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 چكيده

گزارش داخلي موارد تقلب در اقالم مالي توسط حسابداران و  بندي عوامل مؤثر بر قصد هدف اين پژوهش مدل
بندي آنها است. بدين منظور، تأثير عوامل عدالت سازماني، نگرش در مورد گزارشگري، هزينه شخصي  اولويت

گزارشگري، ويژگي شخصيتي فعال، دينداري و شدت اخالقي مورد بررسي قرار گرفته است. اين پژوهش، از نوع 
(شامل مديران مالي، مديران مياني و كليه يمايشي است و جامعه آماري پژوهش را كاركنان حسابداري هاي پ پژوهش

 1394هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال  شركتكاركنان زير مجموعه آنها در نمودار سازماني) 
ون حداقل مربعات معمولي بيانگر اين است كه ها با استفاده از رگرسي دهند. نتايج حاصل از آزمون فرضيه تشكيل مي

متغيرهاي عدالت سازماني، نگرش در مورد گزارشگري، ويژگي شخصيتي فعال، دينداري و شدت اخالقي داراي تأثير 
مثبت و معناداري بر قصد گزارش داخلي موارد تقلب هستند، در حالي كه تأثير متغير هزينه شخصي گزارشگري 

آوردي پژوهش نيز حاكي از آن است كه عدالت سازماني، شدت اخالقي و پس از آن نگرش معنادار نيست. مدل بر
در مورد گزارشگري داراي بيشترين تأثير بر قصد گزارش موارد تقلب در اقالم مالي است. نتايج حاصل از اين 

هاي اثربخش  سازي مكانيزم پژوهش نيز بيانگر اين است كه تئوري عدالت سازماني داراي اين پتانسيل است كه در پياده
هايي كه با هدف ترويج  گزارش موارد تقلب مشاركت داشته باشد. همچنين به منظور افزايش اثربخشي مكانيزم

هاي فرهنگي  هاي آموزشي اخالق و برنامه شوند، توجه به راهكارهايي مانند اجراي برنامه گزارش موارد تقلب اجرا مي
 ي بر دينداري و نگرش بگذارند، حائز اهميت است. توانند تأثير مثبت كه مي و ديني
 ي،شدت اخالق ينداري،فعال، د يتيشخص يژگيو ي،موارد تقلب، عدالت سازمان يگزارش داخل :يديکل واژگان
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 مقدمه

هاي مالي در سراسر جهان  از جمله سقوط انرون و ورلدكام، بيانگر  موج اخير رسوايي
را سال  2002). مجله تايم سال 213: 2012ينسون و همكاران، حجم باالي تقلب است (راب

رسوايي مالي ناميد و تقلب به عنوان عامل اصلي تهديد بازار سرمايه مطرح شد (حساس 
 ). 36: 1388يگانه و همكاران، 

هاي آغاز هزاره سوم چنان فاجعه آميز و تكان دهنده بود كه  بدون شك رسوايي
اي  هاي حرفه هاي نخستين هزاره سوم را با اين رسوايي بد سالحسابداران و حسابرسان تا ا

ها براي حرفه حسابداري  آورند، ولي آنچه توانست اندكي از بار اين رسوايي به ياد مي
بكاهد، گزارش قهرمانانه سه زن بود كه باعث شد از سوي مجله تايم به عنوان 

آن پس گزارش موارد تخلف  ). از46: 1390اعالم شوند (قاسمي، 2002هاي سال  شخصيت
2Fتوسط كاركنان

و به صورت خاص گزارش موارد تقلب بيش از هر زمان ديگري از  1
هايي را در حمايت از  مقبوليت عمومي برخوردار شد و قانونگذاران در سراسر جهان قانون

) در آمريكا و قانون افشاي منافع 2002آن وضع كردند (براي مثال قانون ساربينز اكسلي (
كنندگان  انجمن بررسي .) در استراليا)2001ها ( ) انگلستان و قانون شركت1999وم (عم

3F خبره تقلب

گزارش نمود كه گزارش موارد تقلب توسط كاركنان، از  2004در سال نيز 2
رساني محرمانه توسط مشتريان و فروشندگان، حسابرسي داخلي و مستقل و ديگر  اطالع
(نقل از  تر است پليس و يا كشف تصادفي اثربخشهاي داخلي، كشف به وسيله  كنترل

). از اين رو، گزارش موارد تقلب توسط كاركنان به عنوان يك ساز و 1-2: 2006سيفرت، 
). با وجود نقش با 61: 2007شود (برنان و كلي،  كار مؤثر كنترل داخلي محسوب مي

اين  كند فا مياهميتي كه گزارش داخلي موارد تقلب در حفظ محيط كنترلي اثربخش اي
چرا بعضي از ناظران تقلب اين موارد را گزارش كرده و برخي "شود كه:  مطرح ميسؤال 

پاسخ به اين سؤال به ويژه در حرفه حسابداري، كه به  "كنند؟ پوشي مي ديگر از آن چشم
 دنبال احياي اعتماد از دست رفته جامعه است، بسيار مهم است.

چه "كه:  است پژوهش به دنبال پاسخ به اين سؤال با توجه به موارد ذكر شده، اين
توان اين  چگونه مي"، "شود؟ عواملي منجر به گزارش موارد تقلب توسط حسابداران مي

كدام يك از اين عوامل، به ترتيب، داراي "و  "عوامل مؤثر را در يك مدل ارائه داد؟

                                                                                                                   
1- Whistle-Blowing 
2- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) 
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اين رو، در اين پژوهش  از "بيشترين تأثير بر گزارش موارد تقلب در اقالم مالي هستند؟
براي نخستين بار در ايران به بررسي عوامل مؤثر بر گزارش موارد تقلب در اقالم مالي 

شود.  بندي اين عوامل پرداخته مي توسط حسابداران، ارائه مدلي در اين زمينه و اولويت
بر هايي كه عوامل مؤثر  پرداختن به اين موضوع از اين حيث حائز اهميت است كه پژوهش

ها  توانند اين پديده را در سازمان دهند، مي گزارش موارد تقلب را مورد بررسي قرار مي
مورد تشويق قرار دهند و بدون درك نقش نسبي اين عوامل بهبود رفتار گزارشگري 

). افزون بر اين،  46: 2001حسابداران دشوار و يا حتي غيرممكن است (كپلن و وايتكاتن، 
ها نمايد و منجر به  كمك شاياني به تقويت كنترل داخلي شركت تواند پژوهش حاضر مي

 گسترش مرزهاي دانش در اين زمينه گردد.  
هاي پژوهش پرداخته  ها و فرضيه بدين منظور نخست به بررسي مباني نظري و ارائه سؤال

گيرد. در پايان، نيز تجزيه و تحليل  شود؛ سپس، روش پژوهش مورد بحث قرار مي مي
 شود.  ها ارائه مي ، نتايج پژوهش، پيشنهادها و محدوديتها يافته

 
 مباني نظري 

 گزارش موارد تقلب
توسط كاركنان و به صورت خاص گزارش موارد  "گزارش موارد تخلف"ورود اصطالح 

ده توسط پليس تقلب توسط كاركنان در ادبيات ضد تقلب جهان از ساز و كار مورد استفا
گر همكارانشان از وجود افراد خالفكار در شهر با استفاده از كردن ديانگلستان در با خبر

) گزارش 4: 1985). مطابق با نير و ميكلي (44: 1390سوت برگرفته شده است (قاسمي، 
هاي غيرقانوني، غيراخالقي يا نامشروع تحت كنترل  افشاي رويه"موارد تخلف به عنوان 

هايي  ك سازمان به اشخاص و سازمانكننده توسط كاركنان فعلي و قبلي ي واحد استخدام
در اين شود.  تعريف مي "ها تأثير بگذارند. است كه ممكن است قادر باشند بر اين رويه

به عنوان   هاي غيرقانوني، غيراخالقي يا نامشروع است و تقلب تعريف منظور از تخلف، رويه
 24، مطابق با بخش )62: 2007شود (برنان و كلي،  اي از آن در نظر گرفته مي زيرمجموعه

يا   يك  يا فريبكارانه  عمدي  اقدام  هرگونهاستانداردهاي حسابرسي ايران، تقلب به عنوان 
  ناروا يا غيرقانوني  از مزيتي  برخورداري  ، براي ثالث  يا اشخاص  ، كاركنان چند نفر از مديران

شامل دو بخش  ) و105: 1388شود (كميته تدوين استانداردهاي حسابرسي،  تعريف مي
 ها از دارايي  استفاده از سوء  ناشي  تحريفو   متقلبانه  مالي  گزارشگري از  ناشي  تحريف
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گيرد تا بحث  مورد توجه قرار مي است. در اين پژوهش فقط گزارشگري مالي متقلبانه
 تقلب  بيشتر مورد مطالعه قرار گيرد.

