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 چكیده
 

موجب افزایش اعمال  و شده وجدان تعریف  نبودبا  عموماًی رفتاری است که ضداجتماع تیاختالل شخص مقدمه:

و امور  جرائم بروز در  ی،ضداجتماع تیاختالل شخصویژه افراد و به شخصیت، بنابراین. شودیم و غیراخالقیمتقلبانه 

 . دارد ریاقتصادی تأث غیراخالقی

را دانشجویان حسابداری   آن  آماری  و جامعه  استهمبستگی  -پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی  این  روش پژوهش: 

 ی در ریگنمونهروش با استفاده از نفر است که  136شامل  پژوهش . نمونهدهدیمهای مختلف کشور تشکیل دانشگاه

برای    استاندارد بایلی و  نامهپرسش برای سنجش متغیرها از    است.  1397  سال   پژوهش  دوره زمانیو    هشدانتخاب  دسترس  

 . ه استی استفاده شدساختارمعادالت  و تأییدیاز تحلیل عاملی  های پژوهشآزمون فرضیه 

ی در دانشجویان باالتر از متوسط است.  ضداجتماع تیاختالل شخصسطح  که دهدمینشان پژوهش نتایج  ها:یافته

  %55در سطح  یدارمعنیی، رابطه مثبت و راخالقیغ یبه رفتارها لیتمای و ضداجتماع تیاختالل شخص، بین چنینهم

 وجود دارد. 

ی، امکان بروز رفتارهای غیراخالقی در دانشجویان حسابداری  ضداجتماع تیاختالل شخصبا افزایش  گیری:نتیجه 

 دهدیم ی در دانشجویان حسابداری نشان ضداجتماع ت یاختالل شخص، سطح باالتر از متوسط چنینهم. ابد ییمافزایش 

 شود ری تا از عواقب منفی آن جلوگی انجام شودی دقیق و کاملی های زیربرنامه، باید کاهش این اختالل که در راستای

ی روانشناسی متناسب با محیط کار حسابداری و حسابرسی، هاآموزش و با آموزش نظری و عملی اخالق به دانشجویان و  

 د. کرتضمین بتوان کیفیت حرفه را 
 

 ی، تقلب.احرفهی، اخالق ضداجتماع تیاختالل شخص:  های کلیدی واژه 

 
 ، تهران، ایران.)ره( یی دانشگاه عالمه طباطبا ،ی حسابدار گروه، اریدانش 1.

 .رانیبندرعباس، ا ،ی واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسالم ،ی حسابدارگروه  ،ی دکتر ی دانشجو .2
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 مقدمه 

 

که در  است کردنت یهدا اصطالح آموزش، به معنی

شدن    روروبهبه شکوفایی توانایی در یک فرد برای    واقع

با زندگی اشاره دارد و هدف آن تنها درک مفاهیم و 

را دنبال  تربزرگ بلکه هدفی نیست  هامهارت توسعه 

در  بیشتر تالشایجاد شخصیت است.  و آن کندیم

 یضروربه عنوان امری    ریاخ  یهاآموزش در سال زمینه  

در   یشی رو به افزا  تیاهم  یو امور اخالق  شودشناخته می

داشته  یمانند حسابدار ییهاحرفهمباحث آموزشی 

دانشگاهیان و میالدی  1980دهه از  (.1است )

ی حسابداری بر این  هاآموزش  موردمتخصصان در 

آموزشی    هایسامانهکه چگونه    اندمتمرکز شده موضوع  

دانشجویان را برای درک، شرکت و ترویج  ندتوایم

ند  کی اقتصادی و محیطی کمک ندهایفرااشکال بهتر 

 که یزیمختلف انسان چ یهایژگی و  بیناز  (.2)

 بهتر را گرانیبه انسان کمک کند تا خود و د تواندیم

و  عملکرد ،چنینهم . (3)  است تیشخص ،بشناسد

و  هاده یاانتقال ، آموزش دانشگاهی محیط هرداد برون 

 است به دانشجویان یلیتحلو  یفکر یواال یهاارزش 

در  هاارزشنقش  نظرنقطه ازکه آموزش، چرا (. 4)

 به منجر تواندیم یانعکاسو  یتوسعه تفکر انتقاد

یکی از (. 5انگیزش اخالقی دانشجویان شود )

