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Introduction 

Among the most disadvantaged and annoying social traits introduced 
by researchers in the psychology literature, three characteristics 
correlated have attracted the most empirical attention: Machiavellianism, 
Psychopathy and Narcissism, which led to the introduction of a new 
personality profile called dark triad of personality. The characters that 
make up the dark triad traits have some features in common. They show 
differential correlates but share a malicious social character with 
behavioral tendencies toward self-esteem, emotional coldness, duality 
and aggression. 
 
Hypotheses 

This research is an analysis of the influence of the dark triad 
personality traits in the process of opportunistic decision making in 
accounting. Optional behavior occurs when managers decide by choosing 
ways to maximize your wealth against other shareholders. 
 
Methods 

The present research is a semi-experimental, applied and descriptive-
correlative research. The statistical population of this study consists of 
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117 financial managers of companies accepted in Tehran Stock Exchange 
in 2017 year. The data-gathering tool was a questionnaire.  Statistical 
methods of correlation analysis were used to analyze the date  in order to 
determine the relationship between the dark triad of personality and 
opportunistic decision making, as well as one-way variance analysis to 
determine the difference between groups and Bonferroni post hoc test in 
order to compare the mean of the groups and Tukey post hoc test was 
used to plot the chart. 
 
Results 

The results of this research show there is a significant correlation 
between the dark triad elements of the personality. There is also a 
significant difference between levels (low, moderate and high) of the 
dark triad personality in opportunistic decision making in accounting. On 
the other hand, there is a meaningful relationship between the high level 
of the dark triad personality and opportunistic decision making in 
accounting. 
 
Discussion and Conclusion 

At the high level of the dark triad personality, the probability of 
decision-making by managers in accounting will increase further. 
 
Keywords: Narcissism, Machiavellianism, Psychopathy, Dark Triad 
Personality, Opportunistic Decision Making in Accounting. 
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 چکیده
از    اساات  ااه  شخصیت ناسااازگارانه  از  جدیدی  یبندفرمول  تاریک شخصیت، گانةصفات سه

هاادا ایااو شاا وه ،   .است شده تشکیل ستیزیجامعه و خودشیفتگی، ما یاولیسم صفات

طلبانة مدیران مالی در  فرصت گیریتصمیم درروندشخصیت  اریکة تگانتحلیلی از نفوذ سه

نااو     از   اااربردی و  -تجربیمااهین  هااایش وه   نااو   از  . شاا وه  حا ااراسااتحسااابداری  

ی  هاشاار تنفاار از ماادیران مااالی   117آماااری، شااامل  . نمونااةاست همبستگی -یفیتوص

هااا،  اباازار گااردآوری داده اساات. 1396در بورس اوراق بهادار تهااران در سااال  شدهرفتهیشذ

منظور  های آماری تحلیل همبستگی بااهها از روشداده لیوتحلهیتجزشرسشنامه است. برای 

اساات. از    طلبانهفرصااتگیری  گانة تاریااک شخصاایت و تصاامیمتعیاایو ارتبااان باایو سااه

و  ها و از آزمون تعقیبی بونفرونی رای تعییو اختالا گروهب طرفهکوتحلیل واریانس یتجزیه

ها و رسم نمودار استفاده شده است. نتااای   ة میانگیو گروهآزمون تعقیبی تو ی برای مقایس

طلبانة  گیری فرصااتگانة تاریک شخصاایت و تصاامیمدهد  ه بیو سهایو ش وه  نشان می

  باایو معناااداری رد؛ همچنیو اخااتالامدیران مالی در حسابداری رابطة معناداری وجود دا

  طلبانهفرصاات گیریتصاامیم در گانة تاریک شخصیتسه( ددیش و متوسط  عیف،) سطوح

  گانة تاریااک شخصاایت،شدیدی از سه سطح دهد درنشان می  ه دارد در حسابداری وجود

 طلبانة مدیران در حسابداری بیشتر خواهد شد.فرصت  گیریاحتمال تصمیم

ی ریگمیتصاامیت، گانة تاریااک شخصاا سااتیزی، سااهخودشاایفتگی، ما یاولیساام، جامعه :هادواژهی   کل

 .در حسابداری طلبانهفرصت
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 مقدمه -1

 مطارح روانشناساان  اه ی اجتمااییهاتیشخص ویترآزاردهنده و  ویترنامطلوب میان در

هساتند.  همبساته یکادیگربا   ه اند ردهجلب  را تجربی توجه سه شخصیت بیشتریو اند، رده

 اه  است  3یفتگیخودشو  ی(مای داجت) 2یزیستجامعه ،1سمیاولیما  ایو سه شخصیت، شامل

 اسات. شاده 4تیشخصا تاریاک  یهاگانهساه ناا  به جدیدی شخصیتی نیمرخ معرفی به منجر

 و  است رشد حال در سریتبه  ه است شرطرفداری و  جالب یبندفرمول تاریک شخصیت صفات

 اها ی گیو (. هار یاک از ایاو 1395یوسافی و شیاری، ) اسات گرفته نا   5باند جیمز روانشناسی

 ناخوشاایندِ رفتارهای و  اندمجزا در تحقیقات گذشته در ادبیات حسابداری مطالعه شده صورتبه

دساوزا و لیماا، ) اسات شاده مشاخ  تجااری محایط در هستند، صفات ایو دارای  ه افرادی

 هااآن اساسای توجاه و  دارند برد به تمایل شدید ما یاولی وی گی با ، افرادمثالینوانبه(. 2015

بارای  هااآن راساتا ایاو در دیگار؛ های  ییاز ناه و  دهناد انجاا  بایاد  ه است  اری و  وظیفه

 اساتفاده هادا باه رسایدن منظوربه ابزار و  ینوانبه خود سلطة تحت افراد از خود، ةفیوظانجا 

 بارای افاراد و  گارای  برای ابزاری . ما یاولیسم(1393 لر،ولی مهد و فرقاندوست، بنی)  نندمی

 باه ی و طلبفرصاتباه  شادید تمایال با است خود اهداا به رسیدن منظوربه دیگران زا استفاده

 گونتوراساتیر، ماک  اا  و اسامیت،) اسات شخصای منافع اقتصادی تئوری با سازگار یاوهیش

 مادت وتاه اولویت تواندیم خودشیفتگی  ه  نندیمبیان ( 2005) همکاران، و  .  مپبل(2002

 .شاود دیگاران بارای مادتیطوالن هزینة بایث  هیوقت حتی باشد، ددر سو ها برای موفقیتآن

خودشایفتگی یافتناد.  مشاابهی نیز نتاای ( 2010)  ریگ و  امرنیک و ( 2009) دریک و  دو هو

را تحات تایریر  ننتای  گونااگو قضاوت مدیران از احتمال تواندیمشخصیتی است  ه  یساختار

نقشای  مادیرانو بایه است  ه خودشیفتگی در ده شداخیر مشاه تزیرا طبق مطالعاقرار دهد؛ 

 دارد بلکارد ماالی مطلاومای  یما نو یریت ساود دمارتبط باا ما  یهاتیفعالاتی در انجا  حی

 نداشاتو ی،رحمیب یهای گیو نیز دارای  زیستجامعه افراد (.1395رامی، خواجوی، دهقانی و گ)

  اه (1395باادبره و زیناالی، ) هساتند ی اداجتمای و رفتارهاای خودسرانه رفتارهای همدلی،

 خاصای آن توجه به حسابداری شیشینة ش وه  باشد. در اررگذاردر ارائة اطالیات مالی  تواندیم

 و  حسااابداران یراخالقاا یغ رفتاار و  تقلااب جاادی بارای شیامادهای وا ااح طورباه و  شاده اساات

 توجاه یملیاتی، ی نتا ی اردست و  تقلب مورد در یریگمیتصم(. 2017بایلی، ) دارد حسابرسان

اسات.   ارده جلاب خاود دنیای تجارت، باه در مالی یهاییرسوا از شس  هیو به را یلمی جامعة



 275 … يريگم يتصم  با ة تاریک شخصيت گانسه بررسی رابطة بين  

. گذاشاته اسات ریتایر جهاان اقتصاد بر تاریخ اتفاق افتاده  همتعددی در طول  مالی یهابحران

  ه شده سرمایه بازارهای در نفسایتمادبه بحران ایجاد بایث فوق، رویدادهای مانند رویدادهایی

 .شودیم گذارانهیسرما خروج به منجر

 درواقاع شار ت را اخالقای  اه محایط  ننادیم( ینوان 2013رجیسنبیلت و  وماندور )

ی تهیاه هایمشا خطاجرایای  اه باا قادرت نفاوذ خاود  مادیران  هیو به ارشد، مدیران اقدامات

 اطالیااات از هااآنناد.  ن، تعریاف می ننادیمی خاود را تعیایو هاشار تی ماالی هاصاورت

  هیو باه ، ننادیم اساتفاده شخصای و  یملیاتی یملکرد بیان برای یالهیوس ینوانبه حسابداری

 شاودیممارتبط  شااداش سیساتم و  شااداش باه حساابداری، بر مبتنی یملکرد اهداا  ه زمانی

 دانا  زا یارشاته ینوانباه یبدارسااح یهاانق  ویترمهم از یک(. ی2010امرنیک و گریک، )

 امکاان سااختو مفاراه و   نندگاناساتفاده باه یرماالیغ و ی ماال سودمند یاتاطال ةارائ ،یبشر

نماازی، ) اسات فاعنیذ اشخاص به ییموم یهابنگاه و  هاسازمان مباشران و  رانیمد ییشاسخگو

 بارآورد بارای مزبور یهاگروه  ه مهمی معیارهای از یکی. (1396رجب دری و روستامیمندی، 

 همچنایو و  آن باه مرباون  یهاساکیر و  آیناده ساودهای ینیب یشدآوری شر ت، وس قدرت

 محاسابة اماا است؛ شر ت گذشتة و  جاری سودهای ، نندیم مدیریت استفاده یملکرد ارزیابی

