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حسابرسی رفتاری حسابرسی رفتاری 

 مقدمه
و  اجتماعی  علوم  از  شاخه ای  به عنوان  رفتار  ممیزی  و  بررسی  موضوع  که  می دهد  نشان  انسانی  علوم  در  تاریخی  بررسیهای 
روانشناسی از گذشته دور همزاد با این شاخه از علوم انسانی، شناسایی و مطرح شده است؛ اما در طول زمان و با پیچیدگیهای 
مختلف دنیای کسب وکار و علوم ارتباطات، نزدیکی بیش ازپیش علوم رفتاری با علوم اقتصادی مطرح شده است. از آن جمله، 
و  اقتصاد  در حوزه  در تصمیم گیریهای مدیریتی  افراد  رفتارشناسی  یا  و  در چرخه های سرمایه گذاری  افراد  رفتارشناسی  موضوع 
در  کارشناسان  و  رفتار مدیران  آثار  و  بررسی  پی  در  مقاله  این  به وسیله حسابرسان.  رفتار  بررسی  نیاز و ضرورت  آن  به تبع   ...
تصمیم گیریهای آنها با توجه به نتایج حاصل از تصمیمها می باشد که در نهایت می تواند در قضاوت حسابرسان در تصمیم گیریهای 

خود در فرایند حسابرسی موثر باشد. 
برای مدت زمان طوالنی، مطالعه رفتار در سازمانها در حوزه متخصصان رفتار سازمانی و افرادی با تخصصهای مختلف ازجمله 
روانشناســان صنعتی و سازمانی، جامعه شناسان سازمانی و انسان شناسان بوده اســت. با این حال، در سالهای اخیر، حسابرسان 
و حســابداران نیز از تاثیر رفتار انســان بر مسائل حاکمیت و مدیریت در سازمانها آگاه شــده اند و بر همین اساس، بررسی فرهنگ 
و رفتــار در ســازمانها با توجه به آثار آن و ریســکهای مترتب بر تصمیمهــای افراد به عنوان یک موضوع حسابرســی، به صورت 
کامل مورد پذیرش واقع شــده اســت. گرچه، نحوه حسابرسی رفتار همچنان موضوعی اســت که در حرفه حسابرسی مورد بحث 

ترجمه و تلخیص: دکتر لقمان پاکروان   
 J. Otten and Inge van der Meulen  
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صاحبنظران حرفه ای این رشته است. همان طور که در گزارش 
انجمن حسابرسان داخلی (IIA) در سال 2016 آمده است، 
این یک واقعیت است که حسابرسان و حسابداران با این مسئله 

دست وپنجه نرم می کنند.1 
بنابراین، در ایــن مقاله حسابرسی رفتاری2 به عنوان یک 
رویکرد جدید آزمایش شــده برای دســتیابی به بینش در مورد 
موضوعهــای فرهنگــی و رفتاری در ســازمانها و بــا توجه به 

پژوهشهای مستحکم صورت گرفته، معرفی می شود.

فرهنگ و رفتار
که  روشی  به عنوان  را  فرهنگ  معمول  به طور  حسابرسان 
می کنند.  توصیف  است3  افتاده  جا  کارها  انجام  برای 
این  از  نیز  داخلی  انجمن حسابرسان  گزارش  در  عالوه براین، 
این  استفاده می شود.  قابل قبول  تعریف  به عنوان یک  تعریف 
(Dean and Ken� دین و کندی  تعریف برای اولین بار توس ط

(nedy, 1982 تنظیم و مطرح شده است. تعریف حسابرسی 

رفتاری از فرهنگ و رفتار کمی تفاوت دارد و از نظریه هافستد 
مطالعه  در  هافستد  است.  گرفته  الهام   (Geert Hofstede)

معروف خود درباره فرهنگ شرکت شل (Shell) اظهار داشت 
مردم  از  گروهی  جمعی4  ذهنی  برنامه ریزی  فرهنگ،  که 
می شوند.  ایجاد  زندگی  طول  در  ذهنی  برنامه های  است.5 
اجتماعی، آموزش حرفه ای و تجارب  با آموزش، محی ط  آنها 
شخصی، آموخته می شوند. او اشاره دارد که آنها ساکن نیستند 
تجربه های  و  بینش  نتیجه  در  زمان  به مرور  است  ممکن  و 
جدید، تغییر کنند. برنامه های ذهنی، افراد را به انجام کاری که 
انجام آن، ترغیب می کنند. فرهنگ،  انجام می دهند و نحوه 
در اصطالح نرم افزار ذهن است. تعریف هافستد به طور کامل 
 (MIT) با مفهوم مدلهای ذهنی6 که توس ط محققان ام آی تی
شاین  و   (Argyris) آرجیریس   ،(Senge) سنگه  مانند 
(Schein) بس ط داده شده، نزدیک است.7 هر دو مفهوم بسیار 

مفید هستند؛ زیرا که این دو مفهوم توجه ما را نه تنها به رفتار 
واقعی بلکه به محرکهای رفتاری نیز معطوف می کنند.

