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Abstract
The growing pace of change, technology, knowledge, insight, etc. have created various 

laws and regulations that inevitably affect human action and reaction. The collapse of large 
corporations, the enactment of new laws, the emergence of slogans of transparency, sustainability, 
accountability, etc. have all had a profound effect on the scope of the etiquette and professional 
behavior of accountants. The aim of the present study is to investigate The achievement of 
International Financial Reporting Standards (IFRS) achieve the ethical goals in the ethics and 
professional conduct of certified public accountants in Iran, from the perspective of ethical 
schools (structuralist and poststructuralist). To do so, a number of accounting experts, professors 
and members of the Iranian Society of Certified Public Accountants (N=23) participated in the 
research. A Likert-scale questionnaire was applied for the collection of data. Then, SPSS software 
was employed for summarizing and analyzing the collected data and Matlab software was used 
to analyze the fuzzy logic. Findings of the present action research reveal that the compilers of 
e international financial reporting standards have a clear tendency to exert the structuralism 
schools perspectives; moreover, the goals of structuralism ethical perspective are more prominent 
in the context of ethics and professional conduct of developing international financial reporting 
standards. Finally, the results of the study indicate that The influence of the thoughts and way of 
thinking of the compilers of ethics and professional conduct of certified public accountants in Iran 
is more inclined towards structuralist ethical schools and this leads to greater correlation with the 
ethical goals of International Financial Reporting Standards.

Key Words: International Financial Reporting Standards (IFRS), Ethics and professional 
behavior of official accounting in Iran, Structuralism, Post-structuralism, Professional Ethics. 
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میزان دستیابی به اهداف اخالقی استانداردهای بین المللی 
گزارش گری مالی )IFRS( در آئین اخالق و رفتار حرفه ای 

 حسابداران رسمی ایران از دیدگاه مکاتب اخالقی
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چکیده
آهنگ رو به رشد تغییرات، تکنولوژی، دانش، بینش و ... قوانین و مقررات گوناگونی را پدید آورده اند که خواه ناخواه 
شفافیت،  شعارهای  پیدایش  قوانین جدید،  وضع  بزرگ،  بنگاه های  فروپاشی  دارد.  اثر  انسان  ها  واکنش  و  کنش  بر 
پایندگی، پاسخگویی و ... همه و همه بر گستره ی آئین و رفتار حرفه ای حسابداران اثر فراوان گذاشته است. در این 
راستا هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان دستیابی به اهداف اخالقی استانداردهای بین المللی گزارش گری مالی 
در آئین اخالق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی ایران، از دیدگاه مکاتب اخالقی ساختارگرا و پساساختارگرا است. 
جامعه ی آماري، شامل خبرگان حوزه ی حسابداری، استادان و اعضای جامعه ی حسابداران رسمی ایران است. ابزار 
گردآوري داده ها در این تحقیق، پرسشنامه و بر مبنای طیف لیکرت است که بر مبنای داده های جمع آوری و تلخیص 
شده ی آماری توصیفی با نرم افزار SPSS و تحلیل منطق فازی با استفاده از نرم افزار Matlab موردبررسی قرار گرفته 
است. آزمون فرضیات نشان داد تأثیر افکار و طرز تفکر تدوین کنندگان آئین اخالق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی 
ایران بیش تر به سمت مکاتب اخالقی ساختارگرا تمایل داشته و این امر موجب همبستگی بیش تر با اهداف و اخالق 

استانداردهای بین المللی گزارش گری مالی می شود.

واژههایکلیدی: استانداردهای بین المللی گزارش گری مالی )IFRS(، آیین اخالق و رفتار حرفه ای حسابداری 
رسمی ایران، ساختارگرایی، پساساختارگرایی، اخالق حرفه ای. 
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1-مقدمه
اخالق حسابداری برای کنترل دشوار به نظر می رسد درحالی که حسابداران و حسابرسان باید 
منافع عموم مردم را در نظر بگیرند. باید در نظر بگیرند که چگونه به بهترین نحو استانداردهای 
حسابداری را به کار ببرند حتی زمانی که با مسائلی روبرو شده اند که می تواند باعث شود یک 
شرکت شکست قابل توجهی را متحمل یا حتی منحل گردد. از دهه 1980 تاکنون رسوایی های 
متعدد حسابداری وجود داشته اند که به صورت گسترده توسط رسانه ها گزارش شده اند و اتهامات 
تقلب، درخواست های حمایت از ورشکستگی، و بسته شدن شرکت ها و نیز شرکت های حسابداری 
را به وجود آورده اند. رسوایی ها نتیجه ی حسابداری خالق، تحلیل مالی گمراه کننده، و همچنین 
با کاله برداری در حسابرسی داشته اند،  رشوه خواری بودند. شرکت های متعدد مسائلی در رابطه 
گسترده ترین  از  یکی   .AIG و   ،Nugan Hand Bank ،Phar-Mor ،WorldCom ازجمله 
برای چندین  بود، یک شرکت چندملیتی، که   Enron نقص های اخالق حسابداری دربرگیرنده 

سال یک دیدگاه درست یا عادالنه در خصوص صورت های مالی خود نشان نداده بود. 
با  دارد.  اخالق  از  باالیی  به سطح  نیاز  توسط حسابداران و حسابرسان  انجام شده  کار  ماهیت 
توجه به وقایع اتفاق افتاده در دنیای حسابداری که پایه عدم رعایت اخالق حرفه ای دارد بحث 
اخالق با در نظر گرفتن جهانی شدن و استانداردهای الزم االجرا می تواند بحث مهمی در این زمینه 
باشد. نکته مهم دیگر این موضوع است که تدوین کنندگان آئین نامه های اخالقی و رفتار حرفه ای 
کشورها تحت تأثیر کدام مکاتب اخالقی بوده و آیا استانداردهای تعیین شده با اهداف گزارش گری 
بین الملل همخوانی دارد؟ در این پژوهش به منظور آشنایی بیش تر با اهداف سیستم گزارش گری 
مالی بین الملل و اهداف اخالقی آن و میزان دستیابی به این اهداف در ایران از دیدگاه مکاتب 
مختلف اخالقی آشنا می شویم. این بحث بیش تر بر اساس و پایه آئین نامه تدوینی اخالق و رفتار 

حرفه ای حسابداران در جامعه ی حسابداران رسمی ایران موردبحث قرار می گیرد.
استانداردهای گزارش گری مالی بین المللی )IFRS(، به مجموعه ای از استانداردهای حسابداری 
گفته می شود که توسط هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی )IASB( تدوین شده اند. هدف 
این استانداردها، تهیه صورت های مالی شرکت های سهامی در قالب یک استاندارد جهانی است. 
با پذیرش IFRS، یک شرکت می تواند صورت های مالی خود را با اصول مشابه شرکت های رقیب 
خارجی ارائه کند. درنتیجه قابلیت مقایسه بین اطالعات این شرکت ها وجود داشته و عالوه بر 
آن شرکت های مادری که شرکت های تابعه ی آن ها در سایر کشورهایی وجود دارند که IFRS را 
پذیرفته اند، قادر خواهند بود تا یک زبان مشترک حسابداری داشته باشند. همچنین به کارگیری 

IFRS می تواند برای شرکت هایی که قصد افزایش سرمایه گذاری خارجی دارند، سودمند باشد. 
تدوین آیین اخالق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمي با پیدایش و گسترش تشّکل های حرفه ای 
حسابداران رسمي در پهنه ی جهان قرین بوده است. در مواردي نیز مراجع دولتي یا عمومي، رأساً 
آیین رفتار حسابداران حرفه اي را تدوین و یا آیین رفتار تهیه شده توسط تشّکل های حرفه ای را 
تأیید یا تصویب نموده اند. این امر، در مورد ارائه خدمات تخصصي و حرفه ای حسابداران رسمي در 
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خصوص حسابرسي اطالعات و صورت هاي مالي شرکت های سهامي عام پذیرفته شده در سازمان 
اخال ق  در شاخه  قاعدتاً  رفتار حرفه ای  است.  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  بهادار،  اوراق  و  بورس 
کاربردی قرار می گیرد و حاوی یک نظام ارزشی است که بر اساس آن، بد و خوب، و درست و 

نادرسِت رفتاِر صاحبان یک حرفه تعریف و بیان می شود.
ساختارگرایی یکی از اندیشه های رایج در علوم اجتماعی است. بر پایه این طرز فکر تعدادی 
ساختار باطنی و ناملموس، چارچوب اصلی در پشت پدیده های ظاهری اجتماع را تشکیل می دهند. 
ساختارگرایی به دنبال راهی است برای شرح و گزارش پیوند در دنیایی که از طریق آن معنایی در 
یک فرهنگ ساخته می شود. کاربرد دوم آن که به تازگی دیده شده است در فلسفه ریاضی است. 
بر پایه اندیشه ساختارگرا معنا در یک فرهنگ از راه پدیده ها و کارکردهای گوناگونی که سامانه ی 
معنایی را می سازند، بارها پدیدار می شود. ساختارگرایی می تواند به پژوهش در ساختارهای نشانه 
مندی مانند آیین های پرستش، بازی ها، نوشتارهای ادبی و غیرادبی، رسانه ها و هر چه که در آن 

معنایی از درون فرهنگی به دست آید، بپردازد و ساختار آن را بررسی نماید.
پساساختارگرایی به مجموعه ای از افکار روشنفکرانه ی فیلسوفان اروپای غربی و جامعه شناسانی 
گفته می شود که با گرایشات فرانسوی، مطلب نوشته اند. تعریف دقیق این حرکت و تلخیص آن 
کار دشواری است ولی به شکل عمومی می توان گفت که افکار این دانشمندان، توسعه و پاسخ به 
ساختارگرایی بوده است و به همین دلیل پیشوند »پسا« را به آن اضافه کرده اند. پساساختارگرایی 

و پسامدرنیسم بعضاً به جای یکدیگر به کار می روند.
اخالق حرفه ای یکی از شعبه های جدید اخالق است که می کوشد به مسائل اخالقی حرفه های 
از اخالق  برای آن اصولی خاص متصور است )هارتوگ، 2007(. مقصود  گوناگون پاسخ داده و 
حرفه ای مجموعه قواعدی است که باید افراد داوطلبانه و بر اساس ندای وجدان و فطرت خویش 
در انجام کار حرفه ای رعایت کنند، بدون آن که الزام خارجی داشته باشند یا در صورت تخلف، به 

مجازات های قانونی دچار شوند.

