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چکیده
فرهنگ سازمانی یکی از عوامل تأثیرگذار بر رفتار کارکنان در سازمان میباشد .تحقیق حاضر
سعی دارد تا این تأثیرگذاری را در گزارش و افشای خطا کاری سازمانی در حرفه حسابرسی مورد
مطالعه قرار دهد .از این رو ،هدف این پژوهش مطالعه تأثیر اثر فرهنگ سازمانی بر گزارش خطا
کاریها در مؤسسات حسابرسی است .روش پژوهش حاضر توصیفی -همبستگی میباشد .جامعه
آماری پژوهش حاضر حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی میباشد که  302نفر از آنها به
عنوان نمونه نهایی و با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند .ابزار مورد استفاده در پژوهش
پرسشنامه استاندارد میباشد  .به منظور تجزیه تحلیل آماری دادهها و سؤال تحقیق از معادالت
ساختاری استفاده شده است .نتایج این تحقیق نشان میدهد که فرهنگ سازمانی بر " برداشت از
مسئولیتهای فردی" و " بر برداشت از عواقب عمل سؤال برانگیز" تأثیر معنیدار و مثبت دارد؛ اما
فرهنگ سازمانی تأثیری معنیدار بر " برداشت از هزینههای گزارش دهی بر گزارش خطاکاری"
ندارد .همچنین شواهد این تحقیق تأیید مینماید که درک حسابرسان از مسئولیتهای فردی و
برداشت حسابرسان از عواقب عمل سؤال برانگیز نیز از جمله متغیرهای مؤثر بر تمایل حسابرسان
به گزارش خطا کاری است .بر اساس نتایج این تحقیق استقرار فرهنگ سازمانی مناسب در
مؤسسات حسابرسی میتواند مکانیزم مؤثری برای گزارش خطاکاریهای سازمانی در حرفه
حسابرسی باشد.
واژههای کلیدی :فرهنگ سازمانی ،گزارش خطا کاری و حرفه حسابرسی.
 -1گروه حسابداری ،واحد دماوند ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 -2گروه حسابداری ،واحد علوم تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران( ،نویسنده مسئول) nikoomaram@srbiau.ac.ir
 -3گروه حسابداری ،واحد دماوند ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
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 -1مقدمه
افشای خطا کاریها در حرفه حسابرسی ،عمل داوطلبانهای است که بر اساس آن ،یک
0

حسابرس میتواند رفتارهای مغایر با اخالق حرفهای همکاران خود را صرفنظر از استانداردها و
الزامات قانونی موجود ،به هر نهادی (داخلی یا خارجی) گزارش نمایند تا به موجب آن ،این رفتارها
اصالح شود .افشای خطا کاری یکی از مهمترین ابزارهای نظارتی در پیشگیری از تخلفات و
رسواییهای مالی در سازمانها است .طبق قوانین ،در اکثر سازمانها به ویژه مؤسسات حسابرسی
این افشاء باید به عنوان یک بخش مهم از فرهنگ سازمانی آن مؤسسات در نظر گرفته شود (آلین و
همکاران.)3002 3
حرفه حسابرسی به دلیل نوع خدمات و ماهیت حرفهای آن از اعتبار و اعتماد خاصی در جامعه
به معنای عام آن برخوردار است .این حرفه ،مسئولیت دارد تا عملکرد مدیران واحدهای تجاری را
در راستای حفظ منافع سهامداران و سایر ذینفعان بررسی و گزارش نماید .برای این منظور،
حسابرسان همواره باید اصول و ضوابط اخالق حرفهای حسابرسی را رعایت نمایند .از این رو،
انتظارات ذینفعان از حرفه حسابرسی در سطح جهان روبه افزایش بوده و هست .این موضوع در
کشور نیز بعد از تشکیل جامعه حسابداران رسمی و گسترش مؤسسات حسابرسی در بخش
خصوصی تا آنجا با اهمیت بوده است که رعایت نکردن آیین رفتار حرفهای ،امانتداری و اصول
اخالقی از سوی برخی از حسابرسان باعث شده است تا انتظارات سهامداران و سایر ذینفعان از
حرفه حسابرسی برآورده نشده و با افزایش انتقاد روبه رو شود .نمونه آن را میتوان تقلب بانکی
 ،0210ذکر کرد که در پی آن برخی کارشناسان ادعای شکست و قصور حرفه حسابرسی را مطرح
کردند (حساس یگانه.)0210،
همچنین شواهد پژوهشی در حرفه حسابرسی بیانگر آن است که حسابرساان شااغل در بخاش
خصوصی حسابرسی ،شرکای حسابرسی تمایل دارند تا به منظاور مانادن در باازار رقابات و تاأمین
هزینههای خود بیشتر وقت خود را صرف فعالیتهای بازاریابی و کسب سود در ایان حرفاه نمایناد
(شجاع و همکاران .)0211 ،به عقیاده برابار  2و همکااران ( ،)3002کساب ساود و پارداختن باه
فعالیتهای بازاریابی ،میتواند موجب تبانی میان حسابرس و مدیریت واحد مورد رسایدگی شاود و
در نهایت استقالل حسابرس را خدشهدار نماید.
استفاده از مکانیزم و ابزار نظارتی گزارش خطا کاری توسط حسابرسان در حرفه حسابرسی
زمانی با اهمیتتر میشود که بین مدیران صاحبکار و سرپرست و شرکای حسابرسی سازش و تبانی
در راستای انجام تقلب و فساد وجود داشته باشد .افشاء و گزارش خطا کاری به مؤلفههای سازمانی
از جمله فرهنگ سازمانی وابسته است .در سازمانی که فرهنگ سازمانی در راستای تعالی سازمانی
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تدوین شده است ،در آن صورت ،انتظار بر آن است که کارکنان سازمان ،تمایل بیشتری بر افشای
تخلفات سازمانی داشته باشند .مطالعات نشان میدهند که فرهنگ بر تدوین اهداف و استراتژیها،
رفتار فردی و عملکرد کارکنان ،انگیزش و رضایت شغلی ،خالقیت و نوآوری ،نحوه تصمیمگیری و
میزان مشارکت کارکنان در امور ،میزان فداکاری و تعهد ،انضباط ،سختکوشی ،سطح اضطراب
کارکنان و مانند آن تأثیر میگذارد (امیرکبیری و طهرانی.)302 ،0201 ،
بنابراین پرسش تحقیق حاضر آن است که تا چه اندازه فرهنگ سازمانی میتواند در پیشگیری
از خطا کاریهای سازمانی مؤثر باشد .همچنین هدف این پژوهش آن است تا در درجه اول سطح
فرهنگ سازمانی و افشای تخلفات سازمانی را در مؤسسات حسابرسی اندازهگیری نماید .در درجه
دوم نیز ارتباط میان آن دو متغیر را شناسایی کند .دستاوردها علمی این پژوهش را میتوان به
شرح زیر برشمرد:
نتایج این پژوهش میتواند اطالعات سودمندی را در اختیار قانونگذاران و سیاستگذاران در
حوزه حسابرسی درباره سطح فرهنگ سازمانی و افشای تخلفات در حرفه حسابرسی قرار دهد.
همچنین نتایج این مقاله میتواند موجب بسط و گسترش مبانی نظری تحقیقات گذشته در زمینه
فرهنگ سازمانی و افشای تخلف در حرفه حسابرسی شود .در نهایت این پژوهش میتواند
پیشنهادهایی را برای انجام پژوهشهای آتی درباره گزارش و افشای تخلفات و خطا کاریهای
سازمانی به پژوهشگران حسابداری و حسابرسی قرار دهد .در ادامه مقاله ،مبانی نظری،
روششناسی ،یافتهها و نتیجهگیری پژوهش آورده میشود.
 -2مبانی نظری پژوهش
 -1-2گزارش خطا کاری
قانون سالمت اداری حسابرسان ،ب ازرساااان ،کارشناساااان رسااامی ،ممیااازین،
ذیحسابها ،نااااظرین و سایر اشخاصی که مسئول ثبت یا رسیدگی به اسناد ،دفااتر و
فعالیتهای اشاخاص حقیقای و حقوقی هستند را ملزم مینماید تا در صورت مشاهده هر گوناه
فسااد ،مراتب را به مرجع نظارتی یا قضائی ذیصالح اعالم نمایند .در این راستا ،گزارش یا افشای
خطا کاری ،عمل داوطلبانها ی است که بر اساس آن کارکنان حسابرسی رفتارهای خالف اخالق
حرفهای (نظیر عدم رعایت استقالل) که مرتکب آن شدهاند را صرفنظر از استانداردها و الزامات
قانونی موجود ،به هر نهادی (داخلی یا خارجی) که توانایی اصالح چنین خطاکاریهایی را دارند،
گزارش میدهند (آلین و همکاران .)3002 4نهادهای داخلی دریافتکننده گزارش خطاکاری
میتوانند کمیتههای انضباطی در داخل موسسه حسابرسی و یا نهادهای نظارتکننده خارجی مانند
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جامعه حسابداران رسمی باشند .گراهام ،)0100( 1مدل " اختالفنظر اصول سازمانی " 0را به منظور
تبیین رفتار گزارش دهی افراد ارائه نمودند (نمودار  .)0این مدل فرض مینماید که برداشت افراد از
سنگین بودن عواقب عمل سؤال برانگیز ،احساس مسئولیت فردی بیشتر داشتن برای گزارش
خطاکاری و کمتر برآورد کردن هزینههای ناشی از گزارش دهی ،احتمال گزارش رفتار سؤال برانگیز
و غیر اخالقی را افزایش میدهد .شدت و بزرگی پیامدهای ناشی از اعمال سؤال برانگیز را میتوان
در قالب ضررهای مالی ،تکرارپذیری آن و یا میزان آسیبی که به دیگران میرساند ،اندازهگیری
نمود .مسئولیت فردی ،اشاره به یک وضعیت روانی دارد که فرد خود را موظف و مقید به گزارش آن
عمل سؤال برانگیز مینماید .هزینهها ی ناشی از گزارش دهی ،به میزان ریسکی که فرد برای رفتار
تالفیجویانه و مقاب له به مثل از سوی دیگران در مقابل گزارش دهی خطاکاریهای آنها متصور
است ،اطالق میشود.
شولتز و همکاران ( )0112با توسعه مدل گراهام ( ،)0100فارض نمودناد کاه ارزیاابی افاراد از
عواقب خطاکاریها ،هزینههایی قابل تحمل ناشی از گزارش ایان خطاکااریهاا و همچناین میازان
احساس مسئولیت فردی برای گزارش دهی ،نیات افراد برای گزارش این خطاکاریها را تحت تاأثیر
قرار میدهد.

