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نداشتن انگیزه الزم برای گزارش اشتباهات و تقلبات کشف شده توسط حسابرسان : موضوع و هدف مقاله
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هنجارهای تیم حسابرسی بر انگیزه حسابرسان به گزارش اشتباهات و تقلبات کشف و در موسسه حسابرسی 

 .تاثیر معنی دار دارد( کیفیت حسابرسی)شده 
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 مقدمه.  

حسابرسان ملزم به برنامه ریزی و انجام مراحل حسابرسی به نحوی هستند که به استفاده 

به عبارت دیگر،  .کنندگان اطمینان دهند صورتهای مالی عاری از هر گونه اشتباه با اهمیت هستند

کیفیت کار حسابرسی توسط . حسابرسان مسئول انجام کار حسابرسی با باالترین کیفیت می باشند

به صورت احتمال کشف و گزارش اشتباهات و تقلبات در صورتهای مالی   89 دی آنجلو در سال 

ل آنکه حا ،کشف اشتباهات و تقلبات به تجربه و دانش حسابرس بستگی دارد. تعریف شده است

گزارش اشتباهات به انگیزه و تمایل حسابرس به گزارش دادن و اخالقی و حرفه ای رفتار نمودن 

، حتی اگر حسابرسان تجربه و دانش کافی (891 )بر اساس نظریه واتس و زیمرمان  .بستگی دارد

ده را برای کشف اشتباهات و تقلبات داشته باشند اما انگیزه الزم برای گزارش اشتباهات کشف ش

نداشته باشند، کیفیت کار حسابرسی به دلیل گزارش نشدن اشتباهات کشف شده زیر سوال می 

در حقیقت گزارش نکردن اشتباهات و تقلبات کشف شده در طی کار حسابرسی یک رفتار غیر . رود

اخالقی در میان حسابرسان است که منجر به کاهش کیفیت کار حسابرسان و در نهایت شکست 

 (.001 والترز و دانگول )ابرسی می شود موسسه حس

به منظور افزایش انگیزه در میان حسابرسان به گزارش اشتباهات و تقلبات کشف شده، 

انگیزه ،طبق تئوری رفتار برنامه ریزی شده. بررسی عوامل موثر بر انگیزه آنها امری ضروری است

گروه عوامل فردی و عوامل  حسابرسان به گزارش اشتباهات و تقلبات کشف شده تحت تاثیر دو

پاینو و )رفتار حسابرسان منعکس کننده ویژگیهای شخصیتی آنهاست . سازمانی قرار می گیرد

عالوه بر ویژگیهای شخصیتی، طبق تئوری رفتار برنامه ریزی شده، عوامل محیطی (. 0 0 دیگران 

پژوهش های . یر قرار دهدشامل عوامل سازمانی و تیمی نیز می تواند انگیزه حسابرسان را تحت تاث

انجام شده بیشتر به روی رابطه بین ویژگیهای فردی تمرکز داشته اند و تاثیر سایر عوامل مانند 

در این پژوهش تاثیر سه گروه عوامل فردی، شرکتی و تیمی . عوامل شرکتی و تیمی را نسنجیده اند

سی و هنجارهای تیم شامل ویژگیهای شخصیتی حسابرسان، فرهنگ اخالقی در موسسه حسابر

حسابرسی به روی انگیزه حسابرسان به گزارش اشتباهات و تقلبات کشف شده به عنوان کیفیت کار 

در حقیقت در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این پرسش  .حسابرسان بررسی خواهد شد

برسی هستیم که آیا ویژگیهای فردی، فرهنگ اخالقی در موسسه حسابرسی و هنجارهای تیم حسا

 بر انگیزه حسابرسان به گزارش اشتباهات کشف شده تاثیر دارند؟

این پژوهش گسترش دهنده پژوهش های انجام شده در زمینه کیفیت حسابرسی و انگیزه 

رفتاری حسابرس می باشد و مدل ارائه شده در این پژوهش درک ما را از موضوع کیفیت حسابرسی 

انجام شده بیشتر به روی رابطه بین ویژگیهای فردی  تا کنون پژوهش های. افزایش خواهد داد

بنابراین، این . تمرکز داشته اند و تاثیر سایر عوامل مانند عوامل شرکتی و تیمی را نسنجیده اند
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پژوهش باعث گسترش دامنه تحقیق در زمینه کیفیت حسابرسی با بررسی تاثیر عوامل فردی، 

نتایج حاصل . گزارش اشتباهات کشف شده خواهد شدشرکتی و تیمی به روی انگیزه حسابرسان به 

از این پژوهش به شرکتهای حسابرسی کمک می کند تا بتوانند با شناسایی عوامل موثر بر انگیزه 

در ادامه  .حسابرسان به انجام رفتارهای اخالقی، باعث افزایش کیفیت خدمات حسابرسی گردند

ه می شود، و سپس فرضیه ها بیان و مورد آزمون مقاله، به چارچوب نظری و ادبیات پژوهش پرداخت

قرار می گیرند و در انتهای مقاله بحث و نتیجه گیری، محدودیت های پژوهش و پیشنهادات برای 

 .پژوهش های آتی بیان می شود

 مروری بر پیشینه.  
پس از منحل شدن شرکت حسابرسی اندرسون در پی فروپاشی انرون، کیفیت کار حسابرسی 

در نتیجه این شکست تصویر حرفه حسابرسی (.   0 وان راک، )انتقاد قرار گرفته است مورد 

خدشه دار شد زیرا به نظر می رسید حسابرسان استقالل خود را حفظ نکرده و درگیر رفتارهای 

 (.  0 آلینه و دیگران، )غیراخالقی و غیر حرفه ای شده اند 

کشف شده در طی مراحل کار حسابرسی حسابرسان موظف به گزارش اشتباهات و تقلبات 

. به عبارت دیگر، حسابرسان مسئول انجام کار حسابرسی با باالترین کیفیت می باشند. هستند

به صورت احتمال کشف و گزارش اشتباهات   89 کیفیت کار حسابرسی توسط دی آنجلو در سال 

به تجربه و دانش حسابرس  کشف اشتباهات و تقلبات. و تقلبات در صورتهای مالی تعریف شده است

بستگی دارد حال آنکه گزارش اشتباهات به انگیزه و تمایل حسابرس به گزارش دادن و اخالقی و 

بسیاری از پژوهش های اخیر نشان داده تعداد زیادی از . حرفه ای رفتار نمودن بستگی دارد

پاینو و )آنها می گردد حسابرسان درگیر رفتارهای غیراخالقی می شوند که باعث کاهش کیفیت کار 

به همین دلیل محققان در پی تعیین عوامل (.   0 و موهد نور    0 ، احمر احمد   0 دیگران 

بعضی از این پژوهش ها به . موثر بر انگیزه حسابرسان به انجام رفتارهای اخالقی و حرفه ای برآمدند

چین )رسان پرداخته اند بررسی ویژگیهایی چون جنسیت، سن، تحصیالت و دیگر خصوصیات حساب

 (.  0 ، گول و دیگران 0 0 ، هاردیس و دیگران 009 و چیو 

، بهترین عامل پیش بینی کنندگی رفتار (TPB)  بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده

رابطه بین انگیزه رفتاری افراد و رفتار واقعی آنها . اشخاص، انگیزه افراد به انجام عمل می باشد

وده و به همین دلیل پژوهشگران انگیزه افراد برای انجام عمل را به عنوان معیاری برای بسیار قوی ب

معتقد است اندازه ( 003 )چیو (.   0 تسای و فانگ، )سنجش رفتار واقعی در نظر گرفته اند 

                                                           
 
. Theory of Planned Behavior 
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گیری رفتارهای واقعی مانند افشاگری یا گزارش تقلب و یا گزارش اشتباهات کشف شده بسیار 

به همین دلیل انگیزه افراد به انجام این رفتارها به عنوان معیاری برای اندازه گیری  . مشکل است

 . این متغیرها در نظر گرفته می شود

: طبق تئوری رفتار برنامه ریزی شده، انگیزه رفتاری افراد تحت تاثیر سه عامل قرار می گیرد

، نگرش نسبت به رفتار و نگرش نسبت به رفتار، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده

کنترل رفتاری درک شده ارزیابی افراد از رفتار مورد نظر است و کنترلی که بر آن رفتار دارند و 

در حقیقت بر . هنجارهای ذهنی فشاری است که از محیط به فرد برای انجام آن رفتار وارد می شود

دو گروه عوامل فردی و محیطی  اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده، انگیزه رفتاری تحت تاثیر

