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 المستخلص:

النرجسية اإلدارية على مخاطر الناتجة عن  تحليل اإلنعكاسات البحث الى هذا يهدف
لتحقيق أهداف البحث من  التحليلية على منهج الدراسة النظرية عميل المراجعة، وقد تم االعتماد 

السابقة المرتبطة بمتغيرات راض ما ورد باألدب المحاسبي وإستقراء وتحليل الدراسات خالل إستع
نفيذيين أن الصفات أو السمات التى يتم مالحظتها لدى المديرين التالبحث إلى  وقد خلص. البحث

مراعاتها يجب على المراجعين والتى مؤشرات مخاطر الغش مؤشر من النرجسية هى  والممثلة فى
، أحد عالمات اإلنذار المبكر على وجود عمليات تالعب أو غش فى القوائم الماليةباعتبارها 

مخاطر الرقابة مما يؤدى إلى زيادة و هذه الصفات إلى زيادة المخاطر الكامنة  وبالتالى تؤدى
ير أنه يجب على المراجعين إدراج خطر الشخصية غبوتوصى الدراسة   مخاطر عميل المراجعة.

وذلك ألن الخطر القائم على الشخصية ال يؤخذ فى  ،عند تقييم المخاطرمن العوامل السوية كعامل 
إهتماًما لمثل هذه األنماط الشخصية للمديرين المراجعين ال يولى االعتبار من قبل المراجعين، حيث 

 والتى تؤدى إلى زيادة مخاطر المراجعة. واآلثار المترتبة عليها 

 النرجسية اإلدارية، مخاطر عميل المراجعة.: ةكلمات الفهرس
Abstract 

This research aims to analyze the implications resulting from 

administrative narcissism on the audit client risks. The study relied on the 

theoretical-analytical approach upon to achieve the research objectives by 

mailto:Hanan_ayman@foc.cu.edu.eg
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reviewing the accounting literature and analyzing prior studies related to 

the research variables. The research concluded that the observed 

executives' characteristics or features represented in narcissism are an 

indicator of fraud risks that auditors must consider as one of the early red 

flags of the presence of financial statements' manipulation, and thus these 

characteristics lead to increase inherent risks and control risks, which in 

turn increase the audit client risk. This study recommends that auditors 

should include the risk of abnormal personality as a factor when assessing 

risks, because auditors do not take into consideration the personality risk, 

as they do not pay attention to such personal patterns of managers and their 

implications that lead to increase audit risks.  

Keywords: Administrative Narcissism; Audit Client Risks 

 اإلطار العام للدراسة:.1

 مقدمة .1.1

المهنيين جانب كل من نال مفهوم النرجسية فى السنوات القليلة الماضية اهتمامًا وافرًا من 
واألكاديميين، ويرى البعض أن النرجسية هى أحد الجوانب المظلمة فى شخصية المديرين التنفيذيين 

 -الصفات التى يتسم بها هذا المدير من غرور وكبرياء -لما تنطوى عليه من تحيزات سلوكية 
صلحة الم لىالشخصية عالمصلحة  غليباألمر الذى ينعكس بالسلب على أداء المنشأة بسبب ت

   ة.منشأالعامة لل

أداء زاد االهتمام فى اآلونة األخيرة بكيفية تأثير المديرين التنفيذيين النرجسيين على وقد 
النرجسيين على أنهم األشخاص يمكن أن ُينظر إلى  فعلى الجانب اإليجابى؛ المنشآت التى يديرونها

ُينظر إلى  على الجانب السلبى أماواإلبداع،  ُملهمون وينجحون فى المواقف التى تتطلب التغيير
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المديرين التنفيذيون النرجسيون على أنهم أقل نزاهة، باإلضافة إلى عدم الرضا الدائم عن وضعهم 
تبادل المعلومات داخل المنشآت  األمر الذى يخلق بيئة عمل مدمرة بسبب امتناعهم عن

(O'Reilly et al. 2014). 

هذا، ويظهر لدى معظم  كبار المديرين التنفيذيين ميول للنرجسية، حيث أن األشخاص 
الذين يأملون فى الوصول إلى قمة الهرم اإلدارى تكون لديهم مستويات مرتفعة من النرجسية. كما 

(  أن هناك 2016ُتعد النرجسية شرط أساسى للوصول لمنصب المدير التنفيذى، ويرى عيسى )
 إذا كان المدير التنفيذى تتوافر فيه مستويات مرتفعة من النرجسية. سلبيةآثارًا 

تتطلب معايير المراجعة من المراجعين فهم شخصية إدارة العميل كجزء من إجراءات تقييم و 
مخاطر المراجعة، وعلى الرغم من دور إدارة العميل فى عملية المراجعة فهناك القليل من الدراسات 

 عند القيام بمهامعون يأخذون بعين االعتبار خصائص المديرين التنفيذيين حول ما إذا كان المراج
 .المراجعة

