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 چكیده
 

القی گیری اخهای مرتبط با ایجاد الگوهای مختلف تصررمیمبررسرری ا ر برخی ویژگیپژوهش حاضررر هدف  مقدمه:

مل الگوی شرااختی و الگوهای مورد بررسری شراهای رفتاری و رواندر حوزه پژوهش این پژوهشمدیران مالی اسرت. 

 دهد.میرفتاری شیب لغزنده و رفتار جبرانی، سالمت روانی مدیران مالی را مورد ارزیابی قرار 

دانی وده که به شیوه میب یهمبستگ یفیتوصپژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از ماظر روش  روش پژوهش:

و نمونه به تعداد  تاسای مااسب و قابل قبول مدیران مالی دارای تجربه حرفه بررسی شاملاست. جامعه مورد  انجام شده

آوری جمع 1396اییز سال استاندارد در تابستان و پ هاینامهپرسشهای مورد نیاز به وسیله . دادهشده استنفر انتخاب  120

 د.شآزمون  تحلیل واریانسبا استفاده از روش پژوهش  یهافرضیه است. شده

های غیراخالقی تر تسلیم درخواستمدیران مالی امیدوار و با اشتیاق باال، کم دهد کههای پژوهش نشان مییافته ها:یافته

شیفته و ناامید دارای که مدیران مالی خود در حالی .هستاد« جبرانیرفتار »تر یشده و دارای الگوی اخالق ارشدمدیران 

هت بهتر قی مدیران ارشد در جهای غیراخالو به صورت فزایاده درخواست هستاد« شیب لغزنده»الگوی رفتاری 

  پذیرند.میدادن غیرواقعی عملکرد شرکت را نشان

 یراخالقیغ یریگمیکه ماجر به تصم کادیکمک م یفرد یهایژگیپژوهش به درک بهتر و یهاافتهی :یریگجهینت

به توسعه سطح  اقیو اشت یشاد ،یدواریسطح ام شیبا افزا توانمی ها. در سازمانشودیارشد م رانیفشار مد طیدر شرا

 کمک کرد. یراخالقیغ هایمیاز تصم یریو جلوگ یاخالق یرفتارها
 

 ناامیدی.، شیب لغزنده، رفتار جبرانی اشتیاق، اضطراب، خودشیفتگی،استرس، : های کلیدیواژه
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 مقدمه

 
زیرا با هستی  .برای انسان استترین مسئله مهم سالمت

بودن سالمت یعای حالت خوب .ارتباط دارداو و نیستی 

کامل از لحاظ جسمی، روانی و اجتماعی و این تاها به 

تاها جابه و ناتوانی نیست. سالمت  بیمارنبودنمعاای 

ابعاد روانی و  گیرد بلکهدر بر نمیرا جسمانی بشر 

سالمت  .دجتماعی سالمت نیز اهمیت خاصی دارا

های به عاوان توانایی فرد در غلبه بر ناراحتی یروان

حفظ  هیجانی، شااخت از دیگران وشااختی و روان

 سالمتامروزه ت. روابط اجتماعی تعریف شده اس

مهم زندگی است.  هایاز موضوع و فشار روانی روانی

فشار روانی یعای تهدید سازگاری ما در زندگی 

ای از روزمره. فرد از فشار روانی برای شرح مجموعه

 . به عاوان نمونه،(1)کاد مافی استفاده می هایاحساس

های گیریهای درسی و یا تصمیمدر ارتباط با امتحان

 به .غیرهو ای و شغلی روزانه در سازمان یا مسائل حرفه

عواملی که باعث ایجاد رفتارهای غیراخالقی در فضای 

و  تری شدهکم شود، توجهکسب و کار می

 های مرتبط با یر ویژگیأت در مورداندکی های پژوهش

گیری اخالقی الگوهای رفتار و تصمیم سالمت روانی بر

 . (2) است انجام شدهافراد 

سه الگوی متداول رفتاری شامل شیب لغزنده، 

 . شیب لغزنده به رفتارهاییاستجبرانی مجوزدهی و 

کوچک شده و در  هایاشاره دارد که افراد وارد تخلف

تر از تر و بزرگطی زمان رفتارهای غیراخالقی فاحش

المثل فارسی که زند. مصداق ضربها سر میآن

شود. در فضای مرغ دزد، شتر دزد میگوید تخممی

 هاتخلف یممکن است به تدریج مبلغ ریال مالیحرفه 

افزایش یابد و یا ماهیت رفتار غیراخالقی تشدید شود. 

فرضیه متداول که رفتارهای کوچک غیراخالقی ماجر 

د، ریشه در شوتر میبه رفتارهای غیراخالقی بزرگ

شااسی های تجربی و ادبیات موضوعی روانپژوهش

که دهد هاگامی نشان می هاپژوهشنتایج  .(4و  3) دارد

هد، دمی انجامتدریجی رفتارهای ناپساد  ه طورفرد ب

گیرد تا می تر از سوی مردم مورد پذیرش قرارراحت

هاگامی که این رفتارها به طور ناگهانی رخ دهد. 

برداشت مردم از غیراخالقی بودن یک رفتار  ،چاینهم

دهد، به تدریج تغییر غیراخالقی که به تدریج رخ می

سری ها اغلب با استفاده از یکاین پژوهشیابد. می

ا ت شودگیری انجام میهای فرضی برای تصمیمشاخص

شدن افراد را در بر اساس آن بتوان، مراحل درگیر

یب لغزنده شرفتارهای غیراخالقی بر اساس الگوی 

با افزایش سطح رفتارهای  ،باابراین. کردبیای پیش

کاد که سطح رفتار غیراخالقی، فرد احساس می

که بسیاری از  . در حالی(2) اش  ابت استغیراخالقی

ها از قبیل سرقت، گزارشگری شرکت هایتخلف

های مالی است، با متقلبانه، تقلب و غیره مربوط به رویه

پدیده شیب  مورددر  های اندکیاین حال پژوهش

بسیاری از است.  انجام شدهزمیاه این لغزنده در 

نیز ها در حوزه اخالق نتایج متفاوت دیگری را پژوهش

که انجام عمل غیراخالقی  اند؛ به طورینشان داده

تواند ماجر به ایجاد انگیزه برای به پایان رساندن یا می

 محدودکردن رفتار غیراخالقی بعدی شود، به ویژه

هاگامی که چاین رفتاری با هویت معاوی و اخالقی فرد 

« ا ر صدور مجوز»به عاوان  این رفتار در تضاد باشد.



 خانیسعیدی و دکتر حسین دیده بزرگمهر خاندوزی، دکتر علی خوزین، دکتر پرویز                                              

 49       1396 پاییز و زمستان، 18، پیاپی دوم مجله حسابداری سالمت، سال ششم، شماره

است. به این معای که یک رفتار خوب معرفی شده 

مجوزی برای انجام یک رفتار ناپساد در آیاده تواند می

شود و یا فرد تا حدی به خود مجوز ادامه رفتارهای 

همان حسن شهرت اولیه را داشته  دهد کهناپساد می

و  5) باشد و یا هویت اخالقی درونی خود را حفظ کاد

6). 