نمودار  - 1مدل اختالفنظر اصول سازمانی
(گراهام 0100 ،و شولتز و همکاران )0112

پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /64تابستان 1311

مجیددریایي،هاشمنیکومرامومحمدحامدخانمحمدي

 99

برداشت از مسئولیت فردی در قبال گزارش دهی ،مربوط به تفسیری است که فرد از مسئولیت
و وظیفه خود در قبال گزارش خطاکاری ،دارد .این تفسیر به درک فرد از میزان مسئولیت اجتماعی
1
خود و برداشت از وظیفه کاری خود بر میگردد .برداشت از هزینههای مربوط به گزارش دهی
مربوط به برداشتی است که از آسیب های مرتبط با گزارش گری وجود دارد .برداشت از عواقب عمل
سؤال برانگیز 0به ارزیابی فرد از میزان اهمیت و جدیت خطاکاری بر میگردد .این ارزیابی به
مشخصات شرایطی که خطاکاری در آن شرایط اتفاق میافتد نظیر بزرگی آسیب بالقوه ناشی از
خطاکاری و یا میزان تکرار خطاکاری مرتبط است (شولتز و همکاران .)0112
 -2-2فرهنگ سازمانی
فرهنگ سازمانی شیوه انجام گرفتن امور را در سازمان برای کارکنان مشخص میکند و ادراکی
یکسان از سازمان است که وجود آنها در همه اعضای سازمان مشاهده میشود؛ به عبارت دیگر،
فرهنگ سازمانی به عنوان مجموعهای از باورها و ارزشهای مشترک است که بر رفتار و اندیشه
اعضای سازمان اثر میگذارد (رابینز  .)0214در یک سازمان ،فرهنگ نقشهای متفاوتی ایفا و
وظایف گوناگونی بر عهده دارد .میتوان گفت فرهنگ در یک سازمان مانند شخصیت در یک انسان
است؛ به عبارت دیگر ،فرهنگ سازمانی پدیدهای است که در سازمان است و همه اعضاء اتفاقنظر
دارند که یک دست ناپیدا افراد را در جهت نوعی رفتار نامرئی هدایت میکند .شناخت و درک
چیزی که فرهنگ سازمان را میسازد ،شیوه ایجاد و دوام آن به ما کمک میکند تا بهتر بتوانیم
رفتار افراد در سازمان را توجیه کنیم (طوسی .)2 ،0203 ،فرهنگ سازمانی بر تمام جنبههای
سازمان تأثیر میگذارد .مطالعات و تحقیقات نشان میدهد که فرهنگ بر تدوین اهداف و
استراتژیها ،رفتار فردی و عملکرد کارکنان ،انگیزش و رضایت شغلی ،خالقیت و نوآوری ،نحوه
تصمیمگیری و میزان مشارکت کارکنان در امور ،میزان فداکاری و تعهد ،انضباط ،سختکوشی،
سطح اضطراب و مانند آن تأثیر میگذارد (امیرکبیری و طهرانی.)302 ،0201 ،
 -3-2پیشینه تحقیق
ناواوی و پوته سالین ( )3001دریافتند که مهمترین عوامل مؤثر در گزارش خطا کاریهای
سازمانی فرهنگ کاری حاکم بر سازمان است .آنها نشان دادند در سازمانهایی که حمایت کافی از
کارکنان در مقابل گزارش خطا کاریها انجام نمیشود ،کارکنان افشای خطاکاریهای همکاران
خود را به ضرر خود میدانند .آنها همچنین معتقدند که سازمانها برای تقویت گزارش تخلفات
سازمانی باید عالوه بهبود مکانیزم های سازمانی ،اعتماد به نفس کارکنان باید بهبود یابد و همچنین
1
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فرهنگ جمعگرایی در کارکنان ارتقاء یابد .کنی و همکاران )3001( 00هنجارهای سازمانی و
حرفهای را از عوامل مهم و تأثیرگذار در درک کارکنان از گزارش خطا کاری میدانند .به عقیده
آنها برای تقویت گزارش خطا کاری باید وظیفهشناسی کارکنان ،اعتماد سازمانی کارکنان و حرفه
گرایی کارکنان را تقویت نمود .همچنین قوانین سازمانی و حرفهای در حمایت از گزارش کنندگان
خطا کاریها تدوین نمود.
پارک و لویس )3000( 00در بررسی اثرات منفی گزارش خطا کاری بر سالمت گزارش
کنندگان نشان دادند که اکثر افرادی که خطاکاریهای همکاران خود را گزارش مینمایند
تجربههای هیجانی نظیر اضطراب ،ترس و احساس انزوا دارند .آنها دلیل این موضوع را عدم
حمایت کافی از افشاء کنندگان خطاکاری و تقلب میدانند .همچنین آنها دریافتند نگرانی
افشاءکنندگان زمانی بیشتر میشود که افشاءکنندگان بعد از افشاء خطاکاریها بخواهد در سازمان
به فعالیت خود ادامه دهد .آندون و همکاران ) 3000( 03ارتباط میان انگیزههای مالی و گزارش
خطاکاری را مورد مطالعه قرار دادند .آنها دریافتند که انگیزههای مالی ،گزارشهای خطاکاری به
مقامات خارج سازمان را در میان حسابداران افزایش میدهد .همچنین آنها نشان دادند که هر چه
درک حسابداران از جدی بودن تقلبهای مالی بیشتر باشد ،در آن صورت انگیزههای مالی محرک
بهتری برای گزارش خطا کاری محسوب میشود .وزیر و یورت کرو )3000( 02تأثیر فرهنگ
سازمانی را بر گزارش خطاکاری را در دو کشور ترکیه و اتیوپی مورد مطالعه قرار دادند .نتایج
تحقیق آن ها بیانگر آن بود که فرهنگ سازمانی تأثیر با اهمیتی بر گزارش خطاکاری دارد .همچنین
آنها دریافتند که فرهنگ ،ارزشها و عقاید ناشی آر تفاوتهای ملیتی بر شیوه انتخاب گزارش
تخلفات تأثیرگذار هستند.
فرهنگ سازمانی باعث میگردد تا ویژگی های ساختاری و رسمی در مجموعه سازمان پدید آید
این ویژگیها شامل قوانین ،مقررات ،یکنواختی و کارایی و امثالهم میباشد در سازمانهای که
ویژگیهای سازمانی مذکور به درستی عمل می کنند در آن سازمان تمایل به انجام امور بر اساس
نظم و ترتیب برقرار است و رویههای سازمانی به صورتی کارآمد و یکنواخت عمل میکنند و نقض
نمیشوند .همه این موارد باعث میشود تا خطا کاری در سازمان کاهش یابد و یا اینکه کارکنان
سازمان خطاکاری سازمانی را گزارش نمایند .همچنین کارکنان سازمان احساس خواهند که متعلق
به سازمان هستند و تخلفات مشاهده شده در سازمان را نمی توانند تحمل کنند و آن را افشاء
میکنند تا سازمان آنها ضرر نبیند و در واقع فرهنگ سازمانی باعث میشود تا حس وظیفهشناسی
در کارکنان بهبود یابد این موضوع می تواند بر گزارش موارد تخلف تأثیر بگذارد (فاروقی و همکاران،
 .)3001پونی و انلسینیا ) 3001( 04رابطه میان ویژگی فرهنگ سازمانی فاصله قدرت و تمایل به
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گزارش خطا کاری را مورد مطالعه قرار دادند .آنها در این مطالعه نشان دادند که هر چه فاصله
قدرت میان مدیران و کارکنان سازمان بیشتر باشد ،احتمال گزارش خطاکاریهای سازمانی کاهش
مییابد .آنها این موضوع را عاملی برای گسترش فساد میشناسند .به عقیده آنها فاصله قدرت
میتواند سکوت سازمانی را میان کارکنان تقویت مینماید .از این رو ،احتمال خطا کاریهای
سازمانی و رفتارهای غیر اخالقی افزایش مییابد.
یوس )3000( 01ارتباط میان فرهنگ سازمانی و گزارش خطاکاری در آفریقای جنوبی را مورد
