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Abstract
Employees who are accounting action seekers are after investing in relationships that, through
well-planned and fully opportunistic planning, provide a platform for their legal and illegal
requests. These kind of accounting employees make individuals so related to their targets to
get the most out of their investment when needed. The purpose of this study is to investigate
the effect of the theory of planned behavior and opportunistic behavior on the accounting
action performance of employees (accountants). For this purpose, Persian and Latin articles
that are selected by snowball method are used. After theoretical saturation, textual content
analysis is performed. Then, the obtained data are provided to the experts by a questionnaire,
and after three rounds of qualitative Delphi and identification of relevant sub-criteria, and
then using network analysis technique and Dematel, internal relationships and prioritization
are examined. Based on the results, the criterion of "planned behavior" with a normalized
weight of 0.0472 is in the first priority and the criterion of "opportunistic behavior" with a
normalized weight of 0.0296 is in the second priority. Thus, the criterion of planned behavior
has a greater impact on the accounting action of employees.
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مقاله پژوهشی

چکیده
کارکنانی که کنش حسابگرانه دارند به دنبال سرمایهگذاری بر روابطی هستند که از طریق برنامهریزیهای درست و از پیش
تعیین شده و کامالً فرصتطلبانه بستری را برای درخواستهای قانونی و غیرقانونی خود فراهم آورند .این کارکنان کامالً
حسابگرانه افراد هدف خود را وامدار خویش میسازند تا در مواقع نیاز از این سرمایهگذاری بیشترین بهره را ببرند .هدف
پژوهش حاضر بررسی تأثیر تئوری رفتار برنامهریزی شده و رفتار فرصتطلبانه بر کنش حسابگرانۀ کارکنان(حسابداران) است.
بدین منظور از مقاالت فارسی و التین که به روش گلوله برفی انتخاب شدند استفاده شد که بعد از اشباع نظری ،تحلیل
محتوای متنی صورت پذیرفت .سپس دادههای به دست آمده با پرسشنامه در اختیار خبرگان قرار گرفت و بعد از سه دور دلفی
کیفی و شناسایی زیرمعیارهای مربوط با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکهای و دیمتل به بررسی روابط درونی و
اولویتبندی پرداخته شد .بر اساس نتایج بهدست آمده معیار« رفتار برنامهریزی شده» با وزن نرمال شده  1/1040در اولویت
اول و معیار «رفتار فرصتطلبانه» با وزن نرمال شده  1/1001در اولویت دوم قرار دارد .بدین صورت معیار رفتار برنامهریزی
شده از میزان تأثیرگذاری بیشتری بر کنش حسابگرانۀ کارکنان برخوردار است.
واژههای کلیدی :تئوری رفتار برنامهریزی شده ،رفتار فرصتطلبانه ،کنش حسابگرانه ،کارکنان ،حسابداران.
طبقهبندی موضوعی.M4, M20, M10, M00 :
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مقدمه
درک ر فتار سازمانی در هیچ زمانی مانند امروز برای مدیران مهم نبوده است (حسنزاده و همکاران .)0304،از دیرباز
تا کنون توجه انسان در دنیای سازمان و مدیریت همواره مورد توجه صاحبنظران مدیریت بودهاست .جهان امروزی،
جهانی سازمانی است و همۀ مردان و زنان نقش سازمانی را در آن ایفا میکنند .بنابراین درک و فهم رفتار کارکنان
سازمانی ضرورت بسیاری در جهان امروز دارد (دارابی و رضوی .)0301،کارمندان اغلب حرفۀ خود را با امید و
انتظاراتی ویژه برای رسیدن به باالترین سطح در سازمان شروع میکنند و اکثر آنها به پیشرفت خود ،رسیدن به
قدرت ،کسب باالترین مسئولیتها و پاداشها اهمیت میدهند (احمدی و همکاران .)0300،بر اساس نظریه رفتار
برنامهریزی شده ،نگرش ها ،هنجارهای درک شده و عاملیت شخصی بر قصد انجام یک رفتار تأثیر میگذارند .بر اساس
این نظریه ،مهمترین تعیین کنندۀ رفتار ،قصد رفتاری است و سازههای اصلی این نظریه به شیوهای خاص بر قصد
تأثیر میگذارد (حقیقت جو و همکاران .) 0300،لذا تصور اینکه افراد سازمان تنها برای اهداف آن گام بر میدارند
بسیار خوشبینانه است ،زیرا سازمانها از افرادی تشکیل می شوند که اهداف و آرزوهای خویش را دارند و عالوه بر
تالش برای تحقق اهداف سازمان برای رفع نیازها و دستیابی به آرزوهای خود نیز میکوشند (رابینز و جاجز.)0101 ،0
از سوی دیگر دو مفهوم کنش و حسابگرانه در سازمان ها از سوی افراد وجود دارد.کنش ،مفهومی بنیادین در فلسفه و
علوم اجتماعی مانند جامعه شناسی ،روانشناسی و اقتصاد است (عربیون و همکاران )0301 ،و در پایهایترین شکل
خود ،رفتاری است که یک کنشگر انجام میدهد و مبتنی بر قصد است (ویلسون و شپال .)0101 ،0کنش ،شامل تمام
واکنشهای عالی شناختی و فراشناختی است که مجموعهای از تواناییهای عالی ،بازداری پاسخ ،3خودآغازگری،
برنامهریزی راهبردی ،انعطافشناختی ،و مهارتگانه را به انجام میرساند (تقی زاده و همکاران .)0301 ،از سوی دیگر
واژۀ حسابگرانه که ریشه در اصول علم اقتصاد دارد ،بر این باور است که افراد به سان تاجران اقتصادی ،در رفتارهای
خود در بسترهای مختلف به دنبال کسب حداکثر سود هستند (الهام و دانشناری.)0303 ،
بر همین اساس کانگ و همکاران )0100( 0معتقدند در محیطهای شغلی امروزی که در آنها امکان استخدام
بلندمدت برای همه وجود ندارد ،کارکنانی که میخواهند مسیر های شغلی خود را با موفقیت طی کنند و آن را
مدیریت نمایند ،باید تالش کنند عالوه بر انجام دادن صحیح وظایف رسمیشان ،از نظر همکاران و مدیران خود نیز
افرادی شایسته به نظر برسند (دامغانیان و یزدانی زیارت .)0301 ،در دهههای اخیر رفتارهای روزمرۀ افراد دچار
آسیب های زیادی شده است .برخی از این رفتارها به سمت رفتارهای سودجویانه و فردگرایانه سوق داده شده اند
(دیسنزو و همکاران .)0101 ،1یکی از رفتارهای مورد توجه فرصتطلبی است .فرصتطلبی میتواند منجر به
رفتارهای غیراخالقی برای دستیابی به منافع بیشتر شود (قناد و همکاران .)0304 ،افرادی که درجۀ فرصتطلبی
آنها باالتر است در مقایسه با افرادی که درجۀ فرصتطلبی آنها کمتر است ،بیشتر تمایل به دروغ گفتن ،بازیچه
قرار دادن افراد و پرداخت رشوه دارند (پله و همکاران .)0301 ،فرصتطلبی یک رفتار شخصی است که میتوان آن را
یک رفتار مجاب کننده جهت به انجام رساندن اهداف شخص دانست .افراد با سطح فرصتطلبی باال همچنین ممکن
است رفتارهای پرخاشگرانه ،سوداگر و منحرفی را به منظور کسب اهداف شخصی و سازمانی و توجه کن به رفاه افراد
1. Robbins & Judge
2. Wilson & Shpall
3. Inhibition
4. Kang et al.
5. Decenzo
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پیرامون خود بهکار گیرند .افراد فرصتطلب توجه به اخالقیات مرسوم ندارند و عموماً به عنوان افراد غیراخالقی