 یمال اختیاار. اسات حساابداری یبرآوردهاا و  هااروش از متیرر واحد انتفایی، یک خال  سود

 ییهااروش ایماال همچنایو و  ینا یب یش و  برآورد تطابق، و  اصول تحقق از استفاده در مدیران

 تلقای یاهیسارما یاا جااری هزیناة سرقفلی، استهالک موجودی  اال، ارزیابی روش تغییر نظیر

 ماواردی ازجملاه الوصاولمشکوک مطالباات هزیناة و تعییو توسعه و  تحقیق یهانهیهز  ردن

سپاسای و حسانی، ) دهناد تغییار را ساود ،هااآن طریق ایماال از توانندیم مدیران  ه هستند

 و اعیت از  اه را حساابداری یهااانتخاب ماالی، یهاصاورت  نندگانهیته  ه بار هر (.1395

 افازای  را هاشار ت تقلاب احتماال ، ننادیم انتخااب است، متفاوت شر ت مالی و  اقتصادی

 رفتاار تحقیاق ایاو دااها ا بارای. شاودیم نامیاده 6طلبانهفرصترفتار  رفتار، نو  . ایودهدیم

بناابرایو مطالعاات هار یاک از  ؛اسات تقلاب و  ساود مادیریت یهاوهیشا  شاامل طلبانهفرصت

 طلبانهفرصتة تاریک شخصیت در ادبیات حسابداری با رفتار گانسهة دهندلیتشکی هاتیشخص

 ن لاومخ ساختار دربارة سه زمانهمی مالی همراه بوده است؛ شس مطالعة هاصورتی  اردستو 

 توجاه، برای تالش حال در دائماً افراد آن در اغلب ما یاولیسم  ه و  یزیستجامعه خودشیفتگی،

زماان (، الز  اسات. ایاو مطالعاة هم2016میلار و همکااران، ) هساتند دیگران دییتی و  تحسیو
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 هسرمای بازارهای در نفسایتمادبه بحران ایجاد به شناخت و  نترل رفتارهایی  ه بایث تواندیم

 گانهساهصافات  ایاو مطالعه زیرا ؛،  مک شایانی بکندشودیم گذارانهیسرما خروج به  ه منجر

 بار در را یاگساترده رفتاار ی،سانجروان و  بُعاد نظاری در همپوشای دلیال به یکدیگر  نار در

 .ردیگیم

ة تاریااک شخصاایت بااا گانسااهدر باااال و یواقااب ارتبااان  شاادهاشارهبااا توجااه بااه مطالااب 

 باا مادیران ماالی ما در ایاو مطالعاه ایاو اسات: آیاا سؤالمدیران،  طلبانهفرصتی ریگمیتصم

 طلبانهفرصات یهایریگمیتصم مستعد ة تاریک شخصیت،گانسه از شدید شخصیتی یهای گیو 

 شخصایتی یهاای گیو  تایریرات داریام قصاد منظاور ایاو برای هستند یا خیر؟ در حسابداری

ایو مقالاه باا مباانی نظاری و  . نیم تحلیل را طلبانهفرصت یریگمیتصم درروند ة تاریکگانسه

ی برگرفتاه از مسائله و هاهیفر ا شیشینة ش وه  مرتبط با مو و  و همچنیو روش ش وه  و 

باا  تیا درنهاشاود؛ مطارح می هاهیفر و سپس نتای  آزمون  ابدییممبانی نظری ش وه  ادامه 

و باا ذ ار  شاودیمی ریگجاهینتده، شا ظاری مطرحو مباانی ن هاهیفر ا توجه به نتای  آزماون 

 .رسدیمی ش وه  به شایان هاتیمحدودشیشنهادها و 

 

 پژوهش ینظر یبان. م2

 تیشخص کیتار ةگانسه مفهوم -1-2

یی  اه هاای گیو یاا  هاا یگراشخصیت یباارت اسات از الگاوی نسابتاً شایادار صافات و 

یی هاا یگرا، شخصایت از صافات یاا تریاختصاصا  طورباه. بخشادیمی به رفتار دوا  اتااندازه

ی فردی در رفتار، رباات رفتاار در طاول زماان و دوا  رفتاار در هاتفاوت ه به  شودیمتشکیل 

 سبک مستقیم طوربه شخصیت .(1395خضری و معنوی شور، ) انجامدیمی گوناگون هاتیموقع

 یملکارد تیا درنها و  تایم یملکارد و  نانر  ا نگرش بر خود ةنوببه  ه  ندیم تعییو را رهبری

 بارای تاریاک مثلث یا تاریک ةگانسه . اصطالح(2005 ایزر،  و  هوگان) گذاردیم ریتیر سازمانی

 دانشاگاه از ویلیاامز و  شالهااوس یهاانا  باه محقاق شاد. دو  ابادا  2002 سال در بار نخستیو

 نظر به  ه گفتند هاآن ردند.  مطرح ار بزرگی ادیای و  دادند انجا  را تحقیقی ،7ای لمب بریتی 

 باشاد، نکرده بروز رفتاری نامتعارا یهانشانه  ه شرایطی در و  نرمال آماری جامعة در رسد،می

 گرفات نظار در واحاد صافتی تاوانمی را یزیساتجامعه و  خودشیفتگی ما یاولیسم، صفت سه

 ییهاتیشخصا دارناد،  هاسازه ویا  ه گوناگونی یهاشهیر رغم(. یلی2002شالهاوس و ویلیامز، )
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 باه. هساتند مشاترک هاای گیو  از تعادادی ، دردهنادیم تشاکیل تاریک را ةگانسه صفات  ه

 رفتااری یهاا یگراباا  همراه بدخواه یک من  اجتمایی نمایانگر هاآن سه مختلف هر درجات

 (.1395ری، یوسفی و شیا ) هستند شرخاشگری و  هیجانی، دوگانگی سردی افزایی، خود جهت در

 و  بررسای بارای محققاان تشاویق منظورباه را تاریک ةگانسه صفات (2002ویلیامز ) و  شالهاوس

 گانهساه صافات  اه داشاتند بیاان و  سااخته مطرح یکدیگر  نار در گانهسهصفات  ایو مطالعة

 رد؛یا گیم بار در را یاگساترده رفتاار ی،سانجروان و  بُعاد نظاری در همپوشای دلیل به تاریک

 ةگانساه صافات قالاب در زیساتجامعه ما یاولیسام و  خودشایفته، شخصیتی سازة سه رایواببن

ی،  ااربیفرایاو صافت در رفتاار مادیران، باا تحقیار  ار ناان، درو  و  .شدند شناخته تاریک

ایی  ار ناان، بایاث  ااه   اار و  شودیمسرزن  و آزار دیگران به خاطر اشتباهاتشان نمایان 

نی  ار نان و  اه  ر ایت شغلی و تعهد ار نان، افزای  سطح شریشانی رواافزای  انحرافات  

 (.2014متیو و همکاران، ) گرددیمسازمانی  ار نان 

 

 وکارکسب یهاطیمح و تیشخص کیتار ةگانسه -2-2

 یفتگیخودش -1-2-2

 مساتحق را خاود شخصای نفع یی،خودستا شامل  ه است شخصیتی وی گی خودشیفتگی

 هستند  سانی درواقع خودشیفته، افراد است. دیگران طرا از شدن به تحسیو یلتما و  دانستو

 خیلای را خود قوت نقان   ه معنا ایو به است؛ قوت نقان  حوزة در تنها خودشان به باورشان  ه

 سلیمانیان، الاوداری) نندیبیم  ویک یا نندیبینم اصالً یا را خود  عف نقان  و  نندیبیم بزرگ

 یاالوه ،باشاند جانببهو حق  خودمحور ازحد یبتمایل دارند  هافتهیخودش. (1392 احمدی، و 

 ؛شاودینم ایماال هااآن بارای ویقاوان  اه دارناد ایتقاد و دارند  استثمار به لیتما هاآن و،یا بر

. هساتند خاود نفع به یاجتمای یهنجارها ای و  حیصر ویقوان نقض به لیما شتریب هاآن جهیدرنت

 و  بگیرناد خاود ةسالط تحات را یریگمیتصم یندهایفرآ تا دارند لیتما وینهمچ هافتهیخودش

 ی نترلا  یهاساتمیس  اه دارد احتماال ویبنابرا هستند؛ گرانید طرا از مشاوره به لیما  متر

 دنیرسا  یبرا را یشتریب یریشذانعطاا  ه  نند یطراح را ییهاستمیس ای  نند نقض را موجود

 باه  اردن رفتاار برای انگیزه هافتهیخودش(. 2017ها  و همکاران، )  ندیم جادیا اهدافشان به

 ،دهادیم قارار ریتایر تحات مادیر و  ماافوق یشم در را هاآن تصویر مثبت صورتبه  ه صورتی

 مثبات یهااوا ن  تا برندیم بکار ی( رارشردازیتصو) 8برداشتمدیریت بنابرایو رفتارهای ؛دارند
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 دادن )انجاا  11لیا تمث و  10ینیریخودشا  ،9ییخودنما شامل انه،خودخواه اهداا برای دیگران از

 دنیاای در(. 2016 همکااران، و   یادول)  نند تحریک را بودن( بهتر منظوربه لزو   ار از بی 

،  اریزماتیاک و باه دنباال بلنادشروازهساتند،  خودشیفتگی صفات دارای  ه افرادی ،و ار سب

و از  دهنادیمتصویر رهبری بازرگ از خاود نشاان  اهآنقدرت، رهبری و نفوذ بر مرد  هستند. 