 :المشكلة طبيعة .2.1

عند نحو الغش اإلدارة ن األخذ فى اإلعتبار إتجاه تتطلب معايير المراجعة من المراجعي
من قبل المراجعين للثقافة السائدة فى القيام بتقييم مخاطر المراجعة، حيث أن التقييم السليم 

التنفيذى على خطر المراجعة  ال تقل أهمية عن تأثير إتجاه الرئيسالمستويات اإلدارية بالمنظمة 
. (COSO, 2017)ة من خالل تشكيل الثقافات المعنوية واألخالقية واإلجتماعية للمنظمة للمنشأ

كفاءة  قييم مخاطر العميل والتى تتأثر بعوامل مثللعملية المراجعة يقوم المراجعون بت عند التخطيطف
 اتالحسابات واإلفصاحتعرض  الثقافة السائدة بالمستويات اإلدارية بالمنظمة، ومدىاإلدارة، 
فى والتالعب كشف عن األخطاء لعوامل تؤثر على قدرة المراجعين فى الهذه او  والتالعب، لألخطاء

 لمنشأة المراجعة، وبالتالى يقوم المراجعون بزيادة كمية األدلة لية التى تشكل خطرًا كبيراً القوائم الما
مما يؤدى إلى إرتفاع تكاليف المراجعة. وعلى ذلك، فإن الفهم األفضل لعامل الخصائص 
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الشخصية لإلدارة من قبل المراجعين يمكن أن يؤدى إلى تحسن كبير فى عملية تقييم مخاطر الغش 
 ( Epstein and Ramamoorti, 2016) عة.والقرارات الخاصة بعملية المراج

هذا، وقد اهتمت مجموعة من الدراسات فى اآلونة األخيرة بالعوامل السيكولوجية لإلدارة 
يمكن ، حيث Narcissismكأحد العوامل المحددة التجاه اإلدارة نحو الغش ومن ضمنها النرجسية 

رها معايير المحاسبة المالية فى اختيار للمديرين التنفيذيين النرجسيين استغالل المرونة التى توف
 ،السياسات والممارسات المحاسبية التى تعكس أداء المنشأة بشكل أكثر إرضاًء لآلنا المرضية

 .قوائم مالية غير مالئمة أو مضللةتوفير وبالتالى يترتب على النرجسية اإلدارية 

، لمنشآتهم على المدى البعيدقد يخلق المديرين التنفيذيين النرجسيين مشاكل كبيرة 
المستويات المرتفعة أو المتطرفة من النرجسية لدى المديرين التنفيذيين تؤدى إلى إتباع ف

استراتيجيات مرتفعة المخاطر، وتبنى تقنيات جديدة على الرغم من مخاطرها الكامنة للحصول على 
 .المراجعةالثناء واإلعجاب األمر الذى يؤدى بدوره إلى زيادة مخاطر عميل 

جابة على التساؤل التالى: تتمثل المشكلة األساسية للدراسة فى األ ،وفي ضوء ما سبق
 عميل المراجعة فى بيئة األعمال المصرية؟مخاطر  إلى أى مدى تؤثر النرجسية اإلدارية على

 أهمية الدراسة: .3.1

ُتعد هذه الدراسة امتدادًا للدراسات السابقة التى تدمج بين المراجعة والعلوم السلوكية، وتظهر 
المراجعين عند أداء مهام المراجعة وتحديد توجه اإلدارة نحو مراعاة أهمية الدرسة نظرًا لعدم 

عند أداء مهام ارتكاب الغش لمثل هذه األنماط الشخصية لإلداره، كما أن مراعاة سيكولوجية اإلدارة 
المراجعة يعد من اإلتجاهات الحديثة التى سعت بعض الدراسات  فى الدول المتقدمة الختبار مدى 
تأثيره على مهام المراجعة، مع ندرة الدراسات فى البيئة المصرية التى حاولت التعرف على أثر 

 سيكولوجية اإلدارة )النرجسية اإلدارية( على قرارات المراجعين.

 :الدراسة افأهد. 4.1
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ويمكن ، قياس أثر النرجسية اإلدارية على مخاطر عميل المراجعة هدف البحث في يتمثل
 :تحقيق هذا الهدف من خالل األهداف الفرعية اآلتية

التعررررف علرررى اآلثرررار المحتملرررة لسررريكولوجية اإلدارة )النرجسرررية اإلداريرررة( علرررى جرررودة  -1
 القوائم المالية ومخاطر عميل المراجعة.

فررررى منشررررأت  عميررررل المراجعررررةمخرررراطر دراسررررة وتحليررررل أثررررر النرجسررررية اإلداريررررة علررررى  -2
 .األعمال المصرية

 منهج الدراسة: .5.1

لتحقيق أهداف هذه الدراسة سيتم إجراء تحليل نظرى للدراسات السابقة، من أجل التعرف 
 على أثر فرط الثقة اإلدارية على المخاطر الكامنة لعميل المراجعة. 

