـن اینکه کجا
کمیتـه حسابرسـی هیـات مدیره میباشـد.
انتظـارات و ادراکهـا فـرق میکننـد به شـرکت یـک امتیـاز اولیه در
حفـظ روابـط پایـدار و قـوی میدهد.
درک مصرفکننده از اخالق
قـدرت مصرفکننـده بهطور فزاینـدهای بر روی رفتار شـرکت تأثیر
چارچوب نظری
میگـذارد .سـازوکار تحریم (بایکوت) مدتها ،شـیوه اعتـراض نمودن
در تقابـل بـا حسابرسـی اجتماعی که هدف آن اصوالً سـنجش تأثیر
سیاسـی بـوده اسـت؛ بـرای سـالهای زیـادی ،تعـداد قابلتوجهـی از اجتماعـی شـرکت بر محیـط پیرامون میباشـد ،حسابرسـی اخالقی از
مصرفکنندههـا از خریـدن محصوالت تولید شـده در کشـور آفریقای ابتـدا متصـل به ارزش اسـت .آن "اقلیم اخالقی" یک شـرکت از طریق
جنوبـی خـودداری کردند .امـا اکنـون تحریمها برای اعتراض نسـبت تجزیهوتحلیـل نمـودن ارزشهایی را میسـنجد که اقدامات سـازمانی
به اقدامات خاص شـرکت فراخوانی میشـوند :فروش شـرکت ن ِسـتل ِه بـر آن اسـاساند و از طریـق آزمـودن کیفیـت اخالقـی ایـن اقدامـات
از تحریـم در اعتـراض بـه سیاستشـان در مورد فروختن شـیر کودک نسـبت بـه ارزشهایی اسـت که بایـد در نظر گرفته شـوند.
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ازآنجاییکـه ارزشهای شـخص اسـاس رفتار اخالقی او را تشـکیل شـرکت خود را به آن متعهد سـاخته اسـت.
میدهنـد ،همجهـت کـردن ارزشهـای نیـروی کار مهـم اسـت ،اگـر
اختصـاص وزنهـای مختلف بـه منافـع گروههای ذینفـع مختلف
شـرکت میخواهـد کـه تمـام افـراد خـود اخالقـی و شایسـته رفتـار کاری ممکـن و موجـه اسـت .ایـن اوالً واضـح اسـت ،زیـرا درواقـع
کننـد ،ایـن نیازمنـد باز و پذیـرا بودن نسـبت به ارزشها و سـازگاری ذینفعـان در فرآینـد حسابرسـی درگیـر نیسـتند .بـرای بیشـتر
میـان آنهـا میباشـد .بهعلاوه ،اگر شـرکت میخواهد کـه روابطی با شـرکتها ذینفعـان خارجـی کـه دخیل هسـتند بـه حداقل مـوارد:
افـراد ذینفعـش بـر پایه اعتمـاد برقرار کند ،افـراد ذینفع نیـاز دارند سـهامداران ،مشـتریها ،تأمینکنندههـا و جامعه در مقیـاس بزرگتر
کـه ارزشهایـی را کـه شـرکت خـودش را نسـبت بـه آنهـا متعهـد محـدود میشـود ،اگرچه شـخص میتواند به گروههای بیشـتری فکر
کـرده بداننـد تا به اقدامات آینده اطمینان داشـته باشـند که سـازمان کنـد که برای سـازمان خاص اهمیت داشـته باشـند .ایـن حقیقت که
انجـام خواهـد داد .بنابرایـن ،ارزشهایـی کـه شـرکت میخواهـد بـه تعـداد گروههـای ذینفـع محدود اسـت کـه در نظر گرفته میشـوند
خـود اضافـه کنـد بایـد بهصراحت بیان شـود ،اگرچه مشـخص کردن و نشـان میدهـد کـه برخـی ذینفعهـای خـاص مهمتـر از دیگـران
اینکـه چـه چیزهایـی ارزشهـای غالـب در شـرکت هسـتند یـا چه پنداشـته میشـوند .ثانیـاً دغدغههـای ذینفعان بین گروههـا متفاوت
چیزهای باید باشـند کار آسـانی نیسـت .ازاینرو ،حسابرسـی اخالقی اسـت .بدیهـی اسـت کـه ذینفعهـای مهمتـر تأثیـر بزرگتـری بـر
سـازمان-محور اسـت ،یعنی ارزشهای سـازمانی قرار اسـت که درون اقدامـات شـرکت میگذارنـد و اینکـه در مـوارد دغدغههـای متضاد،
شـرکت در تمـام سـطوح یافـت شـوند بهجـای اینکـه فقـط توسـط منافـع گـروه ذینفـع با بیشـترین تأثیـر غالـب خواهد شـد.گفتگو با
مدیریت ارشـد تحمیل شـوند.
