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 مقدمه

 مردم، برابر در که است مسئولیتی متوجه ایحرفه یا متخصص یک عنوانبه رسمی حسابدار یک

 دلیل باشد. داشته ایشرافتمندانه رفتار کوشدمی و دارد خود هایایحرفه هم یا همكاران کار،صاحب

 و کار کیفیت به مردم که است این متخصص یا ایحرفه یک وسیلهبه رفتاری چنین داشتن برای اصلی

 نكنند اعتماد رسمی حسابدار خدمات به مردم اگر دارند. اعتماد کندمی ارائه حرفه این که را خدماتی

 مسئولیت ترینمهم یابد.می کاهش ایمالحظهقابل شیوه به مردم به خدمات ارائه در هاآن توانائی

 ساختن فراهم برای مبنایی عنوانبه مالی اطالعات تهیه بشری، دانش از ایرشته عنوانبه حسابداری

 حق،ذی اشخاص به خصوصی و عمومی هایبنگاه و هاسازمان مباشران و مدیران پاسخگویی امكان

 قالب در فوق، مالی اطالعات به اعتباربخشی رسمی، حسابداران نقش است. عالقهذی و نفعذی

 رسمی حسابداران باشد.می ... و اجمالی بررسی قانونی، بازرس و مستقل حسابرس مختلف هایگزارش

 بر عالوه که بود خواهد اتكا و اعتمادقابل کارشان نتایج صورتی در دهند،می ارائه را خدماتی چنین که

 بینی،واقع صداقت، و درستكاری چون اخالقی هایفضیلت از مستمر آموزش و تجربه مهارت، دانش،

 آیین رعایت با را خود ایحرفه خدمات و باشند برخوردار عمومی منافع حفظ و طرفیبی و استقالل

 .]14[ دهند انجام ای،شدهپذیرفته رفتار

 اتخاذ برای گذارانسرمایه خصوصبه و کنندگاناستفاده برای که اهمیتی دلیل به مالی هایگزارش

 دیگر، سوی از است. بوده حسابداری مختلف هایانجمن موردتوجه همواره دارد، اقتصادی تصمیمات

 بروز از پس تجاری و اقتصادی تصمیمات انجام برای مفید اطالعات تهیه در مالی گزارشگری نقش

 تقاضا به منجر خود نوبهبه این که بوده روبرو شدیدی انتقادهای با اخیر، هایورشكستگی و هابحران

 و تعیین برای کاری سازو وجود تقاضای نیز و حسابرسی و حسابداری استاندارهای تدوین برای

 .]23[ است گردیده استانداردها کارگیریبه

 در مدونی ضوابط کندمی ایجاب عمومی منافع رعایت لزوم و جوامع اقتصاد در ایحرفه حسابداران نقش

 این به نسبت عمومی اعتماد تا شود گذارده اجرا به و تدوین حسابداران ایحرفه رفتار و قاخال زمینه

 .]21[ شود حفظ و جلب حرفه

 که مؤسساتی و اشخاص جمعی رفاه و سعادت از است عبارت عمومی منافع حسابداری، حرفه دیدگاه از

 حسابداران طرفیبی و درستكاری مشخص طوربه و کنندمی خدمت هاآن به ایحرفه حسابداران

 ترتیب،اینبه کنند.می اتكا تجاری عملیات منظم کارکرد زمینه کردن فراهم و خدمت انجام در ایحرفه

 .]21[ شودنمی منحصر کارفرما یا کارصاحب یک نیازهای تأمین به ایحرفه حسابداران مسئولیت

 اخالق شناخت دارد. اخالق از باالیی سطح به نیاز حسابرسان و حسابداران توسط شده انجام کار ماهیت

 برای هاآن به همچنین کند، کمک اخالقی معضالت بر غلبه برای را حسابرسان و حسابداران تواندمی

 و گذارانسرمایه برای اما نباشد، شرکت نفع به است ممكن اگرچه کند،می کمک صحیح انتخاب

 در ایحرفه اخالق یا حسابداری اخالق .]9[ است مفید کنند،می استفاده اطالعات این از که ذینفعانی
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 باشدمی قضاوت و اخالقی هایارزش مطالعه کاربردی، اخالق از ایزمینه یک اول درجه در حسابداری

 .است ایحرفه اخالق از نمونه یک این شود.می اعمال حسابرسی و حسابداری در که

 اخالق بحث دارد ایحرفه اخالق رعایت عدم پایه که حسابداری دنیای در افتاده اتفاق وقایع به توجه با

 نكته باشد. زمینه این در مهمی بحث تواندمی االجراالزم استاندارهای و شدنجهانی گرفتن نظر در با

 تأثیر تحت کشورها ایحرفه رفتار و اخالقی هاینامهآئین کنندگانتدوین که است موضوع این دیگر مهم

 ایحرفه رفتار و اخالق هاینامهآیین کنندهتدوین فكری هایجریان است. بوده اخالقی مكاتب کدام

 گسترش و پیدایش و تدوین نحوه در مكاتب این لذا باشند، مهمی فكری مكاتب داروام توانندمی

 اییحرفه و رفتاری دیدگاه در سزایی به تأثیر که مكاتب این از یكی باشند. مؤثر ایحرفه رفتار هایآیین

 هایفرضپیش باشد.می ساختارگرا اخالقی مكاتب است، افكنده سایه حسابداری هایتشكل

 به عمل ها،آن ترسیم و یافتن در انسان توان رویدادها، بر حاکم قواعد وجود از عبارتند ساختارگرایی

 سطح به توجه لزوم و ساختاری تفكیک و ساختارها فزاینده پیچیدگی خارجی، ساختار از ذهنی باورهای

 اجزا. به نسبت کل بودن تربزرگ و تحلیل

 بررسی و بحث

 آن اهمیت و مسئله بیان

 با .]18[ است شرکت عملكرد بهتر تشریح برای شدهگزارش اطالعات دقت مالی، گزارشگری کیفیت

 شفافیت رودمی انتظار یكپارچه، استانداردهای بر جهان سراسر در حسابداران حرفه اهالی تمرکز

 .]17[ کند پیدا ارتقا زیادی میزان به مالی گزارشگری

 حسابداری استانداردهای کارگیریبه افشا، و مالی اطالعات کیفیت بر تأثیرگذار عوامل خصوص در

 اطالعات، افشای و تهیه در اطالعات فناوری از بهینه استفاده مناسب، گزارشگری ساختار و باکیفیت

 رفتار آیین به متعهد و متخصص انسانی نیروی از استفاده و باکیفیت حسابرسی خدمات از استفاده

 و هامسئولیت این رعایت .]22[ هستند افشا و مالی اطالعات کیفیت بر مؤثر عوامل ازجمله ای،حرفه

 عمومی اخالق از جزئی ایحرفه اخالق گردد.می جامعه به خدمت ارائه تداوم به ایحرفه اخالق رعایت

  است.

