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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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چکیده
هدف :هدف پژوهش طراحی مدل کارکرد استعاره حسابداری گفتمان براساس نظریه دادهبنیاد و تحلیل ماتریس تفسیری فازی بود.
روش :روش شناسی این پژوهش آمیخته بود که در بخش کیفی از تحلیل گرندد تئوری براساس رویکرد گلیزر جهت تدوین مدل و
در بخش کمی از تحلیل تفسیری ساختاری فازی استفاده شد .در واقع هدف از انجام تحلیل در بخش کیفی ارائه ی مدل و در بخش
کمی ،تعیین تأثیرگذارترین مؤلفهی شناسایی شده در تحلیل داده بنیاد بود .جامعه هدف در بخش کیفی  ۲۱نفر از متخصصان دانشگاهی
بودند که چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ تجربی ،خبره تلقی میشدند .فرآیند انتخاب افراد شیوه نمونهگیری نظری براساس دانش
تجربی در حرفه حسابرسی بود .اما جامعه هدف در بخش کمی  ۱۲نفر از مدیران بخش حسابداری شرکتهای بازار سرمایه بودند
که براساس تجربههای کاری و سطح دانش فنی و تخصصی از طریق نمونه گیری غیراحتمال انتخاب شدند .باتوجه به ماهیت تحلیل
ماتریس تفسیری فازی که بر تعداد مشارکتکنندگان محدود در انجام پژوهش تاکید دارد ،این تعداد از مشارکتکنندگان مورد تأیید
بود.
یافتهها :نتایج پژوهش در بخش کیفی از وجود  ۳مقوله ۶ ،مؤلفه و  ۳۶کد مفهومی حکایت دارد که کارکرد استعاره گفتمان در
حسابداری را در قالب یک مدل پکپارچه  ۶ضلعی بسترسازی نموده است .همچنین نتایج در بخش کمی از اولویتبندی مؤلفههای
حسابداری گفتمان در  ۲سطح از مدل ماتریسی حکایت دارد که سطح پنجم تأثیرگذارترین مؤلفه و در سطح اول کم اثرگذارترین
مؤلفههای مرتبط با هریک از مقولههای پژوهش تفکیک شدند.
نتیجهگیری :لذا مشخص شد ،مؤلفه کارکرد هنجارسازی اعتماد به دانش حسابداری «𝟏𝐗» به عنوان معیار مقولهی سازوکار فرهنگی
حسابداری گفتمان به استفادهکنندگان تأثیرگذارترین مؤلفهی حسابداری گفتمان است.

واژههای کلیدی :استعاره حسابداری گفتمان؛ کارکرد هنجارسازی اعتماد به دانش حسابداری؛ تحلیل ماتریس تفسیری
فازی.
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مقدمه

یکی از تکنیکهای جاریسازی مفاهیم در هر حوزهای ،استعارهسازی آن مفهوم به واسطهی مضامین تشابه و ریشههای
مفهومی مشابه در آن حوزه است .استعارهسازی در حسابداری عمر زیادی ندارد ،اما در مدیریت و سایر علوم وابسته به آن
همچون جامعه شناسی و روانشناسی به عنوان کارکردی از راهبردهای دانش علوم انسانی در جهت پیشبرد یک هدف و جا
نهادن آن مفهوم در یک رشته است (ولیان و همکاران .)5399 ،به واسطهی چنین پشتوانهای ،حرفه حسابداری نیز در طی
سالهای اخیر با الهام از تحلیلهای انتقادی یا تحلیل پرگماتیسمگرایی به دنبال توسعه استعارههای حسابداری بوده است.
در یک تعریف ساده استعاره را میتوان فرآیندی جهت پیوند دادن کارکردهای دانشافزای بین رشتهای از یک حوزه در
علوم انسانی تلقی نمود که به بنیانسازی یک مفهوم در قالب پاردایم علمی در آن حوزه کمک مینماید (برگمن.)5979 ،5
در این پژوهش از آنجاییکه پیوند حوزه گفتمان با کارکردهای حسابداری مدنظر است ،تمرکز بر استعارهپردازی
میتواند به شناخت این مفهوم کمک بیشتری نماید .در واقع گفتمان از رویکردهای انتقادی در حوزه علمشناسی بر میآید
که در هر عرصه از علوم انسانی قابلیت بسط تحلیلی دارد .از طرف دیگر پیوند آن با حسابداری میتواند به ایجاد
کارکردهای مبتنی بر دانش تعاملی به حسابداران در ارائه بهترین نقش خود کمک نماید (کینگستون 2و همکاران.)2121 ،
استعاره حسابداری گفتمان بیانکننده ماهیت نقدپردازنهی دانش حسابداری به واسطه استفاده از تشابه و مضامین مرتبط با
واقعیتهای اثربخش حسابداری بر آن است (سامی و همکاران ،)5011 ،زیرا حسابداری فراتر از نقشی که برای آن ترسیم
شده بود ،امروزه به زبانی برای تعامل و گفتگو در بازار رقابتی بدل شده است و توسعه آن به شکل گفتمان میتواند به
انعکاس اطالعات قابلتأملتر به استفادهکنندگان از اطالعات کمک نماید.
بخش مهمی از اثرگذاری حسابداری مربوط به بازار سرمایه است ،که به دلیل وجود تضاد منافع بین ذینفعان ،توسعه
حسابداری گفتمان میتواند به ایجاد تعادل در بازار و واقعیتها براساس تصمیمگیری کمک نماید .این مفهوم اگرچه
دارای گستردگی معنایی میتواند باشد ،اما در شکل یک مبنای حرفهای ،ساختارهای زبانی متقابلی بین شرکت با ذینفعان
بیرونی ایجاد میکند که پیامدهای مثبتی می تواند چه برای اقتصاد و چه برای اجتماع داشته باشد .پژوهشگرانی همچون
والترز-یورک)5992( 3؛ مکگوآئن و همکاران )2117( 0و آمرنیک و کرایگ )2119( 1الگوهای متفاوت ،اما دارای
کارکردهای مشابه از منظر برابری و تقارن اطالعاتی را ،برای حسابداری گفتمان مطرح نمودند که نقطهی اشتراک تمامی
این الگوها ،تمرکز بر استعارههایی از رویههای حسابداری مثل گزارشگری مالی؛ تعدیل صورتهای مالی و  ...است.
به عنوان مثال کوریگان )2158( 2در تعریف حسابداری گفتمان آن را دانشی مبتنی بر زبانشناسی تعبیر میکند که
حوزههایی همچون جامعهشناسی؛ فلسفه؛ روانشناسی؛ مدیریت و اقتصاد را در بر میگیرد .از سویی دیگر بوردت)2158( 7
حسابداری گفتمان را نوعی زبانشناسی انتقادی تعریف میکند که براساس اطالعات مضمونی و لحن پنهان در رویههای
حسابداری یک گزارش مالی ،به تحلیلگران کمک میکند با بهرهگیری از تکنیکها و تمهیدات موجود در دانش

Amernic & Craig
Corrigan
Bordt

5
6
7

Bergmann et al
Kingston
Melissa Walters‐York
Mcgoun et al

1
2
3
4

مجله دانش حسابداری /دوره سیزدهم /ش ۲52 /۳

سرمایهگذاری ،سیمای بیرونی عملکرد شرکتها را به زبانی قابل استدالل تبدیل نماید تا از آنچه در پس واژگان؛ جملهها
و به طورکلی متن زبانی گزارشگری مالی پنهان گردیده است را به یک تصمیم قابلفهم بدل نماید تا عایدات بیشتری برای
ذینفعان ایجاد کند .لذا ،همانطور که مشخص است ،مفهوم حسابداری گفتمان مفهومی متکی بر توسعه یک زبان مشترک
و دارای ارزشهای نهادینهشده در پس زمینههای گزارشگری مالی است که میتواند به افزایش اثربخشی حسابداری در
انعکاس واقعیتهای اطالعاتی کمک نماید .لذا ،انجام این پژوهش از دو منظر دارای اهمیت است:
اول اینکه این پژوهش به دلیل اینکه حاوی مفهومی جدید در حوزهی حسابداری است ،دارای ظرفیتهای بسط نظری
و ادبیات پژوهشی است .در واقع نبود یک چارچوب نظری دربارهی این مفهوم باعث میشود تا این پژوهش به واسطهی
تحلیل نظریه داده بنیاد ،نسبت به ایجاد یک مدل دارای مقولهها و مضامین مشخص اقدام نماید .مبنایی که به دلیل فقدان
پژوهشهای مرتبط با مفهوم حسابداری گفتمان ،می تواند به لحاظ اهمیتی که برای افزایش کیفیت زبان گزارشگری و
دانشافزایی مالی و حسابداری دارد ،به توسعه ادبیات نظری کمک نماید .مرور پژوهشهای پیشین همچون برون)2119( 5
که به بررسی «فناوریهای مرتبط با حسابداری گفتمان در توسعه پایداری»؛ گُداسکی و همکاران )2125( 2که به بررسی
«چشماندازهای آتی حسابداری گفتمان در کمک به حسابداری دولتی»؛ بلوچی و همکاران ( )2159که به بررسی «نقش
حسابداری گفتمان در توسعه مشارکت ذینفعان» و گروسی و همکاران )2125( 3که به بررسی «حسابداری گفتمان بر
بسترهای فناوری اطالعات» پرداختهاند ،حکایت از تصدیق این ادعا دارد که اگرچه موضوعهای مشابه با گفتمان حسابداری
مورد بررسی قرار گرفته است ،اما این موضوع چه به لحاظ ساختار تحلیل و چه به لحاظ معنایی ضمن اینکه دارای نوآوری
در سطح حرفهی حسابداری محسوب میشود و می تواند با ایجاد ابعاد این مدل به افزایش کیفیت محیط اطالعاتی بین
ذینفعان کمک نماید ،اما به لحاظ ساختار نظری بدلیل فقدان چارچوب تئوریک ،کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
دوم اینکه نتایج این پژوهش میتواند به نهادهای باالدستی در حرفه حسابداری ایران همچون انجمنهای علمی و
حرفهای حسابداری در بخش خصوصی و کمیتههای تدون استانداردهای حسابداری در بخش دولتی کمک نماید تا درک
منسجمتری نسبت به اهمیت حسابداری گفتمان پیدا کنند و بر این اساس به ایجاد هنجارسازی و توسعه فرهنگ تعامل و
گفتمان در حسابداری کمک نمایند .اثربخشی حسابداری گفتمان از نظر کاربردی ،همچنین به سایر ذینفعان بازار سرمایه
همچون سرمایهگذاران؛ سهامداران؛ تحلیلگران بازار نیز کمک مینماید تا نسبت به عملکردهای افشاءشده به واسطهی
وجود کارکردهای حسابداری گفتمان ،تصمیمگیریهای با ریسک کنترل شدهتری را اتخاذ نمایند.
لذا ،این پژوهش در قالب پشتوانه نظری و تجربی یادشده با استناد به پژوهشهای مرتبط با توسعه مفهوم پژوهش به
دنبال توسعه کارکردهای واقعگرایانه و کاربردی در سطح بازار سرمایه است تا خالء استانداردها و الزامات ساختاری در
رابطه با موضوع پژوهش را پوشش دهد .زیرا مفهوم استعاره حسابداری گفتمان ،متشکل از مضامین ادراکی است که الزاماً
ممکن است در چارچوبهای مشهود و قابللمسی از اطالعات افشاءشده در گزارشگری مالی نگنجد و نیازمند شناخت
فراگیری از نقدگرایی زبان شناختی در حرفه حسابداری باشد .لذا هدف این پژوهش در گام اول ،طراحی مدل حسابداری
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گفتمان براساس استعارهسازی مضامین از طریق تحلیل نظریه داده بنیاد است و در گام دوم براساس تحلیل ماتریس تفسیری
ساختاری فازی به دنبال تعیین اولویتبندی هریک از مؤلفههای حسابداری گفتمان است.
مبانی نظری

جریان واقعگرا به عنوان یک مکتب فلسفی در برابر مکتب ذهنیتگرا در علوم انسانی ،بر واقعیتها به طور عینی
متمرکز هستند و مستقل از محرکهای ذهنی بر کمیتها در مقابل کیفیتها تأکید دارد .بنیان دانش کالسیک حسابداری
به واسطهی ماهیت این حرفه براساس رویکردهای مکتب واقع گرایی بنا نهاده شده است و بنیانگذاران این مکتب مفاهیم
کلی را بازآرای واقعیتهایی قابل سنجش عنوان نمودند و وجود کیفیت و معنا را در این حوزه تاحد زیادی نفی کردند.
اگرچه مکتب ذهنیتگرا معتقد است که علوم انسانی بیش از هرچیز با برداشت انسان از آنچه رخ میدهد ،سر و کار دارد
و حتی دانش حسابداری را نیازمند کارکردهای تعاملی براساس شناخت انسان تلقی مینمایند ،اما بنیانهای اولیه این دانش
بر واقعیتها جهت تصمیمگیری تأکید داشت.
تقابل رویکردهای این دو مکتب تقاضا ،همچون عرصههای دیگر علوم انسانی ،به تدریج زمینههای تغییر فلسفهی علم
حسابداری را ایجاد نمود .ملیساوالترز-یورک ( )5992به عنوان پیشگام عرصهی تغییر رویکردهای صرفاً کمی به
رویکردهای ذهنی در دانش حسابداری ،وجود تقاضای اطالعاتی و عرضهی آن از جانب حرفه حسابداری را مبنایی برای
حرکت به سمت دانش حسابداری مدرن را فراهم نمودند .این محقق با توصیف «استعاره حسابداری گفتمان» تالش نمودند،
با فاصله گرفتن از کارکردهای صرفاً کمی در حسابداری ،به کارکردهای تعاملی و تقویت سازوکارهای جذب و اشتراک
دانش بیرونی حسابداری ب ه داخل این عرصه ،پاردایم جدیدی از زبان حسابداری در قالب گزارشگری مالی را بنا نماید.
پیامدهای این تغییر به مرور و با توسعه دانش محققانی همچون رَشفورد)2112( 5؛ جونز و ویلیز)2113( 2؛ مالتوس و فولور