مطالعه قرار داد .به عقیده او افشاء خطاکاری های سازمانی یک عملی است که به رفتار شهروندی
سازمانی ارتباط مستقیم دارد .او نتیجهگیری می کند گزارش کنندگان خطا کاری باید در سازمان
خود از حمایت کافی برخوردار باشند .برای این منظور سازمانها باید قوانین اخالقی را تصویب
نمایند و بدین طریق طبق این قوانین کارکنان مورد حمایت قرار گیرند .او همچنین میافزاید که
ساختار سازمانی در سازمانها باید کانال های ارتباطی را طوری طراحی نمایند که کسی قادر نباشد
جلوی گزارش خطا کاری ها را بگیرد .به عقیده او مقررات سازمان باید سیستم گزارش گری
اطمینان بخشی را به منظور افشاء خطا کاری فراهم آورد .الونا )3000( 00ارتباط میان فرهنگ
سازمانی و گزارش خطا کاری را در میان ادارات دولتی در آمریکا مورد مطالعه قرار داد .یافتههای او
نشان می دهد که گزارش خطا کاری ارتباط مثبتی با عوامل انگیزشی سازمان دارد .همچنین او
نشان داد که گزارش خطا کاری ارتباط منفی با برخی از مؤلفههای فرهنگ سازمانی شامل احترام و
آزادی عمل ،همکاری و انعطافپذیری در حوزه کاری و برخورد مناسب و اعتماد به سرپرستان دارد.
به بیان دیگر ،هرگاه این مؤلفهها بهبود یابند در آن صورت ،کارکنان خطا کاریهای سرپرستان خود
را کمتر گزارش خواهند کرد .او تأکید مینماید تا انگیزههای ذاتی کارکنان به منظور گزارش خطا
کاریهای و تخلفات باید ارتقاء یابد و همچنین فرهنگ سازمانی در ادارات دولتی از طریق تدوین و
حمایت سیاستهای تشویقکننده رفتارهای اخالقی و مسئولیت پذیری بهبود یابد .ارکمن و
همکاران ( )3004رفتار گزارش خطاکاریهای سازمانی در حرفه حسابداری را شامل عوامل مختلف
از جمله ویژگی هایی نظیر جو فرهنگی و اخالقی حاکم بر سازمان ،جنسیت ،سابقه کار و سن
میدانند .آنها نتیجهگیری می کنند که مهمتر ین عامل در گزارش خطا کاریهای سازمانی ،بهبود
جو اخالقی و فرهنگی سازمان است.
وانگ )3000( 01ارتباط میان فرهنگ کنفسیوس و گزارش خطاکاری در حسابداران چینی مورد
مطالعه قرار داد او دریافت که به عقیده حسابداران هر چه حس عمومی درباره رعایت اخالق بیشتر
باشد در آن صورت تمایل به گزارش خطا کاری بیشتر خواهد بود البته این در صورتی است که
سازمان نیز از این موضوع حمایت کند همچنین آن ها دریافتند که ارتباطات میان فردی ،ترس از
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هزینه های مترتب بر خطا کاری در ترس از پوشش رسانهها ممکن است عاملی بازدارنده برای
گزارش خطا کاری باشد
الچمن )3000( 00ارتباط میان فرهنگ سازمانی و گزارش خطا کاری را مورد بررسی قارار داد او
نشان داد که محیط اخالقی سازمانی که بر پاسخگویی و ایمنی و رفااه مشاتریان خاود تأکیاد دارد
گزارش خطا کاری در آن سازمان باال است او پیشنهاد میکناد باه منظاور بهباود فرهناگ اخالقای
سازمان در راستای بهبود گزارش خطا کاری آئیننامه های به منظور تارویج رفتاار حرفاهای تنظایم
گردد همچنین کمیتهای مسئولیت اجرایی این آئیننامه را برای ارتقاء ارزشهای سازمانی باه وجاود
آورد به عقیده او ارتقاء فرهنگ سازمانی میتواند کارکنان را به گزارش بیشتر خطا کاریهاا ترغیاب
نماید همچنین کارکنان نگرانی در رابطه با هزینههای مترتب با گزارش خطا کاری نخواهند داشت
پارک 01و همکاران ( )3000جهتگیری فرهنگی و ارتباط آن با گزارش خطا کاری را در سه
کشور کره جنوبی ،ترکیه و انگلستان مورد مطالعه قرار دادند نتایج تحقیق آنها نشان داد که
فرهنگ تأث یر با اهمیتی بر گزارش خطاکاری در این کشورها دارد به عقیده آنها شرکتهای چند
ملیتی که در کشورهای مختلف فعالیت دارند باید رویه های سازمانی خود را در هر کشور به تناسب
نگرشها و ارزشهای ملی و فرهنگی مردم آن کشور طراحی کنند این موضوع باعث خواهد شد تا
گزارش خطا کاری در میان کارکنان سازمان بهبود یابد آن ها نشان دادند که گزارش خطا کاری در
ترکیه در مقایسه با دو کشور انگلستان و کره جنوبی ضعیفتر است آنها برای رفع این ضعف
پیشنهاد میکنند تا ساختارهای سازمانی و مقررات و رویه های سازمانی در ترکیه آن گونه طراحی
شود تا کارکنان ترکیه ای مشارکت بیشتری در گزارش خطا کاری داشته باشند به عقیده آنها
آموزش موضوعات اخالقی و فرهنگی نیز میتواند در این مورد سودمند باشد بری )3004( 30معتقد
است فرهنگ سازمانی نفوذ خیلی زیادی بر عمر سازمانی دارد و همچنین فرهنگ سازمانی بر
نگرش و رفتارهای کارکنان سازمان تأثیرگذار است .او در مقاله خود تأکید دارد که در سازمان
وجود کنترلهای داخلی نظارتی باعث می شود تا گزارش موارد خطاکاری در سازمان تسهیل شود
به نظر او توسعه فرهنگ سازمانی کارکنان را قادر خواهد ساخت تا موارد خطاکاریهای سازمانی را
کشف و گزارش نمایند .این موضوع باعث شد تا محیط اخالقی کار توسعه یابد.
ژانگ 30و همکاران ( )3002موضوع فرهنگ و گزارش خطا کاری را در میان مدیران اجرایی
شرکتها ی آمریکایی و کرواسی با استفاده از ابعاد فرهنگی هافستد مورد مطالعه قرار دادند نتایج
تحقیق آنها نشان داد که مدیران امریکایی در مقایسه با مدیران کرواسی تمایل بیشتری به گزارش
خطا کاری فردی و سازمانی دارند دلیل این موضوع را تفاوت در بعد فرهنگی فردگرایی میدانند
زیرا در نمونه آماری مدیران کرواسی فردگرایی کمتر از مدیران آمریکایی است همچنین آنها نشان
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دادند که از دیدگاه مدیران امریکایی گزارش خطا کاری شکل کم اهمیتی از تقلب میباشد در حالی
که در مدیران کرواسی این موضوع اهمیت بیشتری دارد آنها دلیل این موضوع را تفاوت در مؤلفه
فرهنگی فاصله قدرت و مرد گرایی کمتر در فرهنگ مردم کرواسی میدانند همچنین در تحقیق
آن ها نشان داده شد که مدیران آمریکایی در مقابل مدیران کرواسی نگرانی کمتری از هزینههای
مترتب بر گزارش خطا کاری دارند آن ها این موضوع را نتیجه تفاوت در بعدهای فرهنگی فاصله
قدرت و مرد گرایی میدانند زیرا در کرواسی فاصله قدرت بیشتر از آمریکا است
ساریخانی و همکاران ( )0210قصد گزارشگری تقلب را با استفاده از متغیرهای تئوری رفتار
برنامهریزی شده را مورد بررسی قرار دادند .نتایج تحقیق آنها نشان داد که کنترل رفتاری ادراک