٢-مبانینظریپژوهش
مبانی نظری گزارش گری مالی به عنوان یک منشور اهداف و مقاصد گزارش گری مالی، ویژگی های 
اندازه گیری در گزارش های مالی را تعیین می کند  کیفی اطالعات مالی و معیارهای شناخت و 
و به عنوان راهنمای تدوین استانداردهای حسابداری و گزارش گری مالی محسوب می شود. زیرا 
تدوین استانداردهای حسابداری بدون بهره مندی از مبانی نظری، در محیط پیچیده و چالش برانگیز 
بادآورنهندی،1388(.  امروز، بی محتوا، سلیقه ای، متناقض و غیرقابل دفاع خواهد بود )نیکومرام، 
نقش اطالعات مالي در تصمیم گیری مشارکت کنندگان بازار سرمایه اساسي و غیرقابل انکار است. 
هرچه  و  است  مالي  گزارش گري  و  اطالعات  افشاي  کیفیت  تأثیر  تحت  سرمایه،  بازار  موفقیت 
باشد،  باکیفیت  مقررات  و  استانداردها  بر  مبتني  اطالعات شرکت ها  افشاي  و  مالي  گزارش گري 
اعتماد سرمایه گذاران و دیگر مشارکت کنندگان بازار به قابلیت اتکاي اطالعات مالي افزایش خواهد 
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یافت. انتشار عمومي اطالعات مهم از سوي مدیریت درصورتی که به هنگام و قابل اتکا باشد، باعث 
کاهش عدم تقارن اطالعاتي میان مدیریت و دیگر استفاده کنندگان از اطالعات می شود و بر اساس 
مطالعه های تجربي و نظري، کاهش عدم تقارن اطالعاتي به نوبه ی خود به کاهش هزینه ی سرمایه 
و کاهش ریسک اطالعاتي منجر می شود که این موارد ازجمله مهم ترین کارکردهاي بازار سرمایه 
هستند )رحیمیان و همکاران، 1394(. انتشار عمومي اطالعات مهم از سوي مدیریت درصورتی که 
به هنگام و قابل اتکا باشد، باعث کاهش عدم تقارن اطالعاتي میان مدیریت و دیگر استفاده کنندگان 
از اطالعات می شود و بر اساس مطالعه های تجربي و نظري، کاهش عدم تقارن اطالعاتي به نوبه ی 
خود به کاهش هزینه و کاهش ریسک اطالعاتي منجر می شود که این موارد ازجمله مهم ترین 

کارکردهاي بازار سرمایه هستند )بیدل و همکاران، 2009(. 
 ازآنجایی که شرکت ها در سراسر جهان به دنبال افزایش سرمایه در کشورهاي خارجي هستند، 
نیز صورت های مالي واحد تجاري چندملیتي  بازار خارجي  اثربخش سرمایه در  افزایش  براي  و 
باید براي سرمایه گذاران خارجي قابل درک باشد، استفاده از یک مجموعه ی واحد استانداردهاي 
بین المللی گزارش گري مالي براي واحدهاي تجاري چندملیتي، فرصت پذیرش اوراق بهادار آن ها 
در بورس های مختلف جهان، استفاده از فعالیت های تأمین مالي گسترده تر و تأمین نیازهاي بالقوه 
اعتباردهندگان و سرمایه گذاران، صرف نظر از محل اقامت آن ها را فراهم می سازد. همسان سازی 
استانداردهای بین المللی در اقتصاد جهانی ضروری است. حداقل از جنبه ی نظری این توافق وجود 
دارد که داشتن مجموعه ی واحدی از استانداردهای باکیفیت باال، منافع سرمایه گذاران را تأمین 
می کند و هزینه های دسترسی به بازارهای سرمایه در سراسر جهان را کاهش می دهد. حسابداری 
این  از  استفاده  نیازمند  فزاینده ای  به طور  مالی  فعالیت های  و جهانی سازی  است  زبانی مشترک 
زبان مشترک است. استانداردهای بین المللی گزارش گری مالی)IFRS(، همان زبان مشترک برای 
جهانی سازی فعالیت های مالی است. ضمن این که همسان سازی بین المللی بر راهبری شرکت ها، 
حسابرسی، استانداردهای اخالقی و سازوکارهای نظارتی نیز تأثیرگذار است )سازمان بورس بهادار 
مالی  بین المللی گزارش گری  استانداردهای  پذیرش  برای  را  زیر  مزایای  ایران، 1395(. می توان 

)IFRS(، برشمرد:
1- افزایش شفافیت: استانداردهای بین المللی گزارش گری مالی )IFRS(، باعث افزایش قابلیت 
مقایسه و کیفیت صورت های مالی می شوند و به سرمایه گذاران و سایر مشارکت کنندگان بازار در 

اتخاذ تصمیمات آگاهانه ی اقتصادی کمک می کنند.
کاهش  با   ،)IFRS( مالی  گزارش گری  بین المللی  استانداردهای  پاسخگویی:  تقویت   -2
می شوند.  پاسخگویی  تقویت  موجب  سرمایه گذاران،  و  اطالعات  دارندگان  بین  اطالعاتی  شکاف 
استانداردهای مذکور، به عنوان منبع اطالعات قابل مقایسه ی جهانی برای قانون گذاران نیز اهمیت 

ویژه ای دارند.
3- مشارکت در کارایی اقتصاد: استانداردهای بین المللی گزارش گری مالی )IFRS(، با کمک 
تهدیدهای سرمایه گذاری در سرتاسر جهان، موجب  و  به سرمایه گذاران در شناسایی فرصت ها 
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تخصیص بهینه ی منابع می شوند. برای شرکت ها نیز، استفاده از یک زبان حسابداری قابل اعتماد، 
بهادار  بورس  )سازمان  می دهد  کاهش  را  بین المللی  گزارش گری  هزینه  های  و  سرمایه  هزینه ی 

ایران، 1395(. 
اشخاص  رفاه جمعی  و  از سعادت  است  عبارت  منافع عمومی  دیدگاه حرفه ی حسابداری،  از 
به طور مشخص، صاحب کاران،  و  به آن ها خدمت می کنند  و مؤسساتی که حسابداران حرفه ای 
مالی  و  تجاری  نهادهای  و  جوامع  کارفرمایان،  کارکنان،  دولت،  اعتباردهندگان،  سرمایه گذاران، 
انجام  و بی طرفی حسابداران حرفه ای در  به درست کاری  را دربر می گیرد که  اشخاصی  و سایر 
خدمت و فراهم کردن زمینه کارکرد منظم عملیات تجاری اتکا می کنند. به این ترتیب، مسئولیت 
حسابداران حرفه ای به تأمین نیازهای یک صاحب کار یا کارفرما منحصر نمی شود )کمیته اخالق، 

1996(. درنتیجه، در تدوین استانداردهای حسابداری، منافع عمومی به شدت لحاظ می شود.
»آیین  تصویب  و  تدوین   ،8 ماده ی  بند 3  در  ایران،  اساسنامه ی جامعه ی حسابداران رسمی 
است.  کرده  مقرر  عالی  شورای  وظایف  ازجمله  را  رسمی  حسابداران  حرفه ای«  رفتار  و  اخالق 
جامعه ی حسابداران رسمي ایران در اجراي وظایفي که طبق اساسنامه ی قانوني خود به عهده 
رسمي،  حسابداران  رفتار  بهبود  و  حسابداري  حرفه ی  به  عمومي  اعتماد  ارتقاي  به منظور  دارد، 
آیین رفتار و اخالق حرفه ای را بر اساس متن مصوب هیئت بین المللی تدوین استانداردهای رفتار 
بین المللی  فدراسیون  رسمي  اجازه ی  با   ،)2016 سال  )نشر  حرفه ای  حسابداران  براي  حرفه ای 
حسابداران و با نگرش به فرهنگ، قوانین و مقررات، عرف، آداب و سنن ایران تدوین کرده است 

)مرکز آموزش و تحقیقات حسابداري و حسابرسي حرفه اي، 1397(.
تجربه  مختلف  حرفه های  شاغلین  توسط  که  اخالقی  چالش های  بررسی  به  حرفه ای  اخالق 
می شوند پرداخته و به دنبال مطالعه و درک مبانی ارزش ها و الزامات حرفه ای است. بر این اساس 
می توان این طور بیان نمود که اخالق حرفه ای، مجموعه ای از اصول و استانداردهای سلوک بشری 
تفکر  فرآیند  اخالق حرفه ای، یک  تعیین می کند. در حقیقت  را  و گروه ها  افراد  رفتار  است که 
عقالنی است که هدف آن محقق ساختن این امر است که در سازمان چه ارزش هایی را چه موقع 

