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  یحسابدار یا توسعه بلوغ حرفه بر گفتمان یحسابداربررسی تأثیر 
 

 ****رمضان رضائیان،  ***جواد رمضانی ،**مهدی صفری گرایلی ،*اتنا گیالنی
 

 چکیده
تحول  ازمندِیای ن عرصه ،یاجتماع راتِییتوجه به تغ با یامروزِ دانش حسابدار  عرصه

بیه ادرا    دنِیباشید  در واعیر ر ی    میی  نفعانیبا ذ یریپذ تمرکز بر تعامل یِاز نظر ارتقا
انییداز  همییوارچ م ییو  نفعییانیبییا ذ یارکییانِ حر ییه حسییابدار  نیمنسیی و و متعامییل بیی 

بیه آن   سی  یبا شود کیه میی   می یحوزچ تلق نیدر ا یتماعاج یِاز بسترهاای  نگرانه ندچیآ
عه بلیو   گفتمیان در تو ی   یمیدل حسیابدار   ریتأث یپژوهش برر  نیتوجه شود  هدف ا

گیری حسیابداری گفتمیان از    های اندازچ باشد  برای تعیین مولفه ی میحسابدار یا حر ه
گرندد تئوری ا تفادچ شد و  پس از طریی  پر  ینامه محقی   یا ته، نسی   بیه جمیر        

ای حسابداری  های این متغیر اعدام گردید  همچنین برای  ن ش بلو  حر ه آوری دادچ
تفادچ گردید  در این پژوهش جه  آزمون  رضیه پژوهش نیز از پر  نامه ا تاندارد ا 

 یحسیابدار از تحلیل حداعل مربعات جزئی بهرچ بیردچ شید  نتیایژ پیژوهش ن یان داد،      
  در واعر نتی یه کسی    داردمث   و معناداری  ریتأث یحسابدار یا گفتمان بر بلو  حر ه

 طح گیرد  اطالعیات   شدچ گویایی این واععی  ا   که  حسابداری گفتمان به دلیل 
ای حسابداری کمک نماید،  تواند به بلو  حر ه و تعامل انتقادی در حر ه حسابداری می

هیای   گییری  زیرا آگاهی و شنا   اجتماعی این حر ه بیه عنیوان م نیایی بیرای ت یمیو     
های نمایندگی  گردد تا شکاف هزینه یابد و باعث می ذینفعان در بازار  رمایه ارتقاء می
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گیذاران    مقیررات  رمایه بین شرک  با  یهامداران و  یایر ذینفعیان همچیون      در بازار
 تحلیلگران و  یا تگذاران حر ه حسابداری کاهش یابد 

 

 های کلیدی واژه
  ی در حسابداریتماعاج یِبسترهای  حسابدار یا بلو  حر هحسابداری گفتمان  

 

 مقدمه
ایه، نق یی  راتیر از ارائیه گیزار      حسابداری به عنوان یک حر یه در بازارهیای  یرم   امروزچ 

نمایند و در عال  زبان گزارشگری، حاوی اطالعات و مفاهیمی ا ی  کیه عیادر ا ی  تیا       ایفا می
در بازارهای یاد شدچ را تقوی  نماید  مراکه بیازار  یرمایه در شیکل     گذاری  رمایههای  ظر ی 

های تخ  یِ برم نیای   حلیل ا تاری و مضمونی  ود برا اس اطالعات ا  ا شدچ، موععیتی از ت
باشید ااعتمیادی و       هامداران و حتی تحلیلگیران میی  گذاران  رمایهها با  تضاد منا ر بین شرک 

(  به ع ارت دیگر برا اس اطالعات م تنیی بیر حسیابداری شیرک  ها ی  کیه       13۹۹همکاران، 
شید  امیا بیدلیل اینکیه     با گیذاری میی    رمایه  بازار  رمایه عادر به ای ادِ تقارن اطالعات و جذابی 

های تخ  ی در هیی  بیازاری وجیود     گیری گفتمان م نای ا تاندارد و یا اِلزام عانونی برای شکل
ی حسیابداری   (،  طح تو عه یا تگی و یا اصطالحاً بلیو ِ حر یه  2012، 1ندارد ااوکاس و اوکاس

باشید   میی  رانگیذا   یرمایه گییری  یهامداران و    هیایی بیرای ت یمیو    ا   که عادر به  ل ِ ارز 
(  در این بین حسابداری گفتمان  یطحی از بازنمیایی ییا هویی  م نیایی      13۹۸، خیم ا یی وع قاا

هیای   باشید کیه در عالی ِ روییه     ها با ذینفعان بیرونیی میی   دان ی از تعامالت تخ  ی بین شرک 
گفتمیان   یحسیابدار کنید    هیای بیازار کمیک میی     گییری  ا تیاری به ای یادِ  یینر ی در ت یمیو   

میرت   بیا    نیا یتفادچ از ت یابه و مضیام     به وا طه یدانش حسابدار ی نقدپردازنه  ِیماه  کنندچ انیب
 یحسیابدار  رایی ز ( 1400اگیالنیی و همکیاران،    باشید  یبر آن م یاثربخش حسابدار یها  یواعع

 یابتتعامل و گفتگو در بیازار رعی   یبرا یشدچ بود، امروزچ به زبان ویآن تر  یکه برا ی راتر از نق 
تیر بیه    تأمیل  بیه انعکیاس اطالعیاتِ عابیل     توانید  یآن به شیکل گفتمیان می     بدل شدچ ا   و تو عه

ایین مفهیوم اگرمیه دارای      (2022، 2اپارِل و همکاران دیکنندگان از اطالعات کمک نما ا تفادچ
ای،  یا تارهایِ زبیانی متقیابلی     تواند باشد، اما در شکل یک م نیای حر یه   گستردگی معنایی می

مه بیرای اعت یاد و میه     ،تواند کند که پیامدهای مث تی می بین شرک  با ذینفعان بیرونی ای اد می
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گیوآئن و   میک (  1۹۹6ا 3ییور  -داشته باشد  پژوه گرانی همچیون مِلیسیاوالتِرز   ،برای اجتماع
( الگوهای متفاوت، امیا دارای  2013ا 6( و تویودا200۹ا 5آمرنیک و کرایگ(  200۷ا 4همکاران
مطیر  نمودنید    گفتمان یحسابدارردهای م ابه از منظر برابری و تقارن اطالعاتی را، برای کارک

هیای حسیابداری مثیلِ     هیایی از روییه   ی اشترا  تمامی ایین الگوهیا، تمرکیز بیر  رآینید      که نقطه
( در 201۸ا ۷باشد  به عنیوان مثیال کوریگیان    های مالی و     می گزارشگری مالی  تعدیلِ صورت

هیایی   کنید کیه حیوزچ    شنا یی تع ییر میی    ابداری گفتمان آن را دان ی م تنیی بیر زبیان   تعریفِ حس
گییرد  از  یویی دیگیر     شنا ی   لسفه  روان نا ی  مدیری  و اعت اد را در بر میی  همچون جامعه

کنید کیه برا یاس     شنا ی انتقادی تعرییف میی   ( حسابداری گفتمان را نوعی زبان201۸ا ۸بوردِت
هیای حسیابداری ییک گیزار  میالی، بیه تحلیلگیران         حنِ پنهان در روییه اطالعاتِ مضمونی و ل

گیذاری،  ییمایِ    ها و تمهیدات موجود در دانیش  یرمایه   گیری از تکنیک بهرچ باکند  کمک می
  وا گیان  آنچیه در پیسِ   زاها را به زبانی عابیل ا یتد ل ت یدیل نمایید تیا       بیرونیِ عملکردِ شرک 

یِ گزارشیگری میالی پنهیان گردییدچ ا ی  را بیه ییک ت یمیو         زبیان  میتنِ  یو به طیورکل ها  جمله
لذا همانطور کیه م یخا ا ی ،      هو بدل نماید تا عایدات بی تری برای ذینفعان ای اد کند  عابل

هیای   ی ییک زبیان م یتر  و دارایِ ارز     مفهوم حسابداری گفتمان مفهومی متکی بیر تو یعه  
توانید بیه ا یزایش اثربخ یی      باشید کیه میی    های گزارشیگری میالی میی    شدچ در پس زمینه نهادینه

 یحسیابدار ابعیاد    پیامیدِ مهیو ارائیه   های اطالعاتی کمیک نمایید     حسابداری در انعکاس واععی 
ای حسابداری نسی   داد، مراکیه رای و    در دانش حسابداری را شاید بتوان به بلو  حر هگفتمان 
دبیات نظری، م نایی بیرای بلیو  در   ( علو حسابداری تحلیلی را برا اس تو عه ا2010ا ۹همکاران

شیاید بتیوان در ییک واکیاویِ تط یقیی از نقیش حسیابداری بلیو  یا تیه بیا            نمایند  آن معر ی می
کیه   هیا معنیای ایین مفهیوم را بهتیر در  نمیود  در واعیر از آن یا         شیرک    حسابداریِ بلو  نیا ته

 ا یتانداردگذار  ی   نهادهیا مدون ارائه شدچ تو یمهمترین رهنمودها ،یحسابدار یا تانداردها
 یِحسیابدار ی تا در شیرای  ا یتفادچ از ا یتانداردها    رود هستند، انتظار میها  شرک هدای   یبرا

م تنییی بییر دانییش حسییابداری در  یعییات  روجییاطالهییای  یعملکییرد و ویژگیی  ِیییفییکسییان، ک
میل،    امیا در ع (2022، 10ادونیگ و همکیاران   نزدییک بیه هیو باشیند     ز،یی ن مختلفهای  شرک 
کنند و  یطح    تانداردها را بهتر از  ایرین اجرا میا اینها،  از شرک  یبر  های حسابداریِ رویه

توانید م تنیی بیر     نقطیه در کنیار  یایرِ عوامیل میی        ایین ندستینهو ها با یکدیگر م ابه  عملکرد آن
ر بیین  ها باشد کیه باعیث ای یادِ تفیاوت د     بستری از بلو  یا تگی حر ه حسابداری در آن شرک 
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نمایید   هیای هرکیدام را بیرای ذینفعیان دارای ارزشیی متفیاوت میی        شود و  روجی ها می شرک 
تواند کارکردهای بسییار  راگیرتیری،    ای حسابداری اما می (  بلو  حر ه13۹۷، خیم ایی و ع قاا

هیا داشیته باشید و برا یاس تو یعه علیو و دانیش         صِر ا از تفاوت در ا  ای اطالعات در شرک 
هایی کیه ضیمن    های حسابداری گردد  رویه تواند من ر به کارکردهای مابک تر در رویهنظری ب

هییای  گیییری پویییایی در گزارشییگری مییالی عییادر باشیید تییا بییه  ییرع  و عییدرت بی ییترِ ت ییمیو  
(  لذا ان ام این پیژوهش را  200۷، 11و تحلیلگران کمک نماید ا ووِر و همکاران گذاران  رمایه
 ارای اهمی  تلقی نمود: توان از دو منظر د می