 داخل يا خارج از سازمان صورت تواند به افراد گزارش موارد تقلب توسط كاركنان مي
گردد  گيرد كه بر اين اساس گزارش موارد تقلب به دو دسته داخلي و خارجي تقسيم مي

). اين ديدگاه وجود دارد كه گزارش داخلي موارد تقلب 708: 2010(سيفرت و همكاران، 
و به سازمان اجازه خواهد داد كه قبل از افشاي عمومي تقلب، آن را به صورت داخلي 

اثربخش حل كند و با مهيا ساختن شرايط براي برطرف نمودن تقلب به صورت داخلي به 
). از اين رو گزارش داخلي 14: 2006ارتقاي حاكميت شركتي كمك نمايد (سيفرت، 

موارد تقلب نسبت به گزارش خارجي موارد تقلب ارجحيت دارد. قانون ساربينز اكسلي نيز 
هاي سهامي عام را ملزم به ايجاد  يت كرده و شركتاز گزارش داخلي موارد تقلب حما

مسيرهايي در درون شركت براي گزارش موارد تقلب به صورت ناشناس نموده است. از 
اين رو، در اين پژوهش گزارش داخلي موارد تقلب در اقالم مالي مورد بررسي قرار 

  گيرد. مي
 

 هاي مطرح ها و تئوري مدل
ناگوني توسط پژوهشگران براي تشريح عوامل مؤثر بر هاي گو ها و تئوري تاكنون مدل

) با معرفي گزارش 1985گزارش موارد تقلب ارائه شده است. براي نمونه نير و ميكلي (
موارد تقلب به عنوان فرآيند، به بررسي متغيرهايي كه به صورت بالقوه بر گزارش موارد 

هاي قدرت، وابستگي و  ز تئوريگذارند، پرداختند. آنها ا تقلب و پيامدهاي آن تأثير مي
 انگيزش براي دستيابي به هدف خود استفاده كردند. 

4Fمدل گزارشگري اختياري

)، بيانگر اين است كه احتمال 1993اسكولتز و همكاران ( 1
گزارش موارد تقلب، با ادراك شخص از جديت تقلب و همچنين ادراك وي از مسئوليت 

هزينه شخصي گزارشگري و بين همچنين يابد.  شخصي براي گزارشگري افزايش مي
احتمال گزارش موارد تقلب رابطه منفي وجود دارد. در اين مدل، جديت تقلب مرتبط با 

 در حسابداري است.  "اهميت"مفهوم 

                                                                                                                   
1- Model of Discretionary Reporting 
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گيري اخالقي، متغيرهاي مرتبط با موضوع  هاي تصميم ) به اين دليل كه مدل1991جونز (
5Fشدت اخالقي"ها انتقاد كرد و متغير ساختاري اخالقي را در نظر نگرفته بودند، از آن

را  "1
 گيري معرفي نمود.  در مطالعات تصميم

6Fتئوري عدالت سازماني") نيز در پژوهشي با استفاده از 2010سيفرت و همكاران (

به  " 2
بررسي عوامل مؤثر بر گزارش تقلب توسط حسابرسان داخلي و حسابداران مديريت 

اي و تعاملي  ، عدالت سازماني داراي سه بعد توزيعي، رويهپرداختند. بر اساس اين تئوري
است كه هركدام از اين ابعاد داراي اين قابليت هستند كه بر گزارش موارد تقلب اثر 

 بگذارند. 
7Fتئوري عمل منطقي ") نيز از 2013اخيراً ترونگماتروت و سوئني (

براي تعيين  " 3
د. مطابق با اين تئوري، قصد رفتاري عوامل مؤثر بر گزارش موارد تقلب استفاده نمودن

بيني خواهد كرد و اين قصد به وسيله هنجارهاي  شخص رفتار داوطلبانه وي را پيش
 غيرعيني و نگرش شخص در مورد آن رفتار تعيين خواهد شد. 

) نيز در پژوهشي به ارائه مدلي مفهومي از قصد گزارش موارد 2013آلين و همكاران (
هاي عدالت و  ي توسط حسابرسان مستقل با استفاده از تئوريهاي مال تقلب در صورت

سازماني پرداختند. بر اساس اين مدل، متغيرهاي نگرش در مورد گزارشگري، كنترل 
رفتاري ادراك شده، تعهد استقالل، مسئوليت شخصي براي گزارشگري و هزينه شخصي 

 رسان هستند. گزارشگري از عوامل تأثيرگذار بر گزارش موارد تقلب توسط حساب
8Fريزي شده رفتار برنامه  تئوري "هاي ديگري مانند  ها از تئوري در ساير پژوهش

(اجزن،  " 4
9Fتئوري نسبت دادن") و 1991

) براي تعيين عوامل مؤثر 2012(رابينسون و همكاران،  "5
 برگزارش موارد تقلب نيز استفاده شده است. 

 
 پيشينه پژوهش

در مورد قصد گزارش موارد تقلب توسط حسابداران  تاكنون هيچ پژوهش تجربي در ايران
هاي داخلي  در ادامه، به بررسي پيشينه پژوهشبنابراين، و حسابرسان انجام نشده است؛ 

                                                                                                                   
1- Moral Intensity 
2- Organizational Justice Theory 
3- Reasoned Action Theory 
4- Planned Behavior Theory 
5- Attribution Theory  
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به بررسي پيشينه خارجي  هاي مالي و سپس انجام شده در زمينه تقلب و تحريف در صورت
 شود. پرداخته ميگزارش موارد تقلب 

) در پژوهشي به ارزيابي عوامل مؤثر بر قضاوت 1387ان (وحيدي اليزيي و راهداري
هاي مالي پرداختند. آنها  حسابرسان و تعيين درجه اهميت آن در كشف تحريف صورت

عامل در دو گروه  28پس از مطالعات نظري، عوامل كمي و كيفي را شناسايي و در قالب 
رسان داخلي و مستقل داراي بندي كردند. آنها به اين نتيجه رسيدند كه حساب مساوي طبقه

برداشت يكساني نسبت به عوامل كمي و كيفي هستند، اما داراي شناخت يكساني از اين 
عوامل نيستند. همچنين، حسابرسان مستقل عوامل كيفي و حسابرسان داخلي عوامل كمي را 

 دانند. مؤثرتر مي
يمات حسابرسان آزمون عوامل مؤثر بر تصم) نيز در پژوهشي به 1387بولو و صادقي (

گيري در ارزيابي تقلب مديريت پرداختند. نتايج اين  مستقل در استفاده از راهنماي تصميم
پژوهش حاكي از آن بود كه سودمندي تصميم، فشار متابعت، اندازه شركت، اعتماد به 

هاي راهنماي تصميم به ترتيب مؤثرترين عوامل استفاده از راهنماي  نفس و اتكا بر خروجي
 باشند. گيري در ارزيابي تقلب مديريت توسط حسابرسان مي متصمي

نوع  به اين نتيجه رسيدند كه) در پژوهشي 1391همچنين، پورحيدري و بذرافشان (
جنسيت، رشته تحصيلي، ميزان تحصيالت و تجربه حسابرسان تأثير چنداني در تعيين ميزان 

ارزيابي اهميت بسترهاي خطر نوع جنسيت، در همچنين اهميت بسترهاي خطر تقلب ندارد. 
 و  "كنترلي  بر محيط  و نفوذ آن  مديريت  هاي ويژگي"هاي  تقلب مربوط به گروه

 . اثري معنادار دارد "مالي  و ثبات  عملياتي  هاي ويژگي"
هاي  ) در پژوهشي به اين نتيجه رسيدند كه بين ويژگي1393مرادي و همكاران (

االجرا، عوامل خطر  اي داخلي و استانداردهاي الزمه مديريت، تبعيت مديريت از كنترل
هاي عملياتي، نقدينگي و ثبات مالي با احتمال وقوع  مرتبط با شرايط بازار و صنعت، ويژگي

تقلب رابطه معناداري وجود دارد. همچنين نتايج حاكي از وجود رابطه معنادار بين عملكرد 
 شركت و ريسك تقلب بود.

