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جایگاه حرفه حسابداری در اذهان عمومی بر اساس استعارههای موجود

تاريخ دريافت49/0/02 :
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هدی همتی
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مرضیه رفیعی شیشوان

3

چكیده
استعاره مهمترین ابزار زبان ادبی است که کاربرد آن دامنه معنیاش را افزایش میدهد استعاره ها جزئی از
زندگی ما هستند و استفاده از آن ها عمیقاً در زندگی ما نفوذ کرده است .از طریق استعاره هاست که فکر میکنیم،
تصور میکنیم ،به برقراری ارتباط می پردازیم وحتی رویا پردازی میکنیم .نویسندگان و پژوهشگران حوزه
حسابداری و مالی بهصورت استعاره ای به پدیده ها و مفاهیم حسابداری اشاره میکنند استعاره ها در حسابداری
مهم هستند ،زیرا آن ها بر درک افراد از پدیده ها و مفاهیم حسابداری تاثیر می گذارنددر این پژوهش به بررسی
جایگاه حرفه حسابداری در اذهان عمومی بر اساس استعارههای موجود پرداخته میشود .با بررسی ادبیات و پیشینه
تحقیق  43استعاره به عنوان مقیاس فرضیات  6گانه تحقیق انتخاب گردید و با طرح سواالتی در خصوص هر کدام
از استعاره ها پرسشنامهای تنظیم گردید .پاسخ دهندگان به پرسشنامه شامل  7گروه  43نفره میباشد که در مجموع
 013پرسشنامه جمع آوری گردید .نتایج حاصل از فرضیات تحقیق نشان داد که حسابدار فردی تحصیل کرده و
دارای علم و دانش است که به اصول اخالقی پایند و مجری عوامل مدیریت میباشد .حسابدار کار یکنواختی انجام
نمیدهد و در واقع خود را وقف کار میکند .همچنین نتایج تحقیق نشان داد که حسابدار میتواند دلسوزانه موسسه
خود را رهبری و کنترل کند.
واژههای كلیدی :استعاره ،حسابدار ،اذهان عمومی.

 -1دکترای حسابداری ،استادیار و عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد الکترونیکی ،گروه حسابداری ،تهران ،ایران
 -0دکترای حسابداری ،استادیار و عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن ،گروه حسابداری ،رود هن ،ایران
 -4کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد الکترونیکی ،گروه حسابداری ،تهران ،ایران

111

احمد گودرزی ،هدی همتی و مرضیه رفیعی شیشوان

است که پیش زمینه فکری و ذهنی افرادی که از

 -1مقدمه
استعاره ها جزئی از زندگی ما هستند و استفاده از

خدمات حسابداری و صورت های مالی استفاده

آن ها عمیقاً در زندگی ما نفوذ کرده است .از طریق

میکنند چیست و از دید افراد که در طبقات مختلفی

استعاره هاست که فکر میکنیم ،تصور میکنیم ،به

چه دانشجو ،استاد ،شاغل در این حرفه ،عموم مردم

برقراری ارتباط می پردازیم وحتی رویا پردازی

و ...هستند جایگاه این حرفه در کجا قرار دارد و چه

میکنیم .معموالً استعاره را یک مطلب ادبی و بالغی

تعداد از این استعاره ها حقیقی اند و مورد پذیرش

می دانند .ولی در هرحال این میراث افالطونی-

عموم هستند و همچنین وضیعت این حرفه را در نزد

ارسطویی است که در طی تاریخ دگرگونی پیدا کرده

مردم و استفاده کنندگان از خدمات آن را به درستی

است .استعاره این است که نام چیزی را به چیز دیگر

نشان می دهند .دانشجویان حسابداری و افراد شاغل

بدهند و این امری است که در زبان عادی هم اتفاق

در این حرفه با اصطالحات زیادی برخورد میکنند

می افتد؛یعنی استعاره اختصاص به شعر و ادبیات

(منصوری.)1433 ،
هدف این اصالحات توضیح شرایط و رویدادها

ندارد.
زبانِ ما زبانِ استعاره است .ما بی استعاره زبان

است .لوید هیس ،1بیان میکند حسابداری تنها یک

نداریم .با استعاره زبان به وجود میآید .استعاره یک

مدل مفهومی است و ظاهراً مردم اغلب اصطالحات

صنعت ادبی نیست ،بلکه به ذات زبان تعلق دارد و

استفاده شده در مدل را با خود شرایط ورویدادها

مخصوصاً از زمانی که منطق آمده است این مطلب

اشتباه می گیرند ،استعاره شکلی از بیان یک عبارت

جدیتر شده است .زبان روزمرهی ما هم پُر از

است که بیش از آنچه گفته میشود ،حاوی معنی

استعاره است .اگر استعاره نباشد ،همان زبان عادی و

است و همچنین گونهای از بیان است که منطق را

معمولی که برای تفهیم و تفاهم است و با آن زندگی

کنار گذاشته و به تخیل می پردازد .و به مردم توان

و معاشرت میکنیم ،وجود ندارد (امینی.)1433 ،

ارائه کامل تر معانی (تفکرات ،احساسات ،و دانسته

استعاره مهمترین ابزار زبان ادبی است که کاربرد

ها) را نسبت به زبان لفظی میدهد .در استعاره کلمه

آن دامنه معنیاش را افزایش میدهد .بهراستی ،زبان

ای که کامالً به یک موضوع تعلق دارد بر موضوعی

در غالب استعاره بهصورت گستردهای نمو پیدا میکند

دیگر داللت میکند .استعاره وتشبیه (مقایسه ای

از آنجا که حسابداری زبان تجارت است میتوان

آشکار ،همراه با به کارگیری لغات شبیه یا مانند) ،با

انتظار داشت که حاوی استعاره باشد .در سالهای

یکدیگر متفاوت هستند و این تفاوت کامالً زبانی

اخیر نقش سازمانی حسابداران ارتقا یافته است به

است (دباغ.)1434 ،

نحوی که حسابداران نه تنها در حوزههای عملیاتی

«متافور» بر گرفته از «متافورین» یونانی است که از

بلکه در تصمیمگیریهای استراتژیک نیز به ایفای

کلمات «متا» و «فورین» تشکیل شده و مفهوم

نقش میپردازند افراد شاغل در حرفه حسابداری

مسئولیت یا تحمل کردن را در بر دارد .متافور کاربرد

همیشه در تالش برای اثبات جایگاه حرفهای خود

یک مفهوم ،کلمه ،عبارت یا پدیده ای از طریق مقایسه

هستند ،چهبسا استعارههای زیادی که در این باره

با کلمه دیگر با همان مفهوم است که بیشتر بهصورت

وجود دارد که اغلب نیز به درستی یا نادرستی به کار

کامل و زنده توضیح میدهد .به عبارت دیگر متافور

برده میشود ،هدف این تحقیق بررسی این موضوع

جایگزین مفهومی است که در مفهوم معمولی آن
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کاربرد ندارد و اولین کلمه را با دومی توضیح میدهد،

مرکز حسابداری ،توزیع درآمد و حسن نیت نمونه ای
3

یعنی فرمی از گفتار است .متافورها معموالً شامل

را برای کاربرد متافور فراهم می آورد (گارفید ،

انتقال اطالعات از طریق حوزه شبیه به حوزه جدید و

.)1336

ناشناخته است .تصور میشود که متافورها ابزاری

از دالیل اصلی عدم موفقیت در درک مسائل این

برای توصیف نحوه زندگی افراد ،محیط زیست،

است که دیدگاه روشنی از کاربرد کلمات نداریم .

