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 سرآغاز

در راه مطالعه بر روی عواملی که باعث ایجااد رتاارااای راراالاادی در  
ااای ییاادی بار روی ااا و ژاهوا شوند، توجهتضای کسب و کار می

گاری گاری صورت گرتاه است. تصمامدر تصمام« 1شاب لغزنده»نق  
شود که به اناخاب یک اددام در ماان ند ذانی )شنااای( گفاه میبه ترای

اای ذانی و روانای انجامد و به تمایلات و گرای اددامات جایگزین می
به رتااراایی اشاره دارد کاه اتاراد  (. شاب لغزنده1،1اتراد بساگی دارد )

« ساایگاری»وارد تخلفات کوچک شده، در طی یمان با چنان رتااراایی 
(. 3یناد)تر و بزرگار ای آنهاا سار مایه و رتااراای راراالادی تاح یاتا

 شود. گوید تخم مرغ دید، شار دید میالمثل تارسی که میمصداق ضرب
 
 

 
در تضای حرته حسابداری ممکن است به تدریج مبلا  ریاالی تخلفاات 

(. باا اتازای  4،5اتزای  یابد و یا مااات رتاار راراالادی تشدید شود )
کناد کاه ساطح رتااراای راراالادی، نا اودآگاه ترد احساس میسطح 

-که به تدریج رتاارااا و تصاماماش ثابت است در حالیرتاار راراالادی

تری ای وی سر یده است. امچنان اای راراالادی باشار و تاریکگاری
برداشت مردم ای راراالادی بودن یک رتاار راراالادی که به تادریج ر  

طی یمان تغاار یاتاه و آنها به ر  دادن یک رتاار راراالادی داد، در می
داد که انگاامی ای یابند. مطالعات نشان میعادت کرده و سایگاری می

 تر ای اد، راحتی رتااراای ناژسند ر  میاترد بصورت تدریج
 

 چکیده
داری و گاری االادی در حویه حسابادف این ژهوا  بررسی اثر عاطفه منفی ترس و منبع کنارل بر ایجاد الگواای مخالف تصمامزمینه: 

اای رتااری و روانشنااای و الگواای مورد بررسی شامل الگوی رتااری شاب لغزنده یا سایگاری مالی است. مطالعه حاضر در حویه ژهوا 
 االادی، رتاار جبرانی و مجویدای است. 

شاه حسابداری و ترم آار ژهوا  حاضر ای نوع نامه تجربی، کاربردی و مادانی بوده است. جامعه ژهوا  دانشجویان دکاری رروش: 
اند و نمونه به تعداد ای مشخص و دابل دبول بودهاای حسابداری، حسابرسی و مدیریت مالی دارای تجربه حرتهکارشناسی ارشد رشاه

با آوری شده است. منبع کنارل اای مورد ناای به وساله ژرسشنامه اسااندارد جمعاست. دادهشصت نفر به صورت تصادتی اناخاب شده
ای صعودی، اسافاده ای مقااس اسااندارد منبع کنارل روتر و عاطفه منفی به وساله مقااس عاطفه مثبت تا عاطفه منفی با مقااس ژنج درجه

گاری ماغار ژذیرش دراواست یا رتاار راراالادی بکار گرتاه شده است. گاری شده است. امچنان سناریواای مخالفی برای اندایهاندایه
 اند.آیمون شده تجزیه و تحلال واریانسبا اسافاده ای روش  ااترضاه

اای االادی باشاری داشاه و کمار گاریاای ژهوا  نشان داده اتراد با ترس ژایان و کنارل منبع درونی رتااراا و تصمامیاتاهها: یافته
شاب »ه منفی ترس بالا منجر به الگوی رتااری شوند. امچنان الق و اوی یا عاطفاای راراالادی مدیران ماتوق میتسلام دراواست

 گردد. می« جبرانی »یا « مجویدای»شده و عاطفه منفی ترس ژایان منجر به الگوی رتااری « سایگاری االادی»یا « لغزنده

-ان ماتوق میگاری راراالادی در شرایط تشار مدیراای تردی که منجر به تصماماای ژهوا  به درک بهار ویهگییاتاهگیری: نتیجه

توان با کاا  عوامل ایجاد ترس و یا ایجاد اطمانان باشار در کارکنان به توسعه سطح رتااراا و اا میکند. در سایمانشود کمک می
 اای راراالادی کمک نمود. جلوگاری ای تصمام

 

 برانی.گاری االادی،  شاب لغزنده، رتاار جعاطفه منفی ترس، منبع کنارل، تصمامکلید واژگان:  
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گارد تا انگامی که این رتااراا به طور سوی مردم مورد ژذیرش درار می
 (.6د )ناگهانی ر  دا

ای سوی دیگر برای اتراد به جای تشدید رتاارااای راراالاادی، براای 
گاری راراالادی کنونی را با انجام رتاارااای  کنند تصماماتراد سعی می

« 1الگاوی رتااار جبرانای»باشار االادی در آینده جبران کنند که به آن 
یاک  اند که اتاراد ژاس ای ارتکاابگویند. برای ژهواشگران نشان داده

تار عمال اای آیندشان االاادیگریگاری راراالادی، در تصمامتصمام
-گرتاه 3تریاای االادیکه اترادی که در ابادا تصمامکنند؛ در حالیمی

