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 ارتباط بین جو اخلاقی، مسئولیت پذیری اجتماعی و مدیریت سود

 
 *، دکتر زهره حاجیهاحاجی محمدلو هبهار

 سلامی، تهران، ایران شرق، دانشگاه آزاد ا واحد تهران گروه حسابداری،

 (22/1/79، تاریخ پذیرش:81/6/79تاریخ دریافت: )

 

 

 سرآغاز

هرای یکی از عوامل مهم تأثیرگذار برر ارز  در هر کشوری 1جو اخلاقی
های حسرابداری مرورد توجره باشد که بایستی در پژوهشحسابداری می

در  2های رفتاریتفاده از تئوریهای اخیر گرایش به اسقرار گیرد. در سال
های حسابداری وجود داشته که همگی مؤید تعامل حسابداری و پژوهش

-می 3های فرهنگ ملی(. اختلاف در ارز 1باشد )محیط بر یکدیگر می

های حسرابداری شرناخته شرودذ لرذا تواند عامل احتمالی اختلاف در رویه
یک سیسرتم ملری یرا  به عنوان 4انتظار بر این است که محیط فرهنگی

-ای شامل زبانذ آداب و رسومذ مذهبذ قانونذ آموز  و سرازمانمنطقه

ای برا عناررر های اجتماعیذ فناوری و فرهنگ مرادی تعامرل پیدیرده
 حسابداری داشته باشد. 

 
 
 
 

 
زیررر  5هرای حسرابدارینترای  پژوهشری نشران داده اسررت ررون ارز 

های توان ارز استذ میهای اجتماعی و فرهنگی ای از ارز مجموعه
(. از سروی دیگرر 2های فرهنگی اسرتررا  نمرود)حسابداری را از ارز 

-برای سررمایه 6گری مالیاخلاق مدیریت و سایر شرکا در فرآیند گزار 

های مرالی اهمیرت زیرادی دارد. بره کنندگان از رورتگذاران و استفاده
 7مرالی توانرد از تقلربعبارت دیگر فرهنرگ اخلراقی یرک شررکت مری

(. جو اخلاقی به رو  هایی اشاره می کند که سازمان از 3جلوگیری کند)
ها و رفتارهای روتینذ اقدامات مرورد انتظرار را طریق مدیریت این رو 

(. جو اخلاقی به عنوان برشری از 4مورد حمایت و پادا  قرار می دهند )
 در نظر گرفته می شود.  9یا جو سازمانی  8فرهنگ سازمانی 

 
 
 

 چکیده
اخلاقی می تواند یکی از عوامل ارلی شکل دهی مسئولیت پذیری اجتماعی و مدیریت سودذ نیت اخلاقی حسابرسان می باشد. رفتار زمینه: 

ارتباط بین  تحلیل و و تجزیه منجر به رفتارهای متفاوتی از سوی مدیران در مورد مدیریت سود گردد. از این رو هدف تحقیق حاضر بررسی
  است. جو اخلاقیذ مسئولیت پذیری اجتماعی و مدیریت سود

 روسای تحقیق جامعه آماری .است و همبستگی ع کاربردیاز نوپیمایشی  -استفاده شده در این تحقیقذ رو  توریفیتحقیق رو  روش: 
حجم نمونه آماری مورد استفاده و  تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای اقتصادی و مالی معاونان و مالی مدیران حسابداریذ

پرسشنامه تحقیق  می باشد. ابزار متناسب ای و به رو  نمونه گیری طبقه 1395نفر در سال  196 جدول مورگان طریق در تحقیق حاضر از

 Spss نرم افزار  فرضیه ها از رو  های همبستگی و مدل رگرسیون با استفاده از همدنین آزمون استاندارد برگرفته از تحقیقات قبلی است.
 است.  شده انجام و مدل سازی معادلات ساختاری

مستقیم و معناداری بر حمایت حسابداران از ضوابط  اثرهذ دلسوزانه و نظام مند یافته ها نشان می دهد جو اخلاقی خود خواهانها:  یافته
 رابطهآنها  یو رفتار اخلاق یتن باسود  یریتحسابداران در خصوص مد یاخلاق اخلاقی و مسئولیت اجتماعی دارد. از طرفی دیگر قضاوت های

 .داردمعنادار و مثبت 

ی سازمان در پیشبرد اهداف برنامه های مسئولیت اجتماعی توسط حسابداران تاکید می کند و این نتای  بر اهمیت جو اخلاقگیری: نتیجه
 .رابطه داردنیت اخلاقی آنان  باقضاوت حسابداران در مورد مدیریت سود مستقیما 

 

 اجتماعیذ مدیریت سود پذیری مسئولیت اخلاقیذ جوکلیدواژگان: 

 
 

 
 

 
 

 drzhajiha@gmail.comنویسندۀ مسئول: نشانی الکترونیکی: 
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mailto:drzhajiha@gmail.com