3

()2119؛ ین و همکاران)2157( 0؛ اَلی و همکاران )2158( 1به ایجاد گرایشهای علمی جدیدی همچون روایتگری
حسابداری؛ زبان گزارشگری؛ ادراک حسابداری و لحن گزارشگری مالی و منجر شد.
در واقع استعاره حسابداری گفتمان ،دربرگیرنده مجموعهای از رویکردهای جدیدی دانش حسابداری است که هدف
آن افزایش تعامل در توسعه دانش حسابداری است .لیتلجوهن و فوسز )2155( 2استعاره حسابداری را یک مفهومی مبتنی
بر سیکل سیستمی معرفی نمودند و چرخه این حوزه از دانش حسابداری را به صورت یک مدل سیستماتیک ارائه دادند.
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شکل  .1مدل استعاره حسابداری گفتمان

همانطور که در این چارچوب مشخص است ،استعاره حسابداری گفتمان رویکرد متکی به چرخه سیستمی در دو سطح
کالن و خُرد است که از کارکردهای شرکت در انتقال اطالعات تا جذب دانش به ذینفعان را در بر میگیرد و بستر مربوط
به شکلگیری استعاره یا تمثیل گفتمان در حسابداری را ایجاد میکند .در سطح کالن ،کارکردهای تعامل شرکت ،فرآیند
شکل دهی به ارتباطات پویا به صورت سیستمی است که شرکت پیام را از طریق کانالهای ارتباطی حسابداری همچون
صورتهای مالی و سایر گزارشات همراه به گیرندگان یعنی ذینفعان بیرونی انتقال میدهد (دورسی و همکاران.)2157 ،5
همچون هر فرآیند ارتباطی اختالل در انتقال پیام که در این سیستم مبتنی بر رویکرد ساختاری ارتباط ،یعنی مدیران
است ،میتواند باعث کاهش اثربخشی ارتباط گردد .در سطح خُرد اما فرآیند شکل پویاتری به خود میگیرد ،چراکه بستر
گفتمان به صورت فرآیند و گردش اطالعات از طریق بازخورد به طور رفت و برگشت دائماً سیستم را ارزیابی و در نهایت
اصالح مینماید .به عبارت دیگر شرکت ارتباط را با ذینفعان بیرونی ایجاد مینماید و سپس روایتهای واقعگرایانه خود
براساس کیفیت و کمیت عملکردهای مالی شرکت را به آنان مخابره میکند و ذینفعان با دریافت اطالعات ،سطح انتظارات
خود را به سیستم باز می گرداندد .در این شرایط شکل ارتباط به صورت دوسویه حادث میشود و زمینه را برای اجتماع
دانش در حسابداری که ثمرهی جذب دانش؛ انتظارات و نیازهای اطالعاتی ذینفعان است ،محقق مینماید و در این صورت
حسابداری گفتمان به صورت یک هنجار اجتماعی به تقویت ارتباط بین شرکت با ذینفعان منجر خواهد شد (گروسی و
همکاران .)2125 ،از طرف دیگر کَریگ )5999( 2با ارائهی ماتریس نقاط مرجع استراتژیک تالش نمود ،راهبردهای تعاملی
دانش حسابداری را توسعه بخشد.
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شکل  .۲چارچوب مرجع استراتژیک بسترسازی استعاره حسابداری گفتمان

این ماتریس همچون هر ماتریس مرجع استراتژیکی ،براساس دو محور عمودی/افقی و  0بُعد مدیریت و ساختار در
محور افقی و تکنوکراسی و دموکراسی در محور عمودی قرار دارد .به طورکلی دو ربع سمت چپ این ماتریس به
رویکردهای مدیریتی و دو ربع سمت راست به کارکردهای ساختاری شرکتها در کارکردهای حسابداری متمرکز است.
مدیریت مجموع فرآیندیهای تصمیمگیری است که براساس باورهای سُنتی در برابر باورهای پدیدارشناسی و ادراکی
قرار میگیرد و ساختار مجموع فرآیندهای سیستمهای اطالعاتی را در برابر هنجارهای اجتماعی تفسیر مینماید.
تکنوکراسی نیز اصالت به فنون تخصصی و تحلیلی را در بستر حسابداری تفسیر میکند و دموکراسی به جهانبینی فراتر
از فنون و اتکاء به توسعه مفاهیم و برابری اشاره دارد (کَریگ .)2118 ،لذا ،براساس این ماتریس ،نگرش مدیریت در اتکاء
به فنون و حوزههای کمی ،باعث افزایش تکنوکراسی در نقش حسابداری میشود که با به کارگرفتن ریاضیات در
حسابداری ،تحلیلهای کمی را برای مشروعیت بخشیدن به حسابداری مدنظر قرار میدهند و زمینهی توسعه سایبرنتیک در
حسابداری را مهیا مینمایند .در مقابل نگرش مدیریت در علم پدیدار شناسی ،زمینههای توسعه دیالیکتیک در حسابداری
را محقق مینماید و با توسعه فنون نشانهشناسی و بالغت زبانی در پی ارتقای فهم اجتماعی از دانش حسابداری است.
همچنین ساختار متکی به دموکراسی به توسعه هنجارهای اجتماعی از طریق رویکرد انتقاد مآبی را مهیا مینماید تا
براساس آن حفاظت از منافع ذینفعان باعث پویایی ساختارهای نهادی گردد .براساس این چارچوب ،میتوان استعاره
حسابداری گفتمان را سطحی از نیاز به ادراک در جهت همراستایی تعامل و گفتمان بین شرکت با ذینفعان تلقی نمود که
به ایجاد یک زبان مشترک براساس بسترسازی کیفیت محیط اطالعاتی منجر خواهد شد (وبر .)2112 ،5با اتکاء به مبانی
نظری ارائهشده ،همسو با ماهیت روش شناختی پژوهش ،سؤالها به ترتیب زیر ارائه میشود:
 سؤال اول پژوهش) مؤلفههای کارکرد استعاره حسابداری گفتمان کدامند؟
 سؤال دوم پژوهش) مقولههای کارکرد استعاره حسابداری گفتمان کدامند؟
 سؤال سوم پژوهش) تأثیرگذارترین مؤلفهی کارکرد استعاره حسابداری گفتمان کدامند؟
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همانطور که مشخص است ،سؤال اول و دوم پژوهش از طریق تحلیل گرندد تئوری و سؤال سوم پژوهش از طریق تحلیل
ماتریس تفسیری فازی پاسخ داده میشود.
پیشینه پژوهش

باتوجه به اینکه قالب پژوهشهای انجام شده در این حوزه به صورت مروری بودند ،که دلیل انجام این پژوهش به
صورت یک تحلیل اکتشافی در سطح ایران نیز همین بود ،تالش گردید تا پشتوانهی تطبیقی الزم ارائه شود .گادوسکی و
همکاران )2125( 5پژوهشی تحت عنوان «حرکت به سوی حسابداری گفتمانی :ابزارها و شواهد» انجام دادند .جامعهی
آماری این پژوهش آموختگان حسابداری در بخش عمومی بودند و ابزار پژوهش تحلیل محتوا بود .نتایج پژوهش نشان
داد ،تمرکز بر کارکردهای حسابداری گفتمان به خصوص در بخش عمومی ،زمینههایی از فرهنگ و هنجارهای اجتماعی
را در بر میگیرد که نیازمند آگاهیسازی آکادمیک دارد .در واقع این پژوهش به بخشی از ارزشهای حرفه حسابداری
پرداخته است که الزاماً برای آن استاندارد مشخصی وجود ندارد و نیازمند ادراکسازی مفهومی در شناخت رگههای پیوند
بین مسائل اجتماعی با گزارشگری مالی شرکتها به منظور ارتقای قابلیتهای تعاملی با ذینفعان است.
گروسی و همکاران ( )2125پژوهشی تحت عنوان «حسابداری گفتمان از طریق گزارشهای رایج و بسترهای دیجیتالی»
انجام دادند .نتایج این پژوهش علیرغم توسعه ادبیات نظری در خصوص مسئولیتپذیری و مشروعیت عمومی همراستا با
تئوریهای مدیریت دولتی نوین ،ابزارهای حسابداری گفتمان را به عنوان اهرم و وسیلهی پاسخگویی اثربخشتر به
انتظارات اجتماعی ذینفعان توسعه بخشید .الکساندرو و همکاران )2159( 2پژوهشی تحت عنوان «بودجهبندی عملیاتی تحت
مبنای حسابداری گفتمان در روسیه :نهادها و بازیگران» انجام دادند .این پژوهش که به صورت کیفی در قالب یک مطالعه
موردی انجام گرفت ،در بازه زمانی  2153تا  2152شهرداریهای روسیه را مورد بررسی قرار داد .نتایج پژوهش نشان داد
بیانیه های ساالنه در قالب گزارش به نهادهای رسمی و نظارتی توسعه واحدهای بخش عمومی میتواند ضمن به تعادل
رساندن نهادها و بازیگران اجرایی در قالب شرکتهای بخش عمومی همچون شهرداریها ،میتواند براساس استداللهای
شناختی از عملکردهای گذشتهی شهرداریها ،در قالب سناریوهای محتملی ،سناریوهای بودجهریزی عملیاتی را
شبیهسازی نمایند .در حوزهی پژوهشهای داخل ایران ،موضوع حسابداری گفتمان ،چندان در قالب تئوریهای مرتبط با
این حوزه ،از نظر ادبیات نظری قابل دفاع نیست ،چراکه کمتر پژوهشی با رویکرد یک مدل مفهومی سعی در تبیین آن در
سطح حرفه حسابداری نموده است.
اعتمادی و همکاران ( )5399در پژوهشی «گفتمان مالیسازی مُستتر در روشهای حسابداری ایران» را مورد بررسی
قرار دادند که این پژوهش نیز همچون پژوهشهای همتای خود در سطح جهان ،مبتنی بر مطالعهی موردی بود .در این
پژوهش بیان شده است ،حسابداران در تمامی جهان امروزه آموزههای حسابداری را با این تصور به کار میگیرند و در
اختیار دیگران قرار میدهند ،که آنچه ارایه میدهند چیزی جز یک اندازهگیری خنثی و بیطرفانه از رویدادهای اقتصادی
نیست .اما در واقع ،این اعداد بر مبنای استانداردها و رویههایی ایجاد شده است که یک گفتمان مشخص را با خود همراه
دارد .در این پژوهش به تدقیق این گفتمان پرداخته شد تا مشخص کند چه چیزی با این اعداد به ظاهر خنثی به مخاطبان
Aleksandrov et al
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حسابداری منتقل میشود و از این طریق کدام مراقبه جایگزین کدام تنبیه شده است .برای این منظور «مفاهیم نظری
گزارشگری مالی» که به عنوان اصول نگرش حسابداری شناخته میشود و مبنای تدوین استانداردهای حسابداری است ،را
مورد تحلیل گفتمان و محتوا قرار داد .نتایج نشان داد ،حسابداران با انتقال گفتمان این بیانیه ،در عملکرد خود مروج
اندیشهای ناگفته و نانوشته هستند که کشور را رو به تباهی میبرد؛ غیبتگرایی و نامسیولیتی را ترویج میدهند.
باگریزی به پژوهشهای تجربی مشخص میشود ،علیرغم اهمیت اجتماعی و نیاز روزافزون به توسعه استعاره
حسابداری گفتمان ،اما هنوز مبنای چارچوبی مستدلی در رابطه با موضوع پژوهش ارائه نشده است و انجام این پژوهش
میتواند تاحدی به تبیین ابعاد فراگیر این مفهوم در حسابداری کمک نماید.
روش تحقیق

روششناسی این پژوهش از نظر نتیجه در دسته پژوهشهای توسعهای قرار میگیرد ،زیرا عدمانسجام تئوریک در باب
مفاهیم و ابعاد استعاره حسابداری گفتمان باعث گردیده است تا این پژوهش به دنبال ایجاد یک مدل حسابداری گفتمان
براساس استعارههای مصاحبهای باشد .از نظر هدف ،این پژوهش با اتکاء به یک مطالعهی اکتشافی و ماتریس تفسیری فازی
انجام شد .رویکرد پژوهشی مطالعهی حاضر ،بهلحاظ منطق گردآوری دادهها نیز ،از نوع استقرائی-قیاسی است؛ زیرا به
بررسی پدیدهای میپردازد که چارچوب جامع درباره آن در حیطههای نظری حسابداری در سطح کارکردهای بازار سرمایه
وجود ندارد و یا مورد اجماع نیست .بهعبارت دیگر از طریق رویکرد استقرایی تالش میشود ،الگوی مناسبی طراحی
گردد .بدین منظور با اتکاء بهروش نظریه داده بنیاد و رویکرد نوخاسته یا ظاهرشونده گلیزر )5992( 5تالش شد از طریق
مصاحبه با متخصصان امر ،ابعاد حسابداری گفتمان مشخص و دستهبندی شود .این رویکرد به محقق اجازه میدهد تا از
طریق مصاحبه با متخصصان ،ابتدا براساس مرحلهی اول کدگذاری ،یعنی کدگذاری باز ،سؤاالت را از مصاحبهشوندگان
که عموماً در مراحل اول به صورت باز است ،بپرسد و سپس براساس کدگذاری محوری ،مفاهیم زیاد ایجادشده را مختصر
و در مسیر پژوهش هدایت کند و در نهایت براساس کدگذاری انتخابی ،مدل پژوهش را به منظور نظریهپردازی ارائه دهد.
پس از ارائه مدل و سنجش پایایی ابعاد آن از طریق تحلیل دلفی ،در تحلیل کمی براساس رویکرد قیاسی ،تالش میشود
ابعاد مدل شناسایی شده در جامعه هدف (جامعه هدف بخش کمی) از طریق تحلیل ماتریس تفسیری فازی تبیین گردد تا
ضمن ایجاد درک منسجمتر از ماهیت چارچوب نظری تدوینشده ،تأثیرگذارترین مؤلفه گفتمان حسابداری از نظر
کارکردهای این حرفه در سطح بازار سرمایه مشخص شود.
جامعه و نمونه آماری

