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چكیده
استعاره یکی از راه کارهای ارتقای اثربخشی عمل و وظیفههای حرفهی در جامعه میتواند باشد ،چراکه باعث
ایجاد ذهنیتهای مثبت برای افزایش میزان تعهد و مسئولیتهای شغلی به خصوص در حرفهی حسابرسی میگردد.
استعارهسازی در حسابرسی میتواند از طریق تحریک تردیدحرفهای حسابرسان را به انجام کار با کیفیتتر و بررسی
همهی ابعاد عملکرد صاحبکاران منجر شود .هدف این پژوهش بررسی تاثیر استعارهسازی ذهنی بر تردیدحرفهای
حسابرسان در ارزیابی ریسک تقلب و کیفیت حسابرسی می باشد .در این پژوهش از دو استعاره بر اساس پژوهشهای
پارلی و همکاران ()4102؛ موباکو و اودنیل ( ) 4102استفاده گردید تا درک بهتری در مورد تردیدحرفهای حسابرسان
در ارزیابی ریسک تقلب در صورت های مالی و کیفیت حسابرسی ایجاد شود .ابزار این پژوهش پرسشنامههای
استاندارد بود و برای تحلیل آزمون فرضیههای پژوهش از آزمونهای روش مانوا چند متغیره ،تحلیل واریانس
اندازههای مکرر و همچنین آزمونهای تعقیبی برای مقایسه زمان استفاده شد .نتایج پژوهش نشان داد تفاوت
حسابرسان بر حسب ادارک آنها از استعاره های حسابرسی باعث افزایش ارزیابی ریسک تقلب شرکتها و کیفیت
حسابرسی میگردد.
واژههاي كلیدي :استعاره ،ذهنیت سازی حسابرس ،تردید حرفه ای ،ارزیابی ریسک تقلب ،کیفیت حسابرس.
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 -3دانشیار ،گروه حسابداری ،واحد شاهرود ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شاهرود ،ایرانMRA830@yahoo.com .
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 -1مقدمه
موضوع حسابرسی با توجه به حساسیتهای
تخصصی ،موضوعی مهم و چالش برانگیز است ،زیرا
حسابرسی باعث ایجاد ارزش افزوده برای صورتهای
مالی میشود .یک موسسه حسابرسی مستقل و با
مهارت ،قادر به شناسایی ارائه نادرست اقالم صورت
های مالی واحد مورد رسیدگی بوده و میتواند نسبت
به ارائه صحیح آن بر صاحبکار خود تاثیرگذار باشد تا
در نتیجه آن ،اطالعات مالی قابل اتکایی گزارش شود.
رسیدن به این هدف مطلوب ،به کیفیت حسابرسی
ارتباط مستقیم دارد .موضوع تردیدحرفهای حسابرسان
را می توان از دو منظر استانداردهای رفتاری و
حسابرسی و از بعد تحقیقات دانشگاهی واکاوی نمود
(ولیان و همکاران .)401 :0331 ،در واقع توجه زیاد
به تردیدحرفهای در حسابرسی بدین دلیل از اهمیت
بسزایی برخودار است که به عنوان یک ضرورت برای
جلوگیری از قصورات حسابرسی در نظر گرفته میشود
(آشبهور و کالئوس .)2 :4102 ،0هیات نظارت بر
) در باب
حسابداری شرکت های سهامی عام (
اهمیت تردیدحرفهای حسابرسی ،فقدان تردیدحرفهای
در انجام کار حسابرسی را عاملی برای عدم شناسایی
تقلب در صورتهای مالی از جانب حسابرسان میداند.
) شک یا تردید حرفه ای ،یک طرز
از منظر (
فکر است که شامل یک ذهنیت پرسشگر و ارزیابی
کنندهی شواهد و مدارک از جانب حسابرس تعریف
) بر ضرورت
میشود .استانداردهای (
تردیدحرفهای در فرآیند حسابرسی تاکید میکند .در
) نشان داد که شرایط و
تحقیقات اخیر( ،
فضای حسابرسی ،مانند حجم کاری فوق العاده باال و
فشار رسیدگی ،میتواند عاملی باز دارنده در استفاده
مناسب حسابرسان از تردیدحرفهای قلمداد شود
(هیات نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام،4
 .)8 :4104بنابراین ،تعیین روشها برای ارتقا اثربخش
شک و تردید در حین تصمیم گیریهای حرفهای از
جانب حسابرسان ،برای دستاندرکاران و قانونگذاران،
از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد (کوهن و
همکاران .)44 :4101 ،3استعاره 2سازی در حسابرسی
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به عنوان یک مبنای ذهنی و ادراکی که میتواند ،نقش
مهم و قابل توجهی در قضاوتهای حسابرسی داشته
باشد ،به عنوان یکی از این روشها محسوب میشود
(پارلی و همکاران33 :4102 ،5؛ شانی و همکاران،1
 .)02 :4108استعارهها جزئی از زندگی ما هستند و
استفاده از آنها عمیقاً در زندگی ما نفوذ کرده است .از
طریق استعارههاست که فکر میکنیم ،تصور میکنیم،
به برقراری ارتباط میپردازیم و حتی رویا پردازی
میکنیم .به بیانی ساده ،استعاره جاری سازی ادبیات و
اصطالحات رایج به کلمات و مفاهیم کمتر ملموس در
ارتباطات بین فردی گفته میشود (گودرزی و
همکاران .)002 :0332 ،در واقع هدف این تحقیق
بررسی توان بالقوه برای جاری سازی استعارههای
ساده در تردیدحرفهای حسابرس برای قضاوت در مورد
صورتهای مالی و فرآیند تصمیم گیری حسابرس،
است .استعارهها ،یک ابزار بالقوه ارزشمند برای ارتقا
تردیدحرفهای حسابرس محسوب میگردد ،زیرا
تحقیقات قبلی نشان داده است که استعارهها،
ساختارهای پیچیده دانش را تحریک و ذهنیت فرد را
برای جستجو و تحلیل شواهد و مدارک بکار میاندازد
(برودیتسکی3 :4101 ،2؛ اسلوبین053 :4113 ،8؛
برودیتسکی و رامسکار081 :4114 ،3؛ ثیبودائو و
برودیتسکی .)4 :4100 ،01در حقیقت ،استعارهها ،تاثیر
نظرات و باورهای قوی (پیشفرض درونی افراد) را
خنثی میکند و فرآیندهای قضاوتی افراد را بدون
آموزش فراگیر و بدون افزایش نیازهای شناختی در
تصمیم گیرندگان ،تغییر میدهد (دیراسمیت و
همکاران .)28 :0385 ،00استعارهها ،از طریق فعال
سازی ساختارهای دانشیِ سازگار با محتوای حرفهای
حسابرسی ،و استنباطهای سازگار با ساختارهای
تخصصی بررسی صورتهای مالی ،بر استداللهای
تصمیم گیرندگان تاثیر میگذارند (برودیتسکی،
2 :4101؛ برودیتسکی و رامسکار .)082 :4114 ،حتی
استعارههای زودگذر و به ظاهر کم اهمیت میتوانند
ساختارهای پیچیده دانش را تحریک و بر استدالل و
منطق فرد تاثیر بگذارند (ثیبودائو و برودیتسکی،04
 .)4 :4100این تحقیق باور دارد که استعارهها
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میتوانند باعث ارتقای سطح تردیدحرفهای حسابرسان
گردد .در این پژوهش از طریق استعارههای نزدیک به

تردیدحرفهای حسابرسان را در طیف وسیعی از وظایف
حسابرسی و تصمیم گیریها تحت تاثیر قرار دهد .این

حرفهای حسابرسی تالش گردید ،حسابرسان در دو
گروه آزمایش و کنترل بررسی شوند .تحقیقات قبلی
نشان دادهاند ،اشکال مختلف تردید ،ممکن است منجر
به تاثیرات افتراقی بر قضاوت حسابرس شوند یعنی
حسابرس از طریق افتراق بین دو عامل در بررسیهای
صورتهای مالی ،تقلب یا هر گونه انحراف در
صورتهای مالی را شناسایی نماید (بال و همکاران،03
4 :4115؛ گراینر .) 44 :4100 ،02در این پژوهش دو
نوع استعاره مورد بررسی قرار میگیرد .یک نوع
استعاره ،تردیدحرفهای حسابرسی ،بر اساس شناسایی
شواهد و مدارک مهم ارتقا بخشیده میشود (استعاره
خود تردیدی) و نوع دوم تردیدحرفهای مبتنی بر منبع
شواهد و مدارک است (استعاره دگر تردیدی).
تحقیقات اخیر توسط کوآداکرز و همکاران)4103( 05
نشان داد که دیدگاه شک فرضی (جائیکه حسابرسان
به دیده مثبت به مشتریان نگاه نمیکنند) ارتباط
تنگاتنگی با قضاوتهای شک برانگیزانهی حسابرسان
در مقایسه با دیدگاه خنثی دارد .استعاره دگر تردیدی
(نوع اول) ،به منظور شک و تردید احتمالی طراحی
01
شده است .به طور عکس ،تحقیقات توسط گرینیر
( )4100نشان داد که خود تردیدی (نوع دوم) بر
قضاوت حسابرسان در زمینه کالهبرداری ،تاثیر
می گذارد ،اما دگر تردیدی هیچ تغییری بر فرآیند
قضاوت و تصمی م گیری از جانب حسابرس ،بوجود
نمیآورد .بنابراین ،دومین استعاره برای خود تردیدی
طراحی شده است و استفاده از هر دو نوع استعاره به
این تحقیق اجازه میدهد تا یافتههای متناقض در
تحقیقات موجود را مورد بررسی قرار دهد.
اهمیت این تحقیق از این منظر است که
شرکتهای حسابرسی به طور فعال به دنبال
روشهایی هستند که تردیدحرفهای را بهبود بخشد .به
عبارت دیگر ،این تحقیق میتواند ذهنیتهای
حسابرسان را به طور مستقل از وظیفه حسابرسی ،بکار
اندازد .در نتیجه میتوان انتظار داشت که خلق
تکنیکهایی مانند استعارهها میتوانند به طور مطلوب

