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  سرآغاز

 و مـالی  هاي رسوایی به اي غیرحرفه رفتارهاي اخیر هاي سال در
 دلیـل  همین به. است شده منجر اهمیتی با تجاري يها شکست
 را یمؤسسات چنین مالی هاي صورت حسابرسان افراد، از بسیاري

 منجر که ییها تقلب یا اشتباه گزارش یا کشف در قصور خاطر به
ــه ــن ب ــست ای ــا شک ــده ه ــت ش ــ اس ــاد وردم ــرزنش و انتق  س

 بـانکی  تقلـب  کشف از پس ایران در مثال طور به). 1(اند قرارداده
 را حـسابرسی  شکـست  ادعـاي  کارشناسان از برخی ،1390 سال

 در متعدد مالی هاي رسوایی محققان از بسیاري). 2(کردند مطرح

 حـداقل  ا یـ  1غیراخالقـی  رفتارهـاي  از ناشـی  را اخیـر  هاي سال
  ).3(دانند یم نحسابرسا اي غیرحرفه

 بـر  بازدارنـدگی  اثـر  کـه  است عواملی جمله از مقررات و قوانین
 مقـررات،  و قـوانین  سأر در. دارد غیراخالقـی  تـصمیمات  اتخاذ
 حسابرسان اي حرفه رفتار آیین). 4(دارد وجود اي حرفه رفتار آیین

 حـسابرسان  غیراخالقـی  رفتارهاي بروز از مانع موارد از خیلی در
 بخـش  2 داراي ایرانـی  حـسابرسان  اي حرفه رفتار نآیی. شود می

 بخـش  هاي جنبه از کیی). 5(احکام بخش و اصول بخش. است

 
  )پژوهشی مقالۀ(

غیر  يها به رویه تمایل به رفتار فریبنده و نگرش حسابرسان نسبت
  اخالقی بازاریابی

   ،2پورزمانی زهرا دکتر ،∗ 1فرد وکیلی رضا حمید دکتر ،1جوري مران مهدي
  3زاده رئیس رضا سیدمحمد دکتر

  

  گاه آزاد اسالمی، تهران، ایراندانشلوم و تحقیقات، واحد ع حسابداري، گروه.1
  ، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایرانواحد تهران مرکز حسابداري، گروه.2

  ، ایرانچالوس ،اسالمی آزاد دانشگاهواحد چالوس،  حسابداري، گروه.3
  

  )16/11/95 :، تاریخ پذیرش13/9/95: تاریخ دریافت(
  

  چکیده
 بـه  توجـه  دلیـل،  همین به. اند شده تلقی رقابت مخّل غیراخالقی رفتارهاي و داشته وجود نیز رقابت است آمده بوجود تجارت که هنگامی از: زمینه

 بر فریبنده رفتار به تمایل ریتأث بررسی هدف پژوهش این در. است مختلف هاي حوزه در پژوهشی هاي موضوع نیتر اساسی از غیراخالقی رفتارهاي
  . باشد یم بازاریابی غیراخالقی هاي رویه به نسبت حسابرسان نگرش
. اسـت  خـصوصی  بخـش  شـاغل  حسابرسان شامل آماري جامعه. است همبستگی نوع از توصیفی العهمط این در رفته کار به تحقیق روش :روش

 گـردآوري  ابزار. گردید آوري جمع تهران در شاغل حسابرسان تن 289 بین از ساده تصادفیي  ریگ نمونه صورت به پژوهش این نیاز مورد هاي داده
  . شد استفاده متغیره چند رگرسیون از تحقیق، هاي داده آماري حلیلت و تجزیه منظور به. باشد یم پرسشنامه تحقیق هاي داده

 همچنین. دارد تاثیر بازاریابی غیراخالقی هاي رویه به نسبت حسابرسان نگرش بر فریبنده رفتار به تمایل دهد می نشان پژوهش هاي افته ی:ها یافته
  . یابد می افزایش بازاریابی غیراخالقی هاي رویه از استفاده به ایلتم حسابرسان، تحصیالت سطح افزایش با که است آن بیانگر ها یافته

 بـه  منجـر  نهایت در و خصوصی بخش در غیراخالقی هاي رویه افزایش به منجر حسابرسی حرفه در رقابت که نماید یم تایید نتایج :گیري نتیجه
  .گردد یم حسابرسی کیفیت افت

   
  .غیراخالقی زاریابی،با هاي رویه فریبنده، رفتار :واژگان کلید
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 صـداقت،  که باشد می 2درستکاري اي، حرفه رفتار آیین در اصول
 منافع گرفتن نظر در و است درستکاري الزمه 4انصاف و3صراحت
 ).6(اسـت  بوده اصول این نقض بر موثر عوامل از کی ی شخصی

 کـه  نیـست  چیـزي  آن تمـام  اي حرفه رفتار آیین به پایبندي اما
 حـسابرسان  ازجملـه ي  ا حرفـه  افراد اخالقیي  ریگ تصمیم مبناي

 از اي مجموعـه  جامعه، همکاران و لو اعتقاد به که چرا گیرد قرار
 بـدون  هـم  آن بزننـد  دور را قانون چطور دانند می که است افراد

  ). 7(قانون واقعی شکستن
 ایـن . داد رخ حـسابرسی  حرفـه  در 1380 سـال  در بزرگی اتفاق
 دنبـال  به. بود حسابرسی حرفه در سازي خصوصی بزرگ، اتفاق

 شدند پدیدار حسابرسی مؤسسات از زیادي تعداد سازي خصوصی
 و حـسابرسی  سـازمان  انحـصار  شکـست  بـه  منجـر  امر این که

 مفهـوم  اسـاس  بـراین . گردید حسابرسی بازار در رقابت افزایش
 سـهم  کـسب  و حـسابرسی  حرفـه  در پـذیري  رقابت و ازاریابیب