در این پژوهش در بخش کیفی ،براساس اعتقاد اشتراوس و کوربین ،)5998( 2برای پایبندی به اصول نظریه برخاسته
از دادهها از نمونهگیری نظری با رویکرد هدفمند «برای حداکثرکردن فرصتهای مقایسه رویدادها ،وقایع ،یا اتفاقات»
استفاده شد تا از این طریق به تعیین نحوه تغییر یک مقوله براساس ویژگیها و ابعاد آن دست یافته شود .بر این مبنا ابتدا
محققان ،براساس فهرست نمودن معیارهایی ،سعی در انتخاب افراد آگاه نمودند تا از انحراف و تلفشدن زمان در جریان
مصاحبهها جلوگیری شود .این معیارهای عبارتند از:
Strauss & Corbin

2

Glaser

1
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 .5داشتن دانش نظری در حرفه حسابداری و شناخت ابعاد صورتهای مالی به لحاظ منطق استداللی افشاء اقالم مالی
 .2احاطه به پژوهشهای کیفی و آشنایی با روند مصاحبهگری آن.
براساس دو معیار فوق ابتدا لیستی از محققان حیطههای تخصصی در حرفهی حسابداری که در دسترس بودند ،مشخص
گردید که این کار از طریق جستجو در سایت های معتبر علمی و پژوهشی در داخل و خارج از کشور انجام شد .سپس از
طریقایمیل و توضیحات مرتبط با اهداف پژوهش ،ایمیلهایی برای حداقل  27نفر ارسال گردید و از آنها خواسته شد ،تا
در صورت تمایل ،مقدمات انجام مصاحبه محیا گردد .از مجموعایمیلهای ارسال شده 21 ،ایمیل پاسخ داده شد ،که از
این میان  52نفر نهایتاً به عنوان مصاحبه شونده انتخاب شدند .در بخش کمی پس از طراحی مدل از طریق انتخاب جامعه
هدف در بین مدیران بخش حسابداری شرکتهای بازار سرمایه براساس تجربههای کاری و سطح دانش فنی و تخصصی،
تعداد  21نفر به عنوان جامعه هدف در بخش کمی براساس نمونهگیری در دسترس و همگن انتخاب شدند .اندازه جامعه
در تحلیلهای ماتریس تفسیری فازی به دلیل ماهیت تحلیلی و جلوگیری از انحراف و تجمیع دادههای پژوهش معموال در
مطلوبترین حالت بین  51تا  21نفر است (اسماعیلپور و همکاران )5392 ،که با اتکا به این موضوع تعداد  21نفر در
بخش تحلیل ماتریس تفسیری فازی مشارکت داشتند.
گردآوری و تجزیه و تحلیل

براساس ماهیت روش شناسی پژوهش که از نوع ترکیبی بود ،جهت گردآوری دادهها در بخش تحلیل کیفی ابتدا از
مصاحبههای عمیق و بدون ساختار (طرح مصاحبه به صورت باز) با زمان متوسط یک ساعت استفاده گردید .ذکر این نکته
حائز اهمیت است که دلیل استفاده از مصاحبههای عمیق و بدون ساختار این بود که مفهوم حسابداری گفتمان از انسجام
مفهومی متناسبی به دلیل فقدان چارچوب نظری ،برخوردار نبود و براساس طی فرآیندهای مصاحبه تالش گردید تا نسبت
به ا یجاد انسجام در محتوا و ماهیت مفهوم مورد بررسی در حرفه حسابداری اقدام شود .پس از ظاهرشدن مضامین اولیه،
برای تفکیک مؤلفهها در قالب ایجاد مقولههای کلی ،مصاحبهها به صورت نیمه ساختاریافته و ساختاریافته ادامه یافت تا در
انتها به شکلگیری نقطهی اشباع نظری کمک نماید .سؤاالت مصاحبه براساس تکنیک استعاره و با تمرکز بر تشابه ادبی و
کارکردی حسابداری با سایر حرفههای شغلی دیگر بودند که شرکتکنندگان برحسب تجربه و یا تحصیالت درک
کاملتری نسبت به آن داشتند .برخی از این سؤاالت مصاحبه عبارت بودند از:
 .5تاچه اندازه در حسابداری ،گفتمان و تعامل همچون حوزههای بازاریابی میتواند به ایجاد اعتماد به این حرفه
منجر شود؟
 .2تاچه اندازه ارزشهای اجتماعی در حسابداری همانند ارزشهای اجتماعی در مشاغل دیگر با ماهیت مشابه
میتواند به آیندهی این حرفه کمک نماید؟
 .3آیا حسابداری به لحاظ بسترهای اطالعاتی جهت ارتقای جایگاه رقابتی با حوزههایی همچون فناوری اطالعات
در سیستمهای مشابه ،قابل مطابقت است؟
یکی از مهمترین بخشهای تحلیل داده بنیاد ،اتمام مصاحبهها است ،که رسیدن به نقطه اشباع به عنوان یک فرآیند و
استراتژی در این تحلیل بسیار حائز اهمیت بود .محققان پس از هر مصاحبه ،شروع به کدگذاری باز و تا حدی کدگذاری
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انتخابی مینمودند تا مفاهیم و اشتراکاتشان مشخص گردد و بر این اساس در هر مرحله کدهای ایجادشده از مرحلهی
کدگذاری انتخابی باهم مورد مقایسه قرار میگرفتند .روند انجام مصاحبهها بر این مبنا بود که از مصاحبه اول تا مصاحبه 2
تقریباً ابعاد چارچوب نظری رفته بود ،چراکه بعد از هر مصاحبه محققان شروع به تحلیل مصاحبهها برمبنای کدگذاری باز
و محوری مینمودند .از مصاحبه  2تا مصاحبه  52برای مطمئن شدن از رسیدن به نقطه اشباع مصاحبهها ادامه یافت و اغلب
کدها در مصاحبهها تکرار میشدند و بر این مبنا در مصاحبه  ،52پایان فرآیندهای جمعآوری اطالعات اعالم گردید.
اطالعات جمعیتشناختی مشارکتکنندگان به ترتیب زیر ارائه شده است:
جدول  .1اطالعات جمعیت شناختی مشارکت کنندگان

مشارکتکنندگان

جنسیت

سن

مدرک تحصیلی

حوزه تخصصی

محل فعالیت

نفر اول

مرد

 13سال

دکتری

حسابداری

دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین

نفر دوم

مرد

 11سال

دکتری

حسابداری

دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود

نفر سوم

مرد

 02سال

دکتری

حسابداری

دانشگاه شهید بهشتی

نفر چهارم

زن

 05سال

دکتری

حسابداری

دانشگاه الزهرا

نفر پنجم

مرد

 21سال

دکتری

حسابداری

دانشگاه ممفیس آمریکا

نفر ششم

زن

 05سال

دکتری

حسابداری

دانشگاه الزهرا

نفر هفتم

مرد

 39سال

دکتری

حسابداری

دانشگاه رشت

نفر هشتم

مرد

 18سال

دکتری

حسابداری

دانشگاه سالفورد منچستر انگلستان

نفر نهم

زن

 02سال

دکتری

حسابداری

دانشگاه تربیت مدرس

نفر دهم

زن

 05سال

دکتری

حسابداری

دانشگاه الزهرا

نفر یازدهم

مرد

 01سال

دکتری

حسابداری

دانشگاه عالمه طباطبائی

نفر دوازدهم

زن

 03سال

دکتری

حسابداری

دانشگاه خوارزمی

سپس در بخش کمی ،باتوجه به ارائهی چارچوب نظری پژوهش ،ابعاد مدل بسترسازی توسعه حسابداری گفتمان ابتدا
از طریق تحلیل دلفی تالش گردید تا نسبت به ارزیابی سطح پایایی مؤلفههای پژوهش ،اقدامهای الزم براساس سه معیار
میانگین؛ ضریب توافق و انحراف معیار صورت گیرد ،که نتایج در این بخش از تأیید هر  2مؤلفهی اصلی پژوهش حکایت
داشت .فرآیند طی شده در گردآوری دادههای بخش کیفی به صورت زیر قابل مشاهده است:

شکل  .3مراحل تحلیل در گرندد تئوری
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سپس باهدف تعیین تأثیرگذارترین مؤلفهی حسابداری گفتمان از طریق طراحی پرسشنامه ماتریسی تالش شد تا فرآیند
انجام تحلیل ماتریس تفسیری فازی با مشارکت  21نفر از مدیران بخش حسابداری شرکتهای بازار سرمایه جهت ارزیابی
تأثیرگذاری بسترهای توسعه حسابداری گفتمان صورت پذیرد .در این راستا تالش گردید تا پرسشنامه با هماهنگیهای
قبلی برای مشارکتکنندگان جامعه هدف در بخش کمی ارسال گردد.
اعتبار تحقیق

مفهوم اعتبار در پژوهشهایی با ماهیت تحلیل نظریه داده بنیاد از منظرهای مختلفی معموال میتواند صورت پذیرد .اما
سطح این مفاهیم جهت سنجش اعتبار پژوهش معموال واحد نیست ،بلکه مفهومی پیچیده؛ فراگیر و همه جانبه است ،چراکه
براساس مشارکت مصاحبهشوندگان در بخش کیفی از منظر رویکردهای تخصصی صورت میپذیرد .به عبارت دیگر ،از
آنجاییکه در مصاحبه با رویکرد کیفی ،ذهنیت نقش برجستهای دارد ،بنابراین ،درباره اینکه آیا مصاحبهها قابل تکرار و
نتایج قابل تعمیم هستند ،جای شک و تردید وجود دارد و پژوهشگران باید از فنونی که در تحقیقهای کیفی برای نشان
دادن قابلیت اعتماد و صحت یافتهها به کار گرفته میشود ،استفاده کنند .در این پژوهش از روش سه سوسازی برای سنجش
اعتبار تحقیق استفاده شده است .برای محقق شدن سه سوسازی در پژوهش حاضر رویکردهای مختلف مصاحبهشوندگان
در  0بُعد زیر مورد بررسی قرار گرفت و عالوه بر تقویت نتایج ،دادههای معتبرتری فراهم شده است.
 .5بازگشت اعتباری :در این بُعد ،هدف بررسی صحت یافتههای پژوهش توسط مصاحبهشوندگان به منظور تعیین
آنکه آیا این پژوهش به شکل صحیح دیدگاه های آنان را درباره موضوع پژوهش تحت پوشش قرار میدهد یا
نه؟ برای پژوهش این روش با  8نفر از مجموع  51مصاحبه شوند پس از اتمام مصاحبه و تجزیه و تحلیل دادهها،
در مورد مطابقت دیدگاههایشان با مصاحبهشوندگان مجدداً به آنان بازگشت شد تاحد اعتبار یافتهها بررسی
شود .نتیجه نشان داد ،در بیشتر کدهای مفهومی ایجاد شده ،محققان این پژوهش توانسته بودند درک صحیحی
از اظهارات مصاحبهکنندگان داشته است ،این امر میتواند ناشی از تعامل مطلوب و درک نظری مصاحبه
شوندگان و مصاحبهکننده دربارهی موضوع پژوهش باشد.
 .2مرور همتا :با استفاده از این راهبرد ،پژوهشگر طی انجام پژوهش ،به منظور فراهمکردن نقدی ،درباره شیوههای
به کار گرفته شده و بررسی نتایج و صحت آنها ،از سایر محققان کمک گرفت؛ از آنها خواست تا به بررسی
یادداشتها ،مقولهبندی انجام شده با استفاده از فهرست مقولهها و تحلیلهایی که در حین پژوهش انجام شده
است ،بپردازند .به دلیل محدودیتهای موجود کمک گرفتن از سایر محققان در این تحقیق امکانپذیر نبود اما
برای تحقق این روش ،تجزیه و تحلیل دادههای مصاحبه پس از دو هفته مجددا انجام گرفت و در درک مفاهیم
مربوط به مصاحبه در دو زمان ،اختالف قابل مالحظهای وجود نداشت.
 .3توضیح شیوه یادداشتبرداری و انجام پژوهش :در این مرحله پروتکل و فرآیند انجام مصاحبهها در
اختیار  7نفر از مصاحبهشوندگان قرار گرفت تا تأیید نمایند ،آیا نحوهی تحلیل درست طی شده است یا خیر ،که
مرور یاداشتها نشان داد ،روند پژوهش و تحلیل کدها در مسیر درستی پیشرفته است.
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 .0تهیه گزارش مفصل نتایج :در تحلیل گلیزر ،باتوجه به این اصل که «معناها برخاسته از موقعیت هستند»،
هریک از نتایج باید همراه با موقعیت ،به طور کامل در نظر گرفته شود و خواننده پژوهش توجهی خاص به
موقعیت داشته باشد .بر این مبنا مصاحبهها ،یادداشتبرداری و گزارشدهی مرتب نتایج ،منجر به فراهمنمودن
دادههای معتبر گردید که این موضوع مورد تأیید قرار گرفت.
اما در بخش کمی به منظور سنجش اعتبار از تحلیل دلفی باتوجه به دو معیار میانگین؛ ضریب توافق و انحراف معیار استفاده
شده است .در واقع برای رسیدن به کفایت نظری در جامعه هدف در باب ابعاد و مؤلفههای شناسایی شده ،تحلیل دلفی
انجام میشود تا سطح بکارگیری مفاهیم در جامعه هدف مورد بررسی قرار گیرد .نتایج در این بخش در قالب جدول ()3
در بخش دوم تحلیل یافتههای پژوهش ارائه شده است.
یافتههای پژوهش

