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 چکیده

، از این رو ها باشد.تواند عامل شکست اخالقی در شرکتمدیریت سود می رفتار غیر اخالقی     
سطح دینداري مدیران با رفتار مدیریت سود را مورد بررسی پژوهش حاضر بر آن شد تا رابطه 

 تحقیقات نوع از ها،هداد نحوه گردآوريپژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردي و از نظر  قرار دهد.
هاي مدیر مالی شرکت165جامعه آماري پژوهش حاضر را  .است  همبستگی نوع از توصیفی
طریق نمونه گیري حذفی انتخاب  دهند کهبهادار تهران تشکیل می شده در بورس اوراقپذیرفته 

 1388هاي و در طی سالاند نفر از آنها به پرسشنامه ارسالی پاسخ داده  110در نهایت  کهشدند 
ها و هاي مالی شرکتهاي مورد نیاز با استفاده صورتآزمون شده است. داده 1394لغایت 

 و تحلیل آنها از روش رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شد.آوري و در تجزیه پرسشنامه جمع
دهنده این است بین سطح دینداري مدیران و مدیریت سود اقالم تعهدي رابطه منفی نتایج نشان

و معنادار وجود دارد. در مقابل، بین سطح دینداري مدیران و مدیریت سود واقعی رابطه مثبت و 
اي به توجه ویژه مدیرانی با سطح دینداري باالتراین است که  بیانگرمعنادار وجود دارد. نتایج 

رهاي هنجابه عبارت دیگر، دهند. مدیریت سود واقعی نسبت به دستکاري اقالم تعهدي نشان می
ظارت که ن آورد و همچنین زمانیاجتماعی دینی مکانیزمی براي کاهش تضاد نمایندگی بوجود می

ها ه عنوان مکانیزمی براي نظارت بر رفتار گزارشگري شرکتها کم است، ببیرونی بر روي شرکت
هایی است که توان بیان نمود که سطح باور دینی مدیران یکی از راهاز اینرو می کند.عمل می

تواند براي شرکت ارزش آفرینی کند. همچنین، نتایج پژوهش نشان دهنده این است که می
 ها دارد.مهمی در تصمیم گیري آن اعتقادات دینی و سطح دینداري مدیران نقش

 
 مدیریت واقعی سود، مدیریت حسابداري سود، اقالم تعهدي، دینداري. اخالق،: ي کلیديهاواژه
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 مقدمه -1
هنگامی که شخصیت افراد در جامعه متزلزل شود، جامعه به طور فاجعه آمیزي آسیب پذیر 

اي هگردد. دوام و بقاي یک ملت و یا یک فرهنگ منوط به این است که آن ملت مجهز به ارزشمی
ساده و ابتدایی اخالقی نظیر دالوري، نوع دوستی، احترام به دیگران و قانون باشد. یک ملت بقا 

 هایی فراتر از سود شخصید داشت مگر اینکه داراي افرادي باشد که مبناي عملشان انگیزهنخواه
کند، هایی که جامعه را به سمت و سوي رونق و شکوفایی سیاسی هدایت میباشد. از بین گرایش

 کندهاي اخالقی، زیربنایی را فراهم میهاي اجتناب ناپذیرند. ارزشگاهمذهب و اخالقیات تکیه
شود، زیرا بدون این زیربنا، جامعه یک جامعه متمدن و متعالی فرهنگی و رفتاري بر آن بنا میکه 

 ). 2003ریزد (اسمیت، متمدن از هم پاشیده و فرو می
دهد. اخالق متشکل از اخالق موضوعی است فراگیر که همه جوانب زندگی بشر را پوشش می

مجموعه قوانین حاکم بر چکونگی رفتار مردم با یکدیگر است که افراد متعقل، براي تامین منافع 
 اند، مشروط بر اینکه سایرین نیز از آن قواعد تبعیت کنندمتقابلشان بر سر پذیرش آن توافق کرده

). کلمه اخالق در اصطالح اخالق کسب و کار از کلمه یونانی اتوس به معنی سیرت 1389ریچلز، (
). پژوهشگران، اخالق را اینگونه تعریف 1389و عادت و سجیه آمده است (تقی زاده و سلطانی، 

گردد، به تصمیم گیري در زمینه اینکه اخالق به انصاف، راستی و درستی مربوط می«کنند: می
ها و قواعدي که رفتار پاسخگویانه را بین افراد و یز خوب است و چه چیز بد، و به فعالیتچه چ
ند: نمایبرخی دیگر از پژوهشگران، اخالق را بدین صورت توصیف می». کندریزي میها پیگروه

هایی در جهت کسب اطمینان از اخالقی بودن و اخالقی عمل کردن شامل انجام دادن اقدام«
 ). 1386(ابزاري و یزدانشناس، » گرددتار اخالقی همواره و در همه شرایط اعمال میاینکه رف

هاي دنیاست و به دلیل نوع و ماهیت ترین حرفهترین و منضبطحرفه حسابداري یکی از متشکل
کند باید اعتبار و اعتماد خاصی داشته باشد. تداوم این اعتبار و اعتماد و خدماتی که ارائه می

ن، به پایبندي فکري و عملی اعضاي حرفه به ضوابط رفتاري و اخالقی آن بستگی دارد تقویت آ
اي براي حرفه حسابداري بسیار مهم است. بدون ). اخالق و رفتار حرفه1385(کمیته حسابرسی، 

پذیرش و جلب اعتماد استفاده کنندگان ارائه خدمات از سوي حسابداران بیهوده است. اعتماد به 
ع اعتماد به ارائه کننده و آن نیز تابع درستکاري و پایبندي به اصول اخالقی است. با خدمات، تاب

توجه به نقش حیاتی حسابداري در پیشرفت اقتصادي و اجتماعی جامعه و نیز اهمیت درستی 
اطالعات براي سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان، اخالق در حسابداري عنصري محوري به شمار 

). اما متاسفانه رخدادهاي اخیر حسابداري در جهان و بررسی 1391ي و همکاران، آید (اعتمادمی
روند گزارشگري در ایران و سایر کشورها نشان دهنده قصورات اخالقی در این حرفه است. 
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ها، مد نظر قرار دادن فرهنگ هایی مانند انرون و ورلدکام و ایجاد بحرانهاي اخیر شرکترسوایی
هاي بزرگ مجددأ کانون توجه ساخته است. حسابداران با ی را در شرکتهاي اخالقو ارزش

انتقادات فراوانی پیرامون شکست خود در هشدار به رفتارهاي غیر اخالقی مدیریت و رفتارهاي 
د انغیر اخالقی خودشان از طریق مدارك ناقص و ایجاد موانعی براي بررسی و تحقیق مواجه شده

 ). 2002(سریدهاران و همکاران، 
اي نیست که فقط متوجه بخش مالی باشد بلکه این مساله سرتاسر دنیا را فرا رکود اخالقی مساله

گرفته و بشریت را در سیر نزولی قرار داده است. در بخش مالی به دلیل وجود پول و منافع 
شخصی این سیر شدیدتر و در ضمن به دلیل حساسیت آن، هرگونه رسوایی سریعتر از سایر 

ها، توجه به مادیات، بی معنی شدن آید. سست شدن ساختار خانوادهها به چشم میبخش
ها، پوچ گرایی و از همه مهمتر فقدان معنویت و بی معنی بودن آن براي بشر امروزي آموزش

توجهی به اصول، ضوابط، اخالق و رفتارها فراهم کرده است. مشکل اقتصادي زمینه را براي بی
آورد تعهدي اخالقی فراهم میزیاده خواهی او شرایط الزم را براي هرگونه بی براي بشر امروزي و

نماید. مدیران و حسابداران در نبود تعهد اخالقی که اثرات آن در بخش مالی بیشتر جلب توجه می
دهند و براي رهایی از تهدیدات مدیریت بدون هاي مالی را خوش آب و رنگ جلوه میصورت

 ). 1387زنند (مهدوي خو و ختن لو، قی دست به تغییر اعداد و ارقام میتوجه به اصول اخال
اکی ها حهاي مالی عظیمی است. اینگونه رسواییوضعیت فعلی حرفه حسابداري نشان از رسوایی

باشد. عالوه بر اینکه از آن است که رعایت موازین اخالقی در حرفه حسابداري از ضروریات می
موازین اخالقی توسط مدیران مالی منافع سهامداران زیر پا گذاشته ممکن است با عدم رعایت 

هاي اقتصادي محسوب گیريشود، از حیث اینکه اطالعات حسابداري، ورودي بسیاري از تصمیم
هاي مختلفی در حوزه نقش اخالق در شود نیز بسیار حائز اهمیت است. تا به حال پژوهشمی

