
 1393، 4 نهم، شماره فصلنامه اخالق در علوم و فنّاوري، سال
  

 1

  سرآغاز 

ی اخالقـ  رفتـار  بـا  رابطه دری  عمومي  ها ینگران ،رسد یم نظر به
 مؤسـسات : نمونـه ي  بـرا  اسـت؛  شیافزا به رو 1یاتیمال مشاوران
 لیـ دل بـه  جهـان،  سـطح  دری  عمـوم  بخـش  بـزرگ ي  حسابدار
 قرار انتقاد مورد شدت به خود، انیمشتر 2یاتیمال فرار در مشارکت

ي درکـشورها  تیـ فعال بـه  زیـ ن هـا  شرکتی  برخ ).3-1(اند گرفته

 مـتهم ی  اتیمال تعهدات از فراري  براي  تجار آزاد مناطق ای ی خارج
ی اتیـ مال مـشاوران  و 3یمـال  رانیمـد  شـدن  متوسـل  ).4(هستند
 رابطـه  در را هـا  ینگران ،ییها راهکار نیچن يریکارگ به ها شرکت

 توجـه   جلب موجب و داده شیافزا حرفه نیای  اخالق معیارهاي با
 شـده  يا حرفه رفتار نییآ و اخالق با مرتبط موضوعات به شتریب

 وی  نفتـ  اقتـصاد  لیـ دل بـه  رانیـ ا کـشور  در ها ینگران نیا. است

   وی اجتماع تیمسئول ،یشرکت اخالق نیب ۀرابط

 یاتیمال فرار با سمیاولیماک

  ∗رضاپورپرورش ایرو ،یلمیدی انتید زهرا دکتر

  ياقتصاد علوم دانشگاه ،یمال علوم دانشکده ،يحسابدار گروه

  )06/02/93: پذیرش تاریخ ،05/11/92 :دریافت تاریخ(

  دهیچک

ـ ا از. اسـت  رگذاریتأث آنها رفتاري رو افرادی  تیشخصی  ژگیو وی  اخالق دگاهید :نهیزم ـ ا در رو، نی  تیمـسئول  ،یشـرکت  اخـالق ۀ رابطـ  پـژوهش  نی
  .است گرفته قراری بررس مورد ،یاتیمال فراري ها برنامه و ها طرح در مشارکت بهی مال رانیمد لیتما با سمیاولیماک وی اجتماع
 در شده  رفتهیپذي  ها شرکتی  مال رانیمد حاضر پژوهشي  آمار جامعه. استی  همبستگ نوع از وی  شیمایپ -یفیتوص حاضر پژوهش روش :روش
 انتخـاب ی  تـصادف ي  ریـ گ نمونه روش با ویی  نها نمونه عنوان  به آنها از نفر 100 تعداد که) =310N (بوده 1392 سال در تهران داربها اوراق بورس
 اسـتفاده  رمنیاسپی  همبستگ از ها هیفرض آزمون و ها دادهي  آمار لیتحل و هیتجز منظور به. باشد یم پرسشنامه پژوهش در استفاده مورد ابزار .شدند
  .شد
 آنهـا  مخالفت زانیم وی  اجتماع تیمسئول رشیپذ وی  شرکت اخالق بهی  مال رانیمد اعتقاد زانیم نیب حاضر، پژوهشي  ها یافته براساس :ها تهافی
 در نهـا آ مـشارکت  زانیـ م وی  اتیـ مال فـرار ي  ها برنامه بای  مال رانیمد مخالفت زانیم نیب اما،. ندارد وجود دار یمعن رابطه ،یاتیمال فراري  ها برنامه با

 وی  شـرکت  اخـالق  بـه  آنهـا  اعتقاد زانیم وی  مال رانیمدی  ستیاولیماک شیگرا زانیم نیب ن،یهمچن. دارد وجودی  منف رابطه ،یاتیمال فراري  ها برنامه
  . دارد وجودی نفم رابطه ،یاتیمال فراري ها برنامه با آنها مخالفت زانیم وی مال رانیمدی ستیاولیماک شیگرا زانیم نیب زین وی اجتماع تیمسئول

ـ مؤد بـا ی  اتیمال نیزیمم برخوردة  نحو وی  اتیمال نیقوان در دنظریتجد گرفت، جهینت توان یم آمده دست هبي  ها افتهي ی برمبنا :يریگ جهینت  و انی
  .شود یم رانیا کشور دری اتیمالي درآمدها تیوضع بهبود به منجر ،یمال رانیمدی تیشخصی ژگیو به توجه نیهمچن
 یاتیمال فرار ،یاجتماع تیمسئول سم،یاولیماک ،یشرکت اخالق :دواژگانیکل

  

__________________________________________________________________________________________________________________  
  Royarezapoor @ yahoo. com: نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 
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 پرداختن ن،یبنابرا. است تر يجد مراتب  بهی   اتیمال نییپا فرهنگ
  .است برخورداري شتریب تیاهم ازی اخالق موضوعات به

 ،یاتیـ مال شاورانمـ  وی  مال رانیمد ازی  برخ ؛که شود یم مشاهده
 بـه  دادن مـشاوره  هنگـام  در را 5یاجتمـاع  رفاه و 4یعموم منافع

 مـرور   بـه  و رنـد یگ یمـ  دهیـ نادی  اتیمال انیمؤد و خودي  کارفرما
ي هــا شهیــاند بــهی عمــوم بخــش حــسابداران شیگــرا زمــان،

 شتریــب جینتــا). 5 (اســت شــده شتریــب انهیســودجو و ســوداگرانه
 يهـا  تیفعال: دهد یم نشان نهیزم نیا در گرفته صورت قاتیتحق

ي جــا بــه مــوارد شتریــب دری حــسابرس وي حــسابدار مؤســسات
 آني  اعـضا  منـافع  ازی  بانیپـشت  بـه ی  عمـوم  منـافع  ازی  بانیپشت

 سـوق  جامعـه  ممتـاز  و سرشناس اشخاص و انیمشتر مؤسسات،
ــ). 11 -6 (اســت کــرده دایــپ  کــه شــود یمــ مــشاهده نیهمچن

 قائـل  تیـ اولو لیدل بهي  رحسابدا مؤسسات وی  رسم حسابداران
 ،یعمـوم  منـافع  و رفـاه ي  جـا  به خود انیمشتر منافعي  برا شدن
 مـورد ي   حـسابدار  حرفـه  گذاران قانون و گذاران استاندارد توسط
 وی  معنـ  ؛کـه  اسـت  ذکـر  به الزم ،البته). 12 (اند شده واقع انتقاد
ی خـوب  بهي  حسابدار حرفه توسطی  عموم منافع اصطالح مفهوم

 وجـود  باره  نیا در یفراوان نظرات اختالف و نشده فیتعر و نییتب
 کـه  نباشـد  آور تعجب است ممکن لیدل نیهم به). 14 و13 (دارد

