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 ویژگی های فردی و تمایل به گزارش اخلاقی تقلب در حرفه حسابرسی

 

  1، دکترمحمد حامد خان محمدی*2، دکتر هاشم نیکومرام 1مجید دریایی

 دماوند، تهران ، ایران اسلامی واحد آزاد دانشگاه حسابداری ، دانشکده حسابداری، گروه .1

 اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، تهران ، ایران ادآز دانشگاه اقتصاد ، مدیریت و دانشکده حسابداری، گروه .2

 (02/92/19 تاریخ پذیرش: ،91/8/19تاریخ دریافت:) 

 

 

 سرآغاز

پذیرش مسئولیت در قبال جامعه از ویژگیهای شاخص هر حرفـه است و 
مقبولیت هرحرفه به میزان مسئولیتی بستگی دارد که آن حرفه در جامعه 

لیل نوع خدمات و ماهیت حرفه ای آن حسابرسی به د.به عهده می گیرد
از اعتبار و اعتماد خاصی در جامعه به معنای عام آن برخوردار اسـت و از 
آن جا که تصمیم گیرندگان باتوجه به اطلاعات رسیده اقدام بـه تصـمیم 
می نمایند و در صورتی که اطلاعاتی که در اختیار آنـان قـرار مـی گیـرد 

باشد می تواند منجر به تصـمیم للـ   و  نامربوط ، سودار و گمراه کننده
 زیان آور شود لذا همواره دریافت خدمات با کیفیت ،تداوم اعتبار و اعتماد 

 

 

 

 

 
و پای بندی فکری و عملـی اعاـای حرفـه ای بـه طـواب  رفتـاری و 
اخلاقی از حرفه حسابرسی مورد انتظار است و اجرای ایـ  نقـح حرفـه 

فرد و اساسـی در جامعـه قـرار داده حسابرسی را در موقعیت منحصر به 
داری و اصـول امانـت ،ایرفتـار حرفـه همچنی  عدم رعایت آیی  است

منجر به رسوایی های مالی می شود. در بررسی عوامل تاثیرگـذار اخلاقی 
 و طلبفرصت را بشر ذات بر شیوع ای  رسوایی ها، پژوهشگران عامل 

 در های اخلاقیر، افول ارزشدیگ اند. برخیکرده بیان 1به اخلاق توجهبی
 اخلاقی می دانند .  قصور در رعایت موازی  را جامعه

 

 

 چکیده
از جمله متغیرهای تاثیرگذار در حوزه اخلاق  جنسیت ، تحصیلات ، تجربه کاری و رتبه شغلی  ویژگی های فردی حسابرس شاملزمینه: 

ری را در ارائه و گزارش تقلب در حرفه حسابرسی مورد مطالعه قرار دهد.  از کاری محسوب می شوند. تحقیق حاطر سعی دارد تا ای  تاثیرگذا
 ای  رو،  هدف ای  پژوهح مطالعه تأثیر ویژگی های فردی بر گزارش تقلب و تخلفات به عنوان یک رفتار اخلاقی است.

در موسسات حسابرسی در سال همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهح حاطر حسابرسان شالل  -روش پژوهح حاطر توصیفیروش: 
نفر از آن ها به عنوان نمونه نهایی و با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهح  193می باشد، که  1931

پارامتریک استفاده شده پرسشنامه استاندارد می باشد. به منظور تجزیه تحلیل آماری داده ها و سئوال تحقیق از رگرسیون چند متغیره و آمار نا
 است.

نتایج ای  تحقیق نشان می دهد، جنسیت رابطه ای معنی داری و منفی با گزارش اخلاقی تقلب دارد. به بیان دیگر زنان در  یافته ها: 
رابطه ای معنی  مقایسه با مردان کمتر تمایل دارند تا تقلب را در حرفه حسابرسی گزارش نمایند. نتایج دیگر ای  پژوهح نشان می دهد که

دار میان تحصیلات ، تجربه کاری و رتبه شغلی با گزارش اخلاقی تقلب وجود ندارد. هم چنی  شواهد تحقیق بیانگر آن است که برداشت و 
درک زنان در مسئولیت فردی ، هزینه های مترتب و عواقب عمل سئوال برانگیز گزارش موارد تقلب و تخلفات بیشتر از مردان در حرفه 

 ابرسی است.  حس

براساس یافته های ای  پژوهح، جنسیت حسابرس مهم تری  متغیر اثرگذار بر گزارش تقلب و خطا کاری است. ای  موطوع نتیجه گیری: 
در حرفه حسابرسی اصول اخلاقی ، اصول با  از انجائیکهنشان می دهد جنسیت عامل مهمی در قااوت و تصمیم گیری حسابرسی است. 

 زنان نیز باید در تدوی  ای  اصول مشارکت داشته باشند و سیاست گذاران حرفه حسابرسی باید ای  امکان را فراهم آورند. اهمیتی هستند، 

 

 حسابرسی ، جنسیت، اخلاق، گزارش تقلب واژگان: کلید
 

 
 

 Nikoomaram@srbiau.ac.irنویسندۀ مسئول: نشانی الکترونیکی: 
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در ای  راستا پژوهح گران سعی نموده اند به شناسایی عواملی بپردازنـد 
که در پیح گیری از به وجود آمدن چنی  معاـلاتی، نقـح بـاز دارنـده 

م تـری  بـه عنـوان یکـی از مهـ 2داشته باشند. گزارش تقلب و تخلفات
مکانیزم های نظارتی در پیح گیری از به وجـود آمـدن رسـوایی هـای 

