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نقش اليناسيون رفتاري در تقويت لحن خوشبينانه گزارشگري مالي
بر اساس نظريه نشانه شناسي سميولوژي
مريم رضايي 1ـ محمدرضا عبدلي 2ـ حسن وليان
تاریخ دریافت1399/4/3 :
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تاریخ پذیرش1399/6/20 :

چكيده
گزارشگري مالي امروزه به عنوان يک استراتژي رقابتي در شرکتهاي پذيرفته شده در بازار سرمايه مطرح
است که باعث مي شود اخبار واقعي شرکت به موقع و به طور جامع و قابل اتکا به ذينفعان انتقال داده شود.
وجود حساسيت ها در رعايت حقوق ذينفعان به عنوان يک محرک باعث شده تا شکلهاي توسعه يافته تري
از زبان گزارشگري به وجود بيايد و اين موضوع ميتواند به ارتقاي سطح شفافيتهاي مالي کمک نمايد.
هدف اين پژوهش بررسي نقش اليناسيون رفتاري در تقويت لحن خوشبينانه گزارشگري مالي براساس نظريه
نشانه شناسي سميولوژي مي باشد .اين پژوهش در بازه زماني يکساله  ۱۳۹۹-۱۳۹۸با بررسي  ۱۱۰شرکت
بورس اوراق بهادار صورت پذيرفت .ابزار جمعآوري شامل پرسشنامه و دادههاي افشا شده در صورتهاي
مالي شرکتها بود .در واقع باهدف ارتقاي سطح نوآوري در پيوند بين فرآيندهاي قضاوتي و کمي در انجام
پژوهشهاي حسابداري ،جهت جمعآوري دادههاي اليناسيون رفتاري از پرسشنامهي استاندارد و جهت
جمعآوري دادههاي لحن خوشبينانه از نسبت واژگان منفي و مثبت استفاده گرديد .در نهايت به منظور
برازش مطلوبيت مدل از تحليل حداقل مربعات جزئي ( )PLSاستفاده شد .نتايج پژوهش نشان داد ،اليناسيون
رفتاري در حسابرسان داخلي بر لحن خوشبينانه گزارشگري مالي شرکتهاي بورس اوراق بهادار تهران تاثير
مثبت و معناداري دارد.
کليد واژهها :اليناسيون رفتاري؛ لحن خوشبينانه گزارشگري مالي؛ نظريه نشانه شناسي سميولوژي
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 / 2مريم رضايي ـ محمدرضا عبدلي ـ حسن وليان

مقدمه

نمايد و هم در چارچوب ساختارهاي سازماني قابليت

دنياي ما دنياي سازمانهاست و گردانندهي اصلي

مشاورهاي به مديران را داشته باشند .اما همواره تنش و

آن ،انسانها هستند که اگر به درستي درک شوند،

فشارها در حرفه حسابرسي داخلي ،در کنار اليههاي

ارزش سازمانها را چندبرابر ميکنند .به همين دليل

فرهنگي متناقض و وجودِ عوامل اجتماعي متعدد باعث

توجه به برنامهريزي و مديريت منابعانساني در

ميشود تا حسابرسان داخلي به دليل تضاد حرفهاي
2
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سازمانها ،امروزه بيش از گذشته حائز اهميت است،

دچار فرسايش شوند (ِپلَنت و همکاران .)۲۰۱۷ ،

چراکه رشد و توسعه جوامع در کنار فشارهاي محيطي

فرسايشي

باعث

و اجتماعي سطح رويکردها و ادراکهاي منابع انساني

فرسودگيشغلي و در ابعاد کالنتر به اليناسيون رفتاري

را تغيير داده است و باعث شده تضادها و تعارضها

شناخته ميشود .در واقع فرسايش ،يک حالت

در حيطههاي شغلي و وظيفهاي افزايش يابد (عبدلي و

روانشناختي و جزئينگرتر مبتني بر رويکردهاي فرد در

همکاران .)۱۳۹۸ ،توجه به نيروي انساني بهعنوان

محيطکاري است که از راهبردهاي ناكارآمد مقابلهاي

اصليترين و با ارزشترين سرمايه هر سازمان و

در برابر فشارها و تنشهاي درون شغلي در حرفه

اجتماع ،ميتواند به اهميتدادن به رويکردها و

حسابرسي ايجاد ميشود .اين سندرم پس از يك دوره

انتظارات منابع انساني منجر شود ،چراکه بدون هويت

تجربهي عوامل تنشزاي هيجاني و به تدريج براساس

معنايي انسانها در عرصههاي وظيفهاي ،گروه ،سازمان

فشارهاي حرفهاي؛ ساختاري و حتي اجتماعي ايجاد

و اجتماع معنا پيدا نميکند (رجبي و شيرازيان.)1396 ،

ميشود و بر كيفيت كار حسابرسان داخلي تاثير

در واقع هويت معنايي انسانها از بُعد شغلي ،هويتي

ميگذارد (پژوسکوويچ و همکاران .)۲۰۱۱ ،3در واقع

مبتني بر سطح توجه به انگيزههاي فردي است که

اليناسيون رفتاري به معناي باورهاي ذهني است که در

بسته ،به نوع انتظارات و محتواي شغلي و حرفهاي،

فرد نوعي تناقض بين واقعيتهاي عيني و حرفهاي با

باعث ميشود تا کارکردهاي منسجمتري از

واقعيتهاي اجتماعي ،فرهنگي و ساختاري ايجاد

عملکردهاي مسئوالنهي فردي شکل بگيرد (رضايي و

ميکند و فرد را دچار بحران هويتي مينمايد .گرچه

همکاران .)۱۳۹۷ ،در اين بين برخي از مشاغل و

شايد بتوان اليناسيون رفتاري در حسابرسي داخلي را

حرفهها همچون حسابرسان داخلي نسبت به ساير

نيز از منظر فلسفي مورد بررسي قرار داد ،اما از منظر

حرفههاي ديگر ،داراي مسئوليت بيشتري از منظر

استانداردها نيز محرکهايي همچون استانداردهاي

پاسخگويي هستند که اين موضوع ميتواند به دليل

الزامآور نيز باعث شده است تا اين حرفه نيز با

بيتوجهي به انگيزههاي فردي باعث بحرانهاي هويتي

بحرانهاي بيهويتي مواجه شود .هرچند محققان

که

در

حيطههاي

جزئيتر
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در آنان گردد ،بحرانهايي که حسابرسان را دچار تنش

سنِر ( )۲۰۱۹وجود
مختلفي همچون گوريتزکي و مي ِ

و فرسايش شغلي مينمايد و باعث افزايش

اين بحرانها را گذرا تعبير کردهاند ،اما در عين حال

سرخوردگيهاي اجتماعي در آنها ميگردد (نِهمي و

آمارهاي رسمي از سازمانهاي بينالمللي نشان ميدهد
5

همکاران .)۲۰۱۹ ،1حسابرسان داخلي براي ارائه

وجودِ واژههايي مثل کاروشي (مرگ براثر کار

مناسب خدمات حرفهاي خود ،عالوه بر ،برخورداري

زياد/اصطالح اعتياد شغلي)؛ افسردگي شغلي6؛
7

از دانش و مهارت الزم و آموزش مستمر و آراستگي

بازنشستگي عاطفي و  ...نشان از اهميت واکاوي در

به فضايل اخالقي ،بايد با انگيزه قوي و سرشار از

اليناسيون رفتاري در مشاغلي همچون حرفه حسابرسي

اشتياق و عالقهي شغلي ،هم استقالل خود را حفظ

داخلي دارد .از منظر واکاوي حرفهاي آمارات و

نقش اليناسيون رفتاري در تقويت لحن خوشبينانه گزارشگري مالي 3 /...

