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سرآغاز

ي هـا ترین حرفـه ترین و منضبطحرفه حسابرسی یکی از متشکل
دهـد از  مـی دنیاست. به دلیل نوع و ماهیـت خـدماتی کـه ارائـه    

اعتماد و اعتبار خاصی نیز برخوردار اسـت. تـداوم ایـن اعتبـار و     
اعتماد و تقویت آن نیزبه پایبندي فکري و عملی اعضاي حرفـه  

هـاي  در سال). اما 1بستگی دارد(به ضوابط رفتاري و اخالقی آن
داري و اصـول  امانـت ،ايرفتـار حرفـه  ، رعایت نکردن آییناخیر

. در تجزیـه و  اخالقی به چندین رسوایی مالی منجر شـده اسـت  
بنیـادین هـاي از فرضاستفادهبااي، عدههارسواییاینتحلیل

بیـان 1به اخـالق توجهبیوطلبفرصترابشرذاتاقتصادي،
دلیل رااجتماعدرهاي اخالقیدیگر، افول ارزشاند. برخیکرده

).2دانند(میاخالقیزیر پاگذاشتن معیارهاي
انـد بـه شناسـایی عـوملی     در این راستا پژوهشگران سعی نموده

بپردازند که در پیشگیري از به وجود آمدن چنین فجایعی، نقـش  
تـرین  از مهـم عنوان یکی به2باز دارنده داشته باشند. هشداردهی

ي هـا وجود آمدن رسواییي نظارتی در پیشگیري از بههامکانیزم
ي حسـابداري، مطـرح شـده    هااز جمله شرکتهامالی در شرکت

ي غیرقانونی، غیراخالقی ها). هشدار دهی، افشاي فعالیت3است(

________________________________________________________________________________________
dr.banimahdنشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول: *  @ gmail.com

(مقالۀ پژوهشی)

ةانگیزشی و هشداردهی اخالقی حسابرسان دربارهاي ارزش
خطاکاري

1یاییؤ، دکتر رمضانعلی ر2زاده، دکتر محمدرضا رئیس1مهد، دکتر بهمن بنی1ابراهیم بیگی هرچگانی

تهرانتحقیقاتوعلوماسالمی واحدآزاددانشگاهاقتصاد،مدیریت ودانشکدهحسابداري،گروه. 1
اسالمی واحدچالوسآزاددانشگاهحسابداري،مدیریت ودانشکدهحسابداري،گروه. 2

) 9/12/95، تاریخ پذیرش:5/10/95(تاریخ دریافت: 

دهیچک
هاي سازمانی را تواند به عنوان یک رفتار اخالقی داوطلبانه، خطاکاريباشد. هشداردهی میمیر بر رفتار آنهانظام ارزشی افراد، عاملی اثرگذازمینه: 

هاي انگیزشی بر هشداردهی حسابرسان است.کاهش دهد. از این رو هدف این پژوهش مطالعه تأثیر ارزش
اضر حسابرسان شاغل در بخش خصوصـی و دولتـی در سـال    باشد. جامعه آماري پژوهش حمیهمبستگی-روش پژوهش حاضر توصیفیروش:
گیري تصادفی انتخاب شدند. ابزار مـورد اسـتفاده در پـژوهش پرسشـنامه     به عنوان نمونه نهایی و با روش نمونهها نفر از آن385باشد، که می1394

عادالت ساختاري به کمک نرم افزار لیزرل، استفاده شده است.از مدل مها و آزمون فرضیهها باشد. به منظور تجزیه تحلیل آماري دادهمیاستاندارد
انگیزشی تأمین کننده منافع شخصی، براي حسابرسان در اولویت باشـد، گـرایش کمتـري بـه     هاي دهد، هرچقدر ارزشمینشانها یافتهها: یافته

سازمانی و مسئولیت فردي خود در زمینـه افشـاي ایـن    اي ههشداردهی خواهند داشت و شدت این تأثیر به واسطه برداشتی که از عواقب خطاکاري
انگیزشی تأمین کننده منافع عمـوم، بـراي حسابرسـان ایرانـی در اولویـت باشـد، نتـایج        هاي یابد. اما وقتی که ارزشمیدارند؛ افزایشها خطاکاري

برعکس است.
مترتب بـا افشـاي خطاکـاري، مهـم تـرین مکـانیزم اثرگـذار بـر         اي هاین پژوهش، برداشت حسابرسان از هزینههاي براساس یافتهگیري: نتیجه

شود تا حسابرسان با هر نظام ارزشی به دلیل خساراتی که در نتیجه افشاي خطاکاري متوجه آن هاست، میهشداردهی آنان است. این موضوع باعث
تمایل کمتري به هشداردهی داشته باشند. 

سازمانیخطاکاري، انگیزشیهاي ش، ارزاخالق، هشدار دهیکلید واژگان: 
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ارزش هاي انگیزشی و هشداردهی اخالقی حسابرسان دربارة خطاکاريو همکاران:دکتر بهمن بنی مهد 

2

)، 3و غیرمشروع صورت پذیرفتـه در سـازمان(خطاکاري سـازمانی   
یی هـا ازمان به افـراد یـا سـازمان   توسط اعضاي فعلی یا سابق س

). 4قـرار دهنـد(  تأثیریی را تحت هااست که قادرند چنین فعالیت
اسـت کـه   اي هشداردهی در حوزه حسابرسـی، عمـل داوطلبانـه   

ــه  بر ــی ک ــان حسابرســی رفتارهــاي غیراخالق اســاس آن کارکن
نظر از استانداردها و اند را صرفکارکنان سازمان مرتکب آن شده

نونی موجود، به هر نهادي(داخلی یا خارجی) که توانایی الزامات قا
).5دهند(مییی را دارند، گزارشهااصالح چنین خطاکاري

بایسـتی کـه   مـی دارد که حسابرسانمیالزاماي آئین رفتار حرفه
عیب و نقص به سـرانجام برسـانند و هـر    کار خود را کامل و بی

مشـکوك هسـتند را   خطاکاري که به واقع اتفاق افتاده یا بـه آن 
ي مالی کـه بـه تـازگی بـه وقـوع      هاگزارش نمایند؛ ولی رسوایی

ــین  ــار آئ ــته، اعتب ــهپیوس ــه حرف ــین اي نام ــگیري از چن در پیش
یی در جهت حمایت از منافع عموم را زیر سـؤال بـرده   هارسوایی

در حفظ منافع عموم اي ). شکست آشکار آئین رفتار حرفه6است(
د کارکنان حسابرسی در گزارش خطاکاري اکراه زیاشاید به دلیل

یا رفتار سؤال برانگیز همکاران خود است. بخشی از آن نیز شاید 
کنونی است. در اینکه هـیچ  اي به دلیل کوتاهی آئین رفتار حرفه

نمی توانـد بـراي هـر مـوردي دسـتورالعملی      اي آئین رفتار حرفه
آئین رفتار صادر نماید، بحثی نیست. بنابراین بایستی به فراسوي 

نظاره کرده و معیارهاي دیگري نظیر هشدار دهی را بـه  اي حرفه
ي مـالی  هـا عنوان یک عمل داوطلبانه براي ممانعت از رسـوایی 

).5آتی و حفظ منافع عموم مورد توجه قرار داد(
اهمیـت هشــداردهی زمـانی آشــکارمی شـود کــه بـین مــدیران     

نی وجـود  صاحبکار و سرپرست و شرکاي حسابرسی سازش و تبا
داشته باشد. همانند مورد شرکت انرون که کارکنـان حسابرسـی   
علی رغـم اینکـه در خصـوص فعالیـت تجـاري و امـور مـالی و        
تعهــدات صــاحبکار اطالعــاتی داشــتند، اقــدام بــه هشــداردهی  

، کارکنــان هـا ). عـالوه بــراین ممکـن اسـت شــرکت   7ننمودنـد( 
قـرار دهنـد و  که دارند تحت فشار حسابرسی را نظر بودجه زمانی

ي حسابرسی غیرقانونی یـا مکتـوب   هارا وادار به اتخاذ رویهآنها 
). 8ي حسابرسی نماینـد( هاکردن مطالب خالف واقع در کار برگ

سسات حسابرسی تمایل روز افزونـی  ؤدهد که ممیشواهد نشان

به سرپیچی از قوانین و مقررات داشته و از صاحبکاران در انتشار 
). چنـین  9کننـد( مـی ي تخلـف حمایـت  ي مـالی حـاو  هاصورت

نماید که با هشـداردهی  میموضوعی کارکنان حسابرسی را ملزم
ي همکاران خود در راسـتاي حمایـت از   هادر خصوص خطاکاري