بســیاری از ســازمانها از ارزشــها به عنوان یــک مفهوم و 
بیان کوتاه و مختصر برای تعریف فرهنگ ســازمانی اســتفاده 

می کنند. هیئت مدیره و مدیریت ارشد در سازمان وظیفه اصلی 
تعیین و تعریف این ارزشــها و ارتقای آنها در ســازمان را برای 
ایجاد فرهنگ سالم8 یا عادالنه9 برعهده دارند. اما باید توجه 
داشت که فرهنگ چیزی بیش از ارزش است. به عنوان مثال، 
حسابرســان باید مراقب باشند که بین ارزشــهای رسمی10 و 
ارزشهای واقعی11، تفاوت قائل شوند. مفهوم نظریه رسمی12 
و نظریه رایج13 که به وسیله آرجیریس به کاررفته، تفاوت بین 
این دو را نشــان می دهد. »نظریه رسمی« همان چیزی است 
که مردم درباره ارزشــهای خود و درباره آن چه به نظر آنها مهم 
است، اگر از آنها بپرسید به شما می گویند. »نظریه رایج« همان 
چیزی است که درواقع مردم را به پیش می راند و مدلهای ذهنی 
آنها را آشــکار می کند. آرجیریس همچنین گفته بود که اگرچه 
مردم )همیشه( همســو با نظریه  رایج )آن چه می گویند( رفتار 
نمی کنند اما با نظریه رایج همســو عمل می کنند.14 حسابرسی 
رفتــاری بر مدلهای ذهنی و ادراکی توجه دارد که رفتار اعضای 

سازمان را هدایت می کند.

چارچوب کنترل حسابرسی رفتاری
که  است  تعریف شده ای  فرایند  رفتاری،  حسابرسی  سازوکار   
به دقت طراحی می شود تا بینشی در مورد رفتار اعضای سازمان 
به دست آورد، و نتایج را گزارش کند، تا به این طریق بر فضای 
اجتماعی- روانشناختی و فرهنگ سازمانی تاثیر گذارد. بنابر این، 
به نظر می رسد که این موضوعها، برای حسابرسان موضوعهای 
اما می توان گفت که دارای مفهومی  جدیدی تلقی نمی شوند؛ 
با چارچوب جدید می باشند که آن را به عنوان یک رشته جدید 
دیگر  تعبیری  به   و  می کند  مطرح  حسابرسی،  علوم  حوزه  در 
با روشهای  که  مبتنی بر مفاهیم جدیدی می باشد  این مفهوم، 
ارزیابی، بررسی و ممیزی قبلی که توس ط حسابرسان، در فرایند 
حسابرسی سازمان انجام می شود متفاوت است. در یک تعریف 
تحقیق  روش  و  تئوری  از  ترکیبی  رفتاری،  حسابرسی  دیگر، 
از علوم رفتاری و اجتماعی- فرهنگی است، که برخی با توجه 
حوزه  یک  را  رفتاری  حسابرسی  تعریف،  این  مشخصات  به 