 ارتباط بین جو اخلاقی، مسئولیت پذیری اجتماعی و مدیریت سودمدلو: زهره حاجیها و بهاره حاجی محدکتر 
 

 010 

ي، 
ور

فنّا
و 

م 
لو

 ع
 در

ق
خلا

ه ا
ام

صلن
ف

ل 
سا

م
ده

انز
پ

ه 
مار

 ش
،

2 ،
99

11
 
 

 
شی

وه
پژ

ه 
قال

م
 
 

 

( معیارهای اخلاقی 1دو محقق گونه شناسی انواع جو را بر مبنای دو بعد 
ذ نیرک 11که در تصمیم گیری های سازمانی بکار گرفته شده )خودپرستی

ذ سرازمانی و 13( کانون تحلیل )سطح فردی2(ذ 12ذ ارول اخلاقی11خواهی
اجتماعی( ارایه می کنند. معیارهای اخلاقی بر سه مجموعه تئوری اخلاق 
مبتنی استذ که در این پژوهش نیز به عنوان متغیرهای اررلی تحقیرق 
مورد بررسی قرار گرفته استذ از جمله خودپرستی که بررای بره حرداکثر 

باشدذ علاقه مندی های فردی و نیک خواهی که رساندن منفعت خود می
به سود سازمان یا گروهی خاص مربوط است و علم الاخلاق که بر ارول 

د می کند. بعد کانون تحلیل به کسانی اشاره دارد که دربراره اخلاقی تأکی
موضوعات اخلاقی می اندیشند. سطح فردی به دلالرت هرای اخلراقی در 
فرد  اشاره می کندذ سطح سازمانی به گروه هایی کره در سیسرتم هرای 
اجتماعی وجود داردذ اشاره می کند و سطح اجتمراعی بره دلالرت هرای 

ن و گروه وجود داردذ دلالت دارد. هنگرامی کره اخلاقی که ماورای سازما
گونه جو اخلاقی به رورت تئروری يیرل  9این دو بعد ترکیب می گرددذ 

 (:5ارائه می شود )
 

 (5انواع جو اخلاقی سازمان ) :0جدول 
 محور تحلیل

سطح  شرح

 اجتماعی

سطح 

 سازمانی

سطح 

 فردی
علاقه مندی  کارایی

 سازمانی
علاقه 
مندی 
 فردی

 تیخودپرس

قی
خلا
ر ا
عیا
م

 

مسئولیت 
 اجتماعی

روحیه کار 
 گروهی

 نیک خواهی دوستی

قوانین و 
ارول حرفه 

 ای

قوانین و رویه 
 های سازمانی

معنویات 
 فردی

ارول 
 اخلاقی

 

وسرط ت 14ت مسرئولیت اجتمراعی شررک در اواسط قرن بیسرتمذ عنروان
 بردین ترتیرب تعریرد شرد:متفکران مردیریت کسرب و کرارذ مطرر  و 

لیت اجتماعیذ وظیفه ای است بر عهده موسساتذ به این معنا کره مسئو
تاثیر سوء بر زندگی اجتماعی که در آن کار می کنندذ نگذارند. میزان این 
وظیفه مشتمل است بر وظایفی رون: آلوده نکردنذ تبعیض قائل نشردن 
در استردامذ نپرداختن به فعالیت های غیراخلاقی و مطلع کردن مصررف 

 اقردامات عنوان به 15سود  کیفیت محصولات. همدنین مدیریتکننده از 
 خراص اهرداف بره رسریدن بررای مدیریت توسط آمده عمل آگاهانه به

اسرت  شررکت سوی مردیریت از تلاشی دیگرذ طرف از .گردد می تعرید
 مردیریت دهرد. کاهش را سود عادی غیر انحرافات تا کند می سعی که

اررول  محردوده در آگاهانره هرای مگرا برداشتن فرآیند عنوان به سودذ
 سرود سرطح به شده گزار  سود رساندن برای حسابداری شده پذیرفته
 انجرام حسرابداری کاری دست از طریق که استذ شده تعرید نظر مورد
بیشرتر در اثرر تعبیرر و  16سرود  هموارسازی آنجائی که از (.6) گیرد می

 حسرابداری شرده تهپذیرف از ارول و استانداردهای آمده دست تفسیر به

 ررارروب در گررفتن قررار نظرر از مرالی رورت های گرددذ می حارل
 نمری این منظر از حسابرسان و نداشته مشکلی حسابداری استانداردهای

 سرود اینکره بره توجره با ولی بگیرندذ اشکال مالی هایرورت بر توانند
 هاسرتفاد آگاهی هاستذ گیری تصمیم بر مؤثر عوامل ترین مهم از یکی

 انترراب در را هرا آن توانرد مری سرود رقرم اتکرای از  قابلیت کنندگان
های (. شرکت ها بطور استراتژیک از فعالیت7) کند یاری بهتر تصمیمات