در این بخش ابتدا یافته های تحلیل نظری داده بنیاد در بخش کیفی جهت طراحی مدل ارائه میشود و سپس تحلیل
ماتریس تفسیری وزنی نیز جهت پیشبرد اهداف بخش کمی ارائه میگردد.
یافتههای تحلیل نظری داده بنیاد

هیچ لیست از قبل تعیین شده و قطعی درباره حسابداری گفتمان ،و هیچ احتمال قطعی برای شناسایی و محدود ساختن
تمامی ویژگیهای مرتبط با کارکردهای نظری در اینباره در یک مجموعه مشخص از ویژگیها با مرزبندیهای شفاف و
متمایزکننده وجود ندارد .با وجود این ،یافتههای این پژوهش نشان میدهد که مصاحبهشوندگان در این مطالعه توانستهاند
موارد مهم و قابلتوجه در حرفه حسابداری را شناسایی نمایند و به ایجاد مدل پژوهش کمک نمایند .لذا با عنایت به سؤال
اول و دوم پژوهش ،که به ترتیب زیر ارائه شده است،
 سؤال اول پژوهش) مؤلفههای کارکرد استعاره حسابداری گفتمان کدامند؟
 سؤال دوم پژوهش) مقولههای کارکرد استعاره حسابداری گفتمان کدامند؟
نتایج حاصل از طی سه مرحله کدگذاری به ترتیب زیر در جدول ( )2ارائه شده است:
جدول  .۲ابعاد مدل حسابداری گفتمان براساس مضامین؛ مؤلفهها و مقولهها

کاهش هزینه ریسک دعوای حقوقی

حرفهای

کاهش هزینه ریسک اعتباری

کارکرد تقویت افشای

کاهش هزینههای نمایندگی

اختیاری

افزایش آستانهی افشاء اطالعات
کاهش هزینههای ریسک نکول

سازوکارهای

کاهش هزینه مالکانه افشای اطالعات

در

مقولهها

حسابداری گفتمان

مضامین مفهومی

مؤلفههای اصلی

انتخابی

طبقهبندی
اصلی

طراحی مدل استعاره حسابداری

کد گذاری باز

کد گذاری محوری

کد گذاری

تئوری

گفتمان

کد گذاریهای اصلی

کد گذاری
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افزایش شفافیت اطالعاتی
اثربخشی لحن گزارشگری در شناخت عملکردهای افشاء شده
تقارن و برابری اطالعات افشاء شده
تغییرپذیری بازده سهام
اثربخشی خطای پیشبینی سود
اثربخشی پایداری سود

کارکرد تقویت کیفیت محیط
اطالعاتی

اثربخشی بیان صادقانه سود در بلندمدت
اثربخشی قابلیت اتکاء اطالعات
اثربخشی قابلیت به موقعبودن افشاء اطالعات
بسترسازی شبکه کنشگر اطالعات بین شرکت با ذینفعان
افزایش سطح دانش مالی به واسطهی تنوع جایگزینهای استراتژیک
ارتقای سیستمهای اطالعات مدیریت مالی ()FMIS
ارتقای سیستمهای استراتژیک اطالعات مالی ()FEIS
ارتقای سیستمهای سطح عملیاتی اطالعات مالی ()FTPS
شهرت اجتماعی شرکت در سطح بازار رقابتی
ارتقای ارزش منصفانه بازار اقالم در ترازنامه
ارتقای ارزش افزوده بازار معیارهای حسابداری
ارتقای ارزش سهام شرکت

کارکرد توسعه حسابداری
برند

ارتقای جایگاه رقابتی به دلیل سرعت رشد سهام شرکت

سازوکار ساختاری حسابداری گفتمان

ارتقای سیستمهای پیشتیانی تصمیمهای مالی ()DSS

کارکرد سایبرنتیک اطالعات

یکپارچگی اجتماعی استانداردهای حسابداری با هنجارهای بازار
رقابتی
تقویت رویکرد هنجاری جهت بسط ارزشهای مبتنی بر اعتماد

سوگیریهای تصمیمگیری

اجتماعی

بسط نمادهای استدالل محاورهسازی حسابداری جهت استدالل
شفاف
توسعه زبان مشترک حسابداری برمبنای فرهنگ اجتماعی
توسعه حوزه معرفتی علم حسابداری با اتکاء به تئوریهای فلسفی
بنیانسازی تئوری جامع با هدف ارتقای شناخت نظری و عملی

کارکرد ارزشمدارانه
حسابداری آینده

سازوکار فرهنگی حسابداری گفتمان

توسعه طرز تلقیهای ادراک منسجم حسابداری جهت جلوگیری از

کارکرد هنجارسازی اعتماد
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تقویت کارکردهای سناریوپردازی جهت تبیین چشماندازهای
حسابداری
پارادایمسازی حسابداری دیالیکتیکی
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
طبقهبندی فرعی ایجاد شده طبق مصاحبههای صورتگرفته ،هریک از مؤلفههای اصلی در قالب کدهای مفهومی مورد
بحث و استدالل قرار میگیرند و سپس در سایه تحقیقات انجامشده نسبت به پیدایش و توسعه مؤلفههای تشکیلدهنده هر
کدام از طبقهبندیهای مفهومی توضیحهای الزم داده میشود .همانطور که از جدول ( )5مشاهده شد :سه طبقهبندی فرعی
وجود دارد که عبارتند از:
سازوکار حرفهای حسابداری گفتمان؛ سازوکار ساختاری حسابداری گفتمان؛ سازوکار فرهنگی حسابداری گفتمان
که در قالب جدول ( ،)3تعریف هرکدام از طبقهبندیهای فرعی ارائه شده است .متغیرها در مؤلفههای تشکیلدهنده
حسابداری گفتمان با یکدیگر ارتباط درونی دارند.
جدول  .3تعاریف طبقهبندیهای فرعی

تعریف

طبقهبندیهای فرعی

در این طبقهبندی فرعی ،سازوکار حرفهای حسابداری گفتمان رویکردهای اثرگذار حسابداری از نظر کیفیت
افشاء و اثربخشی محیط اطالعاتی را مورد اشاره قرار میدهد که در بَستر گفتمانسازی متعامل بین شرکتها با

سازوکار حرفهای حسابداری گفتمان

ذینفعان حادث میشود .در واقع بسترهای گفتمان حسابداری به ایجاد کارکردهای افشاء اطالعات به زبان قابل
ادراک به ذینفعان منجر خواهد شد و این موضوع میتواند زمینهی تعامل پویاتر بین شرکت براساس شکل دادن
به یک زبان مشترک با ذینفعان را منجر گردد.
در این طبقهبندی فرعی ،سازوکار ساختاری حسابداری گفتمان به رویههای فرآیند تسهیل اطالعات اشاره
مینماید که براساس سیستمهای فناوری اطالعات در تصمیمگیری ضمن ارائهی کارکردهای اثربخش درون

سازوکار ساختاری حسابداری گفتمان

سازمانی به مدیران جهت ارزیابی اطالعات و اتخاذ بهترین تصمیم ،در عین حال میتواند به برندسازی حرفه
حسابداری در کنار سایر بخشهای عملیاتی یک سازمان کمک نماید .در واقع برندسازی حرفه حسابداری،
ارتقای ارزشهایی مالی و رقابتی برند است و ظرفیتهای استراتژیکی را میتواند به همراه داشته باشد.
در این طبقهبندی فرعی ،سازوکارهای فرهنگی حسابداری ،مجموع کارکردهای هنجاری حسابداری تعاملی با

سازوکار فرهنگی حسابداری گفتمان

شرایط اجتماعی و محیط بیرونی یک شرکت را در بر میگیرد که به واسطهی تغییرات سریع و با سرعت
فزآینده میتواند به افزایش ارزشهای قابل توسعه حرفه حسابداری در آینده منجر شود و با ارائهی پاسخهای
متناسب با تغییرات محیطی ،زمینهی ارتقای اعتماد عمومی ذینفعان را نسبت به شرکت به همراه داشته باشد.

الزم به توضیح است باتوجه به محدودیت صفحات مقاله در این بخش صرفا به بیان خالصهای از نتایج بسنده میشود.
سازوکار حرفهای حسابداری گفتمان

استعارههای حرفهای حسابداری گفتمان ،مجموع مضامینی از حیطههای حرفهای حسابداری است که میتواند به دلیل
تمرکز بر یک زبان مشترک بین شرکت با ذینفعان به شفافیتهای محیط اطالعاتی و کیفیت اطالعات افشاء شده منجر
شود .در این مقوله ،آگاهیبخشی به عنوان بخش مهمی از فلسفهی وجودی این حرفه تالش دارد تا با کاستن از عمق
فاصلهی اطالعاتی بین شرکت با آنان ،زمینه را برای کاهش هزینه نمایندگی در سطح کارکردهای حسابداری در بازار
سرمایه مهیا نماید .لذا ،گفتمان حسابداری در نقش کارکردهای حرفهای خود در تالش است تا واقعیتهای عملکردی
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شرکتها در قبال سهامداران؛ سرمایهگذاران و به طورکلی بازار سرمایه را براساس یک رویکرد مسئوالنه که در پس
زمینهی مفهومی حسابداری گفتمان ،مشارکت تواماً بین شرکت و ارکان اجرایی حسابداری با ذینفعان بیرونی را در بر
دارد ،افشاء نمایند .لذا ،براساس این مقوله ،دو مؤلفه اصلی کارکرد تقویت افشای اختیاری و کارکرد تقویت کیفیت محیط
اطالعاتی در این رابطه ظهور یافتهاند که در زیر نمونهای از دیدگاه مصاحبهشوندگان در مورد دو مؤلفهی اصلی شناسایی
شده ،ارائه میگردد.
الف) کارکرد تقویت افشای اختیاری

یکی از بسترهای مهم در حسابداری گفتمان ،کارکرد تقویت افشای اختیاری است .در واقع گزارشگری مالی در قالب
یک زبان تعاملی با ذینفعان ،ظرفیت های انتقال اثربخش اطالعات را به افراد درون و بیرون شرکت در خود دارد .ابزاری
که اگر باتمرکز بر بخشهایی از افشاء عملکردهای مالی باشد که در آن بخش ،الزامی به افشاء نباشد و توسط شرکت به
ذینفعان منعکس شود ،می تواند در ایجاد مزیت رقابتی و افزایش رضایت بیشتر برای سهامداران موثر باشد .چراکه براساس
تعریف آلمکویست و همکاران )2153( 5حسابداری گفتمان زبانی متکی بر اهداف صورتهای مالی برای طیف گستردهای
از استفادهکنندگان صورتهای مالی است که میتواند به تعامل بیشتر بین شرکت با آنان منجر شود .در این بخش نظر یکی
از مصاحبهشوندگان که در رابطه با ایجاد بستر حسابداری گفتمان به نقش کارکرد تقویت افشای اختیاری ،اشاره نموده
است ،به ترتیب زیر ارائه میشود:
«حسابداری ،بدون بستر گفتمان ،در افشای اطالعات نوعی مونولوگ یا اصطالحاً زبان گفتمان
یکطرفه از شرکت به سوی استفادهکنندگان بیرونی است .در این شکل ،اساساً حسابداری کارکرد
الزم را نخواهد داشت و سطح هزینههایی همچون هزینه مالکانه در افشای اطالعات افزایش مییابد».
در این رابطه باید بیان نمود ،اثربخشی تأثیرگذاری حسابداری گفتمان بر هزینههای افشای ریسک همچون هزینه
مالکانه ،به حدی است که یک شرکت به دلیل افشای اطالعات محرمانه و بخشی از عملکردهای خود که هیچ الزامی برای
آن تعیین نشده است ،میتواند به اعتماد بیشتر در بین استفادهکنندگان از صورتهای مالی دست یابند .از طرف دیگر
مصاحبه شوندهای به نقش بسترسازی حسابداری گفتمان بر مضمون هزینههای نمایندگی اشاره نمود:
«فلسفه حسابداری انعکاس واقعیتها به دور از هرگونه رانت و دسترسی به نهادهای قدرت در یک
ساختار است .لذا ،به عنوان یک فرآیند در توسعه گزارشگری شهروند شرکتی ،پویایی گفتمان
حسابداری میتواند هزینههای نمایندگی را کاهش دهد ،زیرا حسابداری در نقش حرفهای خود در تالش
است تا سطح ادراک فعالتری از عملکردهای خود در ذهن سهامداران و مخاطبانش ایجاد کند و هدف
از آن دسترسی به منابع نقدی بیشتر از طریق اعتماد به حرفه حسابداری است».
وجود چنین مضامینی در کارکردهای افشای اختیاری که به واسطهی بسترسازی ادراکی حسابداری گفتمان شکل
میگیرد ،میتواند ضمن افزایش شفافیت اطالعاتی و باال بردن آستانهی افشاء اطالعات به کاهش هزینههای شرکت در
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محیط بیرونی و تعامل با بازار منجر شود .نتیجه این بخش با پژوهشهای پیتورویسکی و همکاران)2159( 5؛ زامبو و
بلتراچی )2152( 2و یوسف و جوردَن )2152( 3مطابقت دارد.
ب) کارکرد تقویت کیفیت محیط اطالعاتی