پس  دکه افرا ها نشان داده استنتایج برخی پژوهش

های رییگگیری غیراخالقی، در تصمیماز یک تصمیم

که  کااد؛ در حالیتر عمل میاخالقی آیاده خود

اند، تری گرفتههای اخالقیافرادی که در ابتدا تصمیم

از این اند. تر اخالقی عمل کردهدر مراحل بعدی کم

به جای تشدید رفتارهای غیراخالقی، برخی افراد  ،رو

گیری غیراخالقی کاونی را با کااد تصمیمسعی می

 .(2) ددر آیاده جبران کاابیشتر اخالقی  انجام رفتارهای

معتقدند که این رویکرد جبرانی  و همکاران جوستن

شان در ناشی از تالش افراد برای حفظ شهرت اخالقی

ها از هویت اخالقی خود جامعه یا خودپاداری آن بین

گیری های بعدی، پس از یک تصمیمدر تصمیم

غیراخالقی اولیه است. تفاوت این دو حوزه پژوهشی 

 مداوم و با طوردر این است که آیا افراد تمایل دارند به 

 بات هماناد گذشته خود رفتار کااد و یا رفتارهای 

 ،. باابراین(7) کاادمیگذشته خود را جبران و تالفی 

گیری غیراخالقی یمهاگامی که فردی رفتار یا تصم

توان از وی انتظار ، دو نوع رفتار بعدی متفاوت میدارد

آید که آیا درگیر الگوی ال پیش میداشت و این سؤ

اش نیز رفتاری شیب لغزنده شده و رفتار بعدی

تر است و یا به دنبال جبران رفتار غیراخالقی غیراخالقی

 ؟گیردمیتری قبلی خود بوده و تصمیم اخالقی

 مربوط بهبیان شده در باال، رویکردهای پژوهشی 

به درک  با این حال، ست.نی و مالی حرفه حسابداری

در به ویژه  اد.ککمک می مالیحرفه  رفتارها در

ها آن مالیبه دایره  هاشرکت هایمواردی که تخلف

رار گرفته تحت فشار ق مدیران مالیشود و ربط داده می

این  د.شونغیراخالقی می عمالو متهم به همدستی در ا

مالی و حسابداری  ایط در بسیاری از ماجراهای تقلبشر

ها برای زدودن اگر بخواهیم تالش وجود دارد و

رفتارهای غیراخالقی، سرانجامی موفق داشته باشد باید 

 درک و دانش افراد در این حوزه افزایش یابد.

برای  رفتار اشخاصی که چاین، به ماظور واکاویهم

تحت فشار  هامشارکت در اعمال غیراخالقی در شرکت

مواردی که باعث برانگیختن  ، بررسیگیرندمیقرار 

در این کاد. شود، اهمیت پیدا میرفتارهای اخالقی می

در  مدیران مالیبسیار زیاد، برخی  خطربا وجود زمیاه، 

چه  هماناد آن شوند.مقابل اعمال غیراخالقی تسلیم می

 غیره به وقوع پیوست.های انرون، وردکام و در شرکت

ازمانی نیز در رفتارهای در این بین فرهاگ س ،البته

آید ال اساسی که پیش میسؤ (.8 ر است )اخالقی مؤ

را آنان چاین رفتارهای غیراخالقی را چاین است که 

انتخاب آیا سالمت روانی افراد در  متوقف نکردند؟

به طور خالصه است؟   رها مؤالگوی رفتاری غالب آن

توجهی وجود دارد که نشان شواهد قابل از یک سو

د در طول زمان در اعمال غیراخالقی خود دهد، افرامی

های بسیاری  ابت قدم هستاد و از سوی دیگر پژوهش

دهد که افراد پس از انجام یک عمل نشان می

غیراخالقی به دنبال جبران آن بوده و برای حفظ هویت 

اخالقی درونی خود و نیز حفظ شهرت و خوشاامی 
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آورند. این میروی به انجام رفتارهای اخالقی  ،بیرونی

های متفاوت باعث ایجاد چالش بین این بیایپیش

این اعتقاد وجود دارد که  شود.پژوهشی می هایجریان

 ،ها وجود دارد و در این بیننظریه همه ایندر عمل 

که چه  افراد در اینروانی های شرایط محیطی و ویژگی

پژوهش  ،باابراینرفتاری بروز پیدا کاد با اهمیت است. 

و  یاین الگوهای رفتاردالیل رخداد  در مورد

این  .اهمیت دارد هابر آن مؤ ر روانی هایویژگی

گذاری مشیخط با کادمی قادر را موضوع جوامع

آیاده اجتااب  غیرمستقیم هایمااسب از برخی هزیاه

 (.9کرده و آن را کاهش دهاد )

های فردی و هدف این پژوهش بررسی تفاوت

هایی است که افراد را در مسیر الگوی رفتاری ویژگی

رفتار غیراخالقی در مقایسه با زنده و تداوم غشیب ل

. دهدقرار میهای مختلف رفتارهای جبرانی در وضعیت

سالمت های فردی مرتبط با وهش ویژگیژدر این پ

و  ، استرسناامیدی، اضطراب، اشتیاق روانی ماناد

های ه دلیل اهمیت در پژوهشب خودشیفتگی

ای و و نیز اهمیت در هویت حرفهااسی شروان

مورد توجه  گراییاساس نظریه وظیفه بر گراییایحرفه

ود عملکرد ای به بهبتعهد حرفه. است قرار گرفته

(. 2و  1انجامد )سازمان و افزایش کیفیت خدمات می

امیدوار، غیرمضطرب و مشتاق که  استرس،کم افراد

 یسالمت روانی بیشتر دارند ازتری خودشیفتگی کم

با به دالیل مختلف  و مضطرب افراد ناامید .برخوردارند

احتمال بیشتر از الگوی رفتاری شیب لغزنده تبعیت 

کرده و پیوسته وارد رفتارهای غیراخالقی بیشتر 

تواناد می افراد خودشیفته با دید بازتر و بهتر شوند.می

افراد خودشیفته به . کاادو پاداش تعادل برقرار  خطر بین

دن به یک رفتار مزایای وارد ش راهبردیطور 

بر شهرت  زدنمربوط به لطمه  غیراخالقی و خطرهای

 به ویژهای و در جوامع حرفه اد.کاخود را بررسی می

افراد جوان ویژگی فردی خودشیفتگی رو به  بیندر 

افزایش است و به همین دلیل این ویژگی در این 

 ،از این رو. (2) قرار گرفته استورد توجه پژوهش م

قابلیت تعمیم نتایج این پژوهش، تمرکز  شایبرای افز

 خواهد بود.  ترمدیران مالی جوانبر  تا حدودی مطالعه

 

 مبانی نظری 

 بادیهاجاری در تقسیم های مربوط به اخالقنظریه

ناظر به الزام و ناظر به ارزش تقسیم  هایاولیه به نظریه

گرایی ناظر به الزام به دو دسته وظیفه هاینظریهد. شومی

ناظر به  هاینظریهشود و گرایی تقسیم میو غایت

 در د.شوگرا نامیده میفضیلت هاینظریهارزش، 

در درجه اول اولویت قرار  چه گرا، آنوظیفه هاینظریه

دارد، انجام وظایف و الزامات خاص اخالقی است. مابع 

یا عقل این الزامات ممکن است مابع الهی و دیای باشد 

ظف به وظایف و الزاماتی انسانی یا چیز دیگر. ما مو

اخالقی هستیم که نتایج خوب یا بد عمل، یا اصالً 

کی از عوامل یا فقط ی ها ندارد ودخالتی در تعیین آن

ای است گرایی، نظریهغایت ،کنیل است.کااده تعیین

و که درستی و نادرستی عمل را مبتای بر نتایج 

  .(10) داندعمل می سودمادی آن

 نظریههای اخالقی با تصمیم موردمباحث نظری در 

ناهماهاگی . شودتشریح میناهماهاگی شااختی 

یا  استرس ذهای نوعی، شااسیروان در دانش ،شااختی

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
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آیاد است که بر ا ر ناهاجاری و احساس ناخوش

زمان دو یا چاد چون ایجاد )و القای( همشرایطی هم

 فرد یک در ناهمساز اندیشه و یا ارزش عقیده، ،دیدگاه

نظریه ناهماهاگی شااختی بر این اصل د. یآمی وجودهب

که افراد به دنبال سازگاری بین انتظارات خود و واقعیت 

ناهماهاگی شااختی است. شده  ریزیپایه ،خود هستاد

شود که از شخصی درخواست عملی زمانی ایجاد می

هویت اخالقی او )خود را فردی خوب و بشود که با 

اگر  نمونه،به عاوان . داند( متجانس نباشداخالقی می

 کسی برای دریافت پاداش، کاری انجام دهد که به

اخالقی بودن آید، شااخت از غیرغیراخالقی مینظرش 

کار با شااخت از انجام دادن آن، ناهماهاگی پیدا 

کاهش این ناهماهاگی برای او  هایراهکاد. یکی از می

تغییر نگرش نسبت به جابه اخالقی آن عمل، یعای 

متقاعدشدن او در این مورد است که این عمل خیلی 

غیراخالقی نیست. به این ترتیب، نظریه ناهماهاگی 

کاد که یک فرد، بعد از انجام یک عمل بیای میپیش

ز آمیزتر اغیراخالقی، نسبت به این عمل نگرش اغماض

هدف الگوهای رفتاری کاهش  ت.سابق خواهد داش

دهد که ناهماهاگی شااختی بوده و هاگامی رخ می

به هر عمل و هویت اخالقی فرد در یک راستا نیست. 

