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Abstract
Objective: The present research aıms to study the effect of using the dıalectıcal metaphor on
the audıtors’ maturıty process of negotıatıon .In the other words, it seeks to evaluate the effect
of the dialectical metaphor usage on the auditors’ negotiation effectiveness by a less concerned
procedure which is a clear comprehension of the existing gap among the features according to
the philosophical approaches. It should be noted that weakness and insufficient capacity of the
standards and regulations to connect the auditors’ inner features with the applicable facts result
in the issue that many of philosophical aspects and individual insights are less covered by the
legal regulations. Of course, as a professional basis among the other ones, the auditors’
negotiation is not accounted as an exception, so this research tries to study the effect level of
the dialectical metaphor usage on the effectiveness of the auditors’ negotiation.
Method: In terms of type and nature of the discussing problem and the research goals, the
present research is practical. According to the gathering method of the descriptive information,
it is correlative and scaling. Based on that, three scales of the professional morality, mutual
trust, and social norms were evaluated based on 12 questions in the form of five -option scales
questionnaire of Likert. To test the assumptions and the model fit, the minimum square squares
analysis was used.
Findings: For the statistical tests and model fit, PLS the minimum square squares analysis was
used. In this method, reliability and validity of the model variables were examined based on
the minimum square squares method, at first. In the following step, the assumptions were tested
by the model fit. In this part, first, the findings of the demographic and descriptive statistics,
the inferential statistics were given in the following.
Based on the research findings, the highest average level is related to the professional morality
variable indicating that keeping the personal identity in the form of moralization in negotiation
can lead to the negotiation effectiveness increase between the auditor and the employer. Also,
it is shown that the highest deviance variable is related to the auditor ’s mutual trust variable
indicating that the auditors’ opinions about the reliability in negotiation are totally different
and discursive.
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Abstract

Conclusion: According to the results of the research assumptions, it is found that the dialectical
metaphor usage has a positive effect on the auditors’ negotiation effectiveness. Analyzing the
result proved that the dialectical metaphor which is the personal approaches showing the
intellectual philosophy and personal insights may guide the person to prevent the misleading
ideas during negotiation in order to resolve the challenges and arguments associated with
auditing in the financial functions based on a purposeful and useful interaction with the other
side of negotiation.
In fact, in any society, improving the quality of the financial reporting is a symbol of trust raise
to the economic enterprises in order to increase the decision making power of the beneficiary
which requires the desirable actions of the auditors in the process of increasing clarity of the
financial statements. One of the disputable subjects in this field is making contract between the
auditors as the assessors of the firm’s financial functions that the effectiveness of the
negotiations will be increased when they are based on the coherent social standards and norms
(Halindi, Kent, MC Namara, 2011). During any negotiation, literature and behavior as well as
usage of metaphor result in the effectiveness increase so; the arguments between the auditor
and the employer will be decreased accompanied with decreasing in the auditing risk and
improving dynamism of the finance clarities, consequently (Salterio and Lens, 2016). Since
the aim of the present research is the effect of the dialectical metaphor usage on the auditors’
maturity process of negotiation, the assumption test results indicated that the usage of the
dialectical metaphor has a positive effect on the effectiveness of the auditors’ negotiation.
Analyzing the results suggested that the dialectical metaphor which is in fact, the personal
approaches expressing the intellectual philosophy and personal insights may guide the person
to prevent the misleading ideas during negotiation in order to resolve the challenges and
arguments associated with auditing in the financial functions based on a purposeful and useful
interaction with the other side of negotiation. During the interaction with the employers, it also
helps the person to use an effective literature based on the standards and professional
approaches in giving the professional opinions. The literature with roots in the auditor’s
comprehension of society, profession, beneficiaries... that improves the level of effectiveness
considerably. It should be noted that negotiation is a mutual process in which the benefits
(tangible and intangible) of both sides should be acquired. The obtained result is correlated
with the researches of Chamiliki (2014), Honglin et al (2011), and Kulest and Stewart (2019).
Keywords: Dialectical Metaphor, Negotiation Process Auditors, Discourse on Auditor
Interaction.
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چکیده
هدف :این پژوهش به بررسی تأثیر کاربردِ استعاره دیالکتیکی بر فرایند بلوغِ مذاکره حسابرسان پرداخته است.
روش :تحقیق حا ضر از نظر نوع و ماهیت م سأله و اهداف تحقیق ،کاربردی ا ست .این تحقیق باتوجه به روش جمعآوری اطالعات تو صیفی از
نوع پیمای شی -همب ستگی ا ست .بر این ا ساس از سه مقیاس رعایت اخالق حرفهای ،اعتماد متقابل و رعایت هنجارهای اجتماعی بر ا ساس 21
سؤال در قالب مقیاس لیکرت  5گزینهای در قالب پر س شنامه مورد سنجش قرار گرفت .برای آزمون فر ضیهها و برازش الگو از تحلیل حداقل
مربعات جزیی استفاده شده است.
یافتهها :بر اساس یافتهای پژوهش باالترین سطح میانگین ،مربوط به متغیر رعایت اخالق حرفهای است که بیان کننده این موضوع است که حفظ
هویت فردی در قالب اخالق گرایی در مذاکره میتواند به افزایش اثر بخشی مذاکره بین حسابرس با صاحبکار منجر شود از طرف دیگر مشخص
شد باالترین میزان انحراف معیار مربوط به متغیر اعتماد متقابل حسابرس است ،بدین معنی که نظر حسابرسان نسبت به رعایت اعتماد در مذاکره
دارای تفاوت و پراکندگی است.
نتیجهگیری :برا ساس نتیجه آزمون فر ضیههای پژوهش م شخص گردید ،کاربردِ ا ستعاره دیالکتیکی بر اثربخ شی مذاکره ح سابر سان تأثیر مثبت
دارد .در تحلیل نتیجه این فرضیییه باید بیان نمود ،اسییتعاره دیالکتیکی که رویکردهای فردی در بیان فلسییفه هنی و بینش فردی اسییت باعث
میگردند تا فرد از ا صول خود جهت بیان دیدگاههای حرفهای دور ن شود و برا ساس یک تعامل هدفمند و سازنده با طرف مذاکرهکننده یعنی
صاحبکاران در تالش باشد تا چالشها و اختالفنظرها در رابطه با انجام حسابرسی در مورد عملکردهای مالی را حل نمایند.
واژههای کلیدی :استعاره دیالکتیکی؛ اثربخشی مذاکره حسابرسان؛ گفتمان در تعامالت حسابرس.

نوع مقاله :پژوهشی.
استناد :سامی ،سیامک؛ خسرویپور ،نگار؛ لشگری ،زهرا ( .)2042تأثیر کاربردِ استعاره دیالکتیکی بر فرایند بلوغِ مذاکره حسابرسان.
مجله دانش حسابداری.212-211 ،)2(21 ،

مجله دانش حسابداری ،دوره سیزدهم ،ش  ،1صص.111-131 .
 نویسنده مسئول ،دانشجوی دکتری گروه حسابداری ،واحد تهران مرکز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران .رایانامهsssiamak78@gmail.com :
 استادیار گروه حسابداری ،واحد تهران مرکز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران .رایانامهn_khosravipour@yahoo.com :
 استادیار گروه حسابداری ،واحد تهران مرکز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران .رایانامهz_lashgari@iauctb.ac.it :

تاریخ دریافت1011/1/11 :

تاریخ بازنگری1011/1/11 :

تاریخ پذیرش1011/7/0 :

تاریخ انتشار برخط1011/1/10 :

ناشر :دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه شهید باهنر کرمان.
©The Authors.