در حرفه حسابرسی، مطرح شده اسـت. گـزارش اخلـاقی تقلـب و  9مالی
موارد تخلف، افشای فعالیت های لیر قانونی، لیر اخلاقی و لیر مشـروع 
صورت پذیرفته در سازمان، توس  اعاای فعلی یا سابق سازمان به افراد 

مان هایی است که قادرند چنی  فعالیت هایی را تحت تـأثیر قـرار یا ساز
دهند. گزارش تقلب در حوزه حسابرسی، عمل داوطلبانه ای است که بـر 

که کارکنان سازمان  4اساس آن کارکنان حسابرسی رفتارهای لیر اخلاقی
مرتکب آن شده اند را صرف نظر از استانداردها و الزامات قانونی موجود، 

هادی)داخلی یا خارجی( که توانایی اصلاح چنی  تخلـف هـایی را به هر ن
 (.1دارند، گزارش می دهند)
ــه نقــح جنســیت ــه ای 5مطالع ــاق حرف ــت اخل در موسســات  6در رعای

حسابرسی یکی از موطوعات جذاب در ای  رشته است. تحقیقات نشـان 
یند داده اند زنان در مقایسه با مردان اخلاق کاری را بیشتر رعایت می نما

آن ها بیشتر از مردان است. برخی دیگر از تحقیقـات  1و قااوت اخلاقی
اعتقاد دارند که مطالعه در ای  زمینه، هنوز بـه حـد کـافی انجـام نشـده 

(.  پاره ای از تحقیقات نشان داده اند تفاوتی میان زنان و مـردان 2است)
ات به آن در رعایت اخلاق وجود ندارد.  اما ، آن چه که بیشتر ای  تحقیق

تاکید دارند آن است که در مقایسه مـردان،  زنـان در فراینـد قاـاوت و 
به عواقب مربوط به عدم رعایـت اخلـاق توجـه بیشـتری  8تصمیم گیری

 (.  4( و )9دارند )
بـه اسـتفاده  3یکی از وظایف قانونی حرفه حسابرسی، اطمینـان بخشـی
اسـت. مـوازی  کنندگان اطلاعات مالی واحدها و بنگاه هـای اقتصـادی 

کارکنان حسابرسی را ملزم می آیی  رفتار حسابرسی ، اخلاق حرفه ای و 
همکاران خود در راسـتای  تخلفاتدر خصوص گزارش تقلب نماید که با 

همت بگمارند. با وجـود حمایـت هـایی  11حمایت از حرفه و منافع عموم
ی می که قانون گذار ازکشف و گزارش رفتارهای لیر اخلاقی و لیر قانون

نماید، اما ای  گزارش هزینه هـایی را نیـز متوجـه سـازمان هـا و افـراد 
گزارش کننده نیز می نماید. به عنوان نمونه در پژوهشی نشان داده شـد 
که  ماهیت و میزان مقابله به مثل یا مجازات هایی که از سوی مدیریت 
و همکاران به فرد گزارش کننده تحمیل مـی شـود، شـاید مهـم تـری  

را ،  11لی است که تصمیمات آتی فرد گزارش کننده تقلـب و تخلـفعام
(. در تحقیق دیگری تایید شد زنان شـالل در 5تحت تأثیر قرار می دهد)

بخح دولتی در مقایسه با مردان تمایل کمتری به افشاء و گزارش تقلب 
دارند. ای  در حالی است که در بخح خصوصی تفاوت معنی داری میان 

مردان در گزارش اخلاقی تقلب وجود نداشـت. پژوهشـگران رفتار زنان و 
در ای  مورد اعتقاد دارند که ویژگی های شخصیتی زنـان نظیـر فلسـفه 
اخلاقی آنان یکی از عوامل تعیی  کننده در قااوت و تصمیم گیـری آن 
ها در گزارش تقلب می باشد. فلسفه اخلاقی فردی، در رواب  بی  فـردی 

(. صـاحب نظـران معتقـد 6اری زیـادی دارد )و عملکرد شخصی تاثیرگذ
هستند که ارتباط معنی دار و منفی میان ارزیـابی افـراد از هزینـه هـای 

مترتب بر گزارش تقلب و تمایل به گـزارش آن وجـود دارد. آن هـا هـم 
چنی  بر ای  عقیده هستند که زنان به دلیل رفتار محافظه کارانـه خـود، 

ینه های مذکور دارند . بنابرای  ، آن هـا ارزیابی محافظه کارانه ای از هز
(. هم چنـی  1تمایل کمتری به گزارش تخلفات از خود نشان می دهند)

در تحقیقی دیگر ، تایید گردید که تفاوت جنسیتی مدیران می توانـد بـر 
عملکرد اخلاقی آن ها تاثیر گذار باشد. شواهد ای  تحقیـق ، دلیـل ایـ  

و رقابت شغلی در میـان 19، عقلانیت  21موطوع را تفاوت در ثبات عاطفی
(. مطالعه دیگر نشان می دهد زنـان رفتـار 8مدیران مرد و زن می دانند)

های لیر قانونی در انتشار لیر واقـع  صـورت هـای مـالی  را بیشـتر از 
مردان گزارش می نمایند. اما زمانی که ای  کار برای آن ها ، هزینـه ای 

جرأت زنان به افشای ای  گونـه رفتارهـا به همراه داشته باشد، تمایل و 
 (.3کاهح می یابد)

مطالعات در حوزه گزارش تخلفات و تقلـب ویژگـی هـای تاثیرگـذار بـر 
افشای تقلب را به ویژگی های فردی و سازمانی طبقه بندی مـی کننـد. 
ای  مطالعات نشان می دهند که  ویژگی های فـردی شـامل جنسـیت ، 

