
 1395، 4، شماره  یازدهمفصلنامه اخالق در علوم و فنّاوري، سال
 

  سرآغاز 

اند کـه    روحی و باطنی انسان تعریف کرده هاي  تاخالق را از صف   
صورت اعمال و رفتاري کـه از خلقیـات درونـی انـسان ناشـی           به

شود    گفته می  به همین دلیل  کند و     شود، بروز ظاهري پیدا می      می
ها  امروزه، سازمان. توان تعریف کرد که اخالق را از راه آثارش می      

 1 معمـاي اخالقـی    بـه نـام   اي    اي درگیر مـسئله     صورت فزاینده   به
بار دیگر کارهـاي      ، یعنی اوضاع و شرایطی که باید یک       باشند می

خالف و کارهاي درست را تعریف کرد، زیرا مـرز بـین کارهـاي              
از طرفی اخالقی . پیش از بین رفته است از  درست و خالف بیش

یامـدهاي  تواند موجـب بـروز پ       بودن یا نبودن رفتار و عملکرد می      
اخالق موضوعی اسـت  ). 1(مثبت یا منفی در سطح سازمان گردد   

اخـالق،  . دهد  هاي زندگی بشر را پوشش می       فراگیرکه همه جنبه  
اي کـه بتوانـد    هر جامعه. و الزمه یک جامعه سالم است     ضرورت  

هاي اخالقی را در میان افراد خود گسترش دهـد،            اصول و ارزش  
 در حرفـه    .اجرا کـرده اسـت    شرط حرکت در مسیر تعالی را         پیش

  )مقالۀ پژوهشی(
  

  ودپذیرش اخالقی مدیریت س
  ، حسام رحمانی∗آبادي نیا، حمید زارع حسین ناصر ایزديدکتر 

  گروه حسابداري، دانشکده علوم اداري و اقتصاد، دانشگاه اصفهان. 1

   )12/11/94: ، تاریخ پذیرش10/8/94:تاریخ دریافت(
  چکیده

 پـژوهش،   لذا هدف ایـن   .  انجام قضاوت اخالقی است     حسابداري ازجمله بحث مدیریت سود، نیازمند      يها  با توجه به اینکه بسیاري از حوزه       :زمینه
  . است سودتیری مدی اخالقرشی در ارتباط با پذيحسابدار رشته انی دانشجودگاهیدبررسی 

  

هاي اسـتان اصـفهان       جامعه آماري این پژوهش شامل تمامی دانشجویان حسابداري دانشگاه        . اي است   مقایسه- پژوهش حاضر از نوع علی     :روش
 390گیري تصادفی از جامعه مـورد نظـر    با استفاده از روش نمونه    . باشند  هاي این استان مشغول به تحصیل می         در دانشگاه  1394 است که در سال   

 تک tها نیز از آزمون  براي تجزیه و تحلیل داده. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه پژوهشگرساخته بود. نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند
  .ي و تحلیل واریانس استفاده شدا دو نمونه tاي، نمونه

  

باشـد و مـدیریت سـود بـراي اهـداف        نتایج پژوهش نشان داد که مدیریت سود براي اهداف شرکت و اهداف شخصی غیر اخالقی مـی                 :ها  یافته
بـا اهمیـت و کـم    (ود با هر مبلغـی  همچنین نتایج نشان داد که مدیریت س. باشد تر از مدیریت سود در جهت اهداف شرکت می   شخصی غیراخالقی 

تـر   غیراخالقی است و مدیریت سود در هر صورت چه در پایان دوره یا در میان دوره صورت بگیرد غیراخالقی است و نشان از غیراخالقـی           ) اهمیت
تر از   بر مبناي واقعی غیراخالقیهمچنین نتایج نشان داد که مدیریت سود. بودن مدیریت سود میان دوره نسبت به مدیریت سود در پایان دوره دارد      

  .باشد مدیریت سود بر مبناي اعداد حسابداري می
  

شود و بر تصمیم  نتایج پژوهش بیانگر این است که افراد مورد پرسش هر نوع مدیریت سود که منجر به دستکاري در سود شرکت                : گیري  نتیجه
  . دانند  اخالقی ناپسند میبگذارد را از نظر ثیر أهاي مالی ت کنندگان از صورت استفاده

  

  اخالق، حسابداري، مدیریت سود: کلیدواژگان
  
 

________________________________________________________________________ _________________________________________ _  
  hamid.zare1365@gmail.com: نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 
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حسابداري با توجه بـه ایـن کـه اعـضاي ایـن حرفـه در تعامـل                  
بسیاري با افراد جامعه هستند، در نتیجه، عـدم رعایـت اصـول و              

تواند بر روند     هاي اخالقی مرتبط با حرفه حسابداري می        نامه  آیین
حرفه در جامعه تأثیر بـسزایی گذاشـته و          توسعه و رشد نظام این    