ترين عامل تأثيرگذار بر  ه رسيد كه موقعيت اخالقي فرد مهم) به اين نتيج2011منك (
هاي شخصيتي داراي نفع اجتماعي  قصد گزارش تقلب است، همچنين در حضور ويژگي

 يابد.  باالتر قصد گزارش موارد تقلب افزايش مي
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ريزي شده به اين  هاي عدالت سازماني و رفتار برنامه ) با استفاده از تئوري2013يانگ (
ترين عامل تأثيرگذار بر قصد گزارش موارد تقلب نگراني در مورد  رسيد كه مهم نتيجه

پيامدهاي بالقوه ناشي از گزارشگري است و ادراك از انصاف تأثيري در كاهش اين 
 نگراني ندارد.

سازماني و اعتماد  ) به اين نتيجه رسيدند كه متغيرهاي اعتماد2014سيفرت و همكاران (
نجي را در رابطه بين عدالت سازماني و احتمال گزارش موارد تقلب به سرپرست، نقش ميا

 كنند. ايفا مي
اي از اعضاي انجمن حسابداران مديريت به اين نتيجه  ) با استفاده از نمونه2015بارتلت (

كننده و اهميت تقلب از عوامل مؤثر بر  رسيد كه نوع تقلب، ناشناس ماندن هويت گزارش
 تند.بر گزارش موارد تقلب هس

) با استفاده از تئوري عدالت سازماني به اين نتيجه رسيدند كه 2015سني و همكاران (
اي و تعاملي احتمال گزارش موارد تقلب  هاي توزيعي، رويه در سطوح باالي عدالت

اهميت دين  ،يابد. همچنين تأثير متغيرهاي جنسيت، سن، ارشديت در سازمان افزايش مي
 وي بر قصد گزارش داخلي موارد تقلب معنادار نيست.براي شخص و نمره عملكرد 

هاي داخلي انجام شده در زمينه تقلب بيانگر اين است كه در هيچ  بررسي پيشينه پژوهش
هاي تجربي انجام شده به گزارش موارد تقلب در اقالم مالي پرداخته نشده  كدام از پژوهش

ها پديده  ست كه اكثر اين پژوهشهاي خارجي نيز بيانگر اين ا است. بررسي پيشينه پژوهش
اند و با وجود  گزارش موارد تقلب را در كشورهاي توسعه يافته مورد بررسي قرار داده

هاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي اين كشورها با كشورهاي در حال  تفاوت
توسعه، كمتر به اين موضوع در كشورهاي در حال توسعه پرداخته شده است. در اين 

 لعه تالش بر اين است كه تا حد امكان اين خألها برطرف گردد. مطا
 

 ها سؤال
در اين پژوهش به منظور دستيابي به اهداف پژوهش، بر اساس مباني نظري و پيشينه 

 هايي به شرح زير طراحي شد: پژوهش، سؤال
قصدگزارش داخلي موارد تقلب در اقالم مالي توسط  آيا عدالت سازماني تأثيري بر -1
 دارد؟سابداران ح
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قصدگزارش داخلي موارد تقلب در اقالم  آيا نگرش در مورد گزارشگري تأثيري بر -2
 دارد؟مالي توسط حسابداران 

قصدگزارش داخلي موارد تقلب در اقالم مالي  آيا هزينه شخصي گزارشگري تأثيري بر -3
 دارد؟توسط حسابداران 

ش داخلي موارد تقلب در اقالم مالي قصدگزار شخصيتي فعال تأثيري بر  آيا ويژگي -4
 دارد؟توسط حسابداران 

قصدگزارش داخلي موارد تقلب در اقالم مالي توسط حسابداران  تأثيري بر دينداري آيا -5
 دارد؟

قصدگزارش داخلي موارد تقلب در اقالم مالي  تأثيري برشدت اخالقي ادراك شده آيا  -6
 توسط حسابداران دارد؟

 
 ها فرضيه
هاي مطرح شده در بخش قبل،  پژوهش به منظور دستيابي به اهداف پژوهش و سؤالدر اين 
 هايي به شرح زير طراحي شد: فرضيه

 
 فرضيه مربوط به عدالت سازماني

عدالت سازماني به معناي ادراك افراد از انصاف در سازمان است (وايتسايد و باركلي، 
سازي ساز و  مندي است كه در پياده). تئوري عدالت سازماني داراي اين توان253: 2013

: 2010كارهاي اثربخش گزارش موارد تقلب مشاركت داشته باشد (سيفرت و همكاران، 
10F). بر اساس تئوري مبادله اجتماعي709

) ادراك از عدالت سازماني به وسيله 1964(بالو،  1
اعي دارند، برانگيختن كارمندان از طريق تشريح روابط با سازماني كه با آن مبادله اجتم

تواند بر گزارش موارد تقلب تأثير بگذارد. در يك فرآيند تبادل اجتماعي كارمندان  مي
كنند و از الزامات رسمي شغل فراتر رفته و  رفتار منصفانه و اعتماد به مديران را ادراك مي

نيا و  دهند (گنجي رسانند، انجام مي به طور ارادي اعمالي را كه به سازمان سود مي
هاي پيشين نيز  ). نتايج پژوهش2013؛ وايتسايد و باركلي، 2006؛ سيفرت، 1389ران، همكا

بيانگر تأثير مثبت و معنادار عدالت سازماني بر گزارش موارد تقلب است (سيفرت و 

                                                                                                                   
1- Social Exchange Theory 
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). از اين رو، فرضيه 2015؛ سني و همكاران، 2013؛ وايتسايد و باركلي، 2010همكاران، 
 شود: ه مياول پژوهش به صورت زير ارائ

عدالت سازماني تأثير مثبتي بر قصدگزارش داخلي موارد تقلب در اقالم مالي «فرضيه اول: 
 »توسط حسابداران دارد.

 
 هاي مربوط به عوامل شخصي فرضيه

 نگرش در مورد گزارشگري
) قصد شخص 1991ريزي شده (اجزن،  گيري تئوري رفتار برنامه تصميم  مطابق با تئوري

رفتار تحت تأثير نگرش وي در مورد آن رفتار قرار دارد و اين قصد به براي انجام يك 
هاي  شود. نتايج پژوهش كننده قابل اتكا براي آن رفتار در نظر گرفته مي بيني عنوان پيش

) نيز بيانگر اين است كه قصد 2009؛ پارك و بلنكينسوپ، 2013پيشين (آلين و همكاران، 
و حسابرسان تابعي از اعتقاد آنها در مورد پيامدهاي  گزارش موارد تقلب توسط حسابداران

) نيز مطابق با 2013اين نوع رفتار است. نتايج بدست آمده توسط ترونگماتروت و سوئني (
 شود: ها است. از اين رو، فرضيه دوم پژوهش به صورت زير ارائه مي اين يافته

رش داخلي موارد تقلب نگرش در مورد گزارشگري تأثير مثبتي بر قصدگزا«فرضيه دوم: 
 »در اقالم مالي توسط حسابداران دارد.

 
 هزينه شخصي گزارشگري

هزينه شخصي گزارشگري، ديگر متغير بالقوه تأثيرگذار بر گزارش موارد تقلب است كه 
ترين هزينه شخصي گزارشگري محسوب  ريسك انتقام از سوي اعضاي سازمان مهم

تواند از گزارش موارد تقلب ناشي  است كه مي شود و به معني زيان يا رنج و زحمتي مي
) معتقد است كه ماهيت و ميزان 123: 1994). پونمون (156: 2013شود (دالتون و رادتكه، 

كننده موارد تقلب  انتقام يا مجازات اعمال شده به وسيله مديريت يا همكاران بر گزارش
لب يا عدم گزارش آن توسط كننده تصميم به گزارش موارد تق ترين عامل تعيين شايد مهم

هاي پيشين نيز بيانگر تأثير منفي و  كننده موارد تقلب بالقوه باشد. نتايج پژوهش يك گزارش
معنادار ادراك از هزينه شخصي گزارشگري بر قصد گزارش موارد تقلب است (كپلن و 

رضيه سوم ). از اين رو، ف2013؛ آلين و همكاران، 2013؛ دالتون و رادتكه، 2001وايتكاتن، 
 شود: پژوهش به صورت زير ارائه مي
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هزينه شخصي گزارشگري داراي تأثير منفي بر قصدگزارش داخلي موارد «فرضيه سوم: 
 »تقلب در اقالم مالي توسط حسابداران است.

