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Abstract
Financial reporting is one of the most important sources of information for legislators, 

shareholders, analysts and other stakeholders. These reports will be useful to users 
if they are understandable. Therefore, the readability of financial statements is of 
particular importance.The present study is an exploratory combined research that aims 
to provide a qualitative model of financial reporting readability based on disclosure 
of social responsibility, professional ethics and tone management (reporting tone) and 
their prioritization. The qualitative model of the research includes 3 main structures 
(disclosure of social responsibility, professional ethics and tone management (reporting 
tone) that each structure consists of 3 criteria and each criterion has 3 sub-criteria. In 
the prioritization section (based on fuzzy nonlinear preferences technique), indicators 
of skill, competence and professional reporting, accrued earning management, real 
and fraudulent reporting, providing accurate and realistic information were selected 
as the most important ethical indicators, respectively. One of the main purposes of 
financial reporting is to provide the information needed to make decisions to the 
organization’s stakeholders or market analysts. Considering that social responsibility 
disclosure, professional ethics and tone management (reporting tone) are among the 
factors that have received less attention, despite their effects on readability of financial 
reporting, they have been discussed in the present study.
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چکیده
گزارش های مالی، از جمله مهم ترین منابع اطالعاتی برای قانون گذاران، سهامداران، تحلیلگران و سایر ذی نفعان به 
شمار می آیند. این گزارش ها در صورتی که قابل فهم باشند، برای استفاده کنندگان مفید خواهند بود. بنابراین خوانایی 
  گزارش های مالی در مؤسسات حسابداری و حسابرسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مطالعه ی حاضر یک پژوهش 
آمیخته اکتشافی است که با هدف ارائه ی مدل خوانایی گزارشگری مالی مبتنی افشای مسئولیت اجتماعی، اخالق 
حرفه ای و مدیریت لحن )لحن گزارشگری( و اولویت بندی آن ها در مؤسسات حسابداری و حسابرسی صورت پذیرفته 
است. مدل کیفی پژوهش شامل 3 سازه ی اصلی )افشای مسئولیت اجتماعی، اخالق حرفه ای و مدیریت لحن )لحن 
گزارشگری( است که هر سازه از 3 معیار تشکیل شده است و هر معیار دارای 3 زیرمعیار می باشد. در بخش اولویت بندی 
فازی(، شاخص های مهارت، صالحیت و گزارشگری حرفه ای، مدیریت سود  )بر مبنای تکنیک ترجیحات غیرخطی 
تعهدی، واقعی و گزارشگری متقلبانه، ارائه ی اطالعات صحیح و واقع بینانه به ترتیب به عنوان مهم ترین شاخص های 
اخالق حرفه ای، مدیریت لحن و افشای مسئولیت اجتماعی، انتخاب شدند. با توجه به این که افشای مسئولیت اجتماعی، 
اخالق حرفه ای و مدیریت لحن )لحن گزارشگری( از جمله عواملی هستند که علی رغم این که بر خوانایی گزارشگری 

مالی تأثیر دارند، کمتر مورد توجه قرار گرفته د ر پژوهش حاضر مورد مطالعه قرار گرفتند.

واژههایکلیدی: خوانایی گزارشگری مالی، افشای مسئولیت اجتماعی، اخالق حرفه ای، مدیریت لحن، اولویت بندی
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1-مقدمه
گزارش های مالی1، از جمله مهم ترین منابع اطالعاتی برای قانون گذاران، سهامداران، تحلیلگران 
باشند،  فهم  قابل  آسانی  به  که  صورتی  در  گزارش ها  این  می آیند.  شمار  به  ذی نفعان2  سایر  و 
اهمیت ویژه ای  از  مالی  بنابراین خوانایی3 گزارش های  بود.  استفاده کنندگان مفید خواهند  برای 
برخوردار است )حسن، 2017(. یکی از هدف های اصلی گزارشگری مالی، ارائه ی اطالعات مورد 
نیاز برای تصمیم گیری به ذی نفعان سازمان و یا تحلیلگران بازار است. بدین منظور ارائه اطالعات 
ارائه  مالی مناسب حائز اهمیت زیادی است. در این راستا یکی از شاخص هایی که می تواند به 
مناسب صورت های مالی کمک کند، خوانایی است که به افزایش درک استفاده کنندگان نسبت 
به ادعای مدیریت کمک می کند )فرخ، 1397(. مطلوب نبودن سطح خوانایی گزارشگری مالی، 
نقطه ضعف بزرگی برای یک سازمان محسوب می شود. به عنوان مثال سرمایه گذاران ممکن است 
به علت پیچیدگی و مبهم بودن گزارش سازمان، نتوانند اطالعات مورد نظر خود را پیدا کنند. از 
این رو یا در جستجوی اطالعات مورد نظر از منابع برون سازمانی برمی آیند و یا در همین مرحله 
انصراف می دهند )الفران، مک دونال، 2014(. به طور خالصه، سرمایه گذاران  از سرمایه گذاری 
به صورت های مالی خواناتر، بیشتر اعتماد و اطمینان می کنند و تصمیمات خود را راحت تر اخذ 
می کنند. صورت های مالی ناخوانا احساس اعتماد و اطمینان را در تصمیم گیری سرمایه     گذاران 

کاهش می دهد )باقری ازقندی، 1397(. 
عوامل زیادی می توانند بر خوانایی گزارشگری مالی مؤثر باشند. یکی از این عوامل، میزان موفق 
بودن سازمان در رعایت و انجام مسئولیت های اجتماعی مربوطه است. مسئولیت پذیری اجتماعی4 
به عنوان ابزاری راهبردی برای افزایش ارزش و پایداری شرکت در درازمدت، از طریق ایجاد روابط 
مثبت با جامعه، رعایت قوانین و مقررات و اعمال رویه های اخالقی است )اسدی، 1397(. در طول 
چند دهه گذشته مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها برجسته   تر شده است به نحوی که 
شرکت ها باید در خصوص زیست محیطی، عملکرد اجتماعی و مسئولیت پذیری اجتماعی همزمان 
به مردم و ذی نفعان پاسخگو باشند )لیورت5، 2016(. با پیشرفت جوامع و توجه به حقوق بشر، 
افزون بر مسئولیت متداول شرکت ها یعنی سوددهی، مسئولیت شرکت ها در قبال جامعه و محیط 
نیز مورد توجه قرار گرفته است. سهامداران6 دیگر تنها ذی نفعان شرکت نیستند بلکه شهروندان، 
می شوند.  محسوب  شرکت  ذی نفعان  نیز  آینده  نسل های  حتی  و  دولت  و  کارکنان  مشتریان، 
هم اکنون شرکت های زیادی در سراسر جهان، به این مسئولیت خود واقف بوده و در جهت ایفای 
آن تالش می کنند. گزارشگری مسئولیت های اجتماعی، ابزاری برای ارزیابی مسئولیت اجتماعی 
شرکت ها است و با استفاده از آن شرکت ها می توانند اقدامات خود را در جهت ارتقای کیفیت 
زندگی آحاد جامعه به اطالع کلیه افراد جامعه و نهادهای ذی نفع برسانند )خواجوی، اعتمادی 
جوریانی، 1394(. از این رو در طول چند سال اخیر شرکت هاي زیادي در سراسر جهان مباحث 
مربوط به سه جنبه گزارشگري را آغاز کرده  اند که این گزارش ها باید در مورد وضعیت اقتصادي، 

اجتماعي و محیطي بنگاه اقتصادي، اطالعاتي را ارائه کند )براون لیبورد، زامورا، 2017(. 
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یکی دیگر از عواملی که می تواند بر خوانایی گزارشگری مالی مؤثر باشد، رعایت اخالق حرفه ای7 
می باشد. در سال های اخیر پیشرفت های شگرفی در توسعه ی توانایی فنی حسابداران8 مطرح شده 
است اما کماکان در زمینه ی اصول حرفه ای اخالقی، این حرفه با چالش های زیادی روبه رو بوده 
است. حرفه ی حسابداری به دلیل برخی رخداد فعالیت های غیراخالقی، اعتبار و شهرت قبلی خود 
را از دست داده و در موقعیت تحقیرکننده ای قرار گرفته است. بدیهی است که حرفه ی حسابداری 
برای بازپس گیری جایگاه مناسب خود و اعاده ی حیثیت مجدد باید اعتماد عمومی جامعه را جلب 
کند )آقازاده، 1396(. آینده ی حرفه ی حسابداری به رهبران و رهبری اخالقی حسابداران حرفه ای 
بستگی دارد. از این رو الزم است رهبران با تبیین اهمیت معیارهای اخالقی، حسابداران را به سوی 
رفتار شرافت مندانه سوق دهند. بدیهی است که با انجام این کار، حرفه ی حسابداری در آینده 
می تواند به نقش تاریخی خود در رشد عادالنه اقتصادی و موفقیت و رفاه ملت ها ادامه دهد. این 
موضوع زمانی تحقق خواهد یافت که حسابداران متعهد به رعایت اصول اخالقی باشند. )حاجی 
ابهام  به  منجر  مالی  صورت های  توضیحی،  یادداشت های  متن  پیچیدگی   .)2020 برزگر،  پور، 
مطالب و عدم درک آن برای سرمایه گذاران می شود و از طرفی می توان به عنوان رویکردی برای 
پنهان سازی اطالعات استفاده شود.  لذا حسابداران و حسابرسان برای بررسی سطح مطلوبیت 
اطالعات مالی ارائه شده الزم است از ساز و کارهای مناسبی استفاده کنند و خود را در مقابل 
افزایش ریسک های حسابرسی مصون سازند که در این زمینه رعایت اخالق، ضوابط و مراقبت های 