  ).2(برو سازد رفه را با چالش روعملکرد ح
کننـد، امـا    دامنه اخـالق را در حـد رفتارهـاي فـردي تلقـی مـی          

 در سـطح جامعـه یـا نهادهـاي اجتمـاعی             رفتارهاي فردي وقتی  
شود که     تبدیل می  2نوعی به اخالق جمعی     کند، به   تسري پیدا می  

یابد   دواند و خود نوعی وجه غالب می        ریشه در فرهنگ جامعه می    
  در تجزیـه در حال حاضر). 3(توان شناخت  عه را با آن میکه جام 

هـاي   هـا، پـرداختن بـه اخـالق و ارزش      تحلیل رفتـار سـازمان     و  
هـا را رفتارهـاي       نماد بیرونـی سـازمان    .  است   یک الزام  3اخالقی

هـاي     حاصل جمـع ارزش    ،دهد که خود    ها تشکیل می    اخالقی آن 
ور و بـروز یافتـه      ها، ظه   گوناگون اخالقی است که در آن سازمان      

هـا و   عنـوان سیـستمی از ارزش    اخالقیات در سـازمان بـه    . است
شود که بر اساس آن نیـک و بـدهاي      بایدها و نبایدها تعریف می    

طـورکلی    به. شود  سازمان مشخص و عمل بد از خوب متمایز می        
هـاي خـاص    ها در بعد فـردي و شخـصیتی داراي ویژگـی           انسان

. دهـد   ها را شـکل مـی       ر و رفتار آن   اخالقی هستند که پندار، گفتا    
ممکن است همین افراد وقتی در یک جایگاه و پـست سـازمانی             

گیرند عـواملی موجـب شـود کـه پنـدار، گفتـار و رفتـار                  قرار می 
هـاي انـسانی بـر روي         متفاوتی از فرد سر بزند که ایـن ویژگـی         

از جملـه   ). 1 ( سازمان تـأثیر بگـذارد     5 و اثربخشی  4میزان کارایی 
  .ها اشاره کرد  در سازمان6توان به مدیریت سود ارها میاین رفت
در واقـع  . هاي مختلفی از مدیریت سود ارائـه شـده اسـت            تعریف
هاي ارائه شده از مدیریت سود در طیفی قرار مـی گیرنـد               تعریف

که یک طرف آن نگرشی به طور کامل مثبت به مدیریت سود و             
منظور .  داردطرف دیگر نگرشی به طور کامل منفی نسبت به آن    

از نگرش مثبت این است که مدیریت سود صـرفا بـراي مقاصـد           
ولـی در نگـرش منفـی،       . شـود   بهبود وضعیت شرکت انجام مـی     

اي است در دست مدیران براي بهتر وانمـود           مدیریت سود وسیله  
هاي بیشتر به دلیل اینکه       کردن عملکرد خودشان و کسب مزیت     

اي را بـر قیمـت        حظـه میزان سود در هر شرکت تـاثیر قابـل مال         

سهام شرکت و به دنبال آن بر پاداش و جایگاه مدیریت شـرکت             
هـایی    بنابراین مدیریت ممکن است با استفاده از روش       . گذارد  می

به مدیریت سود در شرکت به منظور کسب منافع شخصی برآیـد       
اگـر  . شـود  گفتـه مـی   که به این مدیریت سود مدیریت سـود بـد       

هاي شـدید و در جهـت حفـظ           ز نوسان مدیریت براي جلوگیري ا   
منافع سهامداران و نه در جهـت منـافع شخـصی بـا اسـتفاده از                

هایی اقـدام بـه مـدیریت سـود نمایـد تـا سـود شـرکت از                 روش
یکنواختی یکسانی برخوردار شود به این نـوع از مـدیریت سـود،             

اما باید توجه داشت که در      ). 4(شود    مدیریت سود خوب گفته می    
بـه طـور    ه از یک روش باید ثبات رویـه داشـت و            صورت استفاد 

از جملـه   .  از روشی به روش دیگـر تغییـر صـورت نگیـرد            مرتب
  :هاي مدیریت سود عبارتند از روش

انتخاب رویه حـسابداري بـر زمـان        : انتخاب رویه حسابداري   .1
. گـذارد   ها و بر سود تاثیر مـی        بندي شناخت درآمدها و هزینه    

هایی کـه شـناخت       تفاده از رویه  توان با اس    به عنوان مثال می   
انـدازد    می  ها را به عقب       درآمدها را به جلو و تشخیص هزینه      

 .سود گزارش شده را افزایش داد

هـا و     براي محاسـبه بـسیاري از هزینـه       : برآوردهاي اختیاري  .2
باشـد کـه بـا        درآمدها مدیریت ناچار به استفاده از برآورد می       

توانـد     مـدیریت مـی    توجه به جنبه ذهنی بودن این برآوردها      
. جهت مدیریت سود این برآوردها را افزایش یا کاهش دهـد          

مانـده    از جمله این برآوردها، برآورد عمر خدمات، ارزش باقی        
 .باشد هاي نامشهود می و عمر دارایی