حسیابداری ا ی ،     که این پژوهش به دلیل اینکه حاویِ مفهومی جدیید در حیوزچ   این ،نخس 
تواند به تو عه ادبیات حسابداری کمیک شیایانی نمایید  در واعیر ن یود ییک میارمو  نظیری          می

ایین پیژوهش بیه     شود تیا  های بازار  رمایه ایران باعث می این مفهوم به ویژچ در  طح شرک   دربارچ
هیا و مضیامین م یخا اعیدام      تحلیل نظریه دادچ بنیاد، نس   به ای ادِ یک مدل دارای مقولیه   وا طه

کننیدگان   گیذاران بیازار  یرمایه و تیدوین     مقرراتتواند به  که نتایژ این پژوهش می این ،نماید  دوم
حسیابداریِ گفتمیان    تری نسی   بیه اهمیی ِ    ا تانداردهای حسابداری کمک نماید تا در ِ منس و
 رهنیگ تعامیل و گفتمیان در حسیابداری       پیدا کنند و بر این ا اسِ به ای ادِ هن ار یازی و تو یعه  

گیذاران    کمک نمایند  همچنین، این مطالعه بیه  یایرِ ذینفعیان اطالعیات حسیابداری نظییر  یرمایه       
وجیودِ    شیدچ بیه وا یطه    نمایید تیا نسی   بیه میوارد ا  یا        هامداران  تحلیلگران بازار نیز کمک میی 

 تری اتخاذ نمایند    گذاری بهینه کارکردهای حسابداریِ گفتمان، ت میمات  رمایه
با عنای  به م احث مطر  شدچ در   وص ماهی  ان ام این پژوهش به لحیا  اهمیی    

م یانی نظیری و پی یینه پیژوهش       و مرایی ان ام آن، در ادامه در بخش دوم، نس   بیه ارائیه  
دد تا پ توانه نظری و ت ربی تقوی  گیردد و  یپس م احیث رو  شینا تی در     گر اعدام می

گییرد  در    ازی پژوهش مورد کنکا  عرار می بخش  وم مطالعه، از نظر شیوچ ان ام و پیادچ
گردد تیا در   ها اعدام می تحلیل  شنا تی ای ادشدچ نس   به ارائه رو   بخش مهارم با پ توانه

 گیری بحث و ا تد ل شود  بوط به نتی هنهای  در بخش آ ر م احث مر
 

 ها و فرضیهمبانی نظری 
در این بخش باتوجه به متغیرهای پژوهش نس   به بیان نظری و تو عه  رضییه پیژوهش   

 گیرد  های گذشته اعدام  زم صورت می با اتکا به پژوهش
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 حسابداری گفتمان
گرا،  در برابر مکت ِ ذهنی  به عنوان یک مکت ِ  لسفی گرا واعر انیجر ،در علوم انسانی

هیا در   هیای ذهنیی بیر کمیی      ی متمرکز هستند و مسیتقلِ از محیر   نیها به طور ع  یواعع بر
ماهیی ِ ایین حر یه      ها تأکید دارد  بنیانِ دانش کال یکِ حسابداری بیه وا یطه   مقابلِ کیفی 

این مکت  مفیاهیوِ  گرایی بنا نهادچ شدچ ا   و بنیانگذاران  برا اسِ رویکردهایِ مکت ِ واعر
 ن ش عنوان نمودند و وجیودِ کیفیی  و معنیا را در ایین      هایی عابل کلی را بازآرایِ واععی 

 شیبی  یعلوم انسیان گرا معتقد ا   که  حوزچ تاحدِ زیادی نفی کردند  اگرمه مکت ِ ذهنی 
را و حتی دانش حسیابداری    ر و کار دارد دهد، از آنچه رخ می انسان با برداش  زیاز هرم

هیای اولییه ایین     نمایند، اما بنییان  نیازمندِ کارکردهای تعاملی برا اس شنا  ِ انسان تلقی می
گییری تأکیید داشی   تقابیلِ رویکردهیایِ ایین دو مکتی          ها جه ِ ت میو دانش بر واععی 

علیو    هیای تغیییرِ  لسیفه    هیای دیگیر علیوم انسیانی، بیه تیدریژ زمینیه        همچون عرصیه  تقاضا،
تغییییرِ   ( بییه عنییوان پی ییگامِ عرصییه1۹۹6ا یییور -مِلیسییاوالتِرز ییاد نمییود  حسییابداری را ای

رویکردهییای صِییر ا کمییی بییه رویکردهییای ذهنییی در دانییش حسییابداری، وجییودِ تقاضییای  
آن از جان ِ حر ه حسابداری را م نیایی بیرای حرکی  بیه  یم ِ دانیشِ         اطالعاتی و عرضه

تال  نمیود،   12وصیفِ حسابداریِ گفتمانحسابداری مدرن را  راهو نمودند  این محق  با ت
با  اصله گر تن از کارکردهای صِر اً کمی در حسابداری، به کارکردهای تعاملی و تقویی ِ  

های جذ  و اشترا  دانیش بیرونیی حسیابداری بیه دا یل ایین عرصیه، پیاردایوِ           ازوکار
ای ایین تغیییر بیه    در عال ِ گزارشگری مالی بنا نماید  پیامیده را جدیدی از زبان حسابداری 

(  2003ا 14(  جیونز و ویلییز  2002ا 13دانیشِ محققیانی همچیون روشیفورد      مرور و بیا تو یعه  
( بیه ای یادِ   201۸ا 1۷(  اَلیی و همکیاران  201۷ا 16(  یِن و همکاران200۹ا 15مالتوس و  ولور

  ادرا ِ 1۹  زبیان گزارشیگری  1۸های علمیِ جدیدیِ همچون روایتگری حسیابداری  گرایش
و من ییر شیید  در واعییر حسییابداری گفتمییان،    21و لحیینِ گزارشییگری مییالی  20اریحسییابد

باشید کیه هیدف آن     ای از رویکردهای جدیدیِ دانش حسابداری میی  م موعه  دربرگیرندچ
باشید    ا زایشِ تعامل حسابداری و گزارشگری مالی با ذینفعان و نیازهای اطالعاتی آنان میی 

ری گفتمان را یک مفهومی م تنیی بیر  ییکلِ  یسیتمی     ( حسابدا2011ا 22لیتِل وهِن و  و ِز
این حوزچ از دانشِ حسابداری را به صورتِ یک میدل  یسیتماتیک     معر ی نمودند و مر ه

 ارائه دادند 
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 مدلِ  حسابداری گفتمان  1شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
م یخا ا ی ، حسیابداریِ گفتمیان رویکیردِ متکیی بیه         با  همانطور که در مارمو 

می در دو  یطحِ کییالن و   یرد ا یی  کیه از کارکردهییای شیرک  در انتقییالِ      یسییت  مر یه 
گییری ا یتعارچ    گیرد و بسترِ مربوط به شکل اطالعات تا جذ ِ دانش به ذینفعان را در بر می
کنید  در  یطح کیالن، کارکردهیای تعامیلِ       یا تمثییلِ گفتمیان در حسیابداری را ای یاد میی     

ویا به صورتِ  یستمی ا   که شیرک  پییام را از   دهی به ارت اطات پ شرک ،  رآیندِ شکل
همیراچ بیه    هایهای مالی و  ایر گزارش های ارت اطی حسابداری همچون صورت طری  کانال

(  همچیون هیر   201۷، 23دهد ادور ی و همکیاران  گیرندگان یعنی ذینفعان بیرونی انتقال می
تنی بر رویکردِ  یا تاریِ ارت یاط،    رآیندِ ارت اطیِ ا تالل در انتقال پیام که در این  یستو م 

 ،در  یطحِ   یرد   ،امیا تواند باعثِ کاهشِ اثربخ ی ارت یاط گیردد     باشد، می یعنی مدیران می
گیرد، مراکه بسترِ گفتمیان بیه صیورتِ  رآینید و گیرد ِ        رآیندِ شکل پویاتری به  ود می

ییابی و در نهایی    اطالعات از طری ِ باز ورد به طور ر ی  و برگ ی  دائمیاً  یسیتو را ارز    

: دهندهارتباط

 شرکت

 : پیام

 شرکتهایروایت

 : گیرنده

ح  ذینفعان
ط

س
تم 

س
سی

دِ 
خُر

 

 (با شرکت )بین ذینفعان بازخوردِگفتمان/تعامل

 (با ذینفعان )بین شرکت فرآیندِگفتمان/تعامل

 جذب دانش از بیرون/تعامل دینفعان با شرکت    کانال ارتباطی   حسابداری اجتماع دانش 

 سطح 

 تمکاَلنِ سیس

: دهندهانتقال

 شرکت

 : پیام

 اختیاریافشایِ 

 : گیرنده

 ذینفعان

 های مالی صورت: کانال انتقال

 عدمِ افشایِ اخبار بد: اختالل های احتمالی
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نماید و  پس  نماید  به ع ارت دیگر شرک  ارت اط را با ذینفعان بیرونی ای اد می اصال  می
گرایانه  ود برا اس کیفی  و کمی ِ عملکردهای مالیِ شرک  را به آنیان   های واعر روای 

کنید و ذینفعیان بیا دریا ی  اطالعیات،  یطح انتظیارات  یود را بیه  یسیتو بیاز             مخابرچ می
شیود و زمینیه را بیرای     گرداند  در این شرای  شکلِ ارت اط به صورتِ دو ویه حادث می می

جذ  دانش  انتظارات و نیازهیای اطالعیاتیِ ذینفعیان      اجتماع دانش در حسابداری که ثمرچ
نمایید و در ایین صیورت حسیابداری گفتمیان بیه صیورتِ ییک هن یار           باشد، محق  می می

 ،و همکیاران  یگِرو ی بین شرک  با ذینفعان من ر  واهید شید ا  اجتماعی به تقوی ِ ارت اط 
تیال    25ماتریس نقاط مرجیر ا یتراتژیک    ( با ارائه1۹۹۹ا 24  از طرف دیگرِ کَریگ(2021

 نمود، راه ردهایِ تعاملی دانش حسابداری را تو عه بخ د 

 مارمو ِ مرجر ا تراتژیک بستر ازی  حسابداری گفتمان  2شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 مدیریت

 تکنوکراسی

 دموکراسی

 ساختار

 باورهای سنتی به ریاضی

 باورهای سنتی به رواشناسی اجتماعی

 رویکردِ سایبرنتیک

 نه شناسیعلم نشا

 علم بالغتِ/فصاحت زبانی

 علم پدیدارشناسی

 هنجارهای اجتماعی

 انتقادمآبی کارکردی

 تئوری  تئوری تقارن اطالعاتی
 های اطالعاتیسیستم
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زِ ا
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س
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تئ
 

