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چكیده
هدف اين پژوهش بررسي تاثیر نظريه عمل منطقي بر تمايل به بروز تقلب در گزارشگري مالي است .نظريه عمل منطقي به
اندازهگیري اهداف اخالقي و درک رفتار فردي مي پردازد .اين نظريه از دو بُعد نگرش و هنجارهاي انتزاعي تشکیل شده است .مطالعه
پیش رو از نوع پیمايشي -کاربردي است .همچنین ،بررسي موضوع به وسیله پرسشنامه و نمونهگیري به صورت در دسترس از 701
نفر از فعاالن حرفهاي رشته حسابداري و گرايشهاي مرتبط در سال  7931صورت گرفت .براي تحلیل يافتهها در قالب  2فرضیه
اصلي ،از روش معادالت ساختاري توسط نرمافزار  ،Smart PLSاستفاده شد .يافتههاي پژوهش نشان داد که بین نگرش ،هنجارهاي
انتزاعي و تمايل به بروز تقلب گزارشگري مالي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد .با اتکا به يافتهها ميتوان دريافت که نظريه عمل
منطقي در بررسي تمايل به بروز تقلب در گزارشگري مالي موثر است .افزون بر آن ،الزم است که موارد موثر در بروز تقلب در
گزارشگري مالي و به ويژه عوامل فردي و رواني موثر در آن با دقت بیشتري بررسي شود.
واژههای كلیدی :نظريه عمل منطقي ،تقلب در گزارشگري مالي ،نگرش ،هنجارهاي انتزاعي.
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 -1مقدمه
تقلب در گزارشگري مالي ،يک تحريف عمد از صورتهاي
مالي است که کاربران را گمراه ميکند .اين مساله موجب ايجاد
زيانهاي عمده به سازمانها ميشود ،اعتبار حرفه حسابداري را
مخدوش ميکند و بر اعتماد عمومي به نشر صورتهاي مالي
تاثیرگذار است (آوانگ و همکاران  .)2071 ،7تقلب در صورت-
هاي مالي ،انحطاط اخالقي کارمندان را سبب ميشود و به
کیفیت رابطههاي تجاري لطمه ميزند (مونگلینگ و
همکاران  .)2002 ،2تقلب ،يک معضل اخالقي مهم براي کسب
و کار است و جديترين مساله مشترک در محیط کسب و کار
حاضر محسوب ميشود (پالشیکار 2002 ،9؛ اسمیت و
همکاران .)2000 ،4
تقلب اصطالحي عام و دربرگیرنده همه تواناييهاي متعددي
که يک فرد قادر است با مهارت به کارگیرد تا مزايايي را با ارايه
نادرست اطالعات به ديگران به دست آورد ،است .به عبارت
ديگر ،تقلب اصطالحي است که براي توصیف فرايند فريب دادن،
اعتماد و نیرنگ براي به دست آوردن نوعي منفعت از شخص يا
اشخاص ديگر که به گونه معمول نفع مالي است ،به کار برده
ميشود .تقلب ،با اشتباههاي غیرعمدي بسیار تفاوت دارد .براي
اينکه تقلب رخ دهد ،شخص متقلب بايد به گونه عمدي و از
روي قصد براي به دست آوردن منفعت ،ديگران را اغفال کند
(رويايي و همکاران.)7922 ،
0
انجمن بازرسان رسمي تقلب آمريکا تعريفي فراگیر از
تقلب را پذيرفته و بیان ميدارد که تقلب در برگیرنده تمام
ابزارهاي گوناگوني است که ساخته انسان بوده و يک فرد با
استفاده از آن مزيتي را نسبت به ديگري از طريق توصیههاي
دروغین يا کتمان حقیقت کسب ميکند و شامل تمام
رويدادهاي ناگهاني ،ترفندها ،حیلهگريها يا مخفيکاريها و