ذینفعـان در فرآینـد ارزیابـی اخالقـی خارجـی انجـام میشـود و در
بهطـور جزئیتـر ،ایـن ارزشهـا ،بـا نظـر عمـوم دربـار ه موضوعاتی ایـن فرآینـد منافـع افـراد ذینفـع مطابـق بـا وزن مشخصشـده کـه
از قبیـل احتـرام ،عدالـت و مسـئولیت مرتبـط هسـتند و میتوانند تا شـرکت بـه هر گـروه ذینفـع اختصـاص میدهـد متعـادل میگردد.
حـدی از حقـوق و منافـع افـراد ذینفع مشـتق شـوند ،امـا مهمترین
هـدف حسـاب پذیـری نسـبت بـه افـراد ذینفـع اطالعاتـی دربار ه
مسـئله این اسـت که سـازمان باید مجموعه ارزشهای اساسـی خود مسـئلههای کلـی از قبیـل ایمنـی محصـول ،محیطزیسـت ،روابـط
را تدویـن و فرمولـه کند.
کارمنـدان و غیـره میطلبـد .یـک نظـام دفتـرداری اخالقـی دادههـا
دربـار ه رفتـار اخالقی سـازمان را بهطـور نظاممند جمـعآوری میکند
دیدگاه ذینفعان درباره اخالق
کـه بـرای ذینفعـان دارای اهمیت اسـت .ایـن فرآینـد بهاحتمالزیاد
مطالعـات مبتنـی بـر نظرسـنجی ثابـت کـرد ه اسـت کـه قوانیـن شـامل اطالعـات "سـخت" اسـت کـه بهطـور مثال ،شـامل شـکایات
اخالقـی برای سـازمانها ،مهـم و مرتبـط تلقی میشـوند و کارمندان ذینفعـان ،حـوادث یـا جریمههـای بازرگانی بـرای رفتـار غیراخالقی
آنهـا دریافتنـد شـرکتهای آمریکایـی کـه بیشـتر دغدغـه اخلاق میباشـد .مقـدار قابلتوجهـی از ایـن دادههـا از قبل در سیسـتمهای
داشـتند احتمـاالً دارای قوانین اخالق بیشـتری بودنـد و از  90درصد اطالعاتـی مدیریتـی و حسـابداری "معمولـی" موجـود خواهـد بـود
مدیـران نظرسـنجی شـده اعتقاد داشـتند کـه قوانین اخالقـی ،عامل (بـرای نمونـه ،اطالعـات منابع انسـانی :تعداد و سـطح کارمنـدان زن،
مهمـیدر جلوگیـری نمـودن از رفتـار غیراخالقی اسـت.
نسـبتهای پرداختـی بـرای کارمنـدان بـا اصالـت نـژادی متفـاوت،
از مقاصـد حسابرسـی اخالقـی ایـن اسـت کـه بـه
ن اطالعـات شـرکت در
و غیـره) .بـا جمـعآوری ایـ 
شـرکت فرصـت بدهـد تـا پیشـرفت را در طی سـالها اخــاق ،تالشــی نظاممنــد حقیقـت سـوابقی را دربـار ه تأثیـر اجتماعـی اقدامات و
داشـته باشـد و دریابـد کـه کجـا هنـوز در رابطـه بـا بــرای فهمیــدن مفاهیــم سیاسـتهای آن ثبـت میکند و بنابراین مـا میتوانیم
اهـداف اخالقـی شـرکت کار بـرای انجام دادن هسـت .اخالقــی و پیشــنهاد دادن آن را حسـابداری اجتماعـی در نظـر بگیریـم.
حسـاب پذیـری میطلبـد کـه بـه ذینفعـان چنین
از آن جـا که رفتار اخالقی شـرکت بسـتگی به رفتار
و دفــاع کــردن از اصــول
اطالعاتـی داده شـود وقتیکـه آنـان حق دسترسـی به
اخالقـی افـراد آن دارد ،تأکیـد روی افـراد در سـازمان
و نظریههــا دربــاره رفتــار
آن را داشـته باشـند .حق دسترسـی به اطالعات توسط
بـرای تثبیـت تدریجـی ارزشهـای سـازمانی ضـروری
درســت و غلــط اســت.