 مشاوره ارائه فهیوظ که ها شرکتی مال رانیمد وی  اتیمال مشاوران
 مفهـوم  بـه ی  کم توجه دارند، را خود انیکارفرما ایو انیمشتر به

  .دهند نشان خود ازی عموم منافع مبهم و گنگ
 مفهـوم  بـه  توجـه  عدم ةدهند نشان نکهیا بر عالوه ،یاتیمال فرار

 کـه  اسـت  نیـ ا انگریب باشد، یم6یعمومي  کاال ای ی عموم منافع
 اصـول  تیرعا بهی  چندان اعتقادی  مال رانیمد وی  اتیمال مشاوران

 نیـ ا و ندارنـد ي  تجـار  واحـد  دری  اجتمـاع  تیمـسئول  وی  اخالق
ی نگرانــ باعــث ریــاخ يهــا ســالی طــ در کــه اســتی موضــوع

 موضوع نیا ،وجود نیا با .است شده ي  تجار اخالق پژوهشگران
 قـرار  بحـث  موردي  حسابدار قاتیتحق در حیصر و واضح طور به

  ).15(است نگرفته
 7یشرکت اخالق تیاهم به اعتقاد ۀنیزم دري  ادیز مهمي  ها جنبه

ة گستر به نسبتي  تجار واحد و دارد وجود 8یاجتماع تیمسئول و
. اسـت ی  اجتمـاع  وی  اخالق تعهداتي  دارا برخورداران از یعیسو

 نـسبت ی  شخـص  تعهد هرگونه فاقدی  مال رانیمد و مشاوران اگر

 اعتقـاد  باشـند، ی  عموم منافع از تیحما اي ی ا حرفه رفتار نییآ به
 تیـ موفق دری  اجتمـاع  تیمـسئول  وی  شـرکت  اخـالق  تیـ اهم به

. شـود  آنهـا  رفتـار  کردن دیمق موجب تواند یم سازمان، بلندمدت
 باشـند  داشته اعتقادی  مال رانیمد و مشاوران اگر ،نمونه عنوان به
 کسب با آنها انیکارفرما یا انیمشتر بلندمدتي  اقتصاد منافع که

 شـود،  یمـ  فراهم مسئوالنه وی  اخالقي  رفتارها قیطر از شهرت
ی اتیـ مال فـرار ي  هـا  برنامه و ها طرح ریدرگ که دارد احتمال کمتر
 بـه  خـسارت  جادیا سکیریی  ها برنامه و ها طرح نیچن رایز شوند

 فقـدان  گـر، یدي  سـو  از. دهد یم شیافزا راي  تجار واحد شهرت
 دری  اجتمـاع  تیمسئول و اخالق تیاهم به نسبت اعتقاد هرگونه
 ژهیو بهی  اتیمال فرار هیتوج به منجری  راحت تواندبه یمي  تجار واحد
 اتیـ مال کاهشي  برا رماکارف اي ی مشتر فشار با مواجه هنگام در

  .شود
 وی  اتیـ مال نیمـشاور  کمـک  بـا  رابطه دري  اخبار افشاءی  تازگ به
ی اتیـ مال فـرار ي  هـا  برنامـه  و هـا  طـرح  لیتـسه  بهی  مال رانیمد

 بـه  افراد نیا ایآ که است شده شک نیا شیافزا باعث ها شرکت
 ر؟بـا یخ ا یـ  دهند یم تیاهمی  اجتماع تیمسئول وی  شرکت اخالق

ی بررسـ  بهی  چندانی  تجرب مطالعات که است آور بتعج حال نیا
ــر ــرا اث ــه شیگ ــالق ب ــرکت اخ ــسئول وی ش ــاع تیم  دری اجتم
 مطالعات شتریب. اند نپرداختهی اتیمال نیشاغلی  اخالقي  ریگ میتصم
 و مـشاوران ي  جـا  بـه  ات،یـ مال در اخـالق ۀ  نـ یزم در ریاخی  تجرب
 جـه یتن در و انـد  کـرده  تمرکـز ی  اتیـ مال انیـ مؤد بر ،یمال رانیمد

 مطـرح  رای  شـرکت ی  اجتمـاع ي  ها تیمسئول به مربوط موضوعات
  ).18 -16(اند نکرده
 دهد یم نشاني  تجار اخالق نهیزم در شده انجام مطالعاتی  بررس
 اثـر ی  اجتمـاع  تیمـسئول  وی  شرکت اخالق تیاهم به شیگرا که
 مطالعـات  جینتـا . دارد 9یاخالقـ ي  ریگ میتصم ندیفرا در رای  مهم
ي ها تیمسئول به مربوط مالحظات که است نیا ازی  حاکی  تجرب

 عنوان به.دارد اثری  اتیمال انیمؤدی  اتیمال فرار احتمال بری  اجتماع
 نیتمکـ  رفتـار  بـا  رابطـه  در مطالعات نینخست ازی  یک در ،نمونه

 کـه  قیتحق در کنندگان شرکت از دسته آن شد مشخصی   اتیمال
 از بودنـد  اسحسی  اتیمال نیتمکی  اجتماع  تیمسئول يها جنبه به
 دری  مـال ي  هـا  صـورت  و هـا  گـزارش ي  سـر  یک خواندن قیطر
 صـادقانه  را اتـشان یمالي  شتریـ ب احتمـال  بـا ی  شگاهیآزما طیمح
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 کـه  شد داده نشانی  پژوهش در ،نیهمچن). 19(کردند یم گزارش
 و دارد مثبت رابطه سهام قیمت آتی سقوط ریسک بای  اتیمال فرار

 دارنـد،  قـویتري  راهبـري  نظـام  کـه  یی  هـا  شرکت در رابطه نیا
 فـرار  بـین  ؛شـد  داده نشاني  گرید قیتحق در ).20(است ضعیفتر
 رابطـه  هـا  شرکت توسط شده نگهداري نقد وجه میزان و مالیاتی
 ییها شرکت در متغیر دو این بین منفی رابطه و دارد وجود منفی
). 21(اسـت  تـر  فیضع برخوردارند، تري قوي راهبري نظام از که
ی مال نیتأم نهیهز وی  اتیمال فرار نیب داد نشان زین یقیتحق جینتا

 نیمبـ ی  قـ یتحقي  ها افتهی ،نیهمچن). 22(دارد وجودی  منف رابطه
 تیریمـد  و تیـ مالک شتریـ ب تمرکـز  بـا ي  ها شرکت که است آن

 بـه  ت،یریمـد  و تیـ مالک کمتـر  تمرکـز  باي  ها شرکت به نسبت
 توجـه  بـا . )23(کنند یم اجتناب درآمد بر اتیمال ازي  کمتر زانیم
 گذشـته  در اگرچـه  بـاال  در شـده  گفتـه  مطالـب  و نهیشیپ نیا به

 تیمـسئول  وی  اخالقـ  اصول ،یاتیمال فرار که است شده مشخص
 وی  شـرکت  اخـالق  بـه  اعتقـاد  اثـر  امـا  کند یم نقض رای  اجتماع
 ها طرح انجام به نسبتی  مال رانیمد لیتما بری  اجتماع تیمسئول