روشها به عنوان یک تهییج کننده میتواند در ارتقای
سطح اهمیت تردیدحرفهای حسابرسان نقش مهم و
قابل توجهی را ایفا نمایند و باعث گردد کیفیت
بررسیهای حسابرسی تقویت شود .همچنین نتایج این
پژوهش میتواند به اثربخشی آموزشها و کارگاههای
تخصصی حسابرسی کمک نماید و درک بهتری از
تردید برای حسابرسان ایجاد کند .لذا این پژوهش به
دنبال بررسی تاثیر استعارهها بر قضاوتهای حرفهای
حسابرس از طریق تردیدحرفهای حسابرسان میباشد.
 -2مبانی نظري
 ارتقاء تردیدحرفهاي حسابرسی
محققان و تدوین کنندگان آیین نامهها و
استانداردهای حسابرسی برای سالهای طوالنی به
اهمیت اعمال تردیدحرفهای حسابرسی هنگام قضاوت
و بررسیهای صورتهای مالی ،پی برده اند .به عنوان
مثال یکی از طرحهای پژوهشی با نگاه توسعه تئوریک
ابعاد تردیدحرفهای حسابرسی با عنوان ارزیابی قضاوت
حرفهای در حسابداری و حسابرسی :چهارچوب قضاوت
) را معرفی نمود .در این پژوهش
حرفه ای( 02
استدالل میشود که تردیدحرفهای حسابرس ،یک
عقیده ذهنی است که شامل یک ذهن پرسشگر و
ارزیابی بحرانی شواهد و مدارک حسابرسی است که
بخش مهمی از فرآیند داوری در بررسیهای
صورتهای مالی را به خود اختصاص میدهد .بنابراین،
در حالیکه تردیدحرفهای حسابرسی مترادف با قضاوت
و داوری نیست ،اما واضح است که بخش یا زیر
مجموعه مهمی از قضاوت حرفهای حسابرسی محسوب
میشود (طرح پژوهشی چهارچوب قضاوت حرفه ای،08
 .)1 :4101از طرف دیگر ،در گزارشی در سال ،4101
ممانعت و شناسایی از کالهبرداری در گزارشات مالی
) مورد بررسی
توسط مرکز کیفیت حسابرسی( 03
قرار گرفت .در این گزارش تردیدحرفهای به عنوان یک
ذهنیت پرسشگر حسابرس تعریف میشود که تا زمان
رسیدن به مدارک و شواهد کافی ،دست به قضاوت و
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داوری نمیزند .و اصطالحا تردیدحرفهای را معیاری
برای کاهش ریسک می داند و در ذات خود آن را

شایستگیهای حرفه ای 42و حفظ استانداردهای باالی
اخالقی ،تردیدحرفهای حسابرسان نادیده انگاشته

دشمن تقلب میداند .نلسون )4113( 41شک و تردید
را به عنوان قضاوت و تصمیم حسابرس تعریف میکند
که برحسب اطالعات در اختیار حسابرس ،نشان
دهندهی ارزیابیهای مهم در زمینه ریسک است.
نتیجهگیری تعاریف اخیر درباره تردیدحرفهای این
است که این تردید برای شناسایی تقلب و ممانعت از
قصورت حسابرسی ،ضروری و حیاتی است .تحقیقات
قبلی از این دیدگاه حمایت میکند ،زیرا فقدان
تردیدحرفهای دلیل اصلی تدوین قوانین و آیین
نامههای بورس اوراق بهادار ( ) در جلوگیری از
انحراف شرکتهای حسابرسی در بررسیهای
صورتهای مالی است (اندرسون و ولف10 :4114 ،40؛
بنستون و هارتگراویس .)012 :4114 ،44در نتیجه
رابطه بین قصورات حسابرسی و فقدان تردید حرفه
ای ،در سال اخیر باعث شده است که هیات نظارت بر
) بر
حسابداری شرکت های سهامی عام (
اهمیت تردیدحرفهای حسابرسی بارها تاکید نموده
اند(هیات نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی
عام .)04 :4104 ،43به عبارت دیگر ،در طی سالهای
42
گذشته ،هیات نظارت بر حسابداری عمومی
) ،به موضوع فقدان تردیدحرفهای به عنوان
(
یک موضوع جدی در تحقیقات تقلب حسابرسان،
پرداخت و اعالم کرد که حسابرسیها در واکنش به
خطر تقلب ،استانداردهای حسابرسی را رعایت نکرده
اند( .هیات نظارت بر حسابداری عمومی .)4101 ،این
موضوع منجر به برگزاری یک سری جلسات عمومی
توسط این هیات نظارت ،به منظور بحث درباره
روش هایی در زمینه بهبود استقالل ،بی طرفی ،و
تردیدحرفهای حسابرسان گردید( .فرانزل4104 ،45؛
دوتی .)4104 ،41آقای جیمز آر .دوتی ،رئیس هیات
) ،در یک از این
نظارت بر حسابداری عمومی (
جلسات با اشاره به نتایج بازرسیها در سال  4101و
 4100عنوان کرد که شک و تردید چیزی است که به
طور گسترده اقدامات حسابرس را با سرمایه گذاران و
سیستم مالی ،مرتبط میسازد .اما در نهایت با تمام

میشود( .دوتی .)51 :4100 ،48این گزارش در بخش
پایانی خود بیان نمود ،اگر تردیدگرایی از سوی
حسابرسان بیشتر مورد عنایت قرار گیرد آنگاه میتوان
اثرات مخرب ناشی از نابسامانیها و بحرانهای
اقتصادی را کاهش داد و تاکید نمودند ،تردیدحرفهای
یک موضوع حیاتی در حسابرسیهای امروزه میباشد.
علیرغم این سطح اهمیت ،این انتقاد به استانداردهای
حسابرسی وارد است که میبایست رهنمودهای بهتری
در خصوص نحوهی به کارگیری مفهوم تردیدحرفهای
ارائه دهند (آندرس و همکاران.)3813 :4101 ،43
حتی اگرچه مفهوم تردیدحرفهای حسابرسی در
سالهای اخیر مورد تاکید قرار گرفته است ،مشاهدات
) نشان میدهد که همچنان
هئیت نظارت(
نگرانی درباره استفاده از تردید در بررسیهای
حسابرسی توسط حسابرسان وجود دارد .براساس
) زمانیکه حسابرسان دقت نظر کافی
دیدگاه (
را به خرج نمیدهند ،ممکن است نتوانند شواهد و
مدارک قوی برحسب نظرات صاحبکاران پیدا کنند و
آن ها همچنین ممکن است نتوانند انحرافات را در
صورت های مالی را شناسایی نمایند بنابراین تاثیرات
غائی تردیدحرفهای حسابرسی ،در قضاوت و داوری
حسابرس نمود پیدا میکند (اولسن و گولد:4108 ،31
 .)4تحقیقات انجام شده از منظر روانشناسی نشان
میدهد که افزایش تردیدحرفهای حسابرسی منجر به
ارزیابی دقیقتر شواهد و مدارک میشود (چول و
همکاران .)443 :4101 ،30تردیدحرفهای در حسابرسی
منجر به کنجکاوی بیشتر در بررسی مدارک و شواهد
میشود و شناسایی منابع این شواهد مبتنی بر یک
ذهنیت پرسشگر در حسابرس میباشد (هیلتون و
همکاران513 :0333 ،34؛ هاردینگ و همکاران،33
 .) 425 :4101محققین دانشگاهی پیشنهاد کردهاند دو
شکل اولیه برای تردیدحرفهای وجود دارد که بر
قضاوت حسابرسان تاثیر میگذارد .تردیدحرفهای
دارای دو جنبه مبتنی بر عملکرد صاحبکاران و مبتنی
بر شواهد و منابع ارائه شده و توانمندیهای خود
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میباشد (بیل و همکاران55 :4115 ،32؛ نلسون،35
2 :4113؛ کوآداکرس و همکاران41 :4103 ،31؛

شناخته میشوند که به درک مفاهیم انتزاعی کمک
شایانی میکند (هرت و همکاران.)43 :4104 ،22

گرینر .)2 :4100 ،32تردیدحرفهای در زمینه صاحبکار
شامل نگرانی درباره صحت شواهد و صداقت صاحبکار
میشود ،در حالیکه تردیدحرفهای درباره توانمندی
حسابرس عبارت است از توانایی یا عدم توانایی برای
شناسایی تمامی مشکالت و خطا میباشد (نودلر و
کادوس.)34 :4108 ،38

قضاوت و داوری حسابرسی با مفاهیم انتزاعی
بیشماری ،مانند ریسک ،ارزش و تردید ،همراه است.
الکوف و جانسون )0381( 28توضیح میدهند مفاهیم
انتزاعی پایه و اساس استعارهها را تشکیل میدهند،
زیرا مفاهیم انتزاعی به طور فیزیکی قابل تجربه
نمیباشند .الگوها و طرحهای فعال شده توسط
استعارهها بر یک جنبه از مفهوم تمرکز میکنند و
سایر جنبههای ناکارآمد در بررسیهای تخصصی کنار
گذاشته میشوند (یانگ .)113 :4110 ،23از طریق
فعال سازی یک طرح مفهومی در رابطه با یک ذهنیت
شک گرا ،میتوان پیشنهاد کرد که استعارهها میتوانند
حسابرسان را به تردیدحرفهای در فرآیند داوری شان،
تجهیز نمایند.