ديگر راههاي غیرمنصفانه براي فريب ديگران است .بر اساس
بیانیه شماره  33استانداردهاي حسابرسي آمريکا که در سال
 2002منتشر شده است ،تقلب فعلي عمدي است که به ارايه
نادرست بااهمیت در صورتهاي مالي مورد حسابرسي بینجامد
(انجمن بازرسان رسمي تقلب آمريکا.)2004 ،
با توجه به پژوهشهاي قبلي صورت گرفته ،رفتار افراد در
عملکرد آنها موثر است (ارازيني و واکر 2074 ،1؛ الیاس و
همکاران 2072 ،1؛ جکسون و همکاران  ،)2000 ،2در نتیجه
رفتار افراد نیز در بروز تقلب موثر خواهد بود (آوانگ و همکاران،
 .) 2071لذا اين پژوهش به بررسي موارد رفتاري موثر در بروز
3
تقلب در صورتهاي مالي با استفاده از نظريه عمل منطقي
خواهد پرداخت .نظريه عمل منطقي ،به اندازهگیري اهداف
اخالقي و درک رفتار فردي ميپردازد .بنا به اين نظريه ،نگرش
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مثبت افراد نسبت به روندخاي تجاري و تاثیرپذيري آنها از
گروههاي مرجعي که در رفتار فرد موثر است ،ميتواند در
افزايش تمايل فرد به تقلب در صورتهاي مالي موثر باشد.
هدف اين پژوهش بررسي تاثیر نظريه عمل منطقي بر
تمايل به بروز تقلب در گزارشگري مالي است .در نتیجه ،سوال
پژوهش را مي توان بدين صورت مطرح نمود که رفتار افراد تا
چه میزان در بروز رفتار اخالقي موثر است؟ به گونه دقیقتر،
نگرش و رفتارهاي انتزاعي ،تا چه حد در بروز رفتار متقلبانه
اثرگذار است؟
همچنین ،با توجه به اهمیت شناسايي موارد موثر بر تقلب
در گزارشگري مالي و عدم وجود پژوهشهاي گسترده در اين
حوزه ،الزم است که پژوهشهاي بیشتري در اين میان صورت
گیرد تا ساير ابعاد آن نیز شناسايي شده و پس از کسب يافته-
ها ،برنامهريزي مناسب صورت گیرد.
در ادامه ،ابتدا مباني نظري و پیشینه پژوهش ذکر شده و
سپس فرضیههاي پژوهش ارايه گرديده است .پس از آن نیز
روش پژوهش ،يافتهها و بحث و نتیجهگیري بیان شده است.
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
تقلب در گزارشگری مالی
فصل مشترک تعريفهاي موجود از تقلب نشان ميدهد که
همه تقلبها به نیت گول زدن ديگران و بهمنظور رسیدن به نفع
شخصي است و به اين دلیل با اشتباه تفاوت دارد .طبق
استاندارد حسابرسي  240ايران با عنوان "مسئولیت حسابرس
در ارتباط با تقلب و اشتباه ،در حسابرسي صورتهاي مالي"،
اشتباه عبارت است از هرگونه تحريف سهوي در صورتهاي مالي
شامل حذف يک مبلغ يا مورد افشا مانند :اشتباه در گردآوري يا
پردازش اطالعات مبناي تهیه صورتهاي مالي ،برآورد
حسابداري نادرست ناشي از ناديده گرفتن يا برداشت نادرست
از حقايق موجود ،اشتباه در بهکارگیري استانداردهاي
حسابرسي مرتبط با اندازهگیري ،شناسايي ،طبقهبندي ،ارايه يا
افشا (استاندارد حسابرسي شماره  240ايران .)7924 ،در
نتیجه ،تقلب با اشتباه متفاوت است .در اين راستا ،اين انتظار
وجود دارد که بهعنوان مهمترين منبع در تصمیمگیريهاي
مالي ،گزاشهاي مالي قابل اعتماد ،شفاف و قابل مقايسه باشند.
