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 عدالت سازمانی و افشاگری اخالقی تخلفات در حرفه حسابرسی
 

 1ییرضا نی ، دکتر فرز  * 2مهد ی،دکتر بهمن بن 1یسنور شهاب دهیس

 گروه حسابداري ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین ، قزوین ، ایران .1

 گروه حسابداري ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ، کرج ، ایران .2
 (3/98/ 16، تاریخ پذیرش: 15/1/98تاریخ دریافت: ) 

 

 

 سرآغاز

ات  ای   اااتت  داری   عدم رعایت  ئیتیر رارتار  ردر سال های اخیر  
اوجب رسوایی های االی در کشتور دتدا است  ی ایتر   1اصول اخالقی
باعث از بیر رارر اعربار   دهرت  سابرسان   امکر اس   رسوایی ها  

ااشاگری تخلفات بت  عوتوان یکتی از اهمرتریر   ی را   سابرسی دود
 ی از بوجود ئادن رسوایی های االیدر پیش گیر  2یزم های تظارتیاکات

ااشا گری   رسی اطرح ددا اس یدر درک  ها ازجمل  اوسسات  ساب  3
غیتر اشتر و     تخلفات عبارت اس  از ااشای اعالی  های غیرقاتوتی  

غیر اخالقی در سازاان توسط اعضای اعلی یا سابق سازاان ب  ااراد یتا 
از  را   سابرسی   دیگر تهادهای قاتوتی ذیوفع  ی بط  سازااتی های ذیر

را ب  عووان یک بخش اهم     4  خواسر  ددا اس  ک  ااشاگری تخلفات
ئن را در ستتاخرار ستتازااتی اوسستتات    5 ستتاا از ارهوتتز ستتازااتی

  (ی1) بگوجاتود سابرسی 
 
 
 

 
 یا کارکوان سرپرسران  ادیران  براى گذار قاتون  کشور  قوقی تظام در
 قاتون در ارخلف ااراد   اعراى کشف دواسایى  ب  اواق ک  خاصىاد

 است ی گرارت  تظتر هتایى در تشویق دوتد  ادارى تظام سالا  ارتقاء
طبق ئیتیر رارتار طبق ایر قاتون    یکی از  ظایف  سابرسان  بوابرایر  

 را  ای  سابرسی  گزارش اوارد تخلف همکاران خود   یتا اتدیران   
ایر عمت  باعتث   اراجع ذیصالح قاتوتی ای باددی  کارکوان صا بکار ب

بیم  تماید     سابرا از عواقب زیاتبار تخلفات   خود راا الً  ای دود تا  
ثاتیاً ااشای تخلفات توسط  سابرا طبق اتوازیر اختالح  رات  ای   
اوجب ای دود تا خطاکاری های سازااتی   رسوایی های االی کاهش 

 یابدی
دواستایی ایتر ی  است رلفتی  خعواالی اتاثیر    ااشاگری تخلفات تح   

 گرددی  تواتد اوجب دواخ  بهرر ابعاد ئن عواا  ای 
 
 

 چکیده
در ئن صورت ااشاگری      تحقیقات تشان ای دهد سازاان هایی ک  در ئن عدال  سازااتی تسب  ب  دیگر سازاان ها بیشرر ر اج داردزمینه:  

ری ااشاگری تخلفات در  هدف تحقیق  اضر در درج  ا ل بسط اباتی تظ  گزارش اخالقی تخلفات توسط کارکوان ئن سازاان ها بیشرر اس  ی
 ارون اخالح   در درج  د م  تبییر رابط  ایان عدال  سازااتی   ااشاگری اخالقی تخلفات ای باددی  

جااع  ئااری پژ هش داا  کلی   همبسرگی اس ی    –ر ش پژ هش از لحاظ هدف   کاربردی   از لحاظ گردئ ری دادا ها   توصیفی    :روش

 سابرا ب  عووان    275اوسسات خصوصی  سابرسی عضو جااع   سابداران رسمی بودا ک  تعداد    ی   سازاان  سابرس سابرسان داغ  در
برای تجزی    تحلی        پرسش تاا برای گردئ ری دادا ها   از    یاترخاب ددا اتد    با اسرفادا از ر ش تموت  گیری تصادای سادائااری  تموت   

 دا اس  ی را اسرفادا ددا ها از ئزاون رگرسیون چود ارغیدا

اعوی دار   اثب  با ااشاگری اخالقی تخلفات دارد ی هم چویر هر چ    اضر تشان ای دهد عدال  سازااتی رابط   ترایج پژ هش    :یافته ها