جریان اطالعات در محیط بازار به واسطهی ایفای نقش حرفهای حسابداری ،رفتار فعاالن بازار را تحت تأثیر قرار
میدهد .تغییرات محیطی شرایطی را ایجاد میکند که استفادهکنندگان از صورتهای مالی ،برحسب توانمندیهایی که
دارند ،سهم برابری از گردش اطالعات داشته باشند .اطالعاتی که منجر به تأثیرپذیری رفتار آنان از ادراک اطالعاتی
میشود و زمینهی ایجاد تعامل دوطرفه بین شرکت با بازار را مهیا میکند .حسابداری گفتمان با تمرکز بر اهمیت چنین
تعامل متقابلی در سطح بازار ،تالش می کند تا نسبت به تقویت ارکان محیط اطالعاتی به صورت یک زبان مشترک و
قابلفهم بین خود با ذینفعان اقدام نماید .یکی از مصاحبهشوندگان در این رابطه بیان نمود:
«همواره به دلیل اینکه مضامین استعارهای متناسبی در حرفه حسابداری وجود ندارد ،محیط اطالعاتی
که سرمایهگذاران در آن داد و ستد میکنند ،پیوسته با انتشار اطالعات نامتقارن درهم آمیخته میشود.
این تغییر در جریان اطالعات ،ریسک گزینش نادرست برای سرمایهگذاران را افزایش میدهد و باتوجه
به اینکه اغلب تصمیمات مالی در حالت عدم اطمینان اتخاذ میشود ،خطای پیشبینی سود از جانب
استفادهکنندگان از اطالعات صورتهای مالی افزایش مییابد و قابلیتهای تحلیلی بازار را دچار اختالل
مینماید ] [...بنظر میرسد زبان تعاملی در حسابداری که به واسطه تمرکز بر افزایش ارزشهای جذب
دانش ذینفعان بیرونی به داخل شرکت ایجاد میشود میتواند به کیفیت محیط اطالعاتی کمک نماید».
زبان مورد تاکید در حسابداری گفتمان از دو منظر قابلیت اتکاء به محتوای اطالعات در زمان و موقعیت افشای اطالعات
و همچنین لحن واقع بینانهی گزارشگری مالی شرکت قابل تفکیک است که میتواند به تسهیل اثربخشی پایداری سود به
صورت متداوم به ذینفعان در اتخاذ تصمیمهای مطلوب کمک نماید (میرزائی و همکاران .)5399 ،در این باره یکی از
مصاحبهشوندگان بیان نمود:
« اساساً کارکرد حسابداری گفتمان به عنوان بخشی از زبان گزارشگری مالی به صورت رویههای
پنهان در متون گزارشهای افشاء شده مستدل میگردد و نیازی به بیان جزئیات در آن نیست ،چراکه
آزادسازی جریان اطالعات را مختل مینماید .حوزهایی که اگر با استراتژیهای رقابتی شرکتها در
هم آمیخته شود ،معتقد هستم می تواند به محیط اطالعاتی هدفمند و با کیفیت کمک نماید .یعنی اینکه
صرفاً لحن در ارائهی گزارشها بدبینانه باشد به دلیل اینکه بخواهیم سطح انتظارات ذینفعان بیرونی را با
واقعیتهای عملکردی شرکت همراستا نماییم اگرچه میتواند در وجهی بیرونی شرکت موثر باشد ،اما
به دلیل کاهش اطمینان سهامداران دارای رویکرد سفته بازی در بازار سرمایه ،ممکن است شرکت با
شوک فروش سهام و کاهش نقدینگی مواجه گردد».
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لذا ،مشخصاً اثربخشی حسابداری گفتمان ،به عنوان بخش مهمی از افشای اطالعات را برای استفادهکنندگان از
صورتهای مالی ایجاد میکند و هر کدام از استفادهکنندگان به واسطهی دانش و سطح شناخت بازار قادر هستند تا با
پویایی محیط اطالعاتی ایجاد شده بهترین تصمیم را اتخاذ نمایند .نتیجه بدستآمده در این بخش با پژوهشهای آَورسانون
و همکاران )2159( 5و ببینگتون و همکاران )2117( 2مطابقت دارد.
سازوکار ساختاری حسابداری گفتمان

حسابداری گفتمان در بستر ساختار خود ،سازوکارهای اطالعاتی و ارزشگذاری حسابداری در بازار را در بر میگیرد.
در واقع حرفه حسابداری از چرخهای سیستمی تشکیل شده است که با جمعآوری اطالعات و تغییر در آن به صورت یک
فرآیند ،اطالعات را به بیرون مخابره مینماید .چرخهی سیستمی فناوری اطالعات ضمن اثربخشی بر تصمیمگیریهای
مدیران در شرکت میتواند به تبعات بیرونی و کسب مزیت رقابتی در حوزهی حسابداری برند منجر شود .سطحی از
حسابداری که با عملکردهای استراتژیک مالی میتواند زمینه افزایش ارزش بازار و ارتقای جایگاه رقابتی ساختاری که در
آن فعالیت میکند ،را ایجاد نماید .کارکرد سایبرنتیک اطالعات و کارکرد توسعه حسابداری برند شناسایی شدند.
الف) کارکرد سایبرنتیک اطالعات

سایبرنتیک به عنوان یک سیکل سیستمی اشاره به ایجاد ارتباط بیشتر بین انسان با محیط براساس طبقهبندی و سازماندهی
اطالعات دارد .مهمترین مزیت سایبرنتیک در حسابداری ،دانش متکی به فناوری اطالعات است که میتواند نقش
حسابداری را به عنوان یک سیستم اطالعاتی در تصمیمگیریهای ساختاری شرکت و رقابتی در بازار ،ارتقاء بخشد .لذا،
نقش گفتمان حسابداری در بستر دانش اطالعات میتواند ساختارهای دو طرفهای از شناخت تغییرات و پاسخگویی به آنان
را ایجاد نماید و تنوع کارکردهای استراتژیک و جایگزین را در برنامههای آتی رقابتی توسعه بخشد .یکی از
مصاحبهشوندگان دربارهی این نوع مؤلفه بیان نمود:
«وقتی صحبت از تأثیرگذاری حسابداری مدرن با اجتناب از ریشههای کالسیک حسابداری همچون
گزارشگری مالی صرف در قالب ترازنامه یا صورتهای مالی میشود ،نقش فناوری اطالعات بیش از
پیش ،نمایان میشود و به تقویت رقابتیتر شدن کارکردهای شرکت در برابر ذینفعان منجر میگردد.
بخشی که اگر در درون ساختارهای شرکت نهادینه شود میتواند به ایجاد سیستمهای اطالعات مالی
منسجمتری در بازار رقابتی منجر شود».
سیستمهای اطالعاتی در حسابداری مشابه سیستمهای بازاریابی به عنوان استعاره حسابداری گفتمان ،چرخهی از گردش
اطالعات را ایجاد مینمایند ،که براساس آن هم ساختار تصمیم گیرندهی شرکت قادر است از مزیت ایجاد شده استفاده
نماید و هم استفادهکنندگان از صورتهای مالی قادر هستند تا بهرهی الزم را از اثربخشی اطالعاتی بیرونی ایجاد شده برای
خودشان ،ببرند.
«مهمترین دلیل برای حرکت به سمت تکنولوژی در حسابداری همچون سایر علوم ،نیاز و دانش
تحلیل در این عرصه است .مدنظر قرار بدید اگر در یک حرفه همچون کنترل ترافیک پرواز ،محاسبات
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دقیق نباشد ،چه فاجعهای رخ خواهد داد؟ حال اگر حسابداری به عنوان خط مقدم حفاظت از منافع
سهامداران از چنین ظرفیتی برخوردار نباشد چه اتفاق میافتد .بله نیاز و انتظارات زمینه توسعه تکنولوژی
در هر عرصهای را مهیا میکند .حسابداری نیز از این قاعده مستثنی نیست و تقویت سازوکارهای
تصمیمگیریهای اطالعاتی بخش مهمی از کارکردهای حسابداری گفتمان است».
در تصریح این کد باید بیان نمود ،استفاده از تشبیه در مضامین حرفهی حسابداری با سایر عرصههای حرفهای مثل
کنترلرهای پرواز ،بخشی از ماهیت مهم توسعه پایداری دانش در این عرصه است .چراکه حسابداری یک سیستم کنشگر
اطالعات در تعامل با محیط بیرون خود محسوب میشود و قادر است تا به تنوع جایگزینهای استراتژیک در برنامههای
مالی شرکت کمک نماید .توجه به این نکته مهم است که سیستمهای پشتیبان از پایینترین سطح یعنی سیستمهای سطح
عملیاتی اطالعات مالی تا باالترین سطح یعنی سیستمهای استراتژیک اطالعات مالی ،زمانی میتواند به پویایی تعامل
شرکت با ذینفعان بیرون ی از طریق حسابداری گفتمان منجر شوند که یکپارچگی فرآیندهای اجرا از تدوین تا ارزیابی و
بازخورد به شکلی منسجم مبتنی بر تغییرات بیرونی بسترسازی شده باشد .نتیجهی بدست آمده در این بخش با پژوهشهای
پیتورویسکی و همکاران ( )2159و زامبو و بلتراچی ( )2152مطابقت وجود دارد.
ب) کارکرد توسعه حسابداری برند

با روند جاری پیشرفتهای دانش حسابداری و تغییرات فزآیندهی محیطی ،دارایی های نامشهود نظیر سرمایه های
فکری؛ سیستم دانش؛ حق امتیازها ،طرحهای به ثبت رسیده ،دارایی برند و نامهای تجاری در حال تبدیل به محرک های
اصلی تجارت محسوب میشود .حسابداری برند ،در واقع بخشی از زوایایی پنهان کارکردهای حسابداری است که میتواند
شهرت اجتماعی شرکت را به واسطه ارتقای سطح زبان مشترک حسابداری به همراه داشته باشد .یکی از مصاحبهشوندگان
در این باره بیان نمود:
« یکی از مزایایی حسابداری گفتمان ،شهرت شرکت در بازار رقابتی است .در واقع تمثیل شهرت
اجتماعی ،از اهرم زبان حسابداری شکل میگیرد و اعتماد سهامداران و سرمایهگذاران را در این عرصه
به همراه دارد».
در واقع در تشریح این مؤلفه باید بیان نمود ،اگر حسابرس به این نتیجه برسد که اطالعرسانی موضوعی خاص ،به جز
آنچه که در صورتهای مالی ارائه یا افشاشده ،برای درک استفادهکنندگان از حسابرسی ،براساس مسئولیتهای حسابرس،
سودمند است و منع قانونی یا مقرراتی هم وجود ندارد باید با درج بندی در گزارش حسابرس با عنوان «سایر بندهای
توضیحی» یا عنوان مناسب دیگری ،این موضوع را به ذینفعان اطالع دهد .همچنین طبق جزء (ب) بند  1استاندارد حسابرسی
شماره  ،712بند توضیحی پس از بند اظهارنظر که به موضوعی به جز موضوعات ارائه یا افشا شده در صورتهای مالی
اشاره دارد و به قضاوت حسابرس ،برای درک استفادهکنندگان از حسابرسی ،مسئولیتهای حسابرس یا گزارش حسابرس
کمک میکند ،می بایست در قالب توضیحی مستدل در اینجا ارائه گردد که سبب تعدیل اظهارنظر حسابرس میشود .به
عبارت دیگر این موارد در صورت دارابودن اثر با اهمیت یا اساسی بر مجموعه صورتهای مالی میبایست بهعنوان بند
شرط آورده شوند که موجب تعدیل گزارش حسابرسی (مشروط ،مردود یا عدم اظهارنظر) خواهند شد.
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«فکر میکنم استاندارد شماره  011حسابرسی است که به نقش ارزیابی تحریفهای صورتهای
مالی توسط حسابرس مستقل میپردازد .خوب این استاندارد کامال مشخص میکند که براساس
رویههای قانونی ،حسابرس ملزم است در نتیجهگیری خود ،اثر تحریفهای اصالح نشده ،در صورت
وجود ،بر صورتهای مالی را مورد ارزیابی قرار دهد .از طرف دیگر یک حسابرس متعهد در قبال اشتباه
برآوری ارزیابی خود نیز می بایست متعهدانه رفتار نمایید و در بند توضیحی دلیل تعدیل اظهارنظر خود
را مطرح کند ».
نکته قابل توجه این است ،استاندارد  321حسابرسی که اشاره به این دارد ،که حسابرس راجع به اینکه آیا صورتهای
مالی از تمام جنبههای بااهمیت به نحو مطلوب ارائه شده یا خیر ،می بایست اظهارنظر کند ،مکمل استاندارد حسابرسی شماره
 011است که هدف آن بررسی اثر تحریفهای شناسایی شده بر حسابرسی و اثر تحریفهای اصالح نشده بر صورتهای
مالی است که هردو این موارد سبب میگردد حسابرس با درج در بندهای توضیحی تالش نماید تا اقدام به تعدیل اظهارنظر
حسابرس نماید .همچنین باید توجه نمود ،تحریفها شامل آن دسته از تعدیالت در مبالغ؛ نحوه طبقهبندی و ارائه یا موارد
افشا است که بنا به قضاوت حسابرس ،اعمال آن برای ارائه مطلوب صورتهای مالی از تمام جنبههای بااهمیت ،ضروری
است .لذا ،نتیجه این بخش با پژوهش گلداوسکی و همکاران ( )2125که نتیجه این بخش را تأیید مینمایند ،مطابقت دارد.
سازوکار فرهنگی حسابداری گفتمان

