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 سرآغاز

 تـرین  مهـم  از یکی اخیر، هاي سال مالی هاي ثباتی بی به توجه با
 1اي حرفـه  اخـالق  داشـتن  حسابداران، از تجاري جامعه انتظارات

 تـوان  مـی  حـسابداران،  بین در اخالق تقویت و گسترش با .است
 دولـت،  و بازگردانـد  حسابداري حرفه به را اعتبار و جامعه اعتماد
 اخالقـی  هـاي  برنامـه  گنجانـدن  باها      نشگاهدا و اي حرفه مجامع

 نقـش  حـسابداري  حرفـه  اخالقـی  هـاي  پایه تقویت در توانند می
 حرفــه در اخالقــی مــوازین رعایــت ).1( باشــند داشــته بــسزایی

 ).2( است ضروري اخیر، مالی هاي  رسوایی به توجه با حسابداري
 2اخالقی هاي  قضاوت با ارتباط در اصلی دالیل کردن مشخص با

 انجـام  اخالقـی  هـاي   موقعیـت  با مواجه هنگام در حسابداران که
 کـسب  منظـور  به را آینده اخالقی هاي شکست توان  می دهند  می

 روز گـسترش  .داد کـاهش  حـسابداري  حرفـه  در عمومی اعتماد
 کردن، کاله به کاله اختالس، پولشویی، نظیر مالی جرایم افزون
 و شـاغالن  ان،حسابرس تا است شده موجب غیره و سازي حساب

 حسابداري دنیاي به نسبت بیشتري حساسیت جامعه کلیطور    به
 ).3( دهند نشان

 را جوامـع  توجـه  محققانی ،1930 دهه در و گذشته هاي زمان در
 تحلیـل  گونـه  ایـن  و نمودنـد  جلـب  اداري جرائم میزان سوي به

 بـاال  اجتمـاعی  جایگـاه  بـا  و شخصیت با افراد چگونه که کردند

  )مقالۀ پژوهشی(
 انتشار و اعالم به میتصم و حسابداران یتیموقع يها جنبه انیم ابطهر

  غیراخالقی اقدامات
  *مریم فیروزي، الهه برزگر

 گروه حسابداري، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسالمی، شیراز، ایران
 )2/11/95:تاریخ پذیرش ،9/8/95:تاریخ دریافت(

 
  دهیچک

 و یراخالقـ یغ رفتارهاي کردن افشا مهار آنها ي برای اصلي از ابزارهایکی و کنند  وارد میی به اقتصاد جهان   یخسارات بزرگ ها    يکالهبردار :زمینه
 ود و رابطـه فـرد بـا سـازمان، شـغل، جامعـه خـ               یو منافع ذات   ها  هنی با توجه به نفوذ هز     ،ي افشاگر لی و تحل  هیاهداف پژوهش تجز  .  است یرقانونیغ

  .باشد می
 آنهـا  انیـ مکـه از  . باشد  مییعموم هاي ش در بخرازی پژوهش حسابداران شيجامعه آمار.  استی از نوع همبستگ   یفیپژوهش حاضر توص   :روش

ـ  تجز ي پرسشنامه بـود و بـرا      ی بررس نیابزار مورد استفاده در ا    .  انتخاب شدند  ق،یعنوان نمونه تحق     ساده، به  تصادفی روش به نفر 384  لیـ  و تحل  هی
  .دی چندگانه استفاده گردونی و رگرسی همبستگرنوف،یاسم-از آزمون کولموگروفھا  داده
 نی بداري ی ارتباط مثبت و معننیهمچن.  و محکوم کردن جرم وجود داردنهی هزنی بداري ی و معنیط منف نشان داد که ارتبای بررسجینتا :ها افتهی

   .رابطه فرد با سازمان و محکوم کردن جرم وجود دارد
 با استفاده دی است که سازمان باي ضروررسد  رابطه فرد با سازمان نسبت به محکوم کردن جرم به نظر مینه،یبا توجه به رابطه هز    :يرگی جهینت

  . شودي حسابداران به افشاگرقی باعث تشوي و اعتبارياز مجازات ماد
  
  ي افشاگر،یتی موقعهاي ه اخالق، جنب:واژگاندیکل
 

________________________________________________________________________________________  
  barzegar @ iaushiraz.ac.ir: نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 
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 مجرمـان  که کنند می بیان آنها   .شوند می مالی رمانمج به تبدیل
 بـر  را وجودشـان  آنهـا    .کننـد  نمی زندگی جامعه مرزهاي در مالی
 رابطـه  حال عین در و داده سازمان »است کار کار،« موضع طبع

 را خود سود کنند می تالش و کنند می حفظ کارفرما با را مرئوس
 آنهـا   بـه  کـه  ممجـر  هـاي  سازمان براي را خطر و دهند افزایش

 برخــی دیــدگاه از .)4( برســانند حــداقل بــه دهنــد، مــی مــشاوره
 از .دارنـد  قـرار  اتهام این پیکان نوك در حسابداران ،صاحبنظران

 روزانـه  هاي فعالیت در اجتماع در حسابداران ،روانشناسان دیدگاه
 جرم یک وقوع که آنجا از و کنند می عمل کارفرمایشان تابع خود
 مـسئولین  بـا  اصـلی  مـسئول  بـین  ارتبـاط  برقراري نیازمند مالی
 ایجـاد  عمومی دیدگاه این ،است آنان همکاري و تر پایین سطوح