 ای دودی در ایان  سابرسان اازایش ااشاگری اخالقی تخلفات    رتب  دغلی  سابرا اازایش یابد   ایر اوضوو اوجب 

یاا  نتیجه گیری اساا  بر  باید عدال  :  اازایش گزارش تخلفات در  را   سابرسی  اوسسات  سابرسی  ب  اوظور  پژ هش  ایر  ر  های 

 اس  گذاران  را   سابرسی ای تواتود قواتیر الزم را تد یر تمایودی   را بهبود دهودی در ایر اورد سیسازااتی در ایر  را 

 

      ای ااشاگری تخلفات   اخالح  راعدال  سازااتی   لید واژگان: ک
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است  ی از ایتر ر    هتدف ایتر   6یکی از ایر عواا    عدال  ستازااتی
تخلفتات در  اخالقتی گتزارش  عدال  ستازااتی    رابط پژ هش بررسی  

ش بسط   گسررش اباتی تظری گزار  هم چویر را   سابرسی اس  ی  
ای از جمل  اهداف دیگر ایر پژ هش اخالح  را  ای  تخلفات در ارون  

 یبادد
بر اساا تظری  عدال  سازااتی ای توان گفت  کت  کارکوتان در قبتال 

تشان ای دهود    جود یا عدم  جود عدال  سازااتی در اح  کار  اکوش
ی بت  ایتر ر ن داد ای بادداازایش یا کاهش ب    یکی از ایر  اکوش ها  

اجترا تمتی ک    اگر کارکوان اشاهدا کوود ک  در سازاان   عتدال    اعوا
تتوش دود   دچار توعی توش اوفی ای گردتد   در تریج  برای کاهش  

ن ای تمایود   سعی در کاهش ایزان اشارک  های خود در سازاا  اوفی
اخالح در ئن ستازاان   رعای     7  رارار دهر تدی  ی در چویر درایطی    

اگر کارکوان ا ساا کوود ک  در احت  کتار    برعکس  کاهش ای یابدی
عدال  سازااتی  جود دارد   برای اتجام رارارهتای یتاری دهوتدا ااتوتد 

ختود را اخالح  را  ای براتگیخر  ای دوتد  در تریج  اشارک  ها ی  
  طور بالقوا ب  اجرای عدال  سازااتی ب (ی2در سازاان اازایش ای دهود)

تخلفات کمک ای کودی عدال  سازااتی اوجب اکاتیزم ااشاء   گزارش  
ای دود تا کارکوان سازاان بت  رارارهتای  مایت  کووتدا اجرمتاعی   

پژ هش های گذدر  تشان (ی 1اخالقی تظیر گزارش تخلفات ر ی ئ رتد)
ی درکری ای دتود رش تخلفات اوجب بهبود تظام راهبرزادادا اس  گ

زااتی تد ک  عتدال  ستاایر پژ هش ها گزارش تمود ا ا   هم چویر(ی  3)
در ااشای اوارد غیراخالقی تخلفات ستازااتی   ای تواتد اتگیزا کارکوان  

توسط کارکوان اتی تواتتد   8گزارش تخلفات سازااتی(ی4)را اازایش دهد
اهش اوارد تقض اخالح رهومون سازاان را در راسرای ر اج اخالح   ک

لفتات ستازااتی ی اطالعات تشان دادا اس  زااتی ک  ادیران بتا تخسازد
ایر اوضوو اوجب    عدال  سازااتی رعای  ای دودی برخورد ای تمایود

ای دود تا کارکوان ا ساا کوود ک  گزارش تخلفات توسط ئن ها اورد 
اتگیتزا بیشترری    در تریج     یتایید ادیران اردد سازاان اس    مای   

   هم چوتیر در اطالعت  دیگتر(ی  5)برای گزارش تخلفات خواهود داد   
در تشان دادا دد عدال  سازااتی هر چ  بیشرر بادد   کارکوان ستازاان 

هتر چت  (ی 6سکوت تخواهد کرد)عات غیر اخالقی سازاان  اقاب  اوضو
 9اعرمتاد ستازااتیسطح عدال  سازااتی بیشترر بادتد   در ئن صتورت  

ال  سازااتی اوجتب  ظیفت  تخلفات تیز بهبود خواهد یاا یعدگزارش   
گردیدا   اعرماد در سازاان تیز ب   اسط  ئن اازایش   وانکارک  10یدواس
عدال  سازااتی ای تواتد بر تواتایی کارکوان در اتجتام (ی  7یاا  )  خواهد

