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The importance and implications of Kohlberg‟s theory, in terms of earnings management, resides within
the fact that the theory is concerned with questions about how one ought to act – being as it acknowledges
the well-known ethical theories. The work of Kohlberg can be classified as a descriptive analysis to the
extent that it attempts to describe individuals‟ moral development. This integration of normative and
descriptive ethics, in turn, enables the theory to be used to explore managers‟ moral reasoning in a more
helpful way. The purpose of this paper is to shed light on and introduce the ethics of earnings
management in the academic community in light of Kohlberg‟s theory. In other words, by analyzing the
relevant literature to provide insights around the key concepts of the issue of ethics of earnings
management. Therefore, theoretical approach has been adopted by reviewing the literature using a
descriptive method. The study suggests relevance of the theory of moral development and reasoning by
Kohlberg as an approach in the process of exploring the background and the reasons behind ethics of
managers regarding earnings management. This theory helps to explain how individuals demonstrate and
justify a sense of right or wrong. In general, the results show provides conceptual insights about the ethics
of Earnings management, and it proposes a link between manager‟s ethics regarding the phenomenon of
Earnings management and the framework of moral reasoning theory by Kohlberg. From this point of
view, it is possible to increase the concept of ethics reasoning about earnings management from a
theoretical point of view.
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چکیده
اهمیت دستاوردهای نظریۀ کلبرگ ( )Kohlbergدر مهدیریت سهود هنگهامی آشهکار
می شود که با سؤاالتی دربار :چگونگی رفتار افراد ارتباط ویدا میکند .ایهو نظریهه را
میتههوان یههک تحلیههل توصههیفی داننههت کههه تههتز میکنههد ویشههرفت اختمههی
افراد را توصیف کند .یکپارچهساکی اصول اختمی توصیفی و هنجهاری بهنوبهۀ خهود
باعث میشود برای بررسی اسهتدالل اختمهی مهدیر اک روشهی مفیهدتر اسهتفاده شهود.
هدف وژوهخ حاضر ایو است که اختق را در مدیریت سود در جاماۀ دانشگاهی بها
توجههه بههه نظریههۀ کلبههرگ مارفههی و تبیههیو کنههد .اک ایههو رو کوشههیدهایم بهها تحلیههل
ایو نظریه بینشی دربار :مفاهیم کلیدی منهئله اخهتق در مهدیریت سهود ارائهه کنهیم.
روز تحقیههق حاضههر توصههیفی و رویکههرد آن نظههری اسههت .ایههو وههژوهخ بههه
دنبال ارتباط نظریۀ استدالل اختمهی کلبهرگ بهمنزلهۀ رویکهردی در فرآینهد بررسهی
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ویشههینه و اسههتداللهای نهفتههه در اخههتق مههدیر در مههدیریت سههود اسههت .ایههو نظریههه
توضیر میدهد که افهراد چگونهه احنهاس درسهت یها غله بهودن را تایهیو و توجیهه
میکنند .بهرور کلی نتایپ وژوهخ در راستای بینخهای مفهومی دربهار :اخهتق در
مههدیریت سههود اسههت و ارتبههاط اخههتق مههدیران در مههدیریت سههود را بهها مههدل
اسههتدالل اختمههی کلبههرگ م ههرح میکنههد .بههر ایههو اسههاس میتههوان اک دیههدگاه
نظری مفاهیم بیشتری را دربار :استدالل اختمی در موضوع مدیریت سهود بررسهی و
تحلیل کرد.
کلیدواژهها
مدیریت سود اختق نظریۀ استدالل اختمی کلبرگ.
مقدمه
یکی اک اهداف اساسی وضف استانداردهای حنابداری ایو است کهه اسهتفادهکنندگان
بتوانند با اتکا بر صورتهای مهالی تصهمیمات ننهبتاً مربهوط و صهحیحی بگیرنهد .بهه
نههوعی حرفههۀ حنههابداری بههه شههیوهای اک گزارشههگری نیههاک دارد تهها منههافف تمههام
استفادهکنندگان را لحاظ کند .اک سوی دیگر همانرور که اک تاریف مدیریت سهود
اخالق /سی و هشتم /تابستان 1399

( )EMبرمیآید به علهت مابلیهت انا افوهذیری ذاتهی کهه باضهی اک اسهتانداردهای
حنابداری دارنهد و همچنهیو بهه دلیهل نحهو :تفنهیر و بههکارگیری ایهو رویههها در
بنیاری اک موارد سود تابف مضاوت و اعمال نظهر مهدیران اسهت و ایهو فرصهت بهرای
آنان فراهم شده تا با استفاده اک راهکارهای متنوع اک جمله امتم تاههدی حنهابداری
سود گزارز شده را مدیریت کنند.
بنابرایو سود حنابداری ممکو اسهت گویهای عملکهرد واماهی حنهابداری شهرکت
نباشههد (احمههدوور و مهرمههانی صههغیر  1388ا .)3ایههو امههر ممکههو اسههت موجههب
تصصیص نادرست منابف کمیاِّ امتصادی به سرمایهگذاریهای با کارایی اند
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(خلیفهسل انی و برکگر  1395ا.)67

