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غیراخلاقی  درخواست با موافقت به و تمایل خصوصیات شخصیتی پیروان

 مدیران برای تقلب

 
  *2دکتر منصور گرکز ،1فرشید ایمر

 حسابداری، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی، گرگان، ایران روهگ .1

 اسلامی، گرگان، ایران آزاد حسابداری، واحدگرگان، دانشگاه روهگ .2
 (71/71/69یخ پذیرش:،تار71/71/69)تاریخ دریافت: 

 

 

 سرآغاز

کنید  تقلب را چنین بیان میی 1المللیهای حسابرسی بینت استانداردیئه
آیید  های مالی از تقلب یا اشتباه بوجود مییاظهارات نادرست در صورت

واژه تقلب اشاره به عملی عمدی یی  ییا چنید نایر از جملیه میدیریت  
ز فریب بیرای بدسیت آوردن کارکنان ویا اشخاص ثالث  شامل استااده ا

 بیرای بیزر  هایشیرکت(  1قیانونی دارد عادلانیه و ییا غییرمزیت غیر
 هییایتقلب بییه متوسییل گذاران سیرمایه فریییب و بیشییتر سییود گیزار 
  ( 2 شوندمی حسابداری

 
 
 
 

گیری در مورد تقلب و دستکاری نتیای  عملییاتی  توجیه جام یه تصمیم
مالی در دنیای تجارت به خود جلب  ایهعلمی را به ویژه پس از رسوایی

باعث ایجاد بحران اعتماد به ناس در بازارهیای سیرمایه  که کرده است 
(  امیا هنایامی کیه 3شیود گیذاران مییشده که منجر به خروج سرمایه

برداری در صورتهای مالی کشف و مورد توجیه هایی از تقلب و کلاهنمونه
صلی روی مدیر عامیل و نقی  عمومی قرار می گیرد  بطورکلی تمرکز ا

های کشف شده در بطوریکه در بیشتر تقلب  باشدوی در انجام تقلب می
هییای عمییومی تقلییب در کننییدگان آن بییه چهییرههییا  ادارهشییرکت
 ( 4شوند هایشان تبدیل میشرکت
 
 

 چکیده
که در حالی باشد های تقلب در صورتهای مالی  بطورکلی تمرکز اصلی روی مدیر عامل و نق  وی در انجام تقلب میکشف نمونه درزمینه: 

نق  خصوصیات  هدف این پژوه  بررسی رواین  ازباشدمیمخرب  مدیرانمل همکاری میان پیروان و شا بطور م مولها این تقلب
ارتقاء خود با از خودگذشتای در تمایل به موافقت پیروان با درخواست با عنوان  از جمله پویایی و نوعی ازخودشیاتای شخصیتی پیروان

 د  باشمیاخلاقی رهبران شرکت  در فرآیند تقلب غیر

باشد  جام ه آماری آن  دانشجویان دکتری حسابداری کلیه دانشااههای شهر تهران در سال نیمه تجربی و پیمایشی میپژوه   این روش: 
ها از رو  آماری رگرسیون تحلیل دادهوها پرسشنامه و برای تجزیهابزار گردآوری دادهو نار  93  ت داد نمونه با رو  تصادفی دنباشمی 1331
  انه استااده گردید چندگ

داری بین خودشیاتای از نوع ارتقاء خود با ازخودگذشتای و شاخص تقلب دهد ارتباط مثبت و م نینشان میاین تحقیق نتای   یافته ها:
شاهده داری بین پویایی و شاخص تقلب در حسابداری م موافقت با درخواست تقلب( در حسابداری وجود دارد  همچنین ارتباط منای و م نی

 داری یافت نشد  بین ت امل خودشیاتای و پویایی با شاخص تقلب در حسابداری ارتباط م نی  هاد  اما بر اساس یافتهگردی

لذا   باشدمی حسابداری تاثیرگذار برای تقلب در مدیرانهای فردی زیردستان در میزان مقاومت در مقابل فشارهای ویژگیگیری: نتیجه
ها جلوگیری از بسیاری از تخلاات مالی در شرکت های مثبتو تقویت شخصیتنوع شخصیت توانند با شناسایی ها میکنندگان شرکتاداره
    نمایند 

 

 خودشیاتایخصوصیات شخصیتی    تقلب در حسابداری ارتقاء خود با ازخودگذشتای  پویایی : گاناژو کلید
 

 
 

 M.garkaz@yahoo.comنویسندۀ مسئول  نشانی الکترونیکی  
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هییا از یریییق فرآینیید سیاسییی تییدوین اسییتانداردهای میدیران سییازمان 
کننید و از در سطح عمل اعمال ناوذ می حسابداری بر اجرای حسابداری

هیای خاصیی را بیا های پذیرفته شده حسابداری میالی رو میان رو 
کننید و بیدین ترتییب های خیود انتخیاب مییاندیشیتوجه به مصلحت

 (  امیا بیا5دهنید حسابداران مالی سازمانها را تحت سلطه خود قرار میی
سلسله مراتب شرکتی اسیت  که مدیر ارشد دارای بالاترین موق یت درآن
تواند تصمیمات اخلاقی یا غیراخلاقی را ت ریف و تحیت تیاثیر قیرار و می

ی موفقییت ییا دهد  و همچنین نتیای  حسیابداری میالی نشیان دهنیده
شکست اوست و بسیاری از مدیران اجرایی اقدامات ارزییابی حسیابداری 

 ( 1یرند گمالی را به عنوان نشان دهنده موفقیت شخصی درنظر می
هیا نادییده نباید نق  پیروان و زیردستان را در فرآیند تقلیب در شیرکت

