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Abstract 
Objective: Today's field of accounting knowledge, due to social changes, is an area that needs to be 

transformed in terms of promoting a focus on interaction with stakeholders. In fact, achieving a coherent 

and interactive understanding between the pillars of the accounting profession and stakeholders is 

always considered a futuristic perspective of the social context in this area that should be considered. 

Due to such support, the accounting profession has sought to develop accounting metaphors in recent 

years, inspired by critical analysis or pragmatism analysis. In a simple definition, metaphor can be 

considered as a process of connecting the knowledge-enhancing functions of an interdisciplinary field 

in the humanities, which helps to establish a concept in the form of a scientific paradigm in that field. 

The purpose of this research is designing a metaphor functional model of dialogic accounting by 

grounded theory and fuzzy interpretive matrix analysis. 
 

Method: The methodology of this research was mixed and used in the qualitative part of the grounded 

theory analysis based on Glaser's approach to formulate the model and in the quantitative part of the 

fuzzy structural interpretive analysis. In fact, the purpose of the analysis in the qualitative part was to 

present the model and in the quantitative part was to determine the most influential component identified 

in the data analysis of the foundation. The target population in the quality department was 12 academic 

specialists who were considered experts, both scientifically and empirically. The process of selecting 

individuals was a theoretical sampling method based on empirical knowledge in the auditing profession. 

However, the target population in the quantitative section was 25 managers of the accounting 

department of capital market companies who were selected based on work experience and the level of 

technical and specialized knowledge through improbable sampling. This number of participants was 

approved because of the nature of the fuzzy interpretive matrix analysis, which emphasizes the limited 

number of participants in the research. 
 

Result: The results of the research in the qualitative part indicate the existence of 3 categories, 6 

components and 36 conceptual codes that have laid the foundation for the metaphorical function of 

dialogic in accounting in the form of an integrated hexagonal model. Then, with the aim of determining 

the reliability of the research dimensions, Delphi 6analysis was used, which based on the two criteria 
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Abstract 
 

of average and agreement coefficient, all 6 main components determined in the research model based 

on the agreement coefficient; the mean and standard deviation are confirmed. In other words, 

considering that the average of the main components was 5 and above 5, and on the other hand, because 

the agreement coefficient obtained is more than 0/5 and the standard deviation was below 1, it should 

be stated that all the main components of the research were approved. Also, the results in a small part 

of prioritizing the components of dialogic accounting in 5 levels of the matrix model indicate that the 

fifth level was the most influential component and the first level was the least effective component 

related to each of the research categories. Therefore, it was found that the component of the 

standardization normalizing trust in accounting knowledge "X1" as a criterion of the category of cultural 

mechanism of discourse accounting to users is the most influential component of dialogic accounting. 
 

Conclusion: Accounting knowledge, which has an institutionalized existential philosophy towards a 

society and its stakeholders, is considered to have an effective role in creating trust and can lead to an 

effective system of accountability and responsibility for legitimacy among stakeholders. Since dialogic 

accounting, in its essence, requires symbolic approaches to reach arguable norms and common 

knowledge between itself and the stakeholders, trust is a consequence that can occur in the presence of 

this metaphor or allegory (dialogic) in accounting. In fact, dialogic accounting, in its structured norm 

form, contributes to common understandings in accounting perception and causes the nature of dialogic 

accounting of symmetric information capacities to be promoted in decision-making for users. Also, 

social integration, due to the formed norms based on trust in accounting, is able to create mutual 

perceptible capacities for the operators of this profession, i.e. accountants, in terms of understanding 

the needs of users with social realities and changes, and the ground for the modification of financial 

reporting standards as a set of functions. Provide accounting. On the other hand, the norm of trust in 

accounting based on the cultural content of dialogic accounting helps to strengthen the reasoning 

symbols in the form of a common language and causes justice in the use of information based on its 

procedural dimension in accounting to take a more coherent form and causes the proportionality of the 

functions of this knowledge with the needs and expectations of stakeholders. It was also found that the 

value-oriented functions of future accounting, as another component of the cultural mechanism of 

dialogic accounting, is ranked second in terms of influence from the metaphor of dialogic accounting, 

which will lead to the development of future perspectives of accounting knowledge based on interaction 

with stakeholders in social contexts. Therefore, in line with the theoretical framework of Litteljohen 

and Fosse (2011), future accounting values depend on the dynamics of the company's interaction cycle 

with stakeholders through financial instruments and information feedback. 
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فسیری بنیاد و تحلیل ماتریس ت: نظریه داده گفتمان حسابداریه استعار کارکرد مدل یطراح

 (FISM) فازی
 

 آتنا گیالنی

 مهدی صفری گرایلی

 جواد رمضانی

 رضائیان رمضان
 چکیده

 ی بود.ازف یریتفس سیماتر لیو تحل ادیبنداده هینظربراساس گفتمان  یحسابدار استعارهمدل کارکرد  یطراحهدف پژوهش  هدف:
 

روش شناسی این پژوهش آمیخته بود که در بخش کیفی از تحلیل گرندد تئوری براساس رویکرد گلیزر جهت تدوین مدل و  روش:
در واقع هدف از انجام تحلیل در بخش کیفی ارائه ی مدل و در بخش  در بخش کمی از تحلیل تفسیری ساختاری فازی استفاده شد.

نفر از متخصصان دانشگاهی  ۲۱ی شناسایی شده در تحلیل داده بنیاد بود. جامعه هدف در بخش کیفی مؤلفهگذارترین تأثیرکمی، تعیین 
اس دانش گیری نظری براسنمونه ب افراد شیوهشدند. فرآیند انتخابودند که چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ تجربی، خبره تلقی می
بودند  هیبازار سرما یهاشرکت یبخش حسابدار رانیمدنفر از  ۱۲تجربی در حرفه حسابرسی بود. اما جامعه هدف در بخش کمی 

ی از طریق نمونه گیری غیراحتمال انتخاب شدند. باتوجه به ماهیت تحلیل و تخصص یو سطح دانش فن یکار یهابراساس تجربهکه 
 تأییدورد کنندگان مکنندگان محدود در انجام پژوهش تاکید دارد، این تعداد از مشارکتی که بر تعداد مشارکتفاز یریتفس سیماتر
 بود.

 

در  گفتمان استعاره کارکردی حکایت دارد که مفهوم کد ۳۶و  مؤلفه ۶مقوله،  ۳نتایج پژوهش در بخش کیفی از وجود  ها:یافته
 یاهمؤلفهبندی ضلعی بسترسازی نموده است. همچنین نتایج در بخش کمی از اولویت ۶را در قالب یک مدل پکپارچه  حسابداری

 نیو در سطح اول کم اثرگذارتر مؤلفه نیگذارترتأثیرسطح پنجم از مدل ماتریسی حکایت دارد که سطح  ۲گفتمان در  یحسابدار
 شدند. کیپژوهش تفک یهااز مقوله کیمرتبط با هر یهامؤلفه

 

 یفرهنگ سازوکاری به عنوان معیار مقوله« 𝐗𝟏»کارکرد هنجارسازی اعتماد به دانش حسابداری  مؤلفهلذا مشخص شد،  گیری:نتیجه
 .استی حسابداری گفتمان مؤلفهگذارترین تأثیر کنندگانگفتمان به استفاده یحسابدار

 

ری ی؛ تحلیل ماتریس تفسیاعتماد به دانش حسابدار یکارکرد هنجارسازاستعاره حسابداری گفتمان؛  ی:کلیدهای واژه
 .فازی

 .پژوهشی مقاله: نوع
 حسابداری استعاره کارکرد مدل (. طراحی۲04۲) صفری گرایلی، مهدی؛ رمضانی، جواد و رضائیان، رمضان؛ آتنا گیالنی، استناد:
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 مقدمه

های مضامین تشابه و ریشهی هسازی آن مفهوم به واسطای، استعارهسازی مفاهیم در هر حوزهجاریهای یکی از تکنیک

اما در مدیریت و سایر علوم وابسته به آن  ،سازی در حسابداری عمر زیادی ندارد. استعارهاست مفهومی مشابه در آن حوزه

شناسی و روانشناسی به عنوان کارکردی از راهبردهای دانش علوم انسانی در جهت پیشبرد یک هدف و جا همچون جامعه

ای، حرفه حسابداری نیز در طی چنین پشتوانهی ه. به واسط(5399و همکاران،  انیول) است نهادن آن مفهوم در یک رشته

داری بوده است. حسابهای استعاره توسعهگرایی به دنبال انتقادی یا تحلیل پرگماتیسمهای اخیر با الهام از تحلیلهای سال

حوزه در  از یکای هافزای بین رشتدادن کارکردهای دانش توان فرآیندی جهت پیوندمی را در یک تعریف ساده استعاره

 .(5979 ،5نبرگم) نمایدمی سازی یک مفهوم در قالب پاردایم علمی در آن حوزه کمکعلوم انسانی تلقی نمود که به بنیان

 پردازیاست، تمرکز بر استعارهگفتمان با کارکردهای حسابداری مدنظر  هدر این پژوهش از آنجاییکه پیوند حوز

آید می اسی برشنعلم هتواند به شناخت این مفهوم کمک بیشتری نماید. در واقع گفتمان از رویکردهای انتقادی در حوزمی

یجاد تواند به امی از علوم انسانی قابلیت بسط تحلیلی دارد. از طرف دیگر پیوند آن با حسابداری هکه در هر عرص

. (2121 و همکاران، 2کینگستون) بهترین نقش خود کمک نماید هبتنی بر دانش تعاملی به حسابداران در ارائکارکردهای م

ین مرتبط با استفاده از تشابه و مضام هی دانش حسابداری به واسطماهیت نقدپردازنه کنندهاستعاره حسابداری گفتمان بیان

زیرا حسابداری فراتر از نقشی که برای آن ترسیم ، (5011ی و همکاران، سام) است حسابداری بر آناثربخش های واقعیت

تواند به می آن به شکل گفتمان توسعهشده بود، امروزه به زبانی برای تعامل و گفتگو در بازار رقابتی بدل شده است و 

 کنندگان از اطالعات کمک نماید.استفادهتر به تأملانعکاس اطالعات قابل

 وسعهتبخش مهمی از اثرگذاری حسابداری مربوط به بازار سرمایه است، که به دلیل وجود تضاد منافع بین ذینفعان، 

م اگرچه این مفهو گیری کمک نماید.براساس تصمیمها تواند به ایجاد تعادل در بازار و واقعیتمی حسابداری گفتمان

ینفعان ای، ساختارهای زبانی متقابلی بین شرکت با ذتواند باشد، اما در شکل یک مبنای حرفهتردگی معنایی میدارای گس

تواند چه برای اقتصاد و چه برای اجتماع داشته باشد. پژوهشگرانی همچون کند که پیامدهای مثبتی میبیرونی ایجاد می

الگوهای متفاوت، اما دارای  (2119) 1آمرنیک و کرایگ و (2117) 0گوآئن و همکارانمک؛ (5992) 3یورک-والترز

راک تمامی ی اشتمطرح نمودند که نقطه گفتمان یحسابدارکارکردهای مشابه از منظر برابری و تقارن اطالعاتی را، برای 

 .تاسهای مالی و ... های حسابداری مثل گزارشگری مالی؛ تعدیل صورتهایی از رویهاین الگوها، تمرکز بر استعاره

کند که می شناسی تعبیردر تعریف حسابداری گفتمان آن را دانشی مبتنی بر زبان (2158) 2کوریگانبه عنوان مثال 

 (2158) 7تبوردگیرد. از سویی دیگر شناسی؛ فلسفه؛ روانشناسی؛ مدیریت و اقتصاد را در بر میهایی همچون جامعهحوزه

های ر رویهپنهان د لحنکند که براساس اطالعات مضمونی و شناسی انتقادی تعریف میحسابداری گفتمان را نوعی زبان

ها و تمهیدات موجود در دانش گیری از تکنیککند با بهرهیک گزارش مالی، به تحلیلگران کمک میحسابداری 
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ها جمله ؛انآنچه در پس واژگ زاها را به زبانی قابل استدالل تبدیل نماید تا گذاری، سیمای بیرونی عملکرد شرکتسرمایه

یشتری برای فهم بدل نماید تا عایدات ببه یک تصمیم قابلی گزارشگری مالی پنهان گردیده است را متن زبان یکلو به طور

زبان مشترک  یک توسعههمانطور که مشخص است، مفهوم حسابداری گفتمان مفهومی متکی بر  ،لذا ذینفعان ایجاد کند.

در  یتواند به افزایش اثربخشی حسابدارمی که استهای گزارشگری مالی شده در پس زمینههای نهادینهو دارای ارزش

 :استانجام این پژوهش از دو منظر دارای اهمیت  ،لذا اطالعاتی کمک نماید.های انعکاس واقعیت

ظری بسط نهای حسابداری است، دارای ظرفیتی هاول اینکه این پژوهش به دلیل اینکه حاوی مفهومی جدید در حوز

ی هشود تا این پژوهش به واسطمی هوم باعثاین مفی ه. در واقع نبود یک چارچوب نظری درباراست و ادبیات پژوهشی

و مضامین مشخص اقدام نماید. مبنایی که به دلیل فقدان ها تحلیل نظریه داده بنیاد، نسبت به ایجاد یک مدل دارای مقوله

تواند به لحاظ اهمیتی که برای افزایش کیفیت زبان گزارشگری و می مرتبط با مفهوم حسابداری گفتمان،های پژوهش

 (2119) 5برونپیشین همچون های ادبیات نظری کمک نماید. مرور پژوهش توسعهافزایی مالی و حسابداری دارد، به دانش

که به بررسی  (2125) 2گُداسکی و همکاران ؛«پایداری توسعهمرتبط با حسابداری گفتمان در های فناوری»که به بررسی 

نقش »که به بررسی  (2159بلوچی و همکاران ) ؛«ازهای آتی حسابداری گفتمان در کمک به حسابداری دولتیاندچشم»

حسابداری گفتمان بر »که به بررسی  (2125) 3گروسی و همکارانو  «حسابداری گفتمان در توسعه مشارکت ذینفعان

سابداری مشابه با گفتمان حهای اند، حکایت از تصدیق این ادعا دارد که اگرچه موضوعپرداخته «بسترهای فناوری اطالعات

ارای نوآوری دینکه ضمن امورد بررسی قرار گرفته است، اما این موضوع چه به لحاظ ساختار تحلیل و چه به لحاظ معنایی 

تواند با ایجاد ابعاد این مدل به افزایش کیفیت محیط اطالعاتی بین می شود ومی حسابداری محسوبی هدر سطح حرف

 .، اما به لحاظ ساختار نظری بدلیل فقدان چارچوب تئوریک، کمتر مورد توجه قرار گرفته استذینفعان کمک نماید

 علمی وهای تواند به نهادهای باالدستی در حرفه حسابداری ایران همچون انجمنمی دوم اینکه نتایج این پژوهش

تدون استانداردهای حسابداری در بخش دولتی کمک نماید تا درک های حسابداری در بخش خصوصی و کمیتهای هحرف

رهنگ تعامل و ف توسعهنسبت به اهمیت حسابداری گفتمان پیدا کنند و بر این اساس به ایجاد هنجارسازی و تری منسجم

اثربخشی حسابداری گفتمان از نظر کاربردی، همچنین به سایر ذینفعان بازار سرمایه  گفتمان در حسابداری کمک نمایند.