 
 شخصيتي فعال  ويژگي

) بيانگر تأثير معنادار 2012؛ ميكلي و همكاران، 2011هاي پيشين (منك،  نتايج پژوهش
 مطابق با تعريف ارائه شده توسطهاي شخصيتي بر گزارش موارد تقلب است.  يويژگ

) يك شخصيت كامالً فعال شخصيتي است كه به وسيله 104: 1993(بيتمن و كرنت، 
گذارد. بنابراين هنگامي كه  فشارهاي موقعيتي محدود نشده و بر تغييرات محيطي تأثير مي

كنند، آنها با احتمال بيشتري نسبت  را مشاهده ميهاي شخصيتي فعال تقلبي  افراد با ويژگي
به ساير كاركنان تقلب را گزارش خواهند كرد. همچنين، اين افراد مسئوليت بيشتري را 
براي گزارش موارد تقلب متوجه خود ديده و به دليل اعتماد بااليي كه به خود در مواجهه 

توقف تقلب موفق خواهند بود  ها دارند، ممكن است اعتقاد داشته باشند كه در با چالش
). از اين رو، فرضيه چهارم پژوهش به صورت زير ارائه 932: 2012(ميكلي و همكاران، 

 شود: مي
شخصيتي فعال تأثير مثبتي بر قصد گزارش داخلي موارد تقلب در   ويژگي«فرضيه چهارم: 

 »اقالم مالي توسط حسابداران دارد.
 

 دينداري
المي اين ديدگاه وجود دارد كه منشاء اخالق از وجود در مباحث اخالق ديني و اس

تواند بنياد  يابد. به عنوان نمونه، شهيد مطهري معتقد است كه اوالً دين مي خداوند هويت مي
اخالق باشد؛ ثانياً وجود اخالق و نياز بشر به آن دليل بر ضرورت وجود دين است 

كنند،  انجام كارهاي شايسته ترغيب ميهاي مذهبي افراد را به  ). آموزه30: 1375(مطهري، 
 ).6: 1995هايي را ايجاد نمايند (وايس،  حتي اگر انجام اين امور براي افراد هزينه

شود  از آنجا كه گزارش موارد تقلب به عنوان يك تصميم اخالقي در نظر گرفته مي
ق ديني و نيز )، انتظار بر اين است كه دينداري و اعتقاد به اخال1996(بارنت و همكاران، 

نتايج گيري منجر به افزايش تمايل براي گزارش موارد تقلب گردد.  اسالمي در تصميم
هاي پيشين نيز بيانگر تأثير مثبت و معنادار دينداري بر گزارش موارد تقلب است  پژوهش
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. از اين رو، فرضيه پنجم پژوهش به صورت زير ارائه )1995؛ وايس، 1992(ميكلي و نير، 
 شود: مي

دينداري تأثير مثبتي بر قصد گزارش داخلي موارد تقلب در اقالم مالي توسط «فرضيه پنجم: 
 »حسابداران دارد.

 
 فرضيه مربوط به متغير موقعيتي شدت اخالقي

) با معرفي متغير شدت اخالقي، براي اولين بار، اين عقيده را مطرح كرد 372: 1991جونز (
هاي اخالقي افراد تأثيرگذار است و متغير  يگير كه ماهيت موضوع اخالقي بر تصميم

ساختاري شدت اخالقي را به عنوان ميزان ادراك شخص از اخالقي بودن موضوع تعريف 
هاي پيشين نيز بيانگر تأثير معنادار متغيرهاي مرتبط با موضوع اخالقي، نظير  نمود. پژوهش

ارد تقلب است گزارش مو برشدت اخالقي ادراك شده، جديت ادراك شده و اهميت، 
؛ رابينسون و همكاران، 2011؛ منك، 2001؛ كپلن و وايتكاتن، 1993(اسكولتز و همكاران، 

كننده موارد تقلب با اطمينان اعتقاد  ) معتقدند كه اگر گزارش1996). نير و ميكلي (2012
داشته باشد كه بخشي از جامعه به وسيله تقلب در معرض خطر قرار خواهد گرفت، با 

زيادي تقلب را گزارش خواهد كرد. از اين رو، فرضيه ششم پژوهش به صورت احتمال 
 شود: زير ارائه مي

شدت اخالقي ادراك شده تأثير مثبتي بر قصد گزارش داخلي موارد تقلب «فرضيه ششم: 
 »در اقالم مالي توسط حسابداران دارد.

 
 روش پژوهش

لي موارد تقلب در اقالم مالي بندي عوامل مؤثر بر قصد گزارش داخ هدف اين پژوهش مدل
بندي آنها است. اين پژوهش از نظر هدف، كاربردي و از نظر  توسط حسابداران و اولويت

پيمايشي و با در نظر گرفتن معيار زمان، مقطعي است. در اين -شيوه پژوهش، توصيفي
 اين اي استفاده شده است. در نامه ها از روش پرسش پژوهش به منظور گردآوري داده

استفاده  "روايي صوري"نامه، از روش  پرسش از روايي اطمينان حصول منظور پژوهش به
مرحله،  چندين در نظران و صاحب نظر متخصصان با نامه پرسش هاي سؤال به عمل آمد و

نامه از  شد. براي سنجش ميزان پايايي پرسش نهايي و مطابق با مقتضيات كشور، اصالح
نگرش در مورد د. ضرايب آلفاي كرونباخ براي متغيرهاي روش آلفاي كرونباخ استفاده ش
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شدت اخالقي ، ويژگي شخصيتي فعال، دينداري، هزينه شخصي گزارشگري، گزارشگري
، 4/89، %3/81، %5/78، به ترتيب %هاي مالي و قصد گزارش داخلي موارد تقلب در صورت

بداري (شامل جامعه آماري اين پژوهش را كاركنان حسا است. 8/82، 81%، %3/86%
مديران مالي، مديران مياني و كليه كاركنان زير مجموعه آنها در نمودار سازماني) 

دهند. از  تشكيل مي 1394هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال  شركت
باشد، تعداد جامعه آماري  آنجا كه آمار رسمي از تعداد اين حسابداران در دسترس نمي

نفر بدست آمد  170حجم نمونه حدود د. بر اساس محاسبات انجام شده نامشخص فرض ش
هايي كه امكان برگشت آنها وجود  نامه )، اما با در نظر گرفتن پرسش1384(آذر و مؤمني، 

نامه  پرسش 183نامه بين اعضاي جامعه آماري توزيع شد كه در نهايت  پرسش 250نداشت، 
 SPSSافزارهاي  ها از نرم جزيه و تحليل دادهدر اين پژوهش به منظور تآوري شد.  جمع

ها از  ، به عنوان ابزار تجزيه و تحليل و براي آزمون فرضيه2013و اكسل نسخه  20نسخه 
 رگرسيون چندگانه حداقل مربعات معمولي استفاده شد.

 
 متغيرهاي پژوهش

الم مالي در پژوهش حاضر، به منظور بررسي عوامل مؤثر بر قصد گزارش موارد تقلب در اق
توسط حسابداران، بر اساس مباني نظري و پيشينه پژوهش، از تئوري عدالت سازماني مورد 

) استفاده شد. بر اين اساس، از متغير عدالت 2013استفاده توسط وايتسايد و باركلي (
سازماني به عنوان متغير مستقل استفاده گرديد. همچنين، براي افزايش جامعيت مدل مورد 

) و متغيرهاي نگرش در مورد 2013ل ارائه شده توسط آلين و همكاران (نظر، از مد
شخصي گزارشگري به عنوان متغير مستقل استفاده شد. افزون بر اين،  گزارشگري و هزينه 

كننده است،  با توجه به اينكه يكي از عناصر اصلي فرآيند گزارش موارد تقلب فرد گزارش
نوان عوامل بالقوه تأثيرگذار بر گزارش موارد هاي شخصيتي وي و دينداري به ع ويژگي

تقلب در اقالم مالي مورد بررسي قرار گرفت. در نهايت، با توجه به اهميت موضوع اخالقي 
) از متغير شدت اخالقي به عنوان متغير 1991ها بر اساس نظريات جونز ( گيري در تصميم

قصد ") از 2013) و يانگ (2007مستقل استفاده شد. در اين پژوهش مطابق با برنان و كلي (
، كه بيانگر احتمال گزارش مورد تقلب رخ داده "گزارش داخلي موارد تقلب در اقالم مالي