تواند   ها می   زمان بندي تحصیل و فروش دارایی     : زمان بندي  .3
ن و مقـدار    تواند زما   مدیریت می . بر سود شرکت تاثیر بگذارد    

هـاي    هاي تحقیق و توسعه را در دوره        گذاري و هزینه    سرمایه
زمانی خاص افزایش یـا کـاهش دهـد و از ایـن طریـق بـه              

 .)4(مدیریت سود بپردازد

  گیري سـود ونتیجـه   در هر حال باید توجه داشت که فرایند اندازه    
 شـرکت دارد و بـه طـور معمـول بـراي              آن نقش مهمی در اداره    

 از آنجا که محاسبه .هاي مالی اهمیت زیادي دارد  کاربران صورت 
اسـت  7هاي برآوردي حسابداري    سود بنگاه اقتصادي متأثر ازروش    

 مدیریت واحـد تجـاري اسـت،         هاي مالی بر عهده      صورت  و تهیه 
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ممکن است بنا به دالیل مختلف، مدیریت اقدام به مدیریت سود           
دیریت سـود   کنند کـه مـ      برخی از پژوهشگران بیان می    ). 5(نماید

خـود در   8هاي شخصی   دهد که مدیران از قضاوت      هنگامی رخ می  
گزارشــگري مــالی اســتفاده کننــد و داد و ســتد را جهــت تغییــر 

قـصد    این هدف یـا بـه       ). 6(کاري نمایند     گزارشگري مالی دست  
گمراه کردن برخی ازصاحبان سود در خصوص عملکرد اقتصادي         

ردادهایی اسـت کـه انعقـاد    باشد و یا تأثیر بر نتایج قرا      شرکت می 
طـورکلی،    بـه . ها منوط به دستیابی بـه سـود شخـصی اسـت             آن

 مدیریت سود مبتنـی     :پذیر است   مدیریت سود از دو طریق امکان     
درحالت اول مدیریت   . 10ومدیریت واقعی سود  9بر اعداد حسابداري  

از طریق اقالم تعهـدي اختیـاري بـه آرایـش اعـداد حـسابداري               
 امـا درحالـت دوم،      .پـردازد   ب خـود مـی    مطابق با اهـداف مطلـو     

 دیگـر     عبـارت   مدیریت با اتخاذ برخی تصمیمات عملیـاتی و بـه         
هاي واقعی به مدیریت واقعی سود روي آورده          کاري فعالیت   دست

بـا ایـن وجـود      ). 6(یابـد     و به سود مورد نظرخـویش دسـت مـی         
استادان دانشگاه در حرفه حسابداري اغلب تـصوراتی متفـاوتی از    

گذاران دارند،    اي و قانون    یت سود نسبت به حسابداران حرفه     مدیر
گذاران اغلب خواهـان اقـدام عاجـل          اي و قانون    حسابداران حرفه 

گیري از پدیده دردسرساز مدیریت سـود هـستند ولـی             براي پیش 
تر هستند و معتقدند کـه        بین  ها خوش   استادان حسابداري دانشگاه  

کننـد و ایـن        خود نمـی   هاي زیادي اقدام به مدیریت سود       شرکت
 -7(آورد  گذاران به وجود نمی     موضوع نگرانی زیادي براي سرمایه    

هاي دانـشگاهی     توان از پژوهش    یکی از درس هایی که می     ). 10
در زمینه مدیریت سود گرفت این است که اندازه گیري مدیریت            

ها نتوانسته است در عمـل مفیـد باشـد و مـورد               سود در پژوهش  
د، اعتقاد بر این است که راه حل بهتـري بـراي            استفاده قرار گیر  
کننده سود وجود دارد و آن تمرکـز          هاي مدیریت   شناسایی شرکت 

اعتقاد بر ایـن اسـت      .  و اعتقادات اخالقی مدیران است      بر انگیزه 
 و اعتقـادات اخالقـی       که پژوهشگران باید بیشتر بر روي انگیـزه       

  ). 11(مدیران در بازار سرمایه متمرکز شوند 

ي بـزرگ جهـان، انتظـارات از        ها  شرکتی  ر برخ یي اخ ها ییسوار
 رهنمودهـاي   جانبـه   همـه ق و   یـ ت دق یـ حسابداران را بـراي رعا    

ن یتـدو ی  از اهداف اساس  ی  ک ی ).10(ش داده است    یفزا ا 11یاخالق
کننـدگان بتواننـد بـا        ن است که اسـتفاده    یارهاي حسابداري ا  یمع

رنـد، پـس    یگبی  حیهـاي صـح     تصمیمی  هاي مال   بر صورت   تکیه  
پـذیرد کـه منـافع       وه از گزارشگري را می    یحرفه حسابداري آن ش   

. مطلـوب در نظـر گرفتـه شـود        ی  صورت  کنندگان به     تمام استفاده 
ران بـراي   یت سـود، مـد    یریف مـد  یگر، با توجه به تعر    یازطرف د 