 دیگــر ســوي از. گردیــد مطــرح پــیش از بــیش بــازار از بیــشتر
 اقتصاد سازي خصوصی براي که مزایایی رغم علی اقتصاددانان،

 رفـتن  بـین  از را سـازي  خـصوصی  معایـب  از یکـی  شناسند، یم
 قـابتی ر فـضاي  در آنهـا  عقیده به. دانند یم 5فساد رواج و اخالق
 کردن حداکثر درصدد رقابت در نماندن عقب براي بنگاهها بازار،
 اخالقـی  حدود است ممکن منظور این براي و هستند خود منافع

 فـشار ). 8(بزنند غیراخالقی رفتارهاي به دست و نکنند رعایت را
 در مـشتري  نگهداري همچنین و جدید مشتریان جذب زمینه در

 در نفـوذ  ابزارهاي از حسابرسان هشد موجب بازار، رقابتی ساختار
 خدمات در استقالل اصل شده باعث امر این. نمایند استفاده بازار

 حـسابرسی  استقالل موارد برخی در و برود سؤال زیر حسابرسی
 را خـود  استقالل دهند نشان اینکه براي حسابرسان. یابد کاهش

 در 6فریبنده رفتار کنند یم سعی کنند، یم حفظ رقابتی شرایط در
 خـدمات  گـذاري  قیمـت  آنهـا  نیتـر  رایـج  کـه  دهنـد  انجام بازار

 مؤسـسات  از بسیاري). 9(است واقع از کمتر میزان به حسابرسی
 ابـزار  عنوان به را خدمات پایین گذاري قیمت سیاست حسابرسی،

 و انگیـزه  اسـت  الزم بنـابراین . گیرنـد  مـی  کـار  به بازار در نفوذ
 وجـود  بـا . گیـرد  قرار یبررس مورد حسابرسی مؤسسات 7صداقت

 بازاریـابی  و تبلیـغ  از را حـسابرسان  اي، حرفـه  رفتـار  آیین اینکه

 نـشان  کـه  دارد وجود شواهدي اما است، کرده منع خود خدمات
 فریبنده بازاریابی يها رویه برخی از حسابرسی مؤسسات دهد یم

 بـه  تمایـل  معتقدنـد  محققـان  اساس براین). 10(کنند یم پیروي
 خـدمات  بـازار  در بیـشتر  سـهم  بـه  رسـیدن  براي هفریبند رفتار

 هاي بحران منشا تواند یم خود، منافع کردن حداکثر و حسابرسی
ــران محیطــی شــرایط در کــه آنجــایی از). 9(باشــد اخالقــی  ای

 از و بپردازنـد  خـود  خـدمات  بازاریـابی  بـه  توانند نمی حسابرسان
 در و حـسابرسی  سـسات ؤم تعـداد  سـازي  خصوصی پی در سوي
 اسـت،  افـزایش  حال در حسابرسی خدمات بازار در رقابت هنتیج

 در و اخالقـی ي  ریگ جهت و اخالق مصادیق رعایت عدم احتمال
 بـه  محتمـل  فریبنده هاي فعالیت و رفتارها انجام تحریک نتیجه
  . رسد یم نظر

 براي را فریبنده رفتار به تمایل شخصیت و اجتماعی روانشناسان
 منظـور  به دیگران کردن گمراه و طلبی فرصت و 8تقلب توصیف
 همچنـین ). 11(کننـد  یمـ  اسـتفاده  شخـصی  منـافع  به دستیابی
 داخلـی  يهـا  هزینه داراي که عاملی عنوان به را فریب محققان،

 کـاهش  شـامل  توانـد  یم ها هزینه این). 12(اند نموده تلقی است
 عـدم  از ناشـی  منفـی  احساس یا 10خودباوري و 9نفس به اعتماد
). 14و13(باشـد  فرد در شده نهادینه 11اجتماعی يمعیارها رعایت
 بـه  رسیدن براي دارند باالیی فریبنده رفتار به تمایل که افرادي
). 9 (کنند می پوشی چشم 12اخالقی هنجارهاي از شخصی منافع
 يها مؤسسه يها فعالیت که دهد یم نشان تحقیقات بیشتر نتایج

ـ  جـاي  بـه  مـوارد  بیـشتر  در حسابرسی و حسابداري  از شتیبانیپ
 سـوق  هـا  مؤسسه آن اعضاي منافع از پشتیبانی به عمومی منافع
 يهـا  اندیـشه  بـه  حـسابرسان  گـرایش  کلی طور به و کرده پیدا

 يهـا  اندیـشه ). 15(اسـت  شـده  بیـشتر  سـودجویانه  و سوداگرانه
 يهـا  رویـه  بـا  کـار  و کـسب  محـیط  در سودجویانه و سوداگرانه

 در شـکنی  نـرخ  (مـت قی کـاهش . است همراه رقابت غیراخالقی
 اطالعـات،  از سواستفاده ه،کنند گمراه اظهارات ،)حسابرسی حرفه
 منفعـت  توافقهـاي  و 13تبـانی  اشـخاص،  موقعیت از استفاده سوء

 محـیط  در غیراخالقـی  و رقـابتی  ضد يها رویه جمله از طلبانه،
 کـه  داد نـشان  اي مطالعـه ). 16(شـود  یمـ  محسوب کار و کسب
 شـرکاي  در فریبنـده  رفتـار  به تمایل دمور در توجهی قابل تفاوت
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 البتـه . نـدارد  وجـود  هـا  شـرکت  آن مدیران و حسابرسی مؤسسه
 بــا مقایــسه در مؤســسه شــرکاي در فریبنــده رفتــار بــه تمایــل

 محققـی ). 17(اسـت  پایین توجهی قابل طور به ارشد حسابرسان
 آمریکـا  حـسابرسی  حرفـه  در فریبنـده  رفتار به تمایل بررسی در