شهود

بهرور کلی سود حنابداری گزارز شده میتواند ارتعهات مفیهد و مربهوری را
برای سرمایهگذاران و دیگران فراهم کند و استفادهکنندگان اک صورتهای مهالی بها
توجه به مابل اتکا بودن رمم سود میتوانند در تصمیمات خود اک آن بهره بگیرند.
مشکل مدیریت سود یک ودید :جهانی و اک مهمتریو منهائل اختمهی در مابلیهت
اتکا و اعتبار ارتعات مالی است .نواحی خاکنتری در استانداردهای حنهابداری بهه
نههوعی فضههایی را بههرای حنههابداری فرصههترلبانه بههاک میکننههد و بههه مههدیران امکههان
میدهند وضایت مالی شرکت را بهبود بصشند تا سود گزارز شده ضرورتاً عملکهرد
مالی وامای شرکت را مناکس نکند .مدیر واحد تجاری در مقام یک تصهمیمگیرنده
مهم و اساسی است (.)Belgasem-Hussain & Hussaien, 2020, P.3
هدف اک ایو تحقیق آن اسهت کهه اخهتق در مهدیریت سهود بها توجهه بهه نظریهۀ
کلبرگ برای محققان و دانشجویان مارفی و تبیهیو شهود .وهس اک بررسهی تحقیقهات
انجام شده مالوم شد مقاالت مصتلفی بههرور مجهزا دربهار :اخهتق و مهدیریت سهود
نوشته شده است؛ بهرای نمونهه مایوالهدیو و همکهاران ( 1394ا )119بهه بررسهی
راب ۀ اختق با رفتار مدیریت سود ورداخته و بیان کردهاند رفتار غیراختمی مهدیریت
سود چه در میان ننهبیگراها و چهه در میهان آرمانگراهها میتوانهد عامهل شکنهت
اختمی شرکتها و ورشکنتگی آنها باشد .خلیفهسهل انی و برکگهر ( 1395ا)67
در بررسی راب ٔه مصاررات اختمهی و مهدیریت سهود نشهان دادنهد کهه راب هۀ ایهو دو
متغیر مثبت و مانادار است.
به رور کلی اختق و رعایت آن در محی کهار بنهیار مههم اسهت .بها ایهو حهال
وژوهشی که مدیریت سود را بهعنوان موضوعی اختمهی بها توجهه بهه نظریهۀ اسهتدالل
اختمی کلبرگ نقد و تحلیل کند ویدا نشهد .تحقیهق حاضهر ایهو موضهوع را نقهد و
تحلیل و مفاهیم کلیدی آن را بررسی کرده است .در حقیقت ایو موضوع ضهرورت
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هر بصخ اک ساکمان را هدایت میکند و نقخ وی در ایجهاد یکپهارچگی ایهو فرآینهد

انجام وژوهخ حاضر را نشان میدهد .با توجه به ضرورت انجام ایهو وهژوهخ سهؤال
اصلی که در ایو تحقیق م رح میگردد بدیو شرح است :آیا میتوان مهدیریت سهود
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را بهمنزلهۀ موضهوعی اختمههی بهر اسههاس نظریهۀ اسهتدالل اختمههی کلبهرگ تحلیههل و
بررسی کرد؟
تحقیق حاضر با هدف بررسی مدیریت سود بهمنزلۀ موضوعی اختمی با توجه بهه
نظریۀ استدالل اختمی کلبهرگ میکوشهد تها ابتهدا تاریفهی اک مهدیریت سهود ارائهه
دهههد و الزامههات اختمههی در گزارشههگری سههود را بررسههی کنههد و باههد اک آن نظریههۀ
اسههتدالل اختمههی کلبههرگ و مراحههل آن را م ههرح نمایههد .سههپس ایههو وههژوهخ بههه
تحلیههل دسههتاوردهای نظریههۀ کلبههرگ در در

بیشههتر اخههتق در مههدیریت سههود

میورداکد و در نهایت در بصخ نتیجهگیری به دنبهال ارائهه مهدل ویشهنهادی مراحهل
ویشرفت اختمی است که میتواند دربار :مدیری که تصمیم بهر مهدیریت سهود دارد
اعمال گردد.
روز تحقیههق در گههردآوری ارتعههات کتابصانهههای و اک نظههر ارائههه تحلیلههی و
کاربردی است و برای تدویو تحقیق اک مقاالت داخلی و خارجی استفاده شده است.
مدیریت سود چیست؟
در تاریف مدیریت سهود تقریبهاً هیچگونهه اجمهاع عمهومی وجهود نهدارد؛ در نتیجهه
تااریف مصتلفی را می توان در ادبیات مالی یافت .هیلی و واهلو در تاریف مدیریت
اخالق /سی و هشتم /تابستان 1399

سود چنیو نوشتهاند:
«مههدیریت سههود ومتههی اسههت کهههه مههدیران اک مضههاوت در گزارشههگری مهههالی و
سههاختاردهی ماههامتت اسههتفاده میکننههد تهها گزارزهههای مههالی را تغییههر دهنههد و
ذی نفاان را دربار :عملکرد امتصهادی واماهی شهرکت گمهراه کننهد یها خروجیههای
مراردادی را که به ارمام حنابداری گزارز شده بنتگی دارد تحت تأ یر مرار دهنهد»
( .)Healy & Wahlen, 1999, P.365ایهو تاریهف گنهترده را میتهوان همچهون
نلنون و همکارانخ چنیو تفنیر کرد:

 مههدیریت سههودی کههه بهها اصههول عمههومی وذیرفتههه شههد :حنههابداری ()GAAP
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م ابقت دارد؛