ــاي     ــدم افش ــد ع ــد. پیام ــت بگمارن ــوم هم ــافع عم ــه و من حرف
به عموم، آسیب پنهـانی اسـت کـه در کـل متوجـه      هاخطاکاري

طور که حسابرسی خواهد شد، همانسسات حسابرسی و حرفه ؤم
). بـا وجـود   5سسه آرتور اندرسون را به ورطه نـابودي کشـاند(  ؤم

که در خصوص منافع هشداردهی وجود دارد اي مصادیق گسترده
یی که قانون گـذار بـه عنـوان یـک نهـاد اجتمـاعی       هاو حمایت

دهد، میازکشف رفتارهاي غیراخالقی و غیرقانونی به آن نسبت
و افـراد نمـوده   هـا یی را نیز متوجه سـازمان هاهزینههشداردهی 

ي هـا شـامل تنـزل رتبـه و محرویـت    هـا ). این هزینـه 10است(
و خدشه دار هاي پنهان براي شرکتهااجتماعی براي افراد، زیان

ــرا  ــال  شــدن حســن شــهرت ب ــراي مث ي حسابرســان اســت. ب
ماهیت و میزان مقابله به مثـل یـا   گري عنوان داشت کهپژوهش

یی که از سوي مدیریت و همکـاران بـه فـرد هشـدار     هازاتمجا
تـرین عـاملی اسـت کـه     شـود، شـاید مهـم   مـی دهنده تحمیـل 

ــده را در خصــوص افشــاي    ــرد هشــدار دهن ــی ف تصــمیمات آت
).11دهد(میقرارتأثیري سازمانی، تحت هاخطاکاري

دهـد کـه   مـی ادبیات هشدار دهـی در حـوزه حسابرسـی نشـان    
عواملی قرار دارد که با شناسـایی هرچـه   تأثیرهشداردهی تحت 
توان شـناخت بهتـري از ابعـاد مـبهم ایـن      میبیشتر این عوامل

پدیده انسانی، کسب نمود. یکی از این عوامل شاید نظام باورهـا،  
و یا به عبارتی فرهنگ افراد است. هاارزش
شناسی اجتمـاعی روانسرمایۀبهترینشوارتزيهاارزشنظریۀ
ازايمجموعـه شناسـی، روشومفهومکردنراهمفباکهاست

نظریـۀ وي.)13و12کند(میترسیمراجهان شموليهاارزش
سـازة دهشـامل کـه نمـود ترسیمراانسانی بنیادييهاارزش
، 5گرایـی عـام از انـد عبـارت واسـت متمـایز ،4انگیزشـی ارزش

،10، خودفرمـانی 9امنیت، 8، سنت7)انطباقهماهنگی(،6خیرخواهی
هـا ). ایـن ارزش 14(14انگیزشو13طلبی، رفاه12، پیشرفت11قدرت

تشریح شده اند:1به صورت خالصه در جدول
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1396، 4دوازدهم، شمارهفصلنامه اخالق در علوم و فنّاوري، سال

3

شوارتزفردسطحايانگیزههايارزش: 1جدول 

اهــــــــداف انگیــــــــزشیانواع ارزش هــا
ـترام و پشــتیبانی از رفــاه تمــام مــردم و پشــتیبانی از طبیعــتعام گرایی درك، اح
اه مـردمخیر خواهی حفظ و ارتقـاي رـف

ه دیگـران و نقـض هنجارهــاي اجتمــاعی شــوند هماهنگی(انطباق) ا صـدمه زدن ـب مهار اعمال، امیال و انگیزه هایی که شـاید باعـث آشـفته کـردن ـی
د فــرهنگی یــا مــذهبیسنت  ه آداب و رسـوم و عقاـی احترام و تعهد ـب
ات اجتمــاع، روابــط و اشــخاصامنیت ایمنی، هماهنگی و ثـب

ـتقلخودفرمانی تفکـر و عمـل مس
ر مـردم یــا منــابعقدرت ا سـلطه ـب ـترل ـی ار، کن ارتقا جایگاه اجتماعی و اعتـب

الش طبــق هنجارهــاي اجتمــاعیپیشرفت کسب موفقیت شخصی از طـریق ـت
رضایت، لذت جســمانی و عالئــق روحــیرفاه طلبی

دگیانگیزش ا چـالش هـاي زـن هیجان، تازگی و روبرو شدن ـب

صاحب نظري، این فرض بنیادي را بنا نهاد که تمایزي مهم بین 
هـا وجـود دارد و ایـن    شاهداف انگیزشی مختلف در سـاختار ارز 

بـه دسـت   آنهـا  دستیابی بـه ۀ تمایز در منافعی است که در نتیج
ها به مثابه اهداف نگریسته شوند، وي اگر ارزشة آید. به عقیدمی

هـا را حفـظ   باید منافع فرد و یا برخی گروهآنها آنگاه دستیابی به
کننـد در مقابـل   هایی که منافع شخصی را حفظ مینماید. ارزش

منـافع گروهـی حفـظ    آنهـا  گیرند که با دستیابیهایی قرار میآن
هاي خود پـی بـرد   گردد. وي بر اساس بررسی ساختاري دادهمی

طلبـی، انگیـزش و   ارزشی قـدرت، پیشـرفت، رفـاه   ۀ که پنج گون
نماینـد. از طرفـی   خودفرمانی عمدتاً منافع فـردي را تـأمین مـی   
هماهنگی، سـنت  دیگر، اهداف انگیزشی عام گرایی، خیرخواهی،

هایی هستند که بیشتر منـافع گروهـی را تـأمین    و امنیت، ارزش
دهـد  می). از طرفی بررسی ادبیات هشداردهی نشان15کنند(می

که، هشدار دهی به عنوان مکانیزمی که منافع عموم را افـزایش 
دهد، به ویژه در حرفه حسابرسی مد نظـر قـرار گرفتـه شـده     می

یز در راستاي تامین منـافع عمـوم گـام    است. چرا که این حرفه ن
ي هـا توان انتظـار داشـت کـه ارزش   می). بنابراین16برمی دارد(

انگیزشی متمرکز بر جمع(عـام گرایـی، خیرخـواهی، همـاهنگی،     
تـأثیر سنت و امنیت) که به دنبال تأمین منافع عمـومی هسـتند   

ي انگیزشـی متمرکـز بـر    هامثبتی بر هشداردهی داشته و ارزش
دفرامانی، قدرت، پیشرفت، رفاه طلبی و انگیزش) کـه بـه   فرد(خو

منفـی بـر هشـداردهی    تـأثیر دنبال تأمین منافع شخصی هستند 
داشته باشند. 

عــالوه بــر ایــن در پــژوهش حاضــر ســعی گردیــده، مکــانیزمی 
ي انگیزشی، هشـداردهی  هاشناسایی شود که از طریق آن ارزش

گري مدل گزارش«به ردهد. براي این منظومیقرارتأثیررا تحت 
اتکا نموده و با وارد کـردن متغیرهـاي ایـن مـدل بـه      »اختیاري

ي میانجی، به بررسی فرایندي پرداختـه شـد کـه    هاعنوان متغیر
قــرارتــأثیري انگیزشــی، رفتــار هشــداردهی را تحــت هــاارزش

دهد. براساس این مدل، گزارشگري اعمال سـوال برانگیـز و   می
تحـت تـأثیر سـه عامـل اساسـی قـرار       )،هاغیرقانونی(خطاکاري

گیرد: می
ــال گــزارش دهــی  -1 ــردي در قب -2برداشــت از مســئولیت ف

برداشـت از  -3دهـی ي مربـوط بـه گـزارش   هابرداشت از هزینه
).17عواقب عمل سوال برانگیز (

برداشت از مسئولیت فردي در قبال گزارش دهی، به این موضوع 
از مسـئولیت و وظیفـه   شود که یک فرد چه تفسـیري  میمربوط

خود در قبال گزارش خطاکاري دارد؟ افرادي که در سطح باالیی 
از مسئولیت فردي هسـتند، تمایـل بیشـتري بـه گـزارش گـري       

دارند. به عبارتی برداشت از مسئولیت فردي در قبال هاخطاکاري
دهــی، رابطــه مثبتــی بــا هشــداردهی دارد. برداشــت از گــزارش

رش دهـی، برداشـتی اسـت کـه از     ي مربـوط بـه گـزا   هـا هزینه
ي مـرتبط بـا گـزارش گـري وجـود دارد. نتـایج نشـان       هاآسیب