حرفه ای کمک شایانی به این مسئله می نماید )بشیری منش، صمیمی، 1400(.
از دیگر عواملی که به نظر می رسد رابطه ی نزدیکی با خوانایی گزارشگری مالی داشته باشد، 
در  لحن  و  صدا  تن  و  مالی  در   گزارش های  نوشتار  نوع  است.  مالی  گزارشگری  لحن  مدیریت 
جلسات در هنگام ارائه ی گزارش باعث ایجاد تغییر در برداشت استفاده کنندگان می شود. به طور 
توضیحی  غیرعددی،  در     گزارش های  مدیران  که  است  ابزاری  بدبینانه  و  لحن خوش  بینانه  کلی 
مانند خواندن،  بنابراین  رودشتی، محسنی، 1395(.  )رهنمای  کار می گیرند  به  و حتی شفاهی 
لحن  می تواند بر تصمیم گیری کاربران گزارش ساالنه تأثیر داشته باشد. تغییرات در »لحن« با 
ابزار  لحن کالمی »یک  و همکاران، 2014(.  )هوانگ  است  بازار همراه  کوتاه مدت  واکنش   های 
است که مردم از آن )گاهی ناخواسته( برای ایجاد برداشت   های متمایز اجتماعی استفاده  می کنند 
)هارت و همکاران، 2013(؛ و به عنوان معنای ارتباطی در حوزه ی حسابداری، ظرفیت تأثیرگذاری 
بر تصمیم های مدیران دارد )مورتنسن، فیشر، 2011(. بنابراین انتظار  می رود به طور خاص، واقع 
گرایی و اطمینان به عنوان دو مؤلفه ی مهم لحن، خوانایی را تحت تأثیر قرار دهند )شرت، پالمر، 
2008(. از این رو مدیران شرکت ها از روی قصد، سودهای گزارش شده را با استفاده از انتخاب 
سیاست   های حسابداری خاص، تغییر در برآوردهای حسابداری و اقالم تعهدی، دستکاری می کنند 
تا به هدف های موردنظر خود برسند. همچنین مطالعات نشان داده اند که کنترل داخلی مناسب 
بر اعمال مدیریت سود توسط مدیران تأثیر می گذارد، در نتیجه مدیران می تواند از طریق پیام 
مدیرعامل، و به کارگیری مدیریت لحن به طور بالقوه رفتار مدیریت سود را پنهان کنند و در نتیجه 
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موجب گمراهی استفاده  کنندگان درباره شرکت شود )سلیمانی، 1396(.
با توجه به مطالب بیان شده و اهمیت خوانایی گزارشگری مالی، مسأله اصلی این تحقیق این 
است که مدل خوانایی گزارشگری مالی بر اساس افشای مسئولیت اجتماعی، اخالق حرفه ای و 

مدیریت لحن و اولویت بندی مؤلفه های هر کدام از این سه متغیر چگونه است؟

٢-مبانینظریپژوهش
1-٢-خواناییگزارشگریمالی

امروزه بحث و نگرانی هایی در خصوص پیچیدگی در نظام های گزارشگری مالی جاری در کل 
دنیا اهمیت فزاینده ای یافته است. اگر بازار به اطالعات مبهم، دشوار، پیچیده و طوالنی گزارش های 
ساالنه شرکت ها واکنش ناقصی نشان دهد، مدیران انگیزه پیدا می کنند تا در شرایط بد، گزارش های 
خود را به همین شکل ارائه دهند )ابراهیمی، 1391(. اطالعات مالی و غیرمالی   سازمانها باید در 
کوتاه ترین زمان بعد از پایان سال مالی در دسترس استفاده کنندگان قرار گیرد، در غیر این صورت 
با گذشت هرچه بیشتر زمان ارزش اقتصادي این اطالعات کمتر خواهد شد )ایزدی و همکاران، 
امریکا  بهادار  اوراق  و  بورس  کمیسیون  به  وابسته  کمیته ای  مطالعات  سال  دو  نتیجه ی   .)1393
که در سال 1969 میالدی منتشر شد، نشان داد که همه ی ذی نفعان قادر به فهم   گزارش های 
پیچیده نیستند و بهتر است   سازمانها از انتشار     گزارش های پیچیده، مبهم و طوالنی خودداری نمایند 
)سرهنگی و همکاران، 1393(. در این خصوص دو نظریه وجود دارد. نظریه ی مدیریت مبهم9 چنین 
بیان  می کند که مدیران   سازمان هایی که دارای عملکرد ضعیفی هستند، به منظور گرفتن بازخورد 
زمانی طوالنی تر از سوی بازار، تمایل دارند اطالعات را به صورت مبهم، طوالنی و پیچیده گزارش 
کنند )آجینا و همکاران، 2019 ؛ بلومفیلد، 2008(. در نقطه ی مقابل، نظریه عالمت دهی10 عنوان  
می کند که مدیران شرکت های موفق که سازمانشان دارای عملکرد مطلوب بوده است تمایلی به 
انتشار     گزارش های مبهم، طوالنی و پیچیده ندارند بلکه برعکس سعی دارند     گزارش های مالی را به 
صورت کاماًل خوانا و واضح تر کنند )حسن، 2017(. خوانایی، نشان دهنده ی میزان سهولت خواندن 
و فهمیدن متون است. یک متن خوانا متنی است که خواننده بتواند آن را به راحتی بخواند و مفهوم 
آن را درک کند. بنابراین     گزارش های مالی منتشره از سوی  سازمانها هنگامی از درجه ی مطلوبیت 
برخوردار هستند که به آسانی برای خوانندگان حرفه ای و حتی غیر حرفه ای قابل درک باشند )پرویز 
کورنده، 1395(. بدین منظور کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا، شرکت ها را تشویق می کند تا در 
ارائه ی انواع     گزارش های خود از انگلیسی روان، خوانا و قابل فهم استفاده کنند. در ادبیات دانشگاهی 
نیز همواره به اهمیت مفهوم خوانایی و انتشار     گزارش هایی با خوانایی باال تأکید می شود )لی، 2010؛ 

لیبای، امت، 2014؛ لو و همکاران، 2017(. 

٢-٢-افشایمسئولیتاجتماعی
منظور از مسئولیت اجتماعی این است که به دلیل این که  سازمانها نهادی اجتماعی هستند 
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و با جامعه تعامل دارند، بنابراین بر جامعه خود تأثیر زیادی دارند؛ از این رو فعالیت آن ها نباید 
تأثیر منفی بر جامعه داشته باشد و در صورت زیان رساندن بر جامعه، باید سعی در جبران داشته 
باشند )مشبکی، خلیلی شجاعی، 1389(. مسئولیت اجتماعی هم راستایی میان اهداف، سیاست ها 
جامعه  عموم  و  سرمایه گذاران  کارکنان،  مشتریان،  سهامداران،  منافع  با  سازمان  فعالیت های  و 
می باشد )حاجیها، سرافراز، 1393 (. در واقع مسئولیت اجتماعی مجموعه وظایف و تعهداتی است 
که سازمان بایستی در قبال جامعه پیرامون خود انجام دهد )بارنی، گریفین، 2010(. مسئولیت 
اجتماعی دارای 4 بعد است. بعد اول بعد اقتصادی و هدف اولیه و نهایی هر سازمان یعنی کسب 
سود را نشان می دهد. دومین بعد، بعد قانونی است که از آن به عنوان التزام اجتماعی نیز یاد 
می شود. بر اساس التزام اجتماعی مسئولیت اجتماعی،   سازمانها باید در چارچوب قوانین و مقررات 
عمومی رفتار کنند. سومین بعد، بعد اخالقی است که از آن به عنوان پاسخگویی اجتماعی نیز 
یاد می شود. بر این اساس،   سازمانها باید فعالیت خود را در چارچوب ارزش ها، باورها و اعتقادات 
مردم جامعه انجام دهند. چهارمین بعد، بعد عمومی و ملی است که از آن به عنوان پاسخگویی 
بارعایت مصالح ملی  را  فعالیت های خود  باید  این اساس   سازمانها  بر  یاد می شود.  نیز  اجتماعی 
در خصوص  رویکرد   3 کلی  طور  به  خلیلی شجاعی، 1389(.  )مشبکی،  دهند  انجام  عمومی  و 
مسئولیت اجتماعی شرکت ها وجود دارد. بر اساس رویکرد اول یا نظریه کالسیک، هدف   سازمانها 
به حداکثر رساندن سود در چارچوب کاماًل اخالقی و حقوقی می باشد. بر اساس نظریه ی دوم یا 
دیدگاه مسئولیت پذیری نیز هدف مدیران   سازمانها حداکثر کردن سود می باشد با این تفاوت که 
باید بین حقوق ذی نفعان سازمان و عامه مردم تعادل و هماهنگی ایجاد شود. بر اساس نظریه ی 
سوم یا دیدگاه عمومی، سود هدف نهایی سازمان نیست، طبق این دیدگاه سازمان باید هم به 
دنبال کسب سطح مناسبی از سود باشد و هم سطح مطلوبی از اقدامات اجتماعی را انجام دهد 

)کیائی درونکال، 1393(. 