شده در سناريوي فرضي توسط پاسخ دهنده است، به عنوان متغير وابسته استفاده شد. به 
توسط منظور كنترل ديگر عوامل احتمالي مؤثر بر گزارش موارد تقلب در اقالم مالي 
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) 2010؛ سيفرت و همكاران، 2007هاي پيشين (برنان و كلي،  حسابداران، مطابق با پژوهش
تأثير عواملي مانند جنسيت، تجربه، ميزان تحصيالت، رشته تحصيلي، وضعيت تأهل شخص 

كننده و تعداد كاركنان به عنوان شاخصي از اندازه شركت، به عنوان متغيرهاي  گزارش
 نامه درج شده است.  كه در بخش اول پرسشگرفت كنترلي مد نظر قرار 

براي بررسي تأثير عدالت سازماني بر قصد گزارش داخلي موارد تقلب در اقالم مالي  
) در ابتدا از يك سناريو كه در آن رئيس 2011دين ( توسط حسابداران، مطابق با فري

استفاده شد. سپس  شود، اي از تقلب در اقالم مالي مواجه مي حسابداري فرضي با نمونه
سناريوهاي مرتبط با عدالت سازماني باال و پايين ارائه گرديد كه منجر به ايجاد دو نوع 

ها توزيع  ها به صورت تصادفي بين آزمودني نامه نامه مختلف شد و اين پرسش پرسش
گرديد. در اين پژوهش براي سنجش متغيرهاي نگرش در مورد گزارشگري، هزينه 

ويژگي شخصيتي فعال، دينداري و شدت اخالقي به ترتيب از شخصي گزارشگري، 
)، اسكولتز و همكاران 2009هاي ارائه شده توسط پارك و بلنكينسوپ ( نامه پرسش

 ) استفاده شد. 2011دين ( ) و فري1388فرد ( )، خداياري1993)، بيتمن و كرنت (1993(
 

 تجزيه و تحليل نتايج
 آمار توصيفي
اي توصيفي متغيرهاي مورد مطالعه شامل ميانگين و انحراف معيار ه ، آماره1جدول شماره 

دهد. متغيرهاي نگرش در مورد گزارشگري و شدت اخالقي به ترتيب داراي  را نشان مي
هاي عمومي  ترين ميانگين هستند. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل سؤال ترين و بيش كم

دهندگان مرد و بقيه زن هستند.  اسخ% از پ70نامه نيز بيانگر اين است كه حدود  پرسش
% 20دهندگان داراي مدرك تحصيلي در رشته حسابداري،  % از پاسخ70چنين، حدود هم

دهندگان  % از پاسخ2ها هستند.  % در ساير رشته3% در رشته اقتصاد و 7در رشته مديريت، 
% 35و % داراي مدرك تحصيلي كارشناسي 63داراي مدرك تحصيلي ديپلم و فوق ديپلم، 

،پاسخ دهندگان  نيبنابرا دهندگان داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد هستند. از پاسخ
 .هستند قيتحق اين ط مربوط بهيواجد شرا
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 : آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش١جدول 
 انحراف استاندارد ميانگين نام متغير

 ٨٧٨/٠ ٣٩٣/٣ قصد گزارش داخلي موارد تقلب در اقالم مالي
 ٨٢٩/٠ ٨٠٥/٣ مورد گزارشگري نگرش در

 ٩٠٤/٠ ٤٩٧/٣ هزينه شخصي گزارشگري
 ٥٥٢/٠ ٦٨٠/٣ هاي شخصيتي فعال ويژگي

 ٧٣٤/٠ ٧٦١/٣ دينداري
 ٦١٥/٠ ٣٨٧/٣ شدت اخالقي

 
 آمار استنباطي
 ها آزمون فرضيه
ه دهد. مقـدار و احتمال آمار نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول را نشان مي 2جدول شماره 

F) 2، بيانگر معنادار بودن كلي معادله رگرسيون است. در اين مدل ضريب تعيينR (
تغييرات متغير وابسته توسط متغير مستقل و متغيرهاي  9/43است. از اين رو، % 439/0

دهنده عدم  نشان است كه 895/1كنترلي قابل توضيح است. آماره دوربين واتسون نيز برابر 
و سطح معناداري مربوط  tوجود خطاي خودهمبستگي در مدل است. ضريب، مقدار آماره 

عدالت سازماني تأثير مثبت و معناداري بر به متغير عدالت سازماني، بيانگر اين است كه 
بنابراين، فرضيه اول . قصد گزارش داخلي موارد تقلب در اقالم مالي توسط حسابداران دارد

 و معناداري tآماره مقدار  شود. ضرايب، درصد پذيرفته مي 95هش در سطح اطمينان پژو
متغيرهاي كنترلي نيز بيانگر اين است كه قصد گزارش موارد تقلب به طور  مربوط به

دهندگان داراي تأثير منفي و معنادار بر  معناداري در مردان بيشتر از زنان است و تجربه پاسخ
در اقالم مالي است. تأثيرگذاري مثبت سطح تحصيالت و منفي  قصد گزارش موارد تقلب

رشته تحصيلي، وضعيت تأهل و اندازه شركت بر قصد گزارش موارد تقلب در اقالم مالي 
 نيز از لحاظ آماري معنادار نيست.
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دهد. مقـدار و احتمال آماره  نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم را نشان مي 3جدول شماره 

F2لي معادله رگرسيون است. در اين مدل ضريب تعيين (، بيانگر معنادار بودن كR (
تغييرات متغير وابسته توسط متغير مستقل و متغيرهاي  6/43است. از اين رو، % 436/0

دهنده عدم  است كه نشان 885/1كنترلي قابل توضيح است. آماره دوربين واتسون نيز برابر 
و سطح معناداري  tباشد. ضريب، مقدار آماره  خودهمبستگي در مدل ميوجود خطاي 

مربوط به متغير نگرش در مورد گزارشگري، بيانگر اين است كه نگرش در مورد 
تأثير مثبت و معناداري بر قصد گزارش داخلي موارد تقلب در اقالم مالي  گزارشگري

درصد  95در سطح اطمينان  بنابراين، فرضيه دوم پژوهش نيز. توسط حسابداران دارد
متغيرهاي كنترلي نيز بيانگر  مربوط به و معناداري tآماره مقدار  شود. ضرايب، پذيرفته مي

اين است كه قصد گزارش موارد تقلب به طور معناداري در مردان بيشتر از زنان است و 
ر اقالم مالي دهندگان داراي تأثير منفي و معنادار بر قصد گزارش موارد تقلب د تجربه پاسخ

است. تأثيرگذاري مثبت سطح تحصيالت و منفي رشته تحصيلي، وضعيت تأهل و اندازه 
 شركت بر قصد گزارش موارد تقلب در اقالم مالي نيز از لحاظ آماري معنادار نيست.

 
 
 

 : نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول٢جدول 
 معناداري tآماره  انحراف استاندارد ضريب نام متغير

 ٠٠٠/٠ ٩٩٠/٨ ٠٦٤/٠ ٥٧٤/٠ عدالت سازماني
 ٠١٣/٠ ٤١٩/٢ ٠٠٧/٠ ٠١٨/٠ جنسيت
 ٠٣٨/٠ -٠١٩/٢ ٠٠٤/٠ -٠٠٨/٠ تجربه

 ٩٠١/٠ ١٢٥/٠ ١١٢/٠ ٠١٤/٠ سطح تحصيالت
 ٠٦٩/٠ -٧٥٤/١ ٠٩٢/٠ -١٦١/٠ رشته تحصيلي
 ٤٥٩/٠ -٧٤٢/٠ ١٦٠/٠ -١١٩/٠ وضعيت تأهل
 ٩٠١/٠ -١٢٥/٠ ٠٦٠/٠ -٠٠٧/٠ اندازه شرکت
 ٨٤٧/٠ -١٩٤/٠ ٥٨٦/٠ -١١٤/٠ مقدار ثابت

-آماره دوربين ٤٣٩/٠ ضريب تعيين
 واتسون

٨٩٥/١ 
 ٤٢٢/٠ شده ضريب تعيين تعديل

 ٠٠٠/٠ Fآماره  معناداري ٩٥٩/١٩ Fآماره 
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دهد. مقـدار و احتمال آماره  نتايج حاصل از آزمون فرضيه سوم را نشان مي 4جدول شماره 

F 2كلي معادله رگرسيون است. در اين مدل ضريب تعيين (، بيانگر معنادار بودنR (
تغييرات متغير وابسته توسط متغير مستقل و متغيرهاي  7/26است. از اين رو، % 267/0

دهنده  باشد كه نشان مي 786/1كنترلي قابل توضيح است. آماره دوربين واتسون نيز برابر 
 4باشد. همانطور كه در جدول شماره  خطاي خودهمبستگي در مدل ميعدم وجود 
و سطح معناداري مربوط به متغير هزينه شخصي  tشود، ضريب، مقدار آماره  مالحظه مي

تأثير منفي و غير معناداري بر  گزارشگري، بيانگر اين است كه هزينه شخصي گزارشگري
بنابراين، فرضيه . ط حسابداران داردقصد گزارش داخلي موارد تقلب در اقالم مالي توس

و  tآماره مقدار  شود. ضرايب، درصد پذيرفته نمي 95سوم پژوهش در سطح اطمينان 
متغيرهاي كنترلي نيز بيانگر اين است كه قصد گزارش موارد تقلب به  مربوط به معناداري

ثير منفي و دهندگان داراي تأ طور معناداري در مردان بيشتر از زنان است و تجربه پاسخ
معنادار بر قصد گزارش موارد تقلب در اقالم مالي است. تأثيرگذاري مثبت سطح 
تحصيالت و منفي رشته تحصيلي، وضعيت تأهل و اندازه شركت بر قصد گزارش موارد 

 تقلب در اقالم مالي نيز از لحاظ آماري معنادار نيست.
 

 : نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم٣جدول
 معناداري tآماره  انحراف استاندارد ضريب نام متغير

 ٠٠٠/٠ ٧٣٣/٣ ٠٧٦/٠ ٢٨٤/٠ مورد گزارشگري نگرش در
 ٠١٩/٠ ٣٥٩/٢ ٠٣٥/٠ ٠٨٢/٠ جنسيت
 ٠٣١/٠ -١٣٦/٢ ٠٠٣/٠ -٠٠٧/٠ تجربه

 ٧٣٠/٠ ٣٤٦/٠ ١٣٢/٠ ٠٤٦/٠ سطح تحصيالت
 ٣٥٧/٠ -٩٢٣/٠ ٠٩٥/٠ -٠٨٨/٠ رشته تحصيلي
 ٥٧٥/٠ -٥٦٢/٠ ١٨٧/٠ -١٠٥/٠ وضعيت تأهل
 ٨١٣/٠ -٢٣٧/٠ ٠٧٠/٠ -٠١٧/٠ اندازه شرکت
 ٨١٤/٠ -٢٣٦/٠ ٦٩٠/٠ -١٦٣/٠ مقدار ثابت

-آماره دوربين ٤٣٦/٠ ضريب تعيين
 واتسون

٨٨٥/١ 
 ٤٢٠/٠ شده ضريب تعيين تعديل

 ٠٠٠/٠ Fآماره  معناداري ٢٩١/١٩ Fآماره 
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مقـدار و احتمال  دهد. نتايج حاصل از آزمون فرضيه چهارم را نشان مي 5جدول شماره 

) 2R، بيانگر معنادار بودن كلي معادله رگرسيون است. در اين مدل ضريب تعيين (Fآماره 
تغييرات متغير وابسته توسط متغير مستقل و متغيرهاي  4/44است. از اين رو، % 444/0

دهنده  باشد كه نشان مي 895/1يز برابر كنترلي قابل توضيح است. آماره دوربين واتسون ن
و سطح معناداري  tعدم وجود خطاي خودهمبستگي در مدل است. ضريب، مقدار آماره 

تأثير  مربوط به متغير ويژگي شخصيتي فعال، بيانگر اين است كه ويژگي شخصيتي فعال
. ران داردمثبت و معناداري بر قصد گزارش داخلي موارد تقلب در اقالم مالي توسط حسابدا

 شود. ضرايب، درصد پذيرفته مي 95بنابراين، فرضيه چهارم پژوهش در سطح اطمينان 
متغيرهاي كنترلي نيز بيانگر اين است كه قصد گزارش  مربوط به و معناداري tآماره مقدار 

دهندگان داراي  موارد تقلب به طور معناداري در مردان بيشتر از زنان است و تجربه پاسخ
ي و معنادار بر قصد گزارش موارد تقلب در اقالم مالي است. تأثيرگذاري مثبت تأثير منف

سطح تحصيالت و منفي رشته تحصيلي، وضعيت تأهل و اندازه شركت بر قصد گزارش 
 موارد تقلب در اقالم مالي نيز از لحاظ آماري معنادار نيست.

 
 

 : نتايج حاصل از آزمون فرضيه سوم٤جدول 
 معناداري tآماره  انحراف استاندارد يبضر نام متغير

 ١٢٩/٠ -٦١٤/٠ ٠٧٥/٠ -١١٥/٠ هزينه شخصي گزارشگري
 ٠١٩/٠ -٥٢٦/١ ٠٦٣/٠ ١٤٨/٠ جنسيت
 ٠٣٧/٠ ٣٤٩/٢ ٠٠١/٠ -٠٠١/٠ تجربه

 ٢٩٥/٠ -٠٢١/٢ ١٣٤/٠ ١٤٠/٠ سطح تحصيالت
 ١٩٢/٠ ٠٥١/١ ٠٩٨/٠ -١٢٨/٠ رشته تحصيلي
 ٣٤٨/٠ -٣١٠/١ ١٩٢/٠ -١٨١/٠ وضعيت تأهل
 ٥٨٩/٠ -٩٤٠/٠ ٠٧٢/٠ -٠٣٩/٠ اندازه شرکت
 ٥٤٠/٠ -٥٤١/٠ ٧١١/٠ -٤٣٦/٠ مقدار ثابت

-آماره دوربين ٢٦٧/٠ ضريب تعيين
 واتسون

٧٨٦/١ 
 ٢٥٩/٠ شده ضريب تعيين تعديل

آماره  معناداري ١١٢/٩ Fآماره 
F 

٠٠٠/٠ 
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 : نتايج حاصل از آزمون فرضيه چهارم٥جدول 
 معناداري tآماره  حراف استانداردان ضريب نام متغير

 ٠٠٠/٠ ٣٩٠/٤ ٠٧٥/٠ ٣٢٩/٠ ويژگي شخصيتي فعال
 ٠٢١/٠ ٢٥٨/٢ ٠٣٤/٠ ٠٧٦/٠ جنسيت
 ٠٢٥/٠ -١٤٣/٢ ٠٠١/٠ -٠٠٣/٠ تجربه

 ٩٩٧/٠ ٠٠٤/٠ ١٣٢/٠ ٠٠١/٠ سطح تحصيالت
 ١٢١/٠ -٥٥٧/١ ٠٩٤/٠ -١٤٦/٠ رشته تحصيلي
 ٢٥٥/٠ -١٤٢/١ ١٨٤/٠ -٢١٠/٠ وضعيت تأهل

 ٦٥٣/٠ -٤٥٠/٠ ٠٦٩/٠ -٠٣١/٠ دازه شرکتان
 ٩٩٣/٠ ٠٠٩/٠ ٦٨٥/٠ ٠٠٦/٠ مقدار ثابت

-آماره دوربين ٤٤٤/٠ ضريب تعيين
 واتسون

٨٩٥/١ 
 ٤٤٠/٠ شده ضريب تعيين تعديل

 ٠٠٠/٠ Fآماره  معناداري ٩٣٥/١٩ Fآماره 
 

حتمال آماره دهد. مقـدار و ا نتايج حاصل از آزمون فرضيه پنجم را نشان مي 6جدول شماره 
F) 2، بيانگر معنادار بودن كلي معادله رگرسيون است. در اين مدل ضريب تعيينR (

تغييرات متغير وابسته توسط متغير مستقل و متغيرهاي  4/42است. از اين رو، % 424/0
دهنده  باشد كه نشان مي 905/1كنترلي قابل توضيح است. آماره دوربين واتسون نيز برابر 

و سطح معناداري  tباشد. ضريب، مقدار آماره  عدم وجود خطاي خودهمبستگي در مدل مي
تأثير مثبت و معناداري بر قصد  مربوط به متغير دينداري، بيانگر اين است كه دينداري

نجم بنابراين، فرضيه پ. گزارش داخلي موارد تقلب در اقالم مالي توسط حسابداران دارد
 و معناداري tآماره مقدار  شود. ضرايب، درصد پذيرفته مي 95پژوهش در سطح اطمينان 

متغيرهاي كنترلي نيز بيانگر اين است كه قصد گزارش موارد تقلب به طور  مربوط به
دهندگان داراي تأثير منفي و معنادار بر  معناداري در مردان بيشتر از زنان است و تجربه پاسخ

