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Abstract 
Objective: Aggressive financial reporting means that the company delays reporting bad news 

and shows speed in reporting good news. Although sources of pressure (social pressure and 

corporate risk appetite) play a large role in this unethical behavior, companies' willingness to 

provide Aggressive financial reporting can also be influenced by a variety of factors, 

including psychological, sociological, and ethical motivations. The purpose of this study is to 

investigate the effect of financial managers' honesty-humility and followership style (with 

emphasis on sources of pressure) on Aggressive financial reporting behavior. 
 

Method: Data was collected using Scenario-based questionnaire, and the data analysis 

method was inferential. Scenario-based questionnaire was used to test the research 

hypotheses, taken from the research of Brink (2018) and Bishap (2017). Research time zone 

of 2020 and Statistical population includes financial managers. The sample of research based 

on Cohen (2000) table is 160 financial managers. Analysis of variance was used to test the 

research hypotheses. 
 

Results: The results showed that decreasing the honesty-humility of financial managers, the 

effect of obedience pressure on aggressive financial reporting is less and the effect of 

aggressive risk appetite on aggressive financial reporting is greater. Also, with increasing 

honesty-humility of financial managers, the interaction impact of social pressure and risk 

appetite on aggressive financial reporting is less. In examining the moderating effect of 

followership style, the results showed that the high tendency of financial managers to follow 

the style of non-critical, dependent and passive thinking, the effect of obedience pressure and 

the impact of aggressive risk appetite on aggressive financial reporting is greater but the 

interaction impact of social pressure and risk appetite on aggressive financial reporting is 

less.. 
 

Conclusion: In sum, the results show that the interaction of social and risk appetite pressure 

resources on aggressive financial reporting is influenced by the modifiers of follow-up and 
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Abstract 
 

honesty-humility of financial managers. Recognizing the factors affecting the unethical 

behaviors of financial managers, can be the basis for proper planning of companies in the 

process of attracting successful financial managers and the vigilance of board members, the 

audit committee in the face of suspicious behavior. This can, to some extent, prevent them 

from presenting aggressive financial reporting. Knowing these factors can also increase the 

ability of accounting professionals to detect and prevent fraud. The potential for aggressive 

financial reporting stemming from social pressures from superiors and peers should also be of 

interest to an organization’s auditors and audit committee, since both pressures may lead to 

management override of controls or collusion, which are inherent limitations of any internal 

control system. Thus, it is imperative for auditors and audit committees to be aware of the 

presence and possible effects of social pressures and to create mechanisms that increase 

awareness of, and effectively alleviate, the negative influence of such pressures. 
 

Keywords: Followership Style, Honesty-Humility, Social Pressure, Environmental Pressure, 

Aggressive Financial Reporting Behavior. 
 

Paper Type: Research Paper. 
 

Citition: Taki, A., Aliahmadi, S., Aghabeikzadeh, M. (2021). The moderator role of 

followership style and honesty-humility attitude of financial managers on the impact of social 

and environmental pressure on aggressive financial reporting behavior. Journal of 

Accounting Knowledge, 12(1), 91-110 [In Persian]. 



 محیطی و اجتماعی فشار تأثیر در مالی مدیران تواضع -صداقت و پیروی سبک گر نقش تعدیل

 متهورانه مالی گزارشگری رفتار بر
 

 عبداله تاکی

 احمدی سعید علی

 زاده کمهدی آقابی
 چکیده

فشدار اتمادا ی و    تدثییر تواضع مددیرا  مدا ی  ر    -گر سبک پیروی و صداقت بررسی نقش تعدیل ،هدف پژوهش حاضر :هدف

 محیطی بر رفمار گزارشگری ما ی ممهورانه است.
 

ی ها فرضیهبه منظور آزمو  از نوع اسمنباطی است.  ها  ا همبمنی بر سناریو و روش تحلیل  پرسشنامه، ها  ا هروش گر اوری  :روش

اسمفا ه شدد.   (8102)بی شاپ و هاکارا  و  (8102)برینک و هاکارا  مبمنی بر سناریو، برگرفمه از پژوهش  پرسشنامهپژوهش از 

پژوهش  ۀناون (8111)کوهن و هاکارا  تامعه آماری شامل مدیرا  ما ی است. بر اساس تدول  ،0312قلارو زمانی پژوهش سال 

 .ی پژوهش از تحلیل واریانس اسمفا ه شدها فرضیهمدیر ما ی انمخاب گر ید. برای آزمو   061
 

گذاری تعامل فشار اتماا ی و اشمهای ریسک بر تثییرتواضع مدیرا  ما ی،  -نمایج پژوهش نشا   ا  که با افزایش صداقت :ها یافته

. هاچنین، نمایج پژوهش نشا   ا  که با افزایش تاایل مدیرا  ما ی به سبک پیدروی تفکدر   شو  میگزارشگری ما ی ممهورانه کامر 

 .شو  میگذاری تعامل فشار اتماا ی و اشمهای ریسک بر گزارشگری ما ی ممهورانه کامر تثییرانمقا ی و مسمقل و فعال، 
 

که تعامل منابع فشار اتماا ی و اشمهای ریسک بر گزارشدگری مدا ی ممهورانده      هد یمپژوهش نشا    ر کل نمایج :گیرری  نتیجه

 .گیر  میتواضع مدیرا  ما ی قرار  -ی تعدیل گر سبک پیروی و صداقتممغیرها تثییرتحت 
 

 .گزارشگری ما ی ممهورانهفشار محیطی و  ،تواضع، فشار اتماا ی -پیروی، صداقتسبک : کلیدی هایواژه
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تواضع مدیرا  -گر سبک پیروی و صداقت نقش تعدیل(. 0011. )دی، مهزا ه کآقابیید؛ ع، ساحادی  لی؛  بدا ه، تاکی :استناد

 .10-001 (،0)08، مجله  انش حسابداری. فشار اتماا ی و محیطی بر رفمار گزارشگری ما ی ممهورانه تثییرما ی  ر 

 مقدمه

تواننیدمییدرفرایندگزارشگریمالیمدیرانمالیبرایمدیرانمالیاست.«چالشی»،دربهترینحالتگیریتصمیم

کیهکاریمحافظهازاصلباالییدرجهکارگیریهبدوحالترامتصورشوند.کاریمحافظهاصلمیزانتوجهبهبرمبنای

آنۀکیهنتیجیکیاریمحافظیهکیارگیریدرجیهپیایینیازاصیلهبیییااسیتومحافظهکارانهگزارشگریمالینتیجهآن

ریتیخخگیزارشاخبیاربیدرابیهمتهورانهبدینمعنیاستکهشیرکتمالیگزارشگریگزارشگریمالیمتهورانهاست.

میالیگمیراهکننیدهیهاصورت(.1111رضازادهوبکشلو،) انداختهودرگزارشاخبارخوب،سرعتعملنشاندهند

و1بییشیا )آوردیموجودهمالیبیهاصورتدرشکلیازحسابداریمتهورانهاستکهدرنهایتسطحیازتقلبرا

بیرایهیاشیرکتنشاندادندکهتمایل(2118)1ورتیامرامو(2112)2شافرقبلیازجملهیهاپژوهش(.2111،همکاران

بررسیینقیش.گییردمییعهشناسیواخالقیقیرارروانشناسی،جامیهازهیانگتخثیرارائهگزارشگریمالیمتهورانهتحت

باعثمطرحشدنابهاماتجدیدرموردصیداقتاخالقییدر،اخیریهاییرسواحسابداریآرتوراندرسوندرۀموسس

(.4،2112اناسییتادنکالیتییونووحرفیهحسییابداری،بیویژهتهیییهکننیدگانگزارشییگریمییالیومیدیرانمییالیگردیید)

سیازمانیرفتیاروروانشناسیۀعالوهبراینکهیکیازاصولاخالقیدرحرفهحسابداریاست،درحوز2تواضع-صداقت

(.6،2112بوترفیلیدواوفیالون)دارداخالقیییهیایرییگمیتصیمدرمهمیینقیشفردیاستکهیهایژگیونیزیکیاز

نقشیکحسگراخالقیرادرفرایندگزارشگریمالیداشتهباشد.بهاینمعنیکهاگیرمیدیرتواندیمتواضع-صداقت

ورفتیاردهیدینمیحساسییتینشیانمعمیوالااجتمیاعیواردهیفشیارهاباشد،درمقابلپایینتواضع-مالیدارایصداقت

وحیریصگر،حیلهافرادعنوانبهدارندتواضعپایینی-صداقتکه.افرادیکندیمگزارشگریمالیمتهورانهراانتخاب

و7هیلبیی )کننیدیمیاسیتفادهسیرقتتقلیب،دسیتکاری،قواعیداززییاداحتمیالبیهوشیوندیمتوصیفطلبفرصت

یهیایرییگمیتصیمبیهبیاالییدارنیدتواضیع-صیداقتکهافرادیمقابل،در(.2111همکاران،و8هاو؛2111همکاران،

بهرفتارهایغییراخالقییازجملیهتواندیممدیرانمالیتواضعپایین-دارند.بنابراین،صداقتتمایلترعادالنهاقتصادی

(.11،2111زتلروهیلبی ؛2114همکاران،و1اشتون)گزارشگریمالیمتهورانهمنجرشود

12کلیی)استشدهشناختهرهبریسبکازترمهم11پیرویسبکتاریخی،دورنمایاساسبر ازبسییاریدر(.1118،

شیوندپیررهبریهادادهازبایدکههستندخالییهاظرفپیروانواستفعالفردتنهارهبرکهاستشدهتاکیدهالیتحل

داشتنتفکیرمانندمدیرمالیرفتاریمدیرمالیدرمقابلمدیرناظرمشابهپیرودرمقابلرهبراستوابعاد(.11،1111لی)

غیرفعال،نوعسیبکپییرویدرمقابلمشارکتفعالمشارکتوابستهونیزوانتقادیغیرتفکرمستقلدرمقابلوانتقادی

درمیالیمیدیرانگییریتصمیمبرپیرویاعتقاددارندکهسبک(2111)وهمکارانبیشا .دهدیمشانمدیرمالیران

تیخثیرفشاراجتماعی،وجودشرایطدراعتقاددارندکههاآنهمچنین،است.گذارتخثیرمتهورانهمالیگزارشگریفرایند

ۀنشیاندهنیدتوانیدیمینوعسبکپیروی.شودمینمایانبیشترگزارشگریمالیمتهورانهفراینددرپیرویسبکگذاری

توانیدیمیفشارهایواردهبرمدیرانمالینیز(.2111فاواراولئونارد،میزاناستقامتافراددرمقابلفشارهایواردهباشد)



 13 /00پیاپی / 0ازدهم/ ش دو ۀدوردانش حسابداری/ مجله 

 

 
 
 

مدیرانارشیددرمسییراستکه14فشارمحیطیدرواقعهماناشتهایریسکیازنوعفشارمحیطیوفشاراجتماعیباشد.

