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تاثیر سبک رهبری، فرهنگ سازمانی و کنترل داخلی بر سوء استفاده از دارایی1 
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مترجم: مریم رجب زاده6 

        چکیده

پرونده های تقلب7  اخیر در مالزی به جدی ترین موضوع مربوط 
به شرکت ها یا بخش دولتی تبدیل شده است. در یک شرکت، 
مدیریت  اصلی  نگرانی های  از  یکی  به  دارایی8  از  سوء استفاده 
ممکن  دارایی ها  از  استفاده  سوء  زیرا  است،  شده  تبدیل  شرکت 
بر  چندانی  تاثیر  که  باشد  بی اهمیت  رفتار  یک  ظاهر  به  است 
آن  حل  و  بدتر  نشود،  درمان  اگر  اما  گذاشت،  نخواهد  شرکت 
مشکل خواهد شد. این مطالعه به تحلیل عواملی می پردازد که بر 
وقوع سوء استفاده از دارایی  در یک شرکت تأثیر می گذارند. به طور 
خاص، این مطالعه تأثیر سبک رهبری، فرهنگ سازمانی و کنترل 
داخلی را بر سوء استفاده از دارایی در یک سازمان بررسی می کند. 
این مطالعه با استفاده از ابزار پرسشنامه و تحقیق بر روی 137 
سبک  عامل:  سه  هر  که  می دهد  نشان  شرکت  یک  در  کارمند 
رهبری، فرهنگ سازمانی و کنترل داخلی تأثیر قابل توجهی بر 
وقوع سوء استفاده از دارایی در شرکت (اگرچه تأثیر منفی) دارند. 
یافته های این مطالعه، بینش هایی را در مورد تقلب به مدیریت 
شرکت ارائه می دهد. در نتیجه، این مطالعه می تواند به مدیریت 
شرکت کمک کند تا مکانیزم کنترل داخلی مؤثر را اجرا کند و 
همچنین سیاست های مربوط به کالهبرداری ها را ایجاد کند تا 

اطمینان حاصل شود که موارد تقلب اخیر شرکت، آخرین موردی 
است که رخ می دهد. عالوه بر این، یافته های این مطالعه می تواند 
کالهبردارانه  فعالیت  هرگونه  از  جلوگیری  برای  را  کارکنان 

برانگیزد.
واژگان کلیدی: سبک رهبری، فرهنگ سازمانی، کنترل داخلی، 

کارکنان، مطالعه موردی، مالزی.

       مقدمه

مربوط  موضوع  جدی ترین  به  مالزی  در  اخیر  تقلب  پرونده های 
شرکت،  یک  در  است.  شده  تبدیل  دولتی  بخش  یا  شرکت ها  به 
سوء استفاده از دارایی به یکی از نگرانی های اصلی مدیریت شرکت 
تبدیل شده است، زیرا سوء استفاده از دارایی اگرچه به ظاهر ممکن 
است یک رفتار بی اهمیت باشد که تاثیر چندانی بر شرکت نخواهد 
خواهد  دشوار  آن  حل  و  شده  بدتر  نشود،  درمان  اگر  اما  گذاشت، 
 ،(ACFE، 2014) تقلب9  رسمی  بازرسان  انجمن  براساس  شد. 
پاسخ دهندگان نظرسنجی گزارش دادند که بسیاری از سازمان ها 
ساالنه 5 درصد از درآمد خود را به دلیل تقلب از دست می دهند. 
اگر این میزان، برای تولید ناخالص جهانی برآورد شده در سال 
 3,7 به  نزدیک  جهانی  تقلب  احتمالی  ضرر  شود،  اعمال   2013
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تریلیون دالر خواهد بود. به طور متوسط ضرر ناشی از موارد تقلب 
موارد  درصد   22 این،  بر  عالوه  بود.  دالر   145000 ما  مطالعه  در 
را  تقلب  فعالیت های  بود.  دالری  میلیون   1 حداقل  ضرر  شامل 
می توان به سه دسته اصلی به نام های سوءاستفاده از دارایی، فساد1  
و تقلب در صورت های مالی2  طبقه بندی کرد. در میان سه دسته 
از فعالیت های تقلب، سوءاستفاده از دارایی ها رایج ترین فعالیت های 

تقلب است.
می دهد  تشکیل  را  تقلب  موارد  درصد   85 دارایی   از  سوءاستفاده 
دست  از  باعث  متوسط  به طور  و  است  آنها  کم هزینه ترین  و 
از  درصد   9 تنها  اگرچه  مقابل،  در  می شود.  دالر   130,000 رفتن 
پرونده ها مربوط به تقلب در صورت های مالی بود، اما این موارد 
بیشترین تأثیر مالی را داشتند و میانگین ضرر آن 1 میلیون دالر 
بود. طرح های فساد هم از نظر فراوانی (37 درصد موارد) و هم از 
نظر میانگین ضرر (200000 دالر) در وسط قرار دارند. این نشان 
می دهد که سوء استفاده از دارایی  رایج ترین فعالیت تقلب است که 
در یک شرکت اتفاق می افتد و با وجود اینکه تأثیر مالی آن چندان 
مهم نیست، اما اگر زودتر شناسایی نشود، تأثیر منفی بزرگ تری 
بر شرکت، در طی چند سال وقوع تقلب می گذارد. به عنوان مثال: 
مورد انرون3  که در آن سرمایه گذاران میلیاردها دالر به دلیل این 
فعالیت های غیراخالقی از دست دادند. در مالزی، آخرین موردی 
که همه کشور را تحت تأثیر قرار داده است، پرونده MDB 1 است. 
مورد MDB 1 باید برای دانشجویان و دانش پژوهان حسابرسی، 
زیرا  گیرد؛  قرار  خاص  توجه  مورد  شرکتی  حاکمیت  و  حسابداری 
شرکت  یک  سرمایه  از  زیادی  مقدار  شدن  ناپدید  ادعای  شامل 
است. پنهان کردن مقدار قابل توجهی از زیان واقعی سال به سال 
با حسابداری سود کاغذی ناشی از تجدید ارزیابی منصفانه مکرر 
دارایی ها یا سایر دارایی ها: این مورد همچنین شامل احتمال موارد 
احزاب  توسط  شده  انجام  تحقیقات  حسابرسی؛  شکست  مکرر 
مختلف محلی از جمله دفتر حسابرسی کل؛ فقدان شواهد بهترین 
شیوه ها در مورد حاکمیت شرکتی که از زمان شکل گیری آن اجرا 

شده است، می شود. (علی4 ، 2015).
 XYZ شرکت نام  به  پس  این  از  (که  شرکت  این   ،2016 سال  در 
شناخته می شود) تقلبی در 50 درصد واحدهای متعلق به خود در 
ترکیه کشف کرد که متحمل ضرر 57 میلیون رینگیتی شده است. 
سه  برای   XYZ شرکت خالص  زیان  افزایش  به  منجر  تقلب  این 
ماهه چهارم منتهی به سپتامبر، از 33,90 میلیون رینگیت در سال 