 مدیریت سودی که توضیر آن بر اساس اصول عمومی وذیرفته شد :حنهابداری
آسان نینت؛

 و مدیریت سودی که بهرور واضر با اصول وذیرفته شد :حنابداری مغایر اسهت

(.)Nelson, Elliott & Tarpley, 2003, P.17
شهیپر مهدیریت سهود را ایوگونهه تاریهف میکنهد« :دخالهت هدفمنهد در فرآینهد
گزارشگری با مصد دستیابی به برخی منافف شصصی» (.)Schipper, 1989, P.91
با ایهو حهال دیچهو و اسهکینر اذعهان میکننهد کهه افشهای فریبکارانهه (کهه بهرای
فریههب برنامهههریزی میگههردد) بایههد اک انتصههاِّ مههواردی اک جملههه مضههاوتهای
(.)Dechow & Skinner, 2000, P.235
در حقیقت شیپر در تاریف خود بر ایو نکته تأکید میکند کهه تصهمیم مهدیریت
با هدف ویگیهری منهافف شصصهی ممکهو اسهت کمهانی موجهب شهود میمهت سههام بها
سودهای دستکاری شهده (کهه مبهل اک کمهان واماهی تحقهق سهود گهزارز گردیهده)
گزینههای مصتلف انجام سرمایهگذاری را تحریک کند.
هیلی و واهلو دادن ارتعات غل به ذینفاان را با هدف ویشبرد مصهد مهدیریت
و استفاده اک ابزارهای حنابداری بهرای تأ یرگهذاری عمهدی بهر سهود گهزارز شهده
مدیریت سود مینامند (.)Healy & Wahlen, 1999, P.365
رویکرد دیچو و اسکینر دربار :مدیریت سود متفهاوت اسهت و ایوگونهه اسهتدالل
میکنند که کتهبرداری واضر و مشصص نوعی مدیریت سود غیرمابهل مبهول اسهت
( .)Dechow & Skinner, 2000, P.235ایو امدام کمهانی میتوانهد مابهلمبول باشهد
که مربوط به اصول حنابداری باشد و ا بات شود که ننبت بهه دیگهر روزهها سهود
باالتری گزارز میکند (.)Mintz & Morris, 2008, P.850
مککی مدیریت سود را ایوگونه تاریف میکند« :گزارشگری و تصهمیمگیری
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حنهههابداری مابهههل مبهههول (کهههه بهههرای تایهههیو سهههود اسهههت) تفکیهههک شهههوند

من قی و مانونی مهدیریت بها ههدف دسهتیابی بهه نتهایپ مهالی ابهت و مابهل ویخبینهی»
(.)McKee, 2005, P.81
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وی ماتقد است مدیریت سود به مانای «دستکاری دفاتر و اسناد مالی» نینهت امها
نشاندهند :مضاوت آگاهانۀ مدیر برای هموارساکی سود ری کمهان اسهت .ایهو بهدان
ماناست که مدیریت با اضافه کردن درآمد یا حذف آن به جهای داشهتو عملکهردی
خوِّ یا بد تقریباً به دنبال ابت نگهداشتو ارمام سود است.
به گفتۀ دیچو و اسکینر مابلیت وذیرز مدیریت سود با اصول حنهابداری ارتبهاط
دارد (.)Dechow & Skinner, 2000, P.235
مههککی نیههز مههدیریت سههود را حفهه

بههات و دسههتیابی بههه مابلیههت ویخبینههی

سود آتی بهرور من قی و مابل مبهول میدانهد .بنهابرایو بهه نظهر میرسهد نوینهندگان
یادشهههده مهههدیریت سهههود را اک منظهههر مهههانونی تأییهههد میکننهههد (اک کمهههانی کهههه
اصول حنابداری رعایت میشود) و شمار دیگری اک نوینندگان مابلیت وذیرز ایو
امدام را در سایۀ نتهایپ مهورد انتظهار ( بهات و مابلیهت ویخبینهی سهود) و توکیهف سهود
میدانند (.)Belgasem-Hussain & Hussaien, 2020, P.3
مدیریت سود با تقلب و تحریف صورتهای مالی متفهاوت اسهت؛ کیهرا مهدیریت
ت در چارچوِّ استاندارهای حنهابداری انجهام میشهود .هموارسهاکی سهود
سود کام ً
یکی اک روزهای رایپ مدیریت سود بهه شهمار مهیرود و ههدف اک همهوار کهردن سهود
ایجههاد جریههان رشههد ابههت سههود و کههاهخ نوسههانات آن اسههت .مههدیریت سههود یکههی اک
شاخصهای انداکهگیری کیفیت سود در نظر گرفته میشود؛ به ایهو مانهی کهه سهودهایی
اخالق /سی و هشتم /تابستان 1399

که کمتر مدیریت شوند کیفیت باالتری دارند (بنیمهد و همکاران  1396ا.)514
بهرور کلی میتوان گفت مدیریت سود دخالت مدیر در راستای منهافف شصصهی
اسهت؛ اکایههورو گهاهی مههدیران اک رویهههای حنههابداری بهرای دسههتیابی بهه اهههداف
خاصی مانند واداز امتیاکات و ...استفاده میکنند تا بتوانند سهود واحهد تجهاری را اک
دیدگاه خودشان در حد ماقول افزایخ دهند.
الزامات اخالقی در گزارشگری سود
به دلیل شکنت شرکتهای مشهوری نظیهر انهرون ( )Enronوارمهاالت ()Parmalat
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و مکنهول ( ) Maxwellکیفیهت ارتعهات و گزارشهگری صهادمانه توجهه کنههب و

کارها و رسانه را ری چند دهۀ اخیر جلب کهرده اسهت ( .)ICAEW, 2007بنهابرایو
ویژگی شصصیتی مدیران و تأ یرات بالقو :سهوءرفتار افهراد بهر جاماهه اک موضهوعات
مورد عتمۀ محققان و جاماۀ کنب و کار است (.)Mele, 2008, P.291
عتوه بر ایو اهمیت فزایند :مانونگهذاری دولتهی و فشهارهای ذینفاهان اصهول
اختق شصصی را تضایف کهرده اسهت ( .)Berrone et al, 2007, P.35آتکیننهون
در وی واس به ایو ورسخ بود کهه آیها در چنهیو شهرای ی م الاههای بهرای ارکیهابی
اصهول اختمهی انجهام شهده اسهت؟ ( )Atkinson, 2002, P.212در وامهف وی ایهو
موضوع را بررسی کرد که اکنون اصول اختمی گزارشگری مهالی چگونهه آمهوکز
با توجه به ادبیات مربوط به روزهای مدیریت سهود مهککی دربهار« :مهرک بهیو
مدیریت سود اختمی و غیراختمی» چالشی م رح کرد و گمان میکند تمایز شهفافی
بیو آنها نینت« :ایو سؤالی است که همۀ مها بایهد بها اسهتفاده اک ارکزههای اختمهی
خودمان به آن واس دهیم» (.)McKee, 2005, P.81
مدیران مانند دیگر افرادی که در دنیای کنب و کار فاالیهت میکننهد بها منهائل
اختمی مصتلفهی روبههرو میشهوند ( .)Ethics in Accounting, 2009, P.108آنهان
در انجام مدیریت سود با دو محدودیت مواجهند :اول مشکل رعایهت اسهتانداردهای
حنابداری و دوم میزان ارتعات افراد برونساکمانی دربار :عملکرد شرکت .بهدیهی
است هر چه سرمایهگذاران ارتعات بیشتری دربهار :عملکهرد شهرکت داشهته باشهند
امکان مدیریت سود کمتهر میشهود و بهرعکس ههر چهه میهزان ارتعهات مهدیران و
سهامداران نامتقارنتر و مصهاررات اختمهی آنهان بیشهتر باشهد انگیهز :مهدیران بهرای
مدیریت سود بیشتر میشود.
بههه بیههان دیگههر عههدم تقههارن ارتعههاتی امکههان انجههام مههدیریت سههود را بهههرور
فرصترلبانه برای مدیران فراهم میسهاکد .همچنهیو عهدم تقهارن ارتعهاتی موجهب
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داده میشود.