 تـر  مـسن  حـسابرسان  بـه  نسبت تر جوان سابرسانح که دریافت
 همچنـین . دهند یم نشان خود از فریبنده رفتار به بیشتري تمایل
 به تمایل یابد افزایش تحصیالت سطح هرچه که داد نشان نتایج
 فرصت زنان از بیشتر مردان، و یابد یم افزایش نیز فریبنده رفتار

 هــاي هرویــ در مــشارکت بــه بیــشتري تمایــل و هــستند طلــب
 موفقیت و پیروزي مردان دیدگاه همچنین). 18(دارند غیراخالقی

 بـه  نیل براي تا دارند بیشتري تمایل نتیجه در و است رقابت در
 زیر را قوانین بهتر موقعیت و پول به رسیدن و رقابت در موفقیت

 اقتـصادي  و شغلی موقعیت فشارهاي اثر محققی). 19(بگذارند پا
 بررسـی  حسابرسان طلبانه فرصت رفتار روي بر را حسابرسی در

 حـسابرسی،  در مذکور فشار وجود که رسید نتیجه این به و نمود
 بـه  منجـر  و داده افـزایش  را فـردي  شهرت يها هزینه به توجه
 غیراخالقـی  يهـا  فعالیت انجام براي حسابرسان در انگیزه ایجاد

 در را حـسابرسی  فراینـدهاي  بخـشی  اثـر  توانـد  یم که گردد یم
 افرادي داد نشان کانادا در پژوهشی). 20(دهند قرار خطر ضمعر
 بیشتري گرایش دارند، فریبنده رفتار به تمایل کار و کسب در که
 دیگري تحقیق نتایج همچنین). 21(دارند متقلبانه گزارشگري به

 بـه  میـل  و گـرایش  فریبنده، رفتار به تمایل که است این بیانگر
 14رشـوه  دریافت به تمایل هشیپژو). 22(دهد یم افزیش را دروغ

. داد قـرار  مطالعـه  مـورد  حـسابرسی  حرفه خصوصی بخش در را
 رشوه دریافت به تمایل و 15گرایی نسبی میان که داد نشان نتایج

 وجود مثبت دار معنی رابطه خصوصی بخش حسابرسان میان در
 دریافـت  بـه  تمایـل  و گرایـی  آل ایده دیدگاه میان مقابل در. دارد

 همچنـین . دارد وجـود  دار معنـی  و منفی رابطه برسانحسا رشوه
 حرفـه  خـصوصی  بخش در شاغل حسابرسان که یافتند محققین

 تمایـل  هـستند،  کمتـري  کـار  سابقه و سن داراي که حسابرسی
 به حسابرسان شدن متوسل ).19(دارند رشوه دریافت به بیشتري
 در ربیـشت  نفـوذ  براي غیراخالقی راهکارهاي و ابزارها از استفاده

 نتیجـه  در و بیـشتر  مـشتریان  جـذب  و حـسابرسی  خدمات بازار

 در اخالقـی  معیارهاي حفظ با رابطه در نگرانی بیشتر، سودآوري
 بــه بیــشتر توجــه جلــب موجــب و داده افــزایش را حرفــه ایــن

. اسـت  گردیده اي حرفه رفتار آیین و اخالق با مرتبط موضوعات
 حرفـه  سـازي  خـصوصی  دلیـل  بـه  ایـران  کـشور  در نگرانی این

. اسـت  تر جدي مراتب به بازاریابی و تبلیغ ممنوعیت و حسابرسی
 در ماکیاولیـسم  مفهـوم  بـر  مبتنی حاضر پژوهش نظري پشتوانه

ــدهاي ــصمیم فراین ــري ت ــسب بخــش در گی ــار و ک ــت ک . اس
 رفتارهاي به گرایش باال ماکیاولیسم که دادند نشان پژوهشگران

 ایـن  بـر . دهـد  مـی  زایشاف را تجاري هاي محیط در اخالقی غیر
 و رقابـت  سـازي،  خصوصی دارند اعتقاد مقاله نویسندگان اساس
 تبلیـغ  و بازاریـابی  ممنوعیـت  و سو یک از بیشتر صاحبکار جذب
 سـمت  بـه  را حسابرسان تواند  می دیگر سوي از حسابرسان براي

 ایـن  بـر . دهـد  سـوق  بازاریابی غیراخالقی راهکارهاي و ابزارها
 هـاي  پـژوهش  تکامـل  و ادامه راستاي رد حاضر پژوهش اساس
ـ  حـسابرسی  در اي حرفـه  اخـالق  رعایـت  به مربوط  خـصوص  هب
  :است زیر اهداف به دستیابی پی در ماکیاولیسم مکتب

ــه نخــستین جایگــاه در -1 ــران، در مطالع ــاثیر ای ــل ت ــه تمای  ب
 از اسـتفاده  بـه  نـسبت  حـسابرسان  نگـرش  بر فریبنده رفتارهاي

 حرفــه خــصوصی بخــش در اخالقــیغیر بازاریــابی هــاي رویــه
  گیرد؛ قرار بررسی و بحث مورد حسابرسی

 خـصوص  بـه  پژوهش موضوع ادبیات تکامل سوي به گامی -2
 حــسابرسی و حـسابداري  ادبیـات  در اي حرفــه اخـالق  حـوزه  در

  . شود برداشته
 انجـام  بـراي  جدیـدي  يهـا  ایـده  توانـد  یمـ  پـژوهش  نتایج -3

 پیـشنهاد  رفتاري حقیقاتت و اخالق حوزه در جدید يها پژوهش
  . نماید

  
   روش

 از و کـاربردي  تحقیـق  یـک  هدف، حیث از حاضر تحقیق روش
 آمـاري  جامعـه . اسـت  همبـستگی  -توصیفی نوع از روش حیث

 عضو حسابرسی يها مؤسسه در شاغل حسابرسان حاضر تحقیق
 شاغل رسمی حسابداران. باشد یم ایران رسمی حسابداران جامعه