 ضوابط و اصول تعیین و رویه وحدت ایجاد جهت به ایحرفه رفتار و اخالق آئین اساس بر ایران در

 و اخالق نامهآئین تدوین و تهیه به نسبت شدهمشخص اخالقی اهداف به دستیابی منظوربه ایحرفه

 اهداف دستیابی میزان به پژوهش این در که اندنموده اقدام رسمی حسابداران جامعه ایحرفه رفتار

 شده داده توضیح ساختارگرا اخالقی مكاتب نگرش نوع اساس بر ایحرفه رفتار و اخالق آئین اخالقی

 است.

 تحقیق پیشینه بر مروری

 اهداف به دستیابی میزان بررسی به نسبت حاصل نتایج گرفته، صورت هایپژوهش و تحقیقات اساس بر

  است. گردیده اقدام ساختارگرا مكاتب اساس بر ایران رسمی حسابدار رفتار و اخالق آیین اخالقی
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 به حسابداری استانداردهای تدوین در عدالت عنوان با پژوهشی در (1392) ثقفی، علی رضاپور، نرگس

 مورد در لذا است نسبی اخالق موضوعات ترینمهم از یكی عنوان به عدالت که یافتند دست نتیجه این

 نهایت در اما یافت دست مشخصی و قاطع نتیجه به تواننمی حسابداری استانداردهای بودن عادالنه

 تامین را رالز عدالت شرایط نسبی طور به حسابداری در استانداردگذاری که گفت چنین بتوان شاید

 .]7[ کندمی

 حسابداران اخالقی رفتار عنوان با پژوهشی در (1396) همكاران و بیضایی دشت الری محمود

 را آن تاکید و داده قرار بررسی مورد را حسابداران ایحرفه اخالق موضوع عمل، و عقاید بین هایتفاوت

 طبق دارند.می بیان مدرن پست اخالقی نظریه مطابق عمل، در آن از استفاده و فردی اخالق روی بر

 آن به خود ایحرفه محیط در که آنچه با دارند اعتقاد آن به افراد آنچه پژوهش، این در حاصله نتایج

  .]15[ باشدمی عمل در اخالقیات از کمتر استفاده دهنده نشان تفاوت این و است متفاوت کنندمی عمل

 مالی گزارشگری کیفیت بر مؤثر عوامل مفهومی الگوی عنوان با تحقیق در (1397) آزاد امیر حافظ میر

 دیدگاه از مالی گزارشگری کیفیت بر مؤثر عوامل بررسی با بنیان، زمینه پردازینظریه روش به ایران در

 فشار سیاسی، هایهزینه که است یافته دست نتیجه این به مالی گزارشگری با مرتبط مختلف هایگروه

 شده شناسایی مالی گزارشگری کیفیت در اولیه علّی شرط و اصلی عوامل مالیاتی اجتناب و سرمایه بازار

 .]1[ است

 یهااردستاندا سازیپیاده در قخالا هجایگا عنوان با تحقیقی در (1397) مخملباف احمد دارابی، رویا

 دست نتیجه این به مالی گزارشگری استانداردهای در اخالق جایگاه برسی با اریحسابد المللیبین

 هجایگا همیتا هکوتا رینوشتا در توانمی باشد؛می خیلد سازیپیاده حلامر تمامی در قخالا که یافتند

 ل،صوا عایتر ،که دکر نبیا چنین را مالی یشگرارگز المللیبین یهااردستاندا سازیپیاده در قخالا

 که ستا وریضر یمرا ،هااردستاندا ینا سازیپیاده حلامر تمامی در خالقیا یهارهنجا و هاارزش

 .] 5[ دنمو ینهدنها ای،حرفه و ریتئو خالقیا هایآموزش طریق از را آن توانمی

بررسی امكان ارائه چارچوب نظری گزارشگری مالی  عنوان با تحقیقی در (1398) حیدرپور فرزانه

 تعدیل امكان (IFRSالمللی )اسالمی بر پایه منصفانه بودن؛ همگرا با استانداردهای گزارشگری مالی بین

 گزارش و شناخت فرآیند انطباق و اسالمی – حسابداری اهداف با متناسب گزارشگری فعلی چارچوب

 گزارشگری نظری چهارچوب هایمؤلفه از برخی در که داده قرار موردمطالعه شریعت با مالی رویدادهای

 هایارزش جایبه منصفانه هایارزش از استفاده به راجع تخصصی و فقهی بخش دو در المللبین مالی

 وجود نظراتفاق و اجماع مالی وضعیت صادقانه بیان و کارانهمحافظه هایروش گذاشتن کنار و تاریخی

 .]3[ دارد

 اخالق بر مبتنی مفهومی چارچوب عنوان با دیگری تحقیق در (1399) سرمدی و خواجویی شكراله

 استاندارد نهادهای مورداستفاده فعلی مفهومی چارچوب بر تأکید با مالی گزارشگری و حسابداری برای

 اخالق هایارزش مطلوب تأثیر به توجه ضرورت و کنندگاناستفاده از معدودی هایگروه منافع بر گذار

 که است مالی گزارشگری و حسابداری برای مفهومی چارچوب یک ارائه مالی گزارشگری و حسابداری بر
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 دادن قرار مبنا که است بوده این بیانگر نتیجه که داده قرار مدنظر اخالقی هایارزش بر مبتنی

 یعنی حسابداری، اصلی نقش ایفای به منجر تواندمی مالی گزارشگری و حسابداری در اخالقی هایارزش

 .]4[ شود سازی،شفاف

 رسیدند نتیجه این به گزارشگری استانداردهای کیفت موضوع با تحقیقی در (2009) همكاران و رودی