 . قرار می گیرد

معتقدند در زمینه گزارش تقلبات و اشتباهات در موسسه (   0 )آلینه و همکاران 

حسابرسی، نگرش و کنترل افراد مربوط به ویژگیهای شخصیتی حسابرسان و هنجارهای ذهنی یا 

نلسون و تان . باشد عوامل محیطی مربوط به عوامل شرکتی و تیمی در موسسه حسابرسی می

بیان می کنند که ویژگیهای شخصیتی حسابرسان تاثیر بااهمیتی به روی انگیزه رفتاری ( 005 )

که می تواند تحت ( عوامل فردی)در حقیقت ویژگیهای فردی و شخصیتی حسابرسان . آنها دارد

این عوامل  .دارد تاثیر محیط قرار گیرد، نقش مهمی در انگیزه افراد به انجام رفتارهای حرفه ای

اگر چه تمرکز بیشتر محققان  .فردی شامل تیپ شخصیتی و مرکز کنترل درونی و بیرونی هستند

پیشین به روی عوامل فردی بوده، طبق تئوری رفتار برنامه ریزی شده عوامل محیطی که در محیط 

نجام رفتارهای حسابرسی شامل عوامل شرکتی و تیمی هستند نیز می توانند انگیزه حسابرسان به ا

فرهنگ اخالقی در موسسه حسابرسی از جمله عوامل شرکتی است . اخالقی را تحت تاثیر قرار دهند

( 0 0 )شافر و سایمون . که می تواند حسابرسان را به حرفه ای و اخالقی رفتار کردن تشویق کند

طبق . تاثیر دارد معتقدند فرهنگ اخالقی سازمان به روی قضاوتهای اخالقی و انگیزه های رفتاری

نتایج آنها، فرهنگ سازمانی که شامل قوانین قوی اخالقی است به طور با اهمیتی احتمال انجام 

 . رفتارهای غیر اخالقی را کاهش می دهد

معتقدند به دلیل اینکه حسابرسان به صورت تیمی کار می کنند و (   0 )آلینه و دیگران 

ا و قوانین وضع شده در تیم حسابرسی نیز می تواند گاهاً تصمیمات گروهی می گیرند، هنجاره

به بررسی تاثیر هنجارهای تیم ( 0 0 )آلینه . رفتارهای حسابرسان را تحت تاثیر قرار دهد

نتایج این پژوهش . حسابرسی به روی انگیزه حسابرسان به گزارش تخلفات همکارانشان پرداخت

خالقی نیز می شود انگیزه حسابرسان به نشان داد هنجارهای قوی تیمی که شامل هنجارهای ا

گزارش تخلفات همکاران را تحت تاثیر قرار داده و هر چه این هنجارها قوی تر باشد، حسابرسان 

 . انگیزه بیشتری برای گزارش تخلفات همکاران خود دارند



 سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران خالصه مقاالت 

 

9 

 

به بررسی ( 009 )در زمینه تاثیر ویژگیهای فردی به روی کیفیت حسابرسی، چین و چیو 

آنها معتقدند زنان بیشتر از مردان ریسک . جنسیت به روی کیفیت کار حسابرسی پرداختند تاثیر

آنها دریافتند جنسیت . گریز و مالحظه کار هستند و کمتر درگیر رفتارهای غیراخالقی می شوند

به دنبال گسترش (   0 )گول و دیگران . می تواند کیفیت کار حسابرسی را تحت تاثیر قرار دهد

ای قبلی به بررسی تاثیر جنسیت، سن، تحصیالت و تجربه کار حسابرسی به روی کیفیت پژوهشه

آنها دریافتند تحصیالت حسابرسان و تجربه آنها می تواند تصمیمات و به . کار حسابرسی پرداختند

 شرکای و مدیران به تأثیری چنین از آگاهی. طبع کیفیت کار آنها را تحت تاثیر قرار دهد

با  را حسابرسی تیم اعضای بین کار تقسیم و حسابرسی برنامه که دهد می را امکان حسابرسی این

 .کنند تنظیم بیشتری کارآیی

 کیفیت و تردیدگرایی بین ارتباط مثبت بر بایلور دانشگاه در (009 ) هرت در مطالعه

و  هرت توسط آزمایشی بصورت که کاربرگهای حسابرسی بررسی در. شده است تاکید حسابرسی

حسابرسی  مقتضیات مقابل در گرا تردید که حسابرسان گردید مشخص آمد عمل به وی همکاران

شرایط )دارد  تردید به نیاز که شرایطی در مقابل و دارند تری عاقالنه و تر معقول رفتار معمول،

 با حسابرسان که گرفتند نتیجه کلی آنها بطور. دهند می نشان را تری مناسب واکنش (مشکوک

 نشان پائین تردیدگرایی با به حسابرسان نسبت را متفاوتی رفتار منظم بطور باال تردیدگراییسطوح 

 ارائه را باالتری حسابرسی دارند کیفیت باالتری تردیدگرایی که حسابرسانی در نتیجه و دهند می

 . دهند می

با اینکه برخی از پژوهش های پیشین به روی تاثیر ویژگیهای فردی حسابرسان تاکید داشته 

اند، اخیراً پژوهش هایی انجام شده که سعی در یافتن ترکیب تاثیر عوامل فردی و عوامل سازمانی 

، سویینی و همکاران 3 0 آلینه و همکاران )بر رفتارهای اخالقی و غیراخالقی حسابرسان دارد 

به بررسی رابطه بین فرهنگ اخالقی و انگیزه ( 3 0 )برای مثال، سویینی و همکاران (. 3 0 

نتایج این پژوهش نشان داد . حسابرسان برای انجام رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی پرداختند

 .فرهنگ اخالقی در سازمان تاثیر بااهمیتی بر انگیزه حسابرسان به انجام رفتارهای غیراخالقی دارد

به این صورت که در موسساتی که فرهنگ اخالقی قوی دارند، حسابرسان کمتر درگیر رفتارهای 

تاثیر هنجارهای تیم حسابرسی را بر انگیزه افشای ( 3 0 )آلینه و همکاران . غیراخالقی می شوند

نتایج آنها نشان داد در موسسات حسابرسی که هنجارهای تیم . تقلب در میان حسابرسان سنجیدند

حسابرسی تاکید بر رفتارهای اخالقی دارند، حسابرسان بیشتر تمایل به افشای تقلبات کشف شده 

 . دارند
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در این پژوهش تاثیر همزمان ویژگیهای فردی حسابرسان، فرهنگ اخالقی و هنجارهای تیم 

حسابرسی بر رفتارهای اخالقی حسابرسان با توجه به تئوری رفتار برنامه ریزی شده بررسی می 

 . ودش

 تئوری رفتار برنامه ریزی شده و چارچوب مفهومی پژوهش. 3

تئوری رفتار برنامه ریزی شده یک تئوری مهم در حوزه روانشناسی است که مکانیسم اصلی 

طبق این تئوری زمانی که فرد انگیزه برای انجام یک رفتار را دارد . پذیرش رفتار را توضیح می دهد

در این تئوری بیان شده که انگیزه فرد برای . تار به وقوع بپیونددبیشتر احتمال می رود که آن رف

انجام رفتار تحت تاثیر سه عامل نگرش، هنجارهای انتزاعی و کنترل رفتاری درک شده قرار می 

در حقیقت بر طبق این تئوری قصد برای انجام یک رفتار توسط سه عامل پیش بینی می . گیرد

 :شود

 (.نگرش)انجام رفتار داشته باشد  فرد دید مثبتی نسبت به.  

هنجارهای )فرد احساس کند برای انجام دادن آن رفتار تحت فشار از طرف محیط می باشد .  

