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چکیده
مقدمه :تقلب از مهمترین عوامل زیان مالی در بخشهای خصوصی و دولتی و یکی از دالیل کاهش اعتماد عمومی به
دولتها است .علیرغم وجود سازوکارهای گوناگون نظارتی ،افشاگری هنوز هم متداولترین روش کشف تقلب است.
هدف این پژوهش بررسی تأثیر ویژگیهای فردی و عوامل اثرگذار بر تمایالت افشاگری تقلب است.
روش پژوهش :این پژوهش کاربردی و از نوع مطالعات پیمایشی ،همبستگی و مقطعی است .جامعۀ آماری پژوهش،
حسابداران بیمارستانهای دولتی شیراز است که  141نفر برای نمونه انتخاب شد .ابزار پژوهش ،پرسشنامه و با تدوین
سناریو است .فرضیههای پژوهش نیز با استفاده از تحلیل همبستگی و رگرسیون آزمون شده است.
یافتهها :یافتههای پژوهش بیانگر معنیدار نبودن رابطۀ متغیر هزینۀ شخصی افشاگری با تمایل به افشاگری است .این
یافتهها رابطۀ مثبت و معنیدار تمایل به افشاگری با چهار متغیر هنجارهای غیرعینی ،نگرش دربارۀ افشاگری ،ویژگی
شخصیتی فعال و دینداری را نشان میدهد .تجزیهوتحلیل بیشتر نتایج بیانکنندۀ تأیید نشدن فرضیۀ تمایل به افشاگری
در حسابداران است .گفتنی است نتایج بررسی جداگانه نشان داد که حسابداران با وضعیت استخدامی رسمی تمایل به
افشاگری داشتهاند اما نمیتوان نتیجه گرفت که حسابداران با وضعیت استخدامی پیمانی و قراردادی تمایل به افشاگری
دارند .بین متغیرهای پژوهش در سطحهای مختلف از متغیرهای جمعیتشناختی نیز تفاوت معنیداری مشاهده نشد.
نتیجهگیری :با توجه به تأیید فرضیههای پژوهش مبنی بر تأثیر هنجارهای غیرعینی ،نگرش دربارۀ افشاگری ،ویژگی
شخصیتی فعال و دینداری بر تمایل به افشاگری و همچنین تمایل نداشتن حسابداران بیمارستانهای دولتی به افشاگری در
شرایط فعلی ،تصویب قوانین و مقررات و ایجاد سازوکارهای اجرایی به منظور حمایت و تشویق افشاگران در جهت مبارزه
با فساد و تقلب مالی امری ضروری است .در این زمینه ،توجه بیشتر به آموزش اخالق و برنامههای فرهنگی و دینی نیز
سودمند خواهد بود.
واژههای کلیدی :افشاگری تقلب ،بیمارستان ،حسابداران ،گزارشگری مالی متقلبانه ،ویژگیهای فردی.
 .1استاد ،گروه حسابداری ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران (نویسندۀ مسئول؛ رایانامهghmahdavi@rose.shirazu.ac.ir :؛ دورنگار.)071-36460520 :
 .2دانشجوی دکتری ،گروه حسابداری ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران (رایانامه.)s.khademi@shirazu.ac :

بررسی ویژگیهای فردی و عوامل اثرگذار بر تمایالت افشاگری تقلب دربارۀ حسابداران ...

مقدمه

از تقلبهای کشف شده ،از طریق خبررسانی یک
کارمند ،فروشنده یا دیگر افشاگران بوده است .گفتنی

اهمیت تقلب بهاندازهای است که آن را جدیترین

است در سازمانهایی که دورههای آموزشی آگاهی از

تهدید برای منافع عمومی میدانند؛ بهگونهای که طی

تقلب برگزار میشود ،بیش از نیمی از زیانهای تقلب

دهۀ گذشته میزان آن به حدود چهار برابر رسیده و آثار

کاهش مییابد (.)3

مخرب آن همچنان ادامه دارد ( .)1رسواییهای

با وجود اهمیت افشاگری تقلب در اثربخشی محیط

زنجیرهای و غافلگیرکنندۀ انرون ،وردکام و ابرمؤسسۀ

کنترلی ،این سؤال به ذهن میرسد که چرا برخی از

حسابرسی ،یعنی آرتور اندرسون (یکی از  5مؤسسۀ

ناظران تقلب ،افشاگری میکنند اما بعضی از آن اجتناب

بزرگ حسابرسی آن زمان) در آغاز هزارۀ سوم ،چنان

میکنند؟ هدف پژوهش حاضر این است که پرسش

تکاندهنده بود که حسابداران و حسابرسان تا ابد این

یادشده را با بررسی ویژگیهای فردی و عوامل اثرگذار

رسواییهای حرفهای را از یاد نمیبرند .هنگامی که نام

بر افشاگری پاسخ دهد .از اینرو ،این پژوهش سعی دارد

سه زن در مقام افشاگران تقلب ،از سوی مجلۀ تایم

تا در ابتدا بر مبنای پیشینۀ نظری ،ویژگیهای فردی و

بهعنوان شخصیتهای برجستۀ سال  2002میالدی اعالم

عوامل اثرگذار بر تمایالت افشاگری افراد را شناسایی

شد و با آنها در جهان همانند قهرمانان بینالمللی رفتار

کند .پس از آن ،طبق دادههای جمعآوری شده از طریق

شد ،اندکی از این بار رسواییها کاسته شد ( .)2پس از

پرسشنامه ،تأثیر این ویژگیها و عوامل و چگونگی

آن ،حمایت از افشاگری و افشاگران ،اهمیت ویژهای

تأثیر آنها را بر تمایالت افشاگری بررسی کند.

یافت؛ بهطوریکه تصویب قوانینی برای حمایت از

پژوهشهای پیشین انجامشده در کشور دربارۀ

افشاگران در کشورهایی ،مانند آمریکا و انگلیس را

افشاگری و تقلب ،این موضوع را در بخش خصوصی

میتوان مثالی در همین زمینه دانست.

و بر اساس نظرهای مدیران و کارکنان حسابداری
خبرۀ

شرکتهای بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران یا

طبق

گزارش انجمن

بررسیکنندگان

تقلب ،نتایج بررسی  2690نمونۀ تقلب از کشورهای

حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی معتبر بررسی

جهان در  23صنعت عمده در بازه زمانی ژانویۀ سال

کرده است ( .)4-8این پژوهش ،موضوع افشاگری

 2016میالدی تا اکتبر سال  2017میالدی حاکی از

تقلب در بخش بهداشت و درمان را با نظرسنجی از

هفت میلیارد و یک صد میلیون دالر زیان مالی بوده

کارکنان حسابداری بیمارستانهای دولتی شیراز بررسی

است .مطابق این گزارش ،برخالف وجود سازوکارهای

کرده است .از اینرو ،اولین پژوهشی است که موضوع

گوناگونی مانند حسابرسی داخلی ،حسابرسی مستقل و

تقلب در گزارشگری مالی را از دیدگاه حسابداران

کنترلهای داخلی برای پیشگیری و کشف تقلب ،هنوز

بیمارستانی بررسی میکند .گزارش سال  2018میالدی

هم افشاگری متداولترین روش است .نزدیک به نیمی

انجمن بررسیکنندگان خبرۀ تقلب ،که بخش بهداشت
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و درمان را در رتبۀ چهارم از  23صنعت عمدۀ مورد

فراهم باشد تا بتوانند چنین تخلفهایی را افشا کنند (13

بررسی از نظر آمار تقلب ذکر کرده ( ،)3دلیل اهمیت

و  .)14طبق گزارش انجمن بررسیکنندگان خبرۀ تقلب

اجرای پژوهشهای مرتبط با حوزۀ تقلب و افشاگری

در سال  2018میالدی ،بخش حسابداری بیشترین موارد

در این بخش است.

تقلب را در بخشهای با خطر تقلب داشته است .انجمن

در ادامه ،بهترتیب ،مبانی نظری و فرضیهها ،پیشینۀ

نامبرده کارهای متقلبانه شغلی را در سه گروه شامل

پژوهش و روش پژوهش بیان میشود .پس از آن،

فساد مالی ،سوءاستفاده از داراییها و گزارشگری مالی

یافتهها و بحث و نتیجهگیری شامل پیشنهادها و

متقلبانه طبقهبندی میکند .مطابق گزارش این انجمن،

محدودیتهای پژوهش ارائه میشود.

دربارۀ گزارشگری مالی متقلبانه نمونههای کمتری در
جهان گزارش شده است اما مبلغ زیان گزارششده

مبانی نظری و بیان فرضیهها

مربوط به این نمونه از دو نمونۀ دیگر تقلب ،یعنی فساد

افشاگری تقلب

مالی و سوءاستفاده از داراییها بهمراتب بیشتر است (.)3

اصطالح افشاگری برگرفته از عمل سوتزدن

با چشمپوشی از نوع تقلب ،افشاگری تقلب پنج

داوران در مسابقۀ ورزشی برای متوقف کردن اقدامی

ویژگی دارد .1 :اقدامی فردی است بهمنظور علنی

است که برخالف قوانین بازی است ( .)9برخی ریشۀ

کردن تخلف؛  .2تخلف باید افزون بر داخل سازمان،

این اصطالح را به سازوکار مورد استفادۀ پلیس

برای افراد بیرون از سازمان نیز افشا شود؛  .3تخلف

انگلستان در با خبر کردن دیگر همکاران از وجود افراد

افشاشده باید مربوط به کارهای نادرست نابخشودنی

خالفکار در شهر نسبت دادهاند ( .)2جامعترین

باشد؛  .4شخصی که تخلف را افشا میکند ،باید با آن

تعریف برای افشاگری توسط نیر و میسیلی به این

سازمان یا شرکت رابطۀ شغلی یا کاری داشته باشد.