پشتیبانیمیالییهاسازمان(.مطابقباکمیته1114قرهخانیونصیری،)شرکت،تمایلبهپذیرشآندارندنیلبهاهداف

اشتهایریسک،میزانریسکیاستکهشرکتبرایکسیبارزشحاضیربیهپیذیرشآن12(COSO)کمیسیونتردوی

نقدینگی،اجرایاستراتژیشیرکتنیتخماست.اگریکشرکتاهدافجسورانهدرخصوصاجرایقوانینومقرارت،

را16وغیرهرادردستورکارخودقراردهد،درواقعمیزانریسکبیاالییراپذیرفتیهاسیتواشیتهایریسیکجسیورانه

کارانهرادنبیالکنیدکیهایین دنبالکردهاست.درمقابل،اگرپذیرشریسکشرکتیپایینباشد،بایستیاهدافمحافظه

(.هنگامیکهاشتهایریسیکشیرکت2118وهمکاران،18برینک)طلبدیمرا17کارانهمحافظهیسکاهداف،اشتهایر

درسیط بیاال،تماییلکمتیریبیهگزارشیگریمیالیکیاریمحافظهمحافظهکارانهباشد،مدیرانمالیبرایرعایتاصل

متهورانهدارند.درمقابل،هنگامیکهبیانیهاشتهایریسک،برمبنایریسکجسورانهتیدوینشیدهباشید،میدیرانمیالی

 (.2118همکاران،برینکوجهتدستیابیبهاهدافجسورانه،تمایلبیشتریبهگزارشگریمالیمتهورانهدارند)

وشیاملفشیاراجتمیاعیشیودمییاجتماعیبهعنوانفشارسازمانیناشییازنفیواافیرادروییکیدیگرتعرییففشار

(.بیر2111بیشیا وهمکیاران،و2116وهمکاران،22داویس،21،1117دزورتولرداست)21یاهمرنگی11دستوری

توجییهبیا،شیوندیمیناظرمواجهشخصیکازمستقیمدستوراتناشیازفشارباکهافرادی،21یاقتدارگراینظریهمبنای

غییرحتیاگراینگونهرفتارهایخودرانادرسترفتارندارند،ناظرشخصدستوراتازپیرویجزیاچارهآنهاکهاین

خیودحالیتییکازافیراددسیتوری،فشیارتحیت.کنندیمتصورباشدرامنطقیآنهافردییهاارزشبامغایراخالقی،

،22میلگیرا )کننیدیمیشیانهخیالیازتحمیلبیارمسیئولیتوشیوندیمیتبدیلپیروعاملیکبهوشوندیمجدا24مختار

ییکهمکیاردرقالیبسیویازضیمنییاصری درخواستبهپاسخدرشخصیکاعمالنیزبههمرنگیفشار(.1174

تیاحیدودیتوانیدیماحتمالیمجازاتازیاجلوگیریوپاداشدریافت.دالیلیازجملهشودمیاطالقفشارغیرمستقیم

(.2111بیشا وهمکاران،و1114لرد،دزورتوداشتهباشد.)تخثیرهااینگونهدرخواستعد پذیرشیابرپذیرش

در.اعمیالخیودراازخیوددورکننیدتیدارنیدمسیئوللییافرادتمادستوریتحتفشاراعتقادداردکه(1174میلگرا )

آنهیاباشید،یهاارزشایها،اعتقادگرشبانریمغاهادرخواستاینگونهاگرنتیجهتحتفشاردستوری،مدیرانمالیحتی

ازگراییاقتیدارودرچنینشرایطیتمایلبیشتریبهگزارشگریمالیمتهورانهدارند.امیا،بیهدلییلنبیودشوندیمتسلیم

بیییشییا وو2118برینییکوهمکییاران،)دهییدیمییایییناسییتداللدرفشییارهمرنگیییکمتییرروی،سییویهمکییاران

(.2117همکاران،

فشیارتیخثیرتواضیعمیدیرانمیالیبیر-سبکپییرویوویژگییصیداقتتعدیلگربررسینقش،اینپژوهشهدف

ضمنتوسعهادبیاتمربیو بیهتواندیماست.نتایجاینپژوهش،اجتماعیومحیطیبرفرایندگزارشگریمالیمتهورانه

تواضیع،نقیش-روانشناسیشخصییتازجملیهصیداقتیهایژگیواجتماعیافرادازجملهسبکپیرویویهایژگیو

منابعفشار)محیطیواجتماعی(رانیزدرگزارشگریمالیمتهورانهآشکارسازد.همچنین،اینپژوهشبهدنبالمشخص
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بیرشیکلگییریگزارشیگریمیالیتوانیدیمیاسیتکیهگیریتصمیمدرفرایندمؤثرکردنعواملفردیوروانشناختی

مهمیداشتهباشد.متهورانهنقش

یپیژوهشهافرضیه.سپسبهبیانشودمیانجا شدهدراینحوزهارائهیهاپژوهش،مبانینظریودرادامهپژوهش

پژوهش،بحثونتیجهگیریوپیشنهادهاییبراسیاسنتیایجبیهیهاافتهی.درنهایتشودمیوروشآزمونآنهاپرداخته

.گرددیمدستآمدهارائه

 پیشینه پژوهش و ینظر یمبان

.گیردمی،مبانینظریوپیشینهپژوهشموردبررسیقرارادامهدر
 تواضع مدیران مالی و گزارشگری مالی متهورانه-صداقت

وابعادشخصیتیازجملهعواملیهسیتندکیهنقیشهایژگیوساختارروانشناختیانسان،شخصیتاست.نیتریاصل

سویهایجیادتوانندمیگیریتصمیمبسزاییدرایجاد،تداو وتشدیدبسیاریازاختالالترادارند.بهخصوصدرفرایند

هشییاروناهشییارازجملیهیهیاارزش،هیانگرشراثت،محیط،احساسات،خاطرات،(.و2112اوفالونوبوترفیلد،کند)

یعنییکیلوجیودفیرد.شیودمیاست.وقتیصحبتازشخصیتمؤثرعواملیهستندکهدرشکلگیریشخصیتانسان

عیادات،،هیاجیانیه،امیدها،وضیعظیاهری،احساسیاتوهارغبت،هامهارتشخصیت،دربرگیرندهوضععمومیبدن،

شخصییتیرایهیایژگییو(.1112نادریوهمکیاران،)استهوش،خصوصیاتاخالقی،فعالیت،اعتقاداتوافکارفرد

الگیویاشیارهکیرد.26شخصیتیهگزاکوالگویبهتوانیمدرقالبالگوهایپایدارمعرفینمودکهازآنجملهتوانیم

شیاملشیشبعیداسیتکیهعبارتنیداز:الگیوارائهشدهاسیت.ایین(2111)اشتونوهمکارانشخصیتیهگزاکوتوسط

نیتیربرجسیته.یکییاز11وبازبودنبهتجربه11،وظیفهشناسی21،توافق28،برونگرایی27تواضع،هیجانپذیری-صداقت

اسیتقاللازونیداردهمبسیتگیشخصییتدیگیرابعیادبیازیراتواضعاست-هگزاکو،صداقتالگویابعادشخصیتیدر

تواضیعپیایین-رفتارسازمانینشاندادندکیهصیداقتۀقبلیانجا شدهدرحوزیهاپژوهشاستودربرخوردارکامل

-افیرادیکیهصیداقت.(2114همکیاران،و11ویلتشیر؛12،2112لیواشتون)غیراخالقیمرتبطاست.یرفتارهاباوقوع

اشیتونبرایدریافتامتیازهایبیشتر،تمایلبیشتریبهدستکاریویاپیرویازدیگراندارند)معموالا،تواضعپاییندارند

درمقابیلبسییاریازقیوانینکیهمعموالا،هستند(.اینافرادبهدلیلاینکهدنبالتغییروضعیتخوددراجتماع2111ولی،

یهیاطیمحیوبهدنبالشکستندیگرقوانینهستند.درنتیجه،ایینافیراددرآورندیممنافعشخصیدارد،سرتعظیمفرود

دستآورند.درمقابیل،افیرادیهندمنافعشخصیراکهحاصلنشده،بکاریبهدنبالفرصتهستندتاازاینطریقبتوان

ویلتشییروخیوبیراایجیادکننید)ۀوحاضیرندرابطیکننیدینمچیزیرامخفیمعموالاتواضعباالییدارند-کهصداقت

تیاحیدودیتوانیدیمیتواضیع-صیداقتاسیت(.امادریکمحییطشیرکتیکیهدارایسلسیلهمراتیب2114همکاران،

بیموقعودالیلایینچنینیییهاقیتشواداری،تنبیهویهایعدالتواردهبرافراد،بییفشارهادستخوشتغییراتگردد.

