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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). 
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 حسابرسانه مذاکر بلوغِ فرایندبر  دیالکتیکیکاربردِ استعاره  تأثیر

 

 سیامک سامی

 پورنگار خسروی

 یرگزهرا لش
 چکیده
 پرداخته است. حسابرسان مذاکرهبلوغِ  فرایندبر  یکیالکتیکاربردِ استعاره د تأثیراین پژوهش به بررسی  هدف:

سأله  ماهیت و نوع نظر از حاضر  تحقیق روش:  از توصیفی  اطالعات آوریجمع به روش باتوجه تحقیق . ایناست  کاربردی اهداف تحقیق، و م

شی  نوع ستگی  -پیمای ست  همب ساس . بر ا سه مقیاس رعایت اخالق   این ا ساس  یاحرفهاز   21، اعتماد متقابل و رعایت هنجارهای اجتماعی بر ا

سنجش قرار گرفت.     ایینهگز 5در قالب مقیاس لیکرت  سؤال  شنامه مورد  س ض برای آزمون  در قالب پر از تحلیل حداقل   الگوزش او بر هایهفر

 مربعات جزیی استفاده شده است.

که حفظ   که بیان کننده این موضوع است است یاحرفهمیانگین، مربوط به متغیر رعایت اخالق پژوهش باالترین سطح  اییافتهبر اساس  ها:یافته

به افزایش اثر بخشی مذاکره بین حسابرس با صاحبکار منجر شود از طرف دیگر مشخص   تواندیمهویت فردی در قالب اخالق گرایی در مذاکره 

ه  بدین معنی که نظر حسابرسان نسبت به رعایت اعتماد در مذاکر    ،است یزان انحراف معیار مربوط به متغیر اعتماد متقابل حسابرس  شد باالترین م 

 .استتفاوت و پراکندگی رای اد

ضیه    گیری:نتیجه ساس نتیجه آزمون فر شخص گردید،  برا ش   های پژوهش م ستعاره دیالکتیکی بر اثربخ س    مذاکره یکاربردِ ا سابر مثبت  تأثیران ح

باعث  سییتادر تحلیل نتیجه این فرضیییه باید بیان نمود، اسییتعاره دیالکتیکی که رویکردهای فردی در بیان فلسییفه  هنی و بینش فردی   دارد.

صول خود جهت بیان دیدگاه می سازنده با طرف مذاکره     های حرفهگردند تا فرد از ا ساس یک تعامل هدفمند و  شود و برا کننده یعنی ای دور ن

 .نظرها در رابطه با انجام حسابرسی در مورد عملکردهای مالی را حل نمایندها و اختالفصاحبکاران در تالش باشد تا چالش

 .ی؛ اثربخشی مذاکره حسابرسان؛ گفتمان در تعامالت حسابرسکیالکتیاستعاره د کلیدی: یهاواژه
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 قدمهم

ی  سازمفهوم یابزارها برا نیاستعاره را از کارآمدتر ،تعامالتی و استفاده از تعابیر و آوا در کالم و شناخت یشناس زبان

سته  اثربخش مذاکره ست  دان ستعاره  .(1317 ،و همکاران پوریسبزعل ) ا ای که مظهری از فرهنگ،  به عبارت دیگر ادبیات ا

تواند هم در کالم و هم در رفتار بدن نقش مهمی  می ادراک اجتماعی، شخصیت و ... است، به عنوان یک مبنا در مذاکره   

فلسفی رویکردهای تعاملی را تقویت   های ادبی و استعاره های . در واقع استعاره (1111، و همکاران 1پارک)را داشته باشد   

شی    شتری جهت اثربخ ستعاره دهد. می نموده و به محتوای مذاکره عمق بی شاره های ا ستفاد  ادبی، ا ه از  به کاربردِ کالم و ا

شعار؛ تمثیل  شبیه ا ستعاره  و ... داردها ها؛ ت سفی فارغ از بکاربردن ادبیات به بینش فرد در زمان تعامل های ، درحالیکه ا با  فل

 (1311 ،و همکاران یشفعت) است اشبینی فرد در مراودات اجتماعیکننده جهانبیان اصطالحاًدیگران بستگی دارد و 

  یک اصول تعبیر  براساس مداوم  راتییبودن و تغ حرکتدر  یبه معناکه  است  یک استعاره فلسفی   دیالکتیکی استعاره 

و  1دورکین) دهدمی حاصووله ر  یبراسوواس همان نقش و تدووادها  یراتییتغ ،آن یلهبوسووکه  ی اسووتفرایندو  شووودمی

شه  (.1111، همکاران سفی  یابی این رویکرد ری شان فل صدر به کار   به کیالکتید کلمه یوقتدهد، می ن   ،رودیم صورت م

  یاجادلهم و مباحثه یمعنا ،شود می بردهصورت صفت به کار   به یو وقت است کردن آن مذاکره و صحبت و مجادله  یمعنا

 مذاکره آن فن مصورت اسم به کار رود، مفهوبه یو وقتگیرد می در راستای اهداف مشخص صورت دو نفر نیاست که ب

 ،3ودزو) که در مذاکره کاربرد دارد گفتن و نطق اسووت یو به معنا الوگید کلمهاز  کیالکتید اسووتعاره ،نی. بنابرااسووت

1111). 

  در میان حتی متناقض منافع مشووترک یا هایی با. مذاکره عملکردی در موقعیتاسووت توجه مبنای مذاکرهاما نکته قابل

صورت  سان و     مذاکرهگیرد. در این پژوهش اثربخشی  می دو گروه از افراد  صاحبک فرایندحسابر ار با های تعاملی آن بین 

سابرس مورد توجه  ست  ح ست. ا       .ا داد ا صاحبکار معموالً متفاوت و مت سابرس و  داد باعث می  نیاهداف ح   نیب شود ت

صاحبکار م  حسابرس  از   حسابرس بوده و  مذاکرات نیکننده اآغاز معموالً. ردیصورت گ  یررسم یغ ای یذاکرات رسم و 

و ها یاسووتراتژ انتخاب نحوه (.1311 ی و همکاران،مهران) کندمی نییتع یمرتبط با مذاکرات را وهای یرو اسووتراتژ نیا

رس با مذاکرات حسوواب کردیرو کنندهنییتع رایز ؛مهم اسووت اریبسوو یحسووابرسوو یمذاکرات توسووط شوورکاهای کیتاکت

 (.1311 ،همکاران و علوم کاظمی) است یحسابرس جهینت احتماالًو  یصاحبکار، نحوه انجام مراحل مختلف حسابرس

رفین  منفعت یا شووهرت برای  ، یک رویکرد توام با الزام صوورفاًشوواید در نگاه اول مذاکره بین حسووابرس با صوواحبکار 

نمودن  وتواند به همسوومی دیالکتیکیسووازی ر اسووتعارهمبتنی ب مذاکرهبه خصووو  آن مذاکره  پنهانهای باشوود، اما در الیه

یایی                 باعث افزایش پو هادهای مربو ه منجر گردد و  بازار و ن ظارات سوووطا  رویکردهای  رفین مبتنی بر فرهنگ و انت

شده     شا  شت، . (1111 و همکاران، 0مارش) شود ها عدم تقارن کاهشِدر ا العات اف شی مذاکره بین    باید توجه دا اثربخ

رفین نسووبت به    یفلسووفی و بینشووهای کردیروملزوم به وجودِ  دیالکتیکی اسووتعارهوجودِ  حسووابرس با صوواحبکاران تحت

 لبانه اقدام عتهای منفمبنای انگیزهبر صرفاً دلیل شهرت صاحبکاران یا    به صرفاً . چراکه حسابرس  است  حرفه حسابرسی  
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فلسوووفی اقدام به انجام مذاکره با       های  د و این احتمال وجود دارد، برمبنای ریشوووه   ی نما سوووابرسوووی نمی به انتخاب کار ح   

 .صاحبکاران نماید، که در این صورت احتمال وجود مذاکره اثربخش وجود خواهد داشت

سفی کی برحسب وجود  ادراهای ژگییوشکاف موجود بین   این پژوهش با درکِ ،لذا   ر موردکه کمت رویکردهای فل

ستعاره   تأثیربه دنبال بررسی   ،توجه قرار گرفته است  . باید توجه  است ابرسان  حس  مذاکره یبر اثربخش  دیالکتیکیکاربردِ ا

ستانداردها در     شت، ناتوانی و ظرفیت پایین قوانین و ا سان با واقعیت   های پیوندزدن ویژگیدا سابر کاربردی  های درونی ح

سیاری از ابعاد    ست ب سفی و بینش فردی  باعث گردیده ا شد      فل شته با شش دا که   کمتر از جانب الزامات قانونی توانایی پو

  تثنیمسووحسووابرس از این قاعده ای هنیز در کنار سووایر کارکردهای حرفای همذاکره حسووابرس به عنوان یک مبنای حرف

را مورد  ابرسووانحسوو مذاکره یبر اثربخشوو دیالکتیکیکاربردِ اسووتعاره  تأثیر این پژوهش تالش دارد تا سووطاِ ،لذا ،نیسووت

 بررسی قرار دهد.