 تئوری کنشِ اجتماعی تحلیل تعاملی

 ریِ نهادیتئو تئوریِ حفاظت از ذینفعان

 تحلیل   هِرمونتیک پدیدار شناسی
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همچون هر ماتریسِ مرجر ا تراتژیکی، برا اس دو محورِ عمیودی/ا قی   1شکل ماتریس 
بُعدِ مدیری  و  ا تار در محور ا قی و تکنوکرا ی و دموکرا ی در محیور عمیودی    مهار و

ِِ ایین میاتریس بیه رویکردهیای میدیریتی و دو ربیرِ         عرار دارد  به طورکلی دو ربِر  م  می
هییا در کارکردهییای حسییابداری متمرکییز  ا تاری شییرک  ییم  را یی  بییه کارکردهییای  یی

گیری ا   کیه برا یاسِ باورهیای  ُینتی در      های ت میو م موع  رآیندی ،باشد  مدیری  می
هیای   گیرد و  ا تارِ م موعِ  رآیندهای  یستو برابرِ باورهای پدیدارشنا ی و ادراکی عرار می

نمایید  تکنوکرا یی نییز اصیال  بیه  نیونِ        اطالعاتی را در برابرِ هن ارهای اجتماعی تفسیر میی 
بینییِ  راتیر از    کند و دموکرا ی بیه جهیان   تخ  ی و تحلیلی را در بسترِ حسابداری تفسیر می

(  لذا برا اسِ ایین میاتریس،   200۸مفاهیو و برابری اشارچ دارد اکَریگ،    نون و اتکا به تو عه
ا یزایشِ تکنوکرا یی در نقیش     هیای کمیی، باعیثِ    نگر ِ مدیری  در اتکا بیه  نیون و حیوزچ   

هیای کمیی را بیرای     شود که با به کیارگر تنِ ریاضییات در حسیابداری، تحلییل     حسابداری می
 ییای رنتیک در   تو ییعه دهنیید و زمینییه م ییروعی  بخ یییدن بییه حسییابداری مییدنظر عییرار مییی 

هیای   نمایند  در مقابل نگیر  میدیری  در علیوِ پدییدار شنا یی، زمینیه       حسابداری را مهیا می
شنا یی و بالتی ِ     نیون ن یانه    نماید و بیا تو یعه   دیالیکتیک در حسابداری را محق  می  تو عه

زبانی در پِی ارتقیای  هیو اجتمیاعی از دانیشِ حسیابداری ا ی   همچنیینِ  یا تار متکیی بیه           
نمایید تیا    هن ارهای اجتمیاعی از طریی ِ رویکیردِ انتقادمیربی را مهییا میی        دموکرا ی به تو عه

آن حفاظ  از منا ر ذینفعان باعثِ پوییاییِ  یا تارهای نهیادی گیردد  برا یاس ایین        برا اس
توان  حسیابداریِ گفتمیان را  یطحی از نییازِ بیه ادرا ِ در جهی ِ همرا یتایی         مارمو ، می

تعامل و گفتمانِ بین شرک  با ذینفعان تلقی نمود که بیه ای یادِ ییک زبیان م یتر  برا یاسِ       
 ( 2006، 26اطالعاتی من ر  واهد شد اوِبِربستر ازی کیفی ِ محی ِ 

 ای حسابداری بلوغ حرفه

در  کیرد یرو رییی تغ نیو همچنی  شرک  هیا  درون در یحسابدار  یباتوجه به نقش با اهم
 بایید که اکنون  شرک  ها در تمام شدچ به  م   ل  ارز  یبها نییاز تع گذشته،های  دهه

رود  میی  عیرار دهید، انتظیار    ایین  یا تارها   اریو روشن در ا ت در    ،یبتواند اطالعات دع
هیای   یژگی ی یطح  رهنیگ و و     ی عال   یماه  اندازچ  ازیمتنا   با ن زین یواحد حسابدار

ا یاس   بیر لذا   دینما ی از متنا   ،  ود راشرک و با ح و ت ارت  ابدیرشد  شرک  ها
و   یی بیا ماه ی های حسیابدار  نقش نیتنا   ب  ادیا ی، طح واحد حسابدار یارتقا  یاهم
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 ارز  در  ییادیاز ا نییانیاطم  یییشییود و در نها مییی ارائییه کییه در آن  ییدم  ی ییازمان ازییین
 یمراحلی  یدر بسیتر زمیان و بیا طی     مذکور عمل نمود که واحد یقیبه طر س یبا می ،شرکتها

( در را یتای  2021ا 2۷آنتیونِنز و همکیاران  -پُوزو  ابدیارتقا د    یعنی  ود بتواند به هدف
 به دو جن ه زیر توجه شود  بایدای معتقدند  حر ه حسابداری در ر یدن به بلو  حر ه یارتقا

 های ارتقای حر ه حسابداری جن ه :3شکل 

  

 

 

 

 

 

 

 
و  یاثربخ ی یی  حفی  کیارا    جن یه اول شیود، در   م یاهدچ میی   3در شیکل   همانطور که

در  ا   و یتیریهای مد ی از ویت م یبرا یتخ   واحد کیبه عنوان  شرک در  ییمانا
در حر یه حسیابداری اشیارچ     هیا  سیتو ی  نیدها، ی رآ به تنا    ا تاری شرک  با  دوم جن ه

های  راگیر و یکپارمه برای شرک  هیا من یر شیود  میدل      تواند به ای اد ارز  دارد که می
( در حسیابداری بیه عنیوان ییک میدل وام گر تیه شیدچ از        CMMIا 2۸بلو  عابلی  یکپارمیه 

ای در  کند تا عوامل اثرگذار بر بلیو  حر یه   و  ازمان، از یک  و کمک می دانش مدیری 
ی حسیابداری را تعییین    حسیابداری م یخا شیوند و از  یوی دیگیر، مراحیل بلیو  حر یه        

تیدوین شیدچ   « کارنگی ملون»نماید  این مدل که در دان کدچ مهند ی نرم ا زار دان گاچ  می
ر یدن به بلو   ا تاری ارائه شدچ ا    ناصر ترابیی   ارزیابی در  ازمانها تا  ا   با پ توانه

 طح حاضیر در ایین میدل، تیال  نمودنید تیا نسی   بیه          5( با اِلهام از 2021ا 2۹و همکاران
 ای حسابداری برا اس آن اعدام کنند  ارزیابی بلو  حر ه

  

در سطح حرفه 

 حسابداری

 در حسابداری حرفه اثربخشی و کارایی حفظ•
 شرکت ها

در سطح ساختار 

 شرکت

 حرفه با شرکت ساختاری تناسب•
 حسابداری
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 ای حسابداری  طو  ارزیابی بلو  حر ه :4شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30سیابداری ل ییدوف از طیرف دیگییر میدل بلییو  ح  

در  ییطح  201۹تییا  2014( کیه در بییازچ زمیانی   201۹ا 
های بازار  رمایه رو یه ان ام گر  ، برا اس برآوردچ نمودن نیازهای ا ا ی و اطالعاتی بیرای ذینفعیان    شرک 

هیای حسیابداری میدیری ،     گانه ا یتراتژی  14های  های بازار  رمایه، در رویه گیری کلیدی و حمای  از ت میو
 طو  بلو  حر ه در حسابداری را مورد برر ی عرار داد  لذا این مدل از ابعاد زیر ت کیل شدچ ا    

 ابعاد مدل بلو  حسابداری مدیری  :5شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

  به و پیش بینی غیرقابل فرآیندها سطح این در :(Initial) اولیه سطح

 .هستند واکنشی صورت

  ریزی برنامه برای اولیه اقدامات سطح این در :(Managed) دوم سطح

 .گیرد می صورت کنترل و

  به بیشتر واکنشی رفتار حسابداری سطح این در :(Defined) سوم سطح

 .کند می حرکت پیش بینی سمت

 ارزیابی سطح این در :(Quantitatively Managed) چهارم سطح

 .گیرد می صورت

  حسابداری حرفه فرآیندهای سطح این در :(Optimizing) پنجم سطح

 .هستند پایدار و منعطف

بلوغ  
 حسابداری

 نفوذ

مرتبط  
 بودن

 ارزش

 اعتماد
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برر ی نمایند کیه تامیه حید اصیول جهیانی حسیابداری        بایدبرا اس این ابعاد، مدیران 
 یجیار   ازمان کیدر ( MAPsا 32های حسابداری مدیری  ( در رویهGMAPا 31مدیری 

 ع ارتند از:  یریمدی حسابدار یا    اصول جهان دچیگرد
 بییودچ و ارائییه  شییود کییه نا ییذ مییی  ییازمان در ین یییآن باعییث ب  یییکییه رعا :نفییوذ

  دیگرد می  ازمان آن در تمام  طو  یدربارچ راه رد و اجرا بهتر ماتیت م
   ازیی کنید تیا اطالعیات میورد ن     یمی  به  ازمان کمک ریپذ اطالعات رب  :بودن مرت 

 شوند  یابی شدچ و من ر یزیآنها طر  ر یهای اجرا کیتاکت راه رد و  ادیا یبرا
  شود  در  ی از هیمتفاوت ش  یوهای نار و لیبر ارز  تحل ریگردد تاث که باعث می :ارز

 ر د  به اث ات می های درون دادچ ها و  روج نیب یعل  و معلول رواب   هینت
 شیود تیا از     یریای مید   عا نیه  شیکل  د روابی  و منیابر بیه   شو که باعث می :اعتماد

  شود شهرت و ارز   ازمان حفاظ  ،یرمالیو ت یمالهای  ییدارا
 ای حسابداری حسابداری گفتمان و بلوغ حرفه

  یب یا و در ی  محی    یازهیا ین ریتحی  تیأث   یطور متعارف، دانش و حر ه حسیابدار  به
 عهو ال تیه تو ی   فیوظیا  یفیا یبه یود ا  یو تحیول بیرا   رییی تغ یایکار، مه و و کس  یاعت اد
 و اتیی کننیدگان از ادب  ا یتفادچ  یازهیا ین نیتیأم  ی ی   انعطیاف حر یه بیرا    و اعتال ی تدری

 صیورت  تانداردهاو محکیو شیامل ا ی    یا ا ی  نیدر مارمو  میواز  دیت حر ه بامح و 
کیه   ا تیه ی  یی مق ول یا به اندازچ ابداریمنابر حس وی    وش ختانه ا تحکام و اعت ار م انردگی
  یی رعا پررنگ آن را مرزهای عموماً مؤثر اشخاص و مقرراتگذاران تمداران،ا یکو   کو
هیایی ا ی  کیه     ای در حسابداری وابسته به  طحی از پذیر  مسئولی  بلو  حر ه  کنند می

اییین  نیازمنییدِ تعامییل و ارتقییای آگییاهی در بسییترهای اجتمییاعی حسییابداری دارد  بخ ییی از 
هیا و   دانش ا زایی علو حسیابداری از طریی  برگیزاری همیایش      بسترهای اجتماعی به حوزچ