 استعارهسازي در حرفهي حسابرسی
استعاره بکرات در ارتباطات روزمره مورد استفاده
قرار می گیرند .استعاره پایه و اساس تفکر ،فهم و
تصمیم گیریها را تشکیل میدهد (الک آف و
جوهانسون252 :0381 ،33؛ یانگ.) :4110 ،21
تحقیقات در حیطه روانشناسی و زبان شناسی نشان
می دهد که خواندن یک استعاره الگوهایی را در ذهن
خواننده ایجاد می کند که اطالعات بعدی با استفاده از
همان استعاره تفسیر میشود (گیبز :0334 ،20؛
گالینسکی و گالئوکبر 32 :4111 ،24؛ اسلوبین،23
22
 .)02 :4113برای مثال ،ثیبودائو و برودیتسکی
( )4100نشان دادند که استعارهها یک ساختار دانشی
شکل میدهند که فرآیند تصمیم گیری را جهت
میدهد .استعارههای ساده به طور معناداری فرآیند
تصمیم گیری و قضاوت حسابرسان را تغییر میدهد
(مایکل و همکاران .)384 :4100 ،25بنابراین میتوان
انتظار داشت که استعارها با ساختارهای خوب
می توانند برای فعال سازی الگوهایی در زمینه
تردیدحرفهای بکار گرفته شوند و فعال سازی این
الگوها می تواند ارزیابی شواهد و مدارک حسابرسی و
تصمیم گیریها براساس این شواهد و مدارک را تحت
تاثیر قرار دهد .چنین روشی یک روش بسیار اثربخش
برای ارتقا تردیدحرفهای حسابرس محسوب میشود
(پارلی و همکاران ،)05 :4102 ،21زیرا یک استعاره
ساده این ظرفیت را دارا است تا تردیدحرفهای را از
طیف های مختلف حسابرسی و بدون افزایش نیازهای
شناختیِ وظایف حسابرسی ،القا کند .استعارها به
عنوان ابزاری برای فعال سازی الگوهای مفهومی

 توسعه فرضیات
تحقیقات قبلی در زمینه حسابرسی از این ایده
حمایت میکند که افزایش تردیدحرفهای حسابرس به
شواهد و مدارک و صاحبکار بر قضاوت و تصمیم گیری
50
حسابرسان تاثیر میگذارد .فیلیپس )0333( 51و رز
( )4112دریافتند ،حسابرسانی که به شواهد وسوسه
انگیز حسابرسی در مورد تقلب ،تردید دارند ،به دیگر
شواهد دال بر گزارش مالی غیر واقعی و گمراه کننده
54
شرکتها توجه بیشتری میکنند .در نهایت ،گرینیر
( )4100در یک آزمایش ،از شرکت کنندگان خواست
که هم به توانایی خود و هم به مدارک ارایه شده از
جانب صاحبکاران ،به دید تردید بنگرند .او نتیجه
گیری کرد که حسابرسان ،زمانیکه صاحبکاران تالش
میکنند صورتهای مالی و مستندات خود را
مطمئنتر جلوه دهند ،قضاوتهای توام با تردید
بیشتری ارائه می کنند .همچنین بیان نمود زمانیکه در
حسابرسان ذهنیت و آگاهی بیشتری به احتمال
خطاهای برآوردی در بررسیهای صورتهای مالی
ایجاد شود ،احتماال بهتر میتوانند تقلب در صورتهای
مالی شرکت ها را شناسایی نمایند .یکی از این تحریک
53
کنندهها بر اساس تحقیقات مایکل و همکاران
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مرتضی شفعتی ،حسن ولیان و محمدرضا عبدلی

()4100؛ ثیبودائو و برودیتسکی )4100( 52و پارلی و
همکاران ،)4102( 55استعارهسازی در حسابرسی برای

استعارهها منجر به تردیدحرفهای حسابرسی میشود و
بر ارزیابیهای ریسک تقلب کمک میکند و باعث

تقویت تردیدحرفهای حسابرسان میباشد .بر این مبنا
استعارههایی که هم سبب القاء تردیدحرفهای نسبت
به توانمندی های خود حسابرس و هم تردید نسبت به
مدارک ارایه شده از جانب صاحبکاران میشود ،بر
قضاوتها و تصمیم گیریهای حسابرسی تاثیر خواهد
گذاشت .در حالیکه گرینیر ( )4100دریافت که
تردیدحرفهای نسبت به مدارک ارایه شده از جانب
صاحبکاران بر روی قضاوت و رای حسابرس تاثیر
نمی گذارد ،وی از حسابرسان در جامعه آماری تحقیق
خود از طریق استعارهسازی خواست تا به شواهد و
م دارک در حین فرآیند حسابرسی ،دقت بیشتری
داشته باشند ،در این صورت مشخص گردید ،وجود
این ذهنیت میتواند به تقویت قضاوتهای حسابرسی
کمک نماید .پیچر ( ،)0331از همین روش برای القاء
تردیدحرفهای در حسابرسان استفاده کرد .چنین
دستکاریهایی ضرورتا معرف القا واقعی نبودند بلکه
همانند آرایههای ادبی و رایج در جامعه بودند که در
قالب استعارههای مبتنی بر دستورالعملهایی بودند که
تالش شد از طرق مختلف بر ذهنیت حسابرسان جهت
ارتقای سطح کیفی تصمیم گیریها کمک نماید .اگر
حسابرسان با تجربه قابل مالحظه در داوری و
قضاوتهای حسابرسی داشته باشند ،وجود این
استعارهها میتواند بر ضمیر ناخودآگاه آنها تاثیر
بگذارد و باعث کیفیت تصمیم گیریهای حسابرسی
گردد (بار و چارتراند212 :0333 ،51؛ بار و
همکاران .)0102 :4110 ،52پردازش ناخودآگاه ذهنی
حسابرسان مبتنی بر استعارهها باعث تقویت
تردیدحرفهای در حسابرسان میشود (گولدفارب و
همکاران .)035 :4100 ،58قرائت استعارهها برای
حسابرسان بر حافظه ضمنی آنها تاثیر میگذارد و این
تاثیر به طور معناداری بر کنکاش و دقت بیشتر
حسابرسان در بررسیهای صورتهای مالی کمک
کننده خواهد بود .براساس تحقیقات انجام شده در
زمینه استعارهها و تفاوت بین آنها با دستورالعملهای
الزام آور در حرفهی حسابرسی نشان میدهد که

میشود حسابرسی مبتنی بر شواهد با دقت بیشتری
صورت پذیرد .بر این مبنا دو فرضیه زیر ارائه میشود:
 )0فرضیه اول) حسابرسانی که استعارههای خود
تردیدی و دگر تردیدی را میخوانند ،در
مقایسه با سایر حسابرسان ،ریسک باالتری از
تقلب در صورتهای مالی را ارزیابی میکنند.
 )4فرضیه دوم) حسابرسانی که استعارههای خود
تردیدی و دگر تردیدی را میخوانند ،در
مقایسه با سایر حسابرسان کیفیت حسابرسی
باالتری دارند.
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 -3روششناسی تحقیق
روش تحقیق از نوع نیمه تجربی با طرح پیش
آزمون-پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود که
تاثیر استعارهسازی در مورد تردیدحرفهای حسابرسی،
بر روی متغیرهای وابسته یعنی ارزیابی ریسک تقلب و
کیفیت حسابرسی مورد سنجش قرار گرفت .متغیر
مستقل شامل گروه بندی حسابرسان از نظر
تردیدحرفهای حسابرسی یا عدم تردیدحرفهای
حسابرسی و متغیرهای وابسته شامل ارزیابی ریسک
تقلب و کیفیت حسابرسی بودند که از طریق اجرای
پرسشنامه مورد اندازه گیری قرار گرفت .جامعهی
آماری پژوهش حسابرسان شاغل زیر نظر سازمان
حسابرسی بودند که در قالب دو گروه مورد بررسی قرار
گرفتند .برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری
تصادفی انتخاب شد و از بین حسابرسان یاد شده11 ،
نفر انتخاب به دو گروه  31نفر جهت تکمیل
پرسشنامهها تقسیم شدند .کلیه پرسشنامههای پیش
آزمون و پس آزمون و مرحله پیگیری توسط نرم افزار
تحلیل و به صورت نمودار و جداول فراوانی برای
نمایش دادههای توصیفی و در قسمت آزمون فرضیات،
از روش مانوا چند متغیره ،تحلیل واریانس اندازههای
مکررو همچنین آزمونهای تعقیبی برای مقایسه زمان
استفاده شد .نکتهی قابل توجه این بود که
پرسشنامههای استعارهی تردیدحرفهای بین  041نفر
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از حسابرسان (یعنی دو برابر حجم نمونه) توزیع گردید
تا به تعداد  31حسابرس مبتنی بر ادراک ایجاد شده از

خود تردیدی (تردیدحرفهای نسبت به توانمندیهای
تخصصی) و دگر تردیدی (تردیدحرفهای نسبت به

تردیدهای حرفهای حسابرسان مبتنی بر استعارهها و
 31حسابرس مبتنی بر عدم تردیدحرفهای حسابرسان
دست یافته شود تا از این طریق بتوان آزمونهای
پژوهش را در قالب دو گروه مورد بررسی قرار داد.