 بهبود به دنیا سطح در پذیرفته و باال باکیفیت مالی گزارشگری استاندارهای از واحدی مجموعه که

 اگر همكاران و رودی دید انجامد.ازمی جهان سطح در موجود هایشرکت میان در مالی گزارشگری

 کیفیت باشد داشته دنیا در را واکنش بیشترین که شود بنا متغیرها بهترین پایه بر حسابداری هایروش

 مالی گزارشگری استاندارهای مبنای بر خالص درامد کهازآنجایی و دهدمی افزایش را مالی گزارشگری

 استاندارهای درنتیجه است امریكا استاندارهای مبنای بر شدهشناسایی درآمد از بیشتر المللبین

 .]24[ است باالیی کیفیت دارای المللبین مالی گزارشگری

 کره از تكمیلی شواهد حسابداری: کیفیت و IFRS عنوان با تحقیق در (2020) یوجینگ و برلینگ کیم

 2011 سال در کشور حسابداری استانداردهای تغییر از پس جنوبی کره در حسابداری کیفیت بررسی با

 نتیجه این به (IFRS) المللیبین مالی گزارشگری استانداردهای به داخلی حسابداری استانداردهای از

 بازارهای بر مثبتی اثرات IFRS که دهدمی نشان اولیه تحقیقات گسترش و تائید که اندیافتهدست

  .است داشته آن حسابرسی محیط و کره سرمایه

 نظری چارچوب و ادبیات

 بررسی مورد علوم تمامی در فرهنگی و اجتماعی و مذهبی و آرمانی و فلسفی هایجنبه تمامی از اخالق

 اخالقی هایآمیزه و اخالق بحث به علم هر از مهمی بخش کهطوریبه است. گرفته قرار ارزیابی و

 و است شده نهادینه خلقت ابتدای از هاانسان تمامی در بد و خوب صفات داشتن است. یافته اختصاص

 خوب واژه از هاآن برداشت همچنین و هاآن هایدیدگاه اساس بر اشخاص از یک هر رفتار نحوه تفكیک

 است. بوده بد و

 رفتارهای تعیین برای منطقی مبنای یک تعیین برای مبنایی را دانش که بود کسانی اولین جز سقراط

 فضیلت بفهمد انسان اگر و است فضیلت یک دانش بود معتقد سقراط نمود. تأکید اخالقی و صحیح

 خوب آنچه برخالف باشد استدالل قوه دارای که کسی )سقراط( وی نظر شد.به خواهد وارسته چیست

 صورت جهل اثر بر تنها بد عمل و ندارد علم دیگر کند، چنین کسی اگر و کند.نمی عمل داندمی

 .]13[ است ناهماهنگ واقعیات با باالعیان سقراطی نظر این اما گیرد.می

 پیش و آن، اهمیت و نقش گرفتن نظر در بدون و است اخالق علم رویكردهای از یكی اخالق، فلسفه

 اخالقیات، و اخالق از کاملی فهم تواننمی کند،می مطرح فلسفه، از حوزه این که سؤاالتی کشیدن

 .]12[ کرد کسب

 اساس بر که است ارزشی نظام یک حاوی و گیردمی قرار کاربردی قاخال شاخه در قاعدتاً ایحرفه رفتار

 .]11[ شود.می بیان و تعریف حرفه یک صاحبان رفتارِ نادرستِ و درست و خوب، و بد آن،
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 یعنی شناختی ساختارهای در باید را اخالقی گوناگونی رمز ساختارگرایی، پدر استراوس، لوی دیدگاه از

 .]2[ جست باز کندمی تحمیل واقعیت بر بشر ذهن که الگوهایی همان

 نهفته هایساخت به توانمی آن وسیلۀ به که ذهنی هایمدل یعنی ساختار استراوس، لوی دیدگاه از

 هدف با مجموعه یک اجزاء همبستگی از ترکیبی استراوس تعریف در رسد،می نظر به برد. پی اجتماع

 هافرضپیش ترینمهم .]10[ باشد مدنظر ذهنی( و اعتباری )مفهومی معین هایفرضپیش ترینمهم

 است. بینیواقع و پاسخگویی رازداری، شفافیت، از: عبارتند ساختارگرا مكتب اخالقی اهداف تعیین جهت

 مربوط اطالعات به گسترده دسترسی :عنوانبه را مالی گزارشگری شفافیت (2004 ، همكاران و )بوشمن

 ریسک و ارزش راهبری، گذاری،سرمایه هایفرصت مالی، موقعیت دوره، عملكرد مورد در استناد قابل و

 .]20[ اندکرده تعریف "گیرندمی قرار عموم مبادله مورد که هاییشرکت

 رعایت و بوده حسابداری ایحرفه هایانجمن همه نظر موردتوافق وبیشکم که حسابداری اخالقی اصول

 .]8[ است زیر شرح به گرددمی حرفه این اهداف تأمین موجب ها،آن

 ارائه جریان در که اطالعاتی بودن محرمانه به باید ایحرفه حسابدار اینكه از است عبارت رازداری

 صریح مجوز بدون را اطالعاتی چنین نباید و کند توجه آوردمی دست به خود ایحرفه خدمات

 افشای مسئولیت یا و حق ایحرفه یا قانونی ازنظر آنكه مگر کند؛ افشا یا استفاده کارفرما، یا کارصاحب

 .باشد داشته را آن

 نفوذ یا منافع تضاد داری،جانب که دهد اجازه نباید رسمی حسابدار اینكه از است عبارت بینیواقع

 .]16[ بگذارد تأثیر او کار یا ایحرفه قضاوت بر دیگران، نابجای

 دارای عمومی بخش خدمات که دارد وجود زمانی پاسخگویی (O,Connell, 2005) اوکانل ازنظر 

 ,Considine)) کانسیدین شود. انجام دقیقی شكل به و باشد هزینه کمترین با باالیی کیفیت

 از که ((Koppell, 2005 دانند.کوپلمی گری واکنش و پذیریمسئولیت بر مبتنی را پاسخگویی2002

 تقسیم بعد 5 به حداقل را پاسخگویی است آگاه خوبیبه پاسخگویی مفهوم از متعدد هایاستفاده