رد تقلب در اقالم مالي است. تأثيرگذاري مثبت سطح تحصيالت و منفي قصد گزارش موا
رشته تحصيلي، وضعيت تأهل و اندازه شركت بر قصد گزارش موارد تقلب در اقالم مالي 

 نيز از لحاظ آماري معنادار نيست.
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دهد. مقـدار و احتمال آماره  نتايج حاصل از آزمون فرضيه ششم را نشان مي 7جدول شماره 

F2معادله رگرسيون است. در اين مدل ضريب تعيين ( ، بيانگر معنادار بودن كليR (
تغييرات متغير وابسته توسط متغير مستقل و متغيرهاي  9/43است. از اين رو، % 439/0

دهنده  باشد كه نشان مي 877/1كنترلي قابل توضيح است. آماره دوربين واتسون نيز برابر 
و سطح معناداري  tباشد. ضريب، مقدار آماره  دل ميعدم وجود خطاي خودهمبستگي در م

تأثير مثبت و معناداري بر  مربوط به متغير شدت اخالقي، بيانگر اين است كه شدت اخالقي
بنابراين، فرضيه . قصد گزارش داخلي موارد تقلب در اقالم مالي توسط حسابداران دارد

و  tآماره مقدار  رايب،شود. ض درصد پذيرفته مي 95ششم پژوهش در سطح اطمينان 
متغيرهاي كنترلي نيز بيانگر اين است كه قصد گزارش موارد تقلب به  مربوط به معناداري

دهندگان داراي تأثير منفي و  طور معناداري در مردان بيشتر از زنان است و تجربه پاسخ
معنادار بر قصد گزارش موارد تقلب در اقالم مالي است. تأثيرگذاري مثبت سطح 

يالت و منفي رشته تحصيلي، وضعيت تأهل و اندازه شركت بر قصد گزارش موارد تحص
 تقلب در اقالم مالي نيز از لحاظ آماري معنادار نيست.

 
 
 

 : نتايج حاصل از آزمون فرضيه پنجم٦جدول 
 ريمعنادا tآماره  انحراف استاندارد ضريب نام متغير
 ٠٠١/٠ ٣٨١/٣ ٠٧٤/٠ ٢٥٢/٠ دينداري
 ٠١٠/٠ ٥٤٣/٢ ٠٥٢/٠ ١٣٢/٠ جنسيت
 ٠١٩/٠ -٣٥٢/٢ ٠٠٢/٠ -٠٠٥/٠ تجربه

 ٣٧٤/٠ ٨٩٢/٠ ١٣٠/٠ ١١٦/٠ سطح تحصيالت
 ١٢٠/٠ -٥٦٣/١ ٠٩٦/٠ -١٥٠/٠ رشته تحصيلي
 ٧٩٢/٠ -٢٦٤/٠ ١٩٢/٠ -٠٥٠/٠ وضعيت تأهل
 ٦٠٢/٠ -٥٢٢/٠ ٠٧٠/٠ -٠٣٧/٠ اندازه شرکت

 ٦٨٣/٠ -٤٠٩/٠ ٦٩١/٠ -٢٨٣/٠ دار ثابتمق
 ٤٢٤/٠ ضريب تعيين

 ٩٠٥/١ واتسون -آماره دوربين
 ٤٠٦/٠ شده ضريب تعيين تعديل

 ٠٠٠/٠ Fآماره  معناداري ٣٦٨/١٨ Fآماره 
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 برآورد مدل کلي پژوهش

قصد  تغير وابسته يعنيها، از م ل برآورد مدل كلي پژوهش، با توجه به معنادار بودن مدبراي 
در  نگرشي، سازمان عدالت مستقلهاي غيرهمراه متگزارش موارد تقلب در اقالم مالي به 

ي و متغيرهاي كنترلي شدت اخالقي و نداريدي، ويژگي شخصيتي فعال، مورد گزارشگر
نتايج حاصل از برآورد مدل كلي پژوهش را  8جدول شماره شد.  جنسيت و تجربه استفاده

در  سيون است.بيانگر معنادار بودن كلي معادله رگر Fمقدار و احتمال آماره دهد.  نشان مي
% از تغييرات متغير وابسته 8/70است. از اين رو،  708/0اين مدل، ضريب تعيين برابر با 

 904/1آماره دوربين واتسون نيز برابر توسط متغيرهاي مستقل و كنترلي قابل توضيح است. 
ر يداقم ،بايضرباشد.  دهنده عدم وجود خطاي خودهمبستگي در مدل مي باشد كه نشان مي

ضرايب مستقل بيانگر اين است كه  هاي مورد بررسيمربوط به متغير يو معنادار tه آمار
 .استمعنادار  ياز لحاظ آمار متغيرهاي مدل

 
 
 
 
 
 

 : نتايج حاصل از آزمون فرضيه ششم٧جدول 
 معناداري tآماره  انحراف استاندارد ضريب نام متغير

 ٠٠٠/٠ ٥٩٧/٧ ٠٦٥/٠ ٤٩٣/٠ شدت اخالقي
 ٠١٠/٠ ٥٩٥/٢ ٠٥٧/٠ ١٤٩/٠ جنسيت
 ٠٢٧/٠ -١٢٥/٢ ٠٠٤/٠ -٠٠٩/٠ تجربه

 ٣٧٤/٠ ٨٩٢/٠ ١١٥/٠ ١٠٣/٠ سطح تحصيالت
 ١٢٩/٠ -٥٢٤/١ ٠٨٥/٠ -١٣٠/٠ رشته تحصيلي
 ٦٢٨/٠ -٤٨٥/٠ ١٦٨/٠ -٠٨٢/٠ وضعيت تأهل
 ٨٠٥/٠ -٢٤٨/٠ ٠٦٣/٠ -٠١٦/٠ اندازه شرکت
 ٥٣٧/٠ -٦١٩/٠ ٦١٣/٠ -٣٧٩/٠ مقدار ثابت

 ۴۳۹/۰ ضريب تعيين
 ٨٧٧/١ واتسون-آماره دوربين

 ٤٢٥/٠ شده ضريب تعيين تعديل
 ٠٠٠/٠ Fآماره  معناداري ٥٥٧/١٩ Fآماره 
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  بندي عوامل مؤثر بر قصد گزارش داخلي موارد تقلب ويتاول

بندي و تعيين متغيرهاي مستقل و كنترلي معنادار مهم در مدل، از قدر  به منظور اولويت
طور  ). همان331: 1388شود (افشاني و همكاران،  مطلق ضرايب استاندارد مدل استفاده مي

ني، شدت اخالقي و پس از آن شود، عدالت سازما مالحظه مي 8كه در جدول شماره 
نگرش در مورد گزارشگري داراي بيشترين تأثير بر قصد گزارش موارد تقلب در اقالم 

هاي بعدي  مالي است. دينداري، تجربه، جنسيت و ويژگي شخصيتي فعال نيز در اولويت
 قرار دارند. 

 
 
 

 : نتايج حاصل از برآورد مدل کلي پژوهش٨جدول 

 ضريب نام متغير
انحراف 
 استاندارد

 معناداري tآماره 
ضرايب 

 استاندارد شده
 ٤٢٣/٠ ٠٠٠/٠ ٦٦٥/٦ ٠٦٤/٠ ٤٢٣/٠ عدالت سازماني
نگرش در مورد 

 گزارشگري
١١٦/٠ ٠٠١/٠ ٧٨٥/٢ ٠٤١/٠ ١١٦/٠ 

 ٠٠٢/٠ ٠٠١/٠ ٩٩٩/٢ ٠٠١/٠ ٠٠٣/٠ ويژگي شخصيتي فعال
 ٠٥٦/٠ ٠٠٠/٠ ٨٦٤/٣ ٠١٤/٠ ٠٥٦/٠ دينداري

 ٢٩٦/٠ ٠٠٠/٠ ٤٤٧/٤ ٠٦٧/٠ ٢٩٦/٠ شدت اخالقي
 ٠٠٣/٠ ٠٠١/٠ ٧٩١/٢ ٠٠٢/٠ ٠٠٦/٠ جنسيت
 -٠٣٨/٠ ٠٠٣/٠ -٦٤٧/٢ ٠٠٢/٠ -٠٠٥/٠ تجربه

  ٦٢٩/٠ -٤٨٤/٠ ١٣٠/٠ -٠٦٣/٠ مقدار ثابت
 ۷۰۸/۰ ضريب تعيين

-آماره دوربين
 واتسون

ضريب تعيين  ٩٠٤/١
 شده تعديل

٦٨٤/٠ 

 ٠٠٠/٠ Fآماره  معناداري ٧٠٧/٦٠ Fآماره 
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 گيري بحث و نتيجه
تقلب در اقالم مالي توسط هدف اين پژوهش بررسي عوامل مؤثر بر گزارش موارد 

بود. به منظور دستيابي به اين  بندي اين عوامل ارائه مدلي در اين زمينه و اولويتحسابداران، 
هاي حاصل از آزمون فرضيه اول، حاكي از آن است  يافته هدف شش فرضيه مطرح شد.