گذشته به 94,86 میلیون رینگیت شد (استار5 ). مدیرعامل شرکت 
مادر XYZ گفت: بررسی و ارتباط با مدیریت شرکت زیرمجموعه 
مذکور که در سه ماهه چهارم متحمل زیان سهام شده بود را آغاز 
تابعه  شرکت  در  متقلبانه  احتمالی  اقدامات  متعاقباً  بودیم.  کرده 
مذکور کشف شد و این اقدامات در حال حاضر موضوع حسابرسی 
دادگاهی می باشد. موارد اخیر در سپتامبر 2018 رخ داد که در آن 
دو مقام شرکت XYZ، از جمله مدیرعامل، به اتهام سوء استفاده از 
میلیون   4 ارزش  به  آموزشی  قراردادهای  اعطای  و  دولتی  بودجه 
بر  مؤثر  عوامل  بررسی   .(2018 (استار،  شدند  بازداشت  رینگیت 

وقوع تصرف دارایی در شرکت، (شرکت XYZ)، جالب است.
هدف اصلی این مطالعه بررسی عوامل موثر بر وقوع سوء استفاده از 
دارایی در بین کارکنان شرکت XYZ است. به طور خاص، این مطالعه 
بر سه عامل رهبری، فرهنگ سازمانی و کنترل داخلی تمرکز دارد. 
تا  می کند  کمک   XYZ شرکت مدیریت  به  مطالعه  این  یافته های 
مکانیزم کنترل داخلی مؤثر را اجرا کند و همچنین سیاست های 
مربوط به فعالیت های تقلب را مستقر نماید تا اطمینان حاصل شود 
که مورد تقلب اخیر شرکت، آخرین موردی است که رخ می دهد. 
مابقی این مقاله به ترتیبی که در ادامه می آید ارائه می گردد. بخش 
بعدی، بخش دوم، مروری بر ادبیات مربوطه ارائه می دهد. بخش 
سوم، طرح تحقیق را تشریح می کند. پس از آن بخش چهارم نتایج 
را ارائه می کند. بخش پایانی، بخش پنجم، این مقاله را به پایان 

می رساند.

        بررسی ادبیات

        سوء استفاده از دارایی ها

سوء استفاده از دارایی نوعی فعالیت متقلبانه است که شامل سرقت 
یا سوء استفاده از دارایی های یک شرکت توسط کارکنان، مدیریت 
یا اشخاص ثالث می شود. طبق نظر کاسم6   (2014)، سوء استفاده از 
دارایی عملی است برای سرقت دارایی یک شرکت، یا سوء استفاده 
از منابع شرکت برای استفاده شخصی و به دست آوردن منفعت از 
هزینه های شرکت. اخیراً موارد بسیاری از سوء استفاده از دارایی در 
سازمان شناسایی شده است. براساس گزارش نظرسنجی جهانی7  
از  درصد   89  ،2018 سال  در  سوء استفاده  و  تقلب  موارد  مورد  در 
کل موارد تقلب از طرح های سوء استفاده از دارایی است و این آن 
را به عنوان رایج ترین نوع تقلب تبدیل می کند. به همین ترتیب، 
مشخص   ،2011 سال  در   PWC توسط شده  انجام  بررسی  طبق 

1 . Corruption
2 . Financial statement fraud
3 . Enron
4 . Ali
5. The Star
6. Kassem
7. Associates Certified Fraud Examination (ACFE) [
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شد که 69 درصد از جرایم اقتصادی گزارش شده، سوء استفاده 
از دارایی ها است. بنابراین، این نشان می دهد که سوء استفاده از 
دارایی رایج ترین نوع فعالیت تقلب است که منجر به زیان برای 

سازمان می شود.
انجام  سازمان  کارکنان  توسط  معمواًل  دارایی ها  از  سوء استفاده 
انجام  نیز  مدیریت  توسط  می تواند  این  حال،  این  با  می شود. 
شود، که اغلب قادر به پنهان کردن سوء استفاده ها به روش هایی 
است که تشخیص آن دشوار است. به منظور پنهان کردن عمل 
یا  نادرست  اسناد  یا  سوابق  مرتکب،  فرد  دارایی،  از  سوء استفاده 
گمراه کننده را جعل می کند (گزارش نظرسنجی جهانی1، 2010). 
به طور کلی، اختالس دارایی ها به دو دسته اصلی تقسیم می شود: 
1. سرقت وجوه نقد و 2. سرقت دارایی های غیرنقدی. هفت نوع 
استفاده  مرتکب  توسط  معمواًل  که  دارد  وجود  نقد  پول  سرقت 
می شود (همان). هفت نوع سوء استفاده از دارایی ها عبارت است 
از: دستکاری چک2 ، دستکاری3 ، سرقت نقدی4 ، صورتحساب5، 
و  موجودی8   ، هزینه7  بازپرداخت  و  ثبت نام   ، دستمزد6  و  حقوق 
سایر طرح های دارایی. نمونه هایی از سرقت دارایی های غیرنقدی 
آوردن  خانه  به  شخصی،  دالیل  به  شرکت  خودروی  از  استفاده 

تعدادی لوازم التحریر اداری و بسیاری موارد دیگر است.
حالت  سه  تحت  می تواند  دارایی ها  از  سوء استفاده  فعالیت های 
مختلف رخ دهد. اواًل قبل از اینکه دارایی ها در دفاتر ثبت شود، 
حال  در  که  دارایی هایی  ثانیاً،  اسکیمینگ.  یا  دستکاری  مانند 
حاضر توسط سازمان نگهداری می شوند، مانند استفاده نادرست 
سومین  و  نقد  پول  یا  لوازم10   ، موجودی9  فهرست  تجهیزات،  از 
حالت، در طول فرآیند خرید کاال یا خدمات است (به عنوان مثال، 
صورتحساب، بازپرداخت هزینه11، طرح های حقوق و دستمزد). 
چیزی  برای  اضافی  هزینه  متحمل  سازمان  سناریوها،  این  در 
می شود که برای هیچ کاال یا خدماتی پرداخت نمی شود. مطالعات 
انواع  دارایی ها،  از  سوء استفاده  نوع  سه  این  که  است  داده  نشان 
متداول فعالیت های متقلبانه هستند و تأثیرات مالی زیادی برای 
سازمان ها ایجاد می کنند. یک سازمان باید از وقوع موارد تقلب 
جلوگیری کند. پیشگیری از تقلب ممکن است سازمان را از ضرر 
بسیار  تقلب  فعالیت های  مهار  حال،  این  با  دهد.  نجات  بزرگ 
سخت است، اگرچه سازمان بهترین روش پیشگیرانه را دارد. به 
بهترین  سازمان  اگر  حتی  همکاران12 (2012)،  و  آلبرشت  گفته 
استراتژی را برای جلوگیری از تقلب دارد، کارکنانی که فشار13  یا 

فرصت 14 را درک می کنند و توانایی منطقی کردن جرم را دارند 
ممکن است مرتکب موارد تقلب شوند. بنابراین سازمان باید در 

اجرای راهبردهای پیشگیری از تقلب، فعال باشد.
این  متقلبانه  فعالیت های  این  از  پیشگیری  در  راهبرد  مهم ترین 
صداقت،  و  کند  ایجاد  مثبتی  فرهنگ  باید  سازمان  که  است 
کند.  نهادینه  خود  کارکنان  همه  برای  را  حمایت  و  گشاده رویی 
اگر سازمان فرهنگ «قوانین بازی15» مربوط به ریسک پذیری را 
بپذیرد، ممکن است بر اقدام توجیه شده 16 غالب شود. به غیر از 
آن، سازمان باید با اطمینان از کنترل داخلی دقیق، هرگونه خأل 
در سیستم را از بین ببرد. رویه های حسابداری یا سیستم هایی که 
برای ارتقای کارایی کنترل های داخلی طراحی شده اند، تضمین 
متقلبانه  فعالیت های  وقوع  از  سیاست ها  رعایت  که  می کنند 
جلوگیری می کند. سبک رهبری نیز یکی از عناصری است که 
می تواند فعالیت های متقلبانه را مهار کند. سازمان باید تفکیک 
واحدهای  و  کارکنان  بین  در  استرس  کاهش  برای  را  وظایف 

تجاری در دستیابی به اهداف عملکرد بهبود بخشد.