عوامل زیر مشـخص میشـود:
میباشـد .در فرآیند ارزیابی اخالقـی داخلی ارزشهای
محیـط اجتماعـی کـه درون آن رابطـ ه بیـن
غالـب کارمنـدان از طریـق مصاحبـه ،نظرسـنجی،
سـازمان و ذینفـع برقرارشـده اسـت( ،بنابرایـن اسـتانداردهای پرسشـنامه و غیـره کاوش میشـود .نتایـج سـپس بهنظـام ارزشـی
حقوقـی فعلـی نشـاندهند هپایـ ه حداقلی برای حسـاب پذیری شـرکت کـه بـا فرآینـد حسـابداری آشکارشـده ربـط داده میشـود.
میباشـند).
بـا انجـام ایـن کار شـکاف اخلاق (ادراکهای متفـاوت دربـار ه اخالق
تصمیمـات خـود سـازمان دربـار ه اینکـه چـه اشـخاصی را شـرکت) ،و همچنیـن منافـع متضـاد درون سـازمان و ارزشهایی که
بهعنـوان ذینفـع بشناسـد.
مشـخص میشـوند با یکدیگر ناسـازگارند .اما ارزیابـی اخالقی داخلی
بنابرایـن ،گروههای ذینفع ،ادعای مطلقی روی شـرکتهای بازرگانی نهتنهـا بـه پرده برداشـتن از ارزشهـای غالب میپـردازد ،بلکه نگاهی
ن هم دارد کـه ارزشهای سـازمانی چـه چیزهایی باید باشـند.
بـرای ایـن ندارندکه بـه آنها اطالعـات بدهند ،زیرا میزان حسـاب پذیر بـه ایـ 
بـودن شـرکت نسـبت به ذینفعـان به محیـط اجتماعی خاص شـرکت
ن هـدف از حسابرسـی داخلـی ،سـنجش تطابـق حقایـق
چـو 
بسـتگی دارد ،بـه اینکه شـرکت چـه افـرادی را ذینفع تصـور کند و به بـا هنجارهاسـت ،ایـن هنجارهـا ،ارزشهایـی هسـتند کـه شـرکت
مسـئولیت اجتماعی که شـرکت حاضر اسـت برای توجیه اقدامات خود میخواهـد بـه خـود اضافـه کنـد ،بایـد روشـن باشـند.آن میتوانـد
نسـبت بـه گروه ذینفع خاص قبـول کند .بنابراین ،حق دسترسـی افراد بهعنـوان نتیجـهای از یـک فرآینـد مشـارکتی قبلـی (نوشتهشـده یـا
ذینفـع بـه اطالعـات تـا حد زیـادی مربـوط به عمـل مثبتی اسـت که نشـده در یـک بیانیـه ارزشهـا) درسـت باشـد ،امـا مهـم ایـن اسـت
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آیین
رفتارحرفهای
ن فرآینـد مـداوم بهمنظـور حصـول اطمینـان از این اسـت که
کـه ایـ 
شـرکت بـا ایـن ارزشهـا ثابتقـدم میمانـد .پـس ارزیابـی اخالقـی
داخلـی بـا حسابرسـیهای داخلـی هـم درگیـر اسـت .کارگاههـا و
مباحثـات گروهـی کوچـک میـزان آگاهی اخالقـی را باالتـر خواهند
بـرد .میتواننـد ابـزار مهمیبـرای سـاختن توافـق عمومـی باشـند.
ازآنجاییکه حسـاب پذیری ،از اهداف حسابرسـی اخالقی میباشـد،
نتایجی از فرآیند باید برای آنها آشـکار شـوند که مربوط به ذینفعان
میباشـند .بـا اسـتفاده از گروههـای متمرکـز ،ذینفعـان میتواننـد
بازخـورد مهمیارائـه دهنـد کـه بهطـور خـودکار ،نتایج حسابرسـی را
در زمینـ ه گسـتردهتری قـرار میدهـد .مباحثات گروههـای تمرکز باید
درباره مسـئلههای عمومی باشـند ،پشـتیبانی شـده با اطالعاتـی که از
طریـق نظـام دفتـرداری فراهم میشـود ،همچنیـن دربـاره ارزشهایی
ایـن کار انجـام میشـود که اسـاس اقدامات شـرکت باشـند .در فرآیند
ارزیابـی اخالقـی خارجی که در آن مجموعه سـازمانی ارزشها نسـبت
بـه نظـرات ذینفعهای مربوط آزموده میشـود .بازخورد برای شـرکتی
ً
کاملا ضـروری اسـت کـه میخواهـد یادگیـری سـازمانی را ارتقا دهد
و نتایـج انجـام حسابرسـی اخالقـی (ازجمله یافتهها از حسابرسـیهای
داخلـی) هـم باید بـه تمام کارمنـدان گزارش شـود .بنابرایـن ،در پایان
شـرکت بهصـورت یـک واحـد توانمند قـادر خواهد بـود اهدافـی برای
بهبـود شـرایط در رفتار اخالقـی تعیین کند.