DOI: 10.22103/jak.2021.17512.3483

 /211تأثیر کاربردِ استعاره دیالکتیکی بر فرآیند بلوغِ مذاکره حسابرسان

مقدمه

زبان شناسی شناختی و استفاده از تعابیر و آوا در کالم و تعامالت ،استعاره را از کارآمدترین ابزارها برای مفهومسازی
اثربخش مذاکره دان سته ا ست ( سبزعلیپور و همکاران .)1317 ،به عبارت دیگر ادبیات ا ستعارهای که مظهری از فرهنگ،
ادراک اجتماعی ،شخصیت و  ...است ،به عنوان یک مبنا در مذاکره میتواند هم در کالم و هم در رفتار بدن نقش مهمی
را داشته باشد (پارک 1و همکاران .)1111 ،در واقع استعارههای ادبی و استعارههای فلسفی رویکردهای تعاملی را تقویت
نموده و به محتوای مذاکره عمق بی شتری جهت اثربخ شی میدهد .ا ستعارههای ادبی ،ا شاره به کاربردِ کالم و ا ستفاده از
ا شعار؛ تمثیلها؛ ت شبیهها و  ...دارد  ،درحالیکه ا ستعارههای فل سفی فارغ از بکاربردن ادبیات به بینش فرد در زمان تعامل با
دیگران بستگی دارد و اصطالحاً بیانکننده جهانبینی فرد در مراودات اجتماعیاش است (شفعتی و همکاران)1311 ،
استعاره دیالکتیکی یک استعاره فلسفی است که به معنای در حرکت بودن و تغییرات مداوم براساس یک اصول تعبیر
میشووود و فرایندی اسووت که بوسوویله آن ،تغییراتی براسوواس همان نقش و تدووادهای حاصووله ر میدهد (دورکین 1و
همکاران .)1111 ،ری شهیابی این رویکرد فل سفی ن شان میدهد ،وقتی کلمه دیالکتیک به صورت م صدر به کار میرود،
معنای آن مذاکره و صحبت و مجادلهکردن است و وقتی به صورت صفت به کار برده می شود ،معنای مباحثه و مجادلهای
است که بین دو نفر در راستای اهداف مشخص صورت میگیرد و وقتی بهصورت اسم به کار رود ،مفهوم آن فن مذاکره
اسووت .بنابراین ،اسووتعاره دیالکتیک از کلمه دیالوگ و به معنای گفتن و نطق اسووت که در مذاکره کاربرد دارد (وودز،3
.)1111
اما نکته قابلتوجه مبنای مذاکره اسووت .مذاکره عملکردی در موقعیتهایی با منافع مشووترک یا حتی متناقض در میان
دو گروه از افراد صورت میگیرد .در این پژوهش اثربخ شی مذاکره ح سابر سان و فرایندهای تعاملی آن بین صاحبکار با
ح سابرس مورد توجه ا ست .اهداف ح سابرس و صاحبکار معموالً متفاوت و مت داد ا ست .این ت داد باعث می شود بین
ح سابرس و صاحبکار مذاکرات ر سمی یا غیرر سمی صورت گیرد .معموالً آغازکننده این مذاکرات ح سابرس بوده و از
این رو اسووتراتژیهای مرتبط با مذاکرات را وی تعیین میکند (مهرانی و همکاران .)1311 ،نحوه انتخاب اسووتراتژیها و
تاکتیکهای مذاکرات توسووط شوورکای حسووابرسووی بسوویار مهم اسووت؛ زیرا تعیینکننده رویکرد مذاکرات حسووابرس با
صاحبکار ،نحوه انجام مراحل مختلف حسابرسی و احتماالً نتیجه حسابرسی است (کاظمی علوم و همکاران.)1311 ،
شوواید در نگاه اول مذاکره بین حسووابرس با صوواحبکار صوورفاً یک رویکرد توام با الزام ،منفعت یا شووهرت برای رفین
باشوود ،اما در الیههای پنهان آن مذاکره به خصووو

مذاکره مبتنی بر اسووتعارهسووازی دیالکتیکی میتواند به همسوونمودن

رویکردهای رفین مبتنی بر فرهنگ و انت ظارات سوووطا بازار و نهادهای مربو ه منجر گردد و باعث افزایش پو یایی
ا العات اف شا شده در کاهشِ عدم تقارنها شود (مارش 0و همکاران .)1111 ،باید توجه دا شت ،اثربخ شی مذاکره بین
حسووابرس با صوواحبکاران تحت وجودِ اسووتعاره دیالکتیکی ملزوم به وجودِ رویکردهای فلسووفی و بینشوی رفین نسووبت به
حرفه حسابرسی است .چراکه حسابرس صرفاً به دلیل شهرت صاحبکاران یا صرفاً برمبنای انگیزههای منفعت لبانه اقدام
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به انتخاب کار حسوووابرسوووی نمینما ید و این احتمال وجود دارد ،برمبنای ریشوووه های فلسوووفی اقدام به انجام مذاکره با
صاحبکاران نماید ،که در این صورت احتمال وجود مذاکره اثربخش وجود خواهد داشت.
لذا ،این پژوهش با درکِ شکاف موجود بین ویژگیهای ادراکی برح سب وجود رویکردهای فل سفی که کمتر مورد
توجه قرار گرفته است ،به دنبال بررسی تأثیر کاربردِ استعاره دیالکتیکی بر اثربخشی مذاکره حسابرسان است .باید توجه
دا شت ،ناتوانی و ظرفیت پایین قوانین و ا ستانداردها در پیوندزدن ویژگیهای درونی ح سابر سان با واقعیتهای کاربردی
باعث گردیده ا ست ب سیاری از ابعاد فل سفی و بینش فردی کمتر از جانب الزامات قانونی توانایی پو شش دا شته با شد که
مذاکره حسووابرس به عنوان یک مبنای حرفهای نیز در کنار سووایر کارکردهای حرفهای حسووابرس از این قاعده مسووتثنی
نیسووت ،لذا ،این پژوهش تالش دارد تا سووطاِ تأثیر کاربردِ اسووتعاره دیالکتیکی بر اثربخش وی مذاکره حس وابرسووان را مورد
بررسی قرار دهد.
از رف دیگر ،فقدانِ پژوهشهایی با رویکرد اخالقشناختی و رفتاریگرایی در حرفه حسابرسی که مبنای تعارضات
روانکاوانه و شناختی را در فرد مورد برر سی قرار میدهد ،باعث عدم ایجاد یکپارچگی و ان سجام در برر سی ویژگیهای
فردی در عملکردهای تعاملی حسابرسان با صاحبکاران همچون مذاکره شده است .لذا ،هدف اصلی این پژوهش بررسی
تأثیر کاربردِ استعاره دیالکتیکی بر اثربخشی مذاکره حسابرسان است .در ادامه مسیر پژوهش در بخش دوم اقدام به ارائه
مبانی نظری و سپس در بخش سوم روش شنا سی پژوهش مطرح می شود .در بخش چهارم فرایند تحلیل و در نهایت در
بخش آخر این پژوهش بحث و نتیجهگیری براساس نتایجِ تحلیلهای آماری مورد استدالل قرار میگیرد.
مبانی نظری

در این بخش مباحث تئوریک ،بسط نظری و پیشینه تجربی پژوهش با هدف پشتوانهسازی استداللی در بحث و تحلیل
نتایج ارائه میشود.
استعاره دیالکتیکی 1در حرفه حسابرسی

یکی از روش های ارتباط کالمی د یالکت یک اسوووت .د یالکت یک از نظر لغوی یعنی هنر تعامل از ریق گفتار تعبیر
میشود ،اما نه گفتاری که تحت تأثیر قرار میدهد و به دل مینشیند ،که این موضوع معانی و بیان است ،بلکه گفتاری که
از ریق کاربرد اسوووتعاره های به جا از ریق رویکرد دیالکتیکی میفهماند و متقاعد میک ند و به آن معنا میبخشووود
(شریفنسب .)1311 ،استعاره به عنوان یک مأمن در دیالکتیک ،حتی با فرضِ عدمآگاهی در استفاده از آن توسط افراد،
اما بکرات در ارتبا ات روزمره در قالب تمثیلها؛ اشووعار و  ...مورد اسووتفاده قرار میگیرند (شووفعتی و همکاران.)1311 ،
استعاره پایه و اساس تفکر ،فهم و تصمیمگیریها را تشکیل میدهد (الکوف و جانسون.)1111 ،1
تحقیقات در حیطه روانشووناسووی و زبانشووناسووی نشووان میدهد که خواندن یک اسووتعاره آن هم براسوواس دیالکتیک
الگوهایی را در ذهن خواننده ایجاد میکند که ا العات بعدی با ا ستفاده از همان ا ستعاره تف سیر می شود و این به معنای
شکل دقیقی از انتقال فهم در ارتبا ات تعبیر می شود (گیبز( .)1111 ،3گالین سکیو و گالک سبرگ( ،)1111 ،0ا سلوبین،1
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 .)1113برای مثال ،ثیبودائو و برودیتسووکی )2011( 1بیان نمودند که اسووتعارهها یک سوواختار تعاملی شووکل میدهند که
فرایند مراودهها در قالب ارتبا ات اجتماعی را تقویت مینمایند .اما باید گفت ،حرفه حسوووابرسوووی به دلیل سووواختار و
ویژگیهای اجتماعی که در خود دارد ،از نقش ا ستعارهها در افزایش ک سب شواهد و مدارک و بی شتر در زمان مذاکره
بهره میتوانند ببرند (کالسوووتو اسوووتوارت .)1111 ،1بنابراین ،میتوان انتظار داشوووت که اسوووتعارهها با سووواختارهای خوب
میتوانند برای فعالسوووازی الگوهایی در زمینه هویتحرفهای بکار گرفته شووووند و فعالسوووازی این الگوها میتواند در
اثربخشی تعامالت حرفهای حسابرس با صاحبکار مؤثر باشد.
چنین رو شی یک روش ب سیار اثربخش برای ارتقا ء شناخت بهتر ن سبت به ماهیت پذیرش انجام یک کار ح سابر سی
مح سوب می شود ،نقش مهمی در تو سعه شفافیتها خواهند دا شت (پارلی و رز )1110 ،3زیرا یک ا ستعاره ساده این
ظرفیت را دارا ا ست تا چه در زمان انتخاب انجام کار ح سابر سی و چه در زمان مذاکره ،ح سابرس قابلیتهای فل سفی در
حرفه حسووابرسووی مقدم بر نیازهای مادی خود قرار دهد و این موضوووع میتواند به واسووطه وجودِ جهانبینی فردی محقق
گردد .ا ستعارهها به عنوان ابزاری برای فعال سازی الگوهای مفهومی شناخته می شوند که به درک مفاهیم انتزاعی کمک
شووایانی میکند (دانایی فرد و همکاران .)1311 ،انجام عمل حرفهای در حسووابرسووی با مفاهیم انتزاعی بیشووماری ،مانند
ریسک ،ارزش و تردید ،همراه است .الکوف و جانسون ( )1111توضیا میدهند مفاهیم انتزاعی در ارتبا ات بین فردی
پایه و ا ساس ا ستعاره دیالکتیکی را ت شکیل میدهند ،زیرا مفاهیم انتزاعی به ور فیزیکی و قابللمس محقق نمی شوند و
ریشه در رویکرد و جهانبینی فلسفی فرد میتواند داشته باشد.
فرایند مذاکره حسابرس -صاحبکار