ار ، رتبه شغلی و ویژگی های رفتاری و س  ، سطح تحصیلات ، سابقه ک
شخصیتی مانند خودکارآمدی و خودکنترلی در برانگیخت   کارکنـان بـه 

(. تحقیق دیگـری رابطـه  5افشای گری اخلاقی تقلب تاثیرگذار هستند )
ــب در   ــوارد تقل ــا افشــای م ــان را ب ــه شــغلی کارکن میــان ســابقه و رتب

ای  تحقیق نشان داده شـد گزارشگری مالی مورد بررسی قرار گرفت. در 
افراد در رده های بالای سـازمانی و دارای سـابقه بیشـتر ، بـرای حفـ  
شــهرت و اعتبــار خــود تمایــل بیشــتری بــه گــزارش مــوارد تخلــف در 
گزارشگری مالی دارنـد. آن هـا نمـی خواهنـد در آسـتانه بازنشسـتگی، 

(. هـم چنـی  در 11متحمل هزینه های عـدم گـزارش تخلفـات شـوند)
عه ای دیگر ، محققی  دریافتند متغیرهای س  و سابقه ، مدت زمان مطال

در واحد مورد رسیدگی و تعداد صاحبکاران حسابرس  14تصدی حسابرس
تاثیری بر گزارش تخلفات و تقلب ندارند. اما در ای  تحقیـق نشـان داده 
شد که زنان در مقایسه با مردان تمایـل بیشـتری بـه گـزارش تخلفـات 

چنی  شواهد نشان می دهد مـدیران مـرد در مقایسـه بـا  (. هم11دارند)
مدیران زن ، موارد مشکوک رفتارهای لیـر اخلـاقی بیشـتر توجیـه مـی 
نمایند و آن را قانونی جلوه می دهند. هم چنی  در کارهای گروهی مانند 
حسابرسی، تفاوت معنی داری میان مدیران زن و مرد در رده های بالای 

(. علـت ایـ  کـه 12تقلب و تخلف  وجود ندارد)شغلی در گزارش موارد 
تفاوت معنی داری در رفتارهای اخلاقی زنان و مردان در رتبه های بالای 
شغلی وجود ندارد را باید در نظریه جامعه پذیری شغلی جستجو نمود. بـر 
اساس ای  نظریه ، کارکنان زن و مرد ابتدا که در رده های پائی  شـغلی 

تجربه هستند. بـه مـرور زمـان ، آن هـا وظـایف  فعالیت می کنند، فاقد
شغلی مختلفی را تجربه می کننـد ، آمـوزش مـی بیننـد و  بـر دانـح و 
تجربه آن ها افزوده می شود. ارزش های سازمان را به خوبی درک مـی 
کنند و خود را با فرهنگ سازمانی مطابقت می دهند. ای  موطوع باعـ  

لی بالاتر در سازمان ارتقاء یابند و می شود تا آن ها به  موقعیت های شغ
مطالعـات  (.19هم زمان رفتاری های اخلاقی آن ها نیز تقویت می شود)

درباره گزارش تخلفات و تقلب در دو بخح دولتی و خصوصی نشان می 
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دهد، کارکنان بخح دولتی تمایل بیشتری بـه کشـف و گـزارش مـوارد 
  مقررات اخلاقی توس  تخلف دارند. صاحب نظران دلیل ای  امر را تدوی

دولت و نظارت بیشتر دولت در راستای تامی  منافع عمـوم تفسـیر مـی 
(. اما در برخی دیگر از پژوهح ها اذعان شده اسـت در همـه 14نمایند)

موارد ، تخلفات توس  کارکنان دولتی گزارش نمی شـود. ایـ  دسـته از 
خود را نزد خود پژوهشگران اعتقاد دارند کارکنان دولتی،  فساد همکاران 

(. با ای  وجود ، دلیـل دیگـری کـه بـرای گـزارش 15پنهان می نمایند)
تخلفات در بخح دولتی وجود دارد ،  دیدگاه کارکنان ای  بخح نسـبت 
به سازمان و شغل خود است. سازمان های دولتـی بیشـتر از موسسـات 
 خصوصی در کانون توجه قرار دارند. از ایـ  رو ،کارکنـان آن هـا تمایـل

 (.16بیشتری به افشاء و گزارش تقلب همکاران خود دارند)
یافته های پژوهح های داخلی بیـانگر آن اسـت هرچقـدر ارزش هـای 
انگیزشی تأمی  کننده منافع شخصی، برای حسابرسان در اولویت باشـد، 
گرایح کمتری به گزارش و هشداردهی اخلاقی تقلب وجود دارد. شـدت 

کـه از عواقـب تخلـف هـای سـازمانی و  ای  تأثیر به واسـطه برداشـتی
مسئولیت فردی خود در زمینه افشای ای  تخلف ها دارند؛ افـزایح مـی 
یابد. اما وقتی که ارزش های انگیزشی تأمی  کننده منافع عمـوم، بـرای 

(. در مطالعه ای 1حسابرسان ایرانی در اولویت باشد، نتایج برعکس است)
اقی حاکم بر موسسات حسابرسی دیگر ، نتایج پژوهح نشان داد جو اخل

، می تواند بر تصمیم حسابرسان به افشاء و گـزارش تقلـب مـوثر باشـد. 
یافته های ای  پژوهح بیانگر آن بود که برداشت و درک حسابرسـان از 
مسئولیت فردی در قبال گزارش موارد تقلب و هم چنی  درک آن هـا از 