مارک و شواهد ارائ ه شده) بودند .در بخش استعاره
خودتردیدی داستانی کوتاه در مورد ویژگیهای
تخصصی پزشکان به شرح زیر ارائه شد:

 -4متغیرهاي پژوهش و نحوهي سنجش
 -1-4متغیر مستقل
 استعارهسازي حسابرسی

در این تحقیق در راستای ماهیت متغیر مستقل
یعنی استعارههای تردیدحرفهای حسابرسی از دو نوع
استعاره استفاده شد .نکتهی قابل توجه اینست که
استعارهها با اتکا به پژوهشهای قبلی همچون پارلی و
همکاران ()4102؛ موباکو و اودنیل )4102( 53انتخاب
شدند و برگردان همان استعارهها در قالب داستان با
کمی تغییر مبتنی بر ارایه ادبی و اصطالحات درون
جامعهی امروز میباشد .شیوهی کار به این صورت بود
که استعارهها در قالب دو استعاره تردیدحرفهای مبتنی
بر توانمندیهای خود و تردیدحرفهای مبتنی بر
شواهد و مدارک در اختیار مشارکت کنندگان قرار
داده شد .این استعارهها با هدف تاثیر گذاری بر
ذهنیت و ضمیر ناخودآگاه مشارکت کنندگان در
بررسیهای صورتهای مالی شرکتها ارائه شد .بعد از
خواندن استعارهها در قالب داستان ،نظرات شرکت
کنندگان در مورد ماهیت حرفهی حسابرسی و بررسی
صورت های مالی پرسیده شد .روش بکار رفته در این
11
آزمایش برگرفته از روش مورد استفاده توسط لیبی
( )0385و لیبی و فردریک ،)0331( 10بود .به عبارت
دیگر ،پس از مطالعهی استعارهها سواالتی از مشارکت
کنندگان برای تفکیک حسابرسان دارای تردید و
حسابرسان بدون تردیدحرفهای پرسیده شد که تاثیر
آن بر ارزیابی ریسک تقلب ،ارزیابی توضیحات ارایه
شده از جانب صاحبکار و تعیین ماهیت و گستردگی
رویه های توصیه شده حسابرسی مورد بررسی قرار
گرفت .همانطور که گفته شد استعارههای
تردیدحرفهای حسابرس مبتنی بر دو نوع استعارههای

"یک پزشک حاذق و معروف سمیناری را
برای یک گروه بزر از پزشکان جوان از
سرتاسر کشور ،برگزار میکند .وی درباره
مهارت و تخصص خود در زمینه ویروس
با آنها سخن میگوید .در بخشی از
سمینار ،پزشک سخنران درباره
ویروسهای بسیار کشنده صحبت کرد که
بسرعت در سرتاسر بدن پخش میشوند و
حتی توسط ماهرترین پزشکان نیز قابل
نشخیص نمیباشند .مهم این نیست که
فرد چقدر اطالعات و چقدر تجربه درباره
این نوع ویروسها دارد .شناسایی بسیاری
از ویروسها سخت و مشکل است .حتی
حداقل عفونتهای ویروسی میتوانند در
سرتاسر بدن بخش شوند و منجر به
آسیبهای جدی گردند .در ادامه وی
افزود که هدف از این سمینار افزایش
اعتماد بنفس شما در زمینه شناسایی
ویروسها و دیگر مشکالت در بدن است.
پزشک سخنران به پزشکان جوان هشدار
داد که همیشه درباره محدودیتهای
انسانی در زمینه تجزیه و تحلیل مشکالت
پیچیده ،به ویژه در زمینه ویروسهای
نادر به هنگام شیوع آنها ،آگاه باشند ،زیرا
داشتن اعتماد بنفس بیشتر از میزان
واقعی در حین چنین تشخیصی میتواند
منجر به پیامدهای مرگبار برای بیمار
داشته باشد .همیشه به قابلیتهای خود
توجه داشته باشید اما وی هشدار داد که
حتی به هنگام سالمتی نیز قابلیتهای
خود را به چالش بکشید".

این داستان کوتاه به همراه یک استعاره درباره
شک و تردید به توانمندیهای خود ،توصیف نمود که
چگونه پزشکان باتجربه و حاذق اغلب به عالئم مربوط
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به عفونتهای ویروسی کم توجهی میکنند و این
موضوع منجر به خطاهای پزشکی فاحش میشوند.

مشتری درباره اتومبیل به دنبال دریافت سود بیشتر
هستند.

در بخش استعاره دگر تردیدی نیز داستانی کوتاه در
مورد فروشندگان اتومبیل به شرح زیر ارائه شد:

پس از ارائهی استعارهها ،سواالتی از مشارکت
کنندگان پرسیده شد تا میزان تاثیر گذاری استعارهها
بر تردیدحرفهای آنها ارزیابی شود .به عبارت دیگر،
این تحقیق تغییرات استعاره را با سواالت زیر مورد
مطالعه قرار داد و از مشارکت کننده گان خواسته شد
تا یکی از دو گزینهی زیر که در مورد خودتردیدی
حرفهای بود و مبتنی بر استعاره پزشکان بود ،انتخاب
نمایند:
 شما یک فرد حرفهای و آموزش دیده با
مهارتهای خاص داوری هستید .به هنگام
تصمیم گیریهای پیچیده ،به ویژه درباره
موضوعاتی که تجربه اندکی در آن زمینه
دارید ،به توانایی خود برای تشخیص صحیح
یک مشکل نادر و پیچیده ،اطمینان نکنید.
 شما یک فرد حرفهای و آموزش دیده با
مهارتهای خاص داوری هستید .به هنگام
تصمیم گیریهای پیچیده ،به ویژه درباره
موضوعاتی که تجربه اندکی در آن زمینه
دارید ،به توانایی خود برای تشخیص صحیح
یک مشکل نادر و پیچیده ،اطمینان کنید.
در مورد استعاره دوم نیز همینطور از مشارکت
کنندگان خواسته شد ،تا یکی از دو گزینهی زیر که در
مورد دگرتردیدحرفهای بود و مبتنی بر استعاره
فروشندگان بود ،انتخاب نمایند:
 فروشندگان در دید عامه مردم به بی وجدانی
و منفعت طلبی شهره هستند .در حقیقت این
شهرت کامال نادرست است و این دسته از
افراد سزاوار آن نمیباشند.
 فروشندگان در دید عامه مردم به بی وجدانی
و منفعت طلبی شهره هستند .در حقیقت این
شهرت کامال درست است و این دسته از افراد
سزاوار آن میباشند.

"یک فروشنده بسیار موفق اتومبیل
سمیناری را برای یک گروه بزر از
فروشندگان کم تجربه اتومبیلهای دسته
دوم ،در سرتاسر کشور بزگرار کرد .وی
درباره دیدگاه خود در زمینه چگونگی
موفقیت در فروش ماشینهای دسته دوم
سخن میگفت .در بخشی از سمینار ،وی
اضافه کرد که فروشندگان اتومبیل به
گفتن دروغهای شاخدار معروف هستند.
اکثر خریداران باور دارند که فروشندگان
اتومبیل دائما ماشینهای اسقاطی را که
صاحبان شان آنها را رها کرده اند،
میفروشند .اگر بخواهیم صادقانه سخن
بگوییم ،حقایق بسیار زیادی در زمینه این
باورهای منفی وجود دارد .در حقیقت،
انگیزه اصلی ما نفع شخصی است .خرید
یک ماشین به قیمت ارزان و فروش آن به
قیمت باالتر ،چیزی است که ما به آن
احتیاج داریم .این چیزی است که ما و
مالکان اتومبیل را زنده نگه میدارد.
چونکه اتومبیلهای دسته دوم یکبار
فروخته شده و مشتری از آن استفاده
کرده است ،بنابراین در واقع ما از سالم
بودن یا نبودن آن اطالعی نداریم .من
خودم گستاخانه رفتار نمیکنم و پیشنهاد
میکنم شما نیز این کار را انجام ندهید.
شغل ما این نیست که با خریداران دوست
شویم ،شغل ما بیرون آوردن ماشینها از
کاراژ و کسب درآمد است .در حین فرآیند
فروش ،این بدان معناست که ما باید
حقیقت را عنوان کنیم .اما خریدار نیز باید
هوشیار باشد".

این داستان کوتاه نیز ،به همراه استعاره درباره
تردید نسبت به مدارک ارایه شده ،توصیف میکند که
چگونه فروشندگان اتومبیل اغلب تنها منافع شخصی
خود را در نظر میگیرند ،و از طریق دروغ گفتن به
311
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 -2-4متغیرهاي وابسته
از آنجایکه کوآداکرز و همکاران ( )4103خاطر
نشان میکند ،به عینیت درآوردن تردیدحرفهای
حسابرسان از نظر مفهومی تا حدی مشکل است ،اما
این پژوهش با اتکا به تحقیقهای پژوهشگرانی
13
همچون مک میالن و وایت)0333( 14؛ پیچر
()0331؛ شابو)0331( 12؛ زیمبلمن)0332( 15؛ چو و
18
تان)4111( 11؛ رز)4112( 12؛ هرت و همکاران
()4104؛ نادلر و کادوس )4108( 13تا حدی تالش
نموده است ،به توسعه ی مفهوم تردید حرفهای
حسابرسان کمک نماید .نتیجتاً ،این تحقیق از  4معیار
ریسک تقلب در صورتهای مالی و کیفیت حسابرسی
به عنوان متغیرهای وابسته استفاده نمود.
نحوه ارزیابی این شاخصها عبارتند از:
 ریسک تقلب در صورتهاي مالی

ارزیابی ریسک تقلب در صورتهای مالی بر اساس
پرسشنامه موباکو و اودنیل )4102( 21مبتنی بر دو
معیار انگیزه فشار و توجیه/دلیل تراشی و شامل 8
سوال میباشد .این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت
 5گزینهای مورد ارزیابی قرار گرفت .انگیزه/فشار اشاره
به مشکالت و سختیهای حسابرسی در مواجه با
مشکالت مالی بدلیل انگیزههای منفعت طلبانه و فشار
جهت رسیدگی به حسابرسان دارد .از طرف دیگر
توجیه اشاره به تالشهای صاحبکارانی دارد که تالش
دارند تا رفتارهای احتمالی تقلبهای ایجاد شده را
توجیه نمایند .این پرسشنامه از نظر روایی محتوایی
مورد تایید متخصصان قرار گرفت و پایایی آن در
پژوهشهای داخلی وکیلی فرد و همکاران ( )0388و
نجف لو و همکاران ( )0331با ضریب نسبی آلفای
کرونباخ  1/28مورد تایید قرار گرفت.