هاي داخلی به تاثیر باورهاي معنوي مدیران بر رفتار هشحسابداري انجام شده است ولی در پژو
مدیریت سود پرداخته نشده است. بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین باورهاي 

 باشد.معنوي مدیران مالی و رفتار گزارشگري مالی توسط آنها می
 
 مبانی نظري و پیشینه پژوهش -2

و  اعتباردهندگان گذاران،سرمایه براى که اطالعاتى است ارائه مالى، گزارشگرى اهداف از یکى
سایر  و اعتبار دهی و گذاريسرمایه به هاي مربوطگیريتصمیم در بالقوه و فعلى کاربران دیگر

سودآورى  قدرت برآورد براى مزبور هاىهوگر مهمى که معیارهاى از یکی باشد. دمندوس ها،تصمیم
مدیریت  عملکرد ارزیابى همچنین و آن به هاى مربوطریسک و آینده سودهاى بینىپیش شرکت،
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محاسبه سود خالص یک واحد اما شرکت است؛  گذشته و جارى سودهاى کنند،مى استفاده
حسابداري است. اختیار عمل مدیران در استفاده از اصول  يها و برآوردهاانتفاعی متأثر از روش

هایی نظیر تغییر روش ارزیابی موجودي روش اعمال بینی و همچنینتحقق و تطابق، برآورد و پیش
هاي تحقیق و توسعه و هزینه اي تلقی کردنکاال، استهالك سرقفلی، هزینه جاري یا سرمایه

توانند از طریق می تعیین هزینه مطالبات مشکوك الوصول از جمله مواردي هستند که مدیران
لیل آگاهی بیشتر مدیران از وضعیت شرکت، . از یک طرف به دها، سود را تغییر دهنداعمال آن
اي اطالعات تهیه و ارائه شود که وضعیت شرکت را به بهترین نحو منعکس رود بگونهانتظار می

کند. از طرف دیگر بنا به دالیلی نظیر ابقا در شرکت، دریافت پاداش و ...، مدیریت واحد انتفاعی 
وضعیت شرکت را مطلوب جلوه دهد. تحت  خواسته یا ناخواسته ممکن است با دستکاري سود،

هاي مالی مغایرت داشته و رویدادي چنین شرایطی سود واقعی با سود گزارش شده در صورت
). اعمال مدیریت سود توسط 1390تحت عنوان مدیریت سود رخ داده است (نمازي و همکاران، 

توسط سایرین به عنوان  ) و2000برخی از حسابداران به عنوان اعمالی مشروع و درست (پارفت، 
). اگر چه، این توافق وجود دارد که مدیران با فشار 2004اعمالی نامشروع تلقی شده است (الیس، 

اي، ناشی از تضاد منافع و نظریه نمایندگی براي مدیریت سود مواجه هستند و این قابل مالحظه
فتار غیر اخالقی قرار گیرند شود تا برخی از آنها بیش از حد در معرض رکه، این فشار موجب می

). در چند دهه اخیر، پدیده مدیریت سود به عنوان یکی از مشکالت حرفه 2004(الیس، 
دهد و ها را نشان نمیحسابداري مطرح گردیده است. مدیریت سود، وضعیت مالی واقعی سازمان
د. به نظر محققان، کناطالعات مربوطی را که سرمایه گذاران باید از آنها مطلع باشند پنهان می

ها باشد (پریست، تواند عامل شکست اخالقی در شرکترفتار غیر اخالقی مدیریت سود می
2002 .( 

 بین مدیریت مرز زیرا است دشوار بسیار سود مدیریت از درستی تعریف ارائه حسابداري، ادبیات در
) 1989اسکیپر (نمود.  تعیین روشنی به تواننمی را مالی هاي تقلب و سود) (هموارسازي سود

مدیریت سود را به عنوان مداخله هدفمند در فرآیند گزارشگري مالی با قصد تحصیل برخی منافع 
کند. این تعریف بر جنبه فرصت طلبانه مدیریت تمرکز دارد. یعنی، مدیریت شخصی، تعریف می

اهش محتواي کند و این اقدام موجب کهاي سودجویانه اقدام به مدیریت سود میبا انگیزه
 شود. اطالعاتی اعداد حسابداري می

گزارشگري  براي مدیر که دهدمی رخ زمانی سود مدیریت معتقدند که) 1999( واهلن هیلی و
 سهامداران از برخی کردن گمراه هدف با را کار این و کندمی استفاده خود شخصی قضاوت از مالی
 شده گزارش حسابداري ارقام به که قراردادهایی نتایج در تأثیر براي یا و واقعی عملکرد درباره
هاي مجموعه دیگري از مطالعات بر امنیت شغلی مدیران و انگیزهدهد. می انجام دارند، بستگی
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شوند، تاکید دستکاري سود در زمانی که مدیران با احتمال از دست دادن شغل خود مواجه می
دارد. طبق این تعریف مدیریت حسابداري سود دارد. تعریف فوق به دو شیوه مدیریت سود اشاره 

دهد که مدیریت، سود گزارش شده را با استفاده اختیار (مدیریت اقالم تعهدي) زمانی رخ می
حسابداري خود بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداري دستکاري کند. در مقابل، مدیریت واقعی 

استفاده از تغییر زمان بندي و  سود شامل تالش مدیریت براي دستکاري سود گزارش شده با
 ).2007باشد (ژئو و همکاران، هاي تجاري میمعیار اندازه گیري فعالیت

در روش مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدي، مدیریت از طریق دستکاري اقالم تعهدي به آرایش 
تسریع در  پردازد. در این روش، مدیر به وسیلهارقام حسابداري مطابق با اهداف مطلوب خود می

ها، به منظور ارائه عملکردي بهتر در دوره جاري، اقدام شناخت درآمدها و تاخیر در شناخت هزینه
 هايکند. اما در روش مدیریت سود واقعی، مدیریت با اتخاذ برخی تصمیمبه مدیریت سود می

به  تهاي واقعی نظیر کاهش قیمت فروش محصوالعملیاتی و به عبارت دیگر دستکاري فعالیت
منظور افزایش فروش، تغییر جدول ارسال کاال و کاهش مخارج اختیاري مانند مخارج تحقیق و 

یابد (ریچودري، آورد و به سود مورد نظر خویش دست میتوسعه به مدیریت واقعی سود روي می
2006 .( 

  و اخالق کسب و کار 1دینداري
است از: اعتقاد به خالق هستی و مجموعه اي عربی است به معناي جزا و پاداش و عبارت دین کلمه

قوانینی که از جانب او بر بشر عرضه گردیده است. همچنین دین به معناي اطاعت و آیین و 
 کند و شامل عقیدهشریعت است یعنی وضع و تاسیس الهی که مردم را به رستگاري هدایت می

توان پذیرش نداري را می). از دیدي دیگر دی1389و عمل است (منظري توکلی و عراقی پور، 
تمام یا بخشی از عقاید، اخالقیات و احکام دینی به نحوي که شخص دیندار خود را ملزم به 

). دینداري و حیات دینی 1380تبعیت و رعایت از این مجموعه بداند، دانست (حشمت یغمایی، 
اد ندگی روزمره افرتواند در متن زامور نامتعارف استثنایی و غیرعادي نیست، بلکه دینداري می

دین به  ظهور و بروز داشته باشد و به همه افکار، احساسات و رفتار فرد جهت خاصی اعطاء کند.
بینی نه فقط معیار و داور رفتارهاي فردي و جمعی انسان است، بلکه در عنوان یک نوع جهان

ام دین با احک عین حال و به طریقی دیگر، در اصل شکل گیري رفتارهاي انسان نیز موثر است.
ها به کند و هسته اصلی پرهیز از انحرافات را بر آنشرعی خود اراده را در افراد مومن تقویت می

 ). 1389آورد (بسطامی، وجود می

                                                 
1.  Religiosity 
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ارتباط بین دینداري و اخالق کسب و کار به طور گسترده در ادبیات روانشناسی و مدیریت مورد 
 ویور و تحقیقات از نظر ماهیت تجربی و هنجاري بودند.بسیاري از این  مطالعه قرار گرفته است.