باید حفظ و اشاعه نمود )بهرامی، میرطاهری، بی تا(.
مبانی اخالق حرفه ای و انتظارات اجتماعی عبارت اند از: صداقت و راست گویی، انصاف و برابری، 
امانت داری، وفاداری و احساس مسئولیت اجتماعی. ویژگی اخالق حرفه ای در مفهوم امروزی آن 
عبارت  است از: دارای هویت علم و دانش بودن، داشتن نقشی کاربردی، ارائه ی صیغه ای حرفه ای، 
بومی و وابسته بودن به فرهنگ، وابستگی به یک نظام اخالفی، ارائه ی دانش انسانی دارای زبان 

روشن انگیزشی، ارائه روی آوردی میان رشته ای )قراملکی، 1382(.
نقش، وظیفه و مسئولیت حسابداران حرفه ای در قبال جامعه، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص 
ذی حق و ذی نفع ایجاب می کند که آنان اصول عمومی اخال ق حسنه را در همه ی جنبه ها رعایت 
و به آئین رفتار حرفه ای مدون و منسجمی پای بند باشند تا پذیرش، اعتبار و احترام اجتماعی را 
که ال زمه ی فعالیت در هر حرفه ی تخصصی است، به دست آورند )علی مدد، 1383(. هرچند که 
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آیین اخالق حرفه ای ممکن است ذهن حسابداران را به مشکالت و مسائل اخالقی معطوف نماید 
ولی چیزی که حرفه ی حسابداری بیش ازپیش به آن نیازمند است، کسب شاخصه ی اخالقی و 

برخورداری از استدالل اخالقی خواهد بود. 
دارد.  اخالق  از  باالیی  سطح  به  نیاز  حسابرسان  و  حسابداران  توسط  انجام شده  کار  ماهیت 
تصمیم گیری  برای  مالی  اطالعات صورت های  از  کاربران  دیگر  و  بالقوه،  سهام داران، سهام داران 
آگاهانه در مورد سرمایه گذاری استفاده می کنند. شناخت اخالق می تواند حسابداران و حسابرسان 
را برای غلبه بر معضالت اخالقی کمک کند. همچنین به آن ها برای انتخاب صحیح کمک می کند، 
اگرچه ممکن است به نفع شرکت نباشد اما برای سرمایه گذاران و ذی نفعانی که از این اطالعات 

استفاده می کنند، مفید است )سارویی و همکاران، 1395(.
اخالق  از  زمینه ای  یک  اول  درجه ی  در  حسابداری  در  حرفه ای  اخالق  یا  حسابداری  اخالق 
اعمال  حسابرسی  و  حسابداری  در  که  است  قضاوت  و  اخالقی  ارزش های  مطالعه ی  کاربردی، 

می شود. این یک نمونه از اخالق حرفه ای است.
اخیر شرکت های  ورشکستگی  و  فروپاشی  و  از خدمات حسابداری  وسیعی  به طیف  توجه  با 
و  فروپاشی  این  است.  پذیرفته شده  در حرفه حسابداری  اخالقی  استانداردهای  به  توجه  بزرگ، 
ورشکستگی درنتیجه ی بی توجهی گسترده به شهرت حرفه ی حسابداری بوده است. برای مبارزه 
انتقاد و جلوگیری از کاله برداری در حسابرسی ها، سازمان های حسابداری مختلف و دولت ها  با 
مقررات و راه حل هایی را برای بهبود اخالق در حرفه ی حسابداری وضع کرده اند )قاسم پور، 1397(.

ازآنجاکه استانداردهای بین المللی گزارش گری مالی به منظور ایجاد وحدت رویه در کشورهای 
بازارهای  به  یکسان  اطالعات  ارائه  و  حسابداران  برخورد  نحوه ی  یکسان سازی  برای  و  مختلف 
نحوه ی  در  دخیل  عوامل  سایر  و  فرهنگ  اساس  بر  گاهی  گردیده  تدوین  بین الملل  سرمایه ای 
استانداردگزاری داخلی کشورها نبوده و این موضوع باعث ایجاد نوعی دوگانگی در نحوه ی برخورد 
و تأمین اهداف اخالقی گزارش های مالی می گردد. لذا به جهت یکسان سازی و مطابقت اهداف 
اخالقی بایستی عواملی چون فرهنگ و تأثیر آن بر جوامع، نوع اقتصاد و حاکمیت مالی کشورها با 
سطح فرهنگی و اخالقی و موقعیت جغرافیایی کشورهای تطبیق داده شود تا امکان ایجاد بستری 

برای مقایسه ی اطالعات مالی شرکت های مختلف در کشورهای متفاوت گردد.
اصول  تعیین  و  رویه  ایجاد وحدت  به جهت  رفتار حرفه ای  و  آئین اخالق  اساس  بر  ایران  در 
تدوین  و  تهیه  به  نسبت  اخالقی مشخص شده  اهداف  به  به منظور دستیابی  و ضوابط حرفه ای 
آئین نامه اخالق و رفتار حرفه ای جامعه ی حسابداران رسمی اقدام نموده اند که در این پژوهش 
استانداردهای  اخالقی  اهداف  با  آن  تطابق  و  آئین نامه  این  اخالقی  اهداف  دستیابی  میزان  به 
مکاتب  نگرش  نوع  اساس  بر  که  است  گردیده  و مشخص  پرداخته  بین الملل  مالی  گزارش گری 
و  ساختارگرا  از  اعم  اخالقی  مکاتب  کدام  با  ایران  حرفه ای  رفتار  و  اخالق  آئین نامه ی  اخالقی 

پساساختارگرا نزدیک تر و دیدگاه تدوین کنندگان آن به کدام محور اخالقی سوق داشته است.
دیدگاه ساختارگرایانه به قدری عام و فرانگر است که نمی توان از آن به سادگی مرکزیت زدایی 
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کرد. همین عام و فرانگر بودن است که ساختارگرایی را از حد و اندازه ی یک نظریه خارج و آن را 
به مثابه ی پارادایم مطرح می کند؛ پارادایمی که دیدگاهی کلی برای چارچوب بخشیدن به نظریات 
علمی فراهم می کند و مفروضات و مفاهیم خاص خود را دارد و مانند سایر پارادایم ها در درون 
خود، نظریه های گوناگونی را از رشته های مختلف علمی می دهد. پارادایم ها، به گفته ی کوهن، با 
روابطی که میان اجزای آن ها وجود دارد کلّیت همبسته ای را شکل می دهند؛ درست مانند آنچه 
سوسور خود ارجاعی نظام زبان می خواند. لذا پژوهش فوق بر اساس دیدگاه مکاتب و استفاده از 

دیدگاه خبرگان مالی عضو جامعه ی حسابداران رسمی موردبررسی قرار گرفته است.

3-پیشینهیپژوهش
در رابطه با موضوع اصلي پژوهش، مطالعات چنداني صورت نگرفته است. وفایی پور و همکاران 
مؤلفه های  بر  مبتنی  مالی  گزارش گری  خوانایی  کیفی  »مدل  عنوان  با  پژوهشی  در   )1400(
اخالق، مسئولیت اجتماعی و مدیریت لحن و اولویت بندی شاخص ها در مؤسسات حسابداری و 
حسابرسی« به این نتیجه دست یافتند که پای بند نبودن به اصول اخالق حرفه ای حسابداری، 
می تواند منجر به دست کاری 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 
به بهبود خوانایی  با اخالق حرفه ای همراه شوند، می تواند  استانداردهای حسابداری هنگامی که 
گزارش گری مالی منجر شود. مدیریت لحن گزارش گری 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 لحن گزارش گری مالی، ابزار قدرتمندی در دستان 
مدیران شرکت ها است که با به کارگیری آن می توانند بر خوانایی گزارش گری مالی تأثیر عامدانه و 
آگاهانه ای به نفع اهداف موردنظر خود بگذارند. همچنین یکی از مهم ترین وظایف شرکت ها که در 
قالب مسئولیت اجتماعی محقق می گردد، کمک به بهبود وضعیت اقتصادي و رفاه جامعه است. از 
سوی دیگر گزارش گري مالی نیز با هدف ارائه ی اطالعات صحیح براي تصمیم گیری درست مالی 
ذی نفعان و درنتیجه 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 های 

مالی آن ها باشد )وفایی پور و همکاران، 1400(.
تأثیرپذیری تصمیم گیری اخالقی حسابداران  با عنوان »بررسی  از پژوهشی  یافته های حاصل 
حرفه ای از ویژگی های شخصیتی و رفتاری شان« که توسط رحمانی نیا و همکاران )1400( صورت 
گرفته نشان می دهد که ویژگی های شخصیتی، وضعیت اقتصادی، آموزش وپرورش، آرمان گرایی 
اخالقی بر فرآیند تصمیم گیری اخالقی تأثیر مثبت و معنادار و نسبیت گرایی اخالقی بر فرآیند 
تصمیم گیری اخالقی تأثیر منفی و معنادار دارد. این شواهد حاکی از آن است که تصمیم گیری های 
همچنین  می گیرد.  قرار  آن ها  شخصیتی  ویژگی های  تأثیر  تحت  حرفه ای  حسابداران  اخالقی 
ویژگی های رفتاری، نتیجه ی تصمیم غیراخالقی و اجماع اجتماعی برای یک تصمیم غیراخالقی 
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بر فرآیند تصمیم گیری اخالقی تأثیر مثبت و معناداری دارد. بر همین اساس مشخص می شود 
که ویژگی های رفتاری ازجمله سهیم دانستن افراد در تصمیم غیراخالقی و اجماع اجتماعی برای 
یک تصمیم غیراخالقی نیز ازجمله مؤلفه هایی است که فرد در صورت مواجه شدن با آن پشیمان 
شده و سعی می کند دیگر در فرآیندهای تصمیم گیری اخالقی دقت بیش تری داشته و به دنبال 

