
 

 مقاله پژوهشی
 

 .109-90ص. ، ص1396 پاییز و زمستان، 18، پیاپی دوممجله حسابداری سالمت، سال ششم، شماره 

 نیشده در بکشف هایبر قصد گزارش تخلف یاخالق یهاو ارزش یتعهد سازمان ریتأث

 یحسابداران بخش عموم
 

 *2ایمانی رضاحمیددکتر و  1کفاش لیلی
 19/11/1396: تاریخ پذیرش                        16/11/1396تاریخ اصالح نهایی:                    30/08/1396تاریخ دریافت:

 

 چكیده
 

های اخالقی ارزش د. تعهد سازمانی وگذاربداران تأثیر میحسا از جملهرفتاری افراد  مل مختلفی بر قصدعوا مقدمه:

. گذار باشدحسابداران تأثیربه وسیله ری تخلف رسد بر قصد گزارشگکه به نظر می استسازمانی از جمله مواردی 

ا هدف بررسی بپژوهش حاضر  و از این قاعده مستثنا نیست.  مطرح استنیز ه عنوان یک رفتار اخالقی گزارش تخلف ب

  شده است. طراحی و انجام پیمایشی این موضوع در قالب پژوهشی

 نامهپرسش از طریقمورد نیاز پژوهش  هایداده .است پیمایشی نوع توصیفیپژوهش حاضر از  روش پژوهش:

 ستفادهاهای پژوهش با حسابدار شاغل در بخش عمومی است. فرضیه 266متشکل از  گردآوری شده و نمونه پژوهش

 ه است.شدبررسی  آزمون همبستگی از

ابطه مثبت رسازمانی تخلف گزارش درون آن است که بین تعهد سازمانی و قصدحاکی از  ی پژوهشهایافته ها:یافته

 .ی وجود ندارددارمعنیسازمانی تخلف رابطه گزارش برون بین تعهد سازمانی و قصد اما ی وجود دارددارمعنیو 

گزارش  و با قصد دارمعنیتخلف مثبت و  سازمانیدرونهای اخالقی سازمانی با قصد گزارش ارزشرابطه بین  چنین،هم

 .است دارمعنیسازمانی تخلف منفی و برون

انی سازمروندهای اخالقی سازمانی و تعهد سازمانی بر قصد گزارش نتایج پژوهش حاکی از تأثیر ارزش گیری:نتیجه

های اخالقی رزشاافزایش سطح تعهد سازمانی حسابداران و بهبود فرهنگ سازمانی و نتیجه،  در تخلف حسابداران است.

 ها حائز اهمیت است.آنور افزایش احتمال گزارش تخلف به وسیله مانی به منظساز

 

 .سازمانی تخلف، گزارش درونسازمانی تخلفگزارش برونسازمانی،  تعهداخالقی،  هایارزش: های کلیدیواژه

                                                           
 واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسالمی، شیراز، ایران. دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، .1

  عضو هیئت علمی، گروه حسابداری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسالمی، شیراز، ایران. 2.

 himani@iaushiraz.ac.irنویسنده مسئول؛ رایانامه:  *
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 مقدمه

 
ها به دلیل نتایج و دانشمندان، مربیان و مدیران سازمان

کاربردهای فردی، سازمانی و اجتماعی مثبت اخالق به 

توان ادعا می ،. در واقع(1)این بحث توجه زیادی دارند 

های موفقیت در هر ترین مؤلفهکرد که یکی از مهم

که  جا (. از آن2اخالق است )سازمانی رعایت 

ضروری  های مالی برای بقای دنیای فعلی بشرفعالیت

ان یک حرفه سودمند تلقی عنوحسابداری به، است

در ردیابی  اریشود. به دلیل این نقش اساسی، حسابدمی

در دنیای شبکه بزرگ و مبهم روابط مالی پیچیده 

به یک حرفه خدماتی حساس تبدیل  اقتصادی امروز،

های عملها دستورچون دیگر حرفهشده است که هم

های رسواییاین راستا،  در(. 3اخالقی زیادی دارد )

های بزرگی های مالی و فروپاشی شرکتناشی از تقلب

چون انرون و وردکام، نشان داد که رعایت استانداردها 

ای های حرفهو ضوابط فنی در انجام مسئولیت

بر رعایت  افزونباید  و آنان کافی نیستحسابداران 

ای نیز حرفهاستانداردها و ضوابط فنی، به رعایت اخالق 

 (.4بند باشند )پای

ای مربوط به بخش مهمی از رعایت اخالق حرفه

قصد گزارش تخلف به عنوان گزارش تخلف است. 

یک رفتار اخالقی مهم و تأثیرگذار در بین حسابداران 

 هایارزشتواند به نوعی تحت تأثیر و حسابرسان می

اخالقی حاکم بر شرکت و تعهد سازمانی افراد قرار 

نبه اخالقی از اگر ج توان گفتمی ،بگیرد. در واقع

، اقدام افشاگری تخلف را شودحذف  گزارشگری

ه عنوان گزارش تخلف در نظر گرفت. توان بنمی

رش تخلف به جنبه اخالقی قصد گزا ،بنابراین

ای از ف گسترده(. تخلف طی5اشاره دارد ) گزارشگری

ات و زیر پا گذاشتن مقرر کارهای غیرقانونی مانند

مثل تقلب یا فساد مالی  ید منافع عمومی یا خصوصیتهد

 یهاها و تخلف(. گزارش اشتباه6گیرد )در برمیرا 

کارکنان، یک رفتار  شده در سازمان به وسیلهکشف

اخالقی بسیار مهم است که به انگیزه کارکنان در مورد 

گزارش تخلف بستگی دارد. اگر کارکنان مؤسسه 

های ها و تخلفاشتباهانگیزه کافی برای گزارش 

حتی در  هاها و تخلفاشتباهشده را نداشته باشند، کشف

 (.7د شد )کشف شدن هم گزارش نخواهصورت 

کارکنان  توجه به مقوله قصد گزارش تخلف ،بنابراین

اخالقی در سازمان و عوامل  یسازمان به عنوان اقدام

 .الزم استمؤثر بر آن 

رسانی به مقاماتی که قادر به انجام به منظور اطالع

 هایتوان از گزارشمیاقدامات الزم هستند 

شده کشف هایسازمانی تخلفسازمانی و برونوندر

است افراد با این حال ممکن  استفاده کرد. در سازمان

نداشته باشند. دلیل این امر  تمایلی به گزارش تخلف

اخالقی  هایارزشبه  نداشتناطمینان کن استمم

که  باشد یا اعتقاد به این گزارشگریهای نظامسازمان و 

های فردی در پی هزینه هاممکن است گزارش برای آن

بازرسان رسمی  (. طبق گزارش انجمن8شد )داشته با

میالدی در  2010موارد تقلب در سال  تقلب درباره

ن برای کشف وجود سازوکارهای گوناگو باآمریکا 

حسابرسی داخلی و مستقل یا کنترل  تقلب، مانند

ها ترین روش کشف تقلب در سازمانداخلی، متداول

است. نزدیک به نیمی از موارد تقلب از  بوده افشاگری
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مال راه خبررسانی کارمند، فروشنده یا دیگر افشاگران بر