های عاطفی متفاوتی در بین افراد وجود حال وضعیت

الگوی رفتاری شیب لغزنده افراد از . برخی از (11) دارد

به رفتارهای اخالقی دیگر کااد و برخی میتبعیت 

های عاطفی آورند. تحلیل وضعیتمیروی جبرانی 

 یر کدام ویژگی عاطفی قرار که تحت تأ افراد و این

هایی عاطفه حالتاند مفهومی پیچیده است. واژه گرفته

شیفتگی، ماناد ناامیدی، اضطراب، اشتیاق و خود

 گیرد.را دربرمی هاوخو و انواع احساسلقخُ

مستمر و نافذی است  هیجانیلق به معای حالت خُ

 .دهدکه ادراک شخص را از دنیا تحت شعاع قرار می

، یپذیرتحریک ،سأی ،گیفسردا به عاوان نمونه،

چه  آن. غیرههراس و  حساس گااه،ا خشم، ب،اضطرا

. است« لقخُ»، دکااحساس می معموالًفرد را که 

م ئخارجی و تجلی بیرونی با عال نمود، چاینهم

د. نامامی« عاطفه»فیزیولوژیک این احساس هیجانی را 

تعریف کرد.  فرددهی هیجانی توان پاسخعاطفه را می

 لق هماهاگ باشد یا نباشد.عاطفه ممکن است با خُ

توان به این صورت هم بیان کرد که لق را میعاطفه و خُ

اگام ابراز هیجان در است که هعاطفه همان چیزی 

صورت ظاهری مشاهده ه افراد ب هایتچهره و حال

و  تجربه هیجانی فرد به صورت درونی ،لقشود. خُمی

برای ابراز هیجان به صورت بیرونی است.  ،عاطفه

دستیابی به عملکرد مالی بهتر درک متقابل و مدیریت 

(. 12ت )هیجان افراد نقطه قوتی در سازمان اس

 غیره، اضطراب، غم و بودن، خشمافسردگی، سرخوش

هیجان نتیجه رویدادهای  است. هااز جمله این هیجان

در  است.ای دقیقه ای یا شاید چاد انیه دوام چادکم

ساعته یا ، از رویدادهای ذهای چادلقخُصورتی که 

تر از دوام بالق خُباابراین، د. شوروزه ناشی میشاید چاد

به صورت حالت عاطفه لق خُاست. و عاطفه  هیجان

. بد( وجود داردلق خُخوب و لق خُمثبت و عاطفه مافی )

بخش و احساس اطفه مثبت بیانگر مشغولیت لذتع

هوشیاری در برابر ماللت است. عاطفه مثبت به صورت 

سطح لذت جاری، اشتیاق و پیشروی به سمت هدف 

 مثبت افراد باال است، معموالً وجود دارد. وقتی عاطفه 
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ماد، پرانرژی، هوشیار و کااد عالقهاحساس می

بین هستاد، در حالی که وقتی عاطفه مثبت افراد خوش

مید، انا کااد خموده،احساس می پایین است، معموالً

عاطفه مافی بیانگر مشغولیت  و خسته هستاد. مضطرب

یدگی پذیری در برابر آرمناخوشایاد و احساس تحریک

است. عاطفه مافی باال به صورت احساس ناخوشاودی، 

هر حال  بهپذیری و عصبانیت وجود دارد. تحریک

مدت افراد که معموالً در طول وخو، رفتارهای درازلقخُ

عاطفه  ،گیرد. در مقابلزمان  ابت است را دربرمی

 که از قبل وجود داشته است خوی فردولقمحصول خُ

 مدت استداده و اغلب کوتاه که رخاست ای واقعه و

که کدام است  همیتا باشااخت این مسئله . (13)

وخو و ویژگی اخالقی در پذیرش یا رد لقخُ

 ،زیرا مؤ ر است. پیشاهادهای مافوق به وسیله زیردستان

متفاوتی بر   یرهای اخالقی تأهر یک از این ویژگی

با درخواست برای ورود به شدن افراد در هاگام مواجه

 گذارد. رفتارهای غیراخالقی در سازمان می

ها ناشی از در شرکت غیراخالقیرفتارهای 

همگرایی رفتارهای مخرب مدیران ارشد و زیردستان 

است.  دشدن به رفتارهای غیراخالقیمستعد برای وار

بزرگ  هایتقلب بیشتران و مدیران در اهمیت کارکا

امتااع زیردستان از تبانی و است. مالی در دنیا مشهود 

توانست جلوی ورود به رفتارهای غیراخالقی می

بسیاری از های مالی را بگیرد. بسیاری از تخلف

به به کارگردانی چاد مدیر ارشد و اجرای آن  هاتخلف

کارکاان مالی و حسابداری به وقوع پیوسته است  وسیله

فرهاگی، مسائل چاین سوءرفتارهایی  ایجاد دالیل و

و  هاها و ترس از افشاء تخلفدستیفشار از سوی باال

های روانی ماناد امیدواری، اشتیاق، اضطراب، ویژگی

 بوده است.  غیرهخودشیفتگی و 

 سالمت با که است روحی ابعاد از نمادی امید،

 باورداشتن توانایی دارد. امید ارتباط و روحی جسمی

 نقطه ناامیدی است اما در آیاده بهتر احساس به

 افسردگی اصلی مظاهر و هاویژگی از و امید مخالف

 ناامید فرد ابتدا که باورند این بر پژوهشگران است.

 و روابط سالمتی بر شود. ناامیدیمی افسرده سپس و

 برای خطری عامل و ددار مافی تأ یر فرد اجتماعی

 معیارهای از ی دیگریک (.14)رفتارهای بعدی است 

 مثبت فکارا باالی اشتیاق و درجه افراد، روان سالمت

 از بردنلذت رضایت، و شادی زندگی ماناد احساس

 به تمایل و خویشتن و بودن زندگیارزش با زندگی،

 مختلف هایموقعیت در که زندگی است ادامه

 .دگیرمی قرار تأ یر تحت درونی عوامل و محیطی

 در مهمی نقش فعالیت برای اشتیاق و شور داشتن

پایداری  مثبت آ ار به داشته که هافعالیت در مشارکت

عزت  ،انجامد. اشتیاقمی شااختیروان بهزیستی بر

مثبت در  افراد را باال برده و پذیرش نقش نفس

افزایش  های اجتماعی را ترغیب و ماجر بهکاش

 فرد د.شومی عملکرد مثبت اجتماعی و سازمانی فرد

تر بیاد و کممی اراده خود دررا سرنوشت خود  مشتاق

 1) شودتسلیم می های غیراخالقیدر مقابل درخواست

استرس یا فشار روانی   یراگر افراد تحت تأ اما (15و 

ها و سازمان وارد سیر نزولی کار باشاد عملکرد آن

معمولی از خودشیفتگی نیز ممکن  حد. (11د )شومی

 ماناد اشتیاق داشته باشد.همثبتی  آ اراست 

خودشیفتگی ویژگی شخصی ناشی از حس عالقه 
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بیای و میل تحسین از سوی به خود و خود بزرگ