هییای مییرت   بیا اییین عرصییه بسیتگی دارد و بخییش دیگییر بیه رویکردهییای اثرگییذار     ان مین 
 باشد  کارکردهای حسابداری مرت   می

ی ا دورچ  توانیید از طرییی  برگییزاری  بلییو  در حر ییه حسییابداری مییی   ،بییه عنییوان مثییال 
های حسابداری صورت گیرد تا با رویکیرد منتقدانیه برا یاس حسیابداری گفتمیان،       همایش

ای به شکل دانش نظری  ود را ن ان دهد  ان من حسیابداران ر یمی آمریکیا و     بلو  حر ه
لیو  در حسیابداری(   در را تای همین هدف اارتقای ب ان من حسابداران مدیری  انگلستان
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هیای ذینفعیان    گیری د حسابداری در گزارشگری مالی و ت میوابعا  را باهدف تو عهطرحی 
هیا   در عال  طرحی م تر  ادتام و نهایی کردنید  ایین طیر ، بیه وا یطه اثربخ یی تعامیل       

های م خا به منظور پی گیری از کار موازی و پردا تن بیه   امکان هماهنگی و تعیین حوزچ
هایی بیا بحیث و    ا این منین طر های ا ا ی در حر ه حسابداری را ممکن نمود  لذ موضوع

گفتگو از   رگان این حر ه در پی کمک به نهادهای عانونگیذاری و  یا یتگذاران در ایین    
عرصییه هسییتند  همییان بخ ییی کییه ممکیین ا یی   ییال هییا بییه دلیییل اتکییا بییه رویکردهییای   

گرایانه، باعث تفل  از تو یعه حر یه حسیابداری شیدچ ا ی   در اییران نییز  زم         بُعدی تک
های حسابداری برای هماهنگی  یا نه   با اِلهام از منین الگوهایی نس   به ای ادِ ت کلا   

گییری گفتمیان    اعدام گیردد تیا رویکردهیای منتقدانیه بیه حسیابداری، اهرمیی بیرای شیکل         
ای محسیو  شیود  از  یوی دیگیر، کارکردهیای       حسابداری و تأثیرگذاری بر بلیو  حر یه  

ای مهیا  یازد  بیه ع یارت     بلو  حر ه یزمینه را برای ارتقاتواند  ی حسابداری می عملگرایانه
دهید   محور در حسابداری را ن یان میی   های تعامل دیگر، حسابداری گفتمان  طحی از رویه

نمایید ابِلیومی و    اطالعیات بیه بلیو  حسیابداری کمیک میی       یکه با تقوی ِ ارز  در ا  ا
داری گفتمیان کمیک   بمچون حساهایی ه (  به ع ارت دیگر، ظهور نظریه201۹، 33همکاران

 اطالعیات میالی،   یبُعدی و صِر اً ا  یا  تک کردیروکند تا حسابداری با  اصله گر تن از  می
و  سیو یویتی یلطه پوز  تیر عمیل نمایید و حاکمیی  و     م یمو  یا بیه بلیو  حر یه    دنیر  یبرا
 ،34را بر دانیش حسیابداری کیاهش دهید اکینگِسیتون و همکیاران       یدار هی رما یها دگاچید

 ی عدرتهژمون ی که در ح ارحسابدار بُعدیِ تک ی و نت  مفهوم( که در این شرای  2020
شد، به بلو  د   یابد  تلقی می یاجتماع یها ینابرابر ی برای ا زایشو عاملعرار گر ته بود 

ارائه شیدچ،   اتمالی ذینفعان گردد  با عنای  به توضیحهای  گیری و باعث برابری در ت میو
 شود:  رضیه پژوهش به صورت زیر ارائه می وال ها و 

کیه در بخیش کیفیی پیژوهش از طریی  گرنیدد تئیوری نسی   بیه تعییین ابعیاد             برا اس این
 :شود میهای پژوهش به ترتی  زیر بیان  حسابداری گفتمان اعدام می شود، لذا  وال

 کدامند؟ گفتمان یحسابدار یها ا تعارچمضامین  : وال اول پژوهش 

 گفتمان کدامند؟ یا تعارچ حسابدار یها مولفه :هش وال دوم پژو 
 گفتمان کدامند؟ یا تعارچ حسابدار یها مقوله : وال  وم پژوهش 

پس از شنا ایی ابعاد حسابداری گفتمان و ان ام تحلیل دلفی جه   ن ش پایایی ابعاد 
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که بیرای  ین ش متغییر بلیو       شنا ایی شدچ و تدوین پر  نامه محق   ا  ، برا اس این
حر ه ای حسابداری از پر  نامه ا تاندارد ا تفادچ می شود،  رضیه پژوهش بیه ترتیی  زییر    

 گردد  ارائه می
  :ی تأثیر مث   معناداری دارد حسابدار یا بلو  حر ه بر گفتمان یحسابدار رضیه پژوهش 

 

 پیشینه  

ه تو یع در  یریتفسی  ویپیارادا ( پژوه ی تح  عنیوان واکیاوی   2022ا 35عادیل و همکاران
دانش حسابداری ان یام دادنید  در ایین پیژوهش کیه از طریی  رو  شنا یی کیفیی صیورت          
پذیر ته برا اس م اح ه، نقش عابل تو عه دانش حسابداری برا اس پیاردایو تفسییری میورد    

ی حسیابداری،   واکاوی عرار گر    در واعر تال  بر این بود تا  ار  از موضر اث یات گرایانیه  
 ژینتیا اطالعات کیفی در حسابداری میورد برر یی عیرار گییرد       یا  ا نقش تفا یر برآمدچ از

 لسفه تو عه در  ی به عنوان یک م نای ا تراتژیکریتفس ویپارادا پژوهش ن ان داد، تمرکز بر
بیا  تری   یو عم  تریکمک کند تا ارت اط ب این دانش تواند به پژوه گران می دانش حسابداری

ی در حسابداری ای اد نماینید و ایین موضیوع در تعیامالت     اعاجتم برآمدچ از بسترهای  یواعع
عینیی و عابیل  ین ش نیسی ،     نمیاد   کیی صر اً   یواعع حسابداری با جامعه ادرا  گردد که

های دیگیری را نییز داشیته باشید      تواند بسته به محتوا و تفا یر ا تد لی مخاط ان، جن ه بلکه می
 36وییالرز و مونلینیاری   عابیل م یاهدچ ن اشید  دی    گرایی در حسابداری که عمالً از طری  اث ات

( پژوه ی تح  عنیوان برر یی مگیونگی ارت اطیات و ا یتفادچ از حسیابداری جهی         2022ا
ن یان   هیا  ا تیه ای اد اطمینان عمومی در  هامداران در شیرای   راگییری کرونیا ان یام دادنید  ی     

طالعیات عابیل اتکیاء و بیه     با کیفیی  برا یاس ا  یاء ا   که ارت اطات شفاف، منس و و  دهند یم
توانید تضیمینی    به اطالعات واحدهای ت یاری میی  آزاد  ید تر  در شرای ، موعر حسابداری

تلقیی گیردد و باعیث ای یاد اعتمیاد       گیذاری   یرمایه هیای   برای م روعی  بخ یدن به ت میو
ن نمیود  م تنیی بیر پنهیان   هیای   یدر مقابیل، ا یتراتژ   شود  گذاران  رمایهعمومی در  هامداران/

گیردد تیا حسیابداری بیه عنیوان م نیای        ا  ار و اطالعات و ا  اء صرف ا  ار  ود باعیث میی  
هیا   گذاری  رمایهارت اطات با ذینفعان دمار تعارض گردد و این موضوع  ر وردگی ناشی از 

هیا بیه همیراچ     را در شیرک   گیذاری   رمایههای  ها و پرو چ در بازار و امتناع در م ارک  طر 
هیا تحمییل گیردد      های تیأمین میالی بیر شیرک      گردد تا محدودی  باعث می  واهد داش  و
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اشیترا     یاد یا یبیرا  اییی  حر یه بلیو    ( پژوه یی تحی  عنیوان   2022ا 3۷جوکی  و همکاران
هییای اطالعییاتی در  ییا تار   یسییتو ی انیمییدل پ ییت کییی م نییایی بییرای حرکیی  از: اطالعییاتی
اشییترا    ییادیا یهییا محییر جییود ی ان ییام دادنیید  نتییایژ پییژوهش از وعمییومهییای  شییرک 
هیای اطالعیاتی    در  یستو ویت م ی انیمدل پ ت کتال  یو موانر ا تخراج شدچ در  اطالعاتی

هیای اطالعیاتی از     یسیتو  ی انیپ یت هیای   بازتیابی از ویژگیی   مدل حکای  داش   در واعر این
ای هی  ای از ظر یی   های عمومی بیود کیه تحی  وجیود بلیو  حر یه       های شرک  ت میو گیری
( 2021ا 3۸ ینر ی برای اتخاذ بهترین ت میو بر وردار هستند  میانتی و همکیاران    ای اد کنندچ

مارمو  حسیابداری گفتمیان در بسیتر حسیابداری اجتمیاعی و        تو عه پژوه ی تح  عنوان
زیس  محیطی ان ام دادند  نتایژ پژوهش با بس  مارمو  حسابداری گفتمیان همیراچ بیود و    

توانید بیه ارتقیای     ادبیات نظری در بسترهای اجتمیاعی و زیسی  محیطیی میی      ن ان داد، تو عه
ها من ر شود و زمینه بیرای حفاظی  از محیی       طح  رهنگ ا  ای ا تیاری اطالعات شرک 
( پژوه یی  1400ناصیر ترابیی و همکیاران ا    زیس  به عنوان یک م نای رعیابتی ای یاد گیردد    
منظور، ابتدا م موعیه   نیا یبرا   ان ام دادند تح  عنوان تدوین مدل بلو  حسابداری مدیری

ا تخراج شد   پس به منظیور    یریمد یهای حسابدار و شا ا یدیعوامل، ابعادکل و،یمفاه
 ینفییر از   رگییان و صییاح نظران حر ییه حسییابدار ۸6هییا از  عوامییل و شییا ا و،یمفییاه دیییتائ
دهید   های پژوهش ن ان میی  تها   یدیگرد یهد مند، نظر ن  یریگ با ا تفادچ از نمونه  یریمد

 یطح   نیگردد تا  ازمان، به با تر  یرعا دیشا ا با 2۸2پنژ  طح بلو ،  یدر م موع برا
 یود   یبیرا  یابیزار  نیتیوان بیه تیدو    پژوهش می ژینتا نیرهنمون گردد  از مهمتر «نهیبه» یعنی

 کیداف ا یتراتژ انتظارات  ازمانها و اه انیبه منظور کاهش ا تالف م یدرون  ازمان یابیارز
   آنها اشارچ نمود 