نیز نشان  های پیشینپژوهشاز (. نتایج برخی 6) شودمی

های شخصی در قالب اقدامات دهد که هزینهمی

خلف تأثیر منفی بر قصد گزارش ت جویانه عاملی باتالفی

سازمانی به عنوان یک مؤلفه مهم  تعهد (.9-11) است

در رابطه با اخالقی رفتارکردن کارکنان در سازمان 

های ندهکنبینیشود و به عنوان یکی از پیشمعرفی می

 ها است.رفتار در سازمان

 تعهد سازمانی به عنوانه ک های زیادی استسال

اصلی در درک رابطه بین مدیر و کارکنان یک سازه 

 (. تعهد سازمانی یک سازه چند12شناخته شده است )

ای بر مسائل کاری ویژه آثاردهنده عدی است که نشانبُ

و شغلی نظیر رفتارهای ناکارآمد شغلی، رفتارهای مدنی 

 (.13-15خود گزارش شده و عملکرد شغلی است )

ها مؤید آن است که تعهد سازمانی با پژوهش نتایج

از  بسیاری از رفتارهای شغلی کارکنان مرتبط است و

دالیل عمده در اهمیت تعهد سازمانی این است که 

های دارای کارکنان با تعهد سازمانی باال، سازمان

نتایج (. 16)هستند معموالً از عملکرد بهتری برخوردار 

که تعهد سازمانی  های زیادی نشان داده استپژوهش

 شتباهو ا تخلفتوجهی بر تمایل به گزارش لتأثیر قاب

چنین استدالل . ممکن است (17-20) ف شده داردکش

به سازمان، تمایل وفادار و متعهد  کنانشود که کار

را به درون سازمان گزارش کنند تا به  دارند که تخلف

افرادی  ،(. از این رو21شهرت سازمان خود لطمه نزنند )

که تعهد سازمانی باالیی دارند در مقایسه با افرادی که 

تری از خود تعهد سازمانی باالیی ندارند، رفتار مثبت

رود که تمایل به نتیجه احتمال می نشان داده و در

سازمانی تخلف داشته باشند و برعکس گزارش درون

سازمانی پایینی دارند، تمایل به گزارش افرادی که تعهد 

 .دارند های اخالقیو ابراز ارزش سازمانی تخلفبرون

های اخالقی زیرمجموعه ارزشفرهنگ سازمانی 

ها مشیاشند که خط(. وقتی کارکنان معتقد ب22)است 

افراد سازمان با توجه مدیران و دیگر  ها به وسیلهو رویه

به عنوان اخالقی  هایارزشد، شوگیری میپی به اخالق

(. در 23شود )در سازمان نهادینه میفرهنگ سازمانی 

دهد که ها نشان میپژوهشنتایج زمینه حسابداری نیز 

تمایل حسابداران در گزارش  فرهنگ سازمانی بر

 هایارزشرسد (. به نظر می24تأثیر مثبتی دارد ) تخلف

سازمانی نیز به عنوان بخشی از فرهنگ سازمانی 

د بر تمایل فرد به گزارش تخلف تأثیرگذار توانمی

محیط سازمانی و فرهنگ اخالقی  ،د. به بیان دیگرباش

تواند بر قصد گزارش تخلف کارکنان تأثیر سازمان می

 به حسابداران رسمی خبرهبداران بگذارد. انجمن حسا

که در سازمان خود تخلفاتی را  هنگامی کندپیشنهاد می

از مجاری با استفاده مشاهده کردند، بهتر است 

در صورتی که  ند.گزارش کنآن را سازمانی درون

مشکل در داخل سازمان حل و فصل نشد، تخلف را در 

خارج از سازمان افشا کرده و با استفاده از مجاری 

در معرض  شکل را حل کنند. چونسازمانی مبرون

 موجب شود که ممکن است عموم قرار گرفتن موضوع

جدیت موضوع و ارتباط آن با قوانین  بر افکار عمومی

ای، تأثیر موجود و استانداردهای حسابداری حرفه

های پیشین نشان پژوهشاز برخی نتایج (. 8بگذارد )

سازمانی ی درونحسابداران بیشتر از مجارد که دهمی

کنند که شده استفاده میکشف برای گزارش تخلف



 یلی کفاش و دکتر حمیدرضا ایمانی ل                                                                                                                        
 

 93       1396 پاییز و زمستان، 18، پیاپی دوم مجله حسابداری سالمت، سال ششم، شماره

اشتباه در داخل  اصالحاحتماالً این عمل ناشی از نیاز به 

سازمان و یا ترس از نظارت قانونی و اقدامات قانونی 

سازمانی ناخواسته، در صورت گزارش به مجاری برون

  (.26و  25است )

اخالقی سازمانی و تعهد  هایارزشجا که  از آن

در و  بودهعوامل مؤثر بر رفتار از جمله سازمانی 

بر رفتار و  هاتأثیر این مؤلفههای گذشته پژوهش

این  تأثیر بررسی، شده است تأییدهای رفتاری انگیزه

اهمیت نیز حسابداران  متغیرها بر قصد گزارش تخلف

این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی برای  ،بنابراین .دارد

 هایارزشبین تعهد سازمانی و  آیا این سؤال است که

سازمانی یا ناخالقی سازمان و قصد گزارش درو

 رابطه وجود دارد یا خیر؟ سازمانی تخلفبرون

 