(. خودشیفتگی با رفتارهای 16) است دیگران

سطح باالتری از خودشیفتگی غیراخالقی مرتبط است و 

و  17) کادبا رفتارهای غیراخالقی بیشتر ارتباط پیدا می

تری را . افراد خودشیفته الگوهای رفتاری پیچیده(18

مدت خود و برای درازو  راهبردیبرای رفتارهای 

های دیگران در مورد خود نمایش مدیریت برداشت

بیاانه اند. افراد خودشیفته دارای سطح باال و غیرواقعداده

یید و تحسین أعزت نفس بوده و از آن جایی که نیاز به ت

ها بسیار باال و با اهمیت است، به دنبال دیگران برای آن

 .(19) های دیگران از خود هستادمدیریت برداشت

 ارشد مدیر شامل مهم افراد کار، و کسب محیط در

 افراد که رودمی انتظار باابراین،. است سرپرست و

 چشم در که کااد عمل ایگونه به بخواهاد خودشیفته

 ممکن. دبگذارن مثبت تأ یر خود سرپرست و ارشد مدیر

 آیا که بیاید وجود به چالشی خودشیفته فرد برای است

 کادمی جلوه خوب خود سرپرست یا ارشد مدیر نظر در

 تأیید بین رابطه مورد در هاییپژوهش چاین،هم. خیر یا

 همکاری،حس قبیل از سازمانی شهروند رفتارهای

 بهبود برای سازنده پیشاهادهای سازمان، از حفاظت

 این اجابت و مدیران هایدرخواست با سازمان

که  است شده انجام کارکاان سوی از هادرخواست

 برای خودمحوری هدف با کارکاان دهدنشان می

(. 20) کاادمی تالش خود مافوق بر تأ یرگذاری

 قبیل از) دیگران این که احساس برای خودشیفتگان

خودشان را تغییر  مورد در( دیگران و ارشد مدیران

 برای را خود است ممکنها ا ر بگذارند دهاد و بر آن

 به(. 22 و 21) کااد فدا سازمان یا افراد وضعیت بهبود

 وارد خودشیفته افراد که شودمی بیایپیش ترتیب، این

 رفتارهای خطر و مزایا پایه بر غیراخالقی رفتارهای

 اخالق با و متعهد کارکاان حال هر به. شوند غیراخالقی

 آمیزموفقیت عملکرد برای حیاتی مابع یک عاوان به

 بستگی سازمانی موفقیت و شوندمی شااخته هاسازمان

 ها،ارزش از ایمجموعه به هاآن تعهد و کارکاان به

 پژوهشی در همکاران و جیاو(. 23) دارد باورها و اصول

 به شخص عالقه میزان اساس بر را غیراخالقی رفتار

 شاخص این. کردند گیریاندازه نادرست، گزارشگری

 مالی مدیران بین در غیراخالقی رفتار با بیشتری رابطه

 چه آن با مشابه شرایط و دارد بزرگ هایشرکت

 با شدنمواجه در بزرگ هایشرکت کارکاان

 کادمی ماعکس را کاادمی تجربه نادرست گزارشگری

 ماافع بر تمرکز جای به گیریاندازه روش این در(. 24)

 مادیهبهر میزان گیریاندازه روش از شخصی،مستقیم 

 چاین. است شده استفاده مؤسسه یا شخص غیرمستقیم

 و برانگیخته را دیگران به فرد وفاداری احساس روشی

 گااه احساس از ناشی مافی عاطفه ا ر کاهش باعث

 طبق که رویکردی از اساس، این بر(. 26 و 25) شودمی

 درخواست پذیرش یا سازمان به وفاداری میزان آن

 یکی وضعیت این. است شده استفاده ساجدمی را مافوق

 گزارشگری هایتخلف وقوع در شرایط ترینرایج از

 مفهومی الگوی باال، مطالب به توجه با. است مالی

 .است شده داده نشان 1 شماره شکل در پژوهش

 

 پیشیاه پژوهش
 خو وولق یر خُهای زیادی در مورد تأپژوهش

  احساسات مرتبط با ناامیدی، ترس و اضطراب، اشتیاق،
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الگوی 

رفتاری 

شیب 

 لغزنده

   استرس پایین  استرس باال 

الگوی 

رفتاری 

 جبرانی

  اضطراب پایین  اضطراب باال 

  ناامیدی پایین  ناامیدی باال 

  اشتیاق باال  اشتیاق پایین 

  خودشیفتگی پایین  خودشیفتگی باال 
 

 مفهومی پژوهش الگوی: 1شكل 

 

در مورد انجام اولین عمل  غیرهخودشیفتگی و 

غیراخالقی و کشیده شدن به سمت اَعمال غیراخالقی 

در لسون انجام شده است. ریکرز و ساموئبعدی 

دند که احساس گااه باید به رفتارهای کربیان پژوهشی 

افراد گااه برای ساس اح ،زیرا ؛جبرانی ماتهی شود

ناهماهاگی شااختی به دهاده این است که بسیاری نشان

. وسیله رهایی از قید و باد اخالقی افزایش نیافته است

هایی ماناد ترس، خودشیفتگی، مابع ویژگی آ ار آنان

کاترل درونی و آزادی از قید و باد اخالقیات بر 

. کردندالگوهای رفتار شیب لغزنده و جبرانی را بررسی 

نشان داد که عاطفه لسون ئریکرز و سامونتیجه پژوهش 

قید و  زمانی خودشیفتگی و رهایی ازمافی ترس و هم

باد اخالقیات ماجر به الگوی شیب لغزنده رفتارهای 

  (.2)د شوغیراخالقی می

 نکردند که گزارشکر بیان یمورفی در پژوهش

تخلف اولیه باعث کاهش احساس گااه در مراحل 

 با ی دیگر. میهو و مورفی در پژوهش(25) شودبعدی می

این موضوع که چگونه فرایاد توجیه کردن، باعث تغییر 

نشان دانشجویان  مطالعهشود با احساسات عاطفی می

با افزایش پاداش مالی تمایل  حسابدارانکه  ندداد

بیشتری برای گزارشگری نادرست از طریق 

کاارگذاری قید و بادهای اخالقی خواهاد داشت. 

از طریق  ه یا آزادی از قید و باد مسائل اخالقیمتارک

ها و ها در سازمانمسئولیت تقسیمجایی یا هجاب

مراتب  نقش سلسله ،رواج بیشتری دارد. زیرا هاشرکت

جایی ه. جابتر استرنگپر م کار در آنو تقسی

فرد به دلیل استرس،  ین معای است کهمسئولیت به ا

گونه توجیه  خود را اینغیره اضطراب، ناامیدی و 

مقام مافوق یا فرد دیگری مورد  به وسیلهکاد که می

کاد که گونه بیان می حمایت قرار خواهد گرفت و این

. «داده شده بود دستورآن کار را کردم چون به من من »

مسئولیت نیز به این معای است که فرد با این  تقسیم

توجیه که وی تاها فرد مسئول ارتکاب عمل غیراخالقی 

آن را مرتکب خواهاد شد  نیست بلکه گروهی از افراد

و همه افراد سازمان اکاون دچار رفتارهای غیراخالقی 

 . (26) کادهستاد خود را توجیه می

که  نشان دادن وتاوریس و آرونسنتایچ پژوهش 

تواناد به برای برخورد با ناهماهاگی شااختی، افراد می

ها دو گونه عمل کااد. یک رویکرد این است که آن

گونه توجیه کااد که اَعمال  تواناد خود را اینمی

ها اخالقی آنپیشاهادی، غیراخالقی نبوده و با هویت 

ترتیب وارد یک رفتار  ه اینناهماهاگ نیست و ب

شوند. رویکرد دیگر این است که افراد غیراخالقی می

به این درک برساد که َاعمال پیشاهادی غیراخالقی بوده 
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ها ناهماهاگ است و باابراین و با هویت اخالقی آن

