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  سرآغاز
اخیر در گوشه و کنار دنیا هاي  مالی که در سال  هاي    فساد و رسوایی  

ایـن  . گیر حـسابرسان نیـز بـوده اسـت         ازجمله ایران رخ داده، دامن    
اي در حرفـه     موضوع باعث شده اسـت کـه رعایـت اخـالق حرفـه            

سـسات  ؤحسابرسی مورد تردید قرار گرفته، شـهرت و مـشروعیت م    
 وظیفه طبق قانون، حسابرسان  .  باشد حسابرسی نیز در معرض خطر    

 از. نماینـد  گزارش را تقلب و شویی پول نظیر فساد مصادیق تا دارند
یـا   خـود  شخـصی  نفـع  بـراي  رود مـی  انتظـار  حسابرسان مـستقل  

، برخـورداران  منـافع  بـراي  همـواره  بلکـه  نکننـد،  صاحبکار تـالش  
 تـشکیل  از بعـد  مهـم  ایـن . نماینـد  رعایت را درستکاري و صداقت

 نظـام  در فـساد  و تقلـب  بـروز  همچنین و رسمی حسابداران امعهج
   .است گرفته خود به خاصی اهمیت کشور مالی

 اقتـصاد   1سـازي  اقتصاددانان علیرغم مزایایی کـه بـراي خـصوصی        
سازي را از بین رفتن اخالق و        شناسند، یکی از معایب خصوصی     می

ـ . دانند رواج فساد می  هـا   ازار، بنگـاه به عقیده آنها در فضاي رقابتی ب
براي عقب نماندن در رقابت در صـدد حـداکثر کـردن منـافع خـود           

فساد مالی با توجه به اعتماد اجتماعی در حرفه اخالقی و  بیبینی  پیش
  حسابرسی

 
  2مهد ، دکتر بهمن بنی∗1طاهره خسروآبادي

 گروه حسابداري، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران. 1

 یت و حسابداري، دانشگاه آزاد اسالمی واحدکرجگروه حسابداري، دانشکده مدیر. 2

  )24/10/93 ، تاریخ پذیرش26/7/94 تاریخ دریافت (

  چکیده
 و ارتقـاء  اجتمـاعی، موجـب    اعتمـاد  در بهبود. است اقتصادي و اجتماعی   روابط در انضباط گیري شکل  اعتماد اجتماعی شاخص مهمی در     :زمینه
نامطلوبی مانند   اثرات اجتماعی اعتماد مقابل، فقدان  در. شد خواهد افراد شغلی و اجتماعی عملکرد نون،قا به اجتماعی، نگرش، احترام   روابط بهبود
رو، هدف از انجام این تحقیق، شناسائی میزان فساد مالی در میان حـسابرسان و            ازاین .داشت خواهد همراه به را مالی شفافیت و عدم  فساد رشوه،

  .ی استتعیین رابطه آن با اعتماد اجتماع
  

جامعه آماري شامل حسابرسان شاغل در بخش دولتی و خصوصی حرفه حسابرسی        .  روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی است        :روش
ابـزار  . انـد  صـورت تـصادفی انتخـاب شـده        باشد که بـه     نفر از حسابرسان شاغل در بخش دولتی و خصوصی می          320نمونه پژوهش شامل    . است

براي تجزیه و تحلیـل  . باشد اي و پرسشنامه براي سنجش فساد مالی و اعتماد اجتماعی می   یق از طریق مطالعات کتابخانه    هاي تحق  گردآوري داده 
  .متغیره استفاده شد ها نیز، از رگرسیون چند آماري داده

  

ن شـاغل در بخـش خـصوصی حرفـه     ها نشان داد رابطه مستقیمی میان اعتماد اجتماعی پایین و فساد مـالی در میـان حـسابرسا         یافته :ها یافته
  . حسابرسی وجود دارد

  

  .هاي اجتماعی ازجمله اعتماد اجتماعی است نماید که توسعه اخالق، در حرفه حسابرسی مستلزم  بهبود ارزش یید میأ نتایج ت:گیري نتیجه
  

  اخالق، فساد مالی،  اعتماد اجتماعی، حسابرسی: کلید واژگان
 

 

 _________________________________________________________________________________________________________________ _  
  tahere.khosro @ yahoo. com: نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 
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اسـت حـدود اخالقـی را رعایـت          هستند و براي این منظور ممکن     
سـازي بـازار حـسابرسی در دوران         که خـصوصی   ازآنجایی). 1(نکنند

 در  2برد، احتمال عدم رعایت مصادیق اخالق       می ابتدایی خود به سر   
 در شـده  انجـام  تحقیقـات . برسان، وجـود دارد   این بازار توسط حسا   