همانطور که م اهدچ می شود، ان ام این پژوهش به عنوان نخستین پژوه ی که ضمن ارائه مدلی 
در   وص حسابداری گفتمان، به برر ی تأثیر آن بر بلو  حر ه ای نیز پردا ته ا ی ، در گذشیته   

 در این حوزچ کمک نماید  ان ام ن دچ ا   و این پژوهش می تواند به تو عه ادبیات نظری
 

 شناسی روش

ای ا   و از نظر هدف اکت ا ی/کاربردی ا    زییرا   این پژوهش از نظر نتی ه، تو عه
 کیی و مطالعیه در   هیی نظر کیی   یاد یبه  م  ا یاکت ا  لحا  پژوهش از نیامسیر حرک  
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 هنی یجیامر در زم  هیی نظر کیی بیه   یابیبرای د یت  که ا   ادیز عم  با یمحدودچ کومک ول
بیر   یآن م تنی  یرو  اصلنمودچ ا   و  ا تفادچ گرندد تئوری ، از رو حسابداری گفتمان

باشد  این پژوهش با ا یتفادچ از تکنییک    می (1۹۹2ا 40گلیزر 3۹شوندچ رویکرد رهیا   ظاهر
تولید دادچ، تال  نمود تا پیوند منس می بین ابعاد مدل در بخش کیفی با تیدوین معیارهیای   

را یتا، در   نیدر همی  ( 201۹، 41ی ای اد نماید امون تیای و همکیاران   ن ش در بخش کم
( ا تفادچ یو کمّ یفیک ارو  یقیتلف کردیپژوهش حاضر جه  گردآوری اطالعات از رو

بیاز  به کمک م یاح ه   یفیبخش ک حسابداری گفتمان به عنوان  رآیند های شدچ ا    دادچ
احسیابداری   یا ته   محقی   ک پر  ینامه بیه کمی   یبخش کمّ های دادچو  ا تهی ا تار مهینو 

  آوری شد  جمرای حسابداری(  گفتمان( و ا تاندارد ابلو  حر ه
 گردآوری و تجزیه و تحلیل

نظری بیا   گیری نمونه از ها دادچ از بر ا ته  برای پای ندی به اصول نظریه در بخش کیفی،
 مقولیه  ییک  تغیییر   نحیوچ  نتعییی  به طری  نای  از تا مورد ا تفادچ عرار گر   رویکرد هد مند
اییین م نییا ابتییدا محققییان، برا ییاس    بییر یا تییه شییود  د یی  آن ابعییاد و هییا برا ییاس ویژگییی

شیدن   نمودن معیارهایی،  عی در انتخا  ا راد آگیاچ نمودنید تیا از انحیراف و تلیف       هر  
 این معیارها ع ارتند از:  ها جلوگیری شود  زمان در جریان م اح ه

های مالی به لحا ِ  در حر ه حسابداری و شنا  ِ ابعادِ صورتداشتنِ دانش نظری   1
 اعالمِ مالی یمنط ِ ا تد لیِ ا  ا

 گری آن های کیفی و آشنایی با روند م اح ه احاطه به پژوهش  2

  هییای تخ  ییی در حر ییه برا ییاس دو معیییار  ییوا ابتییدا لیسییتی از محققییان حیطییه 
یین کیار از طریی  جسیت و در     ا گردیید کیه    حسابداری که در د ترس بودند، م خا 

های معت ر علمیی و پژوه یی در دا یل و  یارج از ک یور ان یام شید   یپس از           ای 
هیایی   ایمییل نفیر   2۷،  بیرای حیداعل    ایمیل و توضیحات مرت   با اهداف پژوهش طری 

ها  وا ته شد، تا در صورت تمایل، مقدمات ان ام م اح ه مهییا   ار ال گردید و از آن
 12ایین مییان    ایمیل پا خ دادچ شد، که از   20های ار ال شدچ،  ایمیل وع گردد  از م م

 شوندچ انتخا  شدند  نفر نهایتاً به عنوان م اح ه
 یرو ییا ی حسییابدار کارشنا ییاندر بخییش کمییی از طرییی  نمونییه گیییری ت ییاد ی  ییادچ،   

ه عنییوان تهیران بی   شیدچ در بیورس اوراا بهیادار    ر تیه یپذهیای   شیرک   یمیال  رانیو مید  یحسیابدار 
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 تعییین  بیرای  لیذا    ا   شدچ  رض نامحدود ر می، آمار ن ود دلیل به م ارک  کنندگان بودند که
 :گردد می ا تفادچ زیر شر  به و نامعلوم آماری جامعه  رض با کوکران  رمول از نمونه ح و
 

n =

Zα
2

2pq

d2
 

 در این  رمول

𝑛   تعداد نمونه = 

𝑍𝛼

2

 ۹6/1دار نرمال ا تاندارد یعنی عدد = مق  2

𝑝𝑞   5/0= نس   صف  متغیر یعنی عدد 

𝑑2  05/0گیری ا   برابر با  = احتمال  طای اندازچ 
نفر بد   آمد که جه  ا زایش اعت یار تحقیی ،    3۸4باتوجه به رابطه  وا، ح و نمونه 

پر  ینامه   3۹2عیداد  صورت ت یاد ی توزییر گردیید و درنهایی ، ت    بهپر  نامه  450تعداد 
دریا   و م نای تحلیل آماری عرار گر    برا اس  رآیند توزیر پر  نامه، نرخ بازگ ی   

 توزیر پر  نامه های به ترتی  زیر ارائه می شود:
 

 ها توزیر و نرخ بازگس  پر  نامه :1جدول

حداعل نمونه 
 آماری

پر  نامه 
 توزیر شدچ

پر  نامه 
 دریا   شدچ

یه پر  نامه عابل ت ز
 و تحلیل

نرخ بازگ   
 ادرصد(

 درصد 11/۸۷ 3۹2 3۹2 450 3۸4

 

ی به شنا ت  یاطالعات جمع 2لذا باتوجه به ت ریح  رآیند انتخا  نمونه، ط   جدول

 ترتی  زیر ارائه می شود 
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 های پژوهش( ( اطالعات جمعی  شنا تی پژوهش امن ر: یا ته2جدول ا

 متغیر
 بخش کمی بخش کیفی

 درصد تعداد معیارها درصد ادتعد معیارها

 جنسی 
 %53/۷6 300 مرد %41/66 5 مرد
 %4۷/23 ۹2 زن %34/5۸ ۷ زن

 %1۰۰ 392 جمع %1۰۰ 12 جمع

  ن
 %5۷/3 14  ال 40کمتر از  %66/16 2  ال 40کمتر از 

 %۷5 2۹4  ال 50تا  40بین  %24/6۹ ۸  ال 50تا  40بین 
 %43/21 ۸4  ال 50بی تر از  %66/16 2  ال 50بی تر از 

 %1۰۰ 392 جمع %1۰۰ 12 جمع

  ابقه کاری
 %۸/۷۷ 305  ال 20کمتر از  %34/5۸ ۷  ال 10زیر 

 %2/22 ۸۷  ال 20بی تر از  %66/41 5  ال 10بی تر از 

 %1۰۰ 392 جمع %1۰۰ 12 جمع

 
 ها گردآوری و تجزیه و تحلیل داده

هیای   داری گفتمیان( ابتیدا از م یاح ه   ها در بخش تحلیل کیفی احساب جه ِ گردآوری دادچ
عمی  و بدون  ا تار اطر  م اح ه به صورت باز( با زمان متو   یک  اع  ا یتفادچ گردیید    

های عمی  و بیدون  یا تار ایین بیود      ذکر این نکته حائز اهمی  ا   که دلیل ا تفادچ از م اح ه
ییل  قیدان میارمو  نظیری،     که مفهومِ حسیابداریِ گفتمیان از انسی ام مفهیومی متنا ی ی بیه دل      

بر وردار ن ود و برا اسِ طیِ  رآیندهای م اح ه تال  گردیید تیا نسی   بیه ای یادِ انسی ام در       
محتوا و ماهی  مفهوم مورد برر ی در حر ه حسابداری اعدام شیود  پیس از ظاهرشیدن مضیامینِ     

ه صیورت نیمیه   هیا بی   هیای کلیی، م یاح ه    هیا در عالی ِ ای یادِ مقولیه     اولیه، بیرای تفکییک مولفیه   
 اشی اع نظیری کمیک نمایید       گیریِ نقطیه   ا تاریا ته و  ا تاریا ته ادامه یا   تا در انتها به شکل

باشد، که ر یدن به نقطیه اشی اع    ها می های تحلیل دادچ بنیاد، اتمام م اح ه یکی از مهمترین بخش
محققیان پیس از هیر     ایین تحلییل بسییار حیائز اهمیی  بیود        به عنوان یک  رآیند و ا یتراتژی در  

نمودنید تیا مفیاهیو و     گیذاری انتخیابی میی    گیذاری بیاز و تیا حیدی کید      م اح ه، شروع بیه کید  
  شیدچ از مرحلیه   ای یاد   ایین ا یاس در هیر مرحلیه کیدهای       شیان م یخا گیردد و بیر     اشتراکات

  گر تنید   یپس در بخیش کمیی، باتوجیه بیه ارائیه        گذاری انتخابی باهو مورد مقایسه عرار می کد
حسابداری گفتمان ابتیدا از طریی  تحلییل      رمو  نظری پژوهش، ابعاد مدلِ بستر ازیِ تو عهما

هیای  زم برا یاس    های پژوهش، اعدام دلفی تال  گردید تا نس   به ارزیابی  طح پایایی مولفه
 ه معیارِ میانگین  ضری  توا   و انحراف معیار صورت گیرد، که نتیایژ در ایین بخیش از تاییید     
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اصلی پژوهش حکای  داش    پس باهدف برر ی تأثیر حسابداری گفتمیان بیر     مولفه ششهر 
ای حسابداری از طری ِ پر  نامه تال  شد تا  رضیه پژوهش برا اس تحلییل حیداعل    بلو  حر ه

( آزمون شود و براز  مطلوبی  مدل  ا تاری مورد برر یی عیرار گییرد     PLSمربعات جزئی ا
ابییزار  یین ش  یِاز اعت ییار علمی  نییانیدر وهلییه اول بیرای اطم ، در واعیر در بخییش کمیی پییژوهش  

از  نیان یمورد آزمون عرار گر تند  در وهله دوم، بعید از اطم   یتحق رییگ اندازچ های مدل  ها  ازچ
 و بیراز  میدل  یا تاری پیژوهش     یپژوهش، بیه برر ی   رییگ های اندازچ بودن مدل ع ول عابل

 شد    پردا ته

 متغیرها
 نحسابداری گفتما

همانطور که پیش تر توضیح دادچ شد، به دلیل ن یود پر  ینامه ا یتاندارد بیرای  ین ش      
( 1۹۹2متغیر حسابداری گفتمان، از تحلیل نظرییه دادچ بنییاد بیا ا یتفادچ از رویکیرد گلییزر ا      