یک چارچوب نظري براي درك تاثیر دینداري در اخالق کسب و کار را مطرح  )2002ایگل (
کردند و نتیجه گیري کردند که دین بر اخالق کسب و کار موثر است، در حالیکه دین یک جزء 

کنند شرکت در مراسم ) استدالل می2008( برجسته از هویت فرد است. پاربوتیه و همکاران
تواند مذهبی و دینی یک مکانیزمی است که به موجب آن فرد با افراد دیگر در ارتباط بوده و می

بنابراین،  ها و اعتقادات دینی، اخالقی و ایدئولوژیکی خود را با آنها به اشتراك بگذارد.ارزش
شود، بطوریکه شرکت هاي اخالقی میمشارکت مکرر در مراسم مذهبی باعث تقویت آموزه

 هاي اخالقی مشابه از نظر اخالقی بر هم تاثیر متقابل دارند. کنندگان در این مراسم با ارزش
هاي دینی سطوح زمانیکه دین براي هویت فردي مرکز ثقل است، انحراف از انتظارات نقش 

یزه هواداران براي حفظ رفتار خود کند، که انگباالتري از ناراحتی شناختی و عاطفی را ایجاد می
). بنابراین، 2002؛ ویور و ایگل،1996آورد (سانستین، منطبق با  نقش مورد انتظار را بوجود می

برجسته ترین هویت دینی یک فرد به احتمال زیاد این است که فرد مطابق با نقش مورد انتظار 
دهد افرادي که نمره باالیی از  شان میمطابق با این نظریه، تحقیقات قبلی ن دین خود عمل کند. 

اند تمایل به حفظ دیدگاه سنتی در مورد مسائل اخالقی دارند هدینداري را به خود اختصاص داد
د تر از دینداري دارنتري را نسبت به افراد با سطوح پایینو استانداردهاي اخالقی محافظه کارانه

  . )1996، ؛ بارنت و همکاران1993(ترپسترا و همکاران، 
را  دهند که دینداري، اخالق کسب و کار و همچنین  گزارشگري مالیتحقیقات قبلی نشان می
) با استفاده از یک بررسی تجربی، به ارتباط 2004دهد. کونروي و امرسون (نیز تحت تأثیر قرار می

پس  حققینبین مذهب و استفاده از ترفندهاي حسابداري براي پنهان کردن تخلفات پرداختند. م
اي از متغیرهاي جمعیت شناختی، دریافتند که حضور در اماکن مذهبی از کنترل طیف گسترده

 گردد. بهو معنوي (شاخص آنها براي دینداري) منجر به دستکاري کمتر اطالعات حسابداري می
 يدهندگان به نظرسنجی، دیندار) دریافتند براي پاسخ2004( همین ترتیب، النگنیکر و همکاران

چنین گردد همبیشتر از ارزیابی دیگران از فرد، منجر به پذیرش کمتر تصمیمات غیر اخالقی می
اي کسب و کار در ایاالت متحده پرداختند و مدیر و افراد حرفه 1200محققین به بررسی حدود 

ز سناریوي کسب و کار، ا 16از آنها خواستند به سواالتی به منظور ارزیابی مقبولیت اخالقی از 
هاي قانونی گزارشگري مالی براي پنهان کردن واقعیات؛ و نیز گزارش تنها جمله؛ استفاده از روش

محققین دریافتند باورها  نیمی از وجوه دریافتی جهت گزارش کمتر مالیات بر درآمد؛ پاسخ دهند.
ور قابل اي مهم هستند که به طاي کسب و کار به اندازهو اعتقادات دینی مدیران و افراد حرفه

توجهی منجر به تایید کمتر سناریوهاي فوق گردند. محققان بر اساس شواهد به دست آمده از 
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سب آیا تعهد مذهبی با اخالق ک«تحقیق خود، به پاسخ مثبت به سؤال تحقیق خود مبنی بر اینکه 
 ). 2004رسیدند (النگنیکر و همکاران، » و کار مرتبط است؟

 رشگري مالیهنجارهاي اجتماعی دینی و گزا
ذارند گکند که هنجارهاي اجتماعی بر رفتار افراد تأثیر مینظریه هنجار اجتماعی پیش بینی می

) و در نتیجه از 1984دهند مطابق با گروه همساالن خود باشند (کوهلبرگ، زیرا افراد ترجیح می
قابل قبول و مناسب در ها، و یا باورهایی که هاي مرتبط با رد استاندارد، ارزشهزینه و یا مجازات
). بنابراین، نظریه هنجارهاي اجتماعی 1996کند (سانستین، اند، جلوگیري مینظر گرفته شده
کند که دینداري مدیران متاثر از هنجارهاي مذهبی و دینی در یک منطقه پیش بینی می

عنصر جغرافیایی محلی خواهد شد به این دلیل که هنجارهاي اجتماعی دینی مردم محلی یک 
باشد که مدیران در آن زندگی می کنند و به کار و فعالیت مشغولند (کوهلبرگ، مهم محیطی می

). اهمیت هنجارهاي اجتماعی دینی در یک جامعه نقش مهمی در 1996؛ سانستین، 1984
به عنوان مثال، ولچ  ).1991کند (ولچ و همکاران، پایبندي افراد به یک هنجار اجتماعی بازي می

 آورند وبررسی این موضوع پرداختند که آیا افراد به فرار مالیاتی روي می ) به1991( ارانو همک
کنند یا خیر. نتایج پژوهش آنها نشان داد یا از تجهیزات کارفرما براي منافع شخصی استفاده می

که سطح دینداري فرد و به طور کلی سطح مذهب و دینداري جامعه محلی رابطه منفی با فرار 
  .)1991یاتی افراد و یا استفاده از تجهیزات کارفرما براي منافع شخصی دارد (ولچ و همکاران، مال

هاي معنوي و مذهبی انسان در اشتیاق او نسبت به یک واقعیت فرا مادي رسد تجربهبه نظر می
وع رهاي مرتبط با اصول دین، فشود. باورهاي دینی مجموعه رفتارها، باورها و نگرشنمایانگر می

ها و اي از جهان بینیهاي مرتبط با مذهب است. مذهب به مجموعهدین و دیگر حیطه
تواند شیوه زندگی فرد را تعیین کند. باورهاي ها میشود که تلقین آنهایی اطالق میایدئولوژي

ورها با دینی به معناي خاص همیشه باورهاي مشترك جماعت معینی هستند که از گرویدن به آن
بالند. این باورها نه به عنوان امري فردي که ها به خود میکردن به مناسک همراه با آن و عمل

شوند اند، بلکه در حکم امري متعلق به تمامیت گروه تلقی میهمه اعضاي جماعت آن را پذیرفته
) جهت گیري دینی 1966). آلپورت (1912دهند (دورخیم، و جزیی از وحدت گروه را تشکیل می

داند و دو نوع جهت گیري دینی شان میصورت اعتقادات دینی افراد در زندگی شخصیرا به 
کند. افرادي که داراي گرایش دینی درونی هستند، دینی (درونی و بیرونی) را از هم متمایز می

وي گیرند. اینان با الگاند درونی کرده و آن را تمام و کمال در زندگی خود به کار میرا که پذیرفته
ه دانند. افرادي ککنند و دین را فلسفه زندگی خود میشان زندگی میتاري و اعتقادي دینیرف

اي براي رسیدن به اهداف خود مورد داراي گرایش دینی بیرونی هستند، دین را به عنوان وسیله
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 يپذیرند و براي کسب منافع ماددهند، بیشتر بر اثر اجبار اجتماعی، مذهب را میاستفاده قرار می
 ). 1966ورزند (آلپورت، و حفظ جایگاه اجتماعی، به اعمال مذهبی و دینی مبادرت می

کنند، و مذاهب با تأکید بر اهمیت کلی رفتار اخالقی، رهنمودهاي اخالقی خاصی را ارائه می
 ها براي توصیف و درك تجارب اخالقی یا غیراخالقیاي از گروهپیروانی با یک زبان یا مجموعه

کنند در )  بیان می2012). مک گویر و همکاران (2004آورند (النگینکر و همکاران، یفراهم م
باشد، مدیران به احتمال زیاد در تا حدي هنجارهاي اجتماعی دینی برجسته می اي کهجامعه

گیرند. به عنوان مثال، به اعتقاد گیري خود هنجارهاي اجتماعی دینی را در نظر میفرآیند تصمیم
توانند فشار را از مدیران رده باالیی براي یران رده میانی و با سطح دینداري باال میمردم مد

کنند که مدیران رده میانی دستکاري در نتایج مالی کاهش دهند زیرا مدیران رده باال فرض می
و با سطح دینداري باال بعید است با یک عمل غیر اخالقی بالقوه کسب و کار موافقت کرده و 

تر کمتر احتمال دارد هاي واقع در مناطق مذهبیبه طور مشابه، مدیران شرکت ن شوند.درگیر آ
تحت فشار براي دستکاري در نتایج مالی باشند زیرا مدیر عامل شرکت و یا اعضاي تیم مدیریت 

 بینند.به احتمال زیاد چنین رفتاري را غیر اخالقی در پرتو شرایط و شواهد می
تغییر و اصالح سود گزارش شده از طریق دستکاري اقالم تعهدي و یا  توانند برايمدیران می

) شواهدي را فراهم کردند که مدیران، 1990و مرچنت ( مدیریت سود واقعی اقدام کنند. برونس
تر نسبت به مدیریت سود اقالم تعهدي مدیریت سود واقعی را به عنوان یک گزینه اخالقی