3-٢-اخالقحرفهای
حسابداری نقشی کلیدی در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف ایفا  می کند. در این 
بین، استانداردهای اخالقی به عنوان خصوصیت مهم حرفه حسابداری شناخته شده اند )متحدین، 
1390(. یکی از انتظاراتی که جامعه و ذی نفعان بنگاه های اقتصادی از حرفه حسابداری دارند، 
رفتارهای  اخالق حرفه ای می باشد )سهرابیانی، 1394(.  به  تمام حسابداران،  و  پای بندی کمال 
گردید.   21 قرن  ابتدای  رسوایی های  و  شکست ها  به  منجر  آمریکایی  شرکت های  غیراخالقی 
بنابراین  است؛  مالی  فساد  و  تقلب  معرض  در  آن،  شغلی  ماهیت  دلیل  به  حسابداری  حرفه ی 
اخالق حسابداری می تواند مانند یک سد محکم، به عنوان یک عامل اصلی در پیشگیری از جرائم 
حرفه حسابداری  در  اخالقی  و  رفتاری  ضوابط  )حسین زاده، 1396(.  بگیرد  قرار  احتمالی  مالی 
عمومی، آئین رفتار حرفه ای نامیده  می شود )امینی خواه، 1391(. اخالق حرفه ای شامل مؤلفه های 
»فایده گرایی، وظیفه گرایی، عدالت فراگیر، آزادی گرایی و خیرگرایی« است. در اصول راهبردی 



پژوهشهایحسابرسیحرفهای
سالاول |شمارهسوم|تابستان1400

 |       |104

اخالق، مالک نهایی ارزیابی، »فایده گرایی، وظیفه گرایی، عدالت فراگیر و آزادی گرایی« است، در 
حالی که بنا به نظریه ی خیرگرایی، خداوند مالک نهایی اخالق است )امیری و همکاران، 1389(. 
بر اساس نظریه ی فایده گرایی، مالک، مطلوبیت به دست آمده برای اکثریت جامعه است. بر اساس 
نظریه وظیفه گرایی، صرف انجام وظیفه بدون درنظر گرفتن نتیجه، معیار ارزیابی میزان اخالقی 
بودن یک رفتار می باشد. در عدالت فراگیر، عملی راکه موجب افزایش همکاری بین اعضای جامعه 
شود می تواند درست و عادالنه و مناسب و بنابراین، اخالقی نامید بر اساس نظریه ی آزادی گرایی، 
عمل اخالقی عملی است که به آزادی فردی ضربه نزند )رفیعی، کوشا، 1386. باالخره تقرب به 

خدا در نظریه ی خیرگرایی هدف نهایی اخالق است )فرامرز قراملکی، 1384(.

4-٢-مدیریتلحن)لحنگزارشگری(
زبان و کلمات ابزارهای ارتباط و انتقال افکار و احساسات هستند )آباربانل و کیم، 2010(. منظور 
از لحن، میزان مثبت یا منفی بودن گزارش هاي توضیحی مدیران است. مدیران در گزارش هاي 
مختلف  لحن هاي  به کارگیري  امکان  مالی،  صورت هاي  به  نسبت  عملکرد  پیش بینی  به  مربوط 
متناسب با اهداف مدیریتی را دارند )بیداخویدی، 1397(. لحن استفاده شده در اطالعات کیفی 
مدیران  براي  فرصتی  فراهم می کند، هم چنین  اطالعات  افشای  براي  مناسب  زمینه ای  گزارش، 
فراهم می آورد تا انتظار خود از عملکرد آتِی شرکت را نمایان سازد. از همین رو گزارش پیش بینی 
سود حاوي کلمات مثبت و کلمات منفی می باشد. در واقع، زبان نیز یک سیستم قراردادي منظم 
از آواها یا نشانه    هاي کالمی یا نوشتاري است که توسط انسانهاي متعلق به یک گروه اجتماعی 
یا فرهنگی خاص، براي نمایش و فهم ارتباطات و اندیشه ها به کار برده می شود )غالمی مقدم، 
1396(. با توجه به اینکه لحن، یک متغیر کیفي مي باشد، باید ابتدا اقدام به کمي نمودن آن ها 
کرده، سپس به مطالعه ی تأثیر آن بر عوامل مورد نظر پرداخت. مدیریت لحن )نوشتار( می تواند 
زمینه ی انگیزه ی فرصت طلبانه به منظور دستکاری اطالعات بنیادی شرکت فراهم نماید )رهنمای 
رودپشتی، محسنی، 1395(. رهنمای رودپشتی و همکاران با آزمون تأثیرات لحن، ساخت زبان و 
میزان تأثیرات ارائه شده در یادداشتهای توضیحی به این نتیجه رسیدند که چنانچه یادداشت های 
بر  چندانی  تصمیم  باشند  نداشته  را  الزم  صراحت  اما  شوند  نوشته  عینی  صورت  به  توضیحی 
تصمیم سرمایه     گذاران نخواهد داشت. در ارتباط با تأثیر لحن )مثبت/ منفي( زبان در یادداشت    هاي 
بر رفتارهاي قضاوتي سرمایه     گذاران و سایر استفاده کنندگان، توافق نسبتاً  توضیحي حسابداري 
کلي در بین پژوهشگران حسابداري وجود دارد و به نظر  مي رسد که نتایج همه ی پژوهش    هاي 

انجام شده از این امر دفاع کرده  اند )رهنمای رودپشتی و همکاران، 1393(. 

3-پیشینهیپژوهش
میرحسینی و همکاران )1400( در مطالعه ی خود معیارهای مؤثر بر اخالق حرفه ای حسابداران 
شاخص   5 قالب  در  زیرمؤلفه   25 تعداد  نهایت  در  و  شناسایی  پیشین  پژوهش های  اساس  را 
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نظر  از  داد  نشان  نتایج  شد.  تعیین  حسابدار  حرفه ای  اخالق  عوامل  اهمیت ترین  با  عنوان  به 
خبرگان، زیرمؤلفه های حرفه ای گرایی و سازمانی نسبت به سایر معیارها اهمیت بیشتری داشته 
پژوهش  یافته های  می باشد.  اثرگذار  حسابدار  حرفه ای  اخالق  و  ایمن  رفتار  پایدار  توسعه  بر  و 
سادات کابلی و همکاران )1399( نشان داد، ارزش های انگیزشی مدیران هم به صورت مستقیم 
واحد  مدیران  متقلبانه  رفتار  پیش بینی کننده  حرفه ای،  اخالق  به  پایبندی  واسطه گری  با  هم  و 
بر  خوانایی  برای سنجش  مدلی  خود  مطالعه ی  در   )1399( همکاران  و  فرامرز  است.  گزارشگر 
مبنای نظر خبرگان به روش آنتروپی شانون ارائه کردند. به منظور سنجش روابط متغیر پنهان 
عاملی  تحلیل  از  آن،  گویه های سنجش  با  است،  مالی  گزارشگری  پژوهش خوانایی  این  در  که 
تأییدی در نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش صمیمی )1399( 
نشان داد که بین خوانایی متن صورت های مالی با اظهارنظر حسابرسی، حق الزحمه ی حسابرسی 
و تأخیر گزارش حسابرسی ارتباط معنادار وجود دارد ولی بین خوانایی متن صورت های مالی و 
چرخش حسابرس ارتباط وجود ندارد. نتایج مطالعه صالحی )1395( نشان داد که تعهد حسابرس 
رفتار  به  حسابرس  تعهد  او،  حرفه ای  بی طرفی  و  حسابرس  استقالل  صداقت،  و  یکپارچگی  به 
بر  حسابرس  حرفه ای  عملکرد  و  رازداری  به  حسابرس  تعهد  حرفه ی  حسابرسی،  در  حرفه ای 
 )1398( و همکاران  مطالعه درخشان مهر  نتایج  دارد.  معناداری  و  مثبت  اثر  کیفیت حسابرسی 
از طریق مؤلفه های اخالق حرفه ای،  توان پیش بینی عملکرد حسابرسان مستقل  نشان دهنده ی 
رابطه ی  که  می دهد  نشان  نتایج  همچنین  می باشد.  اجتماعی  مسئولیت های  و  اخالقی  رهبری 
مسئولیت های  و  اخالقی  رهبری  طریق  از  مستقل،  حسابرسان  عملکرد  و  حرفه ای  اخالق  بین 
که  زمانی  است  آن  بیانگر   )1396( سلیمانی  مطالعه  نتایج  می شود.  گری  میانجی  اجتماعی، 
مدیر  نامه ی  در  عادی  غیر  مثبت  لحن  مشاهده  احتمال  می یابد،  کاهش  شرکت  مالی  عملکرد 
اقالم  با  مثبتی  رابطه ی  عامل  مدیر  نامه ی  در  غیرعادی  لحن  همچنین،  می یابد.  افزایش  عامل 
تعهدی غیرعادی دارد. یافته های پژوهش محمدعلی نیاعمران )1396( نشان داد که بین کیفیت 
تهران  بهادار  اوراق  بورس  در  پذیرفته شده  اجتماعی شرکت های  و مسئولیت  مالی  گزارشگری 
رابطه ی معناداری وجود دارد. یافته های پژوهش حسن و همکاران )2019( نشان داد شرکت هایی 
با خوانایی گزارشگری مالی باالتر به دلیل عدم وجود ابهام در صورت های مالی گزارشگری مالی 
سالیانه، سودآورتر هستند. نتیجه مطالعه عرب صالحی )1394( نشان داد شرکت هایی که دارای 
گزارش های ساالنه خواناتر هستند، سودآوری بیشتر، ریسک بیشتر و هزینه ی نمایندگی کمتری 
دارند. نتایج یافته های مطالعه اتیم و همکاران )2021( نشان داد که صالحیت حرفه ای، بی طرفی 
حرفه ای و انصاف حرفه ای حسابداران تأثیر مثبت و قابل مالحظه ای بر گزارشگری مالی دارد. بر 
این اساس در این مطالعه پیشنهاد شده است که مؤسسات غیردولتی باید تالش کنند تا روند 
استخدام خود را در سایر افراد برای جذب مردان و زنان با استانداردهای اخالقی باال توسعه دهند. 
نتیجه مطالعه سیتیوم )2020( نشان داد توسعه مداوم حرفه ای، اخالق حرفه ای و مهارت های 
متغیرهای مستقل  دارند.  مالی  گزارش  کیفیت  بر  معناداری  تأثیر  تایلندی  حرفه ای حسابداران 
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قادر هستند 55 درصد از تغییرات متغیر وابسته را پیش بینی کنند. نتایج پژوهش مابیل )2019( 
استقالل حسابداران، عینیت حسابداران و صداقت حسابداران  نشان داد شایستگی حسابداران، 
تأثیر معناداری بر کیفیت گزارشگری مالی آن در سودان دارند. بر این اساس نویسندگان پیشنهاد 
کردند که مدیریت بانک های تجاری باید بخش های حسابداری خود را حرفه ای کرده و با اطمینان 
این،  بر  افزایش دهند. عالوه  را  از شایستگی استخدام و فرصت های آموزشی شغلی، شایستگی 
برای  از آن ها  کارکنان حسابداری خود را در داخل توسعه دهند و  باید دائماً  بانک های تجاری 