 شـاغل  افرادهاي   ویژگی است داده نشان اجتماعی روانشناسی حوزه
، سـن ،  مـذهبی  اعتقـادات ،  تحصیالت،  جنسیت مانند حرفه یک در
 آن سـاختاري هـاي     ویژگی...  و انصاف،  تعهد،  اعتماد، صداقت ،  نژاد
ان عنصر اصـلی    عنو به 3اجتماعی اعتماد). 2(دهند  می شکل را حرفه

 و به معنی اعتماد افراد جامعه بـه یـک دیگـر در              4سرمایه اجتماعی 
اعتمـاد اجتمـاعی بـه معنـی راسـتگویی و           . زندگی اجتماعی اسـت   

صداقت، تمایالت همکاري جویانه و اطمینان به دیگران، احترام به          
مهم روابط انسانی اسـت     هاي    است که یکی از جنبه     حقوق دیگران 

اعتمـاد  . رکت و همکاري میان اعضاي جامعه است      ساز مشا  و زمینه 
 در مختلــف جامعــههــاي   گــروهاجتمــاعی، همکــاري و مــشارکت

 افــزایش اقتــصادي، اجتمــاعی، سیاســی و فرهنگــی راهــاي  حــوزه
 در انضباط گیري شکل اعتماد اجتماعی شاخص مهمی در    . دهد می

 موجب اجتماعی، اعتماد در بهبود. است اقتصادي و اجتماعی    روابط
 عملکـرد ،  قـانون  بـه  احترام،  نگرش،  اجتماعی روابط بهبود و ارتقاء

 اجتماعی اعتماد فقدان،  مقابل در. شد خواهد افراد شغلی و اجتماعی
 کالهبـرداري، رشـوه،    چاپلوسی، گویی، دروغ مانند نامطلوبی اثرات
 بـسط  بنابراین. داشت خواهد همراه به را مالی شفافیت و عدم  فساد
 را مزبـور  منفـی هـاي     ارزش توانـد   مـی  اعتمـاد  فرهنگ گسترش و

 در دارنـد  اعتقـاد  نویـسندگان  نیـز  مقالـه  ایـن  در ).3(دهـد  کاهش
ــوامعی ــه ج ــاد ک ــاعی اعتم ــایین اجتم ــد پ ــوازین، باش ــالق م  اخ
 زمینـه  در کـافی  پـژوهش  فقدان. شد خواهد رعایت کمتر،اي حرفه
 اهمیـت  همچنـین  و اجتمـاعی  اعتمـاد  دربـاره  حـسابرسان  نگرش
 5رفتارهـاي غیراخالقـی    بـر  حسابرسان اجتماعی اعتماد که اي ویژه
 سـایر  و 6گـذاران  سرمایه به بخشی اطمینان وظیفه راستاي در آنان

 حـسابرسی طـی    حرفـه  سـازي   خـصوصی  از بعد جامعه برخورداران
 مقالـه  این نویسندگان در را انگیزه این است، متصور اخیر هاي  سال
 7مـالی  فساد با آن رابطه و ماعیاجت اعتماد موضوع تا آورد وجود به
 . دهند قرار مطالعه مورد را

اي از قراردادهـا      تجـاري را مجموعـه     هايواحددر متون حسابداري    
 کارکنان، فروشندگان، مـشتریان، دولـت،       میان سهامداران، مدیران،  

هـا،   هـر یـک از گـروه      . شناسند  می و سایر گروه ها   اعتبار دهندگان   
 اگر مدیران واحـدهاي تجـاري       .ري دارند قراردادي جدا با واحد تجا    

کنـد، را     رارداد خـود دریافـت مـی      منابعی را که از اشخاص طرف قـ       
کار گرفتـه    کار گیرند که ارزشی بیش از ارزش منابع به         اي به   گونه به

دست آورد، در آن صورت منافع اشخاص طرف قرارداد خـود       شده به 
شود کـه آنهـا      را ممکن است، تأمین نموده و این موضوع باعث می         

به مدیران واحدهاي تجاري اعتماد نموده و قرارداد خود را با واحـد             
در این میان اعتماد اجتماعی یکی از ارکان ). 4(تجاري فسخ ننمایند 

انجام مبادله مـستلزم اعتمـاد افـراد        . اصلی مبادالت اقتصادي است   
اعتمـاد افـراد در انجـام معـامالت     . طرف قرارداد به یک دیگر است  