        سبک رهبری و سوء استفاده از دارایی ها

طریق  از  کارکنان  به  شدن  نزدیک  شیوه  رهبری،  سبک 
جهت دهی، اجرای برنامه ها و ایجاد انگیزه در آنان است. کارکنان 
سبک رهبری را الگوی اعمال آشکار و ضمنی انجام شده توسط 
در  مطالعه  اولین   .(1993 دیویس17،  و  (نیستروم  می دانند  رهبر 
مورد سبک رهبری در سال 1939 توسط کرت لوین18  انجام شد 
که گروهی از محققان را هدایت کرد تا تمایز سبک های رهبری 
را شناسایی کنند (لوین و همکاران، 1939). به گفته حسیبوان19، 
(2003)، رهبری که توسط یک مدیر در یک سازمان استقرار یافته 

اشتیاق  و  می کند  ایجاد  هماهنگ  یکپارچگی  از  محیطی  است، 
کارکنان را در دستیابی به اهداف سازمان بهبود می بخشد. رهبری 
روشی است که در آن مشخص می شود چگونه یک رهبر بر رفتار 
زیردستان تأثیر می گذارد تا مایل به همکاری و کار سازنده برای 
تأثیرگذار  کاماًل  مطالعه  این  باشند.  سازمان  اهداف  به  دستیابی 

باقی مانده است، زیرا سه سبک اصلی رهبری را ایجاد کرد.
آن  در  که  است  خودکامه20 "  یا  "اقتدارگرا  رهبری  سبک  اولین 
چه  که  می گوید  خود  کارمندان  به  مشاوره  دریافت  بدون  رهبر 
سبک،  این  که  معناست  بدان  این  دهند.  انجام  چگونه  را  کاری 
زمانی استفاده می شود که رهبران بدون دریافت توصیه پیروان 

1 . ACFE
2 . Check tampering
3 . Skimming 
4 . Cash larceny
5 . Billing
6 . Payroll
7. Register and expense reimbursements

8. Inventory
9. Inventory
10. Supplies
11. Expense reimbursement
12. Albrecht et al.
13. Pressure
14. Opportunity
15.‘The rules of game’

16. Rationalize action
17 . Newstrom & Davis
18. Kurt Lewin
19 . Hasibuan
20. Authoritarian or Autocratic
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انجام  کاری  چه  می خواهند  که  می گویند  خود  کارمندان  به  خود 
دهند و چگونه می خواهند انجام شود. برخی از شرایط مناسب برای 
استفاده از این سبک زمانی است که شما تمام اطالعات را برای 
حل مشکل در اختیار دارید، زمان کوتاهی دارید و/ یا کارکنانتان 
انگیزه خوبی دارند. برخی تمایل دارند این سبک را مترادف با فریاد 
زدن، استفاده از زبان تحقیرآمیز و رهبری با تهدید به منظور ایجاد 
یک محیط مثبت در سازمان درک کنند. با این حال، این سبک 
اقتدارگرایانه نیست، بلکه یک سبک توهین آمیز و غیرحرفه ای به 
کارنامه  در  جایی  مطلقاً  است.  اطراف1 "  مردم  کردن  "رئیس  نام 
یک رهبر ندارد. سپس دومین سبک رهبری اصلی «مشارکتی یا 
دموکراتیک2 » است که به عنوان رهبری توصیف می شود که یک 
یا چند کارمند را در فرآیند تصمیم گیری شامل می شود، اما رهبر 
معمواًل اختیار تصمیم گیری نهایی را حفظ می کند. این سبک شامل 
رهبر و کارمندانش می شود که با هم کار می کنند تا تعیین کنند که 
چه کاری و چگونه آن کار را در فرآیند تصمیم گیری انجام دهند. با 
این حال، این نوع رهبری همچنان به رهبر در تصمیم گیری نهایی 
اختیار می دهد. استفاده از این سبک نشانه ضعف نیست، بلکه نشانه 
قدرتی است که کارمندان شما به آن احترام می گذارند. در نهایت، 
سبک رهبری "تفویضی یا عدم مداخله (آزادی عمل)3  " به رهبری 
این  با  می دهد.  تصمیم گیری  اجازه  کارمندان  به  که  دارد  اشاره 
حال، رهبر همچنان مسئول تصمیماتی است که گرفته می شود 
کارکنان  به  سبک  این  تمرین   .(1973 متحده4،  ایاالت  (ارتش 
حال،  این  با  کنند.  تصمیم گیری  رهبر  طرف  از  تا  می دهد  اجازه 
رهبر همچنان مسئول تصمیماتی است که توسط کارکنان گرفته 
می شود. این زمانی استفاده می شود که کارمندان بتوانند موقعیت 
را تجزیه و تحلیل و تعیین کنند که چه کاری باید انجام شود و 
چگونه آن را انجام دهند. از سوی دیگر، هانکوت و دارن5 ، (2005) 
گزارش کردند که سبک رهبری تحول آفرین6  در برابر پیامدهای 
متغیر متعددی مانند تأثیر بر تالش اضافی پیروان، تعهد سازمانی، 

رضایت و عملکرد درک شده تأیید شده است.
مطالعه ای توسط شالکوک و استرینکمپ7 (2014) این موضوع را 
مورد بحث قرار داد که اعمال سبک های رهبری عالی برای یک 
مقررات انعطاف ناپذیر هستند و  سازمان ضروری است. قوانین و 
هر نظام حقوقی برخی از عناصر اختیاری عادالنه را برای تضمین 
صالحدید  خوب  رهبر  یک  می کند.  حفظ  فردی  موارد  در  عدالت 
بسیار منصفانه را برای همه کارمندان در نظر می گیرد تا تعداد موارد 
سوء استفاده از دارایی را کاهش دهد. عالوه بر این، مرتون8  (1957) 

اظهار داشت که داشتن رهبری که بتواند الگوی خوبی برای سایر 
زیردستان باشد، خوب است. بنابراین، تمرین یک نگرش رهبری 
خوب به کاهش وقوع سوء استفاده از دارایی در یک سازمان کمک 

می کند. بنابراین، فرضیه اول به صورت زیر مطرح می شود:
H1: بین سبک های رهبری و وقوع فساد در شرکت XYZ رابطه 

معناداری وجود دارد.