یکی از مهمترین کارکردهای هر حوزه علمی ،بخش فرهنگ اجتماعی و ارزشهای قابل بسط به آن حوزه است .زیرا
بسترهای علمی نمیتوانند از متن اجتماعی و ارزشهای احاطه شده آن در تضاد باشند .حسابداری گفتمان در متن اجتماعی
و از استعاره تعامل و گفتگو است که شکل میگیرد .لذا حسابداری گفتمان متکی بر هنجارهایی میبایست باشد که ضمن
تقویت فلسفهی وجودی این حرفه بر جامعه بتواند چشماندازهای آتی این حوزه را برای جامعهی علمی ترسیم نماید .در
واقع تمرکز بر رویکردهای فلسفی و نقش آن در ساختارهای اجتماعی حسابداری ،حوزهی قابل ادراکی است که استعاره
حسابداری گفتمان در بُعد فرهنگی خود به دنبال آن است .در این مقوله دو مؤلفه اصلی کارکرد هنجارسازی اعتماد به
دانش حسابداری و کارکرد ارزشمدارانهی حسابداری آینده براساس تحلیل کدهای ناشی از مصاحبهها ایجاد گردید.
الف) کارکرد هنجارسازی اعتماد اجتماعی

هنجار اجتماعی در بطن علم و دانش عبارت از قواعد؛ الگوها و شیوههای تثبیتشدهی مبتنی بر ادراک اجتماعی در
حوزههای مختلف از جمله حوزههای علمی است که نقش مهمی در تنظیم روابط اجتماعی از طریق آن حوزهی علمی
دارد .لذا ،هنجارسازی اجتماعی با درک انتظارات و مسائل موجود در متن جامعه ،تالش دارد تا شاکلهی ساختاری حوزه
علمی را مستدلتر بنا نماید .بسط ماهیت هنجار به دانش حسابداری ،از جمله عللی است که میتواند ظرفیتهای قابل
ادراک متقابلی برای متصدیان این حرفه از نظر درک نیازهای استفادهکنندگان از گزارشهای خود ایجاد کند .به عبارت
دیگر ،حسابداری گفتمان در قالب یک هنجار اجتماعی میتواند به توسعه طرز تلقیهای منسجمتر از کارکردهای
حسابداری کمک نماید .در این رابطه یکی از مصاحبهشوندگان بیان نمود:
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«اینکه گفته شود حسابداری زبان ارتباط بین شرکت با سهامداران است ،اگرچه مهم است ،اما بدون
وجود چارچوبهای هنجاری نمیتواند اثربخشی الزم را داشته باشد ] [...بنظر بایستی حوزهی گقتمان
حسابداری ،حوزه گستردهتری از الگوهای اجتماعی باشد .یعنی نمادهای اجتماعی مانند حفاظت از
منافع سهامداران؛ رعایت اعتدال و اعتماد و  ...در حرفهی حسابداری نهادینه شود تا براساس بسترهای
گفتمان حسابداری شکل منسجمتری به خود بگیرد».
نمادهای هنجاری در حسابداری گفتمان میتواند به شکل استداللهای قیاسی یا استقرایی به افزایش همیت و
یکپارچگی بین استانداردهای حسابداری با هنجارهای بازار رقابتی منجر شود .لذا نمیتوان الزاماً با تمرکز بر یک استدالل،
به هنجارسازی حسابداری در جامعه کمک نمود ،بلکه به همان میزان که استدالل قیاسی متکی بر کمیتها الزم است،
استدالل استقرایی برای توصیف واقعیتهای اجتماعی در حرفه حسابداری مهم و قابل توجه است .یکی از مصاحبه
شوندگان در این رابطه بیان نمود:
« باید اذعان نمود ،حسابداری از نظر منطق استداللی که متکی بر وحدت رویه از نظر انسجام باشد،
برخوردار نیست و علت آن تمرکز صرف بر توسعه استدالل قیاسی در این حوزه بوده است که این
موضوع باعث گردیده تا مبنای استقرایی یعنی بخشهایی از دانش حسابداری که متکی بر تعامل و
جذب دانش بیرونی بوده است ،خنثی باقی بماند .استعاره حسابداری گفتمان به عنوان چنین نقشی از
متن جامعه میتواند زبان مشترک حسابداری براساس واقعیتهای فرهنگی و اجتماعی را بیشتر به
استداللهای استقرایی جهت توسعه حرفه حسابداری نزدیک نماید».
در تکمیل این بخش باید بیان نمود ،همانطور که مطرح شد ،الزاماً دانش حسابداری یک علم عینی صرف نیست و
تمرکز بر جنبههای ذهنی در دانش حسابداری که به شناخت بهتر انتظارات اجتماعی و ارزشهای موردتوجه در این بخش
وجود دارد ،منجر خواهد شد .چراکه زبان حسابداری یک زبان متکی بر ادراک استفادهکنندگان است که ممکن است با
تغییر شرایط اجتماعی؛ سیاسی؛ اقتصادی ،نیاز به تغییر داشته باشد .لذا نتیجه این بخش با پژوهشهای وینیگتون)5987( 5؛
گری و همکاران )2150( 2که نتیجه این بخش را تأیید مینمایند ،مطابقت دارد.
ب) کارکرد ارزشمدارانهی حسابداری آینده

چشماند ازهای آتی حسابداری همچون هر دانش دیگری به بسترهای اجتماعی و فلسفی گره خورده است .در واقع
آینده نگری در حسابداری منوط به بنیانهای جامع یا اصطالحاً پاردایمی است که میتواند شکل دیالیکتیکی به تعامل
کنندگان در چرخهی حسابداری بدهد .به عبارت دیگر حسابداری در قالب یک چرخهی سیستمی از ارزشهایی بیرونی
در خارج از دایرهی صرف کارکردهای حسابداری آغاز میشود و با اعمال فرآیندهای تخصصی در قالب گزارشهای
مالی ،مجدداً به استفادهکنندگان باز میگردد و بازخورد فرآیندهای اعمال شدهی حسابداری بر استفادهکنندگان ،ورودی
دادهای جدیدی به این چرخه تلقی میشود و این سیکل دائماً در حال پویایی است .با این مبنا میتوان دریافت که
حسابداری گفتمان پارادایمی متکی بر دیالیکتیک است که گفتمان را براساس ارزشهای فرهنگی و اجتماعی بیرونی در
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حسابداری به عنوان یک نیاز به تغییر به سیستم ارائه میدهد و سیستم براساس این نیازها به آن پاسخ میدهد .یکی از
مصاحبهشوندگان در این رابطه بیان نمود:
«همانطور که هگل به عنوان یک نظریهپرداز در زمینه دیالکتیک ،تعامل را شاکلهی جامعه معرفی
نمود و مهرانی و ناظمی ( )5382از آن الگو گرفتند تا همسانسازی استانداردهای حسابداری را به واسطه
ارزیابی اجتماعی صورت دهد ،باید بیان نمود ،استعاره حسابداری گفتمان ،دیالیکتیکی مبتنی بر تئوری
فرهنگ آزاد است .یعنی تمامی استفادهکنندگان صورتهای مالی نیازهای متنوع اما در چارچوب
ارزشهای حسابداری دارند که نیاز به تعامل برای تغییر در حوزهی سنتی حسابداری و همسانسازی با
نیازهای اجتماعی را بیش از پیش الزم و ضروری نموده است».
از طرف دیگر ،حوزهی فلسفی حرفه حسابداری نیازمند بنیان نهادن کارکرهای معرفتی در دانش رو به توسعه و موردنیاز
اجتماعی امروز است .در واقع معرفتشناسی همان شناخت شناسی است که برگرفته از فلسفه است و به بررسی باورهای
موجود در یک دانش همچون حسابداری میپردازد .توجه به این نکته مهم است که رویکرد نظری هر حوزه معرفتی،
جدای از روشهای عملی آن است .البته ،یک چارچوب نظری سودمند و دارای ارزشهای آیندهمدارانه ،چارچوبی است
که با الهام از روش های عملی (رویکرد قیاسی) ،نیازهای آتی جامعه را درک نموده باشد و به شناخت معرفتی الزم در
آیندهی دانش حسابداری دست یابد .چارچوب نظری و روش های عملی هر حوزه معرفتی دو روی یک سکه هستند که
با همسان سازی مبتنی بر ارزشهای فرهنگی و اجتماعی میتواند اثربخشی بیشتری در پاسخگویی به تغییرات داشته باشد.
نتیجه این بخش با پژوهشهای رمضاناحمدی ( )5388و مهرانی و ناظمی ( )5382که نتیجه این بخش را تأیید مینمایند،
مطابقت دارد.
چارچوب تئوریک

با شناسایی مقولهها و مؤلفههای پژوهش که براساس کدهای ایجاد شدهی ناشی از تحلیل مصاحبهها تشریح شد ،در
این بخش باتوجه به ماهیت تحلیل گلیزر ( )5992در نظریه داده بنیاد اقدام به ارائه چارچوب تئوریک پژوهش است.
همانطور که در روششناسی به آن اشاره شد ،رویکرد تحلیلی گلیزر ( )5992در تفاوت با رویکرد تحلیلی اشتراوس و
کوربین ( )5998در چارچوب ساختارنیافتهای است که به واسطه مقولهها و مؤلفههای پژوهش ارائه میشود .لذا ،با اتکاء
به این مفهوم چارچوب تئوریک پژوهش ارائه میشود:
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شکل  .0چارچوب نظری استعاره حسابداری گفتمان

باتوجه چارچوب نظری پژوهش همانطور که مشخص است ،در واقع این مدل در قالب  3مقوله و  2مؤلفه و  32کد
مفهومی تفکیک نموده است .در ادامه باهدف برازش پایایی مدل جهت تبیین در جامعه هدف پژوهش از تحلیل دلفی
استفاده میشود.
یافتههای تحلیل دلفی

تحلیل دلفی به عنوان حلقه پیوند بین تحلیل کیفی و کمی محسوب میشود ،چراکه از طریق ارزیابی پایایی ابعاد مدل
طراحی شده ،اجازه تبیین مؤلفه های مدل را در قالب ابزارهای مورد نظر پژوهش در جامعه هدف در بخش کمی میدهد.
در این پژوهش به منظور برازش پایایی مؤلفههای اصلی مدل ارائه شده از تحلیل دلفی استفاده شده است .این تحلیل مبتنی
بر دو معیار ضریب توافق؛ میانگین و انحراف معیار است .به منظور انجام این سنجش ابتدا مؤلفههای پژوهش در قالب یک
پرسشنامه هفت گزینهای ترتیب داده شد تا بین اعضای پانل توزیع گردد و براساس چند دور رفت و برگشت پرسشنامه،
سطح پایایی مؤلفههای پژوهش مورد سنجش قرار گیرد.
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جدول  .0تحلیل دلفی مؤلفههای اصلی پژوهش

دور اول دلفی
توافق

میانگین

ضریب

نتیجه

توافق

سازوکارهای حرفهای

تقویت افشای اختیاری

2

1/81

2/21

1/81

تأیید

در حسابداری گفتمان

تقویت کیفیت محیط اطالعاتی

1/21

1/21

1/31

1/21

تأیید

سازوکارهای ساختاری

سایبرنتیک اطالعات

1/31

1/21

1/11

1/71

تأیید

در حسابداری گفتمان

توسعه حسابداری برند

1/21

1/21

1/31

1/21

تأیید

سازوکار فرهنگی

هنجارسازی اعتماد اجتماعی

1/51

1/11

1/31

1/21

تأیید

حسابداری گفتمان

ارزشمدارانه حسابداری آینده

1/11

1/71

2/51

1/81

تأیید

نتیجه تحلیل دلفی

مقولههای پژوهش

مؤلفهها

میانگین

ضریب

دور دوم دلفی

نتایج ناشی از این تحلیل نشان میدهد ،هر  2مؤلفه اصلی تعیین شده در مدل پژوهش براساس ضریب توافق؛ میانگین
و انحراف معیار مورد تأیید است .به عبارت دیگر باتوجه به اینکه میانگین مؤلفههای اصلی  1و از  1باالتر بود و از طرف
دیگر چون ضریب توافق بدست آمده بیش از  1/1است و انحراف معیار نیز زیر  5بود ،باید بیان نمود ،تمامی مؤلفههای
اصلی پژوهش مورد تأیید قرار گرفت .بامشخص شدن تأیید مؤلفههای اصلی پژوهش ،حال باهدف انتخاب تأثیرگذارترین
مؤلفه حسابداری گفتمان ،اقدام به انجام تحلیل تفسیری ساختاری فازی ( )FISMمیشود.
تحلیل تفسیری ساختاری فازی ()FISM

در این بخش با عنایت به سؤال سون پژوهش که بیان می کند:
 سؤال سوم پژوهش) تأثیرگذارترین مؤلفهی کارکرد استعاره حسابداری گفتمان کدامند؟
از تحلیل تفسیری ساختاری فازی استفاده میشود .این تحلیل پس از شناسایی مؤلفههای اصلی پژوهش ابتدا از طریق
تشکیل ماتریس مقایسههای زوجی به واسطه حضور مشارکتکنندگان در بخش کمی پژوهش از طریق کدهای «»O؛«»X؛
«»A؛ « »Vبه دنبال تشکیل ماتریس خودتعاملی است .این عبارات نشاندهنده انواع ارتباطات ممکن بین مؤلفههای پژوهش
است .همچنین میزان شدت تأثیرگذاری دو مؤلفه را به کمک عبارات کالمی در  1طیف :بدون تأثیر ،تأثیر کم ،تأثیر
متوسط ،تأثیر زیاد و تأثیر خیلی زیاد بیان میشود:
 :V .5متغیر  iبر متغیر  jتأثیر میگذارد (کم ،متوسط ،زیاد ،خیلی زیاد)
 :A .2متغیر  jبر متغیر  iتأثیر میگذارد (کم ،متوسط ،زیاد ،خیلی زیاد)
 :X .3متغیر  jو  iبر هم تأثیر میگذارد (کم ،متوسط ،زیاد ،خیلی زیاد)
 :O .0عامل  iو عامل  jبیارتباط هستند.
لذا ،میبایست فرآیندی طراحی می شد تا در تعیین سطح تأثیرگذاری به صورت کم؛ متوسط؛ زیاد و خیلی زیاد،
امتیازها قابل فهم باشند .لذا از عبارت کالمی زیر استفاده شد.
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جدول  .۲عبارات کالمی ،کدهای مربوط به آنها ،اعداد فازی و نحوه نمایش شدت تأثیرگذاری

عدد فازی مثلثی

کد

عبارت کالمی

عدد طیف لیکرت

()1،1،1/21

NO

بدون تأثیر

1

()1 ،1/21 ،1/1

L

تأثیر کم

5

()1/21 ،1/1 ،1/71

M

تأثیر متوسط

2

()1/1 ،1/71 ،5

H

تأثیر زیاد

3

()1/71 ،5،5

VH

تأثیر خیلی زیاد

0

شکل  .۲نمایش عبارات کالمی و کدهای مربوط به اعداد فازی

باتوجه به نمادهای مفهومی در روش معادالت ساختاری تفسیری نیمه دیگر ماتریس مقایسات زوجی خبرگان به شرح
ذیل تکمیل میشود:
جدول  .۶نحوه تکمیل ماتریس به کمک نمادهای مفهومی و اعداد کمی فازی

نماد
مفهومی

V

A

X

نماد مفهومی

نماد فازی )(i, j

) :V(VHمتغیر  iبر  jتأثیر خیلی زیادی دارد.