(.2114ویلتشیروهمکاران،تواضعافرادرادستخوشتغییراتیکند)-صداقتتواندیم

ییامخمورییتانجیا درداردتماییلشیرکتیکاستکهخطراتیکلیهشاملبهعنوانفشارمحیطیریسکاشتهای

بلنیدصیدای»دهنیدهنشیانشیرکت،ییکریسیکاشیتهای(.14،2112مارتنزوریتنبرگ)خود،آنرابپذیرداندازچشم
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ۀباتوجهبهمیزانریسککلیکهشرکتتمایلبیهپیذیرشآندارد،بیانیی(.12،2111یمنهاوبرویناسماو)است«شرکت

اشتهایریسیکمحافظیهکارانیهتیااشیتهایریسیکجسیورانهراشیاملشیود.طیفیازتواندیمریسکشرکتیاشتها

کیهیدرحالیشرکتاستاتیبهاهدافعملیابیدستبهدنبال،بااجتنابکردنازریسکمحافظهکارانهریسکیاشتها

کیهشیرکتی.درشیودمییدنبیالیشرکتاتیاهدافعملجسورانه،باپذیرشسط باالییازریسک،سکیریاشتهادر

یمیالیگزارشیگرریسکیموجیبشیودکیهرفتارممکناست،شودمیجیترو،ریسکپذیریبهاهدافیابیدستیبرا

رفتیاردرنییااحتمیالوقیوعکیهیدرحیال.نباشیدیاخالقیزمانیکهاینموضوعیحتپذیرشقرارگیردتهورانهموردم

هنگیامیکیهبیانییهاشیتهای(.2118برینیکوهمکیاران،).شرکتیکهاشتهایریسکمحافظهکارانهدارد،کمتیراسیت

.شیودمییفعیالاخالقییغییراقیداماتانجیا برایطبیعیتمایالتتشخیصریسکباال،علیرغمریسکجسورانهباشد،

تواضعپایینبهگزارشگریمالیمتهورانهبیشیتر-تمایلمدیرانمالیباصداقتدرچنینشرایطی،رودیمانتظاربنابراین،

کارانه،بهاحتمیالزییاد،درشرایطاشتهایریسکمحافظهمقابل،تواضعباالباشد.در-ازتمایلمدیرانمالیباصداقت

تواضیعبیاالبیهطیورطبیعییتماییل-مدیرانمیالیبیاصیداقتنمیزانریسکبااستراتژیشرکت،بهدلیلناسازگاربود

(.2111هیلبی وزتلر،کمتریبهگزارشگریمالیمتهورانهدارند)

فیردییادرجهتکنترلاندیشه،رفتارییاعمیلاستکهبالقوهاجتماعینیروهایبالفعلیاۀدربرگیرنداجتماعیفشار

منیابعبیرمیدیرانمیالینییزازفشاراجتماعی.گیردمیمسیرمشخصمورداستفادهقراردرهاهدایتآنگروهیازافرادو

شیرکتمیالیاهیدافتحققبرایاعتبار،بندیرتبهیهاموسسهمالی،تحلیلگرانفشاربیرونازشرکتمانندسهامداران،

انتظیاراتبیهدسیتیابی،بیرایهاشرکتمدیراناجراییشودمیباعثاحتماالا.درونیشدنایننوعفشار،گیردمیتخنش

شیرکت،ییککیهآنجیاییاز.(2116داوییسوهمکیاران،بیاورند)فشارخودمدیرانمالیکنندگانبیرونی،براستفاده

ازجملهافرادیهستندکهدرمالییهاگزارشتهیهکنندگان،کندیممخابرهمالییهاگزارشطریقازراخودعملکرد

ولیرد،(2116همکاران)وداویس،(2111همکاران)و16بوتروسقبلیازجملهیهاپژوهشهستند.داخلیفشارمعرض

فشاراجتماعیبهصیورتدسیتوریوکهنشاندادند(1116)17پیرسواوتلیو(1114لرد)ودزورت،(2111دزورت)

همرنگیوجوددارد.فشاراجتماعیدستوری،فشارناشیازسویییکنیاظروفشیاراجتمیاعیهمرنگییازسیویییک

.بیهطیوریانیدبیودهمتمرکزدستوریفشاری،بیشتربردرحسابداریاجتماعیفشارها.مبانینظریشودمیهمکارایجاد

بیشیا وهمکیاران.مشارکتداشتهباشندغیراخالقیهایرفتاردرتاآورندیمفشارردستانیبهزسرپرستانآندرکه

فشیاریکیهتحیتهنگیامرایمالیهاینیبشیپیشرکتمالدریافتندکهاحتمالبیشتریوجودداردکهمدیران(2117)

کمهیمدستوریبهعنیوانییکمحیر فشاررسدیمبهنظر.قراردهند،موردبازنگریرندیگیمقرارعاملریمددستوری

مکلیینونقیشداشیتهاسیت)41ووردکا 11مالیازجملهانرونیهاتقلبوهمچنین18آرتوراندرسنانحاللموسسهدر

(.42،2114مککافرتی؛41،2111الکیند

دستوریواردهبرمدیرانمالیشیدهفشاربهاثرفشارهمرنگیدرمقایسهبایتوجهکمتری،مالیگزارشگردرفرایند

یکیهرفتیاراخالقیدادنیدنشیانیاخیالقتجیارحیوزهیهیاپژوهشرایز،استانگیزبرتعجبیمسئلهتاحدنی.ااست
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(و1171وهمکیاران،41زیفررلیلاسیت)سرپرسیتیرفتاراخالقۀدرواقعنشاندهند،شرکتکیدردرونهمکاران

فیردبیهکییرفتاراخالق(.44،1188ایزرالی)شودمیاغلببهعنوانیکپیشبینیکنندهازرفتاراخالقیفردمحسوب

لیردودزورت،آنهیاماننیدبازیکنیانییکتییمهسیتند)قراربگییردزییراخودهمکارانتخثیرتحتتواندیمادیاحتمالز

آنفیردلییاسیت،تما،میوردقبیولهمکیارانازرفتاریکهشکلخاصدیدگاهفرد،اینباشد،اگرنیعالوهبرا(.2111

تحیتفشیاراعتقیادداردکیه(1174میلگیرا )(.42،2114نیوگلدشیتاینیالدیسی)ابیدییمشیافزا،رفتارنیانجا ایبرا

عوامیلمشیخصاییخیودرابیهافیرادیهیااقیدا ایاعمالخودراازخوددورکنندتیدارندمسئوللیافرادتمادستوری

دربرابرفشارهایصورتگرفتهازسویسرپرسیت،ردستانی،زاینرفتارهاکردنیرونی،بابنینسبتدهند.بنابرامحیطی

ازسیویگراییاقتیدارامیابیهدلییلنبیود.شیوندیمیتسیلیمآنهیاباشید،یهیاارزشاییها،اعتقادگرشبانریاگرمغاحتی

هنگیامیکیهفشیارهمچنیین،(.2118برینیکوهمکیاران،)دهدیمایناستداللدرفشارهمرنگیکمترروی،همکاران

وقبیولقابیلشیرکت،پیشیرفتاجتماعیوجوددارد،استداللبرایناستکیهگزارشیگریمیالیمتهورانیهدرراسیتای

ازپتانسییلدسیتوریدرمقایسیهبیافشیارهمرنگییگذاریآنبهمنبعفشاربستگیدارد.فشارتخثیراستومیزانضروری

فیراد،هنگیامیکیها46برخوردارباشد.مطابقبانظریهفعالسیازیصیفاتدرونیشخصصفاتسازیبیشتریبرایفعال

ممکیناسیتازحالیتعیادیخیار شیودوهیاآنقراربگیرند،برخیازصفاتدرونییتحتفشاراجتماعییامحیطی

ادعاکردکهدرشرایطتوانیم(.بنابراین،2114برینکوهمکاران،میزاناینانحرافبهمیزانفشارواردهبستگیدارد)

بیهبیشیتریتواضیعبیاالتماییل-نسبتبهمدیرانمیالیبیاصیداقتتواضعپایین-مدیرانمالیباصداقتفشاردستوری،

میدیرانبهدلیلاقتدارپایینفشار،بینتماییلرسدیمدارند.امادرشرایطفشارهمرنگی،بنظرگزارشگریمالیمتهورانه

تفیاوتگزارشیگریمیالیمتهورانیهتواضیعپیاییندرجهیت-تواضعبیاالومیدیرانمیالیبیاصیداقت-مالیباصداقت

(.2111اوهوهمکاران،یوجودنداشتهباشد)معنادار

واقیعمیؤثرمنابعفشاروگزارشگریمیالیمتهورانیهۀبررابطتواندیمتواضع-صداقتیژگیایناستکهوبراعتقاد

قضاوتبهرامدیرانمالیحاصلازبیانیهاشتهایریسک،محیطی(.ازیکطرف،فشار2114برینکوهمکاران،شود)

پتانسییلیبیرایفعیالمحیطییواجتمیاعیموجیود،وازطرفدیگر،فشیارهایکندیمتشویقمالیگزارشگریارائهدر

هاآنتواضع-صداقتویژگیبیانبامطابقکهدهدارائهرامهمینکاتمحیطاگراست.بهعبارتدیگر،صفاتسازی

ممکینافیرادبنیابراین،(.47،2111تبرنیوتت.)کنندیمعملصفاتآنباسازگاریاگونهبهبهاحتمالزیادافرادباشد،

وهیلبیی قبلییازجملیهیهیاپیژوهش.دهنیدمتفیاوتیپاسیخفشیارهاایینبیهتواضیع،-صداقتسط بهتوجهبااست

-صیداقتازپیایینیسیط بیانشاندادندکهافیراد(2118همکاران)و48لیو(2111اوهوهمکاران)،(2111همکاران)

سیرقتراانجیا تقلیبودستکاری،زیاداحتمالبهوشوندشناختهطلبفرصتوحریصفردیکهدارندتواضعتمایل

محییطدرخیودعالقیهمیوردرفتارهیاینشیاندادنبیرایییهیافرصیتدنبالتواضعپایین،به-باصداقتافراد.دهندیم

درآنیهیانشیانهبیهاحتمیالزییاد،باشید،موردعالقهشخصیرفتارهابامطابقاگرشرکتیفشارهایدرنتیجه،هستند.