 (.انتزاعی

کنترل رفتاری )فرد احساس کند به روی آن رفتار کنترل دارد و قادر است آن را انجام دهد . 3

 (درک شده

به عنوان یک قاعده کلی، طبق این تئوری دو دسته عوامل کلی به روی انگیزه فرد برای انجام 

بنابراین، در این پژوهش طبق این تئوری عوامل . عوامل فردی و عوامل محیطی: رفتار وجود دارد

فردی و عوامل محیطی که شامل عوامل شرکتی و تیمی در موسسه حسابرسی است بر انگیزه 

 . گزارش اشتباهات کشف شده تاثیر دارند حسابرس به

طبق تئوری رفتار برنامه ریزی شده، در این پژوهش تاثیر ویژگیهای فردی حسابرس، فرهنگ 

اخالقی در موسسه حسابرسی و هنجارهای تیم حسابرسی بر انگیزه حسابرس به گزارش اشتباهات 

بیرونی و تیپ شخصیتی به  متغیرهای مستقل شامل کنترل درونی و. کشف شده بررسی شده است

عنوان ویژگیهای فردی، فرهنگ اخالقی در موسسه حسابرسی به عنوان عامل شرکتی و هنجارهای 

تیم حسابرسی به عنوان عامل تیمی و متغیر وابسته انگیزه حسابرس به گزارش اشتباهات کشف 

این پژوهش  نشان دهنده چارچوب مفهومی(  )شکل . شده به عنوان کیفیت حسابرسی می باشد

 . می باشد

 

 

 



 سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران خالصه مقاالت 

 

 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 چارچوب مفهومی پژوهش(:   )شکل 

برای بررسی تاثیر  بر اساس چارچوب مفهومی پژوهش یک مدل رگرسیون چندگانه

 :متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته به شرح زیر استفاده شده است

RI = β0 + β1 LOC + β2 PT + β3 EC + β4 TN +   

کنترل درونی و  LOCانگیزه حسابرس به گزارش اشتباهات کشف شده،  RIدر این مدل 

هنجارهای تیم  TNفرهنگ اخالفی در موسسه حسابرسی و  ECتیپ شخصیتی،  PTبیرونی، 

 .حسابرسی هستند

 فرضیه های پژوهش  . 4

 تیپ شخصیتی حسابرس و کیفیت حسابرسی.  .4

طبق تئوری رفتار برنامه ریزی شده زمانی که افراد نگرش مثبت نسبت به یک رفتار دارند، 

 با توجه به اینکه رفتاری چون گزارش(.  88 آجزن )انگیزه بیشتری برای انجام آن رفتار دارند 

اشتباهات کشف شده جزو رفتارهای اخالقی است، نگرش فرد مربوط به ویژگیهایی می شود که 

بنابراین، با توجه به تئوری حسابرسانی که اعتقاد دارند گزارش اشتباهات . ریشه در اخالق دارند

 منجر به نتیجه مثبت می شود و اخالقی تر رفتار می کنند، انگیزه بیشتری برای گزارش اشتباهات

 (.881 ریبرن و ریبرن )کشف شده دارند 

 کنترل درونی و

 بیرونی

تیپ 

 شخصیت
هنجارهای تیم 

 حسابرسی

فرهنگ اخالقی در 

 موسسه حسابداری

انگیزه حسابرس به 

گزارش اشتباهات کشف 

 شده
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محققان علم روانشناسی دریافته اند که افراد با تیپ های شخصیتی مختلف، نسبت به مسائل 

نتایج پژوهش های پیشین نشان داده که تیپ (.  00 فیشر )اخالقی متفاوت برخورد می کنند 

آنجا که گزارش اشتباهات کشف شده از . شخصیتی افراد با نگرش اخالقی آنها رابطه بااهمیتی دارد

و کیفیت کار حسابرسی جزو تصمیمات اخالقی حسابرسان است، پیش بینی می شود که تیپ 

بر طبق تئوری تیپ . شخصیتی حسابرسان بر انگیزه آنها به گزارش اشتباهات تاثیر بگذارد

خالقی رفتار افرادی هستند که دارای گرایش بیشتری به ا Aشخصیتی، افراد با تیپ شخصیتی 

به این نتیجه (   0 )منک (.   0 منک )هستند   Bکردن نسبت به افراد با تیپ شخصیتی 

 . کمتر درگیر رفتارهای غیر اخالقی می شوند Aرسید که افراد با تیپ شخصیتی 

به کار خود  Bبیشتر از افراد با تیپ شخصیتی  Aدر حقیقت، افراد دارای تیپ شخصیتی 

بیشتری می کنند تا به اهداف سازمان دست یابند بدون اینکه درگیر  متعهد هستند و تالش

پژوهشگران قبلی دریافتند که افراد با تیپ شخصیتی (.   0 موهد نور )رفتارهای غیراخالقی شوند 

A  کمتر درگیر رفتارهای کاهش دهنده کیفیت حسابرسی می شوند به دلیل اینکه تعهد بیشتری

بنابراین، پیش بینی می شود (. 007 گوندری و لیاناراچچی ) به اهداف سازمان خود دارند

انگیزه بیشتری برای گزارش اشتباهات کشف شده نسبت به  Aحسابرسان دارای تیپ شخصیتی 

فرضیه اول این . دارند و بنابراین کیفیت کار باالتری دارند Bحسابرسان دارای تیپ شخصیتی 

 :پژوهش به شرح زیر است

صیتی حسابرسان بر انگیزه آنها به گزارش اشتباهات و تقلبات کشف شده تیپ شخ: فرضیه اول

 .تاثیر معنی دار دارد( کیفیت حسابرسی)

 کنترل درونی و بیرونی و کیفیت حسابرسی.  .4
بر طبق تئوری رفتار برنامه ریزی شده، هر چه بیشتر افراد به روی رفتار خود کنترل داشته 

میزان کنترلی که (.   0 اب قانی و دیگران )باشند بیشتر احتمال دارد که آن رفتار را انجام دهند 

کنترل  .افراد بر رفتار و نتایج رفتار خود دارند با عامل کنترل درونی و بیرونی شناخته می شود

درونی و بیرونی یک ویژگی شخصیتی مهم است که برای تشریح رفتار افراد در سازمان ها بکار می 

در حقیقت، کنترل درونی و بیرونی مشخص کننده اعتقاد افراد درباره (. 003 دونلی و دیگران )رود 

 (. 0 0 ریسر )رابطه بین رفتارشان و نتایج آن رفتارهاست 

خود به این نتیجه رسید که مدیران با کنترل درونی بیشتر احتمال در پژوهش ( 003 )چیو 

پژوهش های قبلی بروی کنترل درونی و . دارد که تخلفات را گزارش کنند و اخالقی تر عمل کنند

بیرونی نشان داده است که این متغیر به طور مستقیم با تعهد شغلی، انگیزه، رضایت شغلی و 

زمانی که فردی با (. 009 ، چن و سیلورتورن 003 دیگران  جادج و)عملکرد در ارتباط است 



 سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران خالصه مقاالت 

 

   

 

کنترل درونی سمتی را در یک سازمان قبول می کند تعهد بیشتری نسبت به سازمان نسبت یه فرد 

بنابراین حسابرسان با کنترل درونی بیشتر احتمال دارد که اخالقی تر رفتار . با کنترل بیرونی دارد

بنابراین . گزارش کنند به دلیل اینکه تعهد بیشتری به سازمان دارندکنند و اشتباهات کشف شده را 

 :  فرضیه دوم پژوهش به شرح زیر است

مرکز کنترل درونی و بیرونی بر انگیزه حسابرسان به گزارش اشتباهات و تقلبات : فرضیه دوم

 .تاثیر معنی دار دارد( کیفیت حسابرسی)کشف شده 

 رسی و کیفیت حسابرسیفرهنگ اخالقی در موسسه حساب .4.3
بر طبق تئوری رفتار برنامه ریزی شده، زمانی که افراد از طرف محیط برای اخالقی رفتار 

این فشار به وسیله فرهنگ . کردن تحت فشار هستند بیشتر احتمال دارد که اخالقی رفتار کنند

دریافتند که ( 887 )سوینی و روبرتز . اخالقی در موسسه حسابرسی به حسابرسان وارد می شود

فرهنگ اخالقی در محیط نقش مهمی در ایجاد انگیزه برای حسابرسان به منظور تشویق به اخالقی 

 . رفتار کردن دارد

اعتقاد دارند که انگیزه رفتار اخالقی در سازمان تحت تاثیر دو گروه ( 898 )آکاه و ریوردان 

به این نتیجه ( 891 )تروینو  و(  88 )هانت و ویتل . عوامل فردی و سازمانی قرار می گیرد

نتایج پژوهش کی . رسیدند که فرهنگ اخالقی سازمان بر رفتار افراد و انگیزه آنها تاثیر دارد

نشان داد رفتار افراد سازمان توسط فرهنگ اخالقی سازمان شکل می گیرد و رفتارهای ( 888 )

یشتر اتفاق می افتد تا در غیر اخالقی در سازمانهایی که در آنها فرهنگ اخالقی ضعیف است ب

 . سازمانهایی که در آنها فرهنگ اخالقی قوی است

فرهنگ اخالقی در موسسه حسابرسی به عنوان یک عامل مهم بازدارنده رفتارهای غیر 

پژوهش های بسیاری به این نتیجه رسیده (.  00 داگالس و دیگران )اخالقی شناخته شده است 

تحت تاثیر فرهنگ اخالقی در موسسه حسابرسی قرار می گیرد اند که تصمیم گیریهای حسابرسان 

سووینی و دیگران (.  00 و داگالس و دیگران  881 ، وینسور و اشکاناسی  88 پونمون ) 

دریافتند که فرهنگ اخالقی در موسسه حسابرسی بر انگیزه حسابرسان تاثیر داشته و از ( 0 0 )