اي   منـافع عـده   ی  طور غیرمنطقـ     که به    یدن به اهداف خاص   یرس
ن یـ کنند کـه ا     ري گزارش می  کند، سود را طو     ن می یخاص را تأم  

کننـدگان مطابقـت    اسـتفاده ی ن منافع عمـوم   یمسئله با هدف تأم   
کـه بـه او آزادي      ی  ت شـرکت در مـواقع     یریبنابر این از مد   . ندارد

رت و صـداقت  یرود کـه بـا بـص    شـود انتظـار مـی    مـی  عمل داده  
 ی شرکت ط مال یانتخاب کند که شرا   یی  ارهایاي، اصول و مع     حرفه
شود کـه     آغاز می یی  مشکل از جا  . دیق منعکس نما  یطور دق   را به   

رگـذار  یگیرند که بـر سـود تأث        هاي حسابداري می    میران تصم یمد
مخالف 12شده حسابداري   ها با اصول پذیرفته     ن تصمیم یاست، اما ا  

ک  ی ریتوان به زمانی اشاره کرد که مد        عنوان نمونه می    به. نیست
 به روش خط     جاي محاسبه استهالك    گیرد به   م می یشرکت تصم 

جه سـود   ی استفاده کند که در نت     13بیشینهی  م از روش نزول   یمستق
هـاي    توان گفت تـصمیم     نمی اما؛  گیرد  شرکت تحت تأثیر قرارمی   

شده حسابداري مخالف نیستند به       حسابداري که با اصول پذیرفته    
ک  یـ  تیـ  کـه ن    هنگـامی . هستندی  هایی اخالق   طور حتم تصمیم  

ن یـ ب دادن افـراد باشـد ا      یـ ا فر ی م حسابداري گمراه کردن   یتصم
دیـدگاه  این در حالی است که      . شود  تصور می ی  راخالقیم غ یتصم

هـاي مـالی مـوثر اسـت بـه          مدیران بر کیفیت گزارش    14اخالقی
 درصـد تغییـرات کیفیـت گزارشـگري را          18طوري که در حدود     

ز از نظر یحسابرسان ن). 12(کند  دیدگاه اخالقی مدیران تعیین می    
رند چـون  یرادي بگیای  هاي مال   توانند برصورت   ن نمی اخالقی بود 

شده حسابداري اسـت      شده مطابق با اصول پذیرفته      م گرفته یتصم
دگاه یـ گیـري افـراد اثرگـذار اسـت بـه د            و آن چه بر نوع تصمیم     

از طرف دیگر نظـر دانـشجویان       ). 13 (داردی   افراد بستگ  یاخالق
 نـده یدرآ که   عنوان بخشی از حرفه حسابداري      رشته حسابداري به  
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رشته حسابداري نقش مفیدي را ایفا خواهند کرد دربـاره مـسئله            
هـاي    مدیریت سود و اخالقی بودن آن مهم است چراکه دیـدگاه          

تواند بسیاري از مسائلی را که در آینده بـه وجـود              دانشجویان می 
بنابراین این پـژوهش    . آید را حل و یا مورد بررسی قرار دهند          می

این سؤال است کـه ازنظـر دانـشجویان رشـته     به دنبال پاسخ به  
  حسابداري، آیا مدیریت سود یک عمل اخالقی است یا خیر؟

  
  روش 

جامعه آمـاري ایـن     . اي است   مقایسه-پژوهش حاضر از نوع علی    
هاي   پژوهش عبارت است از کلیه دانشجویان حسابداري دانشگاه       

. باشـند    مشغول به تحصیل می    1394استان اصفهان که در سال      
 نفر به عنوان نمونه بـا اسـتفاده از روش           390ز جامعه مورد نظر     ا

توصیفی فراوانی و   هاي    شاخص. گیري تصادفی انتخاب شد     نمونه
ي جمعیـت شـناختی افـراد نمونـه در       هـا  یژگـ یودرصد فراوانـی    

  .  شده است  نشان داده1جدول
  

  هاي جمعیت شناختی گروه نمونه ویژگی :1جدول
  درصد فراوانی  فراوانی  ریمتغزیر   متغیر

  21/0  81  شاغل  تجربه کاري
  79/0  309  غیر شاغل  
        

  جنسیت  52/0  204  مرد
  48/0  186  زن

  17-20  174  45/0  
  27/0  105  24-21  سن
  25-30  61  15/0  
  13/0  51   و بیشتر30  
  58/0  225  دولتی  

  10/0  39  آزاد  نوع دانشگاه
  22/0  87  پیام نور  
  09/0  36  غیر انتفاعی  
  01/0  3  علمی کاربردي  

  
ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسـشنامه پژوهـشگر سـاخته           

روش اجراي پژوهش بدین صورت بود کـه از دانـشجویان         . است
هـاي مـورد      حسابداري خواسـته شـد پـس از خوانـدن موقعیـت           