اتفاقات و اشیایی است که قیاس های متفاوتی را

متافور در کل میتواند بر جسته ترین و شناخته ترین

جست و جو میکنند .اگر مفهوم یا کلمه یا عبارت و

شکل گفتار باشد .متافورها کاربردی موثر در زبان

پدیدهای را با شبیه سازی  0مفهوم دیگر ،پدیده یا

شعر و هم چنین زبان عادی دارند و بر اساس گفته

کلمه یا عبارت دیگر توضیح بدهیم یعنی از متافور

جان الک متافور ها به شکلی فلسفی و علمی عمل

استفاده کردهایم .ممکن است شباهت زیادی بین دو

کرده و یا گفتار «واقعی» به حساب می آیند .به هر

مورد نباشد .به هر حال واقعیت امر این است که اولی

حال متافور ها فقط نحوه صحبت کردن و فکر کردن

را می شناسیم و باعث درک بهتر دومی میشود برای

ما را تایید نمیکنند ،بلکه بخشی از تجارب ما هستند

مثال شخصی که میگوید «نقش قلب مثل پمپ» است

متافور ها درک ایده های جدید را پدید آورده و

یعنی پمپ برای درک بهتر قلب استفاده کرده است

باعث درک پیچیدگی ها و موارد غامض می باشند و

(کریت.)0333 ،0

مقدمات استنباطی را فراهم آورده و به منطق راه حل

این تئوری شناخته شده به عنوان «تئوری معاصر

اشاره میکنند و نیروی بالغت را در فرد پدید می

متافور» می باشد که الکوف و جانسون 4در مطالعه

آورند .آنها به تشکیل چهارچوب درک ما از دنیا

خود آن را متافور نامیدند :و شامل اصول مطالعات با

کمک کرده و این چهارچوب ها روی «طرح هایی که

توجه به متافور در علوم اجتماعی می باشد .اگرچه

میسازیم بر نحوه عملکردمان و نتیجه بد یا خوب

مطالعات با توجه به متافور در این ادبیات قبل از دهه

کارهایمان» تاثیر دارد .به همین دلیل متافورها نقش

 33محدود بود ولی بعد از مطالعه الکوف و جانسون،

مهمی در بخش تجارت دارند .عدم آگاهی از نقش

مفهوم متافور با توجه به شناخت و ارتباط در

متافورها در تجارت و کسب و کار باعث میشود تا

کاربردهای درون اصولی شرایط اصلی و مرکزی پیدا

نسبت به برخی وقایع درک درستی پیدا نکرده و منجر

کرد .در اکثر حوزههای علوم اجتماعی ،مطالعات

به شکست و تحمل هزینههای بس گران میباشد

متافور با حوزه حسابداری مواجه شده است .در متون

(مک گوین 5و همکاران.)0337 ،

حسابداری ،متافور الگوی بحث است و نقش فعالی

کار آرگریس ( )1350،1354بررسی نمود که

در فرایند خلق و انتقال معنا دارد و شامل متون است.

چگونه انگیزه ها و مسائل روانشناسی اجتماعی در

بر اساس گفته والترز در متون حسابداری متافور،

عملکرد حسابداری اثر گذار است ،امروزه تاثیر عوامل

زیبایی ،شناخت و سطح کاربردی را باال می برد و

و هنجارهای رفتاری-روان شناسی در حوزه

ایجاد موقعیت هایی که به روش های دیگر قابل اجرا

تصمیمگیریهای حسابداری یک امر سرنوشت ساز

نیست ،تشریح میکند .در این رابطه ،اکثر اصطالحات

می باشد .آیا ذهن و رفتار حسابداران میتواند بر

مثل :دریافت وام ،استهالک متراکم ،هزینه متغیر

رویه های حسابداری موثر باشد؟ آیا حسابداران در

رقابت ،دارایی شناور ،دارایی ثابت ،حق سهام داران

امر تصمیم گیری بطور عقالیی و منطقی رفتار میکنند
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یا اینکه سوگیرهای شناختی و احساسی آنها میتواند
بر تصمیمات اثز گذار باشد؟

 )5رقبا به دلیل اطالع از وضیعت مالی رقبا جهت
اتخاذ سیاست اقتصادی مناسب تا از نظر تحصیل

لذا مسئله اصلی در این تحقیق آشنایی با

سود و دست یابی به بازار از دیگران پیشی بگیرد.

متافورهای موجود در مورد حسابداران و چگونگی

 )6سرمایه گذاران به دلیل اطالع از وضیعت مالی و

درک آنها است .در دهههای اخیر دامنه بررسیهای

تحصیل سود بیشتر با سرمایه گذاری بهتر و

استعاری در حوزههای مختلف گسترش قابل توجه و

آگاهانه تر

رو به افزایشی داشته است .پژوهش حاضر سعی دارد

بنظر میرسد سواالت طرح شده در پرسشنامه و

استعاره و تفکر استعاری را در حوزه حسابداری

فرضیات اصلی و فرعی تعیین شده تا حدود زیادی

(حسابدارن) تا اندازهای برجسته سازد تا که از این

میتواند این نیازها را پوشش دهد.

پس با نگاهی متفاوت به حضور عنصر استعاره در این
حوزه نگریسته شود و در نتیجه بیش از پیش

 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش

برخوردی فعاالنه (نه انفعالی) و آگاهانه در ارتباط با

خلیفه سلطانی ( )1433در تحقیقی تحت عنوان

آن داشته باشد و در نهایت به جای نادیده انگاشتن یا

استعاره در حسابداری به روش های روان شناسی

برخورد واکنشی در برابر استعاره ها ،آنها را مدیریت

زبان می پردازد و بیان میدارد که این امر میتواند

و هدایت نماید.

آموزش و کاربرد حسابداری را غنی کند .ایشان بحث

به منظور بررسی جایگاه حرفه حسابداری در

را با نظریههای زبان و استعاره آغاز کرده ،سپس به

اذهان عمومی بر اساس استعارههای موجود ابتدا باید

تشریح این که چرا حسابداری نوعی استعاره است و

بدانیم که ،استفاده کنندگان از صورت های مالی و

چگونه تئوری به آن قدرت می بخشد می پردازد.

خدمات حسابداری چه کسانی هستند:

نتایج حاصل از این مقاله بدین صورت می باشد.1 ،

الف) استفاده کنندگان داخلی (مدیران اجرایی) و دلیل

ماهیت استعاری حسابداری باید در اسرع وقت به

استفاده :پی بردن به نقایض کار خود و برنامه ریزی

دانشجویان معرفی گردد .0 .باید تا حد امکان از

برای رفع آن در آینده.

