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حوزه  مبتني بر تحلیل ارزيابي رفتارهای اخلاقي و غیراخلاقي مديريت سود

 دانش و الگوی تحلیل شبكه فازی
 

 3، دکتر سیده محبوبه جعفری*2، دکتر رضوان حجازی1سعید بهمنش
 رانیا ش،یک رهیجز ،یدانشگاه آزاد اسلام ش،یک یالملل نیواحد ب ،یگروه حسابدار .1

 رانیا، تهران، ادانشگاه الزهر ،گروه حسابداری .2
 رانیتهران، ا ،یواحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلام ،یگروه حسابدار .3

 (32/03/89، تاریخ پذیرش:32/01/89تاریخ دریافت: ) 

 

 

 سرآغاز

 طیفی در هااین تعریف و شده ارائه 1سود مدیریت از مختلفی هايتعریف
 مدیریت به مثبت کامل طور به نگرشی آن طرف یک که گیرندمی قرار
 منظور. دارد آن به نسبت منفی کامل طور به نگرشی دیگر طرف و سود
 بهبرود مقاصرد برراي صررااً سود مدیریت که است این مثبت نگرش از

 سرود مردیریت منفی، نگرش در ولی. (1) شودمی انجام شرکت وضعیت
 عملکررد کرردن وانمرود بهترر برراي مردیران دسرت در است ايوسیله

 از استفاده با است ممکن مدیریت لذا. بیشتر هايمزیت کسب و خودشان
 به که برآید 2شخصی منااع کسب منظور به سود مدیریت به هاییروش
 . شودمی گفته بد سود مدیریت شیوه، این
 
 
 

 
 منرااع حفظ جهت در و شدید هاينوسان از جلوگیري براي مدیریت اگر

 به اقدام هاییروش از استفاده با شخصی منااع جهت در نه و سهامداران
 به شود برخوردار یکسانی یکنواختی از شرکت سود تا نماید سود مدیریت

 سرود مردیریت هايروش جمله شود. ازمی گفته خوب سود مدیریت آن
. 3 اختیرراري برآوردهرراي. 2 حسررابداري رویرره انتخرراب. 1: از عبارتنررد

 . بنديزمان
 از برخری. نمایدمی سود ریتمدی به اقدام مدیریت مختلفی، دلایل به بنا

 مدیران که دهدمی رخ هنگامی سود مدیریت باورند این بر پژوهشگران
 و داد و کننرد اسرتفاده مالی گزارشگري در خود شخصی هايقضاوت از

 . نمایند دستکاري مالی تغییرگزارشگري جهت را ستد
 
 

 چکیده
 اخلاقی اعتقادات و انگیزه بر تمرکز ازست دارد و آن عبارت وجود سود کننده مدیریت هايشرکت شناسایی براي بهتر حل راه یکزمینه: 

 هدف این تحقیق ارزیابی راتارهاي اخلاقی و غیراخلاقی مدیریت سود است.از این رو، مدیران. 

پیمایشی است. جامعه آماري پژوهش عبارت است از  -توصیفی  در زمره پژوهش هاي کیفی ،روش اجراي تحقیق حاضر روش: 

به شکل نمونه آماري نفر به عنوان  11از بین آنها و  نظران، اساتید دانشگاه و متخصصین در زمینه مدیریت سود و مبانی اخلاقیصاحب
با الگوي تحلیل شبکه اازي ارزیابی و ده ها و در نهایت دا جمع آوري شده است پرسشنامه. داده هاي تحقیق از طریق شد انتخابدردسترس 

  گردید. تبیین و مدل نهایی پیشنهادي شدپالایش 
هاي نهایی، راتارهاي سود مشتمل بر ده استراتژي راتاري به عنوان تابعی از اشارهاي اخلاقی، ارهنگ سازمانی بر مبناي تحلیلها: يافته

  ها شناسایی و پالایش گردید.گیري آنهاي اندازهعنوان عوامل موثر تلقی و مولفهو توجیه اخلاقی به  قدرت گریزي، باورهاي اخلاقی
طم أتل، مسئولیت نداشتن زیردست در غفلت مدیریت، حاکمیت مدیریت بر کارکنان و سازمان، تحت اشار شدید بودن کارکنانگیری: نتیجه

و  تواند کارکنان مالی، تلقی گردید. ابعاد توجیه اخلاقی میرجحیتهاي ارديتضاد منااع سازمان و ا، گراییمطلوبیت و پیچیدگی وحشتناك امور،
 اخلاقی مدیریت سود وا دارد.حسابداري را به توجیه راتارهاي اخلاقی و غیر

 

 ، دانشراتار اخلاقی، مدیریت سود کلید واژگان:
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 خصرو  در سرود ازصراحبان برخری کردن گمراه قصد به یا هدف این
 اسرت قراردادهرایی نتایج بر تأثیر یا و باشدمی شرکت اقتصادي کردعمل
 طورکلی، به. (2است ) شخصی سود به دستیابی به منوط هاآن انعقاد که

 ارقرام برر مبتنی سود مدیریت: است امکانپذیر طریق دو از سود مدیریت
 طریرق از مردیریت اول درحالت. است سود واقعی و مدیریت حسابداري

 اهرداف برا مطرابق حسرابداري ارقرام آرایرش به 3اختیاري ديتعه اقلام
 برخرری اتخرا  برا مرردیریت دوم، درحالرت امرا پررردازدمی خرود مطلروب
 بره واقعری هراياعالیت دستکاري دیگر عبارت به و عملیاتی تصمیمات
یابد می دست نظرخویش مورد سود به و آورده روي سود واقعی مدیریت

(3). 
تمام مطالعرات، ایرن  اًاساس ی،سازمان 4یراخلاقیغراستاي تبیین راتار  در

کارکنان در مرورد انروا   یدهگزارش يمتغیر را بر اساس تمایل ارد برا
انرد. بره رغرم کررده یرريگمختلف راتارهاي غیراخلاقی سازمانی، اندازه

 يهراسرال یسازمانی، ط یراخلاقیدر مورد راتار غ یقاتکه اکثر تحقاین
هرا بره جعرل یرا دسرتکاري در از آن یکری اًصراانجام شده است،  خیرا