حسابرسان داخلي به دليل نوعي تناقض صورت حادث

از واقعيتها توصيف ميکند (پورکريم و همکاران،

ميشود ،تناقضي که به واسطهي وجودِ الزامات متعدد

 .)۱۳۹۷از منظر معناشناسي نيز همسو با نظريه

در رعايت استانداردهاي حرفهاي از يک سو و نقش

سميولوژي ،نشانهها و استفاده از ادبياتِ تلفيقِ مفهومي،

حسابرس داخلي در ساختارهاي شرکتها از سوي

که نقش مهمي در افزايش سطح تعاملپذيري بين

ديگر ،باعثِ فرسايش هويتي در فرد گردد .در واقع

شرکت با سهامداران و سرمايهگذاران دارد ،باتوجه به

فرسايش هويتي در حسابرسان داخلي ،سطح انگيزه

کاهش هويت حرفهاي حسابرسان داخلي ،کاهش

حرفهاي فرد را کاهش ميدهد و اين موضوع احتمال

مييابد و اين موضوع سبب ميگردد تا لحن

کاهش کيفيت در سطح نظارتها بر تصميمهاي مالي

گزارشگري از حالت واقعگرايانه خارج شود و

شرکت و مديران را کاهش ميدهد و طبق پژوهش

براساس انگيزههاي فرصتطلبانه و مادياي که به

مَتيو )۲۰۱۶( 9افزايش سرخوردگي حسابرسان داخلي

واسطهي تاثيرپذير حسابرسان داخلي از مديران

سبب افزايش لحن خوشبينانه در گزارشگري مالي

شرکتها تقويت ميشود ،به سمت تحريف

شرکتها ميشود .زيرا به دليل الينه شدن رفتار

صورتهاي مالي با استفاده از واژههاي مثبت غلوآميز

حرفهاي حسابرسان داخلي ،هويت حسابرس در جهت

تغيير جهت دهد .در واقع نظريه سميولوژي بر

هويت شرکت و مديران تغيير مييابد ،زيرا انگيزههاي

نشانهشناسي در فرآيندهاي ارائه گزارش تاکيد دارد و

حرفهاي محرک قوي براي ارضاي سرخوردگيهاي

آن را عامل مهمي مبتني بر عملکردهايي ميداند که به

شغلي نبوده است و اين موضوع سبب ميشود تا سطح

افزايش سطح پويايي و تعاملپذيري منجر خواهد شد

احاطهي مديران بر نظارتهاي حسابرسان داخلي

و سبب ميشود تا قابليتهاي تصميمگيري سهامداران

()۱۹۹۷

به واسطه تقويت عدمِ تقارن اطالعاتي افزايش يابد .لذا

دريافت که معموال به دليل بيانگيزگي حسابرسان

با کاهش هويت حرفهاي حسابرسان داخلي و ترغيب

داخلي ،عدم تقارن اطالعاتي افزايش مييابد و ارائهي

مديران به هويت بخشي بر نقش حسابرسان داخلي

اخبار صرفا در راستاي فرآيندِ گزارشگري مالي بدون

همسو با انگيزهها و اهداف شرکت ،سطح کيفيت

وجود تقويت محتوا و مفاهيمِ اطالعاتي تاثيرگذار بر

افشاي اطالعات افول مييابد و نشانهها در قالب بيان

تصميمگيري ذينفعان ،صورت ميپذيرد .چراکه

واژهها در گزارشگري مالي ،به سمت لحن مبتني بر

بيانگيزگي حسابرسان داخلي باعثِ تغيير هويت

تحريف در ارائهي صورتهاي مالي در انعکاس اخبار

حرفهاي به هويتي متکي به خواست و ارادهي مديران

و اطالعات به سهامداران و سرمايهگذاران حرکت

شرکتهايي ميشود که در ساختارهاي آن مشغول به

ميکند و اين موضوع سبب خواهد شد تا لحن

( )۲۰۰۳با

خوشبينانه گزارشگري مالي ايجاد شود .لذا براساس

تاکيد بر اصطالح لحن گزارشگري ،کاهش انگيزههاي

اهميت سطح نظارت حسابرسان داخلي بر کيفيت

تعاملي با سهامداران و سرمايهگذاران را به عنوان يک

افشاي اطالعات ،اين پژوهش در تالش است تا نقش

زنگ خطر در بازار رقابتي تعبير نمودند و استفاده از

اليناسيون رفتاري حسابرسان داخلي در تقويت لحن

گونههاي زبان شناسي همچون لحن خوش

خوشبينانه گزارشگري مالي براساس نظريه سميولوژي

بينانه/بدبينانه در گزارشهاي کيفي ،تشريحي و حتي

را در عملکردهاي مالي شرکتهاي بورس اوراق بهادار

شفاهي را به عنوان شکلي از ادراک هدفدار و آگاهانه،

تهران مورد بررسي قرار دهد ،چراکه افول هويت

تقويت گردد .از طرف ديگر ،کالرک

انجام کار هستند .کالتورثي و جونز
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همکاران )۲۰۱۸( 8معتقدند که اليناسيون رفتاري در

به منظور ارتقاي سطح قدرت تصميمگيري يا انحراف
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حسابرسان داخلي و جايگزين آن با تساهل

حاضر در گزارشهاي ساالنه شده ،افشا ميکنند.

هويتپذيري از مديران شرکت ،سبب خواهد شد تا

بهعبارتي ،بيان مشکالت و واقعيتهاي شرکت در

کارکردهاي حسابرسي داخلي کيفيت افشاي اطالعات

گزارشهاي هيئت مديره با استفاده از لحن بدبينانه

را در مسير تحريف صورتهاي مالي قرار دهد ،زيرا

زماني اتفاق ميافتد که مدير دستکاري در اطالعات

نشانهها و زبان گزارشگري در اين شرايط خوش

نداشته باشد و به بيان حقايق از وضعيت و عملکرد

بينانهتر با اهدافِ اغناي نيازهاي اطالعاتي مثبت،

شرکت بپردازد (محسني و رهنماي رودپشتي.)۱۳۹۸ ،

سهامداران و سرمايهگذاران صورت ميپذيرد.

لحن بدبينانه گزارشگري مالي از قابليت اتکا برخوردار
بوده است و بدون سوگيري خاصي بيان ميشود

مباني نظري

(پورکريم و همکاران .)۱۳۹۷ ،در حسابداري و

لحن گزارشگري

گزارشگري مالي ،صاحب نظراني همچون هانگ و

لحن گزارشگري براساس مقايسه تعداد واژههاي

همکاران
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مثبت در مقابل واژههاي منفي موجود در گزارشگري

ديويس و تاماسوييت ( )۲۰۱۲به طور عمده از اين

مالي مشخص ميشود و ميتواند شاخصي براي تغيير

مفهوم براي برر سي تأثير لحن نوشتار بر رفتار سرمايه

سطح خوشبيني يا بدبيني افشاي گزارش باشد.

گذاران ا ستفاده نمودهاند .به عنوان مثاله هانگ و

همچنين اين امر ميتواند استداللي در خصوص انتظار

همکاران ( )۲۰۱۴لحن در گزارشگري مالي را نوعي

مديران از بحث درباره تغييرات در گزارش ساالنه

مديريت نوشتار صورتهاي مالي عنوان نمودند و در

کنوني درباره آمار و ارقام مهم مالي و حسابداري

تعريف آن با اتکاء به انتخاب سطح لحن نوشتار در

نسبت به سالهاي گذشته باشد .مانند تغييرات در

متنهاي کيفي بيان کردند که مديران تالش ميکنند تا

هزينههاي فروش ،نقدينگي ،محصوالت و بازارهاي

به گونهاي که با اطالعات کمي همزمان منطبق نيست،

جديد که به سهم خود به تغييرات در لحن زبان منجر

صورتهاي مالي را افشاء نمايند .براساس استدالل تان

ميشود (اياتريديس .)۲۰۱۶ ،برهمين اساس داويش و

و همکاران ( )۲۰۱۲نيز به لحن گزارشگري به استفاده

تاماسوييت (ديويس و تاماسوييت )۲۰۱۲ ،12نشان

از فصاحت و بالغت در توصيف اطالعات افشاء شده،

دادند مديران در خصوص سودهاي اقتصادي تمايل

براي درک اطالعات کمّي اشاره شده است .به عبارت

دارند به صورت راهبردي رفتار کرده و بيشتر از لحن

ديگر ،اثر احساسي زبان که اشاره به يک اثر پيکربندي

خوش بينانه و کمتر از لحتن بدبينانه استفاده کنند .آنها

صفات دارد ،با نحوه استفاده از کلمات مثبت و منفي

استدالل کردند که لحن گزارشگري تحت تاثير عملکرد

در ارتباط ميباشد و به ايجاد استنباط مشخص در

مالي جاري و آتي ،الزامات قراردادي وابسته به قيمت

استفاده کنندگان از صورتهاي مالي منجر خواهد شد.

سهام ،الزامات قانوني و مالحظات زمانبندي قرار

در اين شرايط ،ادراک افراد پيرامون اقالم يکسان،

ميگيرد .بنابراين محدوديت مديران در خصوص

باتوجه به ميزاني که آن اقالم به صورت مثبت يا منفي

انعطافپذيري انتخاب رويههاي حسابداري براي

تو صيف ميشوند ،تغيير ميکند .باتوجه به پيکربندي
15

( )۲۰۲۰دريافتند که

دستيابي به اهداف مديريتي ،به افشاهاي بدبينانه منجر

صفات ،پاجوستي و همکاران

ميشود .استفاده از لحن بدبينانه داللت بر اين موضوع

زبان مثبت (در مقابل ز بان خنثي) منجر به تأثير

دارد مديران با استفاده از لحن بدبينانه ،اطالعات

چارچوبي مثبت ميشتود ،به گو نهاي که استفاده

مربوطتر و آينده نگرانهتري در خصوص آنچه در حال

کنندگانِ صورتهاي مالي ،عملکرد شرکت را بهتر از
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آنچه تو سط ارقام مالي بيان شده ا ست ،ارزيابي

و تعامل پايداري با منابع فردي (خودکارآمدي کلي)،

مينمايند.