در یی  فرآینید صیورت  م میولبطورگرفت  تقلب  سیرقت و اختلیاس 
باشید بیا گیرند  که انایزه اصلی عاملان آن برآورد نیازهای مالی مییمی

مل  با تبانی  ی نی مشارکت چند نار در این ع بیشتراین تااوت که تقلب 
ها شیامل همکیاری مییان پییروان و (  اگرچه این تقلب9شود انجام می
هیای میالی بیه های صیورتمخرب است  نق  پیروان در تقلب مدیران

بییان پژوهشیاران (  4ای مورد بررسی قرار نارفتیه اسیت یور گسترده
  افراد تمایل دارند که نتای  اقدامات را 2کنند که در جوامع فردگرایانهمی
که نق  پیروان بطور واضح بیر نی بر رهبر تبیین کنند  حتی هناامیمبت

(  اغلب تحقیقات درمورد تقلب سیازمانی 8نتای  اقدامات تاثیر گذار است 
ارشید و افیرادی کیه های شخصی مدیران اجرایی یا میدیریتبر ویژگی

کننییید متمرکیییز شیییده تقلیییب را در یییی  شیییرکت میییدیریت میییی
   (12( 11( 11 (3است 
تر شدن روزافزون سازمانها و افزای  میزان کارهای غیراخلیاقی  دهپیچی

های کاری توجیه صیاحبنظران را بیه غیرقانونی و غیرمسئولانه در محیط
وییژه (  بیه13بحث اخلاق و تاثیرات مختلف آن م طیوف سیاخته اسیت 

شیوند تیا در به عنیوان زیردسیتان مجبیور  میی انهناامی که حسابدار
موافقیت کیردن ییا نکیردن بیا  ( 14ی همدستی کنند اقدامات غیراخلاق

های خود های غیراخلاقی رهبران به شدت به صاات و خواستهدرخواست
هیا  افیراد زمیان مواجیه شیدن بیا دو راهییدر  ( 8پیروان بستای دارد 

خیود( بیه  3ها را برای نادیده گرفتن قیود اخلاقی از هویت اخلیاقیتوجیه
امناسیب بیرای اقیدام نامناسیب را اسیتااده برند و خودتوجیهی نکار می
به عنوان مثال پیروان ممکن است بیشتر به دسیتاوردهای  ( 15 کنندمی

انیداز مخیرب یور چشمایری بتواننید چشیمشخصی متمرکز شوند و به
(  بنوبت افیرادی 4رهبر بد را متقاعد کنند و عقلانی بودن را قبول نمایند 

رفتار خود را تغییر دهنید  در  باید ده بایرندتوانند اخلاقیات را نادیکه نمی
نتیجه آنها در مقابل انجام عمل نامناسیب بیرای حایو هوییت اخلیاقی 

های قوی اخلیاقی ممکین بنابراین پیروان با هویت  (15 کندمقاومت می
هیای دسیتورال مل در مقابیلاست باور داشته باشند که مقاومت سازنده 

های اقی مناسب برای جلوگیری از آسیبغیراخلاقی رهبر  تنها پاسخ اخل
 ( 8درازمدت به سازمان است 

ظیاهر  بدانیدی  و 1بیدخواه  5  سرک 4ناسازگار رهبرانی در سازمان گاه
 بیر ارزشیهای تمرکز دیاران  ساختن متلاشی با دارند تمایل که شوندمی

رو شیجاع اولیین پیی  (11برسیند  موفقیت فریب به و تقلب خودخواهانه 
سازمانی در مقابل سوءظن ییا رهبیر غیراخلیاقی اسیت  در واقیع مدافع 

شجاعت لازمه ی  پییرو بیه منظیور جلیوگیری از اقیدامات غیراخلیاقی 
های ی  رهبر مخرب برای انجیام سرپرستان و مقاومت در برابر خواسته

باشد  که ممکن است در ویژگی شخصییت پییروان تقلب در سازمان می
بیر ف یال  8کیارهای جدیید در روانشناسییاه(  دیدگ4من کس شود  9پویا

کننید  کیه بودن و بروز رفتارهای نوآورانه از جانب کارکنیان توجیه میی
پویایی از جمله این رفتارهای کاری است که کارکنان با ایناونه رفتارهیا 

کنند ویژگیهیا و موق ییت شیغلی خیود را تغیییر داده و بهبیود تلا  می
شیان را ایجیاد امکانی کیه افیراد محییط (  پویایی به م نای19ببخشند 
دارد گرایی ابراز مییریشه دارد  ت امل 3گراییانداز ت املکنند در چشممی

شیود و ورت بیرونیی کنتیرل مییصیکه رفتار هم بصورت درونی و هم ب
گذارنید  ها به همان اندازه که در عملکرد و کن  فرد تیاثیر مییموق یت

ترتییب خصوصییت پوییایی (  بدین18ند گیرتحت تاثیر فرد هم قرار می
کنید کیه در صیورت بالا  در به چال  کشیدن وض یت موجود تاکید می

لزوم تغییر مسیر سازمان به سوی نتای  سودمند عملی شود  افیراد پوییا  
گذارنید  از خیود ها را شناسایی و بر روی آنها اثر میها و فرصتموق یت

دار نند و تا زمانی کیه تغیییرات م نییکدهند  ف الیت میابتکار نشان می
(  ی  شخص با خصوصیت 19کنند ایجاد نکنند بر آن ف الیت اصرار می

نسبتا بالاتر از پویایی  تمایل دارد در شرایطی کیه نیازمنید اقیدام مثبتیی 
های جدید یا مداخلیه بیه ییور مثبیت در تغیییر است  مانند اجرای یرح