 شود و کارکرد سـازمان نیـز بهبـود          می ب کاهش هزینه مبادله   موج
تواند در فرایند اعتماد بخـشی    میدر این میان حسابرس ). 5(یابد می

طرف قـرار داد، کمـک نمایـد و اعتمـاد آن هـا را بـه        هاي    به گروه 
 بـه   ی اطالعـات و اعتمـاد بخـش       يساز شفاف. مدیران افزایش دهد  

 اعتمـاد  يسابرسان در ارتقـا  حـ  ی اجتمـاع  یتمـسئول از جمله   عموم  
 یـر  فـساد نظ   یق دارنـد تـا مـصاد      یفهحسابرسان وظ .  است یاجتماع
از دیـدگاه تئـوري،     . ینـد را گـزارش نما   مـدیران    و تقلب    ییشو پول

منظور جلوگیري از ریسک دعاوي حقوقی و قضایی         به 10حسابرسان
کننـد    می علیه خود و همچنین به منظور ارتقاي شهرت خود، سعی         

از این رو به نظـر  . ها و هنجارهاي اجتماعی را رعایت کنند     تا ارزش 
هــاي  اي مــستقیم میــان رعایــت ارزش نویــسندگان مقالــه رابطــه

. اجتماعی از سوي حسابرس و رعایت مـوازین اخالقـی وجـود دارد            
ها و هنجارهاي اجتمـاعی توسـط حـسابرس، بهبـود            رعایت ارزش 

  .دنبال خواهد داشت اي را به اخالق و رفتارحرفه
در این مقاله نیز نویسندگان مقاله اعتقاد دارند در جوامعی که اعتماد 

اي در میـان حـسابرسان       اجتماعی پایین باشد، موازین اخالق حرفه     
  .کمتر رعایت خواهد شد
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فرهنگـی  هـاي   ارزش براي شناسـایی    نظران الگویی  یکی از صاحب  
 او ارتباط   ).6( ارائه نمود  اجتماعیهاي    ارزش با استفاده از     حسابداري

فرهنگــی و اجتمــاعی را هــاي   و ارزش11بــین سیــستم حــسابداري
  :دهد  میصورت نمودار زیر نشان به

  
  

  اي از قراردادها عنوان مجموعه  واحد تجاري به.1نگاره

  

 اثرات خارجی 
عوامل محیطی سرمایه 

 گذاري

 اثرات محیطی
 جغرافیایی
  اقتصادي
 جمعیتی
  وراثتی

 تاریخی، تکنولوژیکی
 و منطقه اي

 ارزش هاي اجتماعی

 سیستم هاي حسابداري ارزش هاي حسابداري

  پیامدهاي قانونی
 سیستم قانونی
 مالکیت شرکت ها
 بازار سرمایه

 انجمن هاي حرفه اي
 سیستم آموزش

 مذهب

  
  نی بر حرفه حسابداريهاي اجتماعی، محیطی و قانو  تأثیر متقابل ارزش.2نگارة 
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هـاي   عنوان یکی از اجزاي ارزش  اعتقاد داشت که حسابداري به    وي
بنابراین حـسابداري خـرده فرهنگـی اسـت کـه در             .استاجتماعی  

هـاي    زش ار  به بیـان دیگـر،     . دارد قراردرون فرهنگ ملی بزرگتري     
نظـر  بـه   . اجتماعی هستند هاي    اي از ارزش   حسابداري زیر مجموعه  

هـاي   ، آن دسته از ارزش یا رفتارهاي حسابداران که از ارزش محقق
حـسابداري را تحـت   هـاي   ارزش، توسـعه    شوند  می مشتقاجتماعی  

عنــوان نمونــه، اگــر در نظــام آمــوزش  بــه. تــأثیر قــرار خواهــد داد
ـ       کارانـه   محافظـه هـاي     گیري رویـه  کـار  هحسابداري یـک کـشور، ب

تمایـل حـسابداران     کید قرار گیرد، در آن صورت     أحسابداري مورد ت  
 محافظـه کارانـه افـزایش     هـاي     شاغل در حرفه به استفاده از رویـه       

ــا  اجتمــاعی رابطــههــاي  رو، ارزش از ایــن. یابــد مــی اي مــستقیم ب
نویـسندگان  . حـسابداري دارد و بـر آن تأثیرگـذار اسـت          هاي    ارزش

قاله حاضر بر اساس الگوي این محقق، اعتقاد دارنـد کـه اعتمـاد              م
توانـد بـر      مـی  اجتمـاعی هـاي     اجتماعی بـه عنـوان یکـی از ارزش        

  .حسابداري اثرگذار باشدهاي  ارزش
از طرفی دیگر، فساد مالی نیز به عنوان متغیر وابسته، بـه هـر نـوع                