ه نتایج مشابهی در بررسی خود دست یافتند و نشان دادند ) ب1994بینند. مرچنت و روکنس (می
که مذهب و تحصیالت دو ویژگی فردي است که به احتمال زیاد بر قضاوت اخالقی در مورد 

 .مدیریت سود تاثیر گذار می باشد
) در بررسی از شاغالن حسابداري، استادان و دانشجویان دریافتند در حالی که هر 2002الیاس (

کردند، شاغالن تکاري اقالم تعهدي به عنوان تصمیم غیر اخالقی ارزیابی میسه گروه دس
پنداشتند. همچنین، نتایج حسابداري، مدیریت سود واقعی را به عنوان یک تصمیم اخالقی می

پژوهش نشان دهنده رابطه منفی بین مذهب و مدیریت سود اقالم تعهدي است و بیانگر این که 
) نشان 2005مدیریت سود اقالم تعهدي است. گراهام و همکاران ( مذهب عامل مؤثري در کاهش

دادند که مدیران بیشتر تمایل به مدیریت سود واقعی نسبت به مدیریت اقالم تعهدي دارند، زیرا 
آنها مدیریت سود واقعی را به عنوان یک گزینه کم خطر و غیرقابل حدس توسط حسابرسان 

 بینند. می
) در تحقیقی در ارتباط با افشاء گري مالی، تأثیر مذهب بر افشاي 2003(  ارچمبولت و ارچمبولت

مالی مذاهب اسالمی، کاتولیک، پروتستان، یهودي و بودایی را در مدل خود مورد بررسی قرار 
دادند و نتیجه گرفتند که ضرایب مربوط به مذاهب کاتولیک، پروتستان و بودایی در ارتباط با 
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باشد. اما ضرایب مربوط به مذهب یهودي به طور با اهمیتی منفی نمی افشاء گري مالی با اهمیت
 رسد مذهبو ضریب مربوط به مذهب اسالم به طور با اهمیتی مثبت بود. بنابراین، به نظر می

شود تأثیر بسزایی در افشاي اطالعات توسط طرفین قرارداد دارد. به عبارت دیگر، مذهب باعث می
بهتري در اختیار یکدیگر قرار داده تا مشکل عدم تقان اطالعات تا حدودي  افراد اطالعات را به نحو

) در تحقیقی نشان دادند که مدیران بیشتر تمایل به 2005زیادي بهبود یابد. گراهام و همکاران (
مدیریت سود واقعی نسبت به مدیریت اقالم تعهدي دارند، زیرا آنها مدیریت سود واقعی را به 

مدیران  %80بینند. به طوري که م خطر و غیرقابل حدس توسط حسابرسان میعنوان یک گزینه ک
 %28اندازند؛ در صورتی که تنها ها را به تأخیر میپروژه %55دهند، مخارج اختیاري را کاهش می
دهند. از مدیران مفروضات حسابداري را تغییر می %8گیرند و از مدیران ذخیره در نظر می

نشان داد که مدیران مخارج اختیاري ( تحقیق و توسعه و تبلیغات) و  همچنین، نتایج پژوهش
هاي جدید را جزو بهترین راهها براي رسیدن به سودهاي گذاري براي طرحتصمیمات سرمایه

اند بسیار توکنند و این به آن معناست که مدیریت سود واقعی میتعیین شده خود طبقه بندي می
) به بررسی تاثیر دینداري بر رفتارهاي نادرست شرکت 2010ن (متداول باشد. گرولن و همکارا

پرداخت. نتایج پژوهش نشان داد دینداري رفتار غیر اخالقی مدیران  2000تا  1990هاي بین سال
هایی که مقر آنها در نواحی با سطح باالتري از دینداري قرار دهد و شرکتشرکت را کاهش می

دهند. همچنین، نتایج پژوهش نشان دهنده رابطه نشان می دارد رفتار غیر اخالقی کمتري را
منفی بین دینداري و مدیریت سود اقالم تعهدي است و بیانگر این است که اعتقادات دینی و 

) 2012مذهبی عامل مؤثري در کاهش مدیریت سود اقالم تعهدي است. مک گویر و همکاران (
هاي مدیریت سود مدیران را تحت تأثیر وشبه بررسی این موضوع پرداختند که آیا دینداري ر

دهد یا خیر. نتایج نشان دهنده رابطه منفی و معنادار بین دینداري و مدیریت سود اقالم قرار می
تعهدي و رابطه مثبت و معنادار بین دینداري و مدیریت سود بود که بیانگر آن است که مدیران 

د واقعی را نسبت به مدیریت سود اقالم تعهدي در نواحی با سطح باالتري از دینداري مدیریت سو
 دهند.ترجیح می

) نشان دادند که دینداري رابطه منفی با سوء رفتار حسابداري و اقالم 2013چن و همکاران (
) به بررسی این موضوع پرداختند آیا دین منجر به 2015تعهدي اختیاري دارد. دئو و همکاران (

ژوهش نشان دهنده رابطه منفی و معنادار بین دینداري و شود. نتایج پکاهش مدیریت سود می
اي از هنجارهاي اجتماعی تواند به عنوان مجموعهمدیریت سود بود که بیانگر آن است دین می

ها همچون مدیریت سود شود. همچنین منجر به کاهش رفتارهاي غیر اخالقی مدیران شرکت
ی که هاین دینداري و مدیریت سود براي شرکتنتایج پژوهش نشان داد رابطه منفی و معنادار بی

) به بررسی دینداري و 2017نزدیک مراکز نظارتی چینی هستند، کمتر است. مونتنگرو (
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پرداخت. نتایج پژوهش  2008تا  2003هاي گزارشگري مالی شرکت در شرکت پرتغال بین سال
تعهدي وجود دارد و  نشان داد رابطه منفی و معنادار بین دینداري و مدیریت سود اقالم

هایی که در نواحی با سطح باالتري از دینداري قرار دارند کمتر درگیر مدیریت سود شرکت
ک تواند یهاي نظارت بیرونی میکند دینداري همراه با سایر روششوند. همچنین وي بیان میمی

 هاي حسابداري متهورانه باشد.      مکانیزیمی براي کاهش رویه
در باال ذکر شد در ایران پژوهشی در زمینه تأثیر دینداري بر رفتار اخالقی مدیران همانطور که 

هاي داخلی ها نپرداخته است. لذا، در ادامه به تعدادي از پژوهشدر نحوه گزارشگري مالی شرکت
مرتبط با مدیریت سود، کیفیت گزارشگري مالی  و اخالق کسب و کار صورت گرفته اشاره 

هاي اخالقی مدیران بر کیفیت ) به بررسی تاثیر دیدگاه1388ي و دیانتی دیلمی (گردد. اعتمادمی
ها پرداختند. آنان بر این عقیده بودند که؛ حسابداران مسئولیت حساس گزارشگري مالی شرکت

هاي و دشواري در تفسیر مبادالت و ارائه آنها به شکل گزارشگري مالی قابل استفاده براي گروه
اي غیر اخالقی شامل ها دارند. بنابراین، انجام اعمال حرفهارزیابی عملکرد شرکتبرخوردار جهت 

تواند اعتماد عموم را به حسابداران از بین برده ارائه اطالعات مالی با کیفیت نامطلوب و مقلوب می
و به حیثیت کل حرفه لطمه بزنند. آنان به این نتیجه رسیدند که؛ دیدگاه اخالقی مدیران مالی 

هاي ) به بررسی تاثیر ارزش1389ر کیفیت گزارشگري مالی موثر است. اعتمادي و همکاران (ب
دهد در اخالقی شرکتی بر درك مدیریت سود را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان می

اي غیر ههاي مدیریت سود به عنوان فعالیتهاي اخالقی باال (پایین)، فعالیتهایی با ارزششرکت
هاي اخالقی شرکتی زنان در مقایسه با مردان شود. درك ارزشتر) پذیرفته میر (اخالقیتاخالقی

هاي اخالق شرکتی داري باالتر به دست آمد، به عبارتی زنان در ایران به ارزشبه طور معنی
هاي اخالق شرکتی، درك باشند. در میان جامعه، دانشگاهیان و افراد جوان از ارزشپایبندتر می

هاي اخالقی باالتري ري دارند. همچنین افراد داراي سطح تحصیالت باالتر، معتقد به ارزشباالت
هاي هاي بزرگ نسبت به شرکتاي، شرکتباشند و نیز در میان جامعه حرفهدر شرکت می

 هاي اخالقی باالتري را قائل هستند. تر ارزشکوچک
اي حسابداران ) در تحقیق خود به دنبال شناسایی تاثیر اخالق حرفه1391اعتمادي و همکاران (
در  اي حسابدارانهاي مالی بودند. نتایج تحقیق نشان داد که اخالق حرفهبر قابلیت اتکا صورت

طه اباي، رازداري، استقالل و تضاد منافع)، رتمام ابعاد خود (درستکاري، صالحیت و مراقبت حرفه
فی) دارد. طرهاي مالی (ارائه منصفانه، اثبات پذیري و بیتنگاتنگی با ابعاد قابلیت اتکا صورت

هاي ) به بررسی رابطه اخالق با مدیریت سود و تاثیر ویژگی1394معین الدین و همکاران (
سیت نجمعیت شناختی بر آن با استفاده از پرسشنامه پرداختند. نتایج بیانگر این بود که بین ج

اي وجود ندارد. ولی وضعیت فعلی (مدیر اي در شغل با مدیریت سود رابطهو اصول اخالق حرفه
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اي در مالی، دانشجو)، تحصیالت، سن، مدت زمان اخذ مدرك دانشگاهی، اصول اخالق حرفه
 دانشگاه، تجربه حسابداري رابطه معناداري با مدیریت سود دارد.