صورت ارائه شده است« :افشای رویههای غیرقانونی،

البته ،ممکن است بازنشسته باشد اما افشای اطالعات

غیراخالقی و نامشروع تحت کنترل کارفرما بهوسیلۀ

نباید از سوی خبرنگار یا عموم جامعه باشد و  .5افشای

اعضای (فعلی یا سابق) آن سازمان ،به اشخاص و

تخلف نباید با هدف انتقامجویی یا دریافت نفع مادی

سازمانهایی که ممکن است توانایی اثرگذاری بر آن

انجام شود؛ هرچند وجود نفع مادی یا اعطای جایزه

عمل را داشته باشند» ( .)10در واقع ،افشاگری را

منعی ندارد (.)15

سازوکاری اثربخش بهمنظور آشکارسازی تقلب

اثربخشی افشاگری بهعنوان سازوکاری برای کشف

میتوان دانست ( 11 ،2و  )12که حرفۀ حسابداری نیز

تخلفها ،باعث افزایش مقررات مربوط به افشاگری در

نقش مهمی در آن دارد .این احتمال وجود دارد که

جهان شده است ( 16و  .)17این موضوع ،افزون بر

حسابداران و حسابرسان شاهد تخلفهای مرتبط با

محافظت از افشاگران در مقابل هرگونه انتقام ،باعث

حسابداری بودهاند .در نتیجه ،این فرصت برای آنها

اعطای پاداش به افشاگران نیز شده است ( .)18ایاالت
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متحد آمریکا در زمینۀ بهکارگیری مقررات مربوط به

سازوکارهای حمایت از گزارشدهندگان تخلف برای

تشویق و حمایت از افشاگران کشوری پیشگام بوده

جلوگیری از انتقامگیری علیه آنها و  .3طراحی و

است .این در حالی است که قوانین افشاگری در سایر

اجرای سازوکارهای تشویق برای گزارشدهندگان

کشورها تا اندازهای جامعیت کمتری دارد ()19؛ برای

تخلف بهمنظور ایجاد انگیزه در گزارش تخلف (.)20

مثال ،تصویب قانون «ساربینز -اکسلی» در سال 2002
میالدی و قانون «داد -فرانک» در سال  2010میالدی

هزینههای شخصی افشاگری

در آمریکا ( .)18قانونهای حمایت از افشاگران فساد

هزینههای شخصی افشاگری یکی از مهمترین

در آمریکا با توجه به نوع فساد ،به سه دسته شامل

متغیرهای بالقوه و اثرگذار بر تمایالت افشاگری تقلب

قانونهای حمایت از افشای فساد در بخش دولتی،

است .دالتون و رادتکه خطرهای مربوط به انتقام اعضای

قانونهای حمایت از افشای فساد در بخش غیردولتی و

سازمان را مهمترین هزینۀ شخصی افشاگری میدانند

قانونهای مبارزه با فساد و سوءاستفاده از قدرت سیاسی

( .)21گراهام ( )22و شولتز و همکاران ( )23این متغیر را

تقسیم میشود ( .)15متأسفانه ،در ایران هنوز سازوکار

بهعنوان درک فرد دربارۀ میزان خطر مقابله به مثل برای

مناسب و قوانینی وجود ندارد که از افشاگران فساد و

افراد شاغل در سازمان مورد افشا تعریف میکنند .به

تقلب حمایت کند .از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی،

اعتقاد پو ِنمون ،ماهیت و میزان مجازات یا انتقام

همواره شعار مبارزه با فساد از سوی مسئوالن مطرح

اعمالشدۀ مدیریت و همکاران برای افشاگر تقلب

شده و دستگاههای نظارتی متعددی برای انجام این

میتواند مهمترین عامل در تصمیم به افشاگری یا

ماموریت با اهمیت تشکیل شده است اما شیوع فساد و

عدمافشاگری باشد ( .)24نتایج پژوهشهای پیشین،

میزان آن در سالهای مختلف ،نشاندهندۀ ناکارآمدی

بیانکنندۀ تأثیر منفی و معنیدار هزینههای افشاگری بر

این نظارتها است .کارآمدترین سازوکار نظارتی

تمایل به افشاگری تقلب است ( 21و  .)23-26بنابراین،

فساد ،شرکت کردن مردم در فرایند نظارت است .این

فرضیۀ اول پژوهش بهصورت زیر بیان میشود:

سازوکار که به «نظارت همگانی» معروف است ،بر

فرضیۀ اول :هزینههای شخصی افشاگری بر تمایل

اساس آمارهای بینالمللی ،اصلیترین ابزار کشف و

حسابداران به افشاگری تقلب ،اثر منفی دارد.

کاهش فساد است .شرکت کردن مردم در کشف و
گزارش فساد به حمایتهای قانونی از آنها نیاز

هنجارهای غیرعینی

دارد .سه سازوکار اصلی الزم بهمنظور شرکت کردن

هنجارهای غیرعینی ،بر طبق درک فرد از عقیدۀ

مردم در کشف تخلفها عبارت است از .1 :فراهم

دیگر افراد مهم در مورد رفتار مورد نظر تعریف میشود

آوردن امکان گزارش تخلفها و پیگیری حقوقی

( .)27بهعبارتی ،هنجارهای غیرعینی ،میزان حمایت

مفاسد برای عموم مردم؛  .2طراحی و اجرای

افراد مهم مانند همکاران و خانواده از رفتار مورد نظر
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فرد است .این هنجارها بیانکنندۀ رفتارهای مورد نظر

ویژگی شخصیتی فعال

فرد است و اثرگذاری آنها بر افشاگری تقلب ،مهمتر

مطابق با استدالل بیتمن و کارنت ،افشاگران تقلب

از مقررات سازمانی است ( .)28بر اساس نظریۀ عمل

از ویژگی شخصیتی فعالتری در مقایسه با سایر افراد

منطقی و رفتار برنامهریزیشده ،هنگامی که سایر افراد

مشاهدهکنندۀ تقلب برخوردارند ( .)34ویژگی

مهم ،رفتاری را تأیید یا از آن حمایت کنند،

شخصیتی فعال ،بیانکنندۀ این است که آیا فرد میتواند

تصمیمگیرندگان با احتمال بیشتری آن رفتار را به کار

تا اندازهای بدون محدودیت عمل کند و توانایی تغییر

میبرند ( .)27نتایج پژوهشهای پیشین ،بیانکنندۀ تأثیر

و اثرگذاری بر محیط خود را داشته باشد یا خیر ()35؟

مثبت و معنیدار هنجارهای غیرعینی بر افشاگری تقلب

ال فعال ،شخصیتی است که با فشارهای
شخصیت کام ً

است ( 28 ،26و .)29از اینرو ،فرضیۀ دوم پژوهش

موقعیتی محدود نمیشود و بر تغییرات محیطی تأثیر

بهصورت زیر بیان میشود:

میگذارد ( .)34در نتیجه ،هنگامی که چنین افرادی

فرضیۀ دوم :هنجارهای غیرعینی بر تمایل حسابداران به

تقلبی را مشاهده کنند ،احتمال بیشتری وجود دارد که

افشاگری تقلب ،اثر مثبت دارد.

آن را افشا کنند .این افراد مسئولیت بیشتری را در
افشاگری تقلب برعهدۀ خود میدانند .آنها بهدلیل

نگرش دربارۀ افشاگری

اعتماد باالیی که به خود در روبهرو شدن با چالشها

مطابق نظریۀ تصمیمگیری از نظریۀ رفتار برنامهریزی

دارند ،ممکن است اعتقاد داشته باشند که در توقف

شده ،نیت فرد برای انجام رفتاری مشخص به نگرش او

تقلب موفق خواهند بود .دلیل آن میتواند چنین باشد:

دربارۀ آن رفتار بستگی دارد ( .)27نگرش دربارۀ یک

این افراد در مقایسه با سایر ناظران تقلب که ویژگی

رفتار را میتوان احساس مثبت و منفی فرد برای انجام آن

شخصیتی کمتر فعالی دارند ،سابقۀ حل مشکالت را

رفتار تعریف کرد ( .)30این نگرش ،بر مبنای اعتقادات

داشته و حساسیت کمتری نسبت به وضعیت محیطی

فرد از پیامدهای رفتاری و ارزیابی وی از آن پیامدها

دارند ( 17و .)36انتظار میرود که ویژگی شخصیتی

است .بنابراین ،هرچه ارزیابی فرد از رفتار مورد نظر

فعال بر تمایل به افشاگری تقلب ،اثری مثبت و معنیدار

مطلوبتر باشد ،با احتمال بیشتری قصد انجام آن رفتار را

داشته باشد .نتایج پژوهشهای پیشین ،نیز این موضوع

خواهد داشت ( .)28نتایج پژوهشهای پیشین ،بیانکنندۀ

را تأیید میکند ( .)4از اینرو ،فرضیۀ چهارم پژوهش

تأثیر مثبت و معنیدار نگرش دربارۀ افشاگری بر

بهصورت زیر بیان میشود:

افشاگری تقلب است ( 28 ،26 ،4و  .)31-33بنابراین،

فرضیۀ چهارم :ویژگی شخصیتی فعال بر تمایل

فرضیۀ سوم پژوهش بهصورت زیر بیان میشود:

حسابداران به افشاگری تقلب ،اثر مثبت دارد.