ااار باا  5اند. الگوی رتااریاند، در مراحل بعدی کمار االادی عمل کرده
 معروف گشاه است. به ایان معنای کاه یاک« 4اثر صدور مجوی»عنوان 

تواند یا مجویی برای انجام یاک رتااار ناژساند در آیناده رتاار اوب می
دااد کاه شود و یا ترد تا حدی به اود مجوی ادامه رتااراای ناژسند می

امان حسن شهرت اولاه را داشاه باشد و یا اویت االادی درونی اود را 
(. برای ژهواشگران که رویکرد جبرانای ناشای ای تلااش 7،8حفظ کند )

شان در ماان جامعه یا اودژنداری آنهاا ای اد برای حفظ شهرت االادیاتر
گااری اای بعادی، ژاس ای یاک تصاماماود در تصمام 6اویت االادی

راراالادی اولاه است. تفاوت این دو حویه ژهواشی در این است که آیاا 
اتراد تمایل دارند به صورت مداوم و باثبات امانناد گذشااه ااود رتااار 

(. ای طارف 9رتااراای گذشاه اود را جباران و تلااتی نمایناد) کنند و یا
دیگر، یمانی که درار باشد رتاار اشخاصی که برای مشاارکت در اععماال 

گارند مورد بررسی درار گارد، اا تحت تشار درار میراراالادی در شرکت
شاود امانناد بررسی مواردی که باعث برانگاخان رتااراای االادی مای

کناد. باا وجاود اای شخصاای، اامات ژادا میو ویهگی شرایط محاطی
-ریسک بساار ییاد، برای اتراد در مقابل اععمال راراالادی تسالام مای

اای انرون، وردکام و ...  به ودوع ژاوسات. شوند. امانند آنچه در شرکت
آید این است که چرا آناان چناان رتاارااای سوال اساسی که ژا  می

کردند  و دلایل راداد اار یاک ای ایان الگوااای راراالادی را ماودف ن
 (6رتااری چاست؟)

ااایی اسات کاه اای تردی و ویهگایادف این ژهوا  بررسی تفاوت
اتراد را در مسار الگوی رتااری شاب لغزنده و تداوم رتاار راراالاادی در 

اناداید. در ایان اای مخالف مایمقایسه با رتااراای جبرانی در وضعات
اای تردی مرتبط با اویت تردی به دلال اامات آن در ژهوا  ویهگی

-ایای و حرتهاای روانشناسی و ناز اامات آن در اویت حرتهژهوا 

اای تاردی گونااگون، گرایی مورد توجه درار گرتاه است. در بان ویهگی
که به طور مساقام باا  8این ژهوا  دو ویهگی تردی شامل منبع کنارل

کاه در  7اطفه یا الق و اوی منفی تارساویت تردی مرتبط است و ع
داری بر روی اویات معناوی اای دبلی حسابداری به طور معنیژهوا 

اند،  را مورد توجه دارار گاری االادی تاثارگذار بودهحسابداران در تصمام
 (.11، 6اوااد داد )

اتراد با سطح ترس بالا، تسلام تشاراای ماتوق اود شده و یاک ساری 
لادی ای آنها سراوااد ید. سوال تجربی این است که آیاا رتااراای راراا

تواند بر تاثار اویت االادی ترد رلبه کند. این مطالعاه بار روی ترس می
تشاااراای ماادیران و سرژرساااان باار ییردساااان جهاات امدسااای در 

ااای که براای ژاهوا تمرکز دارد؛ در حالی 9گزارشگری مالی ماقلبانه
ااای رتااراای راراالاادی باا ساایر ویهگایدبلی بر روی تقلب اتراد و 

(. 11اناد )اای منفعت طلبانه شخصی تمرکز داشاهروانی امراه با انگازه
اا ای دبال سردت، گزارشگری ماقلبانه، تقلاب بسااری ای تخلفات شرکت

اای مالی و حویه حسابداری است، باا ایان حاال و راره مربوط به رویه
ه شاب لغزنده و رتااراای جبرانای اای اندکی در اصوص ژدیدژهوا 

 (.  11در یمانه حرته حسابداری صورت گرتاه است )
برای وارد شدن به مبانی نظری ژهوا ، در ابادا لایم است در اصاوص 

در  ،نااماانگی شانااایتوضاحاتی ارائه شود. « 11نااماانگی شنااای»

و احسااس  یاا ناانجااری اساارس ذانای ناوعی، شناسایروان دان 
یند است که بر اثر شرایطی امچون ایجاد )و القای( امزماان دو انااوش

 بوجاود تارد یاک در ناامساای اندیشۀ و یا اریش عقاده، ،یا چند دیدگاه
ی شاود کاه ای شخصاد. ناامااانگی شانااای یماانی ایجااد ماییآمی

دراواست عملی بشود که با اویت االاادی او )ااود را تاردی ااوب و 
کند که بانی مینظریه نااماانگی ژا داند( ماجانس نباشد. االادی می

یک ترد، بعد ای انجام یک عمل راراالادی، نسبت به این عمل نگارش 
ت. برای براورد نااماانگی شانااای، آمازتر ای سابق اوااد داشارماض
توانند به دو گونه عمل کنند. یک رویکرد ایان اسات کاه آنهاا اتراد می