معرفی میشوند .به لحاظ نظری افراد فرصتطلب به دنبال منافع شخصی خود هستند یعنی به دنبال دستیابی به
اهداف شخصی و خودخواهانه در قالب ثروت و قدرت هستند و در این راه ممکن است به سادگی دیگران را تحت
فشار قرار داده و به آنها آسیب وارد کنند (گلپرور و نادی.)0301 ،با تفکر عمیق میتوان متوجه شد که این رفتار
برای بهدست آوردن مزیت رقابتی برای رشد شخصی است .چنین کنشگرانی وانمود میکنند که مشاور رهبر سیاسی
هستند .اما عملکرد و خروجیهای آنها ممکن است متفاوت باشد (چاهال و پونام .) 0101 ،0آفات اخالقی در هر
مجموعه ای نشانگر ناسالم بودن روابط و مناسبات و هنجارهای حاکم بر آن سازمان است .چنین فضایی در سازمان،
زمانی شکل میگیرد که منزلتها و نقشها و در واقع شایستهساالری به معنی واقعی آن وجود ندارد (قربانی و عبدی،
 .)0304این گونه افراد در برخی تعامالت اجتماعی ،در موقعیتهای گوناگون عرض ارادت ،عالقه و در حالت افراطی،
تملق و چاپلوسی نسبت به افرادی میکنند که احتمال کسب قدرت و یا امکان بهرهمندی از پتانسیل ایشان در آینده
وجود دارد .این رفتارها در چارچوب علم مدیریت رفتار سازمانی قابل تأمل و تحلیل هستند .با مداقه بر این رفتارهای
حسابگرانه به نظر میرسد افراد عامل به دنبال پسانداز یا سرمایهگذاری بر روابط دوستانهای میباشند که از این
طری ق افراد هدف را وامدار خود ساخته و بستری برای درخواستهای قانونی و غیرقانونی در آینده فراهم کنند
(ریچی.)0100 ،0
سازمان ها به مثابۀ موجودات زنده ،مواد و انرژی مورد نیاز برای بقا را از محیط پیرامون میگیرند و متقابالً خدمات
و یا محصوالتی را برای محیط فراهم می کنند؛ بنابراین اگر سازمان بیمار باشد ،بیماری اعضا و جامعه را به دنبال دارد.
داشتن جامعۀ سالم بدون داشتن سازمان سالم قابل تصور نیست .سازمانها بر اساس نیازهای اجتماعی و برای رفع
آنها به وجود میآیند ،بنابراین نقش مهمی در بقا و تحول جامعه ایفا میکنند .هر سازمانی با انجام دادن وظایف
چندگانه یا تخصصی ،اهداف عام یا خاصی را برای جامعه و مردم برآورده میکند؛ در واقع سازمانها نقش مهمی در
رشد و پیشرفت جوامع و انسانهای امروزی ایفا میکنند .بنابراین دستیابی به اهداف سازمانها به صورت کارامد و
اثربخش همواره ضرورتی برای رفاه افراد و کل جامعه به شمار میآید؛ در این مسیر کارمندان سازمانها،
مسئولیتهایی اساسی را برای تحقق اهداف سازمانی بر عهده میگیرند .در جهان رقابتی و به سرعت در حال تغییر،
موفقیت سازمان ها به عملکرد و نگرش کارمندان بستگی دارد .هرچه کارکنان سازمان با رفتار مدیران هماهنگتر و
آمادهتر باشند ،مدیران در مواجهه با جریانهای محیطی بهتر عمل خواهد کرد.
گاه کارکنانی که اهل فرصتطلبی نیستند و یا با قصدهای رفتاری برنامهریزی شده در جهت منفی رفتار
نمیکنند د ر مسیر ترقی خود در سازمان با مانع جدی مواجه میشوند .افرادی که صرفاً درصددند کار خود را خوب
انجام دهند در رقابت با فردی که کار خویش را با تواناییاش در فرصتطلبی ،حرکات از پیش تعیین شدۀ حسابگرانه،
منفعتطلب ،تصمیمهای توأم با سودهای غیراخالقی و از قبل برنامهریزی شده ترکیب میکند ،شکست میخورند و
با مانع جدی مواجه میشوند .برخی کارکنان به صورت کامالً هدفمند و البته آگاهانه و بر اساس طرحی از پیش
تعیین شده چنین رفتارهایی را مرتکب میشوند تا در موقعیتهای آتی از این کنشهای حسابگرانه جهت کسب
قدرت و منافع اقتصادی استفاده کنند .این کنشگریها معلول عوامل خرد و کالنی هستند که عالوه بر تهدید سالمت
و اثربخشی سازمان باعث نهادینه شدن رفتارهای نابهنجار در سازمان میگردد .در فرهنگ ایرانی اسالمی چنین
1. Chahal & Poonam
2. Richie
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رفتارهایی تقبیح شدهاند؛ اما به هر حال به عنوان جزئی جدا ناشدنی از رفتار اجتماعی عدهای از مردم بوده است.
امروزه کارکنان برای موفقیت در کسب و کارشان تالش میکنند تا از طریق رفتارهایی ناشایست به جایگاهی که
شایستگی آن را ندارند دست یازند؛ لذا الزم است همۀ مدیران این رفتارها را شناسایی نمایند و بتوانند آنها را تحت
کنترل خود درآورند و به نحو صحیح و شایستهای مدیریت نمایند .با عنایت به موارد عنوان شده ،محققان در این
مقاله به دنبال پاسخگویی به این سؤال هستند که تئوری رفتار برنامهریزی شده و رفتار فرصتطلبانه بر کنش
حسابگرانۀ کارکنان (حسابداران )چه تأثیری دارند؟
مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
بر اساس نظریۀ رفتار برنامهریزی شده ،نگرشها ،هنجارهای درک شده و عاملیت شخصی بر قصد انجام یک رفتار
تأثیر می گذارند .نگرش خود شامل نگرش احساسی و ابزاری ،هنجارهای درک شده شامل هنجارهای ذهنی و هنجار
توصیفی و عاملیت شخصی شامل کنترل رفتاری درک شده و خودکارآمدی درک شده میباشد .بر اساس این نظریه
مهمترین تعیین کنندۀ رفتار قصد رفتاری است و سازههای اصلی این نظریه به شیوهای خاص بر قصد تأثیر میگذارند
(حقیقتجو و همکاران .)0300 ،آجزن )0000( 0از این استدالل که اوالً افراد تصمیمهای رفتاری خود را بر پایۀ
بررسی معقول و منطقی اطالعات در دسترس خود میگیرند و ثانیاً به نتایج عملکرد خود پیش از تصمیمگیری توجه
میکنند ،مدل رفتار منطقی را برای پیشگویی و توضیح رفتار افراد طرحریزی کرده است .تئوری رفتار برنامهریزی
شده یک تئوری مهم در حوزۀ روان شناسی است که مکانیسم اصلی پذیرش رفتار را توضیح میدهد .طبق این تئوری،
زمانی که فرد انگیزه برای انجام یک رفتار را دارد بیشتر احتمال میرود که آن رفتار به وقوع بپیوندد .در حقیقت بر
طبق این تئوری قصد برای انجام یک رفتار با سه عامل پیشبینی میشود  )0 :فرد دید مثبتی نسبت به انجام رفتار
داشته باشد (نگرش)؛  )0فرد احساس کند برای انجام دادن آن رفتار تحت فشار از طرف محیط میباشد (هنجارهای
انتزاعی)؛  ) 3فرد احساس کند به روی آن رفتار کنترل دارد و قادر است آن را انجام دهد (کنترل رفتار درک شده ).
به عنوان یک قاعدۀ کلی ،طبق این تئوری دو دسته عوامل کلی به روی انگیزۀ فرد برای انجام رفتار وجود دارد
(صالحیامنیهخوزانی و آقاییچادگانی.)0011 ،
افراد با ویژگی فرصتطلبی باال تمایل به برد دارند و توجه اساسی آنها وظیفه و کاری است که باید انجام دهند و
نه چیز دیگر .در این راستا آنها برای انجام وظیفۀ خود از افراد تحت سلطۀ خود برای رسیدن به هدف به عنوان یک
ابزار استفاده مینمایند ( حاجیها و آزادزاده .)0304 ،به عبارتی احتمال بیشتری وجود دارد که افراد با درجات باالی
فرصتطلبی هنگامی که با مسائل اخالقی مواجه میشوند شاخصهای اخالقی را نادیده بگیرند (وکیلی فرد و
همکاران .)0303 ،برای مثال افراد با درجات باالی فرصتطلبی در مقایسه با افرادی که از درجات پایینتر
فرصتطلبی برخوردارند ،گرایش بیشتری به فعالیتهای غیرمولد دارند( دالینگ و همکاران )0110،0و عموماً