میشود مدیران برای ارمینهان سهرمایهگذاران بهه شهکل عتمهتدهی مهدیریت سهود
انجام دهند ( قفی و همکاران .)1393
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برخههی ماتقدنههد مههدیریت سههود در بهههکارگیری اصههول عمههومی وذیرفتههه شههد:
حنابداری دچار انحراف میشهود؛ در ایهو روز تضهایف اخهتق در عمهل م هرح
است (.)Mintz & Morris, 2008, P.851; Healy & Wahlen, 1999
دربار :اینکه آیا انحراف وامااً نتیجۀ تصمیماتی است که بهرور کلهی در محهدود:
اصول عمومی وذیرفته شد :حنهابداری گرفتهه میشهود و یها اینکهه انحهراف ناشهی اک
تصمیم آگاهانه برای دستکاری سود است شک و شهبهههایی وجهود دارد؛ بیشهک
مورد دوم انحراف (تصمیم آگاهانه برای دستکاری سهود) نهوعی کتهبهرداری تلقهی
میشود (.)Mintz & Morris, 2008, P.851
اک آنجایی که حنابرسهی و دیگهر سهاختارهای حاکمیهت شهرکتی کهافی نینهتند
چنانچه مدیر اک مضاوت اسهتفاده کنهد فرصهتی بهرای مهدیریت سهود ایجهاد میشهود
(.)Belgasem-Hussain & Hussaien,2020, P.5
وضایت فالی حرفۀ حنابداری نشاندهند :رسواییهای مالی عظیمهی اسهت .ایهو
رسواییها ناشی اک آن است که مواکیو اختمی که وجود آنها در حرفهۀ حنهابداری
اک ضههروریات اسههت چنههدان رعایههت نمیشههود .حههال اگههر حنههابداران ایههو مههواکیو
اختمی را رعایت نکنند ممکو است منافف سهامداران ضایف شود؛ در نتیجهه رعایهت
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اصول اختمی در مدیریت سود بنیار مهم است.
نظریۀ استدالل اخالقی کلبرگ
الرنههههس کلبههههرگ ( )Lawrence Kohlbergمحقههههق و اسههههتاد روانشناسههههی
آموکشی و اجتماعی در دانشگاه هاروارد است و تحقیقهات بنهیار گنهتردهای دربهار:
ویشرفت اختمی انجام داده است .نظریۀ استدالل اختمی او دربار :ایو موضوع اسهت
که افراد چگونه فکر میکنند و در یک مومایت اختمهی چهه چیهزی را مهدنظر مهرار
میدهنههد .ایههو فرآینههد تشههصیص درسههت و غلهه در یههک مومایههت ماههیو اسههت

120

(.)Belgasem-Hussain & Hussaien,2020, P.5

کلبرگ دربار :رشد مضاوت اختمی اک نظریههای مربیهان و روانشناسهانی چهون
روسهههو دیهههویی بالهههدویو ههههاِّ ههههاوس ( )Hobhouseوهههک هاویگهرسهههت
( )Havighurstو ویاهه ( )Piagetبهره گرفت.
وی نظریۀ رشد اختمی ویاهه را گنترز داد و تکمیل کرد .او همچهون ویهاهه بهر
ایو باور بود که رشد اختمی بهر اسهاس تواناییههای شهناختی افهراد شهکل میگیهرد.
همچنیو وی اختق را بها مفههوم عهدالت تبیهیو میکهرد و ماتقهد بهود مضهاوتهای
اختمی افراد با برداشتهای متفاوت اک ایو مفهوم همراه اسهت (عصهاره و همکهاران
 1397ا.)94
مههدنظر مههرار دادن منههائل اختمههی بههه تحریههک مضههاوت اختمههی منجههر میشههود
( .)Smith, 1978, P.53نظریۀ کلبرگ بنیار مشهور اسهت و بههرور گنهترده دربهار:
آن بحث شده است .در علوم رفتاری مااصر نیز بهه ایهو نظریهه بنهیار اسهتناد میشهود
( ;Weber, 1991, P.293; Trevino, 1992, P.445; Hayes, 1994, P.261
& Fisher & Lovell, 2006, P.294; ICAEW, 2007, P.371; Weber

.)McGivern, 2010, P.149
مهمتریو ابااد نظریۀ کلبرگ ( 1981ا )51عبارتند اک:
 .1اختق مفهومی م لق در وجود بشر نینت بلکه ابنهاء بشهر اک سه وح متفهاوت
رشد اختمی برخوردارند (موضف خاکنتری میان اختق م لق و ننبی)؛
 . 2رشد اختمی مراحلی دارد و ایو مراحهل دارای تقهدم و تهأخر اسهت .بنهابرایو
می توان نگاهی فرایندی به آن داشت که نتیجه رویکهرد مزبهور ایهو خواههد بهود کهه
اختق مقوله ای تربیتی تحلیلی و دارای ابااد مشصص است؛
 .3رشد اختمی با نوع مضاوت افراد مابل انداکهگیری و تحلیل است .بنهابرایو در
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ربهههق گفتهههۀ کلبهههرگ داشهههتو فرصهههت بهههرای اخهههذ تصهههمیمات اختمهههی و