        فرهنگ سازمانی و سوء استفاده از دارایی

فرهنگ معمواًل به یک هنجار پذیرفته شده در یک جامعه اشاره 
دارد. به عنوان مثال، جشن گرفتن یک مناسبت با دادن مقداری 
به طور  هنجار  این  هدیه.  عنوان  به  مدرسه ای  کودکان  به  پول 
اصل  در  فرهنگ  واژه  است.  شده  پذیرفته  مالزی  در  گسترده 
 (2002) کوتک9،  است.  شده  گرفته  اجتماعی  انسان شناسی  از 
انسان شناسی را مطالعه علمی و انسان گرایانه گونه انسان تعریف 
می کند که پرسش های اساسی در مورد هستی، زمان و مکان و 
اکنون  که  جایی  از  کس  هر  تغییر  چگونگی  و  پیدایش  همچنین 

هستند و به جایی که می رود را مطرح می کند.
به ویژه  کارکنان،  رفتار  بر  قدرتمندی  تأثیر  سازمانی  فرهنگ 
در   (1993) هافستد10  مطالعه  اساس  بر  می گذارد.  ارشد  مدیریت 
مورد فرهنگ سازمانی در طول سال ها، پنج بعد برای طبقه بندی 
و مقایسه فرهنگ ها شناسایی شده است. فاصله قدرت، فردگرایی/ 
جمع گرایی، مردانگی/ زنانگی، اجتناب از عدم قطعیت، و جهت گیری 
بلندمدت/ کوتاه مدت. این ابعاد به خاطر داللت نظری و ارتباط آنها 
همکاران11،  و  شدند (قربانی  انتخاب  سازمانی  رفتار  پدیده های  با 
اکثر  دارایی ها،  از  سوء استفاده  منظر  از  دیگر،  سوی  از   .(1387
مطالعات قبلی در مورد رابطه بین فرهنگ سازمانی و سوء استفاده 
از دارایی ها در سازمان، سعی داشتند به طور کلی بر نقش فرهنگ 
در تأثیرگذاری بر رفتار افراد درون سازمان و پیامدهای آن تمرکز 
می تواند  محققین  این  اکثر  دیدگاه  از  سازمان  در  فرهنگ  کنند. 
تأثیر مثبت یا منفی بر نحوه انجام وظایف کارکنان داشته باشد. 
درک تأثیر فرهنگ بر رفتارهای فردی در سازمان می تواند برای 
بهبود بهره وری فردی در سازمان مورد استفاده قرار گیرد. همچنین 
می توان از آن برای ایجاد تغییرات اساسی در فرهنگ حاکم استفاده 
کرد تا از اثرات منفی فرهنگ مانند فعالیت های متقلبانه و عملکرد 

پایین سازمان و گروه های کاری آن جلوگیری شود.
درون  افراد  که  می افتد  اتفاق  بیشتر  زمانی  دارایی   از  سوء استفاده 
سازمان دارای نگرش یا مجموعه ای از ارزش های اخالقی باشند 

1 . Bossing people around
2. Participative or Democratic
3. Delegative or Laissez-fair (free-rein)
4 . U.S. Army
5 . Hancott & Daren
6 . Transformational leadership style

7 . Schalkwyk & Steenkamp
8 . Merton
9 . Kottak
10. Hofstede
11 . Ghorbani et al
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زمانی  به ویژه  می دهد،  قرار  ارتکاب تقلب  معرض  در  را  آن ها  که 
به  شرایط  و  باشد  داشته  وجود  تقلب  ارتکاب  برای  انگیزه ای  که 
زمانی  دارایی  از  سوء استفاده  کرد.  تقلب  بتوان  که  باشد  گونه ای 
ارزش های  از  مجموعه ای  دارای  شرکت  که  می افتد  اتفاق 
غیراخالقی  سازمانی  فرهنگ  شاخص های  باشد.  غیراخالقی 
عبارت است از: مدیریت غیرصادقانه1، ناهنجاری های شخصیتی2، 
سابقه بی نظمی های سال قبل، دروغ گویی و طفره رفتن3 و نگرش 
تهاجمی نسبت به دارایی های شرکت (لطفی 4، 2003). بر اساس 
مطالعه قبلی انجام شده توسط نانی و همکاران5  (1990)، فرهنگ 
و سازمان اخالقی تأثیر منفی و معناداری بر فعالیت های متقلبانه 
می گذارد. نتایج با مطالعه قبلی رابینز6 (2009) مطابقت دارد که 
نشان می دهد فرهنگ سازمانی یک سیستم ارزشی مشترک در 
یک سازمان است که میزان چگونگی انجام فعالیت های کارکنان 
برای رسیدن به اهداف سازمان را تعیین می کند. مطالعه ای توسط 
سازمانی  فرهنگ  که  کرد  بیان   (2018) همکاران7  و  ماسلدیلی 
تعداد وقوع فعالیت های تقلبی در یک سازمان را منعکس می کند. 
به طور مشابه، نانی و همکاران (2018) دریافتند که بین فرهنگ 
سازمانی و وقوع فعالیت های متقلبانه رابطه منفی وجود دارد. از این 

رو، فرضیه دوم به صورت زیر مطرح می شود.
H2: بین فرهنگ سازمانی و وقوع فساد در شرکت XYZ رابطه 

معناداری وجود دارد.

        کنترل داخلی و سوء استفاده از دارایی ها

کنترل داخلی سیستمی است که عملیات تجاری را کنترل می کند. 
این کنترل، شامل خط مشی ها و رویه هایی است که توسط مدیریت 
اجرا می شود و توسط کارکنان سازمان برای کسب اطمینان معقول 
سازمان  اهداف 15 گانه  به  دستیابی  از  اطمینان  حصول  به منظور 
در  داخلی  کنترل   .(2009  ، ای.ای.اس.بی8  (آی.  می شود  دنبال 
حصول اطمینان از اعتبار اطالعات9 ، اثربخشی و کارایی10  عملیات 
و انطباق با قوانین و مقررات نقش دارد (کمپبل و هارچر11 ، 2010). 
شامل  سازمان  یک  در  داخلی  کنترل  کوسو12  (2013)  اساس  بر 
محیط کنترل، ارزیابی ریسک، اطالعات و ارتباطات، فعالیت های 
کنترل و نظارت بر کنترل است. یک سیستم کنترل داخلی خوب 
و  کرده  شناسایی  را  حفره ها  تا  کند  کمک  سازمان  به  می تواند 
برطرف  جدی  مشکالت  به  شدن  تبدیل  از  قبل  را  بالقوه  مسائل 
کند. محیط کنترل به ارزش اخالقی در سازمان اشاره دارد. ارزش 

اخالقی در سازمان شامل ساختار، تفکیک مسئولیت و اختیارات 
بین کارکنان، خط مشی ها و رویه های پرسنل و همچنین نگرش 
و آگاهی مدیریت در مورد اهمیت کنترل داخلی نسبت به عملیات 

تجاری است.
بر  مستقیمی  تأثیر  کنترلی14  محیط   ،(2013) کوسو  نظر  طبق 
ذهنیت کارکنان در سازمان می گذارد و کل سیستم کنترل داخلی 
را تقویت می کند. یک محیط کنترل خوب، یک سیستم کنترل 
سوء استفاده  وقوع  کاهش  به  که  می کند  تضمین  را  خوب  داخلی 
کمک می کند. ارزیابی ریسک برای شناسایی هرگونه ریسک در 
اقدام  ریسک  شناسایی  از  پس  مدیریت  می شود.  انجام  سازمان 
به  دستیابی  بر  است  ممکن  ریسک  داد.  خواهد  انجام  را  مناسب 
اهداف سازمان تأثیر بگذارد. پس از شناسایی و ارزیابی ریسک ها، 
مدیریت اقدامات مناسبی را برای تحمل ریسک یا حذف آن انجام 
عملیات  بر  شده  انجام  اقدامات  تأثیر  باید  مدیریت  داد.  خواهد 
تجاری و همچنین محیط خارجی را در نظر بگیرد تا خطرات را 
داده های  اطالعات،   .(20133 (کوسو،  کند  ارزیابی  و  شناسایی 
جمع آوری شده داخلی و خارجی سازمان است (قانی و همکاران 
15، 1390). داده های تجاری16  مرتبط توسط مدیر و کارکنان در 