 مبانی نظری
مهم سازمانی، وجود تعهد در  هاییکی از موضوع

بین کارکنان است. مدیران الیق همیشه تالش دارند تا 

تعهد کارکنان خود را افزایش دهند، زیرا آن را الزمه 

دانند. تعهد سازمانی را توسعه و پیشرفت سازمان می

تعریف کرد که در آن فردی توان به عنوان حالتی می

مانندسازی آن ه هایهدف شاغل در سازمانی خاص با

عضویت در آن سازمان را  خواهد کهمیکند و می

(. تعهد سازمانی نگرشی درباره وفاداری 27د )کنحفظ 

ارکت افراد مش بابه سازمان و فرآیند مستمری است که 

توجه به افراد سازمان های سازمان موجب در تصمیم

(. 28نبال دارد )ه دو موفقیت و رفاه سازمان را بشده 

تعهد سازمانی را به عنوان  و همکاران در پژوهشی پورتر

درجه نسبی تعیین هویت فرد با سازمان و مشارکت و 

و معتقدند که  یری فرد در سازمان تعریف کردهدرگ

 شامل وسیله سه مؤلفه توان بهتعهد سازمانی را می

سازمان و  هایارزشو  هاهدف. اعتقاد راسخ به 1

مالحظه به خاطر تمایل به تالش قابل. 2پذیرش آن، 

تمایل . 3های سازمانی و هدفسازمان و به منظور تحقق 

(. 29) تعریف کردسازمان  همکاری باشدید برای ادامه 

عدی در بُدیدگاه تعهد به عنوان مفهومی تک  در این

عد عاطفی شده است که تنها متمرکز بر بُنظر گرفته 

ها اندیشمندان درک از تعهد سازمانی را است. طی سال

عدی تغییر بُ با نگریستن به آن به عنوان یک مفهوم چند

تر از پیوندها بین ای وسیعبه مجموعه آناناند. داده

چه که پورتر مطرح  کارکنان و سازمان در مقایسه با آن

اند. در حالی که پورتر معتقد به همند بودکرد، عالقه

 های سازمان بود.یک پیوند توصیف شده با قبول هدف

بعدی بر انواع تعهد متمرکز شده که  هایپژوهش

مرار آن در محیط تواند برای توجیه رفتار فرد و استمی

های متفاوتی الگو. برای مفهوم تعهد سازمانی کار باشد

بین تعهد ارزشی ل و پری در پژوهشی وجود دارد. آنج

(. اورایلی و 30) و تعهد به ماندن تمایز قائل شدند

تواند سه چاتمن معتقدند پیوند بین فرد و سازمان می

 . همانندسازی و 2. متابعت، 1شامل  حالت

ازی را به خود بگیرد. میر و آلن در پژوهشی سدرونی .3

ها و ر مشاهده شباهتعدی خود را مبتنی ببُسه  الگوی

عدی بُکه در مفاهیم تک طراحی کردند هایی تفاوت

، ها بین سه نوع تعهد عاطفی. آنسازمانی وجود دارد

(. هانت و 31مستمر و هنجاری تفاوت قائل شدند )

عد پنج تعهد سازمانی را در دو بُ مورگان در پژوهشی

عد خرد ند. تعهد در بُقرار دادخرد و کالن مورد توجه 
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های خاص سازمانی که عبارت است از تعهد به گروه

های کاری، سرپرستان و مدیریت عالی شامل گروه

عد کالن عبارت است از تعهد به شود و تعهد در بُمی

 این بر. نظامسازمان به عنوان یک مجموعه و یک 

 سطح در تعهد لزوماً معادل ردخ سطح در تعهد اساس،

 خرد سطح در قوی تعهد وجود بساچه  نیست و کالن

 (.32)شود می منجر کالن سطح در تعهد به

 هایارزش مفهومدر پژوهشی  کارانهمو هانت 

که  ه و عنوان کردندکردرائه اخالقی سازمان را ا

فرهنگی یک محیط ی هایژگیواخالقی  هایارزش

 هاپژوهشنتایج  .(34و  33) دهدمیاخالقی را شرح 

طور ها بهارزشه ادراکات افراد از این ـد کدهمینشان 

ی ـاخالقمدیریت و اخالقی خاص ی رهاومثبتی با با

ی فضاسازمانی همراه با ، محیط مرتبط است. کارکنان

اخالقی سازمان  هایارزشدهند. میترجیح را اخالقی 

دهد میزایش ـار را افـه کـان بـعمومی کارکنهای پاسخ

که  های پیشین نشان دادپژوهشبرخی از نتایج (. 22)

ثیر مثبتی بر قصد های روشن تأمشیها و خطرویه

اخالقی  هایارزش(. 36و  35د )گزارش تخلف دار

عدی رسمی بُ چند نظامسازمانی فعل و انفعاالتی را در 

رسمی  نظامدهد. و غیررسمی کنترل رفتاری نشان می

تواند شامل اخالقی سازمانی می هایارزش

پاداش و  نظامها، عملهای سازمان، دستورمشیخط

 غیررسمی نظام( و 37و  35) باشدها و قوانین رویه

سازمانی را در بر های درونهنجارها، اعتقادات و رویه

اخالقی  هایارزشگیرد. زمانی که در سازمان سطح می

های اخالقی همسو با نظاممدیریت  ،یعنیباال باشد )

احتمال بیشتری  بهکار گیرد(، اخالقی را ب هایارزش

 (.8) دارندافراد تمایل به گزارش تخلف 

ورود اصطالح هشداردهندگی یا افشاگری یا 

گزارشگری تخلف )دمیدن در سوت( در ادبیات ضد 

پلیس  هان، از سازوکار مورد استفاده به وسیلهتقلب ج

 خبر کردن دیگر همکارانشان از وجود انگلستان، در با

(. 6) ر شهر، برگرفته شده استکار دافراد خالف

افشای اعمال غیرقانونی،  معنای گزارشگری تخلف به

مشروع تحت نظارت کارفرمایان، به غیراخالقی و نا

ها یا اعضای فعلی و سابق سازمان، برای سازمان وسیله

های رویه ،(. منظور از تخلف38) است دیگر افراد

غیرقانونی و غیراخالقی و نامشروع است و تقلب 

(. گزارش 39آید )ه شمار میاز تخلف ب ایزیرمجموعه

تواند مانع که می شودگفته میبه اعمالی  تخلف

سازمانی شده و برای سازمان یا گروه منافعی  هایتخلف

وجود، (. با این 41و  40را به دنبال خواهد داشت )

همیشه گزارش تخلف از لحاظ اجتماعی مفید نیست؛ 

 هاهدفها ممکن است موجب ایجاد برخی از گزارش

د جویی شومثل و انتقام هب مقابله و نیات مخربی مانند

(. گزارش تخلف معموالً به افرادی صورت 42و  39)

گیرد که در موقعیتی هستند که توانایی اصالح می

سازمانی تخلف، به . گزارش درون(43تخلف را دارند )

انجام مراتبی سازمان ساختار سلسلهافراد مناسب در 

سازمانی تخلف، به منابع (. گزارش برون44) شودمی

ای، های حرفهها، انجمنخارج از سازمان از جمله رسانه

و  18های ذینفع اشاره دارد )نهادهای نظارتی و گروه

افرادی که تخلف را به خارج از سازمان  ،(. البته44

کنند، بیش از افرادی که تخلف را به داخل گزارش می

کنند در معرض اقدامات سازمان گزارش می
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سازمانی تخلف جویانه قرار دارند. گزارش درونتالفی

تر است تر است و از نظر مدیریت نیز مطلوباخالقی

سازمانی تخلف به گزارش درون کنان(. تمایل کار45)

(. 19ها به سازمان است )ناشی از وفاداری آن

سازمانی تخلف به حفظ اعتبار گزارشگران درون

مندند و در صورتی اقدام به گزارش سازمان خود عالقه

مشکل از طریق  کنند که از حلسازمانی میبرون

 (.21) ناامید شوندسازمانی مجاری درون

 