تواضعپیایین-صداقتباافرادبراینادرستگزارشبهگرایشوشودمیتواضعپایینبهراحتیفراهم-صداقتشرایط

(.2114،همکارانوویلتشیر)کندیمتشدیدباالتواضع-صداقتباافرادبهنسبتبیشتریحدتارا
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بهجهتفشارهایمحیطییازجملیهاشیتهایریسیکازتواندیمتواضع-فعالسازیصفات،صداقتۀبرمبناینظری

وبنیابراین،کندیممدیرانمالیبهریسکپذیریرابیشترۀزبیانیهاشتهایریسکجسورانهانگیشود.خار حالتعادی

تواضیعبیاال)پیایین(تماییل-.ازاینرو،میدیرمیالیبیاصیداقتکندیمتمایلآنهارابرایانجا عملغیراخالقیبیشتر

.هرچهاشتهایریسکشرکتبیهسیمتجسیورانهحرکیتدهدیمکمتری)بیشتری(بهگزارشگریمالیمتهورانهنشان

ادعانمودکهمیدیرانمیالیبیاتوانیم،.بنابراینشودمیعمدیرمالینیزبیشترتواض-کند،فشارواردهبرویژگیصداقت

تواضعپایینتمایلکمتریبیهگزارشیگریمیالیمتهورانیهدارنید-تواضعباالنسبتبهمدیرانمالیباصداقت-صداقت

(.2114برینکوهمکاران،)
 متهورانه مالی گزارشگری و مالی مدیران پیروی سبک

پذیریظرفیتوارادهرفتارییکفردازرفتیارشیخصدیگیرجهیتمشیارکتدرتحقیقتخثیربیانگرسبکپیروی

اکتسیابیوبرگرفتیهازسیبکزنیدگیافیراداسیتیهیایژگیومشترکاست.سبکپیروییکیازۀیکهدفیانتیج

کمییدریهیاپیژوهشسبکپیرویوسبکرهبریدوروییکسکههستند.اگرچه(.2111اران،کهمو41بالنچارد)

امیاحیدودهشیتاد،شیودمیینشیناختهرسیمیتبهرهبراناندازهبهپیروانزمینهسبکپیرویوجودداردوهمچنیننقش

،دهنیدیمانجا راکارواقعااپیروانکهدرکاینبابنابراین،.دهدیماختصاصخودبهراشرکتیکموفقیتازدرصد

یکلی.(2118کلیی،)معنیاومفهیومینیداردوجیودرهبیرپییروان،نبیودصورتدرشود.گرفتهنبایدنادیدهپیرواننقش

(وبُعید21)تفکرغیرانتقادیووابسیته21مستقل هایپیرویرابرمبنایدوبُعدکهشاملبُعدتفکرانتقادیوسبک(1118)

رفتارافرادبردستیابیبیهتخثیر(است،طبقهبندینمود.افرادیکهدارایتفکرانتقادیومستقلهستنداز21)منفعل22فعال

تواننیددرتصیمیماتمربیو بیهخودودیگرانآگاهیدارنیدومیییهااقدا اندوآنانبهاهمیتاهدافسازمانیآگاه

زییادیداشیتهباشیند.درمقابیل،تیخثیرسیازندهبیررهبیریانتقادهیاچشمانداز،ازطریقخالقیت،نوآوریوواردکردن

 کنندینمافرادیکهتفکرغیرانتقادیووابستهدارند،دیدجامعبهمسائلنداشتهودررشدوتوسعهسازماننیزمشارکت

(.بُعددو سبکپیروینیزبهرفتارفعالدرمقابلرفتارمنفعلپیرواناشارهدارد.24،2112کنوآکتاس)

هیایکنندکهخار ازمحدودیتکنند،خودرادرگیررفتارهاییمیافرادفعالبهطورکاملدرسازمانمشارکتمی

هاابتکیاردارنید.افیرادمنفعیلگیریدهندودرحلمشکالتوتصمیممیشاناست،ازخوداحساسمالکیتنشانشغلی

هاییمانندنیازمندیبهسرپرستیدائمیوبرانگیختگیبهوسیلهسرپرستانهستندواغلبانفعیالراتنبلییودارایویژگی

کنیدیاضافیاجتنابمیهادهدوازمسئولیتگیرند.شخصمنفعلچیزیراکهالز نیستانجا نمیکاهلیدرنظرمی

،اثر26پیروانرادرپنجگروهشاملعملگرا(1118کلی)بُعد،(.براساسایندو2111فاواراولئونارد،،22،2118دفت)

و(2111)61آمرنییکوکیراگ)بلهقربانگو(ومنفعل)گلهوار(تقسیمبنیدینمیود.21،همنوا28،ازخودبیگانه27بخش

پیروانهیمنیوا)فعیال،تفکیرغییرانتقیادیو(1118کلی)الگویاعتقاددارندکهبراساس(2111بیشا وهمکاران)

وهیااسیتیسازمتیخثروابسته(ومنفعل)منفعل،تفکرغیرانتقیادیووابسیته(دردنییایحسیابداریبییشازسیایرپییروان

کیاریانجیا دهنید،دربیارهآنتفکیرخواهنیدیمی.اینپییروانهنگیامیکیهرندیگیمعملکردهایمدیرانشرکتقرار
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.بیراییندهندیمدادهشدهبهآنهارامطابقخواستهمدیرانخودانجا یدستورهاکنندیموسعیدهندینمانجا انتقادی

مثبتمنبعفشار)فشارمحیطییوتخثیرتواندیمکهسبکپیرویمدیرانکنندیمبیان(2111بیشا وهمکاران)اساس،

اجتماعی(برگزارشگریمالیمتهورانهراتعدیلنماید.بهعبارتدیگر،انتظاربرایناستکیهمیدیرانمیالیکیهسیبک

منفعلاستدرشرایطیکهفشاراجتماعیدستوریبرمیدیرانبُعدتفکرغیرانتقادیووابستهوبُعدپیرویآنهامتمایلبه

،گزارشگریمالیمتهورانهراموردپذیرشقراردهند.همچنین،انتظاربرایناستکیههنگیامیکیهشودمیمالیتحمیل

سیکمنفعیلباشید،درصیورتوجیوداشیتهایریبُعیدتفکرغییرانتقیادیووابسیتهوبُعدسبکپیرویدرمدیرانمالی

جسورانهتمایلمدیرانمالیبهپذیرشگزارشگریمالیمتهورانهبیشترباشد.

خیارجیموضیوعۀبیهپیشیین،موضوعپژوهش،درایرانپژوهشیصورتنگرفتیه،بنیابراینۀباتوجهبهاینکهدرزمین

:شودمیپرداخته

اشتهایریسکشرکتیوفشاراجتماعیبررفتارگزارشیگریمیالیاثر»پژوهشیباعنوان(2118وهمکاران)کبرین

نفیربیهصیورت61انجا دادند.ازبینمشارکتکنندگاندرنشستساالنهانجمنحسابدارانمیدیریتتعیداد«متهورانه

،دودرپیژوهشخیودهیاآنداوطلبانهانتخابگردیدندواطالعاتپژوهشبراساسروشسناریو،جمعآوریگردیید.

نوعفشارهمرنگیودستوریرابادرنظرگرفتناشتهایریسکشرکتیجسورانهدرمقابلمحافظهکارانهموردسینجش

یهیاصیورتیبررفتارگزارشگریمالیمتهورانهتهییهکننیدگانتخثیرقراردادندوبهدنبالاینبودندکهاینعواملچه

دسیتیابنیدکیهآییاسیؤالبهایینتاواردکردندراتواضع-ویژگیصداقتخودالگویدرهاآنمالیدارند.همچنین،

میالیرادرشیرایطوجیوداشیتهایریسیکشیرکتیوفشیاریهیاصورتتواضعتمایلتهیهکنندگان-ویژگیصداقت

میالیکیهگزارشیگریدهیدیمیاینپژوهشنشیانیهاافتهییانه؟کندیماجتماعیبهگزارشگریمالیمتهورانهتشدید

مالی،درشرایطیکهفشاردستوریوجوددارددرمقایسهبازمانیکیهفشیاریهاصورتمتهورانهازسویتهیهکنندگان

.بهعبارتدیگر،زمانیکهفشاردستوریوجودداردتهییهکننیدگانگیردمیقرارتخثیرهمرنگیوجوددارد،بیشترتحت

وهمچنیینتهییهزننیدیمیدسیتبیهاصیالحاتترراحتورندیگیمنادیدهمالی،مسئولیتاقداماتخودرایهاصورت

تواضعباالتردربرابرمنابعفشارتمایلکمتریبهگزارشگریمالیمتهورانهدارند.-مالیباصداقتیهاصورتکنندگان

یهیاقضیاوتبیریمیالرانیمداتیوتجربییاجرارانیمدیاثرفشاراجتماع»موضوع(2117)همکارانشا ویب

لییمیاقییازطرهاپاسخافتیودرویبااستفادهازروشسنارهاآنقراردادند.یراموردبررس«یمالرانیمدیگزارشگر

دوهیاآنباال،پژوهشخودراانجیا دادنید.باتجربهکایامریعمومیهاشرکتیمالرانینفرهازمد124نمونهکیدر

کیههیردونیوعفشیارنشیاندادپیژوهشجیهی(رامیدنظرقیراردادنید.نتهمرنگییوی)دسیتورینمونهازفشاراجتماع

نسیبتبیهیشیتریبیاثرگذاریستورفشارداما،دهندیمقرارتخثیرراتحتیمالرانیمدماتی،قضاوتوتصمیاجتماع

رانیتجربهحسابدارانواصالحاتصورتگرفتهتوسطمیدزانیمنینشاندادکهبهاافتهی،نی.همچنداردهمرنگیفشار

وجوددارد.ی(رابطهمعکوسیفشاراجتماعطی)درشرایمال

بیاهاآنبودند.«کارجیبرنتایشرکتیهااستیسوتواضع–اثرصداقت»یبهدنبالبررس(2114)همکارانوریشلتیو

نگیارششیدهبیود(2117سیالیافرادکهتوسطاشتونولییتیعاملشخص6یبررسالگویهگزاکو)الگویاستفادهاز



 11 /00پیاپی / 0ازدهم/ ش دو ۀدوردانش حسابداری/ مجله 

 

 
 
 

نفیرهازکارکنیان268نمونهکیقراردادند.دریموردبررسآمریکایییهاشرکتطمحیدرراتواضع–عاملصداقت

دارندکمتیربیهدنبیالمنیافعینپاییتواضع–کهصداقتیکهکارکناندندیجهرسینتنیبهابهشکلپرسشنامه،تما وقت

شیرکتیاسیتهایسیواثرمنفیهستندیمنافعشخصشیافزایبراییهافرصتبهیابیبلکهبهدنبالدست،هستندیشرکت

است.شتریدارندبیتواضعکمتر-کهصداقتی(برافرادیشغلنییپاتی،رضای)ازجملهاسترسشغل

اثرفشیاراجتمیاعیومنبیعتخمیینبیرانتخیابتخمیینارزشمنصیفانهتهییه»بهبررسی(2114)61وهمکارانبرینک

121پرداختند.اینپژوهشبهشکلسناریودرقالیبپرسشینامهوبیااسیتفادهازنمونیهانتخیابی«کنندگانصورتهایمالی