رفتارهای غیراخالقی داشته و به دزدی تقلب و دروغ میپردازند .از ویژگیهای بارز افرادی که از درجات باالی
فرصتطلبی برخوردارند این است که آنها تصمیمات اخالقی خود را قبل از هر چیزی بر اساس نفع شخصی خود بنا
میکنند (بیگی هرچگانی و همکاران .)0301 ،افراد با درجات باالی فرصتطلبی بیش از هر چیزی بر اساس
حداکثرسازی منافع اقتصادی خود برانگیخته میشود و نگرانی کمتری نسبت به منافع دیگران دارند بنابراین اولویت
1. Ajzen
2. Dahling et al.
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داشتن منافع شخصی در مقایسه با شاخصهای اخالقی یکی دیگر از ویژگیهای بارز افرادی است که از درجات باالی
فرصتطلبی برخوردارند .واکفیلد )0111( 0در بررسی فرصتطلبی در حرفۀ حسابداری آمریکا دریافت که میزان
فرصتطلبی در حسابداران رسمی آمریکا کمتر از سایر حرفهها است .او نشان داد که افراد جوانتر نسبت به افراد
مسنتر از سطح فرصتطلبی بیشتری برخوردار هستند و افرادی که درجۀ فرصتطلبی آنها باالتر است ،بیشتر بر
نتایج نهایی تمرکز کرده و میخواهند مطمئن شوند که نتیجۀ کار به نفع آنها خواهد بود( دالینگ و
همکاران.)0110،0
کنش آدمی در اساس رویکرد هدفمندی است؛ بنابراین وسیلهای است که شخص برای دستیابی به هدف خویش
یا ارضای نیازهای خود از آن در عمل استفاده میکند (دالینگ و همکاران .)0101 ،افراد در سطوح سازمانی مختلف
به صورت حسابگرانه و عقالیی کار می کنند و تا جایی با اهداف سازمان همراهی دارند که با اهداف فردی آنها
همراهی داشته باشد (رجبیفرجاد و عزبدفتر.)0301 ،کنش حسابگرانه رفتاری است که هر فرد به نسبت شرایط و
موقعیتی که در آن قرار دارد ،با استفاده و با در نظر گرفتن نظریهبازیها ،انتخاب عمومی ،اصالت فایده(هزینۀ فایده)،
منفعتگرایی(سودگرایی) ،رفتار سازمانی حسابگرانه(حسابگری) ،رفتار سیاسی ،رفتار فرصتطلبانه ،رفتار تعاملی ،رفتار
اجتماعی ،رفتار برنامهریزی شده ،فردگرایی خودخواهانه ،ماکیاولیسم ،قدرت ،نفوذ ،خودشیرینی ،تملق ،چاپلوسی،
اخالق حرفهای ،نظام ارزشی /انتظار ارزشی ،انگیزش شغلی ،پاداش ،پیشرفت ،ارتقای شغلی ،وظایف شغلی ،امنیت
شغلی ،مزیت رقابتی ،عدالت سازمانی و کنش واکنش نشان میدهد (محمدپور و همکاران.)0011 ،
تاکنون پژوهشهای بسیاری در خصوص تئوری رفتار برنامهریزی شده و رفتار فرصتطلبانه با ابعاد و مؤلفههای
متفاوت صورت گرفته است ولی آن چه به آن پرداخته نشده در نظر گرفتن این دو معیار به عنوان معیارهای تأثیرگذار
بر رفتار کارکنان است .یکی از معیارهای جدید رفتار کارکنان کنش حسابگرانه است که اولین بار محمدپور و
همکاران ( )0011به آن پرداختند .بعد از آن محققان برای اولین بار به دنبال سنجش تأثیرگذاری دو معیار تئوری
رفتار برنامهریزی شده و رفتار فرصت طلبانه به عنوان دو معیار رفتاری بر این معیار رفتاری جدید یعنی کنش
حسابگرانه بودند که نو بودن این تحقیق را اثبات میکند .در ادامه به برخی از پژوهشهای انجام شده در چارچوب
تئوری رفتار برنامهریزی شده و رفتار فرصتطلبانه پرداخته شدهاست:
حقیقتجو و همکاران ( )0301در پژوهشی با عنوان «عوامل پیشگویی کنندۀ رفتار بازیافت ساکنین شهر
بوشهر(کاربردی از نظریۀ رفتار برنامهریزی شده)» به این نتیجه دست یافتند که دوستان ،بستگان و خانواده از طریق
ایجاد هنجار ،نقش الگو برای سایر اعضا را داشته و در ارتقای رفتار تأثیرگذار میباشند .همچنین ایجاد تجربۀ مثبت
متعاقب رفتار ،در تداوم رفتار ضروری است .اوون و اعظم  ) 0101(3به بررسی تأثیر نگرش و هنجارهای ذهنی بر
انگیزۀ سرمایهگذاری در اوراق قرضۀ اسالمی در لیبی پرداختند .ابزار پژوهش آنها پرسشنامه بود و شامل  30گویه
که بین مشتریهای بانکهای اسالمی توزیع شد 000.پرسش نامۀ تکمیل شده بررسی شد .نتایج نشان داد هر دو
متغیر نگرش افراد و هنجارهای ذهنی آنها بر تصمیمگیری سرمایهگذاری در اوراق قرضۀ اسالمی مؤثر است.
سپتیانتو و همکاران  )0101(0به بررسی عوامل تئوری رفتار برنامهریزی شده شامل نگرش ،هنجارهای ذهنی و کنترل
رفتار و همچنین عواملی مانند دینداری و وقایع دینی بر انگیزه مسلمانان در سرمایهگذاری بازار سرمایۀ اندونزی
1. Wakefield
2. Dahling et al.
3. Awn & Azam
4. Septyanto et al.
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پرداختند .آنها به این نتیجه رسیدند که نگرش افراد ،هنجارهای ذهنی و دینداری بر رفتار سرمایهگذاری تأثیرگذار
است .صالحیامنیهخوزانی ،آقاییچادگانی ( ،)0011در پژوهشی با عنوان «نقش تئوری رفتار برنامهریزی شده در
تصمیمهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار اسالمی» به این نتیجه رسیدند که نگرش افراد و کنترل رفتار درک شده بر
تمایل افراد به سرمایه گذاری در اوراق بهادار اسالمی تأثیرگذار است؛ اما هنجارهای ذهنی افراد بر تمایل آنها به
سرمایهگذاری در اوراق بهادار اسالمی تأثیری ندارد.
پله و همکاران ( )0301در پژوهشی با عنوان «بررسی تأثیر لحن گزارشهای فعالیت هیئتمدیره بر عملکرد آتی
شرکتها مبتنی بر دو دیدگاه عالمتدهی و رفتار فرصتطلبانۀ مدیران» به این نتیجه رسیدند که لحن گزارشهای
فعالیت هیئت مدیره بر سودآوری و جریانات نقد عملیاتی سال آتی شرکت تأثیر منفی و معناداری دارد .این نتایج
شواهدی را در رابطه با استفادۀ فرصتطلبانۀ احتمالی مدیران از لحن گزارشهای مالی فراهم میکند .حاجیها و
آزادزاده ( )0304در پژوهشی با عنوان «رابطه بین معامالت با اشخاص وابسته و کیفیت اطالعات حسابداری (بررسی
نقش رفتار فرصتطلبانه مدیران)» به این نتیجه رسیدند که بین معامالت با اشخاص وابسته و مدیریت سود ارتباط
مثبت و معناداری وجود دارد .بین معیار دوم هموارسازی سود و معامالت با اشخاص رابطۀ مثبتی وجود دارد .فلدمن
و لی( )0104به بررسی تأثیر اجرای استانداردهای گزارشهای مالی بینالمللی بر رفتار مدیریت سود در کشورهایی
که از امنیت باالی سرمایه گذاری و اجرای قانون برخوردار بودند پرداختند .نتایج نشان داد گزارشهای سود در زمانی
که شرکتها با فشار مالی روبرو هستند بیشتر دستکاری میشوند .قناد و همکاران ( )0304در پژوهشی با عنوان
« معامالت با اشخاص وابسته و ارتباط با رفتار کارا یا فرصتطلبانه مدیریت سود» به این نتیجه دست یافتند که
رابطهای منفی و معنادار میان معامالت اشخاص وابسته و مدیریت سود فرصتطلبانه یافت شد که نشان از کارا بودن
معامالت با اشخاص وابسته دارد.
محمدپور و همکاران ( ،)0011در پژوهشی با عنوان « شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت کنش حسابگرانه در
دانشگاه نیروی دریایی امام خمینی (ره)» ،به این نتیجه دست یافتند که  04معیار بر کنش حسابگرانه تأثیرگذار است
که از آن جمله به تئوری رفتار برنامهریزی شده و رفتار فرصتطلبانه اشاره کردند.
سؤاالت پژوهش
 .0تئوری رفتار برنامهریزی شده بر کنش حسابگرانۀ کارکنان (حسابداران) چه تأثیری دارند؟
 .0رفتار فرصتطلبانه بر کنش حسابگرانۀ کارکنان (حسابداران) چه تأثیری دارد؟