فرضیۀ سوم :نگرش دربارۀ افشاگری بر تمایل

ویژگی دینداری

حسابداران به افشاگری تقلب ،اثر مثبت دارد.

بحث دربارۀ اخالق مذهبی بیانکنندۀ این است که
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ریشه و هویت اخالق به وجود خدا برمیگردد ( .)37بر

نمازی و ابراهیمی در پژوهشی به الگوبندی عوامل

این اساس ،اخالق در اندیشههای دینی ،موضوع اصلی

اثرگذار بر قصد حسابداران در گزارش داخلی

است که مطابق با فطرت یا ذات انسانی است .در

نمونههای تقلب در اقالم مالی و اولویتبندی عوامل

بحثهای اخالق اسالمی و دینی نیز این دیدگاه وجود

نامبرده پرداختند .نمونۀ مورد بررسی آنها ،کارکنان

دارد که منشأ و هویت اخالق به وجود خداوند

حسابداری شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق

برمیگردد .برای مثال ،شهید مطهری معتقد است که

بهادار تهران در سال  1394بود .نتایج پژوهش نمازی و

نخست ،دین میتواند بنیاد اخالق باشد و دوم ،وجود

ابراهیمی نشان داد که متغیرهای عدالت سازمانی،

اخالق و نیاز بشر به آن ،دلیلی بر ضرورت وجود دین

نگرش دربارۀ گزارشگری ،ویژگی شخصیتی فعال،

است ( .)38آموزههای مذهبی افراد را برای انجام

دینداری و شدت اخالقی بر قصد گزارش داخلی از

کارهای شایسته ترغیب میکند؛ حتی اگر این کارها

نمونههای تقلب تأثیر مثبت و معنیداری دارد اما هزینۀ

هزینههایی برای افراد داشته باشد ( .)39از آنجا که

شخصی گزارشگری با قصد گزارش داخلی از

افشاگری ،نوعی تصمیم اخالقی در نظر گرفته میشود

نمونههای تقلب رابطۀ معنیداری ندارد (.)4

( ،)40انتظار میرود که دینداری باعث افزایش

بنیمهد و گلمحمدی در پژوهشی به بررسی تأثیر

افشاگری شود .برای مثال ،میسیلی و نیر ( )41و وایس

وضعیت اخالقی بر هشداردهی دربارۀ تقلب پرداختند.

( )39به این نتیجه رسیدند که ارزشهای دینی عامل

نمونۀ پژوهش ،شامل  330نفر از حسابرسان مؤسسات

مهمی در افشاگری است .در نتیجه ،میتوان انتظار

خصوصی حسابرسی و سازمان حسابرسی بوده است.

داشت که ویژگی دینداری بر تمایل به افشاگری

نتایج پژوهش آنها نشان داد که وضعیت اخالقی بر

تقلب ،اثری مثبت و معنیداری داشته باشد .نتایج

هشداردهی و دو مؤلفه از سه مؤلفۀ آن تأثیرگذار است.

پژوهشهای پیشین نیز این موضوع را تأیید میکند (.)4

دو مؤلفهای که تحتتأثیر وضعیت اخالقی قرار دارد،

بنابراین ،فرضیۀ پنجم پژوهش بهصورت زیر بیان

شامل درک حسابرسان از مسئولیت فردی در برابر

میشود:

هشداردهی و درک حسابرسان از عواقب هشداردهی

فرضیۀ پنجم :ویژگی دینداری بر تمایل حسابداران به

دربارۀ تقلب است و مؤلفهای که تحت تأثیر وضعیت

افشاگری تقلب ،اثر مثبت دارد.

اخالقی قرار نمیگیرد ،درک حسابرسان از هزینههای
هشداردهی در مورد تقلب است (.)6

پیشینۀ پژوهش

کفاش و ایمانی در پژوهشی به بررسی تأثیر تعهد

در این بخش ،ابتدا پژوهشهای داخلی ،سپس

سازمانی و ارزشهای اخالقی سازمانی بر قصد

پژوهشهای خارجی مرتبط با موضوع افشاگری تقلب

گزارشگری تخلف حسابداران پرداختند .نمونۀ

در بخش بهداشت و درمان بیان میشود.

پژوهش شامل  266نفر از حسابداران بخش عمومی
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بوده است .نتایج پژوهش آنها نشاندهندۀ این بود که

علینقیان و همکاران در پژوهشی تأثیر عوامل فردی،

رابطۀ تعهد سازمانی و قصد گزارش درونسازمانی از

ماهیت خطا ،عوامل ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی

تخلف ،مثبت و معنیدار است اما رابطۀ تعهد سازمانی

را بر افشاگری ،بین کارکنان درمانی و اداری بیمارستان

و قصد گزارش برونسازمانی از تخلف ،معنیدار

الزهرا (س) در اصفهان بررسی کردند .نتایج پژوهش

نیست .همچنین ،رابطۀ ارزشهای اخالقی سازمانی با

آنها نشان داد که ماهیت خطا ،عوامل ساختار سازمانی

قصد گزارش درونسازمانی از تخلف ،مثبت و معنیدار

و فرهنگ سازمانی اثر معنیداری بر افشاگری داشته اما

و با قصد گزارش برونسازمانی از تخلف ،منفی و

اثر عوامل فردی بر افشاگری معنیدار نیست (.)43
نژاد تولمی و همکاران در پژوهشی به بررسی تأثیر

معنیدار است (.)42
سعیدی و همکاران در پژوهشی به بررسی تأثیر

انواع عدالت سازمانی شامل عدالت رویهای ،تعاملی و

ویژگیهای فردی بر تمایالت افشاگری حسابرسان

توزیعی بر تمایالت افشاگری حسابداران در بخشهای

پرداختند .نمونۀ پژوهش آنها شامل  242نفر از

عمومی و خصوصی پرداختند .نتایج پژوهش آنها

حسابرسان مؤسسات حسابرسی معتمد بورس اوراق

بیانگر تأثیر مثبت و معنیدار عدالت رویهای ،تعاملی و

بهادار تهران و سازمان حسابرسی بوده است .نتایج

توزیعی بر تمایالت افشاگری حسابداران در هر دو

پژوهش سعیدی و همکاران بیانکنندۀ این بود که

بخش عمومی و خصوصی بود .نتایج پژوهش نژاد

متغیرهای نگرش فرد دربارۀ افشاگری ،ادراک فرد،

تولمی و همکاران نشان داد که بین تمایل به افشاگری

کنترل رفتاری و مسئولیت فردی برای افشاگری ،بر بُعد

حسابداران در بخش عمومی و خصوصی تفاوت

درونسازمانی و برونسازمانی از تمایالت افشاگری

معنیداری وجود ندارد (.)44

حسابرسان مستقل تأثیر مثبت و معنیدار دارد .این در

افشانی و همکاران در پژوهشی به بررسی رابطۀ

حالی است که متغیر تعهد فرد در مقایسه با استقالل

متغیرهای موقعیتی شامل ویژگیهای فرد متخلف و

حسابرسی بر هیچیک از دو بعد تمایالت افشاگری

جایگاه فرد متخلف پرداختند .آنها در این پژوهش

حسابرسان تأثیر معنیداری ندارد .همچنین ،متغیر

رابطۀ متغیرهای فردی شامل نگرش دربارۀ افشاگری،

پذیرش اخالقی مطلوب نیز فقط بر بُعد تمایالت

کانون کنترل و هویت اخالقی بر تمایالت افشاگری را

افشاگری برونسازمانی تأثیر مثبت و معنیداری دارد و

بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

هزینههای افشاگری برای فرد ،تنها بر بُعد تمایالت

درمانی مشهد بررسی کردند .نتایج پژوهش افشانی و

افشاگری درونسازمانی تأثیر منفی و معنیدار دارد.

همکاران بیانکنندۀ تأثیر مثبت و معنیدار عوامل

نتایج آنها پژوهش نشان داد که از دیدگاه حسابرسان

یادشده بر تمایالت افشاگری کارکنان بود (.)45

مستقل ،افشاگری درونسازمانی در مقایسه با
برونسازمانی برتری دارد (.)8

فیروزی و برزگر در پژوهشی به بررسی رابطۀ دو
عامل هزینه و رابطۀ فرد با سازمان و محکوم کردن جرم
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بین حسابداران بخشهای عمومی شیراز پرداختند.

