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 چکیده
 

  بهالیل کاهش اعتماد عمومی د ازیکی خصوصی و دولتی و  هایبخشدر ترین عوامل زیان مالی تقلب از مهم  مقدمه:

  است. ترین روش کشف تقلبهم متداول  هنوز   افشاگری  ، نظارتی  وجود سازوکارهای گوناگون  رغم علی  .ها استدولت

 افشاگری تقلب است.  التیتما بر اثرگذارهای فردی و عوامل هدف این پژوهش بررسی تأثیر ویژگی

 ، پژوهش   یآمار  ۀجامع.  است  یمقطع  و  یستگ ب هم  ،یشیمای پ مطالعاتاین پژوهش کاربردی و از نوع    روش پژوهش:

 ن یتدوو با    نامهپرسش   ،پژوهش   ابزار.  شدنمونه انتخاب    یبرانفر    141که    است  رازی ش  ی دولت  یهامارستانی ب  حسابداران

 .است شده  آزمون ونی و رگرس  یهمبستگ  لی لتح از  استفاده با زی نپژوهش  ی هاهیفرض .استسناریو  

است. این  شخصی افشاگری با تمایل به افشاگری    ۀمتغیر هزین   ۀ رابط  ن نبوددار  معنی  بیانگرپژوهش    های یافته  ها: یافته

افشاگری، ویژگی   دربارۀعینی، نگرش  متغیر هنجارهای غیرچهار  با  تمایل به افشاگری  دار  معنیمثبت و    ۀرابط   هایافته 

  تمایل به افشاگری  ۀنشدن فرضیکنندۀ تأیید  بیاننتایج  ل بیشتر  تحلی وتجزیه.  دهدرا نشان میداری  شخصیتی فعال و دین 

رسمی تمایل به  با وضعیت استخدامی  نتایج بررسی جداگانه نشان داد که حسابداران  گفتنی است    است.   حسابداران   در

پیمانی و قراردادی تمایل به افشاگری   با وضعیت استخدامی  توان نتیجه گرفت که حسابداراناما نمی  اندافشاگری داشته 

 .داری مشاهده نشدتفاوت معنی  نیز شناختییرهای جمعیت غ ت م از مختلفهای سطحمتغیرهای پژوهش در   بین  .دارند

بر تأثیر هنجارهای غیرعینی، نگرش درباها تأیید فرضیه  به   توجه   با  گیری: نتیجه  افشاگری، ویژگی   رۀ ی پژوهش مبنی 

در   ی افشاگر   به   ی دولت  ی ها مارستان ی ب  حسابداران   نداشتن   ل ی تما   و همچنین   افشاگری  ه ب   بر تمایل   داری دین   شخصیتی فعال و

مبارزه   جهت  درافشاگران    ق ی و تشو   ت ی حما   به منظور   یی اجرا  ی سازوکارها   جادیا   و  مقررات   و   ن ی قوان   بی تصو   ، ی فعل  طی شرا 

 ز ی ن  ی ن یو د   یفرهنگ   ی هابرنامه  و  اخالق   آموزش  به   شتر ی ب  توجه زمینه،    ضروری است. در این   ی امر   ی با فساد و تقلب مال

 .بود   خواهد سودمند  
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 مقدمه 

 

به تقلب  آن  اندازهاهمیت  که  است  ن  تریجدیرا  ای 

که طی    ایگونهبه  ؛دانندمیمنافع عمومی    برای  تهدید

  برابر رسیده و آثار  چهاربه حدود  گذشته میزان آن    ۀده

( دارد  ادامه  همچنان  آن  رسوایی 1مخرب  های  (. 

  ۀ سسؤموردکام و ابر  ،انرون  ۀای و غافلگیرکنندزنجیره

ازیعنی    ،حسابرسی )یکی  اندرسون    ۀسس ؤم  5  آرتور 

چنان    ،سوم  ۀن( در آغاز هزارآن زماحسابرسی  بزرگ  

ابد  تکان این  دهنده بود که حسابداران و حسابرسان تا 

نام  . هنگامی که برندنمییاد  از  را  ایهای حرفهرسوایی 

افشا  سه مقام  در    م یتا  ۀمجل  ی سو  از  ،تقلب   گرانزن 

اعالم  میالدی    2002  سال  ۀبرجست  یهات ی شخص   عنوانبه

  رفتار یالمللن ی ب قهرمانان همانند  جهان  در هاآنشد و با 

(. پس از  2) کاسته شد  هاییبار رسوااین از  ی، اندکشد

 یاژهیو  تی اهم  ،افشاگرانو    یافشاگراز    تیحما  ،آن

از    تیحما  یبرا  ینی قوان   بیتصو  کهیطوربه  ؛افتی

کشورها در  آ  ، ییافشاگران  را  مانند  انگلیس  و  مریکا 

 دانست.زمینه در همین  مثالی توان می

گزارش بررسی طبق  خبرانجمن    ۀکنندگان 

بررسی   تقلب، کشورهای  نمونۀ    2690نتایج  از  تقلب 

در   زمانی    23جهان  بازه  در  عمده    سال   ژانویۀصنعت 

اکتبرمیالدی    2016 از  حاکمیالدی    2017  سال  تا  ی 

بوده    ون ی لی م  صد  کی  و  اردی لی م  هفت  مالی  زیان  دالر 

وجود سازوکارهای  برخالف    ، این گزارشاست. مطابق  

  و سی مستقلرحساب ،حسابرسی داخلیمانند گوناگونی 

  هنوزشگیری و کشف تقلب، های داخلی برای پی کنترل 

  ی می ن  به   کی. نزداست  روشترین  متداولافشاگری  هم  

  کی  یخبررسان  قیطراز    ،هشد  کشف  یهاتقلب  از

  یگفتن.  بوده استافشاگران    گرید  ایکارمند، فروشنده  

از   یآگاه  ی آموزش  یها که دوره  ییهادر سازمان  است

  تقلب  ی هاانیز  از  یمین از    ش یب  شود،یم   برگزارتقلب  

 (.3) ابدییم کاهش 

 طی مح  ی تقلب در اثربخش  ی افشاگر   ت ی اهموجود    با 

 از  ی برخ  چرا  که  رسد ی م  ذهن   به  سؤال   ن یا   ،ی کنترل

 اجتناب  آن   از   ی بعض  اما   کنند یم   ی افشاگر   ب، تقل  ناظران 

پژوهش   کنند؟ی م  که  ن یا   حاضر  هدف  پرسش   است 

 اثرگذار  عوامل  و  ی فرد   یها یژگی و   ی بررس  با   را   ادشدهی 

 دارد  ی سع  پژوهش   ن ی ا   ، رو ن یا   از .  دهد   پاسخ   ی افشاگر   بر 

فردیها ویژگی   ، ینظر   ۀ ن ی شی پ   یمبنا   بر   ابتدا  در  تا و   ی 

تما   اثرگذار   عوامل  را  ی  افشاگر   الت یبر   شناسایی افراد 

 ق ی طر از    شده  ی آور جمع های  دادهطبق    کند. پس از آن،

عوامل    ها یژگی و   ن یا   ری تأث   ، ه نامپرسش   یچگونگ   و و 

 ی بررسی کند.افشاگر  الت یتما را بر   هاآنتأثیر  

پیشین  پژوهش  درشده  انجامهای  کشور    ۀ باردر 

بخش خصوصی    این موضوع را در  ،افشاگری و تقلب

بر نظر  و  حسابداری    هایاساس  کارکنان  و  مدیران 

یا  شرکت تهران  بهادار  اوراق  فرابورس  و  بورس  های 

بررسی  معتبر  حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی  

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

در   درمانتقلب  و  بهداشت  از  نظرسنجی    با  را  بخش 

شیراز بررسی    های دولتیکارکنان حسابداری بیمارستان

موضوع   اولین پژوهشی است که، رون ی ا از .استکرده 

را مالی  گزارشگری  در  حسابداران  دیدگاه  از    تقلب 

  یالدی م 2018. گزارش سال کندبررسی می بیمارستانی 

که بخش بهداشت  ،  تقلب  ۀکنندگان خبرانجمن بررسی
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را   درمان  رتبو  از    ۀدر    مورد  ۀعمد  صنعت  23چهارم 

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

با حوزپژوهشاجرای   مرتبط  افشاگری    ۀهای  و  تقلب 

 . استبخش  این  در

  ۀ پیشین ،  هافرضیه  و  نظری  مبانی  ،ترتیببه  ،در ادامه

میپژوهش   بیان  پژوهش  روش  آن،.  شودو  از    پس 

نتیجه  و   هایافته  و  و    پیشنهادها   شامل  گیری بحث 

 . شودمی  ارائه   ی پژوهش هامحدودیت

 

 ها مبانی نظری و بیان فرضیه

 افشاگری تقلب 

افشاگری  سوت  اصطالح  عمل  از  زدن  برگرفته 

اقدامی    متوقف  برایورزشی    ۀمسابق   داوران در کردن 

  ۀ(. برخی ریش 9)  استاست که برخالف قوانین بازی  

به  را  اصطالح  موردسازو  این  پلیس    ۀاستفاد  کار 

افراد    خبر کردن دیگر همکاران از وجود  انگلستان در با

دادهخالف نسبت  شهر  در  )کار  ترین جامع  (.2اند 

توسط برای  تعریف     این   به ی  ل سی ی م  و  ری ن  افشاگری 

استارائه    صورت رویه»  :شده  غیرقانونی،  افشای  های 

نامشروع  غیر و    ۀ وسیلبهکارفرما    کنترل  تحت اخالقی 

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

هایی که ممکن است توانایی اثرگذاری بر آن  سازمان

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

تقلب    یآشکارساز   منظور بهاثربخش    یسازوکار

 زی ن   یحسابدار  ۀ( که حرف 12  و  11  ،2)  دانست  توانیم

مهم که  این    . دارد  آن  در   ی نقش  دارد  وجود  احتمال 

شاهد   حسابرسان  و  با    هایتخلفحسابداران  مرتبط 

بوده آن  ،نتیجه  در  .اندحسابداری  برای  فرصت  ها  این 

 13را افشا کنند )  هاییتخلففراهم باشد تا بتوانند چنین  

کنندگان خبرۀ تقلب  انجمن بررسی  طبق گزارش   (.14  و

  موارد   ن یشتری ب  یحسابدار  بخش   ،یالدیم  2018سال    در

انجمن    .است  داشته  تقلب  خطر  با  یهابخش  در  را  تقلب

شامل  متقل کارهای    نامبرده گروه  سه  در  را  شغلی  بانه 

گزارشگری مالی    ها واستفاده از دارایی مالی، سوء فساد  

انجمن،  مطابق  .  کندبندی میطبقهمتقلبانه   این  گزارش 

  در   ی کمتر  ی هانمونهگزارشگری مالی متقلبانه    بارۀدر

گزارش  است  شده  گزارش  جهان زیان  مبلغ  شده  اما 

اد  یعنی فس ،تقلبدیگر نمونۀ از دو  نمونهمربوط به این 

 (.3بیشتر است )مراتب  به ها  استفاده از دارایی مالی و سوء 

چشم افشاگریتقلب  نوعاز  پوشی  با  پنج  تقلب    ، 

 یعلن  منظور به  است  ی فرد  یاقدام.  1:  دارد  ویژگی

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

سازمان  رونی بافراد    یبرا   تخلف.  3  ؛ شود  افشا  ز ی ن  از 

به    دیبا  افشاشده   ینابخشودن   درستنا  کارهایمربوط 

آن    با  دیبا  ،کندیمافشا    را  تخلفکه    یشخص  .4  ؛باشد

ب  یکار  ای  یشغل  ۀرابط شرکت    ای  سازمان  .اشدداشته 

باشد  ،البته بازنشسته  است  افشا  ممکن  اطالعات    یاما 

افشای    .5  و  عموم جامعه باشد  ایخبرنگار    یسو  از  دینبا

جویی یا دریافت نفع مادی  نباید با هدف انتقام  تخلف

شود مادی    ؛انجام  نفع  وجود  جایزه  یا  هرچند  اعطای 

 (.15منعی ندارد )