سازمان پردازش می شود. این نشان می دهد که سازمان نگران هر 
رویدادی است که در داخل یا خارج از سازمان رخ می دهد. پس 
انجام  کارکنان  بین  ارتباطی  فرآیندهای  اطالعات،  جمع آوری  از 

خواهد شد.
فعالیت  هرگونه  یا  دارایی  از  سوء استفاده  از  جلوگیری  به منظور 
متقلبانه در سازمان ها، کمیته سازمان های حامی17  (کوسو، 1992) 
پیشنهاد کرد که یک سیستم کنترل داخلی موثر باید با فعالیت های 
موثر،  نظارت  فرآیند  موثر،  حسابداری  سیستم  خوب،  کنترلی 
ارتباطات موثر میان ذی نفعان و سهامداران و همچنین یک محیط 
خوب، تکمیل شود. مطالعات قبلی نشان می دهد که سازمان هایی 
فعالیت  هرگونه  برابر  در  دارند،  ضعیفی  داخلی  کنترل های  که 
متقلبانه از جمله سوء استفاده از دارایی  آسیب پذیر هستند (سید و 
می توان  داخلی  کنترل  ضعف های  جمله  از   .(2013 ، همکاران18 
به عدم تفکیک وظایف، فقدان حفاظت فیزیکی، تفویض اختیار 
کنترل های  گرفتن  نادیده  نامناسب،  سوابق  و  اسناد   ، نادرست19 
از  بسیاری  کرد.  اشاره  نامناسب  حسابداری  سیستم  و  موجود 
داخلی  کنترل های  گرفتن  نادیده  که  داده اند  نشان  مطالعات 
موجود، بزرگ ترین فرصت را برای طرح های سوء استفاده از دارایی 

1 . Dishonest management
2. Personality anomalies
3 . Lies and evasiveness
4. Lotfi
5. Nani et al.
6 . Robbins
7. Muceldili

8 . IAASB
9. Reditability of information
10 . Effectiveness and efficiency
11. Campbell & Hartcher
12 . The Committee of Sponsoring 
13. Organisations (COSO)
14. Control environment

15. Ghani et al.
16. Business data
17 . The Committee of Sponsoring Organisations
18 . Said et al
19. Improper authorization
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توسط  قبلی  مطالعه  اساس  بر   .(2008 (آلبرشت،  می کند  ایجاد 
نانی و همکاران (2018)، کنترل داخلی تأثیر منفی قابل توجهی 
بر فعالیت های متقلبانه می گذارد. بین اثربخشی کنترل داخلی و 
تقلب رابطه منفی وجود دارد. این بدان معناست که هر چه کنترل 
باشد،  داشته  بیشتری  اثربخشی  سازمان  توسط  شده  اجرا  داخلی 
تعداد موارد تقلب کمتر می شود. نتایج مطالعات، مطابق با نظریه ای 
است که نشان می دهد کنترل داخلی موثر می تواند تمایل به تقلب 
را کاهش دهد (آرنس1، 2006). بنابراین، این مطالعه اساساً برای 
سنجش تأثیر فرهنگ سازمانی بر سوء استفاده از دارایی در شرکت 
به  پرداختن  برای  زیر  فرضیه  رو،  این  از  است.  شده  انجام   XYZ

رابطه بین سیستم کنترل داخلی و سوء استفاده از دارایی ها به شرح 
زیر ایجاد می شود:

رابطه   XYZ شرکت  در  فساد  وقوع  و  داخلی  کنترل  بین   :H3
معناداری وجود دارد.

         طرح پژوهش

         انتخاب نمونه

شرکت کنندگان در این مطالعه از رده های پایین تا باالتر، از دستیار 
اجرایی تا مدیران ارشد در شرکت XYZ تشکیل شده است. کل 
نمونه برای شرکت بیش از 4000 کارمند است که دفتر مرکزی 
اصلی و دفاتر در هر منطقه در مالزی را شامل می شود. بنابراین، 
انتخاب نمونه این پژوهش بر روی 400 نفر از کارکنان مستقر در 
ستاد اصلی متمرکز است. در مجموع 399 پرسشنامه توزیع شد و 

137 نفر از کارکنان در این نظرسنجی شرکت کردند.

         ابزار تحقیق و نحوه گردآوری داده ها

عمر،  از  که  است  پرسشنامه ای  پیمایش،  این  در  تحقیق  ابزار 
زمینه  با  متناسب  تغییراتی  ایجاد  با  حسنان2(2015)  و  جوهری 
پژوهش، اقتباس شده است. سواالت با توجه به متغیرهای مورد 
هوس3  و  دان  گفته  به  شدند.  انتخاب  پژوهش  این  در  استفاده 
به طور  باید  سؤاالت  خوب،  پرسشنامه  یک  ایجاد  برای   ،(2004)

مؤثر اطالعات مورد نیاز برای پاسخ به سؤاالت تحقیق را جمع آوری 
کنند. بنابراین، این پرسشنامه برای اطمینان از اینکه می تواند در 
شرایط فعلی فساد در مالزی مورد استفاده قرار گیرد، تجدید نظر 
می شود.  انجام  شخصی  به صورت  پرسشنامه  توزیع  است.  شده 
این برای اطمینان از جمع آوری داده ها در مدت زمان کوتاه است. 
که  شبهه ای  هر  با  رابطه  در  می توانند  همچنین  پاسخ دهندگان 

ممکن است در سواالت داشته باشند توضیحاتی را دریافت کنند.
 ،B قسمت ،A این پرسشنامه دارای پنج بخش است که قسمت

قسمت C، قسمت D و قسمت E است. بخش اول، قسمت A شامل 
 XYZ (5) سؤال است که به وقوع سوء استفاده از دارایی در شرکت

می پردازد، به عنوان مثال: "من معمواًل از یک وسیله نقلیه اداری به 
دالیل شخصی استفاده می کردم.»، «معمواًل برخی از دارایی های 
دفتر را بدون اجازه مافوق برمی دارم.»، «معمواًل برخی از دارایی های 
دفتر را برای استفاده شخصی به خانه می آورم» و «معمواًل ساعات 
اضافه  اضافه کاری،  ادعای  برای  کار  واقعی  ساعات  به  را  اضافی 
به  که  است  سؤال   (5) شامل   B بخش بعد،  مرحله  در  می کنم." 
 XYZ شرکت  در  را  فرهنگ  که  می پردازد  سازمانی  فرهنگ 
و  خط مشی ها  قوانین،  مجموعه  "داشتن  مانند  می کند،  تعیین 
یک  "داشتن  کار"،  راهنمای  به عنوان  کاری،  دستورالعمل های 
سیستم کنترل داخلی طراحی شده برای جلوگیری و کشف تقلب 
و فساد» و «تاکید به کارکنان در زمینه عواقب نقض قوانین کنترل 
داخلی کار». همچنین، برای قسمت C شامل (5) سؤال است که 
به سبک های رهبری در شرکت XYZ می پردازد. به عنوان مثال، 
«کارکنان را قادر می سازد تا خودشان تصمیم بگیرند که چگونه 