ها در زمینه آموزش حسابداری های پژوهشهدف 

.  است دانشجویان حسابداری  روحیه و منشبردن به پی

میالدی نسبت به سال   2016ها در سال  این نوع پژوهش 

 .  (6)داشته است درصدی  33افزایش میالدی  2015

 یشخصیت ویژگی سه حسابداری یهادر پژوهش 

و   یسم، ماکیاولیضداجتماع تیاختالل شخص شامل

 نی ترمهم. است گرفته قرار توجه مورد خودشیفتگی

 تیاختالل شخص، شدهاشارهشخصیتی  یژگیو

.  دشویم وجدان تعریف  با نبودکه  است یضداجتماع

بدیهی است که نبود وجدان، توجیه عقالنی را تسهیل 

 و غیراخالقیکرده و موجب افزایش اعمال متقلبانه 

که  وجود دارد باور نیادر این راستا، . (7) شودیم

 تیاختالل شخص ویژه بهو  افراد شخصیت

 و امور غیراخالقی  جرائمبروز در  ،یضداجتماع

 تیاختالل شخص، چنینهم(. 8)دارد  ریتأثاقتصادی 

 بام رفتاری در رابطه واز عل یاحوزه  یضداجتماع

که شود ادعا می در این زمینه است. تقلب  مطالعه

 اصول اخالقی، لحاظ  ازدانشجویان حسابداری 

آموزش   یدرستبه برداریکاله روانشناسی تقلب و 

شخصیتی  یهای ژگیوکه  با توجه به این .(9) اندده ی ند

  ولممع به گونه یضداجتماع تیاختالل شخص جمله از

سطح ، بررسی ندمایمعمر فرد ثابت و پایدار  در طول

دانشجویان حسابداری   یضداجتماع  تیاختالل شخص

و  نامتخصص یریگم یتصم مبنایی برای تواندیم

 هایویژگیآگاهی از باشد.  این حوزه زانیربرنامه 

دانشجویانی که جذب حرفه حسابداری شده و اطالع  

راهنمای   تواندیمها  آنآموزشی  و  از نحوه برنامه درسی  

باشد در حرفه حسابداری  کارکنانآموزش و استخدام 

 . ( 7) دهددر آینده تشکیل میحرفه را این ساختار  که

دیگر   ی بر دو ُبعد ضداجتماع  ت ی اختالل شخص 

  و خودشیفتگی  یسم ماکیاول ی شامل شخصیت های ویژگی 

ی نظارتی با استناد به ترس از  ها سامانه .  گذارد ی م   ر ی تأث نیز  

شده را کاهش  شناسایی و تنبیه )مجازات( فرصت ادراک 
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ی،  ضداجتماع  ت ی اختالل شخص اما افراد دارای  دهد ی م 

  گویی خودپاسخ سرد بوده و از و خون  پروا ی ب  ، باک ی ب 

برای انجام  ای فرار از مجازات مطمئن هستند. انگیزه بر 

بنا به دو دلیل ممکن است در افراد  رفتار غیراخالقی 

ی بیشتر باشد. نخست  ضداجتماع   ت ی اختالل شخص دارای  

افراد خودپسند و نوعی حس استحقاق داشته    این   این که 

برداری و بروز رفتارهای  کاله  به که موجب تشویق 

رفتار تکانشی و  اختالل این . دوم، شود ی م غیراخالقی 

ی برای  ا زه ی انگ ده که خود کر را تشدید  انه ی جو زه ی ست 

،  سرانجامبرداری و بروز رفتارهای غیراخالقی است.  کاله 

  ت ی اختالل شخص را در  افرادی که باالترین سطح 

نخوت و تفکر مجرمانه   ها آن ی دارند، در ضداجتماع 

با توجه به   . شود ی م ی ن جایگزین فشار و توجیه عقال 

اول این پژوهش به این شرح   سؤال شده، مطالب بیان 

  ی ضداجتماع  ت ی اختالل شخص است که سطح 

دانشجویان حسابداری کشور چقدر است؟ زمانی که  

یک دوره    ها آن ، برای  شوند ی م دانشجویان به حرفه وارد  

. چنانچه  دهد ی م ی و شکوفایی رخ ا حرفه شدن اجتماعی 

ی  ضداجتماع  ت ی اختالل شخص مشخص شود سطح 

  ر ی تأث دانشجویان حسابداری در سطح باالیی قرار دارد، 

اما پایین   خواهد بود  حرفه حسابداری نامطلوب آن بر 

شدن و انتخاب تخصصی  بودن آن مؤید اجتماعی 

اختالل  بین  رود انتظار می چنین، هم  . ( 7) مطلوب است 

ی و پذیرش و بروز رفتارهای  ضداجتماع  ت ی شخص 

در  . باشد داری برقرار غیراخالقی نیز رابطه مثبت و معنی 

خواهد بود که آیا    شرح دوم پژوهش به این    سؤال   نتیجه، 

ی  ها وه ی ش ی و پذیرش ضداجتماع  ت ی اختالل شخص بین 

  داری معنی  رابطه غیراخالقی در دانشجویان حسابداری 

در   که  دهد می نشان  انجام شده  ی ها ی بررس  وجود دارد؟ 

،  آموزش حسابداری   های انجام شده در زمینه بین پژوهش 

  تی اختالل شخص به موضوع  اندکی  ی ها پژوهش 

در  تنها  ، اختصاص دارد. به عبارت دیگر  ی ضداجتماع 

  ت ی اختالل شخص موضوع  ها پژوهش این  از  تعداد کمی 

پژوهش  هدف  (. 10)  شده است  بررسی  ی ضداجتماع 

  ت ی اختالل شخص   رابطه   ، چنین هم ح و  بررسی سط   ، حاضر 

  بین  در و بروز رفتارهای غیراخالقی  ی ضداجتماع 

  ، له أ مس این  بررسی است.  کشور دانشجویان حسابداری 

اخالق  درباره آموزش و تدریس  نوین  یی ها دگاه ی د 

   . دهد ی م   ارائه   حسابداری ای  حرفه 

 