بنابراین پیش بینی می شود فرهنگ . می کند درگیر شدن به رفتارهای غیراخالقی جلوگیری

اخالقی در موسسه حسابرسی به عنوان یک فشار از طرف محیط حسابرسی باعث افزایش انگیزه در 

 :بنابراین فرضیه سوم پژوهش به شرح زیر است. حسابرسان به گزارش اشتباهات کشف شده شود

سابرسان به گزارش اشتباهات و ح فرهنگ اخالقی در موسسه حسابرسی بر انگیزه: فرضیه سوم

 .تاثیر معنی دار دارد( کیفیت حسابرسی)تقلبات کشف شده 
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 هنجارهای تیم حسابرسی و کیفیت حسابرسی. 4.4
بر طبق تئوری رفتار برنامه ریزی شده، هنجارهای تیم حسابرسی عامل دیگری در محیط 

هنجارهای تیم حسابرسی اعتقادات . موسسه حسابرسی است که بر رفتار حسابرس تاثیر می گذارد

هودیب و )گروه نسبت به رفتارهای اخالقی است که از اعضای گروه انتظار می رود انجام دهند 

هنجارهای تیم حسابرسی یک محیط اخالقی که از هنجارها و قوانین اخالقی  (.  0 دیگران 

هنجارهای . تشکیل شده است را بوجود می آورد که بر اعضا فشار می آورد که اخالقی رفتار کنند

دی جونگ و دیگران )تیم رفتار افراد را هدایت می کند و برای اعضا راهنمایی ایجاد می کند 

به این نتیجه رسیدند که اگر هنجارهای تیم رفتارهای اخالقی ( 001 )دیگران نارایانان و (. 005 

به عبارت دیگر، هنجارهای تیم . را حمایت کنند، افراد تمایل بیشتری به اخالقی رفتار کردن دارند

 . حسابرسی می تواند فشاری بر اعضای تیم وارد کند که طبق دستورالعملها و قوانین رفتار کنند

هنجارهای تیم حسابرسی منبع دیگری از فشار توسط محیط است که درون موسسه  بنابراین،

بنابراین، هنجارهای تیم . حسابرسی ایجاد می شود و رفتارهای اخالقی را حمایت می کند

فرضیه چهارم . حسابرسی می تواند انگیزه حسابرسان را به انجام رفتارهای اخالقی افزایش دهد

 : پژوهش به شرح زیر است

هنجارهای تیم حسابرسی بر انگیزه حسابرسان به گزارش اشتباهات و تقلبات : فرضیه چهارم 

 .تاثیر معنی دار دارد( کیفیت حسابرسی)کشف شده 

 روش شناسی پژوهش. 5

کاربردی  های و از لحاظ هدف در زمره پژوهش رفتاریدر حوزه پژوهش های حاضر بررسی 

یعنی به دنبال  ،همبستگی می باشد یهمچنین بر حسب روش، جزء پژوهش ها. قرار می گیرد

همبستگی، بکارگیری روابط در پیش  یهدف از پژوهش ها. ن رابطه بین دو یا چند متغیر استیتعی

با این مطالعات، تعدادی از متغیرهایی را ارزیابی می کنند که تصور می رود . بینی ها می باشد

 .موضوع مرتبط هستند

 جامعه آماری و نمونه آماری.  .5

را شرکای موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی شاغل در جامعه آماری این پژوهش 

از آنجا که آمار رسمی از تعداد حسابرسان در . دندهتشکیل می سازمان و موسسات حسابرسی

عداد جامعه آماری نامشخص فرض های حسابرسی و سازمان حسابرسی در دسترس نیست، تموسسه

با در نظر گرفتن . آیدنفر بدست می 70 حجم نمونه حدود (  )با توجه به رابطه . شده است

پرسشنامه بین اعضای جامعه آماری  500ها وجود نداشت، هایی که امکان برگشت آنپرسشنامه
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. آوری شدپرسشنامه جمع 34 های توزیع شده در بین اعضای نمونه، از بین  پرسشنامه. توزیع شد

دهندگان تجربه الزم را دارا بودند، از آنجا که پاسخ. درصد بود 47بنابراین، نرخ بازگشت در حدود 

 . آوری شده، در تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفتهای جمعتمام پرسشنامه

 

      
               

 
 

   

 
       

      
   

  
 

             

     
     

 نحوه جمع آوری داده ها.  .5

پرسشنامه . در این پژوهش، داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است

بخش اول سناریویی را مطرح کرده و از حسابرس در مورد انگیزه او به . بخش است 5پژوهش شامل 

ی متغیر وابسته که همان گزارش اشتباهات کشف شده سوال می کند که این بخش برای اندازه گیر

بخش دوم تیپ شخصیتی حسابرسان و بخش سوم . کیفیت حسابرسی است استفاده شده است

بخش چهارم فرهنگ اخالقی در موسسه . کنترل درونی و بیرونی آنها را اندازه گیری می کند

  .حسابرسی و بخش پنجم هنجارهای تیم حسابرسی را اندازه گیری می کند

 متغیر های پژوهشمحاسبه .  5.3

متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش شامل متغیر وابسته و متغیرهای مستقل می باشند 

 .که به شرح زیر اندازه گیری می شوند

 کیفیت حسابرسی 

کیفیت حسابرسی که متغیر وابسته پژوهش است، به وسیله شرح یک سناریو و طرح یک 

اقتباس (   0 )از پژوهش انجام شده توسط منک  سناریو این پژوهش. سوال اندازه گیری می شود

این . شده است که میزان انگیزه حسابرسان را به گزارش اشتباهات کشف شده اندازه گیری می کند

از . سناریو یک ثبت مهم ثبت نشده حسابداری مربوط به درآمد فروش را تشریح می کند

چه میزان احتمال دارد که این اشتباه  حسابرسان خواسته شده که سناریو را خوانده و نشان دهند

بنابراین، انگیزه حسابرسان به گزارش اشتباهات . کشف شده را به افراد سطوح باالتر گزارش کنند

کشف شده یا همان کیفیت حسابرسی با پرسیدن این سوال که حسابرسان چه میزان احتمال دارد 
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گزینه ای لیکرت اندازه گیری شده  5 که اشتباه کشف شده را گزارش کنند، با استفاده از طیف

 . است

 کنترل درونی و بیرونی 

( 899 )برای اندازه گیری کنترل درونی و بیرونی، پرسشنامه طراحی شده توسط اسپکتور 

بر طبق این پرسشنامه افراد به دو گروه افراد با کنترل درونی و افراد با کنترل . استفاده شده است

. استفاده شده است(   0 )پرسشنامه اخیراً توسط پاینو و دیگران  این. بیرونی تقسیم می شوند

سوال مربوط به کنترل  9سوال مربوط به کنترل درونی و  9. سوال است 1 این پرسشنامه شامل 

افراد با نمره زیر میانه به عنوان افراد با کنترل درونی و افراد با نمره باالی میانه به . بیرونی هستند

به  spssهنگام وارد کردن اطالعات در نرم افزار . ا کنترل بیرونی شناخته می شوندعنوان افراد ب

 . را می دهیم  افراد با کنترل بیرونی عدد صفر و به افراد با کنترل درونی عدد 

 تیپ شخصیتی 

استفاده ( 895 )برای اندازه گیری تیپ شخصیتی، پرسشنامه طراحی شده توسط بلومنتال 

یارنولد و بریانت )شده است به دلیل اینکه در پژوهش های سازمانی بیشتر استفاده شده است 

بر طبق این پرسشنامه افراد به دو گروه افراد با (.  00 ، فیشر 895 ، بلومنتال و دیگران 884 

این پرسشنامه اخیراً توسط موهد . تقسیم می شوند Bو افراد با تیپ شخصیتی  Aتی تیپ شخصی

در این پرسشنامه از افراد سوال می شود که تا چه میزان هر کدام . استفاده شده است(   0 )نور 

مورد  7. ویژگی شخصیتی است 39این پرسشنامه شامل . از خصوصیات در مورد آنها صدق می کند

افراد با نمره باالی میانه به . هستند Aو بقیه مربوط به تیپ شخصیتی  Bشخصیتی  مربوط به تیپ

 Bو افراد با نمره زیر میانه به عنوان افراد با تیپ شخصیتی  Aعنوان افراد با تیپ شخصیتی 

را   عدد  Aعدد صفر و به افراد با تیپ شخصیتی  Bبه افراد با تیپ شخصیتی . شناخته می شوند

 . می دهیم

 رهنگ اخالقی در موسسه حسابرسیف 

که توسط کی  ECQبرای اندازه گیری فرهنگ اخالقی در موسسه حسابرسی، پرسشنامه 

نظر افراد در مورد میزان اجرای قوانین مربوط به  ECQ. طراحی شده است استفاده شد( 888 )