 مناسـب  هاي واسطهعنوان     به توانند می حسابداران که است شده
 هـاي  شـیوه  تـرین  رایج از یکی .یابند حضور مالی جرایم وقوع در

 و بوده پول سازي کثیف و پولشویی اخیر هاي دهه در مالی جرایم
 در بیشتر ،است نآ مراحل از یکی که مالی ساختال و سندسازي

 کاربرد و موقعیت تعیین لذا .گیرد می قرار حسابداري کارکرد حوزه
 جــزء یــکعنــوان   بــهحــسابداران جایگــاه و حــسابداري دانــش
  ).5( رسد می نظر به ضروري مالی جرائم کننده تعیین

 حـسابداري  هـاي  شرکت رد مهم نظارتی مکانیسم یک افشاگري
 به که هستند افرادي غیراخالقی هاي  فعالیت افشاگران ).6( است
 خـود  سـازمان  در خطا و تقلب یا غیراخالقی عمل هرگونه دنبال
 منـافع  از سوءاسـتفاده  و تهدیـد  باعـث  کـه  را آنچـه  هـر  تا بوده

 هــاي فعالیــت افــشاگران ).7( ســازند آشــکار شــود، مــی عمـومی 
 هـاي   فعالیـت  بـه  مربـوط  اطالعـات  صـریح  افشاي غیراخالقی،

 دهـد   می انجام را آمیز تبعیض و غیراخالقی غیرقانونی، خطرناك،
 نادرسـت  و غیرقانونی کارهاي سازمان در که اعضایی برابر در یا

ــد، مــی انجــام ــه دســت دهن  برخــی ).8( زننــد مــی افــشاگري ب
 از برخـی  چـرا  کـه  پرداختند موضوع این بررسی به پژوهشگران

 ولـی  دهند  می گزارش را نادرست و غیراخالقی هاي فعالیت افراد
 اعتقـاد  بـه  ).9( کننـد   نمـی  گـزارش  راها     فعالیت این دیگر برخی
 گـزارش  نیازمنـد  پرستاري و مهندسی مشاغل صاحبنظران دیگر
 ایـن  کـه  چـرا  هستند؛ غیرقانونی و غیراخالقی هاي  فعالیت دادن

 و دارنـد  سـروکار  مردم نجا با اغلب اینکه به توجه با آنها   در امر
 چند هر .است ضروري امري شود افراد مرگ موجب است ممکن

 مـرگ  و زنـدگی  بـا  حـسابداري  هاي  استفاده سوء و کالهبرداري
 تـوان   نمـی  را آنهـا    اقتصادي هاي  زیان اما نیست، ارتباط در افراد

 بـر  ناپذیري جبران و مخرب اثرات است ممکن و انگاشت نادیده
 احقـاق  رو ایـن  از .باشـد  داشـته  عموم ساسیاح و مالی سالمت

ــومی، حقـــوق ــد عمـ ــزایش نیازمنـ ــارچگی ســـطح افـ  و یکپـ
 و غیرقـانونی  هـاي  فعالیـت  اعالم جهت در افراد پذیري مسئولیت

 ).8( است حسابداري غیراخالقی

 کارکنـان،  بـر  آن تـأثیر    دلیـل  به غیراخالقی هاي  فعالیت افشاي
 اجتمـاعی  برانگیز بحث و مهم موضوع یک به شرکت و سازمان
 چنانچـه  کـه  هستند افراديها      افشاکننده .)10( است شده تبدیل

 و غفلـت  مـسامحه،  ماننـد  مـواردي  کنند می کار که سازمانی در
 اعـالم  کند، تهدید را عمومی منافع که کنند مشاهده استفاده سوء
 اقـدامات  تمامی غیراخالقی موارد افشاي به تمایل .کنند می خطر

 غیرقـانونی،  خطرنـاك،  نـوعی  بـه  کـه  را میـت اه بـی  و کوچک
 را هـستند  نادرست دیگر اي گونه به یا و آمیز تبعیض غیراخالقی،

 تـشخیص  درهـا      کننـده  افـشا  نقـش  رو این از .گیرد برمی در نیز
 وقـوع  از افـراد  ایـن  طریـق  از اغلب مدیران و بوده بسیارها    خطا

 ).11( ندشـو   مـی  آگـاه  شـرکت  در اخالقی غیر موارد و اشتباهات
 در اخالقی غیر هاي   فعالیت افشاي« عنوان با پژوهشی محققانی

 آمـاري  جامعـه  .دادنـد  انجام »اندونزي عمومی بخش حسابداران
 آمـاري  نمونـه  و اندونزي مؤسسات در رسمی حسابدارن پژوهش

 حمایت پژوهش، هاي یافته براساس .بود حسابداري شرکت 400
 افـشاي  و فـردي  سوابق طرواب حدي تا اخالقی شدت و سازمانی
 مطالعـات  ایـن  .بخـشد   مـی  بهبـود  را اخالقـی  غیـر  هاي  فعالیت

 در مهمـی  مشخـصه  شده یاد عوامل که دهد  می نشان همچنین
 بـه  دیگـر  پژوهـشگرانی  همچنین ).12( هستند فرد رفتار کنترل

ــی ــصوصیات بررس ــردي خ ــالقوه ف ــسابداران ب  افــشاي در ح
 330 آمـاري  جامعـه  .اختپرد حسابداران غیراخالقی هاي  فعالیت