اري منـدرج در قراردادهـاي تجـ      هـاي     دریافتی که مغایر با دریافت    
 عبـارت دیگـر، فـساد مـالی یعنـی      گـردد و بـه    مـی باشـد، اطـالق  

ـ           سوء مین منـافع   أاستفاده از قدرت و اختیارهاي دولتی بـه منظـور ت
هـا اثـر    عوامل بسیاري بر روي فساد مـالی در شـرکت     ). 7(شخصی

توان به رهبري، اعتماد اجتماعی، اخـالق         می گذارند که از آن جمله    
تمرکـز  . ی و موارد دیگر اشاره نمود     پذیري اجتماع  تجاري، مسئولیت 

پژوهش حاضر بر روي عامـل اعتمـاد اجتمـاعی بـه عنـوان متغیـر        
مستقل و رابطه آنها با متغیر وابسته فساد مـالی، میـان حـسابرسان              

  .  است13 و دولتی12شاغل در بخش خصوصی
محققی تفاوت قضاوت محافظه کارانه حسابرسان نژاد فیجیـایی را          

تبار مقیم کشور فیجی در تفسیر استانداردهاي       با حسابرسان هندي    
او نـشان داد کـه      . المللی گزارشگري مالی مورد مطالعه قرار داد       بین

میزان محافظه کاري حسابرسان هندي تبـار بیـشتر از حـسابرسان            
 کید داشت که نژادأنتیجه پژوهش او بر این نکته ت      . فیجی تبار است  

فرهنگـی حـسابداري     هـاي   تواند عامـل تأثیرگـذاري بـر ارزش        می
العمـل   پژوهشگرانی در عربستان، عوامل مـؤثر بـر عکـس        ). 8(باشد

ــاي     ــورد تقاض ــسابداري م ــدمات ح ــه خ ــخ ب ــسابرسان در پاس ح
صاحبکاران را بررسی نمودند و به این نتیجـه رسـیدند کـه اخـالق               

). 9(آیـد   مـی اي عامل انگیزشی مؤثري در این راستا به شـمار        حرفه
گیري اخالقی مـدیران صـنعت       رسی جهت پژوهشگران هندي به بر   

نتایج تحقیق آنهـا نـشان داد کـه بـا افـزایش سـن               . بیمه پرداختند 
 مدیران صنعت بیمه، توجه آنهـا بـه منـافع شخـصی خـود کـاهش       

یابد و همچنین مدیرانی که تحصیالت کارشناسی ارشـد دارنـد،            می
 از. در مقایسه با همتایان با مدرك کارشناسی خود، نـسبی گراترنـد           

دیگر نتایج تحقیق آنها این بود که مدیران صنعت بیمه بـا سـطوح              
درآمدي پایین در مقایسه با مدیران پردرآمد، نسبی گراتـر بودنـد و             
نیز مدیران زن در مقایسه با مـدیران مـرد، پایبنـدي بیـشتري بـه                

بینـی   در مالزي محققـین، بـه پـیش    ). 10(معیارهاي اخالقی داشتند  
حسابداري که مایل به اشـتغال در حرفـه         نیات اخالقی دانشجویان    

حسابرسی بودند، پرداخته و به این نتیجه رسیدند که عقاید اخالقی           
گرایـی   دانشجویان مورد مطالعه به طور مستقیم، تحت تأثیر آرمـان         

طـور غیرمـستقیم نیـات اخالقـی آنـان را         گرایی نیز به   بوده و آرمان  
 مطالعه اثـر سـن،    بهگروهی دیگر نیز   ).11(دهد  می تحت تأثیر قرار  

جنسیت و معدل دانـشجویان حـسابداري بـر رفتـار اخالقـی آنـان               
پرداختند و به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه هنگـامی کـه دانـشجویان              

شوند؛ اگرچه معتقد به      می حسابداري با یک دو راهی اخالقی مواجه      
رفتارهـاي اخالقـی را رعایـت     رفتار اخالقی هستند ولی در حقیقت       

اخالقـی  هـاي     رفتـار دهد کـه      می دیگر نشان هاي    تهیاف. نمی کنند 
سن و معدل درسی آنان      تأثیر جنسیت،  دانشجویان حسابداري، تحت  

در پژوهشی دیگر، پژوهشگران به این نتیجـه رسـیدند          . )12(نیست
گیــري  کــه حــسابرسان کــم ســابقه، تمایــل بیــشتري بــه جهــت 