دهند که مقابله به مثل یا تهدید به مقابلـه بـه مثـل، مـانع از     می
هـا  گیري افـراد در خصـوص گـزارش کـردن خطاکـاري     تصمیم

ي مربـوط بـه   هـا ). بنابراین برداشـت از هزینـه  20-18شود(می
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4

). برداشـت از  17دهی رابطـه منفـی دارد(  گزارش دهی، با هشدار
عواقب عمل سوال برانگیز، به ارزیـابی فـرد از میـزان اهمیـت و     

گردد. این ارزیابی به مشخصـات  میجدیت(عواقب) خطاکاري بر
افتد نظیر، بزرگی میو شرایطی که خطاکاري درآن شرایط اتفاق

آسیب پنهانی ناشی از خطاکـاري و یـا میـزان تکـرار خطاکـاري      
). بنابراین انتظـارمی رود هرچـه ارزیـابی فـرد از     17رتبط است(م

میزان اهمیت و جدیت(عواقب) خطاکاري بیشتر باشد، تمایل وي 
مدل مفهومی پژوهش 1به هشداردهی بیشتر شود. نگاره شماره 

دهد.میرا نشان
دهدکـه تـاکنون   مـی بررسی ادبیات موضـوعی پـژوهش نشـان   

تلف برهشداردهی حسابرسان مورد درخارج از ایران اثر عوامل مخ
ي انگیزشـی  هـا بررسی قرار گرفته است اما هیچ کدام اثـر ارزش 

برهشدار دهی حسابرسان را مورد بررسی قرار نداده اند. در ایران 
یی کـه در زمینـه فرهنـگ در حـوزه     هـا نیز علی رغـم پـژوهش  

حسابداري صورت پذیرفته، پژوهشی در خصوص هشـداردهی در  
ي انگیزشـی صـورت   هـا و ارتبـاط آن بـا ارزش  حوزه حسابرسی 

نپذیرفته است. بنابراین ضرورت واهمیت پـژوهش بـا توجـه بـه     

پـژوهش ایـن هدفرواینموارد پیش گفته مشخص است. از
ي انگیزشی بر هشداردهی حسابرسان است. هاارزشتأثیرآزمون

باشد میاز طرفی پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال نیز
بـر هشـدار دهـی حسابرسـان از     ي انگیزشـی هاارزشأثیرتکه، 

ي انگیزشـی،  هاپذیرد؟ آیا ارزشمیطریق چه مکانیزمی صورت
قـرار  تـأثیر مستقیم هشداردهی حسابرسـان را تحـت   اي به گونه

بـر  تـأثیر غیـر مسـتقیم و از طریـق    اي خواهد داد یـا بـه گونـه   
ح متغیرهاي میانجی که در مـدل گـزارش گـري اختیـاري مطـر     

شده، یعنی (برداشت از مسئولیت فردي در قبال گـزارش دهـی،   
ي مربـوط بـه گـزارش دهـی و برداشـت از      هـا برداشت از هزینه

عواقب عمل سوال برانگیز)، هشـدار دهـی حسابرسـان را تحـت     
انجام چنین پژوهشی منجر به آشـکار شـدن   دهد؟میقرارتأثیر

تیجـه مبـانی   جنبه مبهم دیگري از پدیده هشداردهی شده و در ن
نظري مرتبط با آن را در زمینه حسابرسـی بسـط خواهـد داد، از    

تواند مورد استفاده جامعه حسابداران میطرفی نتایج این پژوهش
رسمی ایران و سـازمان بـورس اوراق بهـادار ایـران بـه عنـوان       

نهادهاي نظارتی قرار بگیرد. 

: مدل مفهومی پژوهش1گارهن

روش

باشـد. حسابرسـان   میتوصیفی از نوع همبستگیپژوهش حاضر، 
راپـژوهش ایـن هـدف شاغل در دولتی و خصوصـی، جمعیـت  

یـابی معـادالت   ز آنجا که روش شناسی مـدل دهند. امیتشکیل
ي رگرسـیون چنـد   هـا ساختاري، تا حدود زیادي با برخی از جنبه

درتوان از اصول تعیـین حجـم نمونـه    میمتغیري شباهت دارد،
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5

مـدل  درنمونـه حجمتعیینبرايمتغیريچندرسیونرگتحلیل
تعیین حجـم  نمود. براین اساس استفادهساختاريمعادالتیابی

ــد بــین مــینمونــه مشــاهده بــه ازاي هــر متغیــر 15تــا 5توان
).22(تعیین شود،گیري شدهاندازه

ي پرسشنامه مـورد  هابنابراین با توجه به اینکه تعداد گویه (سوال)
) 5*52(260مورد بود، حداقل بـه  52پژوهش حاضر استفاده در

عدد پرسش نامه بـین  450نمونه نیاز بوده که بدین منظور تعداد 
حسابرسان جامعه آماري به صورت تصادفی توزیع گردیـد کـه از   

مـورد آن قابـل اسـتفاده بـود.     385پرسش نامـه برگشـتی   403
ه دهـد کـ  مـی ي جمعیت شناختی اعضاي نمونه نشانهامشخصه

نفــر 95درصــد) و 3/75نفــر از مشــارکت کننــدگان، مــرد(290
9/23نفـر( 92درصد)، زن بوده انـد. از نظـر مرتبـه شـغلی     7/24(

126درصـد) حسـابرس ارشـد،    9/24نفـر( 96درصد) حسـابرس،  
درصد) مدیر بـوده انـد.   4/18نفر(71درصد) سرپرست و 7/32نفر(
رصد) در د9/63نفر(246درصد) در بخش دولتی و 1/36نفر(139

بخش خصوصی، مشغول به فعالیت بوده اند. 
در پژوهش حاضر از پرسش نامه بـه عنـوان ابـزار کـار اسـتفاده      
گردید. براي اندازه گیري متغیر وابسته(هشداردهی) و متغیرهـاي  
میانجی(برداشــت از مســئولیت فــردي در قبــال گــزارش دهــی، 

ز ي مربـوط بـر گـزارش دهـی و برداشـت ا     هـا برداشت از هزینه
عواقب عمل سـوال برانگیـز) از پرسـش نامـه اسـتاندارد برخـی       

). ایـن پرسـش نامـه سـه     23صاحب نظران استفاده شده اسـت( 
کشد و در هر میموقعیت فرضی در زمینه حسابرسی را به تصویر

دهد که نسـبت بـه   میسناریو پرسش شونده را در وضعیتی قرار
د. هم چنـین  هشدار دهی عملی سوال برانگیز تصمیم گیري نمای

شود به عاملی که بـر انگیـزه هشـداردهی وي    میاز وي خواسته
بر اسـاس طیـف لیکـرت هفـت     هاموثر است اشاره نماید. پاسخ

براي کم ترین انگیزه هشـداردهی  1باشد که امتیاز میاي گزینه
اشـد. بـراي   بمـی براي بـاالترین انگیـزه هشـداردهی   7و امتیاز 

گرایــی، عامي انگیزشــی(هــازشگیــري متغیــر مســتقل ارانــدازه
، قـدرت، پیشـرفت،   امنیت، سنت، )انطباقهماهنگی(، خیرخواهی

) از پرسشــنامه مصــور  طلبــی، انگیــزش و خودفرمــانی  رفــاه
). ایـن پرسـش نامـه    15) استفاده شـده اسـت(  PVQ(15هاارزش

و اهداف فرضی افراد هاسوال است که امیال، خواسته40شامل 
تصویر شفاهی، معیـاري را فـراهم  40کشد. اینمیرا به تصویر

هاي انگیزشیارزشتوان براي اندازه گیري میآورد که از آنمی
اي براسـاس طیـف لیکـرت شـش گزینـه     هـا بهره یافت. پاسـخ 

بـراي  6براي کـم تـرین شـباهت و امتیـاز     1باشد که امتیاز می
باشد. میباالترین شباهت

افـزار  با استفاده از نرمآوري شده ي جمعهادر پژوهش حاضر داده
لیزرل براساس رویکرد حداکثر راست نمایی مـورد تحلیـل قـرار    

گیري پایـایی ابـزار پـژوهش از معیـار آلفـاي      گرفت. براي اندازه
چنـین  ) اسـتفاده شـده اسـت. هـم    CRکرونباخ و پایایی ترکیبی(

گیـري  گیري روایی محتوا از روش دلفی و براي اندازهبراي اندازه
گــرا از روش تحلیــل عــاملی تأئیــدي بــا اســتفاده از  روایــی هم

) و AVEمعیارهاي بارعاملی و میانگین واریانس استخراج شـده( 
براي اندازه گیري روایی تشخیصی نیز از معیـار فورنـل و الرکـر    