هـاي   آزمایش، میزان حمایت خود را از نظر اخالقی بودن تصمیم         
 مقیـاس پـنج امتیـازي طیـف لیکـرت         مدیریت با استفاده از یک    

  براي بررسی اعتبار ابزار، فرایند طراحی پرسشنامه به  . نشان دهند 
هاي مربوط به هر فرضیه توسط        سؤالاي بود که ابتدا گروه        گونه

 و اسـتادان  نظران  صاحبپژوهشگران تدوین و به نظر چند تن از         
ال رسید و نظرات اصالحی بعد از اخذ، در مـتن پرسـشنامه اعمـ             

از آلفاي کرونباخ براي تعیین پایـایی پرسـشنامه اسـتفاده           . گردید
 باشـد،  تـر   کیـ  نزد 1هر قـدر شـاخص آلفـاي کرونبـاخ بـه            . شد

 هـا   بیـشتر و در نتیجـه پرسـش      هـا   همبستگی درونی بین سـؤال    
 73/0مقدار آلفاي کرونباخ در این پژوهش       . تر خواهند بود    همگن

 همبستگی درونـی   و    همگنی دهنده  نشانبه دست آمده است که      
 به منظور بررسی آماري و تجزیـه و         .باشدها می    بین سؤال  باالي

براي اي  تک نمونهtآزمون  آمده از روش بدستي ها  دادهتحلیل  
ي اول، سوم، چهارم، پنجم، هفتم و براي آزمون         ها  آزمون فرضیه 

اي اسـتفاده      دو نمونه  tهاي دوم، ششم و هشتم از آزمون          فرضیه
 از تحلیل واریـانس در جهـت آزمـون یکـسانی یـا          همچنین. شد

هـاي بـین تجربـه کـاري، جنـسیت، سـن و نـوع               تفاوت دیدگاه 
درپـردازش اطالعـات نیـز از       . شـد اسـتفاده   دانشگاه دانشجویان   

   . استفاده گردید22 نسخه SPSS افزار نرم
  

  ها یافته

 05/0داري   فرضـیه اول در سـطح معنـی    2بر اساس نتایج جدول   
دهد که از نظر دانشجویان رشته حسابداري         نشان می تایید شد و    

باشد، عالوه     غیر اخالقی می   15مدیریت سود براي اهداف شرکت    
دهـد کـه از نظـر دانـشجویان           بر آن نتایج فرضیه دوم نشان می      

تـر از مـدیریت       غیراخالقـی 16مدیریت سود براي اهداف شخصی    
ه بـر مبنـاي نتـایج فرضـی    . باشد سود در جهت اهداف شرکت می    

 نتایج حاکی از آن است      05/0داري    سوم و چهارم در سطح معنی     
 )با اهمیت و کم اهمیت  ( ود با هر مبلغی     ـــریت س ـه مدی ـــــک

تاییـد   05/0داري  در سطح معنـی  فرضیه پنجم. غیراخالقی است 
شد و بر طبق این نتایج مدیریت سود در صـورتی کـه در پایـان                

ز هر دو لحاظ غیـر اخالقـی   دوره یا در میان دوره صورت بگیرد ا  
 )35/4(بر مبناي نتایج فرضیه ششم با توجه به مقدار اماره         . است

تر بودن مدیریت سود میـان دوره نـسبت بـه      نشان از غیراخالقی  
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در ارتباط با فرضیه هفـتم نیـز      . مدیریت سود در پایان دوره است     
  نتایج حاکی از آن است کـه مـدیریت واقعـی سـود غیراخالقـی              

 و با توجه به فرضیه هشتم مدیریت سود بر مبناي واقعی باشد  می
باشد   تر از مدیریت سود بر مبناي اعداد حسابداري می          غیراخالقی

دهـد سـطح    نـشان مـی  ) 477/5(چرا که با توجه به مقدار آمـاره       
میانگین غیراخالقی بودن مدیریت سود واقعی از مـدیریت سـود           

  .مبتنی بر اعداد حسابداري بیشتر است
 تحلیل واریانس براي مشخص نمودن یکسانی نظـرات         آزموناز  

سابقه کاري، (ي فردي ها  مشخصهدانشجویان رشته حسابداري و     
 نتایج این آزمون  . ها استفاده شد    آن) جنسیت، سن و نوع دانشگاه    

 تحلیل واریانس   آزموننتایج  . شده است   نشان داده   ) 3(در جدول   
  هاي دگاهــررسی دیــداري براي ب دهد که سطح معنی نشان می

تـوان بـا       بـوده و مـی     05/0دانشجویان بیشتر از سـطح خطـاي        
دهندگان بـدون توجـه بـه      درصد ادعا نمود که پاسخ 95اطمینان  

هـاي یکـسانی      تجربه کاري، جنسیت، سن و نوع دانشگاه دیدگاه       
به عبـارت دیگـر، بـا درنظـر     . شده دارند هاي بیان     در مورد سؤال  