برسان از هزینه هـای عواقب آن متاثر از جو اخلاقی است. اما درک حسا
مربوط به گـزارش تقلـب تحـت تـاثیر جـو اخلـاقی حـاکم بـر موسسـه 

(. هم چنی  شواهد نشان می دهد هر چـه ویژگـی 11حسابرسی نیست)
در میان حسابرسان افزایح یابـد ، تمایـل آن  15شخصیتی فرصت طلبی

ها به افشای تخلفات کاهح می یابد.زیرا افراد فرصت طلب ، به واسطه 
تی که از عواقب افشای تخلف و مسئولیت فردی در قبال آن دارند، برداش

(. شـواهد 18هزینه های مترتب با افشای تقلب را به نفع خود نمی دانند)
تحقیق دیگری نشان می دهد جنسیت رابطـه ای بـا رعایـت اخلـاق در 
حرفه حسابداری ندارد. اما هنگامی که جنسیت در کنـار سـ  قـرار مـی 

معنی دار میان جنسیت و اخلاق حرفه ای وجود دارد. بـه گیرد، رابطه ای 
عبارت دیگر ، در سنی  پایی  ، جنسیت می تواند بر رعایت اخلاق حرفـه 
ای تاثیرگذار باشد، اما هر چه س  افزایح می یابد ای  تاثیرگذاری کمتر 

(. یافته های تحقیقی که ارزش های فرهنگـی را بـا اخلـاق 13می شود)
دانشجویان حسابداری ایران و انگلستان مقایسـه مـی  حرفه ای در میان

کند نشان می دهد، دانشجویان حسابداری زن در مقایسه با دانشـجویان 
همچنـی  مرد سطح درک بالـاتری  از اصـول اخلـاق حرفـه ای دارنـد. 

در کشور انگلستان از سطح درک اخلاقی بالـاتری  حسابداری دانشجویان
ی عوامل تعیی  کننـده گـزارش اخلـاقی در تحقیق. (21)برخوردار هستند

تقلب در بخح دولتی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج ای  تحقیق نشـان 
داد که درک کارکنان از هزینه های مترتب بر افشـای تقلـب بیشـتری  
تاثیر را بر افشای تقلب دارد. هم چنی   سطح تحصـیلات و طـرح هـای 

کنان به افشای تقلب تاثیر حمایتی درون سازمانی می توانند بر تمایل کار
برخی دیگر از محققـان اذعـان دارنـد آمـوزش و (. 21مثبت داشته باشد)

ارتقای سطح تحصیلات از جمله عوامل مهم و تعیـی  کننـده در افشـای 
مـی تقلب می باشد. به عقیده  آن ها آموزش و ارتقای سطح تحصـیلات 

ت اخلـاقی تواند موجب اتخاذ تصمیمات اخلـاقی مناسـب دربـاره معاـلا
گردد. اهمیت آموزش در افشاء و گزارش تخلفات در آن است کـه آن را 
می توان به عنوان یک عامل برانگیزاننده در تمایل به افشـای تخلفـات 

(. هـم چنـی  در تحقیـق دیگـر نشـان داده شـد کـه 22در نظر گرفت)
تحصیلات، جنسیت و رتبه شغلی بالا  الزام به افشای تقلب را در کارکنان 

(. در تایید ای  عقیـده پژوهشـگران دیگـری 29ازمان بیشتر می نماید)س
دریافتند افراد با تجربه کاری بالـا و سـطح تحصـیلات بالـاتر احتمالـا  در 
موقعیت های شغلی بالاتری قرار می گیرند و از نظـر قـانونی بایـد خطـا 

به عقیده برخی دیگر (. 24کاری ها و تخلفات سازمانی را گزارش نمایند)
از صـاحب نظــران تحصـیلات و تجربــه شــغلی مقـدمات لــازم را بــرای 
چگونگی افشای تقلب را به منظور کاهح هزینه های مترتب بر گزارش 
تقلب را فراهم می آورد . در نهایت ای  دو متغیـر باعـ  مـی شـوند تـا 

(. در تایید ای  مطلب، 25ریسک های مرتب  با افشای تقلب کاهح یابد)
ن دادند هر چه سطح تحصیلات و آموزش در حـوزه محققان دیگری نشا

افشای تقلب در شرکت های بزرگ دولتی بیشتر گـردد ، در آن صـورت 
(. پژوهشگران هم چنـی  26تمایل به افشای تقلب نیز بیشتر خواهد شد)

دریافتند ویژگی های فردی نظیر جنسیت ، سـطح تحصـیلات و تجربـه 
  (.   21فات است)کاری از عوامل تاثیر گذار بر گزارش تخل

با توجه به آنچه که در بالا به آن اشاره شـد مـی تـوان ایـ  پرسـح را  
مطرح نمود که ویژگی های فردی حسابرسان مانند جنسیت ، تحصیلات 
، تجربه کاری و رتبه شغلی چه تاثیری بر تمایل آن ها به گزارش تقلـب 

بـر ایـ   و تخلف به عنوان یک رفتار اخلاقی در حرفـه حسابرسـی دارد 
آورده شده است. هـدف  1اساس ، مدل مفهومی تحقیق در نگاره شماره 

تحقیق حاطر در درجه اول مطالعه تاثیر ویژگـی هـای فـردی بـه ویـژه 
جنسیت در راستای بس  مبانی نظری گزارش تخلفات و تقلب در حرفـه 
حسابرسی و در درجه دوم آگـاهی بخشـی بـه سیاسـت گـذاران حرفـه 