سمینارها یا کارگاه های آموزشی حمایت کنند.
با وجود این که نتایج برخی مطالعات دیگر نیز حاکی از ارتباط مثبت و معنادار بین افشای مسئولیت 
اجتماعی و خوانایی گزارشگری مالی می باشد )نوری زاده، 2014؛ تقی زاده، 2015؛ چنگ و همکاران، 
2015؛ چیانگ، شیائو، 2015(، در برخی پژوهش های دیگر نیز رابطه ی مثبت و معنادار بین اخالق 
حرفه ای و خـوانایی گزارشـگری مالی به تأیید رسیده است )صالحی، 2015( و سرانجام ارتباط 
معکوس و معنادار مدیریت لحن و خوانایی گزارشگری مالی )رهنمای رودپشتی، محسنی، 1395؛ 
داداشی، نوروزی، 1399؛ هوانگ و همکاران، 2014؛ کارلسون، لمتی، 2015( در مطالعات پیشین 
مورد تأیید قرار گرفته است اما به صورت کلی بررسی های پیشین درباره ی خوانایی گزارشگری مالی 
حاکی از آن است که به جز در مطالعه فرامرز )1399( که به ارائه مدل خوانایی گزارشگری پرداخته 
شده است، اکثر پژوهش های انجام شده فقط به جنبه های خاصی از این مفهوم توجه شده است 
و عمدتاً با رویکرد قیاسی انجام شده است. هم چنین در مطالعات قبلی، به شناسایی شاخص های 
مدیریت لحن نیز پرداخته نشده است. از این رو، در پژوهش حاضر مفهوم خوانایی گزارشگری مالی 
در بین خبرگان و همچنین نقش افشای مسئولیت اجتماعی، اخالق حرفه ای و مدیریت لحن در 
خوانایی گزارشگری مالی مورد بررسی قرار می گیرد. از آن جا که خوانایی گزارشگری مالی دارای 
ماهیتی پیچیده و چند وجهی است و تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد، در این پژوهش بررسی 

جنبه های نادیده گرفته شده در پژوهش های پیشین شناسایی و مورد بررسی قرار گرفته است.

4-روششناسیپژوهش
آن  در  که  است  متوالی  اکتشافی  )ترکیبی(  آمیخته  پژوهش  داده ها یک  نوع  از  پژوهش  این 
ابتدا روش کیفی و سپس کمی انجام  شده است. جامعه ی آماری این پژوهش را اعضای جامعه ی 
حسابداران رسمی )تهران و شیراز( شامل کمک حسابرس، حسابرس، حسابرس ارشد، سرپرست، 
سرپرست ارشد، مدیر و شریک مؤسسات حسابرسی و حسابرسان شاغل انفرادی، عضو جامعه ی 
دسترس  در  پژوهش  این  جامعه  رسمی  آمار  که  آن جا  از  می دهند.  تشکیل  رسمی  حسابداران 
نیست، می توان تعداد جامعه ی آماری را نامحدود فرض کرد. بر اساس فرمول انتخاب حجم نمونه 

در جامعه نامحدود حداقل حجم نمونه برابر با 196 نفر تعیین شد:
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)1/96(2 ×0/5 ×0/5

)0/07(2
196

 n = حجم نمونه 
 N= حجم یا اندازه تقریبي و تخمیني جامعه مادر         

 ℓ= دقت برآورد یا میزان خطاي حدي است )در این پژوهش 0/07 در نظر گرفته شده است(. 
P.q = نسبت افرادي که در رد/تأیید فرضیه ها نظر مي دهند  

)a =0/05( عدد بحراني توزیع سطح 95درصد اطمینان =  Z a/2
اعضای نمونه ی آماری به شیوه نمونه گیری در دسترس، تعیین و در پژوهش شرکت داده  شدند. 
با توجه به احتمال غیرقابل استفاده بودن برخی پرسشنامه ها، 290 پرسشنامه توزیع شد که از 
بین آن ها، 260 پرسشنامه قابل استفاده بود. دلیل انتخاب جامعه ی آماری مذکور این است که 
اطالعات نسبتاً جامعی در خصوص وضعیت گزارشگری مالی شرکت ها و روند عملکرد اقتصادی 
آن ها در اختیار دارند و همچنین می توان گفت که تنها منبع اطالعاتی است که با استفاده از آن 
می توان به منابع اطالعات مالی شرکت ها دسترسی داشته و الگوی پژوهش حاضر را مورد آزمون و 
مطالعه قرار داد. ابزار گردآوری داده ها نیز شامل پرسشنامه باز )جهت انتخاب شاخص های اخالق 
حرفه ای، افشای مسئولیت اجتماعی و مدیریت لحن(، پرسشنامه ی 34 سؤالی مبتنی بر طیف پنج 
گزینه ای لیکرت )جهت انتخاب مهترین شاخص ها(، پرسشنامه ی 5 سؤالی خوانایی گزارشگری 
مالی، و پرسشنامه ی 36 سؤالی )12 سؤال برای هر یک از سه متغیر( مبتنی بر مقایسات زوجی 

)جهت اولویت بندی شاخص ها( می باشد.
بر  مؤثر  لحن  مدیریت  و  حرفه ای  اخالق  اجتماعی،  مسئولیت  افشای  شاخص های  شناسایی 
اجتماعی،  افشای مسئولیت  زیرمعیارهای  و  تعیین مهم ترین معیارها  مالی،  خوانایی گزارشگری 
اخالق حرفه ای و مدیریت لحن مؤثر بر خوانایی گزارشگری مالی با استفاده از تکنیک توزیع 2 
اجتماعی،  افشای مسئولیت  زیرمعیارهای  و  اکتشافی مهم ترین معیارها  جمله ای، تحلیل عاملی 
اخالق حرفه ای و مدیریت لحن مؤثر بر خوانایی گزارشگری مالی، ارائه ی مدل خوانایی گزارشگری 
مالی مبتنی بر افشای مسئولیت اجتماعی، اخالق حرفه ای و مدیریت لحن )لحن گزارشگری( و 
لحن  و مدیریت  اخالق حرفه ای  اجتماعی،  افشای مسئولیت  اولویت بندی شاخص های  سرانجام 
از  با استفاده  از تکنیک ترجیحات غیرخطی فازی  با استفاده  مؤثر بر خوانایی گزارشگری مالی 

نرم افزار لینگو، گام های انجام این مطالعه هستند.

5-یافتههایپژوهش
1-5-انتخابمهمترینشاخصهایمدیریتلحن،اخالقحرفهایوافشایمسئولیت

اجتماعی
جهت انتخاب شاخص های مدیریت لحن، اخالق حرفه ای، افشای مسئولیت اجتماعی و خوانایی 
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این  بر  باز استفاده شد.  از پرسشنامه ی  بر اساس نظرات اعضای نمونه آماری،  گزارشگری مالی 
اساس 34 شاخص  اولیه به شرح زیر شناسایی شدند:

1-1-5-شاخصهایافشایمسئولیتاجتماعی: 1- مالی و سرمایه گذاری 2- بازرگانی، 
رشد و تغییرات بازار 3- رشد اقتصادی، بهره وری و مالیات تکلیفی و عملکرد 4- آموزش مشارکت 
و توسعه جامعه، حقوق و رویه های اشتغال 5- آموزش حذف فساد، رشوه و پولشویی 6- آموزش 
و  شهری  خدمات  توسعه  آموزش   -7 پزشکی  و  هنر  پرورش،  و  آموزش  اجتماعی،  فعالیت های 
کاهش مصرف انرژی مشاوره شناسایی و کاهش آالینده های صوتی، بصری، تنفسی و باز آفرینی 
8-مشاوره شناسایی و کاهش آالینده های صوتی، بصری، تنفسی و باز آفرینی 9- تدوین منشور 
برنامه ریز شرکت،  الزامات  و  اهداف  و خدمات 10-  ارتقای محصوالت  و  اثرات  زیست محیطی، 
تولید و مصرف زنجیره تأمین ، مشتریان و مصرف کنندگان 11- زنجیره ی تأمین ، مشتریان و 

مصرف کنندگان
ارائه   -2 طرفی  بی  و  عینیت گرایی  استقالل،   -1 حرفهای: اخالق شاخصهای -5-1-٢
اطالعات صحیـح و واقع بینانه 3- درستکاری 4- عدم دریافت و اعطای هدایا 5- عدم تضاد منافع 
و اطالعات گمراه کننده و نادرست 6- داشتن صبر و شکیبایی 7- مهارت، صالحیت و گزارشگری 
حرفه ای  8- ایفای مسئولیت اقتصادی، قانونی و اخالقی در قبال جامعه و صاحبکار 9- اعتماد 
آفرینی و ارائه اطـالعات بر مبنای ضوابط، استنـباط ها و پاسـخگویی 10- رازداری و ارتباطات 
 -13 انحراف  و  تنبیه  اخطار،  اخالقی،  تهدیدهای   -12 جویی  برتری  و  11-رقابت طلبی  شفاف 

داشتن عدالت، انصاف و وفاداری
3-1-5-شاخصهایمدیریتلحن: 1- مدیریت سود تعهدی، واقعی و گزارشگری متقلبانه 
2- فرار مالیاتی و اهرم مالی 3- مدیریت اظهارنظر غیرمقبول حسابرسی و نسبت های جاری و مالی 
4- تغییر و جهت دار کردن نگرش عملکرد مالی با پیچیدگی و طول متن 5- انگیزه دست کاری و 
گمراه کردن ادراک سرمایه گذاران و استفاده کنندگان 6- اقدامات خصمانه و تبلیغ پتانسیل رفتار 
خودخواهانه 7- فصاحت در توصیف و مدیریت نوشتار لحن غیر عادی 8- محدودیت استانداردها 
و رویه های حسابداری 9- تطابق لحن نوشتار کیفی و کمی وکاهش عدم تقارن اطالعاتی 10- 