 .]19[ گری واکنش و پذیریمسئولیت پذیریکنترل تعهد شفافیت کندمی

 هاپرسش

 است: زیر شرح به فرعی سؤاالت و اصلی سؤال

 ساختارگرا محور اخالق مكاتب با ایران رسمی حسابداران ایحرفه رفتار و اخالق آئین میزان چه تا

 دارد؟ سازگاری

  فرعی سؤاالت

 مكاتب دیدگاه با ایران رسمی حسابداران ایحرفه رفتار و اخالق آئین در پاسخگویی میزان چه تا

 دارد؟ سازگاری ساختارگرا

 مكاتب دیدگاه با ایران رسمی حسابداران ایحرفه رفتار و اخالق آئین در شفافیت میزان چه تا

 دارد؟ سازگاری ساختارگرا
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 مكاتب دیدگاه با ایران رسمی حسابداران ایحرفه رفتار و اخالق آئین در رازداری میزان چه تا

 دارد؟ سازگاری ساختارگرا

 مكاتب دیدگاه با ایران رسمی حسابداران ایحرفه رفتار و اخالق آئین در بینیواقع میزان چه تا

 دارد؟ سازگاری ساختارگرا

 پژوهش های فرضیه

 که شوندمی تقسیم فرعی و اصلی گروه دو به پژوهش این هایفرضیه شده، ذکر ادبیات به توجه با

 با ایران رسمی حسابداران ایحرفه رفتار و اخالق آئین اخالقی اهداف» از است عبارت اصلی فرضیه

  ترتیب: به فرعی فرضیه 4 و «دارد سازگاری ساختارگرا محور اخالق مكاتب

 سازگاری ساختارگرا مكاتب دیدگاه با ایران رسمی حسابداران ایحرفه رفتار و اخالق آئین در پاسخگویی

 دارد.

 سازگاری ساختارگرا مكاتب دیدگاه با ایران رسمی حسابداران ایحرفه رفتار و اخالق آئین در شفافیت

 دارد.

 سازگاری ساختارگرا مكاتب دیدگاه با ایران رسمی حسابداران ایحرفه رفتار و اخالق آئین در رازداری

 دارد.

 سازگاری ساختارگرا مكاتب دیدگاه با ایران رسمی حسابداران ایحرفه رفتار و اخالق آئین در بینیواقع

 دارد.

 تحقیق شناسیروش 

 و اخالق آیین اخالقی اهداف به دستیابی میزان بررسی راستای در تحقیق، این انجام هدف به توجه با

 اتفاقبه توجه با لذا باشد،می ساختارگرا اخالقی مكاتب منظر از ایران رسمی حسابداران ایحرفه رفتار

 از نوین الگوی ارائه به اقدام منطقی هایتحلیل و هااستدالل بر مبتنی تحقیق این اساتید، از جمعی نظر

 پس افزایدمی حوزه این در دانش مجموعه به که نموده ایحرفه رفتار آئین در اخالقی هایویژگی

 یا عملی تحقیق نوع از اجرا حیث از و دانست توسعه متدولوژی دارای روش حیث از را آن توانمی

  دانست. (Action Study) پیمایشی سازیمدل

 تحقیقات جزو زمانی ازنظر و پیمایشی نوع از هاداده گردآوری روش ازلحاظ حاضر پژوهش همچنین

  باشد.می نظری بنیادی تحقیق، نوع ازنظر و بوده طولی پیمایشی

 فرآیند در تحقیق این آماری جامعه است. لیكرت( )طیف ارزشی چند نوع از سؤاالت تحقیق این در

 از نفر 23 شامل فازی استنتاج سیستم طراحی همچنین و آن اعتبارسنجی مفهومی، مدل استخراج

 اطالعات گردآوری هایروش باشد.می حسابداران رسمی جامعه اعضاء و حسابداری حوزه در خبرگان

 در هاداده گردآوری ابزار .است میدانی و ایکتابخانه تحقیق هایروش از ایآمیزه تحقیق این در اولیه

 ازنظر نهایی پرسشنامه تكمیل در مدل عملی سازیپیاده جهت که باشدمی پرسشنامه تحقیق، این

  است. گردیده استفاده ایران حسابداران رسمی جامعه اعضای و اساتید و حسابداری حوزه خبرگان
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 در که باشد،می 7/0حداقل کرونباخ آلفای روش از استفاده با پایایی ضریب حداقل کهاین به عنایت با

 این دهندهنشان این و است 7/0 از بیشتر متغیرها تکتک برای آمدهدستبه آلفای ضریب حاضر، تحقیق

  دارد. وجود مطلوب( )پایایی هاپرسش بین باالیی درونی همسانی که است

 گردید استفاده فازی دلفی تكنیک از هاشاخص کردن نهایی و اطالعات نمودن بندیجمع منظوربه لذا

 .است پذیرفته انجام زیر مراحل کار این برای که

  زبانی: متغیر تعریف الف(

 زیاد خیلی و زیاد متوسط، کم، کم، خیلی نظیر کالمی متغیرهای طریق از تا شد خواسته خبرگان از

 به نسبت هاآن ذهنی تعابیر بر افراد متفاوت خصوصیات کهازآنجایی نمایند. ابراز را خود موافقت

 هاسؤال به یكسان ذهنیت با خبرگان کیفی، متغیرهای دامنه تعریف با لذا است اثرگذار کیفی متغیرهای

 اند.شدهتعریف مثلثی فازی اعداد به (1 )شكل و (1 )جدول به توجه با متغیرها این اند.داده پاسخ
 ( متغیرهای زبانی در الگوی منطق فازی1)شکل 

 

 

 

 

 

 

 
 

 متغیرهای کالمی( اعداد فازی مثلثی و 1)جدول 

 کالمی متغیرهای مثلثی فازی عدد شده قطعی فازی عدد

 زیاد خیلی (1 ،25/0 ،0) 9375/0

 زیاد (0.75،0.15،0.15) 0.75

 متوسط (0.5،0.25،0.25) 0.5

 کم (0.25،0.15،0.15) 0.25

 کم خیلی (0،0،0.25) 0.0625

 اند.شده محاسبه مینكووسكی فرمول از استفاده با شده قطعی فازی اعداد فوق جدول در

 نخست مرحله نظرسنجی ب(

 و گردیده ارسال حسابداری جامعه اعضاء و اساتید و خبرگان به شدهانتخاب هایمؤلفه مرحله این در

