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 چكیده
 

ای ای توجه ویژه رتور اندرسن، موضوع افشاگری در حوزه اخالق حرفهآ حسابرسی مؤسسهبعد از فروپاشی  مقدمه:

بند باشد و در جهت منافع را به خود جلب کرد و حرفه حسابرسی ملزم شد بیش از پیش به الزامات استقالل حرفه پای

ادراک فرد نسبت به ی شامل نگرش فرد نسبت به افشاگری، های فردویژگی تأثیرکند. در این پژوهش عموم عمل 

افشاگری و  برایپذیرش اخالقی مطلوب، تعهد فرد نسبت به استقالل حسابرسی، مسئولیت فردی کنترل رفتاری، 

  شود.می سازمانی بررسیسازمانی و برون های افشاگری برای فرد بر تمایالت افشاگری درونهزینه 

است.   یو همبستگ یمقطع یشیمایپ یهااز روش یقیتلفو  ی پژوهش از لحاظ هدف، کاربرد این روش پژوهش:

حسابرسی معتمد بورس اوراق بهادار تهران از جمله  مؤسساتحسابرسان شاغل در  نفر از 242نمونه پژوهش شامل 

استفاده از  های پژوهش بافرضیهو  است و سناریو نامهپرسش پژوهش است. ابزار  1396سازمان حسابرسی در سال 

 است.  شدهآزمون  ترین مربعات جزئیکمساختاری با رویکرد ت معادال

 برای نگرش فرد نسبت به افشاگری، ادراک فرد نسبت به کنترل رفتاری و مسئولیت فردی  هایمتغیر ها:یافته

 ددار دارمعنیو  ثبتم افشاگری حسابرسان مستقل تأثیرمایالت سازمانی تو برون  سازمانیعد درون افشاگری بر هر دو بُ

ندارد.   دارمعنی  شاگری حسابرسان تأثیرعد تمایالت افیک از دو بُنسبت به استقالل حسابرسی بر هیچ فرد اما متغیر تعهد

دارد و  دارمعنیو  ثبتم سازمانی تأثیربرون  یافشاگر التی تماعد متغیر پذیرش اخالقی مطلوب فقط بر بُ چنین،هم

 دارد. دارمعنیمنفی و  تأثیرسازمانی درون  یافشاگر التی تماعد های افشاگری برای فرد نیز تنها بر بُهزینه 

سازمانی  سازمانی به برون دهد که از دیدگاه حسابرسان مستقل افشاگری درون نتایج پژوهش نشان می  گیری: نتیجه 

شود در  بنابراین، پیشنهاد می است. مؤثر های فردی بر تمایالت افشاگری حسابرسان مستقل ویژگی  چنین، هم ارجحیت دارد. 

با شناسایی و درک بهتر عوامل مرتبط با افشاگری و  ها توجه شود. افزون براین، های فردی آن استخدام حسابرسان به ویژگی 

 بینی کرد.  پیش را    ی افشاگر   الت ی تما توان  می   های شخصیتی مؤثر در حسابرسان نظرداشتن ویژگی   در 
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 .رانیکرمانشاه، ا ،یکرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالم واحد  ،یگروه حسابداردانشجوی دکتری،  1.

 .رانیکرمانشاه، ا ،یکرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالم واحد  ،یگروه حسابدار. استادیار، 2

 .رانیا ،نگاورک ،ی، دانشگاه آزاد اسالم نگاورکواحد  ،یگروه حسابداراستادیار،  3.

 Jamshidinavid@iauksh.ac.irنویسنده مسئول؛ رایانامه:  *



                                       فاطمیه سعیدی، دکتر بابک جمشیدی نوید، دکتر علی اصغر طاهرآبادی و دکتر مهرداد قنبری 
 

 43       1397، پاییز و زمستان 20دوم، پیاپی  مجله حسابداری سالمت، سال هفتم، شماره

 مقدمه 

 
اکی است، نه دنیا جای خطرنلبرت انیشتین به گفته آ

ها ها که شرارتخاطر آن بلکه به  خاطر مردمان شروربه

(.  1)دهند نمی  بینند و کاری در مورد آن انجاممیرا 

نتایج و کاربردهای فردی، سازمانی و اجتماعی مثبت 

دانشمندان، مربیان و مدیران   بیشتراخالق موجب توجه 

توان می ،واقع . درشده استها به این بحث سازمان

قیت در های موفلفه ترین مؤیکی از مهم که ادعا کرد

(. حرفه حسابرسی 2هر سازمانی رعایت اخالق است )

و چنین  شودمی هدایت  ایرفتار حرفهآیین به وسیله 

شود که تمامی حسابرسان توانایی اخالقی تصور می 

های اخالقی را دارند.  الزم برای مواجهه با بحران

ند  نتوا ممکن است  ایرفتار حرفهآیین هرچند وجود 

و در مواقعی ممکن مانع رفتارهای غیراخالقی شود 

است فردی با منفعت بردن از رفتارهای غیراخالقی، 

اخالقیات منطقی اما حرفه را در معرض خطر قرار دهد 

ار حرفه را شود و در نتیجه اعتبباعث اعتمادسازی می

 (. 3)دهد افزایش می

های بزرگی های مالی و فروپاشی شرکت تقلب 

چون انرون و ورلدکام، نشان داد که رعایت  

ی هااستانداردها و ضوابط فنی در انجام مسئولیت

باید افزون بر   هاکافی نیست و آن  ای حسابرسانحرفه

رعایت استانداردها و ضوابط فنی، به رعایت اخالق 

بند باشند. بخش مهمی از رعایت  ز پایای نیحرفه

(. در  2بوط به گزارش تخلف است )ای مراخالق حرفه

ای با استفاده از عده  های مالیتجزیه و تحلیل تقلب 

طلب  های بنیادین اقتصادی، ذات بشر را فرصتفرض 

. برخی دیگر، افول اندتوجه به اخالق بیان کرده و بی 

تن  های اخالقی در اجتماع را دلیل زیر پا گذاشارزش 

 (. 4دانند )معیارهای اخالقی می

مالی متعدد افشاگری  هایبرای جلوگیری از تقلب 

عنوان یک سازوکار کنترلی قوی مطرح شد که به

ایر  تواند منافع بسیاری برای اعضای سازمان و سمی

گزارش عمل  اگر چه (. 5باشد ) ن جامعه داشتهنفعاذی

ها که اند و آن دادهها که در واقع رخخالف )آن 

اما  است ایرفتار حرفه آیین مشکوک هستند( مطابق با 

را در  ایرفتار حرفهآیین های مالی، اعتبار رسوایی 

ال برده است. رخدادهایی زیر سؤپیشگیری از چنین 

در حمایت از منافع عموم   ایرفتار حرفهآیین ناتوانی 

دلیل نارضایتی حسابرسان از گزارش  ممکن است به 

اند ه همکارانشان مرتکب شده اعمال خالفی باشد ک

(6 .) 

اگر اعمال  مدنظر قرار دادن این موضوع که با

افزایش  د وقوع آننگیر خالف مورد توجه قرار

یابد، اهمیت روزافزون افشاگری در عصر حاضر می

ثر بر  در نتیجه، شناسایی عوامل مؤ. شودمشخص می

های افشاگری، نقش بسزایی در پیشگیری از آسیب

بالقوه ناشی از اعمال خالف خواهد داشت. چگونه 

معضالت اخالق رفتارکردن در زمان مواجهه با 

های شخصیتی و ای ارتباط بسیار زیادی با ویژگی حرفه

له اخالقی یک مسأدرونی افراد دارد. گاه برای حل 

ممکن است همه  اماهای گوناگونی وجود دارد حلراه

 نظر نداشتهحل خاص اتفاق  درباره یک راه افراد

له از برای حل مسأ هاآنیک از  . بنابراین، هرباشند

رفتار افراد متأثر از  و کندپیروی می روش خود
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  ها است.عواطف و احساسات آن و اخالقی شخصیت

رفتار بر چگونگی  های فردیبه عبارت دیگر، ویژگی 

و در  شدهو الزم است به آن توجه  اثرگذار است افراد

از   .های آموزشی برگزار شوددوره جهت ارتقاء آن 

های فردی حسابرسان بر ویژگی تأثیر  بررسی این رو، 

از طریق آن تا  ها اهمیت بسزایی داردآنافشاگری 

حسابرسان مستقل را عواملی را شناسایی کرد که بتوان 

کند.  برانگیز میتشویق به گزارش اعمال پرسش 

انتظار ( 7-11ها )نتایج پژوهشاساس  برچنین، هم

ای در حسابرسان نقش عمده  های فردیویژگی  رودمی

  ،بنابراینباشد.  مرتبط با افشاگری داشته هایتصمیم 

شود که این صورت عنوان می ال اصلی پژوهش بهسؤ

از قبیل حسابرسان مستقل  های فردیآیا ویژگی 

ت به ادراک فرد نسبنگرش فرد نسبت به افشاگری، 

پذیرش اخالقی مطلوب، تعهد فرد کنترل رفتاری، 

 براینسبت به استقالل حسابرسی، مسئولیت فردی 

تمایالت   ،های افشاگری برای فردافشاگری و هزینه

بر این  دهد؟قرار می تأثیرها را تحت افشاگری آن

 ،. اولکندرا دنبال میپژوهش حاضر دو هدف اساس 

ستقل را تشویق به  حسابرسان معواملی که بررسی 

فرایند افشاگری و  درک ،دوم و کندافشاگری می

پیامدها و های مختلف و روش برداشت حسابرسان از 

 . آننتایج 

برخی از پژوهشگران الگوهایی را برای افشاگری 

ها تمامی عوامل مؤثر بر  اند اما این الگوارائه کرده

گیرد.  افشاگری حسابرسان مستقل را در بر نمی

  شرکت  ورشکستگیچنین، این الگوها قبل از هم

انرون مطرح شده است. با توجه به پویابودن دنیا و این  

ها و فرایندها دائماً در حال تغییر و توسعه که رویه 

رسد الگوهای پیشین باید اصالح شود نظر می است، به 

 طراحی شودانرون شرکت و برای بازه زمانی بعد از 

ای های حرفهتواند به انجمن پژوهش میاین نتایج (. 6)