رفتار برنامهریزی شده
کنش حسابگرانه
رفتار فرصتطلبانه

شکل( :)1مدل اولیه پژوهش (محقق ساخته)
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روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر بر حسب روش ،توصیفی -تحلیلی و از لحاظ هدف ،کاربردی است .تمام پدیدههای سازمان و مدیریت،
بهویژه پدیدههایی را که با رفتار انسانی سر و کار دارند ،نمیتوان به شیوهای کامالً عینی مورد مشاهده قرار داد و
کنترل متغیرهای ناخواسته دربارۀ این پدیدهها بسیار دشوار است .به همین خاطر استفاده از روشهای تحقیق کمّی
معموالً در پژوهشهای مدیریتی صدق نمیکنند .بدین جهت است که فقط با استفاده از روشهای تحقیق کمّی
(توصیفی-پیمایشی ،توصیفی-تحلیل و آزمایشی) به تنهایی نمیتوان به واقعیت پدیدههای مرتبط با سازمان و
مدیریت دست یافت؛ لذا توصیه شده است که از روش تحقیق آمیخته استفاده شود .تجربههای به دست آمده در
استفاده از روشهای تحقیق آمیخته نشان میدهد که به کاربردن این روشها امکان درک بهتر از پدیدههای اجتماعی
و رفتاری ،ازجمله رفتار سازمانی ،و تبیین آنها را فراهم میآورد .به همین خاطر در این تحقیق از روش آمیخته
(کمی-کیفی) جهت تحلیل دادهها استفاده شدهاست .روشهای گردآوری اطالعات به دو دستۀ کتابخانهای و میدانی
تقسیم میشود و برای جمعآوری دادهها از ابزار پرسشنامه استفاده گردیدهاست .از آنجایی که پژوهش پیش رو در دو
فاز کیفی و کمّی بررسی میشود روش نمونهگیری در فاز کیفی به صورت گلولهبرفی میباشد .جامعۀ آماری در فاز
کمّی ،مرتبط با قسمت تجزیه و تحلیل تصمیمگیری چندمعیاره میباشد .ساعتی ( )0110معتقد است تعداد ده نفر از
خبرگان برای مطالعات مبتنی بر مقایسۀ زوجی کافی است .همچنین ریزا و وازیلیس ( )0011با اشاره به این نکته که
تعداد خبرگان به عنوان مصاحبه شونده نباید زیاد باشد در کل  1الی  01نفر را پیشنهاد میکنند (حبیبی و همکاران،
 .)0303در تحقیق حاضر برای محاسبۀ تعداد خبرگان از تکنیک گلولهبرفی استفاده میشود ،بدین صورت که با توجه
به هدف پژوهش ،از روش نمونهگیریِ گلولهبرفی یا زنجیرهای برای مصاحبۀ عمیق استفاده شده است .نمونهگیری
گلولهبرفی یا زنجیرهای یعنی انتخاب شرکت کنندگانی که به نحوی با یکدیگر پیوند دارند و پژوهشگر را به دیگر افراد
همان جامعه راهنمایی میکنند (هولستی .)0301 ،به بیان دیگر ،در مصاحبۀ عمیق ،ابتدا تعدادی از اشخاص
صاحبنظر و خبرگان و دارای تحصیالت و تجربۀ کافی با موضوع ،انتخاب شدند و در پایان مصاحبۀ عمیق از آنها
درخواست شد که سایر افراد مطلع و صاحب نظر درخصوص موضوع تحقیق را معرفی نمایند .باتوجه به توضیحات
فوق ،به منظور غنای تحقیق ،تالش شد تا با افرادی که شخصاً موضوع تحقیق را تجربه کردهاند و از دانش و تجربۀ
باالیی در این زمینه برخوردار هستند ،مصاحبه صورتگیرد .به این منظور ،این خبرگان تماماً عضو هیئتعلمی ،دارای
مدرک دکتری مرتبط بوده و آشنایی کامل با مباحث مدیریت کنش حسابگرانه دارند و یا در این حوزه دارای مقاالت
و تألیفات بودند .لذا ،پس از انجام چهارده مصاحبه با خبرگان ،به تشخیص محقق و اساتید راهنما ،دادههای گردآوری
شده به نقطۀ اشباع رسیده و نیازی به انجام مصاحبه های جدید وجود نداشت .شایان ذکر است ،با توجه استقبال
مصاحبهشوندگان از موضوع تحقیق و تمایل آنها به غنیتر شدن نتایج تحقیق( ،میانگین مدتزمان مصاحبهها حدود
یک ساعت بوده است) پیشنهاد شد که در این بخش اسناد و سوابق باالدستی و مقاالت و پایان نامههای مرتبط با این
حوزه بررسی شود که در نهایت پس از استخراج زیر معیارهای رفتار برنامهریزی شده و رفتار فرصتطلبانه که مؤثر بر
کنش حسابگرانۀ کارکنان بودند از نظرات خبرگان به منظور انجام مصاحبه برای شناسایی این عوامل به عنوان
شاخص های نهایی از آزمون دلفی کیفی استفاده شد .در بخش کمّی نیز جامعۀ آماری به دو بخش تقسیم میشود.
باتوجه به هدف پژوهش پیش رو جامعۀ آماری در فاز کمّی ،مرتبط با قسمت تجزیه و تحلیل تصمیمگیری چندمعیاره
می باشد .در تحقیق حاضر برای محاسبۀ تعداد خبرگان از تکنیک گلولهبرفی استفاده شد ،بدین صورت که با توجه به
هدف پژوهش ،از روش نمونهگیریِ گلولهبرفی یا زنجیرهای برای مصاحبۀ عمیق استفاده شده است.
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یافتههای پژوهش
گام اول :بررسی و شناسایی معیار ها و زیر معیارهای مربوط به رفتار برنامهریزی شده و رفتار فرصتطلبانه از طریق
تحلیل محتوای اسناد و مدارک ( شامل اسناد باالدستی ،مراجعه به سایت اینترنتی ،مقاالت و پایاننامهها) .در ادامه
غربال مؤلفههای اصلی و راهکارها از طریق روش دلفی کیفی صورت گرفت .بر این اساس با توجه به طیف لیکرت
توسط آزمون میانگینگیری و انحراف معیار مؤلفهها به شناسایی این عوامل پرداخته شد.
0
گام دوم :روابط درونی میان معیارها با یکدیگر و زیرمعیارها با یکدیگر با استفاده از تکنیک دیمتل محاسبه شد.
گام سوم :به کمک فرآیند تحلیل شبکۀ دیمتل معیارهای اصلی مؤثر بر کنش حسابگرانه اولویتبندی شد.
گام چهارم :شاخصهای مرتبط با کنش حسابگرانه معرفی شد.
تحلیل محتوا از تکنیک های مربوط به روش اسنادی در پژوهش علوم اجتماعی میباشد .روش اسنادی در قالب
متدهایی بیان میشود که در آنها هدف پژوهش با مطالعه ،تحلیل و بررسی اسناد ،متون و مقاالت برآورده میشود.
در گام بعدی مؤلفههای اصلی مشترک مؤلفههای اصلی شاخصهای مرتبط با رفتار برنامهریزی شده و رفتار
فرصت طلبانه بر کنش حسابگرانۀ کارکنان (حسابداران) از طریق یافتههای تحلیل کیفی بدست آمد .بنابراین
گزارههای مورد نظر برای بیان شاخصهای شناسایی شده به دست آمد .با توجه به دادههای مستخرج از متون مقاالت
بررسی شده و رسیدن به اشباع ،نحوۀ تشکیل مقوله و طبقات و در نهایت تجزیه و تحلیل اطالعات جمعآوری شده با
استفاده از نرم افزار آماری  MAXQDAو ساخت مدل رفتار برنامهریزی شده و رفتار فرصتطلبانۀ مؤثر بر کنش
حسابگرانۀ کارکنان (حسابداران) در شکل زیر نشان داده شده است:

شکل( :)2مدل تئوری رفتار برنامهریزی شده و رفتار فرصتطلبانۀ مؤثر بر کنش حسابگرانۀ کارکنان(حسابداران)
برگرفته از مقالۀ حاضر ،محقق ساخته

در این پژوهش برای جمعآوری ،خالصهکردن ،طبقهبندی و توصیف دادههای کمی از روش دلفی استفاده
شدهاست تا از این طریق با توصیف دادههای پژوهش امکان استفاده سریع و بهتر از آنها فراهم گردد .ابتدا دادههای

 .0تکنیک دیمتل دارای دو کارکرد عمده میباشد - 0 .در نظرگرفتن ارتباطات متقابل؛ مزیت این روش نسبت به تکنیک تحلیل شبکهای ،روشنی و
شفافیت آن در انعکاس ارتباطات متقابل میان مجموعۀ وسیعی از اجزا میباشد .به طوری که متخصصان قادرند با تسلط بیشتری به بیان نظرات خود در
رابطه با اثرات (جهت و شدت اثرات) میان عوامل بپردازند .الزم به ذکر است که ماتریس به دست آمده از تکنیک دیمتل (ماتریس ارتباطات داخلی) ،در
واقع تشکیل دهندۀ بخشی از سوپرماتریس است .به عبارتی دیگر تکنیک دیمتل به طور مستقل عمل نمی کند بلکه به عنوان زیرسیستمی از سیستم
بزرگتری چون  ANPاست -0 .ساختاردهی به عوامل پیچیده در قالب گروههای علت و معلولی .این مورد یکی از مهمترین کارکردها و دالیل کاربرد
فراوان آن در فرایندهای حل مسئله است .بدین صورت که با تقسیمبندی مجموعۀ وسیعی از عوامل پیچیده در قالب گروههای علت معلولی ،تصمیم
گیرنده را در شرایط مناسبتری از درک روابط قرار میدهد .این موضوع سبب شناخت بیشتر از جایگاه عوامل و نقشی که در جریان تاثیرگذاری متقابل
دارند ،می شود (اعرابی.)0304 ،