ت سواال. سوال است 9 این پرسشنامه دارای . فرهنگ اخالقی در سازمان را می سنجد
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میزان رعایت قوانین مربوط به فرهنگ اخالقی در سازمان توسط مدیران را  5 و  3 ،  ،3،7، ، 

می سنجد و بقیه سواالت میزان تنبیهات و پاداشهای مربوط به رعایت کردن و نکردن قوانین 

هر چه نمره اتخاذ شده بیشتر . مربوط به فرهنگ اخالقی در سازمان توسط کارکنان را می سنجد

 . د نشان دهنده این است که فرهنگ اخالقی در آن موسسه حسابرسی بیشتر رعایت می شودباش

 هنجارهای تیم حسابرسی 

برای اندازه گیری هنجارهای تیم حسابرسی، پرسشنامه ای که توسط دی جونگ و دیگران 

(   0 )این پرسشنامه اخیراً توسط آلینه و دیگران . طراحی شده است استفاده شد( 005 )

این پرسشنامه نظر افراد در مورد میزان اجرای قوانین مربوط به هنجارهای تیم . ستفاده شده استا

هر چه نمره اتخاذ شده بیشتر باشد . سوال است 4این پرسشنامه دارای . حسابرسی را می سنجد

نشان دهنده این است که هنجارها و قوانین مربوط به تیم حسابرسی در آن موسسه حسابرسی 

 . رعایت می شود بیشتر

 هاروش تجزیه و تحلیل داده. 5.4
، خالصه و طبقه بندی شدند؛ سپس SPSSداده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار 

در نهایت با استفاده از نرم . محاسبات اولیه بر روی داده ها جهت تجزیه و تحلیل انجام گرفت

آزمون های آماری مربوط به فرضیه ها، در قالب رگرسیون چند    نسخه  SPSSافزارهای آماری 

 . متغیره انجام گردید

کیفیت )در این پژوهش، رابطه بین انگیزه حسابرسان به گزارش اشتباهات کشف شده 

به عنوان متغیر وابسته و کنترل درونی و بیرونی، تیپ شخصیتی، فرهنگ اخالقی در ( حسابرسی

هنجارهای تیم حسابرسی به عنوان متغیرهای مستقل مورد تجزیه و تحلیل  موسسه حسابرسی و

در این راستا مدل رگرسیون چند متغیره برای سنجش ارتباط این متغیرها بکار گرفته . قرار گرفت

رابطه بین متغیرهای پژوهش و فرضیه ها با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده . شده است

 .توجیه می شود

 نتایج پژوهش. 1

 آمار توصیفی.  .1

 (( )جدول ) آمارهای توصیفی به صورت زیر. کنیم در ابتدا آمارهای توصیفی را بررسی می

 :هستند



 سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران خالصه مقاالت 

 

 7 

 

 های توصیفی متغیرهای پژوهش آمار: ( )جدول

 آمارهای توصیفی متغیرهای طبقه بندی شده: الف

انحراف 

 معیار

کمترین  میانگین

 مقدار

بیشترین 

 مقدار

 متغیرها

 (انگیزه گزارش)کیفیت حسابرسی  5   3.10 03. 

0.89 3.43  . 5 5 
فرهنگ اخالقی در موسسه 

 حسابرسی

 هنجارهای تیم حسابرسی 5    3.4 0 . 

 آمارهای توصیفی متغیرهای طبقه بندی نشده: ب

مقدار  درصد

 (تعداد)

 متغیرها

1  

38 

 43                      

8  

                                                                                Aنوع          تیپ شخصیتی 

 Bنوع                             

 جمع 34  00 

55 

45 

  8                        

 05 

 مرکز کنترل           کنترل درونی

 کنترل بیرونی                         

 جمع 34  00 

دهد  که اطالعات آمار توصیفی متغیرهای پژوهش را نشان می(  )با توجه به مقادیر جدول 

توان  توان نتیجه گرفت در تمامی متغیرها پراکندگی متوسطی وجود دارد که این موضوع را می می

همچنین اطالعات نشان می دهد که با توجه به . از روی مقدار انحراف استاندارد استنباط کــرد

گین متغیر فرهنگ اخالقی در موسسه حسابرسی و همچنین متغیر هنجارهای تیم حسابرسی میان

هستند، حسابرسان معتقدند که موسسه حسابرسی که در آن مشغول به کار هستند از  3که باالی 

 . سطح باالیی از فرهنگ اخالقی برخوردارند و هنجارهای تیم حسابرسی در آنها اجرا می شود

 دول نشان می دهد که تعداد بیشتری از حسابرسان دارای تیپ شخصیتیقسمت دوم این ج

A  دارای مرکز کنترل درونی یا به ( حسابرسان)هستند و همچنین تعداد بیشتری از پاسخ دهندگان

 . عبارتی درونگرا هستند

 پیش فرض های مدل رگرسیون چندگانه.  .1
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مدل رگرسیون چندگانه رابطه بین چند متغیر مستقل را با یک متغیر وابسته توضیح می 

مهمترین این پیش فرضها . مدل رگرسیون چندگانه بر مبنای چند پیش فرض تبیین می شود. دهد

 . فرض اندازه نمونه، فرض نرمال بودن و خود همبستگی میان متغیرهای مستقل می باشد

 اندازه نمونه 

تعداد کم نمونه . پیش فرض های مهم مدل رگرسیون چک کردن تعداد نمونه استیکی از 

فرمولی برای محاسبه ( 007 )تاباچنیک و فیدل . باعث می شود نتوان نتایج پژوهش را تعمیم داد

تعداد  Mکه   N> 50 + 8M))تعداد نمونه بر اساس تعداد متغیرهای مستقل ارائه کرده اند، 

است، تعداد  4با توجه به اینکه تعداد متغیرهای  مستقل در این پژوهش . متغیرهای مستقل است

ارائه شده که تعداد (  88 )فرمول دیگری توسط گریین . نمونه برای تجزیه و تحلیل نیاز است  9

با توجه به اینکه . نمونه نیاز است 09 طبق این فرمول . می شود 04 متغیرهای مستقل به اضافه 

است پس این پیش فرض برای تبیین مدل رگرسیون چندگانه  34 ن پژوهش تعداد نمونه در ای

 . رعایت شده است

 فرض نرمال بودن 

. دومین پیش فرض مهم مدل رگرسیون چک کردن نرمال بودن متغیرهای پژوهش است

تجزیه و تحلیل مربوط به چولگی و کشیدگی که نرمال بودن متغیرها را نشان می دهد در جدول 

قرار گیرد و مقدار کشیدگی باید در دامنه +  تا  - مقدار چولگی باید در دامنه . ارائه شده است ( )

 . قرار گیرد+  تا  - 

 زمون نرمال بودن متغیرهاآ: ( )جدول

 چولگی کشیدگی

 متغیرها

 
انحراف 

 معیار
 مقدار

انحراف 

 معیار
 مفدار

 (گزارشانگیزه )کیفیت حسابرسی  -0.344 94 .0 -0.173 0.311

 فرهنگ اخالقی در موسسه حسابرسی -8 0.5 94 .0 -0.180 0.311

 هنجارهای تیم حسابرسی -0.784 94 .0 -0.573 0.311
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 هم خطی بین متغیرهای مستقل  

و   همبستگی بین متغیرهای پژوهش را با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون (3)جدول 

برای آزمون همبستگی بین فرهنگ اخالقی در موسسه حسابرسی و . نشان می دهد  اسپیرمن

، از ضریب (انگیزه حسابرس به گزارش اشتباهات)هنجارهای تیم حسابرسی با کیفیت حسابرسی 

در صورتی که برای تیپ شخصیتی و مرکز کنترل درونی و . همبستگی پیرسون استفاده شده است

نتایج این . نیستند از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است بیرونی که متغیرهای پیوسته

( کیفیت حسابرسی)آزمون نشان می دهد که تمام متغیرهای مستقل پژوهش با متغیر وابسته 

 . وابستگی دارند

 نتایج همبستگی: (3)جدول

 
کیفیت 

 حسابرسی

فرهنگ 

 اخالقی

هنجارهای 

 تیم

تیپ 

 شخصیتی
 مرکز کنترل

       کیفیت حسابرسی

      0.488 فرهنگ اخالقی

     0.511 0.487 هنجارهای تیم

    0.454  0.45 0.471 تیپ شخصیتی

    0.39 0.449 0.493 0.444 مرکز کنترل

 

نتایج نشان می . باشد 0.8باید برابر یا کمتر از  R-value، مقدار 3با توجه به نتایج جدول 