حرفه این  الزامات اخالقی ارتقاءگذاران در و سیاست 

کمک کند. این موضوع باعث افزایش آگاهی 

ها برای گزارش اعمال خالف  حسابرسان و تمایل آن

، چنینهمشود. همکارانشان می به وسیلهشده انجام

دست آمده به مدیران حسابرسی کمک  ج بهنتای

شان در این زمینه نیاز به کارکنانبدانند  تا کندمی

 ؟آموزش دارند یا خیر

در ادامه مقاله، ابتدا ادبیات پژوهش در مورد 

مبانی نظری،  بسطبا  ،شود. سپسافشاگری بررسی می

های پژوهش تدوین  ن و فرضیهروابط مورد انتظار تبیی

. پس از آن، به معرفی روش پژوهش، ابزار دشومی

ها، جامعه آماری و گردآوری و تجزیه و تحلیل داده

شده است. پس از  دهندگان پرداختهپاسخ هاییژگی و

گیری و پیشنهادهای پژوهش  ها، نتیجهگزارش یافته 

  .شودمیارائه 

 
 مبانی نظری 

 افشاگری
گری تخلف  ورود اصطالح افشاگری یا گزارش 

قلب جهان، از سازوکار  ت  ( در ادبیات ضد زدن )سوت 

کردن   خبر  با  وسیله پلیس انگلستان، در مورد استفاده به 

ار در شهر  ک دیگر همکارانشان از وجود افراد خالف 

دلیل تفاوت در دیدگاه   (. به 12است )  برگرفته شده 

است.    افراد، تعاریف مختلفی برای افشاگری مطرح شده 
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، تعریفی که در رشته حسابداری  ک ن ی گائو و بر  از نظر 

مورد توجه قرار   برای افشاگری  تعاریف  دیگر بیشتر از 

  است. آنان  نییر و میسلی ارائه شده  به وسیله گرفته 

های غیرقانونی،  رویه افشای » عنوان  افشاگری را به 

وسیله  غیراخالقی و نامشروع تحت کنترل سازمان، به 

هایی که بتوانند بر آن  افراد سازمان، به افراد یا سازمان 

جاب  چنین، هم (. 13کنند ) تعریف می  « اثر بگذارند 

افشاگری یک  »  : ارائه کرد شرح این  تعریف متفاوتی به 

غیراجباری به منظور افشاسازی اعمال  عمدی  اقدام 

به   شده بینی ن، واقعی، مشکوک یا پیش خالف قانو 

جلوگیری از  که قدرت است  سازمانی برون ی واحدها 

که  شود انجام می شخصی  به وسیله  و  را دارند آن اعمال 

.  ( 14)   « را دارد   حیاتی سازمان دسترسی ویژه به اطالعات  

تفاوت  سه با تعریف جاب  نییر و میسلی  تعریف  در 

که نییر و میسلی این  شود. اول این عمده دیده می 

نظر   موضوع که افشا باید غیراجباری باشد را در 

که، وقتی به شدت مسأله   گیرند. دوم این نمی 

غیرقانونی، غیراخالقی و نامشروع بودن( اشاره  ) 

دیت اعمال  طور مستقیم بر ج ه شود، نییر و میسلی ب می 

که،   این  سرانجام د. ن ن ک کید نمی خالف بالقوه و نهانی تأ 

درون  گری خالف جاب، گزارش  نییر و میسلی بر 

 (. 15)   گیرند نظر می   را نیز در   سازمانی 

  عمل  .1 :شودتعریف جاب شش جز را شامل می

 شخص افشاگر .2افشاگری )عمدی و غیراجباری(، 

 .3محرم اسرار حیاتی سازمان بوده، که به نوعی 

های کاریخالف به عنوان نمونه، شده،  موضوع افشا

ونی )واقعی، بالقوه یا سازمانی یا اقدامات غیرقان 

شخص یا سازمانی که  .5. سازمان، 4مشکوک(، 

نتیجه. جاب  .6 و شودها به او گزارش می کاریف خال

  به وسیلهسازمانی دهی درون گزارش  کند که بیان می

 عنوان افشاگری درتوان بهحسابرسان مستقل را نمی

به این علت که این کار جزئی از وظیفه  نظر گرفت. 

فرصت و موقعیت تمامی حسابرسان  آنان است و

که حسابرسان افشاگری . فقط زمانیرا دارند افشاگری

شاگری فراتر از دامنه وظایف آنان در سازمانی )افبرون 

مره  در زها را توان آنسازمان( انجام دهند می

 (. 16و  14)داد  قرارافشاگران 

 

 افشاگری در حسابرسی 
برای  سازوکاریعنوان افشاگری ممکن است به 

های مالی مثل تقلب در صورت  رفتار خالفیگزارش 

و سایر اشکال اعمال خالف در سازمان باشد. 

گویی اجتماعی و وفاداری به افشاگری تضاد بین پاسخ 

سازمان را به همراه دارد. افشاگران همواره ترس از 

دست دادن کار، دوستان، ارتقای شغلی و طردشدن از  

را دارند.   و آینده جانب همکاران و کارفرمای فعلی

تصمیم شخص حسابرس مستقل برای  ،بنابراین

ای است که بستگی به عوامل افشاگری پدیده پیچیده

 (. 17) سازمانی، فردی و موقعیتی دارد

از دیدگاه حرفه، حسابرسی یک حرفه کامالً 

مستقل است که باید با دقت و جدیت الزم در جهت 

بره داران خد. انجمن حسابکنمنافع عموم عمل 

 جامعهلز، قانون افشای منافع عمومی، انگلستان و و

  کسلیآ-ینز مریکا و قانون ساربآسمی حسابداران ر 

اند ده کربرای افشاگری مقرر را های قانونی حمایت 

است که  شود اینالی که مطرح میحال سؤ .(16)
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انجام حسابرس با رفتار خالفی که یکی از همکارانش 

 کند؟دهد چگونه باید برخورد می

که  انرون، زمانی شرکت در مورد حسابرسان

بود  کار به مدیر حسابرسی گفته مسئول شریک 

اطالع با وجود های حسابرسی را از بین ببرد، کاربرگ 

 حاضر به افشاگری آنانیک از  ، هیچسایر کارکنان

بودند. چانگ و همکاران، ناتوانی و نارضایتی   نشده

انرون برای افشاگری را معضلی  شرکت حسابرسان

ای متعددی ه. پژوهش ( 18) دانندجدی برای حرفه می

رفتار آیین (. 18و  6ند )کیید مینیز این نارضایتی را تأ

و ولز در   انگلستانانجمن حسابداران خبره  ایحرفه

که حسابرس باید موضوع   داردمیچنین مواردی مقرر 

د.  کنگزارش  مؤسسهرا به یکی از مدیران رده باال در 

چه آن عمل خالف را یکی از کارکنان ارشد چنان

راهی  مرتکب شده باشد، حسابرس بر سر دو  مؤسسه

تصمیم فرد مطلع که صورتی گیرد. دراخالقی قرار می

باشد،  داشته سازمان درون موضوع در به گزارش

را باید  مؤسسهاز جمله اخراج از  های گزافیهزینه 

ش موضوع  فرد مطلع تصمیم به گزار. اگر متحمل شود

وی  آینده استخدامبگیرد، در  به خارج از سازمان

اثرگذار است و ممکن است برای همیشه کارفرمایان 

 (.16) از استخدام وی سرباز زنند

یک  چانگ و همکارانبر اساس نتایج پژوهش 

در مورد علت گزارش رفتارهای  ظریه جامعن

غیراخالقی سازمان به وسیله کارکنان غیرقانونی و 

، افشاگری را بیشتر کارکنانکه  این با  وجود ندارد.

دانند اما در زمان رویارویی با  عملی اخالقی می

را  آن کارکناناقدامات غیراخالقی، تعداد اندکی از 

حسابرسی ممکن است  کارکنان کنند.گزارش می

 سازمان درون درشده را  های کشفکاریخالف 

گزارش کنند و اگر به اندازه کافی مورد توجه قرار 

در درون   را به سطوح باالترن توانند آنگرفت، می 

 (.18) گزارش کنند سازمان و یا خارج از سازمان

 

 های زیربنای پژوهش نظریه 
 رود حرفه حسابرسی انتظار می شاغالن در از 

محافظ منافع کل جامعه باشند نه فقط بخشی از آن و 

مقدم خود منافع عموم را بر منفعت شخصی چنین هم

  ی و های اخالقنظریه بنابراین، توجه به . ( 19)  بدانند

تمایالت افشاگری الزم به  الگویعدالت در توسعه 

ای در چارچوب مجموعه  زیرا حسابرسان ؛رسدنظر می

کنند و این موضوع  از قوانین مشخص عمل می

ها را کاهش دهد. در  تواند تمایالت افشاگری آنمی

برای  (5آلین و همکاران )  پژوهشهمانند  این پژوهش

کانت و عدالت   یهای اخالقنظریه از  الگوطراحی 

شاگری حسابرسان منظور تشریح تمایالت افبه  ،رالز

 است.  شده استفاده ،مستقل

 

 و عدالت  یهای اخالقنظریه 
اساس   گرایانه است و بر کانت وظیفه  ی فلسفه اخالق 

آن معیار خوبی و بدی اعمال در خود عمل قرار دارد و  

لذات نیک است و   نه در نتایج و آثار آن. اراده نیک با 

آمد و اگر   که از آن پدید خواهد  نیست  نتایجی وابسته به 

هم   سبب شرایط بد، اراده نیک به نتایج نیکو نرسد باز به 

آید. کانت، از مفهوم  در نیک بودن آن خللی پدید نمی 

بودن اراده نیک به مفهوم تکلیف اخالقی  نامشروط 
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رسد که فقط تکلیف اخالقی است که از هرگونه  می 

دارد. انجام عمل  تی ن شرطی آزاد است و غیر از خود غای 

جز خود  یابد که غایتی به ارزش اخالقی می  هنگامی  تنها 

علت ترس از مجازات یا توقع  باشد و به  تکلیف نداشته 

 (.  20زیان نباشد )   و   پاداش و باالخره سود 

اعتقاد کانت گفتن حقیقت )و در نتیجه گزارش  به

است و   اخالقینوع عمل خالف( یک عمل  هر

که برخی   حالی در بنابراین وظیفه افراد است.