 گرفتیهاسیت.نتیایجنشیاندادکیهعمیومیوخصوصییچیینانجیایهیاشیرکتنفرهازجامعیهحسیابدارانشیاغلدر

مالیهستند،تخمیناهنیکمتیرارزشمنصیفانهرابهتیرازیهاصورتمتخصصانحسابداریکهدرنقشتهیهکنندگان

 .شودمیولیدرشرایطفشاردستوریتاحدیاینتخمینبیشتردرنظرگرفتهدانندیمتخمیناهنیبیشتر

یهیاشیرکتشیاغلدر«یمیالرانیمدیهاقضاوتبریاجتماعمؤثراثرفشار»یبابررس(2111)وهمکارانشا یب

یدسیتورکهفشاررسیدجهینتنیپستبهاقینفرهبهشکلپرسشنامهوارسالازطر121یدرنمونهانتخابکایآمریعموم

همچنیین،نتیایجآنهیا.دهیدیمیقیرارتخثیرتحتشتریرابیمالرانیمدیهاقضاوت(ی)همکارهمرنگیبافشارسهیدرمقا

نشاندادکهزمانیکهمدیرانمالیدارایسبکپیرویاثربخشهستنداثرفشاراجتماعیبرقضاوتمیدیرانمیالیکیم

.شودمیتررن 

اثرفشاردسیتوریومسیئولیتپیذیریدرکشیدهبیرایجیاد»ژوهشخودراباعنوانپ(2116)62همکارانویسواد

ونمونهانتخیابییاپرسشنامهانجا دادند.اینپژوهشبهشکلسناریودرقالب«کسریبودجهبندیحسابدارانمدیریت

درهیاآننجیا شیدهاسیت.تولییدیآمریکیاییوکانیاداییایهیاشیرکتنفرهازبینحسابدارانمدیریتشیاغلدر82

درصید11سالبهمیزانپایانپژوهشخودازمشارکتکنندگانخواستند،بودجهپیشنهادیرادرراستایافزایشپاداش

منجیرتوانیدیمینشاندادکهفشاردستوریهاافتهیافزایشدهند.ایندرخواستازنوعفشاردستوریشکلگرفتهاست.

توسطحسابدارانمدیریتشود.بهکسریبودجهتهیهشده

 پژوهش یها فرضیه

یپژوهشرابهشرحزیربیاننمود:هافرضیهتوانیمبراساسمبانینظریوپیشینهپژوهش

گیذاریاشیتهایتخثیر،منفعیلووابسیتهانتقیادیوغیرافزایشتمایلمدیرانمالیبهسبکپیرویتفکربااول:ۀفرضی

.شودمیبیشترریسکبرگزارشگریمالیمتهورانه

گیذاریفشیارتخثیر،پییرویتفکیرغیرانتقیادیووابسیتهومنفعیلدو :باافزایشتمایلمدیرانمالیبهسیبکۀفرضی

.شودمیبیشتراجتماعیبرگزارشگریمالیمتهورانه

گیذاریتعامیلتخثیر،رویتفکیرغیرانتقیادیووابسیتهومنفعیلپیسو :باافزایشتمایلمدیرانمالیبهسبکۀفرضی

.شودمیبیشترفشاراجتماعیواشتهایریسکبرگزارشگریمالیمتهورانه
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گذاریاشتهایریسیکبیرگزارشیگریمیالیمتهورانیهتخثیرتواضعمدیرانمالی،-صداقتکاهشچهار :باۀفرضی

.شودمیبیشتر

یسشترگذاریفشاراجتماعیبرگزارشگریمالیمتهورانهتخثیرتواضعمدیرانمالی،-صداقتکاهشپنجم:باۀفرضی

.شودمی

گیذاریتعامیلفشیاراجتمیاعیواشیتهایریسیکبیرتخثیرتواضیعمیدیرانمیالی،-صیداقتکاهشششم:باۀفرضی

.شودمیبیشترگزارشگریمالیمتهورانه

 پژوهش روش

.دراسیت پیمایشیینیوع از و تجربیشبه پژوهشی عنوان به ماهیت لحاظاز ،یکاربرد هدف نظراز حاضر پژوهش

اشیتهای)پژوهشمورداستفادهقرارگرفتکهدرآناشتهایریسکشرکتیهاموضوعبین2×2یکطرحمطالعهاین

دسیتوریدرمقابیلفشیارفشیاراجتمیاعی)فشیاراجتمیاعیو(ریسکجسورانهدرمقابلاشتهایریسکمحافظهکارانیه

تواضیع-تواضعباالدرمقابلصیداقت-تواضع)صداقت-موردبررسیقرارگرفتند.ویژگیصداقت(اجتماعیهمرنگی

پایین(وسبکپیروی)سبکپیرویتفکرانتقادیومستقلوفعالدرمقابلسبکپیرویتفکیرغییرانتقیادیووابسیتهو

 از پیژوهش یهیافرضییه آزمیون منظیور بیه پیژوهش ایین درانجیدرنظرگرفتیهشید.یمیمتغیرهامنفعل(نیزبهعنوان

،(2118برینیکوهمکیاران)پیژوهش از برگرفتیه و اسیتاندارد پرسشینامه.اسیت شده استفادهیومبتنیبرسنارپرسشنامه

 نهیایی توزییع از قبیل سیناریو، رواییی از اطمینیان منظیور بیه لییکن ت.اسی(1118کلیی)ورابرت(2114اشتونولی)

درسیناریوهیاآن هیاینظر و بررسیی یحسیابدار استادان توسط شده تدوین یسناریو پژوهش، نهنمو بین در پرسشنامه

وسناریومنطبقباشرایطمحیطیایرانشد.شداعمال

معتقداستکیهحیداقلحجیمنمونیهدر(1116و1187دالور).است تمامیمدیرانمالی پژوهش این یآمارۀجامع

(1(وارییانسجامعیه،2ی،معنیادار(سیط 1چهارعامل:(1181یوسجادیان)رناد.استنفر11آزمایشییهاپژوهش

معتقدنیدهیاآن.داننیدیمیآزمایشیدخییلیهاپژوهشرادرمحاسبهحجمنمونهدر)اندازه(اثر(حجم4توانآزمونو

و کیوهنروشجهیتمحاسیبهحجیمنمونیه،اسیتفادهازجیداولحجیمنمونیهنیتیرسادهآزمایشی،یهاپژوهشکهدر

کیهچیهکندیممشخص(2111)وهمکارانکوهنکهجداولکندیممطرح(1114)رضایی.است(2111)61همکاران

بیادرنظیر روش، ایین تعدادنمونهنیازاستتاباتوجهبهاندازهاثرموردنظر،توانآزمونکافیحاصلگردد.براسیاس

درصید،حجیمنمونیه11اندازهاثر موردبررسیو تعدادچهارگروه درصد،11آزمون توان ،12/1خطای سط  گرفتن

 دسیترس درروش بیه یآمارۀنمونی ،مدیرانمیالیبین ازنفرمحاسبهوتعیینگردید.41چهارگانهیهاگروههریکاز

ازآنجاییکهازچهارنوعپرسشینامه پژوهشبهصورتتصادفیبرایمدیرانمالیارسالشد.یوهایسناردوش انتخاب

یپیژوهشازتحلییلوارییانسدوهیافرضیه.برایآزموناندکردهنفرتکمیل41راپرسشنامهاستفادهشدهاست،هرنوع

صورتگرفتهاست.22الز بااستفادهازنر افزاراسپیاساسنسخهیهاآزمونطرفهاستفادهشدهاستو

پژوهششاملپنجبخشاست.دربخشنخستمفاهیماشتهایریسک،فشاراجتماعیوگزارشگریمالیۀپرسشنام

متهورانهبیانشدهاست.دربخشدو سیناریوپیژوهشمطیرحشیدهاسیت.درایینبخیشازمشیارکتکننیدهخواسیته



 010 /00پیاپی / 0ازدهم/ ش دو ۀدوردانش حسابداری/ مجله 

 

 
 
 

نماید.گیریتصمیمبتمفقودشدهکهنقشمدیرمالیراداشتهباشدکهقصددارددربارهحذفکردنداراییثاشودمی

فرضیمطرحگردیید.درسیناریوتشیری ریخچهشرکتوموضوعفعالیتشرکتدرادامهاطالعاتمختصریدربارهتا

دریکیازشعبشرکت،سمتمدیرمالیراداشتهاستوبراسیاسارتقیایشیغلیبیهعنیوانقبالاگردیدکهمدیرمالی

.شرکتفرضیدرحوزهحملونقلریلییفعالییتدارد.ایینشیرکتدرسیالگرددیمابمدیرمالیدفترمرکزیانتخ

ثابتشرکترایهاییداراهنگامیکهمدیرمالیجدید1116تعدادیواگنباریخریدارینمودهاست.درسال1112

خریداریشده،مفقیود1112باریشرکتکهدرسالیهاواگنکهتعدادیازشودمیمتوجهدهدیمموردبررسیقرار

.دراینشرایط،مدیرمالیدرصورتیکهاقدا بهحذفداراییثابتمفقودشدهازدفیاترشیرکتنمایید،درانددهیگرد

وایینموضیوعموجیبکیاهشسیودگیرددیمیزیانمفقودشدنداراییثابتشناسایی1116صورتسودوزیانسال

کهسودپیشبینیشدهشرکتنیزتحققپییدانکنید.درشودمی.ازطرفدیگر،شناساییاینزیانسببرددگیمواقعی

اقیدا بیهتیدوین1116.شیرکتدرسیالگیرددیمیادامهسناریو،بحثاشتهایریسکشرکتوفشاراجتماعیمطیرح

سورانهییامحافظیهکارانیهتیدوینکیردهبهصورتجتواندیممدیریتریسکنمودهواشتهایریسکرایهایاستراتژ

رشیدبیازار،ارزشسیهامدار،ریسیکیارهیایمعاصلیریسکبرمبناییهامحرکباشد.برایناساس،دریکجدول

تاییتدوینگردید.درصیورتیکیهبیاالتریننمیرهبیرای2نکولبدهی،شهرتورعایتقوانیندرقالبطیفلیکرت

تهشود،اشتهایریسکشرکتجسورانهودرصورتیکهکمتیریننمیرهبیرایمحیرکریسکدرنظرگرفیهامحرک

سیناریوبیادووضیعیتاشیتهایریسیک،.بنیابراینشیودمییریسکدرنظرگرفتهشود،اشتهایریسکمحافظیهکارانیه