شده تأثیر مثبتی بر قصد گزارشگری تقلب دارد .همچنین آنها دریافتند که نگرش نسبت به
گزارشگری تقلب بر قصد گزارشگری تقلب تأثیرگذار است .گلدوست و همکاران ( )0211در
تحقیقی تأثیر ادراک اخال قی و شهود بر قضاوت اخالقی حسابداران نسبت به هشدار دهی تخلفات
مالی نشان دادند که شهود ضمن تأثیر مثبت قابل توجه بر قضاوت اخالقی شاغالن حرفه
حسابداری ،نقش مثبت و قابل توجهی نیز در رابطه میان ادراک و قضاوت اخالقی آنان نسبت به
گزارش و هشدار دهی تقلب دارد.
بنی مهد و گل محمدی ( )0210در پژوهشی نشان دادند جو اخالقی  01بر هشدار دهی تقلب
و دو مؤلفه از سه مؤلفه آن تأثیرگذار است .دو مؤلفه که تحت تأثیر جو اخالقی قرار دارند شامل
برداشت حسابرسان آر مسئولیت فردی در قبال گزارش تقلب و برداشت حسابرسان از عواقب
گزارش خطا کاری میباشد و مؤلفهای که تحت تأثیر جو اخالقی قرار نمیگیرد ،برداشت حسابرسان
از هزینههای مربوط به گزارش خطا کاری میباشد .نمازی و ابراهیمی ( )0211تأثیر شدت اخالقی
را بر قصد گزارش داخلی تقلب توسط حسابداران را مورد بررسی قرار دادند .نتایج این تحقیق نشان
داد هر چ ه سطح شدت اخالقی در میان حسابداران بیشتر باشد ،در آن صورت تمایل حسابداران به
گزارش تقلب بیشتر خواهد بود .بیگی و همکاران ( )0211دریافتند هر چقدر ارزشهای انگیزشی
تأمینکننده منافع شخصی  ،02برای حسابرسان در اولویت باشد ،در آن صورت آنها گرایش
کمتری به هشدار دهی خواهند داشت و شدت این تأثیر به واسطه برداشتی که از عواقب خطاکاری
سازمانی و مسئولیت فردی خود در زمینه افشای این خطاکاریها دارند ،افزایش مییابد؛ اما وقتی
که ارزشهای انگیزشی تأمینکننده منافع عموم ،برای حسابرسان در اولویت باشد ،نتایج برعکس
است .در تحقیق دیگر بیگی و همکاران ( )0211نشان دادند هر چه ویژگی فرصتطلبی در میان
حسابرسان افزایش یابد ،در آن صورت گزارش خطا کاری در آنها کاهش مییابد .بنی مهد و نجاتی
( ) 0211رابطه میان فرهنگ سازمانی و تعهد کاری حسابرسان را مورد مطالعه قرار دادند .نتایج
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پژوهش آنها نشان داد هر چه عدم اطمینان میان حسابرسان افزایش یابد ،تعهد کاری آنها نیز
کاهش مییابد .همچنین شواهد تحقیق آنها نشان داد حسابرسان مرد در مقایسه با زنان و
حسابرسان بخش خصوصی نسبت به حسابرسان بخش دولتی ،تعهد کاری بیشتری دارند .دارابی و
رامروز ( )0201در پژوهش خود نشان دادند ارزشهای انگیزشی و فرهنگی عاملی مهم در پذیرش
استانداردهای حسابداری بینالمللی میباشد .به عقیده آنها خرده فرهنگهای مختلف میتواند در
قضاوت و تصمیمگیری در انتخاب رویههای حسابداری تأثیرگذار باشد .جبارزاده و همکاران
( )0214دریافتند که ع دم تقارن اطالعاتی در بازار سرمایه متأثر از تفاوتهای فرهنگی موجود در
بازار است .به عقیده آن ها فاصله قدرت ،فردگرایی و اجتناب از عدم اطمینان رابطهای مستقیم با
عدم تقارن اطالعاتی دارد.
 -3روششناسی تحقیق
پژوهش حاضر ،توصیفی از نوع همبستگی و قلمرو زمانی آن  0211میباشد .حسابرساان شااغل
در مؤسسات حسابرسی ،جمعیت هادف ایان پاژوهش را تشاکیل مایدهناد .در پاژوهش حاضار از
پرسشنامه به عنوان ابزار کار استفاده گردید .تعداد  310پرسشنامه بین حسابرسان جامعه آماری به
صورت تصادفی توزیع گردید که  332پرسشنامه برگشت شد که از این تعداد 302 ،پرسشنامه قابل
استفاده بوده و دادههای آنها مورد تحلیل قرار گرفت .متغیر وابسته در این پژوهش عبارت اسات از
گزارش خطا کاری .گزارش یا افشای خطاا کااری عباارت اسات از داوطلباناهای کاه بار اسااس آن
کارکنان حسابرسی رفتارهای خالف اخالق حرفهای همکاران خود را به اشخاص یا نهادهای مربوطه
گزارش میدهند (آلین و همکاران .)3002 33برای اندازه گیری متغیر وابسته (گزارش خطا کااری) و
متغیرهای میانجی یعنی برداشت از مسئولیت فردی در قبال گزارش دهی ،برداشات از هزیناههاای
مربوط بر گزارش دهی و برداشات از عواقاب عمال ساؤال برانگیاز از پرسشانامه اساتاندارد تیلاور و
کورتیس ( )3000استفاده شده است .این پرسشنامه سه موقعیت فرضی در زمینه حسابرسای را باه
تصویر می کشد و در هر سناریو پرسششونده را در وضعیتی قرار مایدهاد کاه نسابت باه گازارش
خطاکاری تصمیم گیری نماید .پاسخها بر اساس طیف لیکرت هفت گزینهای میباشاد کاه امتیااز 0
برای کمترین انگیزه گزارش دهی و امتیاز  1برای بااالترین انگیازه گازارش دهای مایباشاد .بارای
اندازه گیری متغیر مستقل فرهنگ سازمانی از پرسشنامه کاامرون و کاوئین ( )3000اساتفاده شاده
است .این پرسشنامه شامل  34سؤال در طیف لیکرت پنج گزینهای از کامالً مخالف تا کاامالً موافاق
از یک تا پنج هر سؤال را اندازهگیری مینماید .این پرسشنامه شامل شش مؤلفاه فرهناگ ساازمانی
میباشد .هر مؤلفه دارای چهار سؤال است .ویژگیهای غالاب ساازمان ،رهباری ساازمانی ،مادیریت
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کارکنان ،همبستگی و انسجام سازمانی ،تأکیدات راهباری ساازمان و معیارهاای موفقیات از جملاه
مؤلفههای این پرسشنامه میباشد .برای اندازه گیری متغیرهای کنترل باه صاورت زیار عمال شاده
است:
جنسیت :یک متغیر اسمی با مقدار یک و صفر است .اگر حسابرس زن باشد مقدار آن یاک و در غیار
این صورت مقدار آن صفر است.
رتبه شغلی :یک متغیر رتبهای است که با مقادیر یک تا  4نشان داده میشود .عدد یاک بارای رتباه
شغلی حسابرس ،عدد  3برای رتبه شغلی حسابرس ارشد ،عدد  2برای رتبه شغلی سرپرسات و عادد
 4برای رتبه شغلی مدیر.
رتبه موسسه حسابرسی :یک متغیر رتبهای با مقدار یک تا سه است .اگر حسابرس شاغل در موسساه
حسابرسی با رتبه الف باشد مقدار آن یک ،رتبه ب با مقدار دو و رتبه ج مقدار سه میباشد.
سطح تحصیالت :یک متغیر رتبهای است که با مقادیر یک تا چهار نشان داده شده است .مقدار یاک
برای سطح تحصیالت کاردانی ،مقدار دو برای سطح تحصیالت کارشناسی ،مقادار ساه بارای ساطح
تحصیالت کارشناسی ارشد و مقدار چهار برای سطح تحصیالت دکتری.
برای تحلیل دادهها از روششناسی مدل یابی معادالت ساختاری استفاده شده است .برای تعیین
حجم نمونه از فرمول کوکران با فرض جامعه آماری نامعلوم استفاده شده است:
رابطه  0فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه

در این فرمول:

 = nتعداد نمونه
 =Zمقدار نرمال استاندارد یعنی 0/10
P=q=0/5
d=0/1

تعداد نمونه آماری تحقیق طبق فرمول باال 10 ،میباشد که در ایان تحقیاق  302پرسشانامه ماورد
تجزیه وتحلیل قرار گرفته است .با توجه به متغیرها و مبانی نظری تحقیق میتوان مدل تحقیق را باه
شرح نمودار  3نوشت:

پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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برداشت از عواقب
عمل سئوال بر
انگیز

برداشت از
گزارش خطا

هزینههای گزارش

کاری

دهی

فرهنگ
سازمانی

برداشت از
مسئولیتهای فردی

نمودار  - 2مدل تحقیق

بر اساس مدل و مبانی نظری تحقیق ،فرضیههای تحقیق را میتوان به شرح زیر نوشت:
 )0فرهنگ سازمانی بر برداشت از مسئولیت های فردی در قبال گزارش خطا کاری تأثیر
معنیداری دارد.
 )3فرهنگ سازمانی بر برداشت از هزینههای گزارش دهی خطا کاری تأثیر معنیداری دارد.
 )2فرهنگ سازمانی بر برداشت از عواقب عمل سؤال برانگیز گزارش خطا کاری تأثیر
معنیداری دارد.
 )4برداشت از مسئولیتهای فردی بر گزارش خطا کاری تأثیر معنیداری دارد.
 )1برداشت از هزینههای گزارش دهی بر گزارش خطا کاری تأثیر معنیداری دارد.
 )0برداشت از عواقب عمل سؤال برانگیز بر گزارش خطاکاری تأثیر معنیداری دارد.
همان گونه که قبالً گفته شد ،برای اندازهگیری گزارش خطاکاری ،برداشت از مسئولیت
فردی در قبال گزارش دهی ،برداشت از هزینههای مربوط بر گزارشدهی و برداشت از
عواقب عمل سؤال برانگیز گزارش خطا کاری از پرسشنامه تیلور و کورتیس ()3000
استفاده شده است .این پرسشنامه در پژوهش های قبلی از جمله پژوهش بنی مهد و گل
محمدی ( )0210و بیگی و همکاران ( )0211نیز مورد استفاده قرار گرفته است.
همچنین اندازهگیری متغیر مستقل فرهنگ سازمانی با استفاده از پرسشنامه کامرون و
کوئین ( )3000انجام شده است.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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 -4یافتههای تحقیق
 -1-4آمار توصیفی
نمونه آماری تحقیق شامل  302نفر از حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی بخش
خصوصی میباشند؛ که از این تعداد  01درصد مرد و بقیه نیز زن بودند .همچنین  00درصد از
پاسخدهندگان در موسسههای حسابرسی با رتبه الف 31 ،درصد رتبه ب و  2درصد نیز در
مؤسسات حسابرسی با رتبه ج شاغل بودهاند .در حدود  44درصد از پاسخدهندگان ،دارای مدرک
تحصیلی کارشناسی 10 ،درصد کارشناسی ارشد و بقیه نیز دارای مدرک دکتری میباشند.
همچنین رتبه شغلی پاسخدهندگان شامل  30درصد حسابرس 20 ،درصد حسابرس ارشد31 ،
درصد سرپرست حسابرسی و بقیه نیز در سطح مدیر و شریک حسابرسی قرار داشتهاند.
 -2-4آزمون فرضیههای تحقیق
قبل از آزمون فرضیهها ،تحلیل عاملی تأییدی برای سؤاالت پرسشنامه انجام میشود .نتایج این
تحلیل ،برای کلیه متغیرهای پژوهش در جدول  0آورده شده است .همانطور که در نمودارهای
مذکور مشاهده میشود ،بعد از آزمون مجدد تحلیل عاملی ،بار عاملی مربوط به سؤاالت باقیمانده
همه متغیرها بیشتر از  0/4بوده که از نظر آماری نیز معنیدار میباشند ،چون مقدار آماره  Tآنها
بیشتر از  0/10میباشد .مقدار میانگین واریانس استخراج شده (AVE( 32نیز برای متغیرهای مذکور
محاسبه گردید که مقدار آن برای هر متغیر بیشتر از  0/4بوده و بیانگر روایی هم گرا این متغیرها
میباشد.
جدول  -1تحلیل عاملی نهایی سؤاالت پرسشنامه
متغیر

