Abstract
Internal whistle-blowing is one of the issues that occur in the
organization by employees, which informs managers of future larger
problems and protects and protects the organization in some way from
the organization. The purpose of this study is to determine the
relationship between organizational identity and internal whistleblowing with the moderate role of perceived ethical climate and
Proactive personality. The present study is a descriptive-survey study
and is in terms of its purpose. The data collection tool is a
questionnaire. The sampling method was a simple random sampling
from 95 accountants and managers of companies accepted in Tehran
Stock Exchange. For analysis of the research findings, in the form of 3
main hypotheses, the structural equation method was used by Smart
PLS software. The research findings showed that there is a positive
and significant relationship between organizational identity and
internal whistle-blowing.
Also,
the
relationship
between
organizational identity and internal whistle-blowing with perceived
ethical climate and proactive personality are positively corrected and
strengthened. As a result, due to the importance of internal whistleblowing in the organization's excellence, it is appropriate to pay more
attention to the factors influencing internal whistle-blowing and to
plan for the better use of it.
Keywords
Organizational Identification, Internal Whistle-Blowing, Perceived
Ethical Climate, Proactive Personality.
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چکیده
گزارز تقلبهای مالی اک مواردی اسهت کهه در سهاکمان توسه کارکنهان بهه ومهوع
میویوندد و مهدیران را اک مشهکلههای احتمهالی بزرگتهر باهدی آگهاه میکنهد و بهه
تایهیو راب ههه هویتسههاکمانی و گههزارز تقلبهههای مههالی بهها نقههخ تاههدیلگر شههدت
اختمی ادرا شده و شصصیت وویا است .م الاه ویخ رو اک نوع توصیفی -ویمایشی
بههوده و اکلحههاک هههدف کههاربردی اسههت .ابههزار جمههفآوری دادههههای وههژوهخ نیههز
ورسشنامه است .نمونهگیری وهژوهخ حاضهر بهصهورت تصهادفی سهاده اک  35نفهر اک
حنابداران و مدیران شرکتهای وذیرفتهشده در بورس اوراق بههادار تههران صهورت
گرفت .برای تحلیل یافتههای وژوهخ نیز در مالب  3فرضیه اصهلی اک روز ماهادالت
* دانشجوی دکتری حنابداری و عضو باشگاه وژوهشگران جوان و نصبگان واحد بندرعباس دانشگاه آکاد اسهتمی

سعردفگی شر اخالقر ااراک شره و شخصیت شردا

نحوی اک ساکمان در برابر خ رها محافظت و نگهداری میکند .هدف ایهو وهژوهخ

رابطۀ هردتسا،مانر و گزارز ساللبهاخ مالر با نال

رابطه هویتسازمانی و گزارش تقلبهای مالی با نقش تعدیلگر شدت اخالقی

بندرعباس ایران.
Hosrado@gmail.com
تاری دریافت1398 05 10:

تاری تأیید1398 10 20:

99

ساختاری توس نرمافزار  Smart PLSاستفاده شد .یافتههای وهژوهخ نشهان داد کهه
بیو هویتساکمانی و گزارز تقلبهای مهالی راب هه مثبهت و مانهاداری وجهود دارد.
همچنیو راب ه بیو هویتسهاکمانی و گهزارز تقلهبههای مهالی بها متغیرههای شهدت
اختمی ادرا شده و شصصیت وویا به گونه مثبت تادیل و تقویت میشود .بها توجهه
به اهمیت گزارز تقلبهای مالی در تاالی ساکمان مناسب است کهه بهرای گنهترز
گزارز تقلبهای مالی به عوامل مؤ ر بر آن توجه بیشتری نمود و برنامههریهزیههای
الکم را برای استفاده بهتر اک آن انجام داد.
کلید واژهها
هویتساکمانی گزارز تقلبهای مالی شدت اختمی ادرا شده شصصیت وویا.
مقدمه
تصلفهای ساکمانی دارای عوامهب منفهی مابهلتوجهی بهوده و هزینهههای سهاکمان را
افههزایخ میدهههد همچنههیو امنیههت سههتمت و رفههاه کارمنههدان سههاکمان مشههتریان
سرمایهگذاران و جاماه را نیز به خ ر میانهداکد (مینهلی 1و همکهاران  .)2008تاههد
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اختمی و جاماهمحور شرکتها برای اجرای امدامهایی است که اک کار اشهتباه افهراد
در س ه م اسههتراتژیک مههالی و منههافف مههانونی سههاکمانها جلههوگیری بههه عمههل آورد
(کاوتیو .)2011 2گزارز تقلبهای مالی نوعی ارتعرسانی فاالیتهای غیرمهانونی
غیراختمی تحت کنترل یک کارفرما اک رریهق یهک یها چنهدیو کارمنهد (کنهونی یها
سابق) به یک شصص یا یک ساکمان است که مادر به انجام امداماتی بهرای جلهوگیری
اک ایو فاالیت باشند (نیر و مینلی  .)1985دو نوع گهزارز تقلهب مهالی وجهود دارد:
گزارز تقلبهای مالی داخلی 3که شامل افشای تصلفات به مدیریت ساکمان اسهت و
1.Miceli.
2.Kaptein.
3.Internal whistle-blowing.