تصمیمگیريهاي مديريت نیز ممکن است بر کیفیت گزارش
مالي و موادري مانند کیفیت گزارشها و يا تقلب در گزارشگري
مالي موثر باشد (کالبرز  .)2003 ،70همچنین ،تالش براي
گمراهکردن گزارشهاي مالي ممکن است براي سهامداران
زيانآور باشد (رضايي  .)2000 ،77اظهار عمدي و غلط اطالعات
مالي ،ارتکاب يک عمل غیرقانوني است که اثر مستقیمي بر
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گزارشهاي مالي دارد (بیسلي و همکاران  .)7333 ،72تقلب
ميتواند به وسیله روشهاي نادرست در تشخیص درآمد ،تاخیر
در در شناسايي هزينهها ،ارزيابي نادرست هزينهها و بدهيها،
ايجاد فروشهاي ساختگي و فروشهاي نا به هنگام ،استفاده
نادرست از اندوختهها ،افشاي نامناسب و ديگر روشهاي
متفرقه صورت پذيرد (بیسلي و همکاران7333 ،؛ رضايي،
.)2002
تاثیر رفتار افراد و نظریه عمل منطقی در بروز تقلب
رفتارهاي نامناسب افراد موجب ايجاد تقلب در گزارشهاي
مالي ميشود و اين رفتارها نیازمند شناسايي است (سیتي-
نورحیاتي و همکاران  .)2077 ،79با وجود اين ،ارتباط قوي بین
اهداف رفتاري و رفتار واقعي وجود دارد و در نتیجه بايد اهداف
رفتاري بیش از رفتار واقعي مورد بررسي قرار گیرد (کارپنتر و
ريمرز  .)2000 ،74اهداف رفتاري نیز در رفتار واقعي موثر بوده و
لذا اهداف رفتاري بروز رفتار اخالقي يا غیراخالقي را تحت تاثیر
قرار ميدهند (بوچان 2000 ،70؛ گیبسن و فريکس .)7331 ،71
بنابراين ،براي اندازهگیري تمايل به تقلب در گزارش مالي ،نیاز
است که اهداف فردي مورد آزمون قرار گیرد .درک فاکتورهاي
رفتاري که اهداف رفتاري را تقويت ميکنند ميتواند به عنوان
راهنمايي براي مديران ،ناظران و سهامداران در راستاي
سیاستهاي کنترلي رويدادهاي مربوطه باشد (سیتينورحیاتي،
 .)2077در اين زمینه ،ميتوان از نظريه عمل منطقي بهره
جست .نظريه عمل منطقي ،از شناختهشدهترين نظريهها جهت
اندازهگیري اهداف اخالقي به حساب ميآيد (لئوناردو و
همکاران  .)2004 ،71هدف اصلي نظريه عمل منطقي درک
رفتار فردي و بررسي تاثیر اهداف فردي در بروز رفتار افراد
است (آزجن و فیشبین 7320 ،72؛ دوبینسکي و لوکن ،73
 .)7323اهداف نیز متاثر از عاملهاي انگیزشي که يک رفتار را
تحت تاثیر قرار ميدهند بوده و نشانههايي از اينکه چگونه افراد
اشتیاق به تالش دارند ،يا چقدر تالش آنها را مشتاق ميکند
تا عمل کنند و يک رفتار را اجرا کنند ،است (آزجن و فیش-
بین .) 7320 ،بر اساس نظريه عمل منطقي ،اهداف رفتاري
27
عملکرد ،از دو تعیینکننده اساسي نگرش  20و هنجار انتزاعي
شکل ميگیرد (آوانگ و همکاران .)2071 ،نگرش ،احساس
شخص براي اجراي يک رفتار و اينکه چرا فرد عالقهمند به
انجام آن عمل است را منعکس ميکند ،در حاليکه هنجارهاي
انتزاعي به تاثیر گروههاي مرجع مانند اعضاي خانواده ،دوستان
يا آنهايي که به فرد نزديک هستند ،رجوع ميکند که ميتواند
نظر يا عقیده شخص را تغییر دهد و يا اينکه چقدر شخص
فشار اجتماعي براي انجام آن را از ناحیه آنها احساس ميکند