ضات   در حرفه حسابرسی که مبنای تعار   گراییو رفتاری شناختی اخالقبا رویکرد هایی پژوهش فقدانِاز  رف دیگر، 

شناختی را در فرد مورد بررسی قرار    سجام در بررسی ویژگی   می روانکاوانه و  های  دهد، باعث عدم ایجاد یکپارچگی و ان

رسی  بر هدف اصلی این پژوهش  ،فردی در عملکردهای تعاملی حسابرسان با صاحبکاران همچون مذاکره شده است. لذا      

ستعاره   تأثیر به ارائه   در ادامه مسیر پژوهش در بخش دوم اقدام  .است  حسابرسان   مذاکره یبر اثربخش  دیالکتیکیکاربردِ ا

سی پژوهش مطرح می       شنا سوم روش  سپس در بخش  تحلیل و در نهایت در   فرایندشود. در بخش چهارم  مبانی نظری و 

 گیرد.آماری مورد استدالل قرار می هاییلتحلگیری براساس نتایجِ بخش آخر این پژوهش بحث و نتیجه

 مبانی نظری

حث و تحلیل  سازی استداللی در بهدف پشتوانه در این بخش مباحث تئوریک، بسط نظری و پیشینه تجربی پژوهش با

 شود.نتایج ارائه می

 در حرفه حسابرسی 1استعاره دیالکتیکی

باط   یها روشاز  یکی تار ت     یعنی یاز نظر لغو یک تکالی اسوووت. د یک تکالی د یالمکارت مل از  ریق گف عا   عبیرهنر ت

ه  ک یه گفتارکاست، بل  انیو ب ین موضوع معان یه اکند، ینش می دل دهد و بهمی قرار یرتأثه تحت ک ینه گفتارشود، اما  می

به آن معنا  ند  کیم متقاعد  فهماند و   می به جا از  ریق رویکرد دیالکتیکی   های  از  ریق کاربرد اسوووتعاره     بخشووودمی و 

 آگاهی در استفاده از آن توسط افراد،  عدم حتی با فرضِ در دیالکتیک، مأمناستعاره به عنوان یک   (.1311 نسب، شریف )

 (.1311همکاران،  و شووفعتی) گیرندمورد اسووتفاده قرار میها؛ اشووعار و ... در قالب تمثیلبکرات در ارتبا ات روزمره اما 

 .(1111، 1الکوف و جانسون) دهدها را تشکیل میگیریتصمیماستعاره پایه و اساس تفکر، فهم و 

آن هم براسوواس دیالکتیک  دهد که خواندن یک اسووتعاره شووناسووی نشووان می تحقیقات در حیطه روانشووناسووی و زبان

سیر می     میالگوهایی را در ذهن خواننده ایجاد  ستعاره تف ستفاده از همان ا ه معنای  و این ب شود کند که ا العات بعدی با ا

سکیو ) (.1111 ،3گیبز) شود شکل دقیقی از انتقال فهم در ارتبا ات تعبیر می  سبرگ  و گالین سلوبین ) (،1111 ،0گالک   ،1ا
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دهند که  شووکل می تعاملیها یک سوواختار که اسووتعاره بیان نمودند (2011) 1ثیبودائو و برودیتسووکی برای مثال، .(1113

اما باید گفت، حرفه حسوووابرسوووی به دلیل سووواختار و            .نمایند  می در قالب ارتبا ات اجتماعی را تقویت      ها  مراوده فرایند 

ستعاره اجتماعی که های ژگییو شتر در زمان مذاکره      ها در خود دارد، از نقش ا شواهد و مدارک و بی سب  در افزایش ک

با سووواختارهای خوب   هااسوووتعارهتوان انتظار داشوووت که می ،بنابراین. (1111 ،1کالسوووتو اسوووتوارت) توانند ببرندمی بهره

در   واند تمی الگوها سوووازی این فعال ای بکار گرفته شووووند و    حرفه هویت  سوووازی الگوهایی در زمینه  توانند برای فعال  می

 . باشد مؤثرحسابرس با صاحبکار ای هاثربخشی تعامالت حرف

سیار اثربخش برای ارتقا    شی یک روش ب سی       چنین رو سابر سبت به ماهیت پذیرش انجام یک کار ح شناخت بهتر ن  ء 

سوب می  شفافیت    ، شود مح سعه  شت ها نقش مهمی در تو ساده این      (1110 ،3رز و پارلی) خواهند دا ستعاره  زیرا یک ا

ست تا   سابرس قابلیت    ظرفیت را دارا ا سی و چه در زمان مذاکره، ح سابر سف های چه در زمان انتخاب انجام کار ح ی در  فل

بینی فردی محقق  واسووطه وجودِ جهانتواند به می حرفه حسووابرسووی مقدم بر نیازهای مادی خود قرار دهد و این موضوووع 

ستعاره  گردد. شناخته می   به عنوان ابزاری برای فعال هاا  شوند که به درک مفاهیم انتزاعی کمک سازی الگوهای مفهومی 

شووماری، مانند حسووابرسووی با مفاهیم انتزاعی بی  ای درانجام عمل حرفه. (1311 ،ایی فرد و همکارانندا) کندشووایانی می

در ارتبا ات بین فردی دهند مفاهیم انتزاعی توضیا می  (1111) الکوف و جانسون . ریسک، ارزش و تردید، همراه است  

ساس   ستعاره پایه و ا شکیل می  دیالکتیکی ا شوند و  حقق نمیلمس مو قابلدهند، زیرا مفاهیم انتزاعی به  ور فیزیکی را ت

 . تواند داشته باشدبینی فلسفی فرد میرویکرد و جهانریشه در 

 صاحبکار -مذاکره حسابرس فرایند

ی است که در آن دو یا چند بخش مستقل یا مرتبط ممکن است یک انتخاب مشترک داشته باشند و یا       فرایندمذاکره 

ر ادبیات  که د سووتا هاانسووانبرقراری ارتباط بین های انتخابی نداشووته باشووند. در واقع مذاکره یکی از متداولترین روش 

سی و علوم اجتماعی جایگاه ویژ    شنا سال ای هروان سیار مورد توجه       های دارد و در  سی ب سابر اخیر نیز در دانش و حرفه ح

  :شودفاز مختلف انجام میصاحبکار در سه  -مذاکره حسابرس  فرایند .(1311و همکاران، علوم کاظمی )قرار گرفته است  

 .1هو پس از مذاکر همذاکرانجام  ،0همذاکرشیپ

مذاکرات   نیا یاحتمالهای جهیکرده، نت یرا بررسو  گریکدی بای احتمال یمذاکره تدوادها  نی،  رفهمذاکر شیدر فاز پ

در   .(1111، 6هاتفیلد و استفانیک ،بنت) که موردتوافق هر دو  رف باشد کنندمی نییتعی ادامه کار هدف یرا برآورد و برا

و ها کیاکتشان برسند و البته به ت  مطلوب جهیتا به نت کننداستفاده می ها کیتاکت ای ازفاز مذاکره، هر دو  رف از مجموعه

  درچق . هراسوووت یینها  جه ینت بی تصوووو زیفاز پس از مذاکرات ن   .دهند واکنش نشوووان می مقابل   گروه یشووونهاد یموارد پ

به عوامل اثرگذار  ننتوا اگر یاست. ول  شتر یب زین نی رف تیمذاکره بهتر باشد، احتمال موفق  فراینداخذ شده در   ماتیتصم 

  (1111 ،و همکاران  1تروتمن) (،1117، 7بامه آلدرد و کیدا    )نخواهد بود   نه یحاصووول شوووده به   جه ینت ،بردیبر مذاکرات پ 
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زیر های ، به اسووتراتژیدهندقرار می اسووتفاده مورد انجام مذاکره فرایندای که حسووابرسووان در بالقوههای اسووتراتژیدرباره 

 اشاره نمودند:

 های توزیعی یا استراتژی گسستهالف( استراتژی

ابتی  ی برای تقسیم بخش ث فرایندها را به صورت  توان آنها متداول است و می های هستند که استفاده از آن  استراتژی 

شووود یا شوووند که تنها یک  رف برنده میای منجر میبه نتیجه گسووسووته  معموالًها از منابع تعریف کرد. این اسووتراتژی

 در این استراتژی عبارتست از: استراتژیسه  (1111 ،و همکاران 1آنجال) هیچکدام از  رفین برنده نخواهند شد

ستراتژی  نیهدف از ا تحکم یا مجادله: های  الشت برابر مقاومت در ای ازیامت یاعطا یوادارکردن  رف مقابل برا» ا

ست.   «ای گروه مقابلمجادله ستفاده نخواهد کرد    آن از خدمات گریکند د دیتهد تواندصاحبکار می  مثالًا سابرس ا  ای ،ح

گزارش  ، هدند رییرا تغ اشیکنون یروش حسووابدار صوواحبکار اگر نکهیا ریارائه کند نظ یموارد قطع تواندحسووابرس می

 (.1311 مهرانی و همکاران،) شودمشروط می یحسابرس

ستراتژی هدف از این  دهی:واگذاری یا امتیاز ست. ی  ا شوند منافع  یعنتغییر نظر  رفین ا   یمترک مذاکرات باعث 

 یاگذارتمام عوامل، زمان و انیم برسد. نشان داده شده است که از     یشتر یگروه مقابل منافع ب هگروه شده و ب  کی بینص 

  یکید. هستن یاستراتژ نیموارد اعمال ا ینترمهم ،یواگذار واگذار شده و مقاومت  رف مقابل قبل از ازیامت زانیم از،یامت

  ،یسووبالقوه حسووابر التیاسووت که حسووابرس درباره تمام تعد یهنگام یحسووابرسوو در حوزه یاسووتراتژ نیا یاز کاربردها

  و در مقابل انتظار دارد    کند می یچشوووم پوشووو  تی بدون اهم  التیاز تعد  یو سوووپس از برخ کند می صووواحبکار را آگاه  

 .(1111، 1کالست و استوارت) ردیرا بپذ تیبا اهم التیسهولت تعده ب صاحبکار

صالحه:      یانیای مکردن نقطه دایپ یفوق قرار دارد. در آن تالش برا یدو اسووتراتژ نیماب یاسووتراتژ نیا سازش یا م

ست به گونه  ضع خود کوتاه آمده و راه حل ب ا سازش، هدف کنندمی را انتخاب ینینابیای که هر دو  رف از موا  . هنگام 

صل می  ضا    ممکن ، اما(مثالً ارائه گزارش مقبول) شود انجام مذاکرات حا ست ر صل  نیکدام از  رف چیکامل ه تیا   حا

 .(1111، 3کلینمن و پالمون) دارند یمنف دیآن د جهینت ایمذاکرات  فرایند هر دو  رف، نسبت به ای کی راینشود ز

 استراتژی ترکیبی یا پیوستهب( 

اند که استفاده از آن نشان داده قاتیبوده و تحقمستلزم تالش بیشتری   معموالًاین استراتژی نسبت به استراتژی توزیعی    

مقابل های وهاست که با آن گر یابزار افتنی یتالش براها یاستراتژ نیا سخت است. در زین افتهیدر تجارب ساختار  یحت

(  برنده -ندهبر یهمان باز)ای که هر دو  رف منتفع شوووند مشووکل را حل کنند بگونه مشووترکاً ایبتوانند تهاتر انجام داده 

 .(1316حساس یگانه و همکاران، )

منافع   نیاست که ا  یدیجد راه حل یاز منافع هر دو  رف و جستجو برا  شتر یب یآگاه استراتژی در این  حل مسئله: 

سازد  ساله در    دگاهیاز د. را محقق  سابرس، حل م صل      یدیجد حل راه افتنیبردارنده  ح ضع ا ست که مو سابرس را    یا ح

حاصووول خواهد شووود. مثالً، در اغلب موارد،       یبرسووود که اهداف و   جه ینت نیبه ا  زیحال صووواحبکار ن   نیحفظ کند در ع 
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سابدار  روش هدف خود بر نییصاحبکار در تع  سابدار  کندینم تمرکز یح ست  یبرا یبه عنوان ابزار یبلکه از ح به   یابید

  سووبک یممکن اسووت صوواحبکار برا  ،عنوان نمونهه . بکنداسووتفاده می (انیعدم گزارش ز ایپاداش  رینظ) اهداف ریسووا

ص    دیبا حتماًکند که  دیتاک پاداش، سود خا شود اما در انتخاب روش  تاًینها یعدد  سابدار  گزارش  ق هدف تحق یبرا یح

کند تا   هادشن یپ یمختلفهای مختلف روشهای نهیهز در مورد درآمدها و تواندتفاوت باشد. حسابرس می  یب تواندفوق می

 زیهدف صواحبکار ن  گرید یاند و از سوو شوده  تیرعا یحسوابدار  یاسوتانداردها  ،یمالهای صوورت  هیدر ته ابدی نانیا م

 (.1316حساس یگانه و همکاران، ) محقق خواهد شد

سعه  ستراتژی این  :یکاربرنامه تو ضوعات جد    ا ست به  دیشامل افزودن مو ضوع  که حل مای گونه به مذاکرات ا و

، حذف آنها بود یبرا یکه برنامه قبل یتیاهمیب التیکه حسووابرس تعد ی، هنگاممثالًبه نفع هر دو گروه تمام شووود.  تاًینها

صح   ،نیاقالم موافقت کند. بنابرا نیا لیتعد با تواندمی ریمد کند،می یرا وارد برنامه کار  یبرا ایحسابرس در ارائه عدد 

 وحسووینی ) کند ادهیرا پ یخاصوو یاقالم مسووتمر نحوه گزارشووگر  یبرا تواندمی ریآن مد یازا . درشووودسووود موفق می

 .(1311 ،همکاران

 مذاکره حسابرسان بلوغ یاثربخشبر  دیالکتیکیاستعاره بسط نظری 

ا ت اجتماعی رتعامال معتقد اسوووت زیربنای تمامِ   در حوزه علوم اجتماعی   پردازبه عنوان یک نظریه    (6111) 111گافمن 

ردی با منافعِ فکند وقتی می لاسووتدالاین محقق دهد. می شووکلمبنای کاربرد درسووت در مراودات بین فردی بردیالکتیک 

به دنبال رسووویدن به یک هدف یا مفهوم در تعامل هسوووتند که                قرار دارد،  برابر فرد یا گروهی از افراد  در مشوووخصوووی 

  تواندیم از قبل در اختیارش باشد، مهمی عاتالا  در این تعامل اگر یک  رف .کندمی بین  رفین را روایتهای واقعیت

عات را، تا جایی که با منافع خودش مغایرت التواند این ا می خود هدایت نماید و خواستها براساس نیاز و شرایط تعامل ر

  غالباًعات افراد در ارتبا ات، دستیابی به تمامی ا ال های به دلیل پیچیدگی معموالًدر تعامالت به کار بگیرد. نداشته باشد،   

 .نیستپذیر امکان

شرایط افراد ت  ستعاره    کندمی شالدر این  ساس ا سفی دیالکتیک های برا شده در ارتبا ات ب  ادبی و فل ن فردی،  یایجاد 

سیدن به یک نقط   بینش و جهان ان بدن،زب ها،، تمثیلهمچون بکارگیری ادبیات ه  بینی و ... اقدام به کسب ا العات برای ر

اده از  شود، استف  می کلمات و رویکردها محققاجتماعی حقایق با بیان های در مراودهچون  توان گفت،میمشترک نماید.  