چارچوب تصمیم گیری مثبت باشد )رحمانی نیا و همکاران، 1400(.
اخالق  بر  مبتنی  مفهومی  چارچوب  تحقیقی،  در   )1399( همکاران  و  خواجویی  اله  شکر 
برای حسابداری و گزارش گری مالی با تأکید بر چارچوب مفهومی فعلی مورداستفاده نهادهای 
استاندارد گذار بر منافع گروه های معدودی از استفاده کنندگان و ضرورت توجه به تأثیر مطلوب 
ارزش های اخالق بر حسابداری و گزارش گری مالی ارائه ی  یک چارچوب مفهومی برای حسابداری 
و گزارش گری مالی مبتنی بر ارزش های اخالقی را مدنظر قرار داده اند. نتیجه بیانگر این است که 
مبنا قرار دادن ارزش های اخالقی در حسابداری و گزارش گری مالی می تواند منجر به ایفای نقش 

اصلی حسابداری، یعنی شفاف سازی شود )خواجویی و همکاران، 1399(.
استانداردهای  به کارگیری  آثار  »بررسی  عنوان  با  تحقیقی  در   )1399( واحدی  و  جهانشاد 
بین المللی گزارش گری مالی طبق دستورالعمل بانک مرکزی بر شاخص های مالی و مدیریت سود 
در بانک ها با بررسی میزان تأثیرگذاری استانداردهای گزارش گری بر کیفت شاخص های بانکی« 
به این نتیجه دست یافته اند  که با توجه به اهمیت استانداردهای بین المللی گزارش گری مالی، 
حرکت بانک ها به سمت اجرای این استانداردها ضروری است. زیرا این مورد از منظر مالی منجر 
به شفاف سازی صورت های مالی، افزایش اعتبار در سطح بین المللی، کاهش هزینه ی حضور در 

بازارهای مالی و تسهیل ارتباطات بین المللی می شود.
مهدی خلیل پور )1398( در تحقیقی با عنوان »تأثیر رویکردهای اخالقی حسابداران بر کیفیت 
اطالعات حسابداری با نقش تعدیل کنندگی اندازه و اهرم مالی شرکت« به این نتیجه دست یافته 
اثر مستقیمی بر کیفیت  است که به طورکلی در شرکت های کوچک تر، اخالق فردی و شرکتی 
اطالعات حسابداری دارد اما در شرکت های بزرگ تر این اثرگذاری کمتر شده و یا این که در برخی 
مواقع منفی می شود. همچنین به طورکلی، در شرکت های با اهرم پایین تر نیز اخالق، اثر مستقیمی 
بر کیفیت اطالعات حسابداری دارد اما در شرکت های با اهرم باالتر این اثرگذاری کمتر شده و یا 
این که در برخی مواقع منفی می شود. بر اساس نتایج به دست آمده مشخص است که اندازه شرکت 
و اهرم از مهم ترین پارامترهای تعدیل گر روابط بین اخالق فردی و شرکتی بر کیفیت اطالعات 
حسابداری محسوب می گردد. بنابراین الزم است مدیران شرکت ها و نیز مؤسسات تأمین سرمایه 

این مقوله را با تدوین و ارزیابی به روزتر و جامع تری مدنظر قرار دهند.
ارائه ی چارچوب  امکان  با عنوان »بررسی  فرزانه حیدرپور و همکارانش )1398( در تحقیقی 
گزارش گری  استانداردهای  با  بودن؛ همگرا  منصفانه  پایه ی  بر  اسالمی  مالی  گزارش گری  نظری 
مالی بین المللی )IFRS(« امکان تعدیل چارچوب فعلی گزارش گری متناسب با اهداف حسابداری 
اسالمی و انطباق فرآیند شناخت و گزارش رویدادهای مالی با شریعت را موردمطالعه قرار داده اند 
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که برخی از مؤلفه های چهارچوب نظری گزارش گری مالی بین الملل در دو بخش فقهی و تخصصی 
روش های  کنار گذاشتن  و  تاریخی  ارزش های  به جای  منصفانه  ارزش های  از  استفاده  به  راجع 

محافظه کارانه و بیان صادقانه ی وضعیت مالی اجماع و اتفاق نظر وجود دارد.
شواهد  بر  »مروری  عنوان  با  تحقیقی  در   )1398( همکارانش  و  نو  قلعه  دهمرده  محسن 
تأثیر  بررسی  با  حسابرسی  حرفه ی  بر  مالی  گزارش گری  بین المللی  استانداردهای  تأثیرگذاری 
که  است  یافته  نتیجه دست  این  به  بر حسابرسی«  مالی  گزارش گری  بین المللی  استانداردهای 
ازیک طرف استانداردهای پیش گفته موجب پیچیده تر شدن گزارش گری مالی شده است و همین 
موضوع منجر به تشدید ریسک حسابرسی و متعاقباً افزایش حق الزحمه ی حسابرسی شده است 
اما از طرف دیگر بهبود کیفیت گزارش گری مالی موجب کاهش حق الزحمه ی حسابرسی می شود.

رؤیا دارابی و همکاران )1397( در تحقیقی با عنوان »جایگاه اخالق در پیاده سازی استانداردهای 
بین المللی حسابداری با بررسی جایگاه اخالق در استانداردهای گزارش گری مالی« به این نتیجه 
کوتاه  نوشتاری  در  می توان  استو  دخیل  پیاده سازی  مراحل  تمامي  در  اخالق  که  یافتند  دست 
اهمیت جایگاه اخالق در پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالي را چنین بیان کرد: 
رعایت اصول، ارزش ها و هنجارهای اخالقي در تمامي مراحل پیاده سازی این استانداردها امری 

ضروری است و می توان آن را از طریق آموزش های اخالقي تئوری و حرفه ای نهادینه نمود.
نقش  و  برنامه های حسابداری  در  اخالق  آموزش  تأثیر   )2021( وارتنگ  و  اونوما، سیمپسون 
تعدیل کننده ی عوامل جمعیت شناختی بر نگرش های اخالقی حسابداران را در غنا بررسی نمودند. 
روش های  اخالق،  آموزش  روش های  اخالق،  با  مرتبط  دوره های  گنجاندن  که  داد  نشان  نتایج 
ارزیابی اخالق و روش های اخالقی تأثیرات مثبت و معناداری بر اخالق حسابداران حرفه ای دارد. 
افزون بر این، عوامل جمعیت شناختی مانند تجربه و سن رابطه ی مثبت بین آموزش اخالق و 

نگرش اخالقی را تعدیل می کنند.
کیم برلی و جینگ )2020( در تحقیقی با عنوان »IFRS و کیفیت حسابداری: شواهد تکمیلی 
از کره« با بررسی کیفیت حسابداری در کره جنوبی پس از تغییر استانداردهای حسابداری کشور 
در سال 2011 از استانداردهای حسابداری داخلی به استانداردهای گزارش گری مالی بین المللی 
 IFRS به این نتیجه دست یافته اند که تأیید و گسترش تحقیقات اولیه نشان می دهد که )IFRS(

اثرات مثبتی بر بازارهای سرمایه کره و محیط حسابرسی آن داشته است.
 IFRS الحاللی و همکاران )2020( در تحقیقی با موضوع »نظریه انتشار فساد ملی و پذیرش
در  گسترده  به طور  را   )IFRS( مالی  گزارش دهی  بین المللی  استانداردهای  جهان«،  سراسر  در 
پیامدهای  مورد  در  زیادی  بااین حال، درحالی که شواهد  قرارداده اند.  مورداستفاده  سراسر جهان 
اقتصادی اتخاذ IFRS وجود دارد )به عنوان مثال، سرمایه گذاری های مستقیم خارجی، توسعه ی 
بازارهای مالی، کیفیت حسابداری مالی، دسترسی به سرمایه و نقدینگی بازار سهام( به ویژه در 
تسهیل  یا  مانع  است  ممکن  که  می کنند  بررسی  را  ملی  عوامل  کمی  مطالعات  شرکت،  سطح 
 )ii( سرعت و )i( در سطح کشور شوند. در این مقاله با بررسی تأثیر فساد ملی بر IFRS پذیرش
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میزان پذیرش IFRS در سراسر جهان، به دنبال ایجاد دو مشارکت جدید در ادبیات حسابداری 
بین المللی موجود است. با استناد به نظریه ی راجرز )1962( در مورد انتشار نوآوری )به عنوان مثال: 
پذیرندگان اولیه، اکثریت اولیه، اکثریت آخر، و الجر( که از داده های مربوط به 89 کشور عضو 
شواهد  بر  مبتنی  ما  پیشنهاد  می کند.  استفاده  دوره ی2014-2003  در  غیراروپایی  اتحادیه ی 
نظری و تجربی است که نشان می دهد تصمیمات اتخاذ IFRS در سطح کشور، تابعی از محیط 
نهادی یک کشور، ازجمله سطح فساد است. یافته ها نشان می دهند که سطح )کنترل( فساد به طور 

منفی )مثبت( با سرعت )i( کشور و )ii( میزان پذیرش IFRS در ارتباط است.
و  مالی  گزارش دهی  »پیچیدگی  عنوان  با  تحقیقی  در   )2019( همکاران  و  چیچیال  رومن 
تخصص حسابداری« این موضوع را موردبررسی قرار می دهند که آیا شرکت ها به دنبال کاهش 
حسابداری  تخصص  در  سرمایه گذاری  با   )FRC( مالی  گزارش دهی  پیچیدگی  نامطلوب  اثرات 
هستند. آن ها دریافتند که FRC به طور مثبت با تخصص حسابداری اعضای هیئت مدیره شرکت و 
کمیته ی حسابرسی مرتبط است. همچنین دریافتند که تخصص حسابداری رابطه ی بین FRC و 
نتایج منفی گزارش را کاهش می دهد. به طور خالصه این مطالعه درک ما از فعالیت های شرکت ها 
برای کاهش پیامدهای منفی FRC و نقش تخصص حسابداری در این زمینه را افزایش می دهد.