رشتههای خویشاوند همانند اقتصاد و تئوری سازمان

ب) استفاده کنندگان خارجی عبارتاند از:

شواهد تجربی اراده دهیم تا نشان دهیم چطور واژه ها

 )1صاحبان سرمایه به دلیل پی بردن به کفایت

در مدلهای حسابداری با اشیاء و رویدادهای دنیای

مدیران به کار گمارده شده

واقعی مرتبط هستند.

 )0دولتها به دلیل اوالً تعیین میزان مالیات بر درآمد و

خواجوی و حالج ( )1433در تحقیقی با موضوع

ثانیاً برای تنظیم قوانین و مقررات برنامه های

نقش استعاره در حسابداری ،پس از معرفی استعاره،

جدید اقتصادی و رفع نقایض برنامه های گذشته

از دیدگاه زبانشناسی شناختی ،نظریههای گوناگون

 )4بستانکاران به دلیل آگاهی از میزان اعتبار آنها و

درباره استعاره را مورد بحث قرارداده است و سعی

اینکه تا چه حد میتوانند آنها را طرف معامله قرار

کرده است تا با بیان علت اهمیت استعاره در

دهند

حسابداری چارچوبی برای تجزیه و تحلیل استعاره در

 )3بانکها برای پرداخت وام و تسهیالت

حسابداری بیان گردد .نتایج حاصل از این تحقیق
عبارتاند از اینکه اوالً ،دانشجویان باید با ماهیت
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استعارههای حسابداری آشنا شوند .دوماً ،برای درک

نخستین پژوهش موجود درباب استعاره ،کتاب

نحوه مرتبط شدن اصطالحات موجود در مدلهای

معانی القرآن ابوذکریا یحیی بن زیاد کوفی ملقب به

حسابداری با شرایط دنیای واقع ،باید مدارک تجربی

فُراء متوفی  037ق است .به عقیدة فراءاستعاره از

بیشتری از میان رشتههای علمی همریشه اراده شود.

نامیدن چیزی به غیرنام اصلیاش به دست میآید

.

در خارج از ایران نیز تنها تحقیقی که مستقیماً به

اودراین اثربه نمونه هایی ازاستعاره درقرآن اشاره

مسئله استعاره و ارتباط آن با حسابداری پرداخته،

میکند (عبداهلل بن معتز) (متوفی036ق) نیز در کتاب

عبارت است از مقاله گوک کوز)0310( 6که به مسئله

البدیع خود ،استعاره را کاربرد لفظ درغیر معنی

درک حسابدارن ازطریق استعاره پرداخته است .وی

اصلیاش میداند .شاید بتواند دقیقترین پژوهش را در

عنوان میدارد ،که متافورها ابزار درک هستند و به

باب استعاره و در چهارچوب سنت مطالعات ادبی ،به

هوش شناختی اشاره دارند ،بنابراین متافورها برای

بررسیهای عبدالقاهر جرجانی (متوفی373ق) در

اندازهگیری اتفاق ،موقعیت یا درک یک چیز به کار

اسرارالبالغه نسبت داد .همان جرجانی معتقد است که

میروند .مطالعات به تعیین درک عمومی از موقعیت،

در شکلگیری استعاره ،ضمن جدا شدن نام اصلی

اتفاق ،پدیده ،سینما ،اجرا و یا حرفههایی مثل آموزش

یک شئ از آن ،نام دیگری برحسب شباهت ظاهری و

و سیاستگذاری کمک میکنند .به هر حال مطالعه بر

ارتباط عقلی جایگزین آن میشود .مهمترین کتابی که

اساس متافور به اندازهگیری حسابدارانی که در این

از قرن هفتم قمری به بعد الگوی تحقیق دراین زمینه

حوزه کار میکنند ،کمک میکند .در این مطالعه هدف

قرار گرفته است ،المعجم فی معاییر اشعار العجم

تعیین درک افراد در مورد حسابداران از طریق متافور

نوشتة شمس الدین محمدبن قیس رازی است .به

است  .این مطالعه در بین دانشجویان دارای مدرک و

اعتقاد او ،استعاره نوعی مجاز است که براساس عالقة

در حال تحصیل انجام شد که درسهای حسابداری

شباهت ساخته شده باشد .همان در تمامی این

پایه را دریافت نمودهاند تا درک مربوط به حسابدارن

رویکردهای سنتی ،استعاره به مثابه شگردی ادبی در

را از طریق متافور کسب کنند .در بین  135پرسشنامه

نظر گرفته شده است مفصل ترین بررسی درباب

تکمیل شده 141 ،مورد ارزیابی شد .بر اساس نتایج

چگونگی شکلگیری و درک استعاره در آثار کورش

پرسشنامه 50 ،متافور تولید شد .متافور به حسابدار

صفوی به چشم میخورد .او با نگاهی متفاوت به

توسط  13نفر تولید شد و بعد از آن باغبان ،مورچه،

استعاره در سنت مطالعات ادبی ،عملکرد این فرایند را

ریاضیدان ،روباه ،دزد و مادر ،زنبور ،رایانه ارائه شد.

در زبان خودکار و مکالمات روزمرة سخنگویان نیز

با بررسی نتایج پرسشنامه محتوایی ،درک شرکت

مورد مطالعه قرار میدهد که در بخشهای مختلف

کنندگان در مورد حسابداران تحت هر  10موضوع و

نوشتة حاضر از آن استفاده خواهد شد .برحسب اسناد

بر اساس دالیل تولید شده متافور گروهبندی شد .بر

موجود ،نخستین غیر ایرانی که به مطالعة استعاره

اساس این یافتهها ،حسابداران همیشه به بررسی اعداد

پرداخته است ،ارسطو است .او در فن شعرش استعاره

و محاسبات پرداخته و مفاهیمی را ارزیابی میکنند.

را گونهای از مجاز به حساب میآورد که برپایه آن

همچنین حسابداران بر ارزشهای اخالقی مشارکت

واژهای برحسب تشابه جایگزین واژة دیگری شود.

نکرده و همیشه به سختی و با دقت کار میکنند از

همچنین به عقیدة آگوستین قدیس در مدینة الهی،

طرف دیگر به بررسی شرایط پولی شرکت میپردازند.

استعاره عبارت است از کاربرد واژه بامعنایی مناسب
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در معنایی نامناسب .از دیگر کسانی که بانگرشی

 )4فرضیه اصلی آیا حسابدار صرفاً یک کار

کمابیش مشابه استعاره را بررسی کرده اند ،میتوان به

یکنواخت و روتین را انجام میدهد فرعی

اولمان ،7آگدن 3و ریچاردز 3و یاکوبسن 13اشاره کرد.