گزارز تقلبهای مالی خارجی 1که شامل افشای تصلفات به افراد یا منئولیو خهارج
اک ساکمان است (نیر و مینلی  .)1996اگرچه افشای داخلهی بههعنوان یهک سهاکوکار
مهههم بههرای کنتههرل و کشههف تصلفههات در سههاکمانها در نظههر گرفتهشههده اسههت امهها
کارمندان به افشاگری عتمهای ندارند کیرا گزارز تقلبههای مهالی نههتنها فراتهر اک
منئولیتهای کاری است بلکه خ ر انتقهال متصلهف یها کارفرمها را نیهز در وهی دارد
بهمنظور در

انگیزههای افراد برای انجام گزارز تقلبهای مالی وژوهخههای

مبلی به بررسی اینکهه «چهه کنهی افشها میکنهد و چهرا ایهو کهار را انجهام میدههد؟»
ورداختهاند تا به ویشینه مهومایتی و فهردی گهزارز تقلبههای مهالی کارمنهدان دسهت
یابند .در ایهو میهان عهواملی ماننهد الگهوی وهنو عهاملی شصصهیت خودکارآمهدی و
مشصصات جمیات شناختی بهعنوان مشصصههای شصصی افشاگران به شهمار مهیرود
(مینلی و همکاران  )2012متغیرهای بافتی مانند رهبری اختمهی ارتبهاط مهدیران و
کارکنان اعتبار یهابی همکهاران فرهنهگ اختمهی (حاجیهها و رجهبدری  )1396و
شدت اختمی نیز نقخ مهمی در تصمیمگیری گزارز تقلبهای مالی و رفتهار افهراد
مرتب

چندیو مشکل اساسی در ایو راب ه وجود دارد .عموم وژوهخههای سهنتی بهر

مزایا و ماایب گهزارز تقلهب مهالی اشهاره کردهانهد .بدیوصهورت کهه افشهاگران بها
هزینههای امتصادی و روانشناختی مانند اک دست دادن شغل به خ ر انداختو حرفهه
تهدید حیات ساکمانی بیآبرو شدن شصصیت افشاگر و مزایایی مانند افهزایخ ایمنهی
محل کار یا محی عمومی جلهوگیری اک فاالیتههای غیرمهانونی دریافهت وهاداز و
حل مشکل بیعدالتی روبرو خواهند بود؛ اما برخی وژوهخها به شهناخت مشهتمل بهر
هویت احناس و منئولیت ادرا شده توجه دارند که به افراد ایو انگیزه را میدههد
که به گونه آنی به انجام گزارز تقلبهای مالی بپرداکنهد (لیهو 3و همکهاران .)2018
1.External whistle-blowing.
2.Bhal and Dadhich.
3.Liu.
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ایفا میکند (بهال و دیدهیف .)2011 2با توجه به دستاوردهای مههم در ویشهینه ادبیهات

رابطۀ هردتسا،مانر و گزارز ساللبهاخ مالر با نال

(مینلی و همکاران .)2009
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بر اساس دیدگاه مکلیو و کینان ( )1999مورد دوم رفتارهایی را شرح میدههد کهه
غیرمن قی یا غیرهوشمندانه باشند؛ به صورتی که افشاگران رینک فهردی بنهیاری را
حتی درکمانی که انتظارهای نامناسبی وجود دارد متحمهل میشهوند .افهزون بهر ایهو
گزارز تقلبهای مالی فرایند تصمیمگیری ویچیدهای است که تحت تأ یر ا ر متقابل
متغیرهای افراد ساکمان و مومایت مرار میگیهرد (مینهلی و همکهاران  .)1987بیشهتر
م الاههای صورت گرفته تنها به بررسی تأ یرهای منهتقیم سهابقه گهزارز تقلبههای
مالی بدون در نظر گرفتو عوامل تادیلگر مؤ ر ورداختهه اسهت (مینهلی و همکهاران
 .)2008تحههت مجموعههه شههرای خههاا تمایههل یههک کارمنههد ننههبت بههه گههزارز
تقلبهای مالی ننبت به دیگر مجموعه شرای متفاوت است .چنهیو محهدودیتهایی
نظریه گزارز تقلبهای مالی را نامص میکند (لیو و همکاران  .)2018بهرای واسه
به خألهای تحقیقاتی گذشته با توجهه بهه عهدم ورود وژوهشهگران و اهمیهت بررسهی
متغیرهها در برنامههریزیهای سههاکمانی ورسهخ وههژوهخ را بهه ایههو صهورت میتههوان
م رح نمود که چه راب ههای بهیو هویتسهاکمانی و گهزارز تقلبههای مهالی وجهود
دارد؟ آیا شدت اختمی ادرا شده 1و شصصیت وویا 2بهصورت جداگانه راب هه بهیو
هویتساکمانی و گزارز تقلبهای مالی را تادیل میکند؟
هویتسهههاکمانی اشهههاره بهههه وفهههاداری و هویهههت افهههراد درون سهههاکمان دارد.
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هویتساکمانی هنگامی در رفتار کارکنان ودیدار مهیشهود کهه احنهاس کننهد راب هه

تأ یر ماناداری بهر انگیهزه افهراد در راسهتای وویها بهودن دارد (وهارکر و وو )2014 4و
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1.Perceived ethical climate.
2.Proactive personality.
3.Anaza and Rutherford.
4.Parker and Wu.