 پیشینه پژوهش
بررسی ستایش و همکاران در پژوهشی با عنوان 

های فردی و اجتماعی بر درک اصول ثیر سازهأت

های علوم اخالقی بین مدیران مالی و بودجه دانشگاه

به این نتیجه  پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

های فردی شامل جنسیت که به طور کلی سازهرسیدند 

داری بر درک اصول اخالقی ثیر معنیأو سن مدیران ت

چنین، نتایج حاصل از بررسی به وسیله مدیران ندارد. هم

های اجتماعی بیانگر این است های مبتنی بر سازهفرضیه

های اجتماعی شامل سطح تحصیالت، که از بین سازه

سازمانی مدیران  سمترشته تحصیلی، سابقه خدمت و 

داری با درک تنها سابقه خدمت دارای رابطه معنی

اصول اخالقی در بین مدیران مالی و بودجه 

های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه

داری بر درک ثیر معنیأسایر موارد تکشور است و 

 .(46) خالقی ندارداصول ا

نمازی و ابراهیمی در پژوهشی به الگوبندی عوامل 

سازمانی موارد تقلب در مؤثر بر قصد گزارش درون

ها بندی آناقالم مالی به وسیله حسابداران و اولویت

پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که عدالت 

سازمانی، نگرش در مورد گزارشگری، ویژگی 

داری فعال و شدت اخالقی تأثیر مثبت و معنیشخصیتی 

سازمانی موارد تقلب در اقالم بر قصد گزارش درون

مالی به وسیله حسابداران دارد اما هزینه شخصی 

رش داری بر قصد گزاگزارشگری تأثیر معنی

سازمانی موارد تقلب در اقالم مالی به وسیله درون

 (.47حسابداران ندارد )

مهدوی و ابراهیمی در پژوهشی به بررسی تأثیر 

ای حسابداران اخالق بر تعهد سازمانی و حرفه

پرداختند. نتایج پژوهش آنان بیانگر تأثیر برخی از 

عاطفی سازمانی و تعارض  های جو اخالقی بر تعهدجنبه

دار فرهنگ چنین، تأثیر معنیبین حرفه و سازمان و هم

اخالقی سازمان بر تعارض بین حرفه و سازمان است. 

دار بر گرایی تأثیری منفی و معنیافزون براین، ماکیاول

تعهد عاطفی سازمانی دارد. بررسی رابطه بین تعهد 

ن نیز بیانگر عاطفی سازمانی و تعارض بین حرفه و سازما

 (.48دار بین این دو متغیر است )رابطه منفی و معنی

کنندگی نمازی و ابراهیمی در پژوهشی اثر تعدیل

شدت اخالقی ادراک شده بر تأثیر متغیرهای عدالت 

عینی گرش به گزارش تقلب، هنجارهای غیرسازمانی، ن

نی موارد سازمادرونداری را بر قصد گزارش و دین

بررسی  ارانحسابدهای مالی به وسیله تقلب در صورت

پژوهش آنان نشان داد که شدت اخالقی . نتایج کردند

نگرش به گزارش  ادراک شده و اثر عدالت سازمانی

اما  ه استتقلب و هنجارهای غیرعینی را تعدیل کرد

 (.49داری تعدیل نشده است )تأثیر دین

و احمدی در پژوهشی تأثیر تعامل  چادگانیآقایی
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های فردی حسابرسان، فرهنگ اخالقی در بین ویژگی

ر قصد ب حسابرسیگروه  حسابرسی و هنجارهای مؤسسه

کشف شده را مورد  هایحسابرسان به گزارش اشتباه

 داد نشانآنان تجزیه و تحلیل قرار دادند. نتایج پژوهش 

و قصد حسابرس به گزارش  شخصیت که رابطه بین نوع

حسابرسی  هنجارهای گروه، در سطوح باالتر اشتباه

ل و قصد رابطه مرکز کنتر ،چنینهم تر است.قوی

در سطوح باالتر هنجارهای  حسابرس به گزارش اشتباه

 (.7تر است )حسابرسی، قوی گروه

در پژوهشی به بررسی تأثیر محمدی مهد و گلبنی

جو اخالقی و هشداردهی در مورد تقلب از طریق 

الگوی گزارشگری اختیاری در بین حسابرسان در ایران 

پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که جو اخالقی 

بر دو مؤلفه از سه مؤلفه هشداردهی تأثیرگذار است. دو 

شامل  ای که تحت تأثیر جو اخالقی قرار داردمؤلفه

برداشت حسابرسان از مسئولیت فردی در قبال 

هشداردهی و برداشت حسابرسان از عواقب عمل 

ای که تحت هشداردهی در مورد تقلب است و مؤلفه

گیرد، برداشت حسابرسان از تأثیر جو اخالقی قرار نمی

مورد تقلب است  های مربوط به هشداردهی درهزینه

(45.) 

و همکاران در پژوهشی به بررسی هرچگانی بیگی

طلبی به عنوان یک ویژگی رفتاری بر تأثیر فرصت

های پژوهش هشداردهی حسابرسان پرداختند. یافته

داری طلبی تأثیر منفی و معنیآنان نشان داد که فرصت

چنین، این تأثیر به بر هشداردهی حسابرسان دارد. هم

های واسطه برداشتی که حسابرسان از عواقب خطاکاری

سازمانی و مسئولیت فردی خود در زمینه افشای این 

های ها از هزینهها دارند و نیز برداشت آنخطاکاری

 (.50یابد )ها شدت میمترتب با افشای این خطاکاری

رابطه بین جو شهریاری و برزگر در پژوهشی 

ای و سازمانی حسابداران اخالقی و مشاوره با تعهد حرفه

آنان  نتایج پژوهشرا بررسی کردند.  بخش عمومی

که بین سطح نظارت دریافت شده به وسیله  دادنشان 

و  های آناحسابداران مبتدی با تعهد سازمانی و حرفه

اجتماعی دریافت شده به وسیله بین سطح حمایت 

رابطه مثبت و  هاحسابداران مبتدی با تعهد سازمانی آن

دار اما بین سطح حمایت اجتماعی دریافت شده به معنی

رابطه  هاای آنوسیله حسابداران مبتدی با تعهد حرفه

چنین، بین درک دار وجود دارد. هممنفی و معنی

اخالقی سازمان با مبتدی و با سابقه از جو حسابداران 

ای و بین تعهد سازمانی با تعهد حرفه هاتعهد سازمانی آن

دار حسابداران مبتدی و با سابقه رابطه مثبت و معنی

 .(51د )وجود دار

م به گیری تصمیبه اندازهدر پژوهشی فین و لمپ 

شده، قضاوت اخالقی، های کشفگزارش تخلف

بین  محتمل و متغیرهای موقعیتی درهای موضوع

مدیران مؤسسات  دانشجویان حسابرسی و کارکنان و

بیانگر آن است آنان ند. نتایج پژوهش حسابرسی پرداخت

گیری برای گزارش ی و تصمیمکه بین قضاوت اخالق

 ،چنینهم دارد.شده رابطه وجود کشف هایتخلف

محتمل و  هایگیری اخالقی تحت تأثیر موضوعیمتصم

 (.52گیرد )متغیرهای موقعیتی و فردی قرار می

عهد به بررسی رابطه تدر پژوهشی سامرز و کاسال 

کل از ای متشنمونه سازمانی و گزارش تخلف در بین

نشان  پژوهش آنانند. نتایج حسابداران مدیریت پرداخت
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احتمال گزارش  با افزایش تعهد سازمانیکه  داد