 گرفتـه  نظـر  در تحقیـق  آماري جامعه اعضاي عنوان به انفرادي
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 بــا آنهــا از تــوجهی قابــل تعــداد اول وهلــۀ در زیــرا شــوند نمــی
 کمتر تحقیق، مورد يها موضوع بخصوص حسابرسی موضوعات

 واقـع  در آنـان  از توجهی قابل تعداد دوم وهلۀ در و دارند سروکار
 هـستند  شـاغل  چنانچـه  یـا  نیـستند،  حسابرسی حرفه در شاغل

  . نیست پذیر امکان آنان به دسترسی
 285 حاضـر  پـژوهش  ونـه نم حداقل مورگان جدول از استفاده با

 نمونـه  تعداد ها پرسشنامه آوري جمع با نهایت در که باشد می نفر
ي ریـ گ نمونـه  روش .اسـت  نفـر  289 ریـزش  احتـساب  با نهایی

 در نمونه گروه شناختی جمعیت هاي ویژگی. است ساده تصادفی
 از تحقیـق  يهـا  داده گـردآوري  ابـزار . اسـت  شده ارائه 1 جدول
 سـنجش  براي. باشد می پرسشنامه و اي کتابخانه مطالعات طریق
 داراي کـه  جـیس  و کریسی پرسشنامه از فریبنده رفتار به تمایل

 اسـتفاده  باشـد  یمـ  لیکـرت  ارزشی پنج طیف براساس سؤال 20
 در نپیشی تحقیقات در زیادي میزان به معیار این). 23(است شده
 پایـایی  و روایـی  داراي و شـده  گرفتـه  بکار تجاري اخالق مورد

 تسـؤاال  ابتدا بازاریابی فعالیتهاي براي. است مناسبی یا منطقی
 انتخـاب  لیست چک یک قالب در محققان برخی تحقیق از اولیه

 اقتصادي و محیطی شرایط بودن متفاوت به توجه با). 24(گردید
 حرفـه  در بازاریـابی  و تبلیغات رد زدایی مقررات عدم و ما کشور

 و خبرگان نظر از استفاده با اولیه لیست چک تسؤاال حسابرسی،
 اعـضاي  بین پرسشنامه توزیع از قبل. شد اصالح عمیق مصاحبه

 نظـر  صاحب و مجرب استادان به پرسشنامه ارسال با ابتدا نمونه
 نظـر  از لیـست  چک در موجود موارد آنها با مصاحبه همچنین و

 همچنین. گرفت قرار بررسی مورد بودن کافی و بودن فهم قابل

 تحلیـل  و تجزیـه  تحقیق موضوع به توجه با پرسشنامه تسؤاال
 شـوندگان  آزمـون  سـوي  از خـوبی  هب آیا شود مشخص تا گردید
 نظـر  مـورد  پرسـشنامه  نتیجه در. خیر یا شود یم فهمیده و درك

 مـورد  رسـشنامه پ ابزار) محتوایی اعتبار (روایی لذا گردید اصالح
 بـراي  و تکمیـل  نهـایی  پرسشنامه نهایت در و گرفت قرار ییدأت

 هاي رویه به نگرش پرسشنامه تسؤاال. شد ارسال نمونه اعضاي
  :است زیر موارد شامل غیراخالقی بازاریابی

) شـکنی  نـرخ (حـسابرسی  خدمات واقع از کمتر گذاري قیمت -1
 مـدیره،  هیـات  اعـضاي  در نفـوذ  طریـق  از صـاحبکار  جذب -2

 دلیـل  بـه  صاحبکار جذب -3...مادر، يها شرکت مجامع مدیران
 بـا  تعامـل  -4هـا  واسطه یا آشنایی طریق از مشترك منافع وجود

 -5...) گـزارش،  بندهاي تعدیل خطاها، از پوشی چشم( صاحبکار
 مؤسـسه  چنـد  بین کار چرخش طریق از صاحبکار جذب و حفظ

  .حسابرسی
 آلفـاي  آمـاري  شاخص از امهپرسشن پایایی میزان سنجش براي

 شـده  استفاده کرونباخ آلفاي ضریب. است شده استفاده کرونباخ
 به نگرش براي و 841/0 فریبنده رفتار به تمایل پرسشنامه براي
 دهد یم نشان که باشد یم 794/0 غیراخالقی بازاریابی هاي رویه
. اسـت  برخـوردار  قبـولی  قابـل  پایـایی  از هـا  داده گردآوري ابزار
 عنـوان  بـه  کـار  سابقه و تحصیالت جنسیت، متغیرهاي نینهمچ

 تحلیـل  و تجزیه براي. اند شده گرفته نظر در کنترلی متغیرهاي
  . گردید استفاده متغیره چند رگرسیون از فرضیه، آزمون و
  

  نمونه شناختی جمعیت يها ویژگی: 1جدول
  درصد  فراوانی  شرح  متغیرها

     2/15  44  زن
  8/84  245  مرد  جنسیت

  2/25  73  سال 10 از کمتر و 10
  2/50  145  سال 20 تا 11

  
  کار سابقه

  6/24  71  باال به 21
  5/40  117   لیسانس

  6/52  152  لیسانس فوق
    

    تحصیالت       
  9/6  20  دکتري
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  ها  افتهی
هاي غیراخالقـی   نتایج پژوهش نشان داد از میان نگرش به رویه    

 طریـق  از مشترك منافع وجود لیلد به صاحبکار جذب بازاریابی،
 خطاهـا،  از پوشـی  چـشم (صاحبکار با تعامل ها، واسطه یا آشنایی
 خـدمات  واقـع  از کمتر گذاري قیمت ،...)گزارش، بندهاي تعدیل

 اعضاي در نفوذ طریق از صاحبکار جذب ،)شکنی نرخ(حسابرسی

 جـذب  و حفـظ  ،...مادر، هاي شرکت مجامع مدیران مدیره، هیات
 حـسابرسی،  مؤسـسه  چنـد  بـین  کار چرخش طریق زا صاحبکار