ها مورد پذیرش قرار چاین رفتار غیراخالقی از سوی آن

دادن اولین . توانایی افراد برای ماطقی جلوهگیردنمی

ها به رفتارهای غیراخالقی رفتار غیراخالقی، ورود آن

 .(27) کادبعدی را تسهیل می

افراد که ژانگ و همکاران نشان داد  نتایچ پژوهش 

های اخالقی درونی تالش کااد تا هویت و ارزش باید

. اگر هاگام مواجهه با اعمالشان یکسان کاادبا خود را 

اشتیاقی، اضطراب یک تاگاای اخالقی، فرد به دلیل بی

د، وارد کایا ناامیدی رفتار غیراخالقی خود را توجیه 

دسته دیگر افرادی  شود.الگوی رفتاری شیب لغزنده می

تواناد خود را از قید و باد اخالقیات رها هستاد که نمی

د رفتار خود را تغییر داده و وارد رفتارهای کااد. این افرا

جبرانی و اخالقی بعدی شده و در مقابل رفتارهای 

ترتیب  به اینکااد و غیراخالقی بعدی مقاومت می

 نتایج. (28) ادکاهویت اخالقی خود را حفظ می

 از استفاده با که نیز ،همکاران و دیترت پژوهش

که با افزایش  نشان داد شد، انجام استاندارد هایمقیاس

سطح رهایی از قید و باد اخالقیات میزان 

 . (29) یابدهای غیراخالقی هم افزایش میگیریتصمیم

که افراد  و همکاران نشان داد کمپیلنتایج پژوهش 

مادی بیشتر خود به دنبال موفقیت برای بهره خودشیفته

های حتی اگر ماجر به هزیاه مدت هستاد،کوتاه

های نتایج پژوهش. (30) مدت برای دیگران شوددراز

( 32)و همکاران  فرنیو و( 31)همکاران ریجسابیلت و 

سطح خودشیفتگی باال  که داشتن مدیران با نشان داد نیز

رابطه با گزارشگری مالی متقلبانه و مدیریت بیشتر سود 

 پوتوارا و روپونن چاین، نتایج پژوهشهم .دار داردمعای

متغیرهای سن، جاسیت و میزان تحصیالت  که نشان داد

در مورد یک  گیری حسابدارانبر سطح تصمیم تأ یری

 (.9) ندارد خبر مهم

که بین  دادنشان  شهریاری و برزگرنتایج پژوهش 

سطح نظارت دریافت شده به وسیله حسابداران مبتدی 

ای آنان و بین سطح حمایت با تعهد سازمانی و حرفه

اجتماعی دریافت شده به وسیله حسابداران مبتدی با 

اما بین سطح دار یتعهد سازمانی آنان رابطه مثبت و معا

حمایت اجتماعی دریافت شده به وسیله حسابداران 

 داریای آنان رابطه مافی و معامبتدی با تعهد حرفه

چاین، بین درک حسابداران مبتدی و با وجود دارد. هم

اخالقی سازمان با تعهد سازمانی آنان و بین سابقه از جو 

ا ای حسابداران مبتدی و بتعهد سازمانی با تعهد حرفه

اخالقی جو د. داری وجود داریرابطه مثبت و معا سابقه

مااسب موجب رشد و تعالی سازمان به لحاظ اخالقی و 

های مشاوره موجب کاهش فشار روانی ناشی از چالش

ای شود و در بهبود تعهد حرفهروی حسابداران میپیش

 باکاد. ها نقش بسیار با اهمیتی ایفا میو سازمانی آن

محیطی مااسب و بدون فشار روانی و کاری، شدن فراهم

همراه با افزایش رضایت شغلی و کاهش تمایل به ترک 

 شودکمک می هارسیدن به هدف برایکار، به سازمان 

(23) . 

ماناد  یر عواملی مهدوی و ابراهیمی در پژوهشی تأ

عاطفی جو اخالقی و فرهاگ اخالقی سازمان بر تعهد 

تأ یر  و سازمانی و تعارض بین حرفه و سازمان

گرایی بر تعهد عاطفی سازمانی و نیز رابطه بین ماکیاول

را تعهد عاطفی سازمانی و تعارض بین حرفه و سازمان 

بیانگر تأ یر برخی از  آنان نتایج پژوهش کردند.بررسی 
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های جو اخالقی بر تعهد عاطفی سازمانی و تعارض جابه

دار فرهاگ یچاین تأ یر معاو سازمان و هم بین حرفه

. بوداخالقی سازمان بر تعارض بین حرفه و سازمان 

دار یگرایی دارای تأ یری مافی و معاماکیاول چاین،هم

رابطه بین تعهد عاطفی  بوده وبر تعهد عاطفی سازمانی 

مافی و  نیزسازمانی و تعارض بین حرفه و سازمان 

 .(8) استدار یمعا

های رزشا در پژوهشی دیگر مهدوی و ابراهیمی

ای و ادراک اخالقی حسابرسان داخلی حرفه

های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه

نتایج حاصل از آزمون . بررسی کردندرا  ایران

 که فلسفه اخالق بودبیانگر این  ی پژوهش آنانهافرضیه

شخصی دارای تأ یری ضعیف و مافی بر ادراک 

و تأ یر سایر متغیرهای  بودهاخالقی حسابرسان داخلی 

ادراک اخالقی حسابرسان داخلی مورد بررسی بر 

لزوم توجه به اصول اخالقی  چاین،هم. نیستدار یمعا

های آموزشی اخالق با تأکید بر مبانی و برگزاری دوره

ای به ماظور ارتقای حرفهرفتار اخالق اسالمی و آیین

 .(10) شودادراک اخالقی بیش از پیش احساس می

 نظریهاساس اصول  و بر پیشینهای به دنبال پژوهش

های اخالقی هآن دسته از نظریگرایی )اخالق وظیفه

الزام  ،برخی اعمال نتایج کردنبدون لحاظاست که 

( و کادنشدن آن را مشخص میبرای انجام شدن یا 

، در این پژوهش به بررسی نظریه ناهماهاگی شااختی

که باعث  شودپرداخته میهای شخصیتی ویژگی

مشارکت یا محدودیت فرد در آزادی از قید و باد 

های شااختی ه با ناهماهاگیهاخالقیات در مواج

 یر ناامیدی، شود. به عبارت دیگر، در این پژوهش تأمی

اضطراب، اشتیاق و خودشیفتگی در مواجهه با  استرس،

 هایفرضیه شود ومیهای شااختی بررسی ناهماهاگی

عدالت در چارچوب  نظریهاساس  پژوهش بر

 است. گرایی تدوین شدهوظیفه

 

 پژوهش هایفرضیه
با توجه به مبانی نظری و شکاف پژوهشی موجود 

در بخش ادبیات موضوعی در این پژوهش به بررسی 

های مرتبط با سالمت روانی بر نحوه  یر برخی ویژگیأت

. هدف پرداخته شده استگیری اخالقی افراد تصمیم

این پژوهش بررسی این موضوع است که چه 

شود که افراد در مسیر های فردی باعث میویژگی

الگوی رفتاری غیراخالقی شیب لغزنده و یا الگوی 

 یهاباابراین، فرضیهاخالقی جبرانی قرار گیرند.  یرفتار

 نظریهپژوهش ماتج شده از موضوع پژوهش و بر اساس 

به شرح زیر  ناهماهاگی شااختیگرایی و اخالق وظیفه

 است:

با مواجهه  فرضیه اول: افراد با سطح استرس باال، در

درخواست مدیران رده باال برای اعمال غیراخالقی 

قابلیت بیشتری برای واردشدن به الگوی رفتاری 

 دارند.« سازگاری اخالقی یا شیب لغزنده»

مواجهه  فرضیه دوم: افراد با سطح اضطراب باال، در

با درخواست مدیران رده باال برای اعمال غیراخالقی 

قابلیت بیشتری برای واردشدن به الگوی رفتاری 

 دارند.« سازگاری اخالقی یا شیب لغزنده»

مواجهه  فرضیه سوم: افراد با سطح ناامیدی باال، در

مدیران رده باال برای اعمال غیراخالقی  با درخواست

شدن به الگوی رفتاری قابلیت بیشتری برای وارد
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 دارند.« سازگاری اخالقی یا شیب لغزنده»

مواجهه  ، درباال فرضیه چهارم: افراد با سطح اشتیاق

با درخواست مدیران رده باال برای اعمال غیراخالقی 

شدن به الگوی رفتاری قابلیت بیشتری برای وارد

 دارند.« جبرانی»

 فرضیه پاجم: افراد با سطح خودشیفتگی باال، در

با درخواست مدیران رده باال برای اعمال مواجهه 

غیراخالقی قابلیت بیشتری برای واردشدن به الگوی 

 دارند.« سازگاری اخالقی یا شیب لغزنده»رفتاری 

 