توانند اود را اینگونه توجاه کنند که اععماال ژاشانهادی، راراالاادی می
نبوده و با اویت االادی آنها نااماانگ ناست و بدین ترتاب وارد یاک 

شوند. رویکرد دیگر این است که اتراد به ایان درک رتاار راراالادی می
ه اععمال ژاشنهادی راراالادی باوده و باا اویات االاادی آنهاا برسند ک

نااماانگ است و بنابراین چنان رتاار راراالاادی ای ساوی آنهاا ماورد 
گارد. توانایی اتراد برای منطقی جلوه دادن اولان رتااار ژذیرش درار نمی

کناد راراالادی، ورود آنها به رتااراای راراالادی بعدی را تساهال مای
مانناد تارس و منباع کناارل  11تردی یا عاطفاه 11ااینوا  الق(. ا13)

درونی در ایجاد یا جلوگاری ای نااماانگی شنااای ماوثر اسات. براای 
)مانند اتراد ترسو( ممکن است ای الگوی رتااری شاب لغزنده تبعات کنند 

آورناد )باه دلاال احسااس و برای روی به رتااراای االادی جبرانی می
 (.15گناه( )

ااا دارد. ایط عاطفی ییردساان ااماات ییاادی در تخلفاات شارکتشر
اا ناشی ای امگرایای رتاارااای مخارب رتااراای راراالادی در شرکت

ماادیران ارشااد و ییردساااان  مساااعد باارای وارد شاادن بااه رتااراااای 
راراالادی، بوده اسات. ااماات سرژرسااان مااتوق و مادیران در اکثار 

شهود بوده است. اماناع ییردساان ای تبانی و تقلبات بزرگ مالی در دناا م
توانست جلوی بسااری ای تخلفات ماالی ورود به رتااراای راراالادی می

را بگارد. شناات این مسئله که کدام الاق و ااو و ویهگای االاادی در 
ژذیرش یا رد ژاشنهادات ماتوق توسط ییردساان موثر است، باا ااماات 

زارش نمود که عدم گزارش تخلاف است. ژهواشگری در ژهوا  اود گ
(. ایشان در 14شود)اولاه باعث کاا  احساس گناه در مراحل بعدی می

ژهوا  بعدی اود به روی این موضوع که چگونه ترایند توجاه کاردن، 
(. امچناان 16شاود مطالعاه نمودناد )باعث تغاار احساسات عاطفی می

ب ژااداش ای طریاق منبع کنارل درونی به مازان اعاقاد ترد در مورد کس

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3_(%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3_(%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C)&action=edit&redlink=1
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گاردد. اتارادی کاه ای منباع کناارل درونای کوش  شخصی اطلاق می
براوردارند بر این باورند که اداره سرنوشت آنها در دست اودشان اسات 

(. باه عناوان مثاال 18نه بر اساس شانس یاا اراده و اواسات دیگاران)
به دانشجویانی که این اصوصات را دارند، معاقدند که نمره آنها بساگی 

مازان مطالعه اودشان دارد. اترادی که ای منباع کناارل بارونای برااور 
دارند، بر این باورند که سرنوشاشان در دست دیگران است. دانشجویانی 
که این ویهگی را دارند، معاقدند که نمرات آنها بساه به بخت و ادبال یاا 

ت حال و اوای مدرس است. اتراد دارای منبع کناارل درونای ای بهداشا
گارناد و روانی، بهاری براوردار بوده و کمار تحت نفوذ دیگران درار می

(. امانند دیارت 19،17کنند)حس اناخاب شخصی باشاری را تجربه می
را به عنوان یک معااار « روتر»اای منبع کنارل داالی توان شااصمی

درنظار  13رارمساقام برای توانایی ترد در رااایی ای دااد و بناد االاادی
(. کسانی که کنارل باشاری بر روی احساساات  ااود دارناد 19تت )گر

ژذیر باشااری در شوند و مسئولاتاای راراالادی میکمار دچار تصمام
(. اما مشااده شده که اتراد حای با حس 11اای اود دارند )دبال تصمام

منبع کنارل درونی ناز ای طریق توجاه رتاارااای راراالاادی، ادادام باه 
 (. 19نمایند )تااراای راراالادی میانجام ر

شود که احساس بانی میبا توجه به مبانی نظری و ژاشانه ژهوا  ژا 
گردد که ژاس ای شدن ییاد در مقابل دیگران باعث  ترس ییاد و مرعوب

نخساان رتاار راراالادی، مقاومت در برابر دومان تشار برای درگارشدن 
بد و این ژدیده اماان شااب لغزناده در رتاار راراالادی بعدی کاا  یا

اوااد بود. درحالاکه اترادی که احساس تارس کمااری دارناد، بار اثار 
ااای گااریاحساس گناه و برای حفظ اویت االاق درونای، در تصامام

تاری ای ااود باه بعدی اود وارد رتاار جبرانی شده و رتااراای االاادی
شادن کماار در  گذارند. بنابراین احساس ترس کام و مرعاوبجای می

گردد؛ به ویهه انگاامی مقابل دیگران به الگوی رتاار جبرانی مناهی می
داندگان ای یک حاس منباع کناارل درونای برااوردار باشاند. که ژاسخ