.گرددیمجسورانهومحافظهکارانهتدوین

کیهمیدیرمیالیشیرکتمفقیودشیدنشیودمییبهمنظورمشخصکردنفشاراجتماعیدرسناریویپژوهشمطرح

.ازکنیدیمیرامطیرحییهیااستداللومدیرعاملشرکتدراینخصوصرساندیمداراییثابترابهاطالعمدیرعامل

اضافهشدهبیهیهاییدارامشاهدهعینیمعموالاکهحسابرسمستقلدیگویمجملهاینکهمدیرعاملشرکتبهمدیرمالی

داخلییشیرکتاتکیایهیاکنتیرلآتییحسیابرسبیهیهاسالودرکندیمالخریدداراییثابتکنترلشرکترادرس

پییداشیدنسیتراتژیریسیکشیرکت،بیهایینموضیوعکیهاعالوهبراین،مدیرعاملشیرکتضیمناشیارهبیه.کندیم

بیهخطیربهدلییلشیناختزییاندارایییثابیتراامنیتشغلیمدیرمالیتواندیمبعدیهاسالمفقودشدهدریهاواگن

.بنابراین،درصورتیکهداراییمفقودشدهازدفاترخیار نگیردد،طبیقعمیرمفییدبیاقیمانیدهکندیماشارهاندازدنیز

رمقایسهباشناختزیانداراییثابتعددکمتریاسیت.بیرایینکهدگرددیمساالنهبرایآنهزینهاستهالکشناسایی

اساس،شرایطبیانشدهدرباالحاکیازفشاراجتماعیدستوریاست.برایسناریوفشاراجتماعیهمرنگی،تمیا میوارد

شیرکتکیهبااینتفاوتکهدرشرایطفشارهمرنگیمدیرمالیشرکتازمیدیرمیالییکییازشیعب،باالبیانگردید

ومیدیرمیالیهمکیارنییزهمیانگییردمییموضوعمفقودشدنمشورتۀ،درباراندبودهچندینسالبایکدیگرهمکار

.بیاترکییبدودییآیمی.ازاینرو،دراینسیناریوفشیاراجتمیاعیهمرنگییبیهوجیودکندیمقبلیرابیانیهااستدالل
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)اشتهایریسکجسیورانهوگرددیموضعیتاشتهایریسکودوضعیتفشاراجتماعیدرمجموعچهارسناریوایجاد

فشاراجتماعیدستوریوغیره(.

ثابیتیدارایدهدیمپژوهشدرخصوصاینکهچقدراحتمالسؤالتابهشودمیدرادامهازمشارکتکنندهخواسته

یهیاسیؤالگردد،پاسخدهد.بهمنظوراطمینیانازفهیممطالیبتوسیطمشیارکتکننیدهخار هاحسابمفقودشدهاز

یمستقلپژوهشاشتهایریسکوفشاراجتماعیاستمتغیرهاکنترلیدرخصوصسناریومطرحگردید.برایناساس،

یوابسیتهشیرکتمتغیرهیاومتغیروابستهقضاوتمدیرانمالیدرخصوصاحتمالحذفداراییثابتمفقودشدهاست.

نشاندهنیده1)کهنمرهیانمره7مطرحشدهدرطیفلیکرتسؤالتدوینوپاسخمشارکتکنندگانبهسؤالدرقالب

«بسیارمحتملبودنحذفداراییثابتمفقیودشیده»بیانگر7ونمره«بعیدبودنحذفداراییثابتمفقودشده»عبارت

مطرحشیدهعیددییکرااختصیاصدهیدیعنییتماییلبیهسؤالیکهمشارکتکنندهبه.درصورتگیردمیاست(قرار

یعنییتماییلبیهگزارشیگریمیالیمتهورانیه،رااختصاصدهید7گزارشگریمالیمتهورانهداردودرصورتیکهعدد

لبراساسنیوعسیناریویمستقمتغیرهاندارد.برایناساس،نتایجپژوهشبادرنظرگرفتناینموضوعتفسیرشدهاست.

.بهصورتیکهاگراشتهایریسکجسورانهباشدبیهآنسیناریوعیددییکودرغییرشودمیبهعددصفرویکتبدیل

.درموردمتغیرمستقلفشاراجتماعینیزاگرفشاراجتماعیدرسیناریودسیتوریباشید،ابدییماینصورتصفراختصاص

قرارسؤال.دربخشسو ،اطالعاتدموگرافیکمشارکتکنندهموردگیردمیلقعددیکودرغیراینصورتصفرتع

.گیردمی

مطیرحسیؤال12تواضیعمشیارکتکننیدگاناسیت.درایینبخیش-بخشچهار مربو بهبررسیویژگیصداقت

تهیهشیده(2114اشتونولی)هگزاکواستکهتوسط اینبخشبرگرفتهازپرسشنامهشخصیتیهاسؤالگردیدهاست.

تواضیعپیایینو-است.عددیکبهمنزلیهصیداقت2تا1گذاریآنبهصورتطیفلیکرتبادامنهنمراتنمره است.

.گیرددیمیبیهصیورتمعکیوسنمیرهگیذاریسیؤال11،سؤال12تواضعباالاست.ازمجموع-بیانگرصداقت2عدد

محاسبهشد.جهتانجا تحلیلآماری،باتوجهبیهدامنیهنمیرات74/1پرسشنامهبااستفادهازآلفایکرونباخبرابرپایایی

(مشارکتکنندگانبراساسشاخصمیانگینبهدوگروهتقسیمشدند.افرادداراینمرهباالترازمیانگین،بیه72الی12)

تواضیع-ازمیانگین،بهعنیوانگیروهدارایصیداقتترنییپادداراینمرهتواضعباالوافرا-عنوانگروهدارایصداقت

پایینانتخابشدند.

استکیهنمیرهگیذاریآنبیهسؤال21.اینبخششاملپردازدیمبخشپنجمبهبررسیسبکپیرویمدیرانمالی

اسیت.(1118کلیی)سشینامهایینبخیش،برگرفتیهازپریهیاسؤال(صورتگرفتهاست.7تا1صورتطیفلیکرت)

محاسبهگردید.بیراسیاسمییانگیننمیراتمشیارکتکننیدگان،81/1پایاییپرسشنامهبااستفادهازآلفایکرونباخبرابر

سبکپیرویمدیرانمالیبهدوگروهسبکپیرویتفکرانتقادیومستقلوفعالوسبکپییرویتفکیرغییرانتقیادیو

وابستهومنفعلتقسیمبندیشد.
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 پژوهش یها افتهی
 پژوهش یفیتوص های یافته

(ارائهشدهاست.آمارتوصییفی2(و)1)جدولکنندگانپژوهشبهصورتخالصهدرنتایجآمارتوصیفیمشارکت

دهندگانموردبررسیقرارگرفت.هایجنسیت،سن،سابقهکاریومدرکتحصیلیپاسخازجنبه
 دهندگان پاسخ جنسیت و سن توصیفی آمار نتایج. 1جدول

دهندگانجنسیتپاسخدهندگانسنپاسخ

درصدتعداددرصدتعداد

1411/81مرد41811/21تا11بین

177/11زن21718/41تا41بین

21112/6بیشتراز
%161111جمعکل

%161111جمعکل

1/21سیال)41تیا11مربو بیهسینیسندرافرادموردبررسینفراوانیشتریدهدکهبمینتایجآمارتوصیفینشان

هکیدهیدیمیججدولنشانینتا،درصد(اختصاصدارد.همچنین2/6سال)21سنبیشترازبهینفراوانیمترکدرصد(و

آمیارتوصییفیسیابقهکیاریومیدرک.درادامهنتیایجاستدرصد(7/11درصد(وزنان)1/81مردان)یفراواندرصد

شود.دهندگانمشاهدهمیتحصیلیپاسخ
دهندگان پاسخ تحصیلی مدرک و کاری سابقه توصیفی آمار نتایج. 2 جدول

دهندگانمدرکتحصیلیپاسخدهندگانسابقهکاریپاسخ

درصدتعداددرصدتعداد

2612کارشناسی111/24سال2کمتراز

682/42کارشناسیارشد611/41سال11تا2بین

162/22دکتری121/21سال12تا11بین

216/12سال12بیشتراز
%161111جمعکل

%161111جمعکل

1/41ال)سی11تیا2بیینافرادتحتمطالعهدارایسابقهکیاریینفراوانیشتریدهدکهبجآمارتوصیفینشانمیینتا

درصید(.6/12)باشدیمسال12باالترازافرادتحتمطالعهمربو بهافراددارایسابقهکاریینفراوانیمترکدرصد(و

2/42)ارشیدالتکارشناسیییمربو بهافیرادبیاتحصییافرادموردبررسینفراوانیشتریهبکدهدیمججدولنشانینتا

گردند.یراشاملمیافرادموردبررسینفراوانیمترکدرصد(2/22)یترکالتدیباشدوافرادباتحصیدرصد(م
 پژوهش سوم تا اول یها فرضیه آزمون نتایج

،منفعیلووابسیتهانتقیادیوغیرباافزایشتمایلمدیرانمالیبهسبکپیرویتفکردهدیمپژوهشنشان اولۀفرضی

(1)جیدول.نتیایجتحلییلوارییانسدوطرفیهدرشودمیبیشترگذاریاشتهایریسکبرگزارشگریمالیمتهورانهتخثیر

یدرگروهمدیرانمالیباسبکتفکرانتقادیومستقلومعناداروسط Fآمارهکهدهدیمنتایجنشان ارائهشدهاست.