(کارپنتر و ريمرز2000 ،؛ فرانسیس  .)2004 ،22مطالعات
گذشته نشان دادند که نگرش در بروز رفتار ،يک عامل اثرگذار
و مهم از اهداف رفتاري محسوب ميشود (آزجن و فیشبین،
7320؛ بوچان2000 ،؛ دال و آزجن 7332 ،29؛ هاردينگ و
همکاران 2001 ،24؛ پترسون .)2002 ،به گونه ويژه ،براي بروز
تقلب در يک گزارش مالي ،اگر فرد نگرشي مثبت براي يک
معامله داشته باشد و احساس کند که آن فعالیت درست است،
حتي اگر فرايندهاي آن معامله به صورت کلي اصول پذيرفته
شده حسابداري را نقض کنند ،اين انتظار وجود دارد که فرد
براي زير پا گذاشتن اصول پذيرفته شده حسابداري براي
دستیابي به يک درآمد خاص قابل پیشبیني يا هدف مشخص
شده ،مشتاقتر خواهد بود (کارپنتر و ريمرز .)2000 ،از اين رو
نگرش مثبت ،رابطه مثبتي با تمايل افراد به تقلب در
گزارشگري مالي خواهد داشت (ژيلت و اودين .)2000 ،20
همچنین ،در هنجارهاي انتزاعي ،گروههاي مرجع ،رفتار
فرد را تحت تاثیر قرار خواهند داد (اسمیت و همکاران.)2001 ،
شبکه اجتماعي ايجاد شده از گروههاي مرجع نیز بر بروز رفتار
و ايجاد رفتارهاي غیراخالقي و اخالقي موثر است (براس و
همکاران  .)7332 ،21ديگر پژوهشهاي صورت گرفته نیز تاثیر
گروههاي مرجع بر تصمیمگیري اخالقي را نشان ميدهد .براي
نمونه ،افرادي که هنجارهاي انتزاعي بیشتري دارند ،بیشتر از
سوي گروه هاي مرجع تحت فشار هستند (دوبینسکي و لوکن،
 .)7332در نتیجه در بروز تقلب ،هنگامي که فرد حمیات گروه
مرجع را در نقض اصول حسابداري به همراه داشته باشد ،به
میزان بسیار زيادي اصول حسابداري را نقض کرده و به صورت
راحتتر دست به تقلب خواهد زد (کارپنتر و ريمرز2000 ،؛
سیتينورحیاتي.)2003 ،
 -1-2پیشینه پژوهش
تاکنون پژوهشهاي کمي در زمینه اهمیت بررسي تقلب
در گزارشگري مالي صورت گرفته است .براي نمونه ،در اين
زمینه در میان پژوهشگران داخلي ،رويايي و همکاران ()7922
در پژوهش خود تحت عنوان "بررسى مبانى نظرى حسابدارى
قانونى و تقلب در محیطهاى ديجیتالى و ضرورت آموزش آن
براى دانشجويان رشته حسابدارى" ،به بررسي اهمیت
حسابداري قانوني و اهمیت آموزش تقلب براى دانشجويان
حسابدارى و ارايه الگوي سرفصل درسى حسابدارى قانونى و
تقلب پرداختند.
رهنمايرودپشتي ( )7937در پژوهش خود دريافت که
تکنیکهاي دادهکاوي ،در شناسايي در صورتهاي مالي
متقلبانه سودمند هستند .همچنین ،داده کاوي ،بهعنوان کانون
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هدايت فکر در مديريت کسب و کارها جهت کشف تقلب
ميتواند مورد توجه قرار گیرد.
اعتمادي و زلقي ( )7932از روش رگرسیون لجستیک
جهت تدوين الگويي براي شناسايي عوامل مرتبط با تقلب در
صورتهاي مالي استفاده کردند .نمونه آماري پژوهش شامل
 94شرکت داراي نشانههاي تقلب و  94شرکت فاقد نشانههاي
تقلب بود .همچنین 3 ،نسبت مالي به عنوان پیشبیني
کنندههاي بالقوه براي آزمون انتخاب شدند .اين الگو در
طبقهبندي صحیح نمونه مورد نظر در اين پژوهش از نرخ دقت
 29/2درصد برخوردار بود.
مرادي و همکاران ( )7939دريافتند که بین ويژگيهاي
مديريت ،تبعیت مديريت از کنترلهاي داخلي و استانداردهاي
الزماالجرا ،عوامل خطر مرتبط با شرايط بازار و صنعت ،ويژگي-
هاي عملیاتي ،نقدينگي و ثبات مالي با احتمال وقوع تقلب
رابطه معناداري وجود دارد .همچنین ،يافتهها حاکي از وجود
رابطه معنادار بین عملکرد شرکت (متغیرهاي نرخ بازده دارايي-
ها ،جريانهاي نقدي عملیاتي ،بازده سهام و بازده شرکت) با
ريسک تقلب است.
فرقاندوستحقیقي و همکاران ( )7939به مطالعه رابطه
مديريت سود و امکان تقلب در صورتهاي مالي شرکتهاي
پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .يافتههاي
پژوهش نشان داد که در شرکتهاي با سابقه مديريت سود،
احتمال ارتکاب تقلب در صورتهاي مالي وجود دارد .افزون بر
اين ،نتايج بیانگر اين بود که در زمان وجود سابقه مديريت سود
در شرکتها وجود عوامل انگیزشي سبب افزايش احتمال
ارتکاب تقلب در صورتهاي مالي ميشود.
نمازي و ابراهیمي ( )7930دريافتند که متغیرهاي عدالت
سازماني ،نگرش در مورد گزارشگري ،ويژگي شخصیتي فعال،
دينداري و شدت اخالقي داراي تاثیر مثبت و معناداري بر قصد
گزارش داخلي موارد تقلب هستند ،در حالي که تاثیر متغیر
هزينه شخصي گزارشگري معنادار نیست .الگوي برآوردي
پژوهش نیز حاکي از آن است که عدالت سازماني ،شدت
اخالقي و پس از آن نگرش در مورد گزارشگري داراي بیشترين
تاثیر بر قصد گزارش موارد تقلب در اقالم مالي است.
زارعبهنمیري و ملکیان ( )7930دريافتند که بندهاي
مربوط به بیشنمايي يا کمنمايي درآمد و داراييها داراي
باالترين اولويت در عوامل موثر بر احتمال تقلب مالي با توجه
به گزارش حسابرسي صورتهاي مالي است.
در میان پژوهشگران خارجي نیز براي نمونه ولکر و چنلي
( ) 2001در پژوهش خود دريافتند که استفاده از روش پرس و
جو در حسابرسي نمي تواند توانايي حسابرسان در کشف تقلب
531