 (.19یابد )افزایش می هاتخلف

گیری برای تصمیمنان در پژوهشی یسیمز و ک

های سازمانی و را با استفاده از متغیر گزارش تخلف

حاکی آنان . نتایج پژوهش کردندبینی درون فردی پیش

سازمانی تخلف به میزان گزارش بروناز آن است که 

های رسمی توجهی با حمایت سرپرستان، سیاستقابل

آرمانی افراد مرتبط  هایارزشسازمانی، جنسیت و 

 سمت، سازمانیبرونهای رسمی و با سیاست است

سازمانی، سن، تحصیالت، رضایت شغلی و تعهد 

 (.53ندارد ) ایرابطهسازمانی 

بینی قدرت پیشدر پژوهشی ساپ پارک و بلنکین

الگوی عنوان یک  ریزی شده را بهنظریه رفتار برنامه

در مورد انگیزه  ارتباط بین نگرش، هدف و رفتار

های . تجزیه و تحلیل دادهکردندگزارش تخلف بررسی 

نشان داد که بین نگرش، هنجار آنان حاصل از پژوهش 

اکی و تمایل به گزارش ذهنی و کنترل رفتاری ادر

اما  ی وجود دارددارخطای داخلی رابطه مثبت و معنی

قط با هنجار ف سازمانیبرونتمایل به گزارش خطای 

بین نگرش، هنجار چنین، همدارد.  دارذهنی رابطه معنی

ذهنی و کنترل رفتاری ادراکی و تمایل به گزارش 

داری وجود ابطه مثبت و معنیسازمانی رتخلف درون

رش تخلف خارجی فقط با هنجار اما تمایل به گزا دارد

 (.26داری دارد )ذهنی رابطه معنی

ر طبقات تیلور و کورتیس در پژوهشی به بررسی تأثی

به وسیله شده کشف هایمحیط کار بر گزارش تخلف

حاکی از آن آنان . نتایج پژوهش حسابداران پرداختند

ای، احتمال گزارش الی هویت حرفهاست که سطوح با

حسابرس در ابتدای کار  به وسیلهتخلف مشاهده شده 

بر تعهد سازمانی حسابرس  ،چنینهمدهد. را افزایش می

 (.20) مؤثر است گزارشگری

آلین در پژوهشی به بررسی تأثیر تعهد سازمانی و 

اخالقی سازمانی در قصد حسابداران به  هایارزش

. سازمانی تخلف پرداختسازمانی و برونونگزارش در

که تعهد سازمانی و  دنشان دا وی نتایج پژوهش

طور های بزرگ بهاخالقی شرکت هایارزش

توجهی قصد حسابداران برای گزارش قابل

شده را کشف سازمانی تخلفسازمانی و برونروند

انی که تعهد سازمانی حسابدار دهد.تحت تأثیر قرار می

اخالقی سازمان  هایارزشتری از و درک قوی باال

شده در کشف ند، قصد بیشتری برای گزارش تخلفدار

 (.8داخل سازمان دارند )

الگوی با استفاده از  در پژوهشیآلین و همکاران 

به بررسی تأثیر جدیت  سازمانی گراهام اصولمخالفت 

ادراک شده از تقلب، مسئولیت شخصی ادراک شده 

ادراک شده در قبال افشاگری تقلب و هزینه شخصی 

خل یا قصد افشاگری تقلب در دا در قبال افشاگری بر

 آنان نشان داد. نتایج پژوهش خارج از سازمان پرداختند

اگری تقلب وجود که آگاهی کمی در زمینه قوانین افش

دهندگان افشاگری تقلب را اقدامی پاسخ بیشتردارد. 

دانند و تمایل بیشتری به افشاگری اخالقی می

سازمانی تقلب در مقایسه با افشاگری درون

 (.54دارند ) آن سازمانیبرون

 آگاهی»التان و همکاران در پژوهشی با عنوان 

 تحلیل افشاگری: یک و اخالقی اخالقی، قضاوت

اخالقی، تأثیر  گیریتصمیم الگوی« گری مدونمیانجی
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های قضاوت مؤثر بری هاغیرعقالنی و سایر جنبهل عوام

 رااخالقی حسابرسان برای قصد افشاگری تخلف 

که  بررسی کردند. نتایج پژوهش آنان نشان داد

قضاوت  و یند رابطه بین آگاهی اخالقتوااحساسات می

احساسات و  ،چنینهم گری کند.اخالقی را میانجی

تواند رابطه بین قضاوت شدت اخالقی ادراک شده می

اخالقی و قصد افشاگری تخلف و تقلب را بهبود 

که تخلف  دارند تمایلخشد. حسابرسان داخلی بیشتر بب

را به خارج از سازمان گزارش کنند و افشاگری و تقلب 

ناشناس تخلف و تقلب، روش سازمانی و درون

 (.55ای است )ترجیحی حسابداران حرفه

 

 های پژوهشفرضیه
تعیین رابطه بین تعهد سازمانی و  این پژوهش به

سازمانی و اخالقی با تمایل به گزارش درون هایارزش

یر زبه شرح  هاپردازد. بنابراین، فرضیهسازمانی میبرون

 طراحی و تدوین شده است:

ی فرضیه اول: بین تعهد سازمانی و قصد حسابداران برا

ی دارمعنیسازمانی تخلف رابطه مثبت و گزارش درون

 وجود دارد.

فرضیه دوم: بین تعهد سازمانی و قصد حسابداران برای 

ی دارمعنیسازمانی تخلف رابطه منفی و گزارش برون

 وجود دارد.

اخالقی سازمانی و قصد  هایارزشوم: بین فرضیه س

سازمانی تخلف رابطه حسابداران برای گزارش درون

 ی وجود دارد.دارمعنیمثبت و 

اخالقی سازمانی و قصد  هایارزشفرضیه چهارم: بین 

سازمانی تخلف رابطه حسابداران برای گزارش برون

 ی وجود دارد.دارمعنیمنفی و 

ها از الگوی بررسی فرضیهدر این پژوهش به منظور 

 ( استفاده شده است.1مفهومی زیر )شکل شماره 

 

 روش پژوهش

 
 پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی بوده و روش

 هایاز نوع توصیفی پیمایشی است. داده پژوهش آن

گردآوری  نامهپرسشمورد نیاز پژوهش با استفاده از 

 است. به منظور ارزیابی تعهد سازمانی ازشده 

نامه استاندارد تعهد سازمانی هانت و همکاران پرسش

سؤال است  4نامه شامل ( استفاده شد. این پرسش33)

دهندگان گیری تعهد سازمانی پاسخکه به اندازه

 های اخالقیگیری ارزشپردازد. برای اندازهمی

های نامه استاندارد ارزشسازمانی کارکنان، پرسش

  ( مورد استفاده34اخالقی سازمانی هانت و همکاران )

 
 
 

 

 

 

 پژوهش یمفهوم یالگو: 1شكل 
 

 تخلف سازمانیقصدگزارش برون

 تعهد سازمانی قصد گزارش درون سازمانی تخلف

 های اخالقیارزش
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گیری است که از پنج سؤال برای اندازه قرار گرفته