 میـزان   2جـدول . باشـند  ترتیب داراي بـاالترین میـانگین مـی        به
هـاي غیراخالقـی بازاریـابی را        فراوانی و میانگین هریک از رویه     

  . دهد  مینشان

  
  ي غیراخالقی بازاریابیها  مربوط به رویهيها فراوانی: 2جدول 

  میانگین  ها راوانی پاسخف  هاي غیر اخالقی بازاریابی رویه
  11/4  111  118  44  12  4  ها واسطه یا آشنایی طریق از مشترك منافع وجود دلیل به صاحبکار جذب
  62/3  56  118  68  43  4  ...) گزارش، بندهاي تعدیل خطاها، از پوشی چشم(صاحبکار با تعامل
  55/3  70  96  60  50  13  )شکنی نرخ(حسابرسی خدمات واقع از کمتر گذاري قیمت
  41/3  17  132  93  47  0  ...مادر، يها شرکت مجامع مدیران مدیره، هیات اعضاي در نفوذ طریق از صاحبکار جذب
  68/2  16  53  90  82  48  حسابرسی مؤسسه چند بین کار چرخش طریق از صاحبکار جذب و حفظ

  
 مربوط به آزمون رگرسیون چند متغیره به شرح جداول          يها  آماره

  . گیرد  میمورد بحث قرارزیر است که هریک 
  

  مدل خالصه: 3جدول
 مدل  همبستگی ضریب  تعین ضریب  شده تصحیح تعیین ضریب  واتسون دوربین آماره

796/1  442/0  450/0  671/0  1  
  

شود ضـریب تعیـین       مشاهده می  3همانطور که در جدول شماره      
این موضوع بیانگر آن است که حدود .  است442/0تصحیح شده 

 تغییرات متغیر وابسته براساس تغییـرات متغیرهـاي          درصد از  44
ثر از سـایر  أشـود و بقیـه آن متـ     مـی  مستقل خط رگرسیون بیان   

  . عواملی است که در این تحقیق مورد بررسی قرار نگرفته اند
 استفاده از رگرسیون عدم وجود خود يها کی از پیش فرضی

 یا عدم براي برآورد وجود.  مدل استيها همبستگی در باقیمانده
از آزمون ) پسماندها( مدل يها وجود خود همبستگی در باقیمانده

 آماري این آزمون يها فرض. واتسون استفاده شده است-دوربین
  :به شرح زیر است

H0: در مقادیر باقیمانده مدل خودهمبستگی وجود دارد .  
H1: در مقادیر باقیمانده مدل خود همبستگی وجود ندارد .  

 واتـسون برابـر     - مقدار آماره دوربـین    3 شماره   با توجه به جدول   
 قراردارد، 5/2 تا 5/1با توجه به اینکه این عدد بین .  است796/1
H0        رد و فرضیه مقابل آن یعنی H1         مبنی بر عـدم وجـود خـود 

شـود، بـه عبـارتی        مـی   مـدل تاییـد    يها  همبستگی در باقیمانده  
  . د مدل وجود نداريها مشکل خود همبستگی بین باقیمانده

  
  )(ANOVA رگرسیونی مدل واریانس تحلیل :4جدول

  سطح معناداري Fآماره   میانگین مربعات  درجه آزادي  مجموع مربعات  مدل
  000/0  130/58   282/5 4 129/21  رگرسیون
        091/0 284  807/25  ها باقیمانده
       288 935/46  کل
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یز براي بررسـی اعتبـار مـدل رگرسـیونی از آزمـون آمـاري آنـال             
ایـن آزمـون داراي     . شـود   مـی   اسـتفاده  (ANOVA)واریانس  

همانطور که در جـدول   . باشد  می داري  و سطح معنی   F يها  آماره
 و  000/0شود سطح معنی داري این آزمون برابـر           می  مشاهده 4

لـذا آزمـون فـوق، صـحت و      باشد، می   130/58برابر   Fمقدار 
  . نماید  میرا تایید) مدل رگرسیونی(اعتبار خط رگرسیون 

 اسـتفاده از رگرسـیون، عـدم هـم         يها  کی دیگر از پیش فرض    ی
براي برآورد نبود هم خطـی     . خطی میان متغیرهاي مستقل است    

 تـولرانس و عامـل تـورم        يهـا   میان متغیرهاي مستقل از آمـاره     
 5همانطوریکـه در جـدول      .  استفاده شده است   (VIF)واریانس  
 و مقـادیر عامـل      1بـه   شود مقادیر تولرانس نزدیک       می مشاهده

 باشد، لذا مقادیر نشان  می2 کمتر از مقدار     (VIF)تورم واریانس   
دهد مشکل هم خطی میان متغیرهاي مستقل وجود نـدارد و            می
  . توان به اعتبار مدل اتکا کرد  میلذا

  
   نتایج آزمون فرضیه:5جدول 

 (VIF)نسعامل تورم واریا  تولرانس  سطح معنی داري Tآماره   ضرایب  ها متغیر
  عرض از مبداء

  تمایل به رفتار فریبنده
  جنسیت

  تحصیالت
  سابقه کار

204/0-  
003/1  
013/0  
039/0  
039/0  

841/0-  
883/14  
520/0  
10/2  
846/1  

401/0  
000/0  
520/0  
037/0  
066/0  

-  
975/0  
946/0  
928/0  
916/0  

-  
025/1  
057/1  
077/1  
092/1  

  
 95 اطمینـان    دهد کـه در سـطح       می  نشان 5نتایج جدول شماره    

ي هـا  درصد میان تمایل به رفتار فریبنده و نگرش نسبت به رویه   
بـراین اسـاس    . داري وجود دارد   غیراخالقی بازاریابی رابطه معنی   