را افزايش دهد ،اما مي تواند با ايجاد شک و ترديد ،در فرايند
کشف تقلب مفید باشد.
پرولز و لوگي  )2077( 21به بررسي مشخصههاي شرکت-
هاي متقلب پرداخته و دريافتند احتمال تقلب در شرکتهايي
که در دورههاي گذشته به مديريت سود پرداختهاند ،بیشتر
است.
22
لیزيک و همکاران ( )2074در پژوهشي به بررسي تاثیر
حسابرسان بر تقلب حسابداري پرداختهاند .آنها دريافتند که
شرکتهاي حسابرسي شده توسط موسسههاي حسابرسي
بزرگ ،تمايل کمتري به تقلب در صورتهاي مالي خود دارند.
اين اثر براي تقلبهاي وابسته به درآمد شديدتر ميشود.
سوني و همکاران  )2070( 23با استفاده از نظريه عدالت به
بررسي قصد گزارش داخلي موارد تقلبي که مدير ارشد در آن
مشارکت دارد ،پرداختند .آنها به اين نتیجه رسیدند که در
سطوح باالي عدالتهاي توزيعي ،رويهاي و تعاملي ،احتمال
گزارش موارد تقلب افزايش مييابد .همچنین ،يافتهها بیانگر
اين بود که تاثیر متغیرهاي جنسیت ،سن ،ارشديت در سازمان،
اهمیت دين براي شخص و نمره عملکرد وي ،تاثیر معناداري بر
قصد گزارش داخلي موارد تقلب ندارد.
هالبوني  )2070( 90به شناسايي فرايندهايي که حسابرسان
داخلي و مستقل براي شناسايي تقلب در طول دوره حسابرسي
دنبال مي کنند ،پرداخت .يافتهها نشان داد که حسابرسان
داخلي بیشتر نگران موضوعهايي در مورد گزارشگري وقايع
مرتبط با تقلب هستند .همچنین ،فرايندهاي دنبال شده توسط
حسابرسان مستقل سختگیرانهتر نسبت به حسابرسان داخلي
است.
آوانگ و همکاران ( )2071به بررسي عوامل رفتاري موثر
بر تمايل به تقلب در گزارشگري مالي با استفاده از نظريه عمل
منطقي پرداخته و دريافتند که نگرش و هنجارهاي انتزاعي در
افراد ،با تمايل به تقلب در گزارشگري مالي رابطه مثبتي دارد.
پیشینه پژوهش نشان داد ،اگرچه در اين زمینه پژوهش-
هاي مفیدي انجام شده و به يافتههاي ارزشمندي نیز دست
يافته است ،اما تاکنون در کشور هیچ پژوهشي به بررسي رابطه
نظريه عمل منطقي و اجزاي آن (نگرش و هنجارهاي انتزاعي)
با تمايل به تقلب در گزارشگري مالي نپرداخته است و لذا الزم
است که اين مساله مورد آزمون تجربي قرار گرفته تا بتوان با
استفاده از يافتهها ،شناخت بیشتري کسب نموده و برنامهريزي
بهتري انجام داد.
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 -3فرضیههای پژوهش
با توجه به مباني نظري و پی شینه پژوهش ،دو فرضیه اصلي به
صورت زير مطرح ميشوند:
بر اساس موارد بیان شده ،اگر افراد نگرش مثبتي نسبت
به يک معامله تجاري داشته باشند و اين نگرش به آنها القا
کند که آن عمل درست است ،افراد ظرفیت بیشتري براي
زيرپا گذاشتن اصول حسابداري دارند و براي تقلب در
گزارشگري مالي توانايي بیشتري خواهند داشت .در نتیجه،
نگرش مثبت رابطه مستقیمي با تمايل افراد به تقلب در
گزارشگري مالي خواهد داشت .لذا فرضیه اول پژوهش به
صورت زير است:
فرضیه اصلی اول :نگرش فردي ،تاثیر بااهمیتي بر تمايل به
بروز تقلب در گزارشهاي مالي دارد.
با توجه به مباني نظري پژوهش ،هنجارهاي انتزاعي نشان -
دهنده تاثیر افراد از گروههاي مرجع است و اين انتظار وجود
دارد که با افزايش تاثیرپذيري افراد از گروههاي مرجع و افزايش
هنجارهاي انتزاعي ،نقض اصول پذيرفته شده حسابداري و به
تبع آن ،تقلب در گزارشگري مالي ،بیشتر خواهد شد .در نتیجه
فرضیه دوم پژوهش به صورت زير است:
فرضیه اصلی دوم :هنجارهاي انتزاعي ،تاثیر بااهمیتي بر
تمايل به بروز تقلب در گزارشهاي مالي دارد.
 -4روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ گردآوري دادهها توصیفي-
پیمايشي است .روشهاي گردآوري اطالعات اولیه در اين
پژوهش ترکیبي از روشهاي تحقیق کتابخانهاي و میداني
است .در روش کتابخانهاي به وسیله مطالعه ،ادبیات موضوع و
پیشینه پژوهش ،چارچوبي مناسب براي موضوع فراهم شده
است .در روش میداني ،به وسیله ابزار پرسشنامه ،اطالعات مورد
نیاز براي بررسي موضوع گردآوري شد .در اين پژوهش،
پرسشنامه بهگونه عمده از کارپنتر و ريمرز ( )2000اقتباس
شده که در گذشته نیز توسط مدن و همکاران ،)7332( 97
چانگ  )7332( 92و آوانگ و همکاران ( )2071مورد استفاده
قرار گرفته است .در پرسشنامههاي ذکر شده از طیف لیکرت
پنج گزينهاي استفاده شد .ترجمه ،بوميسازي و استفاده از
پرسشنامه ها پس از دريافت نظرهاي کارشناسي و تايید
استادان دانشگاهي و صاحبنظران مختلف ،بود ،يعني اعتبار
ظاهري و محتوايي پرسشنامهها تايید شد.
جامعه پژوهش مورد نظر کلیه فعاالن حرفهاي حسابداري و
ساير رشتههاي وابسته (حسابرسي ،حسابداري مديريت،