(آیا حسابدار ربات است -آیا حسابدار مانند

استعاره را بازی دالها به حساب

آدم آهنی است-آیا حسابدار ماشین است -آیا

الکان و دریدا

11

میآورند ولیکاف و جانسون نیز با طرح بحث

حسابدار کامپیوتر است)

استعارههای مفهومی ،در مطالعات استعاره نقشی ویژه

 )3فرضیه اصلی آیا حسابدار خود را وقف کار

دارند .در استعارة مفهومی در زبان فارسی هم

کرده است ...فرعی (آیا حسابدارسیستم

تحقیقات و نوشتههای متعددی در باب رویکرد

است-آیا حسابدار یک فرآیند است-آیا

شناختی به رشتة تحریر درآمدهاند ،که ازجمله میتوان

حسابدار همواره جدی و خشک است)

به تحقیقات شیخ رضایی ( ،)1433هاشمی ( )1433و

 )5فرضیه اصلی آیا حسابدار دلسوزانه موسسه را

عرب یوسف آبادی ( )1433اشاره کرد .مطالعات

رهبری و کنترل میکند .فرعی (آیا حسابدار

بسیاری درباره استعاره وجود دارد که بیان میکند،

مانند باغبان است-آیا حسابدار مانند پرستار

استعاره قویاً تفکر و تئوری سازی افراد را تحت تاثیر

دلسوز است-آیا حسابدار مانند مورچه پرکار

قرار میدهد .پستمن ( )1336اهمیت استعاره را به

است-آیا حسابدار همانند اسب تالشگر

شدت مورد توجه قرار میدهد و می پرسد":آیا من

است-آیا حسابدار تحلیلگر است-آیا حسابدار

اغراق میکنم که یک دانشجو نمیتواند بدون

رهبراست –آیا حسابدار مدیر است ،آیا

استعارههای زیر بنایی یک موضوع ،نسبت به چیستی

حسابدار همانند عکاس واقعیت های موسسه

آن آگاه باشد؟"

را نشان میدهد ،آیا حسابدار همانند یک معلم
دلسوزانه موسسه را کنترل میکند)

 -3فرضیههای پژوهش

 )6فرضیه اصلی آیا حسابدار تحصیل کرده و

فرضیههای پژوهش عبارتاند از:
 )1فرضیه اصلی آیاحسابدار به اصول اخالقی
پایبنداست ،فرضیه فرعی (آیا حسابدارمتقلب
است -آیا حسابدار همانندمیمون فریب کار
است -آیا حسابدار همانندروباه مکار است-
آیا حسابداردزد است)
 )0فرضیه اصلی آیا حسابدار فقط مجری عوامل
مدیریت است ،فرضیه فرعی (آیا حسابدار
همانند یک راننده فرمان بردار است-آیا
حسابدار امانت دار است -آیا حسابدار زندانی
است ،آیا حسابدار همانند یک گاو صندوق
فقط نگهدارنده مدارک است)

دارای علم و دانش است...فرعی (آیا حسابدار
متخصص است-آیا حسابدار هنرمند است-آیا
حسابدار باهوش است-آیا حسابدار مانند
خیاط ابتدا مدل را طراحی و بعد اجرا
میکند-آیا حسابدار دارای دانش است-آیا
حسابدار روشنفکر است-آیا حسابدار فن
ساالر است -آیا حسابدار مهندس است-آیا
حسابدار فیلسوف است -آیا حسابدار
ریاضیدان است)
 -4روششناسی پژوهش
روش تحقیق در پژوهش حاضر از حیث هدف
کاربردی است .تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند
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که نظریهها ،قانونمندیها ،اصول و فنونی که در

از منابع داخلی تهیه گردیده ،در حد امکان عبارت به

تحقیقات پایه تدوین میشوند را برای حل مسائل

گونهای درج شود که منظور از سؤال و عبارت

اجرایی و واقعی به کار میگیرند .همچنین روش

پرسشنامه برای خواننده به آسانی دریافت شود و

تحقیق از حیث روش توصیفی -پیمایشی است.

دارای ابهام و پیچیدگی نباشد .ابزار گردآوری داده ها

تحقیق توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که

در این تحقیق پرسشنامه می باشد که به روش

هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیدههای مورد

کتابخانه ای و میدانی جمع آوری میشود.

بررسی است .اجرای تحقیق توصیفی میتواند صرفاً

از آنجا که هدف این تحقیق بررسی جایگاه حرفه

برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به

حسابداری در اذهان عمومی بر اساس استعارههای

فرآیند تصمیمگیری باشد.

موجود است .لذا مقیاس پنج وضعیتی لیکرت به کار

جامعه آماری پژوهش مورد نظرشامل هفت گروه

رفته است .در این پژوهش با کمک  5مقیاس به

اساتید محترم دانشگاه آزاد ،دانشجویان کارشناسی و

ترتیب :کامال مخالفم ،مخالفم ،تا حدودی ،موافقم و

کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد،

کامال موافقم ارزیابی گردیده است .امتیاز یک تا پنج

حسابداران ،حسابرسان ،مدیران (سهامداران شرکتهای

از کامال مخالفم تا کامال موافقم به گزینهها داده شده

خصوصی) ،کارمندان وزارت دارایی و کارمندان بانک

است .سئواالت مرتبط با هر یک از عوامل مورد نظر

می باشد .به منظور انتخاب حجم نمونه مناسب با

این تحقیق در جدول1بیان گردیده است .مبنای

توجه به نوع و هدف تحقیق ،فرمولهای گوناگونی از

استخراج استعارههای مورد استفاده در این تحقیق،

سوی صاحبنظران علم آمار مطرح شده است .حجم

تحقیق گوک گز )0310(10می باشد که در کشور

نمونه را میتوان براساس محدود یا نامحدود بودن

ترکیه انجام شده است .استعارههای استخراج شده

جامعه آماری بدست آورد .روش نمونه گیری در این

شامل  43استعاره می باشد که با توجه به نوع ویژگی

تحقیق تصادفی ساده است و از هرگروه از جامعه

مورد انتساب به حسابداران در چند طبقه دسته بندی

تعداد  43عدد نمونه با استفاده از فرمول کوکران

میشوند .به عنوان مثال در خصوص پایبندی حسابدار

انتخاب گردید که در مجموع تعداد  013پرسشنامه

به اصول اخالقی از استعارههایی همچون متقلب،

توزیع شد.

میمون ،دزد و روباه استفاده و برای هرکدام از این

در این پژوهش برای جمع آوری اطالعات نظری

استعاره ها سواالتی به شرح جدول 1بیان شده است.

مورد نیاز و همچنین پیشینه پژوهش از روش

تقسیم بندی استعارههای موجود در جدول  1به

کتابخانهای ،یعنی مطالعه و بررسی متون ،پایاننامهها،

هرکدام از ویژگی های حسابدار در فرضیات تحقیق

مقاالت و کتب تخصصی فارسی و انگلیسی و

مشخص شده است.

همچنین اطالعات دریافتی از پایگاه های اینترنتی

سئواالت مرتبط با هر یک از عوامل مورد نظر

استفاده شده است .ابزار تحقیق در این پژوهش،

این تحقیق در جدول 1به شرح زیر بیان گردیده

پرسشنامه بوده است و با توجه به این که پرسشنامه

است.

باید جاذب و نه خیلی بلند باشد و سؤالها باید به
اندازهای راحت باشند که امکان پاسخگویی به آنها
وجود داشته باشد ،لذا سعی شده در این پرسشنامه که
مجله حسابداري مديريت  /شماره بيست و ششم

113

احمد گودرزی ،هدی همتی و مرضیه رفیعی شیشوان

جدول ( -)1سئواالت مرتبط با هر يك از متافورها
تعداد

 -5يافتههای پژوهش

تعداد

رديف

نام استعاره

1

باغبان

0

0

راننده

3

13

4

پرستار

3

03

آدم آهنی

3

متخصص

3

01

معلم

5

5

سیستم

6

00

متقلب

4

6

باهوش

5

04

جدی و خشک

3

7

مورچه

3

03

روباه

3

3

خیاط

6

05

دزد

3

3

فرایند

5

06

تحلیلگر

5

13

دانش

4

07

امانت دار

4

تحقیق که شامل  3فرضیه فرعی می باشد ،در جدول0

11

اسب

7

03

فیلسوف

3

نشان داده شده است.