ي پژوهش نیز از روش هااستفاده شده است. براي آزمون فرضیه
) بهره گرفته شده است.SEMمدل معادالت ساختاري(

هایافته
ارائـه گردیـده اسـت.    2نتایج پایایی سواالت در جـدول شـماره   

شود مقـادیر آلفـاي کرونبـاخ و پایـایی     میطورکه مشاهدههمان
7/0ي مـدل مفهـومی پـژوهش بیشـتر از     هـا ترکیبی تمام سازه

باشد و این نشان از پایایی ابزار پژوهش دارد.می
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ومی پژوهشي مدل مفههانتایج پایایی سازه:2جدول 
تعداد 
گویه

آلفاي 
کرونباخ

پایایی 
ترکیبی

30.7610.7626
30.9310.9305
30.9570.9556
30.9310.9252

60.9300.9329عام گرایی
40.9320.9353خیرخواهی
40.9300.9350همــاهنگی

40.9430.9454سنت
50.9180.9250امنیت

40.9490.9482خودفرمـانی
30.9460.9487قدرت

40.8970.9139پیشرفت
30.9480.9459رفاه طلـبی

30.9490.9536انگیزش

سازه

شی
نگیز

هاي ا
زش 

ار

هشــداردهی
برداشت از عواقب عمل سـوال برانگــیز

برداشت از هزینه هاي مربوط بر گــزارش دهــی
برداشت از مسئولیت فردي در قبـال گـزارش دهــی

واسـتادان ازتـن 14نظـرات ازمحتـوا رواییازاطمینانبراي
گرفتهبهرهدلفیبه روشحسابداري و حسابرسیحوزهخبرگان

ي مـدل مفهـومی   هاهمگراي سازهشد. براي اندازه گیري روایی
) استفاده گردیـد.  CFAتأییدي(عاملیتحلیلپژوهش، از روش

ي یک سازه، تا چه هات که شاخصروایی همگرا بیان گر آن اس
عـاملی تحلیلروشحد در تبیین واریانس مشترك سهم دارند.

رواییگیرياندازهي معتبر علمی برايهاتأییدي، یکی از روش
ازايمجموعـه بینروابطوعاملیباربرآوردبهکهسازه است

همبسـتگی معـرف بـار عـاملی  پـردازد. میعواملوهاشاخص
همبسـتگی گونـه هـر مانندواستمربوطهعاملباهاشاخص

). براي انـدازه گیـري روایـی تشخیصـی     22شود(میدیگر تفسیر
ي مدل مفهومی پـژوهش نیـز از معیـار فورنـل و الرکـر      هاسازه

استفاده شـد براسـاس ایـن معیـار میـانگین واریـانس اسـتخراج        
) با توان دوم ضریب همبسـتگی متغیرهـاي پنهـان    AVEشده(

گردد. یممقایسه
بعـد مجـزا  10ي انگیزشی که شامل هاکه سازه ارزشاز آنجایی

باشد، در بدو امر تحلیل عـاملی مرتبـه اول و تحلیـل عـاملی     می

مرتبه دوم براي این سازه مورد سنجش قرار گرفت و سـپس بـه   
ي مدل مفهومی پژوهش پرداخته هاگیري روایی سایر سازهاندازه

ي انگیزشـی در  هاه اول سازه ارزششد. نتایج تحلیل عاملی مرتب
ارائه گردیده است.3جدول شماره 

براي سنجش روایی هم گرا در تحلیل عاملی تائیدي بایسـتی دو  
معیار بار عاملی و میانگین واریانس استخراج شده در نظر گرفتـه  

یی با بار عاملی هاباشد و گویه4/0شود. بار عاملی باید بزرگتر از 
). هـم چنـین تائیـد یـا رد     24ت حذف گردنـد( بایس4/0کمتر از 

-Tمعناداري بارهاي عاملی باید بـا توجـه بـه اعـداد معنـاداري (     

Value05/0ترتیب که در سـطح خطـاي   ) صورت بگیرد. بدین
یا کـوچکتر از  96/1آن بزرگتر از T-Valueبارعاملی که مقدار 

3است. همان طور که در جـدول شـماره   دارمعنیباشد، -96/1
بوده که 4/0ان داده شده است، همه بارهاي عاملی بزرگتر از نش

آنهـا  T-Valueهستند چرا که میزاندارمعنیاز نظر آماري نیز 
نمـی  هـا بوده و نیازي به حذف هیچ یک از گویه96/1بزرگتر از 

) نیـز بایـد   AVEباشد. میزان میانگین واریانس استخراج شـده( 
).25باشد(4/0بزرگتر از 
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1396، 4دوازدهم، شمارهفصلنامه اخالق در علوم و فنّاوري، سال

ي انگیزشیها: نتایج تحلیل عاملی مرتبه اول سازه ارزش3جدول 

گویهسازه
بار 

ـاملی  ع
اسـتاندارد

T آماره
خطاي 

گویهسازهاسـتاندارد
بار 

ـاملی  ع
اسـتاندارد

T آماره
خطاي 

اسـتاندارد

BNV10/8620/900/24UNV10/6915/260/52
BNV20/9122/700/17UNV20/8219/400/33
BNV30/9122/920/17UNV30/8922/130/27
BNV40/8520/390/28UNV40/9122/900/16
CNF10/8821/570/23UNV50/8921/970/16
CNF20/9223/470/15UNV60/7918/230/35
CNF30/8922/010/21SLF10/9022/820/19
CNF40/8219/500/27SLF20/9625/570/08
TRD10/9022/510/18SLF30/9223/590/15
TRD20/9323/790/14SLF40/8420/240/29
TRD30/922/340/19PWR10/9022/670/19
TRD40/8721/230/24PWR20/9926/570/02
SCR10/9022/680/19PWR30/8922/230/21
SCR20/9524/810/13ACV10/5911/590/65
SCR30/9525/120/07ACV20/9022/440/19
SCR40/8922/190/20ACV30/9926/680/02
SCR50/459/210/80ACV40/8922/020/21
STM10/9122/960/17HDN10/9123/510/17
STM20/9926/620/02HDN20/9725/950/06
STM30/9022/550/19HDN30/8922/350/21 طلبی

رفاه 

زش
انگی

مانی
ودفر

خ

نیت
ام

رایی
ام گ

ع

سنت
نگی

هماه
اهی

رخو
خی

رت
قد

رفت
پیش

براي محاسبه روایی تشخیصی بر اساس معیار فرونـل و الرکـر،   
) بیشـتر  AVEچنان چه میزان میانگین واریانس استخراج شده(

از توان دوم ارتباط میان دو متغیر پنهان باشد، روایی تشخیصـی  
ي متغیــر هــاازهوجــود دارد. مــاتریس تــوان دوم همبســتگی ســ

نشان داده شده است. در 4ي انگیزشی در جدول شماره هاارزش
و تـوان دوم همبسـتگی   AVEقطر اصلی این ماتریس میـزان  

در پایین قطر اصلی نشـان داده شـده اسـت. همـان     هابین سازه
ي هابراي همه سازهAVEطور که نشان داده شده است میزان 

بوده و هـم چنـین ایـن    4/0ي انگیزشی بیشتر ازهامتغیر ارزش
ي دیگر نیـز  هامیزان براي هر سازه از توان دوم ارتباط بین سازه

باشـــدمـــیبیشـــتر اســـت کـــه بیـــانگر روایـــی تشخیصـــی

.