کارشان را انجام دهند»، «در حوزه من به کارکنان این اختیار داده 
و «مدیران4   باشند»  خودشان  رئیس  مواقع  بیشتر  در  که  می شود 
اطمینان حاصل می کنند که کارکنان پست پایین تر کارها را مطابق 
دستورالعمل اعالم شده توسط کارکنان پست باالتر، بدون سوال 
است  سؤال  شامل (5)   D قسمت بعد،  مرحله  در  می دهند.  انجام 
مانند  می پردازد،   XYZ شرکت  در  مدیران  داخلی  کنترل  به  که 
برای  دوره ای  به صورت  شده  انجام  سیستماتیک  "بازرسی های 
اطمینان از عملکرد موثر کل سیستم"، "استانداردها یا برنامه ها و 
اقدامات از پیش تعیین شده با هم مقایسه می شوند، اجرا و اثربخشی 
به منظور شناسایی اقدامات اصالحی و بررسی های دوره ای اجرای 
می شوند.  ارزیابی  مقررات،  رعایت  میزان  و  پیشگیرانه  طرح های 
در نهایت، قسمت E شامل (7) سؤال است که به جمعیت شناسی 
پاسخ دهندگان می پردازد. پاسخ دهندگان موظفند اطالعات اولیه 
خود مانند جنسیت، سن، سطح تحصیالت، موقعیت شغلی، حوزه، 
سال خدمت در شرکت XYZ و تجربیات کاری خود را ارائه دهند.

جمع آوری داده ها پس از شناسایی پاسخگویان انجام شد. داده ها 
با استفاده از توزیع پرسشنامه از طریق فرم نگار گوگل و مالقات 

شخصی تک تک پاسخ دهندگان جمع آوری شده است.

       نتایج و بحث

       آمار توصیفی

تحلیل توصیفی جدول شماره 1 میانگین و انحراف معیار متغیرهای 
تحقیق را نشان می دهد. کنترل داخلی باالترین میانگین (2,5985 

1 . Arens 2 . Omar, Johari & Hasnan 3 . Dunn & Huss 4. Officers
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 ((0,74153)  2,5967) رهبری  سبک  آن  از  پس  و   ((0,90797)

به  مربوط  نمره  کمترین  آورده اند.  به دست  را  میانگین  بیشترین 
معیار 0,82718  انحراف  و  میانگین 2,4690  با  سازمانی  فرهنگ 

بود. متغیر وابسته، سوء استفاده از دارایی در بین کارکنان شرکت 
است.   0/72011 معیار  انحراف  و   3/2818 میانگین  دارای   XYZ

پاسخ دهندگان در مجموع 137 نفر بودند.

       تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان1

اطمینان  قابلیت  سنجش  برای   (α) کرونباخ آلفای  از  مطالعه  این 
ضریب  که  می دهد  نشان   2 جدول  است.  کرده  استفاده  شاخص 
آلفای کرونباخ برای متغیر وابسته 0.707 برابر با α =0/719 است. 
گزاره   5 هر  برای  پایایی  درونی  سازگاری  که  می دهد  نشان  این 
درجه بندی شده در متغیر وابسته، عالی بود. بنابراین، مقادیر آلفای 
کرونباخ برای این مطالعه پایا و روا در نظر گرفته شد. بر اساس 

 (α = 0.904) 0.901 جدول 2، ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس کلی
است. این نشان می دهد که سازگاری داخلی برای قابلیت اطمینان 
عالی  مستقل،  متغیرهای  در  شده  درجه بندی  گزاره   13 هر  برای 
است. در همین حال، آلفای کرونباخ برای سبک رهبری 0.680 
برابر با α =0.677 (4گزاره) را نشان می دهد. فرهنگ سازمانی 
0,868 برابر با α =0.880 (4گزاره) و کنترل داخلی 0.924 برابر با 

α = 0.925 (5گزاره) را نشان می دهد.

          آزمون نرمال بودن

آزمون نرمال بودن توزیع نمونه، نتایج چولگی و کشیدگی را برای متغیر 
وابسته و متغیر مستقل در جدول 3 نشان می دهد. خطای استاندارد 
چولگی و کشیدگی برای متغیرهای وابسته و متغیرهای مستقل برای 

این نمونه مورد مطالعه 0.207 و 0.411 است (N =137). مقادیر متغیر 
وابسته "سوءاستفاده از دارایی" برای چولگی و کشیدگی به ترتیب 
0.097 و 0.099 است. مقدار چولگی 0.0.097 و کمتر از 1 است، به 

این معنی که داده ها نرمال و کمی دارای انحراف مثبت هستند.

جدول شماره 1: آمار توصیفی

)N=137( جدول شماره 2: مقدار آلفای کرونباخ برای متغیرها

1. Reliability Analysis
2.  No of Scale Item

انحراف استانداردمیانگینبیشترینکمترینتعداد
1371.2053.28180.72011سوء استفاده از دارایی

137152.59670.74153سبک رهبری
137152.46900.82718فرهنگ سازمانی

137152.59850.90797کنترل داخلی
137تعداد معتبر )در فهرست(

متغیرقسمت
 تعداد موارد

 شاخص2
آلفای کرونباخ مبتنی بر موارد استانداردآلفای کرونباخ

متغیر وابسته
A50.7070.719سوء استفاده از دارایی

متغیر مستقل
B40.680.677سبک رهبری
C40.8680.88فرهنگ سازمانی

D50.9240.925کنترل داخلی

130.9010.904مجموع

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

sr
.s

m
tc

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             7 / 12

https://jasr.smtc.ac.ir/article-1-168-fa.html


113 فصلنامه تخصصی مطالعات و پژوهش های اداری  |  شماره دوازده _ زمستان 1400

برای اولین متغیر مستقل "سبک رهبری" مقادیر چولگی و کشیدگی 
به ترتیب 0.602 و 1.028 است. مقدار چولگی 0.602 کمتر از 1 
است، به این معنی که داده ها نرمال و کمی دارای انحراف مثبت 
هستند. نتیجه برای متغیر مستقل دوم "فرهنگ سازمانی" مقادیر 
چولگی و کشیدگی 0.215 و 0.074- است. چولگی 0.215 کمتر از 
1 است، به این معنی که داده ها نرمال و کمی دارای انحراف مثبت 
هستند. آخرین نتیجه برای متغیر مستقل "کنترل داخلی" مقدار 
چولگی و کشیدگی 0.086 و 0.039 است. چولگی 0.086 کمتر 
انحراف  دارای  کمی  و  نرمال  داده ها  که  معنی  این  به  است،  از 1 
مثبت هستند. مقادیر چولگی برای همه متغیرهای مستقل و متغیر 
معمول  به طور  داده ها  می دهد  نشان  که  است   1 از  کمتر  وابسته 

توزیع شده اند.