تقلب و هزینههای شخصی گزارشگری) اثر مثبتی بر

نتایج پژوهش آنها نشاندهندۀ رابطۀ منفی و معنیدار

قصد گزارشگری تقلب دارد؛ اگرچه این تأثیر با عوامل

هزینه و محکوم کردن جرم بود .این نتایج ثابت کرد که

مرتبط با مسئله ،مانند درک از شدت اخالقی تعدیل

رابطۀ فرد با سازمان و محکوم کردن جرم نیز مثبت و

میشود (.)26

معنیدار است (.)46

وینسنزا سیاسولو و همکاران در مطالعهای موردی و

شولتز و همکاران در پژوهشی پیمایشی ،به بررسی

کیفی به بررسی روشهای افشاگری و آثار آن بر

افشاگری سه نوع تقلب مربوط به حسابداری با تدوین

کیفیت سازمانی در بخش بهداشت و درمان ایتالیا

شش نوع سناریو پرداختند .پژوهش آنها با بررسی

پرداختند .برای این منظور ،آنها همۀ موانع فرهنگی،

نظرهای  145نفر از مدیران و کارکنان بخشهای مالی

سازمانی و مؤسسهای اثرگذار بر افشاگری را بررسی

در سه کشور ایاالت متحد آمریکا ،فرانسه و نروژ اجرا

کردند .یافتههای پژوهش وینسنزا سیاسولو و همکاران

شده است .یافتههای پژوهش شولتز و همکاران بیانگر

نشان داد که برخالف اینکه قانون ،روشها را وضع

این بود که تمایل به افشاگری با افزایش شدت ادراک

میکند بخشهای بهداشت و درمان ایتالیا روشهای

دربارۀ تقلب ،مسئولیت شخصی گزارشگری و

افشاگری را به شیوههای متفاوت اجرا کردهاند .این

هزینههای ادراک گزارشگری افزایش مییابد (.)23

اختالف روشها بیشتر ناشی از موانع اداری ،سازمانی،

ترانگمدیرت و سوئینی در پژوهشی پیمایشی به

فرهنگی و رفتاری بوده که تأثیر عمیقی بر یکپارچگی

بررسی افشاگری تقلب سوءاستفاده از داراییها

افشاگری در روشهای مدیریتی ،کیفیت کلی خدمات

پرداختند .پژوهش آنها با بررسی نظرهای  78نفر از

و روشهای بهداشت و درمان داشته است (.)47

دانشجویان ایاالت متحدآمریکا و  223نفر از

شولتز و ویلسون در پژوهشی پیمایشی ،به مطالعه

دانشجویان تایلند اجرا شده است .ترانگمدیرت و

تمایالت افشاگری کارکنان دفترداری و حسابداری در

سوئینی در این مطالعه از نظریۀ عمل منطقی ،برای تعیین

دو بخش انتفاعی و غیرانتفاعی پرداختند .آنها در

عوامل تأثیرگذار بر گزارش موارد تقلب استفاده

پژوهش خود نظرهای  107نفر از کارکنان بررسی

کردند .مطابق با این نظریه ،نگرش دربارۀ گزارش

کردهاند .شولتز و ویلسون با وضع دو سناریوی متفاوت

موارد تقلب و هنجارهای غیرعینی از عوامل اثرگذار بر

میزان تمایل به افشاگری را برای دو نوع مختلف تقلب،

افشاگری تقلب است (.)28

یعنی سوءاستفاده از داراییها و گزارشگری متقلبانه

آلین و همکاران در پژوهشی پیمایشی به ارائۀ

بررسی کردند .یافتههای مبانی نظری پژوهش آنها

الگویی مفهومی از قصد حسابرسان مستقل دربارۀ

بیانگر این بود که کارکنان بخشهای غیرانتفاعی تمایل

گزارش موارد تقلب پرداختند .الگوی آنها بیانکنندۀ

بیشتری به گزارشگری تقلب در مقایسه با بخشهای

این بود که عوامل فردی (نگرش دربارۀ گزارش موارد

انتفاعی دارند .این در حالی است که نتایج پژوهش
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اسچیتز و ویلسون نشان داد که هیچگونه شواهدی

مشاهده و ظن را افشا کردند و  %69و  %70از کارهای

دربارۀ تفاوت معنیدار در تمایل به افشاگری دو نوع

خالف این فرایند ،بهترتیب ،نتایج مثبت و منفی داشت

تقلب وجود ندارد (.)48

(.)50

آلین و همکاران در پژوهشی به مطالعه اثر تعدیلی

تیلور در پژوهشی پیمایشی تأثیر ماهیت فساد،

متغیر انسجام گروهی بر رابطۀ برخی از ویژگیهای

فرهنگ سازمانی ،اقدام و نگرشکاری کارکنان بر

فردی و تمایالت افشاگری درونسازمانی و

افشاگری درونسازمانی در بخش عمومی استرالیا را

برونسازمانی پرداختند .این بررسی پیمایشی از 54

بررسی کرد .یافتههای پژوهش وی حاکی از این بود

گروه حسابرسی با  226حسابرس مستقل تشکیل شده

که پارتیبازی از نوع رفیقبازی ،پارتیبازی از نوع

بود .نتایج پژوهش نشان داد که متغیر تعدیلی انسجام

فامیلگرایی و تضاد منافع ،بهترتیب ،بیشترین رفتارهای

گروهی ،رابطۀ  4متغیر از  6متغیر مستقل (شامل نگرش

فسادآمیز مشاهدهشدۀ آزمودنیها بود .نتایج آزمون

دربارۀ افشاگری ،کنترل رفتار ادراکی ،تعهد به استقالل

فرضیههای پژوهش تیلور نشان داد که انواع فساد شامل

و مسئولیت شخصی گزارشگری) و تمایل به افشاگری

تقلب ،تضاد منافع ،افشای غیرقانونی اطالعات و

درونسازمانی را تعدیل میکند .این متغیر تعدیلی رابطۀ

انحراف مسیر عدالت ،بر افشاگری اثری مثبت و

 3متغیر از  6متغیر مستقل (شامل نگرش دربارۀ

معنیدار دارد .از طرفی ،پارتیبازی از نوع رفیقبازی و

افشاگری ،تعهد به استقالل و هزینههای شخصی

فامیلگرایی بر افشاگری اثری منفی و معنیدار دارد اما

گزارشگری) و تمایل به افشاگری برونسازمانی را نیز

دربارۀ سرقت داراییها نتایج معنیداری مشاهده نشد.

تعدیل میکند (.)49

از نظر فرهنگ سازمانی نیز فرهنگ سازمانی

پوهجانوکسا و همکاران در پژوهشی پیمایشی ،به

سلسلهمراتبی ،اثری منفی و معنیدار بر افشاگری داشته

توصیف کارهای خالف در بخش بهداشت و درمان

است ولی دربارۀ سه نوع دیگر شامل فرهنگ سازمانی

فنالند و بررسی فرایندهای افشاگری بر مبنای پیشینۀ

دموکراتیک ،خانوادهای و بازار رابطۀ معنیداری

موجود پرداختند .از آزمودنیها در باره دو فرایند

مشاهده نشد .متغیرهای مرتبط با اقدام و نگرشکاری

مشاهدۀ کارهای خالف و پیدایش ظن دربارۀ آنها،

کارکنان شامل تعهد سازمانی ،خودکارآمدی و آزار

سؤال شده بود .بر اساس نتایج پژوهش  %96از

رساندن در محیط کار رابطهای مثبت با افشاگری داشت

آزمودنیها در زمینۀ خدمت خود ،ظن به کارهای

اما دربارۀ دو نوع دیگر ،شامل عملکرد شغلی و رضایت

خالف و  %94ازآنها مشاهدۀ کارهای خالف را تأیید

شغلی رابطۀ معنیداری مشاهده نشد (.)51

کردند .مرسومترین کارهای خالف ( با %70ظن و %66

اوگادان و پارک در پژوهشی پیمایشی ،به مطالعۀ

مشاهده) نیز ،مرتبط با سازمان بود .افزون بر این،

اثر میانجی دو متغیر انگیزۀ خدمات عمومی و انگیزۀ

آزمودنیها ،بهترتیب %56 ،و  %40از کارهای فرایند

بیرونی در بخش عمومی پرداختند .آنها در این
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پژوهش ،اثر میانجی این دو متغیر را بر رابطۀ رهبری

مالی بیمارستانی بوده است .پس از طرح سناریو ،از

قابلاعتماد (رهبری سیاسی و رهبری اداری) و عدالت

پاسخدهنده خواسته شده است تا با طیف لیکرت 5

سازمانی (عدالت رویهای و عدالت اطالعاتی) با تمایل

گزینهای به سؤالها پاسخ دهد .متغیر وابستۀ این پژوهش،

به افشاگری بررسی کردند .نتایج پژوهش اوگادان و

میزان تمایل به افشاگری با  6سؤال است .متغیرهای

پارک بیانکنندۀ آن بود که این دو متغیر تا اندازهای

مستقل آن نیز شامل هزینههای شخصی افشاگری،

نقش میانجی را در روابط رهبری قابلاعتماد و عدالت

هنجارهای غیرعینی ،نگرش دربارۀ افشاگری ،ویژگی

سازمانی با تمایل به افشاگری ایفا میکند (.)52

شخصیتی فعال و دینداری ،بهترتیب ،با  14 ،6 ،8 ،4و
 12سؤال است .نمازی و ابراهیمی ( )53برای سنجش

روش پژوهش

هزینههای شخصی افشاگری از پرسشنامههای شولتز و
همکاران ( )23استفاده کردند .برای بررسی هنجارهای

هدف این پژوهش بررسی تأثیر ویژگیهای فردی و

غیرعینی و نگرش دربارۀ افشاگری ،پرسشنامۀ پارک و

عوامل اثرگذار بر تمایالت افشاگری تقلب دربارۀ

بلنکینسوپ ( )33را به کار بردند .همچنین ،برای ارزیابی

حسابداران بیمارستانهای دولتی شیراز است .این

ویژگی شخصیتی فعال از پرسشنامۀ بیتمن و کارنت

پژوهش از نظر هدف ،کاربردی است .شیوۀ پژوهش،

( )34استفاده کردند .در مورد سنجش ویژگی دینداری

توصیفیپیمایشی از نوع مطالعات همبستگی و با در نظر

نیز پرسشنامۀ خدایاریفرد ( )55را به کار بردند.