منابع محيطي (اجتماعي/فرهنگي) و عوامل رفتاري
دارد (ليگوري و همکاران  .)۲۰۱۸ ،در حالي که

اليناسيون رفتاري

خودکارآمدي به قضاوت درباره توانايي فرد براي انجام

نظريه اليناسيون شناخت اجتماعي در راستاي

رفتار (عمل) در زمينهاي خاص اشاره دارد ،پيامدهاي

رويکرد ايجاد بحران هويت شغلي و نقطه مقابل

موردانتظار بر نتايج پيشبيني شده آن رفتار (عمل)

فرسودگي ،مبتني بر ابعاد کالني همچون ابعاد اجتماعي

توجه کرده و مدعي است که افراد زماني به تدوين

و ارزشهاي فرهنگي است که نشئت گرفته از نظريه

اهدافشان پرداخته و نسبت به آن متعهد ميشوند که

16

اين ،در صورت وجود خودکارآمدي باال و پيامدهاي

مقاصدشغلي ،عملکردشغلي و تعارض شغلي است

موردانتظار مطلوب ،افراد تشويق ميشوند که اهداف

(بِلحسن و شاني .)۲۰۱۳ ،17اين نظريه با تأکيد بر

خود را در جهت رشد و توسعه در آن زمينه تبيين کنند

عوامل شناختي و زمينهاي در ابعاد اجتماعي و فرهنگي،

(داهلينگ و همکاران .)۲۰۱۳ ،20نظريه شناخت

به دنبال ترسيم شبکهاي از ارتباطات بين افراد نسبت به

اجتماعي در باره ايجاد اليناسيون رفتاري اذعان ميکند

شغل ،اجتماع و خانواده بوده (ليگوري و همکاران،18

که خودکارآمدي هم در پيامدهاي موردِانتظار فردي و

 )۲۰۱۸تا ارتباط متقابل بين عوامل فردي ،رفتاري و

اجتماعي و هم بر مقاصد فردي و اجتماعي/فرهنگي

محيطي را در انجامِ کارِ حرفهاي تبيين نمايد (لِنت و

تأثير ميگذارد؛ به اين معنا که هرچه خودکارآمدي

براون .)۲۰۱۳ ،19طبق اين نظريه عوامل فردي،

باالتر باشد ،پيامدهاي موردِانتظار و مقاصد افزايش

اجتماعي و فرهنگي عناصر مهمي از فرسايش رفتاري

خواهد يافت .براساس اين نظريه ،پيامدهاي موردِانتظار

فرد را در تشکيل ميدهند که شناخت آنها ميتواند به

و خودکارآمدي به يکديگر وابستهاند و عوامل فردي و

ايجاد تعادل و کنترل تعارضها در نقش عامليت فرد

اجتماعي/فرهنگي در صورت وجود خودکارآمديهاي

به عنوان ايفا کنندهي نقشهاي مختلف چه در باب

کلي منفي به طور غيرمستقيم ،باعث ايجاد

وظيفهاي و چه در باب اجتماعي و خانوادگي و حتي

اليناسيونهاي رفتاري فرد ميشود.

شناخت اجتماعي بندورا در نظريههاي قلمرومحورِ

فردي کمک نمايد .بندورا در تشريح اليناسيون شناخت
اجتماعي با ترکيبِ رويکردهاي جزئينگر و کالننگر

نظريه سميولوژي در بسط ارتباط تئوريک اليناسيون

تالش نموده است تا فهم قابل توجهتري از معناي

رفتاري حسابرسان داخلي با لحن خوشبينانه

اليناسيون يا بحران بيگانگي شغلي ارائه دهد .بندورا از

نظريه سميولوژي يک مبناي فلسفي در کارکردهاي

دو مفهوم خودکارآمدي موقعيتگرا و خودکارآمدي

اثربخش معناشناسي در تعامالت اجتماعي محسوب

کلينگرتالش نمود تا فهم اليناسيون رفتاري را بسط

ميشود که با استفاده از جمالت و کلمات داراي بار

دهد .به طوري که خودکارآمدي کلينگر را متغير درون

معنايي سبب ميشود تا سطح شکاف اطالعاتي بين

فردي (شخصيتي) و خودکارآمدي موقعيتگرا را يک

صاحبان قدرت با ساير افراد کمتر شود .در واقع اين

بُعد انگيزشي شناخت اجتماعي در نظر ميگيرد.

نظريه سطحي از تعادل معنايي در ارتباطات اجتماعي

براساس اين نظريه ،نظريه موقعيتگراي خودکارآمدي

را در بر ميگيرد که براساس نشانهها و معنا به

متشکل از باورهاي فرد است ،دائم در حال تغيير بوده

شکلگيري عدالت اطالعاتي کمک ميکند .از آنجاييکه
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شناخت اجتماعي بندورا بوده است و پيامد ادغام نظريه

انتظار دريافت پيامدي مطلوب داشته باشند .عالوه بر
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بازار سرمايه مبتني بر تعامل بين شرکتها با سهامداران

سوال روسي )۲۰۱۳( 21به اين موضوع اشاره مينمايند

و سرمايهگذاران ميباشد ،تقويت شکل معنايي از

که بدليل قرار گرفتن حسابرسان داخلي در ساختارهاي

مفاهيم و محتواي گزارشگري مالي ميتواند به ايجاد

مديريتي شرکت ها ،نوعي تناقض در رويههاي هويتِ

توازن اطالعاتي کمک نمايد .به عبارت ديگر باتوجه

حرفهاي آنان صورت ميگيرد که براساس آن هويت

به اينکه سهامداران و ساير استفادهکنندگان به منظور

حسابرسان تحت تاثير فشارها و تقويت انگيزههاي

اتخاذ تصميمات مناسب ،نيازمندِ اطالعات سودمند

مادي مديران تغيير مييابد و به نوعي با الينهشدن رفتار

هستند ،افشاي اطالعات داراي بار معنايي براساس

حرفه اي ،حسابرسان داخلي از نقش نظارتي و

نظريه سميولوژي به دليل اينکه ميتواند در ارزيابي

اثربخش بر عملکردهاي مالي فاصله ميگيرند و اهرمي

چشم اندازهاي آتي شرکتها نقش مهمي ايفا کند

براي پيگيري مقاصد مديران ميشوند که اين موضوع

داراي اهميت ميباشد .از اين رو ،مديران ،نه تنها

سبب ميشود تا لحن گزارشگري مالي باهدف تحت

نسبت به افشاي اطالعات بيتفاوت نيستند ،بلکه در

تاثير قراردادن سهامداران و سرمايهگذاران به صورت
22

در لغت و واژگان
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عمل ،ممکن است با انگيزه هاي مختلف در کميت و

مثبتتر بيان گردد .خوشبيني

کيفيت ارائهي اطالعات ،مداخله نمايند و اين موضوع

ارتباطي همسو با نظريه سميولوژي ،اشاره به مفهومي

سببِ کاهش برابري و توازن اطالعات در

مثبت دارد که همراه با بار معنايي انگيزشي است و

تصميمگيريهاي ذينفعان گردد .به لحاظ نظري ،بر

سبب تقويت يا برجستهسازي جنبههاي مثبتي از

اساس فرضيه تعديل انتظارات ،گزارش هاي مديران

تعامالت در ديگران ميشود .اين جنبههاي مثبت سبب

اصوالً با انگيزه همسونمودن انتظارات بازار با انتظارات

انتقال حسِ ستايش و رضايتمندي ميشود .در مقابل،

خود صورت ميگيرد .بايد توجه داشت ،همسو با

زبان منفي که بر سختي و مشکالت تاکيد دارد ،سبب

نظريه سميولوژي ،وجودِ محتواي اطالعاتي در

کاهش خوشبيني ميگردد و در ذات خود نوعي

صورتهاي مالي به اين معني است که گزارش هاي

نااميدي را در بر دارد (پاتيل و پِدريني .)۲۰۱۵ ،23لحن

مالي ،اطالعات جديدي را به بازار ميبايست منتقل

و آهنگ خوشبينانه در روايتهاي شرکت به عنوان

نمايند و براساس آن باعث تغيير در انتظارات

نوعي از فرآيندِ نقض محتوايي محسوب ميشود که

سرمايهگذاران شوند .نکته قابلتوجه در نقض نظريه

حامي انعکاس اخبار مثبت به ذينفعان و پنهانسازي

معناشناسي سميولوژي اين است که مديران باتوجه به

اخبار بد به آنان است (هوگيمسترا .)۲۰۰۰ ،24شِلنکِر
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اينکه اطالعات بيشتري در خصوص وضعيت شرکت