10

گاو صندوق

1

03

کامپیوتر

6

14

ربات

4

03

زندانی

3

13

ماشین

3

41

میمون

13

15

روشنفکر

4

40

رهبر

3

16

فن ساالر

0

44

مدیر

3

17

عکاس

0

43

هنرمند

7

سواالت

رديف

نام استعاره

13

ریاضیدان

5

مهندس

4
0

 -1-5آزمون فرضیه اول تحقیق

سوال

فرضیه اصلی :حسابدار به اصول اخالقی پایبند است.
( فرضیه فرعی (آیا حسابدارمتقلب است-آیا حسابدار
همانند میمون فریب کار است-آیا حسابدار همانند
روباه مکار است-آیا حسابداردزد است))
فرضیه اول که پایبندی حسابدار به اصول اخالقی
را بررسی می نماید ،شامل چهار فرضیه فرعی می
باشد که با متافورهای متقلب ،میمون ،روباه و دزد
سنجیده میشود .نتایج آزمون فرضیه اول اصلی

همانطور که در جدول  0مشاهده میشهود تمهامی
فرضیههای فرعی مربوط به پایبندی حسابدار به اصول
اخالقی دارای سطح معناداری صهفر مهی باشهند ،کهه
نشان دهنده معناداری با اهمیت و عهدم تسهاوی بهین
نسبت پایبندی حسهابدار بهه اصهول اخالقهی و عهدم
رعایت مسائل اخالقی می باشد .بها توجهه بهه نسهبت

با استفاده از آمار استنباطی ،نتایج و تحلیلها ارائهه

بدست آمده در خصوص متغیرهای متقلب ،روباه ،دزد

میگردد .بدین ترتیب که ابتدا مقهادیر میهانگین بهرای

و میمون که به ترتیب  393 ،393 ،393و 393می باشهند

فرضیات محاسبه شده و فاصله اطمینهان  35درصهدی

و تمامی آنها بزرگتهر از نسهبت آزمهون ( )396هسهتند

برای آن حساب میگردد ،سپس با آزمون  tاسهتیودنت

می تهوان نتیجهه گرفهت کهه از نظهر پاسهخ دهنهدگان

یک نمونهای میانگین ههر کهدام از فرضهیات بها حهد

حسابدار فاقد ویژگی های مربوط به متافورهایی مانند

وسط طیف لیکهرت (عهدد  )4مقایسهه مهی شهود ،در

متقلب ،دزد ،میمون و روباه می باشهد و بها توجهه بهه

نهایت از رتبه بندی بین فرضیات در دو گروه مختلف

اینکه فرضیه اصلی مخالف فرضهیات فرعهی تعریهف

از آزمون فریهدمن اسهتفاده مهیشهود همچنهین بهرای

شده است در واقع حسابدار به اصهول اخالقهی پاینهد

مقایسه میانگین پاسخها بهین دو گهروه از آزمهون  tدو

می باشد ،لذا فرضیه اول اصلی تحقیق تایید میشود.

نمونهای استفاده شهده اسهت .بهرای تحلیهل دادهههای
آماری از نرمافزار  SPSSاستفاده شده است.
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جدول ( -)2نتايج آزمون فرضیه اول اصلی
نام متافور

متقلب

تعداد

گروه
گروه 1

<= 3

178

گروه 0

>3

31

0.1

209

1

گروه 1

<= 3

182

0.9

گروه 0

>3

27

0.1

209

1

گروه 1

<= 3

175

0.8

گروه 0

>3

34

0.2

209

1

گروه 1

<= 3

161

0.8

گروه 0

>3

47

0.2

208

1

مجموع
دزد

مجموع
میمون

شده
0.9

مجموع
روباه

نسبت مشاهده

مجموع

نسبت آزمون
0.6

سطح

نتیجه آزمون

معناداری

فرضیه

0.00

رد فرضیه
0.6

0.00

رد فرضیه
0.6

0.00

رد فرضیه
0.6

0.00

رد فرضیه

فرضیه دوم که حسابدار را به عنوان مجری

 -2-6آزمون فرضیه دوم تحقیق
فرضیه اصلی :حسابدار فقط مجری عوامهل مهدیریت

عوامل مدیریت فرض میکند شامل چهار فرضیه

است.

فرعی می باشد که با متافورهای راننده ،امانت دار،

(فرضیه فرعی (آیا حسابدارهمانند یک راننده فرمان

زندانی و گاوصندوق سنجیده میشود .نتایج آزمون

بردار است-آیا حسابدارامانت دار است-آیا حسابدار

فرضیه دوم اصلی تحقیق که شامل  3فرضیه فرعی می

زندانی است ،آیا حسابدار همانند یک گاو صندوق

باشد در جدول4نشان داده شده است.

فقط نگهدارنده مدارک است)
جدول ( .)3نتايج آزمون فرضیه دوم
نام متافور

راننده

تعداد

گروه
گروه 1

<= 3

4

گروه 0

>3

206

1

210

1

گروه 1

<= 3

183

0.9

گروه 0

>3

27

0.1

210

1

گروه 1

<= 3

3

0

گروه 0

>3

206

1

209

1

گروه 1

<= 3

142

0.7

گروه 0

>3

66

0.3

208

1

مجموع
امانتدار

مجموع
زندانی

شده
0

مجموع
گاو

نسبت مشاهده

مجموع

نسبت آزمون
0.6

سطح

نتیجه آزمون

معناداری

فرضیه

0.00

تایید فرضیه
0.6

0.00

رد فرضیه
0.6

0.00

تایید فرضیه
0.6

مجله حسابداري مديريت  /شماره بيست و ششم

0.008

رد فرضیه
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همانگونه که در جدول  4مشاهده میشود نتایج
آزمون فرضیات فرعی مربوط به فرضیه اصلی دوم

به خرج دهد ،لذا فرضیه دوم تحقیق نیز پذیرفته
میشود.

نشان می دهند که حسابدار شباهت زیادی به متافور
راننده و امانت دار دارد که در واقع از اتکای مدیریت

 -3-6آزمون فرضیه سوم تحقیق

به حسابرس در خصوص اجرای دستورات و

فرضیه اصلی :حسابدار صرفاً يك كاار يكنواتات

همچنین امانت دار بودن آن داللت دارد .در خصوص

وروتین را انجام میدهد.