اثیر جنسیت بر قااوت و تصمیم گیری درباره افشاء و حسابرسی درباره ت
گزارش تخلفات در ای  حرفه است. تحقیقات نشـان مـی دهنـد فراینـد 
پردازش اطلاعات در میان مردان و زنان متفـاوت اسـت. ایـ  تحقیقـات 
بیان می کنند که زنان تمایل دارند تا اطلاعـات جزئـی را در پـردازش و 

فاده نمایند. اما مردان اطلاعات جزئی را قااوت و تصمیم گیری خود است
بی اهمیت می دانند و آن را در مدل های تصمیم گیری خود وارد نمـی 
کنند و بر اساس مجموعه ای از اطلاعات با اهمیت تمرکز می نمایند. در 
راستای ای  موطوع تحقیقات در حوزه حسابرسی نیز نشـان مـی دهنـد 

قاـاوت و تصـمیم گیـری خـود از  زنان در مقایسه با مردان در فراینـد
(. از ایـ  رو ، انتظـار 28اطلاعات بیشتر و جزئی تری استفاده می نمایند)

می رود ای  مقاله بتواند در راستای اهداف تحقیق ، ارزش افزوده علمـی 
اخلاقی بـرای  لازم را برای تحقیقات رفتاری در حوزه تصمیم گیری های
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ان در حوزه حسابرسـی فـراهم دانشجویان ، پژوهشگران و سیاست گذار
 نماید.  

 

 روش

مـی  1931پژوهح حاطر، توصیفی از نوع همبستگی و قلمرو زمانی آن 
 ایـ  هـدف باشد. حسابرسان شالل در موسسات حسابرسـی، جمعیـت

پرسح نامـه بـی  حسابرسـان  151دهند. تعداد  می تشکیل را پژوهح
سح نامه قابل پر 193جامعه آماری به صورت تصادفی توزیع گردید که 

استفاده بود. برای تعیی  حجم نمونه از فرمول کوکران با فـر  جامعـه 
 آماری نامعلوم استفاده شده است:

 

 

 
 : مدل مفهومی تحقیق0نگاره 

 ( فرمول کوکران برای تعیی  حجم نمونه1رابطه )

 
 :در ای  فرمول

= n  تعداد نمونه 

Z    36/1د یعنی = مقدار نرمال استاندار  

P=q=0/5 
d=0/1 

می باشد که در ای   36تعداد نمونه آماری تحقیق طبق فرمول بالا ، 
پرسح نامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. هم  193تحقیق 

اسمیرینف نشان می دهد که  –چنی  نتایج آزمون آماری کلموگروف 
و سطح  311/1توزیع متغیر وابسته نرمال است. زیرا ای  آماره برابر 

 درصد است.  3/91درصد و برابر  5معنی داری آن بیح از 
 111مشخصه های جمعیت شناختی اعاای نمونه نشان می دهد که 

درصد(، زن بوده  21نفر ) 23درصد( و  13نفر از مشارکت کنندگان، مرد)
 29نفر) 92درصد( حسابرس،  5/16نفر) 29اند. از نظر مرتبه شغلی 

 29نفر) 92درصد( سرپرست و  5/91نفر)  52د، درصد( حسابرس ارش
درصد ( دارای تحصیلات کارشناسی ،  45نفر ) 69درصد( مدیر بوده اند.  

درصد ( نیز  5/1نفر )  11درصد ( کارشناسی ارشد و  5/41نفر ) 66
دارای سطح تحصیلی دکتری بودند. هم چنی  میانگی  تجربه کاری 

 سال بود.   12سال و میانه آن  5/14حسابرس برابر 
در پژوهح حاطر از پرسح نامه به عنوان ابزار کار استفاده گردید. برای 
اندازه گیری متغیر وابسته) گزارش اخلاقی تقلب( و مولفه های آن شامل 
برداشت از مسئولیت فردی در قبال گزارش دهی، برداشت از هزینه های 

نگیز از مربوط بر گزارش دهی و برداشت از عواقب عمل سوال برا

( .  ای  پرسح نامه سه 23پرسح نامه استاندارد استفاده شده است)
موقعیت فرطی در زمینه حسابرسی را به تصویر می کشد و در هر 
سناریو پرسح شونده را در وطعیتی قرار می دهد که نسبت به گزارش 
اخلاقی تقلب تصمیم گیری نماید. هم چنی  از وی خواسته می شود به 

ر انگیزه وی اشاره نماید. پاسخ ها بر اساس طیف لیکرت عامل موثر ب
برای کم تری  انگیزه گزارش دهی  1هفت گزینه ای می باشد که امتیاز 

گیری  برای بالاتری  انگیزه گزارش دهی می باشد. برای اندازه 1و امتیاز 
 متغیر های مستقل به صورت زیر عمل شده است: 

ک و صفر است. اگر حسابرس زن جنسیت : یک متغیر اسمی با مقدار ی
 باشد مقدار آن یک و در لیر ای  صورت مقدار آن صفر است. 
نشان داده  4رتبه شغلی : یک متغیر رتبه ای است که با مقادیر یک تا 

برای رتبه شغلی  2می شود. عدد یک برای رتبه شغلی حسابرس ، عدد 
رای رتبه ب 4برای رتبه شغلی سرپرست و عدد  9حسابرس ارشد ، عدد 

 شغلی مدیر. 
تجربه کاری : یک متغیر نسبی است و عبارت است از سال هایی که 

 پاسخ دهنده در شغل حسابرسی تجربه دارد. 
در پژوهح حاطر داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار 

SPSS  و بر اساس روش رگرسیون چند متغیره و هم چنی   22شماره
ویتنی و ویلکاکسون مورد تجزیه و تحلیل قرار آماره ناپارامتریک م  

گرفته است. برای اندازه گیری پایایی ابزار پژوهح از معیار آلفای 
درصد  14کرونباخ استفاده شده است. آلفای کرونباخ پرسح نامه برابر 

 است. 
 