گرفتن معیار زمان ،مقطعی است .در این پژوهش ،ابتدا

بهمنظور بررسی روایی پرسشنامه ،از روش «روایی

از روش کتابخانهای و با مطالعۀ پیشینۀ پژوهش،

صوری» استفاده شد .از اینرو ،سؤالهای پرسشنامه

متغیرهای مناسب مربوط به ویژگی های فردی و عوامل

طبق نظر متخصصان در چند نوبت ،اصالح و نهایی شد.

اثرگذار بر تمایالت افشاگری انتخاب شده است.

در زمینۀ سنجش میزان پایایی پرسشنامه از روش

سپس ،برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه استفاده

آلفای کرونباخ استفاده شد .به این ترتیب ،ابتدا تعداد

شده است.

 31پرسشنامه بهصورت تصادفی ،بین تعدادی از افراد

پرسشنامۀ این پژوهش برگرفته از پژوهش نمازی و

جامعۀ آماری توزیع شد .پس از آن ،آلفای کرونباخ

ابراهیمی ( )53است که متناسب با شرایط بیمارستانی،

هریک از متغیرهای پرسشنامه محاسبه شد .نتایج

طبق نظر متخصصان تعدیل و اصالح شده است .در

مربوط به آلفای کرونباخ هریک از متغیرهای تمایل به

پرسشنامۀ پژوهش ،مطابق با پژوهش فردین ()54

افشاگری ،هزینههای شخصی افشاگری ،هنجارهای

بهمنظور ایجاد موقعیت بهتر تصمیمگیری و بهبود کیفیت

غیرعینی ،نگرش دربارۀ افشاگری ،ویژگی شخصیتی

دادهها ،ابتدا سناریویی فرضی مطرح شد .این سناریو

فعال و ویژگی دینداری ،بهترتیب،0/938 ،0/913 ،

دربارۀ گزارشگری متقلبانه و بر اساس نظرهای مدیران

 0/711 ،0/959 ،0/879و  0/911است.
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جامعۀ آماری پژوهش را کارکنان بخشهای

مورد مطالعه را نشان میدهد.

حسابداری بیمارستانهای دولتی شیراز در سال 1397

برای تجزیهوتحلیل دادهها و آزمون فرضیههای

تشکیل میدهد .در این پژوهش از روشهای

پژوهش از نرم افزار  SPSSنسخۀ  22استفاده شده است.

نمونهگیری استفاده نشده است .با هدف دستیابی به

بهمنظور تعیین نرمال یا غیرنرمال بودن دادهها از آزمون

نمونهای مناسب و کاملتر ،پژوهشگران با کسب مجوز

کولموگوروف-اسمیرنوف

که

از حراست و معاونت پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی

غیرنرمالبودن دادهها مشخص شد .برای تعیین همبستگی

و خدمات بهداشتی درمانی شیراز در محل حسابداری

بین متغیرها از آمارۀ همبستگی اسپیرمن استفاده شد.

بیمارستانها و مراکز درمانگاهی زیرمجموعۀ این

همچنین ،فرضیههای پژوهش از طریق رگرسیون حداقل

دانشگاه حاضر شدند .برای توزیع و جمعآوری

مربعات معمولی آزمون شده است .در بخش تجزیه و

پرسشنامهها نیز در همان زمان اقدام کردهاند .در

تحلیل اضافی نیز ،ابتدا برای تعیین تمایل به افشاگری ،از

مجموع 161 ،پرسشنامه بین کارکنان حسابداری

آزمون عالمت تک نمونهای (آزمون میانه) استفاده شده

بیمارستانها توزیع که  149نمونه از آنها (با نرخ

است .پس از آن ،بهمنظور بررسی تفاوتهای معنیدار بین

برگشت  )%92برگردانده شد .همچنین 8 ،پرسشنامه،

متغیرهای پژوهش در سطوح مختلف از متغیرهای

بهعلت نامناسب بودن حذف شد .سرانجام141 ،

جمعیتشناختی و بهدلیل تفاوتهای بین گروهی و

پرسشنامه از بین آنها مناسب تشخیص داده شد.

دوسطحی یا چند سطحیبودن این متغیرها ،از آزمونهای

جدول شمارۀ  ،1اسامی  16بیمارستان و مرکز درمانی

من-ویتنی و کروسکال-والیس استفاده شده است.

استفاده

شده

جدول  :1اسامی بیمارستانها و درمانگاههای مورد مطالعه
بیمارستان خلیلی

بیمارستان شهید چمران

بیمارستان نمازی

بیمارستان قطبالدین

بیمارستان شهید دستغیب

بیمارستان شوشتری

بیمارستان علی اصغر (ع)

بیمارستان آنکولوژی امیر

بیمارستان ابنسینا

مرکز درمانگاهی پوستچی

بیمارستان سعدی

مرکز درمانگاهی شهید مطهری و امام رضا (ع)

بیمارستان حافظ

بیمارستان زینبیه

بیمارستان شهید رجایی

بیمارستان قلب الزهرا (س)
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یافتهها

شده است .نتایج این جدول حاکی از این است که
حدود  %56از پاسخدهندگان زن و سایر آنها مرد است.

آمار توصیفی

همچنین ،حدود  %72آنها متأهل و بقیه مجردند.

بخش اول پرسشنامه ،شامل  7سؤال عمومی دربارۀ

تحصیالت ،حدود  %54از پاسخدهندگان کارشناسی،

متغیرهای جمعیتشناختی است .نتایج آمار فراوانی و

 %25کارشناسیارشد و سایر پاسخدهندگان مدرک

درصد فراوانی این متغیرها در جدول شمارۀ  2ارائه داده

پایینتر از کارشناسی دارند .رشتۀ تحصیلی حدود نیمی

جدول  :2آمار فراوانی و درصد فراوانی متغیرهای جمعیتشناختی پژوهش
متغیر
جنسیت
وضعیت تأهل

تحصیالت

رشتۀ تحصیلی

نوع استخدام

سن

سابقۀ کار

سطوح متغیر
زن
مرد
متأهل
مجرد
دیپلم
کاردانی
کارشناسی
کارشناسیارشد
دکتری
حسابداری
مدیریت
اقتصاد
سایر
رسمی
پیمانی
قراردادی
20-30
31-40
41-50
51-60
1- 5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30

فراوانی
79
62
102
39
16
14
76
35
0
69
26
4
42
51
17
73
15
79
43
4
16
28
42
35
14
6
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درصد فراوانی
56
44
72
28
11
10
54
25
0
49
18
3
30
36
12
52
11
56
30
3
11
20
30
25
10
4
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از پاسخدهندگان ( )%49حسابداری است .نوع استخدام

مطالعه به طور میانگین تمایل به افشاگری دارند .میانگین

بیش از نیمی از کارکنان ( ،)%52قراردادی و بقیه،

سایر متغیرها نیز بیشتر از  3است بهطوریکه کمترین

بهترتیب ،رسمی و پیمانیاند .حدود  %86از آنها سن

میانگین مربوط به هنجارهای غیرعینی و بیشترین آن

بین  30تا  50سال دارند .از نظر سابقۀ کار حدود %75

مربوط به ویژگی دینداری است .متغیر ویژگی

آنها سابقۀ کار بین  6تا  20سال دارند .به این ترتیب

شخصیتی فعال نیز کمترین انحراف معیار و هزینههای

میتوان گفت پاسخدهندگان از ویژگیهای مناسب

شخصی افشاگری ،بیشترین انحراف معیار را دارد.