جهت دار نمودن کیفیت سرمایه فکری و کارآفرینی
پیش بینی های  صحت  سود،  پایداری  مالی:  گزارشگری خوانایی شاخصهای -5-1-4
و  ارزیابی  و  تصمیم گیری  برای  مربوط  اطالعات  سهام،  قیمت  سقوط  ریسک  کاهش  مدیریت، 
قابلیت مقایسه واحدهای اقتصادی به منظور انتخاب مهم ترین شاخص های مدیریت لحن، اخالق 
حرفه ای و خوانایی گزارشگری مالی از تکنیک توزیع 2 جمله ای استفاده شد. بر این اساس از بین 

34 شاخص شناسایی شده، 27 شاخص شناسایی شد. 
جدول 1   شاخص های شناسایی شده از بین شاخص های اولیه ی افشای مسئولیت اجتماعی را 

نشان می دهد:
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جدول)1(شاخصهایپذیرفتهشدهووحذفشدهافشایمسئولیتاجتماعی

نسبتفراوانیطبقهشاخص
مشاهدهشده

نسبت
آزمون

سطح
معناداری

مالی و سرمایه گذاری
<32420/93

0/500/000
>=3180/07

بازرگانی ، رشد و تغییرات بازاز
<32390/92

0/500/000
>=3210/08

رشد اقتصادی ، بهره وری و ...
<32370/91

0/500/000
>=3230/09

آموزش مشارکت و توسـعه جامعه ... 
<32380/92

0/500/000
>=3220/08

آموزش حذف فساد، رشوه و پولشویی
<32460/95

0/500/000
>=3140/05

آموزش فعالیت های اجتماعی...
<32390/92

0/500/000
>=3210/08

آموزش توسعه خدمات ... 
<31960/75

0/500/000
>=3640/25

مشاوره شناسایی... آفرینی
<32070/80

0/500/000
>=3530/20

تدوین منشور .. محصوالت و خدمات
<32080/80

0/500/000
>=3520/20

اهداف و الزامات ... 
<370/03

0/500/000
>=32530/97

زنجیره ی تأمین ، مشتریان و مصرف کنندگان
<360/02

0/500/000
>=32540/98

همان گونه که در نگاره  ی 1 مشخص است از بین 11 شاخص مربوط به مسئولیت اجتماعی، 9 
شاخص انتخاب و 2 شاخص حذف شدند.

جدول 2 شاخص های شناسایی شده از بین شاخص های اولیه اخالق حرفه ای را نشان می دهد:
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جدول)٢(شاخصهایپذیرفتهشدهووحذفشدهاخالقحرفهای
نسبت مشاهده فراوانیگروهشاخص

شده
نسبت 
آزمون

سطح 
معناداری

استقالل ، عینیت گرایی و بی طرفی
2330/90گروه 1

0/500/000
270/10گروه 2

ارائه اطالعات صحیح و واقع بینانه
1960/75گروه 1

0/500/000
640/25گروه 2

درستکاری
1870/72گروه 1

0/500/000
730/28گروه 2

عدم دریافت و اعطا هدایا
2460/95گروه 1

0/500/000
140/05گروه 2

عدم تضاد منافع و اطالعات گمراه کننده و ...
2520/97گروه 1

0/500/000
80/03گروه 2

داشتن صبر و شکیبایی
2510/97گروه 1

0/500/000
90/03گروه 2

مهارت ، صالحیت و گزارشگری حرفه ای
2430/93گروه 1

0/500/000
170/07گروه 2

ایفای مسئولیت اقتصادی ، قانونی و ...
2460/95گروه 1

0/500/000
140/05گروه 2

اعتماد آفرینی و ارائه اطالعات بر مبنای ...
2180/84گروه 1

0/500/000
420/16گروه 2

رازداری و ارتباطات شفاف
100/04گروه 1

0/500/000
2500/96گروه 2

رقابت طلبی و برتری جویی
640/25گروه 1

0/500/000
1960/75گروه 2

تهدیدهای اخالقی، اخطار، تنبیه و ...
150/06گروه 1

0/500/000
2450/94گروه 2

داشتن عدالت، انصاف و وفاداری
220/08گروه 1

0/500/000
2380/92گروه 2

همان گونه که در جدول 2   مشخص است از بین 13 شاخص مربوط به اخالق حرفه ای، 9 شاخص 
انتخاب و 4 شاخص حذف شدند.

جدول 3    شاخص های شناسایی شده از بین شاخص های مدیریت لحن را نشان می دهد:
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جدول)3(شاخصهایپذیرفتهشدهوحذفشدهمدیریتلحن
نسبتمشاهدهفراوانیطبقهشاخص

شده
نسبت
آزمون

سطح
معناداری

31960/750/500/000>مدیریت سود تعهدی، واقعی و ... >=3640/25
32040/780/500/000>فرار مالیاتی و اهرم مالی >=3560/22

31860/720/500/000>مدیریت اظهارنظر غیرمقبول حسابرسی و ... >=3740/28
32520/970/500/000>تغییر و جهت دار کردن نگرش عملکرد مالی ... >=380/03

32420/930/500/000>انگیزه دست کاری و گمراه کردن ادراک ... >=3180/07
32370/910/500/000>اقدامات خصمانه و تبلیغ پتانسیل رفتار ... >=3230/09

32460/950/500/000>فصاحت در توصیف و مدیریت نوشتار لحن ... >=3140/05
32380/920/500/000>محدودیت استاندارد ها و رویه های حسابداری >=3220/08
32390/920/500/000>تطابق لحن نوشتار کیفی و کمی و کاهش... >=3210/08
3600/230/500/000>جهت دار نمودن کیفیت سرمایه فکری و ... >=32000/77

همان گونه که در جدول 3 مشخص است از بین 10 شاخص مربوط به مدیریت لحن، 9 شاخص 
انتخاب و 1 شاخص حذف شدند.

جدول   4 شاخص های شناسایی شده از بین شاخص های خوانایی گزارشگری مالی را نشان می دهد:

جدول)4(شاخصهایپذیرفتهشدهوحذفشدهخواناییگزارشگریمالی
نسبتمشاهدهفراوانیگروهشاخص

شده
نسبت
آزمون

سطح
معناداری

2380/920/500/000گروه 1پایداری سود 220/08گروه 2
2390/920/500/000گروه 1صحت پیش بینی های مدیریت 210/08گروه 2

2420/930/500/000گروه 1کاهش ریسک سقوط قیمت سهام 180/07گروه 2
2380/920/500/000گروه 1اطالعات مربوط برای تصمیم گیری 220/08گروه 2
ارزیابی و قابلیت مقایسه واحدهای 

اقتصادی
2460/950/500/000گروه 1 140/05گروه 2

همان گونه که در جدول  4 مشخص است از بین 5 شاخص مربوط به خوانایی گزارشگری مالی، 
هر 5 شاخص انتخاب شدند.

٢-5-تحلیلعاملیاکتشافیدادهها
جدول 5     نتایج تحلیل عاملی اکتشافی شاخص های افشای مسئولیت اجتماعی را نشان می دهد:
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جدول)5(نتایجتحلیلعاملیاکتشافیشاخصهایافشایمسئولیتاجتماعی
بعد اقتصادی شاخص

و مالی
بعد 

اجتماعی
بعد 

محیطی
0/624مالی و سرمایه گذاری

0/622ارائه اطالعات صحیح و واقع بینانه 
0/683رشد اقتصادی، بهره وری و مالیات تکلیفی و عملکرد

0/602آموزش مشارکت و توسعه جامعه، حقوق و رویه های اشتغال 
0/644آموزش حذف فساد، رشوه و پولشویی

0/511آموزش فعالیت های اجتماعی، آموزش و پرورش، هنر و پزشکی
0/521آموزش توسعه خدمات شهری و کاهش مصرف انرژی

0/536مشاوره شناسایی و کاهش آالینده های صوتی، بصری، تنفسی و باز آفرینی
0/575تدوین منشور زیست محیطی، اثرات و ارتقاء محصوالت و خدمات 

مقادیر ویژه)بزرگتر از یک(
2/642/081/96کل

0/2930/2310/218درصد واریانس
0/2930/5240/742تجمعی

KMO834/0=  1781/11=کای اسکور  0/000=سطح معناداری

براساس جدول )5( می توان گفت که شاخص های افشای مسئولیت اجتماعی در سه دسته ی 
کلی قرار گرفتند که با مشورت با خبرگان این سه دسته به ترتیب به نام های اقتصادی و مالی )3 

شاخص(، اجتماعی )3 شاخص( و محیطی )3 شاخص( نام گذاری شدند.
جدول 6 نتایج تحلیل عاملی اکتشافی شاخص های اخالق حرفه ای را نشان می دهد:

جدول)6(نتایجتحلیلعاملیاکتشافیشاخصهایاخالقحرفهای
اخالق تحلیلی و شاخص

فرا اخالق
اخالق 

هنجاری 
اخالق 

کاربردی 
0/648استقالل، عینیت گرایی و بی طرفی
0/713ارائه اطالعات صحیح و واقع بینانه

0/597درستکاری 
0/619عدم دریافت و اعطا هدایا

0/603عدم تضاد منافع و اطالعات گمراه کننده و نادرست 
0/587داشتن صبر و شکیبایی 

0/583مهارت، صالحیت و گزارشگری حرفه ای
0/590ایفای مسئولیت اقتصادی، قانونی و اخالقی در قبال جامعه وصاحبکار