 شده بندیجمع اصالحی و پیشنهادی نظرات نقطه و شده اخذ هامؤلفه از هرکدام با هاآن موافقت میزان

 است. شده محاسبه هامؤلفه از هرکدام فازی میانگین نتایج به توجه با است.
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 دوم مرحله نظرسنجی ج(
 دومی پرسشنامه ای،حرفه رفتار آیین و اخالق هایمؤلفه در الزم تغییرات اعمال ضمن مرحله این در

 به مجدداً سایرین دیدگاه میانگین با هاآن اختالف میزان و فرد هر قبلی نظرنقطه با همراه و گردید تهیه
 در شدهارائه هایدیدگاه به توجه با دوم، مرحله نظرسنجی اجرای از پس شد. ارسال خبره گروه اعضای
 آستانه حد از کمتر مرحله دو بین اختالف که آنجائی از مرحله، این نتایج با هاآن مقایسه و اول مرحله

 شود.می متوقف نظرسنجی فرآیند بود، (0 و 1/0)
 پژوهش های یافته در بحث و اطالعات تحلیل
 رسمی حسابداران ایحرفه رفتار و اخالق آئین در اخالقی اهداف سازگاری میزان (FISفازی) استنتاج

    ساختارگرا مكاتب دیدگاه با ایران
FIS مكاتب دیدگاه با ایران رسمی حسابداران ایحرفه رفتار و اخالق آئین در اخالقی اهداف سازگاری 

 از: اندعبارت که است ورودی 4 دارای ساختارگرا
ای حسابداران رسمی ایران با های سازگاری اهداف اخالقی در آئین اخالق و رفتار حرفهورودی 2جدول 

 دیدگاه مکاتب اخالقی ساختارگرا

 کد هاورودی

 StrmoralIran1 ساختارگراای حسابداران رسمی ایران با دیدگاه مكاتب در آئین اخالق و رفتار حرفه میزان سازگاری پاسخگویی

 StrmoralIran2 ای حسابداران رسمی ایران با دیدگاه مكاتب ساختارگرامیزان سازگاری شفافیت در آئین اخالق و رفتار حرفه

 StrmoralIran3 ای حسابداران رسمی ایران با دیدگاه مكاتب ساختارگرامیزان سازگاری رازداری در آئین اخالق و رفتار حرفه

 StrmoralIran4 ای حسابداران رسمی ایران با دیدگاه مكاتب ساختارگرابینی در آئین اخالق و رفتار حرفهمیزان سازگاری واقع

 ایحرفه رفتار و اخالق آئین در اخالقی اهداف هایمؤلفه خروجی و ورودی مقادیر 3 جدول در
 است. شده داده نشان ساختارگرا مكاتب دیدگاه با ایران رسمی حسابداران

ای حسابداران رسمی مقادیر ورودی و خروجی اهداف اخالقی در آئین اخالق و رفتار حرفه 3جدول 
 ایران با دیدگاه مکاتب اخالقی ساختارگرا

اهداف اخالقی در آئین اخالق و 

ای حسابداران رسمی رفتار حرفه

 ایران با دیدگاه مكاتب ساختارگرا

 هاورودی
خروجی 

 قطعی

Strmoral 

Iran1 
Strmoral 

Iran2 
Strmoral 

Iran3 
Strmoral 

Iran4 

Strmoral 

Iran 

3.62 3.71 3.59 3.62 3.09 

 دیدگاه با ایران رسمی حسابداران ایحرفه رفتار و اخالق آئین در اخالقی اهداف شده دیفازی خروجی
 در قبولقابل مرز از عدد این کهازآنجایی و باشدمی (5 عدد )از 3.09 با برابر ساختارگرا اخالقی مكاتب

 معناست بدان این شود.می تائید اصلی فرضیه لذا است، بیشتر (3 طیف نمره درصد 0.60) پژوهش این
 ساختارگرا مكاتب دیدگاه با ایران رسمی حسابداران ایحرفه رفتار و اخالق آئین در اخالقی اهداف که

 دارد. سازگاری
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ای حسابداران رسمی ایران با دیدگاه اخالقی در آئین اخالق و رفتار حرفهنتایج آزمون اهداف  4جدول 
 مکاتب اخالقی ساختارگرا

ای حسابداران و رفتار حرفهاهداف اخالقی در آئین اخالق 

 رسمی ایران با دیدگاه مكاتب ساختارگرا

 نتیجه معیار (5عدد خروجی )از 

 تائید فرضیه 0.60 3.09

 دیدگاه با ایران رسمی حسابداران ایحرفه رفتار و اخالق آئین در پاسخگویی میزان (FISفازی) استنتاج
     ساختارگرا مكاتب

 FIS ساختارگرا مكاتب دیدگاه با ایران رسمی حسابداران ایحرفه رفتار و اخالق آئین در پاسخگویی 
 از: اندعبارت که است ورودی 3 دارای

ای حسابداران رسمی ایران پاسخگویی در آئین اخالق و رفتار حرفههای هدف اخالقی ورودی 5جدول 
 با دیدگاه مکاتب اخالقی ساختارگرا

 کد هاورودی

کنندگان، ساختار ای جهت ارائه اطالعات برای عموم استفادهآئین اخالق و رفتار حرفه

 .نمایدمشخصی را ارائه می
Structure respons 1 

ای حسابداران رسمی ایران های اصلی آئین اخالق و رفتار حرفهگروهمبنای ارائه اطالعات برای 

 .باشدمی
Structure respons 2 

ای بر شكل قانونی ارجحیت محتوای اقتصادی ارائه شده بر اساس آئین اخالق و رفتار حرفه

 .دارد
Structure respons 3 

 مكاتب دیدگاه با ایران رسمی رانحسابدا پاسخگویی هایمؤلفه خروجی و ورودی مقادیر 6 جدول در
 است. شده داده نشان ساختارگرا

ای های هدف اخالقی پاسخگویی در آئین اخالق و رفتار حرفهمقادیر ورودی و خروجی مؤلفه 6جدول 
 حسابداران رسمی ایران با دیدگاه مکاتب اخالقی ساختارگرا