حرفه ای جدید به شمار می آورند. 
قبل از این که به طور عمیق تری رویکرد حسابرســی رفتاری 
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مــورد بحث قرار گیرد، باید دیــدگاه صاحبنظران درباره رفتار، 
فرهنگ و مســائل کنتــرل مربوط به رفتــار را توضیح دهیم. 
حسابرسان دوست دارند از مفاهیمی مانند کنترلهای »سخت« 
و »نــرم« برای نشــان دادن تفاوت بین اقــدام کنترل رفتاری، 
اســتفاده کنند. منظور از کنتــرل نــرم، به طورمعمول عوامل 
رفتاری نامشــهود در سازمان است که برای دستیابی به اهداف 
سازمان مهم هســتند. این مدِل کنترل )نرم( درعمل در تضاد 
با کنترلهای به اصطالح ســخت است. با این حال، در عمل در 
دنیای واقعی و در کتابهای این حرفه، تعریف مشــخصی برای 
این موارد وجود ندارد. به طور مثال از نظر برخی پژوهشگران، 
کنترلهای نرم "انگیزه های ملموس و غیرعینی برای رفتارها" 
هســتند. برخی دیگــر، کنترلهای نــرم را "اقدامــی توصیف 
می کننــد که به عنوان مثال، بر انگیزه وفاداری، صداقت، الهام 
و هنجارها و ارزشــهای کارکنان تاثیر می گذارد" و برخی دیگر 
حتی ســعی در تعریف این مفهوم ندارنــد و تصور می کنند که 
تاکنــون، همــگان تفاوتهای بیــن کنترلهای ســخت و نرم را 
می دانند. جدا از ســردرگمی  که در رابطه بــا مفهوم کنترل نرم 
وجود دارد، صحبت از کنتــرل در رابطه با اصطالحهایی مانند 
غیررسمی، ذهنی و نامشــهود، و ... به سادگی میسر نیست. 
بنابرایــن، در ایــن متن به جــای کنترلهای ســخت و نرم، از 

کنترلهای »فیزیکی« و »زیرساختی« استفاده شده است. 
در ارتبــاط با مفاهیــم کنترلهــای فیزیکی و زیرســاختی، 
در عمــل باید توجه داشــته باشــیم که کنترلهــای فیزیکی و 

زیرســاختی زمین بازی را در ســازمان تعییــن می کند؛ یعنی 
محیطی که اعضای ســازمان برای انجام کار خود در آن تصور 
می شــوند. این زمین بــازی با اقدام فیزیکی ایجاد می شــود؛ 
به عنوان مثــال، قفل درها، مجوزهای دسترســی، کنترلهای 
ورود و سیستمهای دسترســی پیشرفته تر. اینها مواردی است 
که از آنها به عنوان کنترلهــای فیزیکی یاد می کنیم؛ چارچوبی 
که قرار اســت اعضای سازمان در آن عمل کنند. عالوه براین، 
این کنترلها با توافقنامه های رسمی، قوانین، رویه ها و مقررات 

و یا بخشنامه تعیین می شود. 
 توجــه به عامل تاثیــر بر رفتار، همچنیــن به عنوان بخش 
مهمی از وظایف رهبری هیئت مدیره و مدیران با هم اســت، 
تمــام توافقنامه هــا، رویه هــا، قوانیــن، مقررات رســمی، و 
همچنین اظهارنظرهای کالمی یا کتبی هیئت مدیره و مدیران 
جهت تاثیرگذاری بر اعضای ســازمان، خواه از مجاری رسمی 
یا غیررسمی، به عنوان کنترلهای زیرساختی مطرح می شوند. 
درضمــن، موضوع چگونگی رفتــار واقعی اعضای ســازمان 
و این کــه آیا آنها در چارچوبهای تعیین شــده از نظر فیزیکی و 
زیرســاختی عمل خواهند کرد یا خیر نیز به عنوان موضوعی در 
این ارتباط اســت که البته به کیفیت ایــن کنترلها و به طور کلی 
چارچــوب کنترل بســتگی دارد. با این حــال، حداقل به اندازه 

کیفیت کنترلها، اهمیت درک آنها مطرح است.
با توجــه به نتایج حاصل از تحقیقهای انجام شــده توســ ط 
محققان دانشگاه ام آی تی، می دانیم که تفسیر آن چه در محی ط 
کار روزمره اعضای ســازمان می گذرد و نحــوه عملکرد آنها با 
برنامه ریــزی ذهنی آنها ارتباط مســتقیمی دارد. این مدلهای 
ذهنــی، در ادراک، تصاویر و فرضهای مربــوط به خود، افراد 
دیگر، کار آنها، رهبری، ســازمان و غیره نشان داده می شود. 
در حسابرسی رفتاری، این موضوع مورد توجه است که اعضای 
ســازمان چگونه محی ط ســازمانی را درک می کنند و چگونه بر 

اساس برداشتهای خود از محی ط، رفتار می کنند.