  سوی، هدف بسوط این رویکرد در حرفه حسوابر   تواند به یک مذاکره مبنا و ماهیت عقالنی بدهد. بامی اسوتعاره دیالکتیکی 

خشی مذاکره در   تواند سطا اثرب می وجودِ استعاره دیالکیتکی  برمبنایتوان استنباط نمود حسابرسان به عنوان یک فرد    می

 سابرسی را تقویت نمایند.ح

های  گها و پیرن  تواند الیه  میدر مذاکره،  صووواحبکار   -دیالکتیکی بین حسوووابرس  اسوووتعاره در واقع، ماهیت تعاملی    

ش              ضمن اثربخ سی را مدنظر قرار داده و  سابر سطا حرفه ح دای اجتماعی و انتظارات موجود در  شی ف دمونی و ارز   یم

های  قارنگیری بهتر در تحت شرایط عدم ت های حسابرسی جهت اتخاذ تصمیم   تعامالت به افزایش سطا اثربخش کیفیت 

نش فردی است که  بینی و بیدر حسابرسی نوعی فنِ مذاکره بر جهان دیالکتیکی استعاره به بیانی ساده ا العاتی منجر شود.
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به دلیل   و براین اساس  است  نماید،می رویکرد فرد نسبت به حرفه و اجتماعی که در آن اقدام به حسابرسی    دهندهانعکاس

تواند، سطاِ اثربخشی مذاکره را افزایش دهد و این موضوع پیامدی چون تقویت      ای میهپایبندی حسابرس بر اصول حرف  

 (.1111 ،1رابینسون وشانی  ؛1110رز،  وپارلی ) حفظِ هویت اجتماعی در فرد خواهد داشت

ستع         (1110) 1چمیلیکی ستعاره در مذاکره حسابرسی اشاره نکرده است، اما وجوِد ا ه را به اراگرچه به مبنای اثربخش ا

نایی برای نزدیک نمودن    می اجتماعی و فردی عامل مهمی در مذاکره تلقی      عنوان یک مبنای فرهنگی،   کند و آن را مب

اثربخشی مذاکره  (1111) ،و همکاران 3هونگلینتر، ژهینماید. به  ور ومی کنندگان قلمدادمذاکره اهداف مشترک در بین

ش      سی را مفهومی ری سابر صاحبکاران تلقی نمودند و      ای هح سان با  سابر در تعامالت اجتماعی و رویکردهای فردی بین ح

یت قدوووواوت در حسووووابرسوووی، وجود   مذاکره اثربخش براسوووواس بینش    برای افزایش کیف ف های  یک    در بینای هحر

 کنندگان را الزم و ضروری دانسته است.مذاکره

صاحبکار صحه گذاشتند و     -فلسفی در مذاکره اثربخش حسابرس  های بر وجود ادراک (1111)کولسِت و استورات   

تساهل بین حسابرس با صاحبکار در مذاکره عنوان نمودند.    ل یا عدمفقدان هویت اجتماعی را به عنوان مبنایی جهت تساه 

سفه    ای هبه عبارت دیگر این اعتقاد وجود دارد که اگر حسابرس هویت حرف  ساس فل شد،  حسابرسی در او کم رنگ ب   برا ا

 با حسابرس تواند مذاکره را با اهداف صاحبکار همسوتر نماید، چراکه حسابرس هویت خود را از هویت    می این موضوع 

ارتقای سووطا کیفیت قدوواوت در    (1111)رکین و همکاران ودهمچنین  کند.می هدفِ کسووب سووهم بیشووتر بازار تلقی  

باتوجه   ،بکارگیری استعاره در حرفه حسابرسی تلقی نمودند. لذا    تأثیررا محرکی تحت ای هحسابرسی براساس تردید حرف   

 به مباحث نظری مطرح شده و برمبنای پشتوانه نظری، فرضیه پژوهش عبارتست از:

 دارد. تأثیر حسابرسان مذاکرهبلوغ  یبر اثربخش دیالکتیکیکاربردِ استعاره  :فرضیه پژوهش

 :گرددمی تدوین زیر صورت به پژوهش مفهومی یالگو شده، مطرح هایفرضیه و نظری مبانی براساس

 . چارچوب اقتباسی و مفهومی پژوهش1شکل 

 پیشینه پژوهش

  و قدرت مذاکره در روابط تین، اعتماد به حسن یستگ یاعتماد به شا »پژوهشی تحت عنوان   (1111)و همکاران  شمار

شناسی تجربی بود براساس مشارکت دو گروه آزمایش و     انجام دادند. این پژوهش که مبتنی بر روش« یحسابرس و مشتر  

                                                                                                                                                                                     
1 Shani 
2 Chmielecki 

3 Honglin 
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  هایهای در قالب آزمونی براساس تدوین سناریو انجام گرفت و تحلیل  ارشد مال  ریمد 116حسابرس و   101کنترل شامل  

سایر آزمون  شایستگی و اعتماد به       OLSهای مرتبط تعقیبی و  شان داد وجود اعتماد به   حسن نیت در هر انجام شد. نتایج ن

ارتقای سووطا   منجر بهسووطا اعتماد عمومی، مدیران مالی به عنوان صوواحبکاران، ضوومن افزایش دو  رف حسووابرسووان و

های اثربخش به صووورت متداوم در سووطا بازار سوورمایه خواهد شوود و به افزایش سووطا تقارن ا العاتی و کاهش  مذاکره

 نماید.های مالی کمک شایان توجهی میعدم شفافیت

توان به ارتقای سووطا  سوواده میهای آیا با اسووتفاده از اسووتعاره»پژوهشووی تحت عنوان  در (1111)کین و همکاران ردو

ها در ارتقای سووطا توجه اسووتعارهانجام دادند. در واقع این پژوهش نقش قابل« ای حسووابرسووان کمک نمود تردید حرفه

دهد. این پژوهش به صوووورت تجربی و از  ریق   ای را به عنوان یک پتانسووویل بالقوه مورد بررسوووی قرار می      تردید حرفه  

بودند.  BIG4 های حسابرسی با اندازهحسابرسی به عنوان گروه آزمایش و کنترل از شرکت مشارکت دو گروه از شرکای

شان داد، حسابرسانی که مورد          11در این پژوهش  مجموعاً صورت تجربی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج ن شارکت به  م

ی،  های همچون پزشووکات سووایر حرفهمدارانه و تجربیسووازی قرار گرفتند و با مطالعه رویکردهای اخالقآزمایش اسووتعاره

صاحبکاران عمل نمودند. به عبارت دیگر     اخالق مدارانه سبت به عملکردهای  شتری ن مشخص    ،تر و با تردید و وسواس بی

 وانده بودند،خکه استعاره را   ییهاکنندهشرکت  در مقایسه با  اند،که استعاره را نخوانده  یکنندگان حسابرس  مشارکت شد  

  صیود در تشخ خ یشخص   ییاز توانا ینگران ای( تردید -صاحبکار درباره صداقت منابع ا العات )استعاره   کمتری  ینگران

ای،  از خود نشان دادند اما حسابرسان مورد آزمایش از  ریق استعاره ضمن افزایش تردید حرفه    (تردیدمشکالت )استعاره   

داد. ین موضوع ریسک بررسی حسابرسی را کاهش می      سطا باالتری از بررسی شواهد را از خود به نمایش گذاشتند و ا    

شوووناسوووایی تقلب از جانب  اقدامات مربوط به در حرفه حسوووابرسوووی،  یااسوووتعاره همچنین مشوووخص گردید، بکارگیری

ای  های حرفهگیری و قداوت بخشد و باعث خواهد شد تا کارکردهای تصمیم   صاحبکاران توسط حسابرسان را بهبود می    

 .ددحسابرسان تقویت گر

 رفی انجام  خودکارآمدی حسوووابرس در مذاکره بر بی تأثیرپژوهشوووی تحت عنوان  (1111) اسووووانبرگ و همکاران

نفر از حسابرسان کشور سوئد مشارکت داشتند خودکارآمدی حسابرس براساس دو خرده        111دادند. در این پژوهش که 

سووالی مورد بررسوی قرار گرفت. نتایج نشوان     11های اجتماعی در قالب یک پرسوشونامه   های مالی و انگیزهمقیاس انگیزه

ت  شود و هر قدر هوی  رفی در حسابرسی می  ودکارآمدی حسابرس در مذاکره باعث افزایش سطا بی  خسطا باالی  داد، 

سطا بی       حرفه شتر تقویت گردند، خودکارآمدی فردی حسابرس باعث افزایش  سان بی ر حسابرسی     رفی دای در حسابر

  بنایبرمداند و مسووتقل احبکاران نمیحسووابرسووی برای تعامل با صوو   مؤسووسووات شووود چرا که فرد خود را وابسووته به  می

 نمایند.های رفتاری خود عمل میویژگی

ستعاره       »پژوهشی تحت عنوان   (1116)و همکاران  1سارِنس  ساس تصویرسازی ا   «ای در حسابرسان داخلی  بصیرت برا

 16ماه تعداد  6سوووازی انجام گرفت، در  ی بازه زمانی انجام دادند. در این پژوهش که به صوووورت سوووناریویی اسوووتعاره

اده از  داخلی، استف های سناریویی مثل شناخت ماهیت و محتوای حرفه حسابرسی      هایی آموزشحسابرس در قالب کالس 

                                                                                                                                                                                     
1 Sarens 
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شانه اِلمان ستان   های رفتار حرفهها و ن ستفاده از نمایش فیلم و دا ستور    ایسرایی در قالب تقویت رفتارهای حرفه ای، ا در د

 تواند ضمن تقویت بصیرت و شهود ادراکی در بابهای بصری میکار قرار گرفت. نتایج نشان داد، افزایش سطا آگاهی

سی دا    سابر شفافیت ماهیت حرفه ح سی کمک      خلی، به افزایش  سابر ستقالل رفتاری در حرفه ح های عملکردی و حفظ ا

ای ایجاد خواهد شوود که سووطا تعهد   نماید. همچنین متغیر شووجاعت اخالقی به عنوان یک عامل رفتاری اسووتقالل حرفه 

 عملکردی حسابرسان داخلی را تقویت خواهد نمود.