اشراره  ی،سرازمان یراخلراقیبه عنوان مصداق راترار غ یمال يهاگزارش
سال گزارشگري مالی را در این زمینه مرورد مطالعره  22کرده و بیش از 
 . (4)قرار داده است 

طی پژوهش حاضر از مدیریت سرود بره عنروان مصرداق خرا  راترار 
شرود کره بهره گراته شرده و بنرابراین تصرور مری ی،سازمان یراخلاقیغ

 5گراي شخصیمدل تعامل چارچوبمدیریت سود بتواند به طور مؤثر در 
مدل خاصی  یکمورد بررسی قرار گیرد. بر همین اساس، مطالعه حاضر 

در مرورد  یاخلراق يهایدگاهرود، دیکند که طی آن انتظار مرا تبیین می
 یتوضرع یکو  یشخص یرمتغ یک ینتعامل ب یرسود تحت تأث یریتمد

و  6یاشرار اخلراق بریناین پژوهش رابطه  یجرود نتا. انتظار مییردقرار گ
 8سود یا به تعبیري توجیه اخلراقی یریتپیرامون مد 7یاخلاق يهاقضاوت

برر  یريگبودن مبادرت به راتار مدیریت سود، توسط حسابداران با جهت
  قوي داشته باشند. یارتباط یزيقوي بودن سطح قدرت گر یهپا

دهرد کره بررسی ادبیات مرتبط تحقیق در زمینه مدیریت سود نشان می
ها و ترأثیر هاي مدیریت سود در شرکتتحقیقات گذشته عمدتاً به شیوه

هرا آوري شررکتآن بر متغیرهراي عملکرردي نظیرر نقردینگی و سرود
 نسربتاً تها حاکی از آن است که مطالعااند. در عین حال واقعیتپرداخته
اخلاقی از جمله اردي موثر بر راتارهاي غیر هايویژگی به بررسی کمی

 هراي اخلراقی کرهاند. به تعبیري ویژگریدر زمینه مدیریت سود پرداخته
 و کسرب زمینره در اخلاقیغیر هايشیوه در مشارکت به را ااراد تواندمی
 (.5کند، کمتر مورد توجه قرار گراته است ) تحریک کار

 ارآیندهاي هايویژگی اند که( طی تحقیقی نشان داده6) محققان برخی
اخلراقی  از حسرابداران ادراك برر توجهی قابل تأثیر تفکر ااراد، شناختی

در یررک چررارچوب مطالعرراتی  (،7) طرری تحقیقرری. بررودن راتارهررا دارد
 غیراخلراقی گفتن دروغ بودند معتقد که مدیرانی که حسابداري نشان داد

 که داشتند 1کا بی هايبودجه تولید براي کمتري ا تمایلگرایش ی است،
عملکرد  بر کلی طور به ممکن است از دیدگاه مدیریت مطلوب بوده ولی

هراي تحقیرق بر مبناي یااتره (8) برخی محققان .ندارد تأثیري سازمان

ارد از منصفانه  ادراك با صادقانه گزارش احتمال که دادند خویش نشان
( برر پایره نترایج بره 1)محققی.تباط مثبت وجود داردار گزارشگري بودن

 دست آمده از تحقیقات خود نشان دادند که ارتباط مستقیم و مثبتی بین
 وجود دارد. 11تهاجمی مالی گزارشگري و 12سطح خودشیفتگی
 ( بر اساس نتایج به دست آمده از تحقیق خرویش12) برخی صاحبنظران

هراي بکرارگیري رویره از اتريبالر سرطح کره اارادي که دهدمی نشان
چرون  اختلالراتی از کمتري نسبتاً تجربه کنند،می تجربه را مدیریت سود

 را خود اشتباه اقدامات توانندمی رواین از و دارند 12عدم تجانس شناختی
 باعر  خرود نوبره امر به این. توجیه نموده و موجه جلوه دهند راحتی به
اتارهراي مردیریت سرود را تجربره که سطح بالرایی از ر اارادي شودمی
هردف از . اخلاقی دارندکنند، احتمال بیشتري از ارتکاب راتارهاي غیرمی

این تحقیق آن است که به بخشی از ادبیرات تحقیرق کره ارتبراط برین 
بررودن راتارهرراي  14ااررراد و ادراك از اخلرراقی 13هرراي شررناختیویژگرری

استا بر دو عامرل اساسری غیراخلاقی را مورد بررسی قرار داده و در این ر
با این ارر   اي تأکید گردیده است.و شک یا تردید حراه 15خودباوري

و بره  ارد موثر بروده ادراك بر تواننداي میکه خودباوري و تردید حراه
 غیرر راترار تحسرین بره تمایرل تواندمی شخصیتی هايویژگی تعبیري
 دهد. توضیح را اخلاقی

 کره حقیرق ارر  شرده اسرت اارراديبر اساس مروارد بالرا در ایرن ت
 تلقری اخلراقی ارزش یا براور عنوان به را تهاجمی یا منتقدانه حسابداري

 شررایطی چنرین در آینده با احتمرال بیشرتري در است ممکن کنند،می
 یک اقدام به به تمایل که دهدمی نشان همچنین تحقیقات درگیر شوند.

د اازایشری دارد. پرژوهش رونر به تردریج خودخواهانه و اخلاقیغیر راتار
هاي کسب و کار، در زمینه ايهاي حراهحاضر در راستاي بررسی نگرش

سازمانی، در چارچوب یک مدل تعراملی ارردي  غیراخلاقی یکی از راتار
هراي به طور خا ، این مطالعره دیردگاه وضعیت به انجام رسیده است.

در ارآینرد  اخلاقی حسابداران را در رابطه با دسرتکاري و تحریرف سرود
هاي  کر شده، به گزارشگري مالی، مورد بررسی قرار داده است. تحریف

گیرد کره نترایج مرالی مرنعکس اي در گزارشگري مالی صورت میگونه
هاي مالی، بیانگر عملکررد مرورد نظرر مردیریت باشرد. شده در گزارش

دهد کره معمولراً از ایرن شریوه راتراري بررسی ادبیات تحقیق نشان می
 اند.اخلاقی سازمانی، در اصطلاح به عنوان مدیریت سود یاد کردهغیر

اي برراي برروز عامل وضعیتی که در این مطالعه به عنوان عامل برالقوه
راتار غیراخلاقی سازمانی، مطرح شده اسرت، اشرارهاي اخلراقی اسرت. 