( )۱۹۸۰نقضِ محتواي در افشاي اطالعات را به عنوانِ

دارند ،از برنامهها و طرح هاي جاري شرکت مطلع

تالش آگاهانه به منظور مديريت ماهرانهي بازنمايي و

هستند و به جزئيات اطالعات مالي از دوره هاي قبل

تفسيرها ،توصيف ميکند .براساس اين رويکرد ،روايت

دسترسي دارند ،روشن است که نسبت به افراد خارج

و حکايتهاي شرکت ،به جاي ارائهي صادقانهي نتايج

از سازمان از قابليتهاي تاثيرگذارتري بر افشاي

عملکرد ،از جانب مديران عامل ،به عنوان ابزاري به

اطالعات برخوردار ميباشد براين مبنا با تحريف

منظور برانگيختن انتظارات سرمايهگذاران مورد استفاده

صورتهاي مالي ،مقاصد خود را پيگيري ميکنند .اما

قرار ميگيرند .کالتورثي و جونز ( )۲۰۰۳توضيح

سوال اينجاست آيا نظارتهاي درون ساختاري به

ميدهند که لحن و استفاده از واژگان معنايي در

خصوص حسابرسان داخلي قابليتهاي جلوگيري از

انعکاس اخبار نقش حائز اهميتي در تحليل و استنباط

فرصتطلبيهاي مديران را ندارند؟ در پاسخ به اين

سرمايهگذاران و سهامداران ايفا مينمايد که براساس
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خواسته و نيازِ مديران و همچنين عملکردهاي مالي
شرکت ،ميتواند مبتني بر خوش بيني يا بدبيني باشد.
مِرلِکديويس و بِرنام
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( )۲۰۰۷تاييد ميکنند که

انعکاس اخبار به بازار و متقابال برداشت و تصور بازار
سرمايه از عملکردهاي مالي شرکت ،متاثر از رويههاي
عملکردي مديران در افشاي اطالعات و بکارگيري
واژگان و لحن در گزارشگري است .تروتمن و
تروتمن )۲۰۱۳( 27با بررسي نقش حسابرسان داخلي به
سطح کيفيت گزارشگري مالي در شرکتهاي حوزه
انرژي پرداختند .اين محققان وجودِ انگيزههاي حرفهاي
حسابرسان همچون حفظ استقالل؛ جايگاه اجتماعي و
احترام به حيطههاي تخصصي از منظر ساختارهاي

شکل :1چارچوب نظري پژوهش

شرکتها را از جمله مهمترين عوامل در کيفيت
انگيزهها ميتواند هويت حرفهاي حسابرسان را تقويت
نمايد و تحت تاثير فشارها و واسطه گريها ،استقالل
خود را از دست ندهند .روسي )۲۰۱۴( 28بر اهميت
حفظ هويت حسابرسان داخلي به منظور جلوگيري از
الينهشدن رفتاري آنان تاکيد کردند ،چراکه با افولِ نقش
حسابرسان

داخلي،

شيوه

گزارشگري

مالي

فرصتطلبانهتر از کيفيت محتوايي اطالعاتي کمتري
برخوردار خواهد بود و اين موضوع سبب ميشود تا
تخصص حسابرسان داخلي تحت اختيار مديران
شرکتها درآيد .براين اساس فرضيه زير ارائه ميشود:
اليناسيون رفتاري حسابرسان داخلي بر لحن خوشبينانه
گزارشگري مالي تاثير معناداري دارد.
لذا با تکيه بر پشتوانه تئوريک پژوهش ،چارچوب
نظري به ترتيب شکل شماره  1ارائه ميشود.

هدف  ۲۸۸نفر از حسابرسان موسسههاي بزرگ در
کشور کانادا بودند .در اين پژوهش به منظور جمع
آوري دادههاي پژوهش از پرسشنامه استفاده شد و
نتايج نشان داد ،ابعاد فرهنگي ،اجتماعي ،فردي و
رقابتي به طور کلي نقش قابل توجهي در افزايش سطح
پويايي رفتارهاي حرفهاي حسابرسان در طول کار راهه
حرفهاي آنان دارد ،به طوري که حمايتهاي اجتماعي
از استقالل حرفهاي حسابرسان ميتواند به ارتقاي
سطح کارکردهاي کار راهه حرفهاي حسابرسان در
ايجاد تعادل بين نقشهاي اجتماعي و حرفهاي و کنترل
تعارضهاي بين نقشي بسيار موثر و حائز اهميت
است .کِرسي و باباداگ
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( )۲۰۱۹پژوهشي تحت

عنوان «مسير کارراهه شغلي مبتني بر قلدري سازماني
عاملي براي اليناسيون رفتاري در محيط کار» انجام
دادند .اين پژوهش در بازه زماني  ۶ماه و با مشارکت

پيشينه پژوهش

 ۲۴۰نفر از اساتيد دانشگاه در کشور ترکيه انجام شد.

نِهمي و همکاران ( )۲۰۱۹پژوهشي تحت عنوان

ابزار پژوهش براي جمعآوري دادهها پرسشنامه بود و

«بررسي عملکرد حسابرسان :پويايي يا ثبات رفتاري

از تحليل حداقل مربعات جزئي ( )PLSبراي برازش

حسابرسان» انجام دادند .هدف اين پژوهش شناسايي

مدل و آزمون فرضيههاي پژوهش استفاده نمود .نتايج

ابعاد تاثيرگذار بر رفتار حسابرسان در طول کار راهه

نشان داد ،محيط کاري مبتني بر قلدريهاي رفتاري و
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گزارشگري مالي عنوان نمودند ،چراکه معتقد بودند اين

حرفهاي ميباشد .ابزار پژوهش پرسشنامه بود و جامعه
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ساختاري باعث شده تا عملکردهاي رفتاري توام با

مديريت سود تعهدي محاسبه شده براساس الگوهاي

تعارضهاي ايجاد شده در ايفاي نقش گردد و باعث

(كازنيک و تعديل شدۀ جونز) بر لحن بدبينانه تأثير

افزايش سطح اليناسيون رفتار در افراد گردد .آلِي و

منفي و معناداري دارد؛ بهعبارتي با كاهش مديريت

همکاران )۲۰۱۸( 30در پژوهشي لحن گزارشگري مالي

سود تعهدي ،لحن بدبينانته در گزارشگري مالي افزايش

بر عملکردهاي مالي شرکتهاي بورسي کشور مصر را

مييابد .راجيزاده و زنگيآبادي ( )۱۳۹۴پژوهشي

بررسي نمودند .در اين پژوهش که در يک دوره زماني

تحت عنوان فرسودگي شغلي و عوامل جمعيتشناختي

سه سال انجام گرفت تعداد  ۱۰۶شرکت مورد بررسي

مرتبط با آن در بين حسابداران شاغل در شركت هاي

قرار گرفتند .نتايج نشان داد يک رابطه مثبت بين افشاي

دولتي انجام دادند .هدف پژوهش حاضر تعيين شدت

روايتي 31خبرهاي خوب /بد و عملکرد مالي ،براساس

ابعاد مختلف فرسودگي شغلي و ارتباط آنها با

نرخ بازگشت نسبت به دارايي ،وجود دارد .پاتيل و

ويژگيهاي جمعيتشناختي در بين حسابداران بود .از

پِدريني )۲۰۱۵( 32پژوهشي تحت عنوان بررسي تاثير

حسابداران شاغل در شرکتهاي دولتي شهرستان

لحن گزارشگري بر گزارشگري متهورانه مالي انجام

کرمان در نيمه اول سال  1393تعداد  95نفر از طريق

دادند .در اين پژوهش  ۵۳۵گزارش ارائه شده

نمونهگيري در دسترس ،انتخاب شدند .ابزار

شرکتهاي بورسي کشور آمريکا در يک دوره زماني ۱

اندازهگيري ،فرم ويژگيهاي جمعيتشناختي و

ساله بين سالهاي  ۲۰۰۸تا  ۲۰۰۹بررسي شدند .نتايج

پرسشنامه استاندارد ماسالچ بود .نتايج نشان داد که

نشان داد لحن گزارشگري مالي مديرعامل بر

بيشترين تعداد حسابداران ،به خستگي عاطفي و مسخ

گزارشگري متهورانه مالي آنها تاثير دارد اما برحسب

شخصيت با شدت کم يا متوسط ولي کاهش کفايت

عملکردهاي مالي و احساس مسئوليت مديران نسبت

شخصي شديد يا متوسط دچارند .خستگي عاطفي در

به بازار سرمايه و سهامداران ،اين تاثير از لحاظ مثبت و

مردان و گروه سني باالتر ،مسخ شخصيت در بين

منفي بودن متفاوت است .گوتري و آمبروس)۲۰۱۲( 33

حسابداران متأهل و مرد و کاهش کفايت شخصي در

پژوهشي تحت عنوان «فرسودگي شغلي در حسابداري

بين رؤساي حسابداري ،دارندگان تحصيالت باالتر،

بخش عمومي» انجام دادند .نتايج تحليلها نشان دادند

دانشآموختگان رشته حسابداري ،متأهلين و مردان

که جنس حسابداران بخش عمومي ،در اثر تفاوت هاي

شديدتر است .بين سابقه خدمت با هيچ يک از ابعاد

موجود در رضايت شغلي و دستاوردهاي شغلي آنان،

سهگانه فرسودگي شغلي ارتباط آماري معناداري

باعث شده است كه مسخ شخصيت در بين كاركنان

مشاهده نشد.