خالق و نوآور هستند و تما  تاالش خاود  و ار سبتوانایی جذب شیروان برخوردار هستند و در 

 خودشیفته (؛ همچنیو رهبران2015وزا و لیما، دس)  نندتا قدرت و شکوه را  سب   نندیمرا 

 خاود را هایتصامیم و   نند تفسیر شخصی فعمنا تبعیض با را اطالیات  ه دارد احتمال بیشتر

جدگاه و ) اتخااذ  نناد ،گذارنادیم تایریر شهرتشاان روی بار هاتصامیم یگونه نکهیا اساس بر

 در اسات ممکاو استمرار و  استثمار یظمت، احساس ،نفسایتمادبه حالویباا(. 2009همکاران، 

دسوزا و ) شودسازمانی منجر  طمحی در هاآنرهبری، به موفقیت  درروند ریتیربا  خاص شرایطی

 (.2015لیما، 

 

 سمیاولیماک  -2-2-2

ی از دیگران در جهت منافع خود از طریق اتخاذ سبک بیو  شبهرهة  نندانیبما یاولیسم 

امیاری، ) اساتفردی ناسازگارانه و همچنیو رفتارهای برتری طلبانه، ید  صمیمیت و سنگدلی 

 از اسات یباارت ،نامنادیم نیاز یطلبفرصات را آن  ه (. ما یاولیسم1396سپهریان و قاسمی، 

 انجاا  باه را خاود مقابل طرا آن، موجبهب  ه خود مقابل طرا بر شخ  سلطة و  نفوذ میزان

 توجاه و  دارناد برد به تمایل شدید ما یاولی وی گی با افراد . ندمی متقاید شخ ، یهاخواسته

 هاآن راستا ایو در دیگر؛ هی  ییز نه و  دهند ا انج باید  ه است  اری و  وظیفه به هاآن اساسی

 ابازار یاک ینوانباهخاود  سالطة تحات افاراد از هادا به رسیدن برای خود، ةفیوظانجا  برای

 تئااوری یااک طریااق از انسااان معمااوالً. (1393 همکاااران، و  فرقاندوساات) ناادینمایم اسااتفاده

  نترل خود رفتار بر 13ینظارتخود قطری از  ند و می تنظیم را خود رفتار 12یاجتمای -شناختی

 رفتاار مقابل در استانداردها ایو  ه شودیم اداره درونی، اخالقیِ یاستانداردها به توجه با و  دارد

 گنااه احسااس و  سارزن  به شرو  بد رفتار مقابل در و  دهندیم نشان وا ن  بد رفتار و  خوب

 را او  و   ارده خاموش انسان درون در ار احساس ایو  ه است  لیدی مانند ما یاولیسم . ندیم

 ما یاولیساتی میزان با افراد .(2008 همکاران، دیترت و )  ندیم یراخالقیغ رفتار انجا  به قادر

 دنباشا  داشاته  اافی انگیزة و  فرصت  ه زمانی داد، خواهند اشتباه گزارش ادیزاحتمالبه شدید
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 باا مواجهاه هنگاا  خاالق فارد. اسات ان ارتبا  در نیاز خالقیت با ما یاولیسم(. 2012 مورفی،)

 یراحتباه شرساود، غیراخالقای راه و  ساود م اخالقای راه بیو انتخاب نظیر اخالقی یهایدوراه

 باه هاهیتوج ایو.  ند استفاده غیراخالقی راه انتخاب برای فراوانی خالقانة یهاهیتوج از تواندیم

 راه ،اشیاخالقا  14خودشنادارة باه آسایب و  گنااه احسااس بادون  اه  ندیم  مک خالق فرد

 تقلاب مساتعد بیشاتر ما یاولیسام، وی گای باا افاراد. (1392 احمادی،) ندیبرگز را غیراخالقی

 سایر و  حسابرسان ؛ بنابرایو برای(2012مورفی،) شوندیم منفی احساسات دیار  متر و  هستند

 برخوردار زیادی اهمیت از نمدیرا در ما یاولیسم میزان از اطال  مالی گزارشگری از ذینفع افراد

 شادید ما یاولیسام همیشاه و  ی داردداریمعنا  یارابطه ما یاولیسم با تقلب ریسک زیرا ؛است

 .آوردیم روی خود رفتار توجیه به بیشتر و  بهتر

 

 یزیستجامعه -3-2-2

 باه منجار و  اسات یهمادل و  وجدان نق  یدارا  ه است یتیشخص ی گیو  یزیستجامعه

 ةگانسه یرهایمتغ از یکی ستیزیشود. جامعهمی  شدهی اردست یرفتارها و  خشو یهانگرش

 شیشاینة شا وه  درساتیزی به جامعه. است خودشیفتگی و  یاولیما  با همراه تیشخص کیتار

 یراخالقا یغ رفتاار و  تقلاب یبارا یجاد یامدهایش وا ح طوربه و  شده یخاص توجه یحسابدار

 تواناایی هساتند، وی گای ایاو دارای  اه افارادی (.2017ی، بایل) دارد حسابرسان و  حسابداران

 خودخاواه، ،شاروایب هااآن. دهنادیم نشاان  متاری ا اطراب را دارند و  دیگران بر یرگذاریتیر

 ننادیبیم قرباانی را و خاود  نندیم سرزن  دیگران را همیشه حساس هستند و  غیر تهاجمی،

 حاالویباا هساتند؛ ویبادب و  رحمیبا  ر،محوخود ،طلبفرصت ویهمچن(؛ 2015دسوزا و لیما، )

 تهدیاد را و ار ساب یمار طاول و  گوناه افاراد یملکاردایو. باشند بلندشرواز جذاب و  توانندیم

 مسائولیت حاس ایاو، بار یاالوه. دهناد قارار شار ت مناافع از بااالتر را منافعشان تا  نندیم

 یواقاب باه نسابت شرمسااریو گنااه  احساس هی  زیرا ؛شودیم تهدید و ار سب 15یِاجتمای

  نادیم جاذب شاول و  ایتباار قادرت، مناابع بارای را هاآن ،و ار سب. ندارند خود هایتصمیم

 منفای و  مثبات یهاجنباه رهباری، باا یزیساتجامعه شیوناد تجربایِ مطالعات (.2005 بادی،)

 دیاده زیساتجامعه افاراد در  اه یاسالطه طراکیا از. دهادیم نشان را صفات ایو یهای گیو 

 دیگار ساوی باشد؛ از داشته مثبت ریتیر موفق ارتباطات و   ار  لی یملکرد بر تواندیم ،شودیم

 (.2013 الیلاو فیلاد، اسامیت و ) شاودی میراخالقا یغ و خودخواهی منجر به رفتار یگرتکان 
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 ذنفاو زیار را دیگران مانند فردی، میان یهای گیو  یکی .استنو   دو  یزیستجامعه یهای گیو 

 یهاای گیو دومای  است؛ بزرگنمایی و  سطحی یهاتیجذابو  فریبندگی تقلب، دادن، قرار خود

 ایماال مسائولیت نپاذیرفتو و  ششایمانی گنااه، فقدان همادلی، سطحی، یاطفة شامل یاطفی،

 باا  اه اسات غیر بالینی ساختاری یزیستجامعه(. 1392ر ابیگی، ) است خوی  ی داجتمای

 فریااب، خودخااواهی، گرایاای، شاادت قبیاال از شخصاایتی، خصوصاایات و  هااای گیو  از یادسااته

 نادیاده باه تمایل و  یگرتکان  مسئولیت، نداشتو تفکر، یا همدلی نداشتو ،یمق م احساسات

 ش وهشاگران بار (.2008هاری و ناومو، ) است شده اجتمایی تعریف هنجارهای نقض یا گرفتو

 هساتند انحرافی فردی بیو رفتارهای از ریبسیا اصلی یامل یزیستجامعه صفات  ه باورند ایو

؛ شاوندیم  ار ناان در روانای نااآرامی ایجاد بایث و  دهندمی از خود نشان نا ارآمد رهبران  ه

 مالی، و  سازمانی مختلف یهانهیزم در مدیران و  رهبران میان در یزیستجامعه یواقب حالویباا

 شایو   اه دادناد ( گازارش2010ی )بابیاک، ناومو و هار .بررسای شاده اسات یتازگباهتنها 

 از بیشاتر درخاور تاوجهی طورباه  ه است %4حدود  ارشد مدیران از اینمونه در یزیستجامعه

 رغمباه  اه گرفتناد نتیجاه هااآن یماومی اسات. جمعیت یهانمونه ( در%1حدود )آن  شیو 

 و  بااال ساطوح رد مادیریت ترفیع، دریافت به قادر زیستجامعه متخصصان ،هاآن  عیف یملکرد

 .شدند و ار سب یهایریگمیتصم در تیریرگذاری

 

 طلبانهفرصت یریگمیتصم و تیشخص کیتار ةگانسه -3-2

 نآ یاتاهم لحاظ  به یسابدارح سود ی،مال یهاصورت قیطر از شدهارائه یاتاطال انیم در

 ازساوی ی اردسات معار  در هماواره ی،باده یقراردادها و  یملکردی ابیارز ی،ریگمیتصم در

 یهاااروش انیاا م از هاسااازمان رانیمااد(. 1395مهاادوی و ر ااالوئی، ) دارد قااراریت ریمااد

 انتخااب خاود یهایشیاندمصلحت به توجه با را یخاص یهاروش ی،مال یحسابدار ةشدرفتهیشذ

 یرهنماا) گیرنادمی خاود ةسالط تحات را هاساازمان یمال حسابداران بیترت ویبد و   نندیم

 یحلا راه دنباال باه رانیماد ،16ییقالنا  یاةنظر باه توجاه باا(. 1395 ه،یلو یاحمد و  یرودششت

 مشاکل باا اوقاات یگاه و  هستند یشخص منافع و  یتجار اهداا به یابیدست یبرا بخ تیر ا

 .(2015 ما،یل و  دسوزا) شوندیم مواجه تیریمد یریگمیتصم در یحسابدار اطالیات از استفاده

 ساطح از و  دارناد اشاراا شار ت تیو اع بار یماال یهاصورت گاننند هیته ینوانبه رانیمد

  یافازا .هساتند برخاوردار یماال یهاصاورت  نندگاناساتفاده باا سهیمقا در یشتریب یهاآگ
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 اصول یریشذانعطاا ویهمچن و  یحسابدار یهادستورالعمل و  هاروش به راجع رانیمد اطالیات