حسابدار مالي ،حسابدار مالیاتي و  )...است .با توجه به اينکه
دسترسي به کل افراد ذکر شده با پراکندگيهاي مختلف،
سخت و تا حدودي غیرممکن است و آمار رسمي از تعداد آنها
نیز وجود ندارد ،تعداد جامعه آماري نامشخص فرض شد.
بنابراين ،براي محاسبه حجم نمونه در جامعه نامشخص از رابطه
( )2استفاده شد δ .انحراف معیار براي دادههاي طیف لیکرت 0
گزينهاي از رابطه ( )7برابر با  0/111است (مومني و فعال-
قیومي .)273 :7923 ،با توجه به رابطه ( )2حجم نمونه حدود
 710نفر بهدست ميآيد.
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جمعآوري نظرها نیز به شیوه حضوري و مجازي صورت
گرفت .در اين زمینه ،در شیوه حضوري با مراجعه به
حسابداران ،حسابرسان و فعاالن حرفهاي ،پرسشنامه تکمیل
شد .در شیوه مجازي نیز با ايجاد بانک اطالعاتي از حسابرسان
و فعاالن حرفهاي و پس از طراحي پرسشنامه در محیط فرمنگار
گوگل ،پرسشنامه و درخواست تکمیل به  400نفر از افراد ذکر
شده ارسال شد و از آنان درخواست شد تا در صورت امکان به
ساير فعاالن حرفه اي نیز ارسال نمايند .در اين زمینه 02
پرسشنامه به شیوه حضوري و  43پرسشنامه به شیوه مجازي
تکمیل شد.
همچنین ،در برآورد پايايي پرسشنامه پژوهش حاضر از
ضريب آلفايکرونباخ استفاده شد .نتیجه بررسي ضريب آلفاي-
کرونباخ پرسشنامه در نرمافزار  SPSSنسخه  22در پرسشنامه-
هاي مختلف مورد بررسي در جدول  7نشان داده شد.
جدول  -1ضریب آلفای كرونباخ پرسشنامههای پژوهش
ردیف