مرد و كاهش كفايت شخصي در بين كاركنان زن
شديدتر باشد .در پژوهشهاي داخلي نيز پورکريم و

روش شناسي پژوهش

همکاران ( )۱۳۹۷تأثير مديريت سود بر لحن

اين پژوهش باتوجه به مبناي روش شناسي در

گزارشگري مالي در نظام حسابداري ايران را بررسي

دسته پژوهشهاي کاربردي از منظر هدف قرار ميگيرد

نمودند .نمونۀ پژوهش حاضر شامل  ۱۱۹شركت

و از حيث نحوه گردآوري دادهها از نوع پژوهشهاي

پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي

توصيفي -همبستگي ميباشد .همچنين ،از نظر شيوه

سالهاي  ۱۳۸۹تا  ۱۳۹۵است براي آزمون فرضيههاي

استدالل قياسي-استقرايي بوده و بهدليل مطالعه

پژوهش از رگرسيون چندمتغيره با دادههاي تركيبي

دادههاي مربوط به يک مقطع زماني خاص ،روش

استفاده شده است .نتايج پژوهش نشان ميدهد

تحليل دادهها بهصورت مقطعي و مبتني بر روش
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تحليل مسير است .دادههاي پژوهش از لوحهاي فشرده

برازش مدل کلي) و سپس به آزمون فرضيههاي

آرشيو آماري و تصويري سازمان بورس اوراق بهادار

پژوهش پرداخته ميشود.

تهران ،پايگاه اينترنتي بورس اوراق بهادار تهران ،نرم
افزار رهآورد نوين و دادههاي مربوط به فشارهاي

متغيرهاي پژوهش

اجتماعي نيز از طريق تحليل فراترکيب ،تحليل دلفي و

متغير مستقل :اليناسيون رفتاري

در نهايت ارسال پرسشنامه به شرکتهاي نمونه

در اين پژوهش با الگوبرداري از پژوهشِ ماچورانا
34

گردآوري گرديد .جامعه آماري مورد مطالعه در اين

و همکاران

پژوهش شامل کليه شرکتهاي پذيرفته شده در بورس

داخلي مورد سنجش قرار ميگيرد .اين پرسشنامه

اوراق بهادار تهران در سال  ۱۳۹۸است .نمونه انتخابي

باتوجه به ماهيت مفهومي اليناسيون رفتاري سه خرده

تحقيق نيز شرکتهايي ميباشند که مجموعه شرايط

مقياس تعارضهاي ايجادکننده ارزش اخالقي؛

زير را دارا باشند:

تعارضهاي نمادين رفتار حرفهاي و تعارضهاي

 )1شرکتهايي که از ابتدا تا انتهاي سال  139۸در
عضويت بورس اوراق بهادار باشند.
به پايان اسفند ماه باشد.
 )3طي سال مذکور تغيير فعاليت يا تغيير سال مالي نداده
باشند.
 )4جزء شرکتهاي سرمايهگذاري و واسطهگري مالي
نباشند (شركتهاي سرمايهگذاري به علت تفاوت
ماهيت فعاليت با بقيه شركتها در جامعه آماري
منظور نشدند).

هنجار اجتماعي را در بر ميگيرد و براساس  ۱۲سوال
در قالب مقياس ليکرت  ۵گزينهاي کامال موافقم تا
کامال مخالفم ،مورد سنجش قرار ميگيرد .تعارضهاي
ايجادکننده ارزش اخالقي اشاره فقدان وجود
ارزشهاي اخالق مدارانه مخصوصِ حسابرسان داخلي
در انجام وظايف در حيطههاي کاري دارد ،ارزشهايي
که به دليل دوگانگي در حسابرسان داخلي به دليل قرار
گرفتن در ساختارهاي شرکتها از يک سو و حفظ
استقالل از سويي ديگر ،سبب ميگردد تا ارزشهاي

پس از اعمال محدوديتهاي فوق تعداد ۱۳۹

اخالقي مورد تاکيد در حسابرسي باعث ايجادِ اختالل

شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به

ارزشي در حسابرسان داخلي گردد .از طرف ديگر

عنوان نمونه تحقيق انتخاب شدند و پرسشنامه مذكور

تعارضهاي نمادين رفتاري اشاره به نماد و الگوسازي

براي مديران اين شركتها ارسال گرديد كه در نهايت

براساس روايتها ،اساطير ،داستانها و يا استعارهسازي

پس از پيگيريهاي فراوان ۱۱۰ ،پرسشنامه تكميل و

به عنوان ابزاري فرهنگي در جهت تقويت ارزشهاي

برگشت داده شد و به عنوان نمونه نهايي براي تجزيه و

محرک در استراتژيهاي منابع انساني و رفتاري دارد

تحليل استفاده گرديد .تجزيه و تحليل نهايي دادههاي

که به دليل بيتوجهي به آن سبب ميگردد تا فلسفههاي

گردآوري شده نيز با استفاده از روش مدلسازي

رفتار حرفهاي در حسابرسان داخلي در بلندمدت دچار

معادالت ساختاري و به روش تحليل حداقل مربعات

سرخوردگي و از خود بيگانگي شود .در نهايت

جزئي با استفاده از نرمافزار  PLSصورت گرفته است.

تعارضهاي هنجار اجتماعي اشاره به تفاوت بين

مراحل انجام مدلسازي معادالت ساختاري بدين

کارکردهاي تعريفشده در اين حرفه با کارکردهاي

ترتيب است که ابتدا به بررسي برازش مدل (شامل

واقعگرايانهاي دارد که حسابرسان در متن شرکتها

برازش مدلهاي اندازهگيري ،برازش مدل ساختاري و

برايشان اتفاق ميافتد ،دارد .در واقع فقدان تمرکز بر
ريشههاي اجتماعي رفتار حسابرسي به عنوان کنشگران

سال يازدهم /شماره بيست و دوم /تابستان 1399

 )2به منظور افزايش قابليت مقايسه ،سال مالي آنها منتهي

( )۲۰۲۰اليناسيون رفتاري حسابرسان

 / 10مريم رضايي ـ محمدرضا عبدلي ـ حسن وليان

جامعه از منظر فلسفي دليل بروزِ تعارض هنجاري در

مطالعه گزارشهاي ساالنه هيئت مديره و با اتکا به

اليناسيون رفتاري محسوب ميشود .تومِرز و همکاران

جمالت ورودي از طريق قابليت  MAXQDA10که

( )۲۰۱۵همساني دروني (پايايي) در اين پرسشنامه را

(يک قابليت تحليل کيفي) بود ،تالش شد تا تحليل

در هرسه بعد را براساس ضريب آلفاي کرونباخ به

محتوا با دقت بيشتري انجام پذيرد .براين مبنا تالش

ترتيب ۰/۷۶؛ ۰/۸۳؛ و  ۰/۸۷محاسبه نمود .جهت

شد ابتدا با استفاده از شناسايي مجموع واژهها در

کاربرد آن در اين پژوهش بر مبناي نمرهگذاري

گزارشگري مالي شرکتهاي مورد بررسي ،بين

پرسشنامه که براساس مقياس پنج گزينهاي ليکرت بود،

واژههاي مثبت با واژههاي منفي تفکيک ايجاد شود.

جمع امتياز متعلق به هر پرسشنامه به کل امتياز قابل

سپس از طريق قابليت تحليلي يادشده ،گزارشهايي که

اکتساب ( ،)۶۰بهعنوان شاخصِ اليناسيون رفتاري

از واژههايي مولفي همچون تضاد ،ريسک ،بيدقتي و

درنظر گرفته ميشود.

بيثباتي به عنوان واژههاي گروه بدبينانه در گزارشگري
مالي استفاده شد .سپس گزارشهايي که از واژههاي

سال يازدهم /شماره بيست و دوم /تابستان 1399

متغير وابسته

مولفي همچون تمجيد ،تحسين ،بهرهوري و تعهد

لحن خوشبينانه گزارشگري مالي

استفاده مينمودند به عنوان واژههاي گروه خوشبينانه

در اين پژوهش باتوجه به ماهيت تحليل از دو

در گزارشگري مالي از گزارشهاي بدبينانه تفکيک

معيار براي سنجشِ لحن خوشبينانه گزارشگري مالي

شد .به عبارت ديگر متون گزارشهاي هيئت مديره در

استفاده شده است.