برای   R-valueدهد که ماتریس همبستگی بین متغیرهای مستقل حاکی از این است که مقدار

 . بنابراین هم خطی بین متغیرهای مستقل وجود ندارد. است 0.8تمام متغیرها زیر 

 مدل رگرسیون نتایج . 1.3

 .مستقل و متغیر وابسته این پژوهش را نشان می دهد رابطه بین تمام متغیرهای( 4)جدول 

                                                           
 . Multicollinearity 

 
. Pearson 

3
. Spearman 
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 نتایج مدل رگرسیون: (4)جدول

 کیفیت حسابرسی 

 t sigآماره  ضریب

 0.00 8 3.5  مقدار ثابت

 0. 4  3.053 0.00 (PT) تیپ شخصیتی

  0. 13  .337 0.0 (LOC)مرکز کنترل 

  0. 88 3. 84 0.0 (EC)فرهنگ اخالقی 

  0. 11  .  4 0.0 (TN)هنجارهای تیم 

 R2 = 0.42 

Adjusted R2 = 0.40 

F-value = 34.235 

P < 0.05 

نشان می دهد که رابطه معنی داری بین تمام متغیرهای مستقل و متغیر  (4)نتایج جدول

درصد از   4است که نشان دهنده این است که   0.4برابر با ( r2)ضریب تعیین . وابسته وجود دارد

مقدار . تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل استفاده شده در مدل قابل توضیح است

. از نظر آماری با اهمیت است خطا%  برای این مدل است که در سطح  35 .34برابر با  fآماره 

این است که رابطه مثبت و با اهمیتی بین تیپ شخصیتی،  مقدار بتا یا ضریب در جدول حاکی از

مرکز کنترل درونی و بیرونی، فرهنگ اخالقی در موسسه حسابرسی و هنجارهای تیم حسابرسی با 

همچنین مقدار بتا نشان می دهد که تیپ شخصیتی بیشترین تاثیر . کیفیت حسابرسی وجود دارد

 . را بر کیفیت حسابرسی دارد

 مون فرضیه های پژوهشنتایج آز. 1.4

طبق نتایج مدل رگرسیون، رابطه مثبت و معنی داری بین تیپ شخصیتی حسابرسان و 

در فرضیه اول پیش بینی شده بود که حسابرسان دارای تیپ . کیفیت حسابرسی وجود دارد

انگیزه بیشتری برای گزارش اشتباهات کشف شده نسبت به حسابرسان دارای تیپ  A شخصیتی

نشان می دهد که رابطه مثبت بین تیپ شخصیتی حسابرسان  βعالمت مثبت . دارند Bشخصیتی 

( Aتیپ شخصیتی )به این معنی که سطوح باالتر تیپ شخصیتی . و کیفیت حسابرسی وجود دارد

 . دارند( Bتیپ شخصیتی )انگیزه بیشتری به گزارش اشتباهات نسبت به سطوح پایین تر 

، رابطه مثبت و معنی داری بین مرکز کنترل درونی و همچنین طبق نتایج مدل رگرسیون

در فرضیه دوم پیش بینی شده بود که حسابرسان دارای . بیرونی و کیفیت حسابرسی وجود دارد

انگیزه بیشتری برای گزارش اشتباهات کشف شده نسبت به ( درونگراها)مرکز کنترل درونی 
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نشان می دهد که رابطه   βعالمت مثبت . رنددا( برونگراها)حسابرسان دارای مرکز کنترل بیرونی 

به این معنی که سطوح . مثبت بین مرکز کنترل درونی و بیرونی و کیفیت حسابرسی وجود دارد

انگیزه بیشتری به گزارش اشتباهات نسبت به سطوح پایین تر ( درونگراها)باالتر مرکز کنترل 

 . دارند( برونگراها)

، رابطه مثبت و معنی داری بین 4یون ارائه شده در جدول عالوه بر آن طبق نتایج مدل رگرس

فرهنگ اخالقی در موسسه حسابرسی با کیفیت حسابرسی و همچنین بین هنجارهای تیم 

نشان می دهد که رابطه مثبت بین   βعالمت مثبت . حسابرسی با کیفیت حسابرسی وجود دارد

چنین بین هنجارهای تیم فرهنگ اخالقی در موسسه حسابرسی با کیفیت حسابرسی و هم

این نتایج نشان می دهد که در موسساتی که فرهنگ . حسابرسی با کیفیت حسابرسی وجود دارد

اخالقی قوی وجود دارد و هنجارهای تیم حسابرسی رعایت می شوند، حسابرسان انگیزه بیشتری 

   .ذیرفته می شوندبنابراین فرضیه های سوم و چهارم نیز پ. برای گزارش اشتباهات کشف شده دارند

 بحث و نتیجه گیری. 7

 ((تیپ شخصیتی)تاثیر عوامل فردی )  تفسیر نتایج فرضیه اول  

انگیزه  Aدر این پژوهش، فرضیه یک پیش بینی می کند حسابرسان با تیپ شخصیتی 

نتایج . دارند Bبیشتری برای گزارش اشتباهات کشف شده نسبت به حسابرسان با تیپ شخصیتی 

 . مدل رگرسیون این رابطه را تایید کرد

، گاندری و لیاراناچچی (881 )نتایج این پژوهش همچنین با نتایج پژوهش ریبرن و ریبرن 

هماهنگ است که به این نتیجه رسیدند که حسابرسان (   0 )و همچنین موهد نور ( 007 )

کمتر درگیر رفتارهای  Bخصیتی نسبت به حسابرسان دارای تیپ ش Aدارای تیپ شخصیتی 

آنها . سازگار نیست( 880 )هرچند نتایج این پژوهش با نتایج کلی و مارقیم . غیراخالقی می شوند

احتماالً دلیل این . دریافتند که رابطه معنی داری بین تیپ شخصیتی و انگیزه رفتاری وجود ندارد

. سوال استفاده کردند 1شخصیتی دارای  ناسازگاری این است که آنها از فرم کوتاه پرسشنامه تیپ

 . سوال استفاده شد 39در حالی که در این پژوهش فرم کامل پرسشنامه تیپ شخصیتی دارای 

رضایت بیشتری از کار  Aتوجیه دیگر برای این نتایج این است که افراد دارای تیپ شخصیتی 

. آن مشغول هستند دارندخود دارند و همچنین تعهد بیشتری به محل کار و سازمانی که در 

بنابراین این افراد وظیفه خود را با کیفیت بیشتری برای حمایت از موسسه حسابرسی که در آن 

، حسابرسان با (007 )همچنین، طبق نتایج گاندری و لیاراناچچی . مشغول هستند، انجام می دهند

موارد خاص  افرادی هستند که کنجکاوی کمتری دارند و کمتر نسبت به Bتیپ شخصیتی 
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دارند کمتر احتمال دارد که  Bطبق این نظر، حسابرسانی که تیپ شخصیتی . مشکوک می شوند

 . اشتباهات را کشف کنند و بعد آن را گزارش کنند

همچنین این نتایج سازگار با تئوری رفتار برنامه ریزی شده است که بیان می کند عوامل 

 .داردفردی تاثیر بااهمیتی بر انگیزه فردی 

 ((مرکز کنترل درونی و بیرونی)تاثیر عوامل فردی )تفسیر نتایج فرضیه دوم 

در فرضیه دوم پیش بینی شد که مرکز کنترل درونی و بیرونی تاثیر بااهمیتی بر انگیزه 

در حقیقت پیش بینی شد که حسابرسان دارای . حسابرسان به گزارش اشتباهات کشف شده دارد

انگیزه بیشتری به گزارش اشتباهات کشف شده نسبت به ( گراهادرون)مرکز کنترل درونی 

نتایج مدل رگرسیون و بتای مثبت این . دارند( برونگراها)حسابرسان دارای مرکز کنترل بیرونی 

 . رابطه را تایید کرد

به این نتیجه رسیدند که همبستگی ( 884 )و گابل و دانجلو ( 003 )دونلی و همکاران 

به این . ترل بیرونی و تمایل به تقلب و انجام رفتارهای غیراخالقی وجود داردمثبتی بین مرکز کن

همچنین، پاینو و همکاران . معنی که افراد برونگرا بیشتر تمایل به انجام رفتارهای غیراخالقی دارند

دریافتند که رابطه معنی داری بین مرکز کنترل درونی و بیرونی و رفتارهای اخالقی وجود (   0 )

آنها به این نتیجه رسیدند که حسابرسان درونگرا نسبت به حسابرسان برونگرا کمتر درگیر . ددار

یک دلیل برای نتیجه باال این است که افراد درونگرا کنترل بیشتری . رفتارهای غیراخالقی می شوند