پاسخگویی در حسابداران رسمی 

 ساختارگراایران با دیدگاه مكاتب 

 خروجی قطعی هاورودی

Structure 

respons 1 

Structure 

respons 2 

Structure 

respons 3 

Structuralist 

Structure 

respons 

3.57 3.70 3.61 3.06 

 دیدگاه با ایران رسمی حسابداران ایحرفه رفتار و اخالق آیین در پاسخگویی شده دیفازی خروجی

 در قبولقابل مرز از عدد این کهازآنجایی و باشدمی ( 5 عدد از ) 3.06 با برابر ساختارگرا اخالقی مكاتب

 بدان این شود.می تائید اول فرعی فرضیه لذا است، بیشتر (3 طیف نمره درصد 0.60) پژوهش این

 رسمی حسابداران ایحرفه رفتار و اخالق آیین در پاسخگویی اینكه بر مبنی محقق ادعای که معناست

 شود.می رعایت حدودی تا ساختارگرا اخالقی مكاتب دیدگاه با ایران
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ای حسابداران رسمی نتایج آزمون هدف اخالقی پاسخگویی در آئین اخالق و رفتار حرفه 7جدول 

 ایران با دیدگاه مکاتب اخالقی ساختارگرا
 

ای حسابداران پاسخگویی در آیین اخالق و رفتار حرفه

 رسمی ایران با دیدگاه مكاتب اخالقی ساختارگرا 

 نتیجه  معیار (5عدد خروجی )از 

 تائید فرضیه 0.60 3.06

 دیدگاه با ایران رسمی حسابداران ایحرفه رفتار و اخالق آئین در شفافیت میزان (FISفازی) استنتاج
       ساختارگرا اخالقی مكاتب

 FIS اخالقی مكاتب دیدگاه با ایران رسمی حسابداران ایحرفه رفتار و اخالق آئین در شفافیت 
 از: اندعبارت که است ورودی 3 دارای ساختارگرا

ای حسابداران رسمی ایران با های هدف اخالقی شفافیت در آئین اخالق و رفتار حرفهورودی 8جدول 
 ساختارگرادیدگاه مکاتب اخالقی 

 
 کد هاورودی

سازی ای حسابداران رسمی ایران جهت شفافبنیان عملكرد آئین اخالق و رفتار حرفه

 .باشداطالعات مالی می
Structure transparency 1 

های مالی ای موجب افزایش قابلیت مقایسه صورترعایت آئین اخالق و رفتار حرفه

 .شودمی
Structure transparency 2 

ای حسابداران رسمی ایران سبب تعیین فرایندها نحوه ارائه اطالعات در آئین رفتار حرفه

 .باشدو عملیات اقتصادی بدون قضاوت نتیجه می
Structure transparency 3 

ای موجب ایجاد شفافیت گزارشگری مالی در راستای سالمت آئین اخالق و رفتار حرفه

 .شودمالی می
Structure transparency4 

 حسابداران ایحرفه رفتار و اخالق آیین در شفافیت هایمؤلفه خروجی و ورودی مقادیر 9 جدول در
 است. شده داده نشان ساختارگرا اخالقی مكاتب دیدگاه با ایران رسمی

ای حسابداران مقادیر ورودی و خروجی هدف اخالقی شفافیت در آئین اخالق و رفتار حرفه 9جدول 
 با دیدگاه مکاتب اخالقی ساختارگرارسمی ایران 

 مكاتب دیدگاه با ایران رسمی حسابداران ایحرفه رفتار و اخالق آئین در شفافیت شده دیفازی خروجی
 این در قبولقابل مرز از عدد این کهازآنجایی و باشدمی (5 عدد )از 3.04 با برابر ساختارگرا اخالقی
 معناست بدان این شود.می تائید دوم فرعی فرضیه لذا است، بیشتر (3 طیف نمره درصد 0.60) پژوهش

 ساختارگرا اخالقی مكاتب دیدگاه با ایران رسمی حسابداران ایحرفه رفتار و اخالق آئین در شفافیت که
 شود.می رعایت حدودی تا

شفافیت در 

حسابداران 

رسمی ایران با 

دیدگاه مكاتب 

 ساختارگرا

 خروجی قطعی هاورودی

Structure 

transparency 

1 

Structure 

transparency 

2 

Structure 

transparency 

3 

Structure 

transparency 

4 

Structuralist 

Structure 

transparency 

3.74 3.65 3.48 3.96 3.04 



 43 شماره ،1401 پاییز ،یحسابرس و یحسابدار مطالعات                                   .84

 

 

ای حسابداران رسمی ایران با نتایج آزمون هدف اخالقی شفافیت در آئین اخالق و رفتار حرفه 10جدول 
 دیدگاه مکاتب اخالقی ساختارگرا

ای حسابداران رسمی شفافیت آئین اخالق و رفتار حرفه

 ایران با دیدگاه مكاتب ساختارگرا

 نتیجه معیار (5عدد خروجی )از 

 تائید فرضیه 0.60 3.06

 دیدگاه با ایران رسمی حسابداران ایحرفه رفتار و اخالق آئین در رازداری میزان (FISفازی) استنتاج
  ساختارگرا اخالقی مكاتب

FIS ساختارگرا اخالقی مكاتب دیدگاه با ایران رسمی حسابداران ایحرفه رفتار و اخالق آئین رازداری 
 از: اندعبارت که است ورودی 3 دارای

ای حسابداران رسمی ایران با های هدف اخالقی رازداری در آئین اخالق و رفتار حرفهورودی 11جدول 
 مکاتب اخالقی ساختارگرا دیدگاه

 کد هاورودی

ای حسابداران رسمی ایران از افشاء اطالعات محرمانه ممانعت در آئین اخالق و رفتار حرفه

 .گرددبه عمل آمده و موجب حفظ اسرار می
Structure secrecy 1 

استفاده ای حسابداران رسمی ایران بر تبعات اجتماعی و سیاسی آئین اخالق و رفتار حرفه

 .از استانداردها اثرگذار است
Structure secrecy 2 

ای حسابداران رسمی ایران بر سود تأکید دارند تا به ارزش ذاتی و آئین اخالق و رفتار حرفه

 .واقعی
Structure secrecy 3 

 رسمی حسابداران ایحرفه رفتار و اخالق آئین رازداری هایمؤلفه خروجی و ورودی مقادیر12جدول در
 است. شده داده نشان ساختارگرا اخالقی مكاتب دیدگاه با ایران