ن بـود  همچنین از نتایج جالب دیگر پـژوهش ایـ  . گرایی دارند  نسبی
که حسابرسان مرد نسبت به حـسابرسان زن در قـضاوت اخالقـی،             
پایبندي کمتري به موازین اخالقی دارند و حسابرسان آموزش دیده          
نسبت به حسابرسان دیگر در قضاوت اخالقی پایبندي بیشتري بـه           

اسـتناد پاسـخ دانـشجویان تـرم آخـر         به   ).13(موازین اخالقی دارند  
فرضی اخالقـی در زمینـه      هاي    قعیتحسابداري به یک سري از مو     

گیـري اخالقـی و      بـه رابطـه بـین جهـت        پژوهـشگران    حسابداري،
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نتـایج نـشان داد کـه،    .  آنـان پـی بردنـد      مناسب تصمیمات اخالقی 
، گـرایش   دارنـد آل گرایـی     دانشجویانی کـه درجـه بـاالیی از ایـده         

بـا   دانـشجویان     مناسب و در مقابـل     ات اخالقی مبیشتري به تصمی  
 14گرایی، گرایش کمتري به تـصمیمات اخالقـی         نسبی يباالدرجه  
  . )14(دارند مناسب

اي را  همچنین پژوهشگران در پژوهشی دیگر تأثیر آیین رفتار حرفه        
یافته هـا حـاکی از آن   . بر کیفیت قضاوت حسابرسی بررسی نمودند 

اي بر انگیزش و عملکـرد حـسابرسان      بود که تأثیر آیین رفتار حرفه     
ثر ؤهمچنین جنسیت نیز بـر قـضاوت حـسابرسی مـ          . دار است  معنی

). 15(اخالقی تري نسبت به مـردان دارنـد   هاي    بوده و زنان قضاوت   
هاي اخالقی فردي حسابرسان بر اسـتفاده        در پژوهشی تأثیر ویژگی   

از راهنماي تصمیم در کشف تقلـب مـدیریت توسـط پژوهـشگران             
تـرین   مهمنتیجه تحقیق این بود که      . مورد بررسی قرار گرفته است    

ویژگی اخالقی فردي مؤثر در استفاده از راهنمـاي تـصمیم توسـط          
عـدم عـضویت در جامعـه     : حسابرسان به ترتیب اولویت عبارتنـد از      

 ســال، مــدرك 20حــسابداران رســمی، ســابقه حرفــه اي بــیش از 
ــته    ــد در رش ــت ارش ــازمانی سرپرس ــی، رده س ــصیلی کارشناس تح

کارگیري  هداد که موانع ب   نتایج این تحقیق نشان     . تحصیلی مدیریت 
راهنماي تصمیم از نظـر حـسابرسان در رده سـازمانی سرپرسـت و              

 هـاي اخالقـی فـردي فـوق        سرپرست ارشـد، عـدم وجـود ویژگـی        
   ).16(باشد می

فساد مالی  با توجه به موارد مطرح شده پژوهش حاضر بر آن شد تا             
بـا توجـه بـه اعتمـاد     را به عنوان یکـی از نمودهـاي بـی اخالقـی             

  . بینی کند  پیشتماعیاج
  

  روش
جامعه آماري . ش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است   رو

سسات ؤپژوهش حاضر، حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و م    
. دباش  می حسابرسی بخش خصوصی عضو جامعه حسابداران رسمی      

باشد که به روش تـصادفی       می  حسابرس 320نمونه پژوهش شامل    
جمعیت شناختی گروه نمونه در جدول      هاي    ژگی وی .انتخاب شده اند  

تحقیــق از طریــق هــاي  ابــزار گــردآوري داده . ارائــه شــده اســت1
  یـک ازدر این تحقیـق،  . باشد  میاي و پرسشنامه  مطالعات کتابخانه 

و ) تمایل به دریافـت رشـوه     (براي سنجش فساد مالی     پرسش نامه   
جتماعی استفاده  اي دیگر نیز، براي سنجش اعتماد ا       نیز از پرسشنامه  

مقدار ضریب آلفاي کرونبـاخ بـراي پرسـشنامه         ). 21و20(شده است 

  شناختی نمونه هاي جمعیت ویژگی. 1جدول 
  

  میانگین فساد مالی  میانگین اعتماد اجتماعی  مشاهدات تعداد  شرح  یرهامتغ

  جنسیت  561/2  45/92  117  زن
  612/2  09/91  203  مرد

  59/2  13/91  101  حسابرس
  7/2  98/89  72  حسابرس ارشد

  67/2  24/91  80  سرپرست حسابرسی

  مرتبه شغلی

  6/2  16/92  67  مدیر
  محل اشتغال  45/2  34/91  186  بخش دولتی

  75/2  52/91  134  بخش خصوصی
  52/2  8/92  61  کاردانی

  59/2  29/91  141  کارشناسی
  62/2  46/91  64  کارشناسی ارشد

  مدرك تحصیلی

  6/1  97  54  دکتري
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 5 سـئوال بـر اسـاس طیـف          25و شامل   82/0اعتماد اجتماعی برابر  
 درصد و شـامل     71ارزشی لیکرت و براي پرسشنامه فساد مالی نیز         