منتحکمی با ساکمان خود دارند .احناس افتصهار و تالقخهارر ننهبت بهه سهاکمان در
کارکنههان و همچنههیو میههزان رسههمیت شههناختو شههغل افههراد سههاکمان بیههانگر فههاکتور
هویتساکمانی است (آناکا و روسرفورد .)2015 3به دو دلیل مصتلهف میتهوان متغیهر
هویتساکمانی را به گزارز تقلبههای مهالی مهرتب داننهت .هویتسهاکمانی دارای

درنتیجههه بههرای گههزارز تقلبهههای مههالی مناسههب خواهههد بههود .هویتسههاکمانی بههه
کارمندان ایو انگیزه را میدهد که به نفف ساکمان عمل نمایند (اشفورث و همکاران

1

 .)2008دوم اینکه وفاداری بهعنوان مهمتهریو سهاکوکار در نظهر گرفتهه میشهود؛ بهه
صورتی که اک رریق آن متغیرههای دلبنهتگی (تاههد سهاکمانی و هویتسهاکمانی) بهه
رفتار ساکمانی مثبت مانند گزارز تقلبهای مالی منجر میشهود (وادرا و همکهاران

2

شمار میرود؛ بنابرایو کشف راب ه میان هویتسهاکمانی و گهزارز تقلبههای مهالی
دارای ارکزهای عملی بنیاری در ساکمانها است.
درنتیجههه ایههو انتظههار وجههود دارد کههه هویتسههاکمانی دارای راب ههه مانههاداری بهها
گزارز تقلبهای مالی باشد .افزون بر آن متغیرههای شهدت اختمهی ادرا شهده و
شصصیت وویا که شبیه به مفاهیم هنجارهای انتزاعی و کنترل رفتاری ادرا

یافتهه در

نظریه رفتار برنامهریزیشده هنهتند نیهز بههعنوان متغیهر تاهدیلگر در نظهر گرفتهشهده
است (لیو و همکاران  .)2018شدت اختمهی ادرا شهده بههعنوان ادرا

مشهتر

گرفته میشود (ویکتور و کالو .)1988 3شهدت اختمهی ادرا شهده بهه هنجارههای
ساکمانی در مورد رفتارههای اختمهی اک رریهق کارمنهدان هشهدار میدههد (راسهول و
بالهدویو .)2007 4شصصههیت وویها نیههز بها تمایههل رفتهاری ننههبت بهه فاالیههت یها تغییههر
محی فردی مرتب است بدیو مانا که افراد وویا تمایلی بیشتری بهه ایجهاد تغییرههای
مثبههت در محههی ویرامههونی خههود دارنههد (بههاتمو و کرانههت .)1993 5همچنههیو افههراد
وویهها در دسههتیابی بههه موفقیههت گههزارز تقلبهههای مههالی نیههز اعتمادبهههنفس دارنههد
(مینلی و همکاران .)2008
1.Ashforth.
2.Vadera.
3.Victor and Cullen.
4.Rothwell and Baldwin.
5.Bateman and Crant.
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کارمندان ننبت به فراینهد مهوانیو و فاالیتههای مهرتب بها اخهتق سهاکمانی در نظهر

رابطۀ هردتسا،مانر و گزارز ساللبهاخ مالر با نال

 .)2009درنتیجه مدیریت گزارز تقلبهای مهالی متغیهر مهمهی بهرای سهاکمانها بهه
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با توجه به مهوارد بیانشهده ههدف ایهو وهژوهخ بررسهی راب هه هویتسهاکمانی و
گزارز تقلبهای مالی با نقخ تادیلگر شدت اختمی در

شده و شصصیت وویها

در بیو مدیران مهالی و حنهابداران شهرکتهای وذیرفتهشهده در بهورس اوراق بههادار
تهران است .درنتیجه سؤالهای وژوهخ بهصورت کیر است:

 آیا بیو هویتساکمانی و گزارز تقلب مالی راب ه ماناداری وجود دارد؟

 آیا شدت اختمی ادرا شده راب ه بهیو هویتسهاکمانی و گهزارز تقلبههای
مالی را تادیل میکند؟

آیهها شصصههیت وویهها راب ههه بههیو هویتسههاکمانی و گههزارز تقلبهههای مههالی را

تادیل میکند؟
بهها توجههه بههه عههدم وجههود وههژوهخ مشههابه الکم اسههت ایههو منههئله در محههی
کشور موردبررسی تجربهی مهرار گیهرد تها بتهوان بهر اسهاس یافتههها برنامههریزیهای
بهتری انجام داد.
در ادامه مقاله ابتدا مبانی نظری و ویشهینه وهژوهخ م رحشهده و سهپس فرضهیهها
روز وژوهخ یافتهها و بحث و نتیجهگیری ارائه میشود.
مبانی نظری
اخالق /سر و ششم، /مسیان 1398

هویتسازمانی و گزارش تقلبهای مالی

هویتساکمانی به مانای ایو است که اعضای ساکمانی عضهویت سهاکمانی خهویخ را
بهصورت شناختی احناسهی یها ههر دو بهه تفکهر خهویخ مهرتب میداننهد (ریکتها

1

 .)2005هویتساکمانی وفاداری کارمندان ننبت به ساکمان را افزایخ میدههد (آدلهر
و آدلر )1988 2و به آنها ایو انگیزه را میدهد که به خارر منافف سهاکمان کهار کننهد
(ورات  .) 2000در ایو صورت کارمندان سرنوشت خود را با ساکمان یکهی میدانهد
(هاسلم و همکاران  )2006و به نفف ساکمان فاالیت میکنند (ریکتا .)2005
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1.Riketta.
2.Adler and Adler.

اکنظر تجربی برخی م الاات به ایو نتیجهه رسهیدهاند کهه هویتسهاکمانی در نهوع
خود دارای ا ر ماناداری بر انگیزه افراد برای انجام رفتارهای فااالنهه اسهت .برخهی اک
ایو رفتارهای فااالنه مشابه با گزارز تقلبهای مالی است (لیهو و همکهاران )2018؛
بنههابرایو میتههوان گفههت کههه هویتسههاکمانی تههأ یر مثبههت و مانههاداری بههر گههزارز
تقلبهای مالی دارد.