بیانی تقلیل یافته نشانههای اختمی همان نشانههای مضهاوت افهراد و شهرح و تاریفهی
است که اک عدالت دارند (جهانگیرکاده  1390ا)101؛
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 . 4مراحل رشد اختمی در میان افراد گوناگون همگون و ابت است؛ یانی فراینهد
رشد اختمی در افراد متفاوت یکی است و تنهها تفهاوت مضهاوت افهراد در جایگهاه
ایشان در مراحل رشدی است (عصاره و همکاران  1397ا.)93
تحقیقات استدالل اختمهی مربهوط بهه اخهتق کنهب و کهار همچهون تحقیقهات
تروینههو ( 1992ا )445بههر نظریههۀ ویشههرفت اختمههی شههناختی کلبههرگ (1969
ا )107تأکید میکنند .فیشر و روکنویغ ماتقدنهد «ویهروی اک مهانون و سیاسهتهای
کنب و کاری مشصص تضمیو کافی برای اینکه رفتار فهرد اختمهی باشهد نینهت و
نمیتواند باشد» ( .)Fischer & Rosenzweig, 1995, P.443به عبارت دیگهر یهک
رفتار اجتماعی ممکو است مجوک رسمی (مانونی) داشهته باشهد امها آن رفتهار ممکهو
است فامد اختق اجتماعی یا فردی باشد.
به دلیل اخهتتف مضهاوت اننهانی در گزارشهگری مهالی مائهل شهدن تمهایز میهان
تصمیمات خیرخواهانه و تصمیماتی که با نیت کیروا گذاشهتو مهانون گرفتهه میشهود
دشوار است ( .)Maines, 2007, P.359با توجه به ایهو موضهوع و بهر اسهاس اعتقهاد
کلبرگ به ارتباط بی و استدالل اختمی تاامل اجتماعی (مثهل وفهاداری بهه جاماهه) و
رفتار اختمی میتوان دسهتاوردهای ارکشهمندی دربهار :مابلیهت ویخبینهی و ههدایت
رفتار مدیریت سود ارائه داد که میتوانهد بهه کهاهخ فاالیتههای ماکهوس مهدیریت
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سود کمک کند .اک ایو رو نظریۀ کلبرگ برای بررسهی توضهیحات و توجیههات در
موضوع مدیریت سود کارآمد است.
همچنیو موضوع اختق در مدیریت سود در سایۀ نظریۀ کلبرگ و رعایت آن بها
هدف گزارشگری مناسب و صادمانۀ سود بنیار مهم و مؤ ر اسهت و موجهب میشهود
صورتهای مالی مابل اتکا و ماتبر ارائه شود.
حقیقتاً بر اساس ایو صورتهای مالی ماتبر میتوان تصمیمات صهحیحی گرفهت
و منافف ذینفاان را تأمیو کرد .روز تحلیل نظریۀ کلبرگ میتواند در آگاهی یهافتو
اک تقلب و کتهبرداری (مثهل مهدیریت سهود) کارآمهد باشهد .در ایهو راسهتا سلنهله
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مراتب اختمی نظریۀ کلبرگ را میتوان بهعنوان مدلی مناسب برای بررسی اسهتدالل

اختمی مدیر دربار :رفتار مدیریت سود ویشهنهاد کهرد .ایهو نظریهه حتهی میتوانهد بهه
بررسی میزان اختمی بودن مدیریت سود بر اساس جننیت مدیر نیز کمهک کنهد؛ بهه
بیان دیگر میتوان بر اساس نظریۀ کلبرگ رفتار مدیران کن و مدیران مرد را دربهار:
مدیریت سود بررسی و مقاینه کرد.
افههزون بههر ایههو بههه دالیههل مصتلههف اک جملههه انا افوههذیری ذاتههی برخههی اک
اسههتانداردها سههود تههابف مضههاوت و اعمههال نظههر مههدیران اسههت و مههدیران بهها فنههون و
روزهای مصتلف میتوانند سود را همنو بها منهافف شصصهی مهدیریت کننهد تها سهود

مدنظرشان متفاوت با سود وامای گهزارز شهود .بها ایهو وصهف ضهرورت دارد مهدیر –
و مدیریت سود رعایت کند تا موجبات گمراهی استفادهکنندگان فراهم نشود.
در وامف ایو موضوع در نظریۀ کلبرگ تبلور یافته است به نحوی کهه ایهو نظریهه
با ارائه بینخهای مفید دربار :استدالل اختمی مدیران در موضهوع روزهها و مفهاهیم
عملیاتی مدیریت سهود موجهب میشهود ذهنیهت افهراد دربهار :دیهدگاههای اختمهی
بهبود یابد .به بیان دیگر الزام اختمی نظریۀ کلبرگ الزام احترام بهه حقهوق دیگهران
اعم اک فرد و جاماه است و بهتر اسهت ایهو دیهدگاه هنگهام گزارشهگری و مهدیریت
سود به کار گرفته شود.
مراحل قضاوت اخالقی کلبرگ
کلبهرگ در بههاِّ ویشههرفت تفکههر اختمههی دیههدگاهی بیوالمللههی ارائههه میکنههد .وی
میگوید افراد در مومایتهای اختمی ماموالً بر اساس رویکردهای مشصصهی رفتهار
میکنند .ایو رویکردها نه بهر مبنهای ارکز یها مومایتههای اختمهی ماهیو بلکهه بهر
اساس شکل استدالل اختمهی فهرد مشهصص میشهوند .بهه اعتقهاد کهولبرگ مراحهل
جهانی ویشرفت اختمی بهگونهای است که افهراد بهدون توجهه بهه فرهنهغ یها جاماهه
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صرف نظر اک منافف شصصی  -الزامات و مواکیو اختمی را در مضاوت برای گزارشهگری