برای کشف    سازوکاریعنوان  اثربخشی افشاگری به 

به افشاگری در    مربوط  مقررات   ش یافزا  باعث   ،هاتخلف 

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

انتقاممحافظت   هرگونه  مقابل  در  افشاگران    باعث  ،از 

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

حمای و    بوده  شگامی پ  کشوریافشاگران    از  تتشویق 

  ریدر سا  یافشاگر  ن ی که قوان  است  یحال   در   ن ی ا  .است

 یبرا  ؛(19)  دارد  یکمتر  تی جامع   یا اندازه  تاکشورها  

 2002  سالدر    « یاکسل  -نزیسارب»  انونق  بیتصو  مثال،

ی  الدی م  2010  در سال  « فرانک  - داد»قانون   وی  الدی م

  فساد  افشاگران  از  تیحما   یهاقانون.  (18)در آمریکا  

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

افشا  تیحما  یهاقانون دولت  یاز  بخش  در    ،یفساد 

و  ی دولت ری غ  بخش در فساد  یافشا  از تیحما  یهاقانون

  ی اسی س  قدرت   از   استفاده سوء   و  فساد با    مبارزه   یهاقانون

  سازوکار  هنوز   رانیادر    ، سفانهمتأ(.  15)  شودی م  میتقس

از افشاگران فساد و   کهندارد    وجود  ین یقوان  و  مناسب

  ، یاسالم  انقالب  یروزی پ  ی. از ابتداکند  تیتقلب حما

سو  همواره از  فساد  با  مبارزه  مطرح ئومس  یشعار  الن 

دستگاه  شده ا  یبرا  یمتعدد  ینظارت   یهاو    نیانجام 

  و  فساد   وعی ش   اما  است  شده  ل ی تشک  تی اهم   با  تیمامور

  یناکارآمد  ۀدهندنشان  ،مختلف  یهاسال  در  آن  زانی م

  ینظارت   سازوکار   ن یکارآمدتر   . استها  نظارت  ن یا

  ن ی نظارت است. ا  ندیفراکردن مردم در    شرکت  ،فساد

که   همگان سازوکار  »نظارت  بر   ،است  معروف  « یبه 

آمارها   و  کشف  ابزار  ن یتریاصل   ،یالمللن ی ب   یاساس 

و   درمردم    کردن  شرکت .است  فساد  کاهش  کشف 

فساد از  حمایتبه    گزارش  قانونی    از ی ن   هاآنهای 

  شرکت کردن  منظوربهالزم  سه سازوکار اصلی   .دارد

کشف   در    فراهم.  1از:    است  عبارت  هاتخلفمردم 

گزارش   امکان  پ  هاتخلف آوردن    یحقوق   یری گی و 

اجرا  یطراح.  2  ؛مردم  عموم  یبرا  مفاسد   یو 

 ی برادهندگان تخلف  از گزارش  تیحما  یسازوکارها

انتقام  ی ری جلوگ و    یطراح   .3  و   هاآن  هیعل  یری گاز 

دهندگان  گزارش  یبرا  قیتشو  یسازوکارها  یاجرا

 (.20) گزارش تخلفدر   زهی انگ  جادیمنظور اتخلف به

 

 های شخصی افشاگریهزینه 
مهم  های هزینه از  یکی  افشاگری  ترین شخصی 

افشاگری تقلب   اثرگذار   و   بالقوهمتغیرهای   تمایالت  بر 

 مربوط به انتقام اعضای خطرهای   است. دالتون و رادتکه 

مهم  را  هزین سازمان   دانند می   افشاگریشخصی    ۀترین 

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

برای مثل    به  میزان خطر مقابله   دربارۀ  فرددرک  عنوان  به 

مورد در    شاغل  افراد  می افشا    سازمان   به   . کنند تعریف 

پوِن مجازات  ماهی   ،مون اعتقاد  میزان  و  انتقام یا  ت 

بر و  یت  مدیر   ۀ شد اعمال  تقلب   ایهمکاران  افشاگر 

مهم می  یا تواند  افشاگری  به  تصمیم  در  عامل  ترین 

پژوهش ( 24)   باشد افشاگری  عدم  نتایج  پ.   ، یشین های 

بر هزینه  دار تأثیر منفی و معنی کنندۀ  بیان های افشاگری 

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

 شود: صورت زیر بیان میاول پژوهش به   ۀ فرضی 

هزینه  ۀفرضی  افشاگری  اول:  شخصی  تمایل  های  بر 

 . داردمنفی  اثرحسابداران به افشاگری تقلب، 

 

 هنجارهای غیرعینی 
غیرعینی  ۀعقید  ازفرد    درک  طبق  بر  ،هنجارهای 

شود تعریف می  نظر  مورددر مورد رفتار    دیگر افراد مهم

حمایت   ،یعبارت به(.  27) میزان  غیرعینی،    هنجارهای 

نظر   مانند همکاران و خانواده از رفتار مورد مهم  افراد  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D9%88%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D9%88_%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B0_(%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF-_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9)
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این هنجارها    فرد نظر    رفتارهای موردکنندۀ  بیاناست. 

تر مهم   ،ها بر افشاگری تقلبو اثرگذاری آناست  فرد  

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

  افراد  ریساکه    یهنگام  شده،ریزیمنطقی و رفتار برنامه

ت  یرفتار  ،مهم   ، کنند  ت یحما  آن  از   ای  د یی أرا 

  کار  هب  را  رفتار  آن  یشتری ب  تمالاح  با  رندگانی گمیتصم

  ری تأث  ۀکنندان ی ب  ن، ی شی پ  ی هاپژوهش   جینتا(.  27)  برندیم

دار هنجارهای غیرعینی بر افشاگری تقلب  مثبت و معنی

پژوهش    دوم  ۀفرضی   ، رواین  از  .(29و  28،  26)است  

 شود: صورت زیر بیان می به

بر تمایل حسابداران به   دوم: هنجارهای غیرعینی  ۀفرضی 

 . دارد ثبتم اثر، افشاگری تقلب

 

 افشاگری  دربارۀنگرش 

 یز ی ر برنامه  رفتار  ۀ ینظر از  ی ر ی گم ی تصم  ۀ ی نظر  مطابق 

 او نگرش    بهمشخص    ی رفتارانجام    یبرا   فرد   ت ی ن   شده،

 ک ی  ۀ دربار (. نگرش  27)   دارد   ی بستگ  رفتار   آن   ۀ دربار

انجام آن   یبرا فرد    ی احساس مثبت و منف   توانیرفتار را م

اعتقادات   یبر مبنا   ، نگرش   ن ی ا (.  30)   کرد   ف یتعر رفتار  

پ  از  ارز   ی رفتار   ی امدها ی فرد  پ  ی و   ی اب یو  آن   امدها ی از 

 نظر   مورد   رفتار از    د فر   یاب ی ارز   هرچه   ، ن ی بنابرا  . است 

 را   رفتار  آن  انجام  قصد   یشتر ی ب  احتمال   با  باشد،  تر مطلوب

 ۀکنند انی ب  ن، ی ش ی پ   ی ها پژوهش   ج ی نتا   (. 28)   داشت   خواهد 

بر   ی افشاگر   ۀدربار نگرش    دار ی معن   و   مثبت  ر ی تأث

 ، ن یبنابرا   . ( 31- 33  و   28  ،26،  4)   است تقلب    یافشاگر 

 :شود یم   انی ب   ر یز   صورت پژوهش به   سوم   ۀ ی فرض 

تمایل   افشاگری  دربارۀ نگرش  :  سوم  ۀفرضی  بر 

 .دارد ثبتم اثر، حسابداران به افشاگری تقلب

 ویژگی شخصیتی فعال
افشاگران تقلب    ،رنتامطابق با استدالل بیتمن و ک

فعا باتری  ل از ویژگی شخصیتی  مقایسه  افراد   در  سایر 

برخوردا   ۀکنندمشاهده ویژگی (34)  ندرتقلب   .

  توانداین است که آیا فرد می  ۀکنندیان ب  ،شخصیتی فعال

توانایی تغییر  و  کند  بدون محدودیت عمل    ایاندازه  تا

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

فشارهای    باشخصیتی است که    فعال،   شخصیت کاماًل

 ری تأث   یط ی مح  راتیی تغ  بر  و  شود نمیمحدود  موقعیتی  

چن  یهنگام  جه،ی نت   در  .(34)  گذاردیم   ی افراد  ن ی که 

وجود دارد که    یشتریرا مشاهده کنند، احتمال ب  یتقلب

مسئول  نیا  کنند.  افشا  را  آن در    تیافراد  را  بیشتری 

تقلب   آندانندمیخود    برعهدۀافشاگری  دلیل  به  ها. 

باالیی ک  به خود در روبهاعتماد  با چالشه  ها  رو شدن 

در   که  باشند  داشته  اعتقاد  است  ممکن  توقف  دارند، 

  :تواند چنین باشدآن میدلیل  تقلب موفق خواهند بود.  