شدت اختمی ادرا شده به کارمندان کمک میکند که آنچه سهاکمان بههجز مهوارد
در مرتب با اختق و رفتار ماقول و مناسب واداز میدهد را در ساکمان تفنهیر کننهد
(آرنههاد و اشههمینکه .)2012 1بدیوصههورت کارمنههدان بهها توجههه بههه شههدت اختم هی
ادرا شده هنجارهای ساکمانی را شناسایی میکنند .وژوهخهای ویشیو به ایو نتیجهه
رسیدهاند که شدت اختمی ادرا شده ساکمان بر رفتار اختمی و غیراختمهی افهراد
مؤ ر است (مارتیو و کالو .)2006 2شدت اختمی موی ادرا شده بدیو مانا اسهت
خاصی برای عقاید اختمی فردی و رفتهار در تصهمیمگیریهای اختمهی مائهل اسهت
(مارتیو و کالو  .)2006در مقابهل شهدت اختمهی ضهایف ادرا شهده بهدیو مانها
است کهه سهاکمان دارای انتظارهها و هنجارههایی اسهت کهه تصهمیمگیری اختمهی را
اکنق هنظر خودخواهانه تشویق میکنهد بهه صهورتی کهه منهافف خویشهتو رفتارههای
ساکمانی و فردی را به ضرر دیگر افراد رهنمون میساکد (مارتیو و کهالو  .)2006در
شدت اختمی موی ادرا شده کارمندان بر ایو باور هنتند که وجود تصلهف نتیجهه
عدم آگاهی مدیریت است تا عدم تمایل به تصهحیم آن؛ بنهابرایو کارمنهدان بهر ایهو
باور هنتند که افشای تصلفهایی که آنها متوجه میشهوند مهورد اسهتقبال مهدیریت
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که ساکمان در مورد رفاه افراد برای دستیابی به اهداف ساکمانی نگران است و اهمیهت
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نقش تعدیلگر شدت اخالقی ادراکشده

مرار میگیرد و ساکمان به تشویق افشهاگران میوهرداکد کیهرا ارکز خاصهی بهه سههم
1.Arnaud and Schminke.
2.Martin and Cullen.
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کارمندان مائل است (لیونگ .)2008 1بدیوصورت کارمندان بر ایو باور هنتند کهه
همکاران آنها اک گزارز تقلبهای مالی حمایهت میکننهد و تمایهل بهه اعتبهار یهابی
گزارز تقلبهای مالی دارند و درنتیجه احتمال موفقیت باالتر خواهد بود .بهه گونهه
ماکوس شدت اختمی ادرا شهده ضهایف جلهوی مضهاوت اختمهی کارمنهدان را
خواهد گرفت و به ناکامی برای شناسایی تصلهفهها و حتهی توجیهه تصلهفهها منجهر
میشود .شدت اختمی ادرا شده ضایف نشان میدهد کهه سهاکمان بهرای دسهتیابی
بهه اههداف کوتاهمهدت تجهاری بهه تشهویق تصلهفهها میوهرداکد؛ بنهابرایو گههزارز
تقلبهای مالی بها هنجارههای خودخواهانهه در سهاکمان همصهوانی نهدارد و بها انتظهار
انتقال در ایو نهوع شهدت اختمهی همنهان اسهت .بهه گونهه ختصهه شهدت اختمهی
ادرا شده موی تمایل کارمندان ارشد ننبت به گزارز تقلبههای مهالی را افهزایخ
میدهد درحالیکه شدت اختمی ادرا شده ضایف آن را کاهخ میدهد.
نقش تعدیلگر شخصیت پویا

شصصیت وویا بهعنوان تمایل رفتاری افراد ننبت بهه انجهام یها تغییهر محهی در جههت
مثبت تاریف میشود (باتمو و کرانت  .)1993افراد وویا توسه متغیرههای مهومایتی
محدود نمیشوند و بهرای تغییهر بهه دنبهال فرصهت هنهتند .در مقابهل افهراد منفاهل بها
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شرای کنونی ساکگاری دارند و تمایلی به یافتو فرصت برای تغییهر ندارنهد (بهاتمو و
کرانههت  .)1993یافتههههای ویشههیو بههه بررسهی ارتبههاط میههان شصصههیت وویهها و ریههف
گنتردهای اک رفتارهای فااالنه ورداختهاند (فولر و مهارلر .)2009 2شصصهیت وویها بها
گزارز تقلبهای مالی نیز مرتب است .در ایو کمینه مینلی و همکهاران ( )2008بهر
ایو باور هنتند که کارمندانی با س م شصصیت وویهای بهاال نههتنها چهالخ را دوسهت
ندارنههد بلکههه بههر ایههو بههاور هنههتند کههه آنههها بهها ایههو چالخههها روبههرو میشههوند.
شصصههیتهای بهها س ه م وویههایی بههاال اک رریههق گههزارز تقلبهههای مههالی اک تصلههف
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1.Leung.
2.Fuller and Marler.