وارد آن میشوند .همچنیو ایو مراحل ابتند و توالی منحصر بهه فهردی دارنهد؛ ههیچ
کس نمیتواند بدون آن که ترتیب ایو مراحل را رعایت کند به مراحل باالتر برسد.
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کلبرگ در مدل خود برای استدالل اختمی شخ مرحله مالوم کرده است:

 مراحل اول و دوم هنجارهای رفتهاری مربهوط بهه اجتنهاِّ اک تنبیهه و بهرآورده
کردن نیاکهای خود را ووشخ میدهند؛

 مراحل سوم و چهارم به افرادی مربوط میشوند که موانیو اجتماعی را رعایت

میکنند و آنها را در رفتارشان در نظر میگیرند؛

 مراحههل وههنجم و ششههم اعتقههاد بههه اعتبههار اصههول اختمههی جهههانی را نشههان

میدهنههد و احنههاس عههدالتخواهی و تاهههد شصصههی را در فههرد ایجههاد میکننههد
(.)Belgasem-Hussain & Hussaien, 2020, P.11
در شکل و جدول ( )1ختصۀ ایو سه س ر متمایز بر اسهاس اسهتداللهای انجهام
کار درست آمده است:
شکل ( ،)1مراحل استدالل اخالقی کلبرگ ()Kohlberg, 1981, P.207
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جدول ( ،)1مراحل استدالل اخالقی کلبرگ ()Kohlberg, 1981, P.207

سطح و مرحله

استداللها برای انجام کار درست

سطح  :1استأالل پیش
قراردادی
مرحله :1

اجتناِّ اک تنبیه و مجاکات و اختیارات مدرت برتر

اختق ناهمگون

فردگرایی هدف ابزاری و مبادله

افراد دیگری را که منافای دارند به رسمیت
بشناسید.

سطح  :2استأالل قراردادی
مرحله :3
انتظارات بیو فردی بالا رواب و

نیاک به خوِّ بودن اعتقاد به ماعد :رتیی و تمایل به
رعایت موانیو

تأیید بیو فردی
مرحله :4
امتدار و نظم اجتماعی
سطح  :3استأالل پسا
قراردادی
مرحله :5
مرارداد یا سودمندی اجتماعی و

«اگر همه آن را انجام دهند» نهاد حف میشود و اک
ایجاد مشکل ساختاری جلوگیری میشود.

احناس الزام به مانون به خارر مراردادهای اجتماعی
فرد برای تدویو و رعایت موانیو برای رفاه و حف
حقوق همۀ مردم

حقوق افراد
مرحله :6

اعتقاد شصص من قی به اعتبار اصول اختمی جهانی

اصول اختمی جهانی

و احناس تاهد شصصی به آنها

مدیریت سود به منزلۀ موضوعی اخالقی (با توجه به نظریۀ استدالل اخالقی کلبرگ)

مرحله :2

برآورده کردن نیاکها یا منافف خود در دنیایی که باید
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بررسی اخالق و تحلیل نقش آن در مدیریت سود ،با تکیه بر نظریه کلبرگ
دیدگاههای مصتلفی دربار :اختق وجود دارد .عدهای با نگاهی سادهانگارانه اخهتق
را بینیاک اک تاریف داننتهاند .استاد م هری در ایو باره میگوید:
«برختف تصور مردم جهان  -مبنی بر اینکه چون همۀ مردم دنیا اخهتق و ضهداختق
را میشناسند وس نیهاکی بهه تاریهف کهردن اخهتق نینهت  -اخهتق اک مشهکلتریو
لغات برای تاریف کردن است» .ایشان منشأ تفاوتها در تاریف اختق را برآمهده اک
تفاوت بینخها و جهانبینیهای م رح شهده در مکاتهب مصتلهف میداننهد (م ههری
 1375ا.)289
عتمه مصباح یزدی در تاریف اختق میگوید« :اختق دانشی است کهه اک انهواع
صفات خوِّ و بد و چگهونگی اکتنهاِّ صهفات خهوِّ و کدودن صهفات بهد بحهث
میکند» (مصباح یزدی  1381ا .)18همچنیو مجموعه صفات وایدار در نفهس را
اختق گفتهاند (مصباح  1382ا.)15
کلبرگ م الاۀ رشد اختمهی را بهه یهک فرآینهد غالهب در روانشناسهی رشهد و
روانشناسی تربیتی تبدیل کرد و نظریۀ او احتمهاالً هنهوک ههم شناختهشهدهتریو نظریهۀ
رشهد اختمههی اسههت .اک دیههد مههرآن اننهان رههی کنههدگی اک مراحلههی بهها ویژگیهههای
اخالق /سی و هشتم /تابستان 1399

مصصهوا ههر مرحلههه میگهذرد و ایههو دیهدگاه در نظریهۀ رشههد شهناختی و اختمههی
روانشناسان مااصر اک جمله ویاهه و کلبرگ نیز م رح شده است.
اک دیههدگاه کلبههرگ مراحههل رشههد اختمههی ابههت و بیتغییرنههد و اسههتدالل و
داوریهای اختمی با جنبهههای شهناختی ارتبهاط دارنهد امها اک نظهر اسهتم مهوانیو و
احکام اختمی م لق و وامایانهد؛ اکایهورو در باضهی مهوارد نظریهات روانشناسهان
ت متفاوت و حتی متضاد با رویکرد استمی است.
غربی کام ً
به عبارتی روانشناسان غربی به تمامیت رشد اختمی اننان کمتر توجهه دارنهد یها
چنان بر س وح واییو تحول اخهتق آدمهی متمرکزنهد کهه سه وح متاهالی روحهانی و
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عقتنی را در اختق نادیده میگیرند (جاویدان و همکاران  1391ا .)1