برای دفاع از خود در برابر رفتارهای منفری ناشری از مسئولیت اجتماعی 
انرد کره حرالذ رنرد محقرق دریافتهاین برنرد. برامدیریت سود بهره می

های متعهّد به مسئولیت اجتماعی با احتمال کمتری درگیر مدیریت هبنگا
 (.9ذ 8باشد )شوندذ که تاکیدی بر مباحث اخلاقی میسود می

در پژوهشی تاثیر رهبری اخلاقی حسابرسران برر تعهرد شرغلی مرورد    
بررسی قرار گرفتره شرده اسرتذ نترای  ایرن تحقیرق نشران مری دهرد 

یشرتری داردذ بیشرتر بره مسرائل تعهرد حسابرسانی که رهبری اخلاقی ب
شغلی در حسابرسی اهمیت مری دهرد در حالیکره آنهرایی کره رهبرری 

هرای حسابرسری کمترر اخلاقی کمتری دارند به تعهرد شرغلی در پررو ه
(.  طی پژوهشی رگونگی تراثیر جرو اخلراقی را برر 11اهمیت می دادند)

و نتای  بیانگر تعهدات شغلی حسابداران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 
تواند یک عامرل در افرزایش  تعهردات شرغلی این بود که جواخلاقی می

حسابداران باشد و همدنین دریافت که احساس پشیمانی در یک تصمیم 
(. در پژوهشری 11باشد )گیری غیر اخلاقیذ مفیدترین عامل بازدارنده می

بررسی قرار دیگر تاثیر رهبری اخلاقی حسابرسان بر جو اخلاقی آنها مورد 
ها نشان داد که کارکنران حسابرسری برا سرطو  مرتلرد گرفت و یافته

هرای تجربه به شکل متفاوتی در هنگام قضاوت اخلاقی نسبت بره حالت
(. در تحقیقری ترأثیر 12دهنرد )عاطفی رهبری اخلاقی بیشتری نشان می

جهت گیرری اخلراقیذ سرطح تعهرد حرفره ای و منفعرت شرصری برر 
ود مورد بررسی قررار گرفرت. نترای  تحقیرق آنهرا تصمیمات مدیریت س

رابطه ای محسوس بین جهت گیری اخلاقی فرد و تصمیم گیری نشران 
می دهند. به علاوهذ شرکت کنندگانی که سطح تعهد حرفره ای بالراتری 

(. این نتای  مری 13داشتند  کمتر به رفتار مدیریت سود دست می زدند )
حسابرسی کمک کرده و به نظرر  توانند به درک رفتارهای خاص پرسنل

می رسد برای مدیرانذ شاغلینذ دانشرگاهیان و محققران حرائز اهمیرت 
اخلاق در مدیریت و حسابرسی بررسی شده در تحقیقی دیگر (. 14باشد )
های حساسیت اخلاقی دو تا از ویژگیطبق نتای  این تحقیق . (15)است 

 هرایی در گزار کلیدی متصل به مسائل حسابداری مانند محافظه کار
د. رابطره برین جرو باشد که مرالد هر گونه تقلب خواهنرد برومالی می

 (. 16اخلاقی و تعهد سازمانی نیز در پژوهشی دیگر شر  داهد شده است )
ۀ و سرررمایجررو اخلرراقی  بینرری آوای سررازمانی از طریررقپیشدر زمینرره 

نتای  آزمرون نشران داد کره ذ تحقیقی رورت گرفته است. شناختیروان
شناختی و آوای سرازمانیذ روابرط مثبرت و بین جو اخلاقیذ سرمایه روان

(. در یک کار تحقیقاتی به مسئولیت اجتماعی 17) معناداری وجود داشت
های این پژوهش یافتهدر بانک ها با رویکرد اخلاقی پرداخته شده است. 

های بررش خصورری و بررش دولتری در دهد که بین بانکان مینش
گیری اینترنتری ارقرام در اندازهمسئولیت اجتماعی و  گزارشگری اینترنت

http://ethicsjournal.ir/article-1-610-fa.pdf
http://ethicsjournal.ir/article-1-610-fa.pdf
http://ethicsjournal.ir/article-1-610-fa.pdf
http://ethicsjournal.ir/article-1-610-fa.pdf
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در تحقیقی دیگر اررول اخلراقی . (18) کمّی تفاوت معناداری وجود دارد
(. 19کسب و کار و مسئولیت اجتماعی در شرکت ها بررسی شده است )

های درون سازمانی مانند رعایرت اررول ارز  کهنتای  نشان می دهد 
کار که در شرایطی که اخلاق بر جامعه حاکم است کمترر  و اخلاق کسب

مورد توجه عموم مردم اسرتذ در شررایط افرول اخلراقی از فاکتورهرای 
. در تحقیقی دیگرر شودها محسوب میاساسی در بهبود عملکرد سازمان

تای  پژوهش نشان داد ه است. نپذیر  اخلاقی مدیریت سود بررسی شد
برای اهداف شررکت و اهرداف شرصری غیرر اخلراقی ه مدیریت سود ک
در ز مدیریت تر ابرای اهداف شرصی غیراخلاقیو مدیریت سود باشد می

پیامرد در تحقیقری دیگرر محققرین . (21) باشدجهت اهداف شرکت می
از آن اسرت نتای  حاکی های جو اخلاقی در سازمان را بررسی کرده اند. 