 نظیـر  هـایی   ویژگـی هـا      یافتـه  اسـاس  بـر  .بود حسابداران از نفر
 عوامـل  برونگرایـی،  تجربـه،  کـسب  بـراي  تمایل شناسی،  وظیفه

 تـرین   مهـم  اي  حرفـه  نیازهـاي  و اخالقـی  مالحظات از موقعیتی
 بـود  حـسابداران  توسط غیراخالقی هاي فعالیت افشاي در عوامل

ــه ژوهــشگرانیپ و صــاحبنظران ).13( ــأثیر بررســی ب ــشاي ت  اف
 .پرداختنـد  مـالی  گزارشـگري  کیفیـت  بر غیراخالقی هاي  فعالیت
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 نمونـه  و حـسابرسی  بـزرگ  شرکت 4 شده استفاده آماري جامعه
 کـه  داد نشان پژوهش هاي  یافته .بود حسابرسان از نفر 275آنها  

 باکیفیـت  معناداري و مثبت ارتباط غیراخالقی هاي  فعالیت افشاي
   ).14( دارد مالی  هاي رشگزا

 کـه  دهـد  مـی  نـشان  المللـی  بین ادبیات در گسترده هاي پژوهش
 نـد، ک مـی  تنظـیم  و دیکتـه  را خاصی اجتماعی روابط که قوانینی

 بگذارنـد  تأثیر   افراد هاي انتخاب بر توجهی قابلطور     به توانند می
 ماننـد  متغیرهـایی  افشاگري در که دهد می نشان مطالعات ).15(

 جامعـه  و خـود  حرفـه  قـوانین  با خود، هاي سازمان با افراد رابطه
 او مجـازات  یـا  و مجـرم  حمایـت  به نسبت افشاگري بر تواند می

 مافوق به است ممکن فرد سازمانی، محیط در ).16( بگذاردتأثیر  
ــینهم و خــود همکــار خــود،  .باشــد متعهــد خــود ســازمان چن

 تـأثیر   تحـت  توانـد  مـی  فردي تعهد که دادند نشان پژوهشگرانی
 وهـا      سـازمان  آن در بنـابراین  ،گیـرد  قـرار  سـازمان  یا همکاران
 حمایـت  افـراد  و شوند می مرتب زنجیره یکصورت     به همکاران

 بـه  تـصمیم  بنـابراین  .کـرد  خواهنـد  انتخاب را طرف دو از یکی
 کـه  داد خواهـد  رخ هایی سازمان در 9شکنی قانون انتشار یا اعالم

 هــاي ارزش و خــود شخــصی هــاي ارزش بــین 10افــشاگر آن در
 توجه با هم هنوز .)17( کند مشاهده باال ناهماهنگی یک سازمان

 اضـافه  را دیگـري  مهـم  جنبـه  ،صـاحبنظرانی  تعهـد،  اهمیت به
 گذاشـتن  اشتراك به .است خود حرفه به فرد تعهد آن و اند کرده

 نمونه یک سازمان شده معرفی هاي ارزش با شخصی هاي ارزش
 هویـت  بـین  دیگـر  برخـی  اعتقاد به .)18( است هدتع نوع این از

 اعمــال انتــشار و اعــالم بــراي مــسئولیت احــساس و اي حرفــه
 مطالعـه  .)19( دارد وجـود  مثبـت  رابطـه  غیرقانونی و غیراخالقی

 و اي حرفـه  تعهـد  میان معناداري رابطه برزیل در دیگر محققانی
ــشان اخالقــی هــاي جنبــه  دالیــل محققــان برخــی .)20( داد ن

 قـرار  بررسـی  مـورد  را برزیل در انحسابدار مختلف هاي عیتوض
 معمـول طـور     به اي حرفه رفتار اخالقی استانداردهاي .)21( دادند

 اعـضاي  بـراي  و شـوند  مـی  تعیـین  مفهـومی  یـا  عینـی طـور     به
 در خـوبی  بـه  رفتارهایی نوع چه اینکه دقیق شناساییها     سازمان

 مـشکل  را شود می بالاستق حرفه این در یا و شود می گرفته نظر
   ).22-23( سازند می

 غیراخالقـی  و غیرقـانونی  اعمـال  انتـشار  و اعـالم  براي تصمیم
 منـافع  از حمایـت  و کارکنـان  وفـاداري  بین درگیري یک شامل

 اجتماعی نقش یک ،همچنین ،کردن محکوم ).24( است عمومی
 بـه  شـده  محکـوم  تقلـب  اگـر  کـه،  جایی آن از .کند می بازي نیز

 و آن سـهامداران  سازمان، اعضاي شود، متوقف و ررسیب درستی
 برخـی  شـوند  مـی  توقیف این از مندي بهره به متمایل جامعه کل

 یـک عنـوان      به را دوستانه نوع انگیزه این ،صاحبنظران و محققان
 فـرد  یـک  هاي گیري تصمیم بر که گرفتند نظر در عمومی انگیزه
 افـراد  عامل این .)25-26( ردگذا می تأثیر   اخالقی رفتار به نسبت

 سوق سازمان هاي ارزش و خود شخصی هاي ارزش مقایسه به را
 بــه تــصمیم تــر، خــاصطــور   بــهبنــابراین، ).28-27( دهــد مــی

 به  خدمت جهت در فرد توسط پرستانه نوع تواند می کردن محکوم
 .اســت گرفتـه  قـرار  آن در کـه  شــود تحریـک  اي جامعـه  منـافع 