متافور گاوصندوق با توجه به نتایج بدست آمده
میتوان گفت که از نظر پاسخ دهندگان ،حسابدار
صرفا از مدارک ،پول و اسناد نگهداری نمیکند .نتیجه
آزمون فرضیه فرعی در خصوص شباهت حسابدار به
زندانی نیز رد میشود زیرا نسبت مشاهده شده برای
کمتر از  4برابر  393می باشد که بیشتر از نسبت
آزمون می باشد .با توجه به نتایج آزمون فرضیات
فرعی میتوان گفت که حسابدار تاحد زیادی مجری
عوامل مدیریت است ولی در برخی موارد نیز با
صالحدید مدیریت میتواند از خود ابتکار و خالقیت

(فرضیه فرعی (آیا حسابدار ربات است-آیا حسابدار
مانند آدم آهنی است-آیا حسابدارماشین است-آیا
حسابدارکامپیوتر است))
فرضیه سوم که کار حسابدار را یکنواخت و
روتین فرض میکند شامل چهار فرضیه فرعی می
باشد که با متافورهای رباط ،آدم آهنی ،ماشین و
کامپیوتر سنجیده میشود .نتایج آزمون فرضیه سوم
اصلی تحقیق که شامل  3فرضیه فرعی می باشد در
جدول  3نشان داده شده است.

جدول ( .)4نتايح آزمون فرضیه سوم تحقیق
نسبت مشاهده

نسبت

شده

آزمون

گروه 1

<= 3

166

0.8

0.6

گروه 0

>3

43

0.2

209

1

گروه 1

<= 3

0

0

گروه 0

>3

209

1

209

1

گروه 1

<= 3

138

0.7

گروه 0

>3

71

0.3

209

1

گروه 1

<= 3

136

0.7

گروه 0

>3

73

0.3

209

1

نام متافور

آدم آهنی

تعداد

گروه

مجموع
کامپیوتر

مجموع
ربات

مجموع
ماشین

مجموع
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سطح معناداری

نتیجه آزمون
فرضیه

0.00

رد فرضیه
0.6

0.00

تایید فرضیه
0.6

0.043

رد فرضیه
0.6

مجله حسابداري مديريت  /شماره بيست و ششم

0.076

رد فرضیه

جايگاه حرفه حسابداری در اذهان عمومی بر اساس استعاره های موجود

همانطور که در جدول  3مشاهده میشود سه
فرضیه از چهار فرضیه فرعی رد میشود .نظر پاسخ

فرضیه فرعی (آیا حسابدارسیستم است-آیا حسابدار
یک فرآیند است-آیا حسابدار همواره جدی است)

دهندگان در خصوص شباهت حسابدار با متافور آدم

فرضیه چهارم حسابدار را فردی ایثارگر می داند

آهنی برای کمتر از  4دارای نسبت مشاهده شده 393

که خود را وقف کار کرده است .این فرضیه شامل سه

می باشد که از نسبت آزمون بیشتر می باشد ،لذا پاسخ

فرضیه فرعی می باشد که با متافورهای سیستم ،فرآیند

دهندگان حسابدار را شبیه آدم آهنی نمی دانند .با

و جدی و خشک سنجیده میشود .نتایج آزمون

توجه به سطح معناداری بدست آمده در خصوص

فرضیه چهارم اصلی تحقیق که شامل  5فرضیه فرعی

متغیر ماشین که باالتر از  3935می باشد ،میتوان

می باشد در جدول  3نشان داده شده است.

نتیجه گرفت که تفاوت با اهمیتی بین نظر پاسخ

همانطور که در جدول  5مشاهده میشود سطح

دهندگان نسبت به متافور ماشین وجود ندارد .متغیر

معناداری هر سه فرضیه فرعی صفر می باشد که نشان

کامپیوتر نیز معنادار می باشد و دارای نسبت آزمون 1

دهنده تفاوت معنادار بین نظر پاسخ دهندگان در

برای میانگین باالتر از  4می باشد .با توجه به نتایج

خصوص دو گروه کمتر از  4و بیشتر از  4می باشد.

بدست آمده و اینکه سه فرضیه فرعی از فرضیه اصلی

همچنین با توجه به نسبتهای آزمون بدست آمده 33

تایید نشد ،لذا فرضیه اصلی نیز رد میشود.

درصد پاسخ دهندگان کار حسابداری را سیستمی،
 133درصد پاسخ دهندگان حسابداری را شبیه فرایند

 -6-4آزمون فرضیه چهارم تحقیق

و  73درصد آنها نیز حسابدار را فردی جدی و

فرضیه اصلی :حسابدار تود را وقاف كاار كارده

خشک می دانند که با توجه به نسبت آزمون (63

است.

درصد) همه فرضیات فرعی تائید میشود ،لذا فرضیه
اصلی چهارم نیز تایید میشود.
جدول ( .)5نتايج آزمون فرضیه چهارم تحقیق
نسبت مشاهده

نسبت

شده

آزمون

گروه 1

<= 3

12

0.1

0.6

گروه 0

>3

193

0.9

205

1

گروه 1

<= 3

7

0

گروه 0

>3

203

1

210

1

گروه 1

<= 3

58

0.3

گروه 0

>3

151

0.7

209

1

نام متافور

سیستم

تعداد

گروه

مجموع
فرایند

مجموع
جدی و خشک

مجموع

مجله حسابداري مديريت  /شماره بيست و ششم

سطح معناداری

نتیجه آزمون
فرضیه

0.00

تایید فرضیه
0.6

0.00

تایید فرضیه
0.6

0.00

تایید فرضیه
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 -5-6آزمون فرضیه پنجم تحقیق

رهبر ،مدیر ،عکاس و معلم سنجیده میشود .نتایج

فرضیه اصلی :حسابدار دلسوزانه موسسه را رهبری

آزمون فرضیه اصلی پنجم که شامل  3فرضیه فرعی

و كنترل میكند.

می باشد در جدول 6نشان داده شده است.

فرضیه فرعی (آیا حسابدار مانند باغبان است-آیا
حسابدار مانند پرستار دلسوز است-آیا حسابدار مانند
مورچه پرکار است-آیا حسابدار همانند اسب تالشگر
است-آیا حسابدار تحلیلگر است-آیا حسابدار
رهبراست –آیا حسابدار مدیر است ،آیا حسابدار
همانند عکاس واقعیت های موسسه را نشان میدهد،
آیا حسابدار همانند یک معلم دلسوزانه موسسه را
کنترل میکند)
فرضیه پنجم حسابدار را فردی می داند که
دلسوزانه موسسه را رهبری و کنترل میکند .این
فرضیه شامل نه فرضیه فرعی می باشد که با

همانطور که در جدول  6مشاهده میشود سطح
معناداری تمام فرضیات فرعی صفر می باشد لذا بین
نظر پاسخ دهندگان در خصوص شباهت حسابدار با
متافورهای فوق در دو گروه میانگین کمتر از  4و
بیشتر از  4تفاوت معناداری وجود دارد .حال باید
بررسی نمود که کدام یک از فرضیات فرعی با توجه
به نظر پاسخ دهندگان در جهت شباهت بیشتر
حسابدار با متافورهای ذکر شده و کدام در جهت
شباهت کمتر می باشد .در واقع بایستی بررسی نمود
که از نظر پاسخ دهندگان حسابدار دلسوزانه موسسه
را رهبری و کنترل میکند یا خیر؟

متافورهای باغبان ،پرستار ،مورچه ،اسب ،تحلیلگر،
جدول ( .)6نتايج آزمون فرضیه پنجم تحقیق
نسبت مشاهده