هـاي آن     اي بوده که ورودي     وهش پرسشنامه گرفتن اینکه این پژ   
هـا، نظـرات دانـشجویان رشـته حـسابداري            براي بررسی فرضیه  

یکـسانی در ارتبـاط بـا       هاي    باشد، این اشخاص داراي دیدگاه      می
انـد کـه حـاکی از         متغیرهاي بررسی شده در این پژوهش داشـته       

هـاي پـژوهش      هـا بـراي بررسـی فرضـیه         قابل اتکـا بـودن داده     
متفاوتی در ارتباط بـا متغیرهـا       هاي     چرا که اگر دیدگاه    باشند؛  می

  .بود ها می داشتند نیاز به بررسی و آزمون بیشتر فرضیه
  

  هاي پژوهش  خالصه آزمون فرضیه:2جدول
  ژوهشتأیید یا رد فرضیه پ  p- Value  مقدار آماره  درجه آزادي  هاي پژوهش فرضیه

 شود تایید می  000/0  90/48 389  باشد مدیریت سود براي اهداف شرکت غیر اخالقی می
تر از مدیریت سود در جهـت   مدیریت سود براي اهداف شخصی غیراخالقی  

  باشد اهداف شرکت می
  شود تایید می  000/0  59/15 389

  شود یید میتا  000/0  98/68 389  .باشد اهمیت، غیراخالقی می مدیریت سود مبالغ با
  شود تایید می  000/0  94/46 389  .باشد مدیریت سود مبالغ کم اهمیت، غیراخالقی می

مدیریت سود در صورتی که در پایان دوره یا در میان دوره صورت بگیرد از      
  هر دو لحاظ غیر اخالقی است

  شود تایید می  000/0  45/40 389

ـ           غیراخالقی ه مـدیریت سـود در      تر بودن مدیریت سود میان دوره نـسبت ب
  پایان دوره است

  شود تایید می  000/0  35/4 389

  شود تایید می  000/0  31/43 389  باشد  می مدیریت واقعی سود غیراخالقی
تر از مدیریت سود بر مبناي اعداد         مدیریت سود بر مبناي واقعی غیراخالقی     

  باشد حسابداري می
  شود تایید می  000/0  477/5 389

  
   و تحلیل واریانسtآزموننتایج : 3جدول 

  
  نوع دانشگاه  سن   جنسیت  سابقه کار  متغیرها

  207/0  113/0  133/0  301/0  اهداف شخصی مدیریت سود
  115/0  110/0  282/0 109/0  اهداف شرکت مدیریت سود

  159/0  908/0  759/0 827/0  اهمیت مبالغ کم
  093/0  552/0  440/0 231/0  مبالغ بااهمیت

  093/0  663/0  914/0 647/0  رهدو مدیریت سود میان
  064/0  101/0  550/0  064/0  مدیریت سود پایان دوره

  118/0  208/0  074/0  229/0  مدیریت سود مبتنی بر اعداد حسابداري
  240/0  372/0  374/0  355/0  مدیریت واقعی سود
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  بحث
 هـدف  بـا  خـارجی  مـالی  گزارشـگري  فرآینـد  در عمـدي  دخالت

 قیمـت  بـه  دسـتیابی  به تمایل،  شخصی منافع برخی به دستیابی
 آن بـر  را شـرکت  مـدیران  سود، از مطلوبی سطح و سهام باالي

 بـه  دسـتیابی  منظـور  بـه  .آورند روي سود مدیریت به تا دارد می
 و کنند صبر سال پایان تا توانند می مدیران سود، نظر مورد سطح

 استفاده هدش گزارش سود مدیریت براي اختیاري تعهدي اقالم از
 پـی  در را ریـسک  ایـن  است ممکن کار راه این اما). 14 (نمایند
 از اسـت  نظر مد دستکاري براي که وديس مقدار که باشد داشته
 مـورد  در اختیـار  زیـرا  باشـد  بیشتر موجود اختیاري تعهدي اقالم
 حـسابداري  شـده  پذیرفتـه  عمومی اصول طریق از تعهدي اقالم

گـذاران     جا که حسابرسان و قانون      از آن ). 15 (است شده محدود
کننـد مـدیران    هاي واقعی مدیریت سود توجه می       کمتر به فعالیت  

با . اند هاي واقعی مدیریت سود، روي آورده بیشتر به سمت فعالیت
هاي واقعی چندان هم بدون هزینـه         این وجود، دستکاري فعالیت   

هـاي نقـدي در       حتمال وجود دارد که جریـان     نیست چرا که این ا    
هاي آتی به طور غیر مستقیم تحت تأثیر اعمالی قرار گیـرد              دوره

از طـرف   . شـود   که در حال حاضر براي افزایش سود انجـام مـی          
 مالتاي نامشهود تاثیر شگرفی بر معا       به گونه  مدیرانرفتار  دیگر  