. شـود   مـی   درصـد تاییـد    95فرضیه تحقیق در سـطح اطمینـان        
همچنین میـان متغیـر سـطح تحـصیالت و نگـرش نـسبت بـه         

امـا  . داري وجـود دارد    معنیي غیراخالقی بازاریابی رابطه     ها  رویه
ي ها بین جنسیت و سابقه کار با نگرش نسبت به استفاده از رویه          

براسـاس  . غیراخالقی بازاریابی رابطه معنـی داري وجـود نـدارد         
نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره از میان متغیرهاي پژوهش          

هاي  گذار بر نگرش حسابرسان نسبت به رویه      تأثیرحاضر، عوامل   
 و  (X1)تمایل به رفتار فریبنـده      : قی بازاریابی عبارتند از   غیراخال
براین اساس مدل رگرسیونی    . (X2) حسابرسان   تحصیالتسطح  

ي غیراخالقـی   هـا   نگـرش نـسبت بـه رویـه        = y(متغیر وابسته   
  :به صورت زیر است) بازاریابی

e+X2039/0+X1003/1+204/0-=y 
اي هـ  دهـد نگـرش نـسبت بـه رویـه          خط رگرسیون نـشان مـی     

غیراخالقــی بازاریــابی تــابعی اســت از رفتــار فریبنــده و ســطح 
به عبارتی رابطه مثبت بین رفتـار فریبنـده و سـطح            . تحصیالت

هـاي   تحصیالت حـسابرسان بـا نگـرش آنهـا نـسبت بـه رویـه              
  .غیراخالقی بازاریابی وجود دارد

  
  بحث
 مزایـایی  و فوایـد  علیـرغم  اقتصادي دنیاي در رقابت بازار امروزه

 پـایین  قیمـت  و بهتـر  کیفیـت  با خدمات از استفاده جهت رد که
 بـراي  نیـز  را زیادي غیراخالقی پیامدهاي داشته، مشتریان براي

 حرفـه . اسـت  داشـته  پی در خدمات و کاال عرضه گانکنند رقابت

 و حـسابرسی  خـدمات  عرضه براي رقابتی بازار در نیز حسابرسی
. اسـت  بـوده  ور روبه اخالقی معضالت با بیش و کم حسابداري
 اصـل  دو شـدن  مخـدوش  رقـابتی،  بـازار  غیراخالقی پیامدهاي

 ارائـه  در بایـد  که است» درستکاري «و» طرفی بی و استقالل«
 رقـابتی  بـازار  شـرایط  در اکنون. شوند رعایت حسابداري خدمات

 فراینـد ) حـسابرسی  حرفـه  سـازي  خصوصی از پس خصوص هب(
 وقـت  و بـر  ینـه هز فعلی مشتریان حفظ و جدید مشتریان جذب
 جدیـد،  مشتري یافتن با که شود یم استنباط چنین و شده تر گیر

 ها سال براي را او که است مایل حسابداري، و حسابرسی مؤسسه
 سـنگین  يهـا  هزینه وي، به خدمات ارائه منافع از تا نماید حفظ

 محققان از برخی شرایط این در. نماید جبران را شرکت بازاریابی
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 فعالیـت  رقابتی بازارهاي در که حسابرسی مؤسسات دارند اعتقاد
 روابـط  پـذیري،  انعطـاف  و نرمش طریق از کنند یم سعی دارند،
 حـسابرس  عبـارتی  بـه . نمایند تقویت و حفظ را صاحبکار با خود
 بـه  مدیر به نسبت بیشتري پذیري انعطاف صاحبکار، حفظ براي
 گردد میي  ا غیرحرفه و غیراخالقی رفتارهاي مرتکب و داده خرج
 آن گـزارش  عـدم  یـا  و خطـا  از پوشـی  چـشم  آن بارز نمونه که
 خـدمات  انجـام  در درسـتکاري  شـدن  مخـدوش ). 25(باشـد  یم

 رقـابتی  بـازار  دیگـر  غیراخالقـی  پیامـد  حسابرسی، و حسابداري
 سیاسـت  در غیراخالقـی  رفتـار  ایـن  معمـوالً . شـود  یم محسوب
 گـذاري  قیمت آن بارز نمونه که گردد یم اعمال ها قیمت گذاري
. باشـد  یم )شکنی نرخ (واقع از کمتر میزان به حسابرسی خدمات
 عنـوان  بـه  را تفکر و فعالیت این حسابرسی مؤسسات از بسیاري

 ایـن  اعمـال  با شرکتی اینکه. گیرند  می کار به بازار در نفوذ ابزار
 داشـته  خـدمات  انجـام  از ناشـی  زیـان  تحمل به تمایل سیاست

 شرکتها، که است این تر منطقی فرض بلکه نیست منطقی باشد،
 آنهـا،  کیفیت دادن دست از بهاي به را خدمات انجام يها هزینه
 مطالـب  بـه  توجـه  بـا ). 9(نگردند زیان متحمل تا آورند یم پایین
 رفتـار  بـه  تمایـل  کـه  حـسابرسانی  شـود   می استنباط چنین فوق

 يبرا مذکور غیراخالقی هاي رویه از کنند می سعی دارند فریبنده
 يهـا  بررسی اساس بر. نمایند استفاده سودآوري و مشتري جذب
 میان رابطه بررسی به که پژوهشی ایران، در تاکنون شده، انجام
  . است نشده انجام باشد، پرداخته مفاهیم این

 بـه  تمایـل  بین داد نشان پژوهش فرضیه آزمون از حاصل نتایج
ــار ــده رفت ــسبت حــسابرسان نگــرش و فریبن ــه ن ــه ب ــا روی  يه

 عبـارتی  به. دارد وجود مثبت دار معنی رابطه بازاریابی غیراخالقی
 از دارنــد، فریبنــده رفتــار بــه بیــشتري تمایــل کــه حــسابرسانی