 داده نـشان  ن،یشیـ پ قـات یتحق دری اتیـ مال اجتنـاب ي  ها برنامه و
  ). 19 (است نشده
 بـه  کـه  را10سمیاولیماک مفهوم ن،یهمچني  تجار اخالق نیمحقق
 و حـسابگر  و طلب فرصت سرد، گر، لهیح تیشخص داشتن ی  معن
ي قرارداد وی  عرف معیارهاي به نسبتی  نگران نیکمتر داشتن زین

 و یراخالقـ یغي  هـا  روش انجـام  بـه  لیـ تما وي  معنو وی  اخالق
 قـرار  مـدنظر ی  اخالقـ ي  هـا  يریـ گ میتصم است،در کارانه بیفر

 قیـ تحق دوی  پژوهـش ي  هـا  افتـه ی ،نمونه عنوان به ).24 (اند داده
 در سمیـ اولیماک زانیـ م بـر  رگـذار یتأث عوامل که است داده نشان
 سـابقه  بـودن،  مـرد  از اند عبارت رانیا کشور دري  حسابدار حرفه
 قـات یتحق نیـ ا ،نیمچنه .یخصوص بخش در بودن شاغل و کار
 ،یمهندسـ  حرفـه  در سمیـ اولیماک زانیم که هستند نیا ازی  حاک

ــک ــسابدار وی پزش ــاوتي ح ــت متف ــم و اس ــاولیماک زانی  سمی
ي ا حرفـه  حسابداران از شتریب انیدانشجو انیم در) یطلب فرصت(

ي معنـادار  رابطـه  :دهد یم نشاني  گرید قیتحق). 26 و 25(است
 و) یـی گرا ینـسب  ویـی   گرا آرمـان (ی  اخالقـ ي  ها يریگ جهت نیب

 بـا  مواجـه  هنگام ،یراخالقیغ اتین بهی  رانیا حسابرسان شیگرا
 نیا ازی  حاکي  گرید پژوهش). 27(ندارد وجودی  اخالقي  تنگناها

 نیب سمیاولیماک نیانگیمی  دولتی  حسابرس مؤسسات در ؛که است
ی خـصوص  مؤسسات در ،اما است متفاوتی  شغل مختلفي  ها رده

ي بـرا  سمیـ اولیماک نیانگیـ م نیهمچنـ  و نداردي  دار یمعن تفاوت
 در). 28(نداردي  معنادار تفاوت زینی  خصوص وی  دولتي  ها شرکت

ــا فروشــندگان ؛کــه شــد مــشخصي گــرید قیــتحق ی ژگــیو ب
). 29(دارندي  کمتر لیتمای  اخالقي  ارهایمع به باال،ی  ستیاولیماک
 و سمیـ اولیماک ؛کـه  است شده داده نشانی   تجرب مطالعه یک در
 نیتمکـ  عدمي  رو رای  توجه قابل اثر کدام هر سکیر به شیگرا
 احتمـال  ،یستیـ اولیماکی  ژگـ یوي  بـاال  زانیـ م بـا  و داردی  اتیمال
 در). 30(دارد وجـود  متقلبانه و نادرستي  گزارشگري  براي  شتریب

یی گـو  پاسخ و سمیاولیماک نیب ؛که شد داده نشاني  گرید قیتحق
ي هـا  تیمـسئول  وی  رکتشـ  اخـالق  بـه  تیـ اهم زانیـ م اریمع به

 در سانسیـ ل مقطـع ی  بازرگان رشته انیدانشجو انیم دری  اجتماع
 یـک  در). 31(دارد وجـود ی  منفـ  ۀرابطـ  سـنگاپور  و کنـگ  هنگ
 که شد مشخصی  فروشندگ  حرفه در نیشاغل ازی  شیمایپ قیتحق
). 32(دهـد  یمـ  شیافـزا  را دروغ  بـه  لیـ م و شیگرا سم،یاولیماک

 بـاال  سمیـ اولیماک ؛شدکه مشخصی  شیمایپ قیتحق یک براساس
 پـس  خدمات بخش در بیفر و تقلب موجب ي  شتریب احتمال با
 کـا یآمر کشور دری  قیتحق طبق). 33(شود یم نیتضم و فروش از

ي شتریـ ب زانیـ م بـه  ترند، سمیاولیماک کهي  افراد شد داده نشان
 حقـوق  نقـض  وي  فکـر ي  هـا  یـی دارا از سوءاستفاده که معتقدند
 در سمیاولیماکی  بررس در). 34(است قبول لقاب گرانیدی  خصوص
 سمیـ اولیماک زانیم که شد مشخص زین کایآمر  يحسابدار حرفه

 و اسـت  هـا  حرفـه  ریسـا  از کمتـر  کـا یآمری  رسـم  حسابداران در
 مـوثر  سمیـ اولیماک بر التیتحص سطح و تیجنس سن، نیهمچن
 ؛کـه  شـد  داده نـشان ي  گـر ید قیـ تحق در ،نیهمچنـ ). 35(است
 کانـادا  دری  پژوهـش ).36(دارد شغل ترك بری  منف ثرا سمیاولیماک
ي بـاالتر  یسمیـ اولیماکی  ژگـ یوي  دارا کـه ي  افراد: داد نشان زین

 و دارند شیگرا متقلبانهي  گزارشگر بهي  شتریب احتمال با هستند
یی کننـد،آنها  یم متقلبانهي  گزارشگر به اقدام کهي  افراد انیم در
 احـساس  کمتـر  تندهـس  يبـاالتر  یسمیاولیماکی  ژگیوي  دارا که
 موجـود   یقـات یتحق نهیشیـ پ به توجه با اگرچه). 37(کنند یم گناه

 شیگـرا  بـا  اتیـ مال کننـدگان  پرداخـت  کـه  اسـت  شده مشخص
 نیتمکــ عــدم ریــدرگي شتریــب احتمــال بــا بــاال یسمیــاولیماک
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 رانیمـد  لیـ تما بر سمیاولیماک اثر حال، نیا با شوند؛ یم11یاتیمال
 در زیـ نی  اتیـ مال فـرار ي  هـا  برنامه و ها طرح انجام به نسبتی  مال

ی باق سؤال صورت به کماکان و نشده مشخص نیشیپ قاتیتحق
 ایـ آ که است نیا قیتحق نیای  اصل مسئله رو، نیا از .است مانده
 قـضاوت  بـا  سمیـ اولیماک وی  اجتمـاع  تیمـسئول  ،یشرکت اخالق
 و هـا  طـرح ي  ریکارگ هب به نسبتی  مال رانیمد شیگرا وی  اخالق
  ر؟یخ یا دارد رابطهی اتیمال فراري ها برنامه