ی هاسطشده به ونماید تا نسبت به عملکردهای افشاءمی اران؛ سهامداران؛ تحلیلگران بازار نیز کمکگذسرمایههمچون 

 را اتخاذ نمایند.تری با ریسک کنترل شدههای گیریتصمیمری گفتمان، وجود کارکردهای حسابدا

م پژوهش به مفهو توسعههای مرتبط با شده با استناد به پژوهشقالب پشتوانه نظری و تجربی یاداین پژوهش در  ،لذا

ری در ها و الزامات ساختاتا خالء استاندارد استو کاربردی در سطح بازار سرمایه  گرایانهواقعدنبال توسعه کارکردهای 

حسابداری گفتمان، متشکل از مضامین ادراکی است که الزاماً  استعارهرابطه با موضوع پژوهش را پوشش دهد. زیرا مفهوم 

گزارشگری مالی نگنجد و نیازمند شناخت شده در لمسی از اطالعات افشاءهای مشهود و قابلممکن است در چارچوب

 یابدارمدل حس یطراحدر گام اول،  لذا هدف این پژوهش .زبان شناختی در حرفه حسابداری باشدفراگیری از نقدگرایی 
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ی ریتفس سیاترممضامین از طریق تحلیل نظریه داده بنیاد است و در گام دوم براساس تحلیل  سازیاستعارهبراساس گفتمان 

 .است اری گفتمانحسابدهای مؤلفهبندی هریک از ی به دنبال تعیین اولویتفاز ساختاری

 مبانی نظری

ی نیه طور عبها تیواقع گرا در علوم انسانی، بربه عنوان یک مکتب فلسفی در برابر مکتب ذهنیت گراواقع انیجر

سابداری بنیان دانش کالسیک ح تأکید دارد.ها در مقابل کیفیتها ذهنی بر کمیتهای متمرکز هستند و مستقل از محرک

گرایی بنا نهاده شده است و بنیانگذاران این مکتب مفاهیم حرفه براساس رویکردهای مکتب واقع ماهیت اینی هبه واسط

سنجش عنوان نمودند و وجود کیفیت و معنا را در این حوزه تاحد زیادی نفی کردند. قابلهایی کلی را بازآرای واقعیت

 کار دارد سر و دهد،می از آنچه رخ انسان با برداشت زیاز هرچ شیب یعلوم انسانگرا معتقد است که اگرچه مکتب ذهنیت

یه این دانش اولهای نمایند، اما بنیانمی و حتی دانش حسابداری را نیازمند کارکردهای تعاملی براساس شناخت انسان تلقی

 تأکید داشت.  گیریتصمیمجهت ها بر واقعیت

علم ی هلسفتغییر فهای ر علوم انسانی، به تدریج زمینهدیگهای همچون عرصه تقاضا،تقابل رویکردهای این دو مکتب 

کمی به  تغییر رویکردهای صرفاًی هبه عنوان پیشگام عرص (5992) یورک-ملیساوالترزحسابداری را ایجاد نمود. 

حسابداری را مبنایی برای آن از جانب حرفه ی هرویکردهای ذهنی در دانش حسابداری، وجود تقاضای اطالعاتی و عرض

الش نمودند، ت« حسابداری گفتمان استعاره»حرکت به سمت دانش حسابداری مدرن را فراهم نمودند. این محقق با توصیف 

ب و اشتراک جذهای سازوکاربا فاصله گرفتن از کارکردهای صرفاً کمی در حسابداری، به کارکردهای تعاملی و تقویت 

ه داخل این عرصه، پاردایم جدیدی از زبان حسابداری در قالب گزارشگری مالی را بنا نماید. دانش بیرونی حسابداری ب

 3و فولور مالتوس؛ (2113) 2جونز و ویلیز؛ (2112) 5رَشفورددانش محققانی همچون  توسعهپیامدهای این تغییر به مرور و با 

روایتگری  علمی جدیدی همچونهای به ایجاد گرایش (2158) 1اَلی و همکاران؛ (2157) 0ین و همکاران؛ (2119)

  لحن گزارشگری مالی و منجر شد.ادراک حسابداری و  زبان گزارشگری؛ حسابداری؛

هدف  که است از رویکردهای جدیدی دانش حسابداریای همجموعه گفتمان، دربرگیرندحسابداری  استعارهدر واقع 

حسابداری را یک مفهومی مبتنی  استعاره (2155) 2لیتلجوهن و فوسز .است دانش حسابداری توسعهآن افزایش تعامل در 

 حسابداری را به صورت یک مدل سیستماتیک ارائه دادند.این حوزه از دانش ه بر سیکل سیستمی معرفی نمودند و چرخ
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 حسابداری گفتمان . مدل استعاره1شکل 

و سطح سیستمی در ده حسابداری گفتمان رویکرد متکی به چرخ استعارههمانطور که در این چارچوب مشخص است، 

ر مربوط گیرد و بستمی ذینفعان را در برکالن و خُرد است که از کارکردهای شرکت در انتقال اطالعات تا جذب دانش به 

رآیند کند. در سطح کالن، کارکردهای تعامل شرکت، فمی گیری استعاره یا تمثیل گفتمان در حسابداری را ایجادبه شکل

ی همچون ارتباطی حسابدارهای دهی به ارتباطات پویا به صورت سیستمی است که شرکت پیام را از طریق کانالشکل

 . (2157 ،5دورسی و همکاران) دهدمی الی و سایر گزارشات همراه به گیرندگان یعنی ذینفعان بیرونی انتقالمهای صورت

 همچون هر فرآیند ارتباطی اختالل در انتقال پیام که در این سیستم مبتنی بر رویکرد ساختاری ارتباط، یعنی مدیران

د، چراکه بستر گیرمی اثربخشی ارتباط گردد. در سطح خُرد اما فرآیند شکل پویاتری به خودتواند باعث کاهش می ،است

گفتمان به صورت فرآیند و گردش اطالعات از طریق بازخورد به طور رفت و برگشت دائماً سیستم را ارزیابی و در نهایت 

گرایانه خود عواقهای نماید و سپس روایتمی ادنماید. به عبارت دیگر شرکت ارتباط را با ذینفعان بیرونی ایجمی اصالح

ظارات کند و ذینفعان با دریافت اطالعات، سطح انتمی براساس کیفیت و کمیت عملکردهای مالی شرکت را به آنان مخابره

ع ماشود و زمینه را برای اجتمی گرداندد. در این شرایط شکل ارتباط به صورت دوسویه حادثمی خود را به سیستم باز

ت نماید و در این صورمی ، محققاست جذب دانش؛ انتظارات و نیازهای اطالعاتی ذینفعانی هدانش در حسابداری که ثمر

و  یگروس) حسابداری گفتمان به صورت یک هنجار اجتماعی به تقویت ارتباط بین شرکت با ذینفعان منجر خواهد شد

ماتریس نقاط مرجع استراتژیک تالش نمود، راهبردهای تعاملی ی هبا ارائ (5999) 2کَریگاز طرف دیگر  .(2125 ،همکاران

 دانش حسابداری را توسعه بخشد.
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 حسابداری گفتمان چارچوب مرجع استراتژیک بسترسازی استعاره .۲شکل 

بُعد مدیریت و ساختار در  0اساس دو محور عمودی/افقی و ، براین ماتریس همچون هر ماتریس مرجع استراتژیکی

محور افقی و تکنوکراسی و دموکراسی در محور عمودی قرار دارد. به طورکلی دو ربع سمت چپ این ماتریس به 

. ستا در کارکردهای حسابداری متمرکزها رویکردهای مدیریتی و دو ربع سمت راست به کارکردهای ساختاری شرکت

است که براساس باورهای سُنتی در برابر باورهای پدیدارشناسی و ادراکی  گیریهای تصمیمموع فرآیندیمدیریت مج

 د.نمایمی اطالعاتی را در برابر هنجارهای اجتماعی تفسیرهای گیرد و ساختار مجموع فرآیندهای سیستممی قرار

بینی فراتر سی به جهانکند و دموکرامی ی تفسیرتکنوکراسی نیز اصالت به فنون تخصصی و تحلیلی را در بستر حسابدار

براساس این ماتریس، نگرش مدیریت در اتکاء  ،. لذا(2118 کَریگ،) مفاهیم و برابری اشاره دارد توسعهاز فنون و اتکاء به 

در  به کارگرفتن ریاضیاتشود که با می کمی، باعث افزایش تکنوکراسی در نقش حسابداریهای به فنون و حوزه

ایبرنتیک در س توسعهی هدهند و زمینمی کمی را برای مشروعیت بخشیدن به حسابداری مدنظر قرارهای حسابداری، تحلیل

سابداری دیالیکتیک در ح توسعههای نمایند. در مقابل نگرش مدیریت در علم پدیدار شناسی، زمینهمی حسابداری را مهیا

 شناسی و بالغت زبانی در پی ارتقای فهم اجتماعی از دانش حسابداری است. فنون نشانه توسعهو با  نمایدمی را محقق

نماید تا می هنجارهای اجتماعی از طریق رویکرد انتقاد مآبی را مهیا توسعههمچنین ساختار متکی به دموکراسی به 

 تعارهاستوان می ی گردد. براساس این چارچوب،براساس آن حفاظت از منافع ذینفعان باعث پویایی ساختارهای نهاد

حسابداری گفتمان را سطحی از نیاز به ادراک در جهت همراستایی تعامل و گفتمان بین شرکت با ذینفعان تلقی نمود که 

با اتکاء به مبانی  .(2112 ،5وبر) به ایجاد یک زبان مشترک براساس بسترسازی کیفیت محیط اطالعاتی منجر خواهد شد

 شود:ها به ترتیب زیر ارائه میسؤالشده، همسو با ماهیت روش شناختی پژوهش، نظری ارائه

 کدامند؟گفتمان حسابداری  استعارهکارکرد های مؤلفهاول پژوهش(  سؤال 

 کدامند؟گفتمان حسابداری  استعارهکارکرد های دوم پژوهش( مقوله سؤال 

 کدامند؟گفتمان حسابداری  استعارهکارکرد ی مؤلفهگذارترین تأثیرسوم پژوهش(  سؤال 
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 لیلتحسوم پژوهش از طریق  سؤالاول و دوم پژوهش از طریق تحلیل گرندد تئوری و  سؤالهمانطور که مشخص است، 

 شود.ی پاسخ داده میفاز یریتفس سیماتر

 پیشینه پژوهش

انجام شده در این حوزه به صورت مروری بودند، که دلیل انجام این پژوهش به های باتوجه به اینکه قالب پژوهش

گادوسکی و د. تطبیقی الزم ارائه شوی هصورت یک تحلیل اکتشافی در سطح ایران نیز همین بود، تالش گردید تا پشتوان

 یانجام دادند. جامعه« تمانی: ابزارها و شواهدحرکت به سوی حسابداری گف»پژوهشی تحت عنوان  (2125) 5همکاران

آماری این پژوهش آموختگان حسابداری در بخش عمومی بودند و ابزار پژوهش تحلیل محتوا بود. نتایج پژوهش نشان 

 از فرهنگ و هنجارهای اجتماعیهایی داد، تمرکز بر کارکردهای حسابداری گفتمان به خصوص در بخش عمومی، زمینه

 های حرفه حسابداریسازی آکادمیک دارد. در واقع این پژوهش به بخشی از ارزشگیرد که نیازمند آگاهیمیرا در بر 

پیوند  هایسازی مفهومی در شناخت رگهپرداخته است که الزاماً برای آن استاندارد مشخصی وجود ندارد و نیازمند ادراک

 . استهای تعاملی با ذینفعان ارتقای قابلیت ها به منظوربین مسائل اجتماعی با گزارشگری مالی شرکت

« یتالیجید یو بسترها جیراهای گزارش قیاز طر گفتمان یحسابدار»پژوهشی تحت عنوان  (2125گروسی و همکاران )

مراستا با ی هعمومو مشروعیت  پذیریمسئولیت ادبیات نظری در خصوص توسعه رغمعلیانجام دادند. نتایج این پژوهش 

به تر پاسخگویی اثربخشی هگفتمان را به عنوان اهرم و وسیل یحسابدار یابزارها مدیریت دولتی نوین،های تئوری

بندی عملیاتی تحت بودجه»پژوهشی تحت عنوان  (2159) 2الکساندرو و همکارانانتظارات اجتماعی ذینفعان توسعه بخشید. 

 طالعهمانجام دادند. این پژوهش که به صورت کیفی در قالب یک « مبنای حسابداری گفتمان در روسیه: نهادها و بازیگران

اد های روسیه را مورد بررسی قرار داد. نتایج پژوهش نشان دشهرداری 2152تا  2153انجام گرفت، در بازه زمانی  موردی

تواند ضمن به تعادل های ساالنه در قالب گزارش به نهادهای رسمی و نظارتی توسعه واحدهای بخش عمومی میبیانیه

های تواند براساس استداللها، میهای بخش عمومی همچون شهرداریرساندن نهادها و بازیگران اجرایی در قالب شرکت

ریزی عملیاتی را لب سناریوهای محتملی، سناریوهای بودجهها، در قای شهرداریشناختی از عملکردهای گذشته

ط با مرتبهای داخل ایران، موضوع حسابداری گفتمان، چندان در قالب تئوریهای پژوهشی هدر حوز سازی نمایند.شبیه

ن آن در ی، چراکه کمتر پژوهشی با رویکرد یک مدل مفهومی سعی در تبینیست این حوزه، از نظر ادبیات نظری قابل دفاع

 سطح حرفه حسابداری نموده است.