با ایو وصهف اخهتق در حنهابداری اهمیهت خاصهی دارد؛ کیهرا ایهو رشهته نیهز
همانند رشتههای دیگر دارای الزامات اختمی خاصی با عنوان «آییو رفتهار حرفههای»
است (عباسکاده  1385ا.)102
افزون بر ایو در چند دهۀ اخیر ودید :مهدیریت سهود بهمنزلهۀ یکهی اک مشهکتت
حرفۀ حنابداری م رح گردیده است .مدیریت سود وضایت مالی واماهی سهاکمانها
را نشان نمیدههد و ارتعهاتی را کهه سهرمایهگذاران بایهد اک آن م لهف باشهند ونههان
میکند .به نظهر محققهان رفتهار غیراختمهی مهدیریت سهود میتوانهد عامهل شکنهت
اختمی در شرکتها باشد (اعتمادی و همکاران  1389ا.)35
مدیریت سود به منزلۀ موضوعی اخالقی (با توجه به نظریۀ استدالل اخالقی کلبرگ)
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نتیجهگیری
در علوم رفتاری مااصر به نظریۀ مشهور تحلیلی و توصیفی کلبرگ بنیار استناد شده
است .ایو نظریه تتز کرده تا ویشرفت اختمی افراد را وصف کند .در وامف در ایهو
نظریه م الاۀ رشد اختمی به یک فرآیند غالب در روانشناسی رشد و تربیتی تبهدیل
شده است.
ربق نظریۀ کلبرگ افراد اک س وح متفاوت رشد اختمی برخوردارند که مراحلی
دارد .ایهو مراحههل رشههد اختمههی ابههت و بیتغییههر و در تمههام افههراد یکنههاناند .تنههها
تفاوت مربوط به مضاوت استدالل و داوری اختمی افراد در مراحل رشد اسهت کهه
با جنبههای شناختی آنان ویوند دارد.
در حقیقت کلبرگ ماتقد است رشد مضاوت اختمی بر اساس توانهایی شهناختی
افراد شکل میگیرد و اک آن رو که اننانها ری کنهدگی خهود اک مراحهل مصتلفهی بها
ویژگیهای مصصوا هر مرحله میگذرند ایو نظریه به ایهو مبحهث میوهرداکد کهه
افههراد چگونههه فکههر میکننههد در یههک مومایههت اختمههی چههه چیههزی را مههدنظر مههرار
میدهند و آیا آن موضوع درست است یا غل .
اک سوی دیگر کلبرگ اختق را بر اساس مفههوم عهدالت تبیهیو کهرده و ماتقهد
است مضاوت اختمی افراد با برداشت متفاوت آنان اک مفهوم عهدالت همهراه اسهت و
اخالق /سی و هشتم /تابستان 1399

اک ایو رو رشد اختمی افراد با نوع مضاوت آنان مابل انهداکهگیری و تحلیهل اسهت و
نشانۀ اختمی آنان بیانگر مضاوت و شرح و تاریفی است که اک عدالت دارند .به بیهان
دیگههر داشههتو فرصههت بههرای مههدنظر مههرار دادن منههائل اختمههی و اخههذ تصههمیمات
اختمی موجب تحریک مضاوت اختمی افراد میشود.
بنابرابو نوع بررسی اختق بهنوبهۀ خهود موجهب میشهود تها ایهو نظریهه بررسهی
استدالل اختمی مدیر را روشی مفید مارفی کند.
با وجود اختتفات در ویشهرفت اختمهی سهاکمانی و بها توجهه بهه اینکهه سهاکمانها
متشهههکل اک افهههراد گونهههاگون بههها باورهههها ارکزهههها و منهههافف مصتلهههف در سههه وح
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متفاوتند م ابقت ساکمان با مراحل اختمی فردی اک اهمیت ویژهای برخوردار اسهت.

بههدیو منظههور ویشههرفت اختمههی فههردی در منههائل مربههوط بههه کنههب و کههار بههرای
ساکمان مفیدتر است.
در وژوهخ حاضر کوشیدیم مدیریت سود را اک منظر اختق بررسهی کنهیم .بهدیو
منظور نظریۀ استدالل اختمی کلبرگ را تحلیل کردیم و دریافتیم کهه بهرای بررسهی
استدالل مدیر دربار :ویشرفت اختمی میتوان اک مدل نظریهۀ کلبهرگ اسهتفاده کهرد.
بنابرایو تتز شد بر وایهۀ نظریهۀ اسهتدالل اختمهی کلبهرگ و بها تأکیهد بهر رعایهت
اختق در محی کار مبحث مدیریت سود بهمنزلۀ موضوع اختمهی نقهد و بررسهی و
مفاهیم اصلی آن تحلیل شود .در حقیقت مدل کلبرگ اک ایو منظر بررسهی شهد کهه
مناکس کند.
همچنیو در ایو تحقیق سای شد مراحل اختمی کلبرگ بههویژه در

مهدیر اک

اختمی بودن مدیریت سود بیان گردد .ایهو تحقیهق بیهان میکنهد کهه مهدیران ماننهد
دیگر افراد ممکو است س وح متفاوتی اک استدالل اختمی را بها اشهاره بهه مهدیریت
سود داشته باشند که به نوعی شبیهساکی افراد (غیرمدیر) را داشته باشهند؛ بهرای مثهال
بر اساس مراحل استدالل اختمی کلبرگ
در س ر ( 1استدالل ویخ مراردادی) دو مرحلهه را وهیخ رو داریهم؛ مرحلهۀ اول
اختق ناهمگون و مرحلۀ دوم فردگرایهی و ههدف ابهزاری و مبادلهه .در مرحلهۀ اول
مدیرعامل به دنبال کاهخ هزینههاست تا بتوانهد درآمهد را بههرور غیرواماهی افهزایخ
دهد و به نوعی در وی اجتناِّ اک گهزارز ضهرر و کیهان اسهت .اک ررفهی بهر اسهاس
مرحلۀ دوم مدیر به دنبال ایو است که نظر ذینفاان را جلب کنهد و بهه همهیو دلیهل
حاضر است درآمدها را فراتر اک حد ممکو افزایخ بدهد.
بهرور کلی برای مدیریت سود اک روزهای مصتلفی مانند دسهتکاری روزههای
حنههابداری نظههارت بههر امههتم تاهههدی و تصههمیمهای امتصههادی اسههتفاده میشههود.