 الدراسة:خطة  .6.1

 مفهوم النرجسية اإلدارية. -

 أثر فرط النرجسية اإلدارية على مخاطر عميل المراجعة. -

 الدراسات السابقة. -

 النتائج.-

 المراجع. -

 :مفهوم النرجسية اإلدارية .2

ذلك ، والتى تدور حول ترجع جذور النرجسية إلى الرواية األسطورية اليونانية "نرجس" 
وقد ُاستخدم مصطلح النرجسية ألول مرة  حب صورته المنعكسة على الماء، الرجل الذى وقع فى

 Freudفى القرن التاسع عشر، حيث استخدم لوصف حالة مرضية من حب النفس الشديد؛ وقام 
( فى كتاباته بوصف النرجسية بأنها اضطراب فى الشخصية، بحيث يكون لدى هؤالء 1914)
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من العظمة إلى جانب وجود الحاجة إلى اإلعجاب  اً شائع اً نمطالذين لديهم صفات النرجسية األفراد 
 .(Resick et al. 2009; O'Reilly et al. 2014وعدم التعاطف مع اآلخرين )

النرجسية السوية أو فى  النوع األوليتمثل إلى نوعين؛ اإلدارية يمكن تقسيم النرجسية 
فيتمثل  النوع الثانى، أما صورة إيجابية عنهاوالتى تشير إلى احترام الفرد لذاته واالحتفاظ ب الصحية

والتى تقوم على أساس المبالغة فى تعظيم الفرد لذاته، كما  النرجسية غير السوية أو المرضيةفى 
ترتبط بانتشار السلوك غير األخالقى بين المديرين؛ وذلك بسبب رغبة المدير النرجسى الشديدة فى 

يحقق أهدافه الشخصية حتى لو تعارضت مع األهداف  التمسك بالسلطة واستغالل اآلخرين بما
 (.2015)الكرداوى، للمنشأة التنظيمية 

( أن الشخصية النرجسية لديها صورة مفرطة ومشوهة لذاتها، 2011وقد أوضح سعفان )
فهى تسعى دائمًا للتمركز حول ذاتها من أجل حماية نفسها من الضعف أو النقص، كما تسعى إلى 

التميز والقوة، وعندما تقيم عالقة مع اآلخرين يكون هدفها استغاللهم واحتقارهم؛ زيادة إحساسها ب
كى تظل هى األقوى واألجمل واألفضل؛ وبالتالى فإن لهذه الشخصية قوانين خاصة بها واستثناءات 
تخدم صورتها عن ذاتها، ومن يعترض على ذلك يسبب الجرح النرجسى لها ويحولها إلى شخصية 

 ذا فإن الشخصية النرجسية تمثل قصة حياة مضطربة من الميالد حتى الممات.عدوانية؛ وله

إلى أن  Rijsenbilt (2011); O’Reilly & Chatman (2020)أشار كل من 
النرجسية سمة شخصية من الحب الذاتى الذى يتضمن مجموعة من الصفات الشخصية مثل 

تشير إلى حب السلطة والقدرة على التحكم فى  والتى Authorityالرغبة المفرطة فى السلطة 
بمعنى  Exhibitionismحيث يكون أكثر غرورًا وعنجهية، واالستثارة  Vanityاآلخرين، والغرور 

 Entitlementأن الشخص النرجسى يحب أن يكون فى مركز األحداث دائمًا وأبدًا، واالستحقاق 
 ،مكانة والمكافآت والتقدير بالمقارنة مع اآلخرينوهو الشعور السائد بأن الفرد يستحق المزيد من ال

واالستغاللية  ،فهو يرى أنه شخص غير عادى لديه قدرات غير عادية Superiorityوالتفوق 
Exploitativeness  حيث لديه الرغبة فى استغالل اآلخرين للحصول على ما يريده كما يرى أن
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حيث يثق بشكل كبير فى  Self-Sufficiencyاتى بإمكانه التالعب باآلخرين، وأخيرًا االكتفاء الذ
قدراته وبالتالى يكون لديه نوع من االكتفاء الذاتى ومن ثم يتجاهل آراء اآلخرين مع التركيز على 

 ;Campbell et al. 2004مكاسبه الشخصية وعدم اإلهتمام بكيفية تأثير أفعاله على اآلخرين )
Young et al. 2015; Buchholz et al. 2018.) 

(  أن النرجسية تشتمل على جانب معرفي وجانب 2020) Shahbazقد أوضح و 
يصور الجانب المعرفي بشكل أساسي اآلراء الذاتية المتضخمة للنرجسيين الذين حيث تحفيزي، 

تزيد هذه و يعتقدون أنهم موهوبون للغاية ولديهم صفات فائقة مثل القيادة والذكاء والكفاءة واالبتكار، 
على المهام التى يقومون بها، ثقة النرجسيين في قدراتهم وحكمهم من اتية المتضخمة عادًة اآلراء الذ

يصور الجانب التحفيزي الحاجة المستمرة لألفراد النرجسيين إلعادة تأكيد آرائهم الذاتية بينما 
من أجل و المتضخمة من خالل أنواع مختلفة من السلوك الذي يدعو إلى التصفيق واإلعجاب. 