VH

()1/71 ،5،5

NO

) :V(Hمتغیر  iبر  jتأثیر زیادی دارد.

H

()1/1 ،1/71 ،5

NO

()1،1،1/21

) :V(Mمتغیر  iبر  jتأثیر متوسطی دارد.

M

NO

()1،1،1/21

) :V(Lمتغیر  iبر  jتأثیر کمی دارد.

L

()1 ،1/21 ،1/1

NO

()1،1،1/21

) :A(VHمتغیر  jبر  iتأثیر خیلی زیادی دارد.

NO

()1،1،1/21

VH

()1/71 ،5،5

) :A(Hمتغیر  jبر  iتأثیر زیادی دارد.

NO

()1،1،1/21

H

()1/1 ،1/71 ،5

) :A(Mمتغیر  jبر  iتأثیر متوسطی دارد.

NO

()1،1،1/21

M

) :A(Lمتغیر  jبر  iتأثیر کمی دارد.

NO

()1،1،1/21

L

()1 ،1/21 ،1/1

)X(VH

VH

()1/71 ،5،5

VH

()1/71 ،5،5

)X(H

H

()1/1 ،1/71 ،5

H

()1/1 ،1/71 ،5

)X(M

M

)X(L

L

پاسخ خبرگان

)(i, j

(،1/1 ،1/71
)1/21

(،1/1 ،1/71
)1/21
()1 ،1/21 ،1/1

نماد مفهومی

نماد فازی )(j, i
()1،1،1/21

)(j, i

M
L

(،1/1 ،1/71
)1/21

(،1/1 ،1/71
)1/21
()1 ،1/21 ،1/1
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O

∗ )X(VH, M

VH

()1/71 ،5،5

M

)O(NO

NO

()1،1،1/21

NO

(،1/1 ،1/71
)1/21
()1،1،1/21

متغیرهایی که رابطه آنها به شکل دوطرفه است ،میتواند  2رابطه به شکل متفاوتی تأثیرگذار باشند .در این صورت
نماد اول برای تأثیر عامل  iبر  jو نماد دوم مربوط به تأثیر  jبر  iاست که میزان تأثیرگذاری باتوجه به نظر خبره عیناً در سطر
و ستون متناظر نوشته میشود .بدین ترتیب ماتریس مقایسات زوجی به ماتریس  n × nبه شکل زیر خواهد بود:
p2

… pn
d̃12 ⋯ d̃1n
− ⋯ d̃2n
⋮ −
⋮
]d̃n2 ⋯ −

p1
p1 −
= p2 d̃21
⋮ ⋮
[pn d̃n1

[Dij ]n×n

با توجه به اینکه این نوع پرسشنامهها در تحقیقات کمتر مورداستفاده قرار میگیرد و به دلیل عدم آشنایی خبرگان با
این مدل از پرسشنامهها ،این پرسشنامه بهصورت حضوری در اختیاران خبرگان قرارگرفته شد و توضیحات الزم در
اختیارشان قرارگرفته است .در ماتریس فوق  piبیانگر معیار  iام d̃ij = (lij , mij, uij ) ،نشانگر میزان تأثیر معیار  iام بر معیار

 jام و  lijحد پایین mij ،حد وسط uij ،حد باالی عدد فازی مثلثی  d̃ijاست .نکته قابل توجه این است با رندوم نمودن

مؤلفههای حسابداری گفتمان ،از انحراف مفهومی مفاهیم مؤلفهها جلوگیری میشود .درنهایت پاسخدهندگان چرایی
وجود این تأثیرگذاری را نیز بیان میکنند .لذا ،براساس این کدها ،ماتریس خودتعاملی اولیه در قالب جدول ( )7ارائه شده
است.
جدول  .۷ماتریس خودتعاملی ساختاری

X

X6

X5

X4

X3

X2

کارکرد هنجارسازی اعتماد به دانش حسابداری

X1

)V(VH

)V(M

)V(VH

)A(H

)V(VH

کارکرد ارزشمدارانهی حسابداری آینده

X2

)V(L

)O(NO

)O(NO

)A(VH

کارکرد سایبرنتیک اطالعات

X3

)A(VH

)O(NO

)O(NO

1

کارکرد توسعه حسابداری برند

X4

)V(VH

)A(H

کارکرد تقویت کیفیت محیط اطالعاتی

X5

)X(VH, M

کارکرد تقویت افشای اختیاری

X6

1

X1
1

1

1

1

پس از تعیین روابط مفهومی براساس گزاره مد ،اقدام به تشکیل ماتریس دستیابی میشود .به عبارت دیگر ،در این
مرحله با تبدیل نمادهای روابط ماتریس ساختاری به اعداد صفر و یک بر اساس جدول زیر میتوان ماتریس دستیابی را
تشکیل داد.
جدول  .۸تشکیل ماتریس مقایسات زوجی

کارکرد هنجارسازی اعتماد به
دانش حسابداری
کارکرد ارزشمدارانه حسابداری
آینده
کارکرد سایبرنتیک اطالعات

X

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X1

)(000

)(0.75, 1, 1

)(0, 0, 0.25

)(0.75, 1, 1

)(0.25, 0.5, 0.75

)(0.75, 1, 1

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
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کارکرد توسعه حسابداری برند
کارکرد تقویت کیفیت محیط
اطالعاتی
کارکرد تقویت افشای اختیاری

X4

)(0, 0, 0.25

)(0, 0, 0.25

)(0, 0, 0.25

)(000

)(0, 0, 0.25

)(0.75, 1, 1

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

سپس بهمنظور انجام عملیات در معادالت تفسیری ساختاری نیاز به ادغام نظرات خبرگان است .در این راستا به کمک
میانگین هندسی نظرات خبرگان در عنصر  ijمربوطه (زولکیفلی و عبداهلل )2151 ،5که براساس رابطه زیر محاسبه میشود،
ماتریس تجمیع نظرات محاسبه میشود.
k
g̃ ij = √d̃1 ij , d̃2 ij , … , d̃k ij

در این رابطه k ،تعداد خبرگان است.

g̃1n
…
]
⋯
−

…
…
−
…

−
g̃ 21
[ =
⋮
g̃ n1

g̃12
−
⋮
…

[Gij ]n×n

پس از آن میبایست اقدام به ایجاد ماتریس نرماالیز شده ) (Nنمود .برای محاسبه ماتریس نرماالیز شده از ماتریس
قضاوت و مقدار گاما () γکه به کمک معادله زیر محاسبه میشود ،استفاده میشود:

n

γ = max1≤i≤n ∑ uij
j=1

در این رابطه  uijبیانگر حد باالی اعداد فازی در ماتریس قضاوت است .بدین ترتیب برای نرماالیز کردن کافی است
تمام اعداد ماتریس قضاوت بر عدد  γتقسیم شوند .سپس میبایست اقدام به دیفازیکردن ماتریس نرماالیز شده ()BNP
نمود .برای تبدیل ماتریس فازی به ماتریس دیفازی با اعداد قطعی از رابطه زیر استفاده میشود (آکوز و کلیک:)2151 ،2
uij − lij + mij − lij
+ lij
3

= BNPij

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

X

X1

X2

X3

X4

X5

X6

کارکرد هنجارسازی اعتماد به دانش حسابداری

X1

0

0.026

0.0143

0.0166

0.05

0.044

کارکرد ارزشمدارانهی حسابداری آینده

X2

0.017

0

0.015

0.016

0.028

0.019

کارکرد سایبرنتیک اطالعات

X3

0.025

0.017

0

0.033

0.039

0.014

کارکرد توسعه حسابداری برند

X4

0.016

0.015

0.035

0

0.016

0.025

کارکرد تقویت کیفیت محیط اطالعاتی

X5

0.025

0.016

0.031

0.051

0

0.042

کارکرد تقویت افشای اختیاری

X6

0.03

0.021

0.037

0.036

0.014

0

سپس باتوجه به رابطه آجمرا و جین )2121( 3مقدار حد آستانه را در قالب رابطه زیر محاسبه نمود:
= 0.037

Ajmera & Jain

3

∑ni=1 ∑nj=1 aij
n2

=C

Zulkifli & Abdullah
Akyuz & Celik

1
2

مجله دانش حسابداری /دوره سیزدهم /ش ۱۱۲ /۳

در رابطه فوق aij ،مقادیر اعداد دیفازی شده در ماتریس میباشند و  ،nتعداد عوامل را نشان میدهد .پس از تعیین
مقدار حد آستانه که برابر است با  1/137تمامی اعداد دیفازی شده ماتریس یکبهیک با حد آستانه مقایسه شده است.
عناصری که با حد آستانه برابر و یا از حد آستانه بزرگتر هستند را برابر  5و مقادیری که از حد آستانه کوچکتر هستند
را صفر قرار دادهشده است .بدین ترتیب ماتریس دسترسی اولیه به شکل زیر خواهد بود:
جدول  .1۱ماتریس اولیه

X

X1

X2

X3

X4

X5

X6

کارکرد هنجارسازی اعتماد به دانش حسابداری

X1

1

1

0

1

1

1

کارکرد ارزشمدارانهی حسابداری آینده

X2

0

1

0

0

0

1

کارکرد سایبرنتیک اطالعات

X3

1

1

1

0

0

0

کارکرد توسعه حسابداری برند

X4

0

0

0

1

0

1

کارکرد تقویت کیفیت محیط اطالعاتی

X5

0

0

0

1

1

1

کارکرد تقویت افشای اختیاری

X6

0

0

1

1

1

1

پس از آنکه ماتریس دسترسی اولیه به دست آمد ،با واردکردن انتقالپذیری در روابط متغیرها ماتریس دسترسی نهایی
به دست میآید .این عملیات به کمک برنامه متلب نوشتهشده و اجراشده است.
جدول  .11ماتریس دسترسی نهایی

X

X1

X2

X3

X4

X5

X6

کارکرد هنجارسازی اعتماد به دانش حسابداری

X1

1

1

0

1

1

1

کارکرد ارزشمدارانهی حسابداری آینده

X2

0

1

0

0

0

1

کارکرد سایبرنتیک اطالعات

X3

1

1

1

*1

0

0

کارکرد توسعه حسابداری برند

X4

0

0

0

1

*1

1

کارکرد تقویت کیفیت محیط اطالعاتی

X5

0

0

0

1

1

1

کارکرد تقویت افشای اختیاری

X6

0

0

1

1

1

1

در ماتریس دسترسی نهایی ،روابط که در ماتریس دسترسی اولیه در نظرسنجی خبرگان لحاظ نشده بودند ،ولی در
ماتریس دسترسی نهایی رابطهشان تائید شده و عدد برابر یک دارند روابط انتقالی هستند و به شکل ستارهدار مشخص
شدهاند .همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود ،نمادهای مفهومی اختصاص داده شده براساس گزاره مد ،تبدیل به
امتیاز  1و  5و × 5باتوجه به تعریف روابطه مفهومی به اعداد طبق جدول قبلی شده است .در جدول زیر قدرت نفوذ (امتیاز
 5بدست آمده از سطر) و قدرت وابستگی (امتیاز  5بدست آمده از ستون) را مشخص نماییم:
جدول  .1۲تفکیک نیروهای نفوذ و وابستگی

معیارها
قدرت نفوذ

X1 X2 X3 X4 X5 X6
1
2
0
3
3
0

قدرت وابستگی 1

0

1

2

3

2

در ادامه به منظور تعیین روابط بین گزاره ها ابتدا باید مجموعه خروجی ،مجموعه ورودی و عناصر مشترک را شناسایی
نمود .پس از تعیین عناصر خروجی ،عناصر ورودی و عناصر مشترک ،گزارهی که عناصر خروجی و عناصر مشترک
یکسانی دارند ،به عنوان اولین سطح و کماثرترین مؤلفهی حسابداری گفتمان تعیین میشوند .پس از تعیین این سطح یعنی
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کماثرترین مؤلفههای حسابداری گفتمان ،آن مؤلفه را حذف میکنیم و اقدام به بررسی مؤلفههای یکسان عناصر ورودی
و مشترک مینماییم ،و آن را به عنوان سطح بعدی انتخاب میکنیم .این عملیات تا آنجا تکرار میشود که اجزای
تشکیلدهنده تمام سطوح سیستم مشخص شوند.
جدول  .13مجموعه گزاره خروجی ،ورودی و عناصر مشترک مؤلفههای پژوهش

کارکرد هنجارسازی اعتماد به دانش حسابداری

X1

1,2,4,5,6

1,3

1

V

کارکرد ارزشمدارانهی حسابداری آینده

X2

2,6

1,2,3

2

IV

کارکرد سایبرنتیک اطالعات

X3

1,2,3,4

3,6

3

III

کارکرد توسعه حسابداری برند

X4

4,5,6

1,3,4,5

4,5

II

کارکرد تقویت کیفیت محیط اطالعاتی

X5

4,5,6

1,4,5,6

4,5,6

I

کارکرد تقویت افشای اختیاری

X6

3,4,5,6

1,2,4,5,,6

4,5,6

I

سطحبندی اثر مؤلفهها

مؤلفههای حسابداری گفتمان

گزاره خروجی گزاره ورودی عناصر مشترک

براساس مقایسه عناصر مشترک و گزارههای خروجی مشخص گردید ،مؤلفه کارکرد هنجارسازی اعتماد به دانش
حسابداری « »X1به عنوان معیار مقولهی سازوکار فرهنگی حسابداری گفتمان به استفادهکنندگان تأثیرگذارترین مؤلفهی
حسابداری گفتمان است .براساس نتایج کسب شده ،شکل زیر قابل ارائه است.