مذاکره فرایند ی است که در آن دو یا چند بخش مستقل یا مرتبط ممکن است یک انتخاب مشترک داشته باشند و یا
انتخابی نداشووته باشووند .در واقع مذاکره یکی از متداولترین روشهای برقراری ارتباط بین انسووانها اسووت که در ادبیات
روان شنا سی و علوم اجتماعی جایگاه ویژهای دارد و در سالهای اخیر نیز در دانش و حرفه ح سابر سی ب سیار مورد توجه
قرار گرفته است (کاظمی علوم و همکاران .)1311 ،فرایند مذاکره حسابرس -صاحبکار در سه فاز مختلف انجام میشود:
پیشمذاکره ،0انجام مذاکره و پس از مذاکره.1
در فاز پیش مذاکره ،رفین مذاکره تدوادهای احتمالی با یکدیگر را بررسوی کرده ،نتیجههای احتمالی این مذاکرات
را برآورد و برای ادامه کار هدفی تعیین میکنند که موردتوافق هر دو رف باشد (بنت ،هاتفیلد و استفانیک .)1111 ،6در
فاز مذاکره ،هر دو رف از مجموعهای از تاکتیکها استفاده میکنند تا به نتیجه مطلوبشان برسند و البته به تاکتیکها و
موارد پیشووونهادی گروه مقابل واکنش نشوووان میدهند .فاز پس از مذاکرات نیز تصوووویب نتیجه نهایی اسوووت .هرچقدر
تصمیمات اخذ شده در فرایند مذاکره بهتر باشد ،احتمال موفقیت رفین نیز بی شتر است .ولی اگر نتوان به عوامل اثرگذار
بر مذاکرات پیبرد ،نتیجه حاصووول شوووده بهینه نخواهد بود ( بامه آلدرد و کیدا( ،)1117 ،7تروتمن 1و همکاران)1111 ،
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درباره اسووتراتژیهای بالقوهای که حسووابرسووان در فرایند انجام مذاکره مورد اسووتفاده قرار میدهند ،به اسووتراتژیهای زیر
اشاره نمودند:
الف) استراتژیهای توزیعی یا استراتژی گسسته

استراتژیهای هستند که استفاده از آنها متداول است و میتوان آنها را به صورت فرایندی برای تقسیم بخش ثابتی
از منابع تعریف کرد .این اسووتراتژیها معموالً به نتیجه گسووسووتهای منجر میشوووند که تنها یک رف برنده میشووود یا
هیچکدام از رفین برنده نخواهند شد (آنجال 1و همکاران )1111 ،سه استراتژی در این استراتژی عبارتست از:
تحکم یا مجادله :هدف از این ا ستراتژی «وادارکردن رف مقابل برای اعطای امتیاز یا مقاومت در برابر تالشهای
مجادلهای گروه مقابل» ا ست .مثالً صاحبکار میتواند تهدید کند دیگر از خدمات آن ح سابرس ا ستفاده نخواهد کرد ،یا
حسووابرس میتواند موارد قطعی ارائه کند نظیر اینکه اگر صوواحبکار روش حسووابداری کنونیاش را تغییر ندهد ،گزارش
حسابرسی مشروط میشود (مهرانی و همکاران.)1311 ،
واگذاری یا امتیازدهی :هدف از این ا ستراتژی تغییر نظر رفین ا ست .یعنی مذاکرات باعث شوند منافع کمتری
نصیب یک گروه شده و به گروه مقابل منافع بی شتری برسد .نشان داده شده است که از میان تمام عوامل ،زمان واگذاری
امتیاز ،میزان امتیاز واگذار شده و مقاومت رف مقابل قبل از واگذاری ،مهمترین موارد اعمال این استراتژی هستند .یکی
از کاربردهای این اسووتراتژی در حوزه حسووابرسوی هنگامی اسووت که حسووابرس درباره تمام تعدیالت بالقوه حسووابرسوی،
صووواحبکار را آگاه میکند و سوووپس از برخی از تعدیالت بدون اهمیت چشوووم پوشوووی میکند و در مقابل انتظار دارد
صاحبکار به سهولت تعدیالت با اهمیت را بپذیرد (کالست و استوارت.)1111 ،1
سازش یا م صالحه :این اسووتراتژی مابین دو اسووتراتژی فوق قرار دارد .در آن تالش برای پیدا کردن نقطهای میانی
ا ست به گونهای که هر دو رف از موا ضع خود کوتاه آمده و راه حل بینابینی را انتخاب میکنند .هنگام سازش ،هدف
انجام مذاکرات حا صل می شود (مثالً ارائه گزارش مقبول) ،اما ممکن ا ست ر ضایت کامل هیچ کدام از رفین حا صل
نشود زیرا یک یا هر دو رف ،نسبت به فرایند مذاکرات یا نتیجه آن دید منفی دارند (کلینمن و پالمون.)1111 ،3
ب) استراتژی ترکیبی یا پیوسته

این استراتژی نسبت به استراتژی توزیعی معموالً مستلزم تالش بیشتری بوده و تحقیقات نشان دادهاند که استفاده از آن
حتی در تجارب ساختار یافته نیز سخت است .در این استراتژیها تالش برای یافتن ابزاری است که با آن گروههای مقابل
بتوانند تهاتر انجام داده یا مشووترکاً مشووکل را حل کنند بگونهای که هر دو رف منتفع شوووند (همان بازی برنده -برنده)
(حساس یگانه و همکاران.)1316 ،
حل مسئله :در این استراتژی آگاهی بی شتر از منافع هر دو رف و جستجو برای راه حل جدیدی است که این منافع
را محقق سازد .از دیدگاه ح سابرس ،حل م ساله در بردارنده یافتن راه حل جدیدی ا ست که مو ضع ا صلی ح سابرس را
حفظ کند در عین حال صووواحبکار نیز به این نتیجه برسووود که اهداف وی حاصووول خواهد شووود .مثالً ،در اغلب موارد،
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صاحبکار در تعیین هدف خود بر روش ح سابداری تمرکز نمیکند بلکه از ح سابداری به عنوان ابزاری برای د ستیابی به
سووایر اهداف (نظیر پاداش یا عدم گزارش زیان) اسووتفاده میکند .به عنوان نمونه ،ممکن اسووت صوواحبکار برای کسووب
پاداش ،تاکید کند که حتماً باید عدد سود خا صی نهایتاً گزارش شود اما در انتخاب روش ح سابداری برای تحقق هدف
فوق میتواند بیتفاوت باشد .حسابرس میتواند در مورد درآمدها و هزینههای مختلف روشهای مختلفی پی شنهاد کند تا
ا مینان یابد در تهیه صوورتهای مالی ،اسوتانداردهای حسوابداری رعایت شودهاند و از سووی دیگر هدف صواحبکار نیز
محقق خواهد شد (حساس یگانه و همکاران.)1316 ،
تو سعه برنامهکاری :این ا ستراتژی شامل افزودن مو ضوعات جدید به مذاکرات ا ست به گونهای که حل مو ضوع
نهایتاً به نفع هر دو گروه تمام شووود .مثالً ،هنگامی که حسووابرس تعدیالت بیاهمیتی که برنامه قبلی برای حذف آنها بود،
را وارد برنامه کاری میکند ،مدیر میتواند با تعدیل این اقالم موافقت کند .بنابراین ،ح سابرس در ارائه عدد صحیا برای
سووود موفق میشووود .در ازای آن مدیر میتواند برای اقالم مسووتمر نحوه گزارشووگری خاصووی را پیاده کند (حسووینی و
همکاران.)1311 ،
بسط نظری استعاره دیالکتیکی بر اثربخشی بلوغ مذاکره حسابرسان