 ظایف دغلی تاثیر اثبری دادر  بادد   رارارهای دهر تدی سازااتی را 
در پژ هشتی (ی 8  هم در سطح سازاان بهبتود ببخشتد) هم در کارکوان
د سازااتی   اخالح یرهای عدال  سازااتی بر اعرماک  ارغتشان دادا دد 

تتاثیر اولف  های عدال  ستازااتی    هم چویر  یتاثیر اثب  دارد   را  ای
دلبسترگی   ر ح جمعتی در داا     11اعوی داری بر د  بعد اخالح کاری

در پژ هش دیگر  پژ هشگران اعرقاد دارتد عدال  ستازااتی (ی  9کار دارد)
از ایر ر    رعای  ح در احیط کار   سازاان ای دودیاوجب ارتقای اخال

بهبود عدال  سازااتی اخالح    فظ ارزش های اخالقی باید در راسرای 

ب  ارای  اتدلی افهتوای از قصتد گتزارش   پژ هشگران(ی  10)تحقق یابد
اوارد تقلب توسط  سابرسان اسرق  پرداخرود ی ادل ارای  دتدا بیتاتگر 

تظیر تگرش در اورد گزارش اوارد تقلتب   ایر اس  ک  عواا  اردی )
اثر اثبری بر قصد گزاردتگری اعمتال هزیو  های دخصی گزاردگری(

درک تقلب دارد   اگرچ  ایر تاثیر ب   سیل  عواا  ارتبط با اسئل  تظیر  
تاثیر جوسی  بر   در تحقیقی دیگر(ی  11)از ددت اخالقی تعدی  ای دود

ددا   قصد گزارش یک ر ش   ددت اخالقی ادراک    12قضا ت اخالقی
کت    اورد بررسی قرار گرا یتریج  ایر تحقیق تشتان دادادیری  سود  

قصتد  تفا ت اعواداری در قضا ت اخالقی   ددت اخالقی ادراک ددا  
 (ی12)گزاردگری  سابداران  را  ای زن   ارد  جود تدارتد

ک  در ستطوح بتاالی عتدال  هتای در اطالع  ای پژ هشگران دریاارود
زیعی   ر ی  ایی   تعاالی ا رمال گزارش اوارد تقلب اازایش ای یابد تو

بیاتگر ایر بود ک  تاثیر ارغیرهای جوسی    ایر تحقیق  ی همچویر ترایج  
سر   ارددی  در سازاان   اهمی  دیر برای دخص   تمترا عملکترد 

(ی 13)لتی اتوارد تقلتب تتدارد ی تاثیر اعواداری بتر قصتد گتزارش داخ
 تاثیر ددت اخالقی را بر قصد گزارش داخلی تقلتب توستط  پژ هشگران

ترایج ایر تحقیق تشان داد هر چت  دیت سابداران را اورد بررسی قرار داد
در ئن صتورت    سطح ددت اخالقی در ایتان  ستابداران بیشترر بادتد

صا ب تظتران (ی14)ن ب  گزارش تقلب بیشرر خواهد بودتمای   سابدارا
 13ی اتگیزدی تاایر کووتدا اوتااع دخصتیهر چقدر ارزش ها  دریاارود

گرایش کمرری ب   برای  سابرسان در ا لوی  بادد در ئن صورت ئن ها
هشداردهی خواهود داد    ددت ایر تاثیر ب   استط  بردادتری کت  از 

خود در زایو  ااشتای ایتر عواقب خطاکاری سازااتی   اسئولی  اردی 
کت  ارزش هتای اتگیزدتی  اازایش ای یابدیااا  قری خطاکاری ها دارتد

 ترایج وتااع عمتوم   بترای  سابرستان  در ا لویت  بادتدتاایر کوودا ا
  تشتان دادتتد از تظتر ئاتاری رابطتتپژ هشتگران (ی 15)بترعکس است 

اعواداری بیر جه  گیری های اخالقی )ئراان گرایی   تسبی گرایتی(  
 گرایش  سابرسان ب  تیات غیراخالقتی   هوگتام اواجت  بتا توگواهتای

ب  عبارتی تفا ت در جه  گیری اخالقی یک ارد  جود تداردی    14اخالقی
  در پیش بیوی تی  اخالقی  ی در زایو   سابرسی بتی اهمیت  است  
یااا بیر رابط  اداری   گرایش  سابرسان ایراتی ب  رارار غیر اخالقی   
هوگام اواج  با توگواهای اخالقی رابط  اعوادار   اثبری  جتود دارد یبت  
عبارتی با اازایش رابط  اداری   گرایش  سابرسان ب  تیات غیراخالقی 