(  انسان تنها تحت تاثیر محییط 4د محیط سازمانی  مسئولیت داشته باش
ای ف الانیه محییط توانید بیه گونیهگیرد بلکه مییپیرامون خود قرار نمی

پیرامون و شرایط زندگی خود را تغییر دهد  افراد دارای شخصییت پوییا  
تواننید خیود را از قیدوبنید نیروهیای محیطیی رهیا سیازند و باعیث می

افراد با شخصیت پوییا بیشیتر (  همچنین 13های موثر شوند تغییرپذیری
دهند حتیی اگیر در مقابل رفتار غیراخلاقی مقاومت و شجاعت نشان می

(  اعضای سازمان 12های شخصی برای فرد ایجاد نماید این رفتار هزینه
با خصوصیت پویایی بیشتر  در م رض خطر بیشتری از سوءاستااده قیرار 

سایر افراد در سازمان را  دارند چراکه آنها تمایل بیشتری به گزار  تقلب
دارند  همچنین سطح بالایی از پویایی میان پییروان منجیر بیه بالیاترین 
سطح مقاومت در مقابل فشار رهبر بیرای انجیام درخواسیت غیراخلیاقی 

پیشاام نبیوده   (  درمقابل  افراد با خصوصیت پویایی کمتر21شده است 
یط پیرامیون خیود های موجود برای ایجاد دگرگیونی در محیو از فرصت
گیرند  در نتیجه این افراد به احتمال زیاد خود را با شرایط وفق بهره نمی

 (  13کنند دهند و وض یت جاری را تحمل میمی
ی  ارز  اجتماعی و اخلاقی است که تض یف آن منجر به  11دوستینوع

دوسیتانه رفتارهیایی (  رفتارهای نیوع21شود ایجاد اختلال در جام ه می
تند که در سطح فردی با هیدف کمی  بیه رفیع بحیران از زنیدگی هس

دیاران و در سطح اجتماعی با هدف مساعدت به حاو آرام  و رشد و 
رو هناامی که ی  دستورال مل (  ازاین22شود بالندگی جام ه انجام می

غیراخلاقی با هیدف خیدمت بیه شیرکت از ییرف رهبیر مخیرب ارا یه 
دوستانه و فداکارانه بیه عنوان ی  عمل نوعگردد  برخی از پیروان به می
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دوستی این است که فداکاری به ناع کنند  دیدگاه سنتی نوعآن عمل می
(  تجزییه و تحلییل 4دهید دیاران را بهترین رفتیار انسیان نشیان میی

کیه ایین دهید دوسیتی  نشیان میهای تکاملی و روانشناختی نیوعریشه
است خودمحور  خودخواهانیه( و  اعمال بسته به انایزه غالب فرد ممکن

دوستانه باشند  از یرفی دیار اناییزه موافقیت فیرد بیرای انجیام یا نوع
تواند به عنوان ی  عامل قدرتمند در ارتقاء حیس دوستانه میاعمال نوع

  (  به عنوان مثال در مواردی23شایستای و اعتماد به ناس فردی باشد 
دهنید تیا مهیارت و قیرار میی چکارچیان شکار خود را در اختییار میردم

دوسیتانه ممکین شایستای خود را نمایان کنند  بنابراین انایزه رفتار نوع
  (24 و یا برای کسب امتیازاتی در آینده باشید 11است برای خودشیاتای

دوستی در فداکاری و کم  به دیاران اسیت در حالیکیه لذت غالب نوع
اناییزه خودخیواهی انجیام دوستی خودخواهانه عمل فداکارنه بیا در نوع
خودشیاتای یی  ویژگیی شخصییتی  ( 4شود نه خدمت به دیاران می

است که شامل خود ستایی  ناع شخصی خود را مستحق دانستن و ی  
(  خودشییاتای را میی 25تمایل تحسین شدن از یرف دیایران اسیت 

توان به عنوان توانایی شخص برای حاو تصویر مثبتی از خود  از یریق 
(  در ی  21ندهای تنظیمی خود  عایاه و محیط ماهوم سازی کرد فرآی

محیط کسب و کار  موضوع مهم مافوق مستقیم فرد خواهد بود  بنابراین 
بصیورت مثبیت   یکیهیوربرای رفتار کردن بیه لازم ها انایزه خودشیاته

 گییرد  راتصویر آنها را در چشیم میافوق و میدیریت تحیت تیاثیر قیرار 
اند که هات بُ د از خودشیاتای را شناسایی کرده هشارانپژو(  29دارند 

(   افراد با شخصییت 28است  12ی  بُ د آن ارتقاء خود با ازخودگذشتای
خودشیاته از نوع ارتقاء خود با ازخودگذشتای بازیارانی هسیتند کیه بیه 

کنند و خود را قربیانی دوستی دیاران فداکاری میظاهر برای خیر و نوع
دوسیتی بیشیتر بیرای د درصورتی که این فیداکاری و نیوعدهننشان می

فریب مردم و برای نیاز خودخواهانه برای شناخته شدن به منظور تقویت 
(  رفتارهییای مییدیریت 4گییردد ناییس خییود شییخص انجییام میییعییزت
 تصویر پیردازی( را زیردسیتان ممکین اسیت بکیار ببرنید تیا 13برداشت
ف خودخواهانیه شیامل های مثبیت از یی  میافوق بیرای اهیداواکن 
را تحری  کنند  یی  زیردسیت بیا  11و تمثیل15  خودشیرینی14خودنمایی

   همچنیینکند که رهبر را تحت تاثیر قرار دهدهدف خودبینی تلا  می
کسانیکه دوست دارند درنظر دیاران متاکر به نظر برسیند بیرای دلاییل 