بار عاملی

آماره T

سناریو اول

0/11

0/14

0/01

گزارش خطاکاری

سناریو دوم
سناریو سوم

0/11
0/04

03/30
1/21

0/21
0/11

برداشت از عواقب عمل
سؤال برانگیز

سؤال اول

0/10

1/10

0/40

سؤال دوم

0/03

0/31

0/03

سؤال اول

0/01

1/00

0/11

سؤال دوم

0/11

00/01

0/44

سؤال سوم

0/03

00/00

0/22

برداشت از هزینههای
گزارش دهی

گویه

خطای

پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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متغیر
برداشت از مسئولیتهای
فردی

فرهنگ سازمانی

خطای

گویه

بار عاملی

آماره T

سؤال اول

0/10

0/00

0/00

سؤال دوم

0/12

00/11

0/41

سؤال سوم

0/00

0/41

0/02

ویژگی غالب سازمان

0/14

1/10

0/10

رهبری سازمانی

0/13

00/03

0/40

مدیریت کارکنان

0/13

00/00

0/40

همبستگی سازمانی

0/01

1/00

0/12

راهبری سازمانی

0/01

1/42

0/10

معیارهای موفقیت

0/12

00/04

0/40

استاندارد

AVE

0/400

0/400

منبع :یافتههای پژوهشگر

همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیههای تحقیق به شرح نمودار  2و جدول  3میباشد .بر اساس
اطالعات مندرج در جدول مذکور ،متغیر فرهنگ سازمانی بر دو مؤلفه از سه مؤلفه گزارش خطا
کاری یعنی " برداشت از مسئولیتهای فردی" و " بر برداشت از عواقب عمل سؤال برانگیز" تأثیر
معنیدار و مثبت دارد؛ اما بر " برداشت از هزینههای گزارش دهی بر گزارش خطاکاری" تأثیر
معنی داری ندارد .همچنین از سه فرضیه مربوط به متغیرهای میانجی که به ترتیب عبارتند از
"برداشت حسابرسان از مسئولیتهای فردی در برابر گزارش خطاکاری " " ،برداشت حسابرسان از
هزینههای گزارش دهی بر گزارش خطاکاری" و " برداشت از عواقب عمل سؤال برانگیز بر گزارش
خطاکاری" تنها یک فرضیه یعنی " برداشت حسابرسان از هزینههای گزارش دهی بر گزارش
خطاکاری" رد میشود و دو فرضیه دیگر تأیید میشود.
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برداشت از
عواقب عمل
سئوال بر انگیز
B=0/7
T=4/38 1