 یافته ها

آمار توصیفی متغیر تمایل به گزارش تقلب و مولفه  1جدول شماره  
ن می دهد. ای  جدول نشان می دهد میانگی  تمایل به های آن را نشا
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.  39/4برابر است با  1تا  1گزارش تقلب در حسابرسان از طیف لیکرت 
هم چنی  میانگی   برداشت از مسئولیت فردی در قبال گزارش دهی 

، میانگی  برداشت از هزینه های مربوط بر گزارش دهی  14/4برابر 

می  11/5از عواقب سوال برانگیز برابر  و میانگی  برداشت 15/5برابر 
باشد.

 . آمارتوصیفی  تمایل به گزارش تقلب و مولفه های آن0جدول 
 برداشت از

 عواقب عمل سوال برانگیز

 برداشت از هزینه های

 مربوط بر گزارش دهی

 برداشت از مسئولیت فردی

 در قبال گزارش دهی

 تمایل به

 گزارش تقلب

 شرح

 میانگی  395/4 14/4 15/5 11/5

 میانه 5 5 6 5

 انحراف معیار 52/1 85/1 14/1 86/1

 حداقل 1 1 1 1

 حداکثر 1 1 1 1

 
نیز با استفاده از رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که  2جدول شماره 

جنسیت رابطه ای معنی دار با گزارش اخلاقی تقلب وجود دارد. زیرا 

اری آن نیز نزدیک صفر و و سطح معنی د 36/2برابر   Tمقدار آماره 
درصد می توان گفت  35درصد است. لذا در سطح اطمینان  5کمتر از 

که جنسیت رابطه ای معنی دار و منفی با گزارش تقلب توس  
حسابرسان دارد. به معنی که هرگاه حسابرس زن باشد ، گزارش تقلب 
توس  حسابرس کاهح می یابد. هم چنی  از آنجایی که سطح معنی 

متغیرهای سطح تحصیلات ، مرتبه شغلی و تجربه کاری بیشتر از داری 

درصد است ، لذا رابطه ای معنی دار میان ای  متغیرها با متغیر وابسته  5
 5آماره عامل تورم واریانس برای همه متغیرها کمتر از عدد وجود ندارد. 

می باشد. ای  موطوع نشان می دهد که خود همبستگی شدید میان 
 2متغیرهای مستقل تحقیق وجود ندارد. آماره دوربی  واتس  نیز به عدد 

نزدیک می باشدو نشان دهنده آن است که در مقادیر پسماند خ  
 3/3ندارد. از آنجایی طریب تعیی  برابر  رگرسیون خود همبستگی وجود

درصد تغییرات متغیر وابسته  11درصد است می توان گفت که در حدود 
 به جنسیت مربوط است.

 . آزمون رگرسیون چند متغیره1جدول 
 عامل تورم واریانس سطح معنی داری Tآماره  ضرایب متغیرها 
 - 111/1 422/6 192/4 مقدار ثابت 

 938/1 114/1 -362/2 -115/1 جنسیت 

 914/1 811/1 252/1 154/1 تحصیلات 

 196/2 488/1 635/1 119/1 تجربه کاری  

 111/2 186/1 991/1 291/1 رتبه شغلی 

  F  669/9   111/1آماره 

 853/1آماره دوربی  واتس  =  133/1طریب تعیی  = 

 
م  ویتنی بر اساس آزمون ناپارامتریک  9هم چنی  نتایج جدول شماره 

و ویلکاکسون نشان می دهد که تفاوت معنی داری در میان مردان و 
زنان در برداشت از مسئولیت فردی در قبال گزارش دهی، برداشت از 
هزینه های مربوط بر گزارش دهی و برداشت از عواقب عمل سوال 

برانگیز وجود دارد. نتایج ای  جدول بیانگر آن است که میانگی  رتبه 
هر سه مولفه گزارش اخلاقی تقلب بیشتر از مردان است و سطح زنان در 

 درصد می باشد.  5معنی داری آن ها نیز زیر 

 . آزمون ناپارامتریک1جدول 
 برداشت از عواقب شرح

 عمل سوال برانگیز

 برداشت از هزینه های

 مربوط بر گزارش دهی

 برداشت از مسئولیت فردی

 در قبال گزارش دهی
 زن مرد زن مرد زن مرد 

 55/86 64/65 12/32 21/64 41/86 61/65 میانگی  رتبه

 2511 1221 5/2668 5/1161 2516 1224 مجموع رتبه ها

 1115 5/356 1113 آماره م  ویتنی

 1221 5/1161 1224 آماره ویلکاکسون

 -Z 518/2- 984/9- 554/2آماره 

 111/1 111/1 112/1 سطح معنی داری
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 بحث
ح بیانگر آن است که جنسـیت رابطـه ای معنـی دار و یافته های پژوه

منفی با گزارش اخلاقی تقلب توس  حسابرسان دارد. بـه عبـارت دیگـر،  
هرگاه حسابرس زن باشد ، گزارش تقلب توس  حسـابرس کـاهح مـی 
یابد. هم چنی  نتایج نشان می دهد متغیرهای سطح تحصیلات ، مرتبـه 