شی تحت عنوان   (1311) نشفعتی و همکارا  س »پژوه ستعاره  تأثیر یبرر سا    اییدحرفهتردبر  یذهن یساز ا سابر ن در  ح

و  یرلپا یهاپژوهش از دو اسووتعاره بر اسوواس پژوهش نیدر ا انجام دادند.« یحسووابرسوو تیفیتقلب و ک سووکیر یابیارز

تقلب در   سوووکیر یابیحسوووابرسوووان در ارز  یاحرفه یدترددر مورد  یتا درک بهتر دیاسوووتفاده گرد (1110)همکاران 

س    تیفیکو یمال یهاصورت  سابر سب ادارک آن        جیشود. نتا  جادیا یح سان بر ح سابر شان داد تفاوت ح ها از  پژوهش ن

ستعاره    همکارانو نی حسی  .گرددیم یحسابرس   تیفیها و کتقلب شرکت  سک یر یابیارز شیباعث افزا یحسابرس   یهاا

  تی بر نقش هو یلیحسوووابرس: تحل ی رفیحسوووابرس در مذاکره و ب  ینگرش کارآمد  »پژوهشوووی تحت عنوان   (1311)

و  ینفر از حسوووابرسوووان شووواغل در سوووازمان حسوووابرسووو      311پژوهش تعداد   نیدر اانجام دادند.   « حسوووابرس یاحرفه 

. رفتیپژوهش صورت پذ  1317ماه دوم سال   6 یمشارکت داشتند، که در بازه زمان   یبخش خصوص   یحسابرس  موسسات  

  ن،یچنحسووابرس دارد. هم ی رفیبر ب یمثبت و معنادار تأثیرحسووابرس در مذاکره  ینشووان داد که نگرش کارآمد جینتا

 .کندیم تیحسابرس تقو ی رفیحسابرس در مذاکره را بر ب یمثبت نگرش کارآمد تأثیر یاحرفه تیهو

نه و همکاران     مل اقتدوووا  پژوهشوووی تحت عنوان   (1316) حسووواس یگا حل و فصووول     یبر مذاکره برا  مؤثر ییعوا

 ن پژوهش با  رحیا یهادادهانجام دادند.  یمال یحسوووابرس با صووواحبکار در ارتباط با نحوه گزارشوووگر یهانظراختالف

شنامه ب   یو و توزیسنار  س سم   نفر  13ن یع پر سابداران ر سم      یاز ح سابداران ر دو جامعه ح ج  ینتا شد.  یآورران جمعیا یع

را بر  یرگذاریاثزان تین میشتریب یت شرکتیحاکم یهازمی، مکانیین عوامل اقتدا یکه در مجموع از ب دهدیمق نشان  یتحق

 فرایندر را ب یرگذاریتاث زانین میز کمترین یط خارجیو شووراها تیمذاکره داشووته اسووت و محدود یهایانتخاب اسووتراتژ

 مذاکره داشته است.

 روش شناسی پژوهش

 آوریجمع به روش باتوجه تحقیق . ایناست  کاربردی اهداف تحقیق، و مسأله  ماهیت و نوع نظر از حاضر  تحقیق

شی  نوع از توصیفی  ا العات ستگی  -پیمای ست  همب شی     . به عبارت دیگر، دادها ساس یک بررسی پیمای های موردنیاز برا

ساس، از پرسشنامه جهت جمع     (1316 دیانتی،)آوری گردیدند جمع ستفاده شد، چراکه    آوری دادهبر این ا های پژوهش ا

میل و ) شووودونه بزرگ محسوووب میها از میان یک نمآوری دادهدر جمع مؤثرهای پیشووین روشووی  به پیروی از پژوهش

مبانی   مطالعهو ای کتابخانه آوری مبانی تئوری از روشهمچنین برای جمع( 1111 و همکاران، 1چن) ( و1111 ،1اشفورت

 .است 1311 اول سالماه  6ها پرسشگری از آزمودنی دورههای مشابه استفاده شد. نظری پژوهش
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 ابزار پژوهش

  ؤاالتس های استفاده شده در این پژوهش استاندارد بودند.    های پژوهش پرسشنامه بود. پرسشنامه    آوری دادهابزار جمع

مخالفم ترتیب داده شده بود. که براساس    کامالًموافقم، تا  کامالًای لیکرت از گزینه 1ها از  ریق مقیاس تمامی پرسشنامه  

 شود:می مربو ه در بخش زیر ارائههای متغیرهای پژوهش، پرسشنامهآن باتوجه به 

 مذاکره حسابرسبلوغ  یفرایندالف( 

مذاکره  اثربخشوویاسووتفاده شووده اسووت. در این پژوهش    (1111)تروتمن و همکاران در این پژوهش از پرسووشوونامه  

  سؤال 11اعتماد متقابل و رعایت هنجارهای اجتماعی براساس  ای،سه خرده مقیاسِ رعایت اخالق حرفهحسابرس براساس 

گیرد. می امتیاز( مورد سووونجش قرار  1مخالفم )  کامالً امتیاز( تا    1موافقم ) کامالً ای از گزینه  1در قالب مقیاس لیکرت    

در   (1117)و همکاران  1آلتپِری، (1111) و همکاران شمار، (1111)کولسوووِت و اسوووتورات های پیشوووین نظیر پژوهش

ابزار روایی . همچنین به دلیل اسوووتاندارد بودن پرسوووشووونامه  ارزیابی نمودند 11/1را در حدود  پژوهش خود مقدار پایایی   

 شد.  ییدتأنیز  سنجش این متغیر

 استعاره دیالکتیکیب( 

  3جیمسون که از پژوهش  (1110) و همکاران 1پارلیدر این پژوهش به منظور سنجش استعاره دیالکتیکی از پرسشنامه     

شنامه بدون خرده مقیاس        (1111) س ستفاده گردید. این پر ست، ا ست  الگو گرفته ا ساس مقیاس    سؤال  1و در قالب  ا برا

  ؤاالتس دهد. این می دیالکتیکی در حسابرسان را مورد ارزیابی قرار  های ای، سطا وجود کاربرد استعاره  گزینه 1لیکرت 

یابی و ادبیات نگارش در گزارش حسووابرسووی را به عنوان مبنای ارتباط حسووابرس در  هویت، شووناختی فلسووفی/های حوزه

در   یتاچه اندازه وجودِ دانش فرد»مطرح شووده اسووت  ،دهد. به عنوان مثالمی رسووطا بازار سوورمایه را مورد سوونجش قرا 

«  د یکنیم یحسابرس در تعامالت با صاحبکاران تلق   یاجتما تیحفظِ هو یبرا ییرا مبنا یشناس  و انسان  یفلسف  یهانهیزم

  نیب ارتبا ات ییایجهت پو ییمبنا یدر گزارش حسوووابرسووو سیلو سوووَ وایشووو،  ایصووور اتِیتاچه اندازه اسوووتفاده از ادب»، 

سان با ذ    سابر شواهد( به      ییتاچه اندازه وجود منطق عقال»، «شود  یم یتلق نفعانیح سابرس )منطق وجود  در ارتبا ات ح

بوده اسوووت و پایایی آن در   ییدتأسوووشووونامه از نظر روایی مورد راین پ«. د یکمک نما تواندیکاهشِ شوووکاف انتظارات م

که   11/1و  11/1به ترتیب برابر با  (1111)و همکاران  0هادیسانتوسو  و  (1111)کین و همکاران ردوهمچون هایی پژوهش