 روش پژوهش

 
در  مطرح شده نظریآزمون مفاهیم پژوهش هدف این 

 و حل مشکالت ملموس ایحرفههای واقعی موقعیت

 ،ابتدا ،پژوهش حاضردر  .است و از نوع کاربردیبوده 

 هایمستقل )افتهض متغیر یک گروه آزمایشی در معر

 یر این متغیر بر أقرار داده شده و سپس تو دوم(  اول

گیری شده است. در این متغیر وابسته مشاهده یا اندازه

صورت ه ب آزمونانتخاب افراد تحت پژوهش امکان 

 کامل به طورر مستقل متغیو  نشدهتصادفی ممکن 

در  ،نداشته است؛ باابراینمداخله  ودستکاری  قابلیت

گیرد. قرار می همبستگی توصیفی هایپژوهش زمره 

شرایط واقعی و  درتوان ها را میپژوهش این گونه

در این شرایط و  گرفت.کار حقیقی اجتماعی هم ب

وجود ندارد و  ها، امکان کاترل همه متغیرهاموقعیت

ها را کاترل تواند بعضی از آناحتماالً پژوهشگر فقط می

 کاد.

 حمالی با سطمدیران شامل  پژوهش آماری جامعه

صورت . این افراد به استای مااسب تجارب حرفه

شااسی ارشد، کار از دانشجویان گیری در دسترسنمونه

مدیریت مالی و حسابداری  استادانو یا  دکتری

زمان اند که همهای استان گلستان انتخاب شدهدانشگاه

ی تدول هایدستگاه در ای و اجراییدارای تجربه حرفه

ستان و در تاباین پژوهش  اند.و بخش خصوصی بوده

ها نامهپرسش تمامو تکمیل  شدهانجام  1396پاییز سال 

 120تا جایی ادامه پیدا کرد که  هاو سؤال

های ( همه قسمتهدهادکااده )پاسخمشارکت

از  دند.کرها را به طور کامل تکمیل ها و افتهنامهپرسش

شود بر نفر تخمین زده می 180آن جا که حجم جامعه 

اساس جدول مورگان، این تعداد نمونه از کفایت الزم 

 استاندارد هاینامهپرسشبا استفاده از برخوردار است. 

(« 2( و ریکرز و ساموئلسون )33) همکارانواتسون و »

های ناامیدی، ویژگیای صعودی، با مقیاس ده درجه

اضطراب، اشتیاق، استرس و خودشیفتگی افراد ساجیده 

های سالمت لفهمؤ، میانگینبر اساس نمره  شده است.

ین تقسیم شده است. برای به دو طبقه باال و پای روانی

و الگوی رفتاری گیری غیراخالقی گیری تصمیماندازه

 سازی شدهبومی افتهسه از شیب لغزنده و جبرانی 

برای  بایدافراد در آن  که« (2) ریکرز و ساموئلسون»

یا میزان مشارکت  نکردن ویا مشارکت کردنمشارکت

تصمیم گیری غیراخالقی در یک رفتار یا تصمیم

 برای هافتهاین ا. (2) شده استاستفاده بگیرند، 

 استفاده کاادگانوی رفتاری مشارکتگذاری الگنمره

افته سوم )در  در شترییب احتمال افراد با است. اگر شده

 را مافوق درخواست غیراخالقیمقایسه با دو افته قبلی( 

لغزنده شده و از  وارد الگوی رفتاری شیب ادکا قبول
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تعلق  هاتری به آنرفتار غیراخالقی مافیاین لحاظ نمره 

تری در افته سوم )در د با احتمال کمافرااما اگر  گیردمی

مقایسه با دو افته قبلی( درخواست غیراخالقی مافوق را 

د وارد الگوی رفتاری اخالقی جبرانی شده و اکاقبول 

تعلق  هاآنتری به رفتار اخالقی مثبت از این لحاظ نمره

خواهد که ل مدیر از زیردستش میوا افتهدر  گیرد.می

خیر طریق به تأشرکت را از غیرواقعی عملکرد  به طور

های اختیاری ماناد انداختن و انجام ندادن برخی هزیاه

 که آ ار آن در ،توسعه های تحقیق وتبلیغات و هزیاه

مدت باعث کوتاه شود و درمی مشخصمدت دراز

مدیر دوم افته در  دهد. بهتر نشان د،شوکاهش سود می

خواهد کاری کاد که مشتریانی که از زیردستش می

قصد خرید در ابتدای سال بعد را دارند در پایان سال 

د کاااقدام به بستن قرارداد و خرید نسیه با تخفیف ویژه 

 تا شرکت بتواند به طور غیرواقعی سود خود را بیشتر

مربوط به برآوردهای حسابداری  سومافته  نشان دهد.

 تخمیناز طریق  کهدرخواست مدیران این است  و است

 تاحسابداری ماناد مطالب تر از واقعکم

الوصول، هزیاه استهالک، ذخیره مربوط به مشکوک

سود  غیرهکاال و  ضمانتنقص و تضمین محصوالت، 

. درجه غیراخالقی بودن این سه مدیریت شود شرکت

شیب  رفتار الگوهای ،. باابرایناست مشابه تقریباً افته

برای  .(2)است  جبرانی قابل شااساییلغزنده و رفتار 

در  محتوایی از نظر نامهپرسشروایی اطمیاان بیشتر از 

در معرض اظهارنظر  هانامهپرسشهای سؤال ،ایران

 اصالحدر مواردی نظران مربوط قرار گرفته و صاحب

 20 ،نیز ابتدا نامهپرسشبرای ساجش پایایی . شد

کاادگان تکمیل مشارکت به وسیلهمقدماتی  نامهپرسش

بوده و نشان از  79/0 شد که ضریب آلفای کرونباخ آن

های فرضیه. داشتپژوهش  نامهپرسش قابل قبولپایایی 

و به کمک  تحلیل واریانسپژوهش با استفاده از روش 

 .شد آزمون 20نسخه  SPSSافزار نرم

 

 هایافته

  
در جدول  هاشااختی آزمودنیجمعیتهای ویژگی

طور که در این جدول ارائه شده است. همان 1شماره 

سال  5بیش از  دهادگانپاسخ %77نشان داده شده است 

 دارای مدرک هاآن %59ای داشته و سابقه کار حرفه

رشته  ،چایناند. همبوده و دکتری کارشااسی ارشد

سال  40تا  30بین  %65ها حسابداری و آن %71تحصیلی 

م دهادگان شرایط الزبر این اساس، پاسخاند. سن داشته

 نامه را دارند.های پرسشگویی به سؤالبرای پاسخ

 2در جدول شماره  نتایج آزمون تحلیل واریانس

طور که در این جدول مشخص ارائه شده است. همان

متغیرهای مستقل شامل  ا ر Fآماره شده است 

درخواست اول، استرس، اضطراب، ناامیدی، اشتیاق و 

گیری اخالقی افراد به خودشیفتگی بر الگوی تصمیم

 . دهدرا نشان میعاوان متغیر وابسته 

)آماره  2بر اساس نتایج ارائه شده در جدول شماره 

F  092/0داری برابر با و مقدار معای 89/2برابر با )

مبای بر این که افراد با سطح استرس پژوهش فرضیه اول 

با درخواست مدیران رده باال برای مواجهه  ، درباال

اعمال غیراخالقی قابلیت بیشتری برای واردشدن به 

 «سازگاری اخالقی یا شیب لغزنده»الگوی رفتاری 

  بر اساسچاین، هم است.یید قرار نگرفته مورد تأ دارند
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 هاشناختی آزمودنیهای جمعیتویژگی: 1جدول 

 درصد سطح متغیر

 یکارسابقه

 سال 5تر از کم

 سال 10تا  5

 سال 10بیش از 

23 

55 

22 

 میزان تحصیالت

 کارشااسی

 کارشااسی ارشد

 دکتری

41 

51 

8 

 رشته تحصیلی

 حسابداری

 مدیریت مالی

 هاسایر رشته

71 

15 

14 

 سن

 سال 30تر از کم

 سال 40 تا 30

 سال 40بیشتر از 

19 

65 

16 

 