0/544اعتماد آفرینی و ارائه اطالعات بر مبنای ضوابط، استنباط ها و پاسخگویی

مقادیر ویژه )بزرگتر از یک(
2/342/031/73کل

0/2600/2260/192درصد واریانس
0/2600/4860/678تجمعی

KMO840/0=  1349/11=کای اسکور  0/000=سطح معناداری
براساس جدول 6 می توان گفت که شاخص های اخالق حرفه ای در سه دسته کلی قرار گرفتند 
فرا اخالق )3  و  تحلیلی  نام های »اخالق  به  ترتیب  به  این سه دسته  با خبرگان  با مشورت  که 
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شاخص(، اخالق هنجاری )3 شاخص( و اخالق کاربردی )3 شاخص(« نام گذاری شدند.
جدول 7  نتایج تحلیل عاملی اکتشافی شاخص های مدیریت لحن را نشان می دهد:

جدول)7(نتایجتحلیلعاملیاکتشافیشاخصهایمدیریتلحن

شاخص
گزارشگری 

مالی و 
مدیریت سود 

مدیریت 
نوشتار و 
ادراک 

کتمان 
اطالعات 
بنیادی

0/567مدیریت سود تعهدی، واقعی و گزارشگری متقلبانه
0/812فرار مالیاتی و اهرم مالی

0/643مدیریت اظهارنظر غیرمقبول حسابرسی و نسبت های جاری و مالی
0/725تغییر و جهت دار کردن نگرش عملکرد مالی با پیچیدگی و طول متن

0/614انگیزه دست کاری و گمراه کردن ادراک سرمایه گذاران و استفاده کنندگان
0/536اقدامات خصمانه و تبلیغ پتانسیل رفتار خودخواهانه

0/577فصاحت در توصیف و مدیریت نوشتار لحن غیر عادی
0/606محدودیت استاندارد ها و رویه های حسابداری

0/629تطابق لحن نوشتار کیفی و کمی و کاهش عدم تقارت اطالعاتی

مقادیر ویژه)بزرگتر از یک(
2/391/961/76کل

0/2660/2180/196درصد واریانس
0/2660/4840/680تجمعی

KMO853/0=  1363/34=کای اسکور  0/000=سطح معناداری
قرار  کلی  دسته ی  سه  در  در  لحن  مدیریت  شاخص های  که  گفت  می توان   7 جدول  براساس 
گرفتند که با مشورت با خبرگان این سه دسته به ترتیب به نام های  گزارشگری مالی و مدیریت سود

)3 شاخص(، مدیریت نوشتار و ادراک )3 شاخص( و کتمان اطالعات بنیادی )3 شاخص( نام گذاری شدند. 
جدول  8   نتایج تحلیل عاملی اکتشافی شاخص های خوانایی گزارشگری مالی را نشان می دهد:

جدول)8(نتایجتحلیلعاملیاکتشافیخواناییگزارشگریمالی
خوانایی گزارشگری مالیشاخص

0/713پایداری سود
0/694صحت پیش بینی های مدیریت

0/876کاهش ریسک سقوط قیمت سهام
0/639اطالعات مربوط برای تصمیم گیری

0/565ارزیابی و قابلیت مقایسه واحدهای اقتصادی

مقادیر ویژه)بزرگتر از یک(
3/51کل

70/2درصد واریانس
70/2تجمعی

KMO0/815=  425/84=کای اسکور  0/000=سطح معناداری
براساس جدول  8  می توان گفت شاخص های خوانایی گزارشگری مالی در یک دسته قرار گرفتند.

3-5-مدلکیفی
بر مبنای مراحل انجام شده قبلی، مدل کیفی به صورت زیر می باشد:
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استقالل، عینیت گرایی و بی طرفی

ارائه اطالعات صحیح و واقع بینانه   

درستکاری  

عدم دریافت و اعطا هدایا 

عدم تضاد منافع و اطالعات 
گمراه کننده و نادرست 

مدل اخالق 
 حرفه ای
)مؤثر بر 
خوانایی 

گزارشگری 
مالی(

اخالق 
کاربردی 
)حرفه ای(

اخالق 
تحلیلی و 
فرااخالق

داشتن صبر و شکیبایی 

مهارت، صالحیت و گزارشگری 
حرفه ای 

ایفای مسئولیت اقتصادی، قانونی و  
اخالقی در قبال جامعه وصاحبکار 

اعتماد آفرینی و ارائه اطالعات بر 
مبنای ضوابط، استنباط ها و پاسخگویی  

اخالق 
هنجاری 
)دستوری(

مالی و سرمایه گذاری 

ارائه ی اطالعات صحیح و واقع 
بینانه  

رشد اقتصادی، بهره وری و مالیات 
تکلیفی و عملکرد

آموزش مشارکت و توسعه جامعه، 
حقوق و رویه های اشتغال  

آموزش حذف فساد، رشوه و 
پولشویی 

مدل افشای 
مسئولیت 

اجتماعی )مؤثر 
بر خوانایی 
گزارشگری 

مالی(

بعد 
محیطی

بعد 
اقتصادی و 

مالی 

آموزش فعالیت های اجتماعی، 
آموزش و پرورش، هنر و پزشکی

آموزش توسعه خدمات شهری و 
کاهش مصرف انرژی 

مشاوره شناسایی و کاهش آالینده های 
صوتی، بصری، تنفسی و بازآفرینی

تدوین منشور زیست محیطی، 
اثرات و ارتقاء محصوالت و خدمات  

بعد 
اجتماعی

استقالل، عینیت گرایی و بی طرفی

ارائه اطالعات صحیح و واقع بینانه   

درستکاری  

عدم دریافت و اعطا هدایا 

عدم تضاد منافع و اطالعات 
گمراه کننده و نادرست 

مدل اخالق 
 حرفه ای
)مؤثر بر 
خوانایی 

گزارشگری 
مالی(

اخالق 
کاربردی 
)حرفه ای(

اخالق 
تحلیلی و 
فرااخالق

داشتن صبر و شکیبایی 

مهارت، صالحیت و گزارشگری 
حرفه ای 

ایفای مسئولیت اقتصادی، قانونی و  
اخالقی در قبال جامعه وصاحبکار 

اعتماد آفرینی و ارائه اطالعات بر 
مبنای ضوابط، استنباط ها و پاسخگویی  

اخالق 
هنجاری 
)دستوری(

خوانایی 
گزرشگری 

مالی

پایداری سود

صحت پیش بینی های
مدیریت

کاهش ریسک سقوط قیمت 
سهام

اطالعات مربوط برای 
تصمیم گیری

ارزیابی و قابلیت مقایسه 
واحدهای اقتصادی

شکل )1( الگوی یکپارچه ی خوانایی گزارشگری مالی مبتنی بر افشای مسئولیت اجتماعی، 
اخالق حرفه ای و مدیریت لحن )لحن گزارشگری(
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حرفهای اخالق اجتماعی، مسئولیت افشای شاخصهای اولویتبندی -5-3-1
ترجیحات تکنیک از استفاده با مالی گزارشگری خوانایی بر مؤثر لحن مدیریت و

غیرخطیفازی
٢-3-5-اولویتبندیشاخصهایاخالقحرفهایمؤثربرخواناییگزارشگریمالی

جداول 9 تا 11، ماتریس مقایسه ی زوجی معیارهای اصلی اخالق حرفه ای بر اساس اعداد فازی 
و فازی مثلثی، کد برنامه ریزی غیرخطی، اوزان اهمیت زیرمعیارها و مقدار الندا با توجه به نظر10 

نفر از خبرگان و بر اساس اعداد فازی را نشان می دهد:

جدول   )9( ماتریس مقایسه زوجی زیرمعیارهای اخالق تحلیلی و فرا اخالق بر اساس اعداد فازی
معیارهایاصلی w1 w2 w3

)w1( )اخالق کاربردی )حرفه ای [ ] 13214 2~*1~*3~*3~ −− 14212 2~*3~*2~*3~*4~ −−

)w2( )اخالق هنجاری )دستوری 4~*1~*5~*3~*3~ 3312 −

)w3( اخالق تحلیلی و فرا اخالق

جدول )10( ماتریس مقایسه زوجی زیرمعیارهای اخالق تحلیلی و فرا اخالق بر اساس اعداد فازی مثلثی
معیارهایاصلی w1 w2 w3

)w1( )اخالق کاربردی )حرفه ای )0/63 ،1/16 ،1/9( )0/85 ،1/97 ،3/59(
)w2( )اخالق هنجاری )دستوری )1/27 ،2/08 ،2/96(
)w3( اخالق تحلیلی و فرا اخالق

جدول )11( کد برنامه ریزی غیرخطی و وزن محلی شاخص ها
کدبرنامهریزیغیرخطی زیرمعیارها وزنمحلی

Max=landa;
(1.16 - 0.63) * landa * w2  - w1  +  0.63 * w2 <=0;
(1.90 - 1.16) * landa * w2  + w1  -  1.90 * w2 <=0;
(1.97 - 0.85) * landa * w3  - w1  +  0.85 * w3 <=0;
(3.59 - 1.97) * landa * w3  + w1  -  3.59 * w3 <=0;
(2.08 - 1.27) * landa * w3  - w2  +  1.27 * w3 <=0;
(2.96 - 2.08) * landa * w3  + w2  -  2.96 * w3 <=0;
w1+w2+w3 =1; w1>=0; 
w2>=0; w3>=0;

اخالق کاربردی )حرفه ای( 
)w1( 0/447

اخالق هنجاری )دستوری( 
)w2( 0/352

اخالق تحلیلی و فرا اخالق 
)w3( 0/201

مقدار الندا برابر با 0/654 به دست آمده است. مثبت بودن عالمت آن، نشان از سازگاری ماتریس مقایسه زوجی دارد.