ر با متغیـر وابسـته ندارنـد. ایـ  شغلی و تجربه کاری رابطه ای معنی دا
موطوع ای  گونه تفسیر می شود که در ای  تحقیق ، از میان متغیرهـا و 
ویژگی های فردی حسابرسان، تنها جنسیت حسابرس عامل تاثیرگذاری 
بر گزارش تقلب محسوب می شود. هم چنی  شواهد تحقیـق مشـخص 

ر برداشـت از می نماید که تفاوت معنی داری در میان مـردان و زنـان د
مسئولیت فردی در قبال گزارش دهی تقلـب، برداشـت از هزینـه هـای 
مربوط بر گزارش دهی تقلب و برداشت از عواقب عمل سوال برانگیز در 
گـزارش تقلــب وجـود دارد. بــه بیـان دیگــر، برداشـت و درک زنــان در 
مسئولیت فردی ، هزینه های مترتـب و عواقـب عمـل سـئوال برانگیـز 

 تقلب و تخلفات بیشتر از مردان در حرفه حسابرسی است.   گزارش موارد
یافته های ای  تحقیق بـا برخـی از تحقیقـات قبلـی مطابقـت دارد. آن 
تحقیقات نشان دادند که جنسیت افراد تاثیر منفی بر برداشـت آن هـا از 
هزینه های مترتب بر گزارش تقلب و تمایل به گـزارش آن وجـود دارد. 

ی  موطوع را در ویژگی های شخصـیتی و رفتـاری ای  تحقیقات دلیل ا
زنان می دانند. زنان به دلیل رفتار محافظه کارانه خود، ارزیابی محافظـه 
کارانه ای از هزینه های مذکور دارند . بنابرای  ، آن ها تمایل کمتری به 

ــد) ــی دهن ــان م ــود نش ــات از خ ــزارش تخلف ــی   3( و )1گ ــم چن (.  ه
و رقابـت  ن را تفـاوت در ثبـات عـاطفیپژوهشگران دیگری نیز علـت آ

 (.8شغلی در میان مدیران مرد و زن می دانند)
پژوهح حاطر شواهدی درباره تاثیر جنسیت بر رفتار اخلاقی حسابرسـان 
در گزارش تقلب را فراهم می آورد. شناخت ای  موطوع که افراد تا چـه 

م در اندازه تمایل به گزارش و افشای تقلب و تخلـف دارنـد، امـری مهـ
حرفه حسابرسی به شمار می رود. زیرا وظیفه حسابرسان اعتبار دهی بـه 
اطلاعات مالی و اطمینان بخشی به استفاده کننـدگان دربـاره صـحت و 
درستی آن اطلاعات است. از ای  رو ، اگر حسـابرس تمایـل بـه افشـای 
تخلفات همکاران خود در اجرای وظایف اعتباردهی و اطمینان بخشی به 

ت مالی داشته باشد، در آن صورت مـی تـوان انتظـار داشـت کـه اطلاعا
موسسات حسابرسی وظایف خـود را در راسـتای اعتبـاردهی و اطمینـان 
بخشی اطلاعات مالی به درستی عمـل نمـوده انـد ، اسـتقلال و کیفیـت 

 حسابرسی نیز بهبود یافته است.  
رسـی شناخت و آگاهی از ای  که زنان نسبت به مـردان در حرفـه حساب

تمایل کمتری به گزارش و افشای موارد تخلف همکاران خود دارند، می 
تواند اطلاعات سودمندی را برای سیاسـت گـذاران حرفـه حسابرسـی و 
موسسات حسابرسی فراهم آورد. براساس یافته هـای ایـ  پـژوهح بـه 
سیاست گذاران و نهادهای نظارتی حرفه حسابرسی، هـم چـون جامعـه 

نهاد می شود تا مکانیزم هایی را برای پشتیبانی از حسابداران رسمی پیش
اقدامات افشاء و گزارش تقلب و تخلفات حسابرسان فراهم آورند و از آن 

حمایت کنند. چرا که یافته های ای  پژوهح نشان می دهد، حسابرسان 
زن به دلیل ترس از خساراتی که در نتیجه گزارش تقلـب ممکـ  اسـت 

املی است که وی را از انجام ای  کار باز می متوجه او شود، مهم تری  ع
دارد. هم چنی  با توجه به ای  که گزارش تقلب و تخلفات به عنوان یک 
مکانیزم موثر می تواند مانع بسیاری از خطاکاری های سـازمانی گـردد ، 
لذا به مسئولی  آمـوزش عـالی و دسـت انـدرکاران حرفـه حسـابداری و 

گنجاندن آمـوزش اصـول اخلـاقی در  حسابرسی پیشنهاد می شود که بر
دوران تحصیل دانشجویان ای  رشته و نیز حی  کار برای شـاللی  ایـ  

 حرفه، تلاش بیشتری داشته باشند.

 

 نتیجه گیری
گزارش تقلب و تخلف در حرفه حسابرسی به عنوان یک رفتـار اخلـاقی، 
داوطلبانه و عملی فراسوی آئی  رفتار حرفه ای، نقـح مـوثری در پـیح 

یری از رسوایی های مالی ایفا می کند. در ای  پژوهح سعی شد تا بـه گ
ای  سوال پاسخ داده شود که آیا ویژگی های فـردی حسـابرس شـامل 
جنسیت ، تحصیلات ، تجربه کاری و مرتبه شغلی حسابرسان تاثیری بـر 
گزارش تقلب دارد یا خیر  در ای  پژوهح نشان داده شد از میان ویژگی 