یدرگروهمدیرانمالیباسبکتفکرغییرانتقیادیووابسیتهومعناداروسط Fوآماره721/1و121/1فعالبهترتیب

تمایلمدیرانمیالیکاهش.بنابراین،باندیستنمعناداردرصد2استکهدرسط خطای628/1و217/1منفعلبهترتیب



 ...تواضع مدیران مالی در تأثیر فشار اجتماعی و -گر سبک پیروی و صداقت نقش تعدیل/ 010

 

بیشیتررانیهگذاریاشیتهایریسیکبیرگزارشیگریمیالیمتهوتخثیر،منفعلووابستهانتقادیوغیربهسبکپیرویتفکر

.شودمیپژوهشرداولۀفرضیوازاینروشودمین

ووابسیتهانتقیادیوغییرهباافزایشتمایلمدیرانمالیبیهسیبکپییرویتفکیردو پژوهشمطرحشدکۀفرضیدر

جیدول.نتایجتحلیلواریانسدوطرفیهدرشودمیبیشترگذاریفشاراجتماعیبرگزارشگریمالیمتهورانهتخثیر،منفعل

یدرگیروهمیدیرانمیالیبیاسیبکتفکیرانتقیادیومعناداروسط Fآمارهکهدهدیمنتایجنشان (ارائهشدهاست.1)

یدرمعنیاداروسیط Fنیسیت(وآمیارهمعناداردرصد2)کهدرسط خطای262/1و227/1مستقلوفعالبهترتیب

درصید2کیهدرسیط خطیای116/1و118/1گروهمدیرانمالیباسبکتفکرغیرانتقادیووابستهومنفعلبهترتیب

گیذاریتخثیر،تفکیرغییرانتقیادیووابسیتهومنفعیلتمایلمدیرانمالیبهسبکپیرویافزایشاست.بنابراین،بامعنادار

.بیهعبیارتدیگیر،شودمیدو پژوهشردنۀفرضی.ازاینرو،شودمیبیشترفشاراجتماعیبرگزارشگریمالیمتهورانه

کیهشیودمییهنگامیکهمدیرانمالیسبکپیرویتفکرغیرانتقادیووابستهومنفعیلدارنید،فشیاراجتمیاعیموجیب

مدیرانمالیتمایلبیشتریبهگزارشگریمالیمتهورانهداشتهباشند.

،تفکیرغییرانتقیادیووابسیتهومنفعیلکهباافزایشتمایلمدیرانمالیبیهسیبکپییرویدهدیمسو نشانۀفرضی

.نتایجتحلیلوارییانسدوشودمیبیشترگذاریتعاملفشاراجتماعیواشتهایریسکبرگزارشگریمالیمتهورانهتخثیر

یدرگروهمدیرانمالیباسیبکتفکیرمعناداروسط Fآمارهکهدهدیمنتایجنشان ارائهشدهاست.1جدولطرفهدر

یدرگروهمدیرانمالیباسبکتفکیرغییرمعناداروسط Fوآماره612/1و272/1بهترتیبفعالانتقادیومستقلو

افیزایش.بنیابراین،بیااستمعناداردرصد2استکهدرسط خطای141/1و261/4انتقادیووابستهومنفعلبهترتیب

گیذاریتعامیلفشیاراجتمیاعیواشیتهایتخثیر،سبکپیرویتفکرغیرانتقیادیووابسیتهومنفعیلمایلمدیرانمالیبهت

.بهعبارتدیگر،هنگامیشودمیسو پژوهشردنۀفرضی.ازاینرو،شودمیریسکبرگزارشگریمالیمتهورانهبیشتر

بستهومنفعلدارند،تعاملاشتهایریسکوفشیاراجتمیاعیموجیبکهمدیرانمالیسبکپیرویتفکرغیرانتقادیووا

کهمدیرانمالیتمایلبیشتریبهگزارشگریمالیمتهورانهداشتهباشند.شودمی
 پژوهش سوم تا اول فرضیه نتایج: 3 جدول

 منفعل و وابسته و انتقادی غیر تفکر پیروی سبک فعال و مستقل و انتقادیسبک پیروی تفکر 

سط 

یمعنادار

Fآماره



میانگین

مربعات
مجموعمربعات1نوع

سط 

یمعنادار

Fآماره



میانگین

مربعات

مجموع1نوع

مربعات


(مبدأتقاطع)عرضاز 411/1111 411/1111 226/211 111/1 711/812 711/812 721/121 111/1

اشتهایریسک 242/1 242/1 121/1 721/1 621/1 621/1 217/1 628/1

فشاراجتماعی 147/12 147/12 111/8 116/1 461/1 461/1 227/1 262/1

فشاراجتماعی×اشتهایریسک 111/8 111/8 261/4 141/1 742/1 742/1 272/1 612/1

خطا 112/117 871/1   821/217 722/2  

جمعکل 111/1212    111/1114   

جمعکلتصحی شده 111/161    621/222   

ضریبتعیینتعدیلشده 182/1    118/1   

 

 



 019 /00پیاپی / 0ازدهم/ ش دو ۀدوردانش حسابداری/ مجله 

 

 
 
 

 پژوهش ششم تا چهارم یها فرضیه آزمون نتایج

گذاریاشتهایریسیکبیرتخثیرتواضعمدیرانمالی،-صداقتکاهشدنبالایناستکهبا به پژوهش چهار ۀفرضی

دستآمدهنشانهنتایجب.است شده ارائه4جدول در فرضیه این آزمون نتایج.شودمیبیشترگزارشگریمالیمتهورانه

تواضیعپیایینبیهترتییب-یمتغیراشتهایریسکدرگروهمدیرانمیالیبیاصیداقتمعناداروسط Fکهآمارهدهدیم

یمتغییراشیتهایریسیکدرمعنیاداروسیط Fاست(وآمیارهمعناداردرصد2)کهدرسط خطای111/1و182/11

نیست.بنابراین،معناداردرصد2کهدرسط خطای121/1و881/1تواضعباالبهترتیب-گروهمدیرانمالیباصداقت

گذاریاشتهایریسکتخثیرتواضعمدیرانمالی،-کاهشصداقتبا.بهعبارتدیگر،شودمیفرضیهچهار پژوهشردن

.شودمیبیشتربرگزارشگریمالیمتهورانه

گیذاریفشیاراجتمیاعیبیرتخثیرتواضیعمیدیرانمیالی،-صیداقتکیاهشرحشدکهبیاپنجمپژوهشمطۀفرضیدر

یمتغییرمعنیاداروسیط Fآمارهاست. شده ارائه4جدول در اینآزمون نتایج.شودمیگزارشگریمالیمتهورانهکمتر

درصید2)کهدرسیط خطیای112/1و224/2تواضعپایینبهترتیب-فشاراجتماعیدرگروهمدیرانمالیباصداقت

تواضیعبیاالبیهترتییب-یمتغیرفشاراجتماعیدرگروهمدیرانمالیباصیداقتمعناداروسط Fاست(وآمارهمعنادار

.بهعبارتدیگیر،شودمیپنجمپژوهشردنۀفرضینیست.بنابراین،ارمعناددرصد2کهدرسط خطای666/1و182/1

.شودمیگذاریفشاراجتماعیبرگزارشگریمالیمتهورانهبیشترتخثیرتواضعمدیرانمالی،-باکاهشصداقت

گذاریتعامیلفشیاراجتمیاعیوتخثیرتواضعمدیرانمالی،-صداقتکاهشکهبادهدیمششمپژوهشنشانۀفرضی

وFارائهشیدهاسیت.آمیاره4جدولدستآمدهدره.نتایجبشودمیبیشتراشتهایریسکبرگزارشگریمالیمتهورانه

تواضیعپیایینبیه-یبرایمتغیرتعاملفشاراجتماعیواشتهایریسکدرگیروهمیدیرانمیالیبیاصیداقتمعنادارسط 

یمتغییرتعامیلفشیارمعنیاداروسیط Fوآمیارهاسیت(معنیاداردرصید2درسط خطیای)که114/1و121/6ترتیب

درسیط اسیتکیه174/1و141/1تواضعباالبیهترتییب-اجتماعیواشتهایریسکدرگروهمدیرانمالیباصداقت

تواضیع-بهعبارتدیگیر،بیاکیاهشصیداقت.شودمیپژوهشردنششمفرضیه،بنابراین.نیستمعناداردرصد2خطای

.شودمیگذاریتعاملفشاراجتماعیواشتهایریسکبرگزارشگریمالیمتهورانهبیشترتخثیرمدیرانمالی،
 پژوهش ششم تا چهارم فرضیه آزمون نتایج .0 جدول

 پایینتواضع-صداقت باالتواضع-صداقت

یمعنادارسط  Fآماره میانگینمربعات مجموعمربعات1نوع یمعنادارسط  Fآماره میانگینمربعات مجموعمربعات1نوع 

(مبدأتقاطع)عرضاز 267/111 267/111 112/24 /111 881/1476 881/147 662/27 /111

اشتهایریسک 411/22 411/22 182/11 /111 714/4 714/4 881/1 /121

فشاراجتماعی 142/11 142/11 224/2 /112 111/1 111/1 182/1 /666

اشتهایریسک*فشاراجتماعی 112/12 112/12 121/6 /114 121/21 121/21 141/1 /174

خطا 688/128 141/4   178/471 178/2  

جمعکل 11/111    111/1181   

جمعکلتصحی شده 46/171    182/211   

ضریبتعیینتعدیلشده 411/1    424/1   
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  پژوهش شناختی جمعیت های ویژگی نتایج

یهیافرضیهبهدستآمدهازآزمونیهاافتهیدراینبخشنقشجنسیت،سن،تحصیالت،تجربهکاریوجنسیتبر

جمعییتیهیایژگییونتایجمربو بهتحلییلوارییانسگزارشیگریمیالیمتهورانیهبیراسیاس.شودمیپژوهشبررسی

درصیدمتغیرهیایسین،2ارائهشدهاست.نتایجپژوهشحاکیازاییناسیتکیهدرسیط خطیای2جدولدرشناختی

ندارد.تخثیرتجربهکاری،تحصیالتوجنسیتبرگزارشگریمالیمتهورانه
 شناختی جمعیت یها یژگیو نتایج. 9 جدول

جنسیتتحصیالتتجربهکاریسنمتغیر

241/2741/12841/1821/1هاگروهمجموعمربعاتبین

211/816111/776111/814111/817هاگروهمجموعمربعاتدرون

F141/1111/2241/1161/1آماره

111/1111/1861/1681/1یمعنادارسط 

 گیری نتیجه

انداختنگیزارشاخبیاربیدوسیرعتبخشییدنبیهگیزارشاخبیارریتخخبهۀنتیجتواندیمگزارشگریمالیمتهورانه

بیهسیمتمنصیفانهازارائیهاطالعیاتدرسیتووجودمنابعفشار،یکیازدالیلتغییررویکردمدیرانمیالی.باشدخوب

اشییازگزارشگریمالیمتهورانهاست.منظورازمنابعفشار،فشاراجتماعیومحیطیاست.فشاراجتماعیهمیانفشیارن