برای پاسخگویی به سؤالهای پرسشنامه برخوردارند.
آمار استنباطی

جدول شمارۀ  3آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
شامل میانگین ،انحراف معیار ،کمینه و بیشینه را نشان

بهمنظور تعیین نرمالبودن دادهها از آزمون

میدهد .میانگین متغیر تمایل به افشاگری به میزان 3/04

کولموگوروف-اسمیرنوف استفاده شد .همانطور که

و انحراف معیار آن  0/99است .از اینرو ،میتوان نتیجه

در جدول شمارۀ  4نشان داده شده است ،معنیداری

گرفت که توزیعی تقریباً نرمال دارد و افراد نمونۀ مورد

متغیرها کمتر از  0/05است .بنابراین ،میتوان نتیجه

جدول  :3آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
نام متغیر

تعداد

میانگین

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

تمایل به افشاگری

141

3/04

0/99

1

5

هزینههای شخصی افشاگری

141

3/46

1/07

1

5

هنجارهای غیرعینی

141

3/33

0/86

1

5

نگرش دربارۀ افشاگری

141

3/91

1

1

5

ویژگی شخصیتی فعال

141

3/81

0/59

1/21

5

ویژگی دینداری

141

4/38

0/63

1/58

5

جدول  :4آزمون بررسی نرمال بودن متغیرها
متغیر

آماره

درجۀ آزادی

معنیداری

تمایل به افشاگری
هزینههای شخصی افشاگری
هنجارهای غیرعینی
نگرش نسبت به افشاگری
ویژگی شخصیتی فعال
ویژگی دینداری

0/094
0/105
0/08
0/157
0/077
0/167

141
141
141
141
141
141

0/004
0/001
0/026
0/000
0/039
0/000
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با توجه به رابطۀ معنیدار سایر متغیرهای مستقل با

گرفت که متغیرها غیرنرمالاند.
با توجه به اینکه همۀ متغیرها غیرنرمالاند ،رابطۀ

متغیر وابسته ،برای آزمون فرضیههای دوم تا پنجم

متغیرها با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن بررسی

پژوهش از روش رگرسیون استفاده میشود .از طرفی،

شد .جدول شمارۀ  5نتایج این آزمون را نشان میدهد.

بهدلیل اینکه از طریق آزمون ضریب همبستگی مشخص

مطابق نتایج مندرج در جدول شمارۀ  ،5متغیر وابستۀ

شد که متغیرهای جمعیتشناختی با متغیر وابستۀ پژوهش

تمایل به افشاگری با چهار متغیر مستقل هنجارهای

رابطۀ معنیداری ندارد ،این متغیرها در الگوهای

غیرعینی ،نگرش دربارۀ افشاگری ،ویژگی شخصیتی

رگرسیون بهعنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته نمیشود.

فعال و ویژگی دینداری رابطۀ معنیداری دارد اما با

جدول شمارۀ  6نتایج آزمون فرضیههای دوم تا پنجم

متغیر مستقل هزینههای شخصی افشاگری رابطۀ

پژوهش را نشان میدهد .در آزمون فرضیۀ دوم پژوهش،

معنیداری ندارد .میتوان نتیجه گرفت که هزینههای

ضریب متغیر ( ،)0/434آمارۀ  )4/801( tو سطح

شخصی افشاگری هیچگونه تأثیری بر تمایالت

معنیداری ( )0/000مربوط به متغیر مستقل هنجارهای

افشاگری ندارد .گفتنی است فرضیۀ اول پژوهش ،مبنی

غیرعینی ،بیانکنندۀ این است که هنجارهای غیرعینی بر

بر اثر منفی هزینههای شخصی افشاگری بر تمایل به

تمایل حسابداران به افشاگری تقلب تأثیر مثبت و

افشاگری تقلب ،بدون نیاز به انجام آزمون رگرسیون

معنیداری دارد .بنابراین ،فرضیۀ دوم پژوهش در سطح

تأیید نمیشود.

اطمینان  %95تأیید میشود .در فرضیۀ سوم ،ضریب متغیر

تمایل به افشاگری

1

0/154

0/095

0/003

()0/118

1

**0/379

0/147

0/124

1

**0/353

0/159

1

**0/272

هزینههای شخصی افشاگری
هنجارهای غیرعینی

افشاگری

تمایل به افشاگری

1

0/047

**0/272

**0/335

*0/207

*0/175

نگرش دربارۀ افشاگری
ویژگی شخصیتی فعال
ویژگی دینداری
** بهمعنای معنیداری در سطح  0/01و* بهمعنای معنیداری در سطح  0/05است.
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ویژگی دینداری

متغیر

هزینههای شخصی

هنجارهای غیرعینی

نگرش دربارۀ افشاگری

ویژگی شخصیتی فعال

جدول  :5آزمون همبستگی اسپیرمن

1
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جدول :6نتایج آزمون فرضیههای دوم تا پنجم پژوهش
سطح

ضریب تعیین

معنیداری

تعدیلشدۀ الگو
0/136

فرضیه

متغیر مورد آزمون

ضریب متغیر

آمارۀ t

دوم

هنجارهای غیرعینی

0/434

4/801

0/000

سوم

نگرش دربارۀ افشاگری

0/401

5/174

0/000

0/155

چهارم

ویژگی شخصیتی فعال

0/322

2/3

0/023

0/03

پنجم

ویژگی دینداری

0/278

2/127

0/035

0/025

( ،)0/401آمارۀ  )5/174( tو سطح معنیداری ()0/000

دولتی شیراز با توجه به سناریوی مربوط به وقوع

برای متغیر مستقل نگرش دربارۀ افشاگری ،نشاندهندۀ

گزارشگری مالی متقلبانه ،تمایل به افشاگری تقلب دارند

این است که نگرش دربارۀ افشاگری بر تمایل

یا خیر؟ در این رابطه ،با توجه به غیرنرمال بودن دادهها

حسابداران به افشاگری تقلب تأثیر مثبت و معنیداری

از آزمون عالمت تک نمونهای (آزمون میانه) استفاده

دارد .بنابراین ،فرضیۀ سوم پژوهش در سطح اطمینان

شد .نتایج این آزمون در جدول شمارۀ  7ارائه شده است.

 %95تأیید میشود .در فرضیۀ چهارم ،ضریب متغیر

نتایج در زمینۀ نمونۀ مورد مطالعه ،دلیل معنیدار نبودن

( ،)0/322آمارۀ  )2/300( tو سطح معنیداری ()0/023

آزمون با سطح معنیداری  0/294است .بنابراین،

برای متغیر مستقل مربوط به ویژگی شخصیتی فعال،

نمیتوان نتیجه گرفت که حسابداران شاغل در

بیانگر آن است که ویژگی شخصیتی فعال بر تمایل

بیمارستانهای دولتی شیراز در مواجهه با وقوع چنین

حسابداران به افشاگری تقلب تأثیر مثبت و معنیداری

تقلبی افشاگری میکنند .این در حالی است که نتایج

دارد .از اینرو ،فرضیۀ چهارم پژوهش در سطح اطمینان

دربارۀ حسابداران با وضعیت استخدامی رسمی

 %95تأیید میشود .در فرضیۀ پنجم ،ضریب متغیر

نشاندهندۀ معنیداری آزمون (سطح معنیداری )0/046

( ،)0/278آمارۀ  )2/127( tو سطح معنیداری ()0/035

در سطح اطمینان  %95است .بنابراین ،حسابداران با

مربوط به متغیر مستقل ویژگی دینداری ،نشان میدهد

وضعیت استخدامی رسمی شاغل در بیمارستانهای

که ویژگی دینداری بر تمایل حسابداران به افشاگری

دولتی شیراز در مواجهه با وقوع چنین تقلبی افشاگری

تقلب تأثیر مثبت و معنیداری دارد .در نتیجه ،فرضیۀ

میکنند .نتایج در مورد حسابداران با وضعیت استخدامی

پنجم پژوهش در سطح اطمینان  %95تأیید میشود.

پیمانی و قراردادی نیز نشاندهنده معنیدار نبودن آزمون

در این پژوهش تجزیه و تحلیل بیشتری دربارۀ

(بهترتیب با سطح معنیداری  1و  ) 0/902است .از

متغیرهای پژوهش انجام شد .در ابتدا به بررسی این

اینرو ،نمیتوان نتیجه گرفت که حسابداران با وضعیت

موضوع پرداخته شد که آیا حسابداران بیمارستانهای

استخدامی پیمانی و قراردادی شاغل در بیمارستانهای
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دولتی شیراز در مواجهه با وقوع چنین تقلبی افشاگری

تفاوتهای بین گروهی و دوسطحی یا چندسطحیبودن

میکنند.

متغیرهای جمعیتشناختی ،بهترتیب ،از دو آزمون

در این پژوهش ،هر  6متغیر مورد مطالعه از نظر وجود

من-ویتنی و کروسکال-والیس استفاده شد .جدول

تفاوت معنیدار بین سطوح مختلف از متغیرهای

شمارۀ  8نتایج هر یک از این آزمونها را نشان میدهد.