نسبت

شده

آزمون

گروه 1

<= 3

24

0.1

0.6

گروه 0

>3

186

0.9

210

1

گروه 1

<= 3

33

0.2

گروه 0

>3

177

0.8

210

1

گروه 1

<= 3

12

0.1

گروه 0

>3

198

0.9

210

1

گروه 1

<= 3

26

0.1

گروه 0

>3

184

0.9

210

1

گروه 1

<= 3

10

0

گروه 0

>3

199

1

209

1

گروه 1

<= 3

22

0.1

گروه 0

>3

187

0.9

209

1

نام متافور

باغبان

تعداد

گروه

مجموع
پرستار

مجموع
مورچه

مجموع
اسب

مجموع
معلم

مجموع
تحلیلگر

مجموع
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سطح معناداری

نتیجه آزمون
فرضیه

0.00

تایید فرضیه
0.6

0.00

تایید فرضیه
0.6

0.00

تایید فرضیه
0.6

0.00

تایید فرضیه
0.6

0.00

تایید فرضیه
0.6

مجله حسابداري مديريت  /شماره بيست و ششم

0.00

تایید فرضیه

جايگاه حرفه حسابداری در اذهان عمومی بر اساس استعاره های موجود
نسبت مشاهده

نسبت

شده

آزمون

گروه 1

<= 3

17

0.1

0.6

گروه 0

>3

191

0.9

208

1

گروه 1

<= 3

12

0.1

گروه 0

>3

197

0.9

209

1

<= 3

51

0.2

>3

158

0.8

نام متافور

رهبر

تعداد

گروه

مجموع
مدیر

مجموع
گروه 1
عکاس

گروه 0
مجموع

209

همانطور که در جدول  6مشاهده میشود میانگین
تمامی متافورهای ذکر شده در گروه کمتر از  4از

سطح معناداری

نتیجه آزمون
فرضیه

0.00

تایید فرضیه
0.6

0.00

تایید فرضیه
0.6

0.00

تایید فرضیه

1

آزمون فرضیه اصلی ششم که شامل  13فرضیه فرعی
می باشد در جدول  7نشان داده شده است.

نسبت آزمون ( )396کمتر می باشند ،در واقع پاسخ

همانطور که در جدول  7نشان داده شده است که

دهندگان نظرات موافقی نسبت به شباهت حسابدار

سطح معناداری تمام فرضیات فرعی صفر می باشد،

با متافورهای ذکر شده دارند ،لذا  3فرضیه فرعی تائید

لذا بین نظر پاسخ دهندگان در خصوص شباهت

میشود و فرضیه اصلی پنجم نیز مورد تائید واقع می

حسابدار با متافورهای فوق در دو گروه میانگین کمتر

گردد.

از  4و بیشتر از  4تفاوت معناداری وجود دارد .حال
باید بررسی نمود که کدام یک از فرضیات فرعی با

 -6-6آزمون فرضیه ششم تحقیق

توجه به نظر پاسخ دهندگان در جهت شباهت بیشتر

فرضیه اصلی :حسابدار تحصیل كرده و دارای علام

حسابدار با متافورهای ذکر شده و کدام در جهت

و دانش است.

شباهت کمتر می باشد .در واقع بایستی بررسی نمود

فرضیه فرعی (آیا حسابدارمتخصص است-آیا
حسابدار هنرمند است-آیا حسابدار باهوش است-آیا
حسابدار مانند خیاط ابتدا مدل را طراحی و بعد اجرا
میکند-آیا حسابدار دارای دانش است-آیا حسابدار
روشنفکر است-آیا حسابدار فن ساالر است-آیا
حسابدار مهندس است-آیا حسابدار فیلسوف است-
آیا حسابدار ریاضیدان است)
فرضیه ششم حسابدار را فردی تحصیل کرده و
دارای علم و دانش می داند .این فرضیه شامل 13
فرضیه فرعی می باشد که با متافورهای متخصص،

که از نظر پاسخ دهندگان حسابدار را فردی تحصیل
کرده و دارای علم و دانش میدانند یا خیر؟
همانطور که در جدول  7مشاهده میشود میانگین
تمامی متافورهای ذکر شده در گروه کمتر از  4از
نسبت آزمون ( )396کمتر می باشند در واقع پاسخ
دهندگان نظرات موافقی نسبت به شباهت حسابدار
با متافورهای ذکر شده دارند ،لذا  13فرضیه فرعی
تائید میشود و فرضیه اصلی پنجم نیز که حسابدار را
فردی تحصیل کرده و دارای علم و دانش میداند،
مورد تائید واقع می گردد.

هنرمند ،باهوش ،خیاط ،دانش ،روشنفکر ،فن ساالر،
مهندس ،فیلسوف و ریاضیدان سنجیده میشود .نتایج
مجله حسابداري مديريت  /شماره بيست و ششم
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جدول ( .)7نتايج آزمون فرضیه ششم تحقیق
نسبت مشاهده

نسبت

شده

آزمون

گروه 1

<= 3

17

0.1

0.6

گروه 0

>3

193

0.9

210

1

گروه 1

<= 3

64

0.3

گروه 0

>3

146

0.7

210

1

گروه 1

<= 3

4

0

گروه 0

>3

206

1

210

1

گروه 1

<= 3

3

0

گروه 0

>3

207

1

210

1

گروه 1

<= 3

10

0

گروه 0

>3

200

1

210

1

گروه 1

<= 3

9

0

گروه 0

>3

201

1

210

1

گروه 1

<= 3

37

0.2

گروه 0

>3

172

0.8

209

1

گروه 1

<= 3

69

0.3

گروه 0

>3

140

0.7

209

1

گروه 1

<= 3

56

0.3

گروه 0

>3

147

0.7

203

1

گروه 1

<= 3

54

0.3

گروه 0

>3

154

0.7

208

1

نام متافور

متخصص

تعداد

گروه

مجموع
هنرمند

مجموع
باهوش

مجموع
خیاط

مجموع
دانش

مجموع
ریاضیدان

مجموع
مهندس

مجموع
فیلسوف

مجموع
روشنفکر

مجموع
فن ساالر

مجموع

فرضیه

0.00

تایید فرضیه
0.6

0.00

تایید فرضیه
0.6

0.00

تایید فرضیه
0.6

0.00

تایید فرضیه
0.6

0.00

تایید فرضیه
0.6

0.00

تایید فرضیه
0.6

0.00

تایید فرضیه
0.6

0.00

تایید فرضیه
0.6

0.00

تایید فرضیه
0.6

 -7-6تالصه نتايج آزمون فرضیات تحقیق
جدول  3خالصه نتایج آزمون فرضیات تحقیق را نشان میدهد
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جدول ( .)8تالصه نتايج آزمون فرضیات تحقیق
شماره فرضیه

شرح فرضیه

نتیجه آزمون فرضیه

فرضیه اول

حسابدار به اصول اخالقی پایبند است

تائید فرضیه

فرضیه دوم

حسابدار فقط مجری عوامل مدیریت است

تائید فرضیه

فرضیه سوم

حسابدار صرفاً یک کار یکنواخت وروتین را انجام میدهد

رد فرضیه

فرضیه چهارم

حسابدار خود را وقف کار کرده است

تائید فرضیه

فرضیه پنجم

حسابدار دلسوزانه موسسه را رهبری و کنترل میکند

تائید فرضیه

فرضیه ششم

حسابدار تحصیل کرده و دارای علم و دانش است

تائید فرضیه

عبارتاند از سیستم ،فرایند و جدی و خشک که از

 -6نتیجهگیری و بحث
نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان میدهد که
حسابدار فردی پایبند به اصول اخالقی میباشد

نظر پاسخ دهندگان حسابداران دارای چنین
خصوصیاتی می باشند.