ای مورد رفتاره پژوهشگران معتقدند افشاگری در

 (.  14برانگیز عملی اختیاری است )پرسش 

توان گفت باال می مطالب بیان شده دراساس  بر

طور که در حرفه حسابرسی )همان شاغالن در

نیز مطرح شده( موظف هستند در  ایرفتار حرفه آیین 

هنگام اتخاذ یک راستای منافع عموم حرکت کنند و 

برای فرد  آن یهاتصمیم اخالقی نباید فقط به هزینه 

باید به نیت و وظیفه اخالقی توجه  تنها و توجه کنند

  (.16) ه باشندداشت

ای برای  عنوان پایه اخالقی به  در کنار وظیفه 

افشاگری، اصول آزادی برابر و عدالت اجتماعی را نیز  

داد. طبق نظر رالز، عدالت یعنی انصاف   باید مدنظر قرار 

شده  در تخصیص منابع در اجتماع. رالز دو اصل پذیرفته 

با تمامی   . 1دهد: می  را مبنای کار خود قرار عمومی 

ها و  موقعیت  . 2انصاف برخورد شود و  افراد باید با 

روی همه افراد باز باشد و  به باید ها در اجتماع سازمان 

صورت برابر برای همگان فراهم  ها به دسترسی به فرصت 

بنای انصاف  عنوان سنگ دو مفهوم را به  وی باشد. 

  . بر است  موضع اصلی و پرده جهل  داند که شامل می 

عنوان  اساس مفهوم موضع اصلی، مردم خودشان را به 

صورت مشترک بر  دانند که به افرادی آزاد و برابر می 

اند  سر اصول عدالت سیاسی و اجتماعی به توافق رسیده 

و به آن متعهد هستند. در پرده جهل چنین فرض  

نه خواهند  های منصفا شود که افراد قادر به انتخاب می 

عواملی مثل ثروت، عقاید مذهبی و   تأثیر زیرا از  ؛ بود 

منظور حمایت از  خبر هستند. به استعدادهای ذهنی بی 

به  منافع عموم در مقابل ضررهای بالقوه که ممکن است 

چون مدیران و  مند )هم نفعان قدرت ذی  وسیله 

به  کنند( سهامداران که در جهت منافع خود حرکت می 

های  شدت به قضاوت ، اجتماع به ارد شود عموم مردم و 

کند. بنابراین، مسئولیت  ای حسابرسان اعتماد می حرفه 

اجتماعی یک حسابرس فراتر از کنترل رفتارهای  

مدیران به منظور حمایت از منافع عموم و حاکمیت  

 . ( 21)   است شرکتی مطلوب  

گرفتن نظریه عدالت، از  نظر در با

رود انصاف، برابری و گیرندگان انتظار میتصمیم 

ها و مقابل، سازمان دهند. در قرار طرفی را مدنظربی

ن متناسبی را در همین راستا وضع  باید قوانیاجتماع 

د افشاگری در کرتوان بیان ند. بنابراین، میک

حسابرسی عملی اختیاری در حوزه آزادی بیان و 

به افراد از انصاف و عدالت در اجتماع است.  برداشت

این برداشت که چه  ، شارون واتکینز باعنوان نمونه

و سهامداران( منصفانه  کارکناننفعان )چیزی برای ذی 

و مصداق عدالت است، اقدام به گزارش تخلفات 

 (. 22د ) کرحسابداری شرکت انرون 

 

 پژوهش چارچوب مفهومی 
 بخش قبلبیان شده در های نظریه رسد نظر میبه
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برای درک بهتر رفتارهای افشاگرانه بین حسابرسان 

که  افشاگری یعنی زمانیبه این ترتیب، . مناسب است

باید به   شد های غیرمنصفانه مشاهدهرفتارها و رویه 

که این  ردرا گزارش ک منظور حفظ منافع عموم آن 

حسابرسی )حفظ صاحبکار(  مؤسسهمغایر با هدف 

رالز، پنج ویژگی فردی عدالت  نظریهاساس  بر است.

نگرش فرد نسبت به افشاگری، ادراک فرد  شامل

نسبت به کنترل رفتاری، تعهد فرد نسبت به استقالل  

های حسابرسی، مسئولیت فردی برای افشاگری و هزینه

.  ت افشاگری مرتبط استبا تمایال افشاگری برای فرد

ق کانت، پذیرش اخالقی مطلوب اخال نظریه چنین،هم

در (. 16داند )الت افشاگری میثر بر تمایرا مؤ

پژوهش حاضر به منظور بسط چارچوب مفهومی از 

 است.  شش متغیر استفاده شده این

 
 نگرش فرد نسبت به افشاگری الف.

که پیش از این بیان   ، عامل فردی  شش کانت و رالز 

کننده تمایل حسابرسان  عنوان عوامل تعیین را به  ، شد 

کنند. دو عامل اول یعنی  برای افشاگری مطرح می 

نسبت به افشاگری و ادراک فرد نسبت به   فرد  نگرش 

که   جزن آ ریزی شده رفتار برنامه  نظریه کنترل رفتاری از 

گرفته شده،  آجزن    بین و فیش   عمل منطقی   نظریه خود از  

  و  بین عمل منطقی فیش  نظریه  (. 23است )  استخراج شده 

، در  جزن آ ریزی شده رفتار برنامه  نظریه و آجزن 

بینی رفتار اخالقی  مطالعات اخالقی متعددی برای پیش 

کند که  عمل منطقی بیان می  نظریه . است  شده  استفاده 

نگرش فرد نسبت به   تأثیر تمایالت رفتاری افراد تحت 

بودن( و هنجارهای ذهنی  رفتار )مطلوب یا نامطلوب 

. تمایل فرد برای انجام رفتاری  است )ارجاع به دیگران( 

عنوان شاخص معتبری برای آن رفتار  منحصر به فرد به 

متغیر سوابق فردی و  آجزن  پس از آن شود. تلقی می 

اضافه کرد  به آن ادراک فرد نسبت به کنترل رفتاری را 

  نظریه طبق ریزی شده شکل گرفت. رفتار برنامه  نظریه و 

های  انگیزه  تأثیر رفتار فرد تحت  ، ریزی شده رفتار برنامه 

شخصی وی نسبت به پذیرش رفتار است )یعنی تمایل  

از میزان  به چنین رفتاری(. نگرش یعنی ارزیابی فرد 

یک رفتار خاص. مفهوم نگرش   نپذیرفتن یا  پذیرفتن 

تمایالت اخالقی و   نسبت به رفتار، رابطه مستقیمی با 

در مطالعه حاضر تمایالت   . ( 16افشاگری دارد ) 

  عنوان معیاری برای تمایالت رفتاری در ه افشاگری ب 

 . شده است   گرفته   نظر 

 

 ادراک فرد نسبت به کنترل رفتاری ب.

ادراک فرد نسبت به کنترل رفتاری یعنی برداشت 

فرد از میزان راحتی و دشواری انجام یک رفتار خاص  

افشاگری در مورد یکی از همکاران  به عنوان نمونه،)

کننده گزارش مقبول های مالی گمراهصورت برایکه 

ریزی شده رفتار برنامه نظریه است(. طبق  هکرد صادر

چه ادراک فرد نسبت به کنترل رفتاری در نظر فرد هر

بیشتر باشد به احتمال بیشتری فرد تمایل به انجام 

اساس   بر(. 16)  برانگیز خواهد داشترفتارهای پرسش

ادراک فرد  (24و  11، 9، 7) هانتایج برخی از پژوهش 

نسبت به کنترل رفتاری بر تمایالت افشاگری 

های در پژوهشکه  حالی حسابرسان اثرگذار است. در

گونه شواهدی دال بر رابطه ( به هیچ26و  25) دیگری

بین ادراک فرد نسبت به کنترل رفتاری و افشاگری 

توجه به نتایج متناقضی که از  . بااشاره نشده است

دست آمده، اثر این متغیر در به  های پیشینپژوهش 
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 است.   پژوهش حاضر بررسی شده

 

 پذیرش اخالقی مطلوب . پ

های مبتنی  د در پژوهش جدی یکی از مفاهیم به نسبت 

است، که به میزان   بر اخالق، »پذیرش اخالقی مطلوب« 

پذیرش مورد نیاز از طرف خود و دیگران برای انجام  

اقدامات اخالقی بدون هرگونه نارضایتی اشاره دارد. طبق  

یید  پذیرش اخالقی به معنی نیاز به تأ  تعریف جونز و ریان 

های اخالقی است  ان در زمان اتخاذ تصمیم خود و دیگر 

ای مثل  حرفه فرد شاغل در ویلیامز معتقد است  (. 27) 

باید   در مقابل رفتار خود و همکارانش  حسابداری 

هر عضو حرفه باید نسبت به   ، زیرا  . گو باشد پاسخ 

نبود تطابق  و رفتارهای سایر اعضا حساس باشد.  ها نگرش 

یکی  بین اتخاذ تصمیم درست و رفتار واقعی انجام شده 

های  الگو  های مربوط به ترین محدودیت از عمده 

.  ( 28)  است گیری اخالقی و توسعه اخالقی تصمیم 

اخالقی افراد به خانواده، فامیل،   های گیری جهت 

گردد. جونز و ریان  ساالن و هنجارهای اجتماعی برمی هم 

یید  ها برای تأ دارند که افراد بر نظرات این گروه اظهار می 

 (.  27)   کنند اخالقی تکیه می   های تصمیم 

یید اعضای در محیط حسابرسی، حسابرسان بر تأ 

حسابرسی، همکاران، مدیران و حتی خودشان  گروه

جا که مفهوم پذیرش  از آن .(16) کنندتکیه می

های اخالقی و تمایالت  تواند بر قضاوتاخالقی می

و تاکنون تأثیر پذیرش اخالقی بر  گذار باشدتأثیرافراد 

تمایالت اخالقی افراد در محیط حسابرسی کشور  

حاضر  متغیر در پژوهش این  آزمون نشده است،

 بررسی شده است. 