از آنجـایی   .  ارزشی لیکرت محاسبه شد    5 سئوال براساس طیف     10
 اسـت، بنـابراین پرسـشنامه از روایـی          67/0 که این مقادیر بیش از    

متغیر وابسته فساد مالی و متغیر مستقل اعتماد         .الزم برخوردار است  
همچنین متغیرهاي جنسیت، مرتبه شـغلی، مـدرك        . اجتماعی است 

تحصیلی، محل اشتغال و سن به عنوان متغیرهاي کنتـرل در نظـر             
، از بــراي تجزیــه و تحلیــل و آزمــون فرضــیه. گرفتــه شــده اســت

  . رگرسیون چند متغیره استفاده شده است
  

  ها یافته
  نتایج آزمون فرضـیه را بـه شـرح زیـر نـشان             2جدول شماره   

  .دهد می
 درصد 95دهد که در سطح اطمینان   می نشان2نتایج جدول شماره  

داري  میان سطح پایین اعتماد اجتماعی و فساد مـالی رابطـه معنـی            
ـ    ازاین. وجود دارد   درصـد   95ق در سـطح اطمینـان       رو فرضیه تحقی

همچنین میان متغیر محل اشتغال و فساد مالی رابطه . شود  میتایید

نتایج حاصله وجود رابطه میان سایر متغیرهـا و         . دار وجود دارد   معنی
  .یید ننموده استأفساد مالی را ت

براساس نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیـره مـشخص شـد کـه              
 نـد از ا حسابرسان به فـساد مـالی عبـارت       عوامل تأثیرگذار بر تمایل     

ــاد اجتمــاعی و محــل اشــتغال حــسابرسان  ــن رو خــط . اعتم از ای
  : شود  میرگرسیون تمایل حسابرسان به رشوه به صورت زیر نوشته

Y= 2/137 + 0.148 X1 + 0.332 X2 + ε  
  :باشد  میکه در آن متغیرها به شرح زیر
  =Y تمایل حسابرسان به فساد مالی

  =X1 اجتماعیاعتماد 
اگر اعتماد اجتماعی زیر چارك اول باشد مقدار آن برابـر یـک و در               

  .باشد  میغیر آن صورت صفر
 =X2 محل اشتغال

اگر حسابرس در بخش خصوصی شاغل باشد مقدار آن برابر یک و            
  .باشد  میدر غیر آن صورت مقدار آن صفر

  ε =مقادیر باقی مانده 
 حسابرسان بـه فـساد مـالی        دهد که تمایل    می خط رگرسیون نشان  

  
  نتایج آزمون فرضیه. 2جدول 

  
  (VIF)عامل تورم واریانس  )Sig(سطح معنی داري   Tآماره   ضرایب  متغیرهاي مستقل

  -  00/0  704/8  137/2  از مبدأعرض 
  020/1  092/0  692/1  148/0  اعتماد اجتماعی

  068/1  546/0  605/0  055/0  جنسیت
  031/1  365/0  -908/0  -023/0  مرتبه شغلی

  016/1  276/0  091/1  076/0  مدرك تحصیلی
  041/1  000/0  399/4  332/0  محل اشتغال

  071/1  514/0  654/0  003/0  سن
F =531/4 

000/0 = Sig 3/10= R2  D.W=851/1  
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تابعی است از اعتماد اجتماعی پایین و اشتغال حسابرسان در بخش           
این دو متغیر رابطه اي مثبت با فساد مالی دارنـد؛ یعنـی             . خصوصی

هر چه سطح پایین اعتماد اجتماعی بیشتر شـود، تمایـل بـه فـساد               
همچنین هر چـه اشـتغال حـسابرسان در         . یابد  می مالی نیز افزایش  

  . یابد  میش خصوصی بیشتر باشد، آن گاه فساد مالی نیز افزایشبخ
 آنــالیز واریــانسبــراي ارزیــابی خــط رگرســیون از آزمــون آمــاري 

)Anova (هاي    این آزمون داراي آماره   . شود  می استفادهF    و سـطح 
، 2 شـماره  نتـایج ایـن آزمـون در جـدول       طبق   .باشد  می داري معنی