 قرار گرفت. ییدتأ، مورد است 7/1آلفای کرونبا  یعنی  ییدتأباالتر از ضریب 

 جامعه آماری و حجم نمونه

 در سال  یخصوص   بخش یحسابرس   مؤسسات   و یسازمان حسابرس    در شاغل  حسابرسان  جامعه آماری این پژوهش، 

ه  برای تعیین حجم نمونه از رابطه زیر استفاد  ،لذا نامحدود است،  تحقیق نیا در یآمار . باتوجه به اینکه جامعهاست  1311

 شده است:

(1) n =
 Z𝛼/2

2. 𝜎2

e2 =   
1/96 2 ∗  0/6832

0/1 2 = 179          

 در رابطه فوق:
                                                                                                                                                                                     
1 Perreault 
2 Parlee 

3 Jameson 
4 Hadisantoso 
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n،بیانگر حجم نمونه : Zα/216/1ر نرمال اسوووتاندارد یعنی عدد =مقدا ،σ2 بیانگر واریانس جامعه اسوووت که به دلیل :

ستفاده از پیش     کهینا : دقت مورد e ت آمده است، تایی بدس  31آزمون و بررسی انحراف معیار نمونه  مشخص نیست، با ا

 .شودیمدر نظر گرفته  1/1نظر در پژوهش است که معموالً معادل 
 توزیع پرسشنامه فرایند .1جدول 

 یلقابل تحل یهاپرسشنامهتعداد  تعداد پرسشنامه دریافت شده درصد حجم نمونه تعیین شده 11توزیع پرسشنامه بیش از  تعداد جامعه آماری

171 161 116 171 

نفر بدسوووت آمد که جهت افزایش اعتبار تحقیق،         171، حجم نمونه  (1رابطه تعیین حجم نمونه و جدول )   باتوجه به    

پرسشنامه دریافت و مبنای     171تصادفی توزیع گردید و درنهایت، تعداد   صورت بهپرسشنامه میان حسابرسان       161تعداد 

  ادالتمع سووازیالگو روش از اسووتفاده با نیز هشوود گردآوری هایداده نهایی تحلیل و تحلیل آماری قرار گرفت. تجزیه

  بتداا که است  ترتیب بدین یساختار  معادالت سازی الگو انجام مراحل. است  گرفته صورت  PLS1 افزارنرم و یساختار 

سی  به   به سپس  و( کلیی الگو برازش و ساختاری  یالگو برازش گیری،اندازه هایالگو برازش شامل ) الگو برازش برر

 .شودمی پرداخته پژوهش فرضیه آزمون

 های پژوهشیافته

شووود. در  اسووتفاده می PLS از تحلیل حداقل مربعات جزئی الگوهای آماری و برازش در این بخش به منظور آزمون

یرد و گاین روش ابتدا پایایی و روایی متغیرهای پژوهش را بر اسووواس روش حداقل مربعات جزئی مورد بررسوووی قرار می

ر توصیفی   شناسی و آما  های آمار جمعیتدر این بخش ابتدا یافتهد. شو آزمون می ، فرضیه الگوسپس با استفاده از برازش   

 شود.  می ارائهنبا ی های آمار استو سپس یافته

 جمعیت شناسی اطالعات 

 است.   ارائه شده (1جدول ) در پژوهش یت شناسیجمع ا العات ،یآمار نمونه اتیخصوص با ییآشنا منظور به
 پژوهش شناختی جمعیت. 2 جدول

 متغیر
 نتایج

 درصد تعداد معیارها

 جنسیت
 %1/13 161 مرد

 %1/6 11 زن

 %111 171 جمع

 سن

 %3/17 01 سال 01کمتر از 

 %1/61 111 سال 11تا  01بین 

 %1/11 11 سال 11بیشتر از 

 %111 171 جمع

 سابقه کاری
 %7/17 117 سال 11کمتر از 

 %3111 11 سال 11بیشتر از 

 %111 171 جمع

                                                                                                                                                                                     
1 Partial Least Squares 
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نفر از حسابرسان مشارکت کننده در      161 ،نفر 171دهد، از مجموع همانطور که نتایج آمار جمعیت شناختی نشان می  

شد،      11این پژوهش مرد و  شخص  تا   01بین  %1/61سال،   01کمتر از %3/17نفر حسابرس نیز زن بودند. از  رف دیگر م

سابقه کاری حسابرسان شامل            11بیشتر از   %1/11سال و   11 شتند. در نهایت نیز مشخص شد،   11کمتر از  %7/17سال دا

 .شوده میارائ و سپس آمار استنبا ی ابتدا آمار توصیفی متغیرهای پژوهشسال داشتند. در ادامه  11ز بیشتر ا %3/11سال و 
 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش. 3 جدول

 معیارها
 صاحبکار-اثربخشی مذاکره حسابرس

 یاستعاره دیالکتیک
 

 کارصاحب-حسابرساثربخشی مذاکره  هنجارهای اجتماعی اعتماد متقابل ایرعایت اخالق حرفه

11/0 میانگین  10/3  17/3  11/0  13/0 

1/0 میانه  11/0  0 0 11/3 

71/1 انحراف معیار  11/1  11/1  71/1  61/1 

11/1 حداقل  11/1  11/1  61/1  17/3 

 1 1 1 1 1 حداکثر

ین آن که میانگ اسووتای همتغیر رعایت اخالق حرفشووود، باالترین سووطا میانگین مربوط به همانطور که مشوواهده می

ست که بیان   11/0برابر با  ست که حفظ هویت فردی در قالب اخالق گرایی در مذاکره    کنندها ضوع ا اند به  تومی این مو

افزایش اثربخشی مذاکره بین حسابرس با صاحبکار منجر شود. از  رف دیگر مشخص شد، باالترین میزان انحراف معیار         

، به  وریکه وجود تفاوت  یف لیکرت در پاسووم مشووارکت کنندگان بیان  اسووت سمربوط به متغیراعتماد متقابل حسووابر

. با عنایت  تاس  این واقعیت است که نظر حسابرسان نسبت به رعایت اعتماد در مذاکره دارای تفاوت و پراکندگی      کننده

ن بیت سوواختاری آمفهومی جهت برازش سووطا مطلو یالگودر ادامه پژوهش اقدام به تدوین آزمون به نتایج این بخش، 

( 3( و )1مفهومی پژوهش در شکل ) یالگوشود. خروجی نرم افزار، بعد از آزمون تحت تحلیل حداقل مربعات جزئی می

ل ارائه  ساختاری به تفدی یالگواندازه گیری و آزمون  یالگونشان داده شده است. در زیر نتایج بررسی دو بخش آزمون     

 شده است.

 
 مفهومی تحقیق در حالت استاندارد یالگو. 2 شکل
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𝐭مفهومی تحقیق همراه با ضرایب معناداری ) یالگو. 3شکل  − 𝐯𝐚𝐥𝐮𝐞𝐬) 

شنامه     س سنجش پایایی پر سانی درونی  در ادامه به منظور  ست ها از روش آلفای کرونبا  که نوعی هم ستفاد ا شده  ، ا ه 

امل صفر به معنای عدم ارتباط مثبت تا یک به معنای ارتباط کاست. به  ور معمول دامنه ضریب قابلیت آلفای کرونبا  از 

ست آمده به یک نزدیک قرار می شتر می      گیرد و هرچقدر عدد به د شنامه بی س شد، قابلیت اعتماد پر . همانطورکه  شود تر با

ر سه پرسشنامه    برای هر پرسشنامه، داللت بر پایایی مناسب ه    7/1( نشان داده شده است، میزان آلفای باالی    0در جدول )

 استفاده شده در این تحقیق دارد.
 سنجش پایایی پرسشنامه. 0جدول 

Alphaآلفای کرونبا  ) متغیرهای مکنون متغیرها > 0.7) 

 کارصاحب-اثربخشی مذاکره حسابرس

 11/1 ایرعایت اخالق حرفه

 10/1 اعتماد متقابل

 11/1 هنجارهای اجتماعی

 10/1 استعاره دیالکتیکی

  رهای یمتغهای  دهنده زیر مولفه  گیری )نشوووانهای اندازه  الگوهای معادالت سووواختاری به  ور معمول ترکیبی از     الگو

برازش   سوونجش یدهنده روابط بین متغیرهای مسووتقل و وابسووته( هسووتند. سووپس براهای سوواختاری )نشووانالگومکنون( و 

 رنل و الرکرها، فگرا استفاده شد. برای بررسی اعتبار سازه  وا ییهمگرا و روا ییشاخص، روا  ییایاز پا یریگاندازه یالگو