 حسابرسی   به استقالل تعهد فرد نسبت .ت

رود  گویی انتظار می با توجه به مفهوم پاسخ 

گیری را  از طریق کاهش تمایالت، تصمیم  گویی پاسخ 

گویی یعنی نسبت به تصمیم و رفتار  بخشد. پاسخ بهبود 

را با مفهوم   توان آن می  ، بنابراین  . بودن گو خود پاسخ 

  به این استقالل حسابرس را  آنجلو . دی زد استقالل پیوند 

  که حسابرس هر  کند: احتمال این صورت تعریف می 

های مالی را گزارش کند.  صورت گونه ارائه نادرست در 

ای  های مهم تعهد اخالقی و حرفه بنابراین، یکی از ویژگی 

بر اساس نتایج پژوهش هال و    (. 29به استقالل اشاره دارد ) 

حسابدارانی که تعهد باالیی نسبت به حرفه   همکاران، 

ه  که برای حرف  ی دارند، برای درگیرشدن در رفتارهای 

برانگیز دیگران(  گزارش اعمال پرسش  مانند منفعت دارد ) 

منطقی به   ، . بنابراین ( 30)  تعهدات اخالقی بیشتری دارند 

  تأثیر تمایالت افشاگری تحت    شود رسد که فرض  نظر می 

 میزان استقالل حسابرس قرار دارد.  

 

 مسئولیت فردی برای افشاگری .ث

برای گزارش اعمال در پژوهشی گراهام 

دهد کرد که نشان می ارائه را ییالگوبرانگیز پرسش 

مثبتی بر  تأثیرگری گویی فرد برای گزارش میزان پاسخ

تصمیم به افشاگری منوط به  ویاز نظر افشاگری دارد. 

گویی اخالقی در برداشت شخص افشاگر از پاسخ

شواهد مثبتی  پیشین های. پژوهش ( 31سازمان است ) 

اند. بنابراین، در رابطه با این موضوع ارائه کرده در

نظر   پژوهش حاضر نیز این متغیر در الگوی مفهومی

به  ست. هنگامی که در سازمان افشاگریا گرفته شده

، شودشناخته میرفتار مطلوب اجتماعی  عنوان
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ممکن است  گریمسئولیت فردی برای افشا

اساس  قرار دهد. بر  تأثیرگیری فرد را تحت تصمیم 

گری ای، حسابرسان مسئولیت گزارشآیین رفتار حرفه 

،  کوتونکاپالن و وایت از نظر اعمال خالف را دارند. 

هایی را برای سازوکارتوانند حسابرسی می مؤسسات

گویی حسابرسان در مورد اعمال بهبود پاسخ

پژوهشی   در میسلی و نییر (.6گیرند ) کاره غیراخالقی ب

به این نتیجه رسیدند که اگر افشاگری جزئی از 

ها به احتمال وظایف حسابرسان داخلی باشد آن 

. این متغیر در ( 32دهند )بیشتری افشاگری را انجام می

 مستقل اهمیت بیشتری دارد.  مورد حسابرسان 

 

 افشاگری برای فردهای هزینه .ج

، ارزیابی حسابرس از میزان متغیر مهم دیگر

 و  (31) . گراهاماستهای افشاگری برای فرد هزینه 

صورت   به ایناین متغیر را  (33) و همکاران شولتز

 خطرکنند: برداشت فرد در رابطه با میزان تعریف می

مقابله به مثل افرادی که در سازمان مورد گزارش  

ماهیت و میزان ، نمنوپاز نظر . کار هستند مشغول به

تنبیه اعمال شده از طرف مدیریت و همکاران در مورد  

ترین عامل اثرگذار بر تصمیم فرد افشاگر مهم

و  های شولتزپژوهشنتایج . ( 34افشاگری فرد است )

رابطه که دهد نشان می( 34)نمن وو پ( 33) همکاران

گری برای فرد و تمایالت  های افشامنفی بین هزینه

  .افشاگری وجود دارد

 با توجه بهبر اساس آن چه در باال ذکر شد و 

 مفهومی ارچوبچ ،الگوسازی معادالت ساختاری

 . است در زیر  1 شماره شکل به شرحپژوهش حاضر 

 

نگرش فرد نسبت به افشاگری1

ادراک فرد نسبت به کنترل رفتاری2

پذیرش اخالقی مطلوب1

تعهد فرد نسبت به استقالل حسابرسی3

مسئولیت فردی برای افشاگری4

هزینه های افشاگری برای فرد4

تمایالت افشاگری درون سازمانی

تمایالت افشاگری برون سازمانی

 های پژوهش . برگرفته از4(، 35)  گندرون و همکارانپژوهش . برگرفته از 3(، 27جونز و ریان )پژوهش . برگرفته از 2(، 23)آجزن  پژوهشبرگرفته از . 1

 (. 33و شولتز و همکاران )  ( 31گراهام ) 
 

 : چارچوب مفهومی پژوهش1شكل
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 پیشینه پژوهش 
های ویژگی لین و همکاران در پژوهشی تأثیر آ

فردی شامل نگرش فرد نسبت به افشاگری، ادراک 

فرد نسبت به کنترل رفتاری، تعهد فرد نسبت به 

استقالل حسابرسی، مسئولیت فردی برای افشاگری و 

کنندگی های افشاگری برای فرد و اثر تعدیلهزینه 

شده بر تمایالت افشاگری حمایت سازمانی ادراک

را بررسی کردند. نتایج  سازمانیو برون  سازمانیدرون 

سازمانی پژوهش آنان نشان داد که افشاگری درون 

داری تحت تأثیر هر پنج ویژگی فردی طور معنیبه

که در صورت حمایت سازمانی  . به این ترتیب،است

باالتر میزان تأثیر این متغیرها بر افشاگری 

سازمانی شود اما افشاگری برون سازمانی بیشتر میدرون 

فرد نسبت به  ت تأثیر سه ویژگی نگرشتنها تح

نسبت به کنترل رفتاری و  فرد ، ادراکافشاگری

های افشاگری برای فرد است و هر چه میزان هزینه 

تر شود تأثیر هر سه متغیر بر  حمایت سازمانی کم

(. التان و 7شود )سازمانی بیشتر میافشاگری برون 

شی اثر هر پنج ویژگی فردی همکاران در پژوه

لین و همکاران را بر تمایالت  آشده در پژوهش مطرح

گر  افشاگری بررسی کردند. نتایج پژوهش آنان نشان

دار چهار ویژگی نگرش فرد نسبت تأثیر مثبت و معنی

به افشاگری، ادراک فرد نسبت به کنترل رفتاری، تعهد 

 فرد نسبت به استقالل حسابرسی و مسئولیت فردی

های دار هزینه برای افشاگری و تأثیر منفی و معنی

افشاگری برای فرد بر تمایالت افشاگری 

 (. 9سازمانی بود )سازمانی و برون درون 

برینک و همکاران در پژوهشی به بررسی اثر نوع  

های روانی افراد بر تمایالت افشاگری تخلف و ویژگی

سازمانی پرداختند. نتایج پژوهش  سازمانی و برون درون 

آنان حاکی از آن بود که هر چقدر مسئولیت فردی 

سازمانی برای افشاگری بیشتر باشد، افشاگری درون 

رخ  سازمانی زمانیشود و افشاگری برون بیشتر می

 (. 8بیشتری داشته باشد ) اهمیتدهد که تخلف می

همکاران در پژوهشی به بررسی عوامل لین و آ

های مالی پرداختند. نتایج پژوهش  مؤثر بر افشای تقلب 

آنان حاکی از آن بود که مسئولیت فردی برای 

سازمانی اثر افشاگری بر تمایالت افشاگری درون 

سازمانی دار دارد اما اثر آن بر افشاگری برون معنی

افشاگری های چنین، هرچه هزینهدار نیست. هممعنی

سازمانی برای فرد باالتر باشد تمایل به افشاگری درون 

یابد. سرانجام این سازمانی به شدت کاهش میو برون 

دهندگان افشاگری را عملی اخالقی که بیشتر پاسخ

سازمانی را به افشاگری دانسته و افشاگری درون 

 (.  10دانند )سازمانی ارجح میبرون 

در پژوهشی به بررسی  کوتونکاپالن و وایت

تمایالت افشاگری حسابرسان مستقل پرداختند. نتایج 

پژوهش آنان نشان داد که تمایالت افشاگری 

حسابرسان مستقل تحت تأثیر میزان جدیت عمل  

های افشاگری برای فرد، مسئولیت فردی خالف، هزینه 

حرفه  ها نسبت بهبرای افشاگری و میزان تعهد آن

چنین، تمایالت افشاگری حسابرسی است. هم

های یابد که هزینهحسابرسان زمانی افزایش می

افشاگری برای فرد کم و مسئولیت فردی برای 

 (.  6افشاگری زیاد باشد )

هرچگانی و همکاران در پژوهشی به بررسی بیگی
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هشداردهی حسابرسان بر  انگیزشیهای اثر ارزش