شکل  .۶مدل تفسیری ساختاری فازی

این مدل اولویتبندی مؤلفههای حسابداری گفتمان را در  1سطح نشان میدهد که سطح پنجم تأثیرگذارترین مؤلفه و
در سطح اول کم اثرگذارترین مؤلفههای مرتبط با هریک از مقولههای پژوهش تفکیک شدند.
بحث و نتیجهگیری

هدف این پژوهش طراحی مدل کارکرد استعاره حسابداری گفتمان براساس نظریه داده بنیاد و تحلیل ماتریس تفسیری
فازی ( )FISMبود .در بخش اول پژوهش همسو با سؤالهای اول و دوم مطرح شده در ادبیات نظری ،تالش شد تا از طریق
تحلیل نظریه داده بنیاد نسبت به تعیین مضامین ،مؤلفهها و مقولههای استعاره حسابداری گفتمان اقدام گردد .در بخش اول
پژوهش طی سه مرحله کدگذاری باز؛ محوری و انتخابی 3 ،مقوله؛  2مؤلفه و  35مضمون مفهومی در قالب یک مدل 2
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بُعدی ارائه شدند .مقولههای استعاره حسابداری گفتمان در بستر اصلی شامل سه سازوکار حرفهای؛ ساختاری و فرهنگی
حسابداری گفتمان بود .سازوکار حرفهای استعاره حسابداری گفتمان به اثرگذار حسابداری از نظر کیفیت افشاء و اثربخشی
محیط اطالعاتی که در بَستر گفتمانسازی متعامل بین شرکتها با ذینفعان حادث میشود ،اشاره دارد .در واقع بسترهای
گفتمان حسابداری به ایجاد کارکردهای افشاء اطالعات به زبان قابل ادراک به ذینفعان منجر خواهد شد و این موضوع
میتواند زمینهی تعامل پویاتر بین شرکت براساس شکل دادن به یک زبان مشترک با ذینفعان را منجر گردد .از طرف
دیگر ،سازوکار ساختاری حسابداری گفتمان به رویههای فرآیند تسهیل اطالعات اشاره مینماید که براساس سیستمهای
فناوری اطالعات در تصمیمگیری ،ضمن ارائهی کارکردهای اثربخش درون سازمانی ،به مدیران جهت ارزیابی اطالعات
و اتخاذ بهترین تصمیم کمک میکند و بستر برند حرفه حسابداری در کنار سایر بخشهای عملیاتی یک شرکت را تحقق
میبخشد .در نهایت ،سازوکار فرهنگی حسابداری ،مجموع کارکردهای هنجاری حسابداری تعاملی با شرایط اجتماعی و
محیط بیرونی یک شرکت را در بر میگیرد که به واسطه تغییرات سریع و با سرعت فزآینده میتواند به افزایش ارزشهای
قابلتوسعه حرفه حسابداری در آینده منجر شود و با ارائهی پاسخهای متناسب با تغییرات محیطی ،زمینهی ارتقای اعتماد
عمومی ذینفعان را نسبت به شرکت به همراه داشته باشد.
پس از شناخت مفاهیم و ابعاد این مدل استعاره حسابداری گفتمان و پس از تعیین پایایی مؤلفهها در بستر مقولههای
شناسایی شده از طریق تحلیل دلفی ،همسو با سؤال سوم پژوهش ،تالش گردید تا اثربخشترین بُعد استعاره حسابداری
گفتمان مشخص گردد .بر اساس نتیجه مشخص شد ،کارکرد توسعه هنجار اعتماد به حسابداری ،مهمترین مؤلفهی گفتمان
در این حوزه است .به عبارت دیگر دانش حسابداری که به دلیل فلسفهی وجودی نهادینهشده در خود ،که در برابر یک
جامعه و ذینفعان آن دارد ،دارای نقش اثرگذاری بر ایجاد اعتماد تلقی میشود و میتواند به یک سیستم اثربخش در
پاسخگویی و مسئولیتپذیری ،جهت مشروعیت در بین ذینفعان منجر شود .از آنجایی که حسابداری گفتمان ،در بَطن خود
نیازمند رویکردهای نمادین برای رسیدن به هنجارهای قابل استدالل و شناخت مشترک بین خود با ذینفعان است ،اعتماد
پیامدی است که در صورت وجود این استعاره یا تمثیل (گفتمان) در حسابداری میتواند رُخ دهد .در واقع حسابداری
گفتمان در شکل هنجار ساختاریافتهی خود ،به طَرز تلقیهای مشترک در ادراک حسابداری کمک مینماید و سبب گردد
تا ماهیت افشاء حسابداری ظرفیتهای اطالعاتی متقارن ،در تصمیمگیری برای استفادهکنندگان را ارتقاء بخشد .همچنین
یکپارچگی اجتماعی به دلیل هنجارهای شکلگرفتهی مبتنی بر اعتماد در حسابداری ،قادر است تا ظرفیتهای قابلادراک
متقابلی برای متصدیان این حرفه یعنی حسابداران از نظر درک نیازهای استفادهکنندگان با واقعیتها و تغییرات اجتماعی
را ایجاد نماید و زمینه را برای اصالح استانداردهای گزارشگری مالی به عنوان ستادهی کارکردهای حسابداری ،مهیا کند.
از طرف دیگر هنجار اعتماد به حسابداری مبتنی بر محتوای فرهنگی حسابداری گفتمان به تقویت نمادهای استداللی در
قالب یک زبان مشترک کمک میکند و باعث میگردد تا عدالت در استفاده از اطالعات براساس بُعد رویهای آن در
حسابداری ،شکل منسجمتری به خود بگیرد و باعث تناسب عملکردهای این دانش با نیازها و انتظارات ذینفعان گردد.
همچنین مشخص شد ،کارکردهای ارزشمدارانهی حسابداری آینده به عنوان مؤلفهی دیگر مقوله سازوکار فرهنگی
حسابداری گفتمان در رتبهی دوم تأثیرپذیری از استعاره حسابداری گفتمان قرار دارد که به توسعه چشماندازهای آتی
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دانش حسابداری براساس تعامل با ذینفعان در بسترهای اجتماعی منجر خواهد شد .لذا همسو با چارچوب نظری لیتلجوهن
و فوسز ،)2155( 5ارزشهای آتی حسابداری ،منوط به پویایی چرخهی تعامل شرکت با ذینفعان از طریق ابزارهای مالی و
بازخورد اطالعات است .به عبارت دیگر حسابداری در قالب یک چرخه سیستمی از ارزشهای بیرونی در خارج از دایرهی
صرف کارکردهای حسابداری آغاز میشود و با اعمال فرآیندهای تخصصی در قالب گزارشهای مالی ،مجدداً به
استفادهکنندگان باز میگردد و بازخورد فرآیندهای اعمال شدهی حسابداری بر استفادهکنندگان ،ورودی دادهای جدیدی
به این چرخه تلقی میشود و این سیکل دائماً در حال پویایی است .با این مبنا میتوان دریافت که حسابداری گفتمان
پارادایمی متکی بر دیالیکتیک است که گفتمان را براساس ارزشهای فرهنگی و اجتماعی بیرونی در حسابداری به عنوان
یک نیاز به تغییر به سیستم ارائه میدهد و سیستم براساس این نیازها به آن پاسخ میدهد .اگرچه پژوهشی مشابه با چنین
ماهیت تحلیلی و محتوایی انجام نشده است ،اما مرور پژوهشهایی همچون لیتلجوهن و فوسز ()2155؛ وبر ()2112؛
گادوسکی و همکاران ( )2125و گروسی و همکاران ( )2125نشان میدهد ،تمرکز بر هنجارهای اجتماعی در حسابداری
گفتمان میتواند سنگ بنای تعامل اثربخش با استفاده کنندگان از اطالعات ارائهشده حسابداری را ایجاد نمایند ،رویکردی
که به لحاظ محتوایی با نتایج کسب شده دارای تطبیق است.
براساس نتایج کسب شده اوالً پیشنهاد میشود همچون توسعه هر حوزهای از دانش علوم انسانی ،حسابداری نیز
میبایست براساس تمرکز بر شناخت نیازهای حال و آینده استفادهکنندگان از صورتهای مالی ،نسبت به تدوین
سناریوهایی برای تقویت چشماندازهای استعاره حسابداری گفتمان ،از طریق برگزاری همایشهای علمی با مشارکت
جمعی از تحلیلگران حوزهی بازار و حسابداری ،به یکپارچگی بیشتر این پاردایم در علم حسابداری کمک نمایند و زمینه
را برای آگاهسازی و نهادینهساختن ارزشهای اجتماعی این حوزه در ساختارها و نگرشهای مدیریتی مهیا نمایند.
ثانیاً دانش حسابداری میبایست از رویکردهای صرفاً قیاسی یعنی تمرکز صرف بر کمیتها ،فاصله بگیرد و براساس
تئوریهای انتقادی در بسترهای پدیدارشناسی اجتماعی ،نسبت به ادراک انتظارات از آن و تقویت تعامل اثربخش با
ذینفعان ،مجدداً بازآرایی مفهومی شود .در این مسیر فرهنگسازی و تقویت ارزشهای کارکردی حسابداری به واسطهی
ابزارهای رسانههای جمعی و شبکههای اجتماعی میتواند ضمن ارتقای مسئولیتپذیری این حرفه در قالب ابعاد مدیریت
بازرگانی ،مشروعیت بیشتری برای خود کسب نمایند و تخصصها در دانش حسابداری به کمک اخالق ،مانع از تحریف
و یا دستکاری در سود ،باهدف انتقال شفافتر اطالعات به ذینفعان شود .در واقع نوعی خودرهبری دانشافزا براساس
باورهای تقویتشده در حرفه حسابداری است که مضامین گفتمان میتواند در آن نقش بسزایی را ایفا نماید.
تقدیر و تشکر

بدینوسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرگز بخاطر حمایت معنوی در اجرای پژوهش
حاضر تقدیر بهعمل میآید.

Littlejohn & Foss
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منابع
 ارائه مدل ساختاری تفسیری از شاخصهای انتخاب تأمینکننده مبتنی بر مسئولیت.)5392(  محمد، عادل و شاهمحمدی، رضا؛ آذر،اسماعیلپور
.01-71 ،)07(51 ، مطالعات مدیریت صنعتی،اجتماعی شرکت

 مطالعات تجربی. گفتمان مالیسازی مستتر در روشهای حسابداری ایران.)5399(  زهره، احمدرضا و محمدیشاد، حسین؛ معروفی،اعتمادی
.12-27 ،)27(57 ،حسابداری مالی
. مقایسه تحلیلی کاربرد رویکرد دستوری و رویکرد اثباتی در فرآیند نظریهپردازی در حوزه معرفتی حسابداری.)5388(  محمد،رمضاناحمدی
.88-75 ،)5(5 ،پژوهشهای حسابداری مالی

 مجله دانش. تأثیر کاربرد استعاره دیالکتیکی بر فرآیند بلوغ مذاکره حسابرسان.)5011(  زهرا، نگار و لشگری، سیامک؛ خسرویپور،سامی
.539-525 ،)5(53 ،حسابداری
 هم، بررسی هماهنگ سازی حسابداری در سطح بین المللی با استفاده از دیدگاههای دیالکتیک هگل.)5382(  امین، ساسان و ناظمی،مهرانی
.00-31 ،)2(587 ، مجله حسابدار.ریختی و دانش
 بررسی تأثیر لحن بدبینانه گزارشگری مالی بر گزارشگری مالی.)5399(  علیرضا، محمدرضا و کوشکیجهرمی، سعیده؛ عبدلی،میرزائی
538-519 ،)21(57 ، مطالعات تجربی حسابداری مالی. حفاظت از حقوق سهامداران:متهورانه
 تألیف، انتشارات اندیشه احسان، استعارهها و کاربردهای جدید در مدیریت.)5399(  حسن، علیرضا و بودالئی، حسن؛ کوشکی جهرمی،ولیان
. تهران،دیوید برکس
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