 : نتایج آزمون تحلیل واریانس2جدول 

  : چقدر احتمال دارد شما با این تقاضا موافقت کاید؟(درخواست سوممتغیر وابسته )

 منبع
مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات
 Fآماره 

مقدار 

 داریمعنی

 000/0 93/16 3/89 10 1/893 اصالح شده الگوی

 001/0 71/12 1/60 1 1/60 جدا کردن

 000/0 75/18 6/88 1 6/88 %50درخواست اول: پایین/باالتر از 

 092/0 89/2 7/13 1 7/13 استرس

 829/0 05/0 2/0 1 2/0 اضطراب

 043/0 19/4 8/19 1 8/19 ناامیدی

 018/0 81/5 5/27 1 5/27 اشتیاق

 047/0 02/4 19 1 19 خودشیفتگی

 875/0 3/0 4/1 4 7/5 ناامیدی× اضطراب× استرس 

   7/4 109 3/551 خطا

    120 2230 مجموع

    119 4/1408 مجموع اصالح شده

     634/0 ضریب تعیین

     601/0 ضریب تعیین تعدیل شده
 



                                                          ...                                مالیگیری اخالقی مدیران بررسی ا ر سالمت روانی بر تصمیم

 1396 پاییز و زمستان، 18، پیاپی دوم مجله حسابداری سالمت، سال ششم، شماره        60

 (اخالقی الگوی رفتار) و متغیر وابسته استرس :3 جدول

 میانگین استرس
انحراف 

 معیار

 %95فاصله اطمینان 

 کران باال کران پایین

 96/2 9/0 52/0 9/1 پایین

 82/1 (11/0) 48/0 9/0 باال

گوی میانگین نمره ال 3شماره جدول نتایج ارائه شده در 

در  9/1رفتار اخالقی برای افراد با استرس پایین معادل 

و دبرای افراد با استرس باال بوده که این  9/0مقابل 

 د. داری با هم ندارمیانگین اختالف معای

ه )آمار 2بر اساس نتایج ارائه شده در جدول شماره  

F  829/0داری برابر با و مقدار معای 05/0برابر با )

افراد با سطح مبای بر این که پژوهش  دومفرضیه 

ال مدیران رده با با درخواستمواجهه  ، درباالاضطراب 

شدن برای اعمال غیراخالقی قابلیت بیشتری برای وارد

« سازگاری اخالقی یا شیب لغزنده»به الگوی رفتاری 

بر اساس  چاین،رفته است. همنگرار یید قدارند مورد تأ

گوی میانگین نمره ال 4شماره جدول نتایج ارائه شده در 

در  5/1معادل  پاییناضطراب رفتار اخالقی برای افراد با 

دو  بوده که این باالاضطراب برای افراد با  3/1مقابل 

 د.داری با هم ندارمیانگین اختالف معای

)آماره  2بر اساس نتایج ارائه شده در جدول شماره 

F  043/0داری برابر با و مقدار معای 19/4برابر با )

مبای بر این که افراد با سطح پژوهش  سومفرضیه 

با درخواست مدیران رده باال مواجهه  ، درناامیدی باال

برای اعمال غیراخالقی قابلیت بیشتری برای واردشدن 

« سازگاری اخالقی یا شیب لغزنده»به الگوی رفتاری 

بر اساس  چاین،. همیید قرار گرفته استمورد تأ دارند

میانگین نمره الگوی  5 شماره جدولنتایج ارائه شده در 

در  1/2پایین معادل ناامیدی رفتار اخالقی برای افراد با 

است. افراد با باال بوده ناامیدی برای افراد با  7/0مقابل 

گیری اخالقی یین از لحاظ تصمیمسطح ناامیدی پا

نزدیک به الگوی رفتاری جبرانی و افراد با سطح 

ناامیدی باالتر نزدیک به الگوی رفتاری شیب لغزنده 

  اند. بوده

ه )آمار 2بر اساس نتایج ارائه شده در جدول شماره 

F  018/0داری برابر با و مقدار معای 81/5برابر با )

افراد با سطح مبای بر این که پژوهش  چهارمفرضیه 

 رده باالبا درخواست مدیران مواجهه  ، درباال اشتیاق

 اخالقی قابلیت بیشتری برای واردشدنبرای اعمال غیر

رفته أیید قرار گدارند مورد ت« جبرانی»به الگوی رفتاری 

 جدولنتایج ارائه شده در بر اساس  چاین،است. هم

راد ر اخالقی برای افمیانگین نمره الگوی رفتا 6 شماره

اد با برای افر 9/1در مقابل  8/0پایین معادل اشتیاق با 

ز لحاظ باال ااشتیاق باال بوده است. افراد با سطح اشتیاق 

گیری اخالقی نزدیک به الگوی رفتاری جبرانی تصمیم

ری پایین نزدیک به الگوی رفتااشتیاق و افراد با سطح 

 اند. شیب لغزنده بوده

)آماره  2شماره  جدولبر اساس نتایج ارائه شده در 

F  047/0داری برابر با و مقدار معای 02/4برابر با )

 مبای بر این که افراد با سطحپژوهش  پاجمفرضیه 

  مدیران رده با درخواستمواجهه  ، درخودشیفتگی باال
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 (اخالقی الگوی رفتار): اضطراب و متغیر وابسته 4جدول 

 میانگین اضطراب
انحراف 

 معیار
 %95فاصله اطمینان 

 کران باال کران پایین

 61/2 34/0 57/0 5/1 پایین
 33/2 29/0 52/0 3/1 باال

 
 (اخالقی الگوی رفتار)ناامیدی و متغیر وابسته  :5 جدول

 میانگین ناامیدی
انحراف 

 معیار
 %95فاصله اطمینان 

 کران باال کران پایین

 29/3 81/0 63/0 1/2 پایین
 42/1 04/0 35/0 7/0 باال

 
 (اخالقی الگوی رفتار)و متغیر وابسته اشتیاق  :6 جدول

 میانگین اشتیاق
انحراف 

 معیار
 %95فاصله اطمینان 

 باالکران  کران پایین
 75/1 (08/0) 46/0 8/0 پایین

 83/2 07/1 45/0 9/1 باال

 
 

 (اخالقی الگوی رفتار)و متغیر وابسته خودشیفتگی  :7 جدول

 میانگین خودشیفتگی
انحراف 

 معیار
 %95فاصله اطمینان 

 کران باال کران پایین

 66/2 95/0 43/0 8/1 پایین
 87/1 08/0 45/0 1 باال

 

بیشتری برای  باال برای اعمال غیراخالقی قابلیت

اخالقی یا شیب سازگاری »واردشدن به الگوی رفتاری 

بر  چاین،أیید قرار گرفته است. همدارند مورد ت« لغزنده

میانگین نمره  7 شماره جدولنتایج ارائه شده در اساس 

پایین خوشیفتگی الگوی رفتار اخالقی برای افراد با 

باال بوده خوشیفتگی برای افراد با  1در مقابل  8/1معادل 

پایین از لحاظ خوشیفتگی است. افراد با سطح 

گیری اخالقی نزدیک به الگوی رفتاری جبرانی تصمیم

باالتر نزدیک به الگوی خوشیفتگی و افراد با سطح 

  اند.شیب لغزنده بوده رفتاری

 

 گیرینتیجه

 
های ا ر برخی ویژگیدرک بهتر  پژوهشهدف این 

افراد  گوییپاسخفردی مرتبط با سالمت روانی با نحوه 

 به پیشاهادهای مکرر برای ورود به رفتارهای غیراخالقی

در سازمان و در فضای مدیریت سود است. نتایج 

نشان داد که بین های اول و دوم پژوهش آزمون فرضیه
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استرس و اضطراب باال و افراد مختلف بر اساس سطح 

و داری وجود ندارد. استرس پایین تفاوت معای

فرد  ،از یک سو .داضطراب آ ار رفتاری دوگانه دار

دادن موقعیت شغلی خود به دلیل نگران از دست

، دستور مافوق بوده و از سوی دیگر نکردناجابت

سایرین در صورت آگاهی  آیادهنگران نتایج احتمالی 

ا ر مشخصی در  ،. باابرایناز رفتارهای غیراخالقی است

 . نشان داده نشداین پژوهش برای این دو ویژگی 

افراد با سطح که  نتیجه آزمون فرضیه سوم نشان داد

با درخواست مدیران رده باال مواجهه  ناامیدی باال، در

برای اعمال غیراخالقی قابلیت بیشتری برای واردشدن به 

داشته و افراد امیدوار از « شیب لغزنده»الگوی رفتاری 

تبعیت « رفتارهای جبرانی»تر اخالقیالگوی رفتاری 

سرد شدن ذهن نسبت به امکان دل همانناامیدی  کااد.می

یکی از علل ی فرد در آیاده است. شکل گرفتن رویا

احساس ناامیدی در زندگی، شکست و انتظار شکست 

چاین افرادی تالش خود را برای زندگی  ،باابراین است.