 های پژوهش آنان نشان داد که هرپرداختند. یافته 

کننده منافع شخصی های انگیزشی تأمین چقدر ارزش 

تری به برای حسابرسان در اولویت باشد، گرایش کم 

واسطه هشداردهی خواهند داشت و شدت این تأثیر به

های سازمانی و برداشتی که از عواقب خطاکاری

ها خود در زمینه افشای این خطاکاریمسئولیت فردی 

های انگیزشی که ارزشیابد اما وقتیدارند، افزایش می

کننده منافع عموم برای حسابرسان در اولویت تأمین 

 (.36باشد، نتایج برعکس است )

محمدی در پژوهشی به بررسی رابطه مهد و گل بنی

فشاگری در مورد تقلب پرداختند. بین جو اخالقی و ا

نفر از حسابرسان شاغل  330نمونه پژوهش آنان شامل 

در   و سایر مؤسسات حسابرسی در سازمان حسابرسی

محمدی مهد و گلبود. نتایج پژوهش بنی 1396سال 

نشان داد که جو اخالقی بر افشاگری و دو مؤلفه از سه 

ت تأثیر  ای که تحمؤلفه آن تأثیرگذار است. دو مؤلفه

جو اخالقی قرار دارد شامل برداشت حسابرسان از 

مسئولیت فردی برای افشاگری و برداشت حسابرسان  

از عواقب عمل افشاگری در مورد تقلب است و 

گیرد، ای که تحت تأثیر جو اخالقی قرار نمیمؤلفه

های مربوط به افشاگری برداشت حسابرسان از هزینه 

 (. 37در مورد تقلب است ) 

شهریاری و برزگر در پژوهشی به بررسی رابطه بین  

ای و سازمانی جو اخالقی و مشاوره با تعهد حرفه

حسابداران بخش عمومی پرداختند. نتایج پژوهش  

شده  آنان نشان داد که بین سطح نظارت دریافت

ای وسیله حسابداران مبتدی با تعهد سازمانی و حرفهبه

شده  بین سطح حمایت اجتماعی دریافتآنان و 

ای آنان رابطه وسیله حسابداران مبتدی با تعهد حرفهبه

چنین، بین درک دار وجود دارد. هممنفی و معنی

حسابداران مبتدی و با سابقه از جو اخالقی سازمان با 

تعهد سازمانی آنان و بین تعهد سازمانی با تعهد 

قه رابطه مثبت و ای حسابداران مبتدی و با سابحرفه

 (. 38دار وجود دارد )معنی

هرچگانی و همکاران در پژوهشی تأثیر بیگی

طلبی بر هشداردهی حسابرسان مستقل را فرصت 

های پژوهش آنان نشان داد که بررسی کردند. یافته

داری بر هشداردهی طلبی تأثیر منفی و معنیفرصت 

چنین، این تأثیر به واسطه برداشتی حسابرسان دارد. هم

های سازمانی و که حسابرسان از عواقب خطاکاری

ها مسئولیت فردی خود در زمینه افشای این خطاکاری

های مترتب با افشای دارند و نیز برداشت آنان از هزینه

 (. 39یابد ) ها شدت میاین خطاکاری

و ابراهیمی در پژوهشی به ارائه الگوی  نمازی

 در  تقلب موارد گزارش داخلی قصد بر مؤثر عوامل

 آن بندیاولویت  و حسابداران به وسیله  مالی اقالم

  که بود آن  از حاکی نتایج پژوهش آنان  .پرداختند

نگرش فرد نسبت به  سازمانی، متغیرهای عدالت

  شدت  و داریدین  فعال، شخصیتی ویژگی گری،افشا

  گزارش قصد بر داریمعنی و مثبت اخالقی تأثیر

 متغیر تأثیر حالی که در  دارد، تقلب موارد داخلی

نیست. عدالت   دارمعنی گریگزارش  شخصی هزینه

نگرش فرد  آن از پس و اخالقی شدت سازمانی،

قصد گزارش   بر تأثیر را بیشترین نسبت به افشاگری

 (. 40دارد ) مالی اقالم در تقلب موارد
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 ریثأ تمهدوی و ابراهیمی در پژوهشی به بررسی 

 درحسابداران  یاو حرفه یبر تعهد سازمان اتیاخالق

ی درمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک یهادانشگاه

ثیر برخی از گر تأنتایج پژوهش آنان بیانپرداختند. 

تعهد عاطفی سازمانی و های جو اخالقی بر جنبه

فرهنگ  أثیرچنین تتعارض بین حرفه و سازمان و هم

.  بوداخالقی سازمان بر تعارض بین حرفه و سازمان 

ثیر منفی بر تعهد  أگرایی دارای ت، ماکیاول افزون براین

و  یانبین تعهد عاطفی سازمبوده و  ی عاطفی سازمان

وجود دارد  تعارض بین حرفه و سازمان رابطه منفی

(41  .) 

نمازی و ابراهیمی در پژوهشی به بررسی تأثیر 

متغیر تعدیلی شدت اخالقی بر قصد گزارش داخلی 

موارد تقلب به وسیله حسابداران پرداختند. نتایج 

پژوهش آنان نشان داد که شدت اخالقی درک شده 

تأثیر متغیرهای عدالت سازمانی، نگرش در مورد 

گزارش موارد تقلب و هنجارهای غیرعینی را تعدیل 

داری را تعدیل نخواهد خواهد کرد اما تأثیر سازه دین 

چنین، متغیر گزارش داخلی موارد تقلب به کرد. هم

داری در مردان بیشتر از زنان است و سطح طور معنی

دار و تجربه تأثیر منفی و تحصیالت تأثیر مثبت و معنی

زارش داخلی موارد تقلب در دار بر قصد گمعنی

 (. 42های مالی دارد )صورت 

به بررسی رابطه در پژوهشی نژاد مهدوی و موسوی

گیری اخالقی و تصمیم بین شدت اخالقیات، جو

های اجرایی استان فارس اخالقی مدیران مالی دستگاه

از یک هیچ داد کهپرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان 

اخالقی بر  متغیر شدت اخالقیات و جو دو

گیری اخالقی مدیران مالی شاغل در تصمیم 

دار معنی های اجرایی دولتی استان فارس اثردستگاه 

ها این دستگاه د. بنابراین، مدیران مالی شاغل درندار

اخالقی و شدت اخالقی نبوده که  ثیر جو تحت تأ

ی با مفاهیم ها آشنایی چنداناست که آن  گر اینبیان

باورهای  گیری بیشتر ازاخالقی نداشته و برای تصمیم 

تدریس علم کنند. در نتیجه، شخصی خود پیروی می

ای برای دانشجویان این رشته  حرفه ق اخالق و اخال

 (. 43رسد ) امری ضروری به نظر می

 

 های پژوهشفرضیه 
های ویژگی همان طور که پیش از این بیان شد 

 :از پژوهش عبارت است ایندر  بررسیفردی مورد 

ادراک فرد نسبت به  نگرش فرد نسبت به افشاگری،

تعهد فرد کنترل رفتاری، پذیرش اخالقی مطلوب، 

برای نسبت به استقالل حسابرسی، مسئولیت فردی 

 چنین،همبرای فرد.  های افشاگریو هزینه افشاگری

سازمانی و عد درون دو بُطریق تمایالت افشاگری از 

شود. بنابراین، در این سازمانی سنجیده میبرون 

های فردی یک پژوهش به ازای هر یک از ویژگی 

و  سازمانیعد درون فرضیه وجود دارد که در هر دو بُ

های ، فرضیهاز این رو شود.سازمانی آزمون میبرون 

 ه شرح زیر است: پژوهش ب

مثبت  تأثیرفرضیه اول: نگرش فرد نسبت به افشاگری 

حسابرسان مستقل  بر تمایالت افشاگری داریو معنی

 دارد.

فرضیه دوم: ادراک فرد نسبت به کنترل رفتاری تأثیر 

حسابرسان  بر تمایالت افشاگریداری مثبت و معنی
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 مستقل دارد.

مثبت و  تأثیروم: پذیرش اخالقی مطلوب فرضیه س

حسابرسان مستقل  بر تمایالت افشاگریداری معنی

 دارد.

  حسابرسی  نسبت به استقالل فرد فرضیه چهارم: تعهد

 ایالت افشاگریبر تمداری مثبت و معنی تأثیر

 حسابرسان مستقل دارد.

 تأثیرافشاگری  فرضیه پنجم: مسئولیت فردی برای

حسابرسان  بر تمایالت افشاگریداری معنیمثبت و 

 مستقل دارد.

 منفی تأثیرهای افشاگری برای فرد فرضیه ششم: هزینه

حسابرسان مستقل بر تمایالت افشاگری  داریو معنی

 دارد.