فرانچسکو مازی و همکاران )2019( در تحقیق دیگری با عنوان »فساد در سطح کشور و انتخاب 
حسابداری تحقیق در مورد توسعه سرمایه گذاری تحت IFRS« با طرح این موضوع که استاندارد 
38 حسابداری بین المللی دارایی های نامشهود بیان می کند که هزینه های توسعه باید درصورتی که 
شرایط خاصی در استاندارد مشخص شده باشد، سرمایه گذاری شوند. با این وجود، این مورد نیاز 
به تصمیم گیری مدیریتی دارد و ازاین رو ممکن است به فرصت طلبی منجر شود. فساد یک ویژگی 
حکومت غیررسمی نفوذپذیر است که در رفتارهای شرکت ها نفوذ می کند و سوء رفتارهای سازمانی 
را تحت تأثیر قرار می دهد. ما گمان می کنیم محیطی با فساد زیاد، مدیریت را در توجیه مجموع 
معیارهای سرمایه گذاری دارایی هایی که باید هزینه شوند )کامل یا بخشی(، تسهیل می کند. این 
دارایی های سرمایه ای مزایای اقتصادی آتی را که از طریق به رسمیت شناختن آن ها به طور ضمنی 
انتقال می یابد ایجاد نخواهد کرد. بااین حال، این به رسمیت شناختن، سیگنال های بازاری مثبت 
)حتی تحریف شده( را برای درآمدهای آینده ارسال می کند و درآمد گزارش شده در سال جاری را 
افزایش می دهد. آن ها دریافتند که بین فساد در سطح کشور و میزان هزینه های توسعه که در یک 
سال معین سرمایه گذاری شده، رابطه مثبت وجود دارد. عالوه بر این، باالتر از سطح فساد کشور، 
سهم هزینه های توسعه ای سرمایه گذاری شده در یک سال معین نسبت به سودآوری آینده پایین تر 

است. درنهایت، این ارتباط توسط سطوح بین المللی سازی شرکت ها تعدیل می شود.
و  چین  در   IFRS پذیرش  »موضوع  با  تحقیقی  در   )2018( همکاران  و  دیفایند  مارک 
سرمایه گذاری های نهادی خارجی« اثربخشی اتخاذ IFRS چین را از دیدگاه مجموعه ی مهمی از 
کاربران گزارش مالی، سرمایه گذاران نهادی خارجی بررسی کردند. آن ها دریافتند که سرمایه گذاری 
نهادی خارجی بعد از اتخاذ IFRS چین افزایش نمی یابد، و شواهدی وجود دارد که درواقع کاهش 
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 IFRS انگیزه های ضعیف تری برای اجرای استانداردهای نیز می یابد به ویژه در شرکت هایی که 
دارند یا توانایی بیش تری برای دست کاری در قوانین ارزش منصفانه ی IFRSها دارند. همچنین 
با کاهش کیفیت درآمد  بازده هم زمان  اتخاذ IFRS رابطه ی بین درآمد و  از  دریافتند که پس 
به طورکلی کاهش می یابد. عالوه براین دریافتند که بازده سرمایه گذاران نهادی خارجی پس از 
در  خارجی  نهادی  سرمایه گذاری  کاهش  درنهایت،  می یابد.  کاهش  چین   IFRS قوانین  اتخاذ 
میان سرمایه گذاران کشورهای دارای نهادهای ضعیف که IFRS را نیز پذیرفته اند، بیش تر است. 
روی هم رفته، شواهد نشان می دهد که زیرساخت های سازمانی ضعیف در اقتصاد در حال تغییر 
چین، اهداف مشخص IFRS را در راستای جذب سرمایه گذاری های نهادی از طریق بهبود کیفیت 
گزارش گری مالی کاهش می دهد. عالوه براین، نهادهای داخلی استفاده کننده از اطالعات مالی و 

تجربه ی پذیرش IFRS کارایی اتخاذ IFRS را تحت تأثیر قرار می دهند.

4-فرضیههایپژوهش
دو  ارائه شده،  تجربي  و  نظري  پیشینه های  مبناي  بر  و  پژوهش  اهداف  به  دستیابي  به منظور 

فرضیه ی اصلي و سه فرضیه ی فرعي به صورت زیر تدوین شده است:
1-4- فرضیه ی اصلی اول: اهداف اخالقی استانداردهای بین المللی گزارش گری مالی با اهداف 

آئین اخالق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی ایران سازگاری دارد.
فرضیه های فرعی مربوط به فرضیه ی اصلی اول

1- هدف اخالقی پاسخگویی استانداردهای بین المللی گزارش گری مالی با آئین اخالق و رفتار 
حرفه ای حسابداران رسمی ایران سازگاری دارد.

با آئین اخالق و رفتار  2- هدف اخالقی شفافیت استانداردهای بین المللی گزارش گری مالی 
حرفه ای حسابداران رسمی ایران سازگاری دارد.

رفتار  و  اخالق  آئین  با  مالی  گزارش گری  بین المللی  استانداردهای  کارایی  اخالقی  هدف   -3
حرفه ای حسابداران رسمی ایران سازگاری دارد.

2-4- فرضیه ی اصلی دوم: دستیابی به اهداف اخالقی استانداردهای بین المللی گزارش گری 
مالی )IFRS( در ایران از منظر مکاتب اخالقی )ساختارگرا و پساساختارگرا( با آئین اخالق و رفتار 

حرفه ای حسابداران رسمی ایران رابطه ی معناداری دارد.

5-روششناسیپژوهش
با توجه به هدف تحقیق در بررسی میزان دستیابی به اهداف اخالقی استانداردهای بین المللی 
گزارش گری مالی )IFRS( در آئین اخالق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی ایران، از دیدگاه 
مکاتب اخالقی )ساختارگرا و پساساختارگرا(، این تحقیق مبتني بر استدالل ها و تحلیل هاي منطقي 
اقدام به ارائه الگوي نوین از ویژگی های اخالقی در آئین رفتار حرفه ای نموده که به مجموعه دانش 
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از  در این حوزه مي افزاید. پس مي توان آن را از حیث روش داراي متدولوژي توسعه دانست و 
حیث اجرا از نوع تحقیق عملي یا مدل سازی پیمایشی. همچنین از لحاظ روش گردآوری داده ها 
از نوع پیمایشی و ازنظر زمانی جزو تحقیقات پیمایشی طولی و از نظر نوع تحقیق، بنیادی نظری 
است. در این تحقیق سؤاالت از نوع چند ارزشی )طیف لیکرت( است. در گردآوری اطالعات از 
بررسي روش های  از  استفاده شده است. در روش میداني پس  و میدانی  روش های کتابخانه ای 
مختلف و جمع آوري نظر استادان، ابزار پرسشنامه مناسب ترین روش تشخیص داده شد. اطالعات 
این پژوهش به دلیل شیوع پاندمی COVID19 از طریق پرسشنامه ی الکترونیکی آماده و توزیع 
و  حرفه ای  اخالق  ارزیابی  به  مربوط  شاخص هایی  دربرگیرنده  مذکور،  پرسشنامه ی  است.  شده 

تأثیرپذیری آئین رفتار حرفه ای از مکاتب اخالقی است. 
اول و فرضیه های  برای آزمون فرضیه ی اصلی  به منظور تجزیه وتحلیل اطالعات به دست آمده، 
 Matlab بر مبنای منطق دلفی - فازی با کمک نرم افزار )FIS( فرعی آن از سیستم استنتاج فازی

و برای آزمون فرضیه ی اصلی دوم از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. 
و همچنین  آن  اعتبارسنجي  استخراج مدل مفهومي،  فرآیند  تحقیق در  این  آماری  جامعه ی 
طراحي سیستم استنتاج فازی شامل 23 نفر از خبرگان در حوزه ی حسابداری و اعضای جامعه 

رسمی حسابداران مي باشد. 
با عنایت به این که حداقل ضریب پایایی با استفاده از روش آلفاي کرونباخ حداقل0/7 است، 
این  و  است   0/7 از  بیش تر  متغیرها  تک تک  براي  به دست آمده  آلفاي  تحقیق حاضر ضریب  در 

نشان دهنده  این است که همسانی درونی باالیی بین پرسش ها )پایایی مطلوب( وجود دارد.

6-یافتههایپژوهش
استنتاج فازی )FIS( میزان سازگاری اهداف اخالقی استانداردهای بین المللی گزارش گری مالی 

با آئین اخالق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی ایران  
FIS سازگاری اهداف اخالقی استانداردهای بین المللی گزارش گری مالی با آئین اخالق و رفتار 
حرفه ای حسابداران رسمی ایران دارای 3 ورودی است که در جدول 1 به آن ها اشاره شده است.
جدول )1( ورودی های سازگاری اهداف اخالقی استانداردهای بین المللی گزارش گری مالی با 

آئین اخالق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی ایران
کدورودیها

میزان سازگاری هدف اخالقی پاسخگویی استانداردهای بین المللی گزارش گری 
مالی با آئین اخالق و  رفتار حرفه ای حسابداران رسمی ایران 

InterIran1

میزان سازگاری هدف اخالقی شفافیت استانداردهای بین المللی گزارش گری 
مالی با آئین اخالق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی ایران 

InterIran2

گزارش گری  بین المللی  استانداردهای  کارایی  اخالقی  هدف  سازگاری  میزان 
مالی با آئین اخالق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی ایران 

InterIran3
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شکل )1( نمایFIS : اهداف اخالقی استانداردهای بین المللی گزارش گری مالی با آئین اخالق و 
رفتار حرفه ای حسابداران رسمی ایران

بین المللی  استانداردهای  اخالقی  اهداف  مؤلفه های  خروجی  و  ورودی  مقادیر   2 جدول  در 
گزارش گری مالی با آئین اخالق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی ایران نشان داده شده است.