مقایسه  افراد    این  تقلب  با  در  ناظران  ویژگی    کهسایر 

دارند فعالی  کمتر  را    مشکالتحل    ۀسابق   ،شخصیتی 

حساس   تهداش به  یترکم   تی و    یط ی مح  تی وضع  نسبت 

  ی ت یشخص  یگژیو  که  رودیم  انتظار(.  36و   17)  دارند

  دار یمعن  و  مثبت  یاثر  ، تقلب  یبه افشاگر  لیبر تما  فعال

  موضوع  نیا  ز ی ن  ن، ی شیپ  ی هاپژوهش  ج ینتا.  باشد  داشته

پژوهش    چهارم  ۀی فرض  ،رون ی ا  از   .(4)  کندیم  دیی تأ  را

 : شودی م انی ب ریز  رتصوبه

تما  فعال   یتی شخص   یژگیو:  چهارم  ۀی فرض   لیبر 

 .داردمثبت  اثر ،تقلب یحسابداران به افشاگر

 ی دارن ید یژگیو
  که   است  ن یا  ۀکنندان ی ب  یاخالق مذهب  ۀدربار  بحث
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  بر (.  37)  گرددیماخالق به وجود خدا بر  تیو هو  شهیر

  ی اصل  موضوع  ، ین ید  یها شهیدر اند  اخالق  اساس،  ن یا

با    است مطابق    در .  است  ی انسان  ذات  ای  فطرت که 

  وجود  دگاهید  ن یا  زی ن  ی نید  و  یاسالم  اخالق  یهابحث

خداوند    تیهو  و  منشأ  که  دارد وجود  به  اخالق 

است    یمطهر  د ی شه  ،مثال  یبرا  .گرددیمبر   که معتقد 

باشد و    ادی بن   تواندیم  نید  ،نخست   وجود  دوم،اخالق 

دین   وجود  ضرورتبر    یلی دل  ،آن  به  بشر  ازی ن  و  اخالق

( آموزه38است  را(.  افراد  مذهبی  انجام  برای    های 

می  ترغیب  شایسته  این    ؛کند کارهای  اگر  کارها  حتی 

افراد  هزینه  برای    که  آنجا  از(.  39)  باشد  داشتههایی 

  شودعی تصمیم اخالقی در نظر گرفته مینو  ،افشاگری

انتظار  40) دین  رودمی(،  افزایش  که  باعث  داری 

و وایس  (  41)  ری ن  و  یل سی ی م  ، برای مثال  .دشوافشاگری  

ارزش (  39) که  رسیدند  نتیجه  این  عامل  هبه  دینی  ای 

است افشاگری  در  انتظار  توان  می ،  جهینت   در  .مهمی 

دین   که   داشت افشاگری    داری ویژگی  به  تمایل  بر 

معنیتقلب و  مثبت  اثری  نت   یدار ،  باشد.  ایج  داشته 

 .(4کند )های پیشین نیز این موضوع را تأیید می پژوهش 

به  پنجم  ۀفرضی   ،بنابراین  بیان  پژوهش  زیر  صورت 

 شود: می

بر تمایل حسابداران به    داریویژگی دین :  پنجم  ۀفرضی 

 . داردمثبت  اثر، افشاگری تقلب

 

 پژوهشپیشینۀ 

بخش   در داخلیپژوهشابتدا    ،این  سپس    ، های 

  افشاگری تقلب موضوع  های خارجی مرتبط با  پژوهش 

 . شودمیبیان   بخش بهداشت و درماندر 

بندی عوامل  الگودر پژوهشی به    نمازی و ابراهیمی

  ی داخل  گزارشدر    حسابداران قصد    بر  اثرگذار

  عوامل   یبندتیاولو  و  یمال  اقالم  در  تقلب   یهانمونه

  کارکنان   ،هاآن   یبررسمورد    ۀنمون .  پرداختند  نامبرده

  اوراق  بورس  در  شدهرفته یپذ  هایتشرک  یحسابدار

  و ینمازپژوهش  جینتا .بود 1394 سال در تهران بهادار

متغ   داد  نشان  یمی ابراه سازمان  یرهای که    ،یعدالت 

فعال،    یتی شخص   یژگی و  ،یگزارشگر  ۀدربارنگرش  

  از   ی بر قصد گزارش داخل  ی اخالق  دتشو    ی دارن ید

  ۀ ن ی اما هز  دارد  یداریمثبت و معن   ری تأث  تقلب  یهانمونه

از  داخل  گزارش  قصد  با  یگزارشگر  یشخص ی 

 (.4)داری ندارد معنی های تقلب رابطۀنمونه

محمدی در پژوهشی به بررسی تأثیر و گل  مهدیبن 

پرداختند.  تقلب    دربارۀی بر هشداردهی  اخالق  تی وضع

نفر از حسابرسان مؤسسات    330شامل    ، نمونۀ پژوهش 

سا  و  حسابرسی  حسابرسیخصوصی  است  زمان  .  بوده 

که  ها  آن پژوهش    نتایج داد  بر اخالق  تی وضعنشان  ی 

تأثیرگذار است.    آن  ۀؤلف م  سه  از  مؤلفه  دوهشداردهی و  

د،  ی قرار داراخالق   تیوضع   ری تأثتحت که  ای  دو مؤلفه

از  درک  شامل   در  حسابرسان  فردی  برابر مسئولیت 

از عواقب هشداردهی  درک  هشداردهی و   حسابرسان 

  وضعیتتأثیر    تحت ای که  مؤلفه  و   استتقلب    دربارۀ

های  حسابرسان از هزینهدرک  گیرد،  ی قرار نمیاخالق

 (. 6)  استتقلب  مورد درهشداردهی 

بررسی به  پژوهشی  ایمانی در  و  تأثیر تعهد    کفاش 

ارزش و  سازمانی  سازمانی  اخالقی   قصد  برهای 

ۀ  نمون  پرداختند.  حسابداران  تخلف  یگزارشگر

عمومی  266  شاملپژوهش   بخش  حسابداران  از    نفر 
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بود که    ن ی ا  ۀدهندنشانها  آن. نتایج پژوهش  بوده است

  از   یسازمان درون  گزارش  قصد  و  یسازمان  تعهد  ۀرابط

تعهد سازمانی  رابطۀ  اما    است   داریمعن   و  مثبت  ، تخلف

برون گزارش  قصد  دار  معنی  ،تخلفاز  سازمانی  و 

رابطهم  .نیست با  ارزش   ۀ چنین،  سازمانی  اخالقی  های 

دار  مثبت و معنی  ،تخلفاز  سازمانی  قصد گزارش درون

برون گزارش  قصد  با  و   ،تخلفاز  سازمانی  و  منفی 

 (.42دار است )معنی

همکاران و  تأثیر    سعیدی  بررسی  به  پژوهشی  در 

تمایالت ویژگی بر  فردی  حسابرسان  های    افشاگری 

پژوهش نمونۀ  از    242  شامل  هاآن  پرداختند.  نفر 

اوراق   بورس  معتمد  حسابرسی  مؤسسات  حسابرسان 

حسابرسی سازمان  و  تهران  است  بهادار  نتایج    .بوده 

همکاران  پژوهش   و  که    کنندۀ بیانسعیدی  بود  این 

فرد   نگرش   ،فرد  ادراکافشاگری،    دربارۀمتغیرهای 

عد بر بُ  ،ی و مسئولیت فردی برای افشاگریکنترل رفتار

بروندرون و  افشاگری  از  سازمانی  سازمانی  تمایالت 

م معنیحسابرسان  مثبت و  تأثیر  این در  دار داردستقل   .

که است  فرد    حالی  تعهد  بامتغیر  مقایسه  استقالل    در 

هیچ بر  افشاگرحسابرسی  تمایالت  بعد  دو  از  ی  یک 

معنی تأثیر  ندارحسابرسان    ر ی متغچنین،  هم  د.داری 

مطلوباخالق  رشیپذ بُ  نیز  ی  بر  تمایالت  فقط  عد 

داری دارد و  سازمانی تأثیر مثبت و معنی ی برونافشاگر

فردهزینه  برای  افشاگری  بُت  ،های  بر  تمایالت  نها  عد 

درون معنیافشاگری  و  منفی  تأثیر  دارد.  سازمانی  دار 

پژوهش نشان داد که از دیدگاه حسابرسان    ها آننتایج  

درون افشاگری  با سازمانی  مستقل،  مقایسه    در 

 (.8دارد )برتری سازمانی برون 

نقیان و همکاران در پژوهشی تأثیر عوامل فردی، علی 

فرهنگ سازمانی ماهیت خطا، عوامل ساختار سازمانی و 

بیمارستان   درمانی و اداری   بین کارکنان   ،را بر افشاگری 

بررسی  در  )س(  الزهرا   پژوهش   . کردند اصفهان   نتایج 

سازمانی ماهیت خطا، عوامل ساختار  نشان داد که  ها  آن 

ا ام   داری بر افشاگری داشته و فرهنگ سازمانی اثر معنی

 (. 43دار نیست ) اثر عوامل فردی بر افشاگری معنی 

به بررسی تأثیر    ی و همکاران در پژوهشیتولم  نژاد

ای، تعاملی و انواع عدالت سازمانی شامل عدالت رویه

های  توزیعی بر تمایالت افشاگری حسابداران در بخش 

پرداختند. خصوصی  و  پژوهش    عمومی  ها  آننتایج 

ای، تعاملی و  دار عدالت رویهتأثیر مثبت و معنی  بیانگر

دو   هر  در  حسابداران  افشاگری  تمایالت  بر  توزیعی 

عمومی   بودبخش  خصوصی    نژاد   وهش پژ  جینتا  .و 

  یافشاگر  به  ل یتما  نی ب   که  داد   نشان  ی و همکاران تولم

  تفاوت   یخصوص  و  ی عموم  بخش   در  رانحسابدا

 (. 44) ندارد  وجود ی داریمعن 

  ۀ رابط  یبررس  به  یوهشپژ  در  همکاران  و  یافشان

و    ی هایژگ یو  شامل  ی ت یموقع  ی رهای متغ متخلف  فرد 

متخلف    گاهیجا   پژوهش   ن یا  در  هاآن.  پرداختندفرد 

نگرش    یفرد  یرها ی متغ  ۀرابط   ،یافشاگر  ۀدربارشامل 

  را   یافشاگر  التیبر تما  یاخالق   تی کانون کنترل و هو

و خدمات بهداشتی    یپزشک   علوم  دانشگاه  کارکنان  ن ی ب

نتا کردند  ی بررس   مشهد  درمانی   و  ی افشان  پژوهش  جی. 

معن   ری تأث   ۀکنندانی ب   همکاران و    عوامل  داریمثبت 

 .(45) بود کارکنان یافشاگر التیتما بر ادشدهی

دو   ۀرابط   یبررس  به  یپژوهش  در  برزگر  و  یروزی ف

کردن جرم   فرد با سازمان و محکوم  ۀو رابط  هن یهزعامل  
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پرداختند.    رازی ش  یعموم  یهابخش  حسابدارانبین  

دار  منفی و معنی  ۀرابطدهندۀ  نشان  هاآن  ژوهش پ  جینتا

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

مثبت و   نیز  کردن جرم  رابطۀ فرد با سازمان و محکوم

 .(46) استدار معنی

به بررسی    ،و همکاران در پژوهشی پیمایشی  شولتز

نوع تقلب مربوط به حسابداری با تدوین    سهافشاگری  

پژوهش  سناریونوع    شش   بررسی  با  ها آن  پرداختند. 