 (ی 16)توگواهای اخالقی اازایش ای یابد هوگام اواج  با
  د    تقلتب  برهشتداردهی  15ک  جو اخالقتیدادا ددتشان  در پژ هشی  

جتو اولف  از س  اولف  ئن تاثیر گذار اس  ید  اولفت  کت  تحت  تتاثیر  
ا  برداد   سابرسان ار اسئولی  اردی در قبال اخالقی قرار دارتد دا

در اتورد   هشتداردهیهشداردهی   برداد   سابرسان از عواقب عم   
تقلب ای بادد   اولف  ای ک  تح  تاثیر جو اخالقی قرار تمتی گیترد   

قلتب برداد   سابرسان از هزیو  های اربوط ب  هشداردهی در اورد ت
ستوداودی را در خصتوج جتو عتات  ای بادد یترایج ایر پژ هش اطال

اخالقی اوسسات  سابرسی   تاثیر ئن بر هشداری دهی  سابرسان در 
اخریاراسرفادا کوودگان ئن قرار دادا   ای تواتد در برتاات  ریتزی بترای 
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 ااشای تخلفات(ی  17)ر بگیردتد یر اصول اخالقی  را  اورد اسرفادا قرا

   بتیر  ستابداران در تأثیرگتذار   اهتم اخالقتی رارار عووان یک ب 
 بتر  تاکم   ارهوگی اخالقی تأثیرارزدهای تح  تواتد ای  سابرسان

 تیتز ترتایج  ستابداری  زایو  دردرک  از جمل  عدال  سازااتی باددی 

 در  ستابداران بر تمای  سازااتی ارهوز ک  ایدهد تشان ها پژ هش

پژ هشتگران اعرقدتتد ااشتای  (ی18دارد) اثبرتی تتأثیر تخلتف گزارش
ابزاری با اهمیت  بترای جلتوگیری   کشتف خطاکتاری هتای   فاتتخل

سازااتی اس ی ئن ها اذعان دارتد ک  عواا  سازااتی اعرعددی بر رارتار 
  (ی19کارکوان در ااشای تخلفات سازااتی اوثر اس )

پژ  هش های اتجام ددا تیز در زایو  اخالح  را  ای   در همیر راسرا  
  در سازاان هتایی کت  کارکوتان از تشان دهودا ایر اطلب ای بادد ک

دتد   تد   در دس  یابی بت  ستطوح بتاالی ررداراخالح  را  ای برخو
 ب   توسع    بهرر عم  ای کوودی ب  همیر دلی  در چود ده  اخیر   توج 

اخالح  را  ای ب  یک ضر رت غیر قاب  اجرواب تبدی  ددا اس  چرا 
  اختالح  رات  ای ستازااتی ک  سازاان هتا از طریتق بهبتود عتدال  

بری خود را بهبتود   توستع  ای تواتود داخص های ازی  رقاکارکوان  
لذا ب  همیر اوظور  را   سابرسی باید توسع  عدال  سازااتی     دهودی

در تریج  گسررش اخالح  را  ای  سابرسان را جزء ا لوی  های خود 
 ش کودی  بهبود   توسع  ئتها تالقراردهد   ضمر دواسایی ئن   در جه

توسع  ارغیرهای ارتبط با ارهوز سازااتی ای تواتتد بت  عوتوان یتک 
اهرم قدرتمود عم  تمودا   اوجب بهبود اخالح  رات  ای  سابرستان 

ایر اهم   با تشکی  جااع   ستابداران رستمی   ااتزایش رقابت    دودی
لذا بتا توجت  بت  ایان اوسسات  سابرسی اهمی   یژا ای یاار  اس ی  

 اضتر    ای در  را   سابرسی   پژ هش رت اخالح  رااهمی    ضر
سعی دارد تا ارتباط ایان عدال  سازااتی   گزارش تخلفات را در  رات  

بر اساا ئتچ  ک  در باال ئ ردا ددا     اورد اطالع  قرار دهدی   سابرسی
 ارضی  تحقیق ب  صورت زیر تودر  ای دود :

فات رابط  اعوی دار  جود ایان عدال  سازااتی   ااشاگری اخالقی تخل 
 یدارد

 

 روش

ر ش تحقیق برای جمع ئ ری اباتی تظری   کرابخات  ای   برای جمتع 
ئ ری دادا های تحقیق   پیمایشی با اسرفادا از پرسش تاا  اتی بادتدی 

ن داغ  در  را   سابرستی اتی جااع  ئااری پژ هش  اضر  سابرسا
عیتیر  هش بترای تدر ایتر پتژ  تفر اس ی  275 جم تموت  ئااری    باددی