ق هذا، يميل األفراد النرجسيون إلى تفضيل المهام المتطرفة والجريئة والصعبة خاصة تلك تحقي
أظهر كل من الجانب المعرفي والتحفيزي هذا، وقد المرئية للجمهور الذي يحظى باحترام كبير. 

 نحو قرارات محفوفة بالمخاطر. للنرجسية الميل إلى قيادة الفرد النرجسي

وتعتبر النرجسية شخصية خبيثة اجتماعيًا )سامة وعدوانية( مع ميول سلوكية نحو تعزيز 
الذات والعدوانية والتالعب، كما أنها تتميز بالغطرسة والتفاخر واألهمية الذاتية والذى يكون له أثر 

 & Amernic)سلبى على كل من الرضا الوظيفى واإلنتاجية والمناخ األخالقى فى المنشأة 
Craig, 2010; Olsen & Stekelberg, 2016). 

 عميل المراجعة:أثر النرجسية اإلدارية على مخاطر  .3

تمثل النرجسية سمة شخصية تدفع األفراد الذين يمتلكونها نحو السلوكيات الخاطئة 
 Banimahd et al (2013). وفى هذا السياق أشارت دراسة (Vlas, 2018)والقرارات المتطرفة 
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فى إلى أن هناك عالقة إيجابية بين النرجسية وعمليات االحتيال والفضائح الكبرى التى حدثت 
 فى اآلونة األخيرة.العديد من المنشآت على مستوى العالم 

 ويطلق عليهملدى المديرين التنفيذيين وترتبط الشخصية النرجسية بإرتفاع مستوى المخاطر 
فى ممارسات محفوفة  لدخولل ةن أكثر عرض، حيث يكونو Risk Takers محبى المخاطر

وُينظر إليهم على أنهم ، Foster et al. 2009; O’Reilly & Chatman, 2020)بالمخاطر 
يمثلون مخاطر أكبر في االحتيال مقارنة بالمديرين التنفيذيين اآلخرين، األمر الذى قد يشكل خطر 

كما أشار كل من  .(Olsen et al. 2014; Judd et al. 2017)كبير لمراجعى الحسابات 
Epstein & Ramamoorti (2016)  إلى أن السمات الشخصية للمديرين التنفيذيين مثل

 النرجسية يجب أن ُتدرج ضمن نماذج تقييم المخاطر للمراجعين.

ويشارك المديرون التنفيذيون النرجسيون في استراتيجيات تجارية وتشغيلية محفوفة 
تهم تبدو أفضل مما يؤدى إلى زيادة مخاطر عميل المراجعة آمنشبالمخاطر لجعل أنفسهم و 

(Chatterjee & Hambrick, 2007; Olsen & Stekelberg, 2016) وبالتالي عند .
مراجعة إحدى المنشآت مع مدير تنفيذي نرجسى، يمكن أن يواجه المراجعين مخاطر مراجعة أكبر 

تهم، األمر الذى يؤدى إلى قيام منشآللمخاطر نتيجة لتأثير المديرين التنفيذيين النرجسيين على ا
عميل  من أجل تخفيض مخاطروبذل المزيد من الجهد والوقت نطاق مراجعتهم  بتوسيعالمراجعين 

 .(Johnson et al. 2013; Judd et al. 2017)المراجعة إلى مستوى مناسب 

 غير ممارسات في للدخول التنفيذي المدير ميل على تؤثر شخصية سمة النرجسيةوُتعد 
يتصرف المديرون التنفيذيون النرجسيون بطريقة غير أخالقية للحصول على أهدافهم ، حيث أخالقية

. ومع ذلك، إذا سعون لتعظيم قيمة المنشأةيلهم مما يجع ،وتلبية حاجتهم المستمرة للثناء واإلعجاب
للخطر  منشآتهمؤدي إلى سلوك غير أخالقي ويعرض مصالح تتركت النرجسية بال رقابة فقد 

(Rijsenbilt & Commandeur, 2013; O'Reilly III et al. 2018).  
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ألن المديرين التنفيذيين النرجسيين  ؛تؤدى النرجسية اإلدارية إلى زيادة مخاطر التشغيل
يبحثون عن العظمة ويسعون إلى تحقيق أهداف غير واقعية، األمر الذى يؤدى إلى تفضيلهم 

تى تجذب اإلنتباه مثل الدخول فى الكثير من عمليات اندماج واستحواذ والتى التصرفات الجريئة وال
 قد تكون تدميرية مما قد يؤدى إلى تغير األرباح أو السيولة وبالتالى تعمل على تدمير قيمة المنشأة

(Chatterjee & Hambrick, 2007; Aktas et al. 2016) . 