  120پژوهشهای مالی و رفتاری در حسابداری؛ دوره اول ،شماره سوم ،پیاپی  ،3زمستان 1011

گردآوری شده با استفاده از مؤلفههای پرسشنامه ،خالصه و طبقهبندی و مؤلفهها شناسایی و با توجه به سه دورۀ
میانگینگیری و بررسی انحراف معیار ارزیابی شد.
جدول( :)1توصیف آماری پاسخدهندگان (دلفی دور اول)

1
0
1
0

رفتار برنامهریزی شده

رفتار فرصتطلبانه

0

معیار

1

0

1

1

0

0

0

0

کارشناس 1

کارشناس 2

1

0

3

0

3

0

0

0

1

1

کارشناس 3

3

3

3

0

0

0

0

0

3

کارشناس 0

0

0

1

1

1

1

0

1

0
1

1

1

1

3

1

1

کارشناس 5

0

0

کارشناس 6

0

0

0

1

0

1

1

0

1

1

کارشناس 1

1

0

3

1

0

1

1

0

1

کارشناس 1

1

0

3

3

0

0

0

3

0

3

کارشناس 1

3

0

0

1

3

1

1

0

1
0

3

0

3

1

3

0

0

0

کارشناس 11

کارشناس 11

0

3

0

3

0

0

3

1

1

کارشناس 12

0

0

3

3

3

3

3

3

1

3

کارشناس 13

3

0

3

3
0

0/140

3

3/400

3

3/103

3

0/003

3

3/114

3

0/140

0/003

کارشناس 10

0/011
0/111

میانگین

واکنش یاد گیرنده

1/001

واکنش بر اساس الزام

1/010

کنترل رفتاری

1/113

حیلۀ گمراه کننده

1/010

برنامۀ دنبال کنندۀ مسیر

1/103

انحراف در جهت کسب اهداف
شخصی و سازمانی

1/133

سوداگری در جهت کسب
اهداف شخصی و سازمانی

1/103

پرخاشگری در جهت کسب
اهداف شخصی و سازمانی

1/311

غرضورزی

1/131

زیرمعیار

واریانس

دور اول

آزمون همبستگی دبلیوی کندال (دلفی دور اول) برای محاسبۀ پایایی دور اول دلفی در جدول زیر نمایش داده
شدهاست:
جدول( :)2آزمون همبستگی دبلیوی کندال (دلفی دور اول)
تعداد

ضریب همبستگی دبلیوی کندال

شاخص کای دو

درجۀ آزادی

شاخص معنیداری )(Sig

00

1/310

001/100

000

1/100
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چنانچه در جدول ( )0مشاهده میشود ،همۀ مؤلفهها ،دارای میانگین باالتر از متوسط  3هستند که نشان از
اهمیت پذیرفتنی آنها است .بر طبق جدول باال مقدار  1/10شاخص معنیدار که کمتر از معیار  1/11میباشد،
همبستگی پاسخها را تأیید میکند .همچنین مقدار باالتر از  1/3برای ضریب دبلیوی کندال نیز تطابق پذیرفتنی
نظرات را در این آزمون نشان می دهد .دور دوم روش دلفی ،با توجه به اینکه تعدادی از پاسخدهندگان متغیرهای
موجود را در زمینۀ موضوع بررسی شده کافی دانستهاند ،لذا از همان متغیرهای تأیید شدۀ مرحلۀ اول در مرحلۀ دوم
نیز پرسش شد .پرسشنامۀ دور دوم دلفی با کل مؤلفهها به همان  00نفر تحویل داده شد.
جدول( :)3توصیف آماری پاسخ دهندگان (دلفی دور دوم)

0
0
0

رفتار برنامهریزی شده

1

رفتار فرصتطلبانه

1

معیار

1

1

1

0

1

1

1

1

کارشناس 1

کارشناس 2

1

0

1

0

0

0

0

0

1

1
1

0

1

0

1

0

0

0

کارشناس 3

کارشناس 0

0

0

0

0

3

1

0

1

0

0

کارشناس 5

0

0

0

0

0

1

1

1

1

کارشناس 6

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

کارشناس 1

3

3

3

0

1

0

1

0

1

کارشناس 1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

کارشناس 1

1

0

0

1

3

1

1

0

0
0

1

0

1

0

0

1

0

0

کارشناس 11

کارشناس 11

1

1

0

1

0

1

3

3

1

کارشناس 12

0

0

0

0

0

3

3

3

1

0

کارشناس 13

0

1

0

0
0

0/011

3

0/003

0

0/011

0

0/000

1

0/111

0

0/111

0/011

کارشناس 10

0/111
0/011

میانگین

واکنش یاد گیرنده

1/001

واکنش بر اساس الزام

1/103

کنترل رفتاری

1/001

حیلۀ گمراه کننده

1/331

برنامۀ دنبال کنندۀ مسیر

1/010

انحراف در جهت کسب اهداف
شخصی و سازمانی

1/003

سوداگری در جهت کسب
اهداف شخصی و سازمانی

1/340

پرخاشگری در جهت کسب
اهداف شخصی و سازمانی

1/340

غرضورزی

1/003

زیرمعیار

واریانس

دور دوم
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جدول(:)0آزمون همبستگی دبلیوی کندال (دلفی دور دوم)
ضریب همبستگی دبلیوی کندال

شاخص کای دو

درجۀ آزادی

شاخص معنیداری ()Sig

1/301

014/303

000

1/111

از سوی دیگر ،مقایسه میانگین امتیازات متغیر ها در مرحلۀ اول و دوم دلفی ،انجام گرفت .با توجه به اطالعات به
دست آمده همۀ متغیرهای پرسشنامه باقی میمانند (اختالف کمتر از  1/0و به جمعبندی رسیده است) .مؤلفههای
تأیید شدۀ نهایی با میانگین بزرگتر از  3را مشخص می کند .دور سوم دلفی ،مشابه مراحل اعالم شده گذشته ،انجام
شد.
از سوی دیگر ،مقایسۀ میانگین امتیازات متغیر ها در دور دوم و سوم دلفی ،نیز صورت گرفت .بنابر اطالعات به
دست آمده 0 ،مؤلفۀ باقیمانده نیز در دور سوم به جمعبندی رسید.
جدول( :)5میزان اختالف دیدگاه خبرگان در نظرسنجی دور اول و دوم

غرضورزی

میانگین دور اول دلفی

میانگین دور دوم دلفی

معیار

زیرمعیار

اختالف دو دور دلفی اول و دوم

اختالف  1و 2

1/000 0/111 0/011
1/011

پرخاشگری در جهت کسب اهداف شخصی و سازمانی

0/011 0/111

سوداگری در جهت کسب اهداف شخصی و سازمانی

1/003 0/011 0/003

انحراف در جهت کسب اهداف شخصی و سازمانی

1/000 0/111 0/140

برنامۀ دنبال کننده مسیر

1/003 0/111 3/114

حیلۀ گمراه کننده

1/140 0/000 0/003

رفتار فرصتطلبانه

رفتار برنامهریزی شده

کنترل رفتاری

3/103

1/103 0/011

واکنش بر اساس الزام

1/000 0/003 3/400

واکنش یادگیرنده

1/000 0/011 0/140
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جدول( :)6توصیف آماری پاسخدهندگان (دلفی دور سوم)

0
1
0

رفتار برنامهریزی شده

1

رفتار فرصتطلبانه

1

معیار

1

0

0

1

0

1

0

1

کارشناس 1

کارشناس 2

1

0

0

1

0

1

1

1

1

1

کارشناس 3

0

1

1

1

1

1

0

0

1

کارشناس 0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1

کارشناس 5

1

1

1

1

1

0

1

1

1

کارشناس 6

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

کارشناس 1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

کارشناس 1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

کارشناس 1

1

1

1

1

1

3

0

1

1

کارشناس 11

1

0

1

3

1

1

1

1

3

0

1

0

1

1

1

1

1

کارشناس 11

کارشناس 12

0

0

1

1

0

0

1

1

1

1

کارشناس 13

0

0

0

0
0

0/000

3

0/111

1

0/013

0

0/114

1

0/140

1

0/411

0/400

کارشناس 10

0/114
0/000

میانگین

واکنش یادگیرنده

1/010

واکنش بر اساس الزام

1/144

کنترل رفتاری

1/010

حیلۀ گمراه کننده

1/030

برنامۀ دنبال کنندۀ مسیر

16010

انحراف در جهت کسب اهداف
شخصی و سازمانی

1/331

سوداگری در جهت کسب
اهداف شخصی و سازمانی

1/001

پرخاشگری در جهت کسب
اهداف شخصی و سازمانی

1/401

غرضورزی

1/030

زیرمعیار

واریانس

دور سوم

جدول( :)1آزمون همبستگی دبلیوی کندال (دلفی دور سوم) تعداد گویه
تعداد

ضریب همبستگی دبلیوی کندال

شاخص کای دو

درجۀ آزادی

شاخص معنی داری )(Sig.