دهاد و از رویکردهای غیراخالقی برای بهتر از دست می

دستیابی به هدف استقبال بیشتری کرده و نسبت به عواقب 

سطح باالی  یبرای ویژگ .هستاد وتتفاآن هم بی

وخوی مافی(، لق)به عاوان معیار عاطفه یا خُ ناامیدی

توان الگوی رفتاری  بات در رفتار غیراخالقی یا شیب می

در مقابل دیگران ناامید  . افرادکردبیای لغزنده را پیش

هستاد، پس از نخستین رفتار غیراخالقی،  مرعوب

ها در برابر دومین فشار برای درگیرشدن در مقاومت آن

یابد و این پدیده همان غیراخالقی بعدی کاهش میرفتار 

چاین، (. هم20و  19، 2) شیب لغزنده خواهد بود

به این شود. الگوی رفتار جبرانی می ماجر به امیدواری

که پس از انجام اولین رفتار غیراخالقی، برای این  معاا

افراد احتمال مقاومت در برابر رفتارهای غیراخالقی 

خواهاد این دسته از افراد می ،بعدی بیشتر است. زیرا

نامی هویت اخالقی بودن درونی خود یا شهرت و خوش

راهکارهای مختلفی برای اد. کابیرونی خود را حفظ 

افزایش امیدواری در سازمان و افزایش احتمال 

های اخالقی پیشاهاد شده است. افزایش گیریتصمیم

آور در های شادیایمان کارکاان، افزایش فعالیت

پاداش مبتای  نظامتر و انهفسازمان، ارزیابی عملکرد ماص

بر ارزیابی عملکرد، کاهش تبعیض شغلی در سازمان، 

شرکت در ، سازنده با دیگرانتقویت روابط صمیمی و 

باعث افزایش امیدواری کارکاان  جمع و مباحث جمعی

با نتایج های پژوهش حاضر یافته د.شودر سازمان می

و  جوستن(، 2های ریکرز و ساموئلسون )پژوهش

( )مبای بر این که 20( و کیدول و همکاران )7) همکاران

افراد با ناامیدی باال در مقایسه با افراد امیدوار مقاومت 

های غیراخالقی از خود تری در مقابل درخواستکم

ها غلبه دهاد و ناامیدی بر هویت اخالقی آننشان می

 کاد( همسو است.می

که  آزمون فرضیه چهارم پژوهش نشان داد نتیجه

مدیران  درخواستتر تسلیم باال کم افراد با سطح اشتیاق

الگوی شده و دارای اخالقی عمال غیررده باال برای ا

فرد مشتاق دارای مابع کاترل  .هستاد« جبرانی»رفتاری 

درونی بوده و سعی در حفظ هویت اخالقی درونی و 

فرد مشتاق بر دیگران  که جا آن از بیرونی خود دارد.

گذارد در مقایسه با سایر افراد ممکن ت می یر مثبنیز تأ

فرد  تر مورد درخواست غیراخالقی قرار گیرد.است کم

مشتاق عامل تالش فردی خود را برای پیشرفت انتخاب 
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عمال غیراخالقی. شدن به رفتارها و اکاد و نه واردمی

 ایجاد انگیزه درشان، گماردن افراد به کار مورد عالقه

و مزایای متااسب با سطح  کارکاان و وجود حقوق

سازنده و  و مورد توجه قرارگرفتن پیشاهادهای عملکرد

ق برای بهبود عملکرد ماجر به افزایش اشتیاق یتشو

تر تحت نفوذ دیگران افراد مشتاق کمشود. کارکاان می

های خود ها و پیشرفتگیرند و برای مهارتقرار می

عمال لیت اائل هستاد و برای قبول مسئوارزش واالتری ق

 (.13و  2خود آمادگی بیشتری دارند )

آزمون فرضیه پاجم پژوهش نشان داد که  نتیجه

با درخواست مواجهه  افراد با سطح خودشیفتگی باال، در

قابلیت بیشتری  ن رده باال برای اعمال غیراخالقیمدیرا

سازگاری اخالقی یا »برای واردشدن به الگوی رفتاری 

تمایل به مورد ه افراد خودشیفت دارند.« شیب لغزنده

 (16)توجه قرارگرفتن و تحسین از سوی دیگران دارند 

و سطح باالتری از خودشیفتگی با رفتارهای غیراخالقی 

افراد خودشیفته ماافع  .(18اد )کبیشتر ارتباط پیدا می

مدت خود مدت سازمان را فدای موفقیت کوتاهدراز

در تا این افراد قابلیت بیشتری دارند  .(30و  20کااد )یم

مدیر مافوق مورد  به وسیلهراستای مدیریت سود 

این  دنبال ها بهآن ،زیرا .سوءاستفاده قرار بگیرند

دیگران خوب جلوه کااد و مورد  هستادکه در نظر

  (.18)تحسین قرارگیرند 

توان بیان کرد با توجه به نتایج پژوهش حاضر می

هویت سالمت روانی باشاد حسابدارانی که دارای که 

 و پذیری باالتری دارندو مسئولیتبهتری داشته اخالقی 

در مقایسه با حسابدارانی که دارای چاین حسی نیستاد، 

 با احتمال بیشتری دارای رفتارهای از نوع جبرانی هستاد

گری و ایدارای حرفه ت روانیمسال(. افراد با 29)

تر وارد رفتارهای کمداری بیشتری بوده، امانت

پذیری خود را زیر پا غیراخالقی شده و حسن مسئولیت

 گذارند.نمی
 

 های آیادهپیشاهادهایی برای پژوهش
های شخصیتی تواناد ویژگیمیآیاده  پژوهشگران

دیگری هماناد مابع کاترل، عصبانیت، ترس و هراس، 

گیری اخالقی مورد توجه را در تصمیم غیرهشادی و 

از آن جا که استرس و اضطراب  ،چایندهاد. همقرار 

های توان در پژوهشدارای عوامل متفاوتی است می

ر را ب ماشاء استرس و اضطراب ا ر آنبه بعدی با توجه 

 ن،برای نافزو های اخالقی مورد بررسی قرار داد.تصمیم

کارهای راه به بررسی توانهای آیاده میپژوهش در

های غیراخالقی در گیری ر در کاهش تصمیممؤ

سازمان و کاهش ا ر عواطف مافی در اقدامات 

 . پرداختغیراخالقی 

 

 های پژوهشمحدودیت
مواجه این پژوهش با محدودیت خاصی در اجرا 

افراد در نشده است اما با این وجود باید توجه داشت که 

های عاطفی خود را به صورت شرایط مختلف ویژگی

استرس،  ی همانادهاییا ویژگیو متفاوتی بروز داده 

ها تحت تأ یر شرایط مختلف آنناامیدی  و اشتیاق

سایر  چاین،همگیرد. میمحیطی و وقایع متفاوت قرار 

های افراد ماناد سابقه رفتارهای غیراخالقی، ویژگی

و غیره در این  مادی شغلیمیزان رضایتشهرت افراد، 

 پژوهش مورد توجه قرار نگرفته است.
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