  کننیدیمنا ت خود در فداکاری برای دیاران و قابل رویت مشارکت می
احتمیال دارد بزرگتیر باشید زمانیکیه اقیدامات میدنی  سیازیتصویر این

رسید شیامل فیداکاری و ازخودگذشیتای چشمایر باشند و به نظیر میی
  خودشیاتای از نوع ارتقاء خود با ازخودگذشیتای بیه صیورتی (14 شود

دوسیتانه را بیرای حماییت از یی  کند که کاربرد اقدامات نیوععمل می
(  در سطح خودشیاتای از نیوع ارتقیاء 28دهد بازتاب می تصویر عمومی

فداکاری برای خوبی دیاران ییا سیازمان و  اناارخود با ازخودگذشتای  
درصیورتی کیه فیرد در میدیریت تصیویرپردازی   شیودرهبر انجیام میی
(  23کند که ناشی از بازشناخت دیاران از اقدامات او اسیت فداکاری می

ته احتمال بکیار بیردن میدیریت تصیویرپردازی را بنابراین افراد خودشیا
دارند تا ارز  درک شده خود به سازمان یا افراد دیایر درون سیازمان و 

برون سازمان را افزای  دهند  خودشیاتای ارتقاء خود با ازخودگذشتای 
کند  زییرا با ی  عقلانیت درونی پیروی از اعمال غیراخلاقی را فراهم می

تیوان بیه عنیوان بهتیرین وستانه این اعمال را میدماهیت به ظاهر نوع
(  زیر مجموعه ارتقاء خود با ازخودگذشتای  31منافع سازمان تاسیر کرد 

بیشترین ارتباط را با رفتارهای غیراخلاقی پیرو در سازمان دارد  به دلییل 
های غیراخلاقی ی  رهبر آنکه آنها پتانسیل لازم برای ایاعت از خواسته

یورخلاصه  درحالی (  به4علاقه شخصی او به خود را دارند  را برای جذب
رسد خودشیاتای و فداکاری قطبی متضاد هسیتند  نظر میکه در ابتدا به

اما مشاهده شده که در برخی موارد فداکاری با انایزه خودخواهی انجیام 
گردد که در واقع نوعی تصویرسازی فرد خودشیاته بیرای بالیا بیردن می

کیه  شیودبینیی میاز این رو پی   ین مردم و سازمان استارز  خود ب
افراد خودشیاته از نوع ارتقاء خود با ازخودگذشتای بیشتر مست د پذیر  

 درخواست غیراخلاقی رهبر و مافوق هستند  
بیشتر تحقیقات در خصوص تقلب و رفتار غیراخلیاقی در حسیابداری بیر 

باشیند قلیب متمرکیز مییگیری مدیران و نق  آنهیا در فرآینید تتصمیم
که پیروان و زیردستان با پاسخ مثبت به درخواست مدیریت نق  درحالی
(  همچنیین 4در حسابداری را بیه عهیده دارنید  تقلبای در وقوع عمده

تقلب در نتیجه سوءرفتار هدایت شده توسط مدیران ارشید و اجیرا شیده 
رچیه فشیار دهید  اگهای مالی و حسابداری رخ میتوسط افراد در بخ 

آورد  امیا تقلیب برداری را به وجود میزیاد مدیران به زیردستان این کلاه
هیای میالی و به دلیل کمبیود شیجاعت افشیاء توسیط بقییه در بخی 

های مدرن مربوییه  شیامل تئیوری (  تئوری14یابد حسابداری ادامه می
(  نقی  پییروان را در فرآینید رهبیری LMXییا 19عضیو -مبادله رهبر

تحقیقیات   حیال(  بیااین31کنید های بزر  را تا ید میت شرکتتخلاا
توان یافت که به نق  پیروان و زیردستان کمی در ادبیات حسابداری می

در   روازایین  برداری در حسابداری پرداختیه باشیددر فرآیند تقلب و کلاه
توانید این تحقیق با توجه بیه اینکیه خصوصییات شخصییتی افیراد میی

فتار خود و دیاران را در نتیجه فرآینیدهای روانشیناختی و تصمیمات و ر
نق  خصوصیات شخصیتی پییروان   (12اجتماعی تحت تاثیر قرار دهد 

و نییوعی از خودشیییاتای بییا عنییوان ارتقییاء خییود بییا  از جملییه پویییایی

 (PNI) 18ازخودگذشتای که یکی از مولاه هیای خودشییاتای مرضیی
در تمایل به موافقت پییروان بیا  تو همچنین ت امل این دو صاباشد می

    گردید درخواست رهبران در فرآیند تقلب بررسی
 

 روش

تجربی و کاربردی و از نوع پیمایشی های نیمهاین تحقیق از نوع پژوه 
  دانشجویان دکتیری حسیابداری شاملباشد  جام ه آماری و مقط ی می

 251بیی  از  باشندکه تقریباًمی 1331کلیه دانشااههای تهران در سال 
و  1015شد و با استااده از فرمول کیوکران در سیطح خطیای برآورد  نار

نار به عنوان نمونیه آمیاری ت ییین  91ت داد حداقل  101فاصله ایمینان 
 تصیادفی به منظور انتخاب اعضای نمونه از رو  نمونیه گییریگردید  

از   پرسشنامه بصورت کامل تکمیل گردیید 93 استااده شده است  ت داد



 بغیراخلاقی مدیران برای تقل درخواست با موافقت به و تمایل خصوصیات شخصیتی پیرواندکتر منصور گرکز و فرشید ایمر: 
 

 131 

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

 
 

 

نییز میرد   %92نار حیدود  59و ت داد   %28نار زن حدود  22این ت داد 
بیه  %11سیال و  25الیی  21نار  بین  2دانشجویان به ت داد  %3بودند  
سیال و  31نایر  14به ت یداد  %81سال و  31الی  21نار بین  13ت داد 