شود و که جو اخلاقی ابتدا باعث تقویت تعهد سازمانی و اشتیاق شغلی می
سپس موجبات تقویت رفتار شهروندی سرازمانی و تضرعید رفترار ضرد 

 .(21) سازدتولید را فراهم می
ۀ اخلراق حسرابداری برا تروان رابطربرخی محققین دیگر نیز  به بررسی 

(. نتای  نشان مری دهرد کره 22پرداختند ) تصمیم گیری و رفتار مدیران
گیری و رفترار مردیران در بررش اخلاق حسرابداری برر بهبرود تصرمیم

تروان بره اخرذ خصوری ترأثیر دارد و برا تقویرت اخلراق در شررکت می
بره رسروائی  های مربروطها و رفتارهای اخلاقی امیدوارذ و نگرانیتصمیم

رابطره برین اخلاقی در شرکت را رفع نمود. در تحقیقی دیگر به بررسری 
(. 23پرداختره شرده اسرت)  هو  اخلاقی با عملکرد حسابرسان مستقل

داری برین هرو  دست آمده حاکی از آن است که رابطه معنریتای  بهن
های آن به جز برشش با عملکرد حسابرسان وجرود قی و همه مؤلفهاخلا
 . دارد

این تحقیقذ بررسری ارتبراط  بر اساس مطالعات و مبانی ارایه شده هدف
 بین جو اخلاقیذ مسئولیت پذیری اجتماعی و مدیریت سود می باشد.

 

 روش
همبسرتگی  و پیمایشی -توریفی و از نوع کاربردی حاضر تحقیق رو 

آماری تحقیق روسای حسابداریذ مدیران مرالی و معاونران  عهاست. جام
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرران مالی و اقتصادی شرکت

باشد. برای تعیین تعداد نمونه  می نفر 411 حدود آن می باشند که تعداد
 نفرر 196 حردود بررسری مرورد نمونه و گردید استفاده مورگان جدول از

 آنذ در کره اسرت متناسرب ای طبقره رو  گیرریذ مونهن گردید. رو 
 امکان حد در ها گروه زیر که شود می انتراب ای گونه به تحقیق نمونه
جدول یابند.  حضور نیز نمونه در دارند وجود جامعه در که نسبتی همان با
 ذ بیانگر ویژگی های جمعیت شناختی است.2

 ر تحقیقات قبلی می باشدابزار در این تحقیق پرسشنامۀ استاندارد شده د
گویره برا طیرد هفرت  22. بر این اساس پرسشنامه دارای (25)و ( 24)

گزینه ای لیکرت )شامل ضوابط اخلاقی و مسئولیت اجتماعی )کره خرود 
شامل جواخلاقی خودخواهانه هفت گویرهذ جرو اخلراقی دلسروزانه رهرار 

یه و نیت و مند رهار گویه(ذ مدیریت سود رهار گوگویهذ جو اخلاقی نظام

بیرانگر روابرط برین  1رفتار اخلاقی سه گویه( می باشد و نگراره شرماره 
 آوری جمرع هرای رو  تررین ارلی از متغیرهاست. دررو  اجرا یکی

 .باشد می ای رو  کتابرانه حاضرذ تحقیق در ها داده
 

ت، تشریح نمونه آماری بر حسب جنسی :1جدول 

 تحصیلات، سن و سابقه کار

 فراوانی جنسیت
درصددددد 

 فراوانی
 فراوانی تحصیلات

درصددددد 

 فراوانی

 %9/19 39 لیسانس %7/82 162 مرد

 %3/17 34 زن
فرررررررروق 

 لیسانس
137 9/69% 

 %2/11 21 دکتری %111 196 جمع

 فراوانی سن
درررررررررد 

 فراوانی
 حسابدار سابقه کار

مدیرذ معاون 
 و ...

 %3/13 26 سال کمتر31
کمتررررررین 

 سابقه
3 1 

 31برررررررین
 سال41الی

71 2/36% 
میررررانگین 

 سابقه
94/7 68/7 

سرررال و  41
 بیشتر

99 5/51% 
بیشررررترین 

 سابقه
12 18 

 %111 196 جمع
انحرررررراف 

 معیار
47/2 52/4 

 

ذ برای گردآوری اطلاعرات از پرسشرنامه اسرتفاده بعد از اتمام این مرحله
های آن به نظر استادان و کارشناسان مترصص رسید شده است و گویه

ها لحرا  شرود و از ایرن ان برای تعدیل و ارلا  گویههای ایشتا دیدگاه
رو  آماری رو  معادلات ساختاری بابت اعتبار پرسشنامه محرز گردد. 