جلههوگیری میکننههد و تحههت حمایههت نههاظران همکههاران و مههدیریت ارشههد مههرار
میگیرند .مینلی و همکاران ( )2012بر ایو بهاور هنهتند کهه کارمنهدان بها شصصهیت
وویا گزارز تقلبهای مالی را بهعنوان یک فاالیت در دسترس که برای شروع تغییهر
موفقیهت آنههها را تضههمیو مینمایهد در نظههر دارنههد .ارمینهان ننههبت بههه افههراد دارای
شصصیت وویا نیز به دلیل تجربه آنها ننبت به حل مشکلها توانهایی و مههارتههای
ننبت به دسهتیابی بهه موفقیهت گهزارز تقلبههای مهالی افهزایخ میدههد؛ بنهابرایو
میتوان بیان داشت که شصصیت وویا کارمنهدان را تشهویق میکنهد کهه در گهزارز
تقلبهای مالی فاالیت داشته باشند .با توجه به م الب بیانشده میتوان انتظار داشهت
که راب ه بیو هویتساکمانی و گهزارز تقلبههای مهالی بهوسهیله شصصهیت وویها بهه
گونه مثبت تادیل شود.
پیشینه پژوهش
گزارشگری مالی و همچنیو گهزارز تقلبههای مهالی صهورت گرفتهه اسهت .بهرای
نمونه در میان وژوهشگران داخلی نمهاکی و ابراهیمهی ( )1333دریافتنهد کهه شهدت
اختمی ادرا شده تأ یر متغیرهای عدالت ساکمانی نگرز در مورد گهزارز مهوارد
تقلب و هنجارهای غیر عینی را تادیل خواهد کرد اما تأ یر ساکه دیوداری را تاهدیل
نصواهد کرد .همچنیو مصد گزارز داخلی موارد تقلب به گونه ماناداری در مهردان
بیشتر اک کنان اسهت و سه م تحصهیتت دارای تهأ یر مثبهت و مانهادار و تجربهه دارای
تأ یر منفی و مانادار بر مصد گزارز داخلی موارد تقلب در صورتهای مهالی اسهت.
در وژوهشههی دیگههر نمههاکی و ابراهیمههی ( )1335دریافتنههد کههه متغیرهههای عههدالت
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بررسی ویشینه وژوهخ نیز نشان داد که تاکنون وژوهخهای کمهی درکمینهه تقلهب در
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بیو فردی است (کامپبل  .)2000بدیوصورت شصصیت وویها ارمینهان کارمنهدان را

ساکمانی نگرز در مورد گزارشگری ویژگی شصصهیتی فاهال دیهوداری و شهدت
اختمی دارای تأ یر مثبت و ماناداری بهر مصهد گهزارز داخلهی مهوارد تقلهب اسهت
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درحالیکه تأ یر متغیر هزینه شصصی بر گزارشگری مانادار نینت .الگهوی بهرآوردی
وهژوهخ نیهز حهاکی اک آن اسهت کههه عهدالت سهاکمانی شهدت اختمهی و وههساکآن
نگرز در مورد گزارشگری دارای بیشتریو تأ یر بهر مصهد گهزارز مهوارد تقلهب در
امتم مالی است .در وژوهشی دیگر رحمهانی و همکهاران ( )1334در وهژوهخ خهود
دریافتند که بیو نگرز هنجارهای انتزاعی و تمایل به بروک تقلهب گزارشهگری مهالی
راب ه مثبت و ماناداری وجود دارد .فصاری و همکاران ( )1397نیز دریافتنهد کهه بهیو
رواب اجتمهاعی و حرفههای اعضهای کمیتهه حنابرسهی بها مهدیران ارشهد و امهدامات
اعضای کمیته حنابرسی برای ارکیابی رینک گزارشگری مالی متقلبانه راب ه منفهی
و ماناداری وجهود دارد .همچنهیو بهیو روابه اجتمهاعی و حرفههای اعضهای کمیتهه
حنابرسهی بهها سههایر مههدیران و تتزهههای کمیتههه حنابرس هی بههرای ارکیههابی رینههک
گزارشگری مالی متقلبانه راب ه مثبت و ماناداری وجود دارد.
در میان وژوهشگران خهارجی نیهز بهرای نمونهه منهک ( )2011نیهز بهه ایهو نتیجهه
رسید که مومایت اختمهی فهرد مهمتهریو عامهل تأ یرگهذار بهر مصهد گهزارز تقلهب
اسههت .همچنههیو بهها ویژگیهههای شصصههیتی دارای نفههف اجتمههاعی بههاالتر مصههد
گزارز موارد تقلب افزایخ مییابد .یانگ ( )2013با اسهتفاده اک نظریههههای عهدالت
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ساکمانی و رفتار برنامهریزیشده به ایو نتیجه رسید که مهمتهریو عامهل تأ یرگهذار بهر
مصد گزارز موارد تقلهب نگرانهی در مهورد ویامهدهای بهالقوه ناشهی اک گزارشهگری
است و ادرا

اک انصاف تأ یری در کاهخ ایو نگرانی ندارد .بارتلت ( )2015نیهز بها

استفاده اک نمونهای اک اعضهای انجمهو حنهابداران مهدیریت بهه ایهو نتیجهه رسهید کهه
نوع تقلب ناشناس ماندن هویت گزارز کننهده و اهمیهت تقلهب اک عوامهل مهؤ ر بهر
گههزارز مههوارد تقلههب هنههتند .لیههو و همکههاران ( )2018نیههز دریافتنههد کههه بههیو
هویتساکمانی و گزارز تقلبههای مهالی راب هه مثبهت و مانهاداری وجهود دارد کهه
ایو راب ه با نقخ تادیلگر شدت اختمی ادرا شده و شصصیت وویها نیهز بهه گونهه
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مثبت تادیل میشود.