ی الی 1نار بین  22دانشجویان به ت داد  %28بالاتر سن داشتند  همچنین 
به ت یداد  %51 حدود سال و11الی 1نار بین  19به ت داد  %22سال و  5
باتوجه به  باشند سال دارای سابقه کار حسابداری می 11نار بالاتر از  41

گیری در مورد تقلب در حسابداری است لازم اینکه متغیر مستقل  تصمیم
متقلبانه  اقدامات و رویدادها به ها دان  عمیقتری نسبتبود که آزمودنی
تجربی بیودن ایین همچنین بیا توجیه بیه نیمیه  باشند داشته حسابداری

پژوه   از دانشجویان دوره دکتری حسابداری اسیتااده گردیید  چراکیه 
دانشجویان دوره دکتری  هیم از دانی  لیازم و هیم دارای سیابقه کیار 

سیازی شیده باشند و همچنین در محییط شبیهاجرایی در حسابداری می
 اگیر د راحتر و بهتر به سوالات در مورد تقلب پاسخ باوینید  زییراتواننمی

 و باییرد قیرار کنتیرل تحیت بطورکامل مطال ه مورد و تجربی موق یت
  زندمی سر واق ی رفتار او از ندرت به باشد انسان هم آزمودنی

متغییر خودشییاتای از نیوع   باشیدها پرسشنامه میابزار گردآوری داده 
اسییتاندارد ا ازخودگذشییتای بییا اسییتااده از پرسشیینامه ارتقییاء خییود بیی

این پرسشینامه دارای  ( 28گیری شد اندازه (PNI)خودشیاتای مرضی
این پیژوه  یکیی از  که درمقیاس برای سنج  خودشیاتای است  9

ه کیهای این پرسشنامه با عنوان ارتقاء خیود بیا ازخودگذشیتای مقیاس
=  1ای از  درجیه 5یکیرت براسیاس یییف ل  باشدشامل ش  گویه می

موافقم( مورد اسیتااده قیرار گرفیت   بطورکامل= 5مخالام تا  بطورکامل
شخصییت پوییا  اسیتاندارد  متغیر شخصیت پویا با اسیتااده از پرسشینامه

باشد که بر اساس گویه می 11(  این پرسشنامه داری 32گیری شد اندازه
 بطورکامیل= 5تیا  مخیالام بطورکامیل=  1ای از  درجه 5ییف لیکرت 

 های فوقموافقم( مورد استااده قرار گرفت  با توجه به استااده پرسشنامه
شناسی و تا یید پرسشینامه توسییط در پژوهشهای فراوان در حوزه روان

 متخصصین و اسیاتید آشینا به موضوع  رواییی آن میورد تیییید اسییت 
 افیییزار گییییری از نییرم بییرای ت یییین پایییایی پرسشییینامه  بییا بهییره

SPSS رایب آلایای کرونبیاخ ضاسبه شد که محضرییب آلاای کرونباخ
   ثبت گردید  1089و  1081ها به ترتیب پرسشنامه

هیای متغیر وابسته در این پژوه  میزان موافقت زیردستان با درخواست
باشید  بییرای غیراخلیاقی بیرای تقلییب در شیرکت توسیط مییدیریت میی

سییناریو اسییتااده شیید کییه در آن از  گیییری اییین متغیییر از چهییارانییدازه
شود به عنوان مدیر ی  بخی  در اقیدامات کنندگان خواسته میشرکت

  مییزان نماینیدشیرکت   غیرقانونی در حسابداری به درخواست مدیریت
= به هیچ عنوان موافق نیسیتم تیا 1موافقت با هر درخواست با مقیاس  

وع امتییاز چهیار مجمی  گییری شیدموافق هستم( اندازه بطورکامل= 11
سناریو  درخواست غیراخلاقی( به عنوان شاخص تقلب درنظر گرفته شد  

گییری و پاییداری تصیمیمشناسیایی هدف از انتخاب چهار سناریو برای 
کنندگان بود  موارد بکار رفتیه تمایل به موافقت و یا عدم موافقت شرکت

اشد  سناریوی بدر سناریوها مطابق با اعمال غیراخلاقی در حسابداری می
اول درخواست مدیریت برای متورم کردن سود از یریق دستکاری اقلیام 

باشید  سیناریوی ت هدی ترازنامه از جمله اصلاح ذخایر سالهای قبل میی
لاات و ضای ات موجیودی کالیا و زییان عدم ثبت تدوم درخواست برای 
 شاملسناریوی سوم   بود های ثابت تا زمان فرو کاه  ارز  دارایی

هیا در سیال کالاهای مورد نیاز برای فرو  سال آینده نماینیدگی ارسال
  سناریوی چهارم استحساب فرو  در سال جاری و ثبت آن به جاری 

کیه توسیط   تجهیزات ایمنی خیط تولیید شامل به ت ویق انداختن خرید
به میدت   اداره بهداشت و ایمنی کار ابلاغ شده و نرم افزار کنترل کیایت

   است به سال آیندههزینه  انتقال ش  ماه و

رو  آماری رگرسیون چندگانه ارتباط بین و  spssافزار با استااده از نرم
های خودشیاتای و پویایی با میزان موافقت با درخواست تقلیب در متغیر
و بیا اضیافه کیردن متغییر ت یاملی متغیرهیای  بررسیی گردیید شرکت 

رتباط آن با درخواست تقلب در خودشیاتای و پویایی به مدل رگرسیون ا
گردید  در انتها برای ت امل خودشییاتای و پوییایی چهیار  آزمونشرکت 