خصوص عملکردهاي مالي براساس قابليتهاي

الف) معيار اول

تحليلي نرم افزارهايي همچون ورد در قالب تحليل

در اين پژوهش به منظور سنجش لحن خوشبينانه

کيفي مورد ارزيابي قرار گرفتند و کلمات و واژههاي از

گزارشگري مالي به پيروي از پژوهش آلِي و

قبل تعيين شدهاي همچون تمجيد ،تحسين ،بهرهوري و

همکاران )۲۰۱۸( 35از اختالف تعداد کلمات خوشبينانه

تعهد يا تضاد ،ريسک ،بيدقتي و بيثباتي در اين رابطه

(داراي بارمعنايي مثبت) و کلمات بدبينانه (داراي

در متون گزارشهاي هيئت مديره تعيين شدند ،سپس

بارمعنايي منفي) استفاده شد .باتوجه به گزارشهاي

اختالف کلمات خوشبينانه با بدبينانه مورد بررسي قرار

توضيحي حسابداري (گزارشهاي ساالنه هيئت

گرفتند .براساس اين نسبت هر قدر عدد بدست آمده

مديره) ،هرگاه نسبت واژههاي خوشبينامه بر تعداد کل

بزرگتر باشد ،لحن خوشبينانه تر و هرچه عدد کوچکتر

واژهها ،بيشتر از نسبت واژههاي بدبينانه بر کل واژهها

باشد ،لحن بدبينانه تر است.

باشد ،لحن گزارش خوشبينانه خواهد بود و برعکس.

ب) معيار دوم

باتوجه به اينکه لحن خوشبينانه گزارشگري مالي از

معيار دوم با پيروي از پژوهش داويس و
36

قابليت اتکا برخوردار نيست و همراه با تحريف و

همکاران

سوگيري خاص بيان ميشود و مديران با استفاده از

(کلمات مثبت) و کلمات بدبينانه (کلمات منفي) در

لحن خوشبينانه اطالعات را باهدف تحت تاثير قرار

مقايسه با سال قبل استفاده شده است .تفاوت اين معيار

دادن ذينفعان ارائه ميدهد ،از لحن خوشبينانه به عنوان

در تداوم استفاده از سطح لحن خوشبينانه يا بدبينانه

الگوي آزمون فرضيهها استفاده شده است .نکته

ميباشد که براساس مقايسه سال جاري با سال قبل

قابلتوجه اين است که باتوجه به اينکه نرم افزاري

محاسبه ميشود.

براي شناسايي تفاوت بين لحن وجود نداشت با اتکا به

( )۲۰۱۲از اختالف کلمات خوشبينانه
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يافتههاي پژوهش

پراکندگي ميباشد ،بايد بيان نمود ،مقادير ميانگين و

جمعيت شناسي پژوهش

ميانه مربوط به لحن خوشبينانه معيار اول بهترتيب برابر

به منظور آشـنايي بـا خصوصـيات نمونـه آمـاري،

 ۰/۰۲۷و  ۰/۰۲۳بوده و مربوط به لحن خوشبينامه

اطالعات جمعيت شناسي پژوهش در جـدول  ،۱ارائـه

معيار دوم  ۰/۱۴و  ۰/۱۲بود که بيانگر نسبت لغات و

شده است.

کلماتي که داراي بار مثبت دارد نسبت به کل واژگان
بکار رفته در گزارشهاي مالي به طور ميانگين حدود

جدول  :1جمعيت شناختي پژوهش
متغير

متغير فرعي

تعداد

درصد

 ۳درصد براساس معيار اول و  ۱۴درصد براساس معيار

مرد

۱۰۴

9۴.۵۴%

دوم ميباشد .همچنين مشخص شد ،تعارضهاي

زن

۶

۵.۴۶%

۱۱۰

۱۰۰%

ارزش اخالقي ميانگيني برابر با  ۰/۵۱۷ميباشد که

کمتر از  40سال

۹

۸.۱۸%

جنسيت
جمع
سن

باعث گرديده است تا سطح اليناسيون رفتاري افزايش

بيشتر از  50سال

۵

۴.۵۵%

۱۱۰

۱۰۰%

معيار مربوط به مولفهي تعارضهاي نمادين رفتار

کمتر از  20سال

۷۶

۶۹.۰۹%

حرفهاي در متغير اليناسيون رفتار حرفهاي ميباشد ،که

بيشتر از  20سال

۳۴

۳۰.۹۱%

۱۱۰

۱۰۰%

نشاندهندهي اين موضوع است که مشارکت کنندگان

جمع

پژوهش بر روي طيف ليکرت داراي رويکردهاي

نتايج نشان ميدهـد کـه اغلـب پاسـخ دهنـدگان را
مديران مرد تشکيل ميدهند .همچنـين ،مالحظـه سـن
پاسخدهندگان نيـز بيـانگر آن اسـت کـه اکثـر آنـان در
محدوده سني ۴۰تا ۵۰سـال قـرار دارنـد .در خصـوص
ميزان سابقهکاري پاسخ دهندگان هم ميتوان بيان نمـود
که حدود  ۶۹/۰۹درصد آن ها کمتر از  ۲۰سـال سـابقه
کاري دارند.

متفاوتي

نسبت

به

سطح

اين

تعارض

در

سرخوردگيهاي رفتاري ،داشتند.

آمار استنباطي
پس از بيان آمار توصيفي در اين بخش در گام اول
اقدام به ارائه برازش مدلهاي اندازه گيري ميشود .در
برازش مدلهاي اندازهگيري از سه معيار پايايي ،روايي
همگرا و روايي واگرا استفاده ميشود .به منظور بررسي
پايايي مدل اندازهگيري تحقيق ،از ضرايب بارهاي

آمار توصيفي
براساس نتايج جدول  ،۲آمار توصيفي متغيرهاي
مورد آزمون که شامل برخي شاخصهاي مرکزي و

عاملي ،ضرايب آلفاي کرونباخ و پايايي ترکيبي استفاده
ميگردد.

جدول  :2آمار توصيفي مربوط به متغيرهاي پژوهش
نماد متغير

ميانگين

ميانه

حداقل

حداکثر

انحراف معيار

متغير
لحن خوشبينامه معيار اول

Optimistic Tone 1

0/۰۲۷

0/۰۲۳

0/۰۰۲

۰/۱۲۶

0/۱۱۳

لحن خوشبينامه معيار دوم

Optimistic Tone 2

0/۱۴

0/۱۲

0/۰۹۷

0/۱۵۱

0/۱۲۴

تعارضهاي ارزش اخالقي

CMV

0/۵۱۷

0/۵۳۴

0/۲۸۴

0/۶۲۷

0/۱۳۲

تعارضهاي نمادين رفتار حرفهاي

CSB

0/۳۱۳

0/۳۲۸

0/۱۸۸

0/۴۳۶

0/۱۵۶

تعارضهاي هنجار اجتماعي

CSN

0/۳۴۹

۰/۳۶۶

0/۲۲۵

۰/۳۸۹

0/۱۷۷

سال يازدهم /شماره بيست و دوم /تابستان 1399

بين  40تا  50سال

۹۶

۸۷.۲۷%

يابد .همچنين مشخص شد ،باالترين ميزان انحراف

جمع
سابقه کاري

نشان ميدهد سطح تفاوت تناقضهاي ارزشي در حرفه
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جدول  :5نتايج روايي همگراي متغيرهاي پنهان تحقيق

جدول  :3ضرايب بارهاي عاملي
عامل

شاخص

بار عاملي

لحن خوشبينانه

Optimistic Tone 1

۱/۰۰

()Optimistic Tone

Optimistic Tone 2

۱/۰۰

لحن خوشبينانه

اليناسيون رفتار حرفه اي
()Behavioral Alienation

عالمت

متغيرهاي مکنون

ميانگين واريانس
*

اختصاري

استخراجي

Optimistic
Tone

۱/۰۰

CMV

0/6۶

تعارضهاي ارزش اخالقي

CMV

0/۵۹

CSB

0/۶۳

تعارضهاي نمادين رفتار حرفهاي

CSB

0/۶۲

CSN

0/۶۵

تعارضهاي هنجار اجتماعي

CSN

۰/۵۶
*

()AVE>0.5

مقدار مالک براي مناسب بودن ضرايب بارهاي
عاملي ۰/۴ ،ميباشد .مطابق با جدول  ،۳تمامي اعداد

باتوجه به اينکه مقدار مناسب براي ۰/۵ ،AVE
37

سال يازدهم /شماره بيست و دوم /تابستان 1399

ضرايب بارهاي عاملي سؤاالت از  ۰/۴بيشتر است که

است (فورنل و الركر  )۱۹۸۱ ،و مطابق با يافتههاي

نشان از مناسب بودن اين معيار دارد .مطابق با الگوريتم

جدول ( ،)۶اين معيار در مورد متغيرهاي مکنون مقدار

تحليل دادهها در  ،PLSبعد از سنجش بارهاي عاملي

مناسبي را اتخاذ نموده ،در نتيجه مناسب بودن روايي

سؤاالت ،نوبت به محاسبه و گزارش ضرايب آلفاي

همگراي پژوهش تأييد ميشود .روايي واگرا معيار سوم

کرونباخ و پايايي ترکيبي ميرسد ،که نتايج آن در

بررسي برازش مدلهاي اندازهگيري ميباشد .روايي

جدول  ،۴آمده است.