جدول )2( مقادیر ورودی و خروجی اهداف اخالقی استانداردهای بین المللی گزارش گری مالی 
با آئین اخالق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی ایران

استانداردهای  اخالقی  اهداف 
مالی   گزارش گری  بین المللی 
حرفه ای  رفتار  و  اخالق  آئین  با 

حسابداران رسمی ایران

خروجیقطعیورودی ها
InterIran1InterIran2InterIran3InterIranO5

3.433.353.653

خروجی دیفازی شده اهداف اخالقی استانداردهای بین المللی گزارش گری مالی با آئین اخالق 
ازآنجایی که این عدد از  با 3 )از عدد 5( است و  برابر  ایران  و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی 
اول  اصلی  فرضیه ی  است،  بیش تر   )3 طیف  نمره  درصد   0.6( پژوهش  این  در  قابل قبول  مرز 
تأیید می شود. این بدان معناست که ادعای محقق مبنی بر این که اهداف اخالقی استانداردهای 
ایران سازگاری  رفتار حرفه ای حسابداران رسمی  و  آئین اخالق  با  مالی  بین المللی گزارش گری 

دارد، تأیید می گردد.
جدول )3( نتایج آزمون اهداف اخالقی استانداردهای بین المللی گزارش گری مالی با آئین اخالق 

و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی ایران
اهداف اخالقی استانداردهای بین المللی گزارش گری 
حسابداران  حرفه ای  رفتار  و  اخالق  آئین  با  مالی 

رسمی ایران

عدد خروجی 
نتیجه معیار)از 5(

تأیید فرضیه30.6

گزارش گری  بین المللی  استانداردهای  پاسخگویی  اخالقی  میزان هدف   )FIS( فازی  استنتاج 
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مالی با آئین اخالق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی ایران:
FIS هدف اخالقی پاسخگویی استانداردهای بین المللی گزارش گری مالی با آئین اخالق و رفتار 

حرفه ای حسابداران رسمی ایران دارای 2 ورودی است که در جدول 4 آورده شده است.
جدول )4( ورودی های هدف اخالقی پاسخگویی استانداردهای گزارش گری مالی بین المللی با 

آئین اخالق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی ایران
کدورودی ها

بر صراحت در  ایران  رفتار حرفه ای حسابداران رسمی  و  اخالق  آئین 
افشاء اطالعات و روابط حرفه ای تأکید می نماید.

IRpostRispons 1  

در آئین رفتار حرفه ای نحوه طبقه بندی و گزارش گری  مالی براساس 
مشخصه های اخالقی و فرهنگی جامعه تدوین گردیده است.

IRpostRispons 2  

 
شکل )2( نمایFIS: هدف اخالقی پاسخگویی استانداردهای بین المللی گزارش گری مالی با 

آئین اخالق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی ایران
استانداردهای  پاسخگویی  اخالقی  هدف  مؤلفه های  خروجی  و  ورودی  مقادیر   5 جدول  در 
نشان  ایران  رسمی  حسابداران  حرفه ای  رفتار  و  اخالق  آئین  با  مالی  گزارش گری  بین المللی 

داده شده است.
جدول )5( مقادیر ورودی و خروجی مؤلفه های هدف اخالقی پاسخگویی استانداردهای 

بین المللی گزارش گری مالی با آئین اخالق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی ایران

پاسخگویی در حسابداران 
رسمی ایران با دیدگاه 
مکاتب پساساختارگرا  

خروجیقطعیورودی ها
IRpostRispons 1IRpostRispons 2IRpostRispons

3.613.263.0۸

خروجی دیفازی شده هدف اخالقی پاسخگویی استانداردهای بین المللی گزارش گری مالی با 
آئین اخالق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی ایران برابر با 3.08 ) از عدد 5 ( است و ازآنجایی که 
این عدد از مرز قابل قبول در این پژوهش )0.6 درصد نمره طیف 3( بیش تر است، لذا فرضیه ی 
بر  مبنی  ادعای محقق  که  معناست  بدان  این  تأیید می شود.  اول  اصلی  فرضیه ی  از  اول  فرعی 
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این که هدف اخالقی پاسخگویی استانداردهای بین المللی گزارش گری مالی با آئین اخالق و رفتار 
حرفه ای حسابداران رسمی ایران تا حدودی رعایت می شود، تأیید می گردد.

جدول )6( نتایج هدف اخالقی پاسخگویی استانداردهای بین المللی گزارش گری مالی با آئین 
اخالق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی ایران

استانداردهای  پاسخگویی  اخالقی  هدف 
بین المللی گزارش گری مالی با آئین اخالق و 

رفتار حرفه ای حسابداران رسمی ایران  

نتیجه معیارعدد خروجی )از 5(

تأیید فرضیه3.080.6

با  مالی  گزارش گری  بین المللی  استانداردهای  شفافیت  اخالقی  هدف   )FIS( فازی  استنتاج 
آئین اخالق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی ایران: FIS هدف اخالقی شفافیت استانداردهای 
 2 دارای  ایران  رسمی  رفتار حرفه ای حسابداران  و  اخالق  آئین  با  مالی  گزارش گری  بین المللی 

ورودی است که در جدول 7 آورده شده است. 

جدول )7( ورودی های هدف اخالقی شفافیت استانداردهای بین المللی گزارش گری مالی با 
آئین اخالق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی ایران

کدورودی ها
بر  مالی  بازارهای  در  ارائه شده  اطالعات  مقایسهی  قابلیت  ایجاد 

اساس اهداف اخالقی موردبررسی قرار می گیرد.
IRpostTransparency 1

سطوح  تعیین  جهت  مناسب  راهکارهای  اخالقی  استانداردهای 
اقتصادی بین الملل و تعامالت مالی جهانی را تبیین می نماید.

IRpostTransparency 2

شکل )3( نمایFIS: هدف اخالقی شفافیت استانداردهای بین المللی گزارش گری مالی با آئین 
اخالق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی ایران

در جدول 8 مقادیر ورودی و خروجی مؤلفه های شفافیت حسابداران رسمی ایران با دیدگاه 
مکاتب پساساختارگرا هدف اخالقی شفافیت استانداردهای بین المللی گزارش گری مالی با آئین 
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اخالق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی ایران نشان داده شده است.
جدول )8( مقادیر ورودی و خروجی مؤلفه های هدف اخالقی شفافیت استانداردهای بین المللی 

گزارش گری مالی با آئین اخالق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی ایران
هدف اخالقی شفافیت 

استانداردهای بین المللی 
گزارش گری مالی با آئین 

اخالق و رفتار حرفه ای 
حسابداران رسمی ایران

خروجیقطعیورودی ها
IRpostTrans-

parency 1
IRpostTranspar-

ency 2
IRpostTrans-
parency

3.353.393

با  مالی  گزارش گری  بین المللی  استانداردهای  شفافیت  اخالقی  هدف  شده  دیفازی  خروجی 
آئین اخالق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی ایران برابر با 3 )از عدد 5( است و ازآنجایی که این 
عدد از مرز قابل قبول در این پژوهش )0.6 درصد نمره طیف 3( بیش تر است، لذا فرضیه ی فرعی 
این که  بر  این بدان معناست که ادعای محقق مبنی  تأیید می شود.  از فرضیه ی اصلی اول  دوم 
هدف اخالقی شفافیت استانداردهای بین المللی گزارش گری مالی با آئین اخالق و رفتار حرفه ای 

حسابداران رسمی ایران تا حدودی رعایت می شود، تأیید می گردد.

جدول )9( نتایج آزمون هدف اخالقی شفافیت استانداردهای بین المللی گزارش گری مالی با 
آئین اخالق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی ایران

استانداردهای  شفافیت  اخالقی  هدف 
بین المللی گزارش گری مالی با آئین اخالق و 

رفتار حرفه ای حسابداران رسمی ایران  

نتیجه معیارعدد خروجی )از 5(

تأیید فرضیه30.6

استنتاج فازی)FIS( هدف اخالقی کارایی استانداردهای بین المللی گزارش گری مالی با آئین 
اخالق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی ایران: 

با آئین اخالق و رفتار  FIS هدف اخالقی کارایی استانداردهای بین المللی گزارش گری مالی 
حرفه ای حسابداران رسمی ایران دارای 2 ورودی است که عبارت اند از:

با  مالی  گزارش گری  بین المللی  استانداردهای  کارایی  اخالقی  ورودی های هدف   )10( جدول 
آئین اخالق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی ایران

کدورودی ها
استانداردهای اخالقی بستری مناسب جهت انتخاب و تصمیم گیری 

در خصوص نحوه سرمایه گذاری در بازارهای مالی را فراهم می آورد.
Efficiency IRINT 1

استانداردهای اخالقی می تواند موجب حضور در بازارهای بین الملل و 
امکان دستیابی به اهداف فراملیتی شرکت ها گردد.

Efficiency IRINT 1
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شکل )4( نمایFIS: هدف اخالقی کارایی استانداردهای بین المللی گزارش گری مالی با آئین 
اخالق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی ایران

در جدول 11 مقادیر ورودی و خروجی مؤلفه های هدف اخالقی کارایی استانداردهای بین المللی 
گزارش گری مالی با آئین اخالق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی ایران نشان داده شده است.