گافمن

111

( )1161به عنوان یک نظریهپرداز در حوزه علوم اجتماعی معتقد اسوووت زیربنای تمامِ تعامالت اجتماعی را

دیالکتیک برمبنای کاربرد درسووت در مراودات بین فردی شووکل میدهد .این محقق اسووتدالل میکند وقتی فردی با منافعِ
مشوووخصوووی در برابر فرد یا گروهی از افراد قرار دارد ،به دنبال رسووویدن به یک هدف یا مفهوم در تعامل هسوووتند که
واقعیتهای بین رفین را روایت میکند .در این تعامل اگر یک رف ا العات مهمی از قبل در اختیارش باشد ،میتواند
شرایط تعامل را براساس نیاز و خواسته خود هدایت نماید و میتواند این ا العات را ،تا جایی که با منافع خودش مغایرت
نداشته باشد ،در تعامالت به کار بگیرد .معموالً به دلیل پیچیدگیهای افراد در ارتبا ات ،دستیابی به تمامی ا العات غالباً
امکانپذیر نیست.
در این شرایط افراد تالش میکند برا ساس ا ستعارههای ادبی و فل سفی دیالکتیک ایجاد شده در ارتبا ات بین فردی،
همچون بکارگیری ادبیات ،تمثیلها ،زبان بدن ،بینش و جهانبینی و  ...اقدام به ک سب ا العات برای ر سیدن به یک نقطه
مشترک نماید .میتوان گفت ،چون در مراودههای اجتماعی حقایق با بیان کلمات و رویکردها محقق می شود ،استفاده از
اسوتعاره دیالکتیکی میتواند به یک مذاکره مبنا و ماهیت عقالنی بدهد .با هدف بسوط این رویکرد در حرفه حسوابرسوی،
میتوان استنباط نمود حسابرسان به عنوان یک فرد برمبنای وجودِ استعاره دیالکیتکی میتواند سطا اثربخشی مذاکره در
حسابرسی را تقویت نمایند.
در واقع ،ماهیت تعاملی اسوووتعاره دیالکتیکی بین حسوووابرس -صووواحبکار در مذاکره ،میتواند الیه ها و پیرنگ های
م دمونی و ارز شی ف دای اجتماعی و انتظارات موجود در سطا حرفه ح سابر سی را مدنظر قرار داده و ضمن اثربخ شی
تعامالت به افزایش سطا اثربخش کیفیتهای حسابرسی جهت اتخاذ تصمیمگیری بهتر در تحت شرایط عدم تقارنهای
ا العاتی منجر شود .به بیانی ساده استعاره دیالکتیکی در حسابرسی نوعی فنِ مذاکره بر جهانبینی و بینش فردی است که
Gofman
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انعکاسدهنده رویکرد فرد نسبت به حرفه و اجتماعی که در آن اقدام به حسابرسی مینماید ،است و براین اساس به دلیل
پایبندی حسابرس بر اصول حرفهای میتواند ،سطاِ اثربخشی مذاکره را افزایش دهد و این موضوع پیامدی چون تقویت
حفظِ هویت اجتماعی در فرد خواهد داشت (پارلی و رز1110 ،؛ شانی و رابینسون.)1111 ،1
چمیلیکی )1110( 1اگرچه به مبنای اثربخش استعاره در مذاکره حسابرسی اشاره نکرده است ،اما وجو ِد استعاره را به
عنوان یک مبنای فرهنگی ،اجتماعی و فردی عامل مهمی در مذاکره تلقی میکند و آن را مبنایی برای نزدیک نمودن
اهداف مشترک در بین مذاکرهکنندگان قلمداد مینماید .به ور ویژهتر ،هونگلین 3و همکاران )1111( ،اثربخشی مذاکره
ح سابر سی را مفهومی ری شهای در تعامالت اجتماعی و رویکردهای فردی بین ح سابر سان با صاحبکاران تلقی نمودند و
برای افزایش کیف یت قدوووواوت در حسووووابرسوووی ،وجود یک مذاکره اثربخش براسوووواس بینش های حر فه ای در بین
مذاکرهکنندگان را الزم و ضروری دانسته است.
کول سِت و استورات ( )1111بر وجود ادراکهای فلسفی در مذاکره اثربخش حسابرس -صاحبکار صحه گذاشتند و
فقدان هویت اجتماعی را به عنوان مبنایی جهت تساهل یا عدمتساهل بین حسابرس با صاحبکار در مذاکره عنوان نمودند.
به عبارت دیگر این اعتقاد وجود دارد که اگر ح سابرس هویت حرفهای برا ساس فل سفه ح سابر سی در او کم رنگ با شد،
این موضوع میتواند مذاکره را با اهداف صاحبکار همسوتر نماید ،چراکه حسابرس هویت خود را از هویت حسابرس با
هدفِ کسووب سووهم بیشووتر بازار تلقی میکند .همچنین دورکین و همکاران ( )1111ارتقای سووطا کیفیت قدوواوت در
حسابرسی براساس تردید حرفهای را محرکی تحت تأثیر بکارگیری استعاره در حرفه حسابرسی تلقی نمودند .لذا ،باتوجه
به مباحث نظری مطرح شده و برمبنای پشتوانه نظری ،فرضیه پژوهش عبارتست از:
فرضیه پژوهش :کاربردِ استعاره دیالکتیکی بر اثربخشی بلوغ مذاکره حسابرسان تأثیر دارد.
براساس مبانی نظری و فرضیههای مطرح شده ،الگوی مفهومی پژوهش به صورت زیر تدوین میگردد:
اخالق حرفهای