کند. از های اخالقی سازمانی استفاده میارزش

( 26ساپ )بلنکینپارک و  موردیشش  نامهپرسش

سازمانی و از قصد گزارش درونگیری برای اندازه

( برای 56نامه تک موردی مایر و همکاران )پرسش

سازمانی استفاده شد. گیری قصد گزارش بروناندازه

نامه مورد استفاده در این پژوهش در پرسش

( نیز 8های دیگری از جمله پژوهش آلین )پژوهش

پژوهش  نامهپرسشاستفاده قرار گرفته است. در  ردمو

در مورد دهندگان خواسته شده است تا از پاسخ

 دهدها روی میاساسی که در سازمان آن هایتخلف

 کنند. واکنش خود را ذکر

برای تعیین روایی محتوای  در این پژوهش

نامه، از نظر اعضای هیأت علمی گروه پرسش

اسالمی شیراز استفاده شد و به حسابداری دانشگاه آزاد 

های مورد نامهپرسشاطمینان  منظور تعیین قابلیت

آلفای کرونباخ در  ، آلفای کرونباخ محاسبه شد.استفاده

نامه عضوی برای پرسش 15آزمون یک نمونه پیش

های اخالقی ارزشنامه ، پرسش74/0تعهد سازمانی 

نامه قصد گزارش و برای پرسش 73/0سازمانی 

محاسبه شد و با توجه به  84/0سازمانی تخلف ندرو

باالتر بودن نتایج آزمون آلفای کرونباخ برای 

نامه توان گفت که پرسش، می7/0ها از نامهپرسش

 پژوهش از پایایی مناسبی برخوردار است.

 

 آماری و نمونه پژوهشجامعه 
با توجه به هدف پژوهش، جامعه آماری این 

های دولتی حسابداران شاغل در سازمانشامل پژوهش 

شهرستان شیراز در عمومی غیردولتی  هایسازمان و

که حداقل دو سال سابقه  است 1396 سال مهرماه

خدمت حسابداری در یک دستگاه یا سازمان عمومی 

دلیل گستردگی حجم جامعه آماری . به را داشته باشند

ز اای و مشکل بودن بررسی کل اعضای جامعه، نمونه

 برد. شانتخاب  روش در دسترسبین اعضای جامعه به 

 67/0تایی انحراف معیار  15آزمون نمونه پیش اساس

زیر حجم نمونه  در 1شماره  برآورد و با استفاده از رابطه

 محاسبه شد.

𝑛       1رابطه  =
𝑧𝛼

2

2∗σ2

𝛼2 =  
162∗0.672

0.12 = 172 

 

 z = حجم نمونه،n =انحراف معیار،σ2که در آن 

2α/  =96/1، 2وα = است.مقدار خطا 

هایی که امکان نامهپرسشبا در نظر گرفتن 

در  نامهپرسش 370ها وجود نداشت، تعداد بازگشت آن

مجموعه قوه مقننه، قوه مجریه های مختلف زیرسازمان

های وابسته توزیع شهرداری شیراز و سازمان و مناطق

و یا مخدوش بود  نشدکه برخی از آنان یا بازگشت شد 

به صورت کامل  نامهپرسش 266تعداد  و سرانجام

 شد.و آماده برای تجزیه و تحلیل تکمیل 

 

 متغیرهای پژوهش
اخالقی  هایارزشدر این پژوهش تعهد سازمانی و 

سازمانی به عنوان متغیر مستقل، قصد گزارش 

سازمانی سازمانی تخلف و قصد گزارش بروندرون

 غیر وابسته در نظر گرفته شده است.تخلف به عنوان مت

 از قبیل جنسیت، شناختی جمعیتهای متغیر ،چنینهم

سطح تحصیالت، سابقه کار و رشته تحصیلی  سن،
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 پژوهش است.کنترلی  هایمتغیر

 

 هایافته

 
 هاآزمودنیهای شخصیتی ویژگی

های فردی و محیطی ویژگی 1جدول شماره در 

سطح تحصیالت، اعضای نمونه از قبیل جنسیت، سن، 

 است.تحصیلی نشان داده شده  سابقه کار و رشته

 حدود طور که در این جدول مشخص شده استهمان

تا  31بین ها آناز  %7/64ها مرد هستند و آزمودنی 66%

 کارشناسیدارای تحصیالت  %7/91سال سن دارند.  40

ها سابقه کار بیش آزمودنی %80بیش از و باالتر هستند. 

ی مدرک تحصیلی ادار %1/45سال دارند و  5از 

که توان نتیجه گرفت می ،بنابراین حسابداری هستند.

نامه ها شرایط الزم برای پاسخ به پرسشآزمودنی

 .پژوهش حاضر را دارند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 هاهای شخصیتی آزمودنیویژگی :1جدول 

 درصد فراوانی متغیر

 جنسیت
 2/66 176 مرد

 8/33 90 زن

 سن

30-20 60 6/22 

40–31 172 7/64 

50–41 22 3/8 

 4/4 12 سال 51بیشتر از 

سطح 
 تحصیالت

 3/8 22 کاردانی

 1/54 144 کارشناسی

 3/35 94 کارشناسی ارشد

 3/2 6 دکتری

 سابقه کار

 5/19 52 سال 5تر از کم

 9/54 146 سال 10 تا 5بین 

 5/13 36 سال 15 تا 11بین 

 6 16 سال 20 تا 16بین 

 6 16 سال 21بیشتر از 

 رشته
 تحصیلی

 1/45 120 حسابداری

 3/23 62 مدیریت

 3 8 اقتصاد

 6/28 76 سایر
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 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
نامه برای ارزیابی هر چهار متغیر پژوهش از پرسش

ای لیکرت استفاده شده است که حد با طیف پنج گزینه

است. با  5/3تا  5/2ای بین متوسط در طیف پنج گزینه

های توجه به این که از میانگین امتیازات گویه

دهی استفاده شده است، امتیاز ها برای امتیازنامهپرسش

حد متوسط هر یک  5/3تا  5/2به دست آمده در بازه 

بیانگر  5/2تر از کمدهد. مقادیر ها را نشان میاز متغیر

بیانگر سطح باالی  5/3سطح ضعیف و مقادیر بیشتر از 

به آمار توصیفی هر یک هر مقیاس است. نتایج مربوط 

کمینه، بیشینه، میانگین و شامل از متغیرهای پژوهش 

ارائه شده است.  2در جدول شماره  انحراف معیار

و  24/3که، به ترتیب،  ی مستقلهامقادیر میانگین متغیر

 گیردبه دست آمده در بازه متوسط طیف قرار می 14/3

القی های اخدهد که تعهد سازمانی و ارزشو نشان می

ها در حد متوسط سازمانی در سطح نمونه آزمودنی

سازمانی در است. میانگین متغیر قصد گزارش درون

بازه متوسط طیف قرار دارد و بیانگر این است که قصد 

ها در حد متوسط سازمانی آزمودنیگزارش درون

سازمانی که با است. میانگین متغیر قصد گزارش برون

 5موردی با طیف لیکرت استفاده از یک مقیاس تک 

)بسیار محتمل(  5غیرمحتمل( تا  )بسیار 1 شامل ایگزینه

به دست آمده که از متوسط  91/1 گردآوری شده،

ها دهد که آزمودنیتر است و نشان میطیف بسیار کم

 سازمانی پایینی دارند.قصد گزارش برون

 