  
  روش
ي آمـار  جامعـه . استی  همبستگ نوع ازی  فیتوص ،حاضر پژوهش

 اوراق بـورس  در شـده  رفتهیپذ يها شرکتی  مال رانیمد ق،یتحق
 طبـق  هـا  شرکت نیا تعداد که است 1392 سال در تهران بهادار
 شـرکت  310 تهـران  بهـادار  اوراق بـورس  تیسا گزارش نیآخر
 شـرکت  150ی  مـال  رانیمـد  ،يآمـار  جامعـه  انیم از .است بوده
. شد انتخاب نمونه عنوان به کوکران فرمول از استفاده بای  بورس
 تیــجمع وي فـرد  اطالعــات .بـود ی تــصادف يریـ گ نمونـه  روش

 براسـاس  و هـا  پرسـشنامه  لیـ تحل قیطر از نمونه گروهی  شناخت
 بـه  1 شماره جدول در مد وی  فراوان درصد ،یفراواني  ها شاخص

  .است درآمده شینما
 به پرسشنامه. بود پرسشنامه حاضر پژوهش در استفاده مورد ابزار
 اطالعات پرسشنامه، نخست بخش است؛ شده میتقس بخش سه

ي ها سال تعداد ت،یجنس: شامل انیپاسخگو خودي  فرد و مکمل
 ای ی دولت (استخدام نوع و التیتحص سطح ،یمال حرفه به اشتغال
 کوتـاه ي  ویسنار دو شامل ؛پرسشنامه دوم خشب. بود ،)یخصوص

 در رای  مـال  ریمـد  یک واکنش و عمل نحوه هرکدام که باشد یم
 رو بـه  روي ا بـالقوه ی  اخالقـ ) چـالش (ي  معمـا  بـا  کـه ی  تیموقع

 آزاد منـاطق  کـاربرد  نخـست ي  ویسـنار . دهد یم شرح را شود یم
 حثب مورد اتیمال پرداخت از فراري  برا را12یاتیمال امن وي  تجار
 جـرائم  از طلبانـه  فرصـت  اسـتفاده  دومي  ویسـنار  و دهد یم قرار
 تعهـدات  کـاهش ي  بـرا  را قـانون  در مقرر اندك مبالغ بای  اتیمال
 دهنـدگان  پاسـخ  از ویسـنار  هـر  انیـ پا در. کند یم مطرحی  اتیمال

 نـسبت  نظرشان و یحس واکنش دهند نشان که شود یم خواسته

  
  نمونه گروهی شناخت تیجمع يها یژگیو: 1 جدول

  
 نما یا مد درصد فراوانی فراوانی زیرگروه متغیر

 جنسیت %17 17 زن
  مرد
 

83 83% 
  
 مرد

 %27 27  سال0-10
 %41 41  سال10-20
 %26 26  سال20-30

  
سابقه کار در 

  مالیيها هرشت
   سال30باالي 

 
6 6% 

  
  

  سال10-20

 %3 3 کاردانی 
 %56 56 کارشناسی

 %40 40 کارشناسی ارشد

  
 سطح تحصیالت

  دکترا و باالتر
 

1 1% 

  
  

 کارشناسی

 نوع شرکت %17 17 دولتی
 %83 83 خصوصی

 خصوصی
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 زانیم چه نخست وهله رد و،یسنار در ذکرشده فرد عمل نحوه به
 مـسئوالنه ی  اجتمـاع  نظـر  از زانیـ م چـه  دوم وهله در وی  اخالق
 احتمـال  زانیـ م شـود  یمـ  خواسته انیپاسخگو از ،ادامه در. است

 دهنـد،  انجـام  را عمـل  همـان  مـشابه  تیوضع در زین آنها نکهیا
 نمره هفت کرتیل فیط از ها يریگ اندازهۀ   هم در .کنند مشخص

 اریـ مع خـصوص  در افـراد  کهیی  ها پاسخ به. شود یم استفادهي  ا
 کـامالً  تـا ) 1(ی  اخالقـ  کـامالً  نمـره  دهنـد،  یمی  اخالق قضاوت

ی اجتمـاع  تیمـسئول  بـه  نسبت قضاوت اریمع به ،)7(ی  راخالقیغ
 مقـصود  به و) 7 (رمسئوالنهیغ کامالً تا) 1 (مسئوالنه کامالً نمره
. شـود  یمـ  دهدا) 7 (قطـع  طور به تا) 1 (وجه چیه به نمرهي  رفتار
 اخالق تیاهم زانیم اریمع شامل پرسشنامهی  انیپا و سوم بخش
 اریـ مع که است سمیاولیماک اریمع وی  اجتماع تیمسئول وی  شرکت
 اریـ مع و پرسـش  13 شـامل ی  اجتماع تیمسئول -یشرکت اخالق

 نیـ اي  دو هـر ). 38 و 24(باشد یم پرسش 20 شامل سمیاولیماک
 اخـالق  مـورد  در نیشیـ پ اتقـ یتحق دري  ادیـ ز زانیم به ارهایمع

 وی  منطقـ یـی   روا ویی  ایـ پاي  دارا و انـد  شده  کارگرفته بهي  تجار
 از نفر 5 اریاخت در پرسشنامه شتریب نانیاطمي برا. هستندی مناسب
 نیـ ا در صـاحبنظر  و مجـرب  اسـتادان  نیهمچن و نمونهي  اعضا
 و دیرسـ  دییتأ به ها پرسشنامهیی  محتوایی  روا و گرفت قرار حوزه
 کرونبـاخ ي  آلفـا  بیضـر  از زین ها پرسشنامه اعتبار سنجش يبرا

ی اجتمـاع  تیمـسئول  -یشرکت اخالق اریمعي  برا که شد استفاده
 که آمد دست به 76/0 مقدار سمیاولیماک اریمعي  برا و 84/0 مقدار

  باشد یم موجودي ها پرسشنامهي باال اعتبار ازی حاک ریمقاد نیا

 عدد 150 تعداد  نمونه، خابانت از پس ، قیتحقي  اجرا منظور به
 بـا  کـه  شد عیتوز نمونهي  هاشرکتی  مال رانیمد نیب پرسشنامه

 ازي  تعـداد یی  پاسـخگو  فرهنـگ  فقـدان  یـا  و مـشغله  بـه  توجه
 ،تیـ نها در و نمـوده ي  خـوددار  ها پرسشنامه لیتکم از ها شرکت
 .شد افتیدر حیصح و کامل صورت به پرسشنامه عدد 100 تعداد
 آمـار ي  هـا  روش از استفاده با آمده دست به اطالعات تینها در

ي هـا  شـاخص  و مرکـز  بـه  شیگـرا ي  هـا  شـاخص ( ی  فیتوص
 مـورد  ،)رمنیاسـپ ی  همبـستگ  بیضـر ( ی  اسـتنباط  و) یپراکندگ

ي  افزارهـا  نـرم  از کـار  نیـ اي  بـرا . گرفـت  قرار لیتحل و هیتجز
Excel وSPSS 22 شد استفاده .  