(، اشرار 8هرایی )دهرد کره در پرژوهشبررسی ادبیات تحقیق نشان می
اند که در آن کارکنان از طررف ان وضعیتی تعریف کردهاخلاقی را به عنو

ااراد مااوق، همکاران، ناظران و سایر اعضاي سازمان تحت اشرار قررار 
هاي شخصری خرود را بره منظرور دسرتیابی بره اهرداف گراته تا ارزش

سازمانی نادیده گراته یا تغییر دهند و به تعبیري نوعی تعرار  اخلراقی 
 (.11آورند )منااع سازمان را به وجود میهاي کار کند و بین ارزش

تواند بر توجیه کارکنران بره ار  بر این است که ارهنگ سازمانی می
هاي اخلاقی خود موثر باشرد و در واقرع بره بروز راتار متعار  با ارزش

نوعی عامل شخصی، که در این تحقیق مورد بررسی قرار گراته و بعدي 
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اسراس الگروي ارهنگری هااسرتد  از ارهنگ سازمانی تلقی شده که بر
(، 13(، گرایش به ااصله اردي از قدرت است. به تعبیر چائو و پانگ )12)

گرایش به ااصله اردي از قدرت )قدرت گریزي( نشران دهنرده میرزان 
باوري است که ارد زیر سوال بردن یا به چالش کشیدن تصمیمات اتخا  

 نماید.مداد میشده توسط مدیران مااوق )رهبران( را نامناسب قل
در راستاي تبیین راتار غیراخلاقی سازمانی، اساساً تمرام مطالعرات، ایرن 

دهی کارکنان در مرورد انروا  متغیر را بر اساس تمایل ارد براي گزارش
انرد. بره رغرم گیرري کرردهاخلاقی سازمانی، اندازهمختلف راتارهاي غیر

مانی، طی پرنج سرال راتار غیراخلاقی ساز که اکثر تحقیقات در مورداین
ها بره جعرل یرا دسرتکاري در گذشته انجام شده است، صرااً یکی از آن

سرازمانی، اشراره  غیراخلراقی هاي مالی به عنوان مصداق راترارگزارش
سال گزارشگري مرالی را در ایرن  22کرده که این پژوهش نیز بیش از 
در راسرتاي بنابراین، این پژوهش (. 4زمینه مورد مطالعه قرار داده است )

 هاي اساسی  یل به انجام رسیده است:پاسخ به پرسش
( مبتنی برر تحلیرل حروزه دانرش و الگروي کیفری تحلیرل محتروي، 1

هراي استراتژي )راتار( هاي اخلاقی و غیراخلاقی مدیریت سود و سرنجه
 ها کدامند؟گیري عوامل موثر بر آناندازه

ز خبرگران و بکرارگیري ( بر پایه استفاده از نظرسنجی اقناعی دلفری ا2
گیري هاي اندازهالگوي چند معیاره تحلیل شبکه اازي، موثرترین سنجه

 ها کدامند؟راتارهاي مدیریت سود و عوامل موثر بر آن

 

 روش
 پیمایشری اسرت. –توصریفی  آنروش اجرراي پژوهش حاضر کیفری و 

نظرران، جامعه آماري پژوهش عبارت است از خبرگان مشتمل بر صاحب
در  د دانشگاه و متخصصین در زمینه مدیریت سود و مبانی اخلاقی.اساتی

این تحقیق به پیروي از تحقیقات گذشته در پالایش عوامل موثر و تعیین 
الگوي نهایی از بین اساتید دانشگاه، پژوهشگران مجرب و مولفین یا به 

گردیده است. انتخاب ااراد مزبرور بره  نفر انتخاب 11طور کلی خبرگان 

هراي . ویژگریاسرت گیري در دسترس برودهغیرتصادای یا نمونه شیوه
درصرد زن  1/1درصرد مررد و  1/12جمعیت شناختی نشران مری دهرد 

 42درصد مدرك کارشناسری،  6/56درصد مدرك کاردانی،  7/1اند. بوده
 درصد مدرك دکتري داشتند.  7/1درصد مدرك کارشناسی ارشد، 
در در یااته ها ارایه شرده اسرت.  شرح آن ابزار تحلیل پرسشنامه بود که

این تحقیق جهت شناسایی استراتژي )راتارهاي( اخلاقی یرا غیراخلراقی 
گیرري هرر متغیرر از هراي انردازهسود و عوامل موثر بر آنها و نیز سنجه

الگوهاي تحلیل حروزه دانرش و تحلیرل محتروي بهرره گراتره شرده و 
ده از شریوه نظرسرنجی . سپس با استفااندهاي اولیه شناسایی شدهسنجه

ها مبادرت اقناعی دلفی نسبت به سنجش سطح اهمیت هر یک از سنجه
گردیده و با تکیه بر الگوي چندمعیاره تحلیل شربکه ارازي مبرادرت بره 

 هاي تعیین کننده در ارزیابی متغیرها، مبادرت شده اسرت.پالایش سنجه
مردیریت  راتارهراي اهمیت نسبی هریک از عوامل موثر بر براي تعیین

ه شرد (، اسرتفادهANPارازي ) اي، از روش ارآیند تحلیرل شربکهسود
 است.

