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طراحي تفسيرگرايانهي و ساختارمندانه
کارکردهاي اينرسي حسابرسانِ داخلي شرکتهاي بازار سرمايه
محدثه بيگم جاللي 1ـ محمدرضا عبدلي 2ـ حسن وليان
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تاریخ دریافت 1400/03/31 :تاریخ پذیرش1400/06/01 :

چكيده
هدف اين پژوهش طراحي تفسيرگرايانهي و ساختارمندانه کارکردهاي اينرسي حسابرسانِ داخلي شرکت
هاي بازار سرمايه مي باشد .اين پژوهش از حيث نتيجه ،جزء پژوهشهاي توسعهاي ،از حيث هدف جزء
تحقيقات اکتشافي-کاربردي و از حيث روش اجراي کار ترکيبي (کيفي و کمي) مي باشد .جامعهي آماري
پژوهش در بخش کيفي شامل  14نفر از متخصصان حسابداري بودند که از طريق روش نمونهگيري نظري
انتخاب شدند ،معيار انتخاب مصاحبهشوندگان ،داشتن تجربه حرفهاي حسابرسي چه از منظر تحصيالت
دانشگاهي و چه از منظر بررسي صورتهاي مالي و احاطه به پژوهشهاي کيفي و آشنايي با روند
مصاحبهگري آن بود حال آنکه در بخش کمي تعداد  ۲۱نفر از حسابرسانِ داخلي شرکت هاي بازار سرمايه،
براساس تجربه و دانش فني برحسب روش نمونهگيري در دسترس انتخاب و به منظور پرنمودن
پرسشنامههاي ماتريسي مشارکت داشتند .نحوه جمعآوري داده برحسب روششناسي کيفي از طريق تحليل
تئوري زمينهاي (تحليل داده بنياد) بود که با انجام مصاحبه دادههاي الزم جمعآوري گرديد و بعد از
کدگذاري مدل پژوهش براساس چارچوب تئوريک طراحي شد .سپس به منظور ارزيابي سطح پايايي از
تحليل دلفي با هدف رسيدن به کفايت نظري مولفههاي اصلي پژوهش استفاده شد تا در نهايت در بخش
کمي با مقايسه زوجي و قطري بين مولفههاي قابليت اينرسي در چندين مرحله ،تاثيرگذارترين مولفهي
ارتقاي کارکردهاي اينرسي حسابرسانِ داخلي شرکت هاي بازار سرمايه مشخص شود .نتايج پژوهش نشان
داد ،مولفه منبع کنترل دروني و تعهد حرفه اي تاثيرگذارترين مولفهي ارتقاي کارکردهاي اينرسي حسابرسانِ
داخلي شرکت هاي بازار سرمايه مي باشد.
کليد واژهها :قابليت اينرسي ،حسابرسان داخلي شرکت هاي بازار سرمايه ،تحليل تفسيري ساختاري فراگير

 1دانشجوی دکتری حسابداری ،واحد شاهرود ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شاهرود ،ایران
 2دانشیار ،گروه حسابداری ،واحد شاهرود ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،شاهرود ،ایران (نویسنده مسئول) mrab830@yahoo.com
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معکوسي در برابر انعطافپذيري است و به معناي

مقدمه
استقالل در حرفه حسابرسي در واقع مفهومي

مقاومت در برابر نفوذ و يا تغييرات در فرد ميباشد
4

اغلب آن را به عنوان حالتي ذهني توصيف ميکنند که

و مفاهيم رفتارسازماني ،عالمت هشدار دهنده از

به مفاهيمي همچون بيطرفي ،صداقت ،امانت و

عدمبهره وري منابع انساني به دليل عدمپذيرش تغيير

شخصيت ارتباط دارد (آدام و علي .)۲۰۱۴ ،1در بيشتر

ميباشد ،اما در حرفه حسابرسي ميتواند به عنوان يک

عريفهاي موجود در حرفه حسابرسي دو بعد براي

مبنا و الگو مورد توجه قرار گيرد .مبنايي که براساس

استقالل وجود دارد .يکي استقالل واقعي (باطني) و

آن ميتوان رفتار حسابرسان را از منظر حفظ استقالل و
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عدمانعطافپذيري در برابر فشارها و نفوذ ديگران بهتر