را مورد بررسی  «رانیا یحسابدار یهاستتر در روشمُ یسازیگفتمان مال»در پژوهشی  (5399اعتمادی و همکاران )

موردی بود. در این ی ههمتای خود در سطح جهان، مبتنی بر مطالعهای قرار دادند که این پژوهش نیز همچون پژوهش

در  و رندیگتصور به کار می نیرا با ا یهای حسابدارجهان امروزه آموزه یحسابداران در تمامپژوهش بیان شده است، 

 یقتصادا یدادهایاز رو طرفانهیو ب یخنث یرگیاندازه کیجز  یزیچ دهندیم هیدهند، که آنچه اراقرار می گرانید اریاخت

گفتمان مشخص را با خود همراه  کیشده است که  جادیا هاییهیاستانداردها و رو یاعداد بر مبنا نی. اما در واقع، استین

ه مخاطبان ب یاعداد به ظاهر خنث نیبا ا یزیچه چ دتا مشخص کن ه شدگفتمان پرداخت نیا قیبه تدق پژوهش نیدر ا. دارد
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 ینظر میمفاه»منظور  نیا یشده است. برا هیکدام تنب نیگزیکدام مراقبه جا قیطر نیو از ا شودیمنتقل م یحسابدار

را  ،است یحسابدار یاستانداردها نیتدو یو مبنا شودیشناخته م یکه به عنوان اصول نگرش حسابدار «یمال یگزارشگر

ود مروج در عملکرد خ ه،یانیب نیحسابداران با انتقال گفتمان انتایج نشان داد، . دادگفتمان و محتوا قرار  لیمورد تحل

 .دهندیج میی را تروتیولیو نامس گراییبتیغ برد؛یم یناگفته و نانوشته هستند که کشور را رو به تباه ایشهیاند

 هاستعار توسعهاهمیت اجتماعی و نیاز روزافزون به  رغمعلی، شودمی مشخصتجربی های گریزی به پژوهشبا

 چارچوبی مستدلی در رابطه با موضوع پژوهش ارائه نشده است و انجام این پژوهشحسابداری گفتمان، اما هنوز مبنای 

 تواند تاحدی به تبیین ابعاد فراگیر این مفهوم در حسابداری کمک نماید.می

 روش تحقیق

در باب  کیانسجام تئورعدمرا زیگیرد، می قرارای ههای توسعشناسی این پژوهش از نظر نتیجه در دسته پژوهشروش

 گفتمان یمدل حسابدارباعث گردیده است تا این پژوهش به دنبال ایجاد یک  گفتمان یاستعاره حسابدارابعاد و  میمفاه

یری فازی ی اکتشافی و ماتریس تفسبه یک مطالعه ءباشد. از نظر هدف، این پژوهش با اتکاای مصاحبههای براساس استعاره

 به یراز است؛ قیاسی-استقرائی نوع ها نیز، ازداده گردآوری لحاظ منطقبه حاضر، یمطالعه پژوهشی رویکردانجام شد. 

رمایه بازار س کارکردهای در سطحنظری حسابداری های حیطه در آن درباره جامع چارچوب که پردازدمی ایپدیده بررسی

 راحیط مناسبی الگوی شود،می شتال استقرایی رویکرد از طریق دیگر عبارتبه. نیست اجماع مورد یا و ندارد وجود

تالش شد از طریق  (5992) 5گلیزرشونده روش نظریه داده بنیاد و رویکرد نوخاسته یا ظاهربدین منظور با اتکاء به. گردد

دهد تا از رویکرد به محقق اجازه می این بندی شود.مشخص و دسته ابعاد حسابداری گفتمان مصاحبه با متخصصان امر،

شوندگان ت را از مصاحبهسؤاالگذاری باز، ی اول کدگذاری، یعنی کدطریق مصاحبه با متخصصان، ابتدا براساس مرحله

ختصر شده را مایجادمحوری، مفاهیم زیاد گذاری بپرسد و سپس براساس کدکه عموماً در مراحل اول به صورت باز است، 

ه دهد. پردازی ارائگذاری انتخابی، مدل پژوهش را به منظور نظریهو در مسیر پژوهش هدایت کند و در نهایت براساس کد

شود براساس رویکرد قیاسی، تالش می پس از ارائه مدل و سنجش پایایی ابعاد آن از طریق تحلیل دلفی، در تحلیل کمی

هدف )جامعه هدف بخش کمی( از طریق تحلیل ماتریس تفسیری فازی تبیین گردد تا  ابعاد مدل شناسایی شده در جامعه

 ز نظرا گفتمان حسابداری مؤلفهگذارترین تأثیرشده، تر از ماهیت چارچوب نظری تدوینضمن ایجاد درک منسجم

 مشخص شود. کارکردهای این حرفه در سطح بازار سرمایه

 جامعه و نمونه آماری

 برخاسته برای پایبندی به اصول نظریه ،(9859) 2اشتراوس و کوربین اعتقاد براساس بخش کیفی،این پژوهش در  در

 «اقاتاتف رویدادها، وقایع، یا مقایسه هایفرصت حداکثرکردن برای» نظری با رویکرد هدفمند گیرینمونه از هاداده از

این مبنا ابتدا  بر یافته شود. دست آن ابعاد و هابراساس ویژگی مقوله یک تغییر نحوه تعیین به طریق نای از تا شد استفاده

ان شدن زمان در جرینمودن معیارهایی، سعی در انتخاب افراد آگاه نمودند تا از انحراف و تلفمحققان، براساس فهرست

 این معیارهای عبارتند از: ها جلوگیری شود.مصاحبه

                                                                                                                                                                                     
1 Glaser 2 Strauss & Corbin 
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 های مالی به لحاظ منطق استداللی افشاء اقالم مالیشناخت ابعاد صورتدانش نظری در حرفه حسابداری و داشتن  .5

 .گری آنهای کیفی و آشنایی با روند مصاحبهاحاطه به پژوهش .2

ند، مشخص که در دسترس بود ی حسابداریهای تخصصی در حرفهحیطهبراساس دو معیار فوق ابتدا لیستی از محققان 

های معتبر علمی و پژوهشی در داخل و خارج از کشور انجام شد. سپس از این کار از طریق جستجو در سایتگردید که 

ها خواسته شد، تا نفر ارسال گردید و از آن 27هایی برای حداقل ، ایمیلایمیل و توضیحات مرتبط با اهداف پژوهشطریق

ایمیل پاسخ داده شد، که از  21های ارسال شده، ایمیلقدمات انجام مصاحبه محیا گردد. از مجموعدر صورت تمایل، م

 شونده انتخاب شدند. در بخش کمی پس از طراحی مدل از طریق انتخاب جامعهبه عنوان مصاحبه نفر نهایتاً 52این میان 

 های کاری و سطح دانش فنی و تخصصی،براساس تجربه بازار سرمایههای مدیران بخش حسابداری شرکتهدف در بین 

گیری در دسترس و همگن انتخاب شدند. اندازه جامعه نفر به عنوان جامعه هدف در بخش کمی براساس نمونه 21تعداد 

معموال در  های پژوهشهای ماتریس تفسیری فازی به دلیل ماهیت تحلیلی و جلوگیری از انحراف و تجمیع دادهدر تحلیل

نفر در  21که با اتکا به این موضوع تعداد  (5392 و همکاران، پورلیاسماع) استنفر  21تا  51ترین حالت بین مطلوب

 بخش تحلیل ماتریس تفسیری فازی مشارکت داشتند. 

 گردآوری و تجزیه و تحلیل

ا از ها در بخش تحلیل کیفی ابتدگردآوری دادهبراساس ماهیت روش شناسی پژوهش که از نوع ترکیبی بود، جهت 

ه با زمان متوسط یک ساعت استفاده گردید. ذکر این نکت عمیق و بدون ساختار )طرح مصاحبه به صورت باز( هایمصاحبه

جام مفهوم حسابداری گفتمان از انساین بود که  عمیق و بدون ساختارهای حائز اهمیت است که دلیل استفاده از مصاحبه

مفهومی متناسبی به دلیل فقدان چارچوب نظری، برخوردار نبود و براساس طی فرآیندهای مصاحبه تالش گردید تا نسبت 

. پس از ظاهرشدن مضامین اولیه، اقدام شود یجاد انسجام در محتوا و ماهیت مفهوم مورد بررسی در حرفه حسابداریابه 

ت تا در به صورت نیمه ساختاریافته و ساختاریافته ادامه یافها کلی، مصاحبههای در قالب ایجاد مقولهها فهمؤلبرای تفکیک 

شابه ادبی و براساس تکنیک استعاره و با تمرکز بر ت مصاحبه تسؤاال. ی اشباع نظری کمک نمایدگیری نقطهانتها به شکل

رک برحسب تجربه و یا تحصیالت د کنندگانشرکت که ودندبشغلی دیگر های کارکردی حسابداری با سایر حرفه

 ت مصاحبه عبارت بودند از:سؤاالاین  برخی ازتری نسبت به آن داشتند. کامل

تواند به ایجاد اعتماد به این حرفه می بازاریابیهای تاچه اندازه در حسابداری، گفتمان و تعامل همچون حوزه .5

 ؟منجر شود

 با ماهیت مشابهاجتماعی در مشاغل دیگر های اجتماعی در حسابداری همانند ارزشهای تاچه اندازه ارزش .2

 ؟این حرفه کمک نمایدی هتواند به آیندمی

طالعات اهایی همچون فناوری با حوزه جهت ارتقای جایگاه رقابتی آیا حسابداری به لحاظ بسترهای اطالعاتی .3

 ؟است ، قابل مطابقتمشابه هایدر سیستم

و  ، که رسیدن به نقطه اشباع به عنوان یک فرآینداستها مصاحبه اتمامهای تحلیل داده بنیاد، یکی از مهمترین بخش

گذاری گذاری باز و تا حدی کداین تحلیل بسیار حائز اهمیت بود. محققان پس از هر مصاحبه، شروع به کداستراتژی در 
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ی شده از مرحلهایجاد این اساس در هر مرحله کدهای مشخص گردد و برشان نمودند تا مفاهیم و اشتراکاتمی انتخابی

 2مصاحبه  بود که از مصاحبه اول تا مبنا نیبر اها گرفتند. روند انجام مصاحبهگذاری انتخابی باهم مورد مقایسه قرار میکد

باز  یکدگذار یمبناها برمصاحبه لیحلچراکه بعد از هر مصاحبه محققان شروع به ته بود، رفتابعاد چارچوب نظری  تقریباً

 و اغلب افتیها ادامه به نقطه اشباع مصاحبه دنیمطمئن شدن از رس یبرا 52تا مصاحبه  2نمودند. از مصاحبه می یو محور

 .دیاعالم گرد آوری اطالعاتفرآیندهای جمع انی، پا52مبنا در مصاحبه  نیشدند و بر ایها تکرار ممصاحبه رکدها د

 کنندگان به ترتیب زیر ارائه شده است:شناختی مشارکتاطالعات جمعیت
 اطالعات جمعیت شناختی مشارکت کنندگان .1جدول 

 محل فعالیت حوزه تخصصی مدرک تحصیلی سن جنسیت کنندگانمشارکت

 واحد قزوین دانشگاه آزاد اسالمی حسابداری دکتری سال 13 مرد نفر اول

 واحد شاهرود دانشگاه آزاد اسالمی حسابداری دکتری سال 11 مرد نفر دوم

 دانشگاه شهید بهشتی حسابداری دکتری سال 02 مرد ومسنفر 

 دانشگاه الزهرا حسابداری دکتری سال 05 زن نفر چهارم

 دانشگاه ممفیس آمریکا حسابداری دکتری سال 21 مرد نفر پنجم

 الزهرادانشگاه  حسابداری دکتری سال 05 زن نفر ششم

 دانشگاه رشت حسابداری دکتری سال 39 مرد نفر هفتم

 دانشگاه سالفورد منچستر انگلستان حسابداری دکتری سال 18 مرد نفر هشتم

 دانشگاه تربیت مدرس حسابداری دکتری سال 02 زن نفر نهم

 الزهرادانشگاه  حسابداری دکتری سال 05 زن نفر دهم

 دانشگاه عالمه طباطبائی حسابداری دکتری سال 01 مرد نفر یازدهم

 دانشگاه خوارزمی حسابداری دکتری سال 03 زن نفر دوازدهم

ابتدا  تمانحسابداری گف توسعهبسترسازی چارچوب نظری پژوهش، ابعاد مدل  یسپس در بخش کمی، باتوجه به ارائه

سه معیار  های الزم براساسهای پژوهش، اقداممؤلفه پایاییاز طریق تحلیل دلفی تالش گردید تا نسبت به ارزیابی سطح 

اصلی پژوهش حکایت ی مؤلفه 2هر  تأییدمیانگین؛ ضریب توافق و انحراف معیار صورت گیرد، که نتایج در این بخش از 

 :است های بخش کیفی به صورت زیر قابل مشاهدهداشت. فرآیند طی شده در گردآوری داده

 
 تئوری. مراحل تحلیل در گرندد 3شکل 



 ۱4۲ /۳مجله دانش حسابداری/ دوره سیزدهم/ ش 

 

ا فرآیند از طریق طراحی پرسشنامه ماتریسی تالش شد ت حسابداری گفتمانی مؤلفهگذارترین تأثیرسپس باهدف تعیین 

جهت ارزیابی  بازار سرمایههای مدیران بخش حسابداری شرکتنفر از  21انجام تحلیل ماتریس تفسیری فازی با مشارکت 

های صورت پذیرد. در این راستا تالش گردید تا پرسشنامه با هماهنگی حسابداری گفتمان توسعهبسترهای گذاری تأثیر

 کنندگان جامعه هدف در بخش کمی ارسال گردد. قبلی برای مشارکت

 اعتبار تحقیق

اما ذیرد. تواند صورت پمی با ماهیت تحلیل نظریه داده بنیاد از منظرهای مختلفی معموالهایی مفهوم اعتبار در پژوهش

، چراکه ستا مفاهیم جهت سنجش اعتبار پژوهش معموال واحد نیست، بلکه مفهومی پیچیده؛ فراگیر و همه جانبهسطح این 

دیگر، از  پذیرد. به عبارتمی شوندگان در بخش کیفی از منظر رویکردهای تخصصی صورتبراساس مشارکت مصاحبه

ها قابل تکرار و اینکه آیا مصاحبهبنابراین، درباره ای دارد، آنجاییکه در مصاحبه با رویکرد کیفی، ذهنیت نقش برجسته

ی برای نشان های کیفنتایج قابل تعمیم هستند، جای شک و تردید وجود دارد و پژوهشگران باید از فنونی که در تحقیق

ی برای سنجش سوساز این پژوهش از روش سهشود، استفاده کنند. در ها به کار گرفته میدادن قابلیت اعتماد و صحت یافته

شوندگان شدن سه سوسازی در پژوهش حاضر رویکردهای مختلف مصاحبهبرای محققاعتبار تحقیق استفاده شده است. 