ویشینه وژوهخ نشان داد اگرچه در ایو کمینه وژوهخهای مفیدی انجامشهده و بهه
یافتههای ارکشمندی نیهز دسهتیافته اسهت امها تهاکنون در کشهور ههیف وژوهشهی بهه
بررسی راب ه هویتسهاکمانی و گهزارز تقلبههای مهالی بها نقهخ تاهدیلگر شهدت
اختمی ادرا شده و شصصیت وویا نپرداخته است و لذا الکم اسهت کهه ایهو منهئله
مورد آکمون تجربی مرارگرفته تا بتوان با استفاده اک یافتههها شهناخت بیشهتری کنهب
بههر اسههاس مبههانی نظههری و ویشههینه وههژوهخ فرضههیههای م الاههه بههه گونههه کیههر
ارائه میشود:
فرضرریه اصررلی اول :بههیو هویتسههاکمانی و گههزارز تقلههب مههالی راب ههه مثبههت و
ماناداری وجود دارد.
فرضیه اصلی دوم :شدت اختمی ادرا شده راب ه بیو هویتساکمانی و گزارز
تقلبهای مالی را به گونه مثبت تادیل میکند.
فرضیه اصلی سوم :شصصیت وویا راب ه بیو هویتساکمانی و گهزارز تقلبههای

روششناسی پژوهش
وهههژوهخ حاضهههر اکلحهههاک گهههردآوری دادههههها توصهههیفی -ویمایشهههی اسهههت.
روزهای گردآوری ارتعات اولیهه در ایهو وهژوهخ ترکیبهی اک روزههای تحقیهق
کتابصانهههای و میههدانی اسههت .بهها اسههتفاده اک روز کتابصانهههای اک رریههق م الاههه
ادبیات موضوع و ویشینه وهژوهخ چهارچوبی مناسهب بهرای موضهوع فهراهم شهد .در
روز میهههدانی اک رریهههق ابهههزار ورسشهههنامه ارتعهههات موردنیهههاک بهههرای بررسهههی
موضوع گردآوری شد.
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مالی را به گونه مثبت تادیل میکند.
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نموده و برنامهریزی بهتری انجام داد.

بهههمنظور آکمههون فرضههیههای وههژوهخ اک فههو ماههادالت سههاختاری در نرمافههزار
 Smart PLSاستفاده شد.
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متغیرهای پژوهش
بهرای بررسهی متغیرههای هویتسهاکمانی گهزارز تقلبههای مهالی شهدت اختمهی
ادرا شده و شصصیت وویا نیز اک ورسشنامههای لیو و همکاران ( )2018استفاده شهد.
ت
در ورسشههنامههای ذکرشههده اک ریههف لیکههرت وههنو گزینهههای و گزینههههای «کههام ً
ت موافههق» بههرای
مصههالف» «مصههالف» «نههه موافههق و نههه مصههالف» «موافههق» و «کههام ً
واسصگویی استفاده شد .ترجمه بومیساکی و استفاده اک ورسشنامهها وهس اک دریافهت
نظرهای کارشناسی و تأیید استادان دانشهگاهی و صهاحبنظران مصتلهف بهوده اسهت
بدیو مانا که اعتبار ظاهری و محتوایی ورسشنامهها تأیید شد.
بهها توجههه بههه م الههب و مبههانی نظههری بیانشههده در ایههو م الاههه شههدت اختم هی
ادرا شده و شصصیت وویا بهعنوان متغیرهای تادیلی در نظر گرفته شد کیرا شهدت
اختمههی ادرا شههده و شصصههیت وویهها میتوانهههد یههک کنجیههره علههی اک رریهههق
هویتساکمانی ایجهاد کننهد و سهپس بهه افهزایخ گهزارز تقلبههای مهالی بینجامنهد.
بهعبارتدیگر راب ه علی بیو متغیرههای هویتسهاکمانی و گهزارز تقلبههای مهالی
میتواند راب های غیرمنتقیم نیز داشته باشد .ایو وضایت م ابق بها تاریهف و ویژگهی
متغیرهای تادیلی است که توس بهارون و کنهی ( )1348و نمهاکی و نمهاکی ()2014
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بیانشهده اسهت .درنتیجهه میتهوان انتظهار داشهت کهه افهزایخ عهواملی ماننهد شههدت
اختمی ادرا شده و شصصیت وویا موجب افزایخ هویتساکمانی شده و درنتیجهه
افزایخ س م گزارز تقلبهای مالی شود.
جامعه آماری و نمونه پژوهش
جاماهه وههژوهخ مههوردنظر وههژوهخ حاضهر کلیههه حنههابداران و مههدیران شههرکتهای
وذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است .بها توجهه بهه اینکهه دسترسهی بهه کهل
افراد ذکرشده با وراکندگیهای مصتلف سصت و تا حدودی غیرممکو است تاهداد
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جاماه آماری نامشصص فرض شد که حجم نمونه حدود  170نفر به دست میآید.