 داري آن برابــر صــفر ح معنــی و ســط531/4 برابــر F مقــدار آمــاره
دار بـودن خـط    و معنـی آزمـون فـوق صـحت      رو از ایـن  . باشـد  می

، ضـریب  2 شـماره  با توجـه بـه جـدول   . نماید را تائید میرگرسیون  
 ایـن موضـوع بیـانگر آن اسـت کـه          .  درصد است  3/10برابر  تعیین  

درصد تغییـرات متغیـر وابـسته براسـاس تغییـرات متغیرهـاي        3/10
شـود و مـابقی آن متـاثر از سـایر            مـی   بیـان  ون خط رگرسی  مستقل

  .اند در این پژوهش مورد بررسی قرار نگرفتهعواملی است که 
 مقـادیر بـاقی     ا عدم وجود خـود همبـستگی در       یبراي برآورد وجود    

به این نحوه که    . ده است ش واتسن استفاده    -مانده از آزمون دوربین   
 بنـا   ، زیـر  بـه صـورت    صفر آمـاري     تابع آزمون آن بر مبناي فرض     

  :گردیده است
:H0خود همبستگی وجود دارد مقادیر باقی مانده  در .  
H1: خود همبستگی وجود ندارد  مقادیر باقی ماندهدر.  

ـ  -آمـاره دوربـین    مقدار   2شماره  در اینجا با توجه به جدول        ن س وات
 H1 رد و فرضیه مقابـل آن یعنـی          H0بنابراین  .  است 851/1برابر  

د تائیـ مقـادیر بـاقی مانـده        همبـستگی در     مبنی بر عدم وجود خود    
  .شود می

  بحث

نتایج این پژوهش نشان داد هر چه سطح اعتماد اجتماعی افـراد در             
تر باشد، تمایل افراد بـه دریافـت رشـوه نیـز             حرفه حسابرسی پایین  

توان این گونه استنباط کرد که اعتماد اجتماعی          می .یابد  می افزایش
گرش حسابرس درباره رشوه و فساد      یک عامل مهم و اثر گذار در ن       

، افزایش اعتمـاد اجتمـاعی باعـث رعایـت     به بیان دیگر  . مالی است 
نتایج این  . شود  می اي در بین حسابرسان    بیشتر موازین اخالق حرفه   

 اعتمـاد  در بهبـود پژوهش با نتایج تحقیقی که اعتقـاد داشـت کـه            
 بـه  تـرام اح،  نگرش،  اجتماعی روابط بهبود و ارتقاء موجب اجتماعی،
 شـد و گـسترش     خواهـد  افـراد  شـغلی  و اجتمـاعی  عملکرد،  قانون

دهد،  کاهش را منفی نظیر فساد  هاي    ارزش تواند  می اعتماد فرهنگ
هم چنین شواهد ایـن پـژوهش        ).3(همخوانی داشته و همسو است    

دهد، فساد مالی در بخش خصوصی حـسابرسی بیـشتر از             می نشان
ــی اســت  ــ . بخــش دولت ــن موضــوع مت ــا  ثر أای ــه ب از آن اســت ک

سـازي حرفـه حـسابرسی، حـسابرسان شـاغل در بخـش              خصوصی
خصوصی به منظور دستیابی به مشتري بـه احتمـال زیـاد، تمایـل              

این نتیجه نیز بـا نتـایج تحقیقـات         . بیشتري به پرداخت رشوه دارند    
 سازي را عاملی براي عدم رعایت حدود اخالقـی        قبلی که خصوصی  

ایـن پـژوهش دو     هـاي     بنابراین یافتـه  . )1(دانستند، همسو است   می
سازي حرفه حسابرسی را از جمله  عامل اعتماد اجتماعی و خصوصی  

 عوامل تعیین کننده در گرایش حسابرسان به رشـوه و فـساد مـالی             
  . شناسد می

این موضـوع در مباحـث      ییدي مجدد درباره    أنتایج تحقیق حاضر، ت   
توان  تماعی نمیاجهاي  ارزش اخالقی است که بدون توجه به بهبود    

ــه ــان  . را توســعه داد15اي اخــالق حرف ــاد می ــزایش ســطح اعتم  اف
 سـطح   و افزایش  تواند موجب افزایش رعایت اخالق      می حسابرسان
 میان آنان شود و این خـود        پاسخگویی فردي  و اجتماعی مسئولیت
از . شود تا جامعه به حسابرسان اعتمـاد بیـشتري نماینـد            می موجب