  های معتبرتری فراهم شده است.بُعد زیر مورد بررسی قرار گرفت و عالوه بر تقویت نتایج، داده 0در 

نظور تعیین شوندگان به مهای پژوهش توسط مصاحبهدر این بُعد، هدف بررسی صحت یافتهبازگشت اعتباری:  .5

د یا دههای آنان را درباره موضوع پژوهش تحت پوشش قرار میاین پژوهش به شکل صحیح دیدگاه آنکه آیا

ها، مصاحبه شوند پس از اتمام مصاحبه و تجزیه و تحلیل داده 51نفر از مجموع  8این روش با برای پژوهش نه؟ 

ها بررسی حد اعتبار یافتهگان مجدداً به آنان بازگشت شد تاشوندشان با مصاحبههاییدگاهدر مورد مطابقت د

شود. نتیجه نشان داد، در بیشتر کدهای مفهومی ایجاد شده، محققان این پژوهش توانسته بودند درک صحیحی 

 و درک نظری مصاحبهتعامل مطلوب  تواند ناشی ازاین امر می کنندگان داشته است،از اظهارات مصاحبه

 ی موضوع پژوهش باشد.کننده دربارهشوندگان و مصاحبه

های کردن نقدی، درباره شیوهاین راهبرد، پژوهشگر طی انجام پژوهش، به منظور فراهم با استفاده از :مرور همتا .2

ه بررسی تا بها، از سایر محققان کمک گرفت؛ از آنها خواست به کار گرفته شده و بررسی نتایج و صحت آن

هایی که در حین پژوهش انجام شده ها و تحلیلبندی انجام شده با استفاده از فهرست مقولهها، مقولهیادداشت

ر نبود اما پذیاین تحقیق امکان های موجود کمک گرفتن از سایر محققان دربه دلیل محدودیتاست، بپردازند. 

مصاحبه پس از دو هفته مجددا انجام گرفت و در درک مفاهیم های این روش، تجزیه و تحلیل دادهبرای تحقق 

 ای وجود نداشت.مربوط به مصاحبه در دو زمان، اختالف قابل مالحظه

ها در این مرحله پروتکل و فرآیند انجام مصاحبهدر  :برداری و انجام پژوهشتوضیح شیوه یادداشت .3

، که ی تحلیل درست طی شده است یا خیرنمایند، آیا نحوه تأییدشوندگان قرار گرفت تا نفر از مصاحبه 7اختیار 

 ها نشان داد، روند پژوهش و تحلیل کدها در مسیر درستی پیشرفته است. مرور یاداشت
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، «هستند معناها برخاسته از موقعیت»این اصل که در تحلیل گلیزر، باتوجه به  :تهیه گزارش مفصل نتایج .0

طور کامل در نظر گرفته شود و خواننده پژوهش توجهی خاص به یت، بههریک از نتایج باید همراه با موقع

نمودن دهی مرتب نتایج، منجر به فراهمبرداری و گزارشها، یادداشتاین مبنا مصاحبهموقعیت داشته باشد. بر 

 قرار گرفت. تأییداین موضوع مورد های معتبر گردید که داده

به منظور سنجش اعتبار از تحلیل دلفی باتوجه به دو معیار میانگین؛ ضریب توافق و انحراف معیار استفاده اما در بخش کمی 

 های شناسایی شده، تحلیل دلفیمؤلفهشده است. در واقع برای رسیدن به کفایت نظری در جامعه هدف در باب ابعاد و 

( 3ررسی قرار گیرد. نتایج در این بخش در قالب جدول )شود تا سطح بکارگیری مفاهیم در جامعه هدف مورد بانجام می

 های پژوهش ارائه شده است.در بخش دوم تحلیل یافته

 های پژوهشیافته

تحلیل  شود و سپسمی های تحلیل نظری داده بنیاد در بخش کیفی جهت طراحی مدل ارائهدر این بخش ابتدا یافته

 گردد.می بخش کمی ارائهماتریس تفسیری وزنی نیز جهت پیشبرد اهداف 

 های تحلیل نظری داده بنیادیافته

تن ، و هیچ احتمال قطعی برای شناسایی و محدود ساخحسابداری گفتمانهیچ لیست از قبل تعیین شده و قطعی درباره 

ف و فاهای شها با مرزبندیدر اینباره در یک مجموعه مشخص از ویژگی کارکردهای نظریهای مرتبط با تمامی ویژگی

اند ستهاین مطالعه توانشوندگان در دهد که مصاحبهاین پژوهش نشان میهای این، یافته متمایزکننده وجود ندارد. با وجود

 سؤال لذا با عنایت به به ایجاد مدل پژوهش کمک نمایند. را شناسایی نمایند و حرفه حسابداریتوجه در موارد مهم و قابل

 اول و دوم پژوهش، که به ترتیب زیر ارائه شده است،

 گفتمان کدامند؟ یحسابدار استعارهکارکرد  یهامؤلفهاول پژوهش(  سؤال 

 گفتمان کدامند؟ یحسابدار استعارهکارکرد  یهادوم پژوهش( مقوله سؤال 

 ارائه شده است:( 2جدول )نتایج حاصل از طی سه مرحله کدگذاری به ترتیب زیر در 
 هاها و مقولهمؤلفهابعاد مدل حسابداری گفتمان براساس مضامین؛  .۲جدول 

 های اصلیکد گذاری
کد گذاری 

 کد گذاری محوری کد گذاری باز تئوری
گذاری  کد

 انتخابی

 هامقوله های اصلیمؤلفه مضامین مفهومی
بندی طبقه

 اصلی

 کاهش هزینه مالکانه افشای اطالعات 

 کارکرد تقویت افشای

 اختیاری

سازوکار
ی

ها
 

حرف
ه

 
ی

ا
در 

ی گفتمان 
حسابدار

 

طراح
 ی

مدل استعاره حسابدار
 ی

گفتمان
 

 کاهش هزینه ریسک دعوای حقوقی

 کاهش هزینه ریسک اعتباری

 های نمایندگیکاهش هزینه

 ی افشاء اطالعاتافزایش آستانه

 های ریسک نکولکاهش هزینه
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 افزایش شفافیت اطالعاتی 

 اثربخشی لحن گزارشگری در شناخت عملکردهای افشاء شده

کارکرد تقویت کیفیت محیط 

 اطالعاتی

 تقارن و برابری اطالعات افشاء شده

 تغییرپذیری بازده سهام

 بینی سوداثربخشی خطای پیش

 اثربخشی پایداری سود

 در بلندمدتاثربخشی بیان صادقانه سود 

 اثربخشی قابلیت اتکاء اطالعات

 بودن افشاء اطالعاتاثربخشی قابلیت به موقع

 بسترسازی شبکه کنشگر اطالعات بین شرکت با ذینفعان

 عاتاطال کارکرد سایبرنتیک

سازوکار
 

ی گفتمان
ی حسابدار

ساختار
 

 اتژیکاسترهای ی تنوع جایگزینافزایش سطح دانش مالی به واسطه

 (DSSهای مالی )های پیشتیانی تصمیمارتقای سیستم

 (FMISهای اطالعات مدیریت مالی )ارتقای سیستم

 (FEISهای استراتژیک اطالعات مالی )ارتقای سیستم

 (FTPSهای سطح عملیاتی اطالعات مالی )ارتقای سیستم

 شهرت اجتماعی شرکت در سطح بازار رقابتی 

حسابداری  توسعهکارکرد 

 برند

 ارتقای ارزش منصفانه بازار اقالم در ترازنامه

 ارتقای ارزش افزوده بازار معیارهای حسابداری

 ارتقای ارزش سهام شرکت

 ارتقای جایگاه رقابتی به دلیل سرعت رشد سهام شرکت

ار بازیکپارچگی اجتماعی استانداردهای حسابداری با هنجارهای 

 رقابتی

کارکرد هنجارسازی اعتماد 

 اجتماعی

سازوکار
 

ی گفتمان
فرهنگی حسابدار

 

 های مبتنی بر اعتمادتقویت رویکرد هنجاری جهت بسط ارزش

های ادراک منسجم حسابداری جهت جلوگیری از طرز تلقی توسعه

 گیریهای تصمیمسوگیری

حسابداری جهت استدالل سازی بسط نمادهای استدالل محاوره

 شفاف

 توسعه زبان مشترک حسابداری برمبنای فرهنگ اجتماعی

 مدارانهکارکرد ارزش لسفیهای فحوزه معرفتی علم حسابداری با اتکاء به تئوری توسعه

 سازی تئوری جامع با هدف ارتقای شناخت نظری و عملیبنیان حسابداری آینده
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اندازهای سناریوپردازی جهت تبیین چشمتقویت کارکردهای 

 حسابداری

 سازی حسابداری دیالیکتیکی  پارادایم

 تقویت رویکرد اثباتی دانش حسابداری برمبنای ماهیت واقعی

باتوجه به مشخص شدن فرآیندهای کدگذاری طبق رویکرد گلیرز در تحلیل داده بنیاد، در ادامه نسبت به مفاهیم و 

های اصلی در قالب کدهای مفهومی مورد مؤلفهگرفته، هریک از های صورتبندی فرعی ایجاد شده طبق مصاحبهطبقه

دهنده هر شکیلهای تمؤلفهشده نسبت به پیدایش و توسعه گیرند و سپس در سایه تحقیقات انجامبحث و استدالل قرار می

بندی فرعی ( مشاهده شد: سه طبقه5شود. همانطور که از جدول )های الزم داده میهای مفهومی توضیحبندیکدام از طبقه

 د دارد که عبارتند از: وجو

 فتمانفرهنگی حسابداری گ سازوکار؛ ساختاری حسابداری گفتمان سازوکار؛ ای حسابداری گفتمانحرفه سازوکار

ه دهندهای تشکیلمؤلفههای فرعی ارائه شده است. متغیرها در بندی(، تعریف هرکدام از طبقه3که در قالب جدول )

 درونی دارند. حسابداری گفتمان با یکدیگر ارتباط
 های فرعیبندیتعاریف طبقه. 3جدول 

 تعریف های فرعیبندیطبقه

 ای حسابداری گفتمانحرفه سازوکار

یت رویکردهای اثرگذار حسابداری از نظر کیف ای حسابداری گفتمانحرفه سازوکاربندی فرعی، در این طبقه

با ها رکتسازی متعامل بین شکه در بَستر گفتمان دهدمی افشاء و اثربخشی محیط اطالعاتی را مورد اشاره قرار

در واقع بسترهای گفتمان حسابداری به ایجاد کارکردهای افشاء اطالعات به زبان قابل  شود.می ذینفعان حادث

ن ی تعامل پویاتر بین شرکت براساس شکل دادتواند زمینهمی ادراک به ذینفعان منجر خواهد شد و این موضوع

 شترک با ذینفعان را منجر گردد.به یک زبان م

 ساختاری حسابداری گفتمان سازوکار

 ارههای فرآیند تسهیل اطالعات اشبه رویه ساختاری حسابداری گفتمان سازوکار بندی فرعی،در این طبقه

ون کارکردهای اثربخش دری هضمن ارائ گیریتصمیمفناوری اطالعات در های نماید که براساس سیستممی

ی حرفه سازتواند به برندمی به مدیران جهت ارزیابی اطالعات و اتخاذ بهترین تصمیم، در عین حال سازمانی

عملیاتی یک سازمان کمک نماید. در واقع برندسازی حرفه حسابداری، های حسابداری در کنار سایر بخش

 د. به همراه داشته باشتواند می استراتژیکی راهای و ظرفیت است مالی و رقابتی برندهایی ارتقای ارزش

 فرهنگی حسابداری گفتمان سازوکار

فرهنگی حسابداری، مجموع کارکردهای هنجاری حسابداری تعاملی با  هایسازوکاربندی فرعی، در این طبقه

رعت تغییرات سریع و با سی هگیرد که به واسطمی شرایط اجتماعی و محیط بیرونی یک شرکت را در بر

های اسخپی هو با ارائ قابل توسعه حرفه حسابداری در آینده منجر شودهای به افزایش ارزشتواند می فزآینده

 ارتقای اعتماد عمومی ذینفعان را نسبت به شرکت به همراه داشته باشد.ی هزمین متناسب با تغییرات محیطی،

 شود.نده میای از نتایج بسخالصهالزم به توضیح است باتوجه به محدودیت صفحات مقاله در این بخش صرفا به بیان 

 ای حسابداری گفتمانحرفه سازوکار

ه دلیل تواند بمی حسابداری است کهای هحرفهای حسابداری گفتمان، مجموع مضامینی از حیطهای ههای حرفاستعاره

فشاء شده منجر اهای محیط اطالعاتی و کیفیت اطالعات تمرکز بر یک زبان مشترک بین شرکت با ذینفعان به شفافیت

وجودی این حرفه تالش دارد تا با کاستن از عمق ی هبخشی به عنوان بخش مهمی از فلسفشود. در این مقوله، آگاهی

اطالعاتی بین شرکت با آنان، زمینه را برای کاهش هزینه نمایندگی در سطح کارکردهای حسابداری در بازار ی هفاصل

دی های عملکرتا واقعیت در تالش استخود ای هبداری در نقش کارکردهای حرفگفتمان حسا ،سرمایه مهیا نماید. لذا
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براساس یک رویکرد مسئوالنه که در پس گذاران و به طورکلی بازار سرمایه را سرمایه ؛ها در قبال سهامدارانشرکت

مفهومی حسابداری گفتمان، مشارکت تواماً بین شرکت و ارکان اجرایی حسابداری با ذینفعان بیرونی را در بر ی هزمین

 طیمح تیفیک تیتقو کارکردی و اریاخت یافشا تیکارکرد تقو اصلی مؤلفهبراساس این مقوله، دو  ،لذادارد، افشاء نمایند. 

ناسایی ی اصلی شمؤلفهشوندگان در مورد دو ای از دیدگاه مصاحبهاند که در زیر نمونهدر این رابطه ظهور یافته یاطالعات

 گردد. شده، ارائه می

 یاریاخت یافشا تیکارکرد تقوالف( 

الب قیکی از بسترهای مهم در حسابداری گفتمان، کارکرد تقویت افشای اختیاری است. در واقع گزارشگری مالی در 

های انتقال اثربخش اطالعات را به افراد درون و بیرون شرکت در خود دارد. ابزاری تعاملی با ذینفعان، ظرفیت یک زبان

از افشاء عملکردهای مالی باشد که در آن بخش، الزامی به افشاء نباشد و توسط شرکت به هایی که اگر باتمرکز بر بخش

تواند در ایجاد مزیت رقابتی و افزایش رضایت بیشتر برای سهامداران موثر باشد. چراکه براساس می ذینفعان منعکس شود،

ای همالی برای طیف گستردهای حسابداری گفتمان زبانی متکی بر اهداف صورت (2153) 5آلمکویست و همکارانتعریف 

ین بخش نظر یکی در ا تواند به تعامل بیشتر بین شرکت با آنان منجر شود.می مالی است کههای صورت کنندگاناستفادهاز 

اشاره نموده  ،کارکرد تقویت افشای اختیاری به نقشایجاد بستر حسابداری گفتمان در رابطه با که شوندگان از مصاحبه

 :شودمیبه ترتیب زیر ارائه  است،

بدون بستر گفتمان، در افشای اطالعات نوعی مونولوگ یا اصطالحاً زبان گفتمان  ،حسابداری»

بیرونی است. در این شکل، اساساً حسابداری کارکرد  کنندگاناستفادهطرفه از شرکت به سوی یک

 «.یابدمی همچون هزینه مالکانه در افشای اطالعات افزایشهایی الزم را نخواهد داشت و سطح هزینه

هزینه  افشای ریسک همچونهای گذاری حسابداری گفتمان بر هزینهتأثیراثربخشی رابطه باید بیان نمود،  در این

امی برای چ الزمالکانه، به حدی است که یک شرکت به دلیل افشای اطالعات محرمانه و بخشی از عملکردهای خود که هی

ز طرف دیگر ا مالی دست یابند.های از صورت کنندگاناستفادهتواند به اعتماد بیشتر در بین می آن تعیین نشده است،

 نمود: اشارهنمایندگی های به نقش بسترسازی حسابداری گفتمان بر مضمون هزینهای مصاحبه شونده

به دور از هرگونه رانت و دسترسی به نهادهای قدرت در یک ها فلسفه حسابداری انعکاس واقعیت»

به عنوان یک فرآیند در توسعه گزارشگری شهروند شرکتی، پویایی گفتمان  ،. لذااست ساختار

 خود در تالشای هنمایندگی را کاهش دهد، زیرا حسابداری در نقش حرفهای تواند هزینهمی حسابداری

ایجاد کند و هدف  خود در ذهن سهامداران و مخاطبانشتری از عملکردهای است تا سطح ادراک فعال

 .«است به منابع نقدی بیشتر از طریق اعتماد به حرفه حسابداری از آن دسترسی

 بسترسازی ادراکی حسابداری گفتمان شکلی همضامینی در کارکردهای افشای اختیاری که به واسطوجود چنین 

شرکت در  هایی افشاء اطالعات به کاهش هزینهبردن آستانه تواند ضمن افزایش شفافیت اطالعاتی و باالمی ،گیردمی

                                                                                                                                                                                     
1 Almqvist et al 
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زامبو و ؛ (2159) 5پیتورویسکی و همکاران هاینتیجه این بخش با پژوهش محیط بیرونی و تعامل با بازار منجر شود.