روش حسابرسی رفتاری
قابل  می شوند،  که حساب  چیزهایی  »همه  که  گفت  انیشتین 
هستند،  شمارش  قابل  که  چیزهایی  همه  و  نیستند  شمارش 
به حساب نمی آیند«. بدین ترتیب، می توان گفت که ادراکها و 

در حسابرسی رفتاری 

این موضوع مورد توجه است که 

اعضای سازمان 

چگونه محیط سازمانی را 

درک می کنند 
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بنابراین،  نیز به سادگی نمی توانند کّمی شوند.  مدلهای ذهنی 
نیاز حسابرسی  روشهای تحقیق کّمی برای نوع تحقیق مورد 
بر  کیفی  تحقیق  روشهای  که  چرا  نیست؛  مناسب  رفتاری 
آنها  نیستند.  شمارش  قابل  که  هستند  متمرکز  تجربه هایی 
کشف  را  ذهنی  مدلهای  و  رفتاری  انگیزه های   ، ادراکات 
می کنند و به ما کمک می کنند تا بفهمیم چرا مردم به آنچه فکر 
می کنند، فکر می کنند و چرا آن چه را که انجام می دهند، انجام 
مدلهای  در  مبنایی  تفاوتهای  به  توجه  با  بنابراین،  می دهند. 
حسابرسیهای  انجام  برای  کیفی  تحقیق  روشهای  تحقیق، 

رفتاری ترجیح دارد.
توجه داریم که هر حسابرســی، ازجمله حسابرسی رفتاری، 
بایــد از نظــر صاحبــکار )داخلــی( مرتبــ ط و الزم، معتبــر و 
قابل اعتماد باشــد و تا حد ممکن به صورت کارامد انجام شود. 
بنابــر این با توجه بــه ویزگیهای برشمرده شــده و ابعاد آن در 
ایــن مقاله نمی توانیم هر مرحله از روند حسابرســی رفتاری را 

به طور دقیق مورد بحث و ارزیابی موضوعی قرار دهیم ولیکن 
جهت ارایه تصویری مناســب از مفهوم حسابرسی رفتاری بر 
تفاوتهای اصلی بین حسابرســی »رایج« و حسابرسی رفتاری 

تمرکز خواهیم کرد )به جدول 1 مراجعه شود(.
مطابــق با فرایند جــدول 1 در طول مرحله آماده ســازی، 
حسابرســان و صاحبکار )داخلی( با هم مفاهیم حســاس اولیه 
مربوط برای تحقیق را شناســایی می کنند. توجه داشته باشیم 
که مفاهیم حســاس به عنوان ابزاری راهنما برای حسابرســان 
در حین کار میدانــی عمل می کنند که بــدون تجویز راه، تنها 
به مســیر جهت می دهند. ارزشهای مشــترک، استانداردهای 
اخالقی، مسئولیت، و ارتباطات نمونه هایی از مفاهیم پر کاربرد 
در این بخش تلقی می شــوند. در این فرایند باید توجه داشته 
باشــیم که اگرچه به صورت ســطحی، مجموعه ای از مفاهیم 
حســاس ممکن اســت مانند یــک چارچوب ارجــاع »عادی« 
به نظر برســند. اما، حتی چنانچه واژه های آنها یکسان باشند، 

جدول 1- فرایند حسابرسی رفتاری

آماده سازی

گفتگوهای مقدماتی 

صاحبکار و گروه حسابرسی

بررسی اسناد

گرداوری داده ها

نتایج درخور توجه

مصاحبه ها مفاهیم حساس

مشاهدات رفتار

پردازش داده ها

تحلیلگری کیفی داده ها

مطالب انتظام یافته: 

مضمون و مفاهیم

گزارشگری 1

گزارش مشروح

بازخورد درباره روایت و 

گفتگوها

اعتبارسنجی

گزارشگری 2

گزارش حسابرسی
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در عمل تفاوت زیادی بین مفاهیم حســاس و چارچوب ارجاع 
»کالسیک« وجود دارد.

با توجه به تعاریف فوق می توان اذعان داشــت که چارچوب 
ارجــاع ثابت اســت و به تبــع ان معیارهــای ارزیابــی ازپیش 
تعریف شــده فراهم می شــود. ایــن معیارها نظر حســابرس 
در مــورد آن چه مهم اســت و آن چه باید اندازه گیری شــود را 
نشــان می دهد. مفاهیم حســاس به عنوان مرحله مقدماتی و 
اولیه فرایند حسابرســی اســت و آن چه را صاحبکار )داخلی( و 
حسابرســان مهم تلقی می کنند منعکس می ســازند. مفاهیم 
حساس را می توان در طول تحقیق، بر اساس درک مخاطبان 
از آن چه در رابطه با سوال حسابرسی مهم است. تنظیم کرد یا 