 های پژوهشنتایج آزمون فرضیه
با  پژوهش، و سوم اول هایبرای آزمون فرضیه

تعهد  متغیرهای هایداده توزیع بودنپیوستهتوجه به 

و انگیزه  اخالقی سازمانی هایارزش، سازمانی

، از تخلف سازمانیدرونقصد گزارش حسابداران برای 

که نتایج آزمون  دشضریب همبستگی پیرسون استفاده 

ی برا شده است. ارائه 3 شماره در جدول این دو فرضیه

با توجه به  ،دوم و چهارم پژوهش هایفرضیهآزمون 

متغیر قصد گزارش  گیریاندازهبودن مقیاس  ایرتبه

 ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد، از سازمانیبرون

 است. ارائه شده 4شماره که نتایج آن در جدول 

نشان داده شده  3طور که در جدول شماره همان

تعهد سازمانی و  ، ضریب همبستگی بین دو متغیراست

ی داریمعنبوده و مثبت  قصد گزارش درون سازمانی

 دار است.معنینتیجه رابطه  و در است 5% تر ازآن کم

. ضریب شودمیفرضیه اول پژوهش تأیید  ،بنابراین

همبستگی بین دو متغیر ارزش اخالقی سازمانی و قصد 

 یداریمعنو سازمانی تخلف مثبت بوده گزارش درون

فرضیه سوم پژوهش  ،بنابراین. است 5% تر ازآن کم

  شود.میتأیید 

 : آمار توصیفی متغیرهای پژوهش2جدول 

 انحراف معیار میانگین بیشینه کمینه متغیر

24/3 5 1 تعهد سازمانی  01/1  

14/3 5 1 ارزش اخالقی سازمانی  67/0  

61/2 5 1 یسازماندرونقصد گزارش   72/0  

91/1 5 1 یسازمانبرونقصد گزارش   17/1  
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 سوم های اول ونتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضیه: 3 جدول

 داریمعنی ضریب همبستگی حجم نمونه متغیرها

 000/0 25/0 266 سازمانیتعهد سازمانی و قصد گزارش درون

 002/0 18/0 266 سازمانیسازمانی و قصد گزارش درونهای اخالقی ارزش

 
 چهارم و دوم هاینتایج ضریب همبستگی اسپیرمن فرضیه: 4جدول 

 داریمعنی همبستگی ضریب حجم نمونه متغیرها

 000/0 23/0 266 سازمانیقصد گزارش برونتعهد سازمانی و 

 006/0 (17/0) 266 سازمانیقصد گزارش برونهای اخالقی سازمانی و ارزش

 
دهد که نشان می 4جدول شماره نتایج ارائه شده در 

ضریب همبستگی بین دو متغیر تعهد سازمانی و قصد 

 .است دارمعنی تخلف مثبت و سازمانیگزارش برون

 دو متغیربودن رابطه بین  دارمعنیفرض منفی و  ،بنابراین

گیرد. در مورد فرضیه مورد تأیید قرار نمی)فرضیه دوم( 

رابطه بین  بودن دارمعنیچهارم مبنی بر منفی و 

 های اخالقی سازمانی و قصد گزارشارزش

 سازمانی تخلف، ضریب همبستگی بین دو متغیربرون

بین  عبارت دیگر،است. به  5% تر ازکممنفی بوده و 

 گزارش قصدمتغیر ارزش اخالقی سازمانی و 

وجود  دارمعنیو تخلف رابطه معکوس  سازمانیبرون

 .دشومی تأییدپژوهش  چهارمفرضیه  ،بنابراین .دارد

این  ترواضحبررسی و  تأیید ، در ادامه برایچنینهم

 متغیرهاینمودار پراکنش مربوط به ارتباط بین  نتایج،

 نشان داده 2مستقل و وابسته پژوهش در شکل شماره 

طور که در این شکل مشخص شده همان .شده است

است در نمودار پراکنش که بین متغیر وابسته قصد 

سازمانی و متغیرهای مستقل تعهد گزارش درون

سازمانی و ارزش اخالقی سازمانی ترسیم شده روند 

همبستگی  قرار گرفتن نقاط صعودی بوده که نشان از

مثبت بین این متغیرها است. افزون براین، این روند 

بین متغیرهای قصد گزارش  صعودی در نمودار پراکنش

برای  اماتعهد سازمانی نیز وجود دارد  سازمانی وبرون

سازمانی و ارزش اخالقی متغیر وابسته گزارش برون

که  استسازمانی روند قرار گرفتن نقاط نمودار نزولی 

 همبستگی منفی بین این دو متغیر دارد. نشان از

 

 گیرینتیجه

 
مجاری  تواند ازگزارش تخلف به وسیله حسابداران می

سازمانی سازمان باشد. سطح سازمانی و یا بروندرون

تعهد سازمانی یک عامل مهم و اثرگذار بر انتخاب 

. استکارکنان حسابداری  به وسیله گزارشگری روش

گذاران سیاست حاضر پژوهش با توجه به نتایج

برای افزایش سطح تعهد  هاییتوانند با اجرای برنامهمی

سازمانی درون گزارشگریسازمانی حسابداران، قصد 

ها افزایش دهند و از این طریق از تخلف را در آن

 برخورد با فرد ها وگیری گزارشسو با پییک
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 : نمودار پراکنش متغیرهای پژوهش2 شكل

 

های بیشتر متخلف و تخلف گزارش شده، از بروز زیان

به سازمان جلوگیری کنند و از دیگر سو مانع از 

سازمانی حسابداران و عواقب منفی برون گزارشگری

سازمانی از قبیل از دست دادن حسن گزارش برون

 پژوهشنتایج با نتایج این شهرت و اعتبار سازمان شوند. 

دارد که سطح باالی تعهد سازمانی را  ( مطابقت8آلین )

سازمانی در بین دلیل افزایش قصد گزارش تخلف درون

 داند.حسابداران غیرعمومی می

نشان داد که سطح تعهد حاضر نتایج پژوهش 

سازمانی کارکنان بخش عمومی تأثیری بر قصد 

توان ها ندارد. میسازمانی تخلف آنگزارش برون

با افزایش سطح تعهد  که گیری کردچنین نتیجه

سازمانی حسابداران به گزارش برونسازمانی قصد 

با نتایج پژوهش سیمز نتایج این  شود.تخلف کاسته نمی

پژوهش سامرز و کاسال  ( همسو و با نتایج53نان )یو ک

. با افزایش سطح تعهد سازمانی مغایر است( 19)

توان قصد گزارش تخلف را افزایش داده کارکنان، می

های مالی شد. مانع از بروز تخلف و تقلب ،نتیجه و در

توانند راهکارهای زیادی را به منظور ها میسازمان

بهبود و تقویت سطح تعهد سازمانی کارکنان خود در 

گیرند.  کارها بگزارشگری آنهت افزایش قصد ج

توان چنین استنباط کرد که با افزایش تعهد سازمانی، می

و  دانندمییر سازمان ناپذکارکنان خود را عضو جدایی

ر به ایجاد زیان برای سازمان هرگونه تخلف که منج
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 آن رانتیجه  زیان به خود تلقی کرده و در شود را

های تخلف کنند. اگر سازمان به گزارشگزارش می

کارکنان ترتیب اثر ندهد یا برای فرد مشکالتی به وجود 

کشف شده  فآورد، ممکن است قصد گزارش تخل

ران سازمان از بروز تخلف آگاه نشده و مدی کاهش و

 سازمان متحمل زیان شود.