واگراي قابل قبول يك مدل بيانگر آن است كه يك

جدول  :4نتايج معيار آلفاي کرونباخ و پايايي ترکيبي
متغيرهاي پنهان تحقيق
متغيرهاي مکنون
لحن خوشبينانه
تعارضهاي ارزش

عالمت
اختصاري
Optimistic
Tone

0/72

0/65

CMV

0/۸۵

0/۷۷

CSB

0/۸۷

0/۷۹

CSN

۰/۸۴

۰/۷۴

رفتار حرفهاي
تعارضهاي هنجار
اجتماعي

*

ترکيبي

**

کرونباخ

اخالقي
تعارضهاي نمادين

ضريب آلفاي ضريب پايايي

سازه در مدل ،نسبت به سازههاي ديگر تعامل بيشتري
با شاخصهايش دارد .روايي واگرا وقتي در سطح قابل
قبولي است كه  AVEبراي هرسازه بيشتر از واريانس
اشتراكي ميزان بين آن سازه و سازههاي ديگر در مدل
باشد (فورنل و الركر .)۱۹۸۱ ،باتوجه به جدول ،۶
مقدار جذر ميانگين مقادير اشتراکي متغيرهاي پنهان در
پژوهش حاضر که در خانههاي موجود در قطر اصلي
ماتريس قرار گرفتهاند ،از مقدار همبستگي ميان آنها
که در خانههاي زيرين و راست قطر اصلي قرار دارند،
بيشتر است .اين بدان معناست که هر سازه در مدل

*

()Alpha>0.7

**

()CR>0.7

باتوجه به اينکه مقدار مناسب براي آلفاي کرونباخ
و پايايي ترکيبي  ۰/۷است و مطابق با يافتههاي جدول
فوق اين معيارها در مورد متغيرهاي مکنون مقدار
مناسبي را اتخاذ نمودهاند ،لذا ميتوان مناسببودن
پايايي مدلهاي اندازهگيري پژوهش را تأييد نمود.

تحقيق نسبت به ديگر سازهها با شاخصهاي خود در
تعامل بيشتري است .اين موضوع ،روايي واگراي
مناسب و برازش مناسب مدلهاي اندازهگيري پژوهش
را نشان ميدهد.
جدول  :۶ماتريس فورنل و الرکر جهت بررسي روايي واگرا
CSN CSB CMV Optimistic Tone

معيار دوم از بررسي برازش مدلهاي اندازهگيري،

Optimistic Tone

۱/۰۰

CMV

روايي همگرا است که به بررسي ميزان همبستگي

۰/۳۸

۰/۷۷

CSB

۰/۳۴

۰/۷۹ 0/1۲

هرسازه با سؤاالت (شاخصها) خود ميپردازد.

CSN

۰/۳۳

۰/۷۵ 0/۱۳ 0/۱۵

نقش اليناسيون رفتاري در تقويت لحن خوشبينانه گزارشگري مالي 13 /...

باتوجه به نتايج پايايي ،روايي همگرا و روايي واگرا

استفاده از معيار نيکويي برازش )GOF( 38بررسي گردد

مشاهده ميشود که مدلهاي اندازهگيري مدل معادالت

که سه مقدار  ۰/۲۵ ،۰/۰۱و  ۰/۳۶بهعنوان مقادير

ساختاري پژوهش به نحوي مطلوب ،توانايي

ضعيف ،متوسط و قوي براي  GOFمعرفي شده است.

اندازهگيري متغيرهاي پنهان پژوهش را دارند .لذا ،در

اين معيار از طريق فرمول زير محاسبه ميگردد:
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅√ = GOF
̅̅̅ × Communalities
R2

ادامه برازش مدل ساختاري پژوهش بررسي ميگردد.
که در آن:

پس از سنجش روايي و پايايي مدل اندازهگيري ،مدل

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅:
Communalities

ساختاري از طريق روابط بين متغيرهاي مکنون ارزيابي

R2

ميانگين

شد .در پژوهش حاضر از دو معيار ضريب تعيين ()R2

متغيرهاي پنهان و

و ضريب قدرت پيشبيني ( ،)Q2استفاده شده است.

متغيرهاي درونزاي مدل است.

 R2معياري است که نشان از تأثير يک متغير برونزا بر
يک متغير درونزا دارد .مطابق با جدول زير ،مقدار

 :ميانگين مقادير ضريب تعيين

جدول  :8ميزان  Communalityو  R2متغيرهاي تحقيق

R2

براي سازههاي درونزاي پژوهش محاسبه شده است که
ميتوان مناسب بودن برازش مدل ساختاري را تأييد

مقادير

اشتراکي

متغيرهاي مکنون

عالمت
اختصاري

R2 Communality

۱/۰۰

تعارضهاي ارزش اخالقي

CMV

۰/۵۹

۰/۴۴

معيار در جدول  ،۷ميتوان نتيجه گرفت که مدل،

تعارضهاي نمادين رفتار حرفهاي

CSB

۰/۶۲

۰/۴۰

قدرت پيشبيني قوي دارد.

تعارضهاي هنجار اجتماعي

CSN

۰/۵۶

۰/۴۳

نمود .درضمن ،به منظور بررسي قدرت پيشبيني مدل

لحن خوشبينامه معيار اول

جدول  :7مقادير ضريب تعيين ( )R2و ضريب قدرت
پيش بيني ()Q2

۱/۰۰

جدول  :9نتايج برازش مدل کلي
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝐲𝐭𝐢𝐥𝐚𝐧𝐮𝐦𝐦𝐨𝐂

̅̅̅̅
𝟐𝐑

GOF

۰/۷۴

۰/۵۹

0/۶۶

R2

Q2

Optimistic Tone 1

۱/۰۰

0/۹۹

باتوجه به مقدار بدست آمده براي  GOFبه ميزان

Optimistic Tone 2

۱/۰۰

0/۹۹

 ،۰/۶۰برازش بسيار مناسب مدل کلي تأييد ميشود.

CMV

۰/۴۴

0/۲۵

پس از بررسي برازش مدلهاي اندازهگيري و مدل

CSB

۰/۴۰

0/۲۴

ساختاري و داشتن برازش مناسب مدل کلي و باتوجه

CSN

۰/۴۳

0/۲۶

به شکلهاي  ۲و  ،۳به بررسي نتايج آزمـون

پس از بررسي برازش مدلهاي اندازهگيري و مدل
ساختاري ،مدل کلي معادالت ساختاري پژوهش بايد با

فرضيههاي پـژوهش پرداختـه ميشود که نتايج آن در
جدول  ۱۰ارائه شده است.

جدول  :10نتايج مربوط به آزمون فرضيه پژوهش
فرضيه
فرضيه پژوهش

روابط علي بين متغيرهاي پژوهش
اليناسيون رفتاري حسابرسان داخلي بر لحن
خوشبينانه گزارشگري مالي تاثير معناداري دارد.

ضريب مسير ( )βمعناداري ( )T-Valueنتيجه آزمون
۰/۵۵

۴/۷۰

تاييد فرضيه

سال يازدهم /شماره بيست و دوم /تابستان 1399

از معياري با عنوان  Q2استفاده شد .باتوجه به نتايج اين

لحن خوشبينامه معيار دوم

Optimistic
Tone 1
Optimistic
Tone 2

۱/۰۰

۱/۰۰
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شکل  :2مدل ساختاري فرضيه پژوهش همراه با ضرايب بارهاي عاملي

سال يازدهم /شماره بيست و دوم /تابستان 1399

شکل  :3مدل ساختاري فرضيه پژوهش همراه با ضرايب معناداري

باتوجه به شکل  ۲و  ،۳ضريب استاندارد شده

بحث و نتيجه گيري

(ضريب مسير) بين دو متغير (اليناسيون رفتاري بر لحن

عدم هويت فردي و وجود بحران در کار راهه

خوشبينانه) مثبت ( )۰/۵۵و آماره  tبين اين دو متغير

حرفهاي حسابرسي داخلي به عدم کارکردِ رواني-

نيز ( )۴/۷۰بزرگتر از مقدار  ۱/۹۶ميباشد .بنابراين

شناختي/اجتماعي است که به مرور ضمن افزايش

ميتوان نتيجه گرفت اليناسيون رفتاري حسابرسان

فرسايش شغلي ،فرد را دچار سرخوردگي مينمايد.