 یریتصاو ةارائا  بارای رانیماد در یشاتریب یهاازهیگان یحسابدار ةشدرفتهیشذ یاستانداردها و 

 اسات آورده دیا شد ،سود تیریمد نا  به یادهیشد قیطر از ی،تجار واحد یمال تیو ع از مطلوب

انجا   یحسابدار یهاروش انتخاب مورد در  ه یمطالعات از یاریبس .(1394 ر،یدستگ و  یبهرام)

 خودشاان نفاع به درآمد انتقال یبرا را یصخا هایمیتصم رانیمد  ه دهندیم گزارش ،شودمی

 اتفااق یزماان طلبانهفرصات رفتار. دارند یاطلبانهفرصت یرفتارها بیترتویابه و   نندیم اتخاذ

 ساهامداران ریسا مقابل در را خود رروت ییهاروش انتخاب با رندیبگ میتصم رانیمد  ه افتدیم

  ااه  را اطالیاات اتکاای قابلیات ساود، ی ارتدس با طلبانهفرصت رفتار. برسانند حدا ثر به

 .(1393 ،یتاتل و  ی ردستان)  ندیم خراب را سود  یفیت و  دهدیم

 دارد. هااآنی ریگمیتصام و  قضااوت ی بااداریمعنا رابطاة  مادیران، در شخصایتی صفات

 ماورد در نگرانای بادون مادت وتاه اهداا بر تمر ز ، با نندهکیتحر و  ریشذسکیر هایتصمیم

 بارای هاتصامیم ایاو  ه طورهمان. استخودشیفته  مدیران یهای گیو  از درازمدت، شیامدهای

 باه اسات ممکاو اسات، سودمند دهند،مدیران از خود ارائه می ایو تصویری  ه برای و  سازمان

 اطالیاات،  یفای یهاای گیو  باه ( حصاول2015دسوزا و لیما، ) باشند مخرب هم اندازه همان

 درونای یهاا یگرا باا مساتقیم ارتبان  در ی،طرفیب و  انصاا و  (یینیت) ارائه در صداقت نظیر

. شاودیم مرباون  اشاخاص اخالقای سااختار به نیز ها یگرا ایو و  است اطالیات  نندگانهیته

 ی،ادرا ا  فرآیندهای به بستگی تفاوت ایو و  بوده متفاوت خود، درونی یها یگرا اساس بر افراد

دیلمای،  دیاانتی و  ایتماادی) دارد هاآن اخالقی و  ادرا ی رشد درجة و  لاستدال نحوة و  ساختار

 اسات، شار تی مراتبسلساله در موقعیات بااالتریو دارای ارشاد مادیر  اه طورهمان .(1388

 ایاو، بار یاالوه. دهد قرار ریتیر تحت  ند و  تعریف را یراخالقیغ یا اخالقی هایتصمیم تواندیم

 اجرایای مادیران از بسایاری. او اسات شکسات یاا موفقیات ةدهندنشان مالی حسابداری نتای 

 بار یاالوه. رنادیگیم نظار در شخصی موفقیت ةدهندنشان  را مالی حسابداری ارزیابی اقدامات

 است خودشیفته مدیران بر اساس نیاز تحسیو شدن مالی، یهاگزارش نشر یادوره ماهیت ایو،

ی رگاذاریتیر ازجملهی گوناگون، هازهیانگبه اهداا و مدیران با توجه  (.2010 امرنیک و  ریگ،)

ی مطلوبیت و رفااه و شرهیاز از نقاض قراردادهاای بادهی، اقادا  باه سازنهیشیببر قیمت سها ، 

ی اطالیاات خصوصای ازساوی دهیالمات؛ در ایاو صاورت  ننادیمشده مدیریت سود گزارش

ة حسابداری، اشتباه شدرفتهیشذ ی اصولهاتیمحدوددر طی  طلبانهفرصتی هاانتخابمدیریت، 
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بازتابی از نو  نگرش و شخصیت  ینوانبهیی از مدیریت سود هانمونهدر قالب  توانیمو تقلب را 

تقلب اقدامی یمدی است،  شف تقلاب   هییازآنجا(. 1395خواجوی و همکاران، ) برشمردآنان 

های متفااوتی ت و باه شایوهای نیست و معلول یوامل متعددی اسی مالی  ار سادههاصورتدر 

،  ننادیم( بیاان 2013(. اولسو و همکاران )1393مرادی، رستمی و زار ، ) شودیمنیز ایمال 

تریو خروجای سیساتم حساابداری اسات، گااهی توجاه ه بیشاتریو و قابل سهم هر ه درآمد 

شان دادن ی حسابداری ازسوی مدیر خودشیفته برای بهتر نبرآوردهاو  هاروشانتخاب  صورتبه

. هریه درآمد هر سهم بیشتر باشد،  یفیت ستای  و تعریاف شودیمی  اردستیملکرد خود، 

 در خاودبزرگی احسااس باه شود و ایو ستای  را  افراد خودشیفته نیاز دارند. گارای هتر میب

 جاذابی شاغل خودشایفته فارد بارای و مادیریت قادرت شاودیم سبب خودشیفته، افراد میان

شایری و همکااران، ) شاود ریشذبیآس یاحرفه مدیریت شودیم سبب و متیسفانه آید حساببه

 تایریر ماالی حسابداری یملکرد سنج  اساسی یهااستیس بر شدتبه اجرایی (. مدیران1394

 بساتگی اقدامات ایو به غیرمستقیم و  میمستق هاآن شخصی حقوق اوقات گاهی زیرا ؛گذارندیم

 دارد.

 اصاطالحاً داراناد،  ارمنادان بار برای نفاوذ زیادی توانایی ارتباطات فرآیند در  ه مدیرانی

  نترل، برای قدرت خود از ما یاولی رهبران. هستند ما یاولی شخصیت دارای ه  شودیم گفته

شایری )  نندیم استفاده خود شخصی منافع در جهت وظایف، انجا  به  ار نان ترغیب و  نفوذ

 طورباه گناه احساس شدید ما یاولیسم در اشتباه، گزارشگری در درهرحال(. 1394و همکاران، 

 ما یاولیسام و  انگیازه و  فرصات حضاور در  ه دهدیم نشان هاافتهی است.  متر یتوجهدرخور 

 بود خواهد همراه  متری ششیمانی با و  آمد خواهد وجود به اشتباه گزارش ادیزاحتمالبه شدید،

 میازان از اطاال  ماالی گزارشاگری از ذینفاع افاراد یرساا و  حسابرساان برای(. 2012 مورفی،)

 ما یاولیسام باا تقلب ریسک زیرا ؛است برخوردار زیادی اهمیت از مدیران سطح در ما یاولیسم

 روی خاود رفتاار توجیاه باه بیشاتر و  بهتار شدید ما یاولیسم همیشه و  دارد داریمعن یارابطه

 داشاته وجاود غیراخالقای رفتاار توجیاه بارای جایی  ه موقعیتی هر در اساس ایو بر. آوردیم

 ؛2011 همکاران، شلوی و ) شودمی بیشتر افراد ازسوی طلبانهفرصت رفتار ارتکاب احتمال باشد،

 (.2002 سی، و  شوایتسر

 طلبانهفرصاتنیز همانند خودشایفتگی و ما یااولی تمایال باه رفتاار  زیستجامعهمدیران 

، می نیما دارناد، تحلیال  زیساتجامعهصافات ی را  اه ی مادیرانریگمیتصام  هیهنگامدارند. 
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ی با هدا دساتیابی باه  اردست ه در شر ت، قادر به درو ، متقاید  ردن و  شودیممشاهده 

 تقلب ازجمله رفتارها، سوء از بسیاری مسئول است ممکو هاآنقدرت، رروت و موقعیت هستند. 

 مسائولیت نداشاتو یلات باه اجتماایی یهابیآسا  و  بیکاری سها ، ی اردست حسابداری، در

 شااداش ارتقاا، برای را خود مالی نتای   ه اندلیما زانیستجامعه. (2006 بادی،) باشنداجتمایی 

است، نیاز تقلاب   رده استخدا  را هاآن  ه شر تی دربارة ی  نند و حتی اردستمزایا  سایر و 

 و  تقلاب  یتارو  ازنظارک شخصایت اریة تگانسه ةبالقوینصر  ویتریجدی زیستجامعه . نندیم

و باه افاراد   نادیمآساان  را 17اتیاخالقی ترک زیستجامعه. است یمالهای ی صورت اردست

ی است، اگر منافع شخصی داشته باشاند، آن راخالقیغیمل  دانندیم نکهیباوجودا دهدیماجازه 

 (.2017بایلی، ) دهندرا انجا  

 و   نناد یهمکاار سود تیریمد در حسابداران و  ریمد  ه دهدیم رخ یزمان یجعل گزارش

 تیریماد در تقلاب اگار. اسات شار ت در تقلاب شرو  یبرا ییطف ةنقط سود تیریمد درواقع

  نندگاناساتفاده نظار جلاب یبرا زین ویدروغ یمال یهاصورت یةته جر  معموالً باشد، شر ت

 بودناد؛ ریا درگ هام هاشر ت شدرا ریمد ها،تقلب اغلب در  ه دادند نشان قاتیتحق. دارد وجود

 قیا طر از ،یحساابدار یهای اردسات بیتصاو  اه است طلبانهفرصت رفتار کی تقلب ویبنابرا

 ایزهیانگ با و  اهداارسیدن  یبرا ،یحسابدار ةشدرفتهیشذ ی ل اصول از خارج یهاروش انتخاب

ة تاریاک گانساهی از بنابرایو مدیرانِ با ساطح شادید شود؛یم انجا  شر ت رانیمد یبرا خاص

ی نتای  یملیات ماالی، بارای  اردستی الز  برای هازهیانگشخصیت، قدرت نفوذ بر  ار نان و 

 ینوانباه را ساود تیریماد درواقاعشیشبرد اهداا خودخواهانه و  سب مناافع شخصای دارناد. 