 سویه میان سـطح اعتمـاد اجتمـاعی و رعایـت     اي دو  این رو، رابطه  
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به مسئولین فرهنگی کـشور     . اخالق در میان حسابرسان وجود دارد     
شود ابتـدا، سـطح اعتمـاد اجتمـاعی افـراد را از طریـق                می پیشنهاد

تنظیم یک خـط مـشی مناسـب جهـت مبـارزه و کـشف فـساد در               
از جـو   اگر حسابرسان   . اقتصادي ارتقاء دهند  هاي    ها و بنگاه   سازمان

اخالقی جامعه دلسرد شوند و اعتماد خود را به آن از دسـت دهنـد،               
اي از   در آن احساس پاسـخگویی و رعایـت مـسائل اخـالق حرفـه             

 . سوي آنان کمرنگ خواهد شد

سازي اخیر در حرفـه حـسابرسی، بـه     چنین با توجه به خصوصی    هم
شود کـه از طریـق آمـوزش و           می جامعه حسابداران رسمی پیشنهاد   

اي، ارتقـاي سـالمت اداري،       آئـین رفتـار حرفـه     هاي    اري دوره برگز
ارتقاي رضایت شغلی حـسابرسان و هـم چنـین نظـارت مـستمر و               

سسات خصوصی حسابرسی، رعایت اخـالق حرفـه اي        ؤکارآمد بر م  
البته ناگفته نماند که این مبـارزه    . توسط حسابرسان را بهبود بخشند    

 تنهـائی امکـان پـذیر    و کاهش فساد مالی به صورت انفرادي و بـه       
ري بـه صـورت عمـومی در جامعـه          مـدا  نخواهد بود و بایـد قـانون      

اي که تمـامی افـراد جامعـه و اعـضاي            گونه به. سازي شود  فرهنگ
حرفه حسابرسی رعایـت قـوانین و مقـررات و اصـول و معیارهـاي               

  .اخالقی را جزء وظایف و بایدهاي خود قرار دهند
  
  

  گیري نتیجه
اي کمک به کاهش و جلـوگیري از ایـن معـضل           این مقاله در راست   

اجتماعی، رابطه میان اعتماد اجتمـاعی و تمایـل حـسابرسان را بـه              
 نتـایج تحقیـق نـشان     . دریافت رشوه مورد مطالعه قـرار داده اسـت        

دهد رابطه اي مستقیم میـان سـطح پـایین اعتمـاد اجتمـاعی و          می
یـان دیگـر    به ب . تمایل به دریافت رشوه میان حسابرسان وجود دارد       

هر چه اعتماد اجتماعی در سطح پایینی قرار داشـته باشـد، آن گـاه               
همچنین اشـتغال  . یابد  میتمایل اشخاص به فساد مالی نیز افزایش     

دار و مـستقیم بـا فـساد         حسابرس در بخش خصوصی رابطه معنـی      
مــالی دارد و حــسابرسان شــاغل در بخــش خــصوصی نــسبت بــه 

تر در معرض انجام رفتارهاي     حسابرسان شاغل در بخش دولتی بیش     
  .گیرند  میقرار... غیراخالقی نظیر دریافت رشوه، زیرمیزي و 

  
  اخالقیهاي  مالحظه

 مـورد اسـتفاده، اصـل اخالقـی        در این پـژوهش بـا معرفـی منـابع         
لفین آثار محترم شـمرده     ؤداري علمی رعایت و حق معنوي م       امانت

 و رضـایت   و سایر اصول اخالق علمی همچـون رازداري     شده است 
  . آگاهانه، رعایت شده است

  
  سپاسگزاري
 از اسـاتید گرانقـدر، محققـان، پژوهـشگران و     مقالـه نویسندگان این   

تمامی بزرگوارانی که در تکمیل پرسشنامه این تحقیق آنان را یاري    
  .کردند، کمال امتنان و سپاسگزاري را دارند

  

 نامه واژه

 Privatization .1   سازي خصوصی

 Ethics .2   اخالق

 Social Trust .3   اعتماد اجتماعی

 Social Capital .4    سرمایه اجتماعی

 Unethical Behavior .5   رفتارهاي غیراخالقی

 Investors .6       گذاران سرمایه

 Fiscal Corruption .7  فساد مالی

 Bribery .8  رشوه

 Social Values .9     اجتماعیهاي  ارزش

 Auditors .10       حسابرسان

 Accounting System .11     سیستم حسابداري

 Private .12      خصوصی
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 Governmental .13  دولتی

 Ethical Decisions .14  تصمیمات اخالقی

  Professional Ethics .15  اي اخالق حرفه
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