  

  ها افتهی
 شیگـرا ي  ها شاخص . استی  اصل ریمتغ 4 شامل حاضر پژوهش

 از اسـتفاده  بـا  که رهایمتغ از یک هر ریمقادی  پراکندگ وي  مرکز
 جـدول  در اسـت،  شـده  اسـتخراج  سؤال چندي  ها پاسخ نیانگیم

  .است شده داده نشان 2 شماره
 اخـالق  بـه  اعتقـاد  زانیـ م ،ریـ متغ چهـار ي  ها نیانگیم اساس بر

 زانیم ،یسمیاولیماک شیگرا زانیم ،یاجتماع تیمسئول و یشرکت
 در مــشارکت زانیــم وی اتیــمال فــراري هــا برنامــه بــا مخالفــت

 و 25/5 ،20/72،85/63 بیـ ترت بـه  کـه ی  اتیـ مال فراري  ها برنامه
 طـور  بـه  نمونهي  اعضا که گرفت جهینت توان یباشند،م یم 15/3
ی اجتماع تیمسئول وی  شرکت اخالق بهیی  باال اعتقادي  دارای  کل
 نمونـه ي  اعـضا  ،نیهمچنـ . هستند سمیاولیماک بهی  کم اعتقاد و

  
  ها شاخصي برای فیتوصي ها آماره :2 جدول

  

 حداکثر حداقل کشیدگی چولگی انحراف معیار میانه میانگین تعداد متغیر

 7 5/1 -54/0 -54/0 49/1 5/5 25/5 100  فرار مالیاتیيها میزان مخالفت با برنامه

 7 1 -79/0 14/0 56/1 5/3 15/3 100  فرار مالیاتیيها میزان مشارکت در برنامه

میزان اعتقاد به اخالق شرکتی و 
 یت اجتماعیمسئول

100 20/72 75 34/10 08/1- 2/1 37 89 

 92 35 -57/0 -03/0 67/12 64 85/63 100 ش ماکیاولیسمییمیزان گرا
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 زانیم به و دانند یم یراخالقیغی  اندک رای  اتیمال فراري  ها برنامه
  .کنند یم مشارکت آن دری کم

 بیضـر  بـا ی  همبـستگ  آزمـون  روش به قیتحق نیاي  ها هیفرض
 مـورد ) قیتحقي  رهایمتغ اسیمق بودنی  بیترت لیدل به (رمنیاسپ

 3 شـماره  جـدول  در آزمـون  نیـ ا جینتا که اند گرفته قرار آزمون
  .است شده داده نشان

  : دهد یم نشان جدول نیا
 تیمـسئول  و یشـرکت  اخـالق  بـه  یمال رانیمد اعتقاد زانیم نیب

ۀ رابطـ  یاتیـ مال فرار يها برنامه با آنها مخالفت زانیم و یاجتماع
 056/0 آزمون نیا دري  دار یمعن سطح ،رایز. ندارد وجود دار یمعن
  .است شتریب 05/0 از که باشد یم
 و یاتیـ مال فـرار  يهـا  برنامـه  با یمال رانیمد مخالفت زانیم نیب
 وجود عکس رابطه یاتیفرارمال يها برنامه در آنها مشارکت زانیم

 بـه  نـسبت  نمونـه ي  اعـضا  مخالفت هرچه ؛کهی  معن نیبد. دارد
 نیچن در آنها مشارکت زانیم باشد، شتریبی  اتیمال فراري  ها برنامه
 آزمـون  نیـ ا دري  دار یمعنـ  سـطح  ،رایز. است کمتری  یها برنامه
 .استی منف زینی همبستگ بیضر و باشد یم 05/0 از کمتر

 آنها اعتقاد زانیم و یمال رانیمد یستیاولیماک شیگرا زانیم نیب
. دارد وجـود  عکس رابطهی  اجتماع تیمسئول و یشرکت اخالق به
ی مـال  انریمدی  سمیاولیماک شیگرا زانیم هرچه ؛کهی  معن نیبد
 وی  شـرکت  اخـالق  بـه  آنهـا  اعتقاد زانیم باشد، تري  قو و شتریب

 نیـ ا دري  دار یمعنـ  سـطح  ،رایـ ز. است کمتری  اجتماع تیمسئول
ی منفـ  زیـ نی  همبـستگ  بیضـر  و باشـد  یم 05/0 از کمتر آزمون
 .است

 مخالفـت  زانیـ م و یمال رانیمد یستیاولیماک شیگرا زانیم نیب
ی معن نیبد. دارد وجود عکس رابطهی اتیفرارمال يها برنامه با آنها
 و شتریـ بی  مـال  رانیمـد ی  سمیـ اولیماک شیگرا زانیم هرچه ،که
 کمتری  اتیمال فراري  ها برنامه با آنها مخالفت زانیم باشد، تري  قو

 05/0 از کمتــر آزمــون نیــا دري دار یمعنــ ســطح ،رایــز. اســت
  .استی منف زینی همبستگ بیضر و باشد یم
  

  بحث

ی اخالقـ ي  ریـ گ میتصم تیوضع ،حاضر پژوهش يها افتهی هیبرپا
 بهـادار  اوراق بـورس  در شـده  رفتـه یپذي  ها شرکتی  مال رانیمد

  
  قیتحقي رهایمتغ نیب دار یمعن رابطه وجود عدم یا وجود نییتعي برای همبستگ لیتحل: 3 جدول

  
 نتیجه آزمون فرضیه سطح اطمینان داري یسطح معن ضریب همبستگی اسپیرمن نوع آزمون  فرضیه

تحلیل  کی
  همبستگی

 )اسپیرمن(

 
192/0 

  
056/0 

  
95% 

  
 شود یرد م

تحلیل  دو
  همبستگی

 )اسپیرمن(

 
310/0- 

 
002/0 
 

  
99% 

  
 شود یتأیید م

تحلیل  سه
  همبستگی

 )اسپیرمن(

 
398/0- 

 
000/0 

  
99% 

  
 شود یتأیید م

تحلیل  چهار
 همبستگی

 )اسپیرمن(
 

 
416/0-  

 

  
000/0 

  
99% 

  
 شود یتأیید م
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 نـامطلوب ی  انـدک ی  اتیـ مال فـرار ي  هـا  برنامـه  خصوص در تهران
 قرار واسطه به پژوهش نیاي  ها افتهی اگرچه .شود یم زده نیتخم
 تدسـ  بـه  ،یفرض زیبرانگ چالش تیوضع یک دری  مال ریمد دادن
 افراد که دارد وجود احتمال نیا همواره روش نیا در و است آمده

 خـود  ازي تـر ی  اخالق ریتصو ،یواقع ریغ طیشرا در ندینما تالش
ی مـال  رانیمـد  که است آن ازی  حاک جینتا حال نیباا. دهند نشان

 بـه  توجه با و دارند لیتمای  اتیمال فراري  ها برنامه در مشارکت به
ي هـا اتیـ مال زانیم و ها شرکت دری  اتیمال فرار به مربوط شواهد