 فیا تعر ،یشخصا  مناافع یبرخا  لیتحصا  قصد با ی و مال گزارشگری ندیفرآ در هدفمند ةمداخل

 یهاازهیانگ باا ریماد یعنا ی دارد؛ تمر از تیریماد ةطلبانفرصات ةجنب بر فیتعر ویا.  نندیم

 ایاداد یاطالیاات محتاوای  ااه  موجب اقدا  ویا و   ندیم سود تیریمد به اقدا  انهیسودجو

 (.1395 ،یحسن و  یسپاس) شودیم حسابداری

 

 پژوهش یهاهیفرض -3

ة تاریاک شخصایت باا گانساهارتباان  ش وه ، نهیشیش و  مو و  اینکه شیشینة به توجه با

 ،دارناد اطاال  شا وه  ویا ا نامحقق  ه آنجا تا ، لذادهدیمة مدیران را نشان طلبانفرصترفتار 

ة تاریاک گانساه ایا آ :اسات نپرداختاه مو او  ویا ا یبررسا  باه رانیا در یش وهش  یه تا نون
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 صورتبه ش وه  یةفر  ویبنابرا ؟ریخ ااست ی رگذاریتیر رانیمدی هایریگمیتصمشخصیت در 

 ارائه شد: ریز

ة مادیران ماالی در طلبانفرصاتی ریگمیتصامة تاریک شخصیت با گانسهفر یة اول: بیو 

 ی وجود دارد.داریمعنحسابداری رابطة 

ة تاریاک گانساه( شادید و  متوساط  اعیف،) ساطوح بیو یداریمعن فر یة دو : اختالا

 .دارد مدیران مالی در حسابداری وجود ةلبانطفرصت یریگمیتصم در شخصیت

 یریگمیتصااماحتمااال  ة تاریااک شخصاایت،گانسااهشاادیدی از  سااطح فر اایة سااو : در

 .ة مدیران مالی در حسابداری بیشتر خواهد بودطلبانفرصت

 

 پژوهش یشناسروش -4

. اسات همبستگی -نو  توصیفی از و   اربردی و  تجربینیمه یهاش وه  نو  از تحقیق ایو

در بورس اوراق بهاادار تهاران در  شدهرفتهیشذی هاشر تآن تمامی مدیران مالی  آماری جامعة

در سایت اینترنتی بورس اوراق بهادار تهاران  شدهارائههستند  ه بر اساس اطالیات  1396سال 

شر ت است. با استفاده از فرمول  و ران تعداد حجام نموناه، حاداقل،  477تقریباً  هاآنتعداد 

صاادفی شرسشنامه بیو مادیران ماالی باه روش ت 200نفر تعییو شد و به ایو منظور تعداد  80

شرسشانامه را  117تعاداد  تیا درنها اساتفاده رقابالیغتوزیع شد. شس از بررسی و حذا موارد 

 ردند  ه در تحلیل آمااری ایاو شا وه  اساتفاده شاد و   امل، مدیران مالی تکمیل صورتبه

تعیایو گردیاد. نظار باه اینکاه مادیران ماالی در فرآیناد تهیاة  %59امه میزان برگشت شرسشن

  را  اه باه شاکل مطلاوب اهاداا ایاو شا وه تواننادیمی مالی نق  اساسی دارند، هاصورت

از  هااداده لیوتحلهیا تجزی در مورد یملکرد مالی شر ت اسات، بیاان  نناد. بارای ریگمیتصم

ة تاریاک شخصایت باا گانساهعییو ارتباان بایو منظور تی آماری تحلیل همبستگی بههاروش

برای تعییو اخاتالا  طرفهکوتحلیل واریانس یاستفاده شد. از تجزیه طلبانهفرصتی ریگمیتصم

و بارای رسام  هااگروهة تاریک و از آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسة میانگیو گانسهسطوح 

 نمودار از آزمون تعقیبی تو ی استفاده شد.

 

 هاداده یآورجمع شور -1-4

. بارای ایاو منظاور اساتی استاندارد هاشرسشنامهدر ایو ش وه   هادادهی آورجمعروش 
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. در استشناختی ی در سه بخ  طراحی شد. بخ  اول مربون به اطالیات جمعیتاشرسشنامه

ة تاریاک شخصایت، از شرسشانامة اساتاندارد دوجایو گانسهی متغیر ریگاندازهبخ  دو  برای 

 بارای  وتاه اینسخه تهیة منظوربه( 2010وبستر، ) و  جنیسون را ابزار شد. ایو استفاده 18فیث 

 خواساته دهندگانشاساخ اسات. از گویاه 12 دارای. اندسااخته تاریک شخصیت سنج  صفات

تاا  1= مخالفم   امالً) یادرجه 7 مقیاس در خود، را با و عیت هاگویه تناسب میزان تا شودیم

( به فارسی تبدیل 1395ایو شرسشنامه را یوسفی و شیری ).  نند یبنددرجه( 7= موافقم   امالً

  ردند و در نمونة جامعه ایرانی آزمای  شد.

، ساناریویی طلبانهفرصاتی ریگمیتصمی متغیر ریگاندازهدر قسمت سو  شرسشنامه برای 

را  طلبانهفرصاتی ریگمیتصام اه  دهدیمسناریو موقعیتی در حسابداری را نشان  ارائه گردید.

خود را در موقعیت مدیر شر تی  شودیم. به ایو صورت  ه از آزمودنی خواسته  ندیمیک تحر

منظور باه شادهیزیربرنامهفر ی قرار دهد. نتای  یملکرد شر ت فر ی برای رسیدن به نتاای  

وجاود دارد. در  هاحسابی  اردستفاصلة  می دارد و فرصت برای  شدنمطرح سب شاداش و 

در جایگااه مادیر ماالی شار ت  اه شااداش و  می نیمدرخواست  دهندهشاسخایو سناریو ما از 

 ساؤال 7) سؤال 10دهنده باید به  ی آن مرتبط است، قرار بگیرد. شاسخریگمیتصممزایای وی با 

ه  و  در شا  شادهاستفادهشاده و ی مدیریت ساود و مانورهاای ماالی ارائههاروشآن مربون به 

انحرافی در دل آن جاسازی شده اسات( در  صورتبهآن  سؤال( است و سه 2015دسوزا و لیما )

ی ریگمیتصام اامالً ماوافقم( شاساخ دهاد تاا انادازة  5 امالً مخالفم و  1ی )ادرجهشن مقیاس 

 ینوانباهینوان نقطاة بارش، امتیااز حاد وساط و بااالتر آید؛ ساپس باه دست به طلبانهفرصت

ی ریگمیتصاممخالفات باا  ینوانباهو امتیااز  متار از حاد وساط،  طلبانهفرصاتی ریگمیتصم

 شناسایی شد. طلبانهفرصت

 

 پرسشنامه ییایپا و ییروا -2-4

ادرج ساؤاالت یاا ابازار محتاوای و  مقیااس  اه اسات ایاو روایای از منظاور  ابازار در منا

 یهااداده هام اینکه یعنی بسانجد؛ را شدهمطالعه مو او  و  متغیرهاا دقیقاً اطایات گاردآوری

اد تحقیاق نیاز بار ماازاد ابازار، طریق از شدهیگردآور ای اینکاه هام و  نباشا  یهااداده از بخشا

اا باشاد نشاده حذا ابازار محتاوای در متغیرها سانج  با رابطه در ازیموردن  گریدیبارتباه یا

مقیااس  ساازندگان ازساوی شدهانجا  ةمطالع یهار نتای . دهاد نشاان یخوببه را واقعیت ییاو
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و  زیااد ایتباار و  روایای از مقیااس ایاو  ه داد نشان( 2010) وبستر دو جیو  ثیف جنیسون و 

 ساازندگان را هااسیمقزیر همچنیو و   ل مقیاس برای بازآزمایی  ریب. است برخوردار مقبولی

ایاو  (1395یوسافی و شیاری )اناد؛ همچنایو آورده دستبه 0/ 87تا  0/ 76از  یادامنهدر  اصلی

 انتخااب یاطبقاهروش تصاادفی   اه باه( مارد 142 و  زن 158)نفر  300شرسشنامه را در بیو 

  اریب آلفاای محاسابة شایوة باه شرسشانامه درونای همساانی .  رایباند ردهشدند، آزمون 

  ال بارای هفتاه دو  فاصالة به شرسشنامه آزمائی باز  ریب .بود 0/ 76 مقیاس  ل برای  رونباخ

 صافات یبنادفرمول  اه است ایو مو و  از حا ی اول وهلة در یافته بود. ایو 0/ 75 شرسشنامه

 نیاز قابال ایرانای جامعاة  ثیاف، در دوجایو یاملی سه شرسشنامة در ساختار تاریک شخصیت

ی هااروشاز شرسشنامة مرباون باه  .مشابه دارد ساختاری نیز فرهنگ ایرانی در و  است ا تشاا

ی مختلف استفاده شده است و با توجه به اینکه هاش وه لی نیز در و مانورهای مامدیریت سود 

 .شودتییید می آن روایای اند،مو و  تییید  رده به آشانا اساتادان و  متخصصان را شرسشنامه

ات ایتباار، باه آن از  اه ابازار شایایای  را ینایو شاودیم تعبیار نیاز ایتمادشاذیری و  دقا

 اسات در شده ساخته صفتی و  متغیر سانج  برای  ه یریگاندازه وسایلة اگر  نیم:تعریف می

ا  استفاده شود، دیگار ماکان یا زمان در مشاابه، شارایط اابهی نتایا اود؛ حاصال آن از مشا  شا

 نتاای  سانج  و  تکرارشذیاری خاصیات از  اه اسات ابازاری معتبار یا شایا ابازار گریدیبارتبه

 .  باشاد برخوردار یکساان

اب SPSS افازارنر  از یریا گبهره با شرسشانامه، شایایی تعییو برای ایو منظور برای   ریا

ی تحقیق بیشتر رهایمتغو با توجه به اینکه  رایب آلفای  رونباخ  شاد محاسابه  رونباخ آلفای