مورد است. در معادلات ساختاری مدل هرا در دو بررش تحلیرل عراملی 
 تاییدی و تحلیل مسیر مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 
 (0مدل مفهومی پژوهش) :0نگاره 

 

http://ethicsjournal.ir/article-1-622-fa.pdf
http://ethicsjournal.ir/article-1-622-fa.pdf
http://ethicsjournal.ir/article-1-242-fa.pdf
http://ethicsjournal.ir/article-1-242-fa.pdf
http://ethicsjournal.ir/article-1-242-fa.pdf
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 یافته ها
توجه به اینکه انجام هر رگرسیونی مستلزم برقراری مفروضات اساسی  با

 آن است ابتدا آزمون های زیر انجام شده است.

آزمون استقلال خطاها: یکی از مفروضات رگرسیونذ مستقل بودن خطاها 
از یکدیگر است. به منظور بررسی استقلال خطاها از یکردیگر از آزمرونی 

ن استفاده شد. در این آزمرون فررص ررفر واتسو -به نام آزمون دوربین
عدم همبستگی بین خطاها را بیان می کند. اگر مقردار آمراره آزمرون در 

قرار گیرد فرص رفر پذیرفته می شود. مقدار این آمراره  5/2تا  5/1بازه 

است که  15/2و برای مدل دوم   34/2در این پژوهش برای مدل اول  
س می توان نتیجه گرفت کره خطاهرا در بازه گفته شده قرار می گیرد. پ

 در هر دو مدل از هم مستقل هستند.
نرمال بودن خطاها: یکری دیگرر از مفروضرات در نظرر گرفتره شرده در 
رگرسیون این است که خطاها دارای توزیع نرمال با میانگین رفر باشند. 
جهت بررسی نرمال بودن خطاها بایرد نمرودار توزیرع خطاهرا و نمرودار 

رسم شود. این نمودار برای دو مدل پژوهش بره ررورت زیرر نرمال آنها 
 .می باشد

 
 برای خطاهای رگرسیون مدل دوم P-P. الف( هیستوگرام خطاها و خط نرمال مدل اول ب( نمودار 1نگاره 

 
 نتایج برازش قسمت اول مدل با روش معادلات ساختاری : 1نگاره 

 
اها در هر دو مدلذ با توجه به نمودارهای برررسی نرمال بودن خط

ملاحظه می شود که فرص نرمال بودن خطاها در هر دو مدل برقرار 
 است. 

نتای  در دو برش تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر بررسی شده 
تحلیل عاملیذ رابطه بین  3است. در قسمت اول مدل در نگاره شماره 

دایره نشان سوالات که با مستطیل  نشان داده شده است و متغیرها که با 
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داده شده است را بررسی می کند. ضریب برآورد شده برای رابطه باید 
باشد در شکل ملاحظه می شود برای تمام سوالات رابطه  4/1بزرگتر از 
است؛ بنابرین می توان نتیجه گرفت که سوالات مورد  4/1بزرگتر از 

ند. در تایید است و می تواند به طور مناسب متغیرها را اندازه گیری کن
برش دوم رابطه بین سوالات بررسی می شود. نتای  نشان می دهد که 
هر سه متغیر بر متغیر مسئولیت اجتماعی تاثیر مثبت دارد و با توجه به 

 است معنادار می باشد. 1/1این که ضریب مسیر برآورد شده بزرگتر از 
رها در تحلیل عاملی تاییدی نتای  نشان می دهد سوالات به درستی متغی

را اندازه گیری می کند. این مناسب بودن سوالات را نشان می دهد. در 
بررسی تحلیل مسیر مشاهده می شود که متغیر قضاوت بر متغیر رفتار 
 4اخلاقی تاثیر مثبت و معنادار دارد. نتای  در قسمت دوم مدل در نگاره 

 ارایه شده است.
 

 
عادلات .  نتایج برازش قسم دوم مدل با روش م1نگاره 

 ساختاری

 

برای  ساختاری دلاتامع مدلهای و تائیدی عاملی تحلیلهای بیشتر در
های معادلات ساختاری سنجش مناسب بودن پرسشنامه از شاخص

های برازندگی و خلاره شاخص 3شود. در جدول شماره استفاده می

برای   8.50LISRELLدامنه پذیر  و همدنین خروجی نرم افزار 
-نامه در تمامی شاخصق نشان داده شده است. پرسشپرسشنامه تحقی

 های معادلات ساختاری حد قابل قبول را کسب کرده است.