بر اساس اوزان محلی معیارها و زیرمعیارهای محاسبه شده برای زیرمعیارهای 3 مؤلفه ی اصلی 
اخالق حرفه ای، اوزان نهایی شاخص های اخالق حرفه ای )مؤثر بر خوانایی گزارشگری مالی( به 

شرح جدول 12 است:
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جدول)1٢(اوزانورتبهینهاییشاخصهایاخالقحرفهای)مؤثربرخوانایی
گزارشگریمالی(

رتبه وزن نهایی وزن محلی زیرمعیارها معیارهای اصلی 
)وزن(

6 0/082 0/406 استقالل، عینیت گرایی و بی طرفی  اخالق تحلیلی 
و فرا اخالق 

)0/201(
8 0/066 0/328 ارائه ی اطالعات صحیح و واقع بینانه 
9 0/053 0/266 درستکاری 
2 0/152 0/432 دریافت و اعطای هدایا اخالق هنجاری 

)دستوری( 
)0/352(

5 0/116 0/329 تضاد منافع و اطالعات گمراه کننده و نادرست
7 0/081 0/239 داشتن صبر و شکیبایی
1 0/194 0/435 مهارت، صالحیت و گزارشگری حرفه ای 

اخالق کاربردی 
)حرفه ای( 
)0/447(

3 0/134 0/300 ایفای مسئولیت اقتصادی، قانونی و اخالقی در قبال 
جامعه و صاحبکار 

4 0/118 0/265 اعتماد آفرینی و ارائه اطالعات بر مبنای ضوابط، 
استنباط ها و پاسخگویی

3-3-5-محاسبهیاوزانمعیارهایاصلیمدیریتلحن)مؤثربرخواناییگزارشگریمالی(
اوزان نهایی شاخص های مدیریت لحن )مؤثر بر خوانایی گزارشگری مالی(به شرح جدول 13 است:

جدول)13(اوزانورتبهینهاییشاخصهایمدیریتلحن)مؤثربرخوانایی
گزارشگریمالی(

رتبه وزن 
نهایی

وزن 
محلی زیرمعیارها موانع اصلی )وزن(

1 0/172 0/438 مدیریت سود تعهدی، واقعی و گزارشگری متقلبانه گزارشگری مالی 
و مدیریت سود 
)انگیزه فرصت 
طلبانه( )0/392(

2 0/134 0/342 فرار مالیاتی و اهرم مالی

8 0/086 0/220 مدیریت اظهارنظر غیرمقبول حسابرسی و نسبت های جاری و 
مالی

3 0/130 0/388 تغییر و جهت دار کردن نگرش عملکرد مالی با پیچیدگی و 
طول متن  مدیریت نوشتار 

و ادراک )انگیـزه 
فرصت طلبانه( 

)0/335(
4 0/118 0/353 انگیزه دست کاری و گمراه کردن ادراک سرمایه گذاران و 

استفاده کنندگان 
7 0/087 0/259 اقدامات خصمانه و تبلیغ پتانسیل رفتار خودخواهانه
6 0/109 0/398 فصاحت در توصیف و مدیریت نوشتار لحن غیر عادی 

کتمان اطالعات 
5بنیادی )0/273( 0/109 0/400 محدودیت استاندارد ها و رویه های حسابداری 

9 0/055 0/202 تطابق لحن نوشتار کیفی و کمی و عدم تقارن اطالعاتی 
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4-3-5-محاسبهیاوزانمعیارهایاصلیافشایمسئولیتاجتماعی
اوزان نهایی شاخص های افشای مسئولیت اجتماعی )مؤثر بر خوانایی گزارشگری مالی( به شرح 

جدول 14 است:

جدول)14(اوزانورتبهینهاییشاخصهایافشایمسئولیتاجتماعی)مؤثربر
خواناییگزارشگریمالی(

رتبه وزن 
نهایی

وزن 
محلی زیرمعیارها معیارهای 

اصلی )وزن(
1 0/171 0/438 ارائه ی اطالعات صحیح و واقع بینانه  اقتصادی 

و مالی 
)0/391(

3 0/124 0/318 رشد اقتصادی، بهره وری و مالیات تکلیفی و عملکرد 
6 0/096 0/245 مالی و سرمایه گذاری 
2 0/151 0/425 آموزش مشارکت و توسعه جامعه، حقوق و رویه های اشتغال  معیارهای

اجتماعی 
)0/356(

4 0/116 0/325 آموزش حذف فساد، رشوه و پولشویی 
7 0/089 0/.250 آموزش فعالیت های اجتماعی، آموزش و پرورش، هنر و پزشکی 
5 0/108 0/428 آموزش توسعه خدمات شهری و کاهش مصرف انرژی 

محیطی 
)0/253(9 0/072 0/284 مشاوره، شناسایی و کاهش آالینده های صوتی، بصری، تنفسی و باز آفرینی 

8 0/073 0/288 تدوین منشور زیست محیطی، اثرات و ارتقاء محصوالت و  خدمات 

6-نتیجهگیریوپیشنهادها
خوانایی  دارد.  اشاره  نوشته  متن  درک  و  خواندن  در  خواننده  موفقیت  احتمال  به  خوانایی 
گزارشگری مالی »شفافیت متن و موفقیت در فهم پذیر بودن اطالعات مالی« تعریف شده است 
که کمک شایانی به درک اعداد و ارقام مندرج در صورت های مالی می کند و از اهمیت بسزایی 
برخوردار است )صفری گرایلی، پینه تویی، 1397(. سرمایه گذاران، تحلیلگران و سایر ذی نفعان، 
به طور گسترده به اطالعات ارائه شده در گزارش های شرکت ها اعتماد می کنند. وضوح، شفافیت و 
درک این گزارش ها موضوعی است که استانداردگذاران، حسابرسان و سرمایه گذاران به آن عالقه 
دارند و برای آن ها مهم است )لی، 2010(. تغییرات اخیر در قوانین و گزارش های مالی، میزان 
براساس فرضیه  افزایش داده است )میلر، 2010(.  را  نیاز در گزارش های ساالنه  افشاهای مورد 
طریق  از  اطالعات  کردن  پنهان  و  سازی  مبهم  موجب  می تواند  مدیران  انگیزه  مبهم،  مدیریت 
افشاهای با شفافیت کمتر شود. مدیران می توانند اطالعاتی را که به افشای آن ها تمایل ندارند، 
پنهان کرده و موجب دشواری درک گزارشگری مالی برای سرمایه گذاران شوند )بلومفلید، 2008(. 
انتقال خبر خوب یا ماهیت دائمی  در این رابطه، لی )2008( معتقد است که مدیران، ماهیت 
خبر بد را از طریق گزارش های ساالنه پیچیده تر پنهان می کنند )لی، 2008(. احمدی و قائمی 
)1397( نیز معتقدند که مدیران با استفاده از افشای پیچیده و طوالنی، برخی از اطالعات مد نظر 
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خود را از دید سرمایه گذاران و سایر ذی نفعان مخفی نگه می دارند تا اخبار بد یا عملکرد بد آن ها 
در گزارش های شرکت به سادگی مشخص نشود )احمدی، قائمی، 1397(. بنابراین سرمایه گذاران 
بر اساس قوانین و مقررات می توانند پس از مشخص شدن ارائه ی نادرست افشای مالی شرکت، 

برای انجام اقدامات قانونی مبادرت کنند )ابرناثی و همکاران، 2019(.
گزارش های مالی با مقاصد عمومی باید اطالعات را به نحوی ارائه دهد که پاسخگوی نیازها و 
متناسب با دانش پایه ای استفاده کنندگان و بیان کننده ماهیت اطالعات ارائه شده باشد و شواهد 
تجربی موجود نشان می دهد که هر چه پیچیدگی متن کمتر باشد میزان درک آن باالتر می رود. 
بنابراین خوانایی گزارشگری مالی به عنوان یکی از معیارهای مالی می باشد که کیفیت گزارش های 
مالی را افزایش می دهد. در ادبیات حسابداری و مالی شناخت عواملی که درک کیفیت گزارش های 
مالی را از نظر استفاده کنندگان، دشوار یا آسان می سازد ضرورت دارد. این مطالعه به تدوین الگوی 
خوانایی گزارشگری مالی مبتنی بر افشای مسئولیت اجتماعی، اخالق حرفه ای و مدیریت لحن 
)لحن گزارشگری( و اولویت بندی مؤلفه های هر شاخص پرداخت. بدین منظور بر اساس نظرات 
افراد نمونه ی آماری، 34 شاخص اولیه ی تأثیرگذار افشای مسئولیت اجتماعی، اخالق حرفه ای 
و مدیریت لحن بر خوانایی گزارشگری مالی، شناسایی شدند. از بین شاخص های شناسایی شده 
اولیه، 27 شاخص با استفاده از آزمون دو جمله ای انتخاب شدند. از بین شاخص های منتخب، 
با استفاده از  با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی به 3 دسته کوچکتر تقسیم شدند و 
تکنیک ترجیحات غیرخطی فازی به اولویت بندی میزان اثر شاخص ها بر خوانایی گزارشگری مالی 

پرداخته شد. 
پای بند نبودن به اصول اخالق حرفه ای حسابداری می تواند منجر به دستکاری گزارش های مالی 
و ارائه ی اطالعات غیرواقعی شود. واضح است که صرف تدوین قوانین و مقررات و استاندارهای 
حسابداری شرط الزم است اما کافی نیست. این استانداردهای حسابداری هنگامی که با اخالق 
لحن  مدیریت  شود.  منجر  مالی  گزارشگری  خوانایی  بهبود  به  می تواند  شوند،  همراه  حرفه ای 
گزارشگری مالی)نوع نوشتار در   گزارش های مالی و تن صدا و لحن در جلسات در هنگام ارائه ی 
    گزارش ها(، به صورت خوش بینانه یا بدبینانه می تواند منجر به گمراه شدن ذی نفعان شود. مدیریت 
با به کارگیری آن  ابزار قدرتمندی در دستان مدیران شرکت ها است که  لحن گزارشگری مالی، 
موردنظرخود،  اهداف  نفع  به  آگاهانه ای  و  عامدانه  تأثیر  مالی  گزارشگری  خوانایی  بر  می توانند 
محقق  اجتماعی  مسئولیت  قالب  در  که  شرکت ها  وظایف  مهم ترین  از  یکی  همچنین  بگذارند. 
می گردد، کمک به بهبود وضعیت اقتصادي و رفاه جامعه است. از سوی دیگر گزارشگري مالی نیز 
با هدف ارائه اطالعات صحیح براي تصمیم گیري درست مالی ذی نفعان و در نتیجه رشد اقتصادي 
انجام می شود. به نظر می رسد که عمل کردن شرکت ها در حوزه ی مسئولیت اجتماعی می تواند 