 مبانی نظری
 نوعی از عنوانبه یضداجتماع  تیاختالل شخص

 سطح وجدان و نبودکه  شده شناختهاختالل شخصیتی 

  ،ولمبه گونه مع  و  است  آن  یهای ژگیوپایین از    یدلهم

و  ، خودمحورییرحمی ببا تحمل فشار روانی باال، 

اختالل . شودیمتوصیف انواع رفتارهای ضداجتماعی 

به درمان واکنش نشان نداده و   یضداجتماع تیشخص

.  کندیمتغییر  کندیبهمانند سایر عوامل شخصیتی 

بر این  تأییدیمهر و  ردوجود دانیز  یشماری بشواهد 

 ،یضداجتماع تیاختالل شخصکه  استباور 

البته،  .(11) دهدیمذاتی را نشان  ذهنی یهاتفاوت

دیوانگی و  دهندهنشان ی ضداجتماع تیاختالل شخص

عقالنیت رادیکال )انسان  گرانیببلکه  نیستجنون 

 تیاختالل شخصدارای  است. افراداقتصادی( 

اما  دهندیمتشخیص  نادرستدرست را  ،یضداجتماع

 خود  یشخص  یهات یهو»  آنان.  دکنننمیتوجهی  به آن  
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 یازه یانگ« و کنندینمتفسیر  حسب اصول اخالقی را بر

  برسند  به نظراخالقی اخالقی باشند یا  یافراد تا رندندا

اختالل  نوعی از یضداجتماع تیاختالل شخص(. 12)

)اولیه و  عد یا دو عاملدو بُ معموالً است که شخصیتی

 »اولیه« یضداجتماع  تیاختالل شخص. داردثانویه( 

 یضداجتماع تیاختالل شخصمحور و مرکز سازه 

 و  ندامتنداشتن    نشدن،پشیمان ،  دروغ به شامل گرایش  

 انهیگوشیپ هایویژگی  از که است همدردی نداشتن

اختالل . است و امور غیراخالقی یبردارکاله تقلب، 

، یگرتکانششامل  نیز »ثانویه« یضداجتماع تیشخص

  نداشتن سرخوردگی، تندمزاجی و  ،نکردنتحمل

 . (7)  استمدت دراز هایهدف 

موجب تسهیل رهایی    ی ضداجتماع   ت ی اختالل شخص 

در حالی   دهد می امکان اخالقی شده و به فرد  اصول از 

ی را  قبول قابل که برای خود تصویر ذهنی و خودانگاره 

اشتباه   داند ی م که  اعمالی را انجام دهد  کند حفظ می 

اختالل   ر ی تأث  بررسی  به ی در پژوهش  یلی ا ب . ( 13)  است 

با نقش  بر پیامد رفتار واقعی    اولیه   ی ضداجتماع   ت ی شخص 

  یها افته ی  . پرداخت غیراخالقی  ی ها روش  بروز میانجی 

  تی اختالل شخص بین  پژوهش وی نشان داد که 

 . ( 6)   رابطه وجود دارد واقعی    و پیامد رفتار   ی ضداجتماع 

دیگر از  طور که پیش از این بیان شد،همان

خودشیفتگی و  مورد توجه شخصیتی هایویژگی 

بطه بین را  نابرخی پژوهشگر. استماکیاولیسم 

 تیاختالل شخصخودشیفتگی، ماکیاولیسم و 

که   به این نتیجه رسیدندرا بررسی کرده و    یضداجتماع

.  مرتبط اما متمایز از هم هستندبا یکدیگر این سه سازه 

را  دیگران استفاده ناعادالنه ازءسو این مواردچنین، هم

به این پژوهشگران دیگری نیز . (14) دنکیمتسهیل 

نتیجه رسیدند که تقلب در امتحانات درسی رابطه 

دارد اما  یضداجتماع تیاختالل شخصی با دارمعنی

، بنابراین. (15)  نداردبا ماکیاولیسم  داریمعنی رابطه

ترویج   ظرفیت نظر از یضداجتماع  تیاختالل شخص

 ،و بروز رفتارهای غیراخالقی مالی و تقلب سوء رفتار

 شده  بیان  های شخصیتیاز بین ویژگی   مؤلفه  نی تریجد

 .است بررسی شده که در این پژوهش  دیآیمشمار ه ب

و ، »فرصت« البته، برای بروز تقلب عواملی مانند »فشار«

 بیانیه در تواند مؤثر باشد که توجیه« نیز می»

آمریکا به آن  99 شماره استانداردهای حسابرسی

 (. 6شده است ) پرداخته

 
 پیشینه پژوهش 

به این  پژوهشی  حقیقی و همکاران دردوستفرقان

 هایسم در حرفهیاولیزان ماکیم نتیجه رسیدند که

حرفه  و یکسان نیست یو حسابدار ی، پزشک یمهندس

را به  سمیاولیش به ماکی زان گراین می شتر یب ،یمهندس

  یحسابدار حرفه آن از بعد .خود اختصاص داده است

عوامل  ، چنینهم. قرار دارد یحرفه پزشک ،سپسو 

  ی سم در حرفه حسابداریاولیزان ماکیبر م تأثیرگذار

بودن در بخش کار و شاغلت، سابقهیجنس شامل

 . (16)  است یخصوص

رابطه  دیلمی و رضاپورپرورش در پژوهشیدیانتی 

با  سمیاول یو ماک یاجتماع تیمسئول ،یاخالق شرکت  نیب

نشان   ی را بررسی کردند. نتایج پژوهش آناناتیفرار مال

  ی به اخالق شرکت یمال رانیاعتقاد مد زانیمکه بین  داد

 با هاآنمخالفت  زانیو م یاجتماع تیمسئول  رشیو پذ
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 وجود ندارد یدارمعنیرابطه  ،یاتیفرار مال یهابرنامه 