        تجزیه و تحلیل همبستگی

متغیر  و  مستقل  متغیر  بین  رابطه  بررسی  به منظور  پژوهش  این 

با  تحلیل  و  تجزیه  است.  داده  انجام  همبستگی  تحلیل  وابسته، 
استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، ابزار همبستگی پارامتریک 
انجام شد. جدول 4 نشان می دهد که اولین همبستگی بین سبک 
از  سوء استفاده  با  و  است  منفی  دارایی ها  از  سوء استفاده  و  رهبری 
نتایج   .(r  =  -0.524  ،P <0.01) دارد  قوی  همبستگی  دارایی ها 
نشان می دهد که سبک رهبری بهتر، تعداد موارد سوء استفاده از 
با  نتیجه  این  بالعکس.  و  می دهد  کاهش  زیادی،  حد  تا  را  دارایی  

یافته های نانی و همکاران (2018) مطابقت دارد. 
دارایی،  از  سوء استفاده  و  سازمانی  فرهنگ  بین  همبستگی 
همبستگی منفی قوی وجود دارد (r = -0.843 ،p <0.01 ). نتایج 
نشان می دهد که تا حد زیادی، اعمال فرهنگ سازمانی بهتر، تعداد 
موارد سوء استفاده از دارایی ها را کاهش می دهد و بالعکس. نتیجه 
این ارتباط معنی دار با یافته های نانی و همکاران (2018) مطابقت 

دارد.

جدول شماره 3: آزمون نرمال بودن توزیع نمونه

جدول شماره4: آزمون ضریب همبستگی پیرسون

کنترل داخلیفرهنگ سازمانیسبک رهبریسوء استفاده از دارایی
1سوء استفاده از دارایی

1** 0.524-سبک رهبری
1** 0.355** 0.843-فرهنگ سازمانی

1** 0.761** 0.379** 0.796-کنترل داخلی
**. همبستگی در سطح 0.01 )دو طرفه( معنی دار است.

کشیدگیچولگیتعداد
 خطای استانداردآماری خطای استانداردآماریآماری

متغیر وابسته
1370.0970.2070.0990.411سوء استفاده از دارایی

متغیر مستقل
1370.6020.2071.0280.411سبک رهبری

0.0.411-1370.2150.207فرهنگ سازمانی
1370.0860.2070.0390.411کنترل درونی

137تعداد معتبر )در فهرست(
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           رگرسیون خطی چندگانه

برای بررسی رابطه خطی بین یک متغیر وابسته و دو یا چند متغیر مستقل 
می توان از رگرسیون خطی چندگانه استفاده کرد. بنابراین می توان از آن 
برای تعیین رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته در این تحقیق 

استفاده کرد. سه متغیر مستقل شامل سبک رهبری، فرهنگ سازمانی 
و کنترل داخلی وجود داشت. نتایج تحلیل رگرسیون خطی چندگانه در 
جدول 5 ارائه شده است. این نتایج نشان می دهد که 80.7 درصد از 
تغییرات در سوء استفاده از دارایی ها با تغییر در سبک رهبری، فرهنگ 

سازمانی و کنترل داخلی توضیح داده می شود.

بر اساس جدول شماره 6، نتایج نشان می دهد که ضریب سبک 
رهبری با مقدار معناداری p >0.001( 0.000) معنادار است. به طور 
مشابه، ضریب فرهنگ سازمانی و کنترل داخلی هر دو با مقدار 
سه  هر  بنابراین،  هستند.  معنی دار   (p  >0.001(  0.000 معناداری 
این  می شود.  پشتیبانی  قبل،  بخش  در  شده  ارائه  اصلی  فرضیه 
کیفیت  بر  داخلی  کنترل  سیستم  که  می دهد  نشان  مطالعه 

حسابرسی مبتنی بر ریسک تأثیر می گذارد.

هر  ازای  به  که  می شود  مشاهده  همچنین  یافته ها،  اساس  بر 
میزان  به  دارایی   از  سوء استفاده  وقوع  رهبری،  سبک  در  تغییر 
0.212 کاهش می یابد در حالی که به ازای هر تغییر در فرهنگ 
سازمانی، وقوع سوء استفاده از دارایی ها 0.460 کاهش می یابد و 
به ازای هر تغییر در کنترل داخلی، وقوع سوء استفاده از دارایی تا 

0.246 کاهش می یابد.

و  رهبری  سبک  بین  که  می کند  پیش بینی   H
1

اول،  فرضیه 
سوء استفاده از دارایی در شرکت XYZ رابطه وجود دارد. بر اساس 
متغیر  دو  این  بین  که  شد  مشخص  داده ها،  تحلیل  و  تجزیه 
مطالعه  به  شبیه  یافته  این  دارد.  وجود  معناداری  منفی  رابطه 
که  است   (2018) همکاران  و  نانی  توسط  شده  انجام  قبلی 
رابطه منفی معناداری بین فعالیت گزارش دهی فساد1 و رضایت 
شغلی کارکنان را نشان داد. نتایج حاکی از آن است که اکثریت 
پاسخ دهندگان خود را دارای سبک رهبری بد می دانند. از این رو، 

فرضیه اول تایید می شود.

فرضیه دوم، H2 برای تعیین تأثیر فرهنگ سازمانی بر سوء استفاده 
از دارایی مورد آزمون قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها نشان 
می دهد که میانگین کلی فشار درک شده2، پایین درنظر گرفته 
می شود که نشان دهنده فرهنگ سازمانی ضعیف است. یافته ها در 
زمینه فرهنگ سازمانی در این پژوهش نشان داد که بین فرهنگ 
سازمانی و سوء استفاده از دارایی در کارکنان شرکت XYZ رابطه 
معنادار و منفی وجود دارد. یافته های این مطالعه منطبق بر نتایج 
رابین،  و   (2018) همکاران  و  نانی  توسط  شده  انجام  مطالعات 
(2009) است که نتیجه می گیرد فرهنگ سازمانی یک سیستم 

1 . Whistle blowing practice
2 . Perceived pressure

a ضرایب
ضرایب استانداردضرایب غیر استانداردمدل

t معناداریمقدار
Bبتاخطای استانداردمقدار

5.6090.11349.6770.000مقدار ثابت
5.2770.000-0.219-0.2120.040-سبک رهبری

8.9430.000-0.529-0.4600.051-فرهنگ سازمانی
5.1980.000-0.310-0.2460.047-کنترل داخلی

توجه:.a متغیر وابسته: سوء استفاده از دارایی

جدول شماره 6: تحلیل رگرسیون خطی چندگانه

جدول شماره 5: خالصه مدل رگرسیون

خطای استاندارد پیش بینیضریب تعیین تعدیل شدهضریب تعیینمقدار همبستگیمدل

10.898 ª0.8070.8030.32002
توجه: a. پیش بینی کننده ها: )مقدار ثابت(، سبک رهبری، فرهنگ سازمانی و کنترل داخلی

توجه: b. متغیر وابسته: سوء استفاده از دارایی
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فعالیت ها  انجام  چگونگی  که  است  سازمان  در  مشترک  ارزشی 
را  سازمان  اهداف  به  رسیدن  برای  تالش  در  کارکنان  توسط 
تعیین می کند. نتایج همبستگی معنادار اما منفی، نشان می دهد 
سوء استفاده  موارد  تعداد  سازمان،  در  بهتر  سازمانی  فرهنگ  که 
از دارایی ها را کاهش می دهد. یافته های مهم فرهنگ سازمانی 
از  سوء استفاده  وقوع  و  سازمانی  فرهنگ  بین  که  می دهد  نشان 
دارایی ها رابطه خطی معناداری وجود دارد. بدین ترتیب فرضیه 