کنندگان با منبع کنارل بارونی امچنان این اناظار وجود دارد که شرکت
کت در اای مکرر ماتوق بارای مشااردر سناریواای مربوط به دراواست

گزارشگری ماقلبانه، با احامال باشاری دچار الگوی رتااری شاب لغزنده 
شوند. اترادی که دارای منباع کناارل درونای اسااند باه دلاال حاس 

ژذیری در اددامات بعادی ااود روی باه رتاارااای جبرانای ای مسئولات
(. بنابراین ساوال اصالی ژاهوا  ایان 8آورند )طریق اععمال االادی می

گااری االاادی آیا عاطفه منفی ترس و منبع کنارل بر تصاماماست که 
 حسابداران تاثار دارد؟

 

 وش ر
آوری ژهوا  حاضر ای نوع نامه تجربی، کاربردی و مادانی بوده و جماع

اای اسااندارد صاورت گرتااه اای مورد ناای با اسافاده ای ژرسشنامهداده
ای مااان  کننادگان در ایان ژاهوا  باه صاورت تصاادتیاست. شرکت

-دانشجویان دکاری رشاه حسابداری و ترم آار کارشناسی ارشاد رشااه

ای اای حسابداری، حسابرسی و مدیریت مالی، که دارای تجرباه حرتاه

اند. در این ژاهوا  تکماال اند، اناخاب شدهمشخص و دابل دبول بوده
-اا و سوالات تا جایی ادامه ژادا کرد که شصت مشارکتکلاه ژرسشنامه

ااا را باه طاور اا و اتااهاای ژرسشنامهداند( امه دسمتده )ژاسخکنن
تجزیاه و کامل تکمال نمودند. با توجه به روش آماری مورد اسافاده که 

 باشد تعداد نمونه کاتی بوده است. می تحلال واریانس

 

 : ویژگی های جمعیتی گروه نمونه1جدول 
سال  4(، با  ای 54/1سال) 4تا  3(، 11/1سال ) 3کمار ای  یسابقه کار

(33/1) 

میزززززززززان 

 تحصیلات

(، دانشاجوی دکااری 84/1دانشجوی ترم آاار کارشناسای)
(14/1) 

 (18/1(،  حسابرسی )14/1(، مدیریت مالی)67/1حسابداری) رشته تحصیلی

(، باشاار ای 47/1سال ) 31تا   16(، 15/1سال ) 16کمار ای  سن
 (17/1سال ) 31

 
ژرسشنامه مقااس اسااندارد منبع کنارل روتر و  منبع کنارل با اسافاده ای

عاطفه منفی به وساله مقااس عاطفه مثبت تا عاطفه منفای باا مقاااس 
ای صعودی )بساار اندک، اندک، ماوساط، تاا حادودی، بسااار ژنج درجه

(. عاطفه منفی ترس بر این اساس کاه 11گاری شده است )ییاد(، اندایه
ی چهاار الاق و ااو شاامل اضاطراب، آنها در آن لحظه به چه مقادار ا

. اتراد (11)گاری شده است اراس، نگرانی و عصبانات براوردارند، اندایه
به وساله نمره وسط منبع کنارل )بالاتر ای ژنج و مساوی یا کمار ای ژانج( 
و ترس )بالاتر ای ده و برابر یا کمار ای ده( به دو گروه بالا و ژایان ای لحاظ 

-اند. امچنان سه سناریوی مافاوت برای انادایهشده این ماغاراا تقسام

گاری ماغار ژذیرش دراواست یا رتاار راار االاادی بکاار گرتااه شاده 
است. مانند مطالعه جانو، آیال و آریلی، در این ژهوا ، رتاار راراالادی 

-گااری مایبر اساس مازان علاده شخص به گزارشدای نادرست اندایه

باشااری باا رتااار راراالاادی در مااان  ااا ارتبااطشود. ایان شاااص
اای بزرگ دارد و شارایط مشاابه باا آنچاه کارکناان حسابداران شرکت

کنناد را اای بزرگ در مواجهه با گزارشگری نادرست تجربه مایشرکت
کند. امانند برای مطالعات اارجی روش ماورد اساافاده در منعکس می

یمان را برانگاخااه و این ژهوا  احساس وتاداری ترد به دیگران و ساا
 (.16، 15شود )باعث کاا  اثر عاطفه منفی ناشی ای احساس گناه می
اواااد کاه باه در سناریوی اول مدیر ارشد ای کارمند ییردست اود مای

مدت ش  ماه و با ادف بالاا نشاان دادن ساود جااری، انجاام براای 
کاه ممکان  گاذارانیاای )اااااری( را به تعویق باانداید تا سرمایهازینه

است با اناصاب مجدد اعضاء اائت مدیره و مدیرعامل شرکت مخالفات 
تار و کنند، به طور ضمنی گمراه شوند. دراواست دوم مدیریت کمی تاره

اواااد کاه تاا ساال دیگار تر بوده و ای کارمند ییردست میرار االادی
شناسایی و ثبت ییان منسو  شدن موجودی کالاایی کاه ژنجااه درصاد 

اناد را اود را ای دست داده است و توسط مشاریان ژس داده شادهاریش 
تارین اتااه و تارین و راراالاادیبه تااار بااناداید. اتااه ساوم تاریاک

اای اوااند که تاریخدراواست است. در این اتاه مدیران ای کارکنان می
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ای کامپاوتر دایره حمل را مجدد تنظام نمایند تا باوان به شکل ماقلباناه
اای سال آینده را به ساال جااری مناقال نمایناد. اباادا باه اار وشتر

مشارکت کننده سوالات مربوط به عاطفه منفی ترس و منبع کناارل داده 
اای ژهوا  در اااااار آنهاا دارار داده شاده شده و ژس ای تکمال، اتاه

 است. 
 