ی عـ یطب آمده دست به جینتا ران،یا دری  حقوق اشخاص ازی  افتیدر
 نظر از ها شرکتی مال رانیمد نیهمچن. رسد یم نظر بهی منطق و

 در سمیـ اولیماک وی  اجتمـاع  تیمـسئول  ،یشرکت اخالق به اعتقاد
 تیئولمـس  وی شـرکت  اخالق بهی  عنی. دارند قراری  مناسب تیوضع

 امـا  دارنـد؛ ی  کمـ  اعتقـاد  سمیـ اولیماک بـه  و باال اعتقادی  اجتماع
 بـه  آنهـا  لیـ تما زانیـ م وی  اخالقـ  قـضاوت  عمل، در حال نیباا

ي تـر  نامناسـب  تیوضـع  ازی  اتیـ مال فراري  ها برنامه در مشارکت
ـ ي  هـا  جنبـه  فقـدان  ازی  ناش امر نیا که است برخوردار  وی  عمل
 هنگـام  دري  نظـر ی  اخالق حثمبا کاربرد عدم و اخالقي  کاربرد
 مراکـز  کـردن  اکتفا رو، نیا از. است رفتار بروز و ها يریگ میتصم
 وی  انتزاعـ ی  اخالقـ  مباحـث  ازي  سر یک بهی  دانشگاه وی  علم
ي تجـار  طیمح در آن کردني  کاربرد توان به توجه بدوني  نظر
  .رسد ینم نظر بهی کاف حرفه، و
 حاصـل  شدهي  آور معج يها داده اساس بر اول، هیفرض ۀنیزم در
ي هـا  شـرکت ی  مال رانیمد اعتقاد زانیم نمونه،ي  اعضا دگاهید از

ي دار یمعنـ  رابطهی  اجتماع تیمسئول وی  شرکت اخالق بهی  بورس
 جـه ینت ندارد؛کـه ی  اتیمال فراري  ها برنامه با آنها مخالفت زانیم با
 است نهیزم نیا در موجودي نظري  ها هیپا با مخالف آمده دست به
ي هـا  آمـوزش  زانیـ م کـه  اسـت  نیا ازی  حاک جهینت نیا). 39(

 تیمـسئول  وی  شـرکت  اخـالق  خـصوص  دری  علمـ  ای ی دانشگاه
 وي  تجـار ي  مـدار  اخـالق  درجـه  رایـ ز. است قبول قابلی  اجتماع
یی بـاال  زانیـ م ازی  مـال  رانیمـد  دری  اجتمـاع ي  ریپـذ  تیمسئول

 رانیمـد ی  اخالقـ  قضاوت بري  ریتأث حال نیباا اما است؛ برخوردار
 موضـوع  نیـ ا و نـدارد ی  اتیمال فراري  ها برنامه خصوص دری  مال

 نمونـه  افـراد  از مـصاحبه  انجـام  بـا  ،نیبنـابرا  است، زیبرانگ تأمل
  :است شده مطرح امر نیا لیدال عنوان به لیذ موارد ق،یتحق

ي هـا  روش وی  اتیمال نظام و نیقوان بودن نامناسب و ناعادالنه. 1
  اتیمال محاسبه

 اداراتی  اتیـ مال کارشناسـان  و نیزیممی  برخ اسبنامن برخورد .2
 در حـضور  عدم لیدل به آنها به سختی  دسترس ا ی وی  اتیمال امور
  کار محل

 بازپرداخـت  در هـا  شـرکت  بـا ی  اتیـ مال سازماني  همکار عدم. 3
 اخـذ ي  بـرا  حساب مفاصا صدور یا آنها به اتیمالی  افتیدر اضافه
    رهیغ و بانک از وام
   اتیمال کاهش بر شرکت تیریمد و کارفرما فشار. 4
 باعث تواند یم که استي  ا زهیانگ و عامل فوق لیدال از کدام هر

 تیمـسئول  وی  شـرکت  اخـالق  بـه  اعتقادی  اثربخش و ارتباط عدم
 رایـ ز. شـود ی  اتیمال فراري  ها برنامه با مخالفت زانیم بای  اجتماع
 ادافـر  شـدن  دلسرد وی  نیبدب و نانیاطم سلب باعث 3 تا 1 موارد
 ستمیـ س به کهی  زمان تا افراد و شود یمی  اتیمال سازمان به نسبت

 نداده نشان رغبت اتیمال پرداخت به باشند نداشته اعتمادی  اتیمال
 ،4 مورد نیهمچن. ندینما یمي  خوددار آن داوطلبانه پرداخت از و
ي کـار  طیمحـ  و تیـ موقع ط،یشـرا  کـه  اسـت  مطلب نیا انگریب
 بـر ی  تـوجه  قابـل  ریتـأث ) رپرسـتان س و رانیمد انتظارات شامل(

 ریتـأث  توانـد  یمـ  کـه ي  طـور  بـه  دارد، کارکنـان ی  اخالقـ  لیتما
 پـس  کند؛ لیتعدی  اخالقي  ریگ میتصم بر رای  شخصي  ها ارزش

 قبول  قابل و هیتوجي  براي  ا زهیانگ و مقدمه را موارد نیا توان یم
  . گرفت نظر دری اتیمال فرار جمله از قانون خالف اعمال دانستن

هـاي نظـري موجـود در ایـن        هید فرضیه دوم که مطابق با پا      ییتأ
 مـدیران  مخالفت میزان نیباشد، نشانگر این است که ب       یزمینه م 

 در آنهـا   مـشارکت  میـزان  و مالیـاتی  فـرار  يهـا   برنامـه  با مالی
بـدین معنـی    . دارد وجـود  دار  یمعن رابطه مالیاتی فرار يها  برنامه

 فرار  يها   مالی نسبت به برنامه     هرچه میزان مخالفت مدیران    ؛که
 ییهـا   مالیاتی بیشتر باشد، میزان مشارکت آنها در چنـین برنامـه          

این نتیجه، مبتنی بر این واقعیـت اسـت کـه عقایـد،         . کمتر است 
سـزایی بـر فراینـد       ها و قضاوت هـاي اخالقـی تـأثیر بـه            دگاهید

با توجه به این نکتـه کـه   ).39(و عملکرد افراد دارد      گیري  میتصم
 آنهـا دارد یـا   يهـا  ها و بینش افراد ریشه در آمـوزه    دگاهید عقاید،

هـا و عقایـد       دگاهیـ  را بر د   یتوجه   آموزش اثر قابل   ،گرید  عبارت  به
  افراد دارد 
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 زانیـ م نیب که است مطلب نیا نیمب سوم، هیفرض آزمون جهینت
 اخـالق  به آنها اعتقاد زانیم و یمال رانیمد یسمیاولیماک شیگرا

 نیبـد . دارد وجـود  دار یمعنـ  رابطه یاجتماع تیئولمس و یشرکت
 هـا  شـرکت ی  مـال  رانیمدی  سمیاولیماک شیگرا هرچه ؛کهی  معن
 تیمـسئول  وی  شـرکت  اخـالق  به آنها اعتقاد زانیم باشد، تري  قو