رهـاي   معیا اي که ایـن مـدیران       به گونه  گذاشته   شرکتگوناگون  
ـ   اخالقی متفاوت  ري نـسبت بـه گذشـته برگزیـده و رفتارهـاي            ت

ــژه ــی   وی ــروز م ــود ب ــسب آن از خ ــه ح ــده اي ب ــین دن ، همچن
 از یک سو خواهان موفقیت، بقا و حرکت از وضـع           گذاران  سرمایه

تحت موجود به وضع مطلوب هستند و از سوي دیگر موفقیتشان           
. ینـدگان اسـت   نما نحوه برقراري ارتباط و تعامل درست بـا          تاثیر

گیـرد و     از همین تعامل سرچشمه می      نیز اي موضوع اخالق حرفه  
 به عنوان شرکتماهیت آن به چگونگی ساماندهی رفتار ارتباطی 

ه تازگی پژوهـشگران سـازمانی      ب. گردد شخصیتی حقوقی، بر می   
توانـد مـرز      اند، زیرا مـی     مند به هوش اخالقی رهبري شده      عالقه

هـا    پژوهش ،تی را خوب توصیف کند    دوستی و خود پرس    بین نوع 
 با رفتارهایی کـه از خـود   مدیراندهند که رشد اخالقی     نشان می 

 آنهـا به این معنی که رفتـار       . نشان می دهند، رابطه مستقیم دارد     

، با سطوح مختلـف     مدیریتیچند بعدي است و رفتارهاي مختلف       
ظرفیت توان    میهوش اخالقی را    . )16 (رشد اخالقی ارتباط دارد   

، داشتن اعتقادات اخالقی قوي و    اخالقو توانایی درك درست از      
 کنـد  جهت صحیح و درست تعریف مـی       ها و رفتار در    عمل به آن  

بر این اساس این پژوهش دستکاري سود توسط مـدیریت          ). 17(
اي به عنـوان عـاملی    هاي اخالقی و تعهد حرفه    را از لحاظ ارزش   

در ایـن   . رار داده اسـت   موثر از دیدگاه دانشجویان مورد بررسی ق      
پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه سـعی شـده اسـت دیـدگاه              
اخالقی بودن مدیریت سود توسط مدیران با اسـتفاده از نظـرات            
دانشجویان حسابداري سنجیده شود، لذا در ابتدا مدیریت سود در          
ارتباط با اهدافی که مـدیران در نظـر دارنـد در چهـار سـطح در                 

صی، در راسـتاي هـدف شـرکت و همچنـین           راستاي هدف شخ  
براي گزارش سود در میان دوره و پایان دوره مورد بررسـی قـرار        
داده و سپس به مقایسه اهمیت مدیریت سـود مبتنـی بـر اعـداد               
حسابداري و مدیریت سود واقعی پرداخته شـد و در انتهـا جهـت              

هـاي    اطمینان از اینکه نظرات دانشجویان هماهنـگ بـا ویژگـی          
نتـایج پـژوهش حاضـر بیـان        . ان است پرداختـه شـد     شخصی آن 

دارد که افراد مورد پرسش هر نوع مدیریت سود که منجر بـه              می
کننـدگان از     دستکاري در سود شرکت شود و بر تصمیم اسـتفاده         

دانند و  هاي مالی تاثیر بگذارد را از نظر اخالقی ناپسند می          صورت
داري بـه عنـوان   باشد که دانشجویان حساب بیانگر این واقعیت می  
هـا مـدیریت سـود را عملـی غیراخالقـی             حسابداران آتی شرکت  

همچنین بر مبناي نتـایج ایـن پـژوهش اقـداماتی کـه             . دانند  می
مدیریت با استفاده از دستکاري اقالم تشکیل دهنده سود انجـام           
می دهند در صورتی کـه بـراي اهـداف شخـصی خـود، اهـداف           

نی صورت بگیرد این عمـل      شرکت و یا با هر مبلغی و در هر زما         
باشد که این نتایج      هاي اخالقی اقدامی نامناسب می      از نظر ارزش  

ایـن در   ). 19 و   18(باشـد     مطابق با نتایج پژوهشگران دیگر مـی      
هـاي صـورت گرفتـه در       حالی است که توجه به نتـایج پـژوهش        

هـاي حاضـر در       دهنـد در شـرکت      زمینه مدیریت سود نشان مـی     
افتـد    دیریت سود به شکل بارزي اتفاق مـی       بورس اوراق بهادار م   

باشد که علـی رغـم        این نتایج بیانگر این واقعیت می     ). 21 و   20(
هـا    اینکه دانشجویان حسابداري به عنوان حسابداران آتی شرکت       
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داننـد   و شاغلین این رشته مدیریت سود را عملی غیراخالقی مـی   
سابداران ها بر ح    ولی به دلیل فشار وارده از طرف مدیران شرکت        

براي دستکاري و مدیریت سود جهت بهتر نـشان دادن عملکـرد           
شرکت که به دنبال آن باعث کسب منافع بیشتري براي مدیران           
شرکت از طریق افزایش شهرت و اعتبار و یـا از طریـق پـاداش               