 افـشاي  نیـت  و دانـشجویان  عهدت بین رابطه بررسی به محققانی
 کـه  داد نـشان  پـژوهش  نتـایج  .پرداختند غیراخالقی هاي  فعالیت
 هــاي فعالیــت افــشاي بــراي آنهــا نیــت بــر دانــشجویان تعهــد

 بـه  اي  مطالعـه  در پژوهـشگري  ).29( است گذار تأثیر غیراخالقی
 نیـت  بر شرکت اخالقی هاي  ارزش و سازمانی تعهد تأثیر   بررسی

 و 15سـازمانی  تعهد داد نشان نتایج .پرداخت نحسابدارا افشاگري
 و داخلی افشاي نیت مشخصیطور    به شرکتی اخالقی هاي  ارزش
 .دهـد   مـی  قرار تأثیر   تحت را اخالقی هاي  فعالیت خارجی افشاي

 در کـه  بـاال  سـازمانی  تعهـد  بـا  حسابدارانها     یافته این براساس
 تمایـل  ند،کن  می فعالیت قوي اخالقی هاي  ارزش با هایی  سازمان
 نـشان  غیراخالقـی  هـاي   فعالیـت  داخلـی  افـشاي  براي بیشتري

 ایـن  خـارجی  افـشاي  بـراي  آنهـا    تمایـل  که درصورتی دهند؛  می
  ).30( است کمترها   فعالیت
 محکـوم  گیـري  تصمیم روند در شخصی هاي جنبه اهمیت اگرچه
 ولـی  ؛اسـت   شده داده نشان منابع در گستردهطور     به قبالً کردن

 نیـز  جـرم  خـاص  هـاي  ویژگـی  که است توجه قابل موضوع این
ــأثیر اســت ممکــن ــا ).17( کنــد اعمــال مهمــی ت  حــال ایــن ب

 صـفات  اثـرات  مورد در امروز، به تا که کردند اشاره پژوهشگرانی
 کمـی  خیلی موارد کردن محکوم براي گیري تصمیم در 11ضمنی
 از دومـی  قـسمت  گـرفتن  نظـر  در رو این از .است شده شناخته
 دقیـق طـور     به .موقعیتی سطح :بود خواهد جالب تحلیل و تجزیه
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 کـردن  محکـوم  منطقـی،  کـامالً  گیـري  تصمیم دیدگاه براساس
 باشـد  خـصوصی  هـاي  هزینه از بیش شخصی منافع که هنگامی

 را برداري کاله اعمال کردن محکوم به نیاز فرد .شد خواهد انجام
 عامـل  سـازمان،  بـراي  کـه  منـافع  وها      هزینه سنجیدن طریق از

 ایـن  در ).31( کنـد  می مشخص باشد، داشته شاکی خود و تقلب
 دو بـه  خالصـه طـور      بـه  کـردن  محکوم مزایاي و هزینه دیدگاه،

 پاداش با 12بیرونی مزایاي .درونی و بیرونی :شود می تقسیم دسته
 بـراي  .شـوند  مـی  داده نـشان  شاکی به شرکت توسط شده ارائه

 عمـل  یـک عنـوان      به نکرد محکوم خاص، هاي زمینه در مثال،
 رسد می نظر به شاکی براي شهرت و افتخار آوردن به قادر معتبر،

 محکـوم  بـراي  انتخاب هنگام نیز شاکیان مواقع بعضی در ).32(
 توجـه  قابل هاي هزینه با غیرقانونی یا و اخالقی رفتارهاي کردن
 یـا  مجـازات  نـوع  هـر  بـه  13بیرونی هاي هزینه .شوند نمی مواجه

 شـرکت  توسـط  شاکی به شده تحمیل اعتباري یا مادي خسارت
 مربـوط  غیـره  و شـدن  جریمـه  شغل، از اخراج مانند همکاران یا

 مقـررات  یـا  و قـوانین  توسـط  گـاهی  افـشاگران  اگرچه .شود می
 مواقـع  بعـضی  در امـا  ؛شـوند  مـی  محافظـت  عمـل  در ضدانتقام
 اعمال از اي نتیجهعنوان     به را منفی پیامدهاي از تعدادي شاکیان

 دسـت  سـازمان  درون در که شاکیانی ).24( کنند می تحمل خود
 هـاي  طـرف  همـه  از انتقـام  با دارد احتمال ،زنند می افشاگري به

 رتبه عالی مدیریت یا و خود همکاران از مستقیمطور     به یا درگیر
 هـاي  پـژوهش  کـه  است ذکر به الزم .شد خواهند مواجه شرکت

 هاي مشوق ساختار بر اول درجه در افشاگري زمینه در شده انجام
 مـالی  هاي مشوق چگونه که دهد می نشان و کرده تمرکز بیرونی

 حال، این با .ردگذا می تأثیر   فرد نگرش بر مثل به مقابله امکان و
 داشـته  همراه به نامشخص یا و قطعی غیر نتایج مطالعاتی چنین
  ).33( .است

 يبـرا  شـاکی  توسـط  کـه  منفـی  اثـرات  بـه  14درونی هاي هزینه
 عـذاب  و نـاراحتی  ماننـد ( شـده  تحمیـل  وي بر ساختن محکوم
 سري یک درونی هاي هزینه این، بر افزون .ستا مرتبط )وجدان

 نکـردن  افشا باعث که کند می ایجاد شاکی براي هایی محدودیت
 درونـی  مزایـاي  .شود می نزدیک همکار توسط شده مرتکب جرم