01

1/001

011/110

001

1/111
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جدول( :)1میزان اختالف دیدگاه خبرگان در نظرسنجی دور دوم و سوم

میانگین دور اول دلفی

میانگین دور دوم دلفی

معیار

رفتار فرصتطلبانه

زیرمعیار

اختالف دو دور دلفی اول و دوم

اختالف  2و 3

غرضورزی

1/314 06114 0/111

پرخاشگری در جهت کسب اهداف شخصی و سازمانی

1/003 0/000 0/011

سوداگری در جهت کسب اهداف شخصی و سازمانی

1/000 0/400 0/011
0/411 0/111

انحراف در جهت کسب اهداف شخصی و سازمانی

1/011

برنامۀ دنبال کنندۀ مسیر

1/140 0/140 0/111

حیلۀ گمراه کننده

1/103 06114 0/000

رفتار برنامهریزی شده

0/011

کنترل رفتاری

1/314 0/103

واکنش بر اساس الزام

1/314 0/111 0/003

واکنش یادگیرنده

1/003 0/000 0/011

در این قسمت به الگوی روابط بین معیارهای اصلی با تکینک دیمتل پرداخته شد:
گام نخست یا محاسبه ماتریس ارتباط مستقیم ) :(Mزمانی که از دیدگاه چند کارشناس استفاده میشود از
میانگین حسابی سادۀ نظرات استفاده میشود و ماتریس ارتباط مستقیم یا  Mتشکیل میشود.
جدول( :)1ماتریس ارتباط مستقیم()M
M

C8

C11

C8

1/111

3/103

C11

3/003

1/111

گام دوم یا محاسبۀ ماتریس ارتباط مستقیم نرمال :N = K*M :ابتدا جمع تمامی سطرها و ستونها محاسبه
میشود .معکوس بزرگترین عدد سطر و ستون  kرا تشکیل میدهد .تمامی مقادیر جدول بر معکوس بزرگترین عدد
ضرب میشود تا ماتریس نرمال شود.
=0.012

∑

 N = 1.100*M
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جدول( :)11ماتریس نرمال شده ()N
N

C8

C11

C8

1/111

1/103

C11

1/134

1/111

گام سوم یا محاسبۀ ماتریس ارتباط کامل :برای محاسبۀ ماتریس ارتباط کامل ابتدا ماتریس همانی ( )Iتشکیل
میشو د .سپس ماتریس همانی را منهای ماتریس نرمال کرده و ماتریس حاصل معکوس میشود .در نهایت ماتریس
نرمال در ماتریس معکوس ضرب میشود:
1

T  N I  N 

جدول( :)11ماتریس ارتباط کامل ()T
T

C8

C11

C8

1/314

1/311

C11

1/300

1/000

گام چهارم یا نمایش نقشۀ روابط شبکه :برای تعیین نقشۀ روابط شبکه ( )NRMباید شدت آستانه محاسبه شود.
با این روش میتوان از روابط جزئی صرفنظر کرده و شبکۀ روابط قابل اعتنا را ترسیم کرد .تنها روابطی که مقادیر
آنها در ماتریس  Tاز مقدار آستانه بزرگتر باشد در  NRMنمایش داده خواهد شد .برای محاسبه مقدار آستانۀ روابط
کافی است تا میانگین مقادیر ماتریس  Tمحاسبه شود .بعد از آنکه شدت آستانه تعیین شد ،تمامی مقادیر ماتریس T
که کوچک تر از آستانه باشد صفر شده یعنی آن رابطه علّی در نظر گرفته نمیشود .بنابراین الگوی روابط معنیدار
کنش حسابگرانه به صورت جدول زیر است:
جدول( :)12الگوی روابط معنیدار معیارهای اصلی
C8

C11

C8

*

1/311

C11

1/300

*

با توجه به الگوی روابط ،روابط علّی براساس جدول زیر مشخص میگردد:
جدول( :)13الگوی روابط علی معیارهای اصلی
معیار

نماد معیار

D

R

D+R

D-R

رفتار فرصتطلبانه

C8

1/110

1/311

04/000

1/110

رفتار برنامهریزی شده

C11

1/011

1/444

01/010

-1/100
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در جدول ( )03جمع عناصر هر سطر ( )Dنشانگر میزان تاثیرگذاری آن معیار بر دیگر معیارهای کنش حسابگرانه
است .بر این اساس معیار رفتار فرصت طلبانه از تاثیرگذاری بیشتری برخوردار است .جمع عناصر ستون ( )Rبرای هر
عامل نشانگر میزان تأثیرپذیری آن عامل از سایر عاملهای کنش حسابگرانه است .بر این اساس معیار رفتار
برنامه ریزی شده از میزان تأثیرپذیری بیشتری در کنش حسابگرانه برخوردار است .بردار افقی ( ،)D + Rمیزان تأثیر و
تأثر عامل مورد نظر در اثربخشی کنش حسابگرانه است .به عبارت دیگر هرچه مقدار  D + Rعاملی بیشتر باشد ،آن
عامل تعامل بیشتری با سایر عوامل سیستم دارد .بر این اساس رفتار فرصتطلبانه از رفتار برنامهریزی شده بیشتر
است .بردار عمودی ( ،)D - Rقدرت تاثیرگذاری هر عامل را نشان میدهد .به طور کلی اگر  D - Rمثبت باشد ،متغیر
یک متغیر علّی محسوب می شود و اگر منفی باشد ،معلول محسوب میشود .در این مدل رفتار فرصتطلبانه علّی و
معیار رفتار برنامهریزی شده معلول است.
گام بعدی یا تعیین اولویت بر اساس هدف ( :)W21برای انجام تحلیل ،نخست معیارهای اصلی مؤثر بر اساس
هدف به صورت زوجی مقایسه شدهان د .برای این منظور از نظر گروهی از خبرگان استفاده شده است و با استفاده از
تکنیک میانگین هندسی و نرمال سازی مقادیر به دست آمده ،بردار ویژه محاسبه گردیده است .اعداد به دست آمده
ضریب اهمیت هر یک از معیارهای اصلی را نشان میدهد.
جدول( :)10تعیین اولویت معیارهای اصلی
رفتار فرصتطلبانه

رفتار برنامهریزی شده

میانگین هندسی

بردار ویژه

رفتار فرصتطلبانه

0

1/314

1/111

1/1001

رفتار برنامهریزی شده

0/401

0

0/310

1/1040

بر اساس جدول فوق بردار ویژه اولویت معیارهای اصلی به صورت  W21خواهد بود.
2920.0

=W21

2920.0

بر اساس بردار ویژه به دست آمده ،معیار «رفتار برنامهریزی شده» با وزن نرمال شده  1/1040در اولویت اول و
معیار «رفتار فرصتطلبانه» با وزن نرمال شده  1/1001در اولویت دوم قرار دارد .در بین دو عامل تأثیرگذار بر کنش
حسابگرانه کارکنان همانطور که نتایج نشان میدهد معیار رفتار برنامهریزی شده در اولویت اول قراردارد.
در گام بعدی زیرمعیارهای تئوری رفتار برنامهریزی شده و رفتار فرصتطلبانه به صورت زوجی مورد مقایسه قرار
گرفتهاند .در این گام نیز مقایسه های زوجی در دو مرحله (تعداد معیارها) صورت گرفته است .در هر مرحله
زیرمعیارهای مربوط به هر معیار اصلی به صورت زوجی مورد مقایسه قرار گرفته است.
گام بعدی یا تعیین اولویت زیر معیارهای رفتار فرصتطلبانه :محاسبات انجام شده برای تعیین اولویت
زیرمعیارهای رفتار فرصتطلبانه در جدول زیر ارائه شده است .چون این معیار از چهار شاخص تشکیل شده است
بنابراین شش مقایسۀ زوجی انجام گرفته است.
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جدول( :)15تعیین اولویت زیرمعیارهای رفتار فرصتطلبانه
غرضورزی

غرضورزی

0

پرخاشگری در جهت
کسب اهداف شخصی و
سازمانی

0/000

سوداگری در جهت
کسب اهداف شخصی و
سازمانی

0/014

انحراف در جهت کسب
اهداف شخصی و
سازمانی

1/301

پرخاشگری در

سوداگری در جهت

انحراف در جهت

جهت کسب اهداف

کسب اهداف شخصی

کسب اهداف

شخصی و سازمانی

و سازمانی

شخصی و سازمانی

1/440

1/013

0/100

0

0/101

1/341

0/001

0

1/140

0/330

0

1/410

میانگین

بردار

هندسی

ویژه

0/013

1/041

0/110

1/110

1/110

1/310

1/011

1/011

0.400
0.350
0.300
0.250
0.200
0.150
0.100
0.050
0.000
غرض ورزی پرخاشگری در سوداگری در انحراف در
جهت کسب