 

 هایافته
آیماون  تجزیه و تحلال واریانساای ژهوا  با اسافاده ای روش ترضاه
اای مخالاف باه اولاان اتااه ، ژاسخ اتراد با ویهگی1اند. در جدول شده

دانادگان بار اسااس نشان داده شده است. امانطورکه باان شده ژاساخ
ماغاراای مدل که شامل کنارل منباع و عاطفاه منفای تارس اسات و 

 اند. براساس نمره وسط به دو گروه بالا و ژایان تقسام شده

 

 بین اثرات افراد تحلیل واریانسو تحلیل آزمون تجزیه   :2جدول
مجموع  منبع

 مربعات

df  میانگین

 مربعات

 Sig آماره

 111/1 151/11 1171 8 8466 مدل اصلاح شده

 111/1 715/114 11966 1 11966 جداکردن

 111/1 114/37 11966 1 1957 درصد 41دراواست اول : ژایان/ بالاتر ای 

 111/1 489/51 1957 1 1186 عاطفه منفی ترس

 119/1 394/8 1186 1 387 منبع کنارل

 118/1 759/8 387 1 511 عاطفه منفی ترس ×سوال اول 

 613/1 183/1 13 1 13 منبع کنارل×سوال اول 

 156/1 183/1 111 1 111 منبع کنارل ×عاطفه منفی 

 719/1 158/1 1 1 1 منبع کنارل×عاطفه منفی×سوال اول

   548 41 649/1 اطا

    61 114/11 مجموع

    49 114/11 مجموع اصلاح شده 

 
 

ارائه شده نشان دانده تاثار یا عدم  1در جدول تحلال واریانسآماره 
 تاثار معنادار ماغاراای اصلی است.

 

: سوال اول و متغیر وابسته: درخواست سوم: چقدر 3جدول

 احتمال دارد شما با این تقاضا موافقت کنید؟
 

ه سوال پاسخ ب

 اول

 

 میانگین

 

انحراف 

 معیار

 درصد 79فاصله اطمینان 

 کران بالا کران پایین

 619/11 476/4 348/1 618/7 ژنجاه درصد یا کمار

 751/13 396/17 416/1 119/11 بالاتر ای ژنجاه درصد

 

اای اارجی دبلی، نمره و مطابق با ژهوا  3مچنان بر اساس جدول ه

ل بر مازان ژذیرش دراواست راراالادی سوم مدیران بالاتر برای اتاه او
کنندگان با ادف اتزای  سوداای جاری برای توسط مشارکت

گزارشگری ماقلبانه تاثار دارد. اترادی که بالای ژنچاه درصد دراواست 
درصد دراواست  11اول را ژذیرتاه بودند، به طور ماانکان با احامال 

در حالی که این مازان برای اترادی که  اندتر سوم را ژذیرتاهراراالادی
 6/7اند به مازان دراواست اول را با درصد کمار ای ژنجاه درصد ژذیرتاه

اا، کاا  چشمگار ژذیرش دراواست سوم آیموندرصد است. در تمامی

بانی بوده است، ییرا این دراواست بساار تاریکار و دابل ژا 
 تر بوده است.راراالادی

 

منفی ترس و متغیر وابسته: درخواست  : عاطفه4جدول

 سوم: چقدر احتمال دارد شما با این تقاضا موافقت کنید؟
 

عاطفه منفی 

 ترس

 

 میانگین

 

انحراف 

 معیار

 79فاصله اطمینان 

 درصد

کران 

 پایین

 کران بالا

 417/15 734/17 416/1 586/11 بالا

 94/11 441/4 356/1 14/7 ژایان

 
اتراد با الق و اوی عاطفه منفی »دارد که ن میترضاه اول ژهوا  باا

اای راراالادی ماتوق ترس بالا دابلات باشاری برای ژذیرش دراواست
این ترضاه مورد تایاد درار گرتاه است ییرا امانطور که در «. را دارند
، نشان داده شده است ترس بر مازان ژذیرش دراواست 1جدول 

، 5( و بر اساس جدول p= 111/1و  f=489/51راراالادی تاثار داشاه )
 11ماانگان ژذیرش دراواست راراالادی برای اتراد با ترس بالا معادل 

 درصد برای اتراد با ترس کم بوده است.  7درصد در مقابل 
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منبع کنترل و متغیر وابسته: درخواست سوم: چقدر  :9جدول

 احتمال دارد شما با این تقاضا موافقت کنید؟
 

 منبع کنترل

 

 میانگین

 

انحراف 

 معیار

 درصد 79فاصله اطمینان 

 کران بالا کران پایین

 471/15 631/9 135/1 118/11 منبع کنارل درونی

 756/11 391/15 617/1 619/18 منبع کنارل بارونی

  
اتراد با الق و اوی منبع کنارل بارونی »کند ترضاه دوم ادعا می

« ای راراالادی ماتوق را دارندادابلات باشاری برای ژذیرش دراواست
، منبع 1که این ادعا ناز ام مورد تایاد درار گرتاه است. بر اساس جدول 

و  f=394/8اای راراالادی موثر بوده )کنارل بر ژذیرش دراواست

119/1 =p ماانگان ژذیرش دراواست راراالادی 4( و بر اساس جدول ،
درصد  11درصد در مقابل  17برای اتراد با منبع کنارل بارونی در حدود 
 برای اتراد با منبع کنارل درونی بوده است. 