جدول )11( مقادیر ورودی و خروجی مؤلفه های هدف اخالقی کارایی استانداردهای بین المللی 
گزارش گری مالی با آئین اخالق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی ایران

هدف اخالقی کارایی 
استانداردهای بین المللی 
گزارش گری مالی با آئین 

اخالق و رفتار حرفه ای 
حسابداران رسمی ایران  

خروجیقطعیورودی ها
 Efficiency

IRINT 1
Efficiency
IRINT 2

 Efficiency
IRINT

3.613.73.13

خروجی دیفازی شده هدف اخالقی کارایی استانداردهای بین المللی گزارش گری مالی با آئین 
اخالق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی ایران برابر با 3.13 )از عدد 5 ( است و ازآنجایی که این 
عدد از مرز قابل قبول در این پژوهش )0.6 درصد نمره طیف 3( بیش تر است، لذا فرضیه ی فرعی 
سوم از فرضیه ی اصلی اول تأیید می شود. این بدان معناست که ادعای محقق مبنی بر این که 
هدف اخالقی کارایی استانداردهای بین المللی گزارش گری مالی با آئین اخالق و رفتار حرفه ای 

حسابداران رسمی ایران سازگاری دارد، تأیید می گردد.

جدول )12( نتایج آزمون هدف اخالقی کارایی استانداردهای بین المللی گزارش گری مالی با 
آئین اخالق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی ایران

هدف اخالقی کارایی استانداردهای 
بین المللی گزارش گری مالی با آئین اخالق 
و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی ایران  

نتیجه معیارعدد خروجی )از 5(

تأیید فرضیه30.6
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1-6-نتایجحاصلازآزمونفرضیهیاول
همان گونه که در باال اشاره گردید اهداف اخالقی استانداردهای بین المللی گزارش گری مالی 
مشتمل بر پاسخگویی، شفافیت و کارایی است و از طرفی این اهداف به طرق و یا عناوین دیگر 
به  توجه  با  است.  شده  گنجانده  رسمی  حسابداران  جامعه ی  حرفه ای  رفتار  و  اخالق  آئین  در 
تحلیل های آماری صورت گرفته مشخص گردید تمامی اهداف اخالقی مدنظر در استانداردهای 
آئین نامه  این  و  لحاظ شده  ایران  رفتار حرفه ای  و  آئین اخالق  مالی در  بین المللی گزارش گری 
تمامی اهداف را پوشش می دهد . با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل های آماری می توان نشان 
داد میزان پوشش این اهداف برای حضور در عرصه های بین الملل کافی نبوده و نیاز به اصالح و 

تطبیق با اهداف اخالقی استانداردهای بین المللی گزارش گری مالی دارد.

٢-6-آزمونفرضیهیاصلیدوم
مکاتب  منظر  از   )IFRS( مالی  گزارش گری  بین المللی  استانداردهای  اخالقی  اهداف  بین 
ساختارگرا و پساساختارگرا با اهداف اخالقی آئین اخالق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی ایران 

از منظر مکاتب ساختارگرا و پساساختارگرای رابطه وجود دارد.
نتایج  می شود.  استفاده  پیرسون  همبستگی  ضریب  از  دوم  اصلی  فرضیه ی  آزمون  به منظور 
بین المللی  استانداردهای  اخالقی  اهداف  بین  همبستگی  ضریب  می دهد  نشان  به دست آمده 
گزارش گری مالی )IFRS( از دیدگاه مکاتب پساساختارگرا و هم چنین اهداف اخالقی استانداردهای 
بین المللی گزارش گری مالی )IFRS( از دیدگاه مکاتب ساختارگرا برابر با 0.772 است که این 
ضریب در سطح احتمال 0.01 معنادار است و نشان می دهد که بین اهداف اخالقی این دو مکتب 
در اهداف اخالقی استانداردهای بین المللی گزارش گری مالی )IFRS( همبستگی مثبتی وجود 
همچنین  دارد.  پساساختارگرایی  سمت  به  اهداف  این  رویکرد  تغییر  و  تکامل  از  نشان  و  دارد 
ضرایب به دست آمده نشان داد که بین ضریب همبستگی بین اهداف اخالقی آئین اخالق و رفتار 
ایران از دیدگاه مکاتب ساختارگرا در اهداف اخالقی آئین اخالق و  حرفه ای حسابداران رسمی 
رفتار حرفه ای حسابداران رسمی ایران از دیدگاه مکاتب پساساختارگرا برابر با 0.655 است که در 
سطح احتمال 0.01 معنادار است. لذا می توان این گونه تحلیل کرد که آئین اخالق و رفتار حرفه ای 

ایران در حال به روزرسانی و سیر تکاملی است.
نتایج نشان داد که بین اهداف اخالقی آئین اخالق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی ایران از 
 )IFRS( دیدگاه مکاتب ساختارگرا و اهداف اخالقی استانداردهای بین المللی گزارش گری مالی
در دیدگاه مکاتب ساختارگرا ضریب همبستگی برابر با 0.549 و بین اهداف اخالقی آئین اخالق و 
رفتار حرفه ای حسابداران رسمی ایران از دیدگاه مکاتب ساختارگرا با اهداف اخالقی استانداردهای 
بین المللی گزارش گری مالی )IFRS( با دیدگاه مکاتب پساساختارگرا ضریب همبستگی برابر با 
0.64 است که هر دو ضریب در سطح احتمال 0.01 معنادار هستند. از طرفی نتایج نشان داد 



زهرا پورمانی  و همکاران | میزان دستیابی به اهداف اخالقی استانداردهای بین المللی گزارش گری مالی ... |       | 139

پژوهشهایحسابرسیحرفهای
سالاول |شمارهچهارم|پاییز1400

از دیدگاه مکاتب  ایران  که بین اهداف اخالقی آئین اخالق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی 
دیدگاه  با   )IFRS( مالی  گزارش گری  بین المللی  استانداردهای  اخالقی  اهداف  پساساختارگرا 
مکاتب ساختار گرا ضریب همبستگی برابر با 0.35 است که در سطح احتمال 0.05 معنادار نیست 
و لذا بین این دو متغیر رابطه ای وجود ندارد ولی بین اهداف اخالقی آئین اخالق و رفتار حرفه ای 
حسابداران رسمی ایران از دیدگاه مکاتب پساساختارگرا با اهداف اخالقی استانداردهای بین المللی 
گزارش گری مالی )IFRS( از دیدگاه مکاتب پساساختارگرا ضریب همبستگی برابر با 0.564 است 

که هر دو ضریب در سطح احتمال 0.01 معنادار هستند.

جدول )13( نتایج ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش

متغیرها

اهداف اخالقی 
استانداردهای 
گزارشگری 

مالی 
بین المللی 
مکاتب  
ساختارگرا

اهداف اخالقی 
استانداردهای 
گزارشگری 

مالی 
بین المللی 
مکاتب  

پساساختارگرا

اهداف اخالقی 
آئین  اخالق و 
رفتار حرفه ای 
حسابداران 

رسمی 
ایران کاتب 
ساختارگرا

اهداف اخالقی 
حسابداری 

آئین  اخالق و 
رفتار حرفه ای 
حسابداران 
رسمی ایران 
پساساختارگرا

اهداف 
اخالقی 

گزارشگری 
مالی 

بین المللی

اهداف اخالقی استانداردهای 
گزارشگری مالی بین المللی 

مکاتب پساساختارگرا

ضریب 
1**0.772همبستگی

اهداف اخالقی آئین اخالق 
و رفتار  حرفه ای حسابداران 

رسمی ایران مکاتب 
ساختارگرا

ضریب 
1**0.640**0.549همبستگی

اهداف اخالقی آئین اخالق 
و رفتار  حرفه ای حسابداران 

رسمی ایران مکاتب 
پساساختارگرا

ضریب 
1**0.655**0.3500.564همبستگی

اهداف اخالقی گزارشگری 
مالی بین المللی

ضریب 
1*0.487**0.633**0.941**0.941همبستگی

اهداف اخالقی آئین  اخالق 
و رفتار حرفه ای حسابداران 

رسمی ایران

ضریب 
**0.615**0.914**0.905**0.663**0.491همبستگی

در مجموع می توان با توجه به آزمون های صورت گرفته به این نتیجه دست یافت که اهداف 
اخالقی که در آئین اخالق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی ایران مورد تأکید است، از اهداف 
دیگر  بیان   به   است.  شده  اقتباس   )IFRS( مالی  گزارش گری  بین المللی  استانداردهای  اخالقی 
مابین اهداف اخالقی که در آئین اخالق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی ایران با اهداف اخالقی 



پژوهشهایحسابرسیحرفهای
سالاول |شمارهچهارم|پاییز1400

 |       |140

بر  همبستگی  این  دارد،  وجود  همبستگی   )IFRS( مالی  گزارش گری  بین المللی  استانداردهای 
اساس آزمون ضریب همبستگی پیرسون 0.615 است که نشان از همبستگی متناسبی در میان 

این اهداف اخالقی است.
اهداف اخالقی آئین اخالق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی ایران از منظر مکاتب ساختارگرا 
با اهداف اخالقی استانداردهای بین المللی گزارش گری مالی )IFRS( از منظر مکاتب ساختارگرا 

نیز دارای رابطه ی معنادار و ضریب همبستگی آن 0.549 دارای همبستگی متوسطی است.
نتایج به دست آمده مشخص گردید که اهداف اخالقی آئین اخالق و رفتار  با تفسیر  درنهایت 
حرفه ای حسابداران رسمی ایران از منظر دیدگاه مکاتب ساختارگرا با اهداف اخالقی استانداردهای 
بین المللی گزارش گری مالی )IFRS( رابطه ی معنادار داشته و متأثر از دیدگاه های مکاتب اخالقی 

ساختارگرا است. 
رازداری  )پاسخگویی، شفافیت،  اهداف آن ها  و  با در نظر گرفتن دیدگاه های ساختارگرا  حال 
و واقع بینی( می توان استدالل کرد که تدوین کنندگان آئین اخالق و رفتار حرفه ای حسابداران 
آن  اهداف  و  داشته  مکاتب ساختارگرا  دیدگاه های  از  استفاده  به  تمایلی مشخص  ایران  رسمی 
دیدگاه اخالقی در پس زمینه تدوین آئین اخالق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی ایران پررنگ تر 

است.