 Redمبكرة النذار اإلعالمات عالمة من للمديرين التنفييذيين الصفات النرجسية وتعد 
Flags  عن تزايد مخاطر الغش، ولذا يجب على المراجعين عند تخطيط عملية المراجعة األخذ فى

االعتبار تلك الصفات أو الخصائص، وكذلك عند إصدار أحكامهم المتعلقة بمخاطر الغش 
 ..(Rijsenbilt& Commandeur, 2013; Johnson et al. 2013) واالحتيال

، (Judd et al. 2017)كما ترتبط النرجسية اإلدارية بالسلوك غير األخالقى واإلحتيال 
يسعى المديرون التنفيذيون النرجسيون  ،حيث أنه فى حالة عدم تطابق األداء المالى مع التوقعات

زيادة األمر الذى يؤدى إلى  ،إلى محاولة ظهور المنشأة بأداء مالى جيد عن طريق الغش واالحتيال
 .(Rijsenbilt, 2011; Buchholz et al. 2020) للمنشأة المخاطر المادية

كما تؤدى النرجسية اإلدارية إلى زيادة مخاطر التقارير المالية، فالتقارير المالية هى مدخل 
يمكن استغالله من قبل المديرين التنفيذيين النرجسيين إلدارة األرقام المحاسبية بشكل انتهازي من 

وفى نفس السياق أشارت  .(Judd et al. 2017)تهم منشآلق صور مالية أكثر مالءمة لأجل خ
التنفيذيين النرجسيين يروا التقارير المالية  مديرينال إلى أن (Buchholz et al. 2018)دراسة 

 ،تهم في تعزيز الذاتابمثابة فرصة إلرضاء رغب -بغض النظر عن المخاطر الكامنة  -المتفائلة 
ة التي منشأة متفائلة عند التخطيط ألنشطة المغنن إلى و ن النرجسيو ن التنفيذيو المدير كما يلجأ 

للوصول إلى المستوى المرغوب فيه من تأكيد الذات واإلعجاب من خالل  ةمنشأتضمن نمو ال
  .ةالمحيططراف األ
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ش؛ وجود الغبناًء على ما تقدم، تعتبر النرجسية اإلدارية إشارة تحذيرية للمراجع على و 
ن أرجسى نت التى لديها مدير منشآوبالتالى يجب على المراجع عند قيامه بمراجعة القوائم المالية لل

 (.Johnson et al. 2013يتحقق من وجود غش من عدمه )

، وُيعد المناخ غير 1تؤدى النرجسية اإلدارية إلى زيادة مخاطر الرقابة الداخليةكما 
األخالقى انعكاسًا لنرجسية اإلدارة، مما يؤثر على بيئة الرقابة لدى العمالء، كذلك يميل المديرون 
التنفيذيون إلى تصميم أو إنشاء نظم رقابة داخلية غير فعالة وذلك من أجل استغالل شركاتهم 

 Ham et)فى تحقيق أهدافهم لتحقيق العظمة والتملق الذى يسعون إليه أو للتغطية على فشلهم 
al. 2017; Capalbo et al. 2018).  وفى نفس السياق أشار كل منJudd et al. (2017) 

إلى أن المنشآت التى يتم إدارتها من قبل مديرين نرجسيين لديها رقابة داخلية ضعيفة األمر الذى 
 يدفع المراجعين إلى توسيع نطاق عملهم.

ن الصفات أو السمات التى يتم مالحظتها لدى المديريبأن يمكن القول  ،فى ضوء ما تقدم
د كأحاعتبارها النرجسية هى مؤشرات لمخاطر الغش يجب على المراجعين  نفيذيين والممثلة فىالت

هذه  ، وبالتالى تؤدىعالمات اإلنذار المبكر على وجود عمليات تالعب أو غش فى القوائم المالية
، جعةمخاطر الرقابة مما يؤدى إلى زيادة مخاطر عميل المراو نة الصفات إلى زيادة المخاطر الكام

وذلك ألن  ،يجب على المراجعين إدراج خطر الشخصية غير السوية كعامل عند تقييم المخاطرو 
 المراجعين ال يزالالخطر القائم على الشخصية ال يؤخذ فى االعتبار من قبل المراجعين، حيث 

الشخصيات واآلثار المصاحبة لها والتى تؤدى إلى زيادة  حتمال وجود مثل هذهمدركين إل غير
 مخاطر المراجعة.