 

 یافته ها
در این پژوهش مبتنی بر الگوي تعریف شده در ابتدا به شیوه تحلیل 
حوزه دانش و تحلیل محتوي مبادرت به شناسایی راتارهاي اخلاقی و 

بر آنها گیري عوامل موثر هاي اندازهغیراخلاقی مدیریت سود و سنجه
مبادرت شده و در ادامه مبتنی بر نظرسنجی از خبرگان به شیوه دلفی و 
استفاده از تحلیل شبکه اازي مبادرت به پالایش عوامل موثر شده است. 
بر پایه تحلیل حوزه دانش و بکارگیري الگوي تحلیل محتوي، راتارهاي 
 اخلاقی یا غیراخلاقی مدیریت سود و مهمترین عوامل موثر بر آن

 . خلاصه گردیده است 1بندي و به صورت جدول شناسایی و دسته

 

 : رفتارهای مديريت سود و عوامل موثر بر آن )تحلیل حوزه دانش(3جدول 
 پشتوانه پژوهشي گويه )پرسش( متغیر رديف

1 

راتارهاي 
مدیریت 

 سود

 تغییر کاهشی سود کوتاه مدت از طریق عملیات یا تصمیمات 

(8 ،14) 

 اازایشی سود کوتاه مدت از طریق عملیات یا تصمیمات تغییر  2

 هاي حسابداري تغییر کاهشی سود کوتاه مدت از طریق شیوه 3

 هاي حسابداري تغییر اازایشی سود کوتاه مدت از طریق شیوه 4

 هاي قطعی به دوره آتی در بودجه سالانهانتقال هزینه 5

 آتی در بودجه اصلی هاي قطعی به دورهانتقال هزینه 6

 ها اازایش سود کوتاه مدت از طریق اروش دارایی 7

 اازایش سود کوتاه مدت با کار و سفارشات اضاای 8

 اازایش سود کوتاه مدت با بهبود شرایط اعتباري و اروش 1

 اياازایش سود کوتاه مدت با صراه جویی هزینه 12

 حایی حسابهااازایش سود کوتاه مدت با جاب 11

 کاهش سود کوتاه مدت با ثبت کمتر از واقع درآمد 12

 کاهش سود کوتاه مدت با ثبت بیش از واقع هزینه 13

 غیر واقعی کاهش سود کوتاه مدت با ثبت هزینه 14
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 هاکاهش سود کوتاه مدت با ارزیابی موجودي 15

 هااازایش سود کوتاه مدت با ارزیابی موجودي 16

17 

اشارهاي 
 اخلاقی

  اخلاقیغیر راتارهاي بروز براي مااوق اشار تلقی

(16 ،12 ،15) 

  جهت مقبولیت عملکردي اخلاقیغیر کار تلقی ضرورت 18

  اخلاقی، باورهاي به نسبت کارارما اوامر ارجحیت تلقی 11

 اخلاقی، باورهاي به نسبت وضعیت مالی شرکت ارجحیت تلقی 22

 اخلاقی، باورهاي به نسبت جایگاه رقابتی شرکت ارجحیت تلقی 21

22 

ارهنگ 
قدرت 
 گریزي

 بی نیازي مدیریت مااوق از نظر زیردستان

(16 ،18 ،17) 

 ضرورت اطاعت زیر دستان از مااوق در امور سازمانی، 23

 اثربخشی مدیریت با مشروعیت بخشی زیردستان 24

 با مدیران مااوق، ضرورت مخالفت نکردن زیردستان 25

 حق مدیریت در عدم مشاوره با دیگران 26

 بی نیازي مدیریت از پاسخگویی به زیردستان 27

 کاهش قدرت مدیر از مشارکت با زیردستان در امور 28

 لزوم عدم تغییر مقررات سازمانی با تشخیص کارکنان 21

 جرأت نداشتن زیردستان در مخالفت با مااوق 32

 عدم اعتماد زیردستان به مااوق جهت ابراز نظر 31

32 

باورهاي 
 اخلاقی

 تحت اشار شدید بودن کارکنان

(16 ،12) 

 حاکمیت مدیریت بر کارکنان و سازمان 33

 مسئولیت نداشتن زیردست در غفلت مدیریت 34

 تلأطم و پیچیدگی وحشتناك امور، 35

 مطلوبیت گرایی 36

 هاي ارديع سازمان و ارجحیتتضاد مناا 37

 عاایت طلبی و اجتناب از دردسر 38

 تر تلقی کردن مااوقتر و خبرهمجرب 31

 ظن به دیگرانمذموم بودن سوء 42

41 

توجیه 
 اخلاقی

 غلط نبودن تصمیم اتخا  شده توسط مدیر مااوق

(15 ،18)  

هاي کارکناناطمینان از توجه مدیر به همه نگرانی 42  

گیري مدیر بر مبناي اطلاعات کامل و دقیقتصمیم 43  

سازي مدیریت مااوق در صورت درخواست کارکنانشفاف 44  

 عمومیت الزام به اطاعت زیردستان در انجام امور شغلی 45

گیري شدهامکان بازخواست مدیریت در مواردي تصمیم 46  

 ضرورت احترام به مدیریت مااوق 47

صلحت اندیشی مدیریت مبتنی بر منااع سازمانم 48  

 
در این مطالعه روش دلفی اازي بر اساس نظر خبرگان، به بررسی 

ها و شرایط تناسب عوامل استخراج شده از مرور ادبیات با زمینه
هر یک از . در ادامه پرداختی ، با طی مراحلراتارهاي مدیریت سود

می: خیلی کم، لاق متغیرهاي کخبرگان در طیف پنج گانة لیکرت از طری

کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد، میزان موااقت خود را با عبارات مندرج در 
اعداد اازي مثلثی متغیرهاي  ،2اند. در جدول ابراز نموده پرسشنامه،

به  اعداد اازي قطعی شده با استفاده از رابطه مینکووسکیو  میلاک
 :اندصورت زیر محاسبه شده

 

 عداد فازی مثلثي متغیرهای کلامي: ا2جدول 
متغیرهای 

 کلامي
  د فازی مثلثياعدا

عدد فازی قطعي 

  شده
  د فازی مثلثياعدا متغیرهای کلامي

عدد فازی قطعي 

  شده

 5625/2 (5/2، 75/2، 1) زیاد 2625/2 (2، 2، 25/2) خیلی کم

 75/2 (75/2، 1، 1) خیلی زیاد 2625/2 (2، 25/2، 5/2) کم

 ******** ******** ******** 3125/2 (25/2، 5/2، 75/2) متوسط
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ف آنها با دیدگاه سایر لانظرهاي قبلی هر خبره و میزان اختسپس 

اي جدید، براي تمام اعضاي گروه خبره ارسال خبرگان، با پرسشنامه
بر اساس نتایج بدست آمده از گیري شد. ه، اازي سازي و میانگینگردید