7-نتیجهگیری
فازی  اعداد  و  پیرسون  همبستگی  ضرایب  و  آماری  تحلیل های  از  حاصل  خروجی  درنهایت 
دو بخش استانداردهای بین المللی گزارش گری مالی و آئین اخالق و رفتار حرفه ای حسابداران 
تفکر  طرز  و  افکار  تأثیر  داد  نشان  پساساختارگرا  و  ساختارگرا  اخالقی  مکاتب  با  ایران  رسمی 
مکاتب  به سمت  بیش تر  ایران  رفتار حرفه ای حسابداران رسمی  و  اخالق  آئین  تدوین کنندگان 
اخالقی ساختارگرا تمایل داشته و این امر موجب همبستگی بیش تر با اهداف اخالق استانداردهای 
بین المللی گزارش گری مالی دارد. قابل ذکر است با توجه به این که در برخی از آیتم های اخالقی 
بوده  اخالقی  آئین  این  نشان شکنندگی  امر  این  و  دارد  قرار  پائینی  رابطه در سطح  این  میزان 
می بایست نسبت به تحقق حداکثری اهداف اخالقی و رعایت آن در حسابداران رسمی بیش تر 
راستای  در  تالش  حداکثر  آن  اخالقی  مؤلفه های  در  تغییراتی  ایجاد  با  یا  و  قرارگرفته  مدنظر 
دستیابی به اهداف اخالقی استانداردهای بین المللی گزارش گری مالی هم زمان با توسعه کارکرد 

آن در حسابداری ایران را شاهد باشیم. 

۸-پیشنهادهایپژوهش
نتایج حاصله در این پژوهش، نکات مهمی برای جامعه ی حسابداران رسمی و کمیته های تدوین 
آئین نامه های اخالفی حرفه به همراه دارد. اوالً( این پژوهش تأکیدی بر همگرایی ایران در پذیرش 
و استفاده از استانداردهای بین المللی گزارش گری مالی دارد، چراکه با توجه به حساسیت های و 
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سیاسی و اقتصادی در این برهه از زمان برای کشور به منظور جذب حداکثری سرمایه های خارجی 
و توسعه اقتصاد کالن نیاز به ایجاد بسترهای مناسب به لحاظ هماهنگی با نحوه گزارش گری و 
ایجاد قابلیت مقایسه و شفاف سازی و استفاده از زبان مشترک در گزارش گری نسبت به دوره های 
قبلی مستلزم توجه و رسیدگی بیش تری است. ثانیاً( طبق نتایج به دست آمده، توصیه می گردد 
به لحاظ ایجاد بستری مناسب جهت پذیرش و استفاده از استانداردهای بین المللی گزارش گری 
مالی نسبت به آموزش این استانداردها در دانشگاه ها و مجامع حرفه ای حسابداری اقدام گردد؛ 
چراکه با آموزش و شناخت بیش تر این استانداردها امکان تسری آن به بخش های دیگر وجود 
دارد. لذا با آموزش های مستمر و حضور در مجامع بین المللی و حرفه ای و ایجاد بستر مناسب 
جهت حضور در بازارهای مالی بین الملل و استفاده از منابع آن ها موجبات تقویت بازارهای مالی 
ثالثاً( طبق  برداشته خواهد شد.  بین الملل  مالی  بازار  ایجاد  فراهم و گام های نخست در  داخلی 
با مجامع معتبر  به دلیل عدم همگرایی کشور  اقتصادی  بررسی شرایط موجود  و  نتایج حاصله 
بین المللی امکان استفاده از فرصت های بالقوه خارجی فراهم نگردیده و این امر موجبات سکون 
و عدم رشد و هماهنگی با آخرین استانداردهای بین المللی گزارش گری مالی را دارد. چراکه در 
و  رشد  موجبات  یکپارچه  استانداردهای  رعایت  به  الزام  و  بین المللی  بازارهای  به  ورود  صورت 
توسعه و به روز شدن دیدگاه های اقتصادی را فراهم می آورد. از طرف دیگر به دلیل پایین بودن 
سطح مبادالت خارجی این امکان فراهم نگردیده است. درواقع دستیابی به منابع خارجی مستلزم 
رعایت استانداردهای اخالقی در تهیه اطالعات مالی و رعایت نکات مشتمل بر درستکاری، شفایت، 
کارایی و واقع بینی است. از طرفی با توجه به فرهنگ و اعتقادات و باورهای اخالقی آئین رفتار 
حرفه ای باید بر مبنای اهداف اخالقی مدنظر در استفاده از استانداردهای بین المللی گزارش گری 
مالی باشد. به بیان دیگر همپوشانی اهداف اخالقی گزارش گری مالی می تواند اولین گام در پذیرش 
با تهیه آئین اخالق و  امر  این  و اجرای کامل استانداردهای بین المللی گزارش گری مالی باشد. 
برداشته  بایستی طوری  این گام نخست  است.  رفتار حرفه ای حسابداران رسمی شروع گردیده 
شود که حداقل های اهداف اخالقی موردنظر در استانداردهای موردبحث را رعایت نماید. حال با 
عنایت به این طرز تفکر الزم به نظر می رسد در بخشی از مؤلفه ی اخالقی تغییراتی ایجاد گردد. 
رابعاً( با توجه به نفوذ برخی شرکت های بزرگ و بانک ها در حوزه اقتصاد و هزینه بر بودن اجرای 
این استانداردها برایشان موجبات تعلل در پذیرش و اجرای این استانداردهای بین المللی را فراهم 
با توجه به هدف اخالقی شفافیت در استانداردهای بین المللی گزارش گری  آورده است. چراکه 
مالی و آثار اجرای آن بر صورت های مالی و ایجاد هزینه های سنگین برای این دسته از مؤسسات با 
اصول اخالقی حرفه منافات داشته و موجبات ایجاد تردید در استفاده کنندگان از صورت های مالی 
می گردد. به طور واضح با توجه به نحوه ی گزارش گری مالی مؤسسات مالی و شرکت های بزرگ و 
تغییر روش ها در استانداردهای بین المللی گزارش گری مالی امکان تغییر وضعیت یک مؤسسه از 
حالت سوددهی به زیان دهی را داشته که این امر موجب ایجاد شک و تردید در استفاده کنندگان 
از صورت های مالی می گردد. لذا با توجه به پیشنهاد فوق مبنی بر آموزش مستمر تهیه کنندگان 
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افراد  امکان پذیرش و تغییر در دیدگاه  از صورت های مالی  از در الیه های استفاده کننده  نفوذ  و 
را دارد. از طرفی با توجه به کارایی و مبنا قرار دادن صورت های مالی جهت تصمیم گیری ها، در 
صورت عدم رعایت مؤلفه های اخالقی باعث ایجاد شک و تصمیم گیری نامناسب و درنهایت ایجاد 
زیان برای استفاده کنندگان می گردد که می تواند موجب از بین رفتن ماهیت یک مؤسسه گردد.

پیشنهاد می شود که در مرحله اول مؤسسات مالی به عنوان یکی از بزرگ ترین و کلیدی ترین 
افزایش  مالی، در  بین المللی گزارش گری  استانداردهای  به کارگیری  با  اقتصادی کشور  اهرم های 

شفافیت گزارشگري مالي خود قدم بردارند.
و  مناسب  بستر  ایجاد  راستای  در  حداکثری  تالش  قانون گذار،  نهادهاي  می شود  پیشنهاد 
هماهنگ جوامِع مالی بین الملل فراهم نمایند که این امر موجب می شود فعالیت ها و رویه های 
مالي و عملیاتي به صورت شفاف تری افشا کنند، تا اطالعاتي مفید و قابل اتکا براي استفاده کنندگان 

داخلی و بین المللی صورت های مالي فراهم شود.
با توجه به نتایج بیان شده، به نظر می رسد دقت نظر و اعمال کنترل های اضافي و تغییراتی 
اساسی در آئین اخالق و رفتار حرفه ای بر اساس مبانی اخالقی استانداردهای گزارش گری مالی 
استانداردهای  سمت  به  ملی  استانداردهای  از  انتقال  و  پذیرش  زمینه ساز  می تواند  بین الملل 
بین الملل باشد. بنابراین، مسئولین بازار سرمایه باید با وضع قوانین و مقررات سختگیرانهتري در 
جهت بهبود کیفیت گزارش های مالي گام بردارند. افزون بر این، مؤسسه های حسابرسي می توانند 
همگام با ایجاد تغییر در استانداردهای گزارش گری مالی نسبت به آموزش و افزایش توان کنترل 
و نظارت به جهت دستیابی به اهداف اخالقی گزارش گری مالی گام بردارند. باید در نظر گرفت که 
نتایج حاصل از این پژوهش در خصوص آئین رفتار حرفه ای جامعه ی حسابداران رسمی ایران و به 
بررسی عوامل اهداف اخالقی گزارش گری مالی بین الملل با توجه به نظر خبرگان شاغل در رده ی 
کارشناسی ارشد به باال، پرداخته شده است. بررسی دیدگاه های مؤثر بر نحوه ی تهیه و تدوین 
استانداردهای اخالقی و آئین رفتار حرفه ای جامعه ی حسابداران رسمی و تأثیر آن بر اطمینان 

گزارش گری مالی می تواند موضوع پژوهش های آتی در این خصوص قرار گیرد.
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