پس حسابرسـی اخالقی منجر به تشـخیص ارزشهای سـازمانی از
یکسـو و یکجهـت عمومـی از سـوی دیگر اسـت که شـرکت چطور
ی خـود را تدوین کند .بنابرایـن یافتهها باید به
میخواهـد نظام ارزشـ 
طرحریـزی اقدامـات بـرای سـال آینده منتقل شـوند .اگر حسابرسـی
اخالقـی هرسـال یا هـر دو سـال یکبار انجام شـود ،شـرکت باید قادر
بـه پیگیـری پیشـرفتش باشـد بـر اسـاس اطالعـات نقط ه شـروع که
توسـط عناصـر مختلف حسابرسـی اخالقی فراهم میشـود .درنتیجه،
حسابرسـی اخالقـی ،تصویـر لحظـهای از رفتـار اخالقـی شـرکت
فراهـم میکنـد ،امـا بهطور همزمـان دفتـرداری اخالقی ،حسـابداری
اخالقـی ،ارزیابـی اخالقـی داخلی و خارجـی و اعتبارسـنجی خارجی
و طرحریـزی اقـدام منتـج شـده میتواننـد ارزشهـای سـازمانی و
بنابرایـن رفتـار اخالقی شـرکتی را تحـت تأثیر قـرار دهند.
نتیجهگیری
یافتههـای حسابرسـی ،تصویـر لحظـهای بـه دسـت میدهنـد ،یـک
نمـا در نقطـ ه خـاص در زمـان ،از اخلاق شـرکت .در موردحسابرسـی
اولیـه ،آنهـا ضرورتـاً ارزش کمتـری برای مقاصد مقایسـهای نسـبت به
حسابرسـیهای آینـده خواهند داشـت ،امـا آنها باید تصویـری واضح از
ارزشها و آسـیبپذیریها ارائه کنند .گزارش حسابرسـی ،سـند مبتنی
بـر حقایـق اسـت .بدیهـی اسـت کـه آن بـه یـک قضـاوت میرسـد ،اما
قـرار نیسـت که سـرزنش کننـده باشـد ،به این معنـی که شـرکت را به
خاطـر ناکامیاخالقـی محکوم کند .حسابرسـی اخالقی بهطـور کامل از
حسابرسـیهای اجتماعی اولیه که جداشـده بود روی شـرکتها در قرن
ن کارها توسـط افـرادی بیگانه انجام میشـد
نوزدهـم انجـام میشـد .ایـ 
که منتقد رفتار شـرکت بودند ،اشـخاصی که به دنبـال عوامل مهم برای
اعمـال فشـار خارجی روی شـرکت برای تغییـر بودند.
حسابرسـی اخالقـی مزایـای خاصی بـرای شـرکتهای چندملیتی
دارد ،امـا میتواند ارزش بیشـتری در موقعیتهـای ادغام و تلفیق هم
داشـته باشـد ،مخصوصـاً آنهایـی که شـامل شـرکایی از کشـورهای

مختلـف هسـتند کـه در آنهـا ممکـن اسـت نظامهـای ارزشـی
متضـادی وجـود داشـته باشـد .دیگـر مزایـا شـامل خوشنامیارتقـا
یافتـ ه شـرکت ،مقـاوم کـردن شـرکت در برابـر کالهبـرداری و بهبـود
روحیـه و انگیـزه کارکنان میباشـد .ف ّناوری حسابرسـی اخالقی هنوز
در مرحلـه نوپایـی اسـت .واکنـش کامـل آن تابهحـال شناختهنشـده
اسـت .ارزشهـا اسـاس تمـام رفتارهـای سـازمانی هسـتند ،و تمرکز
کـردن روی ارزشهـا مدیریـت را قـادر خواهد سـاخت تا سـازمانی را
خلـق بکنـد کـه به هـر طریـق ممتاز باشـد.
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