هنجارهای اجتماعی

استعاره دیالکتیکی

بلوغ مذاکره

اعتماد متقابل
شکل  .1چارچوب اقتباسی و مفهومی پژوهش

پیشینه پژوهش

مارش و همکاران ( )1111پژوهشی تحت عنوان «اعتماد به شای ستگی ،اعتماد به حسننیت و قدرت مذاکره در روابط
حسابرس و مشتری» انجام دادند .این پژوهش که مبتنی بر روش شناسی تجربی بود براساس مشارکت دو گروه آزمایش و
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کنترل شامل  101حسابرس و  116مدیر ارشد مالی براساس تدوین سناریو انجام گرفت و تحلیلهای در قالب آزمونهای
تعقیبی و سایر آزمونهای مرتبط  OLSانجام شد .نتایج نشان داد وجود اعتماد به شایستگی و اعتماد به حسن نیت در هر
دو رف حسووابرسووان ومدیران مالی به عنوان صوواحبکاران ،ضوومن افزایش سووطا اعتماد عمومی ،منجر به ارتقای سووطا
مذاکرههای اثربخش به صووورت متداوم در سووطا بازار سوورمایه خواهد شوود و به افزایش سووطا تقارن ا العاتی و کاهش
عدم شفافیتهای مالی کمک شایان توجهی مینماید.
دورکین و همکاران ( )1111در پژوهشووی تحت عنوان «آیا با اسووتفاده از اسووتعارههای سوواده میتوان به ارتقای سووطا
تردید حرفهای حسووابرسووان کمک نمود » انجام دادند .در واقع این پژوهش نقش قابلتوجه اسووتعارهها در ارتقای سووطا
تردید حرفه ای را به عنوان یک پتانسووویل بالقوه مورد بررسوووی قرار میدهد .این پژوهش به صوووورت تجربی و از ریق
مشارکت دو گروه از شرکای حسابرسی به عنوان گروه آزمایش و کنترل از شرکتهای حسابرسی با اندازه  BIG4بودند.
مجموعاً در این پژوهش  11م شارکت به صورت تجربی مورد برر سی قرار گرفت .نتایج ن شان داد ،ح سابر سانی که مورد
آزمایش اسووتعارهسووازی قرار گرفتند و با مطالعه رویکردهای اخالقمدارانه و تجربیات سووایر حرفههای همچون پزشووکی،
اخالق مدارانهتر و با تردید و و سواس بی شتری ن سبت به عملکردهای صاحبکاران عمل نمودند .به عبارت دیگر ،م شخص
شد مشارکتکنندگان حسابرسی که استعاره را نخواندهاند ،در مقایسه با شرکتکنندههایی که استعاره را خوانده بودند،
نگرانی کمتری درباره صداقت منابع ا العات (استعاره صاحبکار -تردید) یا نگرانی از توانایی شخصی خود در تشخیص
مشکالت (استعاره تردید) از خود نشان دادند اما حسابرسان مورد آزمایش از ریق استعاره ضمن افزایش تردید حرفهای،
سطا باالتری از بررسی شواهد را از خود به نمایش گذاشتند و این موضوع ریسک بررسی حسابرسی را کاهش میداد.
همچنین مشوووخص گردید ،بکارگیری اسوووتعارهای در حرفه حسوووابرسوووی ،اقدامات مربوط به شوووناسوووایی تقلب از جانب
صاحبکاران توسط حسابرسان را بهبود میبخشد و باعث خواهد شد تا کارکردهای تصمیمگیری و قداوتهای حرفهای
حسابرسان تقویت گردد.
اسووووانبرگ و همکاران ( )1111پژوهشوووی تحت عنوان تأثیر خودکارآمدی حسوووابرس در مذاکره بر بی رفی انجام
دادند .در این پژوهش که  111نفر از حسابرسان کشور سوئد مشارکت داشتند خودکارآمدی حسابرس براساس دو خرده
مقیاس انگیزههای مالی و انگیزههای اجتماعی در قالب یک پرسوشونامه  11سووالی مورد بررسوی قرار گرفت .نتایج نشوان
داد ،سطا باالی خودکارآمدی حسابرس در مذاکره باعث افزایش سطا بی رفی در حسابرسی میشود و هر قدر هویت
حرفه ای در ح سابر سان بی شتر تقویت گردند ،خودکارآمدی فردی ح سابرس باعث افزایش سطا بی رفی در ح سابر سی
میشووود چرا که فرد خود را وابسووته به مؤسووسووات حسووابرسووی برای تعامل با صوواحبکاران نمیداند و مسووتقل برمبنای
ویژگیهای رفتاری خود عمل مینمایند.
سارِنس 1و همکاران ( )1116پژوهشی تحت عنوان « بصیرت براساس تصویرسازی استعارهای در حسابرسان داخلی»
انجام دادند .در این پژوهش که به صوووورت سوووناریویی اسوووتعارهسوووازی انجام گرفت ،در ی بازه زمانی  6ماه تعداد 16
حسابرس در قالب کالسهایی آموزشهای سناریویی مثل شناخت ماهیت و محتوای حرفه حسابرسی داخلی ،استفاده از
Sarens
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اِلمانها و ن شانههای رفتار حرفهای ،ا ستفاده از نمایش فیلم و دا ستان سرایی در قالب تقویت رفتارهای حرفهای در د ستور
کار قرار گرفت .نتایج نشان داد ،افزایش سطا آگاهیهای بصری میتواند ضمن تقویت بصیرت و شهود ادراکی در باب
ماهیت حرفه ح سابر سی داخلی ،به افزایش شفافیتهای عملکردی و حفظ ا ستقالل رفتاری در حرفه ح سابر سی کمک
نماید .همچنین متغیر شووجاعت اخالقی به عنوان یک عامل رفتاری اسووتقالل حرفهای ایجاد خواهد شوود که سووطا تعهد
عملکردی حسابرسان داخلی را تقویت خواهد نمود.
شفعتی و همکاران ( )1311پژوه شی تحت عنوان «برر سی تأثیر ا ستعاره سازی ذهنی بر تردیدحرفهای ح سابر سان در
ارزیابی ریسووک تقلب و کیفیت حسووابرس وی» انجام دادند .در این پژوهش از دو اسووتعاره بر اسوواس پژوهشهای پارلی و
همکاران ( )1110اسوووتفاده گردید تا درک بهتری در مورد تردید حرفهای حسوووابرسوووان در ارزیابی ریسوووک تقلب در
صورتهای مالی وکیفیت ح سابر سی ایجاد شود .نتایج پژوهش ن شان داد تفاوت ح سابر سان بر ح سب ادارک آنها از
استعارههای حسابرسی باعث افزایش ارزیابی ری سک تقلب شرکتها و کیفیت حسابرسی میگردد .حسینی و همکاران
( )1311پژوهشوووی تحت عنوان «نگرش کارآمدی حسوووابرس در مذاکره و بی رفی حسوووابرس :تحلیلی بر نقش هویت
حرفهای حسوووابرس» انجام دادند .در این پژوهش تعداد  311نفر از حسوووابرسوووان شووواغل در سوووازمان حسوووابرسوووی و
موسساتحسابرسی بخش خصوصی مشارکت داشتند ،که در بازه زمانی  6ماه دوم سال  1317پژوهش صورت پذیرفت.
نتایج نشووان داد که نگرش کارآمدی حسووابرس در مذاکره تأثیر مثبت و معناداری بر بی رفی حسووابرس دارد .همچنین،
هویت حرفهای تأثیر مثبت نگرش کارآمدی حسابرس در مذاکره را بر بی رفی حسابرس تقویت میکند.
حسووواس یگانه و همکاران ( )1316پژوهشوووی تحت عنوان عوامل اقتدوووایی مؤثر بر مذاکره برای حل و فصووول
اختالفنظرهای حسوووابرس با صووواحبکار در ارتباط با نحوه گزارشوووگری مالی انجام دادند .دادههای این پژوهش با رح
سناریو و توزیع پر س شنامه بین  13نفر از ح سابداران ر سمی ع دو جامعه ح سابداران ر سمی ایران جمعآوری شد .نتایج
تحقیق نشان میدهد که در مجموع از بین عوامل اقتدایی ،مکانیزمهای حاکمیت شرکتی بیشترین میزان تاثیرگذاری را بر
انتخاب اسووتراتژیهای مذاکره داشووته اسووت و محدودیتها و شوورایط خارجی نیز کمترین میزان تاثیرگذاری را بر فرایند
مذاکره داشته است.
روش شناسی پژوهش

تحقیق حاضر از نظر نوع و ماهیت مسأله و اهداف تحقیق ،کاربردی است .این تحقیق باتوجه به روش جمعآوری
ا العات تو صیفی از نوع پیمای شی -همب ستگی است .به عبارت دیگر ،دادههای موردنیاز برا ساس یک بررسی پیمای شی
جمعآوری گردیدند (دیانتی )1316 ،بر این اساس ،از پرسشنامه جهت جمعآوری دادههای پژوهش استفاده شد ،چراکه
به پیروی از پژوهشهای پیشووین روشووی مؤثر در جمعآوری دادهها از میان یک نمونه بزرگ محسوووب میشووود (میل و
اشفورت )1111 ،1و (چن 1و همکاران )1111 ،همچنین برای جمعآوری مبانی تئوری از روش کتابخانهای و مطالعه مبانی
نظری پژوهشهای مشابه استفاده شد .دوره پرسشگری از آزمودنیها  6ماه اول سال  1311است.
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ابزار پژوهش

ابزار جمعآوری دادههای پژوهش پرسشنامه بود .پرسشنامههای استفاده شده در این پژوهش استاندارد بودند .سؤاالت
تمامی پرسشنامهها از ریق مقیاس  1گزینهای لیکرت از کامالً موافقم ،تا کامالً مخالفم ترتیب داده شده بود .که براساس
آن باتوجه به متغیرهای پژوهش ،پرسشنامههای مربو ه در بخش زیر ارائه میشود:
الف) فرایندی بلوغ مذاکره حسابرس

در این پژوهش از پرسووشوونامه تروتمن و همکاران ( )1111اسووتفاده شووده اسووت .در این پژوهش اثربخشووی مذاکره
حسابرس براساس سه خرده مقیاسِ رعایت اخالق حرفهای ،اعتماد متقابل و رعایت هنجارهای اجتماعی براساس  11سؤال
در قالب مقیاس لیکرت  1گزینهای از کامالً موافقم ( 1امتیاز) تا کامالً مخالفم ( 1امتیاز) مورد سووونجش قرار میگیرد.
پژوهشهای پیشوووین نظیر کولسو وِت و اسوووتورات ( ،)1111مارش و همکاران ( ،)1111پِریآلت 1و همکاران ( )1117در
پژوهش خود مقدار پایایی را در حدود  1/11ارزیابی نمودند .همچنین به دلیل اسوووتاندارد بودن پرسوووشووونامه روایی ابزار
سنجش این متغیر نیز تأیید شد.
ب) استعاره دیالکتیکی