B=0/2
2
T=2/3
4

برداشت از
گزارش خطا
کاری

هزینههای

=B0/13
T=-1/59

B=0/7
9
T=4/5
8

گزارش دهی

B=-0/02
T=-0/24

برداشت از

B=0/1
T=2/0 8

مسئولیتهای

فرهنگ سازمانی

2

فردی

نمودار  -3آزمون فرضیههای فرهنگ سازمانی و گزارش خطا کاری

جدول  -2نتایج آزمون فرضیهها
فرضـــــیه

ضریب

آماره T

نتیجه آزمون

0

تأثیر فرهنگ سازمانی بر برداشت از مسئولیتهای فردی

0/00

3/03

نمیتوان رد کرد

3

تأثیر فرهنگ سازمانی بر برداشت از هزینههای گزارش دهی

-0/03

-0/34

رد میشود

2

تأثیر فرهنگ سازمانی بر برداشت از عواقب عمل سؤال برانگیز

0/33

3/24

نمیتوان رد کرد

4

تأثیر برداشت از مسئولیتهای فردی بر گزارش خطاکاری

0/11

4/10

نمیتوان رد کرد

1

تأثیر برداشت از هزینههای گزارش دهی بر گزارش خطاکاری

-0/02

-0/11

رد میشود

0

تأثیر برداشت از عواقب عمل سؤال برانگیز بر گزارش خطاکاری

0/10

4/20

نمیتوان رد کرد

مسیر

منبع :یافتههای پژوهشگر

 -5بحث و نتیجهگیری
در سالهای اخیر عدم رعایت آئین رفتار حرفهای ،امانتداری و اصول اخالقی موجب
رسواییهای مالی در کشور شده است .این رسوایی ها باعث از بین رفتن اعتبار و شهرت حسابرسان
و حرفه حسابرسی می شود .گزارش خطاکاری در حوزه حسابرسی به عنوان رفتار اخالقی ،عام
محور ،داوطلبانه و عملی فراسوی آئین رفتار حرفهای ،نقش مؤثری در پیشگیری از رسواییهای
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مالی ایفا میکند .از این رو ،این مقاله ،تأثیر فرهنگ سازمانی بر گزارش خطاکاری در حرفه
حسابرسی را مورد مطالعه و بررسی قرار میدهد .نتایج این مقاله نشان میدهد که فرهنگ سازمانی
بر " برداشت از مسئولیتهای فردی" و " بر برداشت از عواقب عمل سؤال برانگیز" تأثیر معنیدار و
مثبت دارد؛ اما فرهنگ سازمانی تأثیری معنیدار بر " برداشت از هزینههای گزارش دهی بر گزارش
خطاکاری" ندارد .فقدان تأثیری گذاری فرهنگ سازمانی بر برداشت از هزینههای مترتب بر
گزارشدهی خطاکاری می توان این گونه تفسیر نمود که در حرفه حسابرسی ،فرهنگ سازمانی
نمی تواند مکانیزم مؤثری را برای کاهش هزینه های مترتب بر گزارش خطا کاری فراهم آورد .از این
رو ،حسابرسان تمایلی به گزارش خطا کاری نشان نمیدهند .همچنین شواهد این تحقیق بیانگر آن
است که درک حسابرسان از مسئولیتهای فردی و برداشت حسابرسان از عواقب عمل سؤال برانگیز
نیز از جمله متغیرهای مؤثر بر تمایل حسابرسان به گزارش خطا کاری است .به بیان دیگر هر چه
حسابرسان خود را در مقابل گزارش خطا کاری مسئول بدانند و همچنین درباره پیامدهای گزارش
خطا کاری بیشتر فکر کنند ،در آن صورت تمایل بیشتری به گزارش خطا کاری خواهند داشت.
شواهد این تحقیق تأیید می نماید که عوامل فردی و سازمانی از جمله عوامل تأثیرگذار بر رفتار
حسابرسان در قضاوت و تصمیمگیری آنها درباره گزارش خطا کاری است .این یافتهای است که در
متون قضاوت و تصمیم گیری به آن تأکید شده است .نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق ناواوی و
پوته سالین ،)3001( 34فاروقی و همکاران ( )3001و ارکمن و همکاران ( )3004مطابقت دارد.
آنها نشان دادند فرهنگ سازمانی از جمله مهمترین عوامل تأثیرگذار بر گزارش خطا کاریهای
سازمانی است .نتایج تحقیق آنها نشان میدهد که هر گاه کارکنان دریابند که سازمان حمایت
کافی از آنها در مقابل گزارش خطا کاریها انجام نمیدهند ،کارکنان افشای خطاکاریهای
همکاران خود را برای خود هزینه بر دانسته و گزارش خطا کاری کاهش مییابد.
همانند پیشینه تحقیق ،این پژوهش نشان میدهد ویژگیهای سازمانی و همچنین متغیرهای
فردی نظیر مسئولیتهای فردی و برداشت حسابرسان از عواقب عمل سؤال برانگیز ،به عنوان عوامل
سازمانی و فردی میتواند بر قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان در گزارش تخلفات و خطا کاریها
تأثیر مثبت و مستقیم داشته باشد .از این رو ،میتوان گفت که ویژگیهای سازمانی نظیر فرهنگ
سازمانی در کنار عوامل فردی میتوانند گزارش خطا کاری در حرفه حسابرسی را در راستای ارتقای
اخالق حرفهای تحت تأثیر خود قرار دهند؛ به عبارت دیگر شواهد این تحقیق تأیید مینمایند که
در حرفه حسابرسی ،بهبود اخالق حرفهای ارتباط نزدیکی با ارتقای ویژگیهای سازمانی و فردی
دارد .نتایج این تحقیق بر این نکته تأکید دارد که برای کاهش خطا کاریهای حرفهای حسابرسان
در مؤسسات حسابرسی ،باید فرهنگ سازمانی را در مؤسسات حسابرسی تقویت نمود .این امر باعث
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میشود تا استقالل حسابرس بهبود و به دنبال آن تبانی میان حسابرس و صاحبکار کاهش و در
نهایت کیفیت حسابرسی نیز بهبود یابد؛ بنابراین می توان اظهار داشت که استقرار فرهنگ سازمانی
مناسب در مؤسسات حسابرسی مانند تهیه و تنظیم دستورالعملهای اجرایی مربوط به قوانین و
مقررات درباره گزارش خطاکاریهای حسابرسان میتواند مکانیزم مؤثری برای بهبود اعتبار و
شهرت حسابرسان و حرفه حسابرسی تلقی شود .از این رو ،بر اساس یافتههای این پژوهش به
قانون گذاران حرفه حسابرسی ،هم چون جامعه حسابداران رسمی پیشنهاد میشود ،مکانیزمهایی را
برای پشتیبانی از اقدامات گزارش خطا کاری حسابرس ان فراهم آورند و از آن حمایت کنند .به
عنوان نمونه جامعه حسابداران رسمی میتواند در راستای اجرای قانون سالمت اداری ،دستورالعملی
را برای تدوین مقررات مربوط به گزارش تخلفات و خطا کاری در حرفه حسابرسی تدوین و آن را
جزئی از فرهنگ سازمانی حاکم بر مؤسسات حسابرسی قرار دهد .همچنین در ارزیابی کیفیت
مؤسسات حسابرسی ،اجرا و پیروی از مقررات مربوطه از سوی موسسه حسابرسی را مدنظر قرار
دهند .همچنین پیشنهاد می شود تا در قانون سالمت اداری تا موادی را درباره موضوع تخلفات
حسابرسان و نحوه گزارش آن گنجانده شود.
نتایج این پژوهش آگاهی های سودمندی را در خصوص عوامل اثرگذار بر گزارش خطاکاری
حسابرسان در اختیار سیاستگذاران حرفه حسابرسی قرار میدهد .این نتایج میتواند در برنامهریزی
برای تدوین اصول اخالق حرفهای و سیاست گذاری در جذب حسابرسان به ویژه حسابداران رسمی
مورد استفاده قرار بگی رد .معرفی پیشینه تحقیقات مرتبط با گزارش خطا کاری از دیگر دستاوردهای
این پژوهش می باشد که با مطالعه بیشتر در این حوزه و شناسایی متغیرهای تأثیرگذار دیگر بر
گزارش خطا کاری می توان ابعاد بیشتری از این پدیده را نمایان میسازد .از این رو میتوان گفت که
این پژوهش ،زمینهای را برای پژوهش های آتی برای دانشجویان و پژوهشگران فراهم میآورد تا
بدین وسیله گامی بلند در راستای فرهنگ سازی گزارش خطا کاری در حوزه حسابرسی برداشته و
منجر به اعتالی روزافزون این حرفه شود.
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پیوست  :1پرسشنامه فرهنگ سازمانی
لطفاً میزان موافقت خود را با هر یک از جمالت زیر با عالمت مشخص کنید

کامالً
موافقم

 .0این سازمان (موسسه) محیطی غیررسمی دارد .همانند یک خانواده بزر
است و کارکنان بسیاری از مسائل خود را باهم در میان میگذارند
 .3این سازمان (موسسه) محیط پویا و کارآفرین دارد .کارکنان تمایل دارند که
برای سربلندی سازمان ریسک پذیر باشند
 .2این سازمان (موسسه) یک سازمان نتیجه گرا است .دغدغه مهم سازمان انجام
کار است .کارکنان برای موفقیت با هم در رقابت هستند.
 .4این سازمان (موسسه) محیطی ساختمند و کنترل شده دارد .عموماً رویههای
رسمی بر رفتار کارکنان حاکمیت دارد.
 .1رهبری سازمان (موسسه) در این سازمان عموماً حالت مشورتی ،حمایتی و
تسهیل کنندگی دارد.
 .0رهبری سازمان (موسسه) در این سازمان عموماً حالت کارآفرینی ،ابداع گرانه
و ریسک پذیری دارد.
 .1رهبری سازمان (موسسه) در این سازمان عموماً جدّی و جسورانه و نتیجه گرا
است.
 .0رهبری سازمان (موسسه) در این سازمان عموماً حالت هماهنگ کننده و
سازمان دهنده دارد و تسهیل کننده روند امور میباشد.
 .1کار تیمی ،همنوایی و مشارکت از ویژگیهای سبک مدیریت در این سازمان
(موسسه) است.
 .00اجازه دادن به ریسک فردی ،ابداع ،آزادی و منحصر به فرد بودن از
ویژگیهای سبک مدیریت در این سازمان (موسسه) است.
 .00ایجاد حس رقابتجویی ،توقّعات باال و موفقیت از ویژگیهای سبک مدیریت
در این سازمان (موسسه) است.
 .03امنیت شغلی ،یکدستی ،قابلیت پیشبینی و ثبات در روابط ،از ویژگیهای
سبک مدیریت در این سازمان (موسسه) است.
 .02عاملی که عناصر این سازمان را بهم پیوند میدهد ،وفاداری و اعتماد متقابل
است .وجدان کاری در این سازمان (موسسه) از اهمیت بسیار باالیی برخوردار
است.
 .04عاملی که عناصر این سازمان (موسسه) را بهم پیوند میدهد ،تعهد به نوآوری
و توسعه است .همواره تأکید میشود که سازمان (موسسه) در باالترین سطح
پیشرفت قرار داشته باشد.
 .01عاملی که عناصر این سازمان (موسسه) را بهم پیوند میدهد ،موفقیت و
دستیابی به اهداف است.
 .00عاملی که عناصر این سازمان (موسسه) را بهم پیوند میدهد ،قواعد و خط
مشیهاست .حفظ کارکرد روان در سازمان از دغدغههای عمده میباشد.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /64تابستان 1311