  ز اراول کوکران اسرفادا ددا اس ی جم تموت  ا
 ( اراول کوکران برای تعییر  جم تموت 1رابط  )

 
 :در ایر اراول

= n   تعداد تموت 

Z     96/1= اقدار تراال اسراتدارد یعوی  

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

  در ایتر کتای بادتد    96تعداد تموت  ئااری تحقیق طبق اراول باال    
ب  صورت تصادای از تموتت  ئاتاری توزیتع   پرسش تاا      275تحقیق  

ابزار اورد اسرفادا در ایر پژ هش داا  پرسش تاا  دریاا  ددا اس ی  
پرستش تاات  عتدال      سازااتی   ااشاگری تخلفات است یهای عدال
د ک  در سوال در طیف لیکرت پوج گزیو  ایی ای باد  داا 20سازااتی  

هم چویر پرسش تاا  ااشاگری تخلفتات   تد یر ددا اس ی  1993سال  
دارای س  اوقعی  ارضتی در زایوت  گتزارش تخلفتات است    در هتر 
اوقعی  از پاسخ دهودگان خواسر  ای دتود تتا بت  ستواالت در طیتف 

برای هر کدام از اوقعی  هتا   پتوج و  ای پاسخ دهودی  لیکرت هف  گزی
تتد یر دتدا  2007در ستال تاات  سوال اطرح ای دود ی ایر پرستش 

پرستش تاات  استراتدارد اتی بادتود کت  در هر د  پرسش تاا       اس ی
تحقیقات قبلی اورد اسرفادا پژ هشگران قرار گرارت  است    از ر ایتی 

اخ پرستش تاات  کت  ئلفتای کر تبت طتوریکاای برخوردار ای بادد  ب  
 79ز   پرسش تاا  ااشاگری تخلفات تیتدرصد    84عدال  سازااتی برابر  

رای تجزی    تحلیت  دادا هتا از ر ش هتای ب ئادا اس ی  بدس   درصد  
ئاتتاری توصتتیفی   رگرستتیون چوتتد ارغیتترا بتتا استترفادا از تتترم ااتتزار 

SPSS اتجام ددا اس ی  22دمارا 
ااشاگری تخلفات   ارغیر اسرق  عدال     ارغیر  ابسر  در ایر پژ هش 

درغال  ستابرا   سازااتی اس یهم چویر ارغیرهای جوسی    اح  ا
رتب  دغلی  سابرا ب  عووان ارغیرهای کوررل در تظر گرار  ای دودی 

 ادل تحقیق تیر ب  صورت زیر تودر  ای دود: 
                               µ+4x4x+a3+a2x2+a1x1+a0Y=a

 ( ادل تحقیق2رابط  )   
Y=  ااشاگری تخلفات 
X1=  عدال  سازااتی 
X2= جوسی   سابرا 
X3= اح  ادرغال  سابرا 
X4= رتب  دغلی  سابرا 
µ= خطای ادل 

اسمیریوف تشان اتی دهتد   –هم چویر ترایج ئزاون ئااری کلموگر ف  
  ستطح   750/0ک  توزیع ارغیر  ابسر  تراال اس ی زیرا ایر ئاارا برابر  

 25هتم چوتیر  درصد اس ی    34درصد   برابر    5اعوی داری ئن بیش از  
درصد تیز ارد بودتدیسطح تحصیالت   75     ندرصد از پاسخ دهودگان ز

درصد کاردواسی اردد   45درصد کاردواسی      49پاسخ دهودگان داا   
درصد از پاسخ دهوتدگان در  70درصد تیز داتشجوی دکرری بودتدی  16   

 31بخش خصوصی   بقی  در بخش د لرتی دتاغ  هسترودیهم چوتیر  
درصتتد  25درصتتد از پاستتخ دهوتتدگان دارای رتبتت  دتتغلی  ستتابرا   

درصتتد اتتدیر  11درصتتد سرپرستت   سابرستتی    27 ستتابرا اردتتد  
 ی سابرسی   بقی  تیز دریک  سابرسی بودتد
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 یافته ها
داا  ایتاتگیر   ایاتت    اتحتراف اعیتار   ترایج  اص  از ئاار توصیفی  

 داق     داکثر ارغیرهتای اربتوط بت  اعرمتاد ستازااتی   ااشتاگری 
 ی  ردا ددا اس ئ  1در جد ل دمارا  تخلفات