های مالی  نفر از مدیران و کارکنان بخش   145  هاینظر

اجرا   نروژ  و  فرانسه  ،کایآمر  متحد  التایاکشور    سهدر  

  بیانگر  و همکاران  شولتزپژوهش    یهاافته ی.  شده است

  ادراک   شدت  ش یافزا  با  یبه افشاگر  لیتمابود که    ن یا

و  تقلب  دربارۀ گزارشگری  شخصی  مسئولیت   ،

 (. 23یابد )افزایش میهای ادراک گزارشگری هزینه

پژوهش  ترانگمدیرت در  سوئینی  به    پیمایشی  یو 

تقلب افشاگری  دارایی  استفادهسوء   بررسی  ها  از 

آن پژوهش  نظرهای   با  ها پرداختند.  از    78  بررسی  نفر 

ای متحدادانشجویان  از   223و  آمریکا  الت  نفر 

تایلند است  دانشجویان  شده  و   ترانگمدیرت  .اجرا 

برای تعیین    ، عمل منطقی  ۀنظریاز    در این مطالعهسوئینی  

استفاده  تأثیرگذار  عوامل   تقلب  موارد  گزارش  بر 

این  کر با  مطابق  نگرش  نظریهدند.  گزارش    دربارۀ، 

بر  اثرگذار  عینی از عوامل  غیر  موارد تقلب و هنجارهای

 (.28) تقلب است افشاگری

پژوهشی در  همکاران  و  ارائ  پیمایشی  آلین    ۀ به 

قصد    ی مفهوم  یی الگو   ۀ دربارمستقل    حسابرساناز 

  ۀکنندانی ب   هاآن   یالگو.  پرداختند  تقلب موارد    گزارش

گزارش موارد   ۀدربار نگرش ) یکه عوامل فرد  بود ن یا

هز و  بر    یمثبت   اثر(  یگزارشگر  یشخص   ی هانهیتقلب 

عوامل    با   ری تأث  نیاگرچه ا  ؛دارد   تقلب   یقصد گزارشگر

مسئله با  تعدیل اخالق   شدت  از  درک   مانند  ،مرتبط  ی 

 (.26) شودمی

موردی و    ایدر مطالعه  همکاران وینسنزا سیاسولو و 

بررسی   به  و  های  روشکیفی   بر آن    آثارافشاگری 

ایتالیا   درمان  و  بهداشت  بخش  در  سازمانی  کیفیت 

منظور،  پرداختند.   این  فرهنگی،  همۀ  ها  آنبرای  موانع 

مؤسسه و  بررسی را  افشاگری    بر  اثرگذارای  سازمانی 

وینسنزا سیاسولو و همکاران  ی پژوهش  ها. یافته کردند

وضع    راها  روش   ،قانوناینکه  برخالف  که    داد  نشان

ایتالیا    های بخش  کندمی درمان  و  های  روشبهداشت 

شیوه  به  را  کردهافشاگری  اجرا  متفاوت  این  نداهای   .

ع اداری، سازمانی،  ناشی از موانبیشتر  ها  روش اختالف  

یقی بر یکپارچگی  بوده که تأثیر عمرفتاری  فرهنگی و  

کیفیت کلی خدمات   ،مدیریتی های روشافشاگری در 

 (.47بهداشت و درمان داشته است )های روشو 

پیمایشی  شولتز پژوهشی  در  ویلسون    مطالعه به    ،و 

تمایالت افشاگری کارکنان دفترداری و حسابداری در  

غیر و  انتفاعی  بخش  پرداختند.  دو  در  ها  آنانتفاعی 

کارکنان    107  هاینظر  خود  پژوهش  از    بررسینفر 

متفاوت    سناریوی  دو  وضع  باو ویلسون    شولتز.  اندکرده

  ، تقلب  مختلف  نوع  دو  یبرارا    یبه افشاگر  لیتما  زانی م

دارایی  استفاده سوء   ی عن ی و  از  متقلبانه گزارشگرها    ی 

یافتکردندبررسی   نظری  های  ه.  ها  آن   پژوهش مبانی 

  لیتما  یانتفاعری غ   یهابود که کارکنان بخش  ن یا  بیانگر

گزارشگر  یشتری ب در    یبه    یهابخش   با  سهیمقاتقلب 

پژوهش    ج ینتا  که   است  ی حال  در  ن ی ا.  دارند  ی انتفاع 
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ویلسون و    یاهدشو  گونهچی ه   که  داد نشان    اسچیتز 

افشاگر  لی تما  در  داریمعن   تفاوت  ۀدربار نوع    یبه  دو 

 (.48) ندارد وجودتقلب 

  اثر تعدیلی   مطالعهآلین و همکاران در پژوهشی به  

رابط   متغیر بر  گروهی  ویژگی  ۀانسجام  از  های  برخی 

افشاگری تمایالت  و  و    سازمانیدرون  فردی 

پیمایشیاین    پرداختند.  سازمانیبرون    54  از  بررسی 

تشکیل شده    حسابرس مستقل   226  با حسابرسی    گروه

نتایج  بود داد که    پژوهش .  انسجام  نشان  تعدیلی  متغیر 

)شامل نگرش  مستقل  ر ی متغ  6از  ری متغ  4 ۀ رابط ،گروهی

افشاگری، کنترل رفتار ادراکی، تعهد به استقالل    دربارۀ

و مسئولیت شخصی گزارشگری( و تمایل به افشاگری 

  ۀرابط   یلیتعد  ری متغ   ن یا کند.  را تعدیل می  سازمانیدرون

نگرش  مستقل    ری متغ   6از    ری متغ  3   دربارۀ )شامل 

هزینه و  استقالل  به  تعهد  شخصی  افشاگری،  های 

نیز    را  سازمانیبرون   گزارشگری( و تمایل به افشاگری

 (.49) کندتعدیل می

پژوهش  پوهجانوکسا در  همکاران  به    ،یشیمای پ  یو 

درمان    خالف   ی کارها  ف ی توص و  بهداشت  بخش  در 

و   پیشین  بررسی فنالند  مبنای  بر  افشاگری    ۀفرایندهای 

پرداختند.   باره    هاآزمودنیاز  موجود  فرادر    ند یدو 

  ها، آن  ۀ دربار  ظن  ش ی دای پو    خالف  یکارها  ۀمشاهد

بود  سؤال پژوهش .  شده  نتایج  اساس   از  %96  بر 

خود  ۀن یزمدر    هاآزمودنی به    ،خدمت    یکارهاظن 

  د یی را تأ  خالف  یکارها  ۀمشاهد  هاازآن   %94  و  خالف

  % 66ظن و    %70) با  خالف یکارها  ن یترمرسومکردند.  

بود  ،نیز  (مشاهده سازمان  با    ، ن یا  بر  ونزاف  .مرتبط 

فرایند    کارهای از    %40و    %56  ،ترتیببه  ها،آزمودنی

  ی کارهااز    %70و    %69و  کردند  مشاهده و ظن را افشا  

  داشت   یو منف  مثبت  جی نتاترتیب،  به  ،ندیفرا  نیاخالف  

(50 .) 

پژوهشی در  فس  پیمایشی   تیلور  ماهیت  اد،  تأثیر 

نگرش و  اقدام  سازمانی،  بر   کاریفرهنگ  کارکنان 

د استرالیا    سازمانیرونافشاگری  عمومی  بخش  را  در 

پژوهش یافته   .بررسی کرد بود  حاک   وی  های  این  از  ی 

رفیقپارتیکه   نوع  از    نوع  از   ی بازیپارت   ،یباز بازی 

  یرفتارها  ن ی شتری ب  ،بیترت به  ،و تضاد منافع  ییگرالی فام

  آزمون   جینتا  .بود  هاآزمودنی  ۀشدمشاهده  زی فسادآم

انواع فساد شامل    که   داد  نشان  تیلور  پژوهش  ی هاهی فرض

افشا منافع،  تضاد    و  اطالعات   یرقانونیغ   یتقلب، 

م افشاگر  ،عدالت  ری سانحراف    و  مثبت  یاثر  یبر 

و    بازیی از نوع رفیقبازیپارت  ،یطرف  از  .دارد  داریمعن 

اما   دارددار اثری منفی و معنی بر افشاگری گراییفامیل

. داری مشاهده نشدنتایج معنیها  دارایی  سرقت   دربارۀ

سازمانینظر    از سازمانی    نیز  فرهنگ  فرهنگ 

داشته  دار بر افشاگری  اثری منفی و معنی   ،مراتبیسلسله

سه نوع دیگر شامل فرهنگ سازمانی    دربارۀ  ولی   است

خانواده  رابط و  ای  دموکراتیک،  داری  معنی  ۀبازار 

نشد.   ی کارنگرش  و  اقدام  با   مرتبط  ی رهای متغ  مشاهده 

سازمان  کارکنان تعهد  آزار    یمدآخودکار  ، یشامل  و 

  شتدا  ای مثبت با افشاگریکار رابطه  طیدر مح  رساندن

کرد شغلی و رضایت  شامل عمل  ، دو نوع دیگر  دربارۀ اما  

 (. 51داری مشاهده نشد )معنی ۀشغلی رابط

پ  در  پارک  و  مطالعۀ  به    ،پیمایشی  وهشیژاوگادان 

دو   میانجی  انگیزاثر  انگیز  ۀمتغیر  و  عمومی    ۀخدمات 

آن  بیرونی پرداختند.  عمومی  بخش  این  در  در  ها 
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را  ،پژوهش  متغیر  دو  این  میانجی  رابط   اثر  رهبری    ۀبر 

اعتماد )رهبری سیاسی و رهبری اداری( و عدالت  قابل

ای و عدالت اطالعاتی( با تمایل  سازمانی )عدالت رویه

افشاگری کردند  به  و    نتایج  .بررسی  اوگادان  پژوهش 

متغیر  این  بود که    آنکنندۀ  بیانپارک   ی  ااندازه  تادو 

اعتماد و عدالت  نقش میانجی را در روابط رهبری قابل

 (.52) کندایفا می سازمانی با تمایل به افشاگری

 

 پژوهش  روش

 
ویژگی تأثیر  بررسی  پژوهش  این  و هدف  فردی  های 

درافشاگر  التی تما  بر  اثرگذارعوامل   تقلب    بارۀی 

ب  ااست  راز ی ش  یدولت  ی هایمارستان حسابداران    نی. 