اقالم كه عدالت سازماني تأثير مثبت و معناداري بر قصد گزارش داخلي موارد تقلب در 
مالي توسط حسابداران دارد. از اين رو فرضيه اول پژوهش پذيرفته شد. اين نتيجه مطابق 

) و سني و همكاران 2014)، سيفرت و همكاران (2010سيفرت و همكاران (   نتايج پژوهش
بندي عوامل  ) است. نتايج حاصل از اولويت2013) و مغاير با نتايج پژوهش يانگ (2015(

دهد كه عدالت سازماني داراي بيشترين تأثير بر قصد  موارد تقلب نشان ميمؤثر بر گزارش 
 گزارش موارد تقلب در اقالم مالي است. 

هاي حاصل از آزمون فرضيه دوم حاكي از آن است كه نگرش در مورد يافته
گزارشگري نيز تأثير مثبت و معناداري بر قصد گزارش داخلي موارد تقلب در اقالم مالي 

دوم پژوهش نيز پذيرفته شد. اين نتيجه مطابق   بداران دارند. از اين رو فرضيهتوسط حسا
) و ترونگماتروت 2013)، آلين و همكاران (2009هاي پارك و بلنكينسوپ (   نتايج پژوهش

بندي عوامل مؤثر بر گزارش موارد تقلب  باشد. نتايج حاصل از اولويت ) مي2013و سوئني (
الت سازماني و شدت اخالقي، نگرش در مورد گزارشگري دهد كه پس از عد نشان مي

 داراي بيشترين تأثير بر قصد گزارش موارد تقلب در اقالم مالي است. 
هاي حاصل از آزمون فرضيه سوم، حاكي از آن است كه هزينه شخصي  يافته

گزارشگري تأثير منفي و غيرمعناداري بر قصد گزارش داخلي موارد تقلب در اقالم مالي 
نتايج سط حسابداران دارد. از اين رو فرضيه سوم پژوهش پذيرفته نشد. اين يافته با تو

؛ دالتون و 2001؛ كپلن و وايتكاتن، 1993هاي پيشين (اسكولتز و همكاران،  پژوهش
تواند اين باشد كه در بسياري  ) مغايرت دارد. علت دستيابي به اين نتيجه مي2013رادتكه، 

بر اساس روابط و نه ضوابط و قوانين و مقررات به استخدام  از موارد كاركنان صرفاً
آيند و نظام تشويق، تنبيه، ارتقا، تنزل و حقوق و دستمزد و پاداش شركت  ها در مي شركت

 گيرد. الشعاع اين موضوع قرار مي نيز تحت
هاي حاصل از آزمون فرضيه چهارم، حاكي از آن است كه ويژگي شخصيتي فعال يافته
موارد تقلب در اقالم مالي توسط حسابداران  بت و معناداري بر قصد گزارش داخليتأثير مث

) و 2011هاي منك ( دارد. از اين رو فرضيه چهارم پژوهش پذيرفته شد كه با نتايج پژوهش
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) مغايرت 2001سيبرت و همكاران (  ) مطابقت و با نتايج پژوهش2012ميكلي و همكاران (
بندي عوامل مؤثر بر گزارش موارد بيانگر اين است كه پس  يتنتايج حاصل از اولو . دارد

از عدالت سازماني، شدت اخالقي، نگرش در مورد گزارشگري، دينداري، تجربه و 
داراي بيشترين تأثير بر قصد گزارش موارد تقلب در اقالم ويژگي شخصيتي فعال جنسيت، 

 مالي است.
آن است كه دينداري تأثير مثبت و  هاي حاصل از آزمون فرضيه پنجم، حاكي ازيافته

معناداري بر قصد گزارش داخلي موارد تقلب در اقالم مالي توسط حسابداران دارد. از اين 
)، ميكلي و نير 1995وايس (رو فرضيه پنجم پژوهش پذيرفته شد كه با نتايج پژوهش 

ايرت ) مغ2015) مطابقت و با نتايج پژوهش سني (1389پور ( ) و مهدوي و علي1992(
دهد كه  بندي عوامل مؤثر بر گزارش موارد تقلب نشان مي نتايج حاصل از اولويت دارد.

پس از عدالت سازماني، شدت اخالقي و نگرش در مورد گزارشگري، دينداري داراي 
 بيشترين تأثير بر قصد گزارش موارد تقلب در اقالم مالي است. 

ن است كه شدت اخالقي تأثير هاي حاصل از آزمون فرضيه ششم، حاكي از آ يافته
مثبت و معناداري بر قصد گزارش داخلي موارد تقلب در اقالم مالي توسط حسابداران دارد. 

اسكولتز و همكاران  هاي از اين رو فرضيه ششم پژوهش پذيرفته شد كه با نتايج پژوهش
مهدوي ) مطابقت دارد و با نتايج پژوهش 2011)، منك (2001)، كپلن و وايتكاتن (1993(

بندي عوامل مؤثر بر گزارش  نتايج حاصل از اولويت ) مغايرت دارد.1390نژاد ( و موسوي
دهد كه پس از عدالت سازماني، شدت اخالقي داراي بيشترين تأثير بر  موارد تقلب نشان مي

 قصد گزارش موارد تقلب در اقالم مالي است.
 

 ها پيشنهادها و محدوديت
شود كه  ها پيشنهاد مي مديره و كميته حسابرسي شركت به هيأتهاي پژوهش  بر اساس يافته

هاي گزارشگري غير  به منظور تقويت كنترل داخلي و ترويج گزارش موارد تقلب، رويه
كنندگان موارد تقلب با احترام رفتار كرده و انگيزه هاي  اي را ايجاد و با گزارش سوگيرانه

ريافت گزارش تقلب اقدامات الزم را براي الزم را براي آنان فراهم ساخته و به محض د
ها توجه به  توقف تقلب انجام دهند. همچنين به منظور افزايش اثربخشي اين رويه

هاي فرهنگي و ديني كه  هاي آموزشي اخالق و برنامه راهكارهايي مانند اجراي برنامه
سازمان بورس و توانند تأثير مثبتي بر نگرش و دينداري بگذارند، حائز اهميت است. به  مي
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اوراق بهادار تهران و ساير نهادهاي قانونگذار در زمينه ارتقاي حاكميت شركتي نيز پيشنهاد 
شود كه تدوين قوانين حمايت از گزارش موارد تقلب را در دستور كار خود قرار دهند.  مي

ي شود كه راهكارهاي جلوگيري از تقلب، به ويژه عدالت سازمان ها توصيه مي به دانشگاه
شود  و.... در دروس آموزشي حسابداري گنجانيده شود. به پژوهشگران نيز توصيه مي

 هاي بيشتري در زمينه گزارش موارد تقلب انجام دهند.  پژوهش
براي نمونه،  .هايي مواجه استها با محدوديتپژوهش حاضر نيز همانند ساير پژوهش

ي رفتارهاي غير اخالقي در در اين پژوهش به دليل مسائل عملي مانند دشواري بررس
هاي پيشين (سيفرت و  ها، مطابق با پژوهش هاي واقعي و ماهيت غير قابل اتكاي داده سازمان

)  ، قصد گزارش موارد تقلب به جاي  2012؛ رابينسون و همكاران،2010همكاران، 
گزارش واقعي موارد تقلب مورد بررسي قرار گرفت. محدوديت ديگر اين پژوهش استفاده 
از يك سناريوي فرضي براي دستيابي به نتايج پژوهش است كه استفاده از اين ابزار روايي 

هاي  نامه داراي محدوديت سازد. همچنين استفاده از ابزار پرسش خارجي را محدود مي
دهندگان با موضوع، تفسير متفاوت اصطالحات و واژگان  ذاتي مانند عدم آشنايي پاسخ

هاي  دهندگان در پاسخگويي به سؤال كاري بعضي از پاسخ فظهدهندگان و محا توسط پاسخ
 نامه است.  پرسش
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