تغییر داد.
بنابراین در حسابرســی رفتــاری، مهمترین اطالعات طی 
مصاحبه های عمیق، یا مکالمه هــای تامل برانگیز، گرداوری 
می شــود. هر مصاحبــه با نتایــج درخورتوجهــی در رابطه با 
سوال حسابرســی شروع می شــود؛ این که ما چطور این کار را 
انجام می دهیم؟و چرا این کار انجام می شود؟ در جای دیگری 
توضیح داده شده است.15 روشــهای پیشرفته مصاحبه همراه 
با یک توافقنامه مصاحبه دقیق، حسابرســان را تشویق می کند 
تــا به عمق مطلوبــی از موضوعات رفتاری برســند که مدلها و 
برداشتهای ذهنی افراد مصاحبه شده را تا حدود مناسبی نشان 
دهــد. تفاوت مهم دیگر این مدل حسابرســی با حسابرســی 
»کالســیک« این اســت که در حسابرســی رفتــاری، ما هرگز 

به طور مستقیم اطالعات مربوط به مفاهیم حساس را نخواهیم 
خواست. اما اگر حسابرسی شــوندگان به طور خودجوش درباره 
آنهــا صحبت کننــد، از آنها دعــوت خواهیم کرد تا بیشــتر به 

موضوع بپردازند.
 در ادامه تمام مصاحبه ها ضب ط و به طور کامل یادداشت برداری 
می شوند و یادداشتها در سه مرحله تجزیه وتحلیل می شوند. در 
مرحله اول، بخشــهایی از مصاحبه که مطابق نظر حسابرسان 
مربوط به ســوالهای حسابرســی اســت، با یک کد مشخص 
می شــوند. کد انتخاب شــده یک کلمه کلیدی یــا یک توضیح 
مختصر اســت که محتوای قطعه متن را مشخص می کند. در 
مرحلــه دوم، کدهای مرتب ط در قالب مضمونها یا دســته های 
مشخص دسته بندی می شوند. این مضمونها آن چه را که گروه 
حسابرســی در مطالب گرداوری شــده مهم دانسته اند منعکس 
می کنند. براساس ســوالهای )گروه تحقیق(، گروه حسابرسی 
به دنبــال پیوندها و الگوهای موجود در خوشــه ها و ارتباط بین 
آنها اســت. این ســومین گام در فرایند تحلیل اســت. هدف 
این اســت که یافته ها را به روشی معنی دار ســاختار دهیم. در 
این فرایند، حسابرســان درک بیشــتری از آن چه در ســازمان 

می گذرد، کسب می کنند.

گزارشگری
موضوع  درباره  عمل  در  حسابرسان  داده ها،  پردازش  از  بعد 
آنها  می دانند.  زیادی  چیزهای  حاصله  ونتایج  حسابرسی 
ارایه و نسبت  را  اتفاقهای گذشته  می توانند دلیل وقوع برخی 
به آن اظهارنظر کنند و توضیح دهند. انها می توانند پیش بینی 
کنند که در صورت انجام تغییر، هیچ رخداد نامناسبی در آینده 
در صورت اصالح نشدن، سازمان  برعکس  و  داد  نخواهد  رخ 
داشته  دقت  اما  بود.  خواهد  مربوط  چالشهای  دچار  همچنان 
رفتار  و  فرهنگ  مورد  در  گزارشگری  و  اظهارنظر  که  باشیم 
سازمان ممکن است یک موضوع بسیار دشوار باشد و حسابرس 
نتواند به آسانی در خصوص آن به صورت دقیق اظهارنظر کند. 
مفاهیم  به  مربوط  یافته های  با  گزارشی  ارایه  مثال،  به عنوان 
را در  به طورمعمول مقاومت زیادی  تند و مشروط حسابرس، 
سازمان جهت تبیین فرایندهای بهبود ایجاد می کند. بنابراین، 
بسیاری از حسابرسان، ترجیح می دهند فق ط به صورت شفاهی 

حسابرسی رفتاری 

بر مدلهای ذهنی و ادراکی 

توجه دارد که 

رفتار اعضای سازمان را 

هدایت می کند
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این  دهند.  گزارش  سازمان  به  را  ان  نتایج  و  مصادیق  این 
موضوع زمانی اهمیت بیشتری دارد که حسابرس در خصوص 
قضاوت خود باید فق ط به حس درونی خود اعتماد کند و این آن 