جمعیتشناختی ( 7متغیر) آزمون شد .گفتنی است به

اطالعات مندرج در این جدول بیانگر آن است که فقط

دلیل نرمالنبودن متغیرهای مورد مطالعه ،برای بررسی

متغیر ویژگی شخصیتی فعال ،در سطح جنسیت با

جدول :7نتایج آزمون میانه
طبقۀ

تعداد کل

تعداد مشاهدات

تعداد مشاهدات

تعداد مشاهدات

آمارۀ

سطح

کارکنان

مشاهدات

بزرگتر از میانه

کوچکتر از میانه

برابر میانه

استاندارد آزمون

معنیداری

کل نمونه

141

72

59

10

0/1048

0/294

رسمی

51

32

17

2

2

0/046

پیمانی

17

8

8

1

0/000

1

قراردادی

73

32

34

7

()0/123

0/902

جدول  :8آزمون بررسی تفاوتهای بین گروهی متغیرها
آمارۀ آزمون/
متغیر

سطح

آزمون کروسکال -والیس

آزمون من-ویتنی
وضعیت

سطح

رشتۀ

نوع

تأهل

تحصیالت

تحصیلی

استخدام

تمایل به

آمارۀ آزمون

()0/789

()0/981

0/495

3/827

3/063

1/43

افشاگری

سطح معنیداری

0/43

0/327

0/92

0/281

0/216

0/699

0/246

آمارۀ آزمون

()1/483

()0/694

1/434

3/089

2/686

3/143

10/343

سطح معنیداری

0/138

0/487

0/698

0/378

0/261

0/37

0/066

هنجارهای

آمارۀ آزمون

()1/895

()1/027

0/087

1/013

3/848

1/465

3/856

غیرعینی

سطح معنیداری

0/058

0/304

0/993

0/798

0/146

0/69

0/57

نگرش دربارۀ

آمارۀ آزمون

2/782

0/296

1/94

1/156

2/719

0/693

3/352

افشاگری

سطح معنیداری

0/095

0/586

0/585

0/764

0/257

0/875

0/646

ویژگی

آمارۀ آزمون

4/704

0/272

4/488

4/8

1/728

0/292

8/525

شخصیتی فعال

سطح معنیداری

0/03

0/602

0/213

0/187

0/421

0/961

0/13

ویژگی

آمارۀ آزمون

0/673

2/874

5/198

0/715

2/031

7/303

7/336

دینداری

سطح معنیداری

0/412

0/09

0/158

0/87

0/362

0/063

0/197

معنیداری

هزینههای
شخصی
افشاگری

جنسیت
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سن

سابقۀ کار

6/671
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انجام آزمون من-ویتنی معنیدار ( )0/030است .نتایج

( )21و پژوهش داخلی فیروزی و برزگر ( )46مطابقت

هر دو آزمون برای سایر متغیرها در سطوح مختلف از

ندارد اما با نتایج پژوهش نمازی و ابراهیمی ( )4مطابقت

متغیرهای جمعیتشناختی ،در سطح اطمینان %95

دارد .طبق این یافته ،حسابداران بیمارستانهای دولتی

معنیدار نیست .میتوان نتیجه گرفت که اختالف

شیراز در زمینۀ افشاگری تقلبهای مرتبط با

معنیداری در سطوح مختلف از متغیرهای

گزارشگری ،نگران هزینهها و پیامدهای آن نبودهاند و

جمعیتشناختی ،بین متغیرهای مورد مطالعه مشاهده

این موارد نمیتواند مانع اقدام آنها برای افشاگری شود.

نمیشود.

وجود چنین تفاوتهایی در نتایج پژوهشها ممکن است
از طرفی ،بهعلت تفاوت در پژوهش با توجه نوع و شدت

بحث و نتیجهگیری

تقلب و از طرف دیگر ،به علت شرایط محیطی ،قانونی،
فرهنگی و اجتماعی متفاوت کشورها باشد.

آیندۀ حرفۀ حسابداری به رهبران و رهبری اخالقی

یافتههای آزمون فرضیۀ دوم پژوهش نشان داد که

حسابداران حرفهای بستگی دارد تا این حرفه بتواند به

هنجارهای غیرعینی بر تمایل به افشاگری تقلب تأثیر

نقش تاریخی خود در رشد عادالنۀ اقتصادی ،موفقیت و

مثبت و معنیداری دارد .بنابراین ،فرضیۀ دوم پژوهش

رفاه ملتها ادامه دهد ( .)56از اینرو ،با توجه به اهمیت

تأیید شد .این یافته با نتایج پژوهشهای خارجی مانند

رعایت اصول اخالقی بهوسیله حسابداران حرفهای،

آلین و همکاران ( ،)26ترانگمدیرت و سوئینی (،)28

هدف این پژوهش بررسی تأثیر ویژگیهای فردی مانند

مسمر-مگنوس و ویسوسواران ( )29و پژوهشهای

نگرش دربارۀ افشاگری ،ویژگی شخصیتی فعال،

داخلی مانند نمازی و ابراهیمی ( )57و ساریخانی و

دینداری و سایر عوامل اثرگذار بر تمایالت افشاگری

همکاران ( )58مطابقت دارد اما با نتایج پژوهش براون و

تقلب (شامل هزینههای شخصی افشاگری و هنجارهای

همکاران ( )1مطابقت ندارد .در نتیجه ،به نظر میرسد

غیرعینی) بر تمایالت افشاگری تقلب حسابداران بخش

هنجارهای غیرعینی مانند حمایت همکاران ،دوستان و

سالمت بهعنوان مسئلۀ اخالقی بود .بهمنظور دستیابی به

اعضای خانواده از افشاگری ،بر اقدام به افشاگری

این هدف ،سناریویی برای گزارشگری متقلبانه تدوین و

حسابداران بیمارستانهای دولتی شیراز دربارۀ تقلبهای

پنج فرضیه مطرح شد .نتایج آزمون فرضیۀ اول پژوهش

مرتبط با گزارشگری اثر مثبت دارد.

حاکی از این بود که هزینۀ شخصی افشاگری با تمایل به

یافتههای آزمون فرضیۀ سوم پژوهش بیانگر این بود

افشاگری تقلب رابطۀ معنیداری ندارد .بنابراین ،فرضیۀ

که نگرش دربارۀ افشاگری بر تمایل به افشاگری تقلب

اول پژوهش پذیرفته نشد .این یافته با نتایج پژوهشهای

تأثیر مثبت و معنیداری دارد .بنابراین ،فرضیۀ سوم

خارجی مانند شولتز و همکاران ( ،)23کپلن و وایتکاتنان

پژوهش تأیید شد .این یافته با نتایج پژوهشهای خارجی

( ،)25آلین و همکاران ( 26و  )49و دالتون و رادتکه

مانند ترانگمدیرت و سوئینی ( ،)28پارک و بِلِنکینسوپ
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( ،)33آلین و همکاران ( 26و  )49و پژوهشهای داخلی

دینداری و اعتقاد به خدا و احکام دینی بر اقدام به

مانند نمازی و ابراهیمی ( )4و سعیدی و همکاران ()8

افشاگری حسابداران بیمارستانهای دولتی شیراز ،در

مطابقت دارد .در نتیجه ،به نظر میرسد وجود نگرش

زمینۀ تقلبهای مرتبط با گزارشگری اثر مثبت دارد.

مثبت به افشاگری ،یعنی داشتن اعتقاد و احساس مثبت به

در ادامه ،تجزیه و تحلیل بیشتری انجام شد و این

افشاگری ،بر اقدام به افشاگری حسابداران

موضوع بررسی شد که آیا حسابداران در بیمارستانهای

بیمارستانهای دولتی شیراز در زمینۀ تقلبهای مرتبط با

دولتی شیراز تمایل به افشاگری تقلب از نوع گزارشگری

گزارشگری اثر مثبت دارد.

متقلبانه دارند یا خیر؟ یافتهها حاکی از تأیید نشدن این

یافتههای آزمون فرضیۀ چهارم پژوهش نشان داد که

موضوع بود .از طرفی ،با فرض اینکه امنیت شغلی

ویژگی شخصیتی فعال بر تمایل به افشاگری تقلب تأثیر

حسابداران با وضعیت استخدامی قراردادی و پیمانی

مثبت و معنیداری دارد .بنابراین ،فرضیۀ چهارم پژوهش

پایینتر از حسابداران با وضعیت استخدامی رسمی است

تأیید شد .این یافته با نتایج پژوهشهای خارجی مانند

و این موضوع شاید بر نتایج حاصل از تمایل به افشاگری

میسیلی و همکاران ( ،)36منک ( )59و پژوهش داخلی

تقلب تأثیرگذار باشد ،هریک از گروههای حسابدار با

نمازی و ابراهیمی ( )4مطابقت دارد اما با پژوهش

نوع استخدام رسمی ،پیمانی و قراردادی بهصورت

خارجی سیبرت و همکاران ( )60مطابقت ندارد .ویژگی

جداگانه آزمون شدند .یافتههای آزمون این موضوع را

شخصیتی فعال بهگونهای بیانکنندۀ توانایی آزادی عمل

تأیید کرد و نشان داد که حسابداران با وضعیت

و اثرگذاری بر محیط در کنار احساس مسئولیت و اعتماد

استخدامی رسمی شاغل در بیمارستانهای دولتی شیراز

بهنفس بیشتر است .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که این

در مواجهه با چنین تقلبی ،افشاگری میکنند اما نمیتوان

ویژگی بر اقدام به افشاگری حسابداران بیمارستانهای

نتیجه گرفت که حسابداران با وضعیت استخدامی پیمانی

دولتی شیراز ،دربارۀ تقلبهای مرتبط با گزارشگری اثر

و قراردادی شاغل در بیمارستانهای دولتی شیراز در

مثبت دارد.