 مطابقت دارد. (2152) 3یوسف و جوردَنو  (2152) 2بلتراچی

 یاطالعات طیمح تیفیک تیکارکرد تقوب( 

 قرار رتأثی، رفتار فعاالن بازار را تحت حسابداریای هایفای نقش حرفی هبه واسط بازار طیاطالعات در مح انیجر

که هایی برحسب توانمندی، مالیهای از صورت کنندگاناستفادهکه  کندمی جادیرا ا یطیشرا یطیمح راتیی. تغدهدمی

 عاتیآنان از ادراک اطالرفتار  رییپذتأثیرکه منجر به  یداشته باشند. اطالعات اطالعات گردشبرابری از سهم دارند، 

ن کند. حسابداری گفتمان با تمرکز بر اهمیت چنیمی ایجاد تعامل دوطرفه بین شرکت با بازار را مهیای هشود و زمینمی

کند تا نسبت به تقویت ارکان محیط اطالعاتی به صورت یک زبان مشترک و می تعامل متقابلی در سطح بازار، تالش

 شوندگان در این رابطه بیان نمود:یکی از مصاحبهفهم بین خود با ذینفعان اقدام نماید. قابل

 یطالعاتامتناسبی در حرفه حسابداری وجود ندارد، محیط ای ههمواره به دلیل اینکه مضامین استعار»

 شود.یم درهم آمیخته اطالعات نامتقارن با انتشار وستهیپ کنند،می ستد در آن داد و گذارانهیکه سرما

باتوجه  و دهدمی شیافزا را ارانگذسرمایهنادرست برای  نشیگز سکیاطالعات، ر انیدر جر رییتغ نیا

 بینی سود از جانب، خطای پیششودمی اتخاذ نانیدر حالت عدم اطم یمال ماتیاغلب تصم نکهیبه ا

 ختاللتحلیلی بازار را دچار اهای یابد و قابلیتمی مالی افزایشهای از اطالعات صورت کنندگاناستفاده

جذب  هایتمرکز بر افزایش ارزش هرسد زبان تعاملی در حسابداری که به واسطمی بنظر ]...[ نمایدمی

 «.دتواند به کیفیت محیط اطالعاتی کمک نمایمی شودمی دانش ذینفعان بیرونی به داخل شرکت ایجاد

ن از دو منظر قابلیت اتکاء به محتوای اطالعات در زمان و موقعیت افشای اطالعات مازبان مورد تاکید در حسابداری گفت

ایداری سود به تواند به تسهیل اثربخشی پمی گزارشگری مالی شرکت قابل تفکیک است کهی هو همچنین لحن واقع بینان

در این باره یکی از  (.5399ی و همکاران، رزائیممطلوب کمک نماید )های صورت متداوم به ذینفعان در اتخاذ تصمیم

 شوندگان بیان نمود:مصاحبه

های اساساً کارکرد حسابداری گفتمان به عنوان بخشی از زبان گزارشگری مالی به صورت رویه»

گردد و نیازی به بیان جزئیات در آن نیست، چراکه می افشاء شده مستدلهای پنهان در متون گزارش

در ها ترقابتی شرکهای ایی که اگر با استراتژینماید. حوزهمی آزادسازی جریان اطالعات را مختل

تواند به محیط اطالعاتی هدفمند و با کیفیت کمک نماید. یعنی اینکه می هم آمیخته شود، معتقد هستم

ها بدبینانه باشد به دلیل اینکه بخواهیم سطح انتظارات ذینفعان بیرونی را با گزارشی هاً لحن در ارائصرف

ما بیرونی شرکت موثر باشد، ای هتواند در وجمی عملکردی شرکت همراستا نماییم اگرچههای واقعیت

ا ، ممکن است شرکت ببه دلیل کاهش اطمینان سهامداران دارای رویکرد سفته بازی در بازار سرمایه

 «.شوک فروش سهام و کاهش نقدینگی مواجه گردد

                                                                                                                                                                                     
1 Piotrowski et al 
2 Zambo & Beltrachi 

3 Yusuf & Jordan 
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از  انکنندگاستفادهبه عنوان بخش مهمی از افشای اطالعات را برای  ،مشخصاً اثربخشی حسابداری گفتمان ،لذا

تا با  هستنددانش و سطح شناخت بازار قادر ی هبه واسط کنندگاناستفادهکند و هر کدام از می مالی ایجادهای صورت

آَورسانون  هایآمده در این بخش با پژوهشنتیجه بدست پویایی محیط اطالعاتی ایجاد شده بهترین تصمیم را اتخاذ نمایند.

 مطابقت دارد. (2117) 2ببینگتون و همکارانو  (2159) 5و همکاران

 ساختاری حسابداری گفتمان سازوکار

گیرد. یم حسابداری در بازار را در بر گذاریارزشاطالعاتی و های سازوکارحسابداری گفتمان در بستر ساختار خود، 

 اطالعات و تغییر در آن به صورت یک آوریجمعسیستمی تشکیل شده است که با ای هدر واقع حرفه حسابداری از چرخ

های گیریتصمیمسیستمی فناوری اطالعات ضمن اثربخشی بر ی هنماید. چرخمی یرون مخابرهفرآیند، اطالعات را به ب

طحی از سحسابداری برند منجر شود. ی هتواند به تبعات بیرونی و کسب مزیت رقابتی در حوزمی مدیران در شرکت

ی که در ارتقای جایگاه رقابتی ساختار افزایش ارزش بازار و هتواند زمینمی که با عملکردهای استراتژیک مالی حسابداری

 ی شدند.شناسای برند یحسابدار توسعه کارکردو اطالعات  کیبرنتیکارکرد ساکند، را ایجاد نماید. می آن فعالیت
 اطالعات کیبرنتیکارکرد ساالف( 

دهی بندی و سازماناس طبقهبراسسایبرنتیک به عنوان یک سیکل سیستمی اشاره به ایجاد ارتباط بیشتر بین انسان با محیط 

ش تواند نقمی است که اطالعات دارد. مهمترین مزیت سایبرنتیک در حسابداری، دانش متکی به فناوری اطالعات

 ،ذاساختاری شرکت و رقابتی در بازار، ارتقاء بخشد. لهای گیریتصمیمحسابداری را به عنوان یک سیستم اطالعاتی در 

به آنان  از شناخت تغییرات و پاسخگوییای هتواند ساختارهای دو طرفمی ر بستر دانش اطالعاتنقش گفتمان حسابداری د

از  یکی آتی رقابتی توسعه بخشد.های را ایجاد نماید و تنوع کارکردهای استراتژیک و جایگزین را در برنامه

 بیان نمود: مؤلفهی این نوع شوندگان دربارهمصاحبه

همچون  حسابداری های کالسیکریشهبا اجتناب از  مدرنگذاری حسابداری تأثیروقتی صحبت از »

شود، نقش فناوری اطالعات بیش از می مالیهای نامه یا صورتزارگزارشگری مالی صرف در قالب ت

 گردد.تر شدن کارکردهای شرکت در برابر ذینفعان منجر میرقابتی شود و به تقویتن میا، نمایپیش

الی اطالعات مهای تواند به ایجاد سیستممی بخشی که اگر در درون ساختارهای شرکت نهادینه شود

 «. در بازار رقابتی منجر شودتری منسجم

از گردش ی هحسابداری گفتمان، چرخ استعارهبازاریابی به عنوان های اطالعاتی در حسابداری مشابه سیستمهای سیستم

شرکت قادر است از مزیت ایجاد شده استفاده ی هنمایند، که براساس آن هم ساختار تصمیم گیرندمی اطالعات را ایجاد

ای الزم را از اثربخشی اطالعاتی بیرونی ایجاد شده بری همالی قادر هستند تا بهرهای از صورت کنندگاناستفادهنماید و هم 

 خودشان، ببرند.

در حسابداری همچون سایر علوم، نیاز و دانش تکنولوژی مهمترین دلیل برای حرکت به سمت »

. مدنظر قرار بدید اگر در یک حرفه همچون کنترل ترافیک پرواز، محاسبات است تحلیل در این عرصه

                                                                                                                                                                                     
1 Aversano et al 2 Bebbington et al 
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رخ خواهد داد؟ حال اگر حسابداری به عنوان خط مقدم حفاظت از منافع ای هدقیق نباشد، چه فاجع

تکنولوژی  وسعهته افتد. بله نیاز و انتظارات زمینمی چه اتفاقسهامداران از چنین ظرفیتی برخوردار نباشد 

ای هسازوکارکند. حسابداری نیز از این قاعده مستثنی نیست و تقویت می را مهیاای هدر هر عرص

 «.است اطالعاتی بخش مهمی از کارکردهای حسابداری گفتمانهای گیریتصمیم

مثل ای هرفحهای حسابداری با سایر عرصهی هاز تشبیه در مضامین حرفاستفاده در تصریح این کد باید بیان نمود، 

ر . چراکه حسابداری یک سیستم کنشگاست پایداری دانش در این عرصه توسعهکنترلرهای پرواز، بخشی از ماهیت مهم 

های استراتژیک در برنامههای شود و قادر است تا به تنوع جایگزینمی اطالعات در تعامل با محیط بیرون خود محسوب

سطح های سیستم سطح یعنیترین پشتیبان از پایینهای مالی شرکت کمک نماید. توجه به این نکته مهم است که سیستم

ایی تعامل تواند به پویمی استراتژیک اطالعات مالی، زمانیهای عملیاتی اطالعات مالی تا باالترین سطح یعنی سیستم

ی از طریق حسابداری گفتمان منجر شوند که یکپارچگی فرآیندهای اجرا از تدوین تا ارزیابی و شرکت با ذینفعان بیرون

های خش با پژوهشی بدست آمده در این بنتیجه بازخورد به شکلی منسجم مبتنی بر تغییرات بیرونی بسترسازی شده باشد.

 مطابقت وجود دارد. (2152زامبو و بلتراچی )و  (2159پیتورویسکی و همکاران )
 برند یحسابدار توسعهکارکرد ب( 

 دارایی های نامشهود نظیر سرمایه هایمحیطی، ی هدانش حسابداری و تغییرات فزآیندهای با روند جاری پیشرفت

 های تجاری در حال تبدیل به محرک هایمبه ثبت رسیده، دارایی برند و نا هایحق امتیازها، طرح ؛سیستم دانش ؛فکری

تواند یم شود. حسابداری برند، در واقع بخشی از زوایایی پنهان کارکردهای حسابداری است کهمی اصلی تجارت محسوب

شوندگان هیکی از مصاحب ارتقای سطح زبان مشترک حسابداری به همراه داشته باشد. هشهرت اجتماعی شرکت را به واسط

 بیان نمود: در این باره

یکی از مزایایی حسابداری گفتمان، شهرت شرکت در بازار رقابتی است. در واقع تمثیل شهرت »

اران را در این عرصه گذسرمایهگیرد و اعتماد سهامداران و می اجتماعی، از اهرم زبان حسابداری شکل

 «.به همراه دارد

، به جز اصخ رسانی موضوعیحسابرس به این نتیجه برسد که اطالعاگر باید بیان نمود،  مؤلفهدر واقع در تشریح این 

 ،حسابرسهای مسئولیتبراساس کنندگان از حسابرسی، مالی ارائه یا افشاشده، برای درک استفادههای آنچه که در صورت

ی سایر بندها» در گزارش حسابرس با عنوان بندی سودمند است و منع قانونی یا مقرراتی هم وجود ندارد باید با درج

 یاستاندارد حسابرس 1طبق جزء )ب( بند موضوع را به ذینفعان اطالع دهد. همچنین  یا عنوان مناسب دیگری، این «توضیحی

 یمال یهاافشا شده در صورت ایبه جز موضوعات ارائه  یپس از بند اظهارنظر که به موضوع یحیبند توض ،712شماره 

ش حسابرس گزار ایحسابرس  یهاتیولئمس ،یکنندگان از حسابرسدرک استفاده یاشاره دارد و به قضاوت حسابرس، برا

به . شودبایست در قالب توضیحی مستدل در اینجا ارائه گردد که سبب تعدیل اظهارنظر حسابرس می، میکندیکمک م

 بند عنوانبه بایستی میمال یهابر مجموعه صورت یاساس ای تیاهم موارد در صورت دارابودن اثر با نیا عبارت دیگر

 .نظر( خواهند شدعدم اظهار ای)مشروط، مردود  یگزارش حسابرس لیکه موجب تعد شوند شرط آورده
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های های صورتحسابرسی است که به نقش ارزیابی تحریف 011کنم استاندارد شماره فکر می»

کند که براساس پردازد. خوب این استاندارد کامال مشخص میمالی توسط حسابرس مستقل می

اصالح نشده، در صورت های فیخود، اثر تحر یریگجهیحسابرس ملزم است در نتهای قانونی، رویه

از طرف دیگر یک حسابرس متعهد در قبال اشتباه . مورد ارزیابی قرار دهدرا  یمالهای صورتوجود، بر 

بایست متعهدانه رفتار نمایید و در بند توضیحی دلیل تعدیل اظهارنظر خود برآوری ارزیابی خود نیز می

 «.را مطرح کند 

ای هصورت ایآ نکهیکه حسابرس راجع به ا رد،حسابرسی که اشاره به این دا 321استاندارد  ،نکته قابل توجه این است