AVEي انگیزشی و مقادیرهاي متغیر ارزشها: ماتریس توان دوم همبستگی بین سازه4جدول 
انگیزشرفاه طلـبیپیشرفتقدرتخودفرمـانیامنیتسنتهمــاهنگیخیرخواهیعام گراییشاخص

0/6975عام گـرایی
ـیرخواهی 0/18490/7796خ
0/23040/16000/7713هماهنگی

0/20250/21160/28090/8105سنت
0/11560/21160/21160/25000/7219امنیــت

0/12250/07840/07840/05290/06250/8209خودفرمــانی
0/06760/09000/04840/06760/10240/12960/8607قدرت

0/07290/09610/05760/06760/12960/10890/18490/7326پیشرفت
ـبی 0/10240/090/06760/05760/10890/09000/05760/13690/8537رفاه طل
ـیزش 0/09000/12960/09000/06760/08410/33640/15210/07290/08410/8727انگ

ملی مرتبه اول همان طور که پیش تر ذکر شد، پس از تحلیل عا
بعـد)،  10ي انگیزشی به دلیل داشتن ابعاد مجـزا ( هامتغیر ارزش

باید تحلیل عاملی مرتبه دوم نیز براي این متغیر صورت بپـذیرد.  
ي هـا نتایج مربـوط بـه تحلیـل عـاملی مرتبـه دوم سـازه ارزش      
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دهد میارائه شده است. نتایج نشان5انگیزشی در جدول شماره 
بوده که 4/0ي متغیر مزبور بیش تر از هاسازهکه بار عاملی همه 

هستند و این بدان معنی است که همه دارمعنیاز نظر آماري نیز 
ي انگیرشی به این سازه تعلق دارند. هاابعاد متغیر ارزش

ي انگیزشیهانتایج تحلیل عاملی مرتبه دوم سازه ارزش:5جدول 
خطاي بار عـاملیآماره Tابعاد

استاندارد
10/250/640/59عام گرایی
11/910/660/56خیرخواهی
12/710/690/52هماهنگی

13/380/710/5سنت
ت 12/510/670/55امنـی

12/330/680/54خودفرمـانی
10/430/580/66قدرت

8/020/560/69پیشرفت
8/720/490/76رفاه طلبی

12/400/680/54انگیزش

سازه

ارزش هاي 
انگیزشی

جمع
کز بر 

متمر
 فرد

ز بر
مرک

مت

ي انگیزشـی، بـه   هاپس از تحلیل عاملی مرتبه دوم متغیر ارزش
ي مدل مفهومی پژوهش به طور هم زمـان  هاتحلیل عاملی سازه

ارائـه شـده اسـت.    6پرداخته شد. نتایج مربوط در جدول شـماره  

نشـان داده شـده اسـت، همـه     6همان طور که در جدول شماره 
دارمعنـی بوده که از نظر آماري نیز 4/0بارهاي عاملی بزرگتر از 

96/1بزرگتر از قدر مطلـق  آنها T-Valueهستند چرا که میزان
باشد. می

ي مدل مفهومی پژوهشها: تحلیل عاملی سازه6جدول 

بار عـاملی گویه
خطاي استانداردآماره Tاستاندارد شــده

WBL10/6612/990/56
WBL20/7915/490/38
WBL30/7314/360/47
PSA10/8922/080/21
PSA20/9524/430/10
PSA30/8721/300/24
PPC10/9323/940/14
PPC20/9725/680/06
PPC30/9223/680/15
PPR10/8821/540/23
PPR20/9423/720/12
PPR30/8721/010/24
UNV0/6212/250/62
BNV0/6312/480/60
CNF0/6914/210/52
TRD0/6914/120/52
SCR0/6212/190/62
SLF0/6713/090/55
PWR0/6011/560/64
ACV0/5610/590/69
HDN0/468/500/79
STM0/6613/000/56

شی
گیز

ي ان
ش ها

متمرکز بر جمعارز

متمرکز بر فـرد

سازه

هشــداردهی

برداشت از عواقب عمـل سـوال 
برانگیز

ــر  برداشت از هزینه هاي مربوط ب
گزارش دهـی

برداشت از مسئولیت فـردي در قبــال 
گزارش دهـی

ي مـدل مفهـومی پـژوهش نیـز در     هـا ماتریس همبستگی سازه
نشان داده شده است. در قطر اصلی این ماتریس 7جدول شماره 

در پـایین قطـر   هاو توان دوم همبستگی بین سازهAVEمیزان 
صلی نشان داده شده است. همان طور که نشان داده شده است ا

ي انگیزشـی  هـا ي متغیـر ارزش هابراي همه سازهAVEمیزان 

بوده و هم چنین این میزان براي هر سازه از تـوان  4/0بیشتر از 
ي دیگر نیز بیشتر است که بیانگر روایـی  هادوم ارتباط بین سازه

تشخیصی باشد.
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AVEمقادیري مدل مفهومی پژوهش وهادوم همبستگی بین سازه: ماتریس توان7جدول 

هشــداردهیشاخص
برداشت از 

عواقب عمـل 
سوال برانگیز

برداشت از 
هزینه هاي 
مربوط بر 

برداشت از 
مسئولیت فـردي 
در قبال گـزارش 

ارزش هاي 
انگیزشی 

متمرکز بر جمع

ارزش هاي 
انگیزشی 

متمرکز بر فـرد
0/5303هشــداردهی

0/05760/8172برداشت از عواقب عمل سـوال برانگــیز
0/03240/06760/8841برداشت از هزینه هاي مربوط بر گــزارش دهــی

0/10240/06760/03240/805برداشت از مسئولیت فردي در قبـال گـزارش دهــی
ر جمـع 0/15210/12250/17640/19360/4706ارزش هاي انگیزشی متمرکز ـب
ر فــرد 0/14440/14440/10240/16810/46240/4657ارزش هاي انگیزشی متمرکز ـب

ــژوهش از روش مــدل معــادالت هــابــراي آزمــون فرضــیه ي پ
) اسـتفاده گردیـد کـه نتـایج حاصـل بـه طـور        SEMساختاري(

نشـان داده شـده اسـت. بـر اسـاس      8خالصه در جدول شـماره  
مرکز ي انگیرشی متهاي مندرج دراین جدول، متغیر ارزشهاداده

از نظر تأثیر) بر هشداردهی دارد اما این 19/0مثبتی(تأثیربر جمع، 
آن کمتـر از  T-Valueنیسـت چـرا کـه آمـاره     دارمعنیآماري 

)، هرچند بسیار به آن نزدیک است. اما متغیر 81/1باشد(می96/1
ــر فــرد،  هــاارزش ــأثیري انگیرشــی متمرکــز ب ) و -28/0منفی(ت
بر هشداردهی دارد. این نشان )T-Value=-77/2ي(دارمعنی

ي انگیزشـی تـأمین کننـده منـافع     هااز آن دارد که هر چه ارزش
شخصی، براي حسابرسان ایرانی در اولویت باشد تمایل کمتـري  

به هشداردهی دارند. 
ـ برداشت از عواقب عمل سـوال برانگ «متغیرهاي میانجی  و »زی

مثبت و ثیرتأ»یدهدر قبال گزارشيفردتیبرداشت از مسئول«
) بر هشـداردهی داشـته انـد،    16/0و 13/0ي( به ترتیب دارمعنی

برداشـت از  «این درحالی است که متغیـر میـانجی دیگـر یعنـی     
) و البتـه  -42/0منفـی( تأثیر»یدهگزارشهمربوط بيهانهیهز

دهـد کـه   مـی ي بر هشداردهی داشته است. این نشـان دارمعنی
ري درایـن خصـوص داشـته    هرچه حسابرسان ایرانی درك بیشت

ي سازمانی عواقب خطرناکی براي جامعـه  هاباشند که خطاکاري
یی مسئولیتی اسـت  هاداشته و هم چنین افشاي چنین خطاکاري

بـه  آنهـا  باشـد، در ایـن صـورت تمایـل    میکه به عهده هر فرد
هشداردهی بیشتر خواهد شد. از طرفی هر چقدر بیشتر احسـاس  

کنـد( بـراي   میرا متحمل هزینههاآنکنند که افشاي خطاکاري، 

بـه  آنهـا  )؛ در ایـن صـورت تمایـل   هامثال مقابله به مثل علیه آن
ــأثیرشــود. مــیهشــداردهی کــم ــر ت برداشــت از «بیشــتر متغی

) در مقایسـه بـا دو   -42/0(»یدهـ مربوط بر گـزارش يهانهیهز
ي مترتب بـا  هامتغیر دیگر نشان از آن دارد که برداشت از هزینه

دهی عــاملی مهمــی اســت کــه حسابرســان ایرانــی را از هشــدار
کند.میي سازمانی منعهاهشداردهی در خصوص خطاکاري

بـر همـه   »ي انگیزشی متمرکـز بـر جمـع   هاارزش«متغیر تأثیر
معنادار بـوده اسـت. بـه طـوري کـه      متغیرهاي میانجی مثبت و 

يهـا نهیبرداشت از هز«را بر روي متغیرتأثیرترتیب بیشترین به
تیبرداشـت از مسـئول  «) و متغیر38/0(»یمربوط بر گزارش ده

) و در نهایــت بــر متغیــر 31/0(»یدر قبــال گــزارش دهــيفـرد 
) داشته است. این 20/0(»زیبرداشت از عواقب عمل سوال برانگ«

ي انگیزشـی متمرکـز بـر    هاارزش«متغیر تأثیردرحالی است که 
منفی بر تأثیرین بر همه متغیرهاي میانجی منفی بوده که ا»فرد