استعارههایی که موید این موضوع میباشند،

نتیجه آزمون فرضیه پنجم تحقیق حسابدار را

عبارتاند :از روباه ،متقلب ،دزد و میمون که پاسخ

فردی می داند که دلسوزانه موسسه را رهبری و

دهندگان خصوصیات اخالقی حسابداران را شبیه

هدایت میکند .استعارههای بررسی شده در این

هیچکدام از متافورهای ذکر شده ندانستند .نتایج

خصوص عبارتاند از باغبان ،پرستار ،مورچه ،اسب،

فرضیه دوم تحقیق نشان داد که حسابدار فردی می

تحلیلگر ،رهبر ،مدیر ،عکاس و معلم که از نظر پاسخ

باشد که فقط مجری عوامل مدیریت میباشد.

دهندگان حسابداران شباهت زیادی به این استعاره ها

استعارههای بررسی در این خصوص عبارتاند از

از نظر مسئله دلسوز بودن ،رهبری و هدایت دارند.

زندانی ،امانتدار ،گاوصندوق و راننده می باشد که از

نتیجه آزمون فرضیه ششم تحقیق نشان دهنده این

نظر پاسخ دهندگان حسابدار شباهت زیادی به راننده

موضوع میباشد که حسابدار فردی تحصیل کرده و

دارد و همچنین امانت داری او نیز خیلی باال است.

دارای علم و دانش است .استعارههای بررسی شده در

نتیجه آزمون فرضیه سوم تحقیق نشان داد که کار

این خصوص عبارتاند از متخصص ،هنرمند،

حسابداری صرفا یکنواخت و روتین نمی باشد و در

باهوش ،خیاط ،دانش ،روشنفکر ،فن ساالر ،مهندس،

آن خالقیت و تصمیمگیری نیز میتواند نقش داشته

فیلسوف و ریاضیدان که از نظر پاسخ دهندگان

باشد .استعارههای بررسی شده در این خصوص

حسابدار شباهت زیادی به تمام استعارههای فوق

عبارتاند از آدم آهنی ،ربات ،کامپیوتر و ماشین که از

دارد.

نظر پاسخ دهندگان حسابدار شباهتی به ربات ،آدم

نتایج این تحقیق با نتیجه تحقیق گوک گوز

آهنی و ماشین ندارد ولی با کامپیوتر شباهت زیادی

( )0310یکسان در خصوص متافورهای سختکوش و

دارد.

ریاضیدان می باشد .تفاوت این تحقیق با تحقیق گوک

نتیجه آزمون فرضیه چهارم تحقیق نشان میدهد

گوز در این است که ایشان در تحقیق خود از 57

که حسابدار فردی است که خود را وقف کار کرده

متافور استفاده نمودند که در این تحقیق از  43متافور

است .استعارههای بررسی شده در این خصوص

آن استفاده شده است
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با توجه به نتایج تحقیق به مدیران شرکتها

 خواجوی ،شکراله ( "،)1433نقش استعاره در

پیشنهاد میشود که با شناخت و درک ویژگیهای

حسابداری" ،دانش و پژوهش های حسابداری،

مربوط به حسابداران از نقاط قوت آنها استفاده بهینه

سال ششم ،شماره .00

و نقاط ضعف آنها بهبود دهند تا از این طریق به

 داودی سمیه ،سیدمحمدحسین آیت اللهی"،

اهداف شرکت نزدیکتر شوند .ویژگی های شخصیتی

استعاره چیست و چگونه در تولید طرح مایه اثر

و بوروکراسی حسابداران میتواند به مدیران در

میگذارد" ،دانشکدة هنرومعماری یزد

شناخت حسابداران کمک نماید و برای تحقیقات آتی

 داوری اردکانی ،رضا ،اردیبهشت ("،)1431
استعاره درفلسفه وادبیات" ،کتاب ماه فلسفه،

نیز پیشنهاد میگردد:
 بررسی تطبیقی نقش حرفه حسابداری و
حسابرسی در اذهان عمومی بر اساس

شماره56
 دونالد دیوینسن؛ مترجم :امینی ،رضا ،نیمه اول
سال ( "،)1433معنای استعارهها" ،هنر و معماری،

استعارههای موجود
 بررسی نقش حرفه حسابداری در اذهان
عمومی بر اساس استعارههای دیگر و مقایسه

شماره 10
 راحله گندمکار ،بهار (" ،)1431نگاهی تازه به
چگونگی درک استعاره در زبان فارسی" ،ادب

با نتایج این تحقیق
در انجام تحقیق حاضر چندین محدودیت وجهود

پژوهشی ،شماره 13

داشته که احتماالً بر نتایج و یافتههههای حاصهله تهاثیر

 سید علیرضا فیض بخش ،شهرزاد روحانی،

گذاشته است .از جمله محدودیت هایی که در مراحل

"کاربرد استعارهها در شناخت سازمان" ،چهارمین

مختلف تدوین ساختار تحقیهق ،انهدازه گیهری ،جمهع

کنفرانس بینالمللی مدیریت.

آوری و نتیجه گیری وجود داشته اسهت مهیتهوان بهه

 قربانی ،محمود " نقش تجربه در تصمیمگیریهای
مدیریت و جایگاه حسابداران مدیریت" فصلنامه

موارد زیر اشاره نمود3
 انجام این تحقیق محدود به شهر تهران می
باشد و ممکن است با انجام تحقیق در سطح

علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی
مدیریت –سال سوم/شماره دهم/تابستان 1434
 عابدی ،یوسف "،استعاره و تفکر استعاری در

کشور نتایج متفاوتی بدست آید
 محدودیتهای ذاتی استفاده از پرسشنامه که
نتایج تحقیقاتی همانند این تحقیق را تحت

حوزه کتاب داری و اطالع رسانی" پاییز و
زمستان  - 1436شماره17و13
 گلفام ،ارسالن و رستمی راد ،فاطمه (" ،)1431

شعاع قرار می دهند.

زبانشناسی شناختی و استعاره" ،تازه های علوم
شناختی ،سال ،3شماره.4

فهرست منابع
 حسین دباغ" ،)1434( ،مجاز در حقیقت؛ورود
استعاره ها در علم" ،انتشارات هرمس
 حسینی ،میرزاحسن؛ عباسی ،محمدرضا؛ اعظمی،
محسن مهر و آبان ( "،)1431کاربرداستعاره در

 منصوری ،فردین ،مرداد ( "،)1433نظریهی
حسابداری  :نقش و جایگاه حسابداران

حسابداران روشن فکرندیا فنساالر" ،حسابدار،
شماره 044

بازاریابی" ،بررسیهای بازرگانی ،شماره 55
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