 جـذب  جهـت  بیشتري بازاریابی غیراخالقی) ابزارهاي (هاي رویه
 نتـایج  بـا  پـژوهش  ایـن  نتـایج . کنند می استفاده بیشتر مشتریان
 به رسیدن براي فریبنده رفتار به تمایل داشت اعتقاد که تحقیقی
 منـافع  کـردن  حـداکثر  و حسابرسی خدمات بازار در بیشتر سهم

 رفتارهـاي  بـروز  و اخالقـی  يهـا  بحران أمنش تواند یم شخصی،
 ایــن شــواهد همچنــین). 10(اســت همــسو گــردد، غیراخالقــی

 افـزایش  حـسابرسان  تحصیالت سطح چه هر داد نشان پژوهش

 بازاریـابی  يهـا  رویـه  از اسـتفاده  بـه  نـسبت  آنها نگرش یابد یم
 تحقیقـی  نتـایج  با پژوهش این نتایج. گردد یم بیشتر غیراخالقی

 بیـشتري  رسـمی  تحـصیالت  داراي کـه  افـرادي  داد نـشان  که
 همــسو دارنــد، تــري پــایین اخالقــی اســتدالل ســطح هــستند،

 نگـرش  بر جنسیت ریتأث عدم بیانگر ها یافته همچنین). 26(است
 اخالقـی  غیـر  بازاریابی يها رویه از استفاده به نسبت حسابرسان

 جنسیت نباید قطع بطور داشت اعتقاد که تحقیقی با نتایج. است
 دانـست،  مـداري  اخـالق  در اي کننده تعیین عامل تنهایی، به را

 گرفتنـد  نتیجه محققان از برخی راستا این در). 27(دارد مطابقت
 از اسـتفاده  مستعد دو هر باشند، رقابت حال در مردان و زنان اگر

 بـه  جنسیت اگر یافتند نیز دیگر برخی. اند اخالقی غیر يها رویه
 در مـردان  و زنـان  بـین  در تفـاوتی  گیـرد،  قـرار  نظر مد تنهایی

 بعدي چند رویکرد باید و داد نخواهد رخ اخالقیشان يها برداشت
  ).27(گرفت پیش در
 ماکیاولیـسم  مکتـب  بـا  همـسو  حاضر پژوهش نتیجه طورکلی هب

 بـه  تمایـل  و طلب فرصت شخصیت داشتن معنی به که باشد می
 هـاي  پـژوهش . اسـت  فریبکارانه و اخالقی غیر هاي روش انجام

 فراینـدهاي  بـر  ماکیاولیـسم  ریتـأث  بررسـی  خـصوص  در گذشته
 ایـن  از کامـل  طـور  بـه  کـار  و کـسب  بخـش  در گیـري  تصمیم

 بـه  منجـر  توانـد  مـی  ماکیاولیـسم  کـه  کنند  می حمایت استدالل
ــاير ــی فتاره ــراي غیراخالق ــتیابی ب ــه دس ــافع ب ــشتر من  در بی

 ار مـورد  چنـد  بـه  ادامـه  در). 29و28(گـردد  تجـاري  هاي محیط
 پرداختـه  مکتـب  ایـن  مـورد  در خـارجی  و داخلـی  هاي پژوهش

 حـسابرسان  ماکیاولیـسمی  رفتار میان رابطه تحقیقی در. شود می
 نـشان  یجنتا گرفت، قرار مطالعه مورد سود مدیریت با برخورد در
 سـود  مدیریت است، باالتر آنها ماکیاولیسم درجه که افرادي داد
 و ماکیاولیـسم  رابطه دیگر محققان). 30(دانند نمی غیراخالقی را

 رسـیدند  نتیجه این به و داده قرار بررسی مورد را سود دستکاري
 بیـشتري  تمایل باشد، باالتر شرکت ماکیاولیسم درجه چه هر که
 شرکت مالی عملکرد دادن نشان مطلوب ايبر سود دستکاري به

ــود ــژوهش). 31(دارد وج ــر پ ــشان دیگ ــر داد ن ــه ه ــطح چ  س
 کمتـر  اخالقـی  هـاي  قضاوت باشد، باالتر حسابرسان ماکیاولیسم

 اسـت  مطلـب  ایـن  موید نتایج. نمایند  می ابراز را اي گیرانه سخت
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 بـه  رسیدن براي دارند باالیی فریبنده رفتار به تمایل که افرادي
). 32(کننـد   می پوشی چشم اخالقی هنجارهاي از شخصی افعمن

 بیـشتر  آنها ماکیاولیسم درجه که افرادي داد نشان دیگر پژوهش
 تجاري هاي فعالیت در بیشتر درآمد کسب به زیادي عالقه است
 از دیگران کردن اداره به بیشتر تمایل افراد این عبارتی به. دارند
 نتـایج ). 33(دارنـد  شان شخصی منافع به رسیدن براي روش هر

 و) طلبـی  فرصـت (ماکیاولیـسم  بـین  که دهد  می نشان پژوهشی
 و داشـته  وجود مستقیم رابطه طلبانه فرصت و کارا سود مدیریت

 و کارا سود مدیریت به اقدام بیشتر باشد، طلب فرصت فرد هرچه
 طلبـی  فرصـت  معتقدند دیگر محققان). 34(کند  می طلبانه فرصت

. است دولتی بخش از بیشتر خصوصی بخش حسابرسان میان در
 یابـد،  افـزایش  حـسابرسان  تحـصیالت  سـطح  چه هر همچنین

 و رتبـه  افـزایش  بـا  امـا . یابـد   می کاهش نیز طلبی فرصت میزان
 افـزایش  نیـز  طلبـی  فرصـت  میـزان  حسابرسان، سازمانی سمت