تنها جنسیت حسابرس بر گـزارش مـوارد تقلـب و تخلـف های مذکور ، 
تاثیر معنی دار و منفی دارد. به بیان دیگر ، زنـان در مقایسـه بـا مـردان 
تمایل کمتری به افشاء و گزارش تقلب دارند. یافتـه هـای ایـ  تحقیـق 
نشان می دهد زنان در مقایسه با مردان ، ارزیابی محافظه کارانه تری از 

و ای  موطوع باع  می شود تا آن ها تمایل کمتـری  افشای تقلب دارند
به گزارش موارد تقلب داشته باشند. هم چنی  شواهد ای  تحقیق نشـان 
می دهد متغیرهـای سـطح تحصـیلات ، تجربـه کـاری و مرتبـه شـغلی 
حسابرسان رابطه ای معنی دار با گزارش تقلب ندارند. ای  موطوع را ای  

ز میان ویژگی های فردی بررسـی شـده گونه می توان تفسیر نمود که ا
در ای  تحقیق، تنها جنسیت بر گزارش تخلفات اثرگذار است. نتایج ایـ  
تحقیق ، موجب گسترش مبانی نظری گزارش تخلفات و تقلب در حرفه 
حسابرسی درباره تاثیر جنسیت بر قااوت و تصـمیم گیـری مـی شـود. 

ت در زمینـه قاـاوت و نتایج ای  مقاله نشان داد فرایند پردازش اطلاعـا
شواهد ای  پـژوهح تصمیم گیری در میان مردان و زنان متفاوت است. 

 حرفـه در اخلاق توسعه که می نماید تأیید همانند پژوهح های پیشی 

(. یکـی از ایـ  91اجتماعی اسـت) ارزش های بهبود مستلزم حسابرسی
باع   ارزش ها ، مشارکت بیشتر زنان در اداره جامعه است. ای  مشارکت

می شود تا جسارت و جرأت آن ها در گزارش موارد تقلب افزایح یابـد. 
به نظر می رسد توجه به اصـول اخلـاقی در حرفـه حسابرسـی کشـور و 
مشارکت زنان در توسعه ای  اصول ، موطوعی است که باید بـه شـکل 
جدی به آن پرداخته شود و ای  واقعیتی است که بایـد آن را پـذیرفت و 

 بهبود آن چاره ای اندیشد. در راستای 
نتایج ای  پژوهح اطلاعـات سـودمندی را در خصـوص عوامـل فـردی 
اثرگذار بر گزارش تقلب و تخلف در حرفه حسابرسی در اختیار مخاطبـان 



 دکتر هاشم نیکومرام و همکاران: ویژگی های فردی و تمایل به گزارش اخلاقی تقلب در حرفه حسابرسی 
 

 071 

صل
ف

ي، 
ور

فنّا
و 

م 
لو

 ع
 در

ق
خلا

ه ا
ام

ن
ل 

سا
م

ده
هار

چ
ه 

مار
 ش

،
20 ،

89
31

 
ی 

ش
وه

پژ
ه 

قال
م

 

آن قرار می دهد. ای  نتایج می تواند در برنامه ریزی برای تدوی  اصول 
ان بـه ویـژه اخلاقی حرفه حسابرسی و سیاست گذاری در جذب حسابرس

حسابداران رسمی مورد استفاده قرار گیرد. هم چنی  شواهد ای  پژوهح، 
موجب گسترش و توسعه مباح  مربوط به تاثیر جنسـیت در قاـاوت و 

 تصمیم گیری در حرفه حسابرسی می گردد. 
یکی از محدودیت های پژوهح حاطر که احتمالا  می تواند بر نتـایج آن 

ازه گیـری متغیرهـایی نظیـر تـرس و سـایر تاثیرگذار باشـد ، عـدم انـد
هیجانات منفی پاسخ دهندگان به ویژه حسابرسان زن است. شاید یکـی 
از دلایل عدم تمایل حسابرسان زن بـه افشـای تخلفـات، تـاثیر گـذاری 
متغیرهای مذکور باشد. لذا ای  پژوهح زمینه ای را برای پژوهح هـای 

اطـف مثبـت و منفـی را بـر آتی فراهم می آورد تا تاثیر هیجانـات و عو
 گزارش تخلفات مورد بررسی قرار دهند.   

 

 ملاحظه های اخلاقی
 اخلاقی امانت داری اصل استفاده، مورد منابع معرفی با پژوهح ای  در

 و اسـت شـمرده شـده محترم آثار مؤلفی  معنوی حق و رعایت علمی
 رعایـت رطـایت آگاهانـه، و رازداری همچون علمی اخلاق اصول سایر

 .است شده

 

 سپاسگزاری
 تکمیل در که بزرگوارانی از حسابرسان و تمامی مقاله ای  نویسندگان

 و امتنـان کمـال یـاری کـرده انـد، را آنـان پـژوهح ایـ  پرسشنامه
 .دارند را سپاسگزاری

 

 هنام واژه
 Ethics .1 اخلاق

 Whistle blowing.2 گزارش تقلب و تخلفات 
 Financial scandals.3 رسوایی های مالی

 Unethical behaviors.4 رفتارهای لیر اخلاقی
 Gender.5 جنسیت 

  Professional ethics.6 اخلاق حرفه ای 
 Ethical judgment.7 قااوت اخلاقی 

 Judgment and decision making.8 قااوت و تصمیم گیری 
  Assurance.9 اطمینان بخشی 

 Public interest.10 منافع عموم 
 Whistle blower.11 زارش کننده تقلب گ

 Emotional stability.12 ثبات عاطفی 
  Rationality.13 عقلانیت 

 Auditor tenure.14 مدت تصدی حسابرس 
 Machiavellianism.15 فرصت طلبی 
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