مدیریت سود به منزلۀ موضوعی اخالقی (با توجه به نظریۀ استدالل اخالقی کلبرگ)

چگونه ویشرفت اختمی میتوانهد اسهتدالل اختمهی مهدیر را در بهاِّ مهدیریت سهود

دستکاری روزهای حنابداری شامل انتصاِّ اک بیو روزهای مصتلهف (ماننهد تغییهر
اک روز میانگیو به روز اولیو صادره اک اولیو وارده در ارکیابی موجهودی کهاال) یها
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تغییر در نرخهای برآوردی (ماننهد کهاهخ نهرخ م البهات مشکو الوصهول یها عمهر
مفیههد داراییهههای ابههت ذخیههر :هزینههههای تضههمیو کههاال و ذخیههر :کههاهخ ارکز
موجودی کاال) است و نظارت بر امتم تاههدی بها امهداماتی ماننهد انتصهاِّ رویههها و
سیاستهای اعتباری فروز بها ههدف افهزایخ فهروز صهورت میگیهرد .تصهمیمات
امتصادی نیز شامل روزهایی مانند کهاهخ هزینهههای تحقیهق و توسهاه و هزینهههای
تبلیغات است.
بر اساس س ر ( 2اسهتدالل مهراردادی) مهدیرعامل دو مرحلهۀ دیگهر را وهیخ رو
دارد؛ مرحلۀ سوم :انتظارات بیو فردی بالا رواب و تأیید بیو فردی و مرحلۀ چههارم:
امتدار و نظم اجتمهاعی .در مرحلهۀ سهوم مهدیر بها اسهتفاده اک راهههای مهدیریت سهود
می تواند اصول اختمی را نادیده بگیرد .همچنیو مدیر اخهتق در مهدیریت سهود را
عههاملی میدانههد کههه بههر اصههول حنههابداری و افشههای اسههتانداردها و بههرآورده کههردن
انتظارات ذینفاان و جاماه (حف مهوانیو و هنجارههای اجتمهاعی) اسهتوار اسهت .بهر
اساس مرحلۀ چهارم هنگامی که مدیر اک تصمیمگیری دربار :مدیریت سهود اسهتفاده
میکند انتظار میرود حقوق و منافف استفادهکنندگان اک صورتهای مالی را فراتر اک
الزامات مانونی مدنظر مرار دهد تا به حف حقوق ذینفاان منجر شود.
در نهایت بر اساس س ر ( 3استدالل ونا مراردادی) مهدیرعامل دو مرحلهۀ دیگهر
اخالق /سی و هشتم /تابستان 1399

را ویخ رو دارد؛ مرحلۀ ونجم :مرارداد یا سودمندی اجتماعی و حقوق افهراد و مرحلهۀ
ششم :اصول اختمی جهانی.
با توجه به اینکه شرکت باید صورت های مهالی خهود را بهر اسهاس اسهتانداردهای
حنابداری تهیه کند و بدان دلیهل کهه یکهی دیگهر اک اههداف مهدیرعامل اک مهدیریت
سود ارائه وضایت بهتر به سهامداران است در مرحلۀ وهنجم مهدیرعامل بهه دنبهال آن
است که برای حف حقوق همۀ ذینفاان گهاهی در مهدیریت سهود اک اسهتانداردهای
حنابداری بهره بگیرد.
بر اساس مرحلۀ ششم بهرور کلی مدیران باید به اصول اختق جهانی که بههجای
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عههرف عههدالت را مههدنظر دارد ماتقههد باشههند .بنههابرایو در موضههوع مههدیریت سههود

میتوان رواب ی با مفاهیم گزارشگری مالی و اختق خلق کرد تا بتوان بر مبنهای آن و
بر اساس نظریۀ استدالل اختمهی کلبهرگ مهدیران را اک ههم تفکیهک کهرد .در ایهو
راستا ویشنهاداتی به شرح کیر ارائه میگردد:
 با توجه بهه اهمیهت رعایهت اخهتق در اسهتانداردهای حنهابداری و اجتنهاِّ اکمههدیریت سههود و بههرای آنکههه منههافف سههرمایهگذاران حف ه شههود ویشههنهاد میگههردد
استانداردهای حنابداری برای اجرای حاکمیت شرکتی اک مابلیهت اجرایهی بیشهتری
برخوردار شوند.
 بهها توجههه بههه اهمیههت اخههتق در حنههابداری ویشههنهاد میگههردد مههدیران عامههلدیگر حف منافف فردی ممکهو اسهت ضهررهای مهادی و غیرمهادی بهرای شهرکت و
جاماه ایجاد کند.
 بهههه محققهههان و افهههراد عتمهمنهههد بهههه موضهههوع اخهههتق در مهههدیریت سهههودویشنهاد می گردد نتهایپ ایهو تحقیهق را بهر اسهاس نظریهۀ اسهتدالل اختمهی کلبهرگ
بهههرور عملههی در شههرکتها و دیههد گزارشههگری واحههدهای تجههاری بههه کههار ببندنههد
و در تحقیههق و تحلیههل خههود بههه ویژگیهههای فههردی و شصصههیتی مههدیران نیههز توجههه
و دمت داشته باشند.

مدیریت سود به منزلۀ موضوعی اخالقی (با توجه به نظریۀ استدالل اخالقی کلبرگ)

شرکتها برای آنکه منافف جماهی حفه شهود اخهتق را رعایهت کننهد .بهه عبهارتی
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