 
 فرضیه پژوهش -3

یات موضوع و پیشینه پژوهش، تا آنجا که محققین این پژوهش اطالع دارند تاکنون با توجه به ادب
هیچ پژوهشی در ایران به بررسی این موضوع نپرداخته است که آیا سطح دینداري مدیران بر 

پژوهش به صورت زیر شکل  باشد یا خیر. بنابراین، فرضیهها موثر میاخالق کسب و کار آن
 گیرد: می

هاي واقعی نسبت به : سطح دینداري مدیران، بیشتر از مدیریت سود فعالیتشفرضیه پژوه
کنند. به بیان دیگر، بین سطح دینداري مدیران با اخالق مدیریت سود اقالم تعهدي استفاده می

 کسب و کارشان رابطه معناداري وجود دارد.
 
 روش شناسی پژوهش -4
 :نمود بندي طبقه مالك 2 به توجه با توان می را رفتاري علوم در تحقیق هاي روش کلی، طور به
 لحاظ از تحقیق ). این1386همکاران،  و سرمد(ها هداد گردآوري نحوه )ب تحقیق، هدف )الف

 .است کاربردي نوع از هدف، مبناي بر بندي طبقه
 توصیفی تحقیقات نوع از حاضر تحقیق ها، داده آوري جمع چگونگی اساس بر دیگر، سوي از

 منظور به یا و موجود شرایط بیشتر شناخت براي صرفاً تواندمی توصیفی تحقیقات اجراي است.
 توصیفی، تحقیقات مختلف هايبندي دسته نظر از. باشد گیري تصمیم فرایند به رساندن یاري

 کشف :هدف دو براي همبستگی تحقیق روش بود. خواهد همبستگی نوع از حاضر تحقیق
 کار به دیگر متغیر چند یا یک طریق از متغیر یک توضیح یا بینی پیش و متغیرها بین همبستگی

 از استفاده با مختلف، متغیرهاي بین رابطه همبستگی، هاي تحقیق در ).1374  دالور،(رود می
 تغییرات حدود با متغیر، چند یا یک تغییرات حدود و شده تعیین یا کشف همبستگی، ضریب
 د. گیر می قرار مطالعه مورد دیگر متغیر چند یا یک

هاي هاي مالی و یادداشتهاي مورد نیاز از صورتدر این پژوهش به منظور گردآوري داده
توضیحی و پرسشنامه استفاده شده است. در این راستا جهت سنجش دینداري مدیران مالی 

 گیري دینی آلپورت و راساي (سوال) جهتسنجه 21ها از مدل بومی شده پرسشنامه شرکت
هاي پیشین به کار رفته و استفاده شده است که در پژوهش 1378توسط جان بزرگی در سال 

)، همچنین مقیاس 1379؛ مختاري، 1378اعتبار و پایایی آن تایید شده است (جان بزرگی، 
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ماده  21این آزمون  اي از کامال موافقم تا کامال مخالفم است.درجه 4پاسخگویی آن طیف لیکرت 
رود. این آزمون توسط برخی محققان اي فهم و ارزیابی دینداري درونی و بیرونی بکار میدارد که بر

و صاحبنظران در ایران ترجمه و هنجاریابی شد، همسانی درونی آن با استفاده از آلفاي کرونباخ 
براي ارزیابی ).  در پژوهش حاضر، 1378است (جان بزرگی،  74/0و پایایی باز آزمایی آن  71/0

پایایی پرسشنامه از آلفاي کرونباخ استفاده شده است. از آنجایی که ضریب آلفاي محاسبه شده 
 ها پایایی قابل قبولی دارد.است، ابزار گردآوري داده 7/0تر از بزرگ

براي آزمون فرضیه پژوهش از روش رگرسیون خطی چند متغیره استفاده گردید. به منظور آزمون 
دار لگوي رگرسیون مربوط برآورد شده، و سپس به منظور آزمون معنیهاي آماري، ابتدا افرض

استفاده شده است.  tدار بودن ضرایب رگرسیون از آماره و براي آزمون معنی Fبودن الگو از آماره 
ها و همچنین تجزیه و تحلیل نهایی به همچنین، به منظور انجام محاسبات و آماده نمودن داده

 استفاده گردید.  EViewsو  Excelافزارهاي ا از نرمههمنظور واکاوي داد
هاي پذیرفته شده جامعه آماري پژوهش، مدیران مالی شرکت جامعه آماري و نمونه پژوهش: 

 1394تا  1388سال از سال  7در بورس اوراق بهادار تهران و دوره تحت پوشش این مطالعه، 
 گذاران و تحلیل گران مالیاست. دلیل انتخاب بورس به عنوان جامعه آماري، توجه بیشتر سرمایه

هاست که امکان انجام ترس بودن اطالعات حسابداري آنبه بورس اوراق بهادار و همچنین در دس
آورد. براي انتخاب نمونه آماري پژوهش از روش حذفی سیستماتیک استفاده پژوهش را فراهم می

اند، به عنوان هاي عضو جامعه آماري که داراي شرایط زیر بودهبه نحوي که کلیه شرکتگردید، 
 :اندهاي عضو نمونه انتخاب شدهشرکت

هاي بیمه گذاري، لیزینگ و شرکتگري، سرمایههاي صنایع واسطهء شرکتجز .1
 نباشند. 

 ها در دسترس باشد.هاي مورد نظر آنهاي مالی و دادهصورت .2
 ها طی بازه زمانی پژوهش تغییر نکرده باشد.مدیران مالی آن .3

. با گردندیهاي فاقد شرایط پیشگفته، خارج از نمونه آماري پژوهش محسوب مبنابراین شرکت
شرکت به عنوان نمونه اولیه پژوهش انتخاب گردیدند. سپس  165تعداد توجه به شرایط فوق، 

ها ارسال گردید و از این تعداد در نهایت پرسشنامه پژوهش براي کلیه مدیران مالی این شرکت
 لحاظهاي آماري پژوهش پژوهش پاسخ دادند و در تحلیل شرکت به پرسشنامه 110مدیران مالی 

درصد  5/54نفر) داراي مدرك تحصیلی کارشناسی،  44درصد ( 40اند. از این تعداد، حدود شده
 96درصد ( 87نفر داراي مدرك دکتري بودند. از لحاظ جنسیت،  6نفر) کارشناسی ارشد و  60(

دهند. میانگین سنی مدیران مالی نمونه نفر) زنان تشکیل می 14درصد آنها را ( 13نفر) مرد و 
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) 74/3سال (با انحراف معیار  4/23) و میانگین سابقه شغلی آنها 81/3سال (با انحراف معیار  6/49
 باشد. می

در این پژوهش از مدیریت سود واقعی و مدیریت سود حسابداري به عنوان متغیرهاي وابسته: 
 شوند: متغیرهاي وابسته استفاده شده و بصورت زیر محاسبه می

) پژوهش، مطابق با 1به منظور سنجش مدیریت سود واقعی در مدل (مدیریت سود واقعی: 
) از 2010) و کوهن و زاروین (2008)، کوهن و همکاران (2006پژوهش رویچودهاري (

هاي اختیاري غیرعادي هاي تولید غیرعادي و هزینههاي نقدي عملیاتی غیرعادي، هزینهجریان
 گردند: و محاسبه میگیري استفاده گردیده، که بصورت زیر اندازه

در این پژوهش، مطابق با پژوهش هاي نقد عملیاتی غیرعادي: گیري جریاناندازه
) براي 1)، از مدل (2010) و کوهن و زاروین (2008)، کوهن و همکاران (2006رویچودهاري (
هاي نقدي عملیاتی غیرعادي استفاده شده است، به نحوي که باقیمانده مدل به برآورد جریان

 . ) در نظر گرفته شده استAB_CASHهاي نقدي عملیاتی غیرعادي (عنوان معیار جریان
 مدل

)، فروش خالص TAهاي شرکت (داراییجمع کل )، هاي نقد عملیاتی (جریانکه در آن  
منهاي  tفروش در سال ) که برابر تغییرات در فروش خالص شرکت ( )،Salesشرکت (

 باشد. می )باقیمانده مدل (و  t-1فروش در سال 
)، کوهن و 2006مطابق با پژوهش رویچودهاري (هاي تولید غیرعادي: گیري هزینهاندازه

) برآورد 2هاي تولید غیرعادي از طریق مدل ()، هزینه2010کوهن و زاروین () و 2008همکاران (
) AB_COSTشده است، به نحوي که باقیمانده مدل به عنوان معیار هزینه تولید غیرعادي (

    در نظر گرفته شده است.