 در شا وه  شرسشانامة  رونبااخ آلفاای  رایب شود.تییید می هاشرسشنامه، شایایی است 0.7از 

 .شده است ارائه( 1) نگاره

 

 تحقیق  ی رهای لفای کرونباخ متغآضرایب  :1 نگاره

 آلفای  رونباخ  تعداد گویه  متغیر  ردیف

 0.772 12 ة تاریک شخصیت )دوجیو( گانسه  1

 0.755 7 طلبانه فرصتی ریگمیتصم 2
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 پژوهش یرهایمتغ -3-4

 مستقل ریمتغ  -1-3-4

 صافات  اه ییهاتیشخصا . اساتل در ایو ش وه  ة تاریک شخصیت متغیر مستقگانسه

 ی است  ه درزیستجامعه، شامل ما یاولیسم، خودشیفتگی و دهندیم تشکیل تاریک را ةگانسه

یاک مان   نمایاانگر هااآن ساه مختلاف هار درجاات به. هستند مشترک های گیو  از تعدادی

 و  هیجاانی، دوگاانگی سردی خودافزایی، جهت در رفتاری یها یگرابا  همراه بدخواه اجتمایی

 وبساتر ی ایو متغیر از شرسشنامة دوجیو  ثیف جنیساون و ریگاندازهبرای  .هستند شرخاشگری

 استفاده شد. ( امالً موافقم 5 امالً مخالفم تا  1ی )ادرجهشن در مقیاس  (2010)

 

 وابسته ریمتغ -2-3-4

 .اساتابسته در ایو تحقیق ة مدیران مالی در حسابداری متغیر و طلبانفرصتی ریگمیتصم

 دهنادیم گزارش ،ردیگیم صورت حسابداری یهاروشانتخاب  مورد در  ه مطالعات از بسیاری

 و   ننادیم باه نفاع خودشاان اتخااذ درآماد انتقاال بارای را خاصای هایتصامیم مادیران  ه

 شاامل انهطلبفرصات رفتار تحقیق ایو اهداا برای .دارند یاطلبانهفرصت رفتارهای بیترتویابه

ی مادیریت ساود و هاروشی ایو متغیر از ریگاندازهبرای  .است تقلب و  سود مدیریت یهاوهیش

 استفاده شد. اند، رده ارائه( 2015مانورهای مالی  ه دسوزا و لیما )

 

 پژوهش یهاافتهی -5

 یشناخت تیجمع و یفیتوص آمار -1-5

نفار زن  19 ه از ایو تعداد  اند ردهر ت نفر از مدیران مالی در ایو ش وه  ش 117تعداد 

 %46 و  سال 30 الی 20 بیو مدیران مالی %31بودند. ( %84 )حدود نفر مرد 98و  (%16 )حدود

 5 الای 1 بایو مادیران ماالی %26سو داشتند.  سال 40 از بیشتر %23 و  سال 40 الی 30 بیو

 دارند. حسابداری ر ا سابقة سال 10 از بیشتر %38 و  سال 10 یال 5 بیو %36 و  سال

 نگاارهدر  طلبانهفرصاتی ریگمیتصامة تاریک شخصایت و گانسهی رهایمتغآمار توصیفی 

،  مینه، بیشینه، میاانگیو و انحاراا اساتاندارد آورده رهایمتغ( ارائه شده است. در ایو نگاره 2)

ة تاریاک گانساهی هامؤلفاه، در بایو شاودیم( مشااهده 2) نگااره ه در  طورهمانشده است. 

 .است 5 تا 1 اسیمقی در شخصیت بیشتریو میانگیو مربون به خودشیفتگ
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 پژوهش  متغیرهای  توصیفی آمار :2نگاره

 

در ایو قسمت از ش وه  بر اساس مبانی نظری و شیشینة تحقیق برای بررسی همبساتگی 

ساتفاده ی و خودشیفتگی( با ازیستجامعهتاریک شخصیت )ما یاولیسم،  گانهسهی هامؤلفهبیو 

ة گانساهی هامؤلفاهی آماری تحلیل همبستگی شیرسون و اسپیرمو، همبستگی بایو هاروشاز 

 ه باا  دهدیم( نتای  تحلیل همبستگی نشان 3) نگارهتاریک شخصیت آزمون گردید. بر اساس 

ة تاریک شخصیت، همبستگی زیادی گانسهی های گیو بیان  رد  ه بیو  توانیم %99اطمینان 

؛ اندشاده دهیا تندرهم یایماده طورباه شخصایت تاریاک صافات دهادیم نشان  ه دوجود دار

 واحاد صافتی ینوانباه را یزیستجامعه و  خودشیفتگی ما یاولیسم، صفت سه توانیمبنابرایو 

 گرفت. نظر ة تاریک شخصیت درگانسهبنا  

 

 ة تاریکگانسه  متغیرهای تحلیل همبستگی :3 نگاره

 خودشیفتگی  ی زیستجامعه  ما یاولیسم  صفات شخصیت  نو  آزمون

تحلیل همبستگی 

 شیرسون 

   1 ما یاولیسم 

  1 **395. ی زیستجامعه 

 1 **351. **490. خودشیفتگی 

تحلیل همبستگی 

 اسپیرمو 

   1 ما یاولیسم 

  1 **452. ی زیستجامعه 

 1 **348. **497. خودشیفتگی 

 است   داریمعن  0.01در سطح    ی** همبستگ

 

 انحراا استاندارد  میانگیو  بیشینه   مینه  متغیر 

 6.71522 33.3590 47.00 20.00 ة تاریک شخصیتگانسه

 0.69439 2.0769 4.00 1.00 ما یاولیسم

 0.70446 2.4487 4.00 1.25 یزیستجامعه

 0.75369 3.8141 5.00 1.75 خودشیفتگی

 4.62851 17.2051 29.00 9.00 طلبانهفرصتی ریگمیتصم
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 پژوهش یهاهیفرض زمونآ -2-5

. شاودیم اساتفاده شارامتریاک آمار از است  می هاآن متغیر  ه ییهاهیفر  سنج  برای

 را هااآن  اه برخوردارناد وی گای ایو از ،بودن شذیر واحد و  بودن  می یلت به  می متغیرهای

 از اساتفاده بارای معماوالً وی گای همایو دلیال باه د؛ نیم شذیر معیار انحراا و  شذیر میانگیو

 جامعاه توزیاع باودن نرماال جملاه آن از  اه است الز  ییهافر  یش شارامتریک، یهاآزمون

 از واقعای نماایی معیاار، انحاراا و  میانگیو نباشد، نرمال جامعه توزیع  ه حالتی در زیرا ؛است

ی هااآزمون؛ لذا با توجه به اینکه در ایو ش وه  قصاد داریام از  شانندینم تصویر به را هاداده

ی تعقیبی به هاآزمونو  طرفهکواریانس ی لیوتحلهیتجز، تحلیل همبستگی شیرسون، کیشارامتر

برای بررسی نرمال باودن  اورنیاسم- ولموگروا استفاده  نیم. از آزمون هاآندلیل قدرت زیاد 

 ( ارائه شده است.4) نگارهی تحقیق استفاده گردید. نتای  ایو آزمون در رهایمتغ

 

 ف ورنیاسم  -کولموگروفنتایج آزمون  :4 ارهنگ

 یداری معنسطح  آماره آزمون گروه

 0.480 0.840 ة تاریک شخصیتگانسه

 0.301 0.972 طلبانهفرصتی ریگمیتصم

 

 بارای ساپس. باود شدهبررسی متغیرهای در هاداده بودن نرمال از حا ی آزمون ایو نتای 

 شد. استفاده شیرسون همبستگی  ریب از تغیرهام بودن  می به توجه با هاهیفر  آزمون

ة طلبانفرصاتی ریگمیتصامة تاریاک شخصایت و گانساه ه بیو   ندیمفر یة اول بیان 

 ی وجود دارد.داریمعنمدیران مالی در حسابداری رابطة 

ة گانساهی هامؤلفاه اه بایو  دهدیم( نشان 5) نگارهنتای  تحلیل همبستگی شیرسون در 

ی وجاود داریمعنا ( رابطاة مثبات و = r 0.558) طلبانهفرصتی ریگمیتصمو تاریک شخصیت 

ی هاای گیو گفات  اه  توانیم %99و با اطمینان  استدارد. ایو نتیجه با فر یة اول ما سازگار 

قرار داده و منجر باه  ریتیری در حسابداری را تحت ریگمیتصم تواندیمة تاریک شخصیت گانسه

ة گانساهی بااالی همبستگة مدیران مالی در حسابداری شود. یالوه بر طلبانفرصتی ریگمیتصم

شود، هریاک ( دیده می5) نگاره ه در  طورهمانه، طلبانفرصتی ریگمیتصمتاریک شخصیت با 

 اه  ، همبستگی زیاادی داردطلبانهفرصتی ریگمیتصمة تاریک شخصیت با گانسهی هامؤلفهاز 
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ة طلبانفرصاتی ریگمیتصام( بیشتریو همبستگی را باا = r 0.503، خودشیفتگی)هاآندر بیو 

 مدیران مالی در حسابداری دارد.