 

عاطفه منفی ترس و متغیر وابسته: ×: درخواست اول7جدول

درخواست سوم: چقدر احتمال دارد شما با این تقاضا 

 موافقت کنید؟
 

پاسخ به 

 سوال اول

 

عاطفه منفی 

 ترس

 

 میانگین

 انحراف

 معیار 

فاصله اطمینان 

 درصد 79

کران 

 پایین

کران 

 پایین
 35بالا )ماانگان = ≤درصد  41

 درصد(
371/11 568/1 531/8 331/18 

ژایان )ماانگان 
 درصد(31=

733/5 818/1 367/1 199/7 

بالا )ماانگان =  درصد 41 <
 درصد(65

481/31 861/1 136/18 118/35 

 85ژایان )ماانگان=
 درصد(

668/11 165/1 414/8 719/14 

 
الق و اوی یا عاطفه منفی ترس بالا »ترضاه سوم باان شده که در 

« شودمی« سایگاری االادی»یا « شاب لغزنده»منجر به الگوی رتااری 
الق و اوی یا عاطفه منفی ترس ژایان »و بر اساس ترضاه چهارم 

 «.شودمی« جبرانی »یا « مجویدای»منجر به الگوی رتااری 
ای سوم و چهارم است که ادف ترضاه اثر تعاملی معنادار 6در جدول 

-(. مطابق با ترضاات شرکتp= 118/1و  f=759/8شود )مشااده می

کنندگان با عاطفه منفی ترس بالا، به طور معناداری احامال ییادتری در 
درصد ژذیرش برای  48/31دبول رتاار راراالادی سوم داشاند )ماانگان 

 68/11در مقایسه با ماانگان  کنندگان با عاطفه و منفی ترس بالاشرکت
کنندگان با عاطفه منفی ترس ژایان(. درصد ژذیرش برای شرکت

درصد( 41تر ای نر  مورد دبول )درصد ژایان 48/31اا ماانگان ژاسخ
بانی ای دابل ژا بوده است. امانطور که ژاشار باان شد چنان نااجه

تر و تاه سوم یعنی دساکاری تاریخ کامپاوتر بساار تاریکبوده است ییرا ا

راراالادی تر ای اتاه اول و دوم بوده است. این الگو به عنوان سایگاری 
-رتت شرکتیا شاب لغزنده دابل تفسار است. ای سوی دیگر، اناظار می

کنندگان با سطح عاطفه منفی ژایان )ترس کم(، الگوی رتااری جبرانی 
کند. در اای این ژهوا  ای این دضاه حمایت مید. یاتاهرا نمای  دان

درصد بوده که با  85این گروه مازان دبول دراواست اتاه اول در حدود 
 68/11شدت ییادی کاا  یاتاه و نر  ژذیرش دراواست سوم به 

درصد کاا  یاتت. این کاا  ییاد برای اتراد با سطح کم در ژذیرش 
اساس الگوی رتااری جبرانی دابل توضاح دراواست راراالادی سوم، بر 

است. بنابراین ترضاه اای سوم و چهارم ژهوا  مورد ژذیرش درار 
 گرتاه است.

 

منبع کنترل و متغیر وابسته: ×: درخواست اول6جدول

درخواست سوم: چقدر احتمال دارد شما با این تقاضا 

 موافقت کنید؟
پاسخ به 

 سوال اول

  منبع کنترل

 میانگین

انحراف 

 معیار

فاصله اطمینان 

 درصد 79

کران 

 پایین

کران 

 پایین
بالا )ماانگان  ≤درصد  41

 درصد( 31=
371/6 636/1 198/3 664/9 

ژایان )ماانگان 
 درصد(36=

733/11 417/1 861/4 916/14 

بالا )ماانگان =  درصد 41 <
 درصد(81

733/18 756/1 119/15 437/11 

ژایان 
 67)ماانگان=

 درصد(

514/15 979/1 315/11 396/17 

 
وضعات منبع کنارل بارونی منجر به الگوی رتااری »طبق ترضاه ژنجم 

و در ترضاه ششم ادعا « شودمی« سایگاری االادی»یا « شاب لغزنده»
به طور امزمان در حضور وضعات عاطفی منفی ترس اندک، »شده 

یا  «مجویدای»وضعات منبع کنارل درونی منجر به الگوی رتااری 
و مطابق الگوی  8و  1اای بر اساس جدول«. شودمی« جبرانی »

کنندگانی که به شود که شرکترتااری شاب لغزنده/ جبرانی مشااده می
اولان دراواست راراالادی جواب مواتق داده بودند، وارد الگوی رتااری 
-شاب لغزنده و سایگاری االادی شده و دراواست سوم را ام دبول می