 

 برازندگی هایشاخص پذیرش دامنه خلاصه:  1جدول 
شاخص 

 برازندگی
χ2/df RMSEA GFI NFI NNFI IFI 

 1 - 1 <9/1 <9/1 <9/1 >5/1 5-1 دامنه پذیر 

خروجی 
شاخص 

تحقیق برش 
 اول مدل

53/2 234/1 923/1 968/1 981/1 911/1 

خروجی 
شاخص 

تحقیق برش 
 دوم مدل

13/2 113/1 956/1 982/1 912/1 893/1 

 
 زیر است: 4نتای  آزمون مدل ها به رورت جدول شماره 

 : آزمون ضرایب رگرسیونی1جدول 

ل ا مد ه ر   متغی
ر  غی یب  ضرا

د ر ندا ا  است

د  ر ندا ا ت اس یب  ضرا

ه  شد
t 

ی  معن طح  س

 داری

ول  ا

ا د ب م ز  ا  355/1 927/1  418/2 عرص 

 X1 18/1 319/1 726/3 1/1 خودخواهانه اخلاقی جو

 X2 217/1 235/1 718/2 117/1 دلسوزانه اخلاقی جو

 X3 533/1 487/1 981/6 1/1 مند نظام اخلاقی جو

 
ه 283/1 ل شد ی د ع 1 ت 72 72 

م  دو

ا د ب م ز  ا  1/1 54/11  46/15 عرص 

ا ه وت قا یقضا ا ر خصوص  یخل ان د ر ا د ب حسا

د یتم د یر  سو
X4 438/1 372/1 57/5 1/1 

 
ه 138/1 ل شد ی د ع  134/1 ت

 
استذ یعنی برای مدل اول  حدود  138/1و 283/1مقدار ضریب تعیین 

دررد تغییر پذیری توسط خط رگرسیونی قابل توضیح می باشد و  3/28
ط خط رگرسیونی قابل دررد تغییر پذیری توس8/13برای مدل دوم 

توضیح می باشد. مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برای مدل اول برابر 
و  یضوابط اخلاقدررد  2/27است و این نشان می دهد که  272/1
جو ذ خودخواهانه یجو اخلاقحارل از سه متغیر  یاجتماع یتمسئول
است. برای مدل دوم ضریب  دلسوزانه یجو اخلاقو  نظام مند یاخلاق
دررد  4/13است که نشان می دهد که 134/1یین تعدیل شده برابر تع
حسابداران در  یاخلاق یقضاوتهاحارل از متغیر  یو رفتار اخلاق یتن

 است. سود یریتخصوص مد
است که  15/1در مدل اول عرص از مبدا دارای معناداری بیشتر از 

ن می فرص رفر پذیرفته می شود و معنادار نبودن عرص از مبدا را نشا

می15/1دهد. همدنین هر سه متغیر مستقل دارای معناداری کمتر از 
باشد که نشان می دهد که هر سه متغیر جو اخلاقی خودخواهانهذ جو 

و  یضوابط اخلاقاخلاقی دلسوزانه و جو اخلاقی نظام مند بر متغیر 
ی تاثیر معنادار دارند. همدنین مثبت بودن علامت اجتماع یتمسئول

مستقیم دارند. با مقایسه ضرایب  رابطهمی دهد که هر سه ضریب نشان 
استاندارد شده مشرص می شود متغیر جو اخلاقی نظام مند دارای 

بیشتری نسبت به دو متغیر دیگر است همدنین جو توانایی پیش بینی 
ضوابط  بابیشتری  رابطهاخلاقی خودخواهانه از جو اخلاقی دلسوزانه 

 ی دارد.اجتماع یتو مسئول یاخلاق
 یاخلاق یها قضاوتدر مدل دوم معناداری عرص از مبدا و متغیر 

 15/1برابر رفر است که کمتر از  سود یریتحسابداران در خصوص مد
معنادار دارد. همدنین علامت  رابطهاست و این نشان می دهد هر دو 
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حسابداران در  یاخلاق یها قضاوتضریب نشان می دهد که متغیر 
مستقیم  رابطهی و رفتار اخلاق یتنمتغیر وابسته  با سود یریتخصوص مد

 دارد.
در ادامه به بررسی فرضیه های تحقیق پرداخته می شود. فرضیه اول 
عبارت است از اینکه بین جو اخلاقی خودخواهانه و میزان حمایت 
حسابداران از ضوابط اخلاقی و مسئولیت اجتماعی ارتباط منفی )معکوس( 

 وجود دارد. 
 3توجه به نتای  به دست آمده از مدل اول که نتای  آن در جدول با     

آورده شده استذ نتای  نشان می دهد که جو اخلاقی خودخواهانه با 
ضوابط اخلاقی و مسئولیت اجتماعی ارتباط دارد و علامت ضریب مثبت 
است که نشان می دهد این ارتباط مثبت می باشد یا به عبارتی مستقیم 

رین این فرضیه پذیرفته نمی شود )زیرا رابطه آن مثبت می باشد. بناب
بوده است( و می توان گفت بین جو اخلاقی خودخواهانه و میزان حمایت 
حسابداران از ضوابط اخلاقی و مسئولیت اجتماعی ارتباط منفی وجود 
ندارد. فرضیه دوم عبارت است از اینکه بین جو اخلاقی دلسوزانه و میزان 