ای یاد  مولفیه   6مقولیه،   3بهرچ بردچ شد  طی  ه مرحله کدگذاری باز  محیوری و انتخیابی،   
های پژوهش از تحلیل دلفیی بهیرچ    برای تدوین  وال  مولفه 6پایایی  شدند که برای  ن ش

بردچ شد تا  طح اجماع نظری مورد تایید عرار گیرد   پس جه   ن ش متغیر حسیابداری  
  یه  شیامل  پر  نامه  ا ته حسابداری گفتمان تدوین گردید  این گفتمان، پر  نامه محق 

ا تاری و مکانیزم  رهنگی حسابداری گفتمان گرایی، مکانیزم   حر ه مکانیزم مقیاس  ردچ
  تدوین شدچ ا   ای گزینه 5 لیکرت مقیاسِ برا اس  وال 6 عال  ا   که در

 

 ای حسابداری بلوغ حرفه

( 200۸ا 42ای حسیابداری از پر  ینامه دای ئیواد    در این پژوهش برای  ن ش متغییر بلیو  حر یه   
 ایی شینا ته شیدچ ا ی      دان یی نچیه در میورد بلیو     آ یابیارز یپر  نامه برا نیاا تفادچ شدچ ا    

ایین    کنید، تیدوین گردییدچ ا ی      ژیترودر حر ه حسابداری را  ارز  هاکه ممکن ا    یعوامل
باشید   زائی  ارز   حمای  اجتماعی میی  بُعدِ نگر  متوازن  معنابخ ی  اعتماد پنژ پر  نامه شامل 

 ( ت کیل شدچ ا    1( تا کامالً مخالفو ا5وا قو اای از کامالً م گزینه پنژکه برا اس مقیاس لیکرت 
 ای در حسیابداری ا ی     بلیو  حر یه    نگر  متوازن بخ ی از تو یعه  :نگر  متوازن

 ازی تفکر انتقیادی در حسیابداری میانر     کند تا با همسان که به ذینفعان کمک می
ای شییدن کارکردهییای حسییابداری گییردد و بییا ای ییادِ انسیی ام و       ای ییادجزیرچ

 گیری بهتر ذینفعان من ر شود  یکپارمگی به ت میو
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 :ای در حسابداری به دن ال  معنابخ ی به عنوان معیار دوم بلو  حر ه معنابخ ی
باشد تا با شنا ایی  گیرندگان می یوی اطالعات مورد نیاز و در د ترس ت م ارائه

های مالی و تیرمالیِ م تنی بر  رآیندهای اثرگذار  عملکردهای گذشته  به دادچ
های  بیرونی و درونی شرک ، معنای یکپارمه ایی بدهد تا به ذینفعان در ا تد ل

 های مالی کمک نماید  گیری منطقی در ت میو
 ای در حسابداری بخش   وم بلو  حر ه اعتمادزائی به عنوان معیار :عتمادزائیا

دهد که با ا زایش  مهمی از اثرگذاری م اشرت در حسابداری را ن ان می
 ازند و به  تر می گیریِ ذینفعان را عینی پا خگویی و مداعه،  رآیندهای ت میو

های بلندمدت برای ذینفعان، من ر  منا ر ت اری کوتاچ مدت در برابر ارز   موازنه
 دهد  به ود اعتماد به حسابداری را تو عه می  زمینه  واهد شد و

  ای حسابداری  ارز  به عنوان یکی دیگر از معیارهای  ن شِ بلو  حر ه :ارز
گیرندگان مالی اشارچ دارد  به  طحی از اثرگذاری حسابداری در شنا  ِ ت میو

های واحدِ  رواب  عل  و معلولی بین درون دادچ ها و  روجی  که در نتی ه
 نماید  های رعابتی کمک می حسابداری به ای ادِ ارز 

 این معیار به عنوان راه رد برآمدچ از بسترهای اجتماعی، به  :حمای  اجتماعی
ذینفعان، به ا زایش   کند تا با تقوی ِ حمای ِ ادرا  شدچ حسابداری کمک می

 مسئولی  پذیری واحد حسابداری کمک نماید و به همیّ  بی تر حسابداری در
 حمای  از منا ر برابر و عاد نه در حسابداری من ر شود 

 یوال کیه رواییی آن تو ی       1۹بُعد  ود، در عال   پنژ در واعر این پر  نامه برا اس 
 ۸4/0گیرد  پایایی این پر  نامه برابیر بیا    متخ  ان تأیید شدچ ا  ، مورد  ن ش عرار می

 ز مورد تایید عرار گر   ( نی200۹تعیین گردیدچ ا   که در پژوهش دای رد ا
 

 

 ها یافته
 کدگیذاری  یه   نید یکمیک  را های حاصل از م یاح ه بیه    در بخش کیفی، تحلیل دادچ

  بییاز ( صییورت گر یی  کییه م ییتمل بییر  ییه مرحلییه کدگییذاری  1۹۹2ا گلیییزر ای مرحلییه
 کدگیذاری  ندآیا     ر ادیدادچ بن پردازی هینظر یِکدگذاری محوری و کدگذاری انتخاب

  یازی  ادچیی مرحله کدگذاری باز و پیس از پ  در شروع شد  ها م اح هباز متن  کدگذاری از
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عیرار گر ی  و بیرای     لیی و تحل یبرر ی  میورد  هیا  حاصیل از م یاح ه   هیای  دادچهیا،   م اح ه
انتخا  و  ی  تال  شد که کدها به شکلشد م ابه، کدهای منا   ا ت اص دادچ های دادچ
م یاح ه باشیند     یشوندگان در ط م اح ه  خنان رانگیوجه ب نیگذاری شوند که به بهتر نام

 لیی و تحل هیباتوجه به ت ز  ،یشدند  در نها بندی د ته مند بار ها م اح هکدهای حاصل از 
 هیی ت ز نید آیاز  ری کد مفهوم 36مولفه و  6مقوله،  3 شدچ، ی ان امها م اح هو کدگذاری 

کدگیذاری بیاز بیه     3در جیدول د   آمید    به در مرحله کدگذاری باز ها م اح ه لیو تحل
  دکذاری محوری ارائه شدچ ا  کهمراچ 

 ها ها و مقوله ابعادِ مدل حسابداری گفتمان برا اس مضامین  مولفه :3جدول
 های اصلی کد گذاری

کد گذاری 
 کد گذاری محوری کد گذاری باز تئوری

کد گذاری 
 انتخابی

 ها مقوله های اصلی مولفه مضامینِ مفهومی
ی بند ط قه

 اصلی
  43کاهشِ هزینه مالکانه

کارکردِ تقوی ِ ا  ایِ 
 ا تیاری

مکانیزم
 

ی حر ه
ها

 
ی گفتمان 

ی در حسابدار
ا

 

طراح
 ی

مدل ا تعارچ حسابدار
 ی

گفتمان
 

 کاهش هزینه ریسک دعوای حقوعی
 کاهش هزینه ریسک اعت اری

 های نمایندگی کاهش هزینه
 ی ا  اء اطالعات ا زایشِ آ تانه
 های ریسک نکول کاهش هزینه

 ا زایش شفا ی  اطالعاتی 
اثربخ یِ لحن گزارشگری در شنا  ِ 

 عملکردهای ا  اء شدچ

کارکردِ تقوی ِ کیفی  
 محی  اطالعاتی

 تقارن و برابریِ اطالعاتِ ا  اء شدچ
 تغییرپذیری بازدچ  هام
 بینی  ود اثربخ ی  طای پیش

 داری  وداثربخ ی پای
 اثربخ ی بیان صادعانه  ود در بلندمدت

 اثربخ ی عابلی  اتکاء اطالعات
 بودنِ ا  اء اطالعات اثربخ یِ عابلی ِ به موعر
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بستر ازیِ ش که کن گرِ اطالعات بین 
 شرک  با ذینفعان

ِ  کارکردِ  ای رنتیک
 اطالعات 

ی گفتمان
یِ حسابدار

مکانیزم  ا تار
ی تنوع   طح دانش مالی به وا طها زایش  

 های ا تراتژیک جایگزین
 (DSSهای مالی ا های پی تیانی ت میو ارتقایِ  یستو
 (FMISهای اطالعات مدیری  مالی ا ارتقای  یستو
 (FEISهای ا تراتژیکِ اطالعات مالی ا ارتقای  یستو
 (FTPSهای  طح عملیاتیِ اطالعات مالی ا ارتقایِ  یستو

 شهرت اجتماعی شرک  در  طح بازار رعابتی 

ی  کارکردِ تو عه
 حسابداری برند

 ارتقایِ ارز  من فانه بازارِ اعالم در ترازنامه
 ارتقایِ ارز  ا زودچ بازار معیارهای حسابداری

 ارتقایِ ارز   هام شرک 
 ارتقایِ جایگاچ رعابتی به دلیل  رع ِ رشد  هام شرک 

یکپارمگی اجتماعیِ ا تانداردهای 
 حسابداری با هن ارهای بازار رعابتی

کارکردِ هن ار ازی 
ی گفتمان اعتماد اجتماعی

مکانیزم  رهنگیِ حسابدار
 

جه  بس   44تقوی ِ رویکردِ هن اری
 های م تنی بر اعتماد ارز 
های ادرا ِ منس و حسابداری  ی طرزِ تلقی تو عه

 گیری های ت میو وگیریجه ِ جلوگیری از  
 ازی  بس  نمادهای ا تد لِ محاورچ

 حسابداری جه ِ ا تد ل شفاف
تو عه زبان م تر ِ حسابداری برم نایِ 

  رهنگِ اجتماعی
علو حسابداری با  45ی حوزچ معر تی تو عه

 های  لسفی اتکاء به تئوری

ی  مدارانه کارکردِ ارز 
 حسابداری آیندچ

با هدف ارتقایِ  46زی تئوریِ جامر ا بنیان
 شنا  ِ نظری و عملی

تقوی ِ کارکردهای  ناریوپردازی جه  
 اندازهای حسابداری ت یین م و
  ازی حسابداری دیالیکتیکی   پارادایو

دانش حسابداری  4۷تقوی ِ رویکردِ اث اتی
 4۸برم نای ماهی ِ واععی
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سابداری گفتمان در بستر اجتماعی بازار  رمایه ایران برا اس ابعاد ای ادشدچ، نظریه ح

 باشد  ابعاد آن عابل م اهدچ می ۷ای اد گردید که در شکل 

 مارمو  نظری حسابداریِ گفتمان :6شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 رو  از میدل،  تحقی   برر یی  و کمّیی  بخیش  های دادچ آماری تحلیل ان ام برای