حسابرس ،استقالل و بیطرفی حسابرس و صداقت و
درستکاری حسابرس برای سنجش کیفیت حسابرسی
استفاده شد .این پرسشنامه از نظر روایی مورد تایید
متخصصان قرار گرفت و پایایی آن بر اساس ضریب
آلفای کرونباخ برابر با  1/82سنجش شد که با تحقیق
صالحی ( )0335مطابقت دارد.
 -5نتایج تجربی
 -1-5آزمون فرضیههاي پژوهش
دراین بخش ابتدا با استفاده از دادهها به بیان
یافته های حاصل از آنها پرداخته و سپس از طریق
تحلیل آن به بررسی فرضیات تحقیق میپردازیم .ابتدا
به منظور بررسی تاثیر متغیرهای مستقل بر بردار
متغیرهای وابسته از آزمون تحلیل واریانس چند
متغیره (مانووا) استفاده میشود .برای این منظور
متغیرهای ریسک تقلب در صورتهای مالی ،کیفیت
حسابرسی ،ساعات کار حسابرسی و مشاورههای
تخصصی به عنوان متغیرهای وابسته و متغیرهای گروه
(تردیدحرفهای حسابرس مبتنی بر استعاره ها/عدم
تردیدحرفهای حسابرسان) ،استعارههای حسابرسی
(پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری) به عنوان متغیر
مستقل در نظر گرفته میشوند .فرض رویکرد تحلیل
واریانس چند متغیرهاین است که بردار متغیرهای
وابسته از یک توزیع نرمال چند متغیره پیروی کرده و
ماتریس واریانس در بین سلولهایی که بر اساس اثرات
بین آزمودنیها تشکیل شدهاند ،برابرند .این پیش
فرض با استفاده از آزمون ام .باکس مورد بررسی قرار
میگیرد.
جدول ( )1آزمون ام .باكس مربوط به بررسی پیش
فرض یكسانی ماتریسها

 كیفیت حسابرسی
20

دراین پژوهش از پرسشنامه بیکر و همکاران
( )0338استفاده گردید که حاوی  00سوال بر اساس
طیف لیکرت  5گزینهای بود و از کامال موافقم تا کامال
مخالفم سواالت دسته بندی شده بود .دراین
پرسشنامه سه خرده مقیاس عملکرد حرفهای

آماره آزمون

آماره

درجه آزادي

سطح

ام .باكس

آزمون F

اول

دوم

معناداري

81/113

0/4

11

31311/381

1/048

با توجه به جدول ( )5چون سطح معناداری
آزمون ام .باکس ( )1/048بیشتر از مقدار خطای
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آزمون ( )1/15است ،در نتیجه شرط همگنی
ماتریسها پذیرفته میشود .پس ماتریس واریانس

شامل آزمونهای اثر پیالی ،الندای ویلکز ،اثر هتلینگ
و سرانجام بزر ترین ریشه روی میباشد .در بیناین

مشاهده شده متغیرهای وابسته در بین گروههای
مختلف برابرند .در ادامه به بررسی معنیداری اثر هر
متغیر مستقل و تعامل بین هر یک از آنها با استفاده از
آزمونهای چند متغیره میپردازیم .این آزمونها

آزمونها آزمون الندای ویلکز معروفیت بیشتری دارد
اما در عمل اثر پیالی قدرت مندتر از سایر
آزمونهاست.

جدول ( )2نتایج تحلیل واریانس چندمتغیري (مانووا)
اثر

ضریب ثابت

استعارههای
حسابرسی

گروه

تعامل گروه و
استعارههای
حسابرسی

نام آزمون

مقدار

آماره آزمون F

آزمون اثر پیالی

1/996

14406/999

3

آزمون الندای ویلکز

1/004

14406/999

3

166

آزمون اثر هتلینگ

260/367

14406/999

3

166

آزمون بزر ترین ریشه روی

260/367

14406/999

3

166

1/001

آزمون اثر پیالی

1/181

12/260

3

166

1/001

1/181

آزمون الندای ویلکز
آزمون اثر هتلینگ

1/819

12/260

3

166

0/222

12/260

3

166

1/001
1/001

1/181
1/181

آزمون بزر ترین ریشه روی

1/222

12/260

3

166

1/001

1/181

آزمون اثر پیالی

1/633

95/429

3

166

1/001

1/633

آزمون الندای ویلکز

1/367

95/429

3

166

1/001

1/633

آزمون اثر هتلینگ

1/725

95/429

3

166

1/001

1/633

آزمون بزر ترین ریشه روی
آزمون اثر پیالی

1/725

95/429

3

166

1/487

17/931

6

334

1/001
1/001

1/633
1/244

آزمون الندای ویلکز

1/515

21/746

6

332

1/001

1/282

آزمون اثر هتلینگ

1/935

25/723

6

330

1/001

1/319

آزمون بزر ترین ریشه روی

1/930

51/767

3

167

1/001

1/482

همان طور که در جدول ( )1مالحظه میشود،
سطوح معنیداری همهی آزمونها بیانگر آن هستند
که اثرات در مدل معنی دار بوده و در مدل نقش
داشته بنابراین حداقل بر یکی از متغیرهای وابسته
ارزیابی ریسک تقلب ،کیفیت حسابرسی ،برنامه زمانی
بندی شده و مشاورهای تخصصی اثر معنیداری دارند.
در این جدول مجذور اتا میزان تأثیر یا تفاوت هر
متغیر بر متغیرهای وابسته را نشان میدهد .به عنوان
مثال بر اساس آزمون اثر پیالی میزان تأثیر یا تفاوت
استعارههای حسابرسی برابر با  1/080میباشد؛ یعنی
بر اساس این آزمون  08/0درصد تفاوتهای ایجاد
شده از استعارههای حسابرسی مبتنی بر تردیدحرفهای
در نمرات متغیرهای وابسته مربوط به این استعارهها
311

درجه آزادي درجه آزادي

سطح

مجذور اتا

فرضیه

خطا

معنی داري

166

1/001

0/996

1/001

1/996

1/001

1/996
1/996

میباشد .با توجه به معنیداری اثرات بر حداقل یکی از
متغیرهای وابسته مدل ،برای بررسی تاثیر متغیرهای
مستقل بر هر یک از متغیرهای ارزیابی ریسک تقلب،
کیفیت حسابرسی ،برنامه زمانی بندی شده و
مشاورهای تخصصی دراین مرحله از آزمون تحلیل
واریانساندازههای مکرر استفاده میشود .در این
تحلیل همانند قبل منظور از متغیر درون گروهی
استعاره های حسابرسی با سه سطح پیش آزمون ،پس
آزمون و پیگیری میباشد و یک متغیر بین گروهی
مداخله (تردید حرفه ای/عدم تردید حرفه ای) وجود
دا رد .ابتدا به بررسی تاثیر متغیر ارزیابی ریسک تقلب
پرداخته میشود .ابتدا الزم است فرض برابری ماتریس
کواریانس در گروههای مختلف را مورد بررسی قرار
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گیرد.این فرض نیز با استفاده از آزمون ام .باکس مورد
آزمون قرار میگیرد.
جدول ( )3آزمون ام .باكس مربوط به بررسی پیش
فرض یكسانی ماتریس كواریانس براي متغیر ارزیابی
ریسک احتمال تقلب
آماره
آزمون ام.
باكس
95/272

آماره

درجه آزادي

سطح

آزمون F

اول

دوم

معناداري

4/772

18

11081/816

1/001

با توجه به جدول ( )2چون سطح معناداری
آزمون ام .باکس ( )1/110از مقدار خطای آزمون
( )1/15کمتر است پس شرط همگنی ماتریس
کواریانس پذیرفته نمیشود .بنابراین ماتریس
کواریانس مشاهده شده در بین گروههای مختلف برابر
نیست .اما از آنجاییکه دراین پژوهش حجم نمونه در
دو گروه برابرند پس به نابرابری واریانسها اعتنایی
نمیشود .به طور مفروض شکل ماتریس واریانس-
کوواریانس متغیر وابسته باید کروی باشد .بنابراین در
ادامه به بررسی فرض همانی بودن ماتریس کوواریانس
خطای مربوط به متغیرهای وابسته تبدیل شده نرمال
پرداخته میشود .این فرض با استفاده از آزمون کرویت
موشلی انجام میپذیرد .آزمون کرویت موشلی با
استفاده از یک آزمون کرویت بر روی متغیر وابسته
تبدیل شده نرمال ،ساختار ماتریس واریانس-
کوواریانس را تایید و اثبات میکند.
با توجه به جدول ( )8سطح معناداری آزمون
موشلی ( )1/120کمتر از سطح معناداری  1/15است.
در نتیجه فرض صفر مبنی بر همخوانی ماتریس
کووریانس خطای مربوط به متغیرهای وابسته تبدیل

شده نرمال با یک ماتریس همانی رد میشود .لذا
نمیتوان کرویت ماتریس واریانس-کووریانس متغیر
وابسته را پذیرفت .بنابراین به استفاده از آزمونهای
محافظه کار نیاز است .بهاین منظور از سه آزمون
محافظه کار گرینهاوس-گیسر ،هیون فلت و حد پایین
استفاده میشود .جدول ( )3نتایج تصحیح شده را
برای هر یک از آزمونهای محافظهکار شامل
گرینهاوس-گیسر ،هیون فلت و حد پایین نشان
میدهد .این نتایج آزمونهای یک متغیره برای عامل-
های آزمودنیها و روابط تقابلی بین آنها را نشان
میدهد .ماتریس کوواریانس خطای مربوط به
متغیرهای وابسته تبدیل شده نرمال باید با یک
ماتریس همانی هم خوانی داشته باشد.
ردیف مربوط به پذیرش کرویت نشان میدهد که
در سطح  1/15اثرات این فرض تایید شده است .در
این جدول مالحظه میشود که در سطح  1/15اثر
استعاره های حسابرسی در مدل معنادار است .یعنی
میزان ارزیابی ریسک احتمال تقلب در استعارههای
حسابرسی پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری متفاوت
است .همچنین تعامل استعارههای حسابرسی و گروه
(تردید حرفه ای/عدم تردید حرفه ای) معنادار بوده
است .برای این جدول نیز مقادیر ستون مجذور اتا
همانند قبل تفسیر میشود .جدول ( )1نتایج مربوط
به معنیداری یا عدم معنیداری کل مدل و همچنین
تاثیر جداگانه متغیرهای مستقل استعارههای
حسابرسی و گروه بر متغیر وابسته ارزیابی تقلب در
صورتهای مالی را نشان میدهد.