مواجهه با چنین تقلبی ،افشاگری کنند.

یافتههای آزمون فرضیۀ پنجم پژوهش حاکی از این

افزون بر موارد باال ،در تجزیه و تحلیل دیگری ،به

بود که ویژگی دینداری بر تمایل به افشاگری تقلب

بررسی وجود تفاوت معنیدار هر یک از متغیرهای

تأثیر مثبت و معنیداری دارد .بنابراین ،فرضیۀ پنجم

پژوهش (شامل تمایل به افشاگری ،هزینههای شخصی

پژوهش تأیید شد .این یافته با نتایج پژوهشهای خارجی

افشاگری ،هنجارهای غیرعینی ،نگرش دربارۀ افشاگری،

مانند وایس ( ،)39میسیلی و نیر ( )41و پژوهشهای

ویژگی شخصیتی فعال و دینداری) در سطوح مختلف

داخلی مانند نمازی و ابراهیمی ( )4و مهدوی و علیپور

از متغیرهای جمعیتشناختی (شامل جنسیت ،وضعیت

( )61مطابقت دارد اما با پژوهش خارجی سونی و

تأهل ،تحصیالت ،رشتۀ تحصیلی ،نوع استخدام ،سن و

همکاران ( )62مطابقت ندارد .در نتیجه ،به نظر میرسد

سابقۀ کار) پرداخته شد .نتایج این بررسی ،حاکی از این
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بود که بهجز متغیر ویژگی شخصیتی فعال که از نظر

 .2تدوین آییننامۀ اخالق و رفتار حرفهای متناسب با

جنسیت تفاوت معنیداری دارد سایر متغیرهای پژوهش،

افشاگری .رسانهها نیز بهویژه رسانۀ ملی میتواند میزان

هیچگونه تفاوت معنیداری در سطوح مختلف از

آگاهی عمومی جامعه را دربارۀ این مسئلۀ اخالقی باال

متغیرهای جمعیتشناختی ندارد .بر این اساس ،نتایج

ببرد و به فرهنگسازی این نوع هنجارهای مثبت اقدام

نشان داد که مردان از ویژگی شخصیتی فعالتری در

کند .توصیه میشود به وزارتخانههای علوم ،تحقیقات و

مقایسه با زنان برخوردارند .نتایج تجزیه و تحلیل این

فنآوری ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و آموزش

بخش ،افزون بر سودمندی برای پژوهشگران رشتههای

و پرورش نیز در سرفصلهای درسی به برنامههای مربوط

حسابداری ،حسابرسی و مدیریت ،برای پژوهشگران

آموزشی اخالق و برنامههای فرهنگی و دینی توجه

رشتههایی نظیر روانشناسی ،جامعهشناسی و علوم

بیشتری کنند.
بر اساس تحلیل بیشتر ،مشخص شد که حسابداران

اسالمی نیز میتواند سودمند باشد.
یافتههای این پژوهش و سایر پژوهشها نشان داد که

در بیمارستانهای دولتی شیراز در صورت وقوع چنین

ویژگی شخصیتی فعال بر تمایل به افشاگری کارکنان

سناریوهایی از وقوع تقلب در گزارشگری ،تمایل به

اثری مثبت دارد .بر طبق این یافتهها ،پیشنهاد میشود

افشاگری تقلب ندارند .نتایج بررسی جداگانۀ این

مسئوالن استخدام وزارتخانهها ،سازمانها و ادارهها از

موضوع برای هریک از گروه کارکنان با وضعیت

جمله بخش بهداشت و درمان ،بر این ویژگی در

استخدامی رسمی ،پیمانی و قراردادی نشان داد که

بهکارگماری کارکنان در سمتهای شغلی نظارت کنند.

کارکنان رسمی در مواجهه با چنین تقلبی تمایل به

ویژگی شخصیتی فعال میتواند آثار مثبتی بر افشاگری

افشاگری دارند اما نتایج بیانکنندۀ نبودن تمایل به

و پیشگیری از وقوع تقلب در سازمانها نیز داشته باشد.

افشاگری در کارکنان پیمانی و قراردادی است .این

بنابراین ،مسئوالن هنگام استخدام کارکنان ،اهمیت این

موضوع را میتوان به علت امنیت شغلی بسیار باالتر در

ویژگی را با انجام آزمونهای روانشناسی در نظر

کارکنان رسمی در مقایسه با کارکنان پیمانی و قراردای

بگیرند .یافتههای این پژوهش و سایر پژوهشها همچنین

دانست .از اینرو ،پیشنهاد میشود که مدیران در بخش

نشان داد که نگرش دربارۀ افشاگری ،هنجارهای

استخدام وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و

غیرعینی و دینداری اثری مثبت بر افشاگری دارد.

سایر وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی کشور ضمن در

پیشنهاد میشود سازمانها از جمله بخش بهداشت و

کنار اهمیت دادن به مزایای استخدام کارکنان پیمانی و

درمان کشور ،دورههای آموزشی قبل و ضمن خدمت

قراردادی ،معایب آن را نیز در مقایسه با استخدام رسمی

الزم را با این اهداف برگزار کنند .1 :توجیه کارکنان

در نظر بگیرند .در مجموع ،برای تعمیم این یافته به سایر

دربارۀ پیامدهای مثبت افشاگری و پیامدهای منفی انجام

بخشهای کشور باتوجهبه میزان پایین افشاگری تقلب و

ندادن آن ،با تأکید بر مسئولیت اخالقی در این زمینه و

فرهنگسازی نامناسب ،پیشنهادهایی به این شرح ارائه
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میشود .1 :قانونگذاران افزون بر درک اهمیت موضوع

کشور ،بخش بهداشت و درمان نیز از نظر میزان

افشاگری تقلب و نقش آن در کاهش فساد و

وقوع ،افشاگری و پیامدهای مثبت و منفی نهایی

سوءاستفادههای مالی ،همانند سایر کشورهای پیشگام،

افشای آنها بر مبنای نظر آزمودنیها بررسی شود.

قانونهای متناسب با شرایط کشور را تدوین و تصویب
کنند که بتواند انگیزۀ مناسب را برای افشاگری تقلب

محدودیتهای پژوهش

فراهم کند و افشاگران را نیز از هرگونه اقدامات

این پژوهش نیز همانند هر پژوهشی محدودیتهای

تالفیجویانه محافظت کند و  .2ادارات ،شرکتها و

خاصی داشته است .موارد زیر جزء محدودیتهایی

بخشهای مختلف دولتی و خصوصی نیز فارغ از

است که پژوهشگران با آن روبهرو بودهاند که باید هنگام

تصویب یا تصویب نکردن هرگونه قوانین ،سازوکار

شرح و تعمیم نتایج در نظر گرفته شود:

مناسبی را بهمنظور حمایت و ایجاد انگیزه در افشاگران

 .1بهدلیل مشکالت مربوط به بررسی رفتارهای

تقلب ،وضع و اجرایی کنند.

غیراخالقی و ممکن نبودن دسترسی به دادههای
واقعی ،در این پژوهش همانند سایر پژوهشها ( 4و

پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده
بر اساس مبانی نظری ،پیشینه و یافتههای این
پژوهش ،پژوهشهای زیر برای پژوهشگران عالقهمند

 ،)54تمایل به افشاگری تقلب بهجای افشای واقعی
تقلب بررسی شد.
 .2استفاده از سناریوی فرضی همانند سایر پژوهشگران

پیشنهاد میشود:

( 4و  ،)54برای دستیابی به نتایج پژوهش که باعث

 .1انجام پژوهشی مشابه این پژوهش در بیمارستانهای

کاهش روایی خارجی در پژوهش میشود.

خصوصی و مقایسۀ نتایج آن با نتایج پژوهش حاضر.

 .3وجود محدودیت ذاتی پرسشنامه ،مانند آشنا نبودن

 .2انجام پژوهشی دربارۀ تمایل به افشاگری تقلب در بخش

پاسخدهندگان با موضوع ،درک متفاوت آنها از

دولتی و خصوصی با دو نوع تقلب گزارشگری مالی

اصطالحات و واژگان ،ناکارآمدی سؤالهای

متقلبانه و سوءاستفاده از داراییها و مقایسۀ نتایج هر

پرسشنامه در سنجش دقیق نظرهای پاسخدهندگان و

یک از این چهار حالت با یکدیگر.

محافظهکاری برخی از آنها در پاسخگویی دقیق و عینی

 .3انجام پژوهشی دربارۀ افشاگری تقلب از طریق

به سؤالهای پرسشنامه.

مصاحبه یا سایر روشهای کیفی ،مانند مطالعۀ
موردی.

تضاد منافع

 .4مطابق با پژوهش پوهجانوکسا و همکاران (،)50
هنگام پژوهش پیمایشی در انواع مختلف مشاهده یا

هیچ گونه تضاد منافعی برای نویسندگان این مقاله وجود

ظن به کارهای خالف و تقلب در بخش عمومی

ندارد.
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