 رو ، برای این ا    شدچ ا تفادچ  ا تاریِ معاد ت برا اس جزیی حداعل مربعات

 کیاربرد   یا تاری  مدل هیای  و اندازچ گیری مدل های بخش دو هر در مدل ارزیابی

 کیه  حیالی  در پیردازد،  میی  متغیرها میان درونی رواب  برر ی به  ا تاری دارد  مدل
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هیای   دلدر بیراز  می  کند   می برر ی را ها گویه و ابعاد میان رابطه مدل اندازچ گیری،
شید  بیه منظیور     گیری از  ه معیار پایایی، روایی همگرا و روایی واگیرا ا یتفادچ    اندازچ

گیری پیژوهش، از ضیرای  بارهیای عیاملی، ضیرای  آلفیای        برر ی پایایی مدل اندازچ
  شدکرون اخ و پایایی ترکی ی ا تفادچ 

 ضرای  بارهای عاملی: 4جدول
 عاملیبار  وا ت عامل بارعاملی  وا ت عامل

 PM1 ۹1۹/0 گرایی ایی مکانیزم حر ه
 نگر  متوازن

A12 ۷۸۷/0 

A13 ۸۸0/0 

PM2 ۸۷۷/0 A14 ۹03/0 

 SM3 ۸۸۹/0 مکانیزم  ا تارگرایی
 حمای  اجتماعی

S15 ۸۷2/0 

S16 ۹20/0 

S17 ۸01/0 

SM4 ۹06/0 S18 ۷۷3/0 

 مکانیزم  رهنگی

CM5 ۹0۸/0 

 معنابخ ی

SA19 ۸00/0 

SA20 ۸3۸/0 

CM6 ۸۹3/0 SA21 654/0 

SA22 ۸۸6/0 

 ارز 

CC7 ۸50/0 

 اعتمادزائی

W23 ۸30/0 

CC8 ۸21/0 W24 ۹00/0 

CC9 ۸35/0 W25 ۸53/0 

CC10 ۸35/0 W26 ۸44/0 

CC11 ۸۷5/0  

 
، 4باشید  مطیاب  جیدول    می 4/0مقدار مال  برای منا   بودن ضرای  بارهای عاملی، 

بی تر ا   که ن ان از منا   بیودن ایین    4/0عداد ضرای  بارهای عاملی  ؤا ت از تمام ا
، بعیید از  یین ش بارهییای عییاملی PLSهییا در  معیییار دارد  مطییاب  بییا الگییوریتو تحلیییل دادچ

ر ید، کیه     ؤا ت، نوب  به محا  ه و گزار  ضرای  آلفای کرون اخ و پایایی ترکی ی می
   ، آمدچ ا 5 نتایژ آن در جدول

 
 



 20های کاربردی در گزارشگری مالی، شمارچ  پژوهش  352

 نتایژ معیار آلفای کرون اخ و پایایی ترکی ی متغیرهای پنهان : 5جدول
 (CR>0.7اضری  پایایی ترکی ی  (Alpha>0.7اضری  آلفای کرون اخ  متغیرهای مکنون

۷1۹/0 ای حسابداری بلو  حر ه  ۷66/0  

۸1۹/0 نگر  متوازن  ۸۹3/0  
۹25/0 ۸۹۹/0 ارز   

۷6۷/0 مکانیزم  رهنگی  ۸۹6/0  

۷۸4/0 ری گفتمانحسابدا  ۷۸3/0  

۸۸0/0 اعتمادزائی  ۹1۷/0  

۷63/0 ایی گرایی مکانیزم حر ه  ۸۹3/0  

۸06/0 معنابخ ی  ۸۷5/0  
۷5۹/0 مکانیزم  ا تاری  ۸۹2/0  
۸64/0 حمای  اجتماعی  ۹0۸/0  

 

و مطیاب    ا ی   ۷/0باتوجه به اینکه مقدار منا   برای آلفای کرون اخ و پایایی ترکی ی 
ول  یوا ایین معیارهیا در میورد متغیرهیای مکنیون مقیدار منا ی ی را اتخیاذ          های جد با یا ته
 گییری پیژوهش را تأییید نمیود      هیای انیدازچ   توان منا   بودن پایایی میدل  اند، لذا می نمودچ

گیری، روایی همگرا ا   که بیه برر یی مییزان     های اندازچ معیار دوم از برر ی براز  مدل
 پردازد  ها(  ود می اهم ستگی هر  ازچ با  ؤا ت اشا 

 نتایژ روایی همگرای متغیرهای پنهان  :6جدول
 (AVE>0.5امیانگین واریانس ا تخراجی  متغیرهای مکنون

501/0 ای حسابداری بلو  حر ه  
۷36/0 نگر  متوازن  

۷11/0 ارز   
۸11/0 مکانیزم  رهنگی  

550/0 حسابداری گفتمان  
۷35/0 اعتمادزائی  

۸0۷/0 اییایی گر مکانیزم حر ه  
63۹/0 معنابخ ی  

۸06/0 مکانیزم  ا تاری  

۷11/0 حمای  اجتماعی  
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، 6هیای جیدول   ا   و مطاب  بیا یا تیه   AVE ،5/0که مقدار منا   برای   باتوجه به این
این معیار در مورد متغیرهای مکنون مقدار منا  ی را اتخاذ نمیودچ، در نتی یه منا ی  بیودن     

هیای   روایی واگرا معییار  یوم برر یی بیراز  میدل      شود  روایی همگرای پژوهش تأیید می
باشد  روایی واگرای عابل ع ول یک مدل بیانگر آن ا   که ییک  یازچ در    گیری می اندازچ

، ۷ هیایش دارد  باتوجیه بیه جیدول     های دیگر تعامل بی تری بیا شیا ا   مدل، نس   به  ازچ
هیای   ژوهش حاضیر کیه در  انیه   مقدار جذر میانگین مقادیر اشتراکی متغیرهای پنهیان در پی  

های  ها که در  انه اند، از مقدار هم ستگی میان آن موجود در عطر اصلی ماتریس عرار گر ته
 زیرین و را   عطر اصلی عرار دارند، بی تر ا     

 ماتریس  ورنل و  رکر جه  برر ی روایی واگرا: ۷جدول

  

ی
حرفه ای

غ 
بلو

 

ن
ش متواز

نگر
 

ش
ارز

 

ی
مکانیزم فرهنگ

 

حسا
ن

ی گفتما
دار

ب
 

ی
اعتمادزائ

 

حرفهمکانیزم 
 

ی
ای

 
ی

گرای
 

ی
خش

معناب
 

ی
ختار

مکانیزم سا
ی 

جتماع
ت ا

حمای
 

630/0 ای حسابداری بلوغ حرفه                    

5۸0/0 نگرش متوازن  ۸5۸/0                  

566/0 ارزش  1۹3/0  ۸43/0                

350/0 مکانیزم فرهنگی  325/0  223/0  ۹01/0              

601/0 حسابداری گفتمان  432/0  31۸/0  ۷۸5/0  ۷42/0            

545/0 اعتمادزائی  165/0  261/0  -022/0  223/0  ۸5۷/0          

603/0 ایی گرایی مکانیزم حرفه  444/0  3۷4/0  4۷6/0  621/0  1۸1/0  ۸۹۸/0        

53۹/0 معنابخشی  435/0  310/0  35۹/0  466/0  1۷۹/0  3۸1/0  ۷۹۹/0      

363/0 مکانیزم ساختاری  14۷/0  0۹3/0  246/0  60۹/0  3۷4/0  253/0  302/0  0.۸۹۸   

62۹/0 حمایت اجتماعی  2۹۷/0  140/0  23۹/0  446/0  44۹/0  500/0  0۸3/0  21۹/0  ۸43/0  

 
هیای   شیود کیه میدل    باتوجه به نتایژ پایایی، روایی همگرا و رواییی واگیرا م یاهدچ میی    

گییری   پیژوهش بیه نحیوی مطلیو ، توانیایی انیدازچ       گیری میدل معیاد ت  یا تاری    اندازچ
متغیرهای پنهان پژوهش را دارنید  لیذا، در ادامیه بیراز  میدل  یا تاری پیژوهش برر یی         

گیری، مدل  ا تاری از طریی  روابی     پس از  ن ش روایی و پایایی مدل اندازچ گردد  می
( و R2تعییین ا  بین متغیرهای مکنون ارزییابی شید  در پیژوهش حاضیر از دو معییار ضیری       
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 کیی  ریا   که ن ان از تیأث  یاریمع R2(، ا تفادچ شدچ ا    Q2بینی ا ضری  عدرت پیش
هیای    یازچ  یبیرا  R2، مقیدار  ۸جیدول  مطیاب  بیا   دارد   زا درون ریی متغ کیی  بر زا برون ریمتغ

را  یمنا ی  بیودن بیراز  میدل  یا تار      تیوان  پژوهش محا  ه شدچ ا   که می یدرونزا
ا یتفادچ   Q2با عنوان  یاریاز مع الگوبینی  عدرت پیش ینمود  درضمن، به منظور برر  دییتأ

بینیی   گر   که مدل، عدرت پییش   هینت توان می ۸ در جدول اریمع نیا ژیشد  باتوجه به نتا
 دارد  «عوی»

 (Q2بینی ا ( و ضری  عدرت پیشR2ا مقادیر ضری  تعیین: ۸جدول
Q2 متغیرها  R2 

13۸/0 ای حسابداری بلو  حر ه  361/0  
333/0 نگر  متوازن  463/0  

21۸/0 ارز   321/0  
4۸۷/0 مکانیزم  رهنگی  616/0  

2۹2/0 حسابداری گفتمان  416/0  
52۸/0 اعتمادزائی  6۷5/0  

24۸/0 ایی گرایی مکانیزم حر ه  40۸/0  
2۸5/0 معنابخ ی  3۷0/0  

2۷2/0 مکانیزم  ا تاری  3۹6/0  

 
گیری و  ا تاری میدل پیژوهش حاضیر، بیه منظیور کنتیرل        براز  بخش اندازچ پس از

به  36/0و  25/0، 01/0ا تفادچ شد که  ه مقدار  GOFبراز  کلی مدل از معیاری با عنوان 
رابطیه  آن معر ی شدچ ا    این معییار از طریی     عنوان مقادیر ضعیف، متو   و عوی برای

 گردد: محا  ه می (1ا

GOF = √Communalities̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ × R2̅̅ 1بطهرا                         ̅  

Communalities̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ میانگین  R2و   از میانگین مقادیر اشتراکی متغیرهای مکنون پژوهش  ̅̅

 زای مدل ا     مقادیر ضری  تعیین متغیرهای درون
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R و Communalities میزان :۹جدول
2 

Communality R متغیرهای مکنون
2

 

0۹۹/0 حسابداریای  بلو  حر ه  361/0  

45۹/0 نگر  متوازن  463/0  

560/0 ارز   321/0  

3۸2/0 مکانیزم  رهنگی  616/0  

143/0 حسابداری گفتمان  -- 

542/0 اعتمادزائی  416/0  

3۷4/0 ایی گرایی مکانیزم حر ه  6۷5/0  

401/0 معنابخ ی  40۸/0  

36۹/0 مکانیزم  ا تاری  3۷0/0  

515/0 حمای  اجتماعی  3۹6/0  

 