شامل اعتبار هر یک از گویه    سازه  (CR) ها، پایایی ترکیبیسه مالک معرفی کردند که  سط واریانس   هریک از  ها و متو

ریانس  برای متوسووط وا 1/1برای ضوورایب بارهای عاملی، بیشووتر از  0/1. مقادیر بیشووتر از هسووتند (AVE)اسووتخراش شووده 

اند و اینکه از  گیریهای اندازهالگوبیانگر برازش مناسب   (CR) برای پایایی مرکب 7/1و بیشتر از   (AVE) استخراش شده  

 آمده است. (1)ها در جدول نظر پایایی و روایی همگرا هستند . نتایج این شاخص

 

 

 



 حسابرسان مذاکره بلوغِ فرآیند بر دیالکتیکی استعاره کاربردِ ثیرأت/ 210

 

 (𝐂𝐅𝐀آمار توصیفی و نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی ). 5جدول 

.AVE C (FLبارعاملی ) انحراف معیار میانگین متغیرهای آشکار متغیر مکنون R 

 ایرعایت اخالق حرفه

(Professional Ethics) 

1 

17/3 11/1 

11/1  

77/1 16/1 
1 11/1  

3 71/1  

0 10/1  

 اعتماد متقابل

(Mutual Trust) 

1 

10/3 11/1 

11/1  

61/1 11/1 
6 11/1  

7 11/1  

1 71/1  

 رعایت هنجارهای اجتماعی

(Social Norms) 

1 

11/0 71/1 

77/1  

61/1 11/1 
11 13/1  

11 71/1  

11 11/1  

 استعاره دیالکتیکی

(Dialectical Metaphor) 

13 

11/0 71/1 

71/1  

77/1 16/1 

10 11/1  

11 11/1  

16 11/1  

17 10/1  

11 71/1  

11 11/1  

11 11/1  

(، نشان داده شد، مشخص شد که تمامی       3پس از انجام دادن تحلیل عاملی تاییدی که نتایج حاصل از آن در جدول ) 

  هستند  1/1و پایایی مرکب باالی  7/1، متوسط واریانس استخراش شده باالی    0/1ها دارای بارعاملی باالتر از مالک گویه

شان از مناسب بودن این معیار و پایایی مناسب      انگر  یب لگوا یکقابل قبول  یواگرا ییروا گیری دارد.های اندازهالگوکه ن

ست   سازه   الگوسازه در   یکه کآن ا سبت به  شاخص  یشتر یگر تعامل بید یها، ن  (1111) 1رکفورنل و الردارد. ش یهابا 

ن  یزان بیم کیانس اشترا یشتر از وار یهر سازه ب  یبرا (AVE) هکاست   یدر سطا قابل قبول  یواگرا وقتیینند. رواکیان میب

س  ین ماتریا یهاه خانهکرد یگصووورت می یسوویباشوود. بررسووی این امر توسووط ماتر الگوگر در ید یهاآن سووازه و سووازه

ها و یج همبستگ یبه هر سازه است. براساس نتا    مربوط (AVE) ریها و جذر مقادن سازه یب یب همبستگ یر ضرا یمقاد یحاو

شد، می 6قطر جدول ) یه روک (AVE) جذر سازه از نظر مع    الگو یواگراییتوان روا( قرار داده  سطا    -فورنلار یرا در 

 جه گرفت.ینت (1111)ر کالر

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
1 Fornell and Larcker 
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 𝐀𝐕𝐄ر ینون و مقادکم یرهایان متغیم یهاهمبستگی. 1جدول 

 رعایت هنجارهای اجتماعی ایرعایت اخالق حرفه اعتماد متقابل استعاره دیالکتیکی متغیرها

11/1 استعاره دیالکتیکی     

31/1 اعتماد متقابل  13/1    

37/1 ایرعایت اخالق حرفه  11/1  11/1   

13/1 رعایت هنجارهای اجتماعی  33/1  03/1  11/1  

سووواختاری از  ریق روابط بین متغیرهای مکنون ارزیابی   یالگوگیری، اندازه یالگوپس از سووونجش روایی و پایایی 

( معیاری  2Rاستفاده شده است. )   ( 2Qبینی )( و ضریب قدرت پیش 2Rشد. در پژوهش حاضر از دو معیار ضریب تعیین )   

های  ( برای سوووازه2R) ( مقدار1مطابق با شوووکل ) .زا داردزا بر یک متغیر درونیک متغیر برون تأثیراسوووت که نشوووان از 

شده است که می    رد سبه  ساختاری را تأیید نمود. درضمن، به منظور     یالگوتوان مناسب بودن برازش  ونزای پژوهش محا

توان نتیجه  ( می7به نتایج این معیار در جدول ) توجه با( استفاده شد.   2Qاز معیاری با عنوان ) الگوبینی بررسی قدرت پیش 

 دارد.« یقو»بینی پیش، قدرت الگوگرفت که 
 (2Qبینی )و ضریب قدرت پیش( 2Rمقادیر ضریب تعیین ). 7 جدول

 2R 2Q معیارها

31/1 استعاره دیالکتیکی  13/1  

07/1 اعتماد متقابل  33/1  

11/1 ایرعایت اخالق حرفه  31/1  

61/1 رعایت هنجارهای اجتماعی  01/1  

عیاری با از م الگوپژوهش حاضوور، به منظور کنترل برازش کلی  یالگوگیری و سوواختاری پس از برازش بخش اندازه

به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای آن معرفی شده    36/1و  11/1، 11/1استفاده شد، که سه مقدار     1GOF عنوان

GOF  گردد:محاسبه می 1است. این معیار از  ریق فرمول  = √Communalities̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ × R2̅̅ ̅ 

𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  .آیداز میانگین مقادیر اشتراکی متغیرهای مکنون پژوهش به دست می ̅
 تحقیق یرهایمتغکلی  الگونتایج برازش . 8جدول 

Communality 2R Communality̅̅ متغیرهای مکنون ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ R2̅̅̅̅  GOF 

77/1 استعاره دیالکتیکی  31/1  

61/1 اعتماد متقابل 11/1 11/1 67/1  07/1  

67/1 ایرعایت اخالق حرفه  11/1  

61/1 رعایت هنجارهای اجتماعی  61/1     

 شود.می ییدتأ« قوی»در حد  الگوبه دست آمده است، برازش کلی  11/1مقدار  GOFبه اینکه معیار  باتوجه

 های پژوهشآزمون فرضیه

هش،  پژو ها، فرضوویهالگوسوواختاری و داشووتن برازش مناسووب   یالگوگیری و های اندازهالگوپس از بررسووی برازش 

ضرایب معناداری برای فرضیه      شد. در ادامه، نتایج  ضرایب ا بررسی و آزمون  سیرهای مربوط به     ،  شده م و  رضیه فستاندار 

 ( ارائه شده است.1درصد در جدول ) 11نتایج حاصل از بررسی فرضیه در سطا ا مینان 

                                                                                                                                                                                     
1 Goodness of Fit 
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 های پژوهشآزمون فرضیه .9جدول 

t) (βضریب مسیر) روابط علی بین متغیرهای پژوهش هفرضی − value) نتیجه آزمون 

H1  ییدتأ 10/11 16/1 مثبت دارد. أثیرتحسابرسان  مذاکرهبر اثربخشی  دیالکتیکیکاربردِ استعاره  

به این که ضرایب معناداری متغیرها بیشتر     باتوجهبیان شده است.    (1)( و جدول 1ضرایب معناداری متغیرها در شکل )  

 .دشویم ییدتأ فرضیه است 16/1از قدر مطلق 

 گیریبحث و نتیجه

صادی جهت   اقتهای نمادی از افزایش اعتماد و ا مینان نسبت به بنگاه ای هبهبود کیفیت گزارشگری مالی در هر جامع 

که مسووتلزم عملکردهای مطلوب حسووابرسووان در مسوویر افزایش      اسووت مالی ذینفعانهای گیریتصوومیمافزایش قدرت 

مابین حسوووابرسوووان به عنوان ارزیابان  . یکی از مباحث مطروحه در این حوزه، انعقاد قرارداد فیاسوووت مالیهای شوووفافیت

شرکت  صاحبکاران به عنوان ارائه دهندگان ا العات مالی ها عملکردهای مالی  ست  با  ساس چارچوب  ا ای  هکه اگر برا

یندی،  هال) ربخشووی مذاکره کمک نمایدتواند به افزایش اثمی منسووجم  بق اسووتانداردها و عرف اجتماعی رعایت گردد،

تواند به ایجاد این  ها می. در هر مذاکره ادبیات و عملکردهای رفتاری و اسوووتفاده از اسوووتعاره     (1111، 1کنت و مک نامارا    

  دهاییو این موضوووع پیام ها بین حسووابرس و صوواحبکار کاهش یابدنظراختالفاثربخشووی کمک نماید و باعث گردد تا 

شفافیت      شته باشد  های همچون کاهش ریسک حسابرسی و در نهایت افزایش پویایی    ،1لنز ویو سالتر ) مالی را به همراه دا

1116).  