موافقم

نظری
ندارم

مخالفم

کامالً
مخالفم

62

تأثیرفرهنگسازمانيبرگزارشخطاکاريسازمانيدرحرفهحسابرسي

لطفاً میزان موافقت خود را با هر یک از جمالت زیر با عالمت مشخص کنید

کامالً
موافقم

موافقم

نظری
ندارم

مخالفم

کامالً
مخالفم

 .01سازمان (موسسه) بر توسعة انسانی تأکید میورزد .اعتماد باال ،شفافیت و
مشارکت همواره وجود دارد.
 .00سازمان (موسسه) بر کسب منابع و خلق چالشهای جدید تأکید میکند .ابتکار
و جستجوی فرصتهای جدید در این سازمان ارزشمند است.
 .01سازمان (موسسه) بر اقدامات و دستآوردهای رقابتجویانه تأکید دارد.
دستیابی به اهداف تعیین شده و موفقیت در بازار اهمیت فوق العاده دارد.
 .30سازمان (موسسه) بر ثبات و پایداری تأکید میورزد .کارایی ،کنترل و کارکرد
روان سیستم در این سازمان اهمیت فوق العاده دارد.
 .30توسعه منابع انسانی ،کار تیمی ،وجدان کاری و توجه به خواستههای جامعه از
معیارهای موفقیت در این سازمان (موسسه) است.
 .33معیار موفقیت در این سازمان (موسسه) داشتن جدیدترین و منحصر به
فردترین محصول تعریف میشود .این سازمان مبتکر است و در خلق ایدههای
جدید پیشگام است.
 .32معیار موفقیت در این سازمان (موسسه) تسلط بر بازار و پیشی گرفتن از رقبا
تعریف میشود .رهبری بازار رقابت از اصول اساسی این سازمان است.
 .34معیار موفقیت در این سازمان (موسسه) براساس کارائی تعریف میشود.
خدمات قابل اعتماد ،برنامهریزی روان و هزینه پائین اهمیت فوق العاده دارد.

پیوست  :2پرسشنامه گزارش خطا کاری
لطفاً متنهای زیر را مطالعه و سپس به سؤاالت آن پاسخ دهید
الف .فرض کنید شما حسابرس یک شرکت خصوصی پیمانکاری ساخت و ساز هستید .یکـی از رسـیدگیهـای شـما
مشاهده عینی دارایی های ثابت این شرکت است و شما برای مشاهده یکی از جرثقیلهای شرکت اقدام میکنیـد کـه
مسئول مربوطه به شما می گوید جرثقیل فعالً در حومه شهر است و تا هفته دیگر برنمی گـردد .شـما موضـو را بـه
سرپرست خود منتقل می کنید و او هم به شما می گوید در کاربرگ خود بنویس که آنرا مشاهده کردهای چون در ایـن
چند سال همیشه این جرثقیل وجود داشته و شرایط خوبی هم دارد.
 .0احتمال اینکه شما این حرکت سؤال برانگیز سرپرست را به سطوح باالتر مدیریت گزارش نمایید چقدر است؟
غیرمحتمل  1 0 1 4 2 3 0محتمل
 .3به نظر شما میزان پیامد و عواقب و خسارت زیانبار این عمل سؤال برانگیز سرپرست چه میزان است؟
خیلی کم  1 0 1 4 2 3 0خیلی زیاد
 .2در صورت گزارش این عمل به سطوح باالتر مدیریت؛ مشکالت ،خطر و ناراحتی و هزینههایی که به شما تحمیل میشود چقدر
است؟
خیلی کم  1 0 1 4 2 3 0خیلی زیاد
 .4به نظر شما یک کارمند تا چه اندازه مسئولیت دارد تا اعمال سؤال برانگیزی همانند موضوع فوق را به سطوح باالتر مدیریت
گزارش نماید؟
خیلی کم  1 0 1 4 2 3 0خیلی زیاد
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 .1به نظر شما مزایای گزارش چنین عمل سؤال برانگیزی به سطوح باالتر مدیریت چه میزان است؟
خیلی کم  1 0 1 4 2 3 0خیلی زیاد
ب .فرض کنید شما حسابرس یک شرکت بزرگ بازرگانی هستید .سرپرست مستقیم کار به شما میگوید که این شرکت
به من پیشنهاد یک موقعیت کاری با دوبرابر حقوق فعلی را داده است .وی از شما میخواهد که این موضو را تا پایان
این کار با کسی در میان نگذارید .در حین کار هم شما متوجه میشوید که از شما در رسیدگی به حسابها رسـیدگی
کمتر از حد معمول را میخواهد.
 .0احتمال اینکه شما این حرکت سؤال برانگیز سرپرست را به سطوح باالتر مدیریت گزارش نمایید چقدر است؟
غیرمحتمل  1 0 1 4 2 3 0محتمل
 .3به نظر شما میزان پیامد و عواقب و خسارت زیانبار این عمل سؤال برانگیز سرپرست چه میزان است؟
خیلی کم  1 0 1 4 2 3 0خیلی زیاد
 .2در صورت گزارش این عمل به سطوح باالتر مدیریت؛ مشکالت ،خطر و ناراحتی و هزینههایی که به شما تحمیل میشود چقدر
است؟
خیلی کم  1 0 1 4 2 3 0خیلی زیاد
 .4به نظر شما یک کارمند تا چه اندازه مسئولیت دارد تا اعمال سؤال برانگیزی همانند موضوع فوق را به سطوح باالتر مدیریت
گزارش نماید؟
خیلی کم  1 0 1 4 2 3 0خیلی زیاد
 .1به نظر شما مزایای گزارش چنین عمل سؤال برانگیزی به سطوح باالتر مدیریت چه میزان است؟
خیلی کم  1 0 1 4 2 3 0خیلی زیاد
ج .فرض کنید شما حسابرس یک شرکت وارد کننده خودروهای خارجی هستید .این شرکت نیازمند گزارش حسابرسی
برای دریافت مبلغ با اهمیتی وام از یک بانک میباشد که بانک مذکور نیز از مشتریان موسسه حسابرسی شماست .شما
سرپرست کار خود را با یک خودروی جدید می بینید .او به شما می گوید که این خودرو را به قیمـت خیلـی مناسـبی
خریدهام .شما متوجه میشود که این خودرو جزء موجودی های شرکت مذکور است .سرپرست شما در حین کار نیـز از
شما می خواهد که از رویههای با اهمیتی که سال پیش مورد استفاده قرار گرفته است چشم پوشی کنید و بصورت کلی
به رسیدگی حسابها بپردازید.
 .0احتمال اینکه شما این حرکت سؤال برانگیز سرپرست را به سطوح باالتر مدیریت گزارش نمایید چقدر است؟
غیرمحتمل  1 0 1 4 2 3 0محتمل
 .3به نظر شما میزان پیامد و عواقب و خسارت زیانبار این عمل سؤال برانگیز سرپرست چه میزان است؟
خیلی کم  1 0 1 4 2 3 0خیلی زیاد
 .2در صورت گزارش این عمل به سطوح باالتر مدیریت؛ مشکالت ،خطر و ناراحتی و هزینههایی که به شما تحمیل میشود چقدر
است؟
خیلی کم  1 0 1 4 2 3 0خیلی زیاد
 .4به نظر شما یک کارمند تا چه اندازه مسئولیت دارد تا اعمال سؤال برانگیزی همانند موضوع فوق را به سطوح باالتر مدیریت
گزارش نماید؟
خیلی کم  1 0 1 4 2 3 0خیلی زیاد
 .1به نظر شما مزایای گزارش چنین عمل سؤال برانگیزی به سطوح باالتر مدیریت چه میزان است؟
خیلی کم  1 0 1 4 2 3 0خیلی زیاد
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