از ضوابط اخلاقی و مسئولیت اجتماعی ارتباط مثبت  حمایت حسابداران
نشان  3)مستقیم( وجود دارد. نتای  به دست آمده از مدل اول در جدول 

می دهد که جو اخلاقی دلسوزانه بر ضوابط اخلاقی و مسئولیت اجتماعی 
تاثیر دارد و علامت ضریب مثبت است که نشان می دهد این ارتباط 

ین این فرضیه پذیرفته می ام می باشد. بنابرمثبت یا به عبارتی مستقی
مند و میزان شود. فرضیه سوم عبارت است از اینکه بین جو اخلاقی نظام

حمایت حسابداران از ضوابط اخلاقی و مسئولیت اجتماعی ارتباط مثبت 
)مستقیم( وجود دارد. با توجه به نتای  مدل اول که نشان می دهد که 

دارد و  رابطهبط اخلاقی و مسئولیت اجتماعی ضوا باجو اخلاقی نظام مند 
علامت ضریب مثبت این فرضیه پذیرفته می شود و می توان گفت بین 

مند و میزان حمایت حسابداران از ضوابط اخلاقی و جو اخلاقی نظام
مسئولیت اجتماعی ارتباط مثبت )مستقیم( وجود دارد. فرضیه رهارم 

حسابداران در خصوص  های اخلاقیعبارت است از اینکه قضاوت
دارد. با توجه به نتای  به  رابطهنیت و رفتار اخلاقی آنها  بامدیریت سود 

آورده شده استذ  3دست آمده از مدل دوم که نتای  آن در جدول 
 رابطهنیت و رفتار اخلاقی  باهای اخلاقی درباره مدیریت سود قضاوت
  .دارد

 

 بحث
یراذ این رشته نیز همانند رشته خلاق در حسابداری اهمیت خاری دارد زا

آیین رفتار حرفره »های دیگر دارای الزامات اخلاقی خاری تحت عنوان 
تفسیر مبادلرات و  ولیت حساس و دشواری درئاست. حسابداران مس« ای

هرای  ارایه آنها به شکل گزار  های مالی که قابل استفاده برای گرروه
نابراین انجام اعمال حرفه ها دارند. ب يینفع جهت ارزیابی عملکرد شرکت

گمرراه ای غیراخلاقی شامل ارایه اطلاعات مالی برا کیفیرت نرامطلوب و 
می تواند اعتماد عموم را به حسابداران از برین بررده و بره حیثیرت  کنند

در بررسی فرضیه اولذ نتایجی که حارل گردیرد ازد. وارد سه محرفه لط

حمایرت  برام و معناداری مستقی رابطهنشان داد جو اخلاقی خود خواهانه 
حسابداران از ضوابط اخلاقی و مسئولیت اجتماعی دارد نتای  این بررسی 

(. در بررسری فرضریه 26) با تحقیقات محققین داخلی همسو مری باشرد
میزان  بادومذ نتای  به دست آمده نشان می دهد که جو اخلاقی دلسوزانه 

ماعی ارتباط مثبت و حمایت حسابداران از ضوابط اخلاقی و مسئولیت اجت
معنادار دارد یعنری برا افرزایش جرو اخلراقی دلسروزانهذ میرزان حمایرت 
حسابداران از ضوابط اخلاقی و مسئولیت اجتماعی افزایش پیدا مری کنرد 

( در یک راستا مری باشرد. 12) ( و خارجی27) که با پژوهش های داخلی
ی و ضروابط اخلراق برادر بررسی فرضیه سرومذ جرو اخلراقی نظرام منرد 

مسئولیت اجتماعی ارتباط معناداری و مثبت وجود دارد که به این معنری 
است که با افزایش جو اخلاقی نظام مند متغیر ضوابط اخلاقی و مسئولیت 
اجتماعی افزایش پیدا می کند که با نتای  پژوهش های قبلی همسو می 

 یاخلراق (. در بررسی فرضیه رهارمذ قضاوت های26و ) (27)(ذ 12باشد )
 رابطرهآنهرا  یو رفتار اخلراق یتن باسود  یریتحسابداران در خصوص مد

که با یافته های سایر محققرین همسرو مری باشرد  داردمعنادار و مثبت 
ی که می توان در راستای فرضیه های تحقیرق کاربرد. پیشنهادات (28)

 ارائه داد به شر  زیر می باشد:
 ذ جودلسوزانه یجو اخلاق هرابطبا توجه به پذیر  فرضیه دوم و سوم که 

ضروابط  برا( خودخواهانره یجو اخلاقمند و رد فرضیه اول ) نظام اخلاقی
 رابطرهاخلاقی و مسئولیت اجتماعی را نشان می دهد و هر سره عوامرل 

برا ضروابط اخلراقی و مسرئولیت اجتمراعی دارنرد.  برامثبت و مستقیمی 
و مسرئولیت  ش جو اخلاقی )اخلاقی و نظرام منرد( ضروابط اخلراقیایافز

با توجه به نتای  کره قضراوت هرای اخلراقی اجتماعی افزایش می یابد. 
معنادار و مثبرت اسرت  رابطهمدیریت سود دارد و این  بامعناداری  رابطه

پیشنهاد می شود که با اسرتفاده از رو  هرای مرتلرد قضراوت هرای 
 اخلاقی را ارتقا برشند تا بتوان مدیریت سود را کنترل کرد.