در . ندبروی رفتار خود دارند و تمایل بیشتری به اخالقی رفتار کردن نسبت به افراد برونگرا دار

حالی که افراد برونگرا معتقدند امور زندگی خارج از کنترل افراد است و بستگی به شانس و 

 . سرنوشت افراد دارد

ناسازگار است چراکه آنها به (   0 )اگرچه نتایج این پژوهش با نتایج اب قانی و همکاران 

نی و رفتار افشاگری وجود این نتیجه رسیدند که رابطه معنی داری بین مرکز کنترل درونی و بیرو

به عقیده آنها رفتار افشاگری بین حسابرسان کشور چین تحت تاثیر ارزش های فرهنگی قرار . ندارد

بنابراین عدم وجود رابطه معنی دار بین مرکز کنترل درونی و بیرونی و انگیزه برای افشاگری . دارد

 . مختلف باشد بین حسابرسان ممکن است به دلیل تفاوت فرهنگ بین گروههای

همچنین این نتایج سازگار با تئوری رفتار برنامه ریزی شده است که بیان می کند عوامل 

  .فردی تاثیر بااهمیتی بر انگیزه فردی دارد

فرهنگ اخالقی در موسسه )تاثیر عوامل شرکتی )تفسیر نتایج فرضیه سوم 

 ((حسابرسی
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وسسه حسابرسی تاثیر بااهمیتی بر فرضیه سوم پیش بینی می کند که فرهنگ اخالقی در م

نتایج مدل رگرسیون با تایید این فرضیه . انگیزه حسابرسان به گزارش اشتباهات کشف شده دارد

نشان داد که رابطه معنی دار و مثبتی بین فرهنگ اخالقی در موسسه حسابرسی و کیفیت 

که دریافت رابطه مثبت و سازگار است ( 004 )این نتایج با نتایج آمپوفو . حسابرسی وجود دارد

او به این نتیجه . معنی داری بین فرهنگ اخالقی و رفتارهای اخالقی میان حسابداران وجود دارد

رسید که هر چه فرهنگ اخالقی در سازمان قوی تر باشد، حسابداران با احتمال بیشتری اخالقی 

ه این نتیجه رسید ارزش ها و سازگار است که ب( 004 )این نتایج با نتایج اسچین . رفتار می کنند

او به این نتیجه . باورهای فرهنگ اخالقی سازمان انگیزه رفتاری افراد را تحت تاثیر قرار می دهد

. رسید که رابطه منفی و معنی داری بین فرهنگ اخالقی و وقوع رفتارهای غیراخالقی وجود دارد

مان افراد را برای انجام رفتارهای نیز به این نتیجه رسید که فرهنگ اخالقی در ساز( 888 )کی 

 . اخالقی و گرفتن تصمیمات اخالقی هدایت می کند و رفتارهای اخالقی را میان افراد رواج می دهد

همچنین این نتایج سازگار با تئوری رفتار برنامه ریزی شده است که بیان می کند عوامل 

 . محیطی تاثیر بااهمیتی بر انگیزه فردی دارد

 ((هنجارهای تیم حسابرسی)تاثیر عوامل تیمی  )فرضیه چهارم  تفسیر نتایج

فرضیه چهارم پیش بینی می کند که هنجارهای تیم حسابرسی تاثیر بااهمیتی بر انگیزه 

نتایج مدل رگرسیون با تایید این فرضیه نشان داد . حسابرسان به گزارش اشتباهات کشف شده دارد

 . ای تیم حسابرسی و کیفیت حسابرسی وجود داردکه رابطه معنی دار و مثبتی بین هنجاره

به این نتیجه رسیدند که تیم های دارای سطوح ( 001 )و نارایانان و همکاران (0 0 )آلینه 

نتایج این . باالی هنجارها با تاکید بر رفتارهای اخالقی رفتار اعضای تیم را تحت تاثیر قرار می دهد

ست که رابطه مثبت و معنی داری را بین هنجارهای تیم سازگار ا( 0 0 )پژوهش با نتایج آلینه 

او معتقد است هنجارها و قوانین رفتار اعضای تیم . حسابرسی و انگیزه حسابرسان به افشاگری یافت

اگر تیم حسابرسی سطوح . را هدایت می کند و در نتیجه افراد طبق انتظارات تیم عمل می کنند

شد، اعضای آن تیم انگیزه بیشتری به اخالقی رفتار کردن باالیی از هنجارهای اخالقی داشته با

نتایج این پژوهش تاثیر هنجارهای تیم را بر انگیزه حسابرسان به گزارش اشتباهات کشف . دارند

 .شده تایید می کند

سازگار است که نتیجه  (009 )چادوگان و همکاران نتایج این پژوهش همچنین با نتایج 

رسی هنجارهای اخالقی قوی دارد، اعضای آن تیم الزام بیشتری به گرفتند وقتی یک تیم حساب

در چنین موسساتی انتظار می رود اعضای تیم حسابرسی به دلیل . اخالقی رفتار کردن دارند

همچنین این نتایج سازگار با  .فشارهای محیطی از طرف تیم حسابرسی اخالقی تر رفتار کنند
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بیان می کند عوامل محیطی تاثیر بااهمیتی بر انگیزه فردی  تئوری رفتار برنامه ریزی شده است که

 . دارد

 های پژوهش محدودیت. 9
هایی که در اجرای این پژوهش وجود داشته و در تعبیر وتفسیر نتایج پژوهش و  محددیت

 :قابلیت تعمیم آن بایستی مورد مالحظه قرار گیرد به شرح زیر می باشد

این پژوهش طبق تئوری رفتار برنامه ریزی شده از انگیزه رفتاری به جای رفتار واقعی  ( 

در تئوری بیان می کند که انگیزه رفتاری شاخصی برای رفتار (  88 )آجزن . استفاده کرده است

به دلیل . در صورتی که ممکن است انگیزه رفتاری به رفتار واقعی منجر نگردد. واقعی می باشد

وضوع گزارش اشتباهات کشف شده در این پژوهش مانند پژوهش های پیشین از انگیزه حساسیت م

 .  رفتاری به عنوان شاخصی برای رفتار واقعی استفاده شده است

برای جمع ( پرسشنامه)یکی دیگر از محدودیت های این پژوهش استفاده از یک منبع  ( 

به دلیل اینکه . را نتوان تعمیم داد این محدودیت باعث می شود نتایج. آوری اطالعات بوده است

داده ها با استفاده از پرسشنامه و پرسیدن سوال از حسابرسان جمع آوری شده است، نتایج پژوهش 

در صورتی که انگیزه حسابرسان به . تحت تاثیر درستی و صداقت افراد پاسخ دهنده قرار می گیرد

ز طریق پرسیدن سوال از آن ها قابل گزارش اشتباهات کشف شده طبق پژوهش های قبلی تنها ا

 .  دستیابی است

در این پژوهش تنها نظر حسابرسان مستقل مورد بررسی قرار گرفته است و انگیزه  (3

این محدودیت باعث می شود نتایج را . حسابرسان داخلی و دولتی مورد بررسی قرار نگرفته است

  .نتوان به بخش های دیگر و سطوح دیگر حسابرسی تعمیم داد

 پیشنهادهای حاصل از پژوهش. 8
 :گردد های پژوهش پیشنهادهای زیر به موسسات حسابرسی ارائه می با توجه به نتایج فرضیه

پیشنهاد می شود موسسات حسابرسی قبل از استخدام حسابرسان مطمئن شوند آنها از  ( 

 نظر تیپ شخصیتی و مرکز کنترل برای انجام کار حسابرسی مناسب هستند یا خیر؟

با توجه به تاثیر فرهنگ اخالقی در موسسه حسابرسی بر کیفیت کار حسابرسان، به  ( 

موسسات حسابرسی پیشنهاد می شود نسبت به ایجاد و یا گسترش این فرهنگ در موسسه 

 . حسابرسی اقدام کنند

با توجه به تاثیر هنجارهای تیم حسابرسی، به موسسات حسابرسی پیشنهاد می شود این  (3

 . انین را برای افزایش کیفیت موسسه خود مورد توجه قرار دهندهنجارها و قو
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با توجه به اهمیت عوامل شرکتی و تیمی مانند فرهنگ اخالقی در موسسه حسابرسی و  (4

هنجارهای تیم حسابرسی، به سازمان حسابرسی پیشنهاد می شود نسبت به ایجاد و حمایت این 

 . داشته باشند قوانین تالش کنند و نسبت به اجرای آنها تاکید

 منابع و مآخذ

. حسابرس های حرف قضاوت در اخالقی ارزشهای (.380 ) .مقصودی، امید و یگانه، یحیی حساس

 . 1-73ص  ،  شماره ششم سال فنّاوری، و علوم در اخالق فصلنامه

- Ab Ghani, N., J. Galbreath, & R. Evans. 2011. Predicting Whistle-blowing 
Intention among Supervisors in Malaysia. Journal of Global Management 3 
(1): 1-18. 