 آمار توصیفی :1جدول 
 افشاگری تخلفات اعتماد سازمانی شرح

 03/73 84/66 ایاتگیر

 74 70 ایات 

 40/15 79/16 اتحراف اعیار  

 0 0  داق 

 105 97  داکثر

 
همان ئ ردا دتدا است ی  2ق درجد ل دتمارا  ترایج ئزاون ارضی  تحقی

یتر سطح اعوتی داری ارغ  ادا ددا اس   گوت  ک  در ایر جد ل تشان د

درصد اس  ی از ایر ر  ای توان گف   5عدال  سازااتی برابر صفر   زیر  
 دارد   ک  بیر عدال  سازااتی   ااشاگری تخلفات رابط  اعواداری  جود 

از ئتجاییک  ضریب ارغیر عدال  ستازااتی  ارضی  تحقیق تایید ای دودی
ایتان اثب     اسرقیم    ای توان تریج  گرا  ک  رابط   ای بادداثب   

ایر اوضوو ب  ایر اعوی اگری تخلفات  جود داردیعدال  سازااتی   ااش
اگری تخلفتات تیتز ااشتسطح عدال  سازااتی بهبود یابتد     هرچ   اس 

 اازایش ای یابدی
بیاتگر ئن اس  ک  ارغیرهای جوسی      2هم چویر ترایج جد ل دمارا  

اح  ادرغال  سابرا رابط  اعوی داری بتا ارغیتر  ابستر  تدارتتدیزیرا 
 درصتد    2/22  درصد    8/48سطح اعوی داری ایر د  ارغیر ب  ترتیب  

   اعوتادار درصد اس  ی ااا ارغیر رتب  دغلی  سابرا رابط   5بزرگرر از  
 یبا ارغیر  ابسر  دارد اثب 

 آزمون فرضیه  : نتایج2جدول 
 عامل تورم واریانس  سطح معنی داری  Tآماره  ضرایب شرح

 ----- 000/0 079/13 85/53 اقدار ثاب  

 003/1 000/0 532/4 238/0 عدال  سازااتی  

 057/1 438/0 -777/0 -627/1 جوسی  

 040/1 222/0 -223/1 -699/2 اح  ادرغال 

 017/1 002/0 053/3 246/2 رتب  دغلی 

 F =000/0سطح اعوی داری ئاارا                                  F=226/8  ئاارا 
    2R = 2/ 103ئاارا د ربیر  اتسر =                             %8/10تعدی  ددا 

 
دمارا   جد ل  طبق  تورم  اریاتس  ارغیرها    2عاا   از  هریک  برای 

بادد   ای  یک  عدد  ب   ایان  تزدیک  ک   دهد  ای  تشان  اوضوو  ایر    
 .  جود تداردددید  سرگی بارغیرهای اسرق    کوررل خود هم

 

 حث ب

سازااتی رابطت    عدال یاار  های  اص  از ایر پژ هش تشان ای دهد  
بت   یری تخلفات در  را   سابرسی داردگی اثب    اعوی داری با ااشا

سازااتی ایان  سابرسان در سطح اوسستات  عدال عبارت دیگر هرچ   
در ئن صورت ااشتاگری اخالقتی تخلفتات تیتز    سابرسی اازایش یابد 

بر اساا دواهد تحقیق  اضر  ای توان گف  ک  طترز   یابدیبهبود ای  
تقتش  ل  ایان ئن ها  برخورد با کارکوان در سازاان ها   بر قراری عدا

با رهتا  تگترش هتا   رارتار   ودی ایر ااتر    اهمی در سازاان ایفا ای ک
ب  بیان دیگر  تحقیتق ی دهدای قرار خود کارکوان را تح  تاثیر  اخالقی  

عتال ا    کارکوان سازاانرارار اخالقی     اضر بر ایر تکر  تاکید دارد ک 
از   درک کارکوتان اد  بردعواا  اردی ب  عواا  سازااتی از جمل    بر

   تیز بسرگی داردیب   یژا عدال  سازااتی  یسازااتارهوز 

طبق ایتر ی عدال  سازااتی اطابق  داردبا تظری   های ایر اقال     یاار   
تاثیر سازااتی بر رارار کارکوان سازاان ای توان گف  ک  عدال   تظری   

گتر کارکوتان ا  ای دودی  اثب  دارد   اوجب بهبود عملکرد دغلی ئن ها

ا ساا کوود ک  در سازاان عدال  برقرار اس    ئن ها اتگیزا خواهوتد 
هتم چوتیر ترتایج تحقیتق (ی  2)را رعای  کوود  داد  تا اخالح  را  ای

در ستطوح   ک  تشان دادتد  یپژ هشگرات   اضر را ای توان با یاار  های
سان ش ای یابد  اشاب    یکاازای عدال  سازااتی  ااشای تخلفاتباالی  
  (ی5(   )4داتس )