ستعاره   تأثیر هدف این پژوهشبا توجه به اینکه  ساب  مذاکره بلوغ فرایندبر  دیالکتیکیکاربردِ ا سان ح ست  ر ساس  ا . برا

 مثبت دارد. تأثیران حسابرس   مذاکره یبر اثربخش  دیالکتیکیکاربردِ استعاره   پژوهش مشخص گردید،  نتیجه آزمون فرضیه 

 ینش فردیکه رویکردهای فردی در بیان فلسووفه ذهنی و ب دیالکتیکیدر تحلیل نتیجه این فرضوویه باید بیان نمود، اسووتعاره 

دور نشووود و براسوواس یک تعامل هدفمند و ای هحرفهای خود جهت بیان دیدگاه گردند تا فرد از اصووولمی باعث اسووت

ی در  ها در رابطه با انجام حسابرسنظراختالفو ها یعنی صاحبکاران در تالش باشد تا چالش   کنندهمذاکرهسازنده با  رف  

خود با   ایهبین دیدگاه حرف   کند فرد در  می همچنین کمک  دیالکتیکی مورد عملکردهای مالی را حل نمایند. اسوووتعاره        

ستانداردها و رویکردهای حرف   ستناد به ا شه      ای ها ستفاده نمایند، ادبیاتی که ری صاحبکاران ا از ادبیاتی اثربخش در تعامل با 

س            شد تا  ضوع باعث خواهد  سبت به جامعه، حرفه، ذینفعان و غیره دارد که این مو سابرس ن شناخت ح شی   ا اثربطدر  خ

شت مذاکره  ای همذاکره به  ور ویژ ست که منافع هر د   فرایندتقویت گردد. باید توجه دا سیدن به اهدافی ا و ی مبتنی بر ر

های  نهادی را بر رف سوووازد. نتیجه بدسوووت آمده با پژوهشهای  رف چه به لحاظ مالی و چه به لحاظ معنوی و نظارت

 مطابقت دارد. (1111) کولسِت و استوراتو  (1111) هونگلین و همکاران؛ (1110) چمیلیکی

شنهاد       شده پی سب  ساس نتیجه ک ست یس  نیدر تدوشود،  می برا س    حرفه یرفتار یهانامهآیینو  هاا سابر سبب    یح به 

  هویتسووطا  یارتقا یبرا یحسووابرسوو  یهادر قالب اسووتعاره یو موضوووعات فرهنگ یادب یاز الگوهاتقویت آموزش، 

ستفاده گردد  اجتماعی حسابرسان    شود تا      ا تا به عنوان یک ارزش محرک در رفتارهای حسابرسان نهادینه گردد و باعث 

ی  فرهنگهای خود بدل نماید و در گفتمان و عملکردهای خود از مسوویر ارزشای هرا به بینش حرفها حسووابرس این ارزش
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بومی مذاکره بین  های الگواز تری منسووجمهای چارچوب توسووعهشووود، با می همچنین پیشوونهاد .و اجتماعی خارش نشووود

سان و تعیین مولفه    سابر ست، تالش گردد تا          غالباًو نمادهایی از مذاکره که ها ح سی پنهان ا سابر ستانداردهای ح از دید ا

سطا جامعه حسابرسی تقویت نمایند تا در زمان مذاکره تحت      های از ویژگیهایی مدامین و گزاره  اخالق مداری را در 

ی و خود به لحاظ پایبندی به فلسووفه حسووابرسووای همالی صوواحبکاران قرار نگیرند و از مسوویر حرفهای و نفوذ محرک تأثیر

جر   العات در بازار سورمایه من اهای و انتظارات اجتماعی خارش نگردد تا به افزایش پویایی در سوطا شوفافیت  ها خواسوته 

پرسوووشووونامه به عنوان یک محدودیت  های پژوهش نیز باید بیان نمود، اوالً اسوووتفاده از ابزاردر رابطه با محدودیت گردد.

شود که این پژوهش از آن مستثنی نبوده است و ثانیاً محدودیت برونزای    علوم انسانی محسوب می   یهاپژوهشونزا در در

شدن توزیع و دریافت پرسشنامه     فرایندپژوهش   ،شد. لذا  انجام پژوهش فرایند یرتأخها بود که باعثِ هماهنگی و  والنی 

شنهاد می برای پژوهش ستعاره سازی  هدف مفهوم 1تحلیل داده بنیادشود از  های آتی پی سی      ا سابر دیالیکتیکی در حرفه ح

با تعداد محدودتری از خبرگان در پژوهش بنا به ماهیت  هماهنگی  واسطهاستفاده شود تا ضمنِ پوشش محدودیت اول، به 

به   سابرسانح مذاکرهبلوغِ  براساسِ یکیالکتیاستعاره د راحیِ  ،انجام تحلیل، محدودیت دوم نیز تاحدی بر رف شود. لذا 

 شود.های آتی پیشنهاد میعنوان پژوهش
 منابع

ساس یگانه، یحیی  دا (. 1316بیگلر، کیومرث ) ؛برزیده، فر  ؛باباجانی، جعفر ؛ح صل اختالف  یره براکمؤثر بر مذا ییعوامل اقت سابرس با   ینظرهاحل و ف ح

 .1-10 ،(67)17، دانش حسابرسی .یمال یار در ارتباط با نحوه گزارشگرکصاحب

صفری     سیدنیما،    یاحرفه تیبر نقش هو یلیحسابرس: تحل  ی رفیحسابرس در مذاکره و ب  ینگرش کارآمد(. 1311گرایلی، مهدی، ولیان، حسن ) حسینی، 

 .171-111(، 3)1 ابداری مالی،فصلنامه دانش حس .حسابرس

  ،و ارتبا ات نید .رسووانه مثابهبهسووازمان  اسووتعاره مفقوده حلقه ؛یاجتماع تیمسووئول یهنظر(. 1311محمد ) ی،صووفر ؛نیحسوو ،مجردییبابا ،حسوون ،فردییدانا

11(31)، 61-31. 

 تهران، نشر عدالت نوین. .نامه و مقالهروش تحقیق در حسابداری: راهنمای عملی برای نگارش پایان(. 1316زهرا )دیانتی دیلمی، 

ستعار  یهایساز (. مفهوم1317) هیراض  ی،ابیجوریرستم  ؛جهاندوست  ،پوریسبزعل  ستعاره عشق به    ی)مطالعه مورد یفارس  اتیآن در ادب یفرهنگ یو مبان یا : ا

 .133-161 ،(11)1 ،یو بالغ یمطالعات زبان .مثابه جنگ(

 .71-11 ،(1)1 ،ینامه ادب پارسکهن .(کیالکتی)سؤال و جواب، مکالمه، مناظره، و د یدر شعر کهن پارس ی(. ارتباط کالم1311. )میمر ،نسبفیشر

ستعاره  تأثیر ی(. بررس 1311محمدرضا )  ،یعبدل ؛حسن  ان،یول ؛یمرتد  ،یشفعت   تیفیتقلب و ک سک یر یابیحسابرسان در ارز   اییدحرفهتردبر  یذهن یساز ا

 .103-163 ،(00)13 ،تیریمد یفصلنامه حسابدار .یحسابرس

در مذاکرات حسابرس و   یازدهیامت یبر اتخاذ استراتژ  مؤثرعوامل  یبندو رتبه ییشناسا   (.1311) غالمرضا  ی،کردستان  ؛جواد ،رضازاده  ؛یمهد ،علومیکاظم

 .163-113 ،(1)0 ی،و رفتار یارزش یفصلنامه حسابدار صاحبکار.

پژوهش  .توسووط حسووابرس ریمذاکرات با مد یهای(. نحوه انتخاب اسووتراتژ1311) یهد ،اسووکندر ؛سوواداتسووایپر ،این یبهبهان ؛مایسوو ی،زدانی ؛کاوه ی،مهران

 .111-111 ،(1)3 ،یحسابدار
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