فرار  یهابرنامه با  یمال رانیمخالفت مد زانیم نیب اما

فرار  یهابرنامه در هاآن مشارکت  زانیو م یاتیمال

 زانیم نیب ،چنینهموجود دارد.  یرابطه منف ،یاتیمال

 هاآناعتقاد  زانیو م یمال رانیمد یستی اولیماک شیگرا

 زانیم نیب زیو ن یاجتماع تیمسئول و یبه اخالق شرکت

مخالفت  زانیو م یمال رانیمد یستیاول یماک شیگرا

 دارمعنیو  یرابطه منف یاتیمالفرار  یهابرنامهبا  هاآن

  .(17) وجود دارد

 که نشان داد یمیو ابراه یپژوهش مهدو هایافتهی

 ی سازمان یبر تعهد عاطف یجو اخالق یهااز جنبه یبرخ

 ،چنینهم است. مؤثرحرفه و سازمان  نیو تعارض ب

حرفه و سازمان  نیسازمان بر تعارض ب یفرهنگ اخالق

 یریتأث یدارا ییگرااولیماک و ی دارددارمعنی ریتأث

 (.  18)  است یسازمان  یبر تعهد عاطف دارمعنیو  یمنف

 تیشخص ریتأثدر پژوهشی  و همکاران یرانیح

سان بر  حسابر  یاعتمادشی و ب  ی، ضداجتماعگرایاحرفه

  ت ی ری حسابرس و مد نبی ها در حل تعارض قضاوت آن 

 که نشان دادرا بررسی کردند. نتایج پژوهش آنان 

 یاحرفهحسابرسان بر قضاوت  یی گرایاحرفه

  کنندهل یتعد  نقش  ،یاحرفهاما قضاوت    است  تأثیرگذار

حسابرس    نیبر تعارض ب  ییگرایاحرفه  یرگذاریدر تأث

 حد زا ش یباعتماد  ،چنینهم. کندی نم فایا تیر یو مد

 بر سمیاولیماک تیشخص زیو ن یحسابداران رسم

 ی نیزاحرفهاست و قضاوت    تأثیرگذار  یاحرفهقضاوت  

و   حد از شیب اعتماد یرگذار یدر تأث کنندهل یتعدنقش 

حسابرس و  نیبر تعارض ب سمیاولیماک تیشخص

 (. 19) کندیم فایا تی ریمد

 یالگو نیتدونمازی و همکاران در پژوهشی به  

با استفاده از  یحسابدار یااخالق حرفه داریتوسعه پا

نشان داد آنان  پژوهش    یهاافتهیتحلیل محتوا پرداختند.  

 نهیمقاله در زم  104  تعداد  مورد بررسیزمانی    بازهکه در  

است و  منتشر شده  یحسابدار یهاهی اخالق در نشر

تفاوت  ،مختلف یهاهینشرها در مقاله تعداد این

در این  شده   هیته یدارد. الگو یاز نظر آمار داریمعنی

سازه و   4ها است، از  مقاله  یبر محتوا  یکه مبتنپژوهش  

ها از سازه  کیهر  تیشده که اولو  لی کعامل تش 69

-یسازه اقتصاد ،یسازه اجتماع ،یعبارت از سازه فرد

 (.  20)  است یطیمحست یو سازه ز یسازمان

 که هر نشان داد شعبان و همکارانژوهش پنتایج  

 ابد،ی شی حسابرسان افزا بیندر  سمیاولیچه سطح ماک

  به . یابد میکاهش  هاآندر  استقالل تی به رعا لیتما

و   سمیاولیماک بینو معکوس  یمنف یارابطه ،دیگر بیان

اما  دارد درباره استقالل وجود درک حسابرسان

  تیمثبت با رعا یارابطه  یاجتماع یکارمحافظه

 . ( 21) حسابرسان دارد به وسیلهاستقالل 

ثیر تعهد سازمانی و تأکفاش و ایمانی  در پژوهشی   

های های اخالقی  بر قصد گزارشگری تخلفارزش

را بررسی    حسابداران بخش عمومیکشف شده در بین  

تعهد  نیبکه  کردند. نتایج پژوهش آنان نشان داد

 تخلف رابطه یسازمانو قصد گزارش درون یسازمان

و  یتعهد سازمان نیوجود دارد اما ب یداریو معن مثبت

 یداریتخلف رابطه معن یسازمانقصد گزارش برون 

 یاخالق یهاارزش نیرابطه ب ن،یچن. همندارد  وجود

تخلف مثبت و  یسازمانبا قصد گزارش درون  یسازمان

و   یتخلف منف  یسازمانگزارش برون   قصد  و با  داریمعن
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 . ( 22) است داریمعن