جمهفآوری نظرهها نیهز بهه شهیوه مجهاکی صهورت گرفهت .در ادامهه ابتهدا بانهک
ارتعاتی اک رایانامه افراد موردنظر ایجاد و سپس به  300نفر اک آنهان ارسهال شهد کهه
وس اک سه مرحله ارسال درخواست  95ورسشنامه ( 55درصهد حجهم نمونهه) تکمیهل
شد .بهمنظور کنترل ایو موضوع که آیا نتایو ورسشنامههای دریافت نشده ميتواننهت
بر یافتههای وژوهخ ا ر بگذارد میانگیو دو مرحله (مراحهل حضهوری و مجهاکی) اک
کمتر اک  5درصد است ميتوان گفت در صورت واسصگویی شرکتهای دیگر نیهز
نتایو بهدستآمده تغییری نميکرد.
یافتههای پژوهش
بررسههی یافتهههها نشههان داد کههه کههل افههراد واسهه دهنده مههرد بههوده و میههانگیو سههو
آنههها  40 35بهها انحههراف مایههار  11 13اسههت .میههانگیو سههابقه کههار آنههان نیههز 21 37
بههها انحهههراف مایهههار  8 37بهههود .در بهههیو آنهههها مهههدار

و رشهههتههای مصتلهههف

هریک اک فرضیههای وژوهخ نیز با اسهتفاده اک فهو حهدامل مرباهات جزئهی مهورد
تجزیهوتحلیل مرار گرفت .در روز حدامل مرباات جزئی چند نکته اک اهمیت بنهیار
ک یاد برخوردار است .در ایو روز میانگیو واریهانس اسهتصراج 1بایهد بهاالتر اک  0 5و
روایی مرکهب 2و آلفهای کرونبها نیهز بایهد بهاالتر اک  0 7باشهد .در ادامهه جهدول 1
یافتههای ایو بصخ را نشان میدهد.

1.Average Variance Extracted (AVE).
2.Composite Reliability (CR).

سعردفگی شر اخالقر ااراک شره و شخصیت شردا

تحصیلی مشاهده شد
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رریق اجرای آکمون  Tمقاینه شد .با توجه به مقدار ماناداری ایو آکمون ( )0 00کهه
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جدول  -1روایی همگرا و پایایی متغیرهای پژوهش
متغیر

آلفای کرونباخ

واریانس استخراج

روایی مرکب

هویتسازمانی

0 788

0 503

0 783

گزارش تقلبهای مالی

0 734

0 544

0 824

شدت اخالقی ادراکشده

0 803

0 418

0 734

شخصیت پویا

0 824

0 447

0 841

اکآنجاکهه آلفهای کرونبها تمهامی متغیرهها بزرگتهر اک  0 7اسهت بنههابرایو
اکنظر وایایی تمامی متغیرها مورد تأیید است .مقهدار میهانگیو واریهانس استصراجشهده
نیز بزرگتر اک  0 5است و روایی همگرا نیز تأیید میشود .مقهدار روایهی مرکهب نیهز
در حد م لوِّ است.
در ادامه شکل  1و  2یافتههای مربوط را نشان میدهد.
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شکل  -1روش حداقل مربعات جزئی الگوی کلی پژوهش
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شههکل  1نشههان داد کههه  R2وههژوهخ بههه میههزان  0 598اسههت .هرچههه مقههدار R2

مربوط به ساکههای درونکای یک الگوی بیشتر باشهد نشهان اک بهراکز بهتهر الگهوی
وژوهخ است.
برابر با  0 443محاسهبه شهد .آمهاره آکمهون نیهز  4 217اسهت کهه بزرگتهر اک مقهدار
بحرانی  tدر س م خ ای  %5یانی  1 34بوده و نشان میدهد همبنهتگی مشاهدهشهده
مانادار است؛ بنابرایو با ارمینان  %35بیو هویتساکمانی و گزارز تقلب مالی راب هه
مثبت و ماناداری وجود دارد.
در فرضههیه دوم مشهههاهده شههد کهههه شههدت اختمهههی ادرا شههده راب هههه بهههیو
هویتساکمانی و گزارز تقلبهای مالی را به گونه مثبت تادیل میکند .شهدت ایهو
راب ههه  0 541نیههز اسههت .همچنههیو آمههاره آکمههون در ایههو فرضههیه  2 441اسههت و
نشههان میدهههد همبنههتگی مشاهدهشههده مانههادار اسههت؛ بنههابرایو بهها ارمینههان %35

سعردفگی شر اخالقر ااراک شره و شخصیت شردا

در فرضیه اول مدرت راب ه میان متغیرهای هویتساکمانی و گزارز تقلهب مهالی
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شکل  -2آماره  t-valueالگوی کلی پژوهش با روش بوتاستراپ

هویتساکمانی و گزارز تقلبهای مالی بهوسهیله متغیهر شهدت اختمهی ادرا شهده
به گونه مثبت تادیل میشود.
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یافتههای فرضیه سهوم نیهز نشهان داد شصصهیت وویها راب هه بهیو هویتسهاکمانی و
گزارز تقلبهای مالی را به گونه مثبت تادیل میکند .میزان ایو راب ه نیز بر اسهاس
شکل  1برابر با  0 623و آماره آکمون نیهز در سه م  4 302مهرار داد کهه نشهاندهنده
مانادار بودن رواب است.
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نتیجهگیری
هدف ایو نوشتار بررسی راب ه هویتسهاکمانی و گهزارز تقلبههای مهالی بها نقهخ
تاههدیلگر شههدت اختمههی ادرا شههده و شصصههیت وویهها اسههت .جاماههه آمههاری
ایو وژوهخ را  35نفهر اک مهدیران و حنهابداران شهرکتهای وذیرفتهشهده در بهورس
اوراق بهههادار تهههران تشههکیل میدهههد .تصلفهههای سههاکمانی دارای عوامههب منفههی
بر اساس وژوهخهای صهورت گرفتهه هویتسهاکمانی بهر گهزارز تقلبههای مهالی
مؤ ر است و ایو راب ه با متغیرهایی مانند شدت اختمی ادرا شده و شصصهیت وویها
تادیل میشود.
هویتساکمانی دارای ا رهای ماناداری بر انگیزه افراد در راستای وویا بهودن اسهت
و به کارمندان ایو انگیزه را میدهد که به نفف ساکمان عمل نماینهد .یکهی اک مهواردی
که میتوانهد در راسهتای منهافف سهاکمان باشهد گهزارز تقلبههای مهالی اسهت .ایهو
موضوع در فرضیه اول وژوهخ تأییهد شهد کیهرا هویتسهاکمانی وفهاداری کارمنهدان
منافف ساکمان کار کنند .با توجه به م الب بیانشهده کارمنهدان سرنوشهت خهود را بها
ساکمان یکی میداند و به نفف ساکمان فاالیت میکنند و موارد بروک تصلف و تقلهب را
به مقامهای منئول گزارز خواهند کرد .یافتههای ایو بصخ همنو با یافتهههای لیهو و
همکاران ( )2018است.
فرضیه دوم وژوهخ نشان داد که راب ه بیو هویتساکمانی و گهزارز تقلهب مهالی
با متغیر شدت اختمی ادرا شده به گونه مثبت تادیل میشود .ایهو منهئله ناشهی اک
آن است که کارمندان با توجه به شدت اختمهی ادرا شهده هنجارههای سهاکمانی را
شناسایی میکنند و شدت اختمی ادرا شده ساکمان بر رفتار اختمی و غیراختمی
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ننبت به ساکمان را افزایخ میدهند و بهه آنهها ایهو انگیهزه را میدههد کهه بهه خهارر
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مابلتوجهی است که با مواردی مانند گزارز تقلبهای مالی داخلی کنترل میشهود.