ـ برداشت از عواقب عمـل سـوال برانگ  «متغیرهاي میانجی  و »زی
(بـه ترتیـب   »یدر قبال گزارش دهيفردتیبرداشت از مسئول«

برداشت «آن بر متغیرتأثیربوده ولی دارمعنی) -20/0و -25/0
ــهیاز هز ــوط بــيهــان ــی) -07/0(»یگــزارش دهــهمرب دارمعن

دهد کـه هـر   مینشانهایافته). اینT-Value=-81/0نیست(
ي انگیزشـی تـأمین کننـده منـافع عمـوم، بـراي       هاچقدر ارزش

از عواقــب آنهــا حسابرســان ایرانــی در اولویــت باشــد، برداشــت
ي سازمانی، مسئولیت فردي که در خصوص افشـاي  هاخطاکاري

ي کـه بـه   هـا به عهده دارند و هم چنین هزینـه هااین خطاکاري
واسطه چنین افشایی ممکن است متحمل شـوند بـاال رفتـه و از    
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ي انگیزشی تأمین کننده منافع شخصی، هاطرفی هر چقدر ارزش
از عواقـب  آنهـا  براي حسابرسان ایرانی در اولویت باشد، برداشت

ي سازمانی، مسئولیت فردي که در خصوص افشـاي  هاخطاکاري
یابد. میشبه عهده دارند کاههااین خطاکاري

»ي انگیزشی متمرکز بر جمـع هاارزش«غیر مستقیم متغیر تأثیر
است که دارمعنیاز طریق همه متغیرهاي میانجی بر هشداردهی 

برداشت از عواقب عمـل سـوال   «بر متغیرهاي میانجی تأثیراین 
»یدهـ شدر قبال گـزار يفردتیبرداشت از مسئول«و»زیبرانگ

) و بر متغیر میانجی 16/0×31/0و13/0×20/0مثبت ( به ترتیب 
،»یدهـــگـــزارشهمربـــوط بـــيهـــانـــهیبرداشـــت از هز«

تـأثیر ) بوده است. ایـن درحـالی اسـت کـه     -42/0×38/0منفی(
از »ي انگیزشـی متمرکـز بـر فـرد    هـا ارزش«مستقیم متغیـر  غیر

برداشــت از عواقــب عمــل ســوال «طریــق متغیرهــاي میــانجی 
در قبال يفردتیاز مسئولبرداشت«) و 13/0×-25/0(»زیبرانگ

دارمعنـی ) بر هشداردهی منفی و 16/0×-20/0(»یگزارش ده
ي انگیزشی متمرکز هاارزش«غیر مستقیم متغیر تأثیراست ولی 

ـ  يهـا نـه یبرداشـت از هز «بر متغیر میانجی »بر فرد همربـوط ب
دارمعنـی ) بـوده ولـی   -42/0×-07/0، مثبـت(  »یگزارش دهـ 

ي انگیزشـی  هـا دهد کـه هـر چقـدر ارزش   مینیست. این نشان
تأمین کننده منافع عموم، بـراي حسابرسـان ایرانـی در اولویـت     

ي سازمانی و مسئولیت هااز عواقب خطاکاريآنها باشد، برداشت
به عهده دارند باال هافردي که در خصوص افشاي این خطاکاري

ولـی  دهد میبه هشداردهی را افزایشآنها رفته و این امر تمایل
ي که به واسطه چنـین افشـایی ممکـن    هااز هزینهآنها برداشت

بـه  آنهـا  است متحمل شوند نیـز بـاال رفتـه و ایـن امـر تمایـل      
غیر مستقیم تأثیردهد. با توجه به اینکه میهشداردهی را کاهش

ي انگیزشی تأمین کننده منافع عموم بر هشداردهی بـه  هاارزش
ترتب بـا افشـاگري دارنـد در    ي مهاواسطه برداشتی که از هزینه

توان میغیرمستقیم از دو کانال دیگر بیشتر استتأثیرمقایسه با 
ي مترتب بـا افشـاگري   هاگفت برداشتی که حسابرسان از هزینه

دارد. مـی را از هشداردهی بازآنها دارند عامل اثرگذاري است که
ي انگیزشـی تـأمین کننـده منـافع     هـا از طرفی هر چقـدر ارزش 

از آنها براي حسابرسان ایرانی در اولویت باشد، برداشتشخصی 
ي ســازمانی و مســئولیت فــردي کــه در هــاعواقــب خطاکــاري

به عهده دارند پائین رفته و این هاخصوص افشاي این خطاکاري
دهد.میبه هشداردهی را کاهشآنها امر تمایل

هاي پژوهش: نتیاج آزمون فرضیه8جدول 

برطریقتاثیر از
ـر جمــع ـرکز ـب ــارز ش هاي انگیرشـی متم ــ ــ ـود0/191/81هشداردهیــ رد می ش
ـر جمــع ـرکز ـب ــارز ش هاي انگیرشـی متم ــ ــ ـیزــ ل ســوال برانـگ ب عـم ـوان رد کــرد0/202/21برداشـت از عواـق نمی ت
ـر جمــع ـرکز ـب ــارز ش هاي انگیرشـی متم ــ ــ ـزارش دهــیــ ـر ـگ ـربوط ب ـوان رد کــرد0/384/21برداشت از هزینه هاي م نمی ت
ـر جمــع ـرکز ـب ــارز ش هاي انگیرشـی متم ــ ــ یــ ـزارش دـه ال گ ـردي در قـب ـئولیت ف ـوان رد کــرد0/313/45برداشت از مس نمی ت
ـیز ل ســوال برانـگ ب عـم ــبرداشـت از عواـق ــ ــ ـوان رد کــرد0/132/14هشداردهیــ نمی ت

ـزارش دهــی ـر ـگ ـربوط ب ــبرداشت از هزینه هاي م ــ ــ ـوان رد کــرد6/39-0/42-هشداردهیــ نمی ت
ی ـزارش دـه ال گ ـردي در قـب ـئولیت ف ــبرداشت از مس ــ ــ ـوان رد کــرد0/162/56هشداردهیــ نمی ت

0/202/21
0/132/14
0/384/21
-0/42-6/39
0/313/45
0/162/14

ـرد ـر ف ـرکز ب ــارز ش هاي انگیرشـی متم ــ ــ ـوان رد کــرد2/77-0/28-هشداردهیــ نمی ت
ـرد ـر ف ـرکز ب ــارز ش هاي انگیرشـی متم ــ ــ ـیزــ ل ســوال برانـگ ب عـم ـوان رد کــرد2/71-0/25-برداشـت از عواـق نمی ت
ـرد ـر ف ـرکز ب ــارز ش هاي انگیرشـی متم ــ ــ ـزارش دهــیــ ـر ـگ ـربوط ب ـود0/81-0/07-برداشت از هزینه هاي م رد می ش
ـرد ـر ف ـرکز ب ــارز ش هاي انگیرشـی متم ــ ــ یــ ـزارش دـه ال گ ـردي در قـب ـئولیت ف ـوان رد کــرد2/23-0/20-برداشت از مس نمی ت

-0/25-2/71
0/132/14
-0/07-0/81
-0/42-6/39
ـوان رد کــرد0/20-2/23- نمی ت
ـوان رد کــرد0/162/14 نمی ت

ـوان رد کــرد نمی ت

ـوان رد کــرد نمی ت

ـود رد می ش

ضریب 
مسیر

T نتیجه آزمونآماره

ـوان رد کــرد نمی ت

ـوان رد کــرد نمی ت

ـر جمــع ـرکز ـب ارز ش هاي انگیرشـی متم

ـر جمــع ـرکز ـب ارز ش هاي انگیرشـی متم

ـر جمــع ـرکز ـب ارز ش هاي انگیرشـی متم

ـیز ل ســوال برانـگ ب عـم برداشـت از عواـق

ـرد ـر ف ـرکز ب یارز ش هاي انگیرشـی متم ـزارش دـه ال گ ـردي در قـب ـئولیت ف هشداردهیبرداشت از مس

ـرد ـر ف ـرکز ب ـیزارز ش هاي انگیرشـی متم ل ســوال برانـگ ب عـم هشداردهیبرداشـت از عواـق

ـرد ـر ف ـرکز ب ـزارش دهــیارز ش هاي انگیرشـی متم ـر ـگ ـربوط ب هشداردهیبرداشت از هزینه هاي م