  ،پژوهش  ۀویش  .است  ی هدف، کاربرد  نظر  از پژوهش  

 نظر   درو با    ینوع مطالعات همبستگ   از  یشیمای پیف یتوص

  ابتدا   ، پژوهش   نیااست. در    ی زمان، مقطع  ار ی مع  گرفتن

مطالع  ی اکتابخانه  روش  از با  پژوهش،    ۀنیشی پ  ۀو 

و عوامل    یفرد  یها  یژگیمناسب مربوط به و  یرهای متغ

  است.  شده  انتخاب   ی افشاگر  الت ی تما  بر  اثرگذار

  استفاده  نامه پرسش   از  ها هداد  یآورجمع  ی برا  ،سپس 

 . است شده

برگرفته از پژوهش نمازی و   پژوهش این   ۀ نامپرسش 

 ( بیمارستانی 53ابراهیمی  شرایط  با  متناسب  که  است   )، 

نظر  اصالح متخصصان    طبق  و  است.   تعدیل  در   شده 

)   مطابق   ، پژوهش   ۀ نامپرسش  فردین  پژوهش  ( 54با 

گیری و بهبود کیفیت ر تصمیم ایجاد موقعیت بهت   منظوربه 

ابتدا  داده این    فرضی   سناریویی ها،  شد.   سناریو مطرح 

مدیران نظرهای    بر اساس و  گزارشگری متقلبانه    دربارۀ 

بیمارستانی است   مالی  پس بوده  از سناریو طرح  از    .   ،

شدهدهنده  پاسخ  لیکرت    با   تا   است  خواسته   5طیف 

پژوهش،   این   ۀ . متغیر وابست پاسخ دهد   ها به سؤال   ای گزینه

با   افشاگری  به  تمایل  متغیرهای   است.   سؤال   6میزان 

آن   شامل  مستقل  افشاگری، هزینه نیز  شخصی  های 

نگرش   غیرعینی،  ویژگی   دربارۀ هنجارهای  افشاگری، 

و   14،  6،  8،  4با    ،ب ی ترتبه   ، یدار ن یو د   شخصیتی فعال

است.    12 برا 53)   ی می ابراه  و   ی نمازسؤال  سنجش   ی ( 

 و   شولتز   ی ها نامهاز پرسش   ی افشاگر   ی شخص  ی ها نهی هز 

 یهنجارها   ی بررس  برای   استفاده کردند.   ( 23)   همکاران

پارک و  ۀ نام پرسش  ، ی افشاگر  ۀ دربار  نگرش و  ین ی عر ی غ 

 ی ابی ارز   یبرا   ،ن ی همچن   .را به کار بردند   ( 33)   نسوپی بلنک

پرسش   فعال  ی ت ی شخص  ی ژگ ی و  ک   تمن ی ب   ۀناماز   رنت او 

 یدار ن ید   ی ژگ ی و   سنجش   مورد   در   . کردند استفاده   ( 34) 

 .بردند   کار به   را  ( 55)  فرد ی ار ی خدا  ۀ نامپرسش   ز ی ن 

  یی روا»از روش    نامه،پرسش   ییروا یبررس  منظور به

این   .شد  استفاده  « یصور نامه  پرسش   هایسؤال  ، رواز 

. شد  یی اصالح و نها  ،متخصصان در چند نوبتنظر  طبق  

پرسش   ۀنیزم  در پایایی  میزان  روش  سنجش  از  نامه 

ابتدا تعداد    ترتیب،   این   بهآلفای کرونباخ استفاده شد.  

  افراد  از  یتعدادبین    ،صورت تصادفینامه بهپرسش   31

توزیع  ۀجامع آن،  شد.  آماری  از  کرونباخ   پس  آلفای 

پرسش  متغیرهای  از  محاسبه  هریک  نتایج    .شدنامه 

تمایل به  مربوط به آلفای کرونباخ هریک از متغیرهای  

هنجارهای  هزینه ،  افشاگری افشاگری،  شخصی  های 

نگرش  غیر شخصیتی    دربارۀعینی،  ویژگی  افشاگری، 

دین  ویژگی  و    ، 938/0،  913/0  ،ترتیببه   ، داریفعال 

 . است 0/ 911و  711/0 ،959/0 ،0/ 879
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را    یآمار  ۀجامع   ی هابخش   کارکنانپژوهش 

 1397در سال    رازی ش  ی دولت  یهامارستان ی ب  یحسابدار

  ی هاروش  از  پژوهش   ن ی ا  در.  دهدیم  ل ی تشک

نشده    یری گنمونه   به   یابی دست   هدف  با.  استاستفاده 

  مجوز کسببا  انپژوهشگر ،ترکامل و مناسب یاهنمون

  شکی زدانشگاه علوم پدر  از حراست و معاونت پژوهش  

در محل حسابداری    شیراز  و خدمات بهداشتی درمانی

درمانگاهیبیمارستان  مراکز  و  این    ۀ زیرمجموع  ها 

 ی آورجمع  و  عیتوز  یبرا  .شدند  حاضردانشگاه  

 در .  اندهکرداقدام    زمان  همان  در  زی ن  هانامهپرسش 

  یحسابدار  کارکنان  نیب  نامهپرسش   161  ،مجموع

نرخ   هاآن  از  نمونه  149که    عیتوز  هامارستان ی ب )با 

نامه،  پرسش   8  ، ن یهمچن   .شد  برگردانده(  %92برگشت  

 141  ،سرانجام  شد.  حذف  بودن  نامناسب   علتبه

ب  نامهپرسش  . شد  داده  صیتشخ   مناسب  هاآن   ن یاز 

  ی درمان  مرکز  و   مارستانی ب   16  یاسام  ،1  ۀشمار  جدول

 . دهدیم نشان را مطالعه مورد

  ی ها ه ی فرض   آزمون و    ها داده   ل ی وتحل ه ی تجز   برای 

  . استفاده شده است   22  ۀ نسخ  SPSSپژوهش از نرم افزار  

  آزمون   از   ها داده   بودن   رنرمال ی غ   ا ی   نرمال   ن یی ع ت   منظور به 

که    ه شد استفاده    رنوف ی اسم - کولموگوروف 

  ی همبستگ   ن یی تع   ی برا .  شد   مشخص   ها داده   بودن رنرمال ی غ 

  . شد   استفاده   رمن ی اسپ   ی گ همبست   ۀ آمار   از   رها ی متغ   ن ی ب 

  حداقل   ون ی رگرس   ق ی طر   از   پژوهش   ی ها ه ی فرض   ، ن ی همچن 

تجزیه بخ   در .  است   ه د ش   آزمون   ی معمول   مربعات  و    ش 

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

  شده استفاده    )آزمون میانه(   ی ا نمونه   ک ت عالمت  آزمون  

دار بین  معنی   های منظور بررسی تفاوت پس از آن، به   است. 

متغیرهای   از  مختلف  سطوح  در  پژوهش  متغیرهای 

گروهی  تفاوت   دلیل به   و   شناختی جمعیت  بین  و  های 

های  بودن این متغیرها، از آزمون دوسطحی یا چند سطحی 

  والیس استفاده شده است. - ویتنی و کروسکال - من 

 
 

 
 

 های مورد مطالعهها و درمانگاهاسامی بیمارستان :1جدول 

 بیمارستان شهید چمران  بیمارستان خلیلی

الدین بیمارستان قطب بیمارستان نمازی  

 بیمارستان شوشتری بیمارستان شهید دستغیب 

)ع( اصغر ی علبیمارستان   بیمارستان آنکولوژی امیر  

نا یسابنبیمارستان  پوستچی مرکز درمانگاهی    

 مرکز درمانگاهی شهید مطهری و امام رضا )ع( بیمارستان سعدی 

 بیمارستان زینبیه بیمارستان حافظ 

)س(  بیمارستان قلب الزهرا بیمارستان شهید رجایی   
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 ها یافته

 
 آمار توصیفی  

پرسش  اول  شامل  بخش  دربارۀ    7نامه،  عمومی  سؤال 

و  شناختتی جمع متغیرهای   فراوانی  آمار  نتایج  است.  ی 

  داده ارائه 2ۀ شمار جدول  دردرصد فراوانی این متغیرها 

جدول    شده این  نتایج  که  حاکاست.  است  این  از  ی 

ها مرد است. سایر آندهندگان زن و  از پاسخ  %56حدود  

حدود   مجردندآن  %72همچنین،  بقیه  و  متأهل   .ها 

  ، یکارشناس   دهندگانپاسخاز    %54حدود    الت، یتحص

  مدرک  دهندگانپاسخ  ریساو    ارشدیکارشناس  25%

   ی می حدود ن  تحصیلی  ۀرشت.  دارند  یاز کارشناس   ترن یی پا

 پژوهش یشناختتی جمع یرهایمتغ یو درصد فراوان یفراوان: آمار 2جدول 
 ی درصد فراوان یفراوان ریسطوح متغ متغیر

 تیجنس
 56 79 زن

 44 62 مرد

                     تأهل تیوضع
 72 102                     متأهل
 28 39                      مجرد

                       التیتحص

 11 16                       پلمید
 10 14                     ی کاردان

 54 76                   ی کارشناس
 25 35               ارشدی کارشناس

 0 0                     یدکتر

                     ی لیتحص ۀرشت

 49 69                    یحسابدار
 18 26                     تیریمد

 3 4                      اقتصاد
 30 42                      ریسا

                      نوع استخدام
 36 51                     ی رسم

 12 17                      ی مانیپ
 52 73                   یقرارداد

                           سن

30-20                     15 11 
31-40                     79 56 
41-50                     43 30 
51-60                      4 3 

                         کارسابقۀ 

5-1                       16 11 
6-10                      28 20 

11-15                      42 30 
16-20                      35 25 
21-25                       14 10 
26-30                        6 4 
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  استخدام   نوع.  است  یحسابدار(  %49)  دهندگاناز پاسخ

)  ی می ن  از  ش ی ب کارکنان  ،  هیبق و    یقرارداد  ،(%52از 

آن  %86. حدود  اندیمان ی پ  و  ی رسم  ب،یترتبه   سن  هااز 

 % 75  حدود  کار  ۀسابق   نظر  از.  دارندسال    50تا    30  ن ی ب

بین  ۀ  سابق  هاآن دارند.    20تا    6کار  ترتیب  سال  این  به 

پاسخمی گفت  ویژگیتوان  از  مناسب  دهندگان  های 

 نامه برخوردارند. های پرسش سؤالگویی به برای پاسخ

پژوهش    3  ۀشمار  جدول متغیرهای  توصیفی  آمار 

میانگین  معیار  ،شامل  نشان    بیشینهو    کمینه،  انحراف  را 

 04/3میانگین متغیر تمایل به افشاگری به میزان  دهد.  می

توان نتیجه  می   ،رواز این  .است  99/0و انحراف معیار آن  

مورد    ۀن و افراد نمو  داردنرمال    اً ب یتقر  یع یتوزگرفت که  

میانگین    طور میانگین تمایل به افشاگری دارند.  طالعه به م

از  نیز  متغیرها    سایر کمترین    کهیطورهب  است  3بیشتر 

به مربوط  غیرعینی  میانگین  آن   هنجارهای  بیشترین    و 

به دین   مربوط  ویژگی  استداری  ویژگی  متغیر   .