جهت کسب

جهت کسب

اهداف شخصیاهداف شخصیاهداف شخصی
و سازمانی

و سازمانی

و سازمانی

شکل( :)3نمودار سوپر دسیژن زیرمعیارهای رفتار فرصتطلبانه

بر اساس نمودار باال :زیرمعیار «پرخاشگری در جهت کسب اهداف شخصی و سازمانی» با وزن نرمال شدۀ 1/310
در اولویت اول ،زیرمعیار «غرضورزی» با وزن نرمال شدۀ  1/041در اولویت دوم ،زیرمعیار «سوداگری در جهت کسب
اهداف شخصی و سازمانی» با وزن نرمال شدۀ 1/011در اولویت سوم و زیرمعیار «انحراف در جهت کسب اهداف
شخصی و سازمانی» با وزن نرمال شدۀ  1/011در اولویت آخر قرار دارد .نرخ ناسازگاری مقایسههای انجام شده
 1/110به دست آمدهاست که کوچکتر از  1/0است و بنابراین میتوان به مقایسههای انجام شده اعتماد کرد.
همانطور که مشاهده میشود علی رغم تعیین اولویت معیارهای تأثیرگذار بر کنش حسابگرانۀ کارکنان ،محققان
به دنبال اولویتبندی و رتبه بندی زیرمعیارها نیز برآمدند تا بدین ترتیب اولویت زیرمعیارها نیز مشخص شود در
نتیجه زیرمعیارهای رفتار فرصتطلبانه به ترتیب اولویت عبارتند از :پرخاشگری در جهت کسب اهداف شخصی و
سازمانی؛ غرض ورزی؛ سوداگری در جهت کسب اهداف شخصی و سازمانی؛ انحراف در جهت کسب اهداف شخصی و
سازمانی.
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سپس به تعیین اولویت زیرمعیارهای رفتار برنامهریزی شده پرداخته شد.
محاسبات انجام شده برای تعیین اولویت زیرمعیارهای رفتار برنامهریزی شده در جدول زیر ارائه شدهاست .چون
این معیار از پنج شاخص تشکیل شدهاست بنابراین ده مقایسۀ زوجی انجام گرفتهاست.
جدول( :)16تعیین اولویت زیرمعیارهای رفتار برنامهریزی شده
برنامۀ دنبال

حیلۀ

کنترل

واکنش بر

واکنش

میانگین

کنندۀ مسیر

گمراهکننده

رفتاری

اساس الزام

یادگیرنده

هندسی

برنامۀ دنبال کنندۀ مسیر

0

0/000

0/101

0/011

0/143

0/401

1/301

حیلۀ گمراه کننده

1/101

0

3/130

0/011

3/011

0/113

1/014

کنترل رفتاری

1/301

1/331

0

0/010

3/111

0/110

1/000

واکنش بر اساس الزام

1/003

1/114

1/331

0

0/110

1/413

1/001

واکنش یادگیرنده

1/130

1/010

1/010

1/110

0

1/010

1/113

بردار ویژه

0.400
0.300
0.200
0.100
0.000

شکل( :)0نمودار سوپر دسیژن زیرمعیارهای رفتار برنامهریزی شده

بر اساس نمودار باال :زیرمعیار «برنامۀ دنبال کنندۀ مسیر» با وزن نرمال شدۀ  1/301در اولویت اول ،زیرمعیار
«حیلۀ گمراه کننده» با وزن نرمال شدۀ  1/014در اولویت دوم ،زیرمعیار «کنترل رفتاری» با وزن نرمال شدۀ 1/000
در اولویت سوم ،زیرمعیار «واکنش بر اساس الزام» با وزن نرمال شدۀ  1/000در اولویت چهارم و زیرمعیار «واکنش
یادگیرنده» با وزن نرمال شدۀ  1/113در اولویت آخر قرار دارد .نرخ ناسازگاری مقایسههای انجام شده  1/110به
دست آمدهاست که کوچکتر از  1/0است و بنابراین میتوان به مقایسههای انجام شده اعتماد کرد.
همانطور که مشاهده میشود علیرغم تعیین اولویت معیارهای تأثیرگذار بر کنش حسابگرانۀ کارکنان ،محققان
به دنبال اولویتبندی و رتبه بندی زیرمعیارها نیز برآمدند تا بدین ترتیب اولویت زیرمعیارها نیز مشخص شود در
نتیجه زیرمعیارهای رفتار برنامهریزی شده به ترتیب اولویت عبارتند از :برنامۀ دنبال کنندۀ مسیر؛ حیلۀ گمراه
کننده؛کنترل رفتاری؛ واکنش بر اساس الزام و واکنش یادگیرنده.
بحث و نتیجهگیری
یافته های مطالعۀ حاضر که به منظور بررسی تأثیر دو مؤلفۀ رفتار برنامهریزی شده و رفتار فرصتطلبانه بر کنش
حسابگرانۀ کارکنان انجام گرفت نشان داد که توجه به ابعاد و مؤلفههای رفتاری در مدیریت سازمانها بهویژه در
سطوح فردی و گروهی از اهمیت خاصی برخوردار است .اینکه هر انسانی در چه زمانی و تحت تأثیر چه عواملی دست
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به رفتار و عمل میزند سالیان سال است که پژوهشگران را در جایجای دنیا به پژوهش و بررسی واداشته است.
نتیجۀ این تالشها که همگی با هدف شناسای ی و سپس مدیریت رفتارهای مختلف انسان انجام شده طیف متنوعی از
رفتارهای تأثیرگذار مثبت و منفی را در عرصۀ متون علمی پدید آوردهاست .در حال حاضر اگر به کنشهای
حسابگرانۀ کارکنان توجه شود ،در بیشتر سازمانها رد پایی از فرصتطلبی چه به معنای مثبت و چه منفی آن دیده
میشود که مهمترین کنش حسابگرانۀ کارکنان میباشد ،فرصتطلبی مثبت سبب واکنش سریع و بهجا و کامالً
قانونی در موقعیت های مناسب به شرایط شده که موجب پیشرفت سازمان میشود ،ولی در حال حاضر بیشتر این
مفهوم در جنبۀ منفی آن به کار میرود که تنها در جهت منفعت شخصی پیش میرود .بر اساس نتایج به دست آمده
زیرمعیار پرخاشگری در جهت کسب اهداف شخصی و سازمانی در اولویت اول قرار گرفتهاست .این افراد با استفاده از
پرخاشگری سعی در جوالن حرفهای ناصحیح خود در سازمان دارند و گمان میکنند با سر و صدا و متشنج کردن
جو سازمان میتوانند به خواستههای ناحق دست یابند .بنابراین شناسایی این کنش برنامهریزی شده برای مدیران در
هر سازمانی حائز اهمیت خواهد بود .اگر کارکنان به قدرت اجتماعی مدیرشان باور داشته باشند و احساس کنند که او
توانایی تأثیرگذاری بر نتایج ملموس و ناملموس را دارد ،نظام سنجش عملکرد برای آنها بامعناتر و پذیرفتنیتر
خواهد بود .این امر همان مقولۀ رهبری را در بر می گیرد؛ چرا که مهمترین شاخصۀ رهبری ،وجود قدرت مرجعیت در
وی است .دومین اولویت غرض ورزی است .متأسفانه نیات هر کارمندی متفاوت است و وقتی کارمندان نیاتشان با
اهداف سازمان در یک راستا قرار نگیرد سازمانی با جوی مسموم وجود خواهد داشت که از این مؤلفۀ برنامهریزی شده
سواستفادههایی می شود که در نهایت سازمانی بدون موفقیت را در پی خواهد داشت .سومین اولویت بر اساس
یافتههای تحلیلی سوداگری در جهت کسب اهداف شخصی و سازمانی است .هر فرد عالیقی دارد و در این جایگاه
حسابگرانه عمل میکند؛ خواستههای هر فرد نامحدود است؛ هر فرد زیادهخواه است؛ و هر فرد دارای قوۀ تفکر و ابتکار
عمل است .انسانهای بیشینه طلب خودخواه برای نیل به اهدافشان به صورت عقالنی رفتار میکنند .در نتیجه باید
این زیرمعیار اس اسی از دید تیزبین مدیران سازمان نادیده گرفته نشود .در نهایت اولویت آخر برنامهریزی شده انحراف
در جهت کسب اهداف شخصی و سازمانی میباشد .کارکنانی با چنین ویژگیهایی با رواج چاپلوسی ،نفاق ،سودجویی،
دورویی ،رشوهپردازی ،سکوت سازمانی و سایر آفات اخالقی ،محیطی را شکل میدهند که منزلتها و نقشها ،آنگونه
که شایستۀ افراد الیق است ،توزیع نشود و با ندانمکاریهای خود بودجه ،امکانات و منابع سازمانی را هدر میدهند.
متأسفانه شکاف نظری و عملی در حوزۀ مدیریت نه تنها در کشور ایران بلکه در سایر کشورها به نحو بارزی به
چشم میخورد .فرصتطلبی یک رفتار شخصی است که میتوان آن را یک رفتار مجاب کننده جهت به انجام رساندن
اهداف شخص دانست .افراد با سطح فرصتطلبی باال ممکن است رفتارهای پرخاشگرانه ،سوداگر و منحرفی را به
منظور کسب اهداف شخصی و سازمانی به کارگیرند .ایشان توجهی به اخالقیات مرسوم ندارند و تمامی این موارد بر
روند رشد سازمانی در سازمان ها تاثیر می گذارد  .بر اساس نتایج به دست آمده اولویت اول مربوط میشود به:برنامۀ
دنبال کنندۀه مسیر ،اگر رهبر می خواهد سازمان را به سوی آیندۀ مطلوب راهنمایی نماید در نخستین قدم باید
اطمینان حاصل نماید که رفتار سازمانی با او همراهی نماید و سپس این که بخشها ،افراد و گروهها نیز بر سر موضوع
با یکدیگر توافق داخلی دارند .با ورود به قرن جدید بسیاری از مدیران برای بهبود رفتار سازمانی به دنبال تحول در
شیوۀ ادارۀ سازمانها میباشند .بنابراین با روشهای قدیمی و یا حتی امروزی ،نمیتوان آیندۀ سازمانها را به طور
قطعی پیش بینی نمود ،لذا جهت حصول به موفقیت در این قرن ،مدیران سازمانها باید فرا بگیرند که همانند یک
رهبر عمل نمایند و کارکنان باید بیاموزند که بر خویش مدیریت نمایند تا نتیجۀ این اقدامات با موفقیت همراه باشد.