 غیرقـانونی  الیـت فع یک انجام از زیرا شود، می فرد رضایت باعث
 کـردن  محکـوم  بـراي  شاکی حالت این در .است شده جلوگیري

 هـدفش  بـه  رسـیدن  بـراي  و کـرده  مسئولیت احساس خالفکار
 جلوگیري متقلب فرد رفتار از صورت بدین بتواند تا نموده تالش

 تحلیل و تجزیه هنگام افراد دادند نشان الین و لورتی و بنابو .کند
 خودشان مورد در آنها   تصمیم که يتصویر خود، سودمندي نقش

 .)34( گیرنـد  مـی  نظـر  در را داد خواهـد  انتقال دیگران و خود به
 سـهامداران،  قبـال  در پذیري مسئولیت وکار،   کسب اخالق اساس

 کـارگیري  بـه  کـار  و کـسب  اخالق .است مردم و جامعه مشتریان،
 مؤسـسات  وهـا       بنگـاه  مـسائل  حـل  براي عمومی اخالق اصول

 کمی مطالعات باترفیلد و اوفالن این، بر عالوه ).35( است تجاري
 یـک  هنگـام  افـراد  کـه  اشـتباهاتی  کـه  کردند پیدا ادبیات در را

  .)36( کند تحلیل و تجزیه را شوند می مرتکب اخالقی قضاوت
 صـورت  3افـشاگري  زمینـه  در زیادي مطالعات است ذکر به الزم

 افـزون  .شود می مربوط 1980 از قبل به مطالعات عمده و نگرفته
 بـر  فقـط  تقریبـی طـور     به گرفته صورت مطالعات وجود با این بر

 بـه  فـرد  تعهـد  قبیـل  از 4تیشخصی هاي ویژگی تحلیل و تجزیه
 در شـخص  موقعیـت  همچنـین  و 6سازمان به فرد تعهد و 5حرفه
 افـشاگري  بـر  کـه  7عمومی منافع و جامعه بر معطوف هاي جنبه

 مطالعـه  ایـن  هدف منظر، این از .اند شده متمرکز گذارند میتأثیر  
 افـشاگري  عمل در سازمان در فرد موقعیت تأثیر   تحلیل و تجزیه
 سـطحی  چند رویکرد یک از بنابراین .)24 و17 و 37-39( است
 هاي جنبه این که شود می استفاده 8موقعیتی هاي جنبه تأثیر   براي

 کـردن  محکـوم  و تقلـب  افشاي به افراد تحریک باعث موقعیتی
 در فزاینـده طـور      بـه  رویکرد این از .شود می متقلبان داريکالهبر

طـور     بـه  بنـابراین  ).40-42( است شده استفاده مدیریت ي زمینه
 موقعیتی هاي جنبه بررسی را پژوهش این هدف توان می خالصه

 محکـوم  و غیراخالقـی  اعمـال  افـشاگري  باعـث  که دانست فرد
  .شود می سازمان در خالفکار فرد کردن
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   روش

 هـدف،  ازلحـاظ  کـاربردي،  پژوهشی نتایج، ازنظر حاضر وهشپژ
 زمان، معیار گرفتن نظر در با و همبستگی-توصیفی پژوهش یک
ــک ــۀ .اســت مقطعــی پــژوهش ی ــژوهش، ایــن آمــاري جامع  پ

 پرسشنامه 415 مجموع از .است شیراز عمومی بخش حسابداران
 ایـن  از کـه  انـد  نمـوده  تحویـل  را پرسشنامه نفر 399 شده،  توزیع
 اسـتفاده  با گیري نمونه .داشتند اجرا قابلیت پرسشنامه 384 تعداد

 فرمـول  از استفاده با موردمطالعه نمونه حجم و مورگان جدول از
 بـین  از دهـد   مـی  نـشان  نتایج .شد تعیین نفر 384 برابر کوکران

 6/53 معـادل  نفـر  206 پرسشنامه، به دهندگان  پاسخ از نفر 384
 87 حـدود  کـه  دهند  می تشکیل زنان را مابقی و مردان را درصد
  .هستند باال به کارشناسی مدارك داراي آنان درصد
 از پـژوهش  هـاي  داده گـردآوري  بـراي  شـد،  ذکـر  طورکه  همان

 سـال  در کـه  شـد  استفاده )2014( کاردوسو و فاجاردو پرسشنامه
 بـر  عالوه پرسشنامه این .گردید توزیع دهندگان پاسخ بین 1395

 و دانـشگاه  نـوع  سـن،  جنسیت، شامل ومیعم اطالعات دریافت
 سـناریو  5 و لیکـرت  اي نقطـه  5 طیف در سؤال 12 حاوي غیره،
 ایـن  بـراي  شـده   محاسـبه  اطمینـان  قابلیـت  .اسـت  شـده  تنظیم

 هاي داده .است قبولی قابل مقدار که بوده /.84 معادل پرسشنامه
 از اسـتفاده  با  پرسشنامه تکمیل و توزیع از حاصل شده  آوري  جمع

ــ  در .اســت گرفتــه قــرار وتحلیــل تجزیــه مــورد spss افــزار رمن
 اسـتفاده  متغیـره  چنـد  رگرسـیون  روش ازهـا      داده وتحلیل  تجزیه

  .است گردیده
 هــاي ویژگــی متغیرهــاي شــامل پــژوهش مــستقل متغیرهــاي
 محکوم پژوهش وابسته متغیر و است شغلی موقعیت و شخصیتی