- Ahmar Ahmad, S. 2011. Internal Auditors and Internal Whistle-blowing 
Intentions: A Study of Organizational, Individual, Situational and 
Demographic Factors. PhD Dissertation, Edith Cowan University, Western 
Australia. 

- Ajzen, I. 1991. The Theory of Planned Behaviour. Organisational 
Behaviour and Human Decision Processes, 50, 179-211. 

- Akaah, I. P., & E. A. Riordan. 1989. Judgments of marketing 
professionals about ethical issues in marketing research: A replication and 
extension. Journal of Marketing Research, 26, 112-120. 

-Alleyne, P. A. 2010. The influence of individual, team and contextual 
factors on external auditors' whistle-blowing intentions in Barbados : 

towards the development of a conceptual model of external auditors' 
whistle-blowing intentions PhD Dissertation, University of Bradford, 
Barbados. 

-Alleyne, P. A., M. Hudaib, and R. Haniffa. 2012. A Model of Whistle-

blowing Intentions among External Auditors. Accounting & Finance 

Assosiation of Australia and New zealand conference. 

-Ampofo, A., B. Mujtaba, F. Cavico, and L. Tindall. 2004. Organizational 

Ethical Culture: A Significance Determinant of Ethical Behavior. Retrieved 

on July 24 from: http://www.aaahq.org/AM2004/cpe/ 

Ethics/Forum_2001.pdf. 

- Windsor, C., & N. Ashkanasy. 1996. Auditor Independence Decision 

Making: The Role of Organisational Culture Perceptions. Behavioural 

Research in Accounting Horizons 8 (Supplement): 80-97. 



 سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران خالصه مقاالت 

 

 1 

 

- Bell, T.B., M.E. Peecher, and Thomas H. (2011), The 21st Century Public 

Company Audit. New York, NY: KPMG LLP , pp 357-381 

- Blumenthal, J. A., S. Herman, L. C. O'Toole, T. L. Haney, R. B. Williams, 

& J. C. Barefoot. 1985. Development of a brief self-report measure of the 

Type A (coronary prone) behaviour pattern. Journal of Psychosomatic 

Research 29 (3): 265-274. 

- Chen, J. C., & C. Silverthorne. 2008. The impact of locus of control on job 

stress, job performance and job satisfaction in Taiwan. Leadership & 

Organisation Development Journal 29: 572-582. 

- Chin, C. L., and H.-Y. Chiu. 2008. Reducing restatements with increased 

industry expertise. Contemporary Accounting Research 26 (3):729–766. 

- Chiu, R. K. 2003. Ethical judgment and whistle-blowing intention: 

Examining the moderating role of locus of control. Journal of Business 

Ethics 43: 65-74. 

- DeAngelo, L. E. 1981. Auditor size and audit quality. Journal of 

Accounting and Economics 3 (3):183-199. 

- De Jong, A., K. De Ruyter, & J. Lemmink. 2005. Service climate in self-

managing teams: Mapping the linkage of team member perceptions and 

service performance outcomes in a business-to-business setting. Journal of 

Management Studies 42 (8): 1593-1620. 

- Donnelly, D., J. Quirin, & D. O’Bryan. 2003. Auditor Acceptance of 

Dysfunctional Behaviour: An Explanatory Model Using Auditors’ Personal 

Characteristics. Behavioural Research in Accounting 15: 87-110. 

- Douglas, P. C., R. A. Davidson, & B. N. Schwartz. 2001. The Effect of 

Organisational Culture and Ethical Orientation on Accountants: Ethical 

Judgements. Journal of Business Ethics 34 (2): 101-121. 

- Fisher, R. T. 2001. Role stress, the Type A behaviour pattern, and external 

auditor job satisfaction and performance. Behavioural Research in 

Accounting 13: 143-170. 

- Gundry, L. C., & G. A. Liyanarachchi. 2007. Time Budget Pressure 

Auditors' Personality Type and the Incidence of Reduced Audit Quality 

Practices. Pacific Accounting Review 19 (2): 125-152. 



 سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران خالصه مقاالت 

 

 7 

 

- Gul, F. A., D. Wu, and Z. Yang. 2011. Do Individual Auditors Affect 

Audit Quality? Evidence from Archival Data. Available at SSRN: 

http//ssrn.com/abstract=1888424. 

- Hardies, K., D. Breesch, and J. Branson. 2010. Are female auditors still 

women? Analyzing the sex differences affecting audit quality.Working 

paper, available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1409964. 

- Hunt, S. D., & S. Vitell. 1991. The General Theory of Marketing Ethics: 

A Retrospective and Revision. Ethics in Marketing: 775-784. 

-Hurtt et al. (2008), An Experimental Examination Of Professional 

Skepticism ; Hankamer School of Business ; pp1-38. 

- Key, S. 1999. Organisational Ethical Culture: Real or Imagined? Journal 

of Business Ethics 20: 217-225. 

- Menk, K. B. 2011. The Impact of Materiality, Personality Traits, and 

Ethical Position on Whistle-Blowing Intentions PhD Dissertation, James 

Madison University, Harrisonburg. 

- Mohd Nor, M. N. 2011. Auditor Stress: Antecedents and Relationships to 

Audit Quality.PhD Thesis, Edith Cowan University, Australia. 

- Narayanan, J., S., S. Ronson, & M. Pillutla. 2006. Groups as enablers of 

unethical behaviour: The role of cohesion on group members’ actions. 

Ethics in groups: Research on managing groups and teams 8: 127-147. 

- Nelson, M., & H. Tan. 2005. Judgment and decision making research in 

auditing: A task, person and interpersonal interaction perspective. Auditing: 

A Journal of Practice and Theory 24 (Supplement): 41-71. 

- Paino, H., Z. Ismail, and M. Smith. 2010. Dysfunctional Audit Behavior: 

an exploratory study in Malaysia. Asian Review of Accounting 18 (2):162-

173. 

- Paino, H., M. Smith, and Z. Ismail. 2012. Auditor Acceptance of 

Dysfunctional Behavior: An Explanatory Model using Individual Factors. 

Journal of Applied Accounting Research 13 (1):3-3. 

- Ponemon, L. A. 1992. Ethical Reasoning and Selection-Socialization in 

Accounting. Accounting, Organisations and Society 17 (3/4): 239-258. 

http://ssrn.com/abstract=1409964


 سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران خالصه مقاالت 

 

 9 

 

- Qiu Chen et al, (2009), Do Audit Actions Consistent with Increased 

Auditor Scepticism Deter Potential Management Malfeasance?, New 

England Behavioral Accounting Research Seminar,   Mannheim University. 

- Rayburn, J. M., & L. G. Rayburn. 1996. Relationship between 

Machiavellianism and Type A and ethical-orientation. Journal of Business 

Ethics 15: 1209-1219. 

- Risser, H. S. 2010. Internal and External Comments on Course 

Evaluations and Their Relationship to Course Grades. The Montana 

Mathematics Enthusiast 7 (2 & 3): 401-412. 

- Spector, P. E. 1988. Development of the work locus of control scale. 
Journal of Occupational Psychology 61: 335–340. 

- Shafer, E. W., and S. R. Simmons. 2010. Effects of Organizational Ethical 
Culture on the Ethical Decisions of Tax Practitioners in Mainland China. 
Accounting, Auditing and Accountibility Journal 24 (5):647-668. 

- Sweeney, J. T., & R. W. Roberts. 1997. Cognitive Moral 

Development and Auditor Independence. Accounting Organisations 
and Society 22 (3/4): 337-352. 

- Trevino, L. K. 1986. Ethical decision making in organisations: a 

person-situation interactionist model. Academy of Management 
Review 11: 601-617. 

- Tsai, M. T., & I. C. Fang. 2012. Effects of Ethical and Moral judgments 
on Internal Auditors’ Decision Intention.The 17th Asia-Pacific Decision 
Sciences Institute Conference, Chiang Mai, Thailand. 

- Van Raak, J. J. 2011. Empirical Studies on Audit Quality in the Belgian 
Market for Audit Services. Dissertation, university Maastricht, the 
Netherlands. 

- Walters, J. E., and R. Dangol. 2006. Ethical Implications of Independent 
Quality Auditing Asian Journal of Information Technology 5 (1):107-110 

- Watts, R. L., and J. L. Zimmerman. 1986. Positive Accounting 
Theory.Englewood Cliffs, N. J. Prentice Hall. 

 



 سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران خالصه مقاالت 

 

 8 

 

 