فعال   هزینه کمنیز  شخصیتی  و  معیار  انحراف  های  ترین 

 . دارد  را بیشترین انحراف معیار ،افشاگریشخصی 

 

 آمار استنباطی 

نرمال  منظوربه دادهتعیین  آزمون  بودن  از  ها 

همان-کولموگوروف شد.  استفاده  که  اسمیرنوف  طور 

جدول معنی  4شمارۀ    در  است،  شده  داده  داری  نشان 

از   کمتر  بنابراین،  05/0متغیرها  نتیجه می  است.   توان 

 

 پژوهش یرهایمتغ یفی: آمار توص3جدول 

 بیشینه  کمینه معیار انحراف میانگین تعداد  نام متغیر

 5 1 99/0 04/3 141 تمایل به افشاگری

 5 1 07/1 46/3 141 های شخصی افشاگری هزینه

 5 1 86/0 33/3 141 عینیای غیرهنجاره

 5 1 1 91/3 141 افشاگری دربارۀ نگرش 

 5 21/1 59/0 81/3 141 ویژگی شخصیتی فعال

 5 58/1 63/0 38/4 141 داریویژگی دین

 
 

 رها ینرمال بودن متغ  ی: آزمون بررس4جدول 

 داری معنی دی اآز ۀدرج آماره متغیر

 004/0 141 094/0 تمایل به افشاگری
 001/0 141 105/0 های شخصی افشاگری هزینه

 026/0 141 08/0 عینیهنجارهای غیر
 000/0 141 157/0 افشاگری  به نسبت نگرش 

 039/0 141 077/0 ویژگی شخصیتی فعال
 000/0 141 167/0 داریویژگی دین
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 اند. نرمالکه متغیرها غیرگرفت 

رابطۀ  ،  اندنرمالری غ  هاری متغ   همۀ  نکهیا  به  توجه  با

استفادهمتغیرها   اسپیرمن   از  با    یبررس   آزمون همبستگی 

 .دهدیم نشان را آزمون ن ی ا جینتا 5 ۀشمار. جدول شد

، متغیر وابستۀ  5جدول شمارۀ  مندرج دریج امطابق نت 

متغیر   چهار  با  افشاگری  به    ی هنجارها  مستقلتمایل 

  یتی شخص   یژگیو  ،یافشاگر  ۀدربارنگرش    ،ین یرعی غ

و  فعال با    دارد  یداریمعن   ۀ رابط   ی دارن ی د  یژگیو  اما 

هز  ری متغ   ۀ رابط  یافشاگر  ی شخص  یها نهیمستقل 

  ی هانهیهز  که   گرفت  جه ی نت  توان ی مندارد.    ی داریمعن 

  الت یتما  بر  یری تأث   گونه چی ه  یافشاگر  ی شخص

فرضیۀ اول پژوهش، مبنی    است  یگفتن .  ندارد  یافشاگر

هزینه  منفی  اثر  به بر  تمایل  بر  افشاگری  شخصی  های 

تقلب، رگرسیون    افشاگری  آزمون  انجام  به  نیاز  بدون 

 شود.  تأیید نمی

توجه   معنیبا  رابطۀ  متغیربه  سایر  با  دار  مستقل  های 

فرضیه آزمون  برای  وابسته،  پنجم  متغیر  تا  دوم  های 

شود. از طرفی،  پژوهش از روش رگرسیون استفاده می

مشخص    یهمبستگ   بیآزمون ضر   قیطر از  نکه یا دلیلبه

پژوهش    ۀوابست  ری متغ   با  ی شناختت ی جمع   ی رهای متغ که    شد

  یالگوهادر    رها ی متغ  نی ا  رد،ندا  ی داریمعن  ۀرابط

 شود. متغیر کنترلی در نظر گرفته نمی عنوان به  ونی رگرس

های دوم تا پنجم  نتایج آزمون فرضیه  6جدول شمارۀ  

دوم پژوهش،    دهد. در آزمون فرضیۀ پژوهش را نشان می

سطح   وt  (801/4  )  ۀآمار(،  434/0)  ری متغ  بیضر

  ی هنجارها  مستقل  ری متغ  به  مربوط(  000/0)  یداریمعن 

بر   ی ن یعری غ  یهنجارها  که  است   ن ی ا ۀکنندان ی ب ، ین یعری غ

اف  لیتما به  و  حسابداران  مثبت  تأثیر  تقلب  شاگری 

داری دارد. بنابراین، فرضیۀ دوم پژوهش در سطح  معنی

 ر ی متغ  بیضر  ،سوم  یۀفرض  در.  شودتأیید می  %95اطمینان  

 

 رمنیاسپ یهمبستگ آزمون :5جدول 

 متغیر 

تما
لی

 
به افشاگر

   ی

یهز
نه

ها
 ی 

ص
شخ

  ی

افشاگر
  ی

هنجاره
 ا

غ ی
ری

نیع
  ی

 

ش
نگر

 
دربارۀ 

افشاگر
 ی

 

یو
ژگ

 ی
ص

شخ
تی

 ی
فعال  

 

یو
ژگ

د ی
نی

دار
   ی

 * 175/0 * 207/0 ** 335/0 ** 272/0 047/0 1 تمایل به افشاگری  

 ( 118/0) 003/0 095/0 154/0 1  های شخصی افشاگری  هزینه

 124/0 147/0 ** 379/0 1   عینی  ای غیرهنجاره

 159/0 ** 353/0 1    افشاگری  دربارۀ نگرش 

 ** 272/0 1     ویژگی شخصیتی فعال  

 1      داری  ویژگی دین

 است. 05/0ری در سطح ادمعنای معنیبه *و  01/0داری در سطح معنای معنیبه** 
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 دوم تا پنجم پژوهش  هایهیآزمون فرض ج ی نتا :6جدول

   t ۀآمار ریمتغ بی ضر آزمون  مورد  ریمتغ ه یفرض
  سطح 

 ی داریمعن

 ن ییتع بی ضر

 الگو  ۀشدلی تعد 

 136/0 000/0 801/4 434/0 ینیرعیغ ی هنجارها دوم 

 155/0 000/0 174/5 401/0 یافشاگر ۀ دربار نگرش سوم

 03/0 023/0 3/2 322/0 فعال یتیشخص یژگیو چهارم

 025/0 035/0 127/2 278/0 یدارنید یژگیو پنجم

 

 ( 000/0)  یداری( و سطح معن 174/5)   t  ۀآمار(،  0/ 401)

دهندۀ  نشان  ،یافشاگر  ۀ دربار  نگرشمستقل    ری متغ  یبرا

نگرش  که  است  تما  افشاگری  دربارۀ   این    ل یبر 

افشاگر به    ی داریمعن  و  مثبت  ری تأثتقلب    یحسابداران 

بنابراین، دارد اطم   یۀ فرض  .  سطح  در  پژوهش    نان ی سوم 

  ر ی متغ  بیضر  ،چهارم  یۀ فرض  در.  شودیم  دیی تأ  95%

( 023/0)  یداری( و سطح معن 300/2)   t  ۀآمار(،  0/ 322)

به    مستقل  ری متغ  یبرا   فعال،   یتی شخص   یژگیو مربوط 

است آن  تما  فعال  شخصیتی  ویژگیکه    بیانگر    ل یبر 

افشاگر به    ی داریمعن  و  مثبت  ری تأثتقلب    یحسابداران 

  نان یچهارم پژوهش در سطح اطم یۀ فرض رو، ن یا  از. دارد

  ر ی متغ  بیضر  ، پنجم  یۀ فرض  در.  شودیم  دیی تأ  95%

( 035/0)  یداری( و سطح معن 127/2)   t  ۀآمار(،  0/ 278)

  دهد یم   نشان  ،یدارن ید   یژگیومستقل    ری مربوط به متغ

تما  داریدین   ویژگی که   افشاگر  ل یبر  به    یحسابداران 

  یۀفرض  جه،ینت   در   .دارد  ی داریمعن  و   مثبت  ری تأث تقلب  

 .  شودیم دیی تأ %95  نانی پنجم پژوهش در سطح اطم 

  ۀ دربار  یشتری ب  لی تحل  و   هیتجز  پژوهش  نیا  در

بررسشد  انجام پژوهش    ی رهای متغ به  ابتدا  در    نیا  ی . 

آ که  شد  پرداخته    یهامارستان ی ب  حسابداران  ایموضوع 

  وقوعبه    مربوط  سناریوی  به  توجه  با  رازی ش   یدولت 

  دارند   تقلب  یافشاگر  به  ل یتما  متقلبانه،  ی مال  یگزارشگر

  ها هداد  بودن  نرمالری غ   به  توجه  با  ،رابطه  نیدر ا  ؟ری خ  ای

آزمون استفاده    ( انهی م  )آزمون  ی انمونه  تکعالمت    از 

  شده است.  ارائه  7  ۀآزمون در جدول شمار  ن یا  جینتا  شد.

  نبودن   داریمعن   لی دل  ،مطالعه  مورد  ۀنمون  ۀ ن یزم  در  جینتا

 ،ن یبنابرا  .است  294/0  یداریمعن   سطحبا    آزمون

  در   شاغل  نحسابدارا  که  گرفت  جهینت  توانینم

  نیچن   وعوق  با  مواجهه  در  رازی ش  یدولت  یهامارستان ی ب

  ج ینتا  که  است  یحال  در  ن یا  .کنندیم  یافشاگر  یتقلب

استخدامی  ۀدربار وضعیت  با    ی رسم  حسابداران 

 (046/0  یداریمعن )سطح    آزمون   یداریمعن  ۀدهندنشان

با    حسابداران  ن،یبنابرا  .است  %95  نانی اطم   سطح  در

استخدامی    یهامارستانی ب  در   شاغل  یرسم   وضعیت 

با وقوع چن   رازی ش  یدولت    ی افشاگر  ی تقلب   نیدر مواجهه 

  حسابداران با وضعیت استخدامی  مورد  در   جینتا.  کنندیم

نبودن آزمون    دارمعنی  دهندهنشان  زی ن  یو قرارداد  یمانی پ

معنی)به سطح  با  است  0/ 902و    1داری  ترتیب   از  .( 

با وضعیت    توان نتیجه گرفت که حسابداراننمی  ،رواین 

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

 .کنندمی

وجود    نظر  ازمتغیر مورد مطالعه    6در این پژوهش، هر  

معن متغیرهای    از  مختلف  سطوح  ن یب  دار یتفاوت 

  به   است  یگفتن .  شد  آزمون(  ری متغ  7)  یشناختتی جمع

  یبررس برای    مطالعه،  مورد  یرهای متغ   نبودننرمال  لی دل

  بودن یچندسطح  ا ی یدوسطح و یگروه نی ب  یهاتفاوت

آزمون  ،بی ترتبه   ی،شناختتی جمع   ی رهای متغ دو     از 

جدول   س یوال-کروسکال   و   یتن یو-من  شد.  استفاده 

. دهدیم  نشان  را   هاآزمون  ن ی ا  از  کیهر    ج ینتا  8شمارۀ  

که فقط    استبیانگر آن  این جدول  مندرج در    اطالعات

با جنسیت  سطح  در  فعال،  شخصیتی  ویژگی   متغیر 

 
 انهیآزمون م ج ی نتا :7جدول

 ۀ طبق

 کارکنان 

تعداد کل  

 مشاهدات 

تعداد مشاهدات  

 تر از میانه بزرگ

مشاهدات    تعداد

 تر از میانه کوچک 

تعداد مشاهدات  

 برابر میانه 

  ۀآمار

 استاندارد آزمون 

 سطح 

 داری معنی

294/0 1048/0 10 59 72 141 کل نمونه   

 046/0 2 2 17 32 51 رسمی 

 1 000/0 1 8 8 17 پیمانی

 902/0 (123/0) 7 34 32 73 قراردادی 

 
 متغیرها گروهی بین هایتفاوت  بررسی آزمون :8 جدول

 متغیر 

  / آزمون   ۀ آمار 

سطح  

 ی دار ی معن 

 والیس   - آزمون کروسکال   ویتنی - آزمون من 

 جنسیت 
وضعیت  

 تأهل 

سطح   

 تحصیالت 

رشتۀ  

 تحصیلی 

نوع  

 استخدام 
 سابقۀ کار  سن 

تمایل به  

 افشاگری 

آزمون آمارۀ  

داریمعنی  سطح  

(789/0)  