یجاد اضتای کتاری قابت  اعرمتاد   اایر پژ هش تایید ای تماید ک  با  
  رات عدال  سازااتی در    ای توانبرخورد با کارکوان  رعای  اتصاف در  

ایر اار اوجب تشویق  سابرستان بت  رعایت   دی سابرسی بهبود بخشی
ستابرا اتی اخالح   ئییر رارار  را  ای ااتود اسرقالل   بی طرای  

گرددی بوابرایر ادراک  سابرسان داغ  در  رات   سابرستی از عتدال  
در اوسسات  سابرسی ای تواتد بتر ایتزان گتزارش یتا عتدم سازااتی  

بتا توجت  بت  ایتر کت   گزارش تخلفات تاثیر بتا اهمیرتی دادتر  بادتدی
 سابرسان تقتش بتا اهمیرتی در اطمیوتان بخشتی تستب  بت  صتح  

پیشوهاد لذا اسرفادا کوودگان ئن اطالعات دارتد   اطالعات  سابداری ب  
سیاست  گتذاری هتای     را   سابرستی  ای دود تا قاتون گذاران در  

در زایو  اولف  های ارهوز سازااتی ااتود عدال  ستازااتی را اواسبی  
عای  بدیر  سیل  ای توان رتا    دتدر ایان اوسسات  سابرسی اراهم ئ ر

ب  اوجب ئن داد    بهبود   گسررش  را   را   سابرسی  اخالح در سطح  
 یکود  سابرسی تیز ارتقاء پیدا  کیفی 
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 ستابرا   احت  ترایج ایر پژ هش هم چویر تشان ای دهد جوسی  
ایر اار بیاتگر   ادرغال  سابرا تاثیر اعوی دار بر گزارش تخلفات تداردی

ئن اس  ک  اوضوو گزارش تخلفات در ایان اردان   زتان   هم چویر 
رسان داغ  در بخش د لری   خصوصی یکستان   علتی الستوی   ساب

کت  هرچت  رتبت  دتغلی اس  ی از دیگر یاار  های ایر اقال  ئن است   
 سابرا اازایش ای یابد   تمای   سابرا ب  ااشای تخلفتات بیشترر 
ای دود ی ب  بیان دیگر    سابرسان در رتب  های دغلی باالتر   تمایت  

ی از ایتتر ر    ر ااشتتای تخلفتتات دارتتتدایتت  اختتالح دبیشتترری بتت  رع
 سابرسان با سابق  کار بیشرر   با تجرب  تر ای تواتود  سابرستان کتم 
تجرب  را ب  ااشای تخلفات تشویق تمایود   تجارب خود را در اخریار ئن 

تجاییک   سابرسان با تجرب  تر از ئ  چونگف   ای توان    لذا  یها قرار دهود
ی برارا  تی دارتد   ئن ها اقدااات بیشرری  درک بیشرری از عدال  سازاا

پژ هش  اضر دواهدی دربارا ارتبتاط   یتخلفات اتجام ای دهود  گزارش
ایان یکی از اولف  های ارهوز سازااتی یعوی عدال  سازااتی بر رارار 

را اراهم اتی ئ ردی دتواخ  ایتر   ااشای تخلفاتاخالقی  سابرسان در  
سسات  سابرسی چگوت  اس    سطح عدال  سازااتی در اواوضوو ک   

در تا چ  اتدازا تمای  ب  گزارش   ااشای تخلف  ایر ک  عدال  سازااتی
ااری اهم در  را   سابرسی ب  دتمار  سابرسان را بهبود ای بخشد   

بت  ااشتای تخلفتات همکتاران ختود در  سابرسان    اقدامای ر دی زیرا  
 ای تواتتد االی  اجرای  ظایف اعرباردهی   اطمیوان بخشی ب  اطالعات

کیفیت   سابرستی در تریج  بهبتود    سابرا  اسرقالل  اوجب تقوی   
در پایان  تعمیم ترایج تحقیق  اضر ب  جااع  ئااری دیگر را اتی   گرددی

برای پژ هش های   دمردیتوان از احد دی  های اصلی ایر تحقیق بر  
سازااتی تاثیر اعرماد سازااتی   یا جااع  پذیری ئتی پیشوهاد ای دود تا 

هتم بر ااشاگری تخلفات در  را   سابداری اورد بررسی قترار گیتردی  
ای توان ارتباط ایان بویان های اخالقی   ااشاگری تخلفتات را    چویر

  ی در پژ هش های ئتی اطالع    بررسی تمود
 
 