پرسشنامه

ضریب آلفای كرونباخ

1

تمايل به تقلب

0/203

2

نگرش

0/102

3

هنجارهاي انتزاعي

0/117

با توجه به اينکه کلیه ضريبهاي به دست آمده باالتر از
 0/1است ،لذا پايايي پرسشنامه تايید ميشود .همچنین به
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منظور آزمون فرضیههاي پژوهش ،از تکنیک معادالت ساختاري
در نرم افزار  Smart PLSاستفاده شد .الگويابي معادالت
ساختاري ،به بررسي مجموعهاي از روابط وابستگي بهطور
همزمان ميپردازد .استفاده از اين روش ،زماني مفید است که
متغیري وابسته در روابط وابستگي بُعدي تبديل به متغیري
مستقل ميشود (اماني و همکاران .)7937 ،جذابیت الگويابي
معادالت ساختاري در حوزههاي مختلف علمي به اين دلیل
است که اين شیوه در مواجهه با روابط چندگانه همزمان ،روش
مستقیمي بهدست مي دهد که داراي کارايي آماري نیز است.
همچنین ،توانايي اين شیوه در ارزيابي روابط بهگونه چندجانبه
سبب شده که پژوهش از تحلیل اکتشافي به تحلیل تايیدي
انتقال يابد .اين انتقال به نوبه خود سبب ميشود تا نگرش
منظمتر و کليتر از مسايل پديدار شود (هیر و همکاران ،99
.)2074

 -5یافتههای پژوهش
پاسخدهنگان به پرسشنامههاي مورد مطالعه  23نفر مرد و
 72نفر زن بودهاند .میانگین سن پاسخدهندگان  93/90با
انحراف معیار  72/22و میانگین سابقه کار پاسخدهندگان
 74/73سال با انحراف معیار  70/12است .بنابراين ،با توجه به
سابقه افراد ،پاسخدهندگان صالحیت حرفهاي الزم براي پاسخ
به پرسشنامه اين مطالعه را داشتهاند.
در ادامه ،در الگوي کلي ترسیم شده در شکل  ،7الگوي
اندازهگیري (رابطه هريک از متغیرهاي قابل مشاهده به متغیر
پنهان) و الگوي مسیر (روابط متغیرهاي پنهان با يکديگر)
محاسبه شده است .براي سنجش معناداري روابط نیز آماره t
محاسبه شده که در Error! Reference source not
 2found.ارايه گرديده است.
ساير اطالعات مورد نیاز نیز در جدول  2خالصه شده است.

شكل  -1تكنیک حداقل مربعات جزیی الگوی كلی پژوهش

شكل  -2آماره  t-valueالگوی كلی پژوهش
541
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جدول  -2یافتههای حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول پژوهش
متغیر وابسته :تمایل به بروز تقلب
متغیر