ـزارش دهــی ـر ـگ ـربوط ب برداشت از هزینه هاي م

ی ـزارش دـه ال گ ـردي در قـب ـئولیت ف برداشت از مس

هشداردهی

فرضیه ها

هشداردهی

هشداردهی
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ازپـژوهش مفهـومی الگويبرازشسنجشيبرامقالهایندر
2شمارهنگارهاست.شدهاستفادهمعادالت ساختاريمدلروش
روابـط میـزان این نگاره،دردهد.مینشانراالگوآزموننتیجه
چنـین هـم اسـت. شـده دادهنشانمکنونمتغیرهايبینعلّی

از متغیرهـاي یـک هر(ابعاد)مشهودمتغیرهايبارعاملیمیزان
برعالوهمقالهایناست. درشدهمشخصهافلشبااليپنهان
ي هافلشبااليدرمندرجعاملیبارهايومسیرضرایبمقادیر
مهـم يهـا شـاخص ازتعـدادي ،2شمارهنگارهدرشدهترسیم
بـه الزماسـت. شـده گیـري نیز انـدازه مفهومیالگويبرازش

ي هـا اخصشـ ومعیارهـا ازوسـیعی مجموعهکهاستیادآوري

الگـو کـل گیرياندازهبرايتوانندمیکهدارندوجودبرازندگی
معیارهـاي ازبایـد گیرند. یـک پـژوهش گـر   قراراستفادهمورد

زیـرا  کنـد، اسـتفاده مدلبرازشمورددرقضاوتبرايمختلفی
مدل،آزمونبرايقطعیطوربهکهنداردوجودواحديشاخص

بهاینجادراساساینبر).26د(قرار گیرارزیابیوقضاوتمورد
ایـن درکـه مفهـومی الگويبرازشسنجشمهمشاخصچند

اشــارهاســت،گرفتــهقــرارگیــريانــدازهمــوردپــژوهش
)9شود(جدولمی

: نتیجه آزمون برازش الگوي مفهومی2گارهن
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ارزش هاي انگیزشی و هشداردهی اخالقی حسابرسان دربارة خطاکاريو همکاران:دکتر بهمن بنی مهد 

12

پژوهش: ارزیابی برازش کل الگوي مفهومی9جدول 
ــوي  شاخص هاي برازش الگ

مفهومی
ـبه شــده  مقادیر محاس

ــدهشاخص ها ــرازشمقادیر توصیه ش وضعیت ب

ChiSquare395/45ــــــــــــ
Df197ــــــــــــ

ChiSquare Df/2/007ChiSquare/Df≤3قابل قبول
RMSEA0/051RMSEA≤0/08قابل قبول
GFI0/97GFI≥0/90قابل قبول
AGFI0/90AGFI≥0/90قابل قبول
NFI0/95NFII≥0/90قابل قبول
CFI0/91CFI≥0/90قابل قبول
NNFI0/97NNFI≥0/90قابل قبول
RMR0/18RMSEA≤0/5قابل قبول
IFI0/97CFI≥0/90قابل قبول

تمـامی مقـادیر شـود، مـی مشـاهده 9جدولدرکهرطوهمان
الگـوي قبـول قابـل ومناسـب دهنده بـرازش نشانهاشاخص
باالگوي مفهومیهمخوانیبنابراین،باشد.میپژوهشمفهومی

بـرازش الگويشود.میواقعتائیدموردشدهگردآورييهاداده

يمتغیرهـا غیرمسـتقیم ومسـتقیم تـأثیر میزانپژوهش،یافته
). 10دهد(جدولمینشانراپژوهشاصلی

یم، غیر مستقیم و کلی متغیرها هشداردهیمستقتأثیر: 10جدول 

تأثیر کلیتأثیر غیر مســتقیمتأثیر مستقیمنام متغیر
ـر جمــع ـرکز ـب ـنی دار نیسـت)0/19ارزش هاي انگیزشـی متم 0/090/10-(مع
ـرد ـر ـف 0/31-0/03-0/28-ارزش هاي انگیزشـی متمــرکز ـب
ـوال برانگــیز ب عمـل س 0/1300/13برداشـت از عواـق

ـزارش دهـی ه گ ـربوط ـب ـاي م ه ه 0/42-0/420-برداشت از هزیـن
ـال گــزارش دهــی ـردي در قـب ـئولیت ف 0/1600/16برداشت از مس

بیــانگر ایــن نکتــه اســت کــه برداشــتی کــه 10جـدول شــماره  
ي مترتـب بـا افشـاگري دارنـد بیشـترین      هاحسابرسان از هزینه

ایـن  دارد و منفی بـودن آنها ) را بر هشداردهی-42/0اثرگذاري(
دهد کـه هرچـه حسابرسـان انتظـار خسـارت      مینیز نشانتأثیر

بـه  آنها بیشتري به واسطه افشاي خطاکاري داشته باشند، تمایل
ي انگیزشـی  هاشود. هم چنین هرچقدر ارزشمیهشداردهی کم

تأمین کننده منافع شخصی، براي حسابرسان ایرانـی در اولویـت   
ـ   ) و -28/0د داشـت( باشد، گرایش کمتري به هشـداردهی خواهن

ي هـا به واسطه برداشتی که از عواقب خطاکاريتأثیرشدت این 
هاسازمانی و مسئولیت فردي خود در زمینه افشاي این خطاکاري

ي هـا ). از طرفـی هرچقـدر ارزش  -31/0بابـد( مـی دارند، افزایش

انگیزشی تأمین کننده منافع عموم، بـراي حسابرسـان ایرانـی در    
ي سـازمانی و  هـا از عواقب خطاکاريآنها تاولویت باشد، برداش

به عهده هامسئولیت فردي که در خصوص افشاي این خطاکاري
بـه هشـداردهی را افـزایش   آنها دارند، باال رفته و این امر تمایل

یی کـه  هادهد. ولی برداشت این دسته از حسابرسان از هزینهمی
ثیرتـأ به واسطه افشاگري ممکن است متحمل شوند، شدت این 

). در 10/0بــه 19/0دهــد( از مــیرا بــه میــزان زیــادي کــاهش
دهد، انتظاري که حسابرسان ایرانـی از  مینشانهامجموع یافته

ي مترتب با افشاي خطاکاري دارند عامل بسیار مـوثري  هاهزینه
است که صرف از نظر نوع نظام ارزشی که دارند(اولویت دادن به 
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1396، 4دوازدهم، شمارهفصلنامه اخالق در علوم و فنّاوري، سال

13

ــ   ه منـافع شخصــی)، مــانع از  منـافع عمــوم و یـا اولویــت دادن ب
شود.میآنها هشداردهی

بحث  

ي انگیزشی متمرکز بر هادهد، ارزشمیي پژوهش نشانهایافته
فرد هم به صـورت مسـتقیم، و هـم بـه صـورت غیـر مسـتقیم       

ي سـازمانی و  هـا واسطه برداشـتی کـه از عواقـب خطاکـاري    (به
ند)، اثر دارهاافشاي این خطاکاريمسئولیت فردي خود در زمینه

ي بر هشداردهی حسابرسان دارد. ایـن درحـالی   دارمعنیمنفی و 
تـأثیر ي انگیزشی متمرکز برجمع حسابرسـان  هااست که، ارزش

ي بر هشداردهی آنان نداشته ولی به طـور غیـر   دارمعنیمستقیم 
ي هـا از عواقـب خطاکـاري  آنهـا  مستقیم (بـه واسـطه برداشـت   

ــوص   ــه در خص ــردي ک ــئولیت ف ــازمانی و مس ــن س ــاي ای افش
ي بـر  دارمعنـی مثبـت و  تـأثیر بـه عهـده دارنـد)،    هـا خطاکاري

دارمعنیمثبت و تأثیرهشداردهی داشته است. الزم به ذکر است 
ي انگیزشـی متمرکـز برجمـع حسابرسـان، بـه واسـطه       هاارزش

ي مترتب با افشاي خطاکاري دارنـد،  هاانتظاري که آنان از هزینه
یابد. میبه شدت کاهش

ي این پژوهش با مدل گزارش گري اختیاري انطباق دارد هاهیافت
ي برخی از پژوهش گران که بـه آزمـون ایـن مـدل     هاو با یافته

باشد. براي مثـال برخـی از پـژوهش    میپرداخته اند نیز، هم سو
گران نشـان دادنـد کـه، برداشـت از مسـئولیت فـردي در قبـال        

ارش دهـی و  ي مربوط بـر گـز  هاگزارش دهی، برداشت از هزینه
برداشت از عواقب عمل سوال برانگیز، به عنوان عواملی اثر گذار، 

ــه  ــان حرف ــل مهندس ــزارش   اي تمای ــه گ ــات ب ــاوري اطالع فن
قـرار تـأثیر ي فناوري اطالعات را تحت هاي شرکتهاخطاکاري