 نشان داد که نتایج پژوهش استیونز و همکاران

از   ییرها  لیموجب تسه  ی ضداجتماع  تیاختالل شخص

را   یاعمال  دهدمیشده و به فرد امکان    یاخالق  بند  و  قید

با وجود این که   است اشتباه داندیکه مانجام دهد 

برای خود را  یقبول قابلو خودانگاره  یذهن ری تصو

نشان داد   یلدواکفپژوهش    یهاافتهی  .(13)  کندمیحفظ  

 کایآمری رسم در حسابداران سمیاولیماک زانیمکه 

  ترجوان افراد ،چنینهمست. ا هاحرفه ری تر از ساکم

ی  شتریب سمیاولیاز سطح ماک ترمسننسبت به افراد 

 شیافزا التیتحص زانیچه م هستند و هر برخوردار

 نتایج (. 23) ابدییم ش یافزا زین سمیاولیماک ابد،ی

اختالل که بین  حاکی از آن است یلیباپژوهش 

 ی راخالقیغ  یبه رفتارها  لیو تما  یضداجتماع  تیشخص

ی دارمعنیو  ثبتی رابطه محسابدار انیدر دانشجو

 (. 6وجود دارد )

چه  اگر دهدمیبررسی پیشینه پژوهش نشان 

مختلف داخلی و خارجی در رابطه با  یهاپژوهش 

ماکیاولیسم و  خودشیفتگی، ) یشخصیت هایویژگی 

، اخالق چنینهمو  (یضداجتماع  تیاختالل شخص

اما   ارائه شده استارزشمندی    یهاافتهی  انجام و  یاحرفه

 تیاختالل شخصرابطه  هیچ پژوهش داخلی  در  تاکنون  

در  یراخالق یغ یبه رفتارها لیو تما یضداجتماع

 است.  بررسی نشدهی حسابدار انیدانشجو

 

 پژوهش یهاه یفرض
و پیشینه پژوهش،   شدهمطرحبا توجه به مبانی نظری  

 : عبارت است ازپژوهش  یهاه یفرض

 ی ضداجتماع تیاختالل شخصسطح فرضیه اول: 

 . استاز متوسط  ترن ییپاکشور  یحسابدار انیدانشجو

و بروز   ی ضداجتماع تیاختالل شخصبین فرضیه دوم: 

در دانشجویان حسابداری رابطه  رفتارهای غیراخالقی

 ی وجود دارد.دارمعنیمثبت و 

 

 روش پژوهش

 
هدف کاربردی و از حیث  لحاظ ازپژوهش حاضر 

همبستگی بوده و با -توصیفی هاداده لیوتحله یتجز

 معادالتتحلیل عاملی تأییدی و استفاده از روش 

 به این ترتیب که برای است. شده انجام یساختار

اول پژوهش از تحلیل عاملی تأییدی در  هیفرضآزمون 

و برای آزمون فرضیه  8/8نسخه  LISREL افزارنرم 

افزار نرم دوم پژوهش، از روش معادالت ساختاری در 

Smart PLS  استفاده شد.  22نسخه 

  اولیه،  اطالعات  ی گردآور  روش در این پژوهش   

.  است بوده  میدانی  و  ی ا کتابخانه  ی ها روش  از  ترکیبی 

دانشجویان   کلیه پژوهش حاضر را آماری جامعه 

که   با توجه به این  . د ده ی م  حسابداری کشور تشکیل 

  مختلف،  ی ها ی پراکندگ  با  شده  ذکر افراد  به دسترسی 

گیری  است از روش نمونه   غیرممکن   حدودی   تا   و   سخت 

نامشخص    ی تعداد جامعه آمار   و   در دسترس استفاده شده 

  هایبا توجه به رابطه بنابراین،  . ه است فرض شد 

حدود  حجم نمونه در جامعه نامشخص    2  و   1های  شماره 

انحراف   δ ، 2شماره  در رابطه آمد.  به دست نفر  170

از  حاصل ای گزینه  5های طیف لیکرت معیار برای داده 

در سطح    Z،  چنین هم است.    0/ 667برابر با    1شماره  رابطه  
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و دقت برآورد که در مخرج   1/ 96برابر با  % 95اطمینان 

  150در ادامه، (. 24است )  0/ 1کسر قرار دارد، به میزان 

دانشجویان مقاطع   بین  نامه به شیوه حضوری پرسش 

ی دولتی، آزاد اسالمی، غیرانتفاعی،  ها دانشگاه مختلف 

ی فارس، کرمان و  ها استان پیام نور و علمی کاربردی در  

مورد آن قابل استفاده بود   136توزیع شد که هرمزگان 

 حجم نمونه مورد نظر است.     % 80که در حدود  
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های نامهبرای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسش 

ی و راخالقیبه رفتار غ  لیتمانامه  )پرسش استاندارد بایلی  

استفاده شد ( یضداجتماع تیاختالل شخصنامه پرسش 

به رفتار  لیتما ،هانامهپرسش هر کدام از (. 6)

 9شامل  ،یضداجتماع تیاختالل شخصی و راخالقیغ

پژوهش پس از ترجمه،  یهانامهسؤال بود. پرسش

با محیط و شرایط  های و هماهنگ کردن آنسازیبوم

حسابداری، مورد  نظرانصاحبکشور به کمک 

از  هانامهگفتنی است در پرسش استفاده قرار گرفت. 