 گیرينتیجه
ترایج ایر پژ هش تشان ای دهد عتدال  ستازااتی بت  عوتوان یکتی از 

ی تواتتد باعتث تتر یج ااشتاء  گتزارش اتعای  اخالح  اکاتیزم های ر
تخلفات توسط  سابرسان گرددیاز ایر ر    ای توان گفت  کت  اخالقی  

 یژگی های سازااتی تظیر عدال  سازااتی عاالی براتگیزاتودا در رعای  
ی ارتقتای کیفیت  اخالح  را  ای از جمل  گزارش تخلفتات در راسترا

ال  تشان ای دهد ک  عدال  سازااتی دواهد ایر اق سابرسی ای باددی 
ارغیر با اهمی    تتاثیر    یکی از  یژگی های ارهوز سازااتی  ب  عووان

گذاری بر قضا ت   تصمیم گیری  سابرسان در ااشاء   گزارش اتوارد 
تقلب   تخلفات اس  ی ایر ارغیر ای تواتتد ارایوتد قضتا ت   تصتمیم 

ا سترع    بهبتود وارد تخلتف رگیری  سابرا در کشف   گتزارش ات
ستازااتی در ستطح   در  اقع در اوسسات  سابرسی کت  اعرمتاد  بخشدی

ای توان اضای بتاز    سابرستان استئول   تعهتد   اواسبی  اکم اس  
سازااتی   کارگر هی   رضای  دغلی باال   اشارک  در تصمیم گیری را 

تمودی ایر عواا  ب  توب  خود باعث بهبود اختالح  رات  ای در اشاهدا  
ی استترقالل  ستتابرا   کیفیتت   راتت   سابرستتی   در تریجتت  ارتقتتا

ب  تظر تویستودگان اقالت    ترتایج ایتر پتژ هش  ی خواهد ددی سابرس
اطالعات سوداودی را در خصوج عواات  ستازااتی اتوثر بتر ااشتای 
تخلفات در  را   سابرسی در اخریار اخاطبان ئن قرار اتی دهتدی ایتر 

زی بترای تتد یر اصتول اخالقتی  رات  ترایج ای تواتد در برتاات  ریت
استرقرار ارهوتز ستازااتی اواستب در  سابرسی   سیاس  گذاری در  

قرار قاتون گذاران در  وزا  سابرسی  اورد اسرفادا  اوسسات  سابرسی  
گیردی هم چویر دواهد ایر پژ هش  اوجب گسررش   توستع  ابا تث 

 رات  اربوط تاثیر ارهوز ستازااتی در قضتا ت   تصتمیم گیتری در  
  سابرسی ای گرددی 

 

 هاي اخالقیمالحظه
عات اخالقی چون   سرق  ادبی   رضای  ئگاهات    اترشار چودگات  اوضو

عال ا بتر تویسودگان اقال  قرار گرار  اتدی    ییییییدر ایر اقال  اورد توج 
ااات  داری در تگتارش اقالت    در هوگتام توزیتع رعای  اص  اخالقی  
  ااراد اطمیوان دادا دد ک  تظرات ئن ها احرااتت  پرسش تاا  ها تیز ب

 ها ب  صورت کلی بررسی خواهود ددیخواهود ااتد   ترایج تو
 

 سپاسگزاري
کارکوان   ادیران    ز مات  از  داتود  ای  خود  اجب  بر  پژ هشگران 
جااع    عضو  خصوصی  سابرسی  اوسسات  سازاان  سابرسی   

ئن   همکاری  دلی   ب   رسمی  ها  در  ها   سابداران  تاا   پرسش  تکمی  
 رتدیکمال تقدیر   تشکر را ب  عم  ئ 

 

 ه نام واژه 
                                                                                         Ethical Principle .1 اصول اخالقی  

 Governance .2 اکاتیزم تظارتی 

 Financial Scandals .3 رسوایی های االی 

  Whistle-Blowing .4 گری تخلفات  ااشا

 Organizational Culture .5 ارهوز سازااتی  

 Organizational Justice .6 عدال  سازااتی  

 Citizenship Behavior .7 رارار دهر تدی

 Organizational wrongdoing .8 تخلفات سازااتی  

 Organizational Trust .9 اعرماد سازااتی 

 Loyalty .10  ظیف  دواسی 

                                                                                               Work Ethics .11  اخالح کاری

    Ethical Judgment .12 قضا ت اخالقی  

 Self-Interest  .13 اوااع دخصی  

 Moral Dilemmas .14 توگواهای اخالقی  

 Ethical Climate .15 جو اخالقی  
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