43/0  

(981/0)  

327/0  

 495/0  

92/0  

827/3  

281/0  

063/3  

216/0  

43/1  

699/0  

671/6  

246/0  

های  هزینه 

شخصی  

 افشاگری  

آزمون آمارۀ  

داریمعنی  سطح  

(483/1)  

138/0  

(694/0)  

487/0  

 
434/1  

698/0  

089/3  

378/0  

686/2  

261/0  

143/3  

37/0  

343/10  

066/0  

 هنجارهای 

 عینی غیر

آزمون آمارۀ  

داریمعنی  سطح  

(895/1)  

058/0 

(027/1)  

304/0 

 087/0  

993/0 

013/1  

798/0 

848/3  

146/0 

465/1  

69/0  

856/3  

57/0  

ۀ دربارنگرش 

 افشاگری 

آزمون آمارۀ  

داریمعنی  سطح  

782/2  

095/0  

296/0  

586/0  

 94/1  

585/0  

156/1  

764/0  

719/2  

257/0  

693/0  

875/0  

352/3  

646/0  

 ویژگی 

 شخصیتی فعال  

آزمون آمارۀ  

داریمعنی  سطح  

704/4  

03/0  

272/0  

602/0  

 488/4  

213/0  

8/4  

187/0  

728/1  

421/0  

292/0  

961/0  

525/8  

13/0  

 ویژگی

 داری دین

آزمون آمارۀ  

داریمعنی  سطح  

673/0  

412/0  

874/2  

09/0  

 198/5  

158/0  

715/0  

87/0  

031/2  

362/0  

303/7  

063/0  

336/7  

197/0  
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من   انجام معنی-آزمون  )ویتنی  نتایج030/0دار  است.   ) 

از  دو آزمون  هر   متغیرها در سطوح مختلف  برای سایر 

جمعیت  سطح  متغیرهای  در    %95اطمینان  شناختی، 

نیست.  معنی اختالف    که  گرفت  جه ینت  توانیمدار 

متغیرهای  داریمعن  از  مختلف  سطوح  در  ی 

مشاهده  جمعیت مطالعه  مورد  متغیرهای  بین  شناختی، 

    شود.نمی

 

 گیری  بحث و نتیجه

 
اخالقی    ۀ حرف  ۀآیند رهبری  و  رهبران  به  حسابداری 

بستگی  حسابداران حرفه این حرفه  دارد  ای  به  بتواند  تا 

اقتصادی، موفقیت و    ۀنقش تاریخی خود در رشد عادالن

با توجه به اهمیت    ،رواین   از  .(56ها ادامه دهد )رفاه ملت

اخالقی   اصول    ،یاحرفه   حسابداران   وسیله بهرعایت 

  مانند  یفرد  یهایژگیو  ری تأث  یبررس   پژوهش   ن یا  هدف

  ، فعال  یتی شخص   یژگیو  ،یافشاگر  ۀدربار  نگرش

  یافشاگر  التیتما  بر  اثرگذار  عوامل  ریسا  و  یدارن ید

  ی هنجارها  و  یافشاگر  یشخص   یهانه یهز  شامل)  تقلب

  بخش   حسابداران  تقلب  یافشاگر  الت ی تما  بر  ( ین یرعی غ

به    ی ابی دست  منظوربهبود.    ی اخالق  ۀمسئل  عنوانبه  سالمت

و    نیتدومتقلبانه    یگزارشگر  ی براسناریویی  هدف،    ن یا

اول پژوهش    ۀ ی فرض  آزمون  جینتا.  شدمطرح    ه ی پنج فرض

به    لیتما  با   یافشاگر  یشخص   ۀ ن یهز  که  بود   ن ی ا  از   ی حاک

  ۀ یفرض  ،ن ی بنابرا  .ندارد  ی داریمعن  ۀ رابطتقلب    یافشاگر

  یها پژوهش   جینتا  با   افتهی  نیا.  نشد  هرفت یاول پژوهش پذ

  ان تکاتن یوا  و  کپلن (،  23و همکاران )   شولتز  مانند  یخارج 

  رادتکه   و  دالتون  و(  49  و  26)  همکاران  و  ن ی آل(،  25)

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

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

یافته دارد.   این  دولتی  بیمارستان   حسابداران  ،طبق  های 

تقلب  زمینۀ  در  شیراز باافشاگری  مرتبط    های 

و    اندنبوده  پیامدهای آنها و  نگران هزینه   ،گزارشگری

  افشاگری شود.  ها برایآن تواند مانع اقدام  نمی  موارد  این 

ممکن است  ها  هایی در نتایج پژوهشوجود چنین تفاوت 

نوع و شدت    پژوهش با توجهعلت تفاوت در  به  ،طرفی  از

علت شرایط محیطی، قانونی،   به دیگر، و از طرف تقلب 

 باشد. فرهنگی و اجتماعی متفاوت کشورها

فرضییافته  آزمون  پژوهش    ۀهای  داد دوم  که    نشان 

تقلب  غیرعینیهای  ر هنجا افشاگری  به  تمایل  تأثیر   بر 

معن  و  پژوهش    ۀیفرض  ،ن ی بنابرا  .داردداری  یمثبت  دوم 

نتا  افته ی  ن یا.  شد  دی یتأ   مانند  ی خارج  یهاپژوهش  ج یبا 

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

)  مگنوس-مسمر ویسوسواران    ی هاپژوهش   و  (29و 

  و  ی خانی سار  و(  57)  ی می ابراه   و   ینماز  مانند  ی داخل

پژوهش براون و    جیاما با نتا  دارد  مطابقت(  58)  همکاران

( م  جه،ینت   در   .ندارد  مطابقت (  1همکاران  نظر    رسد یبه 

و   تیحما  مانند  ینی رع ی غ  یهنجارها دوستان  همکاران، 

افشاگر  ، یافشاگر  ازخانواده    یاعضا به  اقدام    ی بر 

  یهاتقلب   ۀباردر  رازی ش یدولت  یهامارستانی ب  حسابداران

 .دارد مثبت اثر یگزارشگربا  مرتبط

  بیانگر این بود   پژوهش  سوم  ۀی فرض  آزمون  یهاافته ی

تقلب    یبه افشاگر  لیتما  بر  یافشاگر  ۀدربارکه نگرش  

معن  ری تأث و  سوم    ۀی فرض  ن،یبنابرا.  دارد  یداریمثبت 

  ی خارج   یهاپژوهش   جی با نتا  افتهی  ن یا.  شد  دی یپژوهش تأ

  نسوپ ی نک لِپارک و بِ(،  28و سوئینی )  ترانگمدیرت  مانند
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های داخلی  ( و پژوهش 49  و  26(، آلین و همکاران )33)

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

دارد. نتیجه،  مطابقت  می  در  نظر  نگرش  به  وجود  رسد 

مثبت به افشاگری، یعنی داشتن اعتقاد و احساس مثبت به  

افشاگری   به  اقدام  بر   حسابدارانافشاگری، 

های مرتبط با  تقلب  زمینۀ   در  های دولتی شیراز بیمارستان

 اثر مثبت دارد.  گزارشگری

که   داد نشان پژوهش  چهارم  ۀهای آزمون فرضییافته 

  ر ی تقلب تأث  یبه افشاگر  لیتما  ویژگی شخصیتی فعال بر

چهارم پژوهش    ۀی فرض  ن، یبنابرا.  دارد  یداریمثبت و معن

ا  دیی تأ   مانند  ی خارج  یهاپژوهش   ج ینتابا    افته ی  ن یشد. 