در این پژوهش به منظور سنجش استعاره دیالکتیکی از پرسشنامه پارلی 1و همکاران ( )1110که از پژوهش جیمسون

3

( )1111الگو گرفته ا ست ،ا ستفاده گردید .این پر س شنامه بدون خرده مقیاس ا ست و در قالب  1سؤال برا ساس مقیاس
لیکرت  1گزینهای ،سطا وجود کاربرد استعارههای دیالکتیکی در حسابرسان را مورد ارزیابی قرار میدهد .این سؤاالت
حوزههای فلسووفی /شووناختی ،هویتیابی و ادبیات نگارش در گزارش حسووابرسووی را به عنوان مبنای ارتباط حسووابرس در
سووطا بازار سوورمایه را مورد سوونجش قرار میدهد .به عنوان مثال ،مطرح شووده اسووت «تاچه اندازه وجودِ دانش فردی در
زمینههای فلسفی و انسان شناسی را مبنایی برای حفظِ هویت اجتمای حسابرس در تعامالت با صاحبکاران تلقی میکنید »
« ،تاچه اندازه اسوووتفاده از ادبیاتِ صوووریا  ،شوویوا و سووَلیس در گزارش حسوووابرسووی مبنایی جهت پویایی ارتبا ات بین
ح سابر سان با ذینفعان تلقی می شود »« ،تاچه اندازه وجود منطق عقالیی در ارتبا ات ح سابرس (منطق وجود شواهد) به
کاهشِ شوووکاف انتظارات میتواند کمک نماید » .این پرسوووشووونامه از نظر روایی مورد تأیید بوده اسوووت و پایایی آن در
پژوهشهایی همچون دورکین و همکاران ( )1111و هادیسانتوسو 0و همکاران ( )1111به ترتیب برابر با  1/11و  1/11که
باالتر از ضریب تأیید آلفای کرونبا یعنی  1/7است ،مورد تأیید قرار گرفت.
جامعه آماری و حجم نمونه

جامعه آماری این پژوهش ،حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی بخش خصوصی در سال
 1311است .باتوجه به اینکه جامعه آماری در این تحقیق نامحدود است ،لذا ،برای تعیین حجم نمونه از رابطه زیر استفاده
شده است:
()1
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 :nبیانگر حجم نمونه=Zα/2 ،مقدار نرمال اسوووتاندارد یعنی عدد  :σ2 ،1/16بیانگر واریانس جامعه اسوووت که به دلیل
اینکه مشخص نیست ،با استفاده از پیشآزمون و بررسی انحراف معیار نمونه  31تایی بدست آمده است :e ،دقت مورد
نظر در پژوهش است که معموالً معادل  1/1در نظر گرفته میشود.
جدول  .1فرایند توزیع پرسشنامه

تعداد جامعه آماری

توزیع پرسشنامه بیش از  11درصد حجم نمونه تعیین شده

تعداد پرسشنامه دریافت شده

تعداد پرسشنامههای قابل تحلیل

171

161

116

171

باتوجه به رابطه تعیین حجم نمونه و جدول ( ،)1حجم نمونه  171نفر بدسوووت آمد که جهت افزایش اعتبار تحقیق،
تعداد  161پرسشنامه میان حسابرسان به صورت تصادفی توزیع گردید و درنهایت ،تعداد  171پرسشنامه دریافت و مبنای
تحلیل آماری قرار گرفت .تجزیه و تحلیل نهایی دادههای گردآوری شووده نیز با اسووتفاده از روش الگوسووازی معادالت
ساختاری و نرمافزار  1PLSصورت گرفته است .مراحل انجام الگو سازی معادالت ساختاری بدین ترتیب است که ابتدا
به برر سی برازش الگو ( شامل برازش الگوهای اندازهگیری ،برازش الگوی ساختاری و برازش الگوی کلی) و سپس به
آزمون فرضیه پژوهش پرداخته میشود.
یافتههای پژوهش

در این بخش به منظور آزمونهای آماری و برازش الگو از تحلیل حداقل مربعات جزئی  PLSاسووتفاده میشووود .در
این روش ابتدا پایایی و روایی متغیرهای پژوهش را بر اسووواس روش حداقل مربعات جزئی مورد بررسوووی قرار میگیرد و
سپس با استفاده از برازش الگو ،فرضیه آزمون می شود .در این بخش ابتدا یافتههای آمار جمعیت شناسی و آمار توصیفی
و سپس یافتههای آمار استنبا ی ارائه میشود.
اطالعات جمعیت شناسی

به منظور آشنایی با خصوصیات نمونه آماری ،ا العات جمعیت شناسی پژوهش در جدول ( )1ارائه شده است.
جدول  .2جمعیت شناختی پژوهش

نتایج

متغیر

معیارها

تعداد

درصد

مرد

161

%13/1

زن

11

%6/1

171

111%

کمتر از  01سال

01

%17/3

بین  01تا  11سال

111

%61/1

بیشتر از  11سال

11

%11/1

171

111%

کمتر از  11سال

117

%17/7

بیشتر از  11سال

11

%3111

171

111%

جنسیت
جمع
سن

جمع
سابقه کاری

جمع

Partial Least Squares
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همانطور که نتایج آمار جمعیت شناختی نشان میدهد ،از مجموع  171نفر 161 ،نفر از حسابرسان مشارکت کننده در
این پژوهش مرد و  11نفر ح سابرس نیز زن بودند .از رف دیگر م شخص شد%17/3 ،کمتر از  01سال %61/1 ،بین  01تا
 11سال و  %11/1بیشتر از  11سال داشتند .در نهایت نیز مشخص شد ،سابقه کاری حسابرسان شامل  %17/7کمتر از 11
سال و  %11/3بیشتر از  11سال داشتند .در ادامه ابتدا آمار توصیفی متغیرهای پژوهش و سپس آمار استنبا ی ارائه میشود.
جدول  .3آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

معیارها

اثربخشی مذاکره حسابرس-صاحبکار
رعایت اخالق حرفهای

اعتماد متقابل

هنجارهای اجتماعی

استعاره دیالکتیکی

اثربخشی مذاکره حسابرس-صاحبکار

میانگین

0/11

3/10

3/17

0/11

0/13

میانه

0 /1

0/11

0

0

3/11

انحراف معیار

1/71

1/11

1/11

1/71

1/61

حداقل

1/11

1/11

1/11

1/61

3/17

حداکثر

1

1

1

1

1

همانطور که مشوواهده میشووود ،باالترین سووطا میانگین مربوط به متغیر رعایت اخالق حرفهای اسووت که میانگین آن
برابر با  0/11ا ست که بیان کننده این مو ضوع ا ست که حفظ هویت فردی در قالب اخالق گرایی در مذاکره میتواند به
افزایش اثربخشی مذاکره بین حسابرس با صاحبکار منجر شود .از رف دیگر مشخص شد ،باالترین میزان انحراف معیار
مربوط به متغیراعتماد متقابل حسووابرس اسووت ،به وریکه وجود تفاوت یف لیکرت در پاسووم مشووارکت کنندگان بیان
کننده این واقعیت است که نظر حسابرسان نسبت به رعایت اعتماد در مذاکره دارای تفاوت و پراکندگی است .با عنایت
به نتایج این بخش ،در ادامه پژوهش اقدام به تدوین آزمون الگوی مفهومی جهت برازش سووطا مطلوبیت سوواختاری آن
تحت تحلیل حداقل مربعات جزئی میشود .خروجی نرم افزار ،بعد از آزمون الگوی مفهومی پژوهش در شکل ( )1و ()3
نشان داده شده است .در زیر نتایج بررسی دو بخش آزمون الگوی اندازه گیری و آزمون الگوی ساختاری به تفدیل ارائه
شده است.