 سمیاولیماک زانیم گر،ید عبارت به. بالعکس و است کمتری  اجتماع
 بـه  شیگـرا  و او در نییپـا ی  اخالق معیارهاي منجربه فرد در باال

 یــا اعتقــادات ن،یبنــابرا. شــود یمــیراخالقیغ رفتــار انجــام
 و اخـالق  تیـ اهم از آنهـا  درك بـر  افرادی  اخالقي  ها يدئولوژیا

این نتیجه، مبتنـی    . دارد اثري  تجار بخش دری  اجتماع تیمسئول
 تیشخـص  داشـتن ی  معنـ  بـه  کـه  باشد یم سمیاولیماک مفهوم بر

 مالحظـات  فقـدان  و گـر  بحـسا  و سـرد  گـر،  لهیح طلب، فرصت
 يهـا   روش انجام به لیتما و مرسوم وی  عرفی  اجتماع وی  اخالق

 خـصوص  در نیشیـ پ قـات یتحق. است کارانه بیفر وی   راخالقیغ
 بخـش  دري  ریـ گ میتـصم ي  نـدها یفرا بـر  سمیاولیماک اثری  بررس
 دهـد  یمـ  نـشان  کـه  اسـتدالل  نیـ ازا کامـل  طور به زیني  تجار
 بـه  شیگـرا  و نییپـا ی اخالقـ ي  هایارمع منجربه باال سمیاولیماک

 تیـ حما شود، یم مختلفي  تجاري  ها طیمح در یراخالقیغ رفتار
  ). 42 -39. (کند یم
ـ  کـه  اسـت  موضـوع  نیا انگریب چهارم، هیفرض دییتأ  زانیـ م نیب

 بـا  آنهـا  مخالفـت  زانیـ م و یمـال  رانیمـد  یسمیاولیماک شیگرا
ی معنـ  نیبـد . رددا وجـود  دار یمعنۀ  رابط یاتیمال فرار يها برنامه

 تـر ي  قو ها شرکتی  مال رانیمدی  سمیاولیماک شیگرا هرچه ؛که
. اسـت  کمتری  اتیمال فراري  ها برنامه با آنها مخالفت زانیم باشد،

ی اتیـ مال فـرار ي  هـا  برنامـه  و ها طرح نکهیا به توجه با جهینت نیا
 شیافـزا ي  بـرا  شـده  یطراحـ  کارانه بیفري  ها کیتاکت عنوان به

ی تلقـ ي  تجـار  بخـش ی  رقـابت  طیمح دري  روزیپ ایبقا ،يسودآور
 بـه  کـه  بـاال  یسمیـ اولیماک شیگرا با افراد جهینت در و شوند یم

 بـا ی  کمـ  رابطـه  و دارند عالقه 13کارانه بیفرکارهاي    راهی  طراح
ــاي ــ معیاره ــد 14یاخالق ــسبت و دارن ــه ن ــراد ب ــا اف ــرا ب  شیگ

 برخـورد  تر راحتیی  ها برنامه و ها طرح نیچن با کم، یسمیاولیماک
 جینتــا بــا همــسو یافتــه، نیــا. اســتی عــیطب وی منطقــ کننــد،

 کننـدگان  پرداخـت  دهنـد  یمـ  نـشان  که است گریدي  ها پژوهش
 به شتر،یب احتمال به دارند ییباال یسمیاولیماک شیگرا که اتیمال

 مـشاوران  و نـد ینما یمـ ی  اتیمال نیتمک عدم به اقدامي  عمد طور
ی اتیـ مال فـرار ي  ها برنامه با ،يقو یسمیاولیماک شیگرا بای  اتیمال

   ).39 و 30 (دارندي کمتر مخالفت
ی اتیـ مال امور سازمان به آمده، دست به جینتا به توجه با ن،یبنابرا

 در راي  کـار  تعهـد  وی  اخالق نیمواز تیرعا که شود  یم شنهادیپ
 در و دهـد  قرار دیتاک مورد خود سازمان نیزیمم و کارمندان نیب

ی سـازمان ی  بروکراسـ  وی  اتیـ مال نیقوان اصالح به امکان صورت
 شودیم شنهادیپ ها شرکت ارشد رانیمد به نیهمچن. بپردازد خود
ـ ی بانیپشت وی  تیحما نقشي  فایا با که  15یاخالقـ  رفتـار  ازی عمل
 رانیمـد  رایز. باشند دیمف نهیزم نیا در خود شرکتی  مال رانیمد
 و یاخالقـ ي  هـا ی  ژگـ یو از قیـ تحق نیـ ا در کننده شرکتی  مال

 وی  سـازمان  درون عوامـل  هستند،اما برخورداری  مناسبی  تیشخص
 بـر  توانـد  یهـام شـرکت  ارشد رانیمد انتظارات جمله ازی   طیمح

 نیاي  ها یافته گر،ید عبارت به.باشد رگذاریتأث آنهای  واقع عملکرد
ی آمـادگ  اگرچـه  ها شرکتی  مال رانیمد که دهد یم نشان قیتحق
ـ  دهنـد،  نـشان  خـود  از ییبـاال ی  اخالقـ  عملکـرد  تا دارند  کنیل

 ارشــد رانیمــد فــهیوظ ن،یبنــابرا. کننــد یمــ یشیــاند  مــصلحت
 وی  اخالقـ ي  ها نامه نییآ نیتدو بر عالوه که است نیا ها شرکت

ي بـسترها  آنها، مفاد بهي  جد کردن عمل با شرکت در آن جیترو
 عملکـرد  و رفتـار  کـردن  تـر ی  اخالقـ  هرچه جهت در رای  مناسب
ــد ــال رانیم ــراهمی م ــوده ف ــان و نم ــود کارکن ــت در را خ    جه
 قیتـشو  وی  بانیپـشت  ت،یهـدا ی  اخالقي  هاي  ریگ میتصم و رفتار
  .کنند

 بــراي کــاهش احتمــال مــشارکت مــدیران مــالی در همچنــین،
اي در    دهیـ  فرار مالیاتی و کاهش آمار وقـوع چنـین پد          يها  برنامه

شـود بـا      یاقتصاد کشور، به مراکز علمی و دانشگاهی توصـیه مـ          
ـ  دن واحـدهاي درسـی اخـالق تجـاري در برنامـه درســی      گنجان

هـاي    دگاهی مالی و حسابداري، بر عقاید و د       يها  دانشجویان رشته 
  . فرار مالیاتی تأثیرگذار باشنديها آنها در خصوص برنامه

ي ریپـذ  تیمسئول شیافزا وی  شرکت اخالق سطحي  ارتقا منظور به
 شنهادیـ پ هـا  دانشگاه و تیصالحي  دارا مراجع به افراد،ی  اجتماع