 

 پژوهش روش

 
های پیمایشی مقطعی و پژوهش حاضر تلفیقی از روش 

برای از لحاظ هدف، کاربردی است.  وهمبستگی 

و  23نسخه  SPSS افزارهاینرم ها از آزمون فرضیه 

PLS  است.    شده استفاده 2015نسخه 

ها از در این پژوهش، برای تجزیه و تحلیل داده

مربعات ترین کم رویکرد با روش معادالت ساختاری 

 )معادالت ساختاری مبتنی بر واریانس( استفاده جزئی

ها یا است. این روش اغلب برای تحلیل موقعیت شده

رود که اطالعات  کار میهای بهای بسیار پیچیدهالگو

که هدف   نظری کمی در مورد آن وجود دارد و یا این

 بینی است.  ها پیشالگو از آزمون این 

حسابرسان شاغل در  جامعه آماری پژوهش شامل

حسابرسی معتمد بورس اوراق بهادار تهران  مؤسسات

گفتنی . است  1396از جمله سازمان حسابرسی در سال 

، و سناریو نامهپرسش  هایبنا به ماهیت سؤال  است

نفر در جامعه آماری  3تر از های حسابرسی کم گروه 

در پژوهش حاضر از روش  اند. در نظر گرفته نشده 

تعیین حجم گیری در دسترس استفاده شده است. نمونه 

 قاعده موجود در تجزیه و تحلیل اساس نمونه بر

  ترین مربعات جزئی کمساختاری با رویکرد  تمعادال

شامل ده برابر بیشترین مسیرهای ساختاری منتهی به 

شده مسیر انجام  الگویکه در است متغیر خاص  یک

که بیشترین گویه مربوط به  با توجه به این .است

ال است، سؤ 4رد نسبت به افشاگری با تعداد نگرش ف

  چهل نمونه است.  الگو حداقل مقدار الزم برای بررسی

در این پژوهش برای دوری از شواهد  با این وجود،

  دلیل افت نمونه پژوهش چنین به بدون تورش و هم

. برای این انتخاب حجم نمونه باالتری شد  اقدام به

 شدبین حسابرسان توزیع  نامهپرسش  242منظور تعداد 

مورد آن به  150دریافتی های نامهپرسشکه از میان 

حلیل مورد تکمیل شده و در تجزیه و ت کاملصورت 

   .استفاده قرار گرفت

های ترکیبی و از روش نامهپرسش برای تدوین 

و  نامهپرسشبه  ،شده است. ابتدا استفادهای چند مرحله 

 مراجعه( 16در پژوهش آلین ) استفاده شده سناریوهای

اساس هنجارها و شرایط حسابرسی در کشور   و بر

. در مرحله دوم با مراجعه های مناسب انتخاب شدگویه 

های مرتبط با هر خبرگان حسابداری )سه نفر( گویه به 

یک از متغیرهای پژوهش با توجه به شرایط و فرهنگ 

  بررسی و با اعمال تغییرات الزم سازمانی کشور مورد 
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. در مرحله شد مشخصاد بیست و هشت گویه تعد

سوم با استناد به روایی محتوایی از طریق خبرگان 

اقدام به  (44) وشهال رابطه )پانزده نفر( و کاربرد 

اساس معیار الوشه از  . برهای نهایی شدانتخاب گویه

جده گویه از یمیان بیست و هشت گویه، تعداد ه

مقادیر الزم برخوردار بوده و برای تولید مقیاس 

 و نامهپرسشمناسب در سنجش هشت متغیر انتخاب و 

 . نهایی تهیه شدسناریوی 

های یک ابزار  ترین ویژگی اعتبار و روایی از مهم 

  آن برای نتایج  که  ست ا  سنجش مناسب و قابل اتکا 

ارائه شده است.   1الگوی پژوهش در جدول شماره 

طور که در این جدول مشخص شده است  همان 

  الگوی گرایی و تشخیصی در های روایی هم شاخص 

  ردهگیری از وجود روایی ابزار سنجش حمایت ک اندازه 

شده مبنای قضاوت   است. میانگین واریانس استخراج 

گرایی و تشخیصی است. میانگین  مورد روایی هم  در 

  0/ 5تر از واریانس تمامی متغیرهای پژوهش بزرگ 

  الگو گرایی متغیرهای است که از وجود روایی هم 

کند. توان دوم همبستگی تمامی متغیرها نیز  پشتیبانی می 

تر است که  شده کوچک از میانگین واریانس استخراج 

. دو شاخص  کند می از وجود روایی تشخیصی حمایت 

گلدیستین رو« از  -ضرایب »آلفای کرونباخ« و »دلون 

های سنجش پشتیبانی  اعتبار همسانی درونی گویه 

  0/ 7برای هر متغیر از  ها این شاخص  . ضرایب کند می 

تر است که حاکی از وجود اعتبار سازگاری  بزرگ 

ها  بار عاملی همه گویه ها است. درونی و ترکیبی گویه 

رابطه هر یک از  دهنده نشان است که  1/ 96تر از بزرگ 

از میان هشت  ها با متغیرها به صورت مثبت است. گویه 

  نههای چندگا متغیر پژوهش، شش متغیر دارای گویه 

 . اشاره شده است   است که به نتایج آن 

بر اساس طیف نامه و سناریو های پرسشپاسخ

ای و در دامنه سه نوع پاسخ لیکرت هفت گزینه 

پیشنهادی شامل کامالً مخالف تا کامالً موافق، خیلی 

ضعیف تا کاماًل قوی و خیلی کم تا کامالً زیاد و با

 
 پژوهش متغیرهای  و اعتبار تشخیصی  و گرایی هم  روایی ضرایب: 1جدول 

 

 

 متغیر 

 اعتبار همسانی درونی  تشخیصی گرایی  وهم   روایی 
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 977/0 969/0 091/0 041/0 153/0 072/0 054/0 1   نگرش فرد نسبت به افشاگری

 969/0 951/0 029/0 097/0 067/0 049/0 1 054/0  یادراک فرد نسبت به کنترل رفتار

 92/0 869/0 111/0 018/0 012/0 1 049/0 072/0   پذیرش اخالقی مطلوب

 935/0 862/0 014/0 001/0 1 012/0 067/0 153/0  تعهد فرد نسبت به استقالل حسابرسی

 918/0 822/0 017/0 1 001/0 018/0 097/0 041/0   سازمانیافشاگری درونتمایالت 

 938/0 868/0 1 017/0 014/0 111/0 029/0 091/0   سازمانیافشاگری برونتمایالت 

 - - 883/0 845/0 878/0 791/0 912/0 915/0  میانگین واریانس مشترک
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  گیری شده است.گذاری یک تا هفت اندازه نمره 

ها یا با سازههای اصلی و مرتبط بر گویه  افزون

شناختی ش، چهار ویژگی جمعیت متغیرهای پژوه

جنسیت، سطح تحصیالت، رشته تحصیلی و  شامل

 سازمانی نیز مشخص شده است.  سمت

 

 متغیرهای پژوهش
 متغیرهای وابسته

افشاگری   تمایالت متغیر وابسته در این پژوهش 

. منظور از تمایالت افشاگری حسابرسان  است حسابرسان 

  کاری ها برای گزارش هرگونه خالف مستقل، تمایل آن 

عد  . متغیر مستقل در هر دو ُباست به مراجع ذیصالح 

 . شده است سازمانی سنجش  سازمانی و برون درون 

 

 متغیرهای مستقل
  حسابرسان شش ویژگی فردی  پژوهشدر این 

ادراک نگرش فرد نسبت به افشاگری، شامل مستقل 

پذیرش اخالقی مطلوب، فرد نسبت به کنترل رفتاری، 

، مسئولیت فردی تعهد فرد نسبت به استقالل حسابرسی

 ،های افشاگری برای فردافشاگری و هزینه  برای

 . است عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده به

 

 ها یافته

 
تجزیه و تحلیل شواهد پژوهش با استناد به 

است.   شده های توصیفی و استنباطی انجام شاخص

های گرایش اساس شاخص های توصیفی برتحلیل

و  بررسیمرکزی و پراکندگی متغیرهای مورد 

اساس نتایج استخراج شده از   های استنباطی برتحلیل

 شاملساختاری است. بخش توصیفی  معادالت الگوی

شناختی و های فردی و جمعیتدو بخش ویژگی

  متغیرهای پژوهش است که متغیرهای پژوهش بر

ها استخراج سازی از طریق میانگین پاسخاساس مقیاس

 شده است. 

شناختی نمونه های فردی و جمعیت. ویژگی 1

های فردی و ویژگی  2 شماره : جدولپژوهش 

دهد. را نشان می دهندگانپاسخشناختی جمعیت 

 %66، طور که در این جدول نشان داده شده استهمان

ها بیش از  از آن  %72 زن، %34مرد و  دهندگانپاسخاز 

دارای تحصیالت تکمیلی و   %44 سال سن دارند، 30

از   %91 اسی هستند. حدوددارای مدرک کارشن %56

 %65دارای مدرک حسابداری و  دهندگانپاسخ

توان بیان کرد که می . در نتیجه،حسابرس ارشد هستند

از توانایی و شرایط الزم برای  دهندگانپاسخ

 و سناریو نامهپرسش  هایگویی به سؤالپاسخ

 برخوردارند.  

های توصیفی متغیرهای پژوهش:  . تحلیل 2

نشان داده شده است  3که در جدول شماره  طورهمان

شامل نگرش فرد  دهندگانپاسخپنج ویژگی فردی 

نسبت به افشاگری، ادراک فرد نسبت به کنترل 

رفتاری، پذیرش اخالقی مطلوب، تعهد فرد نسبت به  

 افشاگری یمسئولیت فردی برااستقالل حسابرسی و 

های گیری و هزینهدر حد باالی متوسط مقیاس اندازه 

افشاگری برای فرد در حد زیر متوسط مقیاس 

به مقیاس سنجش حد وسط   گیری است )با توجهاندازه 

نظری مقدار چهار است(. از بین متغیرهای وابسته 
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سازمانی در حد پژوهش تمایالت افشاگری درون 

گیری و تمایالت افشاگری باالی متوسط مقیاس اندازه

گیری سازمانی در حد زیر متوسط مقیاس اندازهبرون 

های گرایش مرکزی و است. جزئیات شاخص

مستقل و وابسته پژوهش در پراکندگی متغیرهای 

 ارائه شده است.   3جدول شماره 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 های توصیفی متغیرهای پژوهش: شاخص3جدول 

 کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین نماد متغیر متغیر

 ATW 837/4 617/1 (37/0) (979/0) نگرش فرد نسبت به افشاگری

 PBC 589/4 312/1 (327/0) (085/0) ادراک فرد نسبت به کنترل رفتاری

 DMA 287/4 267/1 135/0 035/0 مطلوب پذیرش اخالقی

 IC 75/5 212/1 (824/0) 154/0 تعهد فرد نسبت به استقالل حسابرسی

 PRR 313/5 194/1 (869/0) 857/1 مسئولیت فردی برای افشاگری

 PCR 88/3 821/1 072/0 212/1 های افشاگری برای فرد هزینه

 IWB 057/5 357/1 (73/0) (018/0) سازمانیتمایالت افشاگری درون

 EWB 203/3 533/1 493/0 (278/0) سازمانیتمایالت افشاگری برون
 

 پژوهششناختی نمونه های جمعیت: ویژگی2جدول 

 درصد تعداد گروه زیر های فردیویژگی

 جنسیت
 66 99 مرد

 34 51 زن

 گروه سنی

 28 41 سال 30تر از کم

 31 47 سال 35تا   30بین 

 21 32 سال 40تا   36بین 
 20 30 سال 40بیشتر از 

 سطح تحصیالت

 56 84 کارشناسی

 39 59 کارشناسی ارشد

 5 7 دکتری

 رشته تحصیلی

 91 136 حسابداری

 6 9 مدیریت

 3 5 اقتصاد 

 سازمانی سمت

 4 6 مدیر

 7 11 سرپرست ارشد

 24 36 سرپرست

 65 97 حسابرس ارشد
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های استنباطی پژوهش: الگوی پژوهش با . تحلیل 3

محور بررسی معادالت ساختاری و رویکرد واریانس 

شد و نتایج نشان داد که الگو از برازندگی مناسب  

برخوردار است. شاخص برازندگی در معادالت 

ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی شامل چهار 

و الگوی بیرونی نسبی، الگوی شاخص شاخص مطلق، 

است و مقدار آن بین صفر و یک است.  درونی 

و شاخص نسبی با مقدار  406/0شاخص مطلق با مقدار 

 و شاخص الگوی الگو  کل بودن  مناسب از  842/0

گیری اندازهمندی بخش از توان 996/0بیرونی با مقدار 

مندی از توان 0/ 846درونی با مقدار  و شاخص الگوی

کند. این نتایج در و حمایت میبخش ساختاری الگ

 ارائه شده است.   4جدول شماره 

شامل دوازده مسیر است که  الگوبخش ساختاری 

بر تمایالت   از شش ویژگی حسابرسان تأثیر هر یک

سازمانی را بررسی و  برون سازمانی وافشاگری درون 

در جدول  نتایج مندرج همان طور که . کندمی آزمون 

قی مطلوب و  دهد تأثیر پذیرش اخالنشان می 5شماره 

تعهد فرد نسبت به استقالل حسابرسی بر تمایالت 

ه آزمون  نیست )آمار دارمعنیسازمانی افشاگری درون

نگرش فرد اما تأثیر  (96/1مطلق  تر از قدرکوچک 

و مقدار بحرانی   0/ 13 ضریبنسبت به افشاگری با 

  ضریبادراک فرد نسبت به کنترل رفتاری با ، 821/2

و مسئولیت فردی برای  006/4و مقدار بحرانی  198/0

بر  995/3و مقدار بحرانی  2/0 ضریبفشاگری با ا

 دارمعنیسازمانی مثبت و تمایالت افشاگری درون 

(. تأثیر 96/1تر از است )آماره آزمون بزرگ 

و   -145/0 ضریبهای افشاگری برای فرد با هزینه 

بر تمایالت افشاگری  -2/ 418مقدار بحرانی 

 است.   دارمعنیو  نفیسازمانی مدرون 

تأثیر تعهد فرد نسبت به استقالل حسابرسی و 

های افشاگری برای فرد بر تمایالت افشاگری هزینه 

تر  نیست )آماره آزمون کوچک دارمعنیسازمانی برون 

نگرش فرد نسبت به (. تأثیر 1/ 96 قدر مطلق از

،  136/4و مقدار بحرانی  173/0 ضریبافشاگری با 

و   0/ 098 ب رد نسبت به کنترل رفتاری با ضریادراک ف

مطلوب با  پذیرش اخالقی، 293/2مقدار بحرانی 

و مسئولیت   303/3و مقدار بحرانی  192/0 ضریب

و مقدار بحرانی  153/0 افشاگری با ضریب فردی برای

و  ثبتم سازمانیافشاگری برون بر تمایالت  473/3

 (.1/ 96تر از ست )آماره آزمون بزرگ ا دارمعنی

متغیر تمایالت افشاگری   برای  تشخیص  ضریب 

  ،به ترتیب  ، که  است  0/ 196 مقدار  سازمانی به درون 

 ن ضریب تشخیص به مسئولیت فردی برایباالتری 

 
 

 

 جزئی مربعات ترینکم با پژوهش الگوی  برازندگی هایشاخص  نتایج: 4جدول 

 مقدار نام شاخص
 خطای
 معیار

مقدار 
 بحرانی

 دامنه اطمینان 
 نتیجه آزمون

 باال پایین
406/0 شاخص مطلق   038/0  755/10  349/0  526/0  .شاخص برازندگی مطلق قابل قبول است 

842/0 شاخص نسبی  05/0  945/16  636/0  871/0  .شاخص برازندگی نسبی قابل قبول است 

996/0 الگوی بیرونی  021/0  294/47  934/0  شاخص برازندگی الگوی بیرونی قابل قبول است. 1 

846/0 الگوی درونی  046/0  251/18  658/0  864/0  شاخص برازندگی الگوی درونی قابل قبول است. 
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، ادراک فرد نسبت به کنترل  0/ 063مقدار افشاگری با 

های افشاگری برای فرد با  هزینه  ، 0/ 062رفتاری با مقدار 

، نگرش فرد نسبت به افشاگری با مقدار  0/ 033مقدار 

و تعهد   0/ 011، پذیرش اخالقی مطلوب با مقدار 0/ 026

  0/ 001 فرد نسبت به استقالل حسابرسی با مقدار 

متغیر تمایالت   ای بر  تشخیص  اختصاص دارد. ضریب 

به   ، که  است  0/ 182 مقدار  سازمانی به افشاگری برون 

باالترین ضریب تشخیص به پذیرش اخالقی   ، ترتیب 

افشاگری   ، نگرش فرد نسبت به 0/ 064با مقدار مطلوب 

افشاگری با مقدار   مسئولیت فردی برای  ، 0/ 052مقدار  ا ب 

، ادراک فرد نسبت به کنترل رفتاری با مقدار  0/ 041

، تعهد فرد نسبت به استقالل حسابرسی با مقدار  0/ 017

  0/ 001های افشاگری برای فرد با مقدار و هزینه  0/ 008

اختصاص دارد. شاخص افزونگی برای تمایالت  

و برای متغیر   0/ 165سازمانی به مقدار افشاگری درون 

است   0/ 16ار سازمانی به مقد الت افشاگری برون تمای 

  الگوی بیانگر باال بودن کیفیت  که مقدار مثبت آن 

ساختاری است. ضرایب اهمیت به میزان اهمیت  

بینی متغیر وابسته اشاره دارد.  متغیرهای مستقل در پیش 

بودن متغیرهای  دهنده بااهمیت و باالتر نشان  0/ 8مقادیر 

اهمیت چهار ویژگی   بینی است. ضرایب پیش مستقل در 

  ادراک افشاگری،  به  نسبت  فرد  نگرش شامل  حسابرسان 

  برای  فردی  رفتاری، مسئولیت  کنترل  به  نسبت  فرد 

فرد بر تمایالت   برای  افشاگری  های افشاگری و هزینه 

و ضرایب اهمیت سه ویژگی  سازمانی افشاگری درون 

  پذیرش افشاگری،  به   نسبت   فرد   نگرش شامل   حسابرسان 

افشاگری بر   برای  فردی  و مسئولیت  مطلوب  اخالقی 

  است  0/ 8 از  تر سازمانی بزرگ تمایالت افشاگری برون 

  بینی پیش  در  این متغیرها  باالی  اهمیت  از حاکی  که 

سازمانی و  تمایالت افشاگری درون  های متغیر 

برای سایر   0/ 8تر از سازمانی است. مقادیر کم برون 

بینی  ها در پیش گر اهمیت پایین آن متغیرها بیان 

  جدول نتایج این بخش در  همه متغیرهای وابسته است. 

 است.   ارائه شده   3و    2  های شماره   های شکل   و   5شماره  

 
متغیرهای پژوهشهای روابط بین شاخص: 5جدول  

تأثیرنتایج آزمون ضریب  متغیرها   اهمیت و افزونگی ضریب تشخیص  

 متغیر اثرپذیر  متغیر اثرگذار 
  ضریب
 تأثیر 

  خطای
 برآورد 

  مقدار
 بحرانی 

ضریب  
 معادله 

ضریب  
 متغیر

 افزونگی  اهمیت 

 نگرش فرد نسبت به افشاگری 

تمایالت  
افشاگری  

سازمانیدرون  

13/0  046/0  821/2  

196/0  

026/0  899/0  

165/0  

198/0 کنترل رفتاری ادراک فرد نسبت به    05/0  006/4  062/0  377/1  

085/0 پذیرش اخالقی مطلوب   058/0  457/1  011/0  586/0  

009/0 تعهد فرد نسبت به استقالل حسابرسی   059/0  149/0  001/0  061/0  

2/0 مسئولیت فردی برای افشاگری   05/0  995/3  063/0  39/1  

( 145/0) های افشاگری برای فرد هزینه   06/0  (418/2 )  033/0  008/1  

 نگرش فرد نسبت به افشاگری 

تمایالت  
افشاگری  

 سازمانیبرون

173/0  042/0  136/4  

182/0  

052/0  314/1  

16/0  

098/0 ادراک فرد نسبت به کنترل رفتاری   043/0  293/2  017/0  742/0  

192/0 پذیرش اخالقی مطلوب    058/0  303/3  064/0  453/1  

068/0 تعهد فرد نسبت به استقالل حسابرسی   05/0  363/1  008/0  514/0  

153/0 مسئولیت فردی برای افشاگری   044/0  473/3  041/0  159/1  

008/0 های افشاگری برای فرد هزینه   052/0  145/0  001/0  057/0  



                                    حسابرسان مستقل                                                               های فردی بر تمایالت افشاگریتأثیر ویژگی 