 به گونه کامالً »  یهانه یگز  با  یانهیپنج گزطیف لیکرت  

به گونه »و  «مخالف»، «بدون نظر»، «موافق»، «موافق

 و ظاهری اعتبار ،چنینهم  استفاده شد. «مخالف کامالً

 مختلف نظران صاحببه وسیله  هانامهپرسش محتوایی

  کرونباخ  یآلفاضریب  افزون براین،    .شدید  تأی  بررسی و

  برای( 22نسخه  SPSS افزارنرم با استفاده از )

 لیو تما یضداجتماع ت یاختالل شخص یهانامهپرسش 

 0/ 863و  841/0 ،به ترتیب ،یراخالقیغ یبه رفتارها

پایایی  د ییتأدهنده نشان که ( 0/ 7)باالتر از  دست آمدبه

در بخش ابتدایی گفتنی است  .است هانامهپرسش 

نامه سن، مقطع تحصیلی و دانشگاه مورد تحصیل پرسش 

 پرسیده شد.  دهندگانپاسخاز 

 

 ها افتهی

 

 دهندگانپاسخی شناختتی اطالعات جمع
ارائه شده است  1طور که در جدول شماره همان

 و  مرد  نفر  71  پژوهش  یهانامهپرسش   بهدهندگان  پاسخ

نفر دانشجوی  14 دهندگانپاسخاز اند. بوده  زن نفر 65

نفر   113نفر دانشجوی کارشناسی ارشد و  9دکتری، 

  سن  میانگین  .اندبوده دانشجوی کارشناسی 

  .است 62/11 معیار انحراف با 30/ 48دهندگان پاسخ

 ی،شناختت یجمعبنابراین، با توجه به اطالعات 

به  پاسخ برای الزم یاحرفه صالحیتدهندگان پاسخ

  اند.داشته را پژوهش نامهپرسش 

 

 هاآزمون فرضیه 
منظور  به طور که پیش از این نیز ذکر شد همان

)فرضیه  یضداجتماع  تیاختالل شخصبررسی سطح 

شد. هدف تحلیل   استفاده  تأییدی  عاملی  تحلیل  از  اول(،

 در زمینه تعداد عوامل هاه یفرضعاملی تأییدی، آزمون 

ی از متغیرها، روابط  اهزیربنایی موجود در مجموع

 ی است.ر یگاندازه با نشانگرها و برازش الگوی  هاعامل

 مشاهدهقدرت رابطه بین عامل )متغیر پنهان( و متغیر قابل 
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 دهندگان پاسخ : اطالعات 1جدول 

 جمع کارشناسی ارشدکارشناسی  دکتری زن مرد نوع دانشگاه

 16 14 - 2 7 9 دولتی

 41 24 5 12 16 25 آزاد اسالمی

 26 22 4 - 18 8 غیرانتفاعی

 22 22 - - 10 12 پیام نور

 31 31 - - 14 17 علمی کاربردی

 136 113 9 14 65 71 جمع

 62/11 انحراف معیار سن 48/30 میانگین سن 

 
مقداری   بار عاملیشود.  نشان داده می  عاملیبار    لهی وسبه

باشد رابطه  2/0 تر ازکم اگر که بین صفر و یک است

شود.  نظر میو از آن صرف  شده گرفته در نظرضعیف 

از  تربزرگ و اگر  قبول قابل 6/0تا  3/0بین  بار عاملی

 بار عاملیحداقل  .( 25)باشد، بسیار مطلوب است  6/0

اما معیار اصلی برای  است  شده ذکر 2/0 قبول قابل

 تربزرگ  tاست. چنانچه آماره آزمون  tقضاوت آماره 

  96/1یعنی  %5در سطح خطای  آناز مقدار بحرانی 

 (. 26است ) دارمعنی شده مشاهده  بار عاملیباشد، 

حاکی از آن است   1  شماره  شکل  نتایج ارائه شده در

  3/0از  تربزرگ در تمامی موارد مقداری  بار عاملی که

 قبول  قابلدهد همبستگی بین متغیرها،  است که نشان می

بودن رابطه بین  دارمعنیبررسی  از این رو، برایاست. 

نتایج ارائه شده اساس    استفاده شد. بر   tمتغیرها، از آماره  

های سنجش شاخص t، مقدار آماره 2 شماره  شکلدر 

  %5  خطایدر سطح    استفاده  موردهای  هر یک از مقیاس

نتیجه گرفت  توانیماست که  96/1از  تربزرگ 

 است.  دارمعنی شده مشاهدههای همبستگی 

در گام بعدی نیکویی برازش الگو بررسی شد. یکی 

های عمومی برای تعیین عوامل آزاد در از شاخص

هنجار  دوی کاهای برازش شاخص محاسبه شاخص

بر درجه آزادی الگو  دو یکاشده است که از تقسیم 

باشد، این   5تا    1شود. چنانچه این مقدار بین  محاسبه می

های طور که در شکل(. همان26شاخص مطلوب است ) 

هنجار  دوی کانشان داده شده است  2و  1های شماره 

( و لذا نتیجه 27تقسیم بر  98/ 65)  653/3شده برابر با 

  ن یانگیم شهشاخص ریاز چنین، مطلوب است. هم

های عاملی در بیشتر تحلیل  نیتخم یمربعات خطاها

یک  عنوانبهدالت ساختاری تأییدی و الگوهای معا

شود. اگر این شاخص شاخص برازش اصلی استفاده می

باشد، نتیجه مطلوب است. در الگوی  %5از  ترکوچک 

دهد است که نشان می  019/0حاضر این شاخص برابر با  

 . استبرازش الگو مطلوب 

نتایج ارائه شده در باال حاکی از آن است که سطح 

در جامعه مورد بررسی،   ی ضداجتماع تیاختالل شخص

 رد فرضیه اول  دهندهنشانباالتر از متوسط است که 
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 یضداجتماع تیاختالل شخصاستاندارد آزمون سطح  بار عاملی :1شكل 

 

 
 یضداجتماع تیاختالل شخصآزمون سطح  tآماره  :2ل شك

 

 پژوهش است. 