هاي دوم و سوم براي ف نظر خبرگان در مرحلهالاین مرحله، میزان اخت

شد. ( 1/2)هاي مواقیت، کمتر از حد آستانه خیلی کم تمام مولفه
ه و نهایتاً راتارهاي متوقف گردید بنابراین نظرسنجی در این مرحله

 خلاصه شد: 3مدیریت سود و عوامل موثر به صورت جدول 

 وثر: رفتارهای نهايي مديريت سود و عوامل م1جدول 
 سنجه اندازه گیری متغیر رديف سنجه اندازه گیری متغیر رديف

1 

راتارهاي 
مدیریت 
 سود

تغییر کاهشی سود کوتاه مدت از طریق 
 عملیات یا تصمیمات

21 

ارهنگ 
سازمانی 
قدرت 
 گریزي

ضرورت مخالفت نکردن زیردستان با مدیران 
 مااوق،

2 
تغییر اازایشی سود کوتاه مدت از طریق 

 ا تصمیمات عملیات ی
 حق مدیریت در عدم مشاوره با دیگران 22

3 
تغییر کاهشی سود کوتاه مدت از طریق 

 هاي حسابداري شیوه
 بی نیازي مدیریت از پاسخگویی به زیردستان 23

4 
تغییر اازایشی سود کوتاه مدت از طریق 

 هاي حسابداري شیوه
24 

کاهش قدرت مدیر از مشارکت با زیردستان 
 ردر امو

5 
هاي قطعی به دوره آتی در انتقال هزینه

 بودجه سالانه
25 

لزوم عدم تغییر مقررات سازمانی با تشخیص 
 کارکنان

6 
هاي قطعی به دوره آتی در انتقال هزینه

 بودجه اصلی
26 

جرات نداشتن زیر دستان در مخالفت با 
 مااوق

7 
اازایش سود کوتاه مدت از طریق اروش 

 ها دارایی
27 

باورهاي 
 اخلاقی

 تحت اشار شدید بودن کارکنان

8 
اازایش سود کوتاه مدت با کار و سفارشات 

 اضاای
 حاکمیت مدیریت بر کارکنان و سازمان 28

1 
اازایش سود کوتاه مدت با بهبود شرایط 

 اعتباري و اروش
 مسئولیت نداشتن زیردست در غفلت مدیریت 21

12 
جویی هاازایش سود کوتاه مدت با صرا

 ايهزینه
 تلأطم و پیچیدگی وحشتناك امور، 32

 مطلوبیت گرایی 31 اازایش سود کوتاه مدت با جابحایی حسابها 11

12 
کاهش سود کوتاه مدت با ثبت کمتر از واقع 

 درآمد
 هاي ارديتضاد منااع سازمان و ارجحیت 32

13 

اشارهاي 
 اخلاقی

 راتارهاي بروز براي مااوق اشار تلقی
  اخلاقیغیر

 عاایت طلبی و اجتناب از دردسر 33

14 
جهت مقبولیت  غیراخلاقی کار تلقی ضرورت

  عملکردي
34 

توجیه 
 اخلاقی

غلط نبودن تصمیم اتخا  شده توسط مدیر 
 مااوق

15 
 به نسبت کارارما اوامر ارجحیت تلقی

  اخلاقی، باورهاي
35 

هاي اطمینان از توجه مدیر به همه نگرانی
 کنانکار

16 
 نسبت وضعیت مالی شرکت ارجحیت تلقی

 اخلاقی، باورهاي به
36 

گیري مدیر بر مبناي اطلاعات کامل و تصمیم
 دقیق

17 
 نسبت جایگاه رقابتی شرکت ارجحیت تلقی

 اخلاقی، باورهاي به
37 

سازي مدیریت مااوق در صورت شفاف
 درخواست کارکنان

18 

قدرت 
 گریزي

 38 وق از نظر زیردستانبی نیازي مدیریت ماا
عمومیت الزام به اطاعت زیردستان در انجام 

 امور شغلی

11 
ضرورت اطاعت زیر دستان از مااوق در امور 

 سازمانی،
31 

امکان بازخواست مدیریت در مواردي 
 گیري شدهتصمیم

22 
اثربخشی مدیریت با مشروعیت بخشی 

 زیردستان
 ضرورت احترام به مدیریت مااوق 42

 
، از روش راتارهاي مدیریت سرودعوامل موثر بر  اهمیتجهت محاسبه 

و سراختار مراتریس کنتررل  استفاده شد (ANP) ايارآیند تحلیل شبکه
جهت انجام مقایسات زوجی بین راتارهاي اخلاقی و غیراخلاقی مدیریت 

و بره صرورت زیرر خلاصره  4سود و عوامل موثر به شرح جدول شماره 
  گردیده است:
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 اه ساختار ماتريس کنترل جهت مقايسه های زوجي ابعاد با توجه به روابط وابستگي آن: 1 جدول
 نسبت به رفتارهای مديريت سود

هابردار وزن توجیه اخلاقی باورهاي اخلاقی ارهنگ قدرت گریزي اشار اخلاقی راتار مدیریت سود متغیر  