 مدل
) که برابر با بهاي تمام شده کاالي فروش رفته PRODهزینه تولید (که در آن  

تغییرات در فروش خالص  )،Salesفروش خالص شرکت (بعالوه تغییرات در موجودي کاال، 
 )(باقیمانده مدل و  t-1منهاي فروش در سال  tفروش در سال ) که برابر شرکت (

 باشد.می
)، کوهن و 2006مطابق با پژوهش رویچودهاري (هاي اختیاري غیرعادي: گیري هزینهاندازه

) 3هاي اختیاري غیرعادي از طریق مدل ()، هزینه2010) و کوهن و زاروین (2008همکاران (
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است، به نحوي که باقیمانده مدل به عنوان معیار هزینه اختیاري غیرعادي برآورد شده 
)AB_EXP.در نظر گرفته شده است (    
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باقیمانده هاي فروش، اداري و عمومی و  ) که برابر با هزینهDISEXP(هزینه اختیاري که در آن 
 باشد.می )ª(مدل 

متغیر مدیریت سود  اقالم تعهدي اختیاري به عنوان نمایندهمدیریت سود حسابداري: 
) از طریق باقیمانده مدل کوتاري و 4حسابداري در نظر گرفته شده، که با استفاده از مدل (

 : باشدگیري و محاسبه آن بصورت زیر میگردد. اندازهمی) محاسبه 2005همکاران (
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تفاوت بین جریان نقدي ناشی از ) بوده و برابر با TACCمجموع اقالم تعهدي (که در آن 
)، بازده PPEهاي عملیاتی و سود خالص پس از مالیات، اموال، ماشین آالت و تجهیزات (فعالیت
سایر متغیرها در باال شرح داده شده همچنین،  باشد.) می(باقیمانده مدل ) و ROAها (دارایی
 است. 

دینداري مدیران به عنوان متغیر مستقل استفاده شده است. دینداري سطح متغیر مستقل: 
ودن هاي دینی بها و نشانهیعنی دینی بودن، پایبندي دینی و التزام دینی داشتن. تجلی ارزش

توان جستجو کرد. بر این اساس به دو هاي آشکار و پنهان او میفرد را در نگرش، گرایش و کنش
یامد اش و دوم پرا از دیگران بازشناخت: نخست پایبندي و التزام دینیتوان فرد دیندار طریق می

 تر دینداري یعنیدینداري و آثار آن در فکر و جان و عمل فردي و اجتماعی او. پس به بیانی کلی
هاي فرد را متاثر سازد (شجاعی زند، داشتن التزام دینی، به نحوي که نگرش، گرایش و کنش

1384 ( 
شناسی در تعریف عملیاتی دینداري ابعاد متنوعی را شناسی و روانهاي جامعهحوزهاندیشمندان 

) استفاده شده 1378اند. در این پژوهش از مدل بومی شده آلپورت و راس (جان بزرگی، آورده
 . است

) و مک گویر و همکاران 2006در این پژوهش به پیروي از رویچودهاري (متغیرهاي کنترلی: 
دادي متغیر کنترلی که در برگیرنده عوامل ذاتی مؤثر بر گزارشگري مالی و مدیریت ) از تع2012(

 باشند: گیري و محاسبه آنها به شرح زیر میسود هستند، استفاده شده و نحوه اندازه
 ؛ tدر پایان سال  i): لگاریتم طبیعی ارزش بازار شرکت SIZEاندازه شرکت (
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است که برابر با  tدر پایان سال  iهاي شرکت ): نشان دهنده بازده داراییROAها (بازده دارایی
 ؛ tدر پایان سال  iهاي شرکت نسبت سود خالص به مجموع دارایی

در پایان  iهاي شرکت ها بر مجموع کل داراییمجموع بدهینسبت ): برابر با LEVاهرم مالی (
 ؛ tسال 

کت توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی شده ): متغیر مجازي، اگر شرAUDنوع حسابرس (
 و در غیر این صورت برابر صفر است.  1باشد برابر 

ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام بر ارزش نسبت ): BMارزش دفتري به ارزش بازار (نسبت 
 ؛ tدر پایان سال  iبازار سهام شرکت 

ر دو سال قبل زیان در سال جاري و یا د i): متغیر مجازي، اگر  شرکت LOSSزیان شرکت (
 و در غیر این صورت برابر صفر است.  1گزارش کرده باشد برابر 

به منظور آزمون فرضیه پژوهش از مدل رگرسیونی چند هاي مورد استفاده در پژوهش: مدل
 : باشد) استفاده گردید که به شرح زیر می5متغیره (

  
 مدل

هاي مختلف براي مدیریت سود حسابداري و مدیریت نشان دهنده شاخص 
سابداري، از مدل مقطعی کوتاري و همکاران سود واقعی است. براي سنجش مدیریت سود ح

) به منظور به دست آوردن اقالم تعهدي و غیرعادي 4) با استفاده از مدل (2005(
)AB_ACCRAL .استفاده شده است ( 

)، کوهن و همکاران 2006رویچودهاري (براي شاخص مدیریت سود واقعی، مطابق با پژوهش 
هاي تولید هاي نقد عملیاتی غیرعادي، هزینهن) از جریا2010) و کوهن و زاروین (2008(

)، 2010هاي اختیاري غیرعادي استفاده شد. مطابق با پژوهش کوهن و زاروین (غیرعادي و هزینه
مدیریت سود واقعی با استفاده از دو مقیاس جداگانه برآورد گردید. اولین مقیاس استفاده شده 

هاي نقد عملیاتی غیرعادي و مع جریانبراي سنجش مدیریت سود واقعی برابر با حاصل ج
) است. دومین مقیاس سنجش مدیریت سود واقعی برابر REM1هاي اختیاري غیرعادي (هزینه

 ) است. REM2هاي اختیاري غیرعادي (هاي تولید غیرعادي و هزینهبا حاصل جمع هزینه
 
 هاي پژوهشیافته -5

) آمار توصیفی متغیرهاي مورد آزمون را در بر دارد. در این جدول 1جدول (آمار توصیفی: 
متغیرها، میانگین، میانه، انحراف معیار، حداقل و حداکثر متغیرها آورده شده است. همان طور 
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درصد است که  66شده است، میانگین سطح دینداري مدیران ) نشان داده1که در جدول (
دهد. باال بودن نمره دینداري مدیران در این پژوهش با ا نشان میمیانگین متوسط رو به باال ر

رود، همخوانی دارد؛ از آنجا که دین در جامعه ایران از نفوذ باالیی آنچه از جامعه ایرانی انتظار می
شود، این انتظار برخوردار است و در این راستا به صورت رسمی نیز از جانب حاکمیت حمایت می

 طبیعی است.
 : آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش1 جدول

انحراف  میانهمیانگین نام متغیر
 معیار

 حداقل حداکثر

 0010/0 8913/1 1243/0 0715/0 1020/0 تعهدي اختیاريمدیریت سود اقالم 
 -4524/0 5537/0 1558/0 -0107/0 -0162/0 1مدیریت سود اقالم واقعی نوع 
 -4306/0 5318/0 1511/0 0103/0 0152/0  2مدیریت سود اقالم واقعی نوع 

 50 62 4951/2 55 036/55 دینداري
 6275/3 9112/7 6185/0 8154/5 8639/5 اندازه شرکت
 -4420/0 6313/0 1268/0 1100/0 1369/0 هابازده دارایی
 0964/0 0919/1 1841/0 6119/0 6026/0 اهرم مالی

 0 1 4239/0 0 2343/0 نوع حسابرس
حقوق ارزش دفتري نسبت 

 -4191/0 5278/3 4082/0 4790/0 5826/0 صاحبان سهام بر ارزش بازار سهام

 0 1 3096/0 0 1072/0 زیان شرکت
 

 آمار استنباطی 
ها با استفاده از براي هریک از مدل F)، آماره 2با توجه به نتایج بدست آمده در جدول شماره (

و مدیریت سود  1مدیریت سود اقالم تعهدي، مدیریت سود اقالم واقعی نوع  متغیرهاي وابسته 
است. سطح خطاي بدست آمده  36/50و  62/22، 11/10به ترتیب برابر با  2اقالم واقعی نوع 

باشد، در نتیجه در سطح می 01/0) و کمتر از سطح خطاي 000/0براي هر سه متغیر برابر با (
کرد که در کل، الگوي پژوهش با استفاده از سه متغیر به خوبی  توان بیانمی 99/0اطمینان 

برازش شده و از معناداري باالیی برخوردار است. همچنین، میزان آماره دوربین واتسون براي 
دهنده تأیید استقالل اجزاي خطا در مدل باشد و نشانمی 5/2تا  5/1هریک از متغیرها بین 
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دهنده عدم وجود خودهمبستگی بین اجزاي اخالل مدل برازش شده رگرسیون است، که نشان 
   فوق است.

 . نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش2جدول 

متغیرهاي 
رها توضیحی

تغی
م

 

 مدیریتمتغیر وابسته 
سود اقالم تعهدي 

 اختیاري

متغیر وابسته 
مدیریت سود اقالم 

 1واقعی نوع 

متغیر وابسته 
مدیریت سود اقالم 

 2واقعی نوع 
 tآماره  ضرایب tآماره  ضرایب tآماره  ضرایب

 -0β5382/0 9511/4 335/0- 383/2- 309/0- 560/2 عدد ثابت
 1β0075/0- *8739/3- 005/0 **037/2 006/0 *878/2 دینداري

 2β0224/0- *7708/2- 004/0- 419/0- 007/0- 804/0 اندازه شرکت
 3β3083/0 *3322/5 370/0- *824/4- 642/0 *966/9 هابازده دارایی
 -4β1227/0 *3052/3 173/0 *742/3 107/0- *705/2 اهرم مالی

 5β0229/0- **0135/2- 009/0- 605/0- 019/0 623/1 نوع حسابرس
ارزش دفتري نسبت 

حقوق صاحبان سهام 
 بر ارزش بازار سهام

6β0161/0- 2442/1- 004/0 297/0 009/0 652/0 

 7β0423/0 *5955/2 013/0- 660/0- 039/0 **273/2 زیان شرکت
 )F 109/10 )0000/0( 617/22 )0000/0( 360/50 )0000/0آماره 

 620/1 504/1 749/1 آماره دوربین واتسون
 368/0 211/0 099/0 ضریب تعیین

 360/0 201/0 089/0 تعدیل شده ضریب تعیین
 معنادار است. %5و  %1* و ** به ترتیب در سطح خطاي 

 

بر اساس فرضیه پژوهش، انتظار بر این است مدیرانی با سطح معنویت و دینداري باالتر، مدیریت 
، لذا ضریب منفی و معنادار پندارندرا از لحاظ اخالقی نادرست و پر ریسک میسود اقالم تعهدي 

 007/0منفی و برابر با    1β)، ضریب 2بینی شد. با توجه به جدول شماره (پیش 1βبر روي 
دهنده این است معنادار است. بنابراین، فرضیه تاییدشده و نشان %1است که در سطح خطاي 

کمتر از اقالم هایی که مدیران آنها اعتقادات مذهبی و دینی باالتري دارند، احتمال دارد شرکت
این نتایج مطابق  کنند.تعهدي افزایش دهنده درآمد براي سودهاي گزارش شده متورم استفاده 

 شود. با این موضوع است که صداقت منجر به ریسک گریزي بیشتر می
در مقابل، بر اساس فرضیه پژوهش انتظار بر این است مدیرانی با سطح دینداري باالتر، مدیریت 
سود واقعی را اخالقی و کم ریسک پنداشته، بنابراین براي هر دو شاخص مدیریت سود واقعی 
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) ضریب مثبت و معنادار بر 2مدیریت سود اقالم واقعی نوع و  1سود اقالم واقعی نوع  مدیریت(
رابطه )، نشان دهنده این است که 2کردیم. نتایج ارائه شده در جدول (بینی میپیش 1βروي 

 1مدیریت سود اقالم واقعی نوع و هر دو شاخص مدیریت سود واقعی ( سطح دینداريمثبت بین 
باشد. ) وجود دارد که این رابطه از لحاظ آماري معنادار می2قالم واقعی نوع مدیریت سود او 

هایی که دهنده این است شرکتدرصد تاییدشده و نشان 99بنابراین، فرضیه در سطح اطمینان 
بیشتر از مدیریت سود مدیران آنها اعتقادات مذهبی و دینی باالتري دارند، احتمال دارد 

اقعی هاي واده کنند زیرا مدیران بر این باورند که مدیریت سود فعالیتهاي واقعی استففعالیت
همچنین، ضرایب تعیین به  نشان دهنده انحراف و تخطی از استانداردهاي حسابداري نیست.

مدیریت و  1مدیریت سود اقالم واقعی نوع ، مدیریت سود اقالم تعهدي اختیاريدست آمده براي 
است. با توجه به نتایج به دست  277/0و  316/0، 068/0تیب برابر با به تر 2سود اقالم واقعی نوع 

ري مدیرانی با سطح دینداگردد و بیانگر این است که ) فرضیه پژوهش تایید می3آمده در جدول (
د. دهناي به مدیریت سود واقعی نسبت به دستکاري اقالم تعهدي نشان میتوجه ویژه باالتر
در پژوهشی مشابه، به بررسی تأثیر دینداري بر روي سوء ) 2012گویر و همکاران (مک

هاي پرداختند. یافته 2008تا  2006هاي هاي گزارشگري مالی در کشور آمریکا طی سالاستفاده
 ) است.  2012گویر و همکاران (شده توسط مکپژوهش حاضر منطبق با پژوهش انجام

 
 بحث و نتیجه گیري -6

در پژوهش حاضر، به بررسی این موضوع پرداخته شد که آیا مدیرانی که سطح دینداري باالتري 
هاي واقعی نسبت به مدیریت سود اقالم تعهدي دارند. در دارند، تمایل به مدیریت سود فعالیت

این پژوهش با استفاده از پرسشنامه باورهاي دینی، سعی شد تا میزان باورهاي اعتقادي مدیران 
ها مشخص گردد سپس، اثر این باورها روي کیفیت گزارشگري مالی تهیه شده توسط لی شرکتما
ها مورد آزمون قرار گیرد. نتایج پژوهش نشان دهنده رابطه منفی بین سطح دینداري مدیران آن

و مدیریت سود اقالم تعهدي غیرعادي و رابطه مثبت سطح دینداري مدیران با هر دو شاخص 
هاي واقعی است، و بیانگر این مطلب است که مدیرانی با سطح دینداري الیتمدیریت سود فع

هاي واقعی را نسبت به مدیریت سود از نوع اقالم تعهدي غیر عادي باالتر، مدیریت سود فعالیت
هاي واقعی را به عنوان یک گزینه کم خطر و دهند. زیرا آنها مدیریت سود فعالیتترجیح می

هاي بینند، همچنین به نظر مدیران مدیریت سود فعالیتابرسان میغیرقابل حدس توسط حس
ذاران گباشد. از طرفی، حسابرسان و قانونواقعی تخطی از استانداردهاي وضع شده حسابداري نمی

که، کشف دستکاري اقالم تعهدي شوند، در حالیهاي واقعی میکمتر متوجه مدیریت سود فعالیت
هاي ویژه از جانب حسابرسان را به وجود آورد. همچنین ممکن ررسیتواند احتمال نیاز به بمی
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اي قانونی (مانند بورس اوراق بهادار)، لزوم هاي مالی توسط جوامع حرفهاست منجر به مجازات
فشار زیادي از طرف بازار  مدیران  هاي حقوقی شود.ارائه مجدد سود و بررسی موضوع در دادگاه

کنند، نتایج پژوهش موید اف و گزارشگري سود مناسب را تجربه میسرمایه براي رسیدن به اهد
این است اعتقادات و باورهاي دینی مدیران شیوه و رفتار آنها براي رسیدن به  اهداف و گزارشگري 

نتایج به دست آمده از فرضیه پژوهش، مطابق با نتایج دهد.که سود مناسب را تحت تاثیر قرار می
 ) است. 2012ان (پژوهش مک گویر و همکار

روند که هاي اقتصادي به شمار میهاي مالی منابع مهم اطالعاتی براي تصمیم گیريگزارش
مدیران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان جهت رفع نیازهاي اطالعاتی 