همچنـین  . باشند ها می باشد ناگزیر به مدیریت سود در شرکت   می
اقدام بـه مـدیریت سـود طبـق         با توجه به اینکه حسابدارانی که       

هـاي رشـد و       تـر پلـه     کننـد سـریع     هاي مدیران خود مـی      خواسته
کنند و مدیریت سود از دید مدیران  پیشرفت را در شرکت طی می 

ها به عنوان یک توانایی ویژه براي حـسابداران محـسوب        شرکت
شود بنابر این حسابداران بر خالف عقایـد خـویش اقـدام بـه                می

شود در   بنابراین پیشنهاد می  . نمایند  ها می   رکتمدیریت سود در ش   
هایی که تضاد مدیریت و مالکیت وجـود دارد اسـتخدام و              شرکت

برکناري حسابداران و کارکنان واحد مالی که عملکرد مـدیران را           
نمایند، به طور مستقیم از طرف مالکان         گیري و گزارش می     اندازه

 شرکت انجام گیـرد  اي متشکل از سهامداران و یا از طریق کمیته  
تا حـسابداران بتواننـد بـدون فـشارهاي وارده از طـرف مـدیران              

  .شرکت اقدام به گزارش وضعیت و عملکرد شرکت نمایند
ایـن پـژوهش نیـز      . هایی همراه اسـت     هر پژوهشی با محدودیت   

آوري اطالعات بود که از       هایی در ارتباط با جمع      داراي محدودیت 
رایط محیطـی، خـستگی، زمـان       توان بـه شـ      ها می   ترین آن   مهم

صرف شده و عـدم تمایـل افـراد مـورد پرسـش جهـت تکمیـل                
ها در    البته این موضوع در اغلب پژوهش     . نامه، اشاره نمود    پرسش

همچنین به دلیل عدم دسترسـی      . حوزه علوم انسانی مطرح است    
به تمامی دانشجویان حسابداري کـشور ایـن مطالعـه در اسـتان             

عمیم نتایج این مطالعه باید با احتیـاط و         ت اصفهان انجام گرفت و   
  .بررسی بیشتري انجام شود

گري چون  هاي آتی متغیرهاي مداخله شود در مطالعه پیشنهاد می
هاي  و با توجه به اینکه فرهنگ. نژاد و مذهب در نظر گرفته شود

 گر سطح درك اخالقیات موثر است به متغیر مداخله متفاوت در

هاي آتی از   همچنین در انجام پژوهش.توجه بیشتري شود فرهنگ
حسابرسان و مدیران مالی استفاده شود و به مقایسه سطح 
اخالقیات دانشجویان ورودي جدید رشته حسابداري ودانشجویان 

  .درشرف اتمام دوره تحصیلی پرداخته شود

  گیري نتیجه

هاي اخیر موضـوع اخـالق در جامعـه           هاي مالی سال    با بی ثباتی  
یکـی  . نظـران قـرار گرفتـه اسـت     د توجه صـاحب حسابداران مور 

تــرین انتظارهــاي جامعــه از حــسابداران داشــتن اخــالق  ازمهــم
نتـایج پـژوهش    . باشد  اي و تهیه اطالعات مالی صحیح می        حرفه

بیانگر این است که علی رغم اینکه حسابداران هر نوع مـدیریت            
شـود و بـر تـصمیم     سود که منجر به دستکاري در سود شـرکت        

بگـذارد را از نظـر        هـاي مـالی تـاثیر         کنندگان از صـورت     دهاستفا
دانند ولی بر خالف عقاید اخالقی خـود اقـدام        اخالقی ناپسند می  

  . کنند به مدیریت سود در شرکت می
  

  اخالقیهاي  مالحظه

در پژوهش حاضر مالحظات اخالقی و امانتداري مورد توجه قرار          
 .گرفته است

  
  نامه واژه

  Ethical Dilemma .1     معماي اخالقی
  Social Ethics.2       اخالق جمعی

   Ethical Values .3  هاي اخالقی ارزش
   Efficiency .4  کارایی

      Effectiveness .5  اثربخشی
  Earnings Management .6   مدیریت سود

7. Accounting Estimation Methods   
  هاي برآورد حسابداري روش

  Personal Judgment .8   یهاي شخص قضاوت
9. Earnings Management is Based on Accounting 
Numbers  

   مدیریت سود مبتنی بر اعداد حسابداري
  Real Earnings Management .10  مدیریت واقعی سود 
  Ethical Guidelines.11     رهنمودهاي اخالقی

   اصول پذیرفته شده حسابداري
12. Generally Accepted Accounting Principles  
13. Descending Additional Depreciation   

   استهالك به روش نزولی بیشینه
  Ethical Perspectives .14   دیدگاه اخالقی
  Firm Goals .15     اهداف شرکت

  Personal Goals .16   اهداف شخصی
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