شکل  .2الگوی مفهومی تحقیق در حالت استاندارد
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شکل  .3الگوی مفهومی تحقیق همراه با ضرایب معناداری (𝐬𝐞𝐮𝐥𝐚𝐯 )𝐭 −

در ادامه به منظور سنجش پایایی پر س شنامهها از روش آلفای کرونبا که نوعی هم سانی درونی ا ست ،ا ستفاده شده
است .به ور معمول دامنه ضریب قابلیت آلفای کرونبا از صفر به معنای عدم ارتباط مثبت تا یک به معنای ارتباط کامل
قرار میگیرد و هرچقدر عدد به د ست آمده به یک نزدیکتر با شد ،قابلیت اعتماد پر س شنامه بی شتر می شود .همانطورکه
در جدول ( )0نشان داده شده است ،میزان آلفای باالی  1/7برای هر پرسشنامه ،داللت بر پایایی مناسب هر سه پرسشنامه
استفاده شده در این تحقیق دارد.
جدول  .0سنجش پایایی پرسشنامه

متغیرها
اثربخشی مذاکره حسابرس-صاحبکار

متغیرهای مکنون

آلفای کرونبا ()Alpha > 0.7

رعایت اخالق حرفهای

1/11

اعتماد متقابل

1/10

هنجارهای اجتماعی

1/11

استعاره دیالکتیکی

1/10

الگو های معادالت سووواختاری به ور معمول ترکیبی از الگوهای اندازهگیری (نشووواندهنده زیر مولفههای متغیرهای
مکنون) و الگوهای سوواختاری (نشوواندهنده روابط بین متغیرهای مسووتقل و وابسووته) هسووتند .سووپس برای سوونجش برازش
الگوی اندازهگیری از پایایی شاخص ،روایی همگرا و روایی واگرا استفاده شد .برای بررسی اعتبار سازهها ،فرنل و الرکر
سه مالک معرفی کردند که شامل اعتبار هر یک از گویهها ،پایایی ترکیبی ( )CRهریک از سازهها و متو سط واریانس
اسووتخراش شووده ( )AVEهسووتند .مقادیر بیشووتر از  1/0برای ضوورایب بارهای عاملی ،بیشووتر از  1/1برای متوسووط واریانس
استخراش شده ( )AVEو بیشتر از  1/7برای پایایی مرکب ( )CRبیانگر برازش مناسب الگوهای اندازهگیریاند و اینکه از
نظر پایایی و روایی همگرا هستند  .نتایج این شاخصها در جدول ( )1آمده است.
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جدول  .5آمار توصیفی و نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی (𝐀𝐅𝐂)

متغیر مکنون

متغیرهای آشکار

میانگین

انحراف معیار

1
رعایت اخالق حرفهای

1

()Professional Ethics

3

بارعاملی ()FL
1/11

3/17

1/11

1/11
1/71

0

1/10

1

1/11

اعتماد متقابل

6

()Mutual Trust

7

3/10

1/11

1/11
1/11

1

1/71

1

1/77

رعایت هنجارهای اجتماعی

11

()Social Norms

11

0/11

1/71

1/13
1/71

11

1/11

13

1/71

10

1/11

11

1/11

استعاره دیالکتیکی

16

()Dialectical Metaphor

17

AVE

C. R

0/11

1/71

1/11
1/10

11

1/71

11

1/11

11

1/11

1/77

1/61

1/61

1/77

1/16

1/11

1/11

1/16

پس از انجام دادن تحلیل عاملی تاییدی که نتایج حاصل از آن در جدول ( ،)3نشان داده شد ،مشخص شد که تمامی
گویهها دارای بارعاملی باالتر از مالک  ،1/0متوسط واریانس استخراش شده باالی  1/7و پایایی مرکب باالی  1/1هستند
که ن شان از مناسب بودن این معیار و پایایی مناسب الگوهای اندازهگیری دارد .روایی واگرای قابل قبول یک الگو بیانگر
آن ا ست که یک سازه در الگو ،ن سبت به سازههای دیگر تعامل بی شتری با شاخصهایش دارد .فورنل و الرکر)1111( 1
بیان میکنند .رواییواگرا وقتی در سطا قابل قبولی است که ( )AVEبرای هر سازه بی شتر از واریانس اشتراکی میزان بین
آن سووازه و سووازههای دیگر در الگو باشوود .بررسووی این امر توسووط ماتریس وی صووورت میگیرد که خانههای این ماتریس
حاوی مقادیر ضرایب همبستگی بین سازهها و جذر مقادیر ( )AVEمربوط به هر سازه است .براساس نتایج همبستگیها و
جذر ( )AVEکه روی قطر جدول ( )6قرار داده شد ،میتوان رواییواگرای الگو را در سطا سازه از نظر معیار فورنل-
الرکر ( )1111نتیجه گرفت.

Fornell and Larcker

1
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جدول  .1همبستگیهای میان متغیرهای مکنون و مقادیر 𝐄𝐕𝐀

متغیرها

اعتماد متقابل

استعاره دیالکتیکی

رعایت اخالق حرفهای

استعاره دیالکتیکی

1/11

اعتماد متقابل

1/31

1/13

رعایت اخالق حرفهای

1/37

1/11

1/11

رعایت هنجارهای اجتماعی

1/13

1/33

1/03

رعایت هنجارهای اجتماعی

1/11

پس از سووونجش روایی و پایایی الگوی اندازهگیری ،الگوی سووواختاری از ریق روابط بین متغیرهای مکنون ارزیابی
شد .در پژوهش حاضر از دو معیار ضریب تعیین ( )R2و ضریب قدرت پیشبینی ( )Q2استفاده شده است )R2( .معیاری
اسوووت که نشوووان از تأثیر یک متغیر برونزا بر یک متغیر درونزا دارد .مطابق با شوووکل ( )1مقدار ( )R2برای سوووازههای
درونزای پژوهش محا سبه شده است که میتوان مناسب بودن برازش الگوی ساختاری را تأیید نمود .در ضمن ،به منظور
بررسی قدرت پیشبینی الگو از معیاری با عنوان ( )Q2استفاده شد .با توجه به نتایج این معیار در جدول ( )7میتوان نتیجه
گرفت که الگو ،قدرت پیشبینی «قوی» دارد.
جدول  .7مقادیر ضریب تعیین

()R2

و ضریب قدرت پیشبینی

()Q2

معیارها

R2

Q2

استعاره دیالکتیکی

1/31

1/13

اعتماد متقابل

1/07

1/33

رعایت اخالق حرفهای

1/11

1/31

رعایت هنجارهای اجتماعی

1/61

1/01

پس از برازش بخش اندازهگیری و سوواختاری الگوی پژوهش حاضوور ،به منظور کنترل برازش کلی الگو از معیاری با
عنوان  GOF1استفاده شد ،که سه مقدار  1/11 ،1/11و  1/36به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای آن معرفی شده
است .این معیار از ریق فرمول  1محاسبه میگردد:

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅√ = GOF
̅̅̅ × Communalities
R2

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑠𝑒𝑖𝑡𝑖𝑙𝑎𝑛𝑢𝑚𝑚𝑜𝐶 از میانگین مقادیر اشتراکی متغیرهای مکنون پژوهش به دست میآید.

جدول  .8نتایج برازش الگو کلی متغیرهای تحقیق

متغیرهای مکنون

Communality

R2

استعاره دیالکتیکی

1/77

1/31

اعتماد متقابل

1/61

1/07

رعایت اخالق حرفهای

1/67

1/11

رعایت هنجارهای اجتماعی

1/61

1/61

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
Communality
1/67

̅̅̅̅
R2
1/11

GOF
1/11

باتوجه به اینکه معیار  GOFمقدار  1/11به دست آمده است ،برازش کلی الگو در حد «قوی» تأیید میشود.
آزمون فرضیههای پژوهش

پس از بررسووی برازش الگوهای اندازهگیری و الگوی سوواختاری و داشووتن برازش مناسووب الگوها ،فرضوویه پژوهش،
برر سی و آزمون شد .در ادامه ،نتایج ضرایب معناداری برای فر ضیه ،ضرایب ا ستاندار شده م سیرهای مربوط به فر ضیه و
نتایج حاصل از بررسی فرضیه در سطا ا مینان  11درصد در جدول ( )1ارائه شده است.
Goodness of Fit

1
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جدول  .9آزمون فرضیههای پژوهش

فرضیه

روابط علی بین متغیرهای پژوهش

ضریب مسیر()β

()t − value

نتیجه آزمون

H1

کاربردِ استعاره دیالکتیکی بر اثربخشی مذاکره حسابرسان تأثیر مثبت دارد.