ه بایست اظهارنظر کند، مکمل استاندارد حسابرسی شمارمی ر،یخ ایبه نحو مطلوب ارائه شده  تیبااهم یهااز تمام جنبه یمال

های اصالح نشده بر صورتهای فیو اثر تحر یشده بر حسابرس ییشناساهای فیاثر تحرکه هدف آن بررسی  است 011

اظهارنظر  لیتعدگردد حسابرس با درج در بندهای توضیحی تالش نماید تا اقدام به ی است که هردو این موارد سبب میمال

موارد  ایائه ار ی وبندنحوه طبقه ؛در مبالغ التیشامل آن دسته از تعد هافیتحر نماید. همچنین باید توجه نمود، حسابرس

 یرورض ت،یبااهم یهااز تمام جنبه یمالهای ارائه مطلوب صورت یال آن براافشا است که بنا به قضاوت حسابرس، اعم

 نمایند، مطابقت دارد.می تأییدکه نتیجه این بخش را  (2125و همکاران ) اوسکیگلد نتیجه این بخش با پژوهش ،. لذااست

 فرهنگی حسابداری گفتمان سازوکار

یرا . زاست قابل بسط به آن حوزههای کارکردهای هر حوزه علمی، بخش فرهنگ اجتماعی و ارزشیکی از مهمترین 

آن در تضاد باشند. حسابداری گفتمان در متن اجتماعی  هاحاطه شدهای توانند از متن اجتماعی و ارزشنمی بسترهای علمی

ست باشد که ضمن بایمی گفتمان متکی بر هنجارهاییگیرد. لذا حسابداری می تعامل و گفتگو است که شکل استعارهو از 

د. در علمی ترسیم نمایی هازهای آتی این حوزه را برای جامعاندچشموجودی این حرفه بر جامعه بتواند ی هتقویت فلسف

 هستعاراقابل ادراکی است که ی هواقع تمرکز بر رویکردهای فلسفی و نقش آن در ساختارهای اجتماعی حسابداری، حوز

به  کارکرد هنجارسازی اعتماد اصلی مؤلفهدر این مقوله دو  .است حسابداری گفتمان در بُعد فرهنگی خود به دنبال آن

 .ها ایجاد گردیدبراساس تحلیل کدهای ناشی از مصاحبه ندهیآ یحسابدار یمدارانهارزش کارکردو دانش حسابداری 

 یاعتماد اجتماع یکارکرد هنجارساز( الف

ر د مبتنی بر ادراک اجتماعیی هشدتیتثب یهاوهیالگوها و ش ؛عبارت از قواعد در بطن علم و دانش یاجتماعنجار ه

علمی ی هاز طریق آن حوز یروابط اجتماع میدر تنظ یمهم که نقش است علمیهای مختلف از جمله حوزههای حوزه

ساختاری حوزه ی ههنجارسازی اجتماعی با درک انتظارات و مسائل موجود در متن جامعه، تالش دارد تا شاکل ،لذا دارد.

قابل ای هتواند ظرفیتمی بسط ماهیت هنجار به دانش حسابداری، از جمله عللی است که بنا نماید.تر علمی را مستدل

عبارت  خود ایجاد کند. بههای از گزارش کنندگاناستفادهی ادراک متقابلی برای متصدیان این حرفه از نظر درک نیازها

های از کارکردتر منسجمهای طرز تلقی توسعهتواند به می دیگر، حسابداری گفتمان در قالب یک هنجار اجتماعی

 شوندگان بیان نمود:در این رابطه یکی از مصاحبهحسابداری کمک نماید. 



 (FISM) فازی تفسیری ماتریس تحلیل و بنیاد داده نظریه: گفتمان حسابداری استعاره کارکردِ مدل طراحی/ ۱۲0
 

ارتباط بین شرکت با سهامداران است، اگرچه مهم است، اما بدون اینکه گفته شود حسابداری زبان »

گقتمان ی هبنظر بایستی حوز ]...[تواند اثربخشی الزم را داشته باشد نمی هنجاریهای وجود چارچوب

از الگوهای اجتماعی باشد. یعنی نمادهای اجتماعی مانند حفاظت از تری حسابداری، حوزه گسترده

حسابداری نهادینه شود تا براساس بسترهای ی هرعایت اعتدال و اعتماد و ... در حرفمنافع سهامداران؛ 

 «.به خود بگیردتری گفتمان حسابداری شکل منسجم

قیاسی یا استقرایی به افزایش همیت و های تواند به شکل استداللمی نمادهای هنجاری در حسابداری گفتمان

استدالل،  توان الزاماً با تمرکز بر یکنمی لذا هنجارهای بازار رقابتی منجر شود. یکپارچگی بین استانداردهای حسابداری با

زم است، الها به هنجارسازی حسابداری در جامعه کمک نمود، بلکه به همان میزان که استدالل قیاسی متکی بر کمیت

 بهیکی از مصاحاجتماعی در حرفه حسابداری مهم و قابل توجه است. های استدالل استقرایی برای توصیف واقعیت

 شوندگان در این رابطه بیان نمود:

باید اذعان نمود، حسابداری از نظر منطق استداللی که متکی بر وحدت رویه از نظر انسجام باشد، »

این  است کهاستدالل قیاسی در این حوزه بوده  توسعهبرخوردار نیست و علت آن تمرکز صرف بر 

از دانش حسابداری که متکی بر تعامل و هایی موضوع باعث گردیده تا مبنای استقرایی یعنی بخش

ز حسابداری گفتمان به عنوان چنین نقشی ا استعارهجذب دانش بیرونی بوده است، خنثی باقی بماند. 

ه اجتماعی را بیشتر بفرهنگی و های تواند زبان مشترک حسابداری براساس واقعیتمی متن جامعه

 «.حرفه حسابداری نزدیک نماید توسعهاستقرایی جهت های استدالل

و  ستنی همانطور که مطرح شد، الزاماً دانش حسابداری یک علم عینی صرفدر تکمیل این بخش باید بیان نمود، 

خش موردتوجه در این بهای ارزشذهنی در دانش حسابداری که به شناخت بهتر انتظارات اجتماعی و های تمرکز بر جنبه

ت با است که ممکن اس کنندگاناستفادهوجود دارد، منجر خواهد شد. چراکه زبان حسابداری یک زبان متکی بر ادراک 

؛ (5987) 5نوینیگتو یهابخش با پژوهش نیا جهیلذا نتتغییر شرایط اجتماعی؛ سیاسی؛ اقتصادی، نیاز به تغییر داشته باشد. 

 مطابقت دارد. ند،ینمایم تأییدبخش را  نیا جهیکه نت (2150) 2گری و همکاران

 ندهیآ یحسابدار یمدارانهکارکرد ارزشب( 

ع در واق .ازهای آتی حسابداری همچون هر دانش دیگری به بسترهای اجتماعی و فلسفی گره خورده استاندچشم

تعامل  تواند شکل دیالیکتیکی بهمی جامع یا اصطالحاً پاردایمی است کههای حسابداری منوط به بنیانآینده نگری در 

یرونی بهایی سیستمی از ارزشی هحسابداری بدهد. به عبارت دیگر حسابداری در قالب یک چرخی هکنندگان در چرخ

های اعمال فرآیندهای تخصصی در قالب گزارششود و با می صرف کارکردهای حسابداری آغازی هدر خارج از دایر

، ورودی انکنندگاستفادهحسابداری بر ی هگردد و بازخورد فرآیندهای اعمال شدمی باز کنندگاناستفادهمالی، مجدداً به 

 توان دریافت کهمی این مبنا شود و این سیکل دائماً در حال پویایی است. بامی جدیدی به این چرخه تلقیای هداد

اعی بیرونی در فرهنگی و اجتمهای حسابداری گفتمان پارادایمی متکی بر دیالیکتیک است که گفتمان را براساس ارزش

                                                                                                                                                                                     
1 Whittington 2 Gray et al 
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یکی از دهد. دهد و سیستم براساس این نیازها به آن پاسخ میمی حسابداری به عنوان یک نیاز به تغییر به سیستم ارائه

 شوندگان در این رابطه بیان نمود:مصاحبه

عرفی جامعه می هپرداز در زمینه دیالکتیک، تعامل را شاکلهمانطور که هگل به عنوان یک نظریه»

سازی استانداردهای حسابداری را به واسطه تا همسان نداز آن الگو گرفت (5382) و ناظمی مهرانینمود و 

نی بر تئوری دیالیکتیکی مبت ،حسابداری گفتمان استعارهارزیابی اجتماعی صورت دهد، باید بیان نمود، 

 الی نیازهای متنوع اما در چارچوبمهای کنندگان صورتفرهنگ آزاد است. یعنی تمامی استفاده

ازی با سسنتی حسابداری و همسانی هنیاز به تعامل برای تغییر در حوزحسابداری دارند که های ارزش

 «.ضروری نموده است نیازهای اجتماعی را بیش از پیش الزم و

فلسفی حرفه حسابداری نیازمند بنیان نهادن کارکرهای معرفتی در دانش رو به توسعه و موردنیاز ی هاز طرف دیگر، حوز

شناسی است که برگرفته از فلسفه است و به بررسی باورهای شناسی همان شناختاجتماعی امروز است. در واقع معرفت

رویکرد نظری هر حوزه معرفتی، پردازد. توجه به این نکته مهم است که می حسابداریموجود در یک دانش همچون 

، چارچوبی است مدارانهآیندههای دارای ارزشسودمند و  های عملی آن است. البته، یک چارچوب نظریروش جدای از

د و به شناخت معرفتی الزم در )رویکرد قیاسی(، نیازهای آتی جامعه را درک نموده باش های عملی روشبا الهام از که 

ه ک معرفتی دو روی یک سکه هستند های عملی هر حوزه چارچوب نظری و روش. دانش حسابداری دست یابدی هآیند

 باشد. تواند اثربخشی بیشتری در پاسخگویی به تغییرات داشتهمی فرهنگی و اجتماعیهای با همسان سازی مبتنی بر ارزش

 ند،ینمایم تأییدبخش را  نیا جهیکه نت (5382مهرانی و ناظمی )و  (5388)ی احمدرمضانی هابخش با پژوهش نیا جهینت

 مطابقت دارد.

 چارچوب تئوریک

د، در ها تشریح شی ناشی از تحلیل مصاحبههای پژوهش که براساس کدهای ایجاد شدهمؤلفهها و با شناسایی مقوله

. استدر نظریه داده بنیاد اقدام به ارائه چارچوب تئوریک پژوهش  (5992گلیزر )این بخش باتوجه به ماهیت تحلیل 

اشتراوس و در تفاوت با رویکرد تحلیلی  (5992گلیزر )شناسی به آن اشاره شد، رویکرد تحلیلی همانطور که در روش

کاء با ات ،شود. لذاهای پژوهش ارائه میمؤلفهها و ای است که به واسطه مقولهدر چارچوب ساختارنیافته (5998کوربین )

 شود:به این مفهوم چارچوب تئوریک پژوهش ارائه می
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 حسابداری گفتمان چارچوب نظری استعاره .0شکل 

کد  32و  مؤلفه 2مقوله و  3باتوجه چارچوب نظری پژوهش همانطور که مشخص است، در واقع این مدل در قالب 

مفهومی تفکیک نموده است. در ادامه باهدف برازش پایایی مدل جهت تبیین در جامعه هدف پژوهش از تحلیل دلفی 

 شود.استفاده می

 های تحلیل دلفییافته

ی ابعاد مدل شود، چراکه از طریق ارزیابی پایایتحلیل دلفی به عنوان حلقه پیوند بین تحلیل کیفی و کمی محسوب می

دهد. های مدل را در قالب ابزارهای مورد نظر پژوهش در جامعه هدف در بخش کمی میمؤلفهطراحی شده، اجازه تبیین 

های اصلی مدل ارائه شده از تحلیل دلفی استفاده شده است. این تحلیل مبتنی مؤلفهش پایایی در این پژوهش به منظور براز

قالب یک  های پژوهش درمؤلفه. به منظور انجام این سنجش ابتدا استبر دو معیار ضریب توافق؛ میانگین و انحراف معیار 

شنامه، دد و براساس چند دور رفت و برگشت پرسای ترتیب داده شد تا بین اعضای پانل توزیع گرپرسشنامه هفت گزینه

 های پژوهش مورد سنجش قرار گیرد.مؤلفهسطح پایایی 
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 های اصلی پژوهشمؤلفهتحلیل دلفی  .0جدول 

 

 هالفهؤم 

 دور دوم دلفی دور اول دلفی

  هنتیج
 میانگین 

ضریب 

 توافق
 میانگین

ضریب 

 توافق

مقوله
ش

ی پژوه
ها

 

 یاحرفه هایسازوکار

 گفتمان یدر حسابدار

 تأیید 81/1 21/2 81/1 2 یاریاخت یافشا تیتقو

فی
 دل

یل
حل

ه ت
یج

نت
 

 تأیید 21/1 31/1 21/1 21/1 یعاتاطال طیمح تیفیک تیتقو

 های ساختاریسازوکار

 گفتمان یدر حسابدار

 تأیید 71/1 11/1 21/1 31/1 اطالعات کیبرنتیسا

 تأیید 21/1 31/1 21/1 21/1 برند یحسابدار توسعه

 یفرهنگ سازوکار

 گفتمان یحسابدار

 تأیید 21/1 31/1 11/1 51/1 یاعتماد اجتماع یهنجارساز

 تأیید 81/1 51/2 71/1 11/1 ندهیآ یحسابدار مدارانهارزش

اصلی تعیین شده در مدل پژوهش براساس ضریب توافق؛ میانگین  مؤلفه 2دهد، هر نتایج ناشی از این تحلیل نشان می

باالتر بود و از طرف  1و از  1های اصلی مؤلفه. به عبارت دیگر باتوجه به اینکه میانگین است تأییدو انحراف معیار مورد 

های مؤلفهود، تمامی بود، باید بیان نم 5است و انحراف معیار نیز زیر  1/1دیگر چون ضریب توافق بدست آمده بیش از 

گذارترین یرتأثهای اصلی پژوهش، حال باهدف انتخاب مؤلفه تأییدقرار گرفت. بامشخص شدن  تأییداصلی پژوهش مورد 

 شود.( میFISM، اقدام به انجام تحلیل تفسیری ساختاری فازی )حسابداری گفتمان مؤلفه

 (FISM) تحلیل تفسیری ساختاری فازی

 سون پژوهش که بیان می کند:  سؤالدر این بخش با عنایت به 

 کدامند؟گفتمان حسابداری  استعارهکارکرد ی مؤلفهگذارترین تأثیرسوم پژوهش(  سؤال 

تدا از طریق های اصلی پژوهش ابمؤلفهاین تحلیل پس از شناسایی شود. از تحلیل تفسیری ساختاری فازی استفاده می