آماره t

معناداری

AVE

CR

آلفای كرونباخ

نگرش فردي
هنجارهاي انتزاعي

79/120
77/421

0/000
0/000

0/134
0/102

0/121
0/111

0/200
0/241

با توجه به يافتههاي پژوهش در فرضیه اول ،مقدار  R2برابر
با  0/412است .بنابراين ،متغیر مستقل پژوهش (نگرش فردي)
ميتواند  41/2درصد از تغییرهاي متغیر تمايل به بروز تقلب را
پیشبیني کند .از سويي ،شاخص واريانس استخراج شده
( )AVEنیز بیانگر اعتبار مناسب ابزارهاي اندازهگیري است
(اين شاخص بايد مقداري بیش از  0/0داشته باشد) .همچنین،
شاخص قابلیت اعتبارمرکب ()Composite Reliability
سازههاي اندازهگیري متغیرهاي پژوهش ،نشاندهنده اعتبار
ترکیبي مناسب اين متغیرها است (اين شاخص بايد مقداري
بیش از  0/0داشته باشد) .شاخص آلفاي کرونباخ ارايه شده نیز
که نشان دهنده پايايي معیارهاي متغیر وابسته است ،با نمايش
اعداد باالي  0/1براي تمامي معیارها ،بیانگر پايايي مناسب
ابزارهاي اندازهگیري است (اماني و همکاران )7937 ،که در اين
متغیر اين شاخص از سطح مناسب برخوردار است .در نتیجه
مي توان دريافت که با افزايش سطح نگرش ،میزان تمايل به
بروز تقلب در گزارشگري مالي در افراد افزايش مييابد.
فرضیه دوم نیز نشان داد که هنجارهاي انتزاعي ،ميتواند
به میزان  73/1درصد از متغیر وابسته پژوهش را تبیین کند.
بدين معنا که با افزايش هنجارهاي ذهني فرد و وابستگي به
گروههاي مرجع ،میزان تمايل به بروز تقلب در گزارشگري مالي
در افراد افزايش پیدا خواهد کرد.
آمارههاي آزمون در همه متغیرها نیز نشان داد که بزرگتر
از مقدار بحراني  tدر سطح خطاي  0درصد يعني  7/31است
که نشان ميدهد همبستگي مشاهده شده در همه موارد،
معنادار است.
 -6نتیجهگیری و بحث
با توجه به اهمیت بروز رفتار متقلبانه و تمايل افراد به بروز
تقلب در گزارشگري مالي در سازمانها ،در اين پژوهش به
بررسي تاثیر نظريه عمل منطقي در تمايل به بروز تقلب
گزارشگري مالي پرداخته شد .براي اين منظور از  701نفر از
فعاالن حرفهاي حسابداري و گرايشهاي مختلف مرتبط آن در
سراسر کشور ،به وسیله پرسشنامه نظرسنجي به عمل آمد.
نظريه عمل منطقي ،از شناخته شدهترين نظريهها جهت
اندازه گیري اهداف اخالقي است و هدف اصلي آن درک رفتار
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فردي و بررسي تاثیر اهداف فر دي در بروز رفتار افراد است .بنا
به مباني نظري ،اين نظريه از دو بخش نگرش و هنجارهاي
انتزاعي شکل ميگیرد که هر يک ميتواند بر تمايل افراد به
تقلب در گزارشگري مالي ،موثر باشد.
بر اساس مباني نظري مطرح شده اين انتظار وجود داشت
که با افزايش نگرش مثبت افراد به معاملههاي تجاري ،تمايل
آن ها به تقلب در گزارشگري مالي افزايش خواهد يافت .يافته-
هاي پژوهش نشان داد که با افزايش سطح نگرش و هنجارهاي
انتزاعي ،تمايل افراد به بروز رفتارهاي متقلبانه بیشتر خواهد
شد .در اين زمینه ،ميتوان دريافت که اگر فرد نگرشي مثبت
براي يک معام له داشته باشد و احساس کند که آن فعالیت
درست است ،حتي اگر فرايندهاي آن معامله به صورت کلي
اصول پذيرفته شده حسابداري را نقض کنند ،وي براي زير پا
گذاشتن اصول پذيرفته شده حسابداري براي دستیابي به يک
درآمد خاص قابل پیشبیني يا هدف مشخص ،مشتاقتر است.
يافتههاي اين بخش از پژوهش ،با يافتههاي آوانگ و همکاران
( )2071همسو است.
همچنین ،بر اساس مباني نظري مطرح شده بیان شد که با
افزايش تاثیرپذيري افراد از گروههاي مرجع و در نتیجه افزايش
هنجارهاي انتزاعي ،ظرفیت افراد براي تقلب در گزارشگري
مالي بیشتر خواهد بود .بر اساس يافتهها نیز مشاهده شد که
گروههاي مرجع بر تصمیمگیري افراد موثر بوده و با ايجاد
هنجار و حمايت گروه از فرد براي نقض اصول حسابداري ،به
صورت راحت تر دست به تقلب خواهد زد .يافتههاي اين بخش
از پژوهش نیز با يافتههاي آوانگ و همکاران ( )2071مطابقت
دارد.
يافته کل ي پژوهش نیز که اهمیت توجه بیشتر به موضوع
تقلب در گزارشگري مالي را نشان ميدهد ،با پژوهشهاي
رهنمايرودپشتي ( ،)7937اعتمادي و زلقي (،)7932
فرقاندوستحقیقي و همکاران ( ،)7939مرادي و همکاران
( ،)7939زارعبهنمیري و ملکیان ( ،)7930نمازي و ابراهیمي
( ،)7930ولکر و چنلي ( ،)2001لیزيک وهمکاران (، )2074
هالبوني ( )2070و سني و همکاران ( )2070از جنبه کلیت و
اهمیت پژوهش ،همسويي دارد.
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يافتههاي پژوهش نشان داد که عوامل رواني و فردي در
بروز رفتار متقلبانه در گزارشگري مالي موثر است .لذا ضرورت
دارد که ابعاد گستردهتري از اين موضوع مورد بررسي قرار
گیرد .براي نمونه ،ميتوان در پژوهشهاي آينده مواردي مانند
خودشیفتگي ،تیپهاي شخصیتي ،رضايت شغلي ،مسئولیت
اجتماعي ،تعهد کارکنان ،استرس شغلي ،انگیزش ،سالمت
سازماني ،جو سازماني و موارد مشابه را مورد بررسي قرار داد.
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