دوم تحقق نیز تایید می شود.
فرضیه سوم، H3 برای تعیین تأثیر کنترل داخلی بر سوء استفاده 
این  در  داخلی  کنترل  نتایج  گرفت.  قرار  آزمون  مورد  دارایی  از 
مطالعه نشان داد که بین کنترل داخلی و سوء  استفاده از دارایی 
این  دارد.  وجود  معناداری  رابطه   XYZ شرکت  کارکنان  در 
افزایش  بر  داخلی  کنترل   ،XYZ شرکت  در  که  می دهد  نشان 
می گذارد.  تأثیر  دارایی  از  سوء استفاده  موارد  تعداد  کاهش  یا 
 (2018) همکاران  و  نانی  توسط  قباًل  که  نتایجی  با  یافته  این 
به دست آمده بود، مطابقت دارد. مطالعه قبلی انجام شده توسط 
آرنس (2006) نیز نتایج مشابهی را نشان داد که در آن کنترل 
قبلی  تحقیقات  می دهد.  کاهش  را  تقلب  به  تمایل  مؤثر  داخلی 
بیشتری  فرصت های  ضعیف  داخلی  کنترل  یک  که  داد  نشان 
عالوه   .(2012  ، هیگسون1  و  (کاسم  می کند  ایجاد  تقلب  برای 
دالپورتاس2،  مطالعات  مانند  دیگری  مطالعات  طبق  این،  بر 
(2013)؛ لو و وانگ3، (2011) که نشان می دهد عناصر دیگری 

و  نقش ها  تفکیک  خط مشی ها،  ضعیف  مستندسازی  مانند 
مسئولیت ها که مشخص و شفاف نیست، فقدان کنترل فیزیکی 
به ویژه  تقلب،  برای  را  فرصت هایی  شرکت،  دارایی های  برای 
باید  مدیریت  رو  این  از  می کند.  فراهم  دارایی ها  از  سوء استفاده 
سوم  فرضیه  بدین ترتیب  کند.  تقویت  را  شرکت  داخلی  کنترل 

تحقق، تایید می شود.

        نتیجه گیری

این مطالعه تأثیر سبک رهبری را بر وقوع سوء استفاده از دارایی ها 
مطالعات  با  رهبری  سبک  به  مربوط  نتایج  می کند.  بررسی 
تقلب4  مثلث  نظریه  و   (2018) همکاران  و  نانی  مانند  دیگری 
به  تمایل  کارکنان  می شود  باعث  فشار  که  می دهد  توضیح  که 
مالی  کالهبرداری  اینکه  از  (صرف نظر  کالهبرداری  ارتکاب 
مشکالت  این  دارد.  همخوانی  باشند،  داشته  غیرمالی)  یا  باشد 
به عنوان  که  جایی  می شود،  کار  محل  در  استرس  ایجاد  باعث 
مثال، رویکرد رهبری خاص یک رئیس، فشاری را القا می کند 
عمل  رهبر  خواسته های  با  مطابق  کارمندان  می شود  باعث  که 
وقوع  بر  را  سازمانی  فرهنگ  تأثیر  همچنین  مطالعه  این  نکنند. 

همچنین  تحقیق  این  می کند.  بررسی  دارایی ها  از  سوء استفاده 
نشان داد که فرهنگ سازمانی تأثیر معنادار و همچنین منفی بر 
وقوع سوء استفاده از دارایی ها در بین کارکنان شرکت XYZ دارد 
و وجود فرهنگ مثبت باعث کاهش تعداد موارد سوء استفاده از 
دارایی ها می شود. نتایج و یافته ها با مطالعات دیگری مانند نانی 
و همکاران (2018) که در آن رابطه منفی بین فرهنگ اخالقی 
سازمان و تقلب وجود دارد، همسو است. این بدان معناست که 
فرهنگ یکپارچه تر در سازمان، تعداد کمتری از وقوع تقلب در 
کنترل  تأثیر  مطالعه  این  نهایت،  در  می کند.  تضمین  را  سازمان 
داخلی بر وقوع سوء استفاده از دارایی ها را بررسی می کند. یافته ها 
در مورد کنترل داخلی نشان می دهد که یک رابطه خطی معنادار 

بین کنترل داخلی و وقوع سوء  استفاده از دارایی ها وجود دارد.
فقط  تحقیق  این  دامنه  نیست.  محدودیت  بدون  مطالعه  این 
تعداد  بنابراین  می شود.  محدود  شرکت  یک  کارکنان  به 
دیگر  از  بود.  کم  قابل توجهی  میزان  به  نیز  پاسخ دهندگان 
مختلف  اشکال  وجود  به  می توان  پژوهش  این  محدودیت های 
سوگیری، ذهنی و تفسیری اشاره کرد که در ذات پرسشنامه ها 
را  یافته ها  تعمیم پذیری  است  ممکن  همگی  که  دارد  وجود 
محدود کنند. پرسشنامه های با انتخاب ثابت عمومًا یک دانش 
و  می کنند  فرض  را  بررسی  مورد  موضوع  از  بیان نشده  عمومی 
از پاسخ دهندگان می خواهند به سؤاالتی پاسخ دهند که ممکن 
خود  شخصی  برداشت های  براساس  یا  باشد  ناآگاه  آنها  از  است 
بهترین  در  است  ممکن  نتیجه  باشند.  داشته  متفاوتی  درک 
حالت کمی جانب دارانه یا آشکارا گمراه کننده باشد. این مطالعه 
مدیریت  به  تقلب  مورد  در  بیشتری  بینش  می تواند  همچنین 

شرکت XYZ ارائه دهد.
برای   XYZ شرکت مدیریت  به  می تواند  مطالعه  این  یافته های 
ایجاد  همچنین  و  مؤثر  داخلی  کنترل  مکانیسم  یک  اجرای 
تا  کند  کمک  کالهبرداری  فعالیت های  به  مربوط  سیاست های 
شرکت،  به  مربوط  اخیر  کالهبرداری  که  شود  حاصل  اطمینان 
آخرین موردی است که رخ می دهد. بخش منابع انسانی شرکت 
XYZ همچنین می تواند از یافته های این تحقیق برای ارزیابی 

اینکه آیا کارکنان شرکت XYZ به میزان مناسبی غرامت و تاوان 
می پردازند یا خیر، استفاده کند که احتمااًل می تواند از وقوع تقلب 
همچنین  تحقیق  این  کند.  جلوگیری  دارایی  از  سوء استفاده  و 
به  تقلب،  بر  آن  تأثیر  و  تقلب  عناصر  مورد  در  موجود  ادبیات  به 
ویژه سوء استفاده از دارایی در زمینه شرکت های مرتبط با دولت 
برای  می تواند  تحقیق  این  نهایت،  در  می کند.  اضافه   (GLC)

ذینفعان  و  داخلی  حسابرس  سیاست گذاران،  دانشگاهی،  ادبیات 
نیز ارزشمند باشد.

1 .  Kassem & Higson 2. Dellaportas 3. Lou & Wang 4. Fraud Triangle theory
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