جدول ( )4آزمون كرویت موشلی مربوط به بررسی فرض همانی بودن ماتریس كوواریانس براي متغیر ارزیابی
ریسک احتمال تقلب
آماره آزمون

آماره آزمون كاي

موشلی

اسكوئر

1/890

6/398

درجه آزادي
2

سطح
معناداري

گرینهاوس-گیسر

1/041
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1/901

هیون
فلت
1/979

حد پایین
0/5
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جدول ( )5آزمونهاي اثرات آزمودنیها براي متغیر اهمیت ارزیابی ریسک احتمال تقلب
منبع تغییرات

استعارههای حسابرسی

تعامل استعارههای
حسابرسی و گروه

آزمون
پذیرش کرویت
گرینهاوس-گیسر
هیون فلت
حد پایین
پذیرش کرویت
گرینهاوس-گیسر
هیون فلت
حد پایین

مجموع

درجه

میانگین

آماره

سطح

مجذور

مجذورات

آزادي

مجذورات

آزمون

معناداري

اتا

6553/811

2

3276/906

888/7

6553/811

1/802

3636/779

888/7

6553/811

1/958

3347/006

888/7

6553/811

1

6553/811

888/7

1/001
1/001
1/001
1/001
1/001
1/001
1/001
1/001

1/941
1/941
1/941
1/941
1/911
1/911
1/911
1/911

4221/3

2

2110/65

572/41

4221/3

1/802

2342/444

572/41

4221/3

1/958

2155/802

572/41

4221/3

0

4221/3

572/41

جدول ( )6آزمونهاي اثرات بین آزمودنیها براي متغیر ارزیابی تقلب در صورتهاي مالی
منبع تغییرات
ضریب ثابت
استعارههای حسابرسی
گروه
تعامل استعارههای حسابرسی و گروه
خطا

مجموع

درجه

میانگین

آماره

سطح معنی

مجذور

مربعات

آزادي

مربعات

آزمون F

داري

اتا

892672/089

1

892672/089

8948/31

9159/2

1

9159/2

91/814

8231/2

1

8231/2

82/134

1/001
1/001
1/111

1290/689

1

1290/689

12/938

0/001

5586/489

56

99/759

-----

-----

1/994
1/621
1/029
1/188
-----

با توجه به جدول ( )1سطح معناداری متغیرهای
استعارههای حسابرسی و گروه از  1/15کوچکتر است.

معنیداری تعامل استعارههای حسابرسی و گروه روی
متغیر ارزیابی ریسک تقلب در صورتهای مالی در

بنابراین متغیر استعارههای حسابرسی و گروه اثر
معنیداری بر میانگین نمره ارزیابی تقلب در
صورتهای مالی دارد .در مورد اثر تعامل استعارههای
حسابرسی و گروه نیز با توجه به سطح کوچکتر از
 1/15نشان دهندهی عدم معنیداری اثر تعاملی آنها
میباشد .در این جدول مجذور اتا میزان تأثیر یا تفاوت
هر متغیر بر متغیر وابسته ارزیابی تقلب در صورتهای
مالی را نشان میدهد .چون تأثیر یا تفاوت متغیر گروه
برابر با  1/140میباشد؛ یعنی  14/0درصد تفاوتهای
تردیدحرفهای حسابرسان از منظر تردیدحرفهای و عدم
تردیدحرفهای در نمرات متغیر وابسته ارزیابی تقلب در
صورتهای مالی مربوط به متغیر مستقل گروه
میباشد .با توجه به جدول ( )1چون متغیر گروه بر
میانگین نمره ارزیابی تقلب در صورتهای مالی اثر
معنیداری دارد پس میانگین نمره ارزیابی تقلب در
صورتهای مالی در دو گروه تردیدحرفهای و عدم
تردیدحرفهای حسابرسان متفاوت است .همچنین

جدول ( )01بهاین معنی است که در ارزیابی ریسک
تقلب در صورتهای مالی رفتار گروهها در زمانهای
مختلف متفاوتاند .بنابراین جهت بررسیاین مطلب
که اختالف میانگین نمره ارزیابی ریسک تقلب در
گروهها (دارای تردیدحرفهای و عدم تردید حرفه ای)
در کدامیک از زمانها (پیشآزمون ،پسآزمون و یا
پیگیری) است ،الزم است برای هر یک ازاین زمانها از
آزمون تعقیبی ( LSDآزمون  tبرای دو گروه مستقل)
استفاده شود .به منظور تحلیل  LSDابتدا الزم است
پیش فرض برابری واریانس گروهها مورد بررسی قرار
گیرد .اما با توجه به بررسی تساوی کواریانس در روش
چندمتغیره ،بررسیاین پیش فرض لزومیندارد .اکنون
به بررسی آزمون تعقیبی میپردازیم .در ادامه نتایج
سه آزمون تعقیبی در قالب یک جدول ارائه شدهاند.
با توجه به جدول ( )2بر اساس آزمون تعقیبی
 LSDو سطح پنج درصد در پیش آزمون بین میانگین
نمره ارزیابی ریسک تقلب در گروههای مختلف
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بررسی تاثیر استعارهسازی ذهنی بر ترديدحرفهای حسابرسان در ارزيابی ريسک تقلب و کیفیت حسابرسی

اختالف معناداری وجود ندارد (سطح معناداری برابر
 .)1/335اما در پس آزمون و پیگیری میانگین نمره

زمان ها میانگین نمره اهمیت ارزیابی ریسک تقلب در
گروه حسابرسان دارای تردیدحرفهای به طور معناداری

ارزیابی ریسک تقلب در دو گروه تردیدحرفهای و عدم
تردیدحرفهای اختالف معناداری دارند (سطوح
معناداری  .) 1/110همچنین با توجه به ستون مربوط
به فاصله اطمینان  35درصدی اختالف میانگین دو
گروه (و یا ستون اختالف میانگینها) مالحظه میشود
که در هر یک از زمانهای پس آزمون و پیگیری
اختالف میانگین نمره ارزیابی ریسک تقلب بین دو
گروه حسابرسان دارای تردیدحرفهای و حسابرسان
بدون تردیدحرفهای مثبت بوده است (چون دراین
زمانها حد باال و پایین فاصله اطمینان  35درصدی و
یا اختالف میانگینها مثبتاند) .بنابراین در این

بیش از گروه حسابرسان بدون تردیدحرفهای میباشد.
حااال بااه بررساای متغیاار کیفیاات حسابرساای
پرداختااه ماایشااود .طبااق معمااول ابتاادا آزمااون ام.
باکس انجام و نتایج حاصل از آن تحلیل میشود.
شااارط همگنااای مااااتریس واریاااانس پذیرفتاااه
نیساات امااا دراینجااا نیااز بااهایاان مطلااب اعتنااایی
نماایشااود .در جاادول ( )3بااه بررساای فاارض همااانی
باااودن مااااتریس واریاااانس خطاااای مرباااوط باااه
متغیرهاااای وابساااته تبااادیل شاااده نرماااال نیاااز
میپردازیم.

جدول ( )7مقایسه میانگین ارزیابی ریسک تقلب در دو گروه حسابرسان داراي تردیدحرفهاي و حسابرسان بدون
تردیدحرفهاي به تفكیک سطوح استعاره حسابرسی بر اساس آزمون LSD

زمان

گروه

میانگین

پیش آزمون

تردید حرفه ای
عدم تردید حرفه ای

79/1

پس آزمون
پیگیری

تردید حرفه ای
عدم تردید حرفه ای
تردید حرفه ای
عدم تردید حرفه ای

اختالف

آماره

درجه

سطح معنی

میانگین

آزمون t

آزادي

داري

1/767

1/972

58

1/335

15/667

9/009

58

1/001

58

1/001

77/33
77/37
61/7
76/2
25/367

16/726

50/83

فاصله اطمینان  %55براي اختالف
میانگین
حد پایین

حد باال

-1/872

5/406

19/148

12/185

28/402

22/331

جدول ( )8آزمون ام .باكس مربوط به بررسی پیش فرض یكسانی ماتریس واریانس براي متغیر كیفیت حسابرسی
آماره آزمون ام .باكس
87/976

درجه آزادي

آماره آزمون
F

اول

دوم

4/407

18

11081/816

سطح معناداري
1/001

جدول ( )5آزمون كرویت موشلی مربوط به بررسی فرض همانی بودن ماتریس واریانس در متغیر كیفیت حسابرسی
آماره آزمون موشلی
1/661

آماره آزمون كاي
اسكوئر
22/731

درجه آزادي
2

سطح

گرینهاوس-

هیون

حد

معناداري

گیسر

فلت

پایین

1/110

1/222

1/804

1/5
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در جدول ( )3سطح معناداری آزماون موشالی ( )1/110سطح معنیداری زمان در هر  2آزمون کمتر از خطای 1/15
از سااطح معناااداری  1/15کمتاار بااوده و در نتیجااه فاارض است .بنابراین بین میانگین نمره کیفیت حسابرسی در
همخوانی ماتریس کووریانس خطاای مرباوط باه متغیرهاای
وابسته تبدیل شده نرمال با یک ماتریس همانی رد میشاود.
بنابراین از سه آزمون محافظه کار گرینهاوس-گیسار ،هیاون
فلت و حد پایین استفاده میشود .نتایج تصحیح شاده بارای
هر یک از آزمون های محافظه کار در جدول ( )01نشان داده
شده است.
جدول ( ) 01مشخص کرد که در سطح  1/15اثرات این
فرض (کرویت) تایید شده است .پس الزم است .طبق جدول

زمانهای مختلف (پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری)
تفاوت معنیداری وجود دارد .به همین ترتیب تعامل
استعارههای حسابرسی و گروه نیز معنادار است .جدول ()00
نتایج مربوط به معنیداری یا عدم معنیداری کل مدل و
همچنین تاثیر جداگانه متغیرهای مستقل استعارههای
حسابرسی و گروه بر متغیر وابسته کیفیت حسابرسی را
نشان میدهد.