  130پژوهشهای مالی و رفتاری در حسابداری؛ دوره اول ،شماره سوم ،پیاپی  ،3زمستان 1011

حیلۀ گمراه کننده یکی از معیارهاست .در هر سازمانی بیهنرانی هستند که به جای فراگیری دانش و به کارگیری
خرد ،فرصتطلبی منفی دارند؛ کمتر مدیری است که بتواند از افسون آن رهایی یابد .معموالً مدیرانی قربانی این
رفتارهای برنامهریزی شده میشوند که از شخصیت واقعی خود غافلاند و بقای شخصیت خیالی خود را در دروغ،
پرداخت رشوه و امثالهم میدانند ،به همین دلیل به آنان میدان میدهند .در نگاهی گذرا به رفتارهای انسان در
محیطهای مختلف باالخص در محیطهای کار میتوان به سادگی پی برد که انسان دارای ظرفیت بالقوۀ انکارناپذیر
برای ارتکاب انواع رفتارهای مثبت و منفی به طور مستقل یا همزمان در یک برهۀ زمانی خاص است .در نتیجه میزان
شناخت مدیران آگاه از این کنشها میتواند مانع بروز چنین عواملی در سازمان شود .کنترل رفتاری بر اساس
تحلیلهای صورت گرفته به عنوان اولویت بعدی است که از کارکنان سر میزند .برخی کارکنان رفتارهای نفاقگونه را
به نمایش میگذارند .بدین ترتیب که نگرشی خاص را وانمود می کنند تا نزد دیگران خوب جلوه کنند .نگرش در
رابطه با رفتار و هنجارهای ذهنی تعیین کنندۀ تمایالت رفتاری و تمایالت رفتاری تعیین کنندۀ رفتار واقعی است.
یک مدیر باید همواره رفتار سازمانی را بررسی و بازبینی کند تا بتواند مواردی را که احتمال موفقیت نشدن در آن
وجود دارد شناسایی کند و برنامۀ آموزشیای تدارک بیند که به کنترلهای مالی و از همه مهمتر به خالقیت افراد
توجه کرده و سنتها و اقدامهایی را که مانع پیشرفت میشوند تشخیص دهد .بعد از آن زیرمعیار واکنش بر اساس
الزام حاصل میشود .افراد اگر احساس کنند فعالیتهای شغلی آنان نزدیکترین راه برای دستیابی به اهدافشان است
و از کار کردن تصوری ارضا کننده داشته باشند در این صورت مسلماً به کار تمایل بیشتری پیدا میکنند و عکس
قضیه هم صادق است .شیوههای مدیریت در سازمانها با سرعت زیادی در حال تغییر است .در قرن اخیر مدیریت نیز
به همان اندازه اهمیت دارد که میتواند سازمانها را متحول نماید .در نهایت واکنش یادگیرنده وجود دارد .نوع نگرش
اخالقی هر کارمندی بر اساس فلسفه های شخص اوست که در محیط کسب و کارش بروز پیدا میکند .اگر چه تنها
برخی باورهای مشخص در واقعیت بر نگرش اثر خواهد گذاشت.
بر اساس رویکرد فرصت طلبانه هرگونه رفتاری در سازمان ،تالش برای کسب منافع شخصی و یا گروهی است .زیرا
هر حرکتی ماهیتی سودجویانه و منفعت طلبانه دارد .افرادی که درجۀ فرصتطلبی آنها باالتر است در مقایسه با
افرادی که درجۀ فرصتطلبی آنها کمتر است ،بیشتر تمایل به دروغ گفتن ،بازیچه قرار دادن افراد و پرداخت رشوه
دارند .فرصتطلبیهای موجود در سازمان ها هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم به واسطۀ برداشتی
صورت میپذیرد که از عواقب خطاکاریهای سازمانی و مسئولیت فردی افراد در زمینۀ افشای خطاکاریهای موجود
در سازمان و نیز هزینههای مرتبط با افشای خطاکاریهای موجود در سازمان میباشد .چنانچه محیط سازمانها
عاری از خطا و اشتباه باشد به صورتی که هیچ فردی ب ه خود توان و جرئت اشتباه را ندهد و در صورت اطالعرسانی
خطاکاری ها ،عواقب منفی برای فرد درستکار وجود نداشته باشد ،فرصتطلبی در سازمانها کاهش مییابد .در این
صورت اعتماد کارکنان به یکدیگر بیشتر شده و کار گروهی افزایش مییابد چنانکه نتایج کار گروهی بسیار اثربخشتر
از کارهای فردی میباشد ،چرا که هیچ جامعهای را نمیتوان بر پایۀ دنبال کردن نفع شخصی بنا نهاد .لذا به کارگیری
مدیران درستکار و متعهد به رفاه کل کارکنان سازمان به جای تعهد به رفاه خویش ،میتواند گامی مؤثر در راستای
دستیابی به اهداف سازمانی باشد .وقتی صحبت از قصد رفتاری میشود منظور شدت نیت و ارادۀ فرد برای انجام رفتار
هدف است .رفتار نیز همیشه بعد از قصد رفتاری و متصل به آن است .در چنین مواقعی اگر پیامدهای انجام یک رفتار
برنامه ریزی شده برای کارمند مثبت تلقی شود احتمال تکرار آن رفتار در او نهادینه خواهد شد و اگر مدیران در
سازمانها نتوانند وجود چنین رفتارهایی را در کارکنان پیشبینی نمایند نمیتوانند جلوی این قبیل رفتارهای از
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پیش تعیین شده را بگیرند و الجرم در دام این افراد میافتند و در نتیجه سازمانی به وجود خواهد آمد که روح
 بدین، از طرفی فرصتطلبی جنبههای مثبتی نیز میتواند داشته باشد.فرصتطلبی منفی در آن دمیده شده است
معنا که کارکنان موجود در سازمانها باید موقعیتشناس بوده و شرایط موجود در سازمان خود و سازمانهای دیگر
 فرصتها و تهدیدهای آن را،چه سازمانهای رقیب چه سازمان های متحد را بشناسند و نقاط قوت و ضعف سازمان
بشناسند و در موقعیت مناسب به بهترین طریق ممکن از خود واکنش نشان داده و موقعیت موجود را به سود سازمان
. در این صورت سبب پیشرفت سازمان خود میشوند.خود بچرخاند
از جمله محدودیت هایی که این پژوهش با آن مواجه بود نبود پیشینۀ کافی در خصوص بررسی تأثیر رفتار
 در این مطالعه کوشش شده است تا.فرصتطلبانه و رفتار برنامهریزی شده به عنوان مؤلفههای کنش حسابگرانه بود
 اما از آنجا که،تأثیر تئوری رفتار برنامهریزی شده و رفتار فرصتطلبانه بر کنش حسابگرانۀ کارکنان تحلیل گردد
مطالعات میدانی بسیار اندکی در مجامع دانشگاهی به ویژه داخلی در زمینۀ خاص کنش حسابگرانه صورت گرفته
است لذا پژوهشگران در آینده میتوانند با افزایش طیف مطالعات خود به بهبود مقیاس طراحی شده از طریق
.شناسایی و تعدیل بخشها و عاملها اقدام نمایند
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