دگان استفاده کنن کنند. از آنجایی که اطالعات به صورت یکسان در اختیارها استفاده میخود از آن
ه شود که بگیرد، بین مدیران و سایر استفاده کنندگان عدم تقارن اطالعات ایجاد میقرار نمی

دهد تا در تهیه و گزارش اطالعات، از اختیار خود در جهت منافع شخصی استفاده ها اجازه میآن
قیم تماد در ارتباط مستدهد که حصول به گزارشگري مالی با اعنمایند. نتایج این پژوهش نشان می

ها نیز به رفتار اخالقی اشخاص هاي معنوي تهیه کنندگان اطالعات است و این گرایشبا گرایش
گذارد. بطور کلی، نتایج پژوهش بیانگر آن است که هنجارهاي اجتماعی دینی مکانیزمی تاثیر می

ها رونی بر روي شرکتآورد و همچنین زمانیکه نظارت بیبراي کاهش تضاد نمایندگی بوجود می
از اینرو  کند.ها عمل میکم است، به عنوان مکانیزمی براي نظارت بر رفتار گزارشگري شرکت

تواند براي شرکت هایی است که میتوان بیان نمود که سطح باور دینی مدیران یکی از راهمی
معنوي و سطح ارزش آفرینی کند. همچنین، نتایج پژوهش نشان دهنده این است که اعتقادات 

 ها دارد.دینداري مدیران نقش مهمی در تصمیم گیري آن
نتایج این پژوهش از این بابت حائز اهمیت است که در حرفه حساس حسابداري که مبتنی بر 
جلب اعتماد سرمایه گذاران و مالکان شرکت است، عالوه بر تبحر در کار، دیدگاه اخالقی مناسب 

ها و مباحث تري براي تدوین برنامهشاید بهتر باشد برنامه ریزي دقیقنیز با اهمیت است. از این رو 
درسی اخالقی در کنار سایر مباحث تخصصی به دانشجویان حسابداري به عنوان مدیران بالقوه 

تواند به ارتقاي کیفیت گزارشگري مالی و رعایت ها در نظر گرفته شود. این امر میشرکت
گذاران در د. همچنین، واحدهاي نظارت کننده و سیاستکمک کن هاي اخالقی حرفهارزش

اي در هاي اخالقی، اخالق حرفهها و میان مدیران و اعضاي هیات مدیره در مورد ارزشسازمان
سازي شود؛ از طرفی، پژوهش هاي الزم ارائه و فرهنگمورد مدیریت سود و پیامدهاي آن آموزش
هاي مالی باشد را به یربناي دستکاري صورتتواند زحاضر شواهدي از هنجارهایی که می

تواند در فرآیند تدوین استانداردهاي گزارشگري مالی مناسب کند، و میگذاران ارائه میقانون
     مورد توجه قرار گیرد.
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 پرسشنامه پژوهش –ضمیمه 
 را آرامش و آسودگی بیشترین من به که است ها بدبختی و غمها هنگام در تنها دین کنممی فکر -1
 .بخشدمی
 موافقم کامالً  – موافقم      د تقریباً - مخالفم     ج تقریباً  -کامال مخالفم         ب – الف

 استحکام به حضوري چنین که است این روممی مذهبی و دینی اماکن به که این دالیل از یکی -2
 .کندمی کمک اجتماع در من دوستانه روابط
 است نادرست تقریباً – است               ب نادرست کامالً – الف
 .است درست کامالً -است                    د درست تقریباً -ج
 .است آرام و شاد زندگی یک تامین دینی عبادات از هدف -3

 موافقم کامالً  – موافقم      د تقریباً - مخالفم     ج تقریباً  -کامال مخالفم         ب – الف
 .است دینی اعتقادات از مهمتر اخالقی زندگی یک داشتن من براي -4

 موافقم کامالً  – موافقم      د تقریباً - مخالفم     ج تقریباً  -کامال مخالفم         ب – الف
 روزمره امور در مذهبی و دینی مالحظات که دهمنمی اجازه اما هستم، مذهبی فردي من اگرچه -5

 .کنند دخالت امزندگی
 است نادرست تقریباً من مورد در – است       ب نادرست کامالً من مورد در – الف
 است درست کامالً من مورد در -است            د درست تقریباً من مورد در -ج
 .است مهم بسیار خوب، اجتماعی روابط کردن فراهم براي مکان یک عنوان به مسجد -6

 موافقم کامالً  – موافقم      د تقریباً - مخالفم     ج تقریباً  -کامال مخالفم         ب – الف
 .دارند وجود زندگیم در نیز مهمتري چیزهاي کنممی فکر اما هستم مذهبی من اگرچه -7

 موافقم کامالً  – موافقم      د تقریباً - مخالفم     ج تقریباً  -کامال مخالفم         ب – الف
 .بخوانم نماز اند داده آموزش من به که خوانممی نماز دلیل این به عمدتاً من -8

 است نادرست تقریباً من مورد در – ب         است نادرست کامالً من مورد در-الف
 است درست کامالً من مورد در -د              است درست تقریباً من مورد در -ج
 افرادي مالقات از اماکنی چنین در که روم می مذهبی و دینی هايمکان به دلیل این به عمدتاً من -9
 .برممی لذت شناسم،می آنجا در را آنها که
 .است نادرست تقریباً من مورد در – ب        است نادرست کامالً من مورد در–الف
 .است درست کامالً من مورد در -د             است درست تقریباً من مورد در  -ج

 امدینی اعتقادات در اماجتماعی و اقتصادي رفاه حفظ منظور به که بینممی ضروري اوقات گاهی -10
 .کنم تجدیدنظر

 موافقم کامالً  – موافقم      د تقریباً - مخالفم     ج تقریباً  -کامال مخالفم         ب – الف
 .خوانممی نماز آرامش و حمایت کسب خاطر به عمدتاً من -11
 موافقم کامالً  – موافقم      د تقریباً - مخالفم     ج تقریباً  -ب   کامال مخالفم       – الف
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 کمک یعنی. کندمی آشنایان و دوستان گروه در من عضویت که کندمی را کاري همان دین -12
 .نگهدارم پایدار و متعادل را زندگیم که کندمی
 موافقم کامالً  – موافقم      د تقریباً - مخالفم     ج تقریباً  -کامال مخالفم         ب – الف
 .کنم وارد زندگیم رفتار و اعمال تمام در را باورهاي دینی که کنممی زیادي تالش -13
 موافقم کامالً  – موافقم      د تقریباً - مخالفم     ج تقریباً  -کامال مخالفم         ب – الف
 .کنممی احساس زندگیم در را خداوند حضور اغلب -14
 است نادرست تقریباً – ب                است نادرست کامالً – الف
 .است درست کامالً -د                     است درست تقریباً -ج

 .هستند زندگی به من کلی دیدگاه واقعی پشتوانه من دینی اعتقادات -15
 است همینطور تقریباً -ب                است همینطور کامالً -الف
 .نیست اینطور مطلقاً – د                  نیست اینطور تقریباً – ج

 حس برایم خوانم،می جمع در را آنها که اندازه همان به خوانممی تنهایی هنگام در که نمازهایی -16
 .دارد معنا و

 بندرت – د          مواقع بعضی – ج      موارد اغلب – ب       همیشه تقریباً – الف
 .روممی مسجد به بیاید پیش برایم اي غیرمنتظره اتفاق اگر -17
 یکبار اي هفته حدوداً -ب            هفته در یکبار از بیش – الف
 سال در یکبار از کمتر – د               ماه در بار یک از کمتر – ج

 :که دهم می ترجیح شوم، ملحق زیر هاي گروه از یکی به مسجد در که باشد قرار اگر -18
 .شوم ملحق هستند قرآن خواندن مشغول که گروهی به -1
 .شوم ملحق دهند می انجام سیاسی هايفعالیت که گروهی به -2

 .شوم ملحق اول گروه به که دهم می ترجیح – الف
 .داد خواهم ترجیح را اول گروه احتماالً – ب
 .داد خواهم ترجیح را دوم گروه احتماالً – ج
 .شوم ملحق دوم گروه به که دهم می ترجیح – د

 پاسخ زندگی معناي درخصوص من سواالت از بسیاري به که است مهم لحاظ این از خاصه مذهب -19
 .دهدمی
 موافقم کامالً  – د      موافقم تقریباً  - ج     مخالفم تقریباً -ب         مخالفمکامال  – الف
 .دهممی انجام زیادي مطالعات خودم دین پیرامون من -20
 هرگز – د                     بندرت – ج                      معموال – ب                اغلب – الف
 .بکنم دین مورد در تفکر و تامل صرف را خود وقت از اوقاتی که است مهم من براي -21
 مموافق کامالً  – د      موافقم تقریباً - ج     مخالفم تقریباً -ب         مخالفمکامال  – الف ا
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