جدول ( )11آزمونهاي اثرات آزمودنیها براي متغیر كیفیت حسابرسی
منبع تغییرات

آزمون

استعارههای حسابرسی

پذیرش کرویت
گرینهاوس-گیسر
هیون فلت
حد پایین

تعامل استعارههای
حسابرسی و گروه

پذیرش کرویت
گرینهاوس-گیسر
هیون فلت
حد پایین

مجموع

درجه

میانگین

آماره

سطح

مجذور

مجذورات

آزادي

مجذورات

آزمون

معناداري

اتا

1650/311

2

825/156

492/981

1650/311

1/494

1104/492

492/981

1650/311

1/608

1026/248

492/981

1650/311

1/000

1650/311

492/981

1/001
1/001
1/001
1/001

1/898
1/898
1/898
1/898

1027/778

2

513/889

307/018

1027/778

1/494

687/853

307/018

1027/778

1/608

639/125

307/018

1027/778

1

1027/778

307/018

1/001
1/001
1/001
1/001

1/846
1/846
1/846
1/846

جدول ( )11آزمونهاي اثرات بین آزمودنیها براي متغیر كیفیت حسابرسی
منبع تغییرات
ضریب ثابت
گروه
استعارههای حسابرسی
تعامل استعارههای حسابرسی و گروه
خطا

مجموع

درجه

میانگین

آماره

مربعات

آزادي

مربعات

آزمون

418665/339

1

418665/339

1501/631

1317/606

1

1317/606

4/726

2668/050

1

2668/05

9/57

4334/004

1

4334/004

15613/2

56

278/807

1/153
-----

با توجه به جدول ( ) 00سطح معناداری اثر تعاملی
استعارههای حسابرسی و گروه از  1/15کمتر است که،
این متغیر اثر معنیداری بر میانگین نمره کیفیت
حسابرسی دارد .همچنین سطح معناداری متغیرهای
گروه و استعارههای حسابرسی کوچکتر از  1/15است
(سطوح معناداری به ترتیب برابر  1/132و .)1/113
پس میتوان بیان نمود متغیرهای گروه و استعارههای
حسابرسی نیز معنی دار میباشد .در نتیجه میانگین
311

F

سطح

مجذور

معنیداري

اتا

1/001
1/034
1/003
1/001
-----

1/964
1/078
1/146
1/032
-----

نمره کیفیت حسابرسی در بین حسابرسان دو گروه
دارای تردیدحرفهای و عدم تردیدحرفهای متفاوت
است .با توجه به جدول ( )00چون متغیر گروه بر نمره
کیفیت حسابرسی اثر معنیداری دارد ،بنابراین در
سطح پنج درصد میانگین کیفیت حسابرسی در بین
حسابرسان دو گروه دارای تردید ناشی از استعارههای
حسابرسی و عدم تردیدحرفهای یکسان نیست .اما بر
اساس جدول ( ) 00برای متغیر کیفیت حسابرسی
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بررسی تاثیر استعارهسازی ذهنی بر ترديدحرفهای حسابرسان در ارزيابی ريسک تقلب و کیفیت حسابرسی
برای هر یک از این زمانها از آزمون تعقیبی LSD

تعامل استعارههای حسابرسی و گروه نیز معنی دار
است .به این معنی که برای متغیر کیفیت حسابرسی،

استفاده میشود .همانند قبل بررسی پیش فرض

رفتار گروهها در زمانهای مختلف متفاوتاند .پس

برابری واریانس گروهها نیز الزم نیست.

جدول ( )12مقایسه میانگین نمره كیفیت حسابرسی در دو گروه به تفكیک سطوح استعارههاي حسابرسی بر
اساس آزمون LSD

زمان

گروه

میانگین

پیش آزمون

تردید حرفه ای
عدم تردید حرفه ای

44/73

پس آزمون

تردید حرفه ای
عدم تردید حرفه ای

پیگیری

تردید حرفه ای
عدم تردید حرفه ای

44/03

اختالف

آماره

درجه

سطح

میانگین

آزمون t

آزادي

معنی داري

1/7

1/247

58

1/806

-5/967

-2/263

58

1/027

58

1/001

45/53
51/50
46/30
-10/967
57/27

با توجه به جدول ( ) 04بر اساس آزمون تعقیبی
 LSDو در سطح پنج درصد در پیش آزمون بین
میانگین نمره کیفیت حسابرسی در گروههای مختلف
اختالف معناداری وجود ندارد (سطح معناداری برابر
 .) 1/811اما در پس آزمون و همچنین پیگیری
میانگین نمره کیفیت حسابرسی در دو گروه دارای
تردیدحرفهای حسابرسان مبتنی بر استعارههای
حسابرسی و عدم تردیدحرفهای حسابرسان اختالف
معناداری دارند (سطوح معناداری به ترتیب برابر
 1/142و  )1/110همچنین با توجه به فاصله اطمینان
 35درصد برای اختالف میانگین دو گروه مالحظه
میشود که در پس آزمون و پیگیری اختالف میانگین
نمره کیفیت حسابرسی دو گروه منفی بوده است (زیرا
حد باال و پایین فاصله اطمینان یا اختالف میانگینها
منفیاند) .بنابراین در زمانهای پس آزمون و پیگیری
میانگین نمره کیفیت حسابرسی در گروه
تردیدحرفهای حسابرسان مبتنی بر استعارههای
حسابرسی به طور معناداری بیش از گروه بدون
تردیدحرفهای حسابرسان میباشد.
اکنون با استفاده از یافتهها به بررسی درستی فرضیات
پژوهش میپردازیم.
فرضیه اول) حسابرسانی که استعارههای خودتردیدی

-4/186

فاصله اطمینان  %55براي اختالف
میانگین
حد پایین

حد باال

-4/969

6/369

-11/244

-16/211

-/689

-5/722

ریسک باالتری از تقلب در صورتهای مالی را ارزیابی
میکنند.

با استناد به جداول ( )1( ،)5و ( )2مشخص شد
با استفاده از تحلیل واریانساندازههای مکرر ،متغیر
گروه و همچنین تعامل استعارههای حسابرسی و گروه
بر میانگین نمره ارزیابی احتمال تقلب در صورتهای
مالی اثر معنیداری دارند .از طرفی بر اساس آزمون-
های تعقیبی  LSDانجام شده که نتایج آن در جدول
( )2ثبت شدهاند در پیش آزمون بین میانگین نمره
ارزیابی احتمال تقلب در صورتهای مالی در گروههای
تردیدحرفهای حسابرسان مبتنی بر استعارههای
حسابرسی و عدم تردیدحرفهای حسابرسان اختالف
معناداری وجود دارد همچنین در هر یک از
استعارههای حسابرسی پس آزمون و پیگیری میانگین
نمره ارزیابی احتمال تقلب در صورتهای مالی در
گروه تردیدحرفهای حسابرسان مبتنی بر استعارههای
حسابرسی به طور معناداری بیشتر از گروه عدم
تردیدحرفهای حسابرسان میباشد .در نتیجه فرضیه
اول مبنی بر حسابرسانی که استعارههای خود تردیدی
و دگر تردیدی را میخوانند ،در مقایسه با سایر
حسابرسان ،ریسک باالتری از تقلب در صورتهای
مالی را ارزیابی میکنند ،تایید میشود.

و دگرتردیدی را میخوانند ،در مقایسه با سایر حسابرسان،
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فرضیه دوم) حسابرسانی که استعارههای خود
تردیدی و دگر تردیدی را میخوانند ،در مقایسه با سایر
حسابرسان کیفیت حسابرسی باالتری دارند.

سرانجام با توجه به جداول ( )00( ،)01و ()04
متغیر گروه و همچنین تعامل استعارههای حسابرسی
و گروه بر میانگین نمره کیفیت حسابرسی نیز اثر
معنیداری دارند .از طرفی بر اساس آزمون تعقیبی
 LSDانجام شده که نتایج آن در جدول ( )04آمده
است مشخص شد که در پیش آزمون بین میانگین
نمره کیفیت حسابرسی در گروههای مختلف اختالف
معناداری وجود ندارد .اما در پس آزمون و پیگیری
میانگین نمره کیفیت حسابرسی در گروه
تردیدحرفهای حسابرسان مبتنی بر استعارههای
حسابرسی به طور معناداری بیش از گروه عدم
تردیدحرفهای حسابرسان است .در نتیجه فرضیه دوم
مبنی بر اینکه حسابرسانی که استعارههای خود
تردیدی و دگر تردیدی را میخوانند ،در مقایسه با
سایر حسابرسان کیفیت حسابرسی باالتری دارند،
تایید میشود.
 -6بحث و نتیجه گیري
تردیدحرفهای بر حسب مشخصههایی مختلفی از
تردید گرایی همچون ذهن پرسشگر ،به تاخیر انداختن
قضاوت ،اعتماد به نفس موضوع بسیار مهم در حیطهی
تخصصی حسابرسی در دنیای امروز مطرح میباشد.
(هارت .)051 :4112 ،24از این رو درک حسابرسان از
مفهوم تردیدحرفهای در کار حسابرسی جایگاه ویژهای
دارد .در اعمال تردیدحرفهای ،حسابرس نباید تصور
کند که مدیریت صادق نیست و همچنین نباید تصور
کند که صداقت کامل دارد .بنابراین ،حسابرس نباید
با این تصور که مدیریت صادق است ،به کمتر از
شواهد متقاعدکننده راضی باشد( .نیکومرام و
همکاران .)053 :0335 ،باید دقت کرد که
تردیدحرفهای برای قضاوت حرفهای باکیفیت الزم
است؛ اما تنها یکی از اجزای ضروری برای حسابرس به
شمار میرود که برای اعمال قضاوت حرفهای به کار
گرفته میشود .هدف این پژوهش بررسی تاثیر
311