که در سطوح باالی  نشان داد این پژوهش نتایج

اخالقی سازمانی، قصد فرد برای گزارش  هایارزش

یابد و در سطوح پایین میسازمانی تخلف افزایش درون

برای گزارش فرد اخالقی، قصد  هایارزش

یابد. زمانی که میسازمانی تخلف افزایش برون

اخالقی در  هایارزش که حسابداران اعتقاد داشته باشند

ها به اصول و و سازمان آن شوداعمال میسازمان 

ند است، بیشتر تمایل دارند باخالقی پای هایارزش

مشاهده شده را در داخل سازمان گزارش  هایتخلف

کنند تا ضمن برخورد با تخلف و فرد متخلف و 

، مسئله را های احتمالی به سازمانآسیب ازجلوگیری 

در داخل سازمان حل و فصل کرده و مشکلی برای 

 ددر صورت اعتما حسن شهرت سازمان ایجاد نکنند اما

 هایارزشسازمان به  بند نبودنبه سازمان و پاینداشتن 

اخالقی، حسابداران ممکن است این امر را مانعی برای 

برخورد با تخلف و اصالح تخلف گزارش شده ببینند 

 سازمانی تخلفنتیجه با اقدام به گزارش برون و در

)حتی اگر این گزارش  تخلف موجب بروز اختالالت 

جانبی از جمله از دست دادن حسن شهرت سازمان 

تخلف  تمالی ناشی از، سازمان را از خطرهای احشود(

همسو ( 8آلین ) پژوهشنتایج با نتایج این . دنحفظ کن

( را 53نان )یسیمز و ک پژوهشنتایج  ،چنینهم است و

 نتایج پژوهشمؤید حاضر کند. نتایج پژوهش می تأیید

نتایج پژوهش آنان  .است( 26ساپ )پارک و بلنکین

ذهنی و قصد گزارش  هنجارهای نشان داد که بین

 اما داردوجود  یدارمعنیسازمانی تخلف رابطه درون

سازمانی بین هنجارهای ذهنی و قصد گزارش برون

نتایج پژوهش حاضر نشان  رابطه وجود ندارد.تخلف 

اخالقی سازمانی، قصد  هایارزشداد که در حضور 

سازمانی افزایش کارکنان حسابداری به گزارش درون

یابد. سازمانی کاهش مییافته و قصد گزارش برون

کارکنان حسابداری در صورتی اقدام به گزارش تخلف 

های نظاماخالقی و  هایارزشکنند که به می

سازمان خود اعتماد داشته باشند و فقط در  گزارشگری

است که حسابداران تمایل دارند در این صورت 

 صورت مشاهده تخلف در سازمان آن را به مجاری

بهتر است  ،بنابراین سازمانی سازمان گزارش کنند.درون

قی سازمانی از طریق ایجاد اخال هایارزشکه 

های دفترکها و های اخالقی، ارائه کتابچهعملدستور

آموزش اخالق سازمانی به کارکنان و برگزاری 

، قوانین و چنینهمهای اخالقی تقویت شود. دوره

کارکنان  بین ها باید آزادی بیان را درعملدستور

راحتی اقدام به گزارش افزایش دهد تا افراد بتوانند به

گونه ترسی از عواقب احتمالی تخلف کرده و هیچ

 گزارش تخلف نداشته باشند.

 
 هاپیشنهاد

تواند به مدیران و نتایج پژوهش حاضر می

گذاران در ایجاد بسترهای الزم برای افزایش سیاست

 ان به گزارش تخلف کمک شایانی کند.قصد کارکن
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سازمانی درونکه گزارش  با توجه به این ،چنینهم

سازمانی گزارش تخلف برونبا تخلف در مقایسه 

دارد، پیشنهاد در بر تری برای سازمان عواقب کم

مجاری  ازحسابداران استفاده بیشتر  برایشود می

 ،های کشف شدهسازمانی برای گزارش تخلفدرون

فرضیه اول نتایج آزمون . تمهیداتی اندیشیده شود

صد نشان داد که تعهد سازمانی تأثیر مثبتی بر ق پژوهش

به مدیران  ،بنابراین سازمانی تخلف دارد.گزارش درون

هایی در جهت سازوکار تا شودها پیشنهاد میسازمان

خود ایجاد تقویت تعهد سازمانی کارکنان در سازمان 

فرضیه دوم آزمون نشدن نتایج  دارمعنیبا توجه به  .کنند

که سطح تعهد سازمانی عامل توان گفت میپژوهش 

. سازمانی نیستگزارش برون افزایش قصد درثری مؤ

فرضیه سوم پژوهش حاکی از آزمون نتایج حاصل از 

 اخالقی سازمانی بر قصد هایارزشتأثیر مثبت 

 ،بنابراین سازمانی تخلف است.گزارشگری درون

 هایارزشاصول و  ایجادتوانند از طریق مدیران می

سازمانی اخالقی سازمانی، قصد گزارشگری درون

با  چنینهمتخلف حسابداران را افزایش داده و 

 هایتخلفهای حسابداران، از بروز گیری گزارشپی

مالی و پیامدهای منفی آن برای سازمان جلوگیری کنند. 

که  شان دادفرضیه چهارم پژوهش نآزمون نتایج 

اخالقی سازمانی تأثیر منفی بر قصد  هایارزش

با  ،بنابراین نی تخلف دارد.سازماگزارشگری برون

اخالقی سازمانی  یهاارزشبندی به افزایش پای

سازمانی و برون هایگزارش تخلف توان مانع ازیم

  پیامدهای منفی آن شد.

پژوهش حاضر با محدودیت خاصی مواجه نبوده 

که به دلیل استفاده از  است. با این وجود، گفتنی است

برای موردی( مقیاس تک ) نامه تک موردیپرسش

تخلف، دقت سازمانی ارزیابی متغیر قصد گزارش برون

بر  نتایج مربوط به این متغیر در حد مطلوبی نبوده است.

برای  شودپیشنهاد می آینده گرانپژوهشاین اساس به 

کنند هایی استفاده نامهپرسشاز گیری این متغیر اندازه

افزایش دقت نتایج تا  داشته باشدهای بیشتری که گویه

موضوع این تر بررسی دقیق برایتوان می چنین،هم .یابد

ور گردآوری مصاحبه به منظ مانند پژوهش از ابزاری

در شود پیشنهاد می ها استفاده کرد. افزون براین،داده

تأثیر سایر عوامل فردی و سازمانی های آینده پژوهش

ن حسابرسا مایل به گزارش تخلف بین حسابداران وبر ت

 بررسی شود.
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