1/16

11/10

تأیید

ضرایب معناداری متغیرها در شکل ( )1و جدول ( )1بیان شده است .باتوجه به این که ضرایب معناداری متغیرها بیشتر
از قدر مطلق  1/16است فرضیه تأیید میشود.
بحث و نتیجهگیری

بهبود کیفیت گزارشگری مالی در هر جامعهای نمادی از افزایش اعتماد و ا مینان نسبت به بنگاههای اقت صادی جهت
افزایش قدرت تصوومیمگیریهای مالی ذینفعان اسووت که مسووتلزم عملکردهای مطلوب حسووابرسووان در مسوویر افزایش
شوووفافیتهای مالی اسوووت .یکی از مباحث مطروحه در این حوزه ،انعقاد قرارداد فیمابین حسوووابرسوووان به عنوان ارزیابان
عملکردهای مالی شرکتها با صاحبکاران به عنوان ارائه دهندگان ا العات مالی ا ست که اگر برا ساس چارچوبهای
منسووجم بق اسووتانداردها و عرف اجتماعی رعایت گردد ،میتواند به افزایش اثربخشووی مذاکره کمک نماید (هالیندی،
کنت و مک نامارا .)1111 ،1در هر مذاکره ادبیات و عملکردهای رفتاری و اسوووتفاده از اسوووتعارهها میتواند به ایجاد این
اثربخشووی کمک نماید و باعث گردد تا اختالفنظرها بین حسووابرس و صوواحبکار کاهش یابد و این موضوووع پیامدهایی
همچون کاهش ریسک حسابرسی و در نهایت افزایش پویایی شفافیتهای مالی را به همراه داشته باشد ( سالتریو و لنز،1
.)1116
با توجه به اینکه هدف این پژوهش تأثیر کاربردِ ا ستعاره دیالکتیکی بر فرایند بلوغ مذاکره ح سابر سان ا ست .برا ساس
نتیجه آزمون فرضیه پژوهش مشخص گردید ،کاربردِ استعاره دیالکتیکی بر اثربخشی مذاکره حسابرسان تأثیر مثبت دارد.
در تحلیل نتیجه این فرضوویه باید بیان نمود ،اسووتعاره دیالکتیکی که رویکردهای فردی در بیان فلسووفه ذهنی و بینش فردی
اسووت باعث میگردند تا فرد از اصووول خود جهت بیان دیدگاههای حرفهای دور نشووود و براسوواس یک تعامل هدفمند و
سازنده با رف مذاکرهکننده یعنی صاحبکاران در تالش باشد تا چالشها و اختالفنظرها در رابطه با انجام حسابرسی در
مورد عملکردهای مالی را حل نمایند .اسوووتعاره دیالکتیکی همچنین کمک میکند فرد در بین دیدگاه حرفهای خود با
ا ستناد به ا ستانداردها و رویکردهای حرفهای از ادبیاتی اثربخش در تعامل با صاحبکاران ا ستفاده نمایند ،ادبیاتی که ری شه
در شناخت ح سابرس ن سبت به جامعه ،حرفه ،ذینفعان و غیره دارد که این مو ضوع باعث خواهد شد تا سطا اثربخ شی
مذاکره به ور ویژهای تقویت گردد .باید توجه دا شت مذاکره فرایندی مبتنی بر ر سیدن به اهدافی ا ست که منافع هر دو
رف چه به لحاظ مالی و چه به لحاظ معنوی و نظارتهای نهادی را بر رف سوووازد .نتیجه بدسوووت آمده با پژوهشهای
چمیلیکی ()1110؛ هونگلین و همکاران ( )1111و کولسِت و استورات ( )1111مطابقت دارد.
برا ساس نتیجه ک سب شده پی شنهاد می شود ،در تدوین سیا ستها و آییننامههای رفتاری حرفه ح سابر سی به سبب
تقویت آموزش ،از الگوهای ادبی و موضوووعات فرهنگی در قالب اسووتعارههای حسووابرسووی برای ارتقای سووطا هویت
اجتماعی ح سابر سان ا ستفاده گردد تا به عنوان یک ارزش محرک در رفتارهای ح سابر سان نهادینه گردد و باعث شود تا
حسووابرس این ارزشها را به بینش حرفهای خود بدل نماید و در گفتمان و عملکردهای خود از مسوویر ارزشهای فرهنگی
Salterio

2

Hollindale

1
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و اجتماعی خارش نشووود .همچنین پیشوونهاد میشووود ،با توسووعه چارچوبهای منسووجمتری از الگوهای بومی مذاکره بین
ح سابر سان و تعیین مولفهها و نمادهایی از مذاکره که غالباً از دید ا ستانداردهای ح سابر سی پنهان ا ست ،تالش گردد تا
م دامین و گزارههایی از ویژگیهای اخالق مداری را در سطا جامعه ح سابر سی تقویت نمایند تا در زمان مذاکره تحت
تأثیر و نفوذ محرکهای مالی صوواحبکاران قرار نگیرند و از مسوویر حرفهای خود به لحاظ پایبندی به فلسووفه حسووابرس وی و
خواسوتهها و انتظارات اجتماعی خارش نگردد تا به افزایش پویایی در سوطا شوفافیتهای ا العات در بازار سورمایه منجر
گردد .در رابطه با محدودیتهای پژوهش نیز باید بیان نمود ،اوالً اسوووتفاده از ابزار پرسوووشووونامه به عنوان یک محدودیت
درونزا در پژوهشهای علوم انسانی محسوب می شود که این پژوهش از آن مستثنی نبوده است و ثانیاً محدودیت برونزای
پژوهش فرایند هماهنگی و والنی شدن توزیع و دریافت پر س شنامهها بود که باعثِ تأخیر فرایند انجام پژوهش شد .لذا،
برای پژوهشهای آتی پی شنهاد می شود از تحلیل داده بنیاد 1هدف مفهوم سازی ا ستعاره دیالیکتیکی در حرفه ح سابر سی
استفاده شود تا ضمنِ پوشش محدودیت اول ،به واسطه هماهنگی با تعداد محدودتری از خبرگان در پژوهش بنا به ماهیت
انجام تحلیل ،محدودیت دوم نیز تاحدی بر رف شود .لذا ،راحیِ استعاره دیالکتیکی براساسِ بلوغِ مذاکره حسابرسان به
عنوان پژوهشهای آتی پیشنهاد میشود.
منابع
ح ساس یگانه ،یحیی؛ باباجانی ،جعفر؛ برزیده ،فر ؛ بیگلر ،کیومرث ( .)1316عوامل اقت دایی مؤثر بر مذاکره برای حل و ف صل اختالفنظرهای ح سابرس با
صاحبکار در ارتباط با نحوه گزارشگری مالی .دانش حسابرسی.1-10 ،)67(17 ،
ح سینی ،سیدنیما ،صفریگرایلی ،مهدی ،ولیان ،ح سن ( .)1311نگرش کارآمدی ح سابرس در مذاکره و بی رفی ح سابرس :تحلیلی بر نقش هویت حرفهای
حسابرس .فصلنامه دانش حسابداری مالی.171-111 ،)3(1 ،
داناییفرد ،حسوون ،باباییمجرد ،حس وین؛ صووفری ،محمد ( .)1311نظریه مسووئولیت اجتماعی؛ حلقه مفقوده اسووتعاره سووازمان بهمثابه رسووانه .دین و ارتبا ات،
.31-61 ،)31(11
دیانتی دیلمی ،زهرا ( .)1316روش تحقیق در حسابداری :راهنمای عملی برای نگارش پایاننامه و مقاله .تهران ،نشر عدالت نوین.
سبزعلیپور ،جهاندوست؛ رستمیجوریابی ،راضیه ( .)1317مفهوم سازیهای استعاری و مبانی فرهنگی آن در ادبیات فارسی (مطالعه موردی :استعاره عشق به
مثابه جنگ) .مطالعات زبانی و بالغی.133-161 ،)11(1 ،
شریفنسب ،مریم .)1311( .ارتباط کالمی در شعر کهن پارسی (سؤال و جواب ،مکالمه ،مناظره ،و دیالکتیک) .کهننامه ادب پارسی.71-11 ،)1(1 ،
شفعتی ،مرتدی؛ ولیان ،حسن؛ عبدلی ،محمدرضا ( .)1311بررسی تأثیر استعاره سازی ذهنی بر تردیدحرفهای حسابرسان در ارزیابی ری سک تقلب و کیفیت
حسابرسی .فصلنامه حسابداری مدیریت.103-163 ،)00(13 ،
کاظمیعلوم ،مهدی؛ رضازاده ،جواد؛ کردستانی ،غالمرضا ( .)1311شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر اتخاذ استراتژی امتیازدهی در مذاکرات حسابرس و
صاحبکار .فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری.163-113 ،)1(0 ،

مهرانی ،کاوه؛ یزدانی ،س ویما؛ بهبهانی نیا ،پریسوواسووادات؛ اسووکندر ،هدی ( .)1311نحوه انتخاب اسووتراتژیهای مذاکرات با مدیر توسووط حسووابرس .پژوهش
حسابداری.111-111 ،)1(3 ،
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