فشارازسوییکنیاظر)دسیتوری(وییافشیارازسیویییکهمکیاربهصورتتواندیمنفواافرادبریکدیگراستکه

بیرمبنیایاهیدافهیاشرکتبیانیهاشتهایریسکاستکهمدیرانشاملفشارمحیطینیزباشد.برمدیرمالی)همرنگی(

نتیایجمختلفییبیرتماییلتوانیدیمیعالوهبراینکیهنیوعفشیار.کنندیمغتهاجمیویامحافظهکارانه،آنراتنظیموابال

ویژگییرفتیاریمیدیرانمیالیازجملیهیهیایژگیورسدیمبنظرمدیرانمالیبهگزارشگریمالیمتهورانهداشتهباشد،

ددرزمیانتوانیبنییزتواضیع)ازدییدگاهروانشناسییاجتمیاعی(وسیبکپییروی)ازدییدگاهرفتیارسیازمانی(-صداقت

سیبکتعیدیلگیر،نقشموثریبراینرابطهداشتهباشند.برایناساس،هدفپژوهشحاضربررسینقشگیریتصمیم

متهورانهاست.مالیگزارشگریرفتاربرمحیطیواجتماعیفشارتخثیردرمالیمدیرانتواضع-صداقتوپیروی

وتمایلمدیرانمالیبهسبکپیرویتفکرانتقیادی)کاهش(افزایشبااولپژوهشنشاندادکهۀفرضینتایجآزمون

بهعبارتدیگر،بیاتغیییر.شودمین)بیشتر(گذاریاشتهایریسکبرگزارشگریمالیمتهورانهکمترتخثیرمستقلوفعال،

یبیرتیخثیربنیابراین،فشیارمحیطیی.کنیدینمیاشتهایریسکبیرگزارشیگریمیالیمتهورانیهتغیییرتخثیرسبکپیروی،

دو پیژوهشۀفرضیینتیایجآزمیون.شیودمییاولپیژوهشردازاینرو،فرضیهشگریمالیمتهورانهنداشتهاست.گزار

گیذاریفشیارتخثیر،وابستهومنفعیلانتقادیوغیرباافزایشتمایلمدیرانمالیبهسبکپیرویتفکرحاکیازایناست

کیهزمیانیکیهمیدیرنیاظربیهدهیدیمبهعبارتدیگر،نتایجنشان.شودمیبیشترگریمالیمتهورانهاجتماعیبرگزارش

یاچارهندیبینممالیرامناسبگزارشگرییهاصورتوتهدیدها،ارقا موجوددرهافرصتدالیلیازجملهاستراتژی

تفکیرغییرانتقیادیووابسیتهوبرخوردارازسبکپییروییرانمالیجزفشاربهمدیرانمالیندارد.درچنینشرایطیمد

نتایجایینپیژوهشبیا.شودمیدو پژوهشردنۀفرضیبهارائهاطالعاتنادرستدارند.ازاینرو،بیشتری،تمایلمنفعل

.سازگاراست(2111شا وهمکاران)بیپژوهش
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سو پژوهشحاکیازایناستکهباافزایشتمایلمیدیرانمیالیبیهسیبکپییرویتفکیرغییرۀنتایجآزمونفرضی

گیذاریتعامیلفشیاراجتمیاعیواشیتهایریسیکبیرگزارشیگریمیالیمتهورانیهبیشیترتخثیرانتقادیووابستهومنفعل،

سیازگار(2111بیشا وهمکیاران)نتایجاینپژوهشباپژوهش.شودمیسو پژوهشردنۀفرضیزاینرو،.اشودمی

گیذاریاشیتهایتخثیرتواضیعمیدیرانمیالی،-صیداقتکیاهشپژوهشنشاندادکهباچهار ۀفرضینتایجآزموناست.

نتیایجایینپیژوهشبیا.شودمیازاینرو،فرضیهچهار پژوهشردن.شودمیبیشترریسکبرگزارشگریمالیمتهورانه

ویلتشییروهمکیاراننتیایجایینپیژوهشبیانتیایجپیژوهش،سازگاراست.همچنین(2118برینکوهمکاران)پژوهش

نتیایجسازگاریدارد.،کنندیمتوجهبیشتربهمنافعشخصیخودتواضعپایین،-جهتکهافرادباصداقتازاین(2114)

گیذاریفشیاراجتمیاعیبیرتخثیرتواضیعمیدیرانمیالی،-صیداقتکیاهشآزمونفرضیهپنجمپژوهشنشاندادکیهبیا

بیاپیژوهشنتیایجایینپیژوهشوشیودمیوهشردنپنجمپژۀفرضیازاینرو،.شودمیبیشترگزارشگریمالیمتهورانه

تواضیع-صیداقتکیاهشششمپژوهشنشیاندادکیهبیاۀفرضینتایجآزمونسازگاراست.(2118همکاران)برینکو

ازایینرو،.شیودمیبیشترگذاریتعاملفشاراجتماعیواشتهایریسکبرگزارشگریمالیمتهورانهتخثیرمدیرانمالی،

سازگاراست.(2118برینکوهمکاران)نتایجاینپژوهشنیزباپژوهش.شودمیفرضیهششمپژوهشردن

منیابعرابطیهبیینبیرتوانیدیمیتواضع-سبکپیرویوویژگیصداقتیپژوهشنشاندادکههافرضیهنتایجآزمون

درهنگیا شیودمییتوصییههاشرکتبنابراین،به.واقعشودمؤثرتمایلمدیرانمالیبهگزارشگریمالیمتهورانهوفشار

تواضیعرادرنظیربگیرنیدوبیاارتقیانفرهنی سیازمانیو-سبکپییرویوصیداقتیهایژگیواستخدا مدیرانمالی

افزایشامنیتشغلی،تمایلمیدیرانمیالیرابیرایگزارشیگریمیالیمتهورانیهکیاهشدهنید.همچنیین،ضیرورتدارد

تدوینشدهدرشرکت،عواملایجادکنندهفشیاراجتمیاعیراوحاکمیتشرکتینظارتییهاستمیسباتقویتهاشرکت

یپیژوهشنشیاندادکیهفشیارهافرضیهنتایجآزمونکنترلنمایندتاازاینطریقکیفیتگزارشگریمالیافزایشیابد.

رانیهبرقضاوتمدیرانمالیدرخصوصرفتارگزارشیگریمیالیمتهوتواندیمهاشتهایریسکشرکتیاجتماعیوبیان

آثیارناشییازوجیودیاحرفیهباتاکیدبرتردیدشودمیداشتهباشد.ازاینرو،بهحسابرسانداخلیومستقلتوصیهتخثیر

درشیرایطشیودمییفشاراجتماعیواشتهایریسکشرکتراموردتوجهقراردهند.همچنین،بهمیدیرانمیالیتوصییه

ارعایتنمایند.ریاحرفهرفتارتضاداخالقی،آییننامه

دیگیرماننیدسیاختارحاکمییتناسیتکیهممکیناسیتبرخییازاطالعیاتاینپژوهشاییهاتیمحدودیکیاز

داشتهباشد،درپیژوهشمیوردتوجیهپژوهشیگرانقیرارنگرفتیهتخثیرمدیرانگیریتصمیمبرتواندیمشرکتیوغیرهکه

.باشد

 ها یادداشت
1. Bishop    2. Shafer   3. Ramamoorti 

4. Clayton and Van Staden   5. Honesty-Humility  6. O’Fallon and Butterfield 

7. Hilbig     8. Oh    9. Ashton 

10. Hilbig and Zettler   11. Followership Style  12. Kelley 

13. Lee     14. Risk Appetite 

15. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 16. Aggressive Risk Appetite 
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17. Conservative Risk Appetite  18. Brink   19. Obedience Social Pressure 

20. Conformatiy Social Pressure  21. DeZoort and Lord  22. Davis 

23. Authority Theory   24. Autonomous   25. Milgram 

26. HEXACO    27. Emotionality   28. Extraversion 

29. Agreeableness   30. Conscientiousness  31. Openness to Experience 

32. Ashton and Lee   33. Wiltshire   34. Rittenberg and Martens 

35. Bruinsma and Wemmenhove  36. Buttross   37. Otley and Pierce 

38. Arthur Andersen   39. Enron   40. Worldcom 

41. McLean and Elkind   42. McCafferty   43. Zey-Ferrell 

44. Izraeli    45. Cialdini and Goldstein  46. Trait Activation Theory  

47. Tett and Burnett   48. Lee    49. Blanchard 

50. Independent and Critical Thinking 51. Dependent and Uncritical Thinking 

52. Active    53. Passive   54. Can and Aktas 

55. Deft     56. Pragmatic   57. Effective 

58. Alienated    59. Conformist   60. Amernic and Craig 

61. Brink and Yang   62. Davis and Dezoort  63. Cohen 

 منابع

تهران،انتشاراتویرایش.روشپژوهشدرروانشناسیوعلو تربیتی،(.1187دالور،علی.)

تهران،انتشاراتسمت.آزمایشیدرروانشناسیوعلو تربیتی،یهاطرح(.1116دالور،علی.)

.7-1،22(2،)کاربردیدرگزارشگریمالییهاپژوهشبخشیقیمتسها .گاهیآ(.گزارشگریمالیمتهورانهو1111رضازاده،جواد؛بکشلو،عاطفه.)

تهران،انتشاراتفروزش.،SPSSهابااستفادهازبرنامهراهنمایگا بهگا برایتحلیلداده(.1114)رضایی،اکبر.

المللییمهندسییصینایع،کنفرانسبییندوازدهمیننقشاشتهایریسکدرپیادهسازیمدیریتریسکسازمان،(.1114).نصیری،فاطمه؛محسن،قرهخانی

.،انجمنمهندسیصنایعایران،دانشگاهخوارزمیتهران

،مطالعیاتآموزشیینمیاشخصیتدرخوداثربخشییدانشیجویانرشیتهپزشیکی.یهامؤلفه(.نقش1112اله؛رحیمی،سهیل؛جاللی،ناهیده.)نادری،حبیب

(2)4،21-22.

تهران.انتشاراتدانشگاهآزاداسالمی.مبانیروشتحقیقکاربردیدرعلو انسانی،(.1181نادری،محمدعلی؛سجادیان،ایلناز.)
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