-ا در راساای الگوی رتاار جبرانی، دراواست سوم را دبول نمیکنند و ی

اای ژنجم و ششم ژهوا  به با ترضاه 1کنند. ناایج مندرج در جدول 

(.  p= 613/1و  f=183/1دار ام راساا ناست )طور کامل و معنی
بنابراین در این ژهوا  اثر تعاملی کنارل منبع بر الاف ژهوا  

کنندگان با منبع کنارل ست. ار چند شرکتاارجی، به اثبات نرساده ا
کنندگان با منبع کنارل درونی دراواست بعدی بارونی در مقابل شرکت
درصد( اما این  7/18درصد در مقابل 5/15اند ) را باشار اجابت کرده

 دار نبوده است. ااالاف معنی
 



 گیری اخلاقی حسابدارانطفه منفی ترس و منبع کنترل بر تصمیمتاثیر عادکتر علی خوزین و بزرگمهر خاندوزی: 
 

 71 

ي، 
ور

فنّا
و 

م 
لو

 ع
 در

ق
خلا

ه ا
ام

صلن
ف

ل 
سا

م
ده

هار
چ

ه 
مار

 ش
،

4 ،
89

31
 
 

 
شی

وه
پژ

ه 
قال

م
 
 

 

 بحث
رود ادف این مطالعه درک بهار ژاسخ اتراد به ژاشنهاداای مکرر برای و

به رتااراای راراالادی به ویهه انگاامی کاه تارد باه اولاان ژاشانهاد 
اا نشاان داد کاه اام راسااا باا راراالادی ژاسخ مثبت داده باشد. یاتاه

اای دیگر، اتراد با ترس بالا در مقایسه با اتاراد باا نااجه برای ژهوا 
 اای راراالادی ایسطح ترس ژایان مقاومت کماری در مقابل دراواست

-دانااد و تاارس باار اویاات االااادی آنهااا رلبااه ماایاااود نشااان ماای

ساطح بالاای تارس )باه عناوان معااار  (. برای ویهگی6،9،11،11نماید)
توان الگاوی رتاااری ثباات در رتااار عاطفه یا الق و اوی منفی(، می
بانی نماود. گااای اتاراد ای اتشااء یاا راراالادی یا شاب لغزنده را ژا 

انند و بدینگونه باعث تداوم رتاارااای راراالاادی مخابره تخلفات اراس
گردند. اترادی که احساس تارس ییااد داشااه و در مقابال دیگاران می

اساند، ژس ای نخساان رتاار راراالادی، مقاومت آنهاا در برابار  مرعوب
یابد و دومان تشار برای درگارشدن در رتاار راراالادی بعدی کاا  می

 (.6،11،15نده اوااد بود)این ژدیده امان شاب لغز
شاود. بادین ای سوی دیگر ترس کم منجر به الگوی رتااار جبرانای مای

معنی که ژس ای انجام اولان رتاار راراالادی، برای ایان اتاراد احاماال 
مقاومت در برابر رتااراای راراالادی بعدی باشار است. ییرا این دسااه 

-ود یا شاهرت و ااوشاوااند اویت االادی بودن درونی اای اتراد می

اود را حفظ نمایند. امان رتاار جبرانی باا ساطح ژاایان  15نامی بارونی
آیادی ای داد و بند االاداات و ترس مرتبط اسات. نااایج ایان ژاهوا  

ااای االااق تاردی بار رتاارااای االاادی و داد که ویهگاینشان می
 الگواای مافاوت رتااری تاثارگذار است. امچناان بار الااف ژاهوا 
دیگری اثر تعاملی منبع ددرت و تاثار آن در ایجاد الگواای شاب لغزنده 

 (.6یا جبرانی به اثبات نرساد)
اتفااق اتاااده گازارش « وردکام»امانطور که در تخلفاتی مانند آنچه در 

شده، تصمام اتراد برای دبول و سپس ادامه رتااراای راراالادی، تااثار 
(. ماواردی ای دباال احسااس تارس و 15، 13اا دارد )ییادی در سایمان

کنارل منبع بارونی امگی در تروژاشی وردکام ر  داده است. یک نمونه 
داد چگونه ترس بر مدیران وردکام چااره گشااه اسات در که نشان می

( گزارش شده است. اتراد ترسو به دلال تارس 13توسط آسوشاادژرس )
تار وارد ن شاغل راحاتجویانه ماتوق و یا ای دسات دادای اددامات تلاتی

 (.16،  15، 13شوند)رتااراای راراالادی می
اای دیگر نااجه ژاهوا  نشاان داد کاه کناارل امانند برای ژهوا 

منبع ناز یکی ای عوامل تاثارگذار بر مازان ژذیرش دراواست راراالاادی 
ماتوق بوده است. اترادی که دارای منبع دورنی باشند، ارتباط دوی باان 

کنند. حسابدارانی که دارای و ژاامداای رتاار اود مشااده می رتاار اود
ژذیری بالاتری دارند )منبع کنارل درونای( اویت االادی بوده و مسئولات

در مقایسه با حسابدارانی کاه دارای چناان حسای ناسااند، باا احاماال 
(. اتراد باا منباع 6،17،19باشاری دارای رتااراای ای نوع جبرانی اساند)