 الدراسات السابقة: .4

 (:(Rijsenbilt, 2011دراسة  -

                                                           
  ))JJoohhnnssoonn,,  eett  aall..  22001133((ة الداخلية ة الداخلية قييمهم لمخاطر الرقابقييمهم لمخاطر الرقابأشارت معايير المراجعة إلى أنه يجب على المراجع أن يأخذ فى اعتباره اتجاه العميل نحو الغش عند القيام بتقييم مخاطر الغش كجزء من تأشارت معايير المراجعة إلى أنه يجب على المراجع أن يأخذ فى اعتباره اتجاه العميل نحو الغش عند القيام بتقييم مخاطر الغش كجزء من ت  11
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توصلت إلى أن و تائج نرجسية المديرين التنفيذيين، استهدفت هذه الدراسة تحديد أسباب ون
ثروة حاملى األسهم )النرجسية وجود النرجسية لدى المدير التنفيذى يمكن أن تضيف قيمة إلى 

البناءة(، ولكن المستويات المرتفعة من النرجسية تصبح مدمرة )النرجسية المدمرة( مما يؤثر 
إلى وجود عالقة إيجابية بين المستويات المرتفعة خلصت الدراسة لب على أداء المنشأة. كما ابالس

 .دى إلى زيادة مخاطر عميل المراجعةمما يؤ  إلى الغش هممن النرجسية للمديرين التنفيذيين وميل

 :(Johnson et al. 2013)دراسة  -

هذه الدراسة إختبار ما اذا كانت هناك مؤشرات يمكن مالحظتها من النرجسية،  تناولت
وهى سمة شخصية مرتبطة بسلوك غير أخالقى واحتيالى وتعتبر من قبل المراجعين كمؤشر على 

الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية بين نرجسية العميل وتقييم وتوصلت  زيادة مخاطر اتجاه الغش.
 التي النرجسية من عاليةال مستوياتال المراجعين يفسر المراجع لمخاطر الغش واالحتيال، حيث

 للمدير تسمح التي األخالقية القيم من مجموعة أو موقف مع متسقة أنها على ن و المديريظهرها ي
 .زيادة مخاطر عميل المراجعةمما يؤدى إلى  االحتيال بترشيد

 :(Rijsenbilt & Commandeur, 2013)دراسة  -

تناولت هذه الدراسة العالقة بين نرجسية المديرين التنفيذيين والغش المحاسبى، وتوصلت 
األمر الذى يؤدى إلى  الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية بين مستوى النرجسية والغش المحاسبى

باعتبار نرجسية المدير  النفس علم نظر وجهةوقد أيدت النتائج  هذازيادة مخاطر عميل المراجعة، 
 الفعالة الشركات لحوكمة كما أشارت الدراسة إلى أنه يمكن، للغش واالحتيال محتمال التنفيذى سببا

 الحتيالية.ا المالية التقارير تمنع أن

 (:2016)عيسى، دراسة  -

تناولت هذه الدراسة التعرف على رد فعل المراجعين تجاه النرجسية اإلدارية عند تقديرهم 
مراجع  52لمخاطر غش القوائم المالية، وذلك من خالل دراسة استكشافية على عينة مكونة من 
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إلى أن الحاالت النرجسية للمديرين خلصت النتائج و  من كبرى مكاتب المراجعة فى مصر.
ذيين والماليين تؤثر بدرجة متوسطة على مخاطر الغش المقدرة بواسطة المراجعين،  كما أن التنفي

ثار المحتملة له يعنى أن هناك حاجة لتوفير المزيد من آلعدم خبرة المراجعين بهذا المفهوم وا
المالية. اإلرشادات للمراجعين حول النرجسية اإلدارية وآثارها السلبية المحتملة على جودة القوائم 

كما لم تجد الدراسة أية فروق معنوية بين رد فعل المراجعين تجاه نرجسية المديرين التنفيذيين ورد 
فعلهم تجاه نرجسية المديرين الماليين عند تقديرهم لمخاطر غش القوائم المالية. أيضًا لم تجد 

لشهادات المهنية والمؤهل والمرتبطة بالعمر وا -الدراسة أى عالقة بين العوامل الشخصية للمراجعين
وبين رد فعلهم تجاه نرجسية المديرين التنفيذيين والماليين عند تقديرهم لمخاطر  -العلمى والخبرة

 غش القوائم المالية.

 :(Ham et al. 2017)دراسة  -

استهدفت هذه الدراسة إختبار تأثير نرجسية المدير المالى والمدير التنفيذى للمنشأة على 
 CFOالمدير المالى  نرجسية بين العالقة الخصوص دراسة وجه وعلى ير المالية،جودة التقار 

 الرقابة وجودة المناسب، الوقت في بالخسائر واالعتراف األرباح، إدارة مثل المالية التقارير ونتائج
الدراسة إلى أن نرجسية المدير المالى نتائج إصدار التقارير المالية. وتوصلت  وإعادة الداخلية،

ضعف و انخفاض االعتراف بالخسائر فى الوقت المناسب، و للمنشأة ترتبط بزيادة إدارة األرباح، 
األمر الذى يؤدى إلى زيادة  نظام الرقابة الداخلية، واحتمال أكبر إلعادة إصدار القوائم المالية

 بين نرجسية المدير التنفيذى.هذه العوامل و  بينما ال توجد عالقة بين. مخاطر عميل المراجعة

 :(Judd et al. 2017)دراسة  - 

هذه الدراسة كيفية استجابة المراجعين للعمالء من كبار المديرين التنفيذيين ناقشت 
 .المراجعين إستقالة وإحتمالية المراجعة أتعاب على النرجسية أثر إختبار النرجسيين من خالل