استعارهسازی در حرفهی حسابرسی مبتنی بر ایجاد
تردیدحرفهای حسابرسان بر ارزیابی ریسک تقلب در
صورتهای مالی و کیفیت حسابرسی میباشد .در این
پژوهش تردیدحرفهای مبتنی بر استعارههای
حسابرسی از دو بعد خودتردیدی و دگرتردیدی بر
اساس مشارکت دو گروه از حسابرسان دارای
تردیدحرفهای مبتنی بر استعارههای حسابرسی بود.
نتایج در این پژوهش نشان داد ،با استعارهسازی در
حرفهای حسابرسی ،دو بعد تردیدحرفهای حسابرسان
(خودتردیدی و دگرتردیدی) بر توانمندیهای
تخصصی خود و تردید بر مدارک و شواهد صاحبکاران
تاثیر میگذارد و این موضوع باعث میشود این دسته
از حسابرسان نسبت به سایر حسابرسانی که
استعارههای حسابرسی بر آنها تاثیر نداشته ،میزان
ریسک تقلب در صورتهای مالی صاحبکاران را بیشتر
ارزیابی نمایند و نتیجتا بیشتر به دید تردید نسبت به
عملکردهای صاحبکاران بنگرند ،چراکه استعارهای
مطرح شده برای آنان ،ذهنیت بیشتری نسبت به
مسئولیتپذیری و انجام کار حرفهای حسابرسی در
درون آنها ایجاد مینماید و این موضوع باعث
میگردد آنها با وسواس فکری بیشتری نسبت به
عملکردهای مالی شرکتها بررسیهای خود را انجام
دهند .این دسته از حسابرسان کمتر به شواهد و
مدارک صاحبکاران و وجود کنترلهای داخلی و
توجیحات آنها توجه میکنند و با ایجاد یک زمان
بندی دقیق تالش مینمایند ،هر گونه احتمال تقلب
در صورت های مالی را بررسی نمایند .به عبارت بهتر
یافته های بدست آمده نشان داد که استعاره ها از
جمله شک و تردید یک فرد نسبت به قابلیت های
خود یا شک و تردید نسبت به صاحبکار ،هر دو در
مقایسه با شرکت کنندگان در گروه کنترل ،ارزیابی
شرکت کنندگان از ریسک تقلب را افزایش داد .به
عالوه ،هر دو نوع استعاره این باور در حسابرسان را
رشد می دهد .نتایج این پژوهش همراستا با پژوهش
ثیبودائو و برودیتسکی ) 4100( 23که بیات می نماید،
استعارها با ساختارهای خوب میتوانند برای
فعالسازی الگوهایی در زمینه تردیدحرفهای بکار
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گرفته شوند و فعالسازی این الگوها می تواند ارزیابی
شواهد و مدارک حسابرسی و تصمیم گیریها براساس

طیف های مختلف حسابرسی و بدون افزایش نیازهای
شناختیِ وظایف حسابرسی ،القا کند .استعارها به

این شواهد و مدارک را تحت تاثیر قرار دهد ،تالش
نمود از منظر ذهنیت گرایی و تاثیر گذاری استعاره
سازی بر تردید حرفهای حسابرسان ،روابط بهتری از
صاحبکاران با حسابرسان در جهت بررسی صورتهای
مالی ایجاد نماید .نتیجهی این فرضیه با تحقیق
فیلیپس)0333( 22؛ رز ،)4112( 25پیچر )0331( 21و
پارلی و همکاران )4102( 22که نتیجهی این فرضیه را
تایید مینمایند ،مطابقت داشته باشد .همچنین بر
اساس نتیجه ی فرضیه دوم مشخص گردید وجود
تردیدهای حرفهای در حسابرسان از منظر خود
تردیدی و دگر تردیدی بر اساس استعارهسازی در
حسابرسی ،باعث ارتقای سطح کیفیت بررسیهای
حسابرسی نسبت به سایر حسابرسانی که کمتر دارای
تردیدحرفهای حسابرسی هستند ،گردد .در واقع
حسابرسان دارای تردیدحرفهای مبتنی بر تردید بر
توانمندی های خود با اعتماد به نفس بیش از اندازه
وارد بررسی صورتهای مالی نمیشود و با شناخت
نقاط قوت و ضعف خود تالش مینمایند ابعاد مختلف
موضوع را براساس توانمندیهای خود و پوشش نقاط
ضعف خود از طریق معیار دگر تردیدی پوشش دهند.
در واقع این گروه از حسابرسان اعتمادی به اطالعات
ارائه شده نمیکنند و شواهد را مبنایی برای تایید عدم
ابهام و یا تقلب در صورتهای مالی نمیدانند ،بلکه با
اتکا بیشتر به استانداردهای حسابرسی و با اتکاء بیشتر
به شرایط شرکت اقدام به بررسی تمامی جوانب
عملکردهای مالی شرکتها مینمایند و کمتر دچار
تساهل با صاحبکاران میشوند .این دسته از
حسابرسان از طریق زمان بندی مناسب و تدوین
برنامهی حسابرسی جامع و شفاف گزارشات خود را
بدون هیچ سوگیری ارائه مینمایند ،چراکه بر اساس
تردیدحرفهای ایجاد شده ،آنها ذهنیت بیدارتری نسبت
به مسئولیتهای حرفهای و تخصصی خود در قبال
جامع احساس مینمایند که در تحت این شرایط
کیفیت حسابرسی افزایش مییابد .در واقع ،استعاره
سازی این ظرفیت را دارا است تا تردید حرفهای را از

عنوان ابزاری برای فعالسازی الگوهای مفهومی
شناخته میشوند که به درک مفاهیم انتزاعی کمک
شایانی میکنند (هرت و همکاران .)43 :4104 ،28در
واقع همراستا با نتایج پژوهش یانگ )4100( 23که
بیان نمود ،از طریق فعال سازی یک طرح مفهومی در
رابطه با یک ذهنیت شکگرا ،میتوان به ارتقای
کیفیت حسابرسی کمک نمود ،این پژوهش نیز تایید
کرد ،وجود استعارهها می تواند ذهنیت تردیدگراتری
هم نسبت به توانمندیهای تخصصی حسابرس و هم
نسبت به شواهد و مدارک صاحبکار در درون
حسابرسان ایجاد نماید و این موضوع به ارتقای کیفیت
بررسیهای صورتهای مالی کمک نماید .نتیجهی این
فرضیه با تحقیقهای گولدفارب و همکاران)4110( 81؛
84
ار و چارتراند)0333( 80؛ بار و همکاران
( )4110و نادلر و کادئوس ( )4108که نتیجهی این
فرضیه را تایید مینمایند ،مطابقت دارد.
 -1-6پیشنهادات كاربردي

 )0بر اساس نتایج کسب شده ،پیشنهاد میشود،
در تدوین سیاستهای و آیین نامههای رفتاری
حرفهی حسابرسی از الگوهای ادبی و
موضوعات فرهنگی در قالب استعارههای
حسابرسی برای ارتقای سطح دیدگاههای
تردیدحرفهای در حسابرسان استفاده گردد و با
برگزاری دورههای آموزشی و حرفهای تالش
نمایند تا تقویت بیشتری در کیفیتهای
حسابرسی ایجاد گردد.
 )4همچنین ایجاد و شناخت راههای اعمال تقلب
و گمراهی در صورتهای مالی توسط
صاحبکاران ،پیشنهادی است که مبتنی بر
ایجاد یک پایگاه اطالعاتی برای حسابرسان
می تواند صورت پذیرد و با به اشتراک گذاری
اطالعات و تجربیات باعث شناخت بیشتر
حسابرسان نسبت به احتمال وقوع تقلب در
صورتهای مالی میشود و این موضوع
می تواند به ارتقای سطح کیفیت حسابرسیها
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کمک نماید .الزمه احساس مسئولیت و
مشارکت در ارائهی اطالعات بین حسابرسان،
مشارکت همه جانبه آنها در این راه باشد که
حتما میبایست هویت حرفهای حسابرسی
بیشتر از قبل از طریق برآورده ساختن
انتظارات و نیازهای روانشناختی آنان تقویت
گردد.
در بیان محدودیت این پژوهش میتوان گفت،
هرچند محققان در گردآوری داده جهت توسعهی
مفهوم استعارهسازی در ابتدا با مشکالت شناختی
نسبت به موضوع مواجه بودند ،اما با مرور مقاالت و
برگزاری جلسههای مشترک ،به این جمعبندی
رسیدند ،محتوای استعارهها میتواند بر نقاط مسئولیت
پذیری حسابرسان در سایر حرفهها تمرکز نماید .هر
چند این باور در محققان مورد تایید است که شیوه و
روش اجرای آن بر حسابرسان میتواند در تحقیقات
آتی توسعه داده شود .از طرف دیگر ،از آنجایکه
ذهنیت گرایی حسابرسان یکی از حیطههای
روانشناختی در حرفهی حسابرسی مطرح می باشد،
الزم است در تحقیقهای آتی با اتکا به روشهای
تحلیل کیفی همچون تحلیل محتوا و گرندد تئوری یا
تحلیل داده بنیاد ،به توسعه ی مفاهیمی همچون
استعاره سازی در حسابرسی کمک شایان توجهی
شود ،تا از این طریق ادراک محسوس تری از تردید
حرفه ای حسابرسان چه از منظر خودتردیدی و چه از
منظر دگر تردیدی ایجاد شود و با ارائه ی الگوهای
پژوهش های کیفی همچون مدل پاردایمی ،به
شناخت مفهوم و تدوین استراتژی های آتی در زمینه
تردید حرفه ای کمک شود .لذا پیشنهاد می شود برای
تحقیق های آتی اقدام به ارائه الگویی پاردایمی در
توسعه مهفوم استعاره سازی در تردید حرفه ای
حسابرسان ،شود.
فهرست منابع
 گودرزی ،احمد ،.همتی ،هدی ،.رفیعی شیشوان،
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