 میـزان  کـه  دهـد   مـی  نـشان  دیگـر  پـژوهش  نتایج). 35(یابد می
 و گرایی حرفه فرهنگی يها ارزش و) یماکیاولیسم(طلبی فرصت
 بخـش  دو هـر  در شـاغل  حـسابرسان  میان در یکنواختی رعایت
 یکـسان  حـسابرسی  خـصوصی  مؤسـسات  و حـسابرسی  سازمان

 مثبت اي رابطه که نماید  می تایید پژوهش شواهد همچنین. است
ــه فرصــت اخالقــی ویژگــی میــان ــه تمایــل ویژگــی و طلبان  ب
 وجود دولتی و خصوصی بخش دو هر حسابرسان در کاري پنهان
 بـه  تمایـل  میـزان  کـه  داد نـشان  پژوهش این دیگر نتایج. دارد

 رتبـه  و طلبـی  فرصـت  از ثرأمتـ  حسابرسی حرفه در کاري پنهان
   ).36(است حسابرسان شغلی

 حرفـه  خـصوصی  بخـش  در حاضـر  پـژوهش  نتـایج  طورکلی هب
 بازار در اخالقی يها ارزش مناسب چندان نه وضعیت حسابرسی

 بـه  اسـاس  ایـن  بـر . سازد یم نمایان را حسابرسی حرفه نوظهور
 شـود  یمـ  پیشنهاد حسابرسی سازمان و رسمی حسابداران جامعه

 حسابرسان غیراخالقی رفتارهاي از جلوگیري و کاهش براي که
 مؤسـسات  عملکـرد  بر بیشتري نظارت بیشتر، مشتریان جذب در

 هـاي  رویـه  کـاهش  منظـور  به همچنین. باشند داشته حسابرسی
 آمـوزش  يهـا  دوره برگـزاري  بـه  الزام ضمن رقابت غیراخالقی

 قراردادهـاي  در بنـدهایی  گنجانـدن  با حسابرسان، براي اخالقی

 و کاسـته  بازاریـابی  اخالقـی  غیـر  يهـا  رفتـار  بروز از حسابرسی
ــان ــابی امک ــابی و ردی ــا ارزی ــراهم را آنه ــد ف ــرین. نماین  مهمت

 ایـن . باشـد  مـی  رسـشنامه پ از استفاده حاضر، تحقیق محدودیت
ــک محــدودیت ــی محــدودیت ی ــرا اســت، ذات ــات در زی  تحقیق
 عجلـه  با را پرسشنامه دهندگان پاسخ است ممکن اي پرسشنامه

 نکـرده  بیـان  را واقعیـت  ت،سؤاال به پاسخ در یا و نموده تکمیل
 بـوده  خارج مقاله نویسندگان کنترل از محدودیت این لذا باشند،
  . است

  
  يریگ جهینت
 اخالقـی  ضـوابط  و معیارها رعایت عدم و فریبنده رفتار به یلتما
. شود تلقی جامعه هر اساسی معضالت از یکی عنوان به تواند یم

 سیاسـی  و تاریخی اقتصادي، هاي ویژگی از متاثر خود پدیده این
 مـشکل  یـک  عنـوان  بـه  فریبنـده  رفتـار  به تمایل. است جامعه

 و تقلـب  جمله از منفی يپیامدها بروز به منجر تواند می اخالقی
 بـه  تمایل تاثیر حاضر پژوهش در. شود حسابرسی حرفه در فساد

 يهــا رویــه بــه نــسبت حــسابرسان نگــرش بــر فریبنــده رفتــار
 داد نـشان  نتـایج . گرفـت  قرار مطالعه مورد بازاریابی غیراخالقی
 آنها نگرش دارند بیشتري فریبنده رفتار به تمایل که حسابرسانی

 تـر  مثبـت  غیراخالقـی  بازاریـابی  يهـا  رویه از هاستفاد به نسبت
 بخصوص حسابرسی حرفه محیط شرایط اینکه به توجه با. است

 مــشتري حفــظ و جــذب و اسـت  رقــابتی خــصوصی، بخـش  در
 بـه  لذا باشد،  می حسابرسی مؤسسات اصلی اهداف از) صاحبکار(

ــدوین ــد ت ــازار مقــررات گانکنن ــه از حــسابرسی ب  ســازمان جمل
 بـا  تـا  شـود  مـی  پیـشنهاد  رسمی حسابداران هجامع و حسابرسی
 اخالقــی عملکــرد دقیــق بررســی جهــت هــایی کمیتــه تـشکیل 

 عملیات کیفیت و استقالل حفظ از اطمینان منظور به حسابرسان
  . بردارند گام پدیده این سوء اثرات کاهش راستاي در حسابرسی

  
  اخالقی يها مالحظه

 اخالقـی  اصـل  ،اسـتفاده  مـورد  منـابع  معرفی با پژوهش این در
 محتـرم  آثـار  ینمـؤلف  معنـوي  حـق  و رعایت علمی داري امانت
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 رازداري همچـون  علمی اخالق اصول سایر و است شده شمرده
  .است شده رعایت

  
  سپاسگزاري

 رسمی حسابداران همکاري بدون پژوهش این انجام تردید بدون
 بزرگـوارانی  تمـامی  از مقاله این نویسندگان لذا. گردید نمی میسر

 و امتنــان کمــال داشــتند، مــشارکت پرســشنامه تکمیــل در هکــ
  . دارند را سپاسگزاري

 
  نامه واژه

1. Unethical behaviors    رفتارهاي غیراخالقی           
  

 Honesty .2  درستکاري

 Candidness .3  صراحت

 Fairness .4  انصاف

 Corruption .5  فساد

 Machiavellianism Behavior .6  فریبنده رفتار

 Truth .7   صداقت

 Fraud .8  تقلب

 Self- Confidence .9  نفس به اعتماد

 Self-esteem .10  خودباوري

 Social factors .11  اجتماعی معیارهاي

 Ethical norms .12  اخالقی هنجارهاي

 Collusion .13      تبانی

 Bribery .14  رشوه

 Relativism .15  گرایی نسبیت
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