؛ «X»؛«O»کنندگان در بخش کمی پژوهش از طریق کدهای های زوجی به واسطه حضور مشارکتمقایسهتشکیل ماتریس 

«A» ؛«V » های پژوهش مؤلفهدهنده انواع ارتباطات ممکن بین این عبارات نشان. استبه دنبال تشکیل ماتریس خودتعاملی

 تأثیرکم،  تأثیر، تأثیرطیف: بدون  1در عبارات کالمی را به کمک  مؤلفهگذاری دو تأثیراست. همچنین میزان شدت 

 شود:خیلی زیاد بیان می تأثیرزیاد و  تأثیرمتوسط، 

5. V متغیر :i  بر متغیرj گذارد )کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد(می تأثیر 

2. A متغیر :j  بر متغیرi گذارد )کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد(می تأثیر 

3. X متغیر :j  وi  گذارد )کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد(می یرتأثبر هم 

0. O عامل :i  و عاملj ارتباط هستند.یب 

گذاری به صورت کم؛ متوسط؛ زیاد و خیلی زیاد، تأثیرشد تا در تعیین سطح  طراحی می فرآیندیبایست می ،لذا

 امتیازها قابل فهم باشند. لذا از عبارت کالمی زیر استفاده شد. 
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 گذاریتأثیرها، اعداد فازی و نحوه نمایش شدت عبارات کالمی، کدهای مربوط به آن .۲جدول 

 عدد طیف لیکرت عبارت کالمی کد عدد فازی مثلثی

(21/1،1،1) NO  1 تأثیربدون 

(1/1 ،21/1 ،1) L 5 کم تأثیر 

(71/1 ،1/1 ،21/1) M 2 متوسط تأثیر 

(5 ،71/1 ،1/1) H 3 زیاد تأثیر 

(5،5 ،71/1) VH 0 خیلی زیاد تأثیر 

 
 . نمایش عبارات کالمی و کدهای مربوط به اعداد فازی۲شکل 

باتوجه به نمادهای مفهومی در روش معادالت ساختاری تفسیری نیمه دیگر ماتریس مقایسات زوجی خبرگان به شرح 

 شود:ذیل تکمیل می
 فازی نحوه تکمیل ماتریس به کمک نمادهای مفهومی و  اعداد کمی .۶جدول 

نماد 

 مفهومی
 پاسخ خبرگان

نماد مفهومی 

(i, j) 
,i)نماد فازی  j)  نماد مفهومی

(j, i) 
,j)نماد فازی  i) 

V 

V(VH) متغیر :i  برj خیلی زیادی دارد. تأثیر VH (5،5 ،71/1) NO (21/1،1،1) 

V(H) متغیر :i  برj زیادی دارد. تأثیر H (5 ،71/1 ،1/1) NO (21/1،1،1) 

V(M) متغیر :i  برj متوسطی دارد. تأثیر M 
(71/1 ،1/1 ،

21/1) NO (21/1،1،1) 

V(L) متغیر :i  برj کمی دارد. تأثیر L (1/1 ،21/1 ،1) NO (21/1،1،1) 

A 

A(VH) متغیر :j  برi خیلی زیادی دارد. تأثیر NO (21/1،1،1) VH (5،5 ،71/1) 

A(H) متغیر :j  برi زیادی دارد. تأثیر NO (21/1،1،1) H (5 ،71/1 ،1/1) 

A(M) متغیر :j  برi متوسطی دارد. تأثیر NO (21/1،1،1) M 
(71/1 ،1/1 ،

21/1) 

A(L) متغیر :j  برi کمی دارد. تأثیر NO (21/1،1،1) L (1/1 ،21/1 ،1) 

X 

X(VH) VH (5،5 ،71/1) VH (5،5 ،71/1) 

X(H) H (5 ،71/1 ،1/1) H (5 ،71/1 ،1/1) 

X(M) M 
(71/1 ،1/1 ،

21/1) 
M 

(71/1 ،1/1 ،

21/1) 

X(L) L (1/1 ،21/1 ،1) L (1/1 ،21/1 ،1) 
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X(VH,M) ∗ VH (5،5 ،71/1) M 
(71/1 ،1/1 ،

21/1) 

O O(NO) NO (21/1،1،1) NO (21/1،1،1) 

گذار باشند. در این صورت تأثیررابطه به شکل متفاوتی  2تواند شکل دوطرفه است، می ها بهمتغیرهایی که رابطه آن

گذاری باتوجه به نظر خبره عیناً در سطر تأثیراست که میزان  iبر  j تأثیرو نماد دوم مربوط به  jبر  iعامل  تأثیرنماد اول برای 

nشود. بدین ترتیب ماتریس مقایسات زوجی به ماتریس و ستون متناظر نوشته می × n :به شکل زیر خواهد بود 

[Dij]n×n = 

[
 
 
 
 
 

      p1 p2 … pn

p1   − d̃12 ⋯ d̃1n

p2    d̃21 − ⋯ d̃2n

 ⋮      ⋮    ⋮  −    ⋮
pn   d̃n1 d̃n2 ⋯ −]

 
 
 
 
 

 

برگان با گیرد و به دلیل عدم آشنایی خها در تحقیقات کمتر مورداستفاده قرار میتوجه به اینکه این نوع پرسشنامه با

صورت حضوری در اختیاران خبرگان قرارگرفته شد و توضیحات الزم در ها، این پرسشنامه بهاین مدل از پرسشنامه

d̃ijام،  iمعیار بیانگر  piاختیارشان قرارگرفته است. در ماتریس فوق  = (lij,mij, uij)  معیار  تأثیرنشانگر میزانi  ام بر معیار

j   ام وlij  ،حد پایینmij  ،حد وسطuij  حد باالی عدد فازی مثلثیd̃ij نکته قابل توجه این است با رندوم نمودن . است

ی دهندگان چرایدرنهایت پاسخشود. می جلوگیریها مؤلفهحسابداری گفتمان، از انحراف مفهومی مفاهیم های مؤلفه

( ارائه شده 7براساس این کدها، ماتریس خودتعاملی اولیه در قالب جدول ) ،لذا .کنندگذاری را نیز بیان میتأثیروجود این 

 است.
 ماتریس خودتعاملی ساختاری. ۷جدول 

 X X6 X5 X4 X3 X2 X1 

 X1 V(VH) V(M) V(VH) A(H) V(VH) 1 کارکرد هنجارسازی اعتماد به دانش حسابداری

  X2 V(L) O(NO) O(NO) A(VH) 1 ندهیآ یحسابدار یمدارانهکارکرد ارزش

   X3 A(VH) O(NO) O(NO) 1 اطالعات کیبرنتیکارکرد سا

    X4 V(VH) A(H) 1 برند یحسابدار توسعهکارکرد 

     X5 X(VH,M) 1 یاطالعات طیمح تیفیک تیکارکرد تقو

      X6 1 یاریاخت یافشا تیکارکرد تقو

 نیدر ار، شود. به عبارت دیگپس از تعیین روابط مفهومی براساس گزاره مد، اقدام به تشکیل ماتریس دستیابی می

را  یابیتدس سیماتر توانیم ریبر اساس جدول ز کیبه اعداد صفر و  یساختار سیروابط ماتر ینمادها لیمرحله با تبد

 .داد لیتشک
 تشکیل ماتریس مقایسات زوجی .۸جدول 

 X X1 X2 X3 X4 X5 X6 
کارکرد هنجارسازی اعتماد به 

 دانش حسابداری
X1 (000) (0.75, 1, 1) (0, 0, 0.25) (0.75, 1, 1) (0.25, 0.5, 0.75) (0.75, 1, 1) 

 یحسابدار مدارانهکارکرد ارزش

  ندهیآ
X2 (0, 0, 0.25) (000) (0, 0, 0.25) (0, 0, 0.25) (0, 0, 0.25) (0, 0.25, 0.5) 

 X3 (0.5, 0.75, 1) (0.75, 1, 1) (000) (0, 0, 0.25) (0, 0, 0.25) (0.75, 1, 1) اطالعات کیبرنتیکارکرد سا
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 X4 (0, 0, 0.25) (0, 0, 0.25) (0, 0, 0.25) (000) (0, 0, 0.25) (0.75, 1, 1) برند یحسابدار کارکرد توسعه

 طیمح تیفیک تیکارکرد تقو

 یاطالعات
X5 (0, 0, 0.25) (0, 0, 0.25) (0, 0, 0.25) (0.5, 0.75, 1) (000) (0.75, 1, 1) 

 X6 (0, 0, 0.25) (0, 0, 0.25) (0, 0, 0.25) (0, 0, 0.25) (0.25, 0.5, 0.75) (000) یرایاخت یافشا تیکارکرد تقو

منظور انجام عملیات در معادالت تفسیری ساختاری نیاز به ادغام نظرات خبرگان است. در این راستا به کمک سپس به

شود، ( که براساس رابطه زیر محاسبه می2151، 5زولکیفلی و عبداهللمربوطه ) ijمیانگین هندسی نظرات خبرگان در عنصر 

 شود.اسبه میتجمیع نظرات مح ماتریس

g̃ij = √d̃1
ij, d̃

2
ij, … , d̃k

ij
k

 

 .استتعداد خبرگان  kدر این رابطه، 

[Gij]n×n = [

− g̃12 … g̃1n

g̃21 − … …

⋮
g̃n1

⋮
…

−
…

⋯
−

] 

نمود. برای محاسبه ماتریس نرماالیز شده از ماتریس  (N)بایست اقدام به ایجاد ماتریس نرماالیز شده پس از آن می

 شود:شود، استفاده میمحاسبه می (که به کمک معادله زیرγ قضاوت و مقدار گاما )

 γ = max1≤i≤n ∑uij

n

j=1

 

بیانگر حد باالی اعداد فازی در ماتریس قضاوت است. بدین ترتیب برای نرماالیز کردن کافی است  uijدر این رابطه 

( BNPکردن ماتریس نرماالیز شده )بایست اقدام به دیفازیتقسیم شوند. سپس می γتمام اعداد ماتریس قضاوت بر عدد 

 (:2151، 2یکآکوز و کلشود )نمود. برای تبدیل ماتریس فازی به ماتریس دیفازی با اعداد قطعی از رابطه زیر استفاده می

BNPij = 
uij − lij + mij − lij

3
+ lij  

 شود.بدین ترتیب ماتریس دیفازی شده در قالب جدول زیر ارائه می
 ماتریس دیفازی شده .۹جدول 

 X X1 X2 X3 X4 X5 X6 
 X1 0 0.026 0.0143 0.0166 0.05 0.044 کارکرد هنجارسازی اعتماد به دانش حسابداری

 X2 0.017 0 0.015 0.016 0.028 0.019  ندهیآ یحسابدار یمدارانهکارکرد ارزش

 X3 0.025 0.017 0 0.033 0.039 0.014 اطالعات کیبرنتیکارکرد سا

 X4 0.016 0.015 0.035 0 0.016 0.025 برند یحسابدار توسعهکارکرد 

 X5 0.025 0.016 0.031 0.051 0 0.042 یاطالعات طیمح تیفیک تیکارکرد تقو

 X6 0.03 0.021 0.037 0.036 0.014 0 یاریاخت یافشا تیکارکرد تقو

 مقدار حد آستانه را در قالب رابطه زیر محاسبه نمود: (2121) 3آجمرا و جینسپس باتوجه به رابطه 

C =  
∑ ∑ aij

n
j=1

n
i=1  

n2
= 0.037  

                                                                                                                                                                                     
1 Zulkifli & Abdullah 
2 Akyuz & Celik 

3 Ajmera & Jain 
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دهد. پس از تعیین ، تعداد عوامل را نشان میnباشند و مقادیر اعداد دیفازی شده در ماتریس می aijدر رابطه فوق، 

یک با حد آستانه مقایسه شده است. بهیکتمامی اعداد دیفازی شده ماتریس  137/1مقدار حد آستانه که برابر است با 

تر هستند و مقادیری که از حد آستانه کوچک 5تر هستند را برابر عناصری که با حد آستانه برابر و یا از حد آستانه بزرگ

 شده است. بدین ترتیب ماتریس دسترسی اولیه به شکل زیر خواهد بود:را صفر قرار داده
 ماتریس اولیه .1۱جدول 

 X X1 X2 X3 X4 X5 X6 
 X1 1 1 0 1 1 1 کارکرد هنجارسازی اعتماد به دانش حسابداری  

 X2 0 1 0 0 0 1  ندهیآ یحسابدار یمدارانهکارکرد ارزش

 X3 1 1 1 0 0 0 اطالعات کیبرنتیکارکرد سا

 X4 0 0 0 1 0 1 برند یحسابدار توسعهکارکرد 

 X5 0 0 0 1 1 1 یاطالعات طیمح تیفیک تیکارکرد تقو

 X6 0 0 1 1 1 1 یاریاخت یافشا تیکارکرد تقو

ی نهایی در روابط متغیرها ماتریس دسترس پذیریانتقال واردکردنماتریس دسترسی اولیه به دست آمد، با  از آنکهپس 

 شده و اجراشده است.به کمک برنامه متلب نوشته. این عملیات آیدمیبه دست 
 ماتریس دسترسی نهایی .11جدول 

 X X1 X2 X3 X4 X5 X6 
 X1 1 1 0 1 1 1 کارکرد هنجارسازی اعتماد به دانش حسابداری  

 X2 0 1 0 0 0 1  ندهیآ یحسابدار یمدارانهکارکرد ارزش

 X3 1 1 1 1* 0 0 اطالعات کیبرنتیکارکرد سا

 X4 0 0 0 1 1* 1 برند یحسابدار توسعهکارکرد 

 X5 0 0 0 1 1 1 یاطالعات طیمح تیفیک تیکارکرد تقو

 X6 0 0 1 1 1 1 یاریاخت یافشا تیکارکرد تقو

در ماتریس دسترسی نهایی، روابط که در ماتریس دسترسی اولیه در نظرسنجی خبرگان لحاظ نشده بودند، ولی در 

 دار مشخصارهستشان تائید شده و عدد برابر یک دارند روابط انتقالی هستند و به شکل ماتریس دسترسی نهایی رابطه

اساس گزاره مد، تبدیل به اختصاص داده شده بر شود، نمادهای مفهومیاند. همانطور که در جدول فوق مشاهده میشده

به اعداد طبق جدول قبلی شده است. در جدول زیر قدرت نفوذ )امتیاز باتوجه به تعریف روابطه مفهومی 5×و  5و  1امتیاز 

 بدست آمده از ستون( را مشخص نماییم: 5رت وابستگی )امتیاز بدست آمده از سطر( و قد 5
 وابستگی و نفوذ نیروهای تفکیک .1۲ جدول

X1 X2 X3 X4 X5 X6 معیارها 

 قدرت نفوذ 0 3 3 0 2 1

 قدرت وابستگی 1 0 1 2 3 2

ها ابتدا باید مجموعه خروجی، مجموعه ورودی و عناصر مشترک را شناسایی به منظور تعیین روابط بین گزاره ادامهدر 

ی که عناصر خروجی و عناصر مشترک پس از تعیین عناصر خروجی، عناصر ورودی و عناصر مشترک، گزاره نمود.