و   یضداجتماع  تیشخص  اختاللبرای بررسی رابطه  

 انیدر دانشجو یراخالقیغ یرفتارها به لیتما

، از روش معادالت ساختاری )فرضیه دوم( یحسابدار

 بار عاملیدر این بخش، افزون بر محاسبه  استفاده شد.

است.  شده محاسبهگرا نیز روایی همو آماره آزمون، 

چند روش  ایدو  قی از طر ویژگیچند  ای کی هرگاه

دو  هایر یگاندازه  نیا نیب یهمبستگ ،شود یریگاندازه 

 نیب  ید. اگر همبستگ کنیشاخص مهم اعتبار را فراهم م

 یریگرا اندازه یواحد ویژگیکه  ییهانمرات آزمون 



                                        و تمایل به رفتارهای غیراخالقی در دانشجویان حسابداری     رابطه اختالل شخصیت ضداجتماعی

 1397 پاییز و زمستان، 20، پیاپی دوم ، شمارههفتممجله حسابداری سالمت، سال        10

  .استگرا  اعتبار هم  یدارا  نامهپرسش باال باشد،    کندیم

دهنده این موضوع است که آزمون  گرا نشاناعتبار هم

  نیانگیگرا مهم ییروا یبرا سنجد.موارد الزم را می

و روایی   0/ 5باید باالتر از  شدهاستخراج انسیوار

  2 شماره باشد. جدول 0/ 7مرکب نیز باید باالتر از 

آلفای   که  جا  آن  از  .دهدیماین بخش را نشان    یهاافتهی

 هاآن است، پایایی 7/0از  تربزرگ کرونباخ متغیرها 

 شدهاستخراج  انسیوار  نیانگیماست. مقدار    دیی تأمورد  

مورد   گرا. در نتیجه، روایی هماست  5/0از    تربزرگ نیز  

نیز در حد  مرکب ییروا. مقدار گیردقرار می دیی تأ

 مطلوب است. 

دوم   هیدر فرض ی مورد بررس یرهایرابطه متغ

با روش حداقل  یساختار عل کیپژوهش بر اساس 

در شکل   پژوهش  و الگوی کلی  آزمون    یمربعات جزئ

گیری )رابطه هر شده است. الگوی اندازه ارائه    3شماره  

مشاهده با متغیر پنهان( و الگوی یک از متغیرهای قابل

مسیر )روابط متغیرهای پنهان با یکدیگر( نیز محاسبه 

مشخص  3 شماره شکلطور که در همانشده است. 

ضریب  است.  559/0 برابر با ضریب تعیین شده است

ری است که برای متصل کردن بخش معیا تعیین

گیری و بخش ساختاری الگوسازی معادالت اندازه 

رود و نشان از تأثیری دارد که یک ساختاری بکار می

است  گفتنیارد. دزا زا بر یک متغیر درونمتغیر برون 

)وابسته(   یزاهای درون تنها برای سازه   ضریب تعیین   که

 زا مقدارای برون هشود و در مورد سازه الگو محاسبه می

 ضریب تعیینچه قدر مقدار  این معیار صفر است. هر

 
 گرا و پایایی متغیرهای پژوهش : روایی هم2جدول 

 مرکب ییروا شدهاستخراج انسیوار  کرونباخ یآلفا متغیر

 886/0 568/0 784/0 یضداجتماع تیاختالل شخص

 892/0 593/0 841/0 یراخالقیغ  یبه رفتارها لیتما

 

 
 

 روش حداقل مربعات جزئی الگوی کلی پژوهش: 3شكل 
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بیشتر باشد،  زای یک الگوهای درونوط به سازه مرب

 دهنده برازش بهتر الگوی پژوهش است. نشان 

با روش بوت    tآماره    ، داری روابط برای سنجش معنی 

ارائه شده   4شکل شماره استراپ محاسبه شد که در 

  Smart PLSافزار است. در این الگو که خروجی نرم 

های مربوط به بار عاملی استاندارد  است، خالصه یافته 

در  شده است.  مشخص متغیرهای پژوهش  بین  روابط 

آزمون فرضیه دوم پژوهش بر اساس روابط هر یک  واقع،  

همان طور که  .  نشان داده شده است ه تفکیک  از متغیرها ب 

  بین قدرت رابطه  شده  مشخص  3شماره در شکل 

به   ل ی تما و  ی ضداجتماع  ت ی اختالل شخص  های متغیر 

ی برابر با  حسابدار  ان ی در دانشجو  ی راخالق ی غ  ی رفتارها 

(  4)شکل شماره    30/ 252نیز    آماره آزمون .  است   0/ 748

  % 5در سطح خطای    tمقدار بحرانی  تر از  است که بزرگ 

  مشاهده همبستگی که دهد بوده و نشان می  1/ 96یعنی 

اختالل   ن ی ب  % 95بنابراین، با اطمینان دار است؛ معنی  شده 

  یراخالق ی غ  ی به رفتارها  ل ی تما و  ی ضداجتماع  ت ی شخص 

ی در  دار معنی  مثبت و  رابطه  ی حسابدار  ان ی در دانشجو 

این است که   دهنده نشان که  وجود دارد  % 55سطح 

 . فرضیه دوم پژوهش را رد کرد   توان ی نم 

 