 دری  سمیـ اولیماک دیـ عقا دیتـشد  یـا  بـروز  عوامل به که شود یم
ي شتریب اهتمام آن نظارت و کنترل وی  مالي  ها رشته انیدانشجو
  .ورزند
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 وی  اتیـ مالي  درآمـدها  شیافـزا ي  برا شود؛ یم شنهادیپ تینها در
ــپد بــروز از ي ریجلــوگ ــه ،یاتیــمال فــرار دهی  صــاحب مراجــع ب
 رانیمـد  تیـ ترب به کهی  علم مراکز ریسا و ها دانشگاه ،تیصالح

ـ  کـه  شود یم شنهادیپ هستند، مشغول حسابداران وی  مال  از  شیب
 جملـه  از (افـراد ی  شخـص  دیـ عقا وی  اخالقي  ها یژگیو به شیپ
) آن کنتـرل  و بـروز  لیـ دال و عوامل وی  سمیاولیماکي  ها یژگیو

  .ندینما توجه
 تیمحـدود  نیتر یاصل که است ذکر به الزم بخش نیا انیپا در
ــا ــتحق نی ــ تیمحــدود ق،ی ــوطی ذات ــه مرب ــتفاده ب  روش از اس

یی پاسخگو فرهنگ فقدان وي  همکار عدم نیهمچن و پرسشنامه
 و وقـت  اتـالف  وی  مـال  رانیمـد  و هـا  شرکت ازي  تعداد نیب در
. اسـت  بـوده ی  افتیـ دري  ها پرسشنامه تعداد کاهش و ادیز نهیهز

ـ  قیـ تحق نیـ ا نکهیا لیدل به نیهمچن  کـشور  در پـژوهش  نیاول
 تیمـسئول  -یشـرکت  اخـالق  پرسشنامه از استفاده با که باشد یم

ــاع ــشنامه وی اجتم ــاولیماک پرس ــه سمی ــ ب ــهی بررس ــا رابط    نی
 شنهادیپی  آت پژوهشگران به است پرداختهی  اتیمال فرار با ارهایمع
 تیمـسئول  -یشـرکت  اخـالق  اریـ معی  قـ یتطبی  بررس به شود یم

 ریسـا  و حـسابرسان  حـسابداران،  ،یمال رانیمد نیب دری  اجتماع
 بـه  نیهمچنـ  و سـود  تیـ فیک و تیریمـد  با آن رابطه ا ی مشاغل
 ،یشـغل  تیرضا متقلبانه،ي  گزارشگر با سمیاولیماک رابطهی  بررس
 رابطـه ی   بررسـ  ایـ و سود تیریمد ،یسازمان فرهنگ شغل، ترك
ی مـال  رانیمـد ی  اخالقي  هاي  ریگ جهت سنجشي  ارهایمع ریسا

  ی اتیــمال فـرار  بـا یــی گرا ینـسب  ویـی  گرا نآرمــا اریـ مع همچـون 
  .بپردازند

  
  يریگ جهینت

ي هـا  ارزش تیوضـع  دربارهي  دیمف اطالعات پژوهش نیا جینتا
 کننـدگان  اسـتفاده  اریاخت دری  مال تیریمد حرفه بر حاکمی  اخالق

 وي  زیـ ر برنامـه  در تواند یم جینتا نیا. دهد یم قرار قیتحق جینتا
 شـده  رفتـه یپذي  ها شرکت وی  اتیالم امور سازماني  گذار استیس
 نیـ ا جینتـا . ردیگ قرار استفاده مورد تهران بهادار اوراق بورس در

 دریی  ها چالش با ،یاتیمال امور سازمان که دینما یم دییتأ پژوهش
 جینتـا  چنـد  هر. است روبرو خود نیزیمم عملکرد و نیقوان حوزه

 اشـد؛اما نب سـازگار  سازمان نیا ذائقه با است ممکن پژوهش نیا
 آن کتمـان  از و رفتیپذ را آن دیبا که استی  تیواقع موضوع نیا

ــوددار ــود؛ي خ ــز نم ــان رای ــب آن کتم ــز عواق ــار انی  در راي ب
 وی مــال تیریمــد حرفــهي بــراي ا حرفــه رفتــار و حوزهــاخالق

  .داشت خواهد دنبال بهي حسابدار
ی مـال  رانیمـد  اعتقـاد  زانیـ پژوهش،م نیاي  ها افتهی به توجه با

 اخـالق  به تهران بهادار اوراق بورس در شده رفتهیپذي  ها شرکت
 مخالفـت  زانیم باي  دار یمعن رابطهی  اجتماع تیمسئول وی  شرکت
 گفتـه  تـر  شیپ که وهمانطور نداردی  اتیمال فراري  ها برنامه با آنها
 نیزیـ مم عملکرد و رفتار نوع ط،یمح به تواند یم موضوع نیا شد
 رانیمدي  کار طیمح و طیشرا یا وی  اتیمال امور سازمان نیقوان و
. کنـد  دایـ پ ارتبـاط  هـا  شـرکت  ارشـد  رانیمـد  انتظـارات  وی  مال

 رانیمـد  قـضاوت  پـژوهش،  نیـ ا جینتا گرید با مطابق نیهمچن
 بـه  آنها اعتقاد زانیم وی  اتیمال فراري  ها برنامه خصوص دری  مال
ی اتیـ مال فـرار ي  هـا  برنامـه  در آنها مشارکت زانیم با سمیاولیماک
ی ژگـ یو و اعتقادات تیاهم از تیحکا نیا داردکه دار یمعن طهراب
 ن،یـ ا بـر  عـالوه . دارد آنها در رفتار بروز در افرادی  تیشخصي  ها
 درجـه  زانیـ م بـر  سمیـ اولیماک بـه ی  مـال  رانیمـد  اعتقـاد  زانیم

 مـؤثر  زیـ ن آنهای  اجتماعي  ریپذ تیمسئول وی  شرکتي  مدار اخالق
  . است

  
  يسپاسگزار

 اسـتادان  از که؛ دانندی  م الزم خود بر حاضر قیتحق پژوهشگران
ي افراد تمام ،نیهمچن وی رزاق محمدي  آقا جناب ژهیو به محترم

  .ندینمای قدردان و تشکر ،کردند شرکت حاضر پژوهش در که
  

  نامه واژه

 Tax Advisors.1 یاتیمال مشاوران

 Tax Avoidance.2 یاتیمال فرار

 Financial Managers.3 یمال رانیمد

 Public Interest.4 یعموم منافع

 Social Welfare.5 یاجتماع رفاه

 Public Good.6 یعمومي کاال
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  Corporate Ethics.7 یشرکت اخالق

 Social Responsibility.8 یاجتماع تیمسئول

9.Ethical Decision-Making Process 
 یاخالقي ریگ میتصم ندیفرا

 Machiavellianism.10 سمیاولیماک

 Tax Noncompliance.11 یاتیمال نیتمک عدم

 Tax Haven.12 ی اتیمال امن مناطق

  Deception .13 يبکاریفر

  Ethical Standards .14 یاخالقي استانداردها

  Ethical Behavior .15 یاخالق رفتار
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