إلى وجود عالقة ايجابية بين نرجسية المدير التنفيذى وأتعاب المراجعة الخارجية، النتائج وتوصلت 
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وهذه النتيجة تشير إلى أن المراجعين يدركون زيادة خطر المراجعة فى المنشآت التى لديها مدير 
تنفيذى نرجسى، كما توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ايجابية بين نرجسية المدير التنفيذى واستقالة 

لمراجع الخارجى حيث تشير هذه النتيجة إلى أن المراجعين على استعداد للرد على نرجسية المدير ا
التنفيذى بطريقة أكثر حدة من مجرد زيادة األتعاب إذا كان الخطر الناتج عن نرجسية المدير 

 التنفيذى كبيرًا جدًا. 

 :(Capalbo et al. 2018)دراسة  - 

، وأشارت العالقة بين نرجسية المدير التنفيذى وإدارة األرباحتناولت هذه الدراسة إختبار 
 مهمإلى وجود عالقة ايجابية بين نرجسية المدير التنفيذى وإدارة األرباح مما يبرز التأثير الالنتائج 

ة، وأشارت إلى أن شخصية يالمحاسباالختيارات من بين المعالجات لشخصية المدير التنفيذى على 
مما يؤدى إلى زيادة  التقارير المالية االحتياليةوجود تكون مؤشرًا رئيسًا عن  يمكن أن مديرينال

كما يمكن تحديد عدم التماثل فى المعلومات الذى تسببه إدارة األرباح فى  مخاطر عميل المراجعة،
 شخصية المدير التنفيذى. سببمرحلة مبكرة ب

 : (Buchhoz et al. 2018)دراسة  -

، اإلفصاح المحاسبىتأثير سمات المديرين على نغمة كيفية إلى معرفة هذه الدراسة سعت 
ة متفائلة غير طبيعية في اإلفصاحات نغمباستخدام  ىالتنفيذ مديرلكسمة لنرجسية الارتباط وكيفية 
، حيث بإمكان اللهجة المتفائلة مساعدة المدير التنفيذى النرجسى فى القيام بأنشطة المنشآت المالية
ث والتطوير والتى تضمن رؤية عالية للمنشأة وبالتالى تعزيز و البحستثمار فى أنشطة ضخ االمثل 

ة ونغمالتنفيذي  مديرنرجسية الإلى وجود عالقة إيجابية بين خلصت النتائج الذات فى المستقبل. و 
والتي تشير إلى أن  السابقة األبحاثنتائج  ، وتتفق هذه النتائج معمتفائلةال إلفصاح المحاسبىا

 النرجسيين لديهم دافع قوي التخاذ إجراءات جريئة للحصول على الثناء واإلعجاب بشكل متكرر
 .فصاحبغض النظر عن المخاطر بسبب سوء اإل
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 : (Marquez‑Illescas et al. 2018)دراسة  - 

نرجسية المديرين التنفيذيين على إفصاحات المنشآت من خالل  تأثيرتناولت هذه الدراسة 
نرجسية المدير التنفيذي على لتأثير إيجابي األرباح. وتوصلت الدراسة إلى وجود اإلعالن عن نغمة 

األفراد النرجسيون لديهم حاجة مستمرة لتعزيز صورتهم ف. ةالمنشأة عن األرباح المحققة  نغمة إعالن
قييم يميل النرجسيون إلى إظهار التحيز اإليجابي عند ت للحصول على هذا التعزيزو ، الذاتية

مما قد يؤدى بالمديرين التنفيذيين النرجسين إلى التالعب فى الحسابات، مما قد   ووصف أدائهم
بعض السمات  كما توصلت النتائج إلى أنه هناك .يؤدى إلى زيادة مخاطر عميل المراجعة

جسية الشخصية التي يمكن أن تقلل من الرؤية الذاتية اإليجابية المبالغ فيها والتي تعزى إلى النر 
 .)مثل التواضع والضمير( من المحتمل أن تتطور مع تقدم العمر

 : (Buchhoz et al. 2020)دراسة  - 

، استهدفت هذه الدراسة اختبار العالقة بين المديرين التنفيذيين النرجسيين وإدارة األرباح
األداء المالى حيث تؤدى المبالغة فى تقدير بينهما، إلى وجود عالقة إيجابية النتائج وتوصلت 

المستقبلى إلى إدارة األرباح بشكل متزايد ويشير ذلك إلى السلوك اإلنتهازى الذى يستخدم لتمهيد 
 .مما يؤدى إلى زيادة مخاطر عميل المراجعة الطريق لزيادة األرباح المستقبلية

 : (Lin et al. 2020)دراسة  -

وتوصلت  األرباح. وإدارةنرجسية المديرين التنفيذيين العالقة بين تناولت هذه الدراسة 
الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية بين نرجسية المديرين التنفيذيين وإدارة األرباح للحصول على 
اإلعجاب والثناء، حيث يتالعب المديرين التنفيذيين باألرباح لتلبية توقعات المحللين واألرباح 