گروه ایجاد شد و نمودار میاناین موافقیت هیر گیروه بیرای درک بهتیر 
   موضوع ترسیم گردید 

 

 یافته ها
( ارا ه شیده اسیت  در ایین 1در جدول   تحقیق آمار توصیای متغیرهای

شیده  ارا یهکمینه  بیشینه  میاناین و انحراف اسیتاندارد ها  جدول متغیر
 است  

 متغیرهای تحقیق توصیفی آمار :1 جدول

صففففففات 

 شخصیت
 میانگین بیشینه کمینه

انحفففففرا  

 استاندارد

 5031419 2101381 31011 1011 خودشیاتای

 1052981 3804339 48011 29011 پویایی

 
ای  پوییایی و ت امییل بیرای بررسیی ارتبیاط بییین متغیرهیای خودشییات
استااده شد و نتیای  آن خودشیاتای و پویایی از مدل رگرسیون چندگانه 

ایین میدل از شیود ( ارا ه گردید  همانطور کیه مشیاهده می2در جدول 
بینی تغییرات متغیر وابسته که میزان موافقت بیا درخواسیت توانایی پی 

و   sig= 10111 داریباشد  با توجه به سطح م نییتقلب در شرکت می
10914 =F   دهد کیه همبسیتای خلاصه مدل نشان می  استبرخوردار
بین و متغییر وابسیته وجیود بین متغیرهای پی   R= 10411داری م نی

از تغیییرات   2R=  10211 درصد 21دارد و همچنین این مدل می تواند 
 باشد را تبیین کند  متغیر وابسته که شاخص تقلب در حسابداری می

بین خصوصیت پویایی پیروان و تماییل بیه موافقیت بیا  ضیه اول :فر

 داری وجود دارد درخواست مافوق با تقلب در شرکت رابطه م نی

  sig= 10112و  β=  -10351 داریارتباط منای و م نی  نتای  بر اساس
ین شخصیت پویا و میزان موافقت با درخواست غیراخلاقی میدیریت در ب

توان نماید و می  این نتیجه فرضیه اول را تایید میحسابداری وجود دارد
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گات که با افزای  میزان پویایی افراد سطح مقاومت در برابر درخواست 
  یابد تقلب در حسابداری افزای  می

بین خودشیاتای از نوع ارتقیاء خیود بیا ازخودگذشیتای  فرضیه دوم :

لب در شرکت رابطه پیروان  و تمایل به موافقت با درخواست مافوق با تق
 داری وجود دارد م نی

= 10112و  β= 10359 داریدهد که ارتباط مثبت و م نینتای  نشان می
sig   بین خودشیاتای از نوع ارتقیاء خیود بیا ازخودگذشیتای و مییزان

موافقت با درخواست غیراخلاقی مدیریت در حسابداری وجود دارد که این 
تیوان گایت   باتوجه به این نتیجه میکندموضوع فرضیه دوم را تایید می

چقدر میزان خودشیاتای از نیوع ارتقیاء خیود بیا ازخودگذشیتای  که هر
افزای  یابد سیطح مقاومیت در برابیر درخواسیت تقلیب در حسیابداری 

  یابد کاه  می

ارتقییاء خییود بییا  در ت امییل سییطوح خودشیییاتای فرضففیه سففوم :

ت در مقابیل موافقیت بیا و پویایی پیروان و سطح مقاوم (ازخودگذشتای
 داری وجود دارد درخواست مافوق با تقلب در شرکت رابطه م نی

برای ت امیل خودشییاتای و  sig = 10238 داریبا توجه به سطح م نی
توان گات که بیین ایین ت امیل و باشد میمی 1015پویایی که بیشتر از 

ن مسئله داری وجود ندارد که ایشاخص تقلب در حسابداری ارتباط م نی
 گردد  باعث رد فرضیه سوم می

باشد   با توجه به اینکه متغیر سوم ت امل خودشیاتای و پویایی می نکته

نماید که برای حل ایین این ت امل در مدل رگرسیون ایجاد همخطی می

کیه   استااده گردید(mean center) سنترمشکل از رو  آماری مین
باشد  با توجه ی رگرسیون میهاهای رفع همخطی در مدلیکی از رو 

بیرای متغیرهیای خودشییاتای   (VIF)به اینکه عامل تورم وارییانس 
ایین  باشید ومیی 10119  10132  10181پویایی و ت امل آنها به ترتییب 

توان گات که مشکل همخطی در این مدل باشند میمی 5اعداد کمتر از 
 وجود ندارد 

 

 نتایج آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان برای پیش بینی شاخص تقلب :1جدول 

 F P R 2R β t P متغیر ملاک متغیر های پیش بین

 SSSEخودشیاتای از نوع 

 پویایی

 پویایی  ×خودشیاتای 

 10211 10411 10111 10914 شاخص تقلب

10359 

10351- 

-10128 

30219 

-30293 

-10131 

10112 

10112 

10238 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 مقایسه میانگین تعامل خودشیفتگی و پویایی :1نگاره 

 

 

همانطور که پیشتر گاته شد برای درک بهتر ت امل خودشیاتای و 
 پویایی در مقابل مقاومت زیردستان در برابر درخواست تقلب از سوی

( میاناین 1و نمودار   گردیدهار گروه تقسیم به چاین ت امل   مافوق

که در زیر ارا ه  شد های مافوق ترسیم ان موافقت با درخواستمیز
 گردیده است 
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شود بیشترین مقاومت در برابر ( مشاهده می1همانطور که در نمودار  
مربوط به ت امل سطح پایین خودشیاتای و   درخواست تقلب مافوق