 1397، پاییز و زمستان 20دوم، پیاپی  مجله حسابداری سالمت، سال هفتم، شماره       60

 

 
  تأثیر مسیرهای  آزمون های آماره و پژوهشالگوی  متغیرهای  تأثیر ضرایب: 2 شكل

 

 

  سازمانی و برون سازمانیتمایالت افشاگری درونهای کنندهبینی: ضرایب اهمیت پیش3 شكل

 
 گیری نتیجه 

 
از دیدگاه   که دهدنتایج پژوهش حاضر نشان می

سازمانی به حسابرسان مستقل افشاگری درون 

 دهندگان،از نظر پاسخ سازمانی ارجحیت دارد. برون 

 سازمانیصورت درون مسائل و مشکالت ابتدا باید به 

نتایج د. یابی و حل و فصل شوبررسی، ریشه 

نشان  نیز  (16لین ) آو  (45)نییر و میسلی های پژوهش 

  مؤسسهسازمانی به گری درون گزارش داد که

که  قبل از این تادهد حسابرسی این فرصت را می

آن   به اطالع عموم برسدهای نادرست رفتارها و رویه 

ت رفتن محبوبیت و دس موجب از را اصالح کند که

دهندگان، طور کلی، بیشتر پاسخد. بهشوناعتبار حرفه 

محافظت از  برایکنترلی  سازوکاریافشاگری را  

. ممکن است به همین دلیل باشد  دانندمیاعتبار حرفه 

و   فرد نسبت به افشاگری که متغیرهایی مثل نگرش

ر داری بطور معنیبهبرای افشاگری مسئولیت فردی 

بنابراین،  . سازمانی اثرگذار استدرون افشاگری
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سازمانی که نسبت به افشاگری برون بیان کرد  توانمی

سازمانی رضایت چندانی وجود ندارد. افشاگری برون 

افتد که احتمال آسیب به جامعه و زمانی اتفاق می

که  این داشته باشد و یا وجودمردم عموم 

مد  آانی ناکارسازمگری درون های گزارش سازوکار 

به احتمال زیاد افراد تمایلی به افشاگری باشد. بنابراین، 

 این نوع افشاگریکه  چرا ؛سازمانی ندارندبرون 

طردشدن از طرف دوستان، مانند )های گزافی هزینه 

خانواده و همکاران، از دست دادن شغل و محبوبیت  

برای  (غیره و  های آیندهمنفی بر استخدام  تأثیرشغلی، 

 (. 16)افراد دارد 

اهمیت بودن چهار  از باحاکی  این پژوهشنتایج 

 فرد ادراک ،افشاگری به نسبت فرد نگرش  ویژگی

فردی برای  مسئولیت رفتاری، کنترل به نسبت

بینی در پیش فرد برای افشاگری هایهزینه افشاگری و

چنین سازمانی است و همتمایالت افشاگری درون 

 به نسبت فرد نگرشبودن سه ویژگی  مؤثر دهندهنشان 

 فردی و مسئولیتمطلوب  اخالقی پذیرشافشاگری، 

سازمانی تمایالت افشاگری برون  بر برای افشاگری 

نشان ( 7لین و همکاران )آهای پژوهش یافته است.

پنج  ثیرسازمانی تحت تأافشاگری درون  که دهدمی

، ادراک فرد نسبت  افشاگری به نسبت فرد نگرشمتغیر 

  به کنترل رفتاری، تعهد فرد نسبت به استقالل

های و هزینه مسئولیت فردی برای افشاگری، حسابرسی

افشاگری  چنین،هم افشاگری برای فرد است.

  به  نسبت فرد نگرشثیر سه متغیر زمانی تحت تأسابرون 

و ، ادراک فرد نسبت به کنترل رفتاری افشاگری

  پژوهش است. نتایج های افشاگری برای فرد هزینه 

ثیر هر پنج ویژگی دهنده تأنشان ( 9التان و همکاران )

نتایج . است عد افشاگری دو بُ فردی حسابرسان بر هر

برینک و  پژوهشراستا با نتایج هماین پژوهش 

برای ثیر مسئولیت فردی تأ نشان داد که (8همکاران )

 دارمعنیسازمانی افشاگری عد درون نها بر بُافشاگری ت

(  5)لین و همکاران آ نتایج پژوهشراستا با هم و  است

مسئولیت فردی برای افشاگری و  آن بود که  حاکی از

سازمانی عد درونبر بُ های افشاگری برای فردهزینه 

های افشاگری برای تأثیر هزینهاست اما مؤثر افشاگری 

 . نیستدار معنیافشاگری سازمانی عد برون بُ برفرد 

مربوط  پژوهش حاضر مهم دیگر هاییافتهاز جمله 

نسبت به استقالل   فرد دار نبودن اثر تعهدبه معنی

که  جا از آن. استعد افشاگری حسابرسی بر هر دو بُ

 حسابرسی مؤسساتحسابرسی کشور  مؤسسات اغلب 

کوچک هستند و این احتمال وجود دارد که 

کشف اشتباهات بااهمیت، به  با وجودحسابرسان 

دالیلی از قبیل از دست دادن صاحبکار از افشای آن 

نسبت به استقالل   فرد تعهد تأثیر ،ندکنخودداری 

دار حسابرسی بر هیچ کدام از ابعاد افشاگری معنی

نشان  (10و همکاران ) لینآپژوهش  نتایجنشده است. 

تنها بر  حسابرسی نسبت به استقالل فرد تعهد داد که

که  حالی در است مؤثرسازمانی افشاگری عد درون بُ

( بر هر دو 9التان و همکاران )پژوهش  مطابق با نتایج

  .دارددار عد افشاگری اثر معنیبُ

بسیار بااهمیت در افشاگری  هاییکی از موضوع 

که آیا گزارش اعمال خالف عملی اختیاری  است این

؟ اگر افشاگری وظیفه است ای افرادیا وظیفه حرفه 

کنندگان در پژوهش باید ادراک افراد باشد، مشارکت 
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های فردی را نادیده هنسبت به کنترل رفتاری و هزین

اری باشد باید اثر این  عکس، اگر عملی اختیبگیرند. بر 

دار باشد و بعد از آن تصمیم بگیرند که متغیرها معنی

خواهند اعمال خالف را گزارش کنند یا خیر. آیا می

مبتنی بر  (16) لینآوهش همانند پژوهش این پژ نتایج

د. از دیدگاه حرفه، کنفه بودن افشاگری را رد میوظی

که حسابرسان در جهت منافع عموم حرکت   جا از آن

اما  دندانخود میای کنند، افشاگری را وظیفه حرفهمی

 های بسیار زیادی برای حسابرسان داردافشاگری هزینه

حسابرسان افشاگری را عملی اختیاری  و به همین دلیل

بعد از گزارش اعمال خالف و پس از  ،زیرا .دانندمی

ای گونه برنامههیچحرفه  بروز پیامدهای افشاگری،

 ثر از فرد افشاگر ندارد. برای حمایت مؤ 

پیشنهاد  های پژوهش حاضر با توجه به یافته

های که در استخدام حسابرسان به ویژگی شودمی

، نگرش فرد نسبت به افشاگریها از جمله فردی آن

نسبت به کنترل   فرد پذیرش اخالقی مطلوب، ادراک

های و هزینه برای افشاگری رفتاری، مسئولیت فردی 

منظور ارتقای این به. شود توجه  برای فرد افشاگری

آموزش های در حسابرسان، برگزاری دورهها ویژگی 

شود تا ضمن خدمت برای حسابرسان پیشنهاد می

ضمن افزایش اشراف آنان به موضوع در جهت حفظ 

رعایت کنند. در  نیز ای را حرفه اخالق حرفه،  اعتبار

های ضمن خدمت توان در دورهمی این راستا

تمرکز بر   چونهایی همموضوع آموزش حسابرسان به 

توجه به ، کنترل رفتارهای غیراخالقیبودن بااهمیت 

انجام وظیفه شغلی و اهمیت رضایت  ، مردم منافع عموم

رفتار  عمل به، رفتار اخالقیبودن اهمیتبااخالقی، 

ای بدون توجه به ارزیابی دیگران از رفتار، حرفه

رفتارهای درست در افشاگری، بودن اهمیت با

جویانه و مشکالت ایجاد نکردن به اقدامات تالفیتوجه

پذیری مسئولیت بودن اهمیت با شده از سوی مؤسسه،

های هزینهتحمل فردی حسابرسان در افشاگری، 

تمرکز و تأکید بر ، در حرفه افشاگری و شجاعت

ترین مهماعتقاد و باور به استقالل حسابرسی به عنوان 

رکن زیربنایی حرفه حسابداری و حسابرسی و اعتقاد 

استقالل حرفه حسابرسی   مناسببه الزامات و اجرای 

 . پرداخت

 درای خود را جا که حسابرسان فعالیت حرفه از آن

 های آیندهش دهند، در پژوهانجام می قالب گروه

حسابرسی بر تمایالت   گروههای ویژگی  تأثیرتوان می

اثر عوامل سازمانی  ،چنینهم . بررسی کرد افشاگری را 

مثل حاکمیت شرکتی و کمیته حسابرسی بر تمایالت  

پژوهش  تواند مورد بررسی قرار گیرد.افشاگری نیز می

که  انجام شده و سناریو نامهپرسشاستفاده از  حاضر با

توصیه   نامهپرسش های ذاتی با توجه به محدودیت 

از رویکردهای تفسیری  های آیندهشود در پژوهشمی

به جز  فاده شود. مثل مطالعه موردی و مصاحبه است

پژوهش حاضر با  نامه های ذاتی پرسش محدودیت 

 .  مواجه نبوده است یدیگر محدودیت خاص
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