). پـژوهش گـر دیگـري نیـز نشـان داد، برداشـت از       27دهد(می
داشت از عواقب عمل مسئولیت فردي در قبال گزارش دهی و بر

تـأثیر  ي میـانجی کامـل، موجـب    هـا سوال برانگیز، بعنوان متغیر
).28بودند(» انگیزه هشداردهی«بر »وضعیت روانی«

نیز نشان دادند که از بین متغیرهاي مدل هااما برخی از پژوهش
مذکور، تنها عامل برداشت از مسئولیت فردي در قبـال گـزارش   

)؛ در حـالی کـه   29اثر گذار است(دهی بر هشداردهی حسابرسان

ــژوهش حاضــر نشــان  ــایج پ دهــد هرســه عامــل مــدل  مــینت
گري اختیاري بر هشـداردي حسابرسـان ایرانـی اثرگـذار     گزارش

ي مربوط بر گزارش دهی هابرداشت از هزینهآنها است و از بین
باشد. میرا داراتأثیربیشترین 

هادهـاي نظـارتی   ي این پژوهش به متولیـان و ن هابراساس یافته
ــه    ــژه حسابرســی، هــم چــون جامع ــه وی حرفــه حســابداري و ب

شود میحسابداران رسمی و سازمان بورس اوراق بهادار پیشنهاد
یی را براي پشتیبانی از اقدامات هشداردهی حسابرسان هامکانیزم

ي این پژوهش هافراهم آورند و از آن حمایت کنند. چرا که یافته
ساراتی که در نتیجه هشداردهی ممکن دهد، ترس از خمینشان

است متوجه حسابرس شود، مهم ترین عاملی است کـه وي را از  
دارد. شاید با توجه به شرایط فرهنگی حاکم میانجام این کار باز

ي را فـراهم  هـا بر جامعه ایران به عنوان یک راه کار بتوان زمینه
دهی ناشـناس اقـدام بـه هشـدار    اي آورد که حسابرسان به گونـه 

دهد که اعتبارگزارش افرادي که مینشانهانمایند، ولی پژوهش
به صورت ناشناس اقدام به هشداردهی نموده انـد بـه میـزان بـا     
اهمیتی از گزارش هشداردهی توسط افراد قابل شناسایی، کمتـر  

). هم چنین با توجه به این که هشـداردهی بـه عنـوان    30است(
ي هـا سـیاري از خطاکـاري  توانـد مـانع ب  مـی یک مکانیزم مـوثر 

آورد، لذا میسازمانی گردد که عواقب بدي را براي اجتماع به بار
به مسئولین آموزش عالی و دست اندرکاران حرفـه حسـابداري و   

شـود کـه بـر گنجانـدن آمـوزش اصـول       میحسابرسی پیشنهاد
اخالقی در دوران تحصیل دانشجویان این رشته و نیز حـین کـار   

رفه، تالش بیشتري داشته باشند.براي شاغلین این ح

گیرينتیجه

هشداردهی در حوزه حسابرسی بـه عنـوان رفتـار اخالقـی، عـام      
محور، داوطلبانه و عملی فراسوي آئـین رفتـار حرفـه اي، نقـش     

کنـد. از آن  مـی ي مالی ایفـا هاموثري در پیش گیري از رسوایی
م جایی که هشداردهی عملی داوطلبانه و برخاسته از شـکل نظـا  

تـأثیر ارزشی مـورد پـذیرش هـر فـرد اسـت، در ایـن پـژوهش        
ي انگیزشی بر هشداردهی حسابرسان مورد مطالعه قـرار  هاارزش

ي انگیزشی هاگرفت تا به این سوال پاسخ داده شود که آیا ارزش
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مســتقیمی بــر هشــداردهی تــأثیرعــام گرا(متمرکــز بــر جمــع) 
ارد و یـا  حسابرسان(که عملی در راستاي منـافع عمـوم اسـت) د   

معکوسـی بـر   تأثیري انگیزشی فرد گرا(متمرکز بر فرد) هاارزش
هشداردهی حسابرسان دارد؟ هم چنین در این پژوهش بـه ایـن   

از چـه مکـانیزمی   تأثیرپرسش نیز پاسخ داده شده است که این 
ي انگیزشی عـاملی  هاپذیرد. نتایج نشان داد که ارزشمیصورت

اسـت. هـم چنـین برداشـت     اثرگذار بر هشـداردهی حسابرسـان  
ي مترتب با افشاي خطاکاري، مهم تـرین  هاحسابرسان از هزینه

شـود  مـی مکانیزم اثرگذار بر هشداردهی آنان است چرا که باعث
حسابرسان با هر نظام ارزشی به دلیـل خسـاراتی کـه در نتیجـه     

کشـند، تمایـل کمتـري بـه     مـی افشاي خطاکـاري انتظـار آن را  
د.هشداردهی داشته باشن

شاید بتوان ترس از دست دادن صاحبکار را بـه عنـوان یکـی از    
یی بر شمرد، کـه کارکنـان موسسـات حسابرسـی بـه      هاخسارت

ي هـا عنوان پیامد هشداردهی انتظار آن را دارند. چرا که پژوهش
پیشــین نشــان داده انــد، حسابرســان ایرانــی مشــتریان خــود را  

این رابطه مـدراي  کنند و نه ضابطه ومیبراساس رابطه انتخاب
عاملی اثرگذار در گرایش حسابرسان به رفتارهـاي غیـر اخالقـی    

ي پیشین هـم چنـین نشـان داده انـد کـه      ها). پژوهش31است(
ي فرهنگی و اخالقی حرفه حسابرسی ایران که هاوضعیت ارزش

). عالوه بر این نتایج 32بازار نوظهوري دارد، چندان جالب نیست(
حرفـه دراخـالق، توسعهکهنمایدمیتأییدي پیشینهاپژوهش

لذا به نظر).33اجتماعی است(ارزشهايبهبودمستلزمحسابرسی
رسد توجـه بـه اصـول اخالقـی در حرفـه حسابرسـی کشـور        می

موضوعی است که باید به شکل جدي به آن پرداخته شود و این 
واقعیتی است کـه بایـد آن را پـذیرفت و در راسـتاي بهبـود آن      

ندیشد. ااي چاره
نتایج این پژوهش اطالعـات سـودمندي را در خصـوص عوامـل     
اثرگذار بر هشداردهی حسابرسان در اختیار استفاده کننـدگان آن  

تواند در برنامه ریـزي بـراي تـدوین    میدهد و این نتایجمیقرار
اصول اخالقی حرفه و سیاست گذاري در جـذب حسابرسـان بـه    

قرار بگیرد. معرفـی ادبیـات   ویژه حسابداران رسمی مورد استفاده
باشـد کـه بـا    مـی هشداردهی از دیگر دستاوردهاي این پژوهش

گذار دیگـر  تأثیرمطالعه بیشتر در این حوزه و شناسایی متغیرهاي 

توان ابعـاد بیشـتري از ایـن پدیـده را نمایـان      میبر هشداردهی
ي آتی فراهمهارا براي پژوهشاي ساخت. لذا این پژوهش زمینه

د تا بدین وسیله گـامی بلنـد در راسـتاي فرهنـگ سـازي      آورمی
هشداردهی در حوزه حسابرسی برداشـته شـود و شـاهد اعـتالي     

روزافزون این حرفه باشیم. 

اخالقیيهامالحظه

اخالقی امانت اصلاستفاده،موردمنابعمعرفیباپژوهشایندر
شـمرده  محتـرم آثـار مـؤلفین معنويحقورعایتعلمیداري
ورازداريهمچـون علمـی اخـالق اصـول سـایر واسـت شده

.استشدهرعایترضایت آگاهانه،

سپاسگزاري

و تمـامی پژوهشگرانگران قدر،اساتیدازمقالهایننویسندگان
یـاري  راآنـان پـژوهش اینپرسشنامهتکمیلدرکهبزرگوارانی

.دارندراسپاسگزاريوامتنانکمالکردند،

نامهواژه

.1اخالق Ethic

.2هشداردهی Whistle Blowing

.3خطاکاري Corporate Wrongdoing

.4ي انگیزشیهاارزش Motivational Values

.5عام گرایی Universalism

.6خیرخواهی Benevolence

.7هماهنگی Conformity

.8سنت Tradition

.9امنیت Security

.10خودفرمانی Self-Direction

.11درتق Power

.12پیشرفت Achievement
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.13رفاه طلبی Hedonism

.14انگیزش Stimulation

15. Portrait Values Questionnaire
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