 ی ریگجه ینت

 
انتقال ایده و  دانشگاهی  محیط هر آموزش در هدف

شیوه تفکر به دانشجویان در راستای آموزش درست و 

ها در هدف برخی از پژوهشچنین، . هماستکارآمد 

 روح و منشآموزش حسابداری پی بردن به زمینه 

آگاهی از ، بنابراین. این رشته استدانشجویان 

حرفه  بهدر آینده دانشجویانی که  هایویژگی 

جزای آن را تشکیل شوند و ا حسابداری وارد می

 ی،تیشخص  یژگی و  نی ترمهم.  خواهند داد ضروری است 

 تی. اختالل شخصی استضداجتماع تیاختالل شخص

و موجب شده  برجسته ی با نبود وجدانضداجتماع

 دهشتسهیل های نادرست توجیه شود که برای افرادمی

 هدف این. افزایش یابد و غیراخالقیو اعمال متقلبانه 

 تیاختالل شخصپژوهش، در ابتدا بررسی سطح 

 

 
 

 استراپ بوتالگوی کلی پژوهش با روش  tآماره  :4شكل 

 
 



                                        و تمایل به رفتارهای غیراخالقی در دانشجویان حسابداری     رابطه اختالل شخصیت ضداجتماعی

 1397 پاییز و زمستان، 20، پیاپی دوم ، شمارههفتممجله حسابداری سالمت، سال        12

ی دانشجویان حسابداری و سپس، بررسی ضداجتماع

ی و تمایل به ضداجتماع تیاختالل شخصرابطه 

 رفتارهای غیراخالقی در آنان است.  

نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش حاکی از اهمیت  

های ای و ویژگیبه آموزش اخالق حرفهبیشتر توجه 

ی ضداجتماع تیاختالل شخصچنین، همروانشاسی و 

ها نشان در دانشجویان حسابداری است. این یافته

ی در ضداجتماع تیاختالل شخصکه سطح  دهدمی

ی، باالتر از متوسط است. بررس موردجامعه آماری 

بهبود درمان  ه وسیلهب یضداجتماع  تیاختالل شخص

که افراد  . به دلیل اینکندتغییر مییابد و به کندی نمی

درست را   ،یضداجتماع تیاختالل شخصدارای 

بودن  و تمایلی به اخالقی دهندیمتشخیص  نادرست

نکردن به این موضوع در درازمدت  ندارند، توجه 

ی به حرفه ری ناپذجبرانی هاخسارت  دتوانیم

یلی اوارد کند. این نتایج با نتایج پژوهش بحسابداری 

( همسو است. در آزمون فرضیه دوم پژوهش مشاهده 6)

ی، تمایل ضداجتماع  تیاختالل شخصشد که با افزایش  

استناد . با ابدیی مبه بروز رفتارهای غیراخالقی افزایش 

ی نظارتی با هاسامانههای فرضیه دوم، اگر چه به یافته

اهرم تنبیه )مجازات( فرصت بروز اعمال متقلبانه را 

 ت یاختالل شخصاما افراد دارای  دهدیمکاهش 

اطمینان  کنند و ی، به این مسئله توجه نمیضداجتماع

خودپسندی   چنین،. همشوند نمی دارند که مجازات 

برداری و بروز رفتارهای کاله  بهها موجب تشویق آن

(  6یلی )ا. این نتایج با نتایج پژوهش بشودی مغیراخالقی  

 همسو است. 

درسی و نهادهای مربوط توصیه  زانیربرنامهبه 

در  یاحرفهتا نسبت به افزایش سطح اخالق  شودیم

جامعه دانشگاهی حسابداری توجه بیشتری داشته باشند. 

در  شودیمی نیز پیشنهاد احرفهی هاانجمن به نهادها و 

ی جامعه حسابداری  احرفهراستای گسترش اخالق 

توان چنین، میی کنند. همزیربرنامهکشور، 

های اخالقی و روانشناسی به دانشجویان آموزش 

دروس جدید با در قالب به عنوان نمونه، )حسابداری 

برای افزایش  (  های جدیدعنوان مستقل یا ایجاد سرفصل 

سطح فضائل اخالقی و کاهش سطح رذایل اخالقی را 

ی هاپژوهشپیشنهاد داد. با توجه به این که تاکنون 

در  یضداجتماع تیاختالل شخصزیادی برای بررسی 

 شودیمحرفه حسابداری انجام نشده است، پیشنهاد 

و  یضداجتماع  تیاختالل شخصرابطه 

سازمانی، عملکرد مالی، رضایت شغلی، فرهنگ

مسئولیت اجتماعی، تعهد کارکنان، استرس شغلی، 

سازمانی و سایر موارد   انگیزش، سالمت سازمانی، جو

،  اینی آینده بررسی شود. افزون بر هاپژوهش نیز در 

انجمن اخالق حسابداری و تهیه  س یتأسپیشنهاد 

حسابداری و   آموختگاندانشسوگندنامه اخالقی برای  

ی سوگندنامه روزرسانبهحتی اصالح محتوایی و 

متناسب با ایران اخالقی جامعه حسابداران رسمی 

مفید و  تواند ی مالگوهای اخالقی حسابداری کشور 

  محدودیت گفتنی است پژوهش حاضر با باشد. مؤثر

 . خاصی مواجه نبوده است
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