چیزی نیست که انتظار می رود.
حسابرســی رفتــاری، یک پروژه پژوهشــی مســتحکم با 
یک ردپای حسابرســی به خوبی تعریف شده است که خواهان 
مقبولیت نتایج، و اگر الزم باشد، رضایتمندی برای بهبود است. 
حســابرس نتایج تحلیل را در قالب دو ســتون ارائه می دهد که 
یک ستون به صورت مشخص برای درج نقل قولهای مصاحبه 
با مخاطبان است. حسابرس مطالب را به گونه ای ارایه می دهد 
که بر اساس آن شاهد داستانی پیوسته باشیم ودر ستون دیگر، 
حســابرس درباره آن اظهارنظر می کند. بدین ترتیب این طرح 
ارتباط مستقیمی با هدف تعیین شــده در این نوع تحقیق دارد 
و مقصود از آن ارائه قضاوت نهایی فرمولبندی شــده یکنواخت 
توس ط حسابرسان از موضوع نیســت. در عوض، دیدگاه های 
متعددی در رابطه با مضمونهایی که در مطالب تحقیق به دست 
آمده، نشان داده می شود. اظهارات حسابرسی شوندگان که در 
گزارش نمایش داده می شــود نمایانگر نحــوه درک کارکنان از 

سازمان و نحوه عملکرد آنها است.

اعتبارسنجی
به  اعتبارسنجی  کارگاه  یک  در  مفهومی  گزارش 
بسیار  حسابرسان  برای  می شود.  ارائه  حسابرسی شوندگان 
حسابرسی شوندگان  که  کنند  حاصل  اطمینان  که  است  مهم 
روزمره  وظایف  و  آنها  به  موضوع  که  دارند  را  احساس  این 
خواندن  از  پس  بالفاصله  موارد،  همه  در  است.  مربوط  آنها 
و  داستان  معنای  درباره  جنب وجوشی  پر  گفتگوی  گزارش، 
می شود.  شروع  است،  بهبود  نیازمند  که  حوزه هایی  تعیین 
گزارش  به  گزارش مشروح  اعتبارسنجی،  کارگاه  از خاتمه  بعد 
تحلیل  یافته های  مرحله  این  در  می شود.  تبدیل  حسابرسی 
در  می شود.  نوشته  اعتبارسنجی  کارگاه  گفتگوهای  با  همراه 
نتیجه گیریهای  با  مطابق  نتیجه گیری  یک  با  کار  این  ادامه، 
تا  می رسد.  پایان  به  اعتبارسنجی  کارگاه  در  شرکت کنندگان 
دیگری  بحث  هیچ  بدون  حسابرسی  گزارشهای  تمام  اینجا 

پذیرفته شده است.

نکته پایانی
عملیاتی  اثربخشی  سنجش  به  ربطی  رفتاری  حسابرسی 
مجموعه ای از ارزشهای شرکت مورد رسیدگی ندارد. گزارش 
واقعی  مسائل  و  است  متکی  جامع  پژوهشهای  بر  مشروح 
موجود در سازمان را همان گونه که از دیدگاه اعضای سازمان 
ادراک شده است، مشخص می کند. کارکنان داستان موجود در 
گزارش را می پذیرند زیرا این داستان مربوط به خودشان است 
آنها را ترغیب می کند که وارد عمل شوند  این داستان  ونتایج 
موجود  یافته های  باشند.  بهبودپذیر  نقاط  تعریف  به دنبال  و 
از برگزاری کارگاه تهیه  در تمام گزارشهای حسابرسی که بعدا 

شده اند هرگز مورد اعتراض قرار نگرفته اند. 

پانوشتها:
1� Organizational Culture� Evolving Approaches to Em�
bedding and Assurance, www.iia.org.uk, 2016 
2� Behavioural Auditing
3� The Way We Do Things Around Here
4� Collective Mental Programming
5� Geert Hofstede, Culture’s Consequences, International 
Differences In Work-related Values, 1980 
6� Mental Programmes
7- Van der Meulen & Otten, E Book Behavioral Audit�
ing, www.behaviouralauditing.nl 
8� Healthy
9� Just
10� Espoused
11� Lived
12� Theory Espoused
13� Theory In Use
14� Chris Argyris, Overcoming Organizational Defenses, 
1990
15- Van der Meulen & Otten, E Book Behavioral Audit�
ing, www. Behaviouralauditing.nl

منبع:
. Jan Otten, Behavioural Auditing, Ethical Boardroom, 
2018