گری و اماناداری باشاری باوده، کماار وارد ایدرونی دارای حرتهکنارل 
-ژذیری اود را ییر ژاا نمایرتااراای راراالادی شده و حسن مسئولات

گذارند. مفهوم منبع کنارل درونی معادل مفهوم اراده و آیادیسات. اتاراد 
دارای منبع کنارل درونی، اعاقاد دارند که کنارل کاتی بر یندگی ااود و 

ااا کنناد. ژاهوا اداای آن داشاه و مطابق امان باور رتااار مایروید
گارناد و بارای نشان داده است که آنها کمار تحت نفوذ دیگران درار می

اای اود اریش والاتری دائل اساند. اینان ای اتاراد اا و ژاشرتتمهارت
دارای منبع کنارلی بارونی برای دبول مسائولات اععماال ااود آماادگی 

 (.15،11ارند )باشاری د
تواند برای اتزای  درک در اصوص اددامات ماورد اای آتی میژهوا 

اای االادی، عاطفه ترس منفای و ناای برای کاا  کمرنگ شدن اریش
ااا در اتخااذ کنارل منبع بارونی و برای جلوگاری ای اثرات این ویهگای

ااای راراالاادی گساارش یاباد. در اصاوص محادودیت ایان تصمام
اید ذکر نمود که برای اتراد ممکن است بخوااند ترس اود را ژهوا  ب

ااای ااود را باشاار ای واداع کمار، کنارل منبع اود را باشار و تصامام
اای ترس و کنارل منابع آنها تحت تاثار االادی نشان داند؛ و یا ویهگی

شرایط مخالف محاطی و وداایع مافااوت دارار گاارد. امچناان ساایر 
مانند سابقه رتااراای رار االادی، شهرت اتاراد، ااود اای اتراد ویهگی

 و ... در این ژهوا  مورد توجه درار نگرتاه است. 14شافاگی
 

 گیرینتیجه
گااری ترایناد انجاام دادن یاک عمال باا توجاه باه دضاوت و تصمام

معااراای تعاان شده و تشریح چگاونگی انجاام عمال ای طریاق ارائاه 
گاویی و ژااماد عملکارد ن مسئولات ژاسخاای لایم است. بنابرایگزارش

(. 18یاباد )ااای االاادی بهباود مایگااریاتراد ای طریق بهاود تصمام
مطالعه بر روی عواملی که باعث ایجاد رتااراای راراالادی در  تضاای 

اای روانی ترس و کنارل شوند بساار مهم است. ویهگیکسب و کار می
ی شانااای و ورود اتاراد باه منبع بارونی منجر باه اتازای  ناامااانگ

بانی الگوااای گردد. ژا الگواای رتااری شاب لغزنده و مجویدای می
رتااری راه را برای تراام آوردن تمهاداتی جهت جلوگاری ای رتاارااای 

گشااید. اتاراد باا تارس ژاایان در رار االادی در محاط کسب و کار می
-ی در مقابل دراواستمقایسه با اتراد با سطح ترس بالا مقاومت باشار

اای راراالادی ماتوق ای اود نشاان داده و کماار وارد رتاارااای راار 
گردند؛ و یا ترس کم منجر باه الگاوی االادی با الگوی شاب لغزنده می

 شود. رتاار جبرانی می
اترادیکه دارای ترس کم و یا منبع کنارل درونی اسااند کماار اویات 

اای ژهوا  به درک بهاار اند. یاتاهداالادی بودن اود را ای دست می
گاری راراالادی در شرایط تشاار اای تردی که منجر به تصمامویهگی

ااای شود کمک می کند. گسارش درک ما ای ویهگایمدیران ماتوق می
تردی کاه باه الگاوی رتاااری شااب لغزناده تخلفاات و مشاارکت در 

ن  در ایان حاویه رتااراای راراالادی می انجامد، نه تنها به اتزای  دا
 انجامد بلکه کاربرداای با ااماای ناز برای آنها دابل تصور است. می

اایی که در آنهاا تخلفاات ماالی اظهارات اتراد مخالف در دادگاه شرکت
اای مخالف اشاره دارد که سقوط و ورشکساگی ایان ر  داده یا شرکت
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اسات. شرکت اا نااجه  اددامات یک نفار یاا تعاداد محادودی اتاراد ن
ااای کناارل داالای، حاکماات ای ای ساسامدرعوض تروژاشی گسارده

شرکای و مسئولات تردی که تبدیل به یک تراناگ در ساایمان شاده، 
ااای تاردی (. سقوط مسئولات17منجر به سقوط شرکت گردیده است )

ااای دانده شاوع کمرنگ شادن اریشدر سطوح مخالف سایمان نشان
نی و احساس ترس است. با گذشات یماان در االادی، کنارل منابع بارو

اثر این عوامل سایگاری االادی ژا  آمده و اتراد رتاارااای راراالاادی 
 را برای اود توجاه می نمایند.

 

 های اخلاقیملاحظه
باوده و محاویات علمی و ادبی مقاله، مناج ای تعالاات علمای نویسانده 

ااداری، رعایات اصول االادی ژهوا  ای دبال نقال داول مطالاب، امان
 حقوق معنوی و علمی و ... در این مقاله رعایت شده است. 
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