 

 طلبانهفرصتی ریگم یتصم ة تاریک و گانسه تحلیل همبستگی :5 نگاره

 خودشیفتگی  ی زیستجامعه  ما یاولیسم  وی گی 
ة تاریک گانسه 

 شخصیت

ی ریگمیتصاام

 طلبانهفرصت

همبستگی 

 شیرسون 
.394** .402** .503** .558** 

 0.000 0.000 0.000 0.000 یداری سطح معن

 است   داریمعن  0.01در سطح    ی** همبستگ

 

( شادید و  متوساط  اعیف،) ساطوح بایو یداریمعن  ه اختالا  ندیمفر یة دو  بیان 

 .دارد مدیران مالی در حسابداری وجود ةطلبانفرصت یریگمیتصم در ة تاریک شخصیتگانسه

ة تاریاک شخصایت تشاکیل شاد. بارای ایاو گانسهایو فر یه سه گروه برای برای آزمون 

 60و حادا ثر  12ة تاریاک شخصایت  اه حاداقل گانسهمجمو  شرسشنامة  ازیامتمنظور ابتدا 

 نشاان را کیا تار ةگانساه  اعیف سطح اول قسمتگردید.  میتقس مساوی قسمت، به سه است

 ةگانساه از شادید سطح انگریب سو  قسمت و  کیتار ةگانسه متوسط سطح دو  قسمت ،دهدیم

 .است تیشخص کیتار

ة تاریاک شخصایت از گانساهبرای بررسی اختالا بیو سطوح  اعیف، متوساط و شادید 

واریاانس  لیوتحلهیتجز( نتای  6) نگارهاستفاده شد. با توجه به  طرفهکواریانس ی لیوتحلهیتجز

ة گانساهسطوح ) عیف، متوساط و شادید(  ی بیوداریمعن ه اختالا  دهدیمنشان  طرفهکی

 22.432ة مدیران مالی در حسابداری وجود دارد )طلبانفرصتی ریگمیتصمتاریک شخصیت در 

F=  0.000و sig = است(  ه ایو نتیجه با فر یة دو  ما سازگار. 
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 (ANOVA) طرفه کواریانس ی ل یوتحله یتجز :6 نگاره

 مربعات  مجمو  منبع تغییرات 
 آزادی درجة 

df 

 میانگیو منبع 

MS 

 آماره 

F 

 یداری معنسطح 

sig. 

 000. 22.432 350.895 2 701.789 بیو گروهی 

   15.643 114 1783.288 ی گروهدرون

    116 2485.077 جمع  ل 

 

( نتیجاه  = 0.000sig) طرفاهکواریاانس ی لیوتحلهیا تجزباودن  داریمعنا باا توجاه باه 

اماا  ة تاریک شخصیت وجود دارد.گانسهی مختلف هاگروهبیو ی داریمعن ه اختالا  میریگیم

؛ لاذا بارای تعیایو اخاتالا بایو ساطوح  نادیمرا بیاان  هاگروهایو آزمون فقط اختالا بیو 

سه گروه تشکیل شاده اسات، از   هییازآنجاة تاریک شخصیت گانسه) عیف، متوسط و شدید( 

ی دیگار اها آزمونه شد. ایو آزمون نسابت باه تعقیبی مقایسة یندگانة بونفرونی استفادآزمون 

؛ همچنیو از توان زیادی برخوردار است. نتای  ایو آزمون بار استدارای خطای نو  اول  متری 

ة تاریاک گانساه اه بایو ساطح  اعیف، متوساط و شادید از  دهادیم( نشان 7) نگارهاساس 

 ی وجود دارد.داریمعناختالا  طلبانهفرصتی ریگمیتصمشخصیت در 
 

 آزمون تعقیبی مقایسه چندگانه بونفرونی  :7نگاره

ة تاریک  گانسه  متغیر وابسته 

(I) 

 ة تاریک گانسه 

(J) 

 تفاوت میانگیو 

(J-I) 

خطای  

 استاندارد 

سطح  

 ی داری معن

 ٪95  اطمینان  فاصلة

 باال حد   حد شاییو 

ی  ریگم یتصم

 طلبانه فرصت

  عیف 
*4.23946  - متوسط   916650.  0000.  -  6.4668  -2.0122  

*9.62500- شدید   1.48865 0000.  -13.2421  -  6.0079  

 متوسط 
*4.23946  عیف   916650.  0000.  2.0122 6.4668 

*5.38554  - شدید   1.32392 0000.  -  8.6024  -  2.1687  

 شدید 
*9.62500  عیف   1.48865 0000.  6.0079 13.2421 

*5.38554 متوسط   1.32392 0000.  2.1687 8.6024 

 . است  داریمعن  05/0  سطح  در  تفاوت میانگیو*  

 

احتماال  ة تاریاک شخصایت،گانساهشادیدی از  ساطح در  اه  نادیمفر یة سو  بیان 

 .خواهد بودة مدیران مالی در حسابداری بیشتر طلبانفرصت یریگمیتصم
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در ایو قسمت از ش وه  برای تعیایو ارتباان بایو ساطوح ) اعیف، متوساط و شادید( 

ة مادیران ماالی در حساابداری از نماودار طلبانفرصاتی ریگمیتصمیک شخصیت با ة تارگانسه

، شاودیمدر زیر مشاهده  شدهارائه( 1 ه در نگاره ) طورهمانآزمون تعقیبی تو ی استفاده شد. 

 شاودیمه نیز بیشاتر طلبانفرصتی ریگمیتصمة تاریک در افراد بیشتر باشد گانسه هر یه سطح

 .استار با فر یة سو  ما و ایو نتیجه سازگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طلبانه فرصتی ریگم یتصم تاریک در  گانهسه میانگین سطوح پایین، متوسط و باال  :1نگاره 

 

ة گانساهی میازان خصوصایت بندمیتقسا  ه بار اسااس  دهدیمآزمون فر یة سو  نشان 

( مشااهده 1اره ) اه در نگا  طورهماانشاییو ) اعیف(، متوساط و بااال )شادید(،  طوربهتاریک 

ی ریگمیتصامة تاریاک شخصایت، احتماال گانساهگفت  ه در ساطح شااییو  توانیمشود، می

ة تاریاک، باا درخواسات گانساهبسیار  م بوده و مدیران با سطح شاییو خصوصیت  طلبانهفرصت

؛ همچنایو در اناد ردهدر حساابداری  متار موافقات  طلبانهفرصتی ریگمیتصمی و  اردست

 اه میازان موافقات، باا  شاودیمة تاریک شخصایت مشااهده گانسهیی از خصوصیت سطح باال

 تاوانیم ویبناابرا؛ ابدییمی افزای  ریگیشمة مدیران مالی به شکل طلبانفرصتی ریگمیتصم

 گناااه، فقاادان ناخوشااایند، اجتمااایی شخصاایت یهااای گیو نتیجااه گرفاات  ااه ماادیران بااا 
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 شار ت ارتقاای برای را حسابداری اطالیات توانندیم ت،قدر به نیاز و  حساسیت ی،ریشذکیتحر

 . نند ی اردست بازار، در خود و 

 

  یریگجهینتو  بحث -6

 بار رانیماد یهاتیشخصا  و  هااارزش ات،یا تجرب  اه دن نیم استدالل زیادی یهاهینظر

و اعیتی  در مختلاف رانیماد لیا دل ویهما  به و  گذارندیم ریتیر شر ت به مربون  هایمیتصم

 رسایدن برای (؛ همچنیو مدیران2017ها  و همکاران، ) گیرندمی متفاوتی هایمیتصم ابه،مش

 را طاوری ساود اسات ممکاو ، ندیم ویتیم را خاص یایدهمنافع  منطقاً  ه خاصی اهداا به

یعقاوب ) باشاد داشاته مغاایرت  نندگاناستفادهیمومی  منافع ویتیم هدا با  ه  نند گزارش

 نشاان را هاساازمان واقعای ماالی سود، و اعیت (؛ زیرا مدیریت1391کری، ن اد، بنی مهد و ش

  نادیم شنهاان باشاند مطلاع هااآناز  بایاد گذارانهیسارما  ه را مربوطی و اطالیات دهدینم

ی مالی بازتاب نتای  یملکرد مدیران را نشاان هاگزارش(. یالوه بر ایو 1395سپاسی و حسنی، )

ی هافرصاترسیدن به  منظوربهی سود  اردستی برای مدیران برای ازهیانگ تواندیمو  دهدیم

رسای بر شا وه ، ایاو اساسای هدا(. 2015دسوزا ولیما، ) مناسب و منافع شخصی ایجاد  ند

ة مدیران مالی در طلبانفرصتی ریگمیتصمة تاریک شخصیت در فرآیند گانسهخصوصیات  ریتیر

ر اساس مبانی نظری و شیشینة تحقیاق، همبساتگی بایو حسابداری بود. برای ایو منظور ابتدا ب

ی و خودشایفتگی( بررسای شاد. زیساتجامعهة تاریک شخصیت )ما یاولیسم، گانسهی هامؤلفه

ة تاریاک شخصایت، همبساتگی زیاادی گانساهی هاای گیو نتای  ایو تحلیل نشان داد  ه بیو 

 ساه تاوانیم؛ بناابرایو اندشده دهیتندرهم یایمده طوربه شخصیت تاریک و صفات وجود دارد

ة تاریاک گانساهبناا   واحاد صفتی ینوانبه را یزیستجامعه و  خودشیفتگی ما یاولیسم، صفت

ی شالهااوس و ویلیاامز هااش وه مستقیم باا نتاای   طوربهگرفت. ایو مو و   نظر شخصیت در

(، امیاری و 1395(، یوسفی و شیری )2015(، دسوزا و لیما )2010(، جنیسون و وبستر )2002)

ة تاریاک گانسهی بیو صفات داریمعن( همسو است. ایو ش وهشگران همبستگی 1395یعقوبی )

 اه بار  طورهماانی شا وه ، هاهیفر از  آمدهدستبه. بر اساس شواهد اند ردهشخصیت شیدا 

ة گانساهی بایو خصوصایات داریمعنا ی شده بود. ارتبان مثبات و نیب یشاساس مبانی نظری 

ی بیو سطوح  عیف، متوساط داریمعنو اختالا  طلبانهفرصتی ریگمیتصمریک شخصیت و تا

ة مادیران ماالی در طلبانفرصاتی ریگمیتصامة تاریک شخصایت در گانسهیات و شدید خصوص
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ة تاریک شخصایت گانسه ه در سطح  عیف  دهندیمحسابداری مشاهده شد. ایو نتای  نشان 