 سـن،  يرهـا یغمت پـژوهش  این در همچنین .باشد می جرم کردن
 و یتخصـص  حـوزه  ،یلیتحـص  رشته الت،یتحص زانیم ت،یجنس

 شـده  گرفتـه  نظر در یکنترل هايریمتغعنوان     به کار سابقه زانیم
  .است

  
 )1( مدل

  
  

  :شود می بیان زیر شرح به مدل اجزاي
Obst : جرم کردن محکوم  

Const : ها هزینه 

IM : منافع 

IP : شان حرفه با افراد رابطه 

MP : جامعه با افراد طهراب 

LC : سازمان با افراد رابطه  
  

  ها یافته

 بیـان  زیر صورت  به چندمتغیري رگرسیون تحلیل از حاصل نتایج
  :شود می
  

محکوم  چندمتغیره رگرسیون تحلیل نتایج: 1جدول 

  کردن جرم

  ضرایب

 584/0 ضریب همبستگی

 341/0 ضریب تعیین

 294/0 ضریب تعیین تعدیل شده

  
 ، در 1جـدول    بـا  مطابق و متغیره چند رگرسیون زمونآ اساس بر

یا محکوم کـردن رفتـار      (متغیر وابسته محکوم کردن جرم       تبیین
 مجمـوع  در کنـار  ) محکوم کردن اعمـال کالهبـرداري     / متقلبانه

برابـر   همبستگی ضریب که شود می مالحظه موجود، متغیرهاي
تعیـین تعـدیل شـده        و ضـریب   341/0تعیـین    ضریب  و 584/0
 ضـریب تعیـین تعـدیل شـده بیـان           .است آمده  به دست  294/0
 29حدود   تا توان می مدل در واقع مستقل کند که متغیرهاي    می

یـا محکـوم    (متغیر وابسته محکوم کردن جـرم        تغییرات از درصد
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 را) محکـوم کـردن اعمـال کالهبـرداري      / کردن رفتـار متقلبانـه    
   .کرد بینی پیش

 

  جرم کردن محکوم وابسته متغیر :ییجز رگرسیون ضریب نتایج :2 جدول

 متغیر
ضرایب استاندارد 

 نشده
 استاندارد

ضرایب 
استاندارد 

 شده
 داري سطح معنی مقدار تی

خطاي   بی  
 استاندارد

     بتا

 000/0 447/5 - 004/4 809/21 مقدار ثابت
 000/0 -114/7 -510/0 465/0 -311/3 ها هزینه
 200/0 -287/1 -097/0 631/0 -812/0 ها منافع

 709/0 374/0 029/0 544/0 204/0 شان رابطه افراد با حرفه
 515/0 -653/0 050/0 619/0 -404/0 رابطه افراد با جامعه

  073/0  809/1  136/0  437/0  792/0  رابطه افراد با سازمان
  879/0  -152/0  -013/0  274/0  -042/0  سابقه کاري

  059/0  -904/1  157/0  350/0  -666/0  تخصص کاري
  118/0  575/1  128/0  380/0  598/0  رشته تحصیلی

  050/0  -973/1  -142/0  478/0  -942/0  تحصیالت
  245/0  -167/1  -098/0  537/0  626/0  سن

  193/7          آماره
  0001/0          سطح معناداري
  789/1          دوربین واتسون

  

 بایـد  آمده، دست به نتایج براساس پژوهش فرضیه آزمون از قبل
 بررسـی  براي منظور بدین .نمود حاصل اطمینان تایجن صحت از

 بـه  توجـه  بـا  .گردیـد  اسـتفاده  اف آزمـون  از مدل کل معناداري
 که نمود ادعا توان می ،)0001/0( شده محاسبه اف آماره احتمال

   .است معنادار شده برازش رگرسیونی مدل
 دوربـین  آمـاره  مقدار مدل برآورد اولیه نتایج به توجه با همچنین

 5/2 و 5/1 مـابین  کـه  جایی  آن از و بوده 789/1 با برابر اتسونو
 هـم  از مـستقل هـا      باقیمانـده  گرفـت  نتیجـه  تـوان   می باشد،  می
 اخالل اجزاي میان همبستگی خود مشکل دچار مدل و باشند  می

  .نیست
بین ویژگی شخصیتی و موقعیت شغلی بـا محکـوم          : فرضیه اول 

  .کردن جرم رابطه معناداري وجود دارد
  

 عامـل  دو از کـه  یشـغل  تیـ موقع مستقل متغیر اینکه به توجه با
 مـستقل  متغیـر  همچنین و است شده تشکیلها     منافع وها     نهیهز

 و  شان حرفه با افراد رابطه عامل سه از که یتیشخصهاي  یژگیو
 فرضـیه  ایـن  اثبـات  بـراي  .اسـت  شده تشکیل سازمان و جامعه

 متغیـر  بـا  مـستقل  متغیرهـاي  عوامل بین روابط جزئیصورت    به
 پرداختـه  اول فرضـیه  اثبات به نهایت در و شد بررسی را وابسته

  :شد
 تـی  آمـاره  شـود،   مـی  مالحظـه  فـوق  جـدول  در کـه  طور همان

 آن معنــاداري ســطح وهــا   نــهیهز عامــل بــه مربــوط )-114/7(
 ضـریب  کـه  شـود  مـی  مـشاهده  همچنـین  .باشـد  می )0001/0(

 گفـت  توان  می چنین بنابراین است، )-510/0( آن شده استاندارد
 متغیـر  وهـا     هزینـه  عامـل  نـوع  از شـغلی  موقعیت متغیر بین که

 یـا  متقلبانـه  رفتـار  کـردن  محکوم یا( جرم کردن محکوم وابسته

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
17

63
4.