352/1 1 راتارهاي مدیریت سود  268/1  851/2  668/2  528/2  

845/2 اشارهاي اخلاقی  1 681/2  778/2  754/2  175/2  

121/1 ارهنگ قدرت گریزي  758/2  1 265/1  252/1  168/2  

258/1 باورهاي اخلاقی  658/2  152/1  1 112/1  123/2  

221/1 توجیه اخلاقی  611/2  725/2  871/2  1 241/2  

 نسبت به فشارهای اخلاقي

436/1 1 راتارهاي مدیریت سود  618/1  726/2  771/2  283/2  

851/2 اشارهاي اخلاقی  1 725/2  221/1  121/2  174/2  

573/1 ارهنگ قدرت گریزي  683/2  1 276/1  336/1  171/2  

322/1 باورهاي اخلاقی  112/2  511/1  1 251/1  124/2  

361/1 توجیه اخلاقی  716/2  722/2  766/2  1 248/2  

 نسبت به فرهنگ سازماني قدرت گريزی

ریت سودراتارهاي مدی  1 441/1  612/1  672/2  774/2  284/2  

852/2 اشارهاي اخلاقی  1 715/2  221/1  812/2  176/2  

561/1 ارهنگ قدرت گریزي  611/2  1 278/1  334/1  172/2  

321/1 باورهاي اخلاقی  113/2  518/1  1 251/1  121/2  

376/1 توجیه اخلاقی  822/2  722/2  764/2  1 247/2  

 نسبت به باورهای اخلاقي

446/1 1 راتارهاي مدیریت سود  615/1  675/2  765/2  287/2  

854/2 اشارهاي اخلاقی  1 718/2  221/1  813/2  175/2  

573/1 ارهنگ قدرت گریزي  618/2  1 271/1  333/1  172/2  

312/1 باورهاي اخلاقی  115/2  625/1  1 261/1  123/2  

375/1 توجیه اخلاقی  771/2  712/2  772/2  1 245/2  

جیه اخلاقينسبت به تو  

442/1 1 راتارهاي مدیریت سود  612/1  677/2  767/2  283/2  

851/2 اشارهاي اخلاقی  1 711/2  232/1  815/2  176/2  

572/1 ارهنگ قدرت گریزي  617/2  1 281/1  331/1  168/2  

316/1 باورهاي اخلاقی  116/2  627/1  1 251/1  124/2  

377/1 توجیه اخلاقی  781/2  714/2  772/2  1 241/2  

 ماتريس کنترل

251/2 راتارهاي مدیریت سود  252/2  251/2  256/2  255/2  ******* 

161/2 اشارهاي اخلاقی  163/2  164/2  162/2  161/2  ******* 

268/2 ارهنگ قدرت گریزي  267/2  268/2  272/2  272/2  ******* 

178/2 باورهاي اخلاقی  171/2  177/2  177/2  176/2  ******* 

144/2 توجیه اخلاقی  142/2  138/2  141/2  137/2  ******* 

 
راتار  هاي موثر بربندي مولفههاي اهمیت نهایی و اولویتوزندر نهایت 

 :ارایه شده است 5، در جدول مدیریت سود
 
 

 

 رفتارهای مديريت سود های موثر برگويهبندی ابعاد و اولويت واهمیت نهايي : 1 جدول
روزن متغی رتبه گويه وزن  گويه )پرسش( نماد متغیر رديف یررتبه متغ   

1 

ود
 س
ت
یری
مد
ي 

ها
تار
ات تغییر کاهشی سود کوتاه مدت از طریق عملیات یا تصمیم EMB01 را  2265/2  5 

2121/2  1 

2 EMB02 مات تغییر اازایشی سود کوتاه مدت از طریق عملیات یا تصمی  2221/2  7 

3 EMB03 2421/2  هاي حسابداريتغییر کاهشی سود کوتاه مدت از طریق شیوه  1 

4 EMB04 ي هاي حسابدارتغییر اازایشی سود کوتاه مدت از طریق شیوه  2173/2  1 

5 EMB05 هاي قطعی به دوره آتی در بودجه سالانهانتقال هزینه  2161/2  12 



 حوزه دانش و الگوی تحلیل شبکه فازی مبتني بر تحلیل ارزيابي رفتارهای اخلاقي و غیراخلاقي مديريت سودرضوان حجازی و همکاران:  دکتر
 

 321 

ي، 
ور

فنّا
 و 

وم
عل

در 
ق 

خلا
ه ا

ام
صلن

ف
ل 

سا
م

ده
انز

پ
ه 

مار
 ش

،
30 ،

90
11

 
 

 
شی

وه
پژ

ه 
قال

م
 

 

6 EMB06 هاي قطعی به دوره آتی در بودجه اصلیانتقال هزینه  2387/2  3 

7 EMB07 ها یش سود کوتاه مدت از طریق اروش داراییاازا  2183/2  8 

8 EMB08 2276/2 اازایش سود کوتاه مدت با کار و سفارشات اضاای  4 

1 EMB09 2427/2 اازایش سود کوتاه مدت با بهبود شرایط اعتباري و اروش  2 

12 EMB10 اياازایش سود کوتاه مدت با صراه جویی هزینه  2231/2  6 

11  EMB11 2124/2 اازایش سود کوتاه مدت با جابحایی حسابها  11 

12 EMB12 2284/2 کاهش سود کوتاه مدت با ثبت کمتر از واقع درآمد  12 

13 

ی
لاق
 اخ
ي
ها
شار

 ا

ETP01 2271/2  غیراخلاقی راتارهاي بروز براي مااوق اشار تلقی  5 

1221/2  5 

14 ETP02 2258/2  مقبولیت عملکردي جهت غیراخلاقی کار تلقی ضرورت  2 

15 ETP03 2451/2  اخلاقی، باورهاي به نسبت کارارما اوامر ارجحیت تلقی  1 

16 ETP04 اقی،اخل باورهاي به نسبت وضعیت مالی شرکت ارجحیت تلقی  2134/2  3 

17 ETP05 لاقیاخ باورهاي به نسبت جایگاه رقابتی شرکت ارجحیت تلقی  2126/2  4 

18 

ي
ریز

ت گ
در
ی ق

مان
ساز

گ 
هن
ار

 