داخلي بر لحن خوشبينانه گزارشگري مالي تاثير مثبت

اريسکون )۱۹۶۸( 39هرچند علل شناختي درون فردي

و معناداري دارد و لذا فرضيه پژوهش پذيرفته ميشود.

را نيز مهم تلقي مينمايد ،اما تاثيرگذاري بيشتر
ويژگيهاي اجتماعي و فرهنگ و ساختارهاي پيچيده
از مشاغل را دليل افزايش عدم پيوستگي در عملکردها

نقش اليناسيون رفتاري در تقويت لحن خوشبينانه گزارشگري مالي 15 /...

و تعارضهاي فردي در قالب نقشهاي شغلي تعريف

که احتماال باعث خواهد شد تا کارکردهاي عملکردي

ميکند .در واقع بيهويتي باعث ميشود تا معناي کار

مثبت به نظر برسد و از اين طريق با واکنشهاي منفي

براي فرد ،پيوستگي و انسجام ادراکي را از دست بدهد

و هيجاني بازار سرمايه مواجه نشوند .براساس نظريه

و دائما در ايفاي نقش خود دچار ترديد و آشفتگي

سميولوژي و باتوجه به فقدان هويت حرفهاي در

گردد (پژوسکوويچ و همکاران .)۲۰۱۱ ،هدف اين

حسابرسان

نظارتکنندگان

پژوهش بررسي نقش اليناسيون رفتاري در تقويت لحن

عملکردهاي مالي شرکت ،سطح انعکاس اخبار و

خوشبينانه گزارشگري مالي براساس نظريه سميولوژي

اطالعات در قالب نمادها و بيان نشانهها باهدفِ

بود.

افزايش تعاملپذيري واقعگرايانه ي بين شرکت با

داخلي

به

عنوان

اليناسيون رفتارِ حسابرسان داخلي سبب تقويت لحن

شد .تحريفهايي که به دليل استفاده از کلمات مثبت

خوشبينانه در گزارشگري مالي ميشود .زيرا هويت

متعدد براي تحت تاثير قراردادنِ سهامداران و

حرفهاي حسابرسان داخلي به دليل تناقضهاي ايجاد

سرمايهگذاران در قالب لحن خوشبينانه بکارگرفته

شده از منظر هنجاري ،اخالقي و رفتاري در فرد ،باعث

ميشود تا اهداف موردنظر مديران شرکتها پيگيري

ميشود تا محرکهاي انگيزههاي معنوي در حرفه

شود و يا درپوشي بر تصميمها و عملکردهاي ضعيف

حسابرسي کارايي الزم را نداشته باشد و اين موضوع

مديران باشند .لذا اين نتيجه گوياي اين واقعيت است

باعث گردد تا حسابرسان داخلي هويتي ،فارغ از هويت

که فقدان هنجارهاي اجتماعي در کنار ارزشهاي

حرفهاي در حسابرسي را دست مايه قرار دهند ،تا

اخالقي سبب تقويت محرکهاي منفي در رفتار

براساس آن انگيزههاي پررنگتري همچون انگيزههاي

حسابرسان داخلي خواهد شد و به تدريج فرد را بسته

مادي جايگزين گزارههاي سرخورده ي هويتي

به ويژگيهاي رفتاري و ادراکي دچار بحران بي هويتي

حسابرسان گردد .در اين شرايط فرد قابليتهاي

مينمايد و اين موضوع زمينه ساز تاثير مديريت

تخصصي خود را نه همسو با الزامات و استانداردها،

فرصتطلبانه بر کارکردهاي اثربخش و حرفهاي

بلکه همراستا با خواسته و نياز مديران بکار ميگيرد و

حسابرسان داخلي خواهد شد تا براساس آن لحن

اين موضوع ميتواند سطح کيفيت گزارشگري مالي را

خوشبينانه باهدفِ تقويت تحريف در صورتهاي

در شرايط فرصتطلبي مديران کاهش دهد .چراکه

مالي ،به گمراهي بيشتر سهامداران و سرمايهگذاران

مديران با تحت تاثير قراردادن حسابرسان داخلي تالش

منجر شود .نتيجه کسب شده با پژوهشهاي آلِي و

مينمايند اهدافي را در افشاي اطالعات پيگيري نمايند،

همکاران ()۲۰۱۸؛ پاتيل و پِدريني ()۲۰۱۵؛ روسي

که سطح عملکردهاي ضعيف خود را در آن پوشش

()۲۰۱۴؛ روسي ()۲۰۱۳؛ گوتري و آمبروس ()۲۰۱۲؛

دهند .لذا با بکارگيري لحن خوشبينانه در افشاي

کالتورثي و جونز ( )۲۰۰۳و راجيزاده و زنگيآبادي

اطالعات و گزارشهاي تفسيري سعي بر آن دارند تا

( )۱۳۹۴مطابقت دارد .براساس نتيجه کسب شده

سهامداران و سرمايهگذاران را تحت تاثير قرار دهند .در

پيشنهاد ميشود ،براساس نتايج کسب شده پيشنهاد

واقع بکارگيري لحن خوشبينانه همراه با نشانههايي از

ميشود ،نهادهاي نظارتکننده و تدوينکنندهي

ايجاد آينده مطلوب جهت کسب بازده بيشتر براي

استراتژيها در حرفه حسابرسي ،از طريق توسعه

سهامداران و سرمايهگذاران ميباشد ،چراکه از اين

ارزشهاي رفتاري و اخالقمدارانه به ايجاد هويتهاي

طريق در تالش براي پنهانسازي اخبار منفياي هستند

فردي و حرفهاي کمک نمايند تا حسابرسان با پشتوانه
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براساس نتيجه فرضيه پژوهش مشخص شد،

سهامداران و سرمايهگذاران ،با تحريف همراه خواهد
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فرهنگي عملکردهاي مسئوالنهي خود را همچون

رضايي ،نرگس ،.بنيمهد ،بهمن ،.حسيني ،سيدحسين.

پاسخگويي ،اصالتمحوري و استقالل رفتاري و

( .)۱۳۹۷تأثير هويت سازماني و حرفهاي بر ترديد

عملکردي در حرفه حسابرسي را با جديت بيشتري در

حرفهاي حسابرس مستقل ،دانش حسابرسي۱۸ ،

کارکردهاي حرفهاي خود به کارگيرند و اين موضوع

(۱۹۹-۱۷۵ :)۷۱

بيانگيزگيهاي شغلي و ايجاد بحرانهاي هويت شغلي

عبدلي ،محمدرضا ،.وليان ،حسن ،.واسعي چهارمحالي،

را تاحدي کنترل نمايد .از طرف ديگر پيشنهاد ميشود،

مهدي ،.اورويي ،مهران .)1398( .مفهومسازي مدل

سازوکارهاي نظارتي بر زبان نگارش گزارشهاي

ساختار-تفسيري ( )ISMاسترس در حرفهي

صورتهاي مالي به صورت کيفي چه به لحاظ

حسابرسي براساس روش ارزيابي انتقادي ،دانش

محتوايي و چه به لحاظ دستور زبان و حقوقي همسو

حسابداري و حسابرسي مديريت-129 :)30( 8 ،

با فرآيندهاي نشانه شناسي صورت پذيرد تا چارچوب
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منسجمتري از قالب همگون افشا و گزارشهاي

محسني ،عبدالرضا ،.رهنماي رودپشتي ،فريدون.

صورتهاي مالي براي سهامداران و سرمايهگذاران

( .)1398عملکردمالي و کارکردهاي مديريت لحن

قابل فهم باشد و اين موضوع باعث شود تا سطح

نوشتار در گزارشگري مالي ،پژوهشهاي تجربي

رقابت به صورت اثربخشتري و نه صرفا براساس

حسابداري48-29 :)4( 9 ،

گزارشهاي همراه با لحن خوشبينانه که باهدف
تحريک و ايجاد هيجان کاذب در بين سهامداران انتشار
يابد.
منابع و مآخذ
پورکريم،

محمد،.

جبارزاده

کنگرلويي،

سعيد،.

بحريثالث ،جمال ،.قالوندي ،حسن .)1397( .تأثير
مديريت سود بر لحن گزارشگري مالي در نظام
حسابداري ايران ،پژوهشهاي حسابداري مالي۱۰ ،
(.۴۴-۲۱ :)۳
راجيزاده ،سپيده ،.زنگيآبادي ،حجتاله.)۱۳۹۴( .
فرسودگي شغلي و عوامل جمعيت شناختي مرتبط با
آن در بين حسابداران شاغل در شركت هاي دولتي،
فصلنامه مشاوره شغلي و سازماني ،دوره هفتم۲۴ ،
(.۹۲-۷۳ :)۳
رجبي ،پونه ،.شيرازيان ،زهرا .)1396( .بررسي تاثير
ويژگيهاي شغلي بررشد مسير شغلي و قابليتهاي
تطبيق باآن ،پژوهشهاي مديريت منابع انساني9 ،
(.127-107 :)4
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