باشد  همچنین کمترین مقاومت می m= 14013 سطح بالای پویایی
= 21011 امل سطح پایین پویایی و سطح بالای خودشیاتایمربوط به ت 

m دهد که در خودشیاتای بالا با افزای  است  این نمودار نشان می
های تقلب مافوق افزای  میزان پویایی مقاومت در برابر درخواست

ولی با توجه به اینکه این   یابد که با فرضیه سوم همخوانی داردمی

توان فرضیه سوم نمی sig = 10238 باشندنمی داررات در مدل م نییتغی
    نمودرا تایید 

 

 بحث
رییزی و توسیط کارکنیان در تقلب توسیط میدیران در سیازمان  برنامیه

افیرادی  (  گیاهی21شیود های میالی و حسیابداری اجراییی مییبخ 
این افراد شجاعت لازم برای   کنندها همکاری میناخواسته در این تقلب

هرحیال تقلبیی بیدون همکیاری متخلف خود را ندارند  بهافشاء مدیران 
این امیر نشیان   رهبران و زیردستان در سازمانها امکان پذیر نخواهد بود

دهد نق  زیردستان و پیروان در وقوع تقلیب و ییا پیشیایری از آن می
بسیار حا ز اهمیت است  ارگانیزم انسان همیشه برای حایو همسینخی  

هیای  تلیا  ی بیین عقایید  نارشیها و ارز انسجام یا همسازی درون
ها عبارت دیار نوعی کشاننده به سوی هماهنای بین شناختکند  بهمی

انسیجام و نیاهمخوانی بیه وجود دارد  یبق این نظریه  وجود نوعی عدم
ای میییزان کییافی بییین دو شییناخت  موجییب حالییت انایزشییی آزارنییده

ناهمیاهنای را بیه حیداقل کوشیند ایین افراد مییبنابراین (  15شود می
زمانی بیه وجیود آیید کیه از کسیی  13(  ناهماهنای شناختی19برسانند 

خواسته شود تا در اقداماتی شرکت کند که نامتجانس با هویت اخلاقی او 
  است
  یبیق نظرییه بیودانتظیار قابیل همانطور که براسیاس مبیانی نظیری  

هیای رخواسیتناهماهنای شناختی افراد با شخصییت پوییا در مقابیل د
تواننید ناهمیاهنای ایجیاد شیده بیین نمیی ازآنجایکهغیراخلاقی مافوق 

اقدام به مقاومیت   های خود و درخواست مدیریت را کاه  دهندنار 
نتیای  آزمیون فرضییه اساس این  نمایند  بردر برابر درخواست تقلب می

ری داری بین پویایی و شاخص تقلب در حسابداارتباط منای و م نیاول 
انجام شیده قبلیی کیه اظهیار  هایشود  این نتیجه با پژوهشمشاهده می

 سازمان در افراد سایر تقلب گزار  به بیشتری تمایل دارند افراد پویامی
 بالیاترین بیه منجر پیروان میان پویایی از بالایی سطح همچنین  دارند را

 یغیراخلیاق درخواسیت انجیام بیرای رهبر فشار مقابل در مقاومت سطح
افراد با خودشیاتای از نیوع     درمقابل(21( 12 (4مطابقت دارد  شود می

عنیوان اقیدام ارتقاء خود با ازخودگذشتای رفتیار غیراخلیاقی خیود را بیه
کنند و ناهماهنای شیناختی دوستانه و حس شناخته شدن توجیه مینوع

دهند و درمقابل درخواست تقلب میافوق مقاومیت کمتیری را کاه  می
دهید ارتبیاط مثبیت و نشان می آزمون فرضیه دومدهند  نتای  می نشان
داری بین خودشیاتای و شاخص تقلب در حسیابداری وجیود دارد  م نی

 های انجام شده قبلی که اظهار داشتند خودشیاتایاین نتیجه با پژوه 
 که وقتی حتی باشد  آنها سود برای موفقیت مدت کوتاه اولویت تواندمی
 نشیان همچنیین  شیودمی دیایران بیرای میدت یولیانی هزینیه باعث
 و متقلبانیه میالی گزارشیاری هاینمونیه بیا خودشییاتای که دهندمی

مطابقیت  دارد  ارتبیاط کیار و کسیب در غیراخلاقی رفتار و سود مدیریت
های پژوه  بین ت امیل خودشییاتای و   براساس یافته(11( 1 (4دارد 

  ایین یافت نشدداری ی ارتباط م نیپویایی با شاخص تقلب در حسابدار
 (  4مطابقت ندارد  انجام شده قبلی نتیجه با پژوه 

 هاییمحیدودیت دارای نییز حاضیر پیژوه  دیایر  پژوه  هر همانند
 اسیتااده و دسترس قابل علمی منابع فقدان یا و کمبود ازجمله  باشدمی
 زمینیه نای در( فارسی صورت به حداقل محدود و کم بسیار علمی منابع
 بیه  باشید مربیوط تحقیق و مطال ه مورد موضوع به مستقیم یور به که

 مشیکلات خیود کیه باشیدمی لاتین منابع از استااده نیازمند دلیل همین
 بیه لیاتین متیون درسیت برگیردان زمان  بودن محدود همچون دیاری
   دارد همراه به را آنها  کردن دست ی  و فارسی

توجه به اهمیت موضوع تقلب در حسیابداری  های آتی  با برای پژوه 
سیتیزی و بررسی خصوصیات شخصییتی از جملیه ماکیاولیسیتی  جام ه

حالات عیایای و احساسیی زیردسیتان در فرآینید تقلیب در حسیابداری 
 گردد پیشنهاد می

 