ؤدى إلى زيادة مخاطر عميل المراجعة. كما تؤثر نرجسية المديرين المسجلة فى العام السابق مما ي
 التنفيذيين بشكل مباشر على القرارات المالية.
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تأثير الدراسات التي تناولت فى ندرة  هناكالقول بأن  يمكنالسابق،  العرضضوء  وفي
وجود إرشادات كذلك عدم سمات الشخصية النرجسية للمديرين التنفييذيين على مخاطر المراجعة، 

عند تقييم مخاطر عميل المراجعة  خذ فى االعتبار فرط الثقة اإلداريةمهنية توجه المراجعين إلى األ
قد توصلت إلى وجود عالقة معنوية بين على الرغم من أن الدراسات العملية في هذا المجال 

س على مخاطر عميل ة اإلدارية ومستوى التالعب في القوائم المالية وهو ما ينعكمستوى النرجسي
أي دراسات تمت في الدول النامية في هذا  -في حدود علم الباحثة-المراجعة. أيضًا ال يوجد

المجال وهو ما يفتح المجال للباحثة بهدف توفير دليل عملي من البيئة المصرية، أخيرًا لم تقدم 
حد العناصر المهمة في معايير المراجعة مؤشرات كافية عن إتجاه اإلدارة نحو الغش وهو بمثابة أ

ة اإلدارية من المؤشرات التي يمكن أن تضاف د المستويات المتطرفة من النرجسيمثلث الغش وتع
ة ى وجود إرتباط معنوي بين النرجسيلمؤشرات اإلتجاه نحو الغش حيث أجمعت الدراسات عل

مستخدمة حاليًا من اإلدارية ومخاطر عميل المراجعة في القوائم المالية. كما أن نماذج الخطر ال
قبل مهنة المراجعة قد ال تكون كافية للتعامل مع مثل هذه السلوكيات المتطرفة الذين قد يكون 

 .لديهم الفرصة الرتكاب عمليات الغش

 النتائج: .5

في ضوء ما سبق، تخلص الباحثة الى بعض النتائج فيما يتعلق باإلنعكاسات المتوقعة 
 ميل المراجعة:للنرجسية اإلدارية على مخاطر ع

أن النرجسية المرتفعة أو المتطرفة تؤدى إلى سلوكيات وممارسات محاسبية  ةيتضح للباحث -
وبالتالى فإن تزايد مستوى النرجسية لدى المديرين التنفيذيين سيؤثر بشكل  ،غير أخالقية

سلبى على جودة القوائم المالية، حيث يقود الغرور المتزايد لدى هؤالء المديرين إلى 
التالعب فى األرقام المحاسبية لتجميل األداء المالى من أجل تدعيم الصورة الذاتية لهم 

إلى  األمر الذى يؤدى بدورهالمنشأة وتحمل مخاطر عالية،  والذى يؤثر سلبًا على قيمة
 زيادة مخاطر عميل المراجعة.
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والمهتمين  المنظمين على ويجب اإلدارية، بالنرجسية المرتبطة المخاطر حول إجماع هناك -
 اإلرشادات من المزيد وإصدار الحالية المراجعة معايير في النظر إعادةبمهنة المراجعة 

 .النرجسيين التنفيذيين بالمديرين المرتبطة الشخصية السمات حول
كما ترى الباحثة ضرورة بذل العناية المهنية من قبل المراجعين للكشف عن الممارسات  -

غير األخالقية من قبل المديرين التنفيذيين، حيث ال توجد إرشادات مهنية توجه المراجعين 
ييم مخاطر عميل المراجعة. كما أن نماذج إلى األخذ فى االعتبار النرجسية اإلدارية عند تق

الخطر المستخدمة حاليًا من قبل مهنة المراجعة قد ال تكون كافية للتعامل مع هذه 
 السلوكيات المتطرفة الذين قد يكون لديهم الفرصة إلرتكاب الغش. 

 المراجع: .6
 : المراجع العربية:6/1

النرجسية: رؤية تحليلية فى ضوء (. الشخصية 2011سعفان، محمد أحمد إبراهيم، ) -
-11النظرية المعرفية. دراسات تربوية ونفسية، مجلة كلية التربية بالزقايق )يناير(: ص

20. 

(، دراسة ميدانية لرد فعل المراجعين تجاه النرجسية 2016عيسى، عارف محمود كامل، ) -
ية، مجلة المحاسبة اإلدارية عند تقدير مخاطر غش القوائم المالية فى بيئة األعمال المصر 

 . 11المصرية كلية التجارة، جامعة القاهرة، ع

(. أثر نرجسية المديرين على تبنى مرؤوسيهم 2015الكرداوى، مصطفى محمد،) -
للسلوكيات المعوقة لإلنتاج: دراسة لدور بعض المتغيرات الوسيطة. المجلة العربية للعلوم 

 .388-349: ص 3اإلدارية بالكويت ع
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