ن این سطح یعنی شوند. پس از تعییتعیین می گفتمانحسابداری ی مؤلفهاثرترین یکسانی دارند، به عنوان اولین سطح و کم
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ر ورودی های یکسان عناصمؤلفهکنیم و اقدام به بررسی را حذف می مؤلفه، آن حسابداری گفتمانهای مؤلفهاثرترین کم

 شود که اجزاییمآنجا تکرار  کنیم. این عملیات تانماییم، و آن را به عنوان سطح بعدی انتخاب میو مشترک می

 .دهنده تمام سطوح سیستم مشخص شوندتشکیل
 های پژوهشمؤلفهمجموعه گزاره خروجی، ورودی و عناصر مشترک  .13جدول 

   عناصر مشترک گزاره ورودی گزاره خروجی   

مؤلفه
ی 

ها
ی گفتمان

حسابدار
 X1 1,2,4,5,6 1,3 1 V کارکرد هنجارسازی اعتماد به دانش حسابداری   

طح
س

ی 
ند

ب
ثر 

ا
فه

مؤل
ها

 

 X2 2,6 1,2,3 2 IV  ندهیآ یحسابدار یمدارانهکارکرد ارزش

 X3 1,2,3,4 3,6 3 III اطالعات کیبرنتیکارکرد سا

 X4 4,5,6 1,3,4,5 4,5 II برند یحسابدار توسعهکارکرد 

 X5 4,5,6 1,4,5,6 4,5,6 I یاطالعات طیمح تیفیک تیکارکرد تقو

 X6 3,4,5,6 1,2,4,5,,6 4,5,6 I یاریاخت یافشا تیکارکرد تقو

جارسازی اعتماد به دانش کارکرد هن مؤلفههای خروجی مشخص گردید، براساس مقایسه عناصر مشترک و گزاره

ی مؤلفهذارترین گتأثیر کنندگانبه استفادهگفتمان  یحسابدار یفرهنگ سازوکاری به عنوان معیار مقوله« X1» حسابداری

 .است. براساس نتایج کسب شده، شکل زیر قابل ارائه است حسابداری گفتمان

 
 . مدل تفسیری ساختاری فازی۶شکل 

و  مؤلفهگذارترین تأثیردهد که سطح پنجم سطح نشان می 1های حسابداری گفتمان را در مؤلفهبندی این مدل اولویت

 های پژوهش تفکیک شدند. های مرتبط با هریک از مقولهمؤلفهدر سطح اول کم اثرگذارترین 

 گیریبحث و نتیجه

فسیری بنیاد و تحلیل ماتریس تبراساس نظریه داده گفتمان  یحسابدار استعارهمدل کارکرد  یطراح هدف این پژوهش

اول و دوم مطرح شده در ادبیات نظری، تالش شد تا از طریق های سؤال( بود. در بخش اول پژوهش همسو با FISMفازی )

بخش اول  حسابداری گفتمان اقدام گردد. در استعارههای و مقولهها مؤلفهتحلیل نظریه داده بنیاد نسبت به تعیین مضامین، 

 2لب یک مدل مضمون مفهومی در قا 35و  مؤلفه 2مقوله؛  3پژوهش طی سه مرحله کدگذاری باز؛ محوری و انتخابی، 
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 یفرهنگو  یساختاری؛ احرفه سازوکارحسابداری گفتمان در بستر اصلی شامل سه  استعارههای بُعدی ارائه شدند. مقوله

 یافشاء و اثربخش تیفیاز نظر ک یاثرگذار حسابدار حسابداری گفتمان به استعارهای هحرف سازوکاربود.  گفتمان یحسابدار

 یع بسترها. در واق، اشاره داردشودیحادث م نفعانیها با ذشرکت نیمتعامل ب یسازگفتمان که در بَستری اطالعات طیمح

موضوع  نیمنجر خواهد شد و ا نفعانیافشاء اطالعات به زبان قابل ادراک به ذ یکارکردها جادیبه ا یرگفتمان حسابدا

از طرف  ردد.را منجر گ نفعانیزبان مشترک با ذ کیشرکت براساس شکل دادن به  نیب اتریتعامل پو ینهیزم تواندیم

 یهاستمیکه براساس س دینمایاطالعات اشاره م لیتسه ندیفرآ یهاهیگفتمان به رو یحسابدار یساختار سازوکار دیگر،

العات اط یابیجهت ارز رانیبه مد ی،اثربخش درون سازمان یکارکردها یضمن ارائه ی،ریگمیاطالعات در تصم یفناور

 شرکت را تحقق کی یاتیعمل یهابخش ریدر کنار سا یبرند حرفه حسابدار کند و بسترمی کمک میتصم نیو اتخاذ بهتر

و  یماعاجت طیبا شرا یتعامل یحسابدار یهنجار یمجموع کارکردها ،یحسابدار یفرهنگ سازوکاربخشد. در نهایت، می

 یهاارزش شیه افزاب تواندیم ندهیو با سرعت فزآ عیسر راتییتغ که به واسطه ردیگیشرکت را در بر م کی یرونیب طیمح

اعتماد  یارتقا ینهیزم ،یطیمح راتییمتناسب با تغ یهاپاسخ یمنجر شود و با ارائه ندهیدر آ یتوسعه حرفه حسابدارقابل

 را نسبت به شرکت به همراه داشته باشد. نفعانیذ یعموم

های تر مقولهدر بسها مؤلفهحسابداری گفتمان و پس از تعیین پایایی  استعارهابعاد این مدل  پس از شناخت مفاهیم و

حسابداری  ارهاستعترین بُعد سوم پژوهش، تالش گردید تا اثربخش سؤالشناسایی شده از طریق تحلیل دلفی، همسو با 

گفتمان ی لفهمؤاساس نتیجه مشخص شد، کارکرد توسعه هنجار اعتماد به حسابداری، مهمترین  برگفتمان مشخص گردد. 

یک  رکه در براب ،شده در خودوجودی نهادینهی ه. به عبارت دیگر دانش حسابداری که به دلیل فلسفاست در این حوزه

در  خشبتواند به یک سیستم اثرمیود و شمی تلقی دارای نقش اثرگذاری بر ایجاد اعتماد و ذینفعان آن دارد، جامعه

طن خود ر بَدکه حسابداری گفتمان،  از آنجاییجهت مشروعیت در بین ذینفعان منجر شود.  ،پذیریپاسخگویی و مسئولیت

، اعتماد ستا نیازمند رویکردهای نمادین برای رسیدن به هنجارهای قابل استدالل و شناخت مشترک بین خود با ذینفعان

ی . در واقع حسابدارتواند رُخ دهدمی است که در صورت وجود این استعاره یا تمثیل )گفتمان( در حسابداریپیامدی 

گردد  ببسنماید و می مشترک در ادراک حسابداری کمکهای به طَرز تلقی ،خودی هگفتمان در شکل هنجار ساختاریافت

 همچنین .خشدرا ارتقاء ب کنندگاناستفادهبرای  گیریصمیمتدر اطالعاتی متقارن،  هایحسابداری ظرفیتافشاء تا ماهیت 

ادراک های قابلظرفیتمبتنی بر اعتماد در حسابداری، قادر است تا ی هگرفتیکپارچگی اجتماعی به دلیل هنجارهای شکل

 غییرات اجتماعیت وها با واقعیت کنندگاناستفادهمتقابلی برای متصدیان این حرفه یعنی حسابداران از نظر درک نیازهای 

هیا کند. م ،کارکردهای حسابداریی هبرای اصالح استانداردهای گزارشگری مالی به عنوان ستادرا زمینه  را ایجاد نماید و

از طرف دیگر هنجار اعتماد به حسابداری مبتنی بر محتوای فرهنگی حسابداری گفتمان به تقویت نمادهای استداللی در 

ن در آای هگردد تا عدالت در استفاده از اطالعات براساس بُعد رویمی کند و باعثمی قالب یک زبان مشترک کمک

 به خود بگیرد و باعث تناسب عملکردهای این دانش با نیازها و انتظارات ذینفعان گردد.تری شکل منسجم ،حسابداری

 یگفرهن سازوکار هدیگر مقولی مؤلفهبه عنوان  ندهیآ یحسابدار یمدارانهارزشهمچنین مشخص شد، کارکردهای 

ازهای آتی اندچشم توسعهحسابداری گفتمان قرار دارد که به  استعارهپذیری از تأثیردوم ی هدر رتب گفتمان یحسابدار
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یتلجوهن للذا همسو با چارچوب نظری  دانش حسابداری براساس تعامل با ذینفعان در بسترهای اجتماعی منجر خواهد شد.

تعامل شرکت با ذینفعان از طریق ابزارهای مالی و ی هآتی حسابداری، منوط به پویایی چرخهای ، ارزش(2155) 5و فوسز

ی های بیرونی در خارج از دایرهسیستمی از ارزش . به عبارت دیگر حسابداری در قالب یک چرخهاست بازخورد اطالعات

های مالی، مجدداً به و با اعمال فرآیندهای تخصصی در قالب گزارش شودصرف کارکردهای حسابداری آغاز می

جدیدی ای ه، ورودی دادکنندگاناستفادهی حسابداری بر گردد و بازخورد فرآیندهای اعمال شدهباز می کنندگاناستفاده

مان توان دریافت که حسابداری گفتاین مبنا می شود و این سیکل دائماً در حال پویایی است. بابه این چرخه تلقی می

ه عنوان های فرهنگی و اجتماعی بیرونی در حسابداری بپارادایمی متکی بر دیالیکتیک است که گفتمان را براساس ارزش

نین ابه با چدهد. اگرچه پژوهشی مشدهد و سیستم براساس این نیازها به آن پاسخ مییک نیاز به تغییر به سیستم ارائه می

؛ (2112وبر )؛ (2155لیتلجوهن و فوسز )هایی همچون است، اما مرور پژوهشماهیت تحلیلی و محتوایی انجام نشده 

هد، تمرکز بر هنجارهای اجتماعی در حسابداری دمی نشان (2125گروسی و همکاران )و  (2125گادوسکی و همکاران )

د، رویکردی حسابداری را ایجاد نماین هشداز اطالعات ارائه کنندگان استفادهتواند سنگ بنای تعامل اثربخش با می گفتمان

 .است که به لحاظ محتوایی با نتایج کسب شده دارای تطبیق

 از دانش علوم انسانی، حسابداری نیزای ههر حوز توسعهشود همچون می براساس نتایج کسب شده اوالً پیشنهاد

وین نسبت به تد ،مالیهای کنندگان از صورتاستفاده هبایست براساس تمرکز بر شناخت نیازهای حال و آیندمی

ارکت مش علمی باهای از طریق برگزاری همایش ،حسابداری گفتمان استعارهازهای اندچشمسناریوهایی برای تقویت 

بازار و حسابداری، به یکپارچگی بیشتر این پاردایم در علم حسابداری کمک نمایند و زمینه ی هجمعی از تحلیلگران حوز

 مدیریتی مهیا نمایند. های اجتماعی این حوزه در ساختارها و نگرشهای ساختن ارزشسازی و نهادینهرا برای آگاه

یرد و براساس فاصله بگ ،هابر کمیتصرف تمرکز  یعنی یکردهای صرفاً قیاسیبایست از رومی دانش حسابداری ثانیاً

با  و تقویت تعامل اثربخش آنانتقادی در بسترهای پدیدارشناسی اجتماعی، نسبت به ادراک انتظارات از های تئوری

ی هطحسابداری به واسکارکردی های سازی و تقویت ارزشدر این مسیر فرهنگ ، مجدداً بازآرایی مفهومی شود.ذینفعان

ت این حرفه در قالب ابعاد مدیری پذیریمسئولیتتواند ضمن ارتقای می اجتماعیهای جمعی و شبکههای ابزارهای رسانه

در دانش حسابداری به کمک اخالق، مانع از تحریف ها بازرگانی، مشروعیت بیشتری برای خود کسب نمایند و تخصص

راساس افزا ببه ذینفعان شود. در واقع نوعی خودرهبری دانش تر اطالعاتشفافانتقال  باهدف ،و یا دستکاری در سود

 تواند در آن نقش بسزایی را ایفا نماید.می شده در حرفه حسابداری است که مضامین گفتمانباورهای تقویت

 تشکر و تقدیر

 وهشپژ اجرای در معنوی حمایت بخاطر آزاد اسالمی واحد بندرگز دانشگاه پژوهشی محترم معاونت از بدینوسیله

 .آیدمی عملبه تقدیر حاضر

 

 

                                                                                                                                                                                     
1 Littlejohn & Foss 
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 منابع
 تیئولبر مس یکننده مبتننیانتخاب تأم یهااز شاخص یریتفس ی(. ارائه مدل ساختار5392محمد ) ی،محمدشاه و عادل ،آذر ؛رضا ،پورلیاسماع

 .01-71 ،(07)51 ،یصنعت تیریمطالعات مد ،شرکت یاجتماع

 یمطالعات تجرب .رانیا یهای حسابدارمستتر در روش یسازی(. گفتمان مال5399زهره ) ،شادیمحمد و احمدرضا ی،معروف ؛نیحس ی،اعتماد
 .12-27، (27)57 ،یمال یحسابدار

 ی.حسابدار یدر حوزه معرفت یپردازهینظر ندیدر فرآ یاثبات کردیو رو یدستور کردیکاربرد رو یلیتحل سهی(. مقا5388محمد ) ی،احمدرمضان

 .88-75، (5)5 ،یمال یهای حسابدارپژوهش

دانش جله م .بلوغ مذاکره حسابرسان ندیبر فرآ یکیالکتی(. تأثیر کاربرد استعاره د5011زهرا ) ی،لشگر و نگار ،پوریخسرو ؛امکیس ی،سام
 .539-525، (5)53 ،یحسابدار

حسابداری در سطح بین المللی با استفاده از دیدگاههای دیالکتیک هگل، هم بررسی هماهنگ سازی (. 5382ناظمی، امین ) مهرانی، ساسان و

 .00-31، (2)587، مجله حسابدار. ریختی و دانش

 یمال یبر گزارشگر یمال یگزارشگر نانهیتأثیر لحن بدب ی(. بررس5399) رضایعل ی،جهرمیکوشک و محمدرضا ی،عبدل ؛دهیسع ی،رزائیم

 538-519، (21)57 ،یمال یحسابدار یمطالعات تجرب .دارانحفاظت از حقوق سهام :متهورانه

، تألیف احسان شهیاند، انتشارات تیریدر مد دیجد یها و کاربردهااستعاره (.5399بودالئی، حسن ) ولیان، حسن؛ کوشکی جهرمی، علیرضا و

 ، تهران.برکس دیوید
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