13
97

.1
3.

2.
13

.7
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 e
th

ic
sj

ou
rn

al
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

18
 ]

 

                             6 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22517634.1397.13.2.13.7
http://ethicsjournal.ir/article-1-1111-fa.html


 1397، 2 سیزدهم، شماره فصلنامه اخالق در علوم و فنّاوري، سال
  

 125

 معنـاداري  و معکـوس  ارتباط )کالهبرداري اعمال کردن محکوم
 بـه  مربـوط  )-287/1( تـی،  آماره بررسی با همچنین .دارد وجود
 متوجـه  درصـد  5 خطـاي  سطح در آن بررسی با وها    افعمن عامل
  .شد وابسته متغیر و عامل این بین معنادار ارتباط عدم

 وابـسته  متغیر با شخصیتیهاي    ویژگی عوامل بررسی به ادامه در
 محکـوم  یـا  متقلبانـه  رفتار کردن محکوم یا( جرم کردن محکوم

   :پردازیم  می)کالهبرداري اعمال کردن
 حرفـه  با افراد رابطه عامل به مربوط )374/0( تی ارهآم بررسی با

 ارتباط عدم متوجه درصد 5 خطاي سطح در آن بررسی با و شان
  .شد وابسته متغیر و عامل این بین معنادار

 رابطـه  عامـل  بـه  مربوط )-653/0( تی آماره بررسی با همچنین
 متوجـه  درصـد  5 خطـاي  سطح در آن بررسی با و جامعه با افراد
  .شد وابسته متغیر و عامل این بین معنادار رتباطا عدم

 رابطـه  عامـل  بـه  مربـوط  )809/1( تی آماره بررسی با نهایت در
 در عامـل  ایـن  )073/0( آن معنـاداري  سـطح  و سـازمان  با افراد
 کـه  بینـیم   می همچنین .باشد  می معنادار درصد 10 خطاي سطح

 چنـین  اینبنابر باشد  می )136/0( مثبت آن شده استاندارد ضریب
 عامـل  نوع از شخصیتیهاي    ویژگی متغیر بین که گفت توان می

 یـا ( جـرم  کـردن  محکـوم  وابـسته  متغیر و سازمان با افراد رابطه
ــوم ــردن محک ــار ک ــه رفت ــا متقلبان ــوم ی ــردن محک ــال ک  اعم

  .دارد وجود معناداري و مستقیم ارتباط )کالهبرداري
 کـه  گردید دهمشاه کنترلی متغیرهاي گرفتن نظر در با همچنین

 رابطـه  داراي درصـد  5 خطـاي  سـطح  در تحصیالت متغیرها   تن
 آن ضـریب  بـه  توجـه  بـا  البتـه  باشد،  می وابسته متغیر با معنادار

 .باشـد   مـی  معکوس نوع از ارتباط این که شد مشاهده )-142/0(
 تخـصص  اسـت  بررسی قابل که دیگري کنترلی متغیر همچنین

 معنادار رابطه داراي درصد 10 خطاي سطح در که باشد  می کاري
 ایـن  ،)-157/0( ضریب به توجه با البته باشد،  می وابسته متغیر با

  .باشد می معکوس نوع از ارتباط
 معنـاداري  ارتباط توان نمی آمده بدست نتایج به توجه با بنابراین

 جـرم  کـردن  محکـوم  با شغلی موقعیت و شخصیتی ویژگی بین
  .آورد بدست

هـایی کـه افـراد را بـه درجـه اخالقـی          تبین موقعی : فرضیه دوم 
هـاي   دهنـد و محکـوم کـردن رفتـار         باالتري سـوق مـی    ) منافع(

  .متقلبانه رابطه معناداري وجود دارد
با توجه به اینکه مقدار . براي این فرضیه عامل منافع، بررسی شد   

 درصد  5بیشتر از سطح اهمیت     ) 200/0(سطح اهمیت این عامل     
بـه  . ماري مورد تأیید واقع نشده اسـت      است، این فرضیه از نظر آ     

هایی که افراد    توان گفت که بین موقعیت      عبارت دیگر، چنین می   
و محکـوم   ) منـافع (دهنـد    را به درجه اخالقی باالتري سوق مـی       

ضـریب  . کردن رفتارهاي متقلبانه ارتباطی نمی توان تعریف کرد       
مـاري  از نظر آ  ) منافع(هایی که افراد را به درجه اخالقی          موقعیت

تـوان    در نهایـت مـی    . عالمت منفی به خود اختصاص داده است      
  .چنین گفت این فرضیه تحقیق مورد تأیید نمی باشد

هایی که باعث بروز محدودیت و فـشار   بین موقعیت : فرضیه سوم 
شوند و محکوم کردن اعمال کالهبـرداري رابطـه          براي افراد می  

  .معناداري وجود دارد
 .گردیـد  بررسیها      هزینه عامل فرضیه، این تحلیل و تجزیه براي

 کمتـر  )0001/0( عامل این اهمیت سطح مقدار اینکه به توجه با
 مـورد  آمـاري  نظر از فرضیه این است، درصد 5 اهمیت سطح از