 گیرینتیجه
یکی از اهداف اساسی وضع اسیتانداردهای حسیابداری ایین اسیت کیه 

نند با اتکا بر صیورتهای میالی تصیمیمات مربیوط و کنندگان بتوااستااده
 بیرای جیدی تهدییدی در صیورتهای میالی تقلبصحیحی اتخاذ کنند  

 هایهزینیه اسیت  میالی بیه ایلاعیات بازار مشارکت کنندگان ایمینان
 قبیول  غیرقابیل رفتار ی  و دارد بیه دنبال مختلف اقشار برای سناینی
س نیاز حرفه حسابداری به آن شیوه پ(  34غیراخلاقی است  و غیرقانونی

کننیدگان بصیورتی مطلیوب از گزارشاری است که منافع تمام اسیتااده
رعایت شود  از سوی دیار مدیران برای رسیدن به اهیداف خاصیی کیه 

ممکن اسیت سیود را   کندای خاص را تامین میمنافع عده بطورمنطقی
کننیدگان اادهیوری گزار  کنند که با هدف تامین منافع عمیومی اسیت

(  بنابراین با توجه به اینکه گزارشهای مالی منابع 35مغایرت داشته باشد 
رونید کیه های اقتصادی به شیمار مییگیریمهم ایلاعاتی برای تصمیم

کننیدگان جهیت گذاران  اعتباردهندگان و سایر اسیتاادهمدیران  سرمایه
(  لیازم اسیت 31کننید رفع نیازهای ایلاعاتی خود از آنهیا اسیتااده میی

کنند نه تنها باید واجد شیرایط کسانی که در رشته حسابداری ف الیت می
ای باشییند بلکییه باییید از درجییه بالییایی از صییداقت و و صییلاحیت حرفییه
ای از ای نییز برخیوردار بیوده و آبیرو و حیثییت حرفیهدرستکاری حرفیه
نشیان (  در نهایت نتیای  ایین تحقییق 2های آنها باشد مهمترین دارایی

های فردی زیردسیتان در مییزان مقاومیت در مقابیل دهد که ویژگیمی
حسابداری تاثیرگذار است و این موضوع  های رهبران برای تقلب درفشار

باشید  بطیورکلی  یی  پییرو بیا ویژگیی از اهمیت بسزایی برخوردار می
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های غیراخلاقی رهبری پویایی بالا  شجاعت لازم را در مقابل دستورال مل
کند و در صورت لزوم بیرای دهد و با فشارهای رهبر مقابله میشان مین

کنندگان اعمال تغییرات محیطی مثبت اقدام به گزار  دادن سوءاستااده
کند و برعکس یی  پییرو بیا ویژگیی به افراد خارج از سازمان اقدام می

پویایی کم  شجاعت لازم را ندارد بنابراین احتمیال بیشیتری دارد کیه از 
هیا کنندگان شرکت(  لذا اداره4های غیراخلاقی رهبر ایاعت کند استهخو
و تقویت این نوع حسابداری توانند با شناسایی میزان پویایی کارکنان می

  هیا جلیوگیری نماینیدشخصیت از بسیاری از تخلاات میالی در شیرکت
حسابداران  ب نوان افرادی که بطور مستقیم در ارتباط با مسا ل همچنین 

توانند سری تر از سایر کارکنان از تقلیب رخیداده الی شرکت هستند  میم
رو  آنان مهمترین منبیع ایلاعیاتی شیرکت در شرکت مطلع شوند  ازاین

تواننید کمی  شیایانی در پیشیایری و جلیوگیری از تقلیب بوده که می
 ( 9نمایند 
 

 های اخلاقیملاحظه
 بیودن عینیی و راسیتی برابیر در ازنظیر اخلیاقی ایلاعات پدیدآورندگان
 م نیای بیه سیویی  از درسیتی  و راسیتی  اندمسیئول خود دستاوردهای

 محی  و نقد آزادگذاری دیار  سوی از و حقیقت جستجوی شرافتمندانه
از  و شید داده شیرح کنندگانشیرکت برای تحقیق اهداف لذا  است زنی

 در نیام ذکیر بدون و آماری صورت به تنها دانشجویان محرمانه ایلاعات
  است شده استااده تحقیق این
 

 سپاسگزاری
 اسیاتید و حسیابداری دکتیری هیایدوره دانشیجویان کلیه از است لازم

مشیغله  وجیود با تحقیق این در که حسابداری دکتری هایدوره گرانقدر
 بودنید  تحقییق هایپرسشینامه پاسیخاوی و اندرسانده یاری را ما زیاد

ایین  انجام امکان آنها همدلی و یاریهم بدون چراکه  گردد سپاسازاری
  شدنمی میسر پژوه 

 

 هنام واژه
1. International Auditing and Assurance Standards Board     

 هییت استانداردهای حسابرسی بین المللی
 individualistic societies .2 جوامع فردگرایانه
 Ethical Identity .3 هویت اخلاقی
 Inadaptable .4 ناسازگار
 Malcontent .5 سرک 
 Malevolent .6 بدخواه
 Proactivity .7 پویایی

 Work Psychology .8 روانشناسی کار

 Interactionism .9 ت ادل گرایی
 Altruism .10 نوع دوستی

 Narcissism .11 خودشیاتای
12. Self-Sacrificing Self-Enhancement 

 یارتقا خود با از خود گذشتا
 impression management .13  مدیریت تصویر پردازی

 selfenhancement .14 خودنمایی

 ingratiation .15 خودشیرینی

 exemplification .16 تمثیل

 Leader–member exchange theory .17 عضو -تئوری مبادله رهبر 

18. Pathological Narcissism Inventory 
 یمرض یاتایپرسشنامه خودش

 Cognitive dissonance .19 ناهماهنای شناختی 
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