PVC01 2278/2 بی نیازي مدیریت مااوق از نظر زیردستان  5 

2451/2  2 

11 PVC02 ،2256/2 ضرورت اطاعت زیردستان از مااوق در امور سازمانی  6 

22 PVC03 2355/2 اثربخشی مدیریت با مشروعیت بخشی زیردستان  3 

21 PVC04 با مدیران مااوق، ضرورت مخالفت نکردن زیردستان  2176/2  7 

22 PVC05 2445/2 حق مدیریت در عدم مشاوره با دیگران  1 

23 PVC06 نیازي مدیریت از پاسخگویی به زیردستانبی  2422/2  2 

24 PVC07 2344/2 کاهش قدرت مدیر از مشارکت با زیردستان در امور  4 

25 PVC08 ا تشخیص کارکنانلزوم عدم تغییر مقررات سازمانی ب  2126/2  8 

26 PVC09 2282/2 جرأت نداشتن زیردستان در مخالفت با مااوق  1 

27 

ی
لاق
 اخ
ي
ها
ور
 با

MOB01 2225/2 تحت اشار شدید بودن کارکنان  5 

1828/2  3 

28 MOB02 2358/2 حاکمیت مدیریت بر کارکنان و سازمان  2 

21 MOB03  مدیریتمسئولیت نداشتن زیردست در غفلت  2312/2  1 

32 MOB04 ،2285/2 تلأطم و پیچیدگی وحشتناك امور  4 

31 MOB05 2214/2 مطلوبیت گرایی  3 

32 MOB06 هاي ارديتضاد منااع سازمان و ارجحیت  2131/2  6 

33 MOB07 2137/2 عاایت طلبی و اجتناب از دردسر  7 

34 

ی
لاق
 اخ
یه
وج
 ت

MOJ01 خا  شده توسط مدیر مااوقغلط نبودن تصمیم ات  2253/2  4 

1775/2  4 

35 MOJ02 هاي کارکناناطمینان از توجه مدیر به همه نگرانی  2384/2  1 

36 MOJ03 گیري مدیر بر مبناي اطلاعات کامل و دقیقتصمیم  2235/2  5 

37 MOJ04 سازي مدیریت مااوق در صورت درخواست کارکنانشفاف  2283/2  3 

38 MOJ05 2332/2 عمومیت الزام به اطاعت زیردستان در انجام امور شغلی  2 

31 MOJ06 گیري شدهامکان بازخواست مدیریت در مواردي تصمیم  2161/2  6 

42 MOJ07 2121/2 ضرورت احترام به مدیریت مااوق  7 

 
طی سطور اوق و در یک ارآینرد مرنظم و منطقری برا تکیره برر شریوه 

نجی از خبرگان و الگوي کمی و چند متغیرره تحلیرل قضاوتی در نظرس
بنردي و پالرایش راتارهراي شبکه اازي، به ارزیابی سطح اهمیت، رتبره

ها، مبادرت گردید. اخلاقی و غیراخلاقی مدیریت سود و عوامل موثر بر آن
هراي هاي انجام شده، در این مرحله بره خلاصره یااترهبر اساس تحلیل

لیل شبکه اازي در زمینه پالرایش راتارهراي نظرسنجی از خبرگان و تح
 اخلاقی و غیر اخلاقی مدیریت سود و عوامل موثر بر آن پرداخته شد:

 راتارهاي مدیریت سود
 اشارهاي اخلاقی

 گریزيقدرت
 باورهاي اخلاقی
 توجیه اخلاقی

 

 بحث
هاي بدست آمده از تحلیل حوزه دانش، تحلیل بر پایه تلفیق نهایی یااته

سنجی اقناعی از خبرگان و نهایتاً تحلیل شبکه اازي نتایج محتوي، نظر
 زیر بدست آمد:

هاي ده گانه مدیریت سرود بره عنروان راتارهراي اخلراقی یرا استراتژي
مدت کاهشی سود کوتاه رییتغغیراخلاقی در مدیریت سود شرکتها شامل: 

 قیرمدت از طراازایشی سود کوتاه رییتغ، ماتیتصم ای اتیعمل قیاز طر
 يهراوهیش قیمدت از طرکاهشی سود کوتاه رییتغ، ماتیتصم ای اتیلعم

ي، حسابدار يهاوهیش قیمدت از طراازایشی سود کوتاه رییتغي، حسابدار
 يهانهیهز انتقال، در بودجه سالانه یبه دوره آت یقطع يهانهیهز انتقال
مردت از طریرق سود کوتاه اازایشی، در بودجه اصل یبه دوره آت یقطع
ی، مردت برا کرار و سفارشرات اضرااسود کوتراه شیاازا، هاییوش داراار



 حوزه دانش و الگوی تحلیل شبکه فازی تحلیلمبتني بر  رضوان حجازی و همکاران: ارزيابي رفتارهای اخلاقي و غیراخلاقي مديريت سود دکتر 
 

 313 

ي، 
ور

فنّا
 و 

وم
عل

در 
ق 

خلا
ه ا

ام
صلن

ف
ل 

سا
م

ده
انز

پ
ه 

مار
 ش

،
30 ،

90
11

 
ه پ

قال
م

ی 
ش

وه
ژ

 

سود  شیاازاو  و اروش ياعتبار طیمدت با بهبود شراسود کوتاه شیاازا
 ، تعیین گردید.اينهیهز ییجومدت با صراهکوتاه

انوا  اشارهاي اخلاقی وارده بر کارکنان مالی یا حسابداري که آنهرا بره 
دهرد مشرتمل برر: رهاي مدیریت سود سوق میتوجیه اخلاقی بودن راتا

تلقری ضررورت کرار ، اخلراقیتلقی اشار مااوق براي بروز راتارهاي غیر
تلقی ارجحیت اوامر کارارما نسبت ، اخلاقی جهت مقبولیت عملکرديغیر

به باورهاي اخلاقی، تلقی ارجحیرت وضرعیت مرالی شررکت نسربت بره 
تی شرکت نسبت به باورهاي تلقی ارجحیت جایگاه رقاب باورهاي اخلاقی،

 شناسایی گردید. اخلاقی،
هاي شکل دهنده ارهنگ قدرت گریرزي کارکنران کره برر پایره مولفه

اشارها و باورهاي اخلاقی، کارکنان مالی را به توجیه راتارهاي مدیریت 
نیرازي مردیریت مرااوق از نظرر بریدارد عبارتند از باور بره: سود وا می
 یردسررتان از مررااوق در امررور سررازمانی،ضرررورت اطاعررت ز، زیردسررتان

ضررورت مخالفرت ، اثربخشی مدیریت با مشروعیت بخشری زیردسرتان
حرق مردیریت در عردم مشراوره برا  نکردن زیردستان با مدیران مااوق،

کراهش قردرت  بی نیازي مدیریت از پاسخگویی به زیردسرتان، دیگران
مقررات سرازمانی لزوم عدم تغییر ، مدیر از مشارکت با زیردستان در امور

، تحرت اشرار شردید برودن کارکنران، تعیین شرد. با تشخیص کارکنان
مسئولیت نداشتن زیردسرت در ، حاکمیت مدیریت بر کارکنان و سازمان