 کـه  گفـت  توان  می چنین دیگر، عبارت به .است شده واقعتأیید  
 افـراد  بـراي  فـشار  و محدودیت بروز باعث که هایی موقعیت بین
 ارتبـاط  کالهبـرداري  اعمـال  کـردن  محکوم و )هزینه( شوند می

 که هایی موقعیت ضریب همچنین .کرد تعریف توان  می معناداري
 آماري نظر از )ها هزینه( افراد براي فشار و محدودیت بروز باعث

 تـوان   مـی  نهایـت  در .است داده اختصاص خود به منفی عالمت
  .باشد  تأیید میمورد تحقیق فرضیه این گفت چنین

  
  بحث

 محکـوم  بـر  سـازمان  بـا  افراد رابطه داد نشان اول فرضیه نتایج
 در فـرد  شـود  مـی  باعـث  سـازمانی  تعهـد  .است مؤثر جرم کردن

 کنـد  تالش سازمان اهداف به رسیدن براي و بماند باقی سازمان
 یـک  هـاي  یافته با فرضیه این نتایج .دهد نشان ایثارگري حتی و

  .)30( دارد خوانی هم پژوهش
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 ي تـأثیر  جرم کردن محکوم بر منافع داد نشان دوم فرضیه نتایج
 در شـکایت  رسـمی  کانـال  نبـود  دلیـل  به ایران کشور در .ندارد

 احـساس  افراد جرم و خطا هرگونه مستقیم گزارش براي سازمان
 بـا  فرضیه این نتایج .کنند نمی تخلفات افشاي قبال در مسئولیتی

  ).12-13( ندارد خوانی همها   پژوهش از چندي هاي یافته
 مـؤثر  جـرم  کردن محکوم بر هزینه داد نشان سوم فرضیه نتایج
 باعث که کند می ایجاد شاکی براي هایی محدودیت هزینه .است
 .شـود  مـی  نزدیـک  همکـار  توسط شده مرتکب جرم نکردن افشا

  ).43( دارد خوانی هم پژوهش یک هاي یافته با فرضیه این نتایج
 عبارتنـد  که بود رو روبهها      محدودیت ريس یک با حاضر پژوهش

 ســؤاالت بــه پاســخگویی هنگــام همکــاران همکــاري عــدم از
 بـه  پاسخگویی در کاري محافظه و نبودن صادق کامل،صورت    به

  .شخصی امیال نمودن دخیل همچنین و سؤاالت
 منافع و هزینه مانند متغیرهایی آتی، مطالعات در شود می پیشنهاد
 مـسئولیت  و اخالقـی  تـصمیمات  سـوابق  اتی،مالی تقلب بیرونی،

  .شود بررسی اجتماعی
 

  گیري نتیجه

 با افراد رابطه که کرد بیان توان می آمده دست به نتایج اساس بر
 یمـال  يگزارشـگر  يها  میتصم بر )سازمان به فرد تعهد( سازمان

 .است مؤثر ،یراخالقیغ اعمال از يریجلوگ و آنان توسط یاخالق
 بـراي  هـاي  محـدودیت  و فشار باعث که ییها موقعیت همچنین

 در .شـود  می کالهبردار فرد افشاگري باعث شود می سازمان افراد
 جهـت  مفیـد  و مناسـب  داخلـی  کنترل نبود دلیل به ایران کشور

 شـکایات  جهت رسمی منبع نبود و غیراخالقی رفتار از جلوگیري
 افـراد  سـازمانی،  جـرم  گونه هر مستقیم گزارش براي سازمان در
 جـرایم  و تخلفـات  افـشاي  قبال در مسئولیتی احساس گونه هیچ
 دلیـل  بـه  زیردسـت  کارکنـان  هـا،  سازمان در همچنین .کنند نمی

 دیگـر  جـرم  گـزارش  و افشا از اعتباري و مادي خسارات از ترس
 اعمــال از بــسیاري بنــابراین .کننــد مــی پوشــی چــشم کارکنــان

 باعث و گردد می مانجا اعالم و انتشار بدونها      جرم و غیراخالقی
  .شود می سازمان براي بسیاري مشکالت

  

  اخالقی هاي مالحظه

 اخالقـی  اصـل  مورداسـتفاده،  منـابع  معرفـی  بـا  پژوهش این در
 محتـرم  آثـار،  مـؤلفین  معنوي حقوق و رعایت علمی داري  امانت

 و رازداري همچـون  اخالقـی  اصـول  سـایر  .اسـت  شـده  شمرده
  .است شده رعایت نیز، آگاهانه رضایت

  
  نامه واژه

 Professional ethics .1  اي حرفه اخالق

 Ethical Judgments .2  اخالقی هاي قضاوت
 Whistle blowing .3  افشاگري

4. Individual aspects 
  شخصیتی هاي ویژگی

5. Individual's interaction with profession  
  حرفه با فرد رابطه

6. Individual's interaction with organization 
  سازمان با فرد رابطه

7. Individual's interaction with society 
  جامعه با فرد رابطه
 Situational aspects .8  موقعیتی هاي جنبه

 Denunciation .9  شکنی قانون
 Whistle blower .10  افشاگر
   Contextual attributes .11  ضمنی صفات
 Extrinsic benefits .12  بیرونی مزایاي
 Extrinsic costs .13  بیرونی هاي هزینه
 Intrinsic costs .14  درونی هاي هزینه
 Commitment Organization .15  سازمانی تعهد
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