ة گانساهبسیار  م بوده و مدیران با سطح  عیف خصوصیت  نهطلبافرصتی ریگمیتصماحتمال 

در حساابداری  متار موافقات  طلبانهفرصاتی ریگمیتصامی و  اردساتتاریک با درخواسات 

 اه  شودیمة تاریک شخصیت مشاهده گانسه؛ همچنیو در سطح شدیدی از خصوصیت اند رده

؛ ابادییمی افازای  ریگیشمبه شکل ة مدیران مالی طلبانفرصتی ریگمیتصممیزان موافقت با 

 فقادان ناخوشاایند، اجتماایی شخصیت یهای گیو نتیجه گرفت  ه مدیران با  توانیم ویبنابرا

ة تاریاک شخصایت گانسه ه از خصوصیات بارز  قدرت به نیاز و  حساسیت ی،ریشذکیتحر گناه،

ایو  . نند ی اردست ازار،ب در خود و  شر ت ارتقای برای را حسابداری اطالیات توانندیماست، 

. ایاو ش وهشاگران رابطاة اسات( همساو 2015مستقیم با ش وه  دسوزا و لیماا ) طوربهنتیجه 

 شاف  طلبانهفرصاتی ریگمیتصامة تاریک شخصایت باا گانسهی بیو صفات داریمعنمثبت و 

کااران (، اولساو و هم1395خواجاوی و همکااران ) یهاش وه با  میرمستقیغ طوربه و  اند رده

. اسات( همساو 2013؛ 2014( و جاونز )2005، باادی )(2014(، جانسون و همکاران )2013)

ی رفتارهااة تاریاک را باا گانساهمجزا، ارتبان هر یاک از صافات  طوربهتمامی ایو نویسندگان، 

ی در ساازمان راخالقا یغی بیو ایو صفات باا رفتاار داریمعناند و رابطة ی بررسی  ردهراخالقیغ

 اند.یافته

ی فاردی در هاتفاوتمربون به  تواندیم ه سوء رفتار مالی  دهدیمتحقیقات زیادی نشان  

 ماالی نتاای   اه اندلیما زانیستجامعه مثالینوانبهة تاریک شخصیت باشد؛ گانسهخصوصیات 

 باا افاراد  اه رودیما  انتظاار ی  نند؛ همچنیو اردستمزایا،  سایر و  شاداش ارتقا، برای را خود

  اافی انگیازة و  فرصت  ه بدهند در زمانی اشتباه گزارش ادیزاحتمالبه شدید، ما یاولی میزان

 ایتقااد ، میازان ننادیم( بیاان 1393دیانتی دیلمی و ر ااشور ) (2012 مورفی،) داشته باشند

 اجتماایی یریشذتیمسائول و  شار تی یمداراخالقدرجة  میزان بر ما یاولیسم به مالی مدیران

 بایو درخاوز تاوجهی آمااری و  مثبات ( رابطة2013رجیسنبلیت و  وماندور ) .مؤرر است هاآن

( بیاان 2013جانساون و همکااران، ) . ردند شیدا تقلب وقو  با اجرایی مدیران در خودشیفتگی

 معناادار یارابطاه حسابرساان تقلب ریسک ارزیابی و  خودشیفته مشتری رفتار  ه بیو  نندیم

 زیااد را تقلاب ریساک حسابرساان باشاد ترفتهیخودشا  شار ت مادیریت یاه هر و  دارد وجود

 یهایریگمیتصم برای اطالیاتی مهم منابع مالی یهاگزارش؛ بنابرایو با توجه به اینکه نندیبیم

  نندگاناساتفاده ساایر و  ایتباردهنادگان ،گذارانهیسرما  ه مدیران، روندیم شمار به اقتصادی
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(، الز  1395سپاسای و حسانی، )  ننادیم اساتفاده هااآن از تی خوداطالیا نیازهای رفع برای

 یاحرفاه صاالحیت و  شارایط واجد تنهانه  نندیم فعالیت حسابداری رشتة در  ه است  سانی

 و  آبارو  و  باوده برخاوردار نیاز یاحرفاه درستکاری و  صداقت از زیادی درجة از باید بلکه باشند،

 .(1387 سرلک،) باشد هاآن یهاییدارا ویترمهم از یاحرفه حیثیت

 

 شنهادهایپ -7

 طریاق از و  تنظایم را خاود رفتاار اجتماایی -شناختی تئوری یک طریق از انسان معموالً

 درونای اخالقای یاساتانداردها باه توجه با  ند و درنهایتمی  نترل خود را رفتار خودنظارتی،

؛ دهنادیم نشاان وا ان  باد رفتاار و  خاوب رفتاار مقابال دراستانداردها  ایو  ه شودیم اداره

 ةجا یدرنت را دیگاران و  خاود رفتاار و  هاتصامیم توانادیم افاراد شخصیتی همچنیو خصوصیات

 ایاو یگوناه نکاهیا بنابرایو باا درک؛ دهد قرار ریتیر تحت اجتمایی و  یشناختروان فرآیندهای

ها آن شدةاستفاده یهاکیتا ت و ها نگرش با شناخت و یا شوندیم منعکس  ار محیط در صفات

 به شیشرفت اقادامات توانیم شخصی، اهداا به دستیابیمنظور به همکاران،  ردن متقاید برای

دانشاجویان در  دادن قاراربا گذاشاتو دروس اخاالق و  توانیم رد؛ همچنیو   مک شیشگیرانه

ی ریگمیتصامی هاامهارتی در تحصایالت حساابداری، اناوا  ریگمیتصامی یملای هاتیموقع

اخالقی و مسئولیت اجتمایی را به دانشجویان حسابداری  ه حسابداران و مادیران ماالی آیناده 

 هستند، آموخت.

ة تاریاک بررسای شاد و نتاای  آن بار اسااس گانسهدر ایو ش وه  خصوصیات شخصیتی 

تحقیق در مورد  توانیمی آتی هاش وه مبانی نظری و شیشینة تحقیق تفسیر گردید؛ لذا برای 

در حساابداری و  طلبانهفرصاتی ریگمیتصامسایر خصوصیات شخصیتی افراد و ارتباان آن باا 

 نمود. را شیشنهاد رفتارهای و  نترل ایو ریشگیشی هاراهوقو  تقلب و 

 

 پژوهش یهاتیمحدود  -8

 باه اسات الز   ه است ییهاتیمحدود دارای نیز حا ر ش وه  دیگر، ش وه  هر همانند

است؛  بوده ش وه  ایو یهاتیمحدود از یکی آماری نمونة سخت به دسترسی .شود اشاره هاآن

و   نادیم محادود را فارسی منابع به دسترسی  ه ایران در مشابه یهاش وه  همچنیو نبودن

 حداقل) محدود و   م بسیار یلمی از منابع استفاده و  دسترسدر  یلمی منابع فقدان یا و   مبود
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 باه. ها اساتطور مستقیم به مو و  مرباون باشاد، از دیگار محادودیت ه به ( فارسی زبان به

 محادود همچاون دیگاری مشاکالت خاود  ه است التیو منابع از استفاده نیازمند دلیل همیو

 .دارد همراه به را هاآن  ردن کدستی و  فارسی به التیو متون درست برگردان زمان، بودن
 

 وستیپ

 در یمال رانیمد طلبانةفرصت یریگمیتصم ریمتغ کیتحر یبرا شدهاستفاده یویسنار

 یحسابدار

 ،دیا  نیم  اار آن یبارا  اه یسازمان و  دیده انجا  باید  ه ینقش ةدربار یاطالیات ریز در

 .خواند دیخواه

 گاروه کیا  یهاشار ت مجمویاه از یشار ت تیریماد دیا  ن تصاور: شاما یفعل تیموقع

 هیسارما باازار در گاروه یهاشار ت ریساا و  ماشا  شر ت تیو ع. را بریهده دارید گذارهیسرما

 اسااس بار رانیمد شاداش و  دستمزد و  دارد را خودش خاص ویقوان شر ت. است مطلوب اریبس

  ینتاا باه هااآن یملکارد  ه شودیم شرداخت یزمان رانیمد شاداش و  است ریمتغ هاآن یملکرد

شاان نام شااداش، نکاردن داخاتشر بار یاالوه صاورت ویا ریغ در ؛باشد دهیرس شدهیزیربرنامه

 شااما واحااد یباارا شاادهیزیربرنامه  ینتااا. گاارددیم ینااوان گااروه در ناااموفق ریمااد ینوانبااه

 ویا ا باه دنیرسا  صورت درگیرید  ه می یشاداش زانیم. است شده ینیب یش دالر 5.000.000

 متوجاه .دیا دگریم مطارح گروه در موفق ریمد ینوانبه ویا بر یالوه. است سود مبلغ %10 رقم

 اطالیاات ویا. دهدیم نشان دالر 3.500.000 راتان یملکرد ی،مال یحسابدار  ینتا  ه دیشویم

 یماال یهاصورت یةته و  هاحساب بستو مشغول حسابداران و  نشده ارسال یمر ز دفتر به هنوز

 یادیز یهانهیهز شر ت  ه دیشویم متوجه. است نشده بسته  امالً هاحساب هنوز اما هستند؛

 .است داده قرار ریتیر تحت را یملکرد  ه است شده متحمل

دارد  احتمال و  گذاردیم ریتیر تانیملکرد بر شر ت ریمد ینوانبه شما هایمیتصم: جهینت

 هایییمتصام. ، شغلتان را از دست بدهید نندیم  ار شما با میمستق طوربه  ه ی ار نان و  شما

 در ماورد را خاود نظار موجاود تیو اع باه توجاه باا. ماناد دخواه یباق محرمانه گیرید ه می

 .دیینما ایال  شدهارائه اسیمق به توجه با ،ریز هایمیتصم
 

1 2 3 4 5 

  اماًل موافقم موافقم نظری ندار  مخالفم  اماًل مخالفم
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هاادداشتی  

1. Machiavellianism 2. Psychopathy 

3. Narcissism 4. Dark triad of personality 

5. James Bond 6. Opportunistic 

7. British Columbia 8. Impression management 

9. Selfenhancement 10. Ingratiation 

11. Exemplification 12. Social cognitive theory 

13. Self –monitoring 14. Self-concept 

15. Social responsibility 16. Rational theory 

17. Moral disengagement 18. Dirty dozen 
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