تضاد ، گراییمطلوبیت طم و پیچیدگی وحشتناك امور،أتل، غفلت مدیریت
، تلقی گردیرد. ابعراد توجیره اخلراقی منااع سازمان و ارجحیتهاي اردي

تواند کارکنان مالی و حسرابداري را بره توجیره راتارهراي اخلراقی و می
غلرط نبرودن تصرمیم اتخرا  اخلاقی مدیریت سود وا دارد عبارتند از: غیر

اطمینران از توجره مردیر بره همره نگرانیهراي ، شده توسط مدیر مااوق
، گیررري مرردیر بررر مبنرراي اطلاعررات کامررل و دقیررقتصررمیم، کارکنرران

عمومیرت ، ت مااوق در صورت درخواسرت کارکنرانسازي مدیریشفاف
امکران بازخواسرت ، الزام به اطاعرت زیردسرتان در انجرام امرور شرغلی

، تعیین گردیده است. نتایج حاصله گیري شدهمدیریت در مواردي تصمیم
. در ایرن ( 18و  17،  15،  14) اسرت  برخری تحقیقراتمطابق با نتایج 

ارزش هراي اعتقرادي ناشری از تحقیق، ترأثیر باورهراي ارزشری نظیرر 
هاي مذهبی و سطح پایبندي بدان ها بر سطح توجیه اخلراقی، باورداشت

باورهاي اخلاقی و تلقی اخلاقی راتارهاي اخلاقی یا غیر اخلاقی مردیریت 
سود، نادیده گراته شده است. به سایر محققرین اسرتفاده از ایرن متغیرر 

ي مردیریت سرود و عوامرل تعدیلگر بر الگوي تبیین روابط بین راتارهرا
دست آمده از این تحقیق بسته بره گردد. نتایج بهموثر بر آن پیشنهاد می

هاي قضراوتی مردیران مرالی یرا کارشناسران مرالی، حسرابداري و داده
ماهره  3حسابرسی در شرکت هاي منتخرب بورسری و در برازه زمرانی 

در سرطح بوده و تعمیم کامل آن مثلراً بره دلایرل تغییرر  1318تابستان 
پذیر دانش، نگرش و حتی ارهنگ کارکنان به خارج از این قلمرو امکان

توان از روش مرورد اسرتفاده در تحقیرق جهرت انجرام نبوده اگر چه می
هاي خذف شده از قلمرو تحقیرق بهرره تحقیقات مشابه در دیگر شرکت

 جست.
 

 گیرینتیجه
 ارشد مدیران راعتبا و هاشرکت سود گزارش مورد در اعتماديبحران بی

 اعتمراد زیرادي، هرايسال براي دهد کهها نشان میبررسی. دارد وجود
داشرته  هاي وجرودشررکت اکثرر توسرط شده گزارش سودهاي به کمی

هایی چون انرون و وردکام اعتمادي اقط منحصر به شرکتاست. این بی
 قانونی، حسابداري هايگر استفاده از روششود. شواهد تجربی بیاننمی
 سرود، اارزایش برراي اجرایری مردیران توسط شده استفاده نادرست اما

 بره هاهیأت مدیره اقدامات، برطرف کردن این براي. است شده گزارش
تا از ایرن  ندارند نیازي حسابرسان یا نظارتی هايکمیته مستقل، مدیران

برراي رارع  طریق به حل تعار  منااع بین مدیریت و  ینفعان بپردازند.
 اقردامات و کل اقط نیاز به گزارشگري درسرت اسرت. نگررشاین مش

 مدیریت شرکت چگونه است. کند راتارتعیین می که است هیأت مدیره

بقاي شرکت مستلزم کسب اعتماد  ینفعان است و این امر از طریق بروز 
 گردد.راتار و احترامی شایسته میسر می

 الیت شرکت نشرده،و اع کار و کسب به محدود تنها حسابداري بنابراین،
 تحرت "تجراري اخلاق" این، بر علاوه. نیز هست جامعه به مربوط بلکه
 پاسرخگویی جنبره کره معنری ایرن به است گراته قرار "پارادایم تغییر"

 ایرن براي چیست؟ پاسخگویی است. شده گراته نادیده اغلب حسابداري
، چره چندگانه مسئولیت مورد در چه باید کرد؟ معاصر دوران در موضو ،

 بره مسرئولیت پاسرخگویی شررکتها را تبردیل آیا دارد؟ کسی مسئولیت
 آن کررده اساسی اصول و کلاسیک نئو اقتصادي پارادایم براي گروگانی

اردگرایانره، تفسریر  و گرراعقرل منفعت طلبانره، را مردم راتار که است
کردن براي اازایش یا کاهش مقدار یک  بازي حسابداري کند؟ نقشمی

؟ یا اینکه حسابداري در قبال پاسخگویی شرکت به  ینفعان حساب است
  خود مسئولیت دارد؟

 

 های اخلاقیملاحظه
 پرررژوهش حاضرررر برررا آگررراهی پژوهرررشگران از هررردف پرررژوهش و

 هرراي پرسررشنامه پررژوهش و برراها در تکمیرل سررؤالهمکاري آن
 يداري رعایرت و حرق معنرومعرای منابع مورد اسرتفاده، اصرل امانرت

 .مؤلفین آثار محترم شمرده است

 

 هنام واژه
1. Earnings management  مدیریت سود 

2. Personal interests منااع شخصی 

3. Optional commitment تعهد اختیاري 

4. Unethical behaviour راتار غیراخلاقی 

5. Personal interactive model مدل تعامل گراي شخصی 

6. Moral pressure اشار اخلاقی 

7. Moral judgment قضاوت هاي اخلاقی 

8. Moral justification توجیه اخلاقی 

9. False budget بودجه هاي کا ب 

10. Narcissism خودشیفتگی 

11. Aggressive financial reporting گزارشگري مالی تهاجمی 
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12. Cognitive homogeneity تجانس شناختی 

13. Cognitive properties  ویژگی هاي شناختی 

14. Ethical perception ادراك اخلاقی 

15. Self-esteem خودباوري 
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