افراد مؤ ر است .در شدت اختمی موی ادرا شده کارمندان بر ایو باور هنتند کهه
وجود تصلفات نتیجه عدم آگاهی مدیریت است و افشای تصلفهاتی کهه آنهها متوجهه
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میشوند مورد استقبال مدیریت مرار میگیرد و آنها در راستای گزارزههای تقلهب
مههالی انگیههزه خواهنههد داشههت .درنتیجههه ایههو وجههود انگیههزه کههه ناش هی اک شههدت
اختمی ادرا شده است میتواند راب هه بهیو هویتسهاکمانی و گهزارز تقلبههای
مالی را به گونه مثبت تادیل کند .ایو بصخ اک یافتهها نیز با یافتههای لیهو و همکهاران
( )2018همنویی دارد.
در فرضههیه سههوم مشههاهده شههد کههه شصصههیت وویهها راب ههه بههیو هویتسههاکمانی و
گزارز تقلبهای مالی را به گونه مثبت تادیل میکند .اکآنجاکه افراد وویا به ایجهاد
تغییر در محی عتمه داشته و برای آن انگیزه دارند و برای وموع آن به دنبهال فرصهت
هنتند یکی اک مواردی که میتواند تغییرهای مثبتی در محهی ایجهاد کنهد گهزارز
تقلب مالی است .درنتیجه در ایو مورد نیز وجود ایو انگیزه میتواند موجب افهزایخ
شدت راب ه هویتساکمانی و گزارز تقلب مالی شود .ایو یافتهها نیز با یافتههای لهیو
و همکاران ( )2018همنو است.
انجهههام ایهههو وهههژوهخ بههها محهههدودیتهایی نیهههز مواجهههه بهههوده اسهههت کهههه
محههدودیتهای ذات هی ورسشههنامه احتمههال محافظهههکاری برخ هی واس ه دهندگان در
واسهه گویی بههه سههؤالهای ورسشههنامه و همچنههیو احتمههال نبههود انگیههزه کههافی در
اخالق /سر و ششم، /مسیان 1398

برخ هی اک واس ه دهندگان و محههدودیتهای روز ماههادالت سههاختاری اک ایههو مبیههل
عوامل است.
با توجه به اهمیت گزاز تقلبهای مالی در راستای حف و حراسهت اک سهاکمان
به مدیران شرکتها ویشنهاد میشود که برای گنترز آن متغیرهای مؤ ر بر آن را بها
دمت بیشتری مورد واکهاوی مهرار دهنهد .همچنهیو سهاکوکارها و شهرای الکم بهرای
گنترز آن را بهصهورت صهحیم ایجهاد نماینهد تها اک مزایهای آن بهرهمنهد شهوند .بهه
وژوهشگران آتی نیز ویشنهاد میشود تها بهه بررسهی متغیرههایی ماننهد خودکارآمهدی
شهروند شرکتی استرس تمایل به تر
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شغل دیوداری و گزارز تقلبههای مهالی

بپرداکنههد .دیههو نقههخ مهمههی در چگههونگی رفتههار افههراد در مومایتهههای مصتلههف

(سههارگولو و مونزگارسههیا  )2008نگههرز و آگههاهی اختمهی (کههانروی و امرسههون
 )2004و باورهای اختمی (کوروینو همکاران  )2008دارد .ویوند دیهو و اخهتق بهر
ایو حقیقت استوار است که دیو بهعنوان یک کانون و مرکز بهیو اننهانها و خداونهد
متاال عمل میکند و مبنایی برای ارکیابی و توجیه امدامهای اختمهی اننهانهها اسهت
(برنهادی و همکههاران  .)2011افهزون بههر آن دیهو نظههم اختمهی را در افههراد تقویههت
به ویروی اک دستورالاملهای مذهبی و اختمی میکند و اکایورو موجب اجتنهاِّ اک
رفتارهای غیراختمی میشهود (کهارا و همکهاران  .)2016درنتیجهه توجهه بهه آن در
وژوهخهای آتی ضروری است.
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میکند (جیمز و همکاران  )2011و به دلیل ترس اک مجاکات مذهبی افراد را مجبهور
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