 

 گیرینتیجه
برای انجام وظاید با بیشترین کارایی و اثربرشری  و شرکت ها ازمانهاس

و در نتیجه تحقق اهداف و ماموریتهاذ علراوه برر رعایرت اسرتانداردها و 
دارند  قواعد سازمانی و قانونیذ نیاز به مجموعه ای از رهنمودهای اخلاقی

ت رویهذ حرکت که آنها را در این امر یاری کردهذ با ایجاد هماهنگی و ثبا
نتای  تحقیرق نشران داد تسهیل سازد. ب مطلو آنها را به سمت وضعیت

جو اخلاقی دلسوزانه و نظام مند تاثیر مسرتقیم و معنراداری برر حمایرت 
حسابداران از ضوابط اخلاقی و مسئولیت اجتماعی دارد. از طرفری دیگرر 

و  یرتسرود برر ن یریتحسابداران در خصوص مرد یاخلاق قضاوت های
. این یافته بسیار حایز اهمیرت داردمعنادار و مثبت  یرآنها تاث یتار اخلاقرف

است زیرا که می توان با ارتقای الگوهای قضاوت اخلاقی در حسابدارانذ 
مدیریت سود توسط آنان را کنترل و نیت و رفتار اخلاقی را در آنان بیشتر 

ای  آزمون متبلور نمود. در این تحقیق گرره فرضیه نرست رد شد که نت
آن نشان داد بین جو اخلاقی خودخواهانه و میزان حمایت حسرابداران از 
ضوابط اخلاقی و مسئولیت اجتماعی ارتباط مثبتی وجود دارد. مری تروان 



 دکتر زهره حاجیها و بهاره حاجی محمدلو: ارتباط بین جو اخلاقی، مسئولیت پذیری اجتماعی و مدیریت سود 
 

 011 

ي، 
ور

فنّا
و 

م 
لو

 ع
 در

ق
خلا

ه ا
ام

صلن
ف

ل 
سا

م
ده

انز
پ

ه 
مار

 ش
،

2 ،
99

11
 

شی
وه

پژ
ه 

قال
م

 
 

 

رنین تفسیر کرد که انجام فعلیت های مسئولیت اجتماعی لزوما برگرفته 
ش مشروعیت از نیات عالیه اخلاقی نبوده و ممکن است برخواسته از افزای

سازمانیذ سودآوری و اهداف حداکثر کردن ثرروت سرهامدار باشرد و نره 
لزوما اهداف خیرخواهانه. به طور کلی می توان نتیجه گیری نمود که جو 
اخلاقی خود خواهانهذ دلسوزانه و نظام مند ممکن اسرت باعرث حمایرت 

جرو  حسابداران از ضوابط اخلاقی و مسئولیت اجتماعی شود لذا باید بستر
اخلاقی را در سازمان فراهم نمود تا به نتای  مثبتی در مورد فعالیت هرای 
اجتماعی منجر شود. از طرفی دیگر هر قدر کره قضراوت هرای اخلراقی 

نیرت و رفترار اخلراقی ان در خصوص مدیریت سود بیشتر شودذ حسابدار
 .شدخواهد  بیشترآنها 

 

 های اخلاقیملاحظه
 داریاخلراقی امانرت ارلذ استفاده مورد منابع معرفی با پژوهش این در

و سرایر  شرده رعایت و حق معنوی مولفین آثرار محتررم شرمرده علمی
-های اخلاق علمی مانند رازداری و محرمانه بودن اطلاعات شررکتارل

 کنندگان نیز رعایت شده است.
 

 هنام واژه
 Ethical athmosphere .1 اخلاق

 Behavioral theoris .2 تئوری های رفتاری
  National Cultural values .3 های فرهنگ ملیارز 

   Cultural environment .4 محیط فرهنگی
 Accounting Values .5 های حسابداری ارز 

 Financial reporting .6 گزارشگری مالی
  Financial fraud .7 تقلب مالی

 Organizational culture .8 فرهنگ سازمانی
 Organizational athmosphere .9 جو سازمانی

 Egoism .10 خودپرستی

 Benevolence .11 نیک خواهی

 Ethical Principle .12 ارول اخلاقی

 Indivisual  level .13 سطح فردی

14. Corporate social responsibility 

  مسئولیت اجتماعی شرکت

 Earnings management .15 مدیریت سود

 Earnings smothing .16 هموار سازی سود
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