و پژوهش داخلی    (59)  منک  (،36ی و همکاران )لسی ی م

( ابراهیمی  و  پژوهش    دارد   مطابقت(  4نمازی  با  اما 

  ی ژگیو  .ندارد  مطابقت (  60و همکاران )  برت یس  ی خارج 

  عمل  یآزاد ییتوانا ۀکنندانی ب  یاگونهبه فعال یت یشخص

  اعتماد   و  تی مسئول  احساس  کنار  در  طی مح  بر  یاثرگذار  و

  نیاگرفت که    جهینت   توانیمبنابراین،    .است  شتری ب  نفس به

افشاگر  بر  یژگیو به    ی هامارستانی ب  حسابداران  یاقدام 

اثر  یگزارشگربا  مرتبط  یهاتقلب  ۀدربار راز،ی ش  یدولت 

 . مثبت دارد

  نیا  از  یحاکپنجم پژوهش    ۀیفرض  آزمون   یهاافته ی

  تقلب  ی افشاگر  به  لیتما  بر  ی دارن ی د  یژگیو  که   بود

معن   ر ی تأث و  پنجم    ۀیفرض  ن، یبنابرادارد.    ی داری مثبت 

های خارجی  یافته با نتایج پژوهش   ن یا.  شد  دی یپژوهش تأ

)مانند   پژوهش 41)  رین  و  یلسی ی م(،  39وایس  و  های  ( 

پور  مهدوی و علی( و  4نمازی و ابراهیمی )مانند  داخلی  

دارد(  61) پ  مطابقت  با  سواما  خارجی  و    نیژوهش 

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

به دین  اقدام  بر  دینی  احکام  و  خدا  به  اعتقاد  و  داری 

دولتیبیمارستان   حسابدارانافشاگری     در شیراز،    های 

 اثر مثبت دارد.  های مرتبط با گزارشگریتقلب زمینۀ

تجزیه  در بیشتری    ادامه،  تحلیل  شدو  این    و  انجام 

های  ن در بیمارستان ابررسی شد که آیا حسابدار  موضوع

گزارشگری  دولتی شیراز تمایل به افشاگری تقلب از نوع  

این    نشدن  ی از تأییدحاکها  یافته  متقلبانه دارند یا خیر؟

بود.   شغلی    ،طرفی  ازموضوع  امنیت  اینکه  فرض  با 

استخدامی  ن  احسابدار وضعیت  پیمانی  قراردادیبا    و 

است   یرسمبا وضعیت استخدامی    ران احسابد از ترن یی پا

  یبه افشاگر  لیتمااز    حاصل  جیبر نتا  دیموضوع شا  ن یو ا

با   یهاگروه  از  کیهر  باشد،  رگذاری تأثتقلب   حسابدار 

رسم استخدام    صورت به  ی قراردادو    یمانی پ  ، ینوع 

  را  موضوع  ن یا  آزمون  ی هاافته ی.  شدندجداگانه آزمون  

حسابداران    کرد  دیی تأ که  داد  نشان  وضعیت  و  با 

  رازی ش   یدولت  یهامارستان ی ب   در  شاغل  یرسماستخدامی  

  توان ی نم  اما  کنند یم  یافشاگر  ،یتقلب  نی چن  با   مواجهه  در

  ی مانی پبا وضعیت استخدامی    حسابداران  که  گرفت  جهینت 

قرارداد   در   راز ی ش  یدولت  یهامارستانی ب  در  شاغل  یو 

 .  کنند  یافشاگر ، یتقلب   ن ی چن  با مواجهه

  به   ،یگری د  لی تحل  و  هیتجز  در  باال،  موارد  بر  افزون

  یرهای متغ  از  کی  هر  ر دا یمعن   تفاوت  وجود  یبررس

  ی شخص  یهانه یهز  ،یافشاگر   به  لیتما  شامل)  پژوهش 

  ،یافشاگر  ۀدربارنگرش    ،ی ن یعری غ   یهنجارها   ،یافشاگر

  تلفمخ   سطوح  در(  یدار ن یدفعال و    یتی شخص   یژگیو

  ت ی وضع  ت، ی جنس  شامل)  ی شناختت ی جمع  ی رهای متغ   از

  و  سن   استخدام،  نوع  ،یل ی تحص   ۀرشت   الت،یتحص  تأهل،

  نیاز ا یحاک   ،یبررس ن ی ا جینتا( پرداخته شد. کار  ۀسابق 
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که     نظر  ز ا  که   فعال  ی ت یشخص  ی ژگیو  ری متغ  جزبهبود 

  ، پژوهش   یرها ی متغ  ریسا  دارد   ی داریمعن  تفاوت  تی جنس 

  از   مختلف  سطوح  در  یداریمعن  تفاوت   گونهچی ه

برت ی جمع  یرهای متغ ندارد.  اساس  شناختی  نتایج   ،این 

دا فعالنشان  شخصیتی  ویژگی  از  مردان  که  در  تری  د 

با   تجزیهمقایسه  نتایج  برخوردارند.  این    زنان  تحلیل  و 

برای    افزونبخش،   های  رشته   پژوهشگرانبر سودمندی 

برای   مدیریت،  و  حسابرسی  پژوهشگران حسابداری، 

نظیرهایرشته جامعهشناس روان  ی  علوم    و  شناسیی، 

 تواند سودمند باشد. نیز می اسالمی

نشان داد که    هاو سایر پژوهش  این پژوهش های  یافته 

کارکنان  افشاگری  به  تمایل  بر  فعال    ویژگی شخصیتی 

مثبت  یافته   بردارد.    اثری  این  می  ها،طبق  شود  پیشنهاد 

  ز ا  هاادارهها و  ا، سازمانهخانهوزارتاستخدام    نمسئوال

درمانجمله   و  بهداشت  این    ،بخش  در    ویژگیبر 

  کنند. های شغلی نظارت  ی کارکنان در سمتکارگماربه

افشاگری    برمثبتی    آثارتواند  میویژگی شخصیتی فعال  

  .باشدداشته    نیز  هاو پیشگیری از وقوع تقلب در سازمان

اهمیت این  مسئوالن هنگام استخدام کارکنان،    ،بنابراین 

آزمون  انجام  با  را  روانویژگی  نظر های  در  شناسی 

همچنین  ها  و سایر پژوهش   پژوهش   های این یافته   بگیرند.

نگرش  نش که  داد  هنجارهای    افشاگری،  دربارۀ ان 

دین   غیرعینی دار  داریو  افشاگری  بر  مثبت  د.  اثری 

می  و   جمله  ازها  سازمان   شودپیشنهاد  بهداشت  بخش 

 خدمت  ضمن   قبل و  یآموزش های  دوره  ،درمان کشور

برگزار کنالزم را   اهداف  این  کارکنان  توجیه  .  1د:  ن با 

انجام   یمنف یامدهای پو   یافشاگرمثبت  یامدهای پ دربارۀ

  و   نهیزم  ن ی ا  در  یاخالق  تی مسئول  بر  دی تأک  با  آن،  ندادن

حرفه  ۀنامن یی آ  ن یتدو  .2 رفتار  و  با    یااخالق  متناسب 

  زان ی م  تواندیم  یمل  ۀرسان  ژهیوبه  زی ن   هارسانه.  یافشاگر

باال    یاخالق  ۀمسئل  ن یا  ۀ دربارجامعه را    یعموم  یآگاه

  اقدام  مثبت  یهنجارها  نوع   ن یا  یساز فرهنگ  به  و  ببرد

های علوم، تحقیقات و  شود به وزارتخانهتوصیه می. کند

  آموزش   و  آوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکیفن 

مربوط    یهارنامههای درسی به بدر سرفصلنیز    پرورش  و

د  یفرهنگ   یهابرنامه  و  اخالق  یآموزش توجه    ین یو 

 .  بیشتری کنند

  ران امشخص شد که حسابد  ،شتری ب  ل ی تحل  اساس  بر

  نیچن   وقوع  صورت   در  رازی ش   یدولت  یها مارستانی ب  در

به    لیتما  ،یگزارشگر  در  تقلب  وقوع  از  ییهاسناریو 

  نیا  ۀجداگان  یبررس  جینتا  .ندارند  تقلب  یافشاگر

وضعیت    کارکنانگروه    از  کیهربرای    موضوع با 

  که   داد   نشان  یقرارداد  و  یمان ی پ  ،یرسماستخدامی  

چن  یرسم  کارکنان با  مواجهه  به    لیتما  یتقلب   ن ی در 

نتا  یافشاگر اما  نبودن  بیان  جیدارند  به  کنندۀ  تمایل 

قراردادی  در  افشاگری   و  پیمانی    ن ی ا  .استکارکنان 

در  شغلی بسیار باالتر    تیامن  علت  به  توانیموضوع را م

قراردای  کارکنان رسمی در مقایسه با کارکنان پیمانی و 

بخش  در  شود که مدیران  پیشنهاد می  ،رودانست. از این 

و    شکی، درمان و آموزش پزاستخدام وزارت بهداشت

در  ضمن    کشور  های اجراییدستگاهها و  سایر وزارتخانه 

به مزایای استخدام کارکنان پیمانی و کنار اهمیت دادن  

استخدام رسمی  در مقایسه با  نیز    قراردادی، معایب آن را

  ریبه سا  افته ی  نیا  م یتعم  ی برا  ،مجموع  در  در نظر بگیرند.

  و تقلب    یافشاگر  ن یی پا زانی م  به باتوجه  کشور  یهابخش

این شرح   یی هاشنهاد ی پ   ،مناسبنا  یساز فرهنگ   ارائه  به 
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موضوع    ت ی درک اهم  بر  افزون  گذارانقانون.  1:  شودیم

و   یافشاگر فساد  کاهش  در  آن  نقش  و  تقلب 

سا  ، یمال  ی هاسوءاستفاده ،  شگامی پ  یکشورها  ریهمانند 

  ب یو تصو  نیتدو  را   کشور  طیمتناسب با شرا  یهاقانون

انگ  کنند  بتواند  را  ۀ زی که  تقلب    ی افشاگر  یبرا  مناسب 

  اقدامات   هرگونه   از  زین  را   گران افشا  و  کندفراهم  

  و  هاشرکت   ادارات،  .2  و  کندحافظت  م  انهیجویتالف 

دولت   یهابخش خصوص   یمختلف    از   فارغ  زی ن  یو 

قوان   نکردن  بی تصو  ای  بیتصو   سازوکار   ن،ی هرگونه 

در افشاگران    زهی انگ   جادی و ا  تیحما  منظوربهرا    یمناسب

 . کنند ییتقلب، وضع و اجرا

 

 آیندههای پیشنهادهایی برای پژوهش 

یافته   بر و  پیشینه  نظری،  مبانی  این  های  اساس 

پژوهش برای پژوهش،  زیر  عالقه  های  مند  پژوهشگران 

 : شودپیشنهاد می

پژوهش  .1 بیمارستاناین  ی مشابه  انجام  های  پژوهش در 

 . حاضر  پژوهشنتایج  نتایج آن با    ۀ و مقایس  خصوصی

تمایل به افشاگری تقلب در بخش    دربارۀ انجام پژوهشی    . 2

دولتی و خصوصی با دو نوع تقلب گزارشگری مالی  

و  م  دارایی   استفاده سوء تقلبانه  هر    ج ی نتا   ۀ س ی مقا   و ها  از 

 . یکدیگر   با   حالت   چهار   ن ی ا   از   ک ی 

پژوهشی  .  3 طریق    دربارۀانجام  از  تقلب  افشاگری 

یا   روشمصاحبه  کیفیسایر    ۀ مطالع مانند    ،های 

 .موردی

پژوهش   .4 با  )  مطابق  همکاران  و   ،(50پوهجانوکسا 

انواع مختلف مشاهده یا در  پژوهش پیمایشی    هنگام

عمومی    تقلب   و  خالف  کارهای  به   ظن  بخش  در 

درمان  ،کشور و  بهداشت  م  از  زی ن  بخش   زان ی نظر 

  یی نها  ی منف   و   مثبت  یامدهای پ   و  یافشاگر  ،وقوع

 . دشو یبررس  هاآزمودنینظر  یبر مبنا های آنافشا

 

 های پژوهشمحدودیت

های  همانند هر پژوهشی محدودیت  این پژوهش نیز

محدودیت  داشته  یخاص جزء  زیر  موارد  هایی  است. 

هنگام    بایدکه    اندرو بودهان با آن روبهاست که پژوهشگر

 :در نظر گرفته شودنتایج  میتعم و شرح

به1 مشک.  رفتارهای  دلیل  بررسی  به  مربوط  الت 

و  غیر نبودناخالقی  داده  ممکن  به  های  دسترسی 

  و   4)ها  پژوهش واقعی، در این پژوهش همانند سایر  

ی افشای واقعی  جابهتمایل به افشاگری تقلب    ،(54

 . بررسی شدتقلب 

فرضی همانند سایر پژوهشگران   سناریوی . استفاده از  2

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

 شود. پژوهش می در کاهش روایی خارجی 

پرسش   وجود   . 3 ذاتی    نبودن   آشنا   مانند نامه،  محدودیت 

موضوع،    دهندگان پاسخ  از    ها آن   متفاوت   درک با 

  های سؤال   ناکارآمدی ،  واژگان و    اصطالحات 

دهندگان و  پاسخ نظرهای    در سنجش دقیق   نامه پرسش 

  دقیق و عینی   گویی در پاسخ ها  از آن کاری برخی  محافظه 

 . نامه پرسش   های به سؤال 

 

 تضاد منافع 

 

هیچ گونه تضاد منافعی برای نویسندگان این مقاله وجود  

 ندارد.
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