ای های هدف اخالقی رازداری در آئین اخالق و رفتار حرفهمقادیر ورودی و خروجی مؤلفه 12جدول 
 حسابداران رسمی ایران با دیدگاه مکاتب اخالقی ساختارگرا

رازداری در آیین اخالق و رفتار 

رسمی ایران با ای حسابداران حرفه

 دیدگاه مكاتب اخالقی ساختارگرا

 خروجی قطعی هاورودی

Structure 

secrecy 1 

Structure 

secrecy 2 

Structure 

secrecy 3 

Structuralist 

Structur secrecy 

3.61 3.74 3.43 3.18 

 مكاتب دیدگاه با ایران رسمی حسابداران ایحرفه رفتار و اخالق آئین در رازداری شده دیفازی خروجی

 پژوهش این در قبولقابل مرز از عدد این کهازآنجایی و باشدمی ( 5 عدد از ) 3.18 با برابر ساختارگرا

 که معناست بدان این شود.می تائید سوم فرعی فرضیه لذا است، بیشتر (3 طیف نمره درصد 0.60)

 حدودی تا ساختارگرا مكاتب دیدگاه با ایران رسمی حسابداران ایحرفه رفتار و اخالق آئین در رازداری

 شود.می رعایت
ای حسابداران رسمی ایران نتایج آزمون هدف اخالقی رازداری در آئین اخالق و رفتار حرفه 13جدول 

 با دیدگاه مکاتب اخالقی ساختارگرا

ای حسابداران رسمی ایران با رازداری آئین اخالق و رفتار حرفه

 ساختارگرادیدگاه مكاتب 

 نتیجه معیار (5عدد خروجی )از 

 تائید فرضیه 0.60 3.18
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 دیدگاه با ایران رسمی حسابداران ایحرفه رفتار و اخالق آئین در بینیواقع میزان (FISفازی) استنتاج
 ساختارگرا مكاتب

FIS ساختارگرا اخالقی مكاتب دیدگاه با ایران رسمی حسابداران ایحرفه رفتار و اخالق آئین بینیواقع 
 از: اندعبارت که است ورودی 3 دارای

ای حسابداران رسمی ایران با بینی در آئین اخالق و رفتار حرفههای هدف اخالقی واقعورودی 14جدول 
 دیدگاه مکاتب اخالقی ساختارگرا

 کد هاورودی

عادالنه اطالعات و ای حسابداران رسمی ایران بر توزیع استفاده از آئین اخالق و رفتار حرفه

 گردد.درنتیجه توزیع عادالنه قدرت منتج می
Structure Realism 1 

ای حسابداران رسمی ایران بر رعایت حقوق اقلیت در تأکید آئین اخالق و رفتار حرفه

 .های مالی استاطالعات مندرج در صورت
Structure Realism 2 

ایران موجب کاهش عدم تقارن اطالعات در ای حسابداران رسمی آئین اخالق و رفتار حرفه

 گردد.کل جامعه می
Structure Realism 3 

ای حسابداران رسمی ایران تأکید بیشتری بر تئوری رویداد بر آئین اخالق و رفتار حرفه

 تئوری ارزش دارد.
Structure Realism 4 

 حسابداران ایحرفه رفتار و اخالق آئین بینیواقع هایمؤلفه خروجی و ورودی مقادیر 15 جدول در
 است. شده داده نشان ساختارگرا اخالقی مكاتب دیدگاه با ایران رسمی

ای بینی در آئین اخالق و رفتار حرفههای هدف اخالقی واقعمقادیر ورودی و خروجی مؤلفه 15جدول 
 حسابداران رسمی ایران با دیدگاه مکاتب اخالقی ساختارگرا

بینی هدف اخالقی واقع

در آئین اخالق و رفتار 

ای حسابداران حرفه

رسمی ایران با دیدگاه 

 مكاتب اخالقی ساختارگرا

 خروجی قطعی هاورودی

Structure 

Realism 1 

Structure 

Realism 2 

Structure 

Realism 3 

Structure 

Realism 4 

Structuralist 

Structure 

Realism 

3.74 3.52 3.74 3.48 3.16 

 مكاتب دیدگاه با ایران رسمی حسابداران ایحرفه رفتار و اخالق آئین در بینیواقع شده دیفازی خروجی
 پژوهش این در قبولقابل مرز از عدد این کهازآنجایی و باشدمی (5 عدد )از 3.16 با برابر ساختارگرا

 که معناست بدان این شود.می تائید چهارم فرعی فرضیه لذا است، بیشتر (3 طیف نمره درصد 0.60)
 حدودی تا ساختارگرا مكاتب دیدگاه با ایران رسمی حسابداران ایحرفه رفتار و اخالق آئین در بینیواقع

 شود.می رعایت
ای حسابداران رسمی ایران بینی در آئین اخالق و رفتار حرفهنتایج آزمون هدف اخالقی واقع 16جدول 

 با دیدگاه مکاتب اخالقی ساختارگرا

ای حسابداران رسمی بینی آئین اخالق و رفتار حرفهواقع

 ایران با دیدگاه مكاتب ساختارگرا

 نتیجه معیار (5عدد خروجی )از 

 فرضیه تائید 0.60 3.16
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 گیری نتیجه

 و اخالق آئین فازی اعداد و پیرسون همبستگی ضرایب و آماری هایتحلیل از حاصل خروجی درنهایت
 بینی(واقع و رازداری شفافیت، )پاسخگویی، هاآن اهداف و ساختارگرا اخالقی مكاتب با ایحرفه رفتار
 به ایران رسمی حسابداران ایحرفه رفتار و اخالق آئین کنندگانتدوین تفكر طرز و افكار داد نشان
 این اخالقی هایآیتم تحقق میزان است ذکرقابل دارد. تمایل ساختارگرا مكاتب اخالقی اهداف سمت
 این اخالقی اهداف به دستیابی میزان شكنندگی دهنده نشان امر این دارد، قرار پائینی سطح در رابطه
 حسابداران توسط آن رعایت و اخالقی اهداف حداکثری تحقق به نسبت بایستمی و بوده نامهآئین