ابزاری مهم و کارگشا در راستای بهبود خوانایی گزارش هاي مالی آن ها باشد.
شرکت ها  سرمایه گذاری  تصمیم   های  بر  تأثیرگذار  عاملی  عنوان  به  مالی  گزارشگری  خوانایی 
بسیاری  این که  دلیل  به  است.  بوده  اخیر  سال های  در  مالی  ادبیات  توجه  مورد  موضوع های  از 
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بنابراین  اتخاذ می شود.  مالی  از   گزارش های  اطالعات حاصل  اساس  بر  اقتصادی  تصمیم های  از 
توجه به کیفیت اطالعات تهیه شده برای استفاده کنندگان ضرورتی خاص دارد و افزایش کیفیت 
توسعه ی  و  و حفظ  بودن سرمایه گذاری   های شرکت ها  کاراتر  منتشره  می تواند موجب  اطالعات 
منابع آن ها گردد )کارلسون، لمتی، 2015(. بنابراین موضوع خوانایی گزارشگری مالی می تواند 
بر پایداری سود، صحت پیش بینی های مدیریت، کاهش ریسک سقوط قیمت سهام، دستیابی به 
اعتبار  ارزیابی ریسک کشوری، رتبه ی پولشویی،  برای تصمیم گیری مدیریت،  اطالعات مربوط 
صورت های مالی بنگاه ها و پیامد های مربوط از جمله هزینه ی سرمایه، تأمین مالی و سرمایه  گذاری 
کاستن  تجاری،  اعتبار  افزایش  راه های  از  یکی  دیگر،  سوی  از  و  بگذارد  شگرفی  تأثیر  بنگاه ها 
افزایش  با  می توانند  خریداران  است.  فروشنده  و  خریدار  بین  موجود  اطالعاتی  تقارن  عدم  از 
مالی خود  و عملکرد  بیشتری در خصوص وضعیت  اطالعات  مالی،  کیفیت خوانایی گزارشگری 
به فروشندگان عرضه کننده، عدم تقارن اطالعاتی موجود را کاهش دهند و از این طریق موجب 

افزایش اعتبار دریافتی از فروشندگان شوند. 
براساس یافته های پژوهش از آن جا که خوانایی کیفیت گزارش های مالی را افزایش می دهد و 
اطالعات ارزشمندی را درباره ی عملکرد مالی شرکت ها، افزایش شفافیت و فهم پذیری گزارش های 

مالی و محدود ساختن رفتار فرصت طلبانه مدیران فراهم می کند: 
1- به سرمایه گذاران، تحلیلگران مالی پیشنهاد می شود تا در تجزیه و تحلیل اطالعات صورت های 
مالی، رابطه ی میان خوانایی گزارشگری مالی و احتمال تقلب را در الگوهای تصمیم گیری خود 
مدنظر قرار دهند و توجه داشته باشند که احتمال وقوع گزارشگری مالی متقلبانه در شرکت هایی 

بیشتر است که گزارش های مالی پیچیده و دشواری دارند.
2- به سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد می شود با ایجاد راه کارهایی برای افزایش خوانایی 
از  استفاده  و  گزارش ها  ورد  فایل  ارائه ی  به  الزام شرکت ها  از جمله  مالی شرکت ها  گزارشگری 
جمالت ساده تر در متن گزارش های مالی در راستای محدود ساختن رفتار فرصت طلبانه مدیران 
و  ویژگی های شرکت  بر  آن  تأثیر  و  اجتماعی  مسئولیت  اصول  بیشتر  چه  هر  اجرای  بر حسب 

محسوس تر نمودن مؤلفه های خوانایی گزارشگری مالی اقدام گردد.
3- به مؤسسات حسابرسی پیشنهاد می شود عالوه بر ارزیابی خود و حجم آزمون های حسابرسی 
و سایر عوامل، خوانایی و فهم پذیر بودن گزارش های مالی شرکت ها توجه داشته باشند تا چارچوب 
منسجمتری از قالب همگون افشای و گزارش های مالی خوانا، شفاف و قابل فهم برای سهامداران 

و سرمایه گذاران باشد. 
4- بیان اصول بنیادی اخال ق و رفتار حرفه ای در نشریات، تدوین و تصویب ضوابط و آئین نامه ها 
اگر چه اقداماتی ال زم و مفید است اما بدون تدوین و اجرای برنامه ای بلندمدت برای افزایش میزان 
آگاهی های حسابداران در این زمینه و گسترش فرهنگ رعایت اخال ق و رفتار حرفه ای نمی تواند تأثیر 
چندانی داشته باشد. تدوین و اجرای برنامه های آموزشی نیز اگرچه از الزامات است اما به خودی 
خود نمی تواند موجب سامان یافتن امور را فراهم نماید. برای اعتال ی رعایت اخال ق و رفتار حرفه ای 
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اقدامی همه جانبه توسط جوامع حسابداری حرفه ای، مؤسسات حرفه ای و  در کشور، کوشش و 
حسابداران حرفه ای در سه سطح وضع قواعد، آموزش و اجرا و ضمانت اجرا ال زم به نظر می رسد. 

5- همچنین پیشنهاد می شود که سازمانهاي ناظر و حاکم بر حرفه حسابرسی دوره هاي آموزشی، 
کارگاه هایی در مورد استانداردهاي حسابرسی و کار حرفه اي و قوانین اخالقی حسابرسی به طور 
خاص برگزار کنند. یک ابزار تشویقی براي داشتن حسابرسان متعهد به اخالق ایجاد شود، مبناي 
منطقی براي تعیین هزینه هاي حسابرسی تدوین شود، رقابت ناعادالنه محدود شود. همچنین براي 
توسعه ی تعهد مذهبی و تعمیق رفتار اخالقی و دینی، برنامه آموزشی در دانشگاه ها ضرورت دارد. در 
نتیجه است دقت الزم بیشتری در مورد جنبه هاي اخالقی حسابرسی و بهبود اخالق حسابرسان به 
دلیل اهمیت و نقش برجسته آن در بررسی اطالعات مالی شرکت ها، انجام دهند. همچنین آموزش 
اخالقی  تدریجی چالش هاي  کاهش  به  منجر  می تواند  مالی  علوم  دانشجویان  به  اخالق حرفه اي 
شود. با توجه به حرکت به سمت پذیرش و پیاده سازي استانداردهاي بین المللی، ضرورت ارائه ی 
نگرش هاي نوین و یکپارچگی در آموزش ارزش ها و اصول اخالق حرفه اي بیش از پیش احساس 
می شود. بنابراین جهت پاسخگویی کامل و جلب اعتماد افکار عمومی توصیه می شود که آموزش 
اخالق حرفه اي در کنار سایر دروس و مباحث فنی مورد توجه قرار گرفته تا با آموزش هاي اخالقی 
صحیح سعی شود، دانشجویان علوم مالی به سمت مسائل اخالقی صحیح هدایت و ازاین طریق از 

فسادهاي مالی جلوگیري شود و اثربخشی و کارایی فعالیت هاي حرفه اي نیز ارتقاء یابد. 
6- به مجامع حرفه ای مانند جامعه ی حسابداران رسمی و دیوان محاسبات پیشنهاد می شود 
با بررسی پژوهش های انجام گرفته در این حوزه و ترغیب اعضا برای فعالیت در این زمینه، اخالق 

حرفه ای را در برنامه های آموزشی و تربیتی خود لحاظ کنند. 
با توجه به اهمیت موضوع، به مدیران و حسابداران پیشنهاد می شود به مقوله ی اخالق،   -7
به ویژه به متغیرهای شناسایی شده در این پژوهش، توجه ویژه ی بیشتری داشته باشند. زیرا امروز 
نیازمند  افزایش سطح اخالق حرفه ای به شدت  به مباحث اخالقی و  جامعه ی حسابداری کشور 

است. 
8- به پژوهشگران توصیه می شود برای ترویج اخالق در محیط حرفه ای و دانشگاهی، به تدوین 
الگوی اخالق اخالق حرفه ای حسابداران با استفاده از تکنیک نظریه داده بنیاد، ارائه ی مدل اخالق 
حرفه ای حسابداران با استفاده از تکنیک مد ل سازی ساختاری تفسیری، و فراتحلیل تأثیر اخالق 

حرفه ای حسابداران بر عملکرد آن ها بپردازند.
و  لحن  مدیریت  حرفه ای،  اخالق  شاخص های  شناسایی  مطالعه،  این  محدودیت های  از  یکی 
مسئولیت اجتماعی از طریق اعضای نمونه آماری است. با توجه به این که با مرور ادبیات تحقیق 
ارائه ی مدل بر اساس  نیز امکان شناسایی شاخص های دیگری وجود داشت؛ به دلیل تأکید بر 
و  اعضای حسابداران  به  آماری  بودن جامعه ی  نگرفت. محدود  امر صورت  این  نظرات خبرگان، 
حسابرسان در شیراز و تهران نیز یکی دیگر از محدودیت های این مطالعه بود. بنابراین بایستی در 

تعمیم نتایج با احتیاط رفتار کرد.
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