 نتایژ براز  مدل کلی :10جدول
Communality̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ R2̅̅̅̅  GOF 

3۸/0  44/0  40/0 

 
، بیراز  بسییار منا ی  میدل     40/0بیه مییزان    GOFد   آمدچ برای  هباتوجه به مقدار ب

گیری و میدل  یا تاری و داشیتن     های اندازچ پس از برر ی براز  مدل شود  کلی تأیید می
هیای   ، به برر ی نتایژ آزمون  رضییه ۸و  ۷های  شکل کلی و با توجه به  براز  منا   مدل
 ، ارائه شدچ ا   11شود که نتایژ آن در جدول  پژوهش پردا ته می
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 مدل  ا تاری  رضیه پژوهش همراچ با ضرای  بارهای عاملی :۷شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 مدل  ا تاری  رضیه پژوهش همراچ با ضرای  معناداری :۸شکل 

 

 

 

 

 

 

  



 35۷  یحسابدار یا تو عه بلو  حر ه بر گفتمان یحسابداربرر ی تأثیر 

توان نتی ه آزمیون   می 11 دل  ا تاری و ضرای  بار عاملی، در عال  جدولباتوجه به م
  رضیه پژوهش را م اهدچ نمود:

   نتایژ مربوط به آزمون  رضیه :11جدول

 شر  پژوهش  رضیه
ضری  مسیر 

 (βا
-Tامعناداری 

Value) 
 نتی ه آزمون

 پژوهش   رضیه
 یا گفتمان بر بلو  حر ه یحسابدار
 د دار ریتأث یحسابدار

60/0  0۸/15  تایید  رضیه  

 
، ابعیاد حسیابداری   ضیری  ا تانداردشیدچ اضیری  مسییر(    ، ۸و  ۷هیای   باتوجه به شیکل 
ای حسابداری تاثیر مث   و معناداری دارد، مراکه ضری  مسیر مث ی    گفتمان بر بلو  حر ه

که بزرگتر از  اینباشد، که باتوجه به  می 0۸/15نیز برابر با  tباشد و آمارچ  می 26/0و برابر با 
  شود  ا  ، درنتی ه  رضیه پژوهش تأیید می ۹6/1

 

 گیری بحث و نتیجه
ی حسییابدار یا گفتمییان بییر بلییو  حر ییه یحسییابدارهییدف اییین پییژوهش برر ییی تییأثیر 

باشد  همانطور که در رو  شنا ی پیژوهش ت یریح شید، ابعیادِ حسیابداری گفتمیان از        می
هیای   و برا یاس پر  ینامه محقی   یا ته دادچ    طری  تحلییل گرنیدد تئیوری شنا یایی شید      

ای حسیابداری از   هیای بلیو  حر یه    پژوهش در بخش کمی جمر آوری شید  همچنیین دادچ  
طری  پر  نامه ا تاندارد جمر آوری شد  در بخش کیفی نتی ه ن ان داد، طیی  یه مرحلیه    

د  مقوله جه   ن ش حسیابداری گفتمیان ای یاد شی     3کدگذاری باز  محوری و انتخابی، 
ی و  یا تار ی  ا حر یه های  حسیابداری گفتمیان در بسیتر اصیلی شیامِل  یه مکیانیزِم         مقوله
اثرگییذارِ  ای  حسییابداری گفتمییان بییه  بییود  مکییانیزم حر ییه  گفتمییان یحسییابدار یِ رهنگیی
 یِ یاز  کیه در بوسیترِ گفتمیان   ی اطالعیات   ِیمحی  یِا  یاء و اثربخ ی    ِیفیاز نظر ک یحسابدار
گفتمیان   ی  در واعیرِ بسیترها  ، اشیارچ دارد شیود  یحیادث می   نفعیان یذ ها با شرک  نیمتعامل ب
من یر   نفعیان یا  یاء اطالعیات بیه زبیان عابیلِ ادرا  بیه ذ       یکارکردهیا   ادیبه ا یرحسابدا

شرک  برا اس شیکل دادن بیه    نیب اتریتعاملِ پو ی نهیزم تواند یموضوع م نی واهد شد و ا
 یحسیابدار  یِ یا تار  زمیمکان ز طرف دیگر،ا را من ر گردد  نفعانیزبان م تر  با ذ کی
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 ی نیاور  یها ستوی  که برا اسِ دینما یاطالعات اشارچ م لیتسه ندِی رآ یِها هیگفتمان به رو
 رانیبیه مید   ی،اثربخشِ درون  یازمان  یکارکردها ی ضمن ارائه ی،ریگ ویاطالعات در ت م

 یبرندِ حر ه حسابدار بسترِکند و  کمک می ویت م نیاطالعات و اتخاذِ بهتر یابیجه ِ ارز
ِ  زمیمکیان بخ ید  در نهایی ،    شیرک  را تحقی  میی    کیی  یاتیی عمل یهیا  بخش ریدر کنارِ  ا

و  یاجتمیاع   ِیبا شرا یتعامل یِحسابدار یِهن ار یم موعِ کارکردها ،یحسابدار ی رهنگ
و بیا  یرع     ری یر  راتِییی تغ  کیه بیه وا یطه    ردیی گ یشرک  را در بیر می   کی یِرونیب  ِیمح
من ر شود و بیا   ندچیدر آ یتو عه حر ه حسابدار عابلِ یها ارز  شِیبه ا زا تواند یم ندچی زآ
را  نفعیان یذ یاعتمیاد عمیوم   یِارتقیا  ی نیه یزم ،یطی یمح راتییی متنا   با تغ یها پا خ ی ارائه

 نس   به شرک  به همراچ داشته باشد 
 یا بییر بلییو  حر ییهگفتمییان  یحسییابدارنتی ییه آزمییون  رضیییه پییژوهش نیییز ن ییان داد، 

در تحلیییل نتی ییه اییین  رضیییه باییید بیییان نمییود،   دارد  مث یی  و معنییاداری ریتییأث یحسییابدار
حسابداری گفتمان به دلیل  طح گرد  اطالعیات و تعامیل انتقیادی در حر یه حسیابداری      

ای حسابداری کمک نمایید، زییرا آگیاهی و شینا   اجتمیاعی ایین        تواند به بلو  حر ه می
یابد و باعیث   های ذینفعان در بازار  رمایه ارتقاء می گیری ن م نایی برای ت میوحر ه به عنوا

های نمایندگی در بازار  رمایه بین شیرک  بیا  یهامداران و  یایر      گردد تا شکاف هزینه می
گیذاران حر یه حسیابداری کیاهش       گران و  یا   گذاران  تحلیل مقرراتذینفعان همچون 

( بییان نمیود، حسیابداری    2011ا 4۹ور کیه لیتِل یوهِن و  و ِیز   یابد  به ع ارت دیگیر، همیانط  
باشید کیه    ای از رویکردهای جدیدیِ دانش حسابداری میی  ی م موعه گفتمان، دربرگیرندچ

باشد  با  ر یتن  یطح تعیامالت در     دانش حسابداری می  هدف آن ا زایشِ تعامل در تو عه
کسییو و برا ییاس واکییاوی در هیا و جلسییات هییو اندی یی از ی   حسیابداری برا ییاس همییایش 

شیوند   کارکردهای اجتماعی و عملکردی شرک  ها از  وی دیگر،  رآیندی محسو  میی 
ای در حسیابداری مهییا کنید  مراکیه      تواند زمینه را برای اثربخ ی بی تر بلیو  حر یه   که می

نگر   ردی مت دیان این حر ه برا اس  طح تعامل  یطح ییادگیری اجتمیاعی بیا  لسیفه      
گردد تا حمای  ادرا  شدچ از ایین حر یه بیرای آنیان      شود و باعث می تقوی  میای  حر ه

های احتمیالی   تقوی  گردد و باعث ای اد اعتماد بنفس در حر ه گردد و در مواجه با بحران
در حسابداری به دلیل   ار و مسئولی  با ، از ث ات هی انی بی تری بر یوردار باشیند و در   

اری،  ود مهارتی به عنوان یک انگییزچ اثیربخش  یردی بیرای     نهای  برا اس دانش حسابد
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هیای همچیون لیتِل یوهِن و  و ِیز      شیدچ بیا پیژوهش    حاصلگردد  نتی ه  مو قی  نهادینه می
( 2021( و گِرو ییی و همکییاران ا2021(  گادو ییکی و همکییاران ا2006ا 50(  وِبِییر2011ا

  مطابق  دارد 
ای از دانیشِ   هیر حیوزچ    شیود همچیون تو یعه    یبرا اسِ نتایژِ کس  شدچ او ً پی نهاد م

  بایس  برا اسِ تمرکیز بیر شینا  ِ نیازهیای حیال و آینیدچ       علوم انسانی، حسابداری نیز می
هییای مییالی نسیی   بییه تییدوینِ  ییناریوهایی بییرای تقوییی ِ      کننییدگان از صییورت  ا ییتفادچ
م ارک ِ جمعیی  های علمی با  اندازهای حسابداریِ گفتمان از طری ِ برگزاریِ همایش م و

بازار و حسابداری، به یکپارمگی بی تر این پاردایو در علیو حسیابداری     از تحلیلگران حوزچ
های اجتماعیِ این حوزچ در   ا تنِ ارز   ازی و نهادینه کمک نمایند و زمینه را برای آگاچ

از  بایسی   های میدیریتی مهییا نماینید  ثانییًا  یود دانیِش حسیابدارِی میی          ا تارها و نگر 
هیا  اصیله    حر ه حسابداری به صورت تمرکز بیر کمیی     رویکردهای صِر اً عیا ی در  لسفه

های انتقادی در بسترهای پدیدارشنا یِ اجتماعی، نسی   بیه ادرا ِ    بگیرد و برا اسِ تئوری
انتظارات از دانش حسابداری و تقوی ِ تعاملِ اثیربخش بیا ذینفعیان همی  گمارنید  در ایین       

ابزارهییای   هییای کییارکردیِ حسییابداری بییه وا ییطه  زی و تقوییی ِ ارز  ییا مسیییر  رهنییگ
پیذیری ایین حر یه،     تواند ضمنِ ارتقایِ مسئولی  های اجتماعی می های جمعی و ش که ر انه

 م روعی ِ بی تری برای  ود کس  نمایند  
 را زییر  موضیوعات  آتیی  هیای  پیژوهش  در کیه  شود می پی نهاد پژوه گران به همچنین

 :دهند عرار مدنظر
 و ت ربی صورت به را های حسابداری گفتمان مولفه از هریک اثرگذاری میزان -1

  نمایند برر ی ایران  رمایه بازار در کمی شهای رو از ا تفادچ با

 حر ه به اجتماعی اعتمادی بی ترومای برر ی تاثیر حسابداری گفتمان بر کاهشِ -2
 حسابداری  
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