 راستای در تالش حداکثر آن اخالقی هایمؤلفه در تغییراتی ایجاد با یا و قرارگرفته مدنظر بیشتر رسمی
 توسعه با زمانهم ایران رسمی حسابداران ای حرفه رفتار و اخالق نامه آیین اخالقی اهداف به دستیابی
 باشیم. شاهد را حسابداری در آن کارکرد

 پیشنهاد ارائه
 پس باید المللبین مالی گزارشگری استانداردهای سمت به مالی گزارشگری فرایند در تغییر به توجه با
 به نسبت گزارشگری استاندارهای تغییر اخالقی اهداف شناسایی و ایجاد و اولیه، بستر ریزیپی از

 رفتار و اخالق آئین ایجاد و اخالقی اهداف سازیپیاده جهت در لذا گرد. اقدام آن سازی پیاده و پذیرش
 گردد: تكرار مستمر طوربه زیر مراحل گرددمی پیشنهاد ایحرفه

  اخالقی اهداف به دستیابی در اخالقی هایمؤلف تأثیرگذاری میزان مستمر سنجش ـ
  مالی هایگزارش کنندگانتدوین و تهیه آگاهی میزان سنجش ـ
 شكاف تحلیل بر مبتنی راهبردها و استراتژی طراحی و ضعف نقاط شناسایی و شكاف تحلیل ـ
 اخالقی هایمؤلفه روزرسانیبه و مستمر آموزش و ایحرفه رفتار و اخالق آئین عملكرد گیریاندازه ـ

 رعایت و شفافیت به جامعه نیاز تبعبه و گزارشگری استانداردهای روزافزون تغییر به توجه با انتها در لذا
 و اخالق نامهآیین تدوین نحوه بر اجتماعی فرهنگ تأثیر گرددمی پیشنهاد ایحرفه و اخالقی اصول
 .گیرد قرار بررسی مورد مالی گزارشگری استانداردهای اخالقی اهداف با همسو ایحرفه رفتار

 منابع فهرست
الگوی مفهومی عوامل مؤثر  “(.1397زاده. ر.، محمدی. ا.، تقی زاده. ه. )امیر آزاد. م.، برادران حسن .1

های حسابداری پژوهش. ”پردازی زمینه بنیانبر کیفیت گزارشگری مالی در ایران به روش نظریه
 (.38)پیاپی  4سال دهم، شماره  مالی.

 : علمی.نشر. ترجمه: محسن ثالثی. شناسی فرهنگیانسان(. 1374بیتس، دانیل. فرد، پالگ. ) .2

بررسی امكان ارائه چارچوب نظری “(. 1398وردی. ی.، )حیدرپور. ف.، حسینی االصل. م.، تاری .3
المللی انداردهای گزارشگری مالی بینگزارشگری مالی اسالمی بر پایه منصفانه بودن؛ همگرا با است

(IFRS)”. .7شماره  حسابداری ارزشی و رفتاری. 

چارچوب مفهومی مبتنی بر اخالق برای “(. 1399خواجوی، ش.، سرمدی نیا، ع.، پورگودرزی، ع.، ) .4
 .44-25ص ص  ،(24)پیاپی  7  ،دانش حسابداری مالی. ”حسابداری و گزارشگری مالی

سازی استانداردهای جایگاه اخالق در پیاده“(. 1397دارابی، ر.، مخمل باف، ا.، هادی نیا، ف.، ) .5
ص ص  ،(1)1 ،مطالعات نوین کاربردی در مدیریت اقتصاد و حسابداری. ”المللی حسابداریبین
49-62 
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-ی بینکارگیری استانداردهاضرورت به“(. 1394رحیمیان، ن.، مجدی اوغولبیک، م.، ملكی، ع.، ) .6

 . 80، شماره حسابرس. ”های مثبت آنالمللی گزارشگری مالی در ایران و جنبه

مطالعات . ”عدالت در تدوین استانداردهای حسابداری“(. 1392علی. ) ،ثقفی ،نرگس ،رضا پور .7
 . 33-20 ،(7)2 انجمن حسابداری ایران، ،حسابداری و حسابرسی

ای در حسابداری: مفاهیم بنیادی، اخالق حرفه(. 1394رویایی، رمضانعلی و محمدی، مرتضی. ) .8
 ، انتشارات کتابخانه فرهنگ، تهران.های اخالقی، چارچوب تحلیلی، بررسی موارد خاصنظام

اخالق در حسابداری و “(. 1395سارویی، سمیه و محمد اصغری، مژده و طهماسبی، مریم. ) .9
ی حسابداری و مدیریت و المللهفتمین کنفرانس بین ”،CSRها گزارشگری اجتماعی شرکت

 های باز، تهران.چهارمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری

 ، تهران. دادگستر. های جدید علم سیاستمدرنیته و نظریه(. 1379سیف زاده، سید حسین. ) .10

 . 67 – 63. صص 24. شماره حسابرس. فصلنامه ”هاای گریها و حرفهحرفه“(. 1383شلیله، محمد. ) .11

-699- 6. نویسنده: رابرت ال هولمز. نشر: ققنوس. مبانی فلسفه اخالق(. 1397علیا، مسعود. ) .12
311-964- 978. 

 .مابعدالطبیعه، مو، سیر حکمت در اروپا(. 1078فروغی محمدعلی. ) .13

نقش دیدگاه اخالقی در تعدیل اثر “(. 1396فیض آبادی، ف.، طاهرآبادی، ع.، خیرالهی، ف.، ) .14
 .209-185(، صص 67)11 ،دانش حسابرسی ”فتارهای ناکارآمد حسابرسان.رهبری اصیل بر ر
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Accountants will be reliable and trustworthy when they perform their professional 

services in accordance with the code of professional conduct. Accountants must also 

have honesty, realism, independence and impartiality in addition to knowledge, 

skills and experience. The aim of the present study is to investigate the achievement 

of ethical goals of ethics and professional behavior of Iranian certified public 

accountants based on structuralism ethical schools via Delphi-fuzzy technique. 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 ethics and the profession of certified public 

accounting in Iran 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 certified public 

accountants in Iran. Finally, the results of the study indicate that a large part of the 

ethical components in the ethics and professional conduct of Iranian accountants 

comprises the Ethical Components of Structuralism Schools, including 

accountability, transparency, confidentiality, and realism.     
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