( )۲۰۰۶استقالل واقعي (باطني) را «نبود گرايش ذهني

مورد تحليل قرار داد .اينرسي در رفتار حسابرسي باعث

در اجراي عمليات حسابرسي تلقي ميکند» و استقالل

خواهد شد تا همراستا با استاندارد شماره  ۱هيات

ظاهري را «پرهيز از شرايطي که حسابرس را در تضاد

تدوين استانداردهاي استقالل )ISB( 5در سال ()۱۹۹۹

منافع آشکار با صاحبکار نشان دهد» .بنابراين استقالل

و مصوبهاي مربوط به حفظ استقالل در آيين رفتار

واقعي (باطني) با بيطرفي و استقالل ظاهري به طور

حرفهاي حسابرسي ،حسابرس تالش نمايد تا تحت

معمول با تصور استفاده کنندگان از وجود تضاد منافع

تاثير و نفوذ عاطفي و وابستگي شغلي قرار نگيرد و

حسابرس در يک وضعيت معين ارتباط دارد (بارتلت،3

هويت حرفهاي را به هويت حسابرس-صاحبکار

 .)۱۹۹۳از سوي ديگر اگر استفادهکنندگان اطالعات

(هويتي که حسابرس از صاحبکار ميگيرد) مقدم بداند

مالي ،حسابرسان را مستقل از صاحبکار ندانند ،هرگز

و براساس رويههاي تخصصي و اصول و استانداردهاي

به اطالعاتي که آنها حسابرسي کردهاند ،اعتماد

حسابرسي اقدام به اظهارنظر نمايد .چراکه براساس

نميکنند ،يعني اگر حسابرس از صاحبکار مستقل

استاندارد ياد شده توسط هيات تدوين استانداردهاي

نباشد ،نظر او اعتبار صورتهاي مالي را افزايش

استقالل ،حسابرسان ملزم به ارائهي گزارشي نسبت به

نميدهد (انصاري و همکاران .)۱۳۹۰ ،در واقع از

بيان تمام روابط خود با صاحبکاران در طول يک سال

آنجاييکه وظيفه حسابرسان اعتباربخشي به صورتهاي

کاري هستند .از طرف ديگر الزام رعايت رفتار حرفهاي

ديگري استقالل ظاهري ،به طوريکه آلينا و ودونيش
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مالي براي حفظ منافع عموم است و سهامداران به

از سال ( )۲۰۰۰توسط کميسيون بورس اوراق بهادار

منظور کنترل وظايف مدير در راستاي کاهش تضاد

آمريکا به اجرا در آمد که براساس آن کليه صاحبکاران

نمايندگي نيازمند خدمات حسابرسي ميباشند و بر اين

و حسابرسان ملزم به افشاي هدمات غيرحسابرسي

مبنا هرچه سطح استقالل حسابرس بيشتر باشد ،اين

ميباشند تا براساس آن کنترل قابل توجه تري نسبت به

موضوع ميتواند تضاد نمايندگي ميان مدير و

استقالل حرفهاي حسابرسان داشته باشند (نيکبخت و

سهامداران را کاهش دهد ،حسابرسان ميبايست

همکاران .)۱۳۹۷ ،براين اساس اهميت اينرسي را

استقالل ادراکي و رفتاري خود را همسو با

ميتوان در اين حرفه به عنوان يک مبناي تئوريک و

عملکردهاي تخصصي خود حفظ نمايند (بختياري و

الگوي اخالقي موردنظر قرار داد ،چراکه باعث خواهد

همکاران .)۱۳۹۸ ،پديدهاي که در اين پژوهش

شد تا حسابرسان با تمرکز و قابليتهاي رفتاري و

همراستا با مفهوم استقالل مورد نظر ميباشد ،اينرنسي

حرفهاي خود ،استقالل را در حرفه حسابرسي به عنوان

رفتاري حسابرس است .اينرسي در واقع حالت

يک ماهيت شغلي بپذيرند و نسبت به آن تعهد داشته

سال دوازدهم /شماره بيست و ششم/تابستان1400

انتزاعي است که بهطور مستقيم مشاهده شدني نيست و

(کوئنگ و همکاران  .)۲۰۱۲ ،اينرسي گرچه در محتوا
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باشند تا از اين طريق فاصله شکاف انتظارات در حرفه

ساختارمندانه و تفسيرگرايانهي کارکردهاي اينرسي

حسابرسي کاهش يابد و کاهش هزينههاي نمايندگي و

حسابرسانِ داخلي شرکت هاي بازار سرمايه ميباشد.

عدمتقارن اطالعات نيز باعث شود تا اوال قابليتهاي
اطميناني به اظهارنظرهاي حسابرسات تقويت گردد و
ثانيا قدرت تصميمگيري سهامداران و سرمايهگذاران

مباني نظري

مفهوم اينرسي 9در حرفه حسابرسي

افزايش يابد (باکِر .)۲۰۰۶ ،7اينرسي در رفتار

اينرسي و انعطافپذيري دو واژه متضاد در ادبيات

حسابرسي بيان ميکند تغيير و پذيرش چالشها

رفتار سازماني هستند .اما کاربرد آن منطبق با

براساس مهارتها نه تنها باعث افزايش پويايي در

استانداردهاي تعريف هر حرفه ميتواند نقش متضاد
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عملکردهاي حرفهاي حسابرس ميشود در عين حال

اين مفهوم را کاربردي نمايد (اسريتِر و کوپِر .)۲۰۱۵ ،

نيز ميتواند به افزايش شهرت و توانمندي حسابرس

به عنوان مثال انعطافپذيري شايد در رفتار سازماني

در بازار حسابرسي کمک نمايد .اما تعامل يا تساهل در

بار مثبت دارد و انعطافپذيري بيشتر ،کارايي بيشتر را

برابر صاحبکار ،ميتواند به عنوان يک نقطه ضعف در

براي مجموع سازمان به همراه داشته باشد ،اما اين

عملکردهاي حسابرسي تلقي شود و باعث گردد تا

مفهوم در حرفه حسابرسي ،ميتواند بار منفي داشته

استقالل حسابرس تحت تاثير قرار گيرد (ويليام و

باشد ،چراکه انعطافپذيري ميتواند استقالل حرفهاي

مارنِت .)۲۰۱۵ ،8در واقع اين مفهوم يک مفهوم انتزاعي

و رفتار حسابرسان را تحت تاثير قرار دهد ،به همين

و غيرقابل مشاهده در حسابرسي است ،چراکه ضمن

منظور کاربرد مفهوم اينرسي براساس استانداردهاي

معکوس بودن معناي آن از منظر ماهيت مفهومي به

تعريف شده در حرفه حسابرسي متفاوت از مفهوم آن

ويژه در حرفه حسابرسي در مقابل ساير علوم رفتاري،

در سازمان ميباشد .در واقع به کارگيري مفهوم اينرسي

باعث افزايش سطح استقالل باطني در برابر سطح

در رفتار حسابرس نيز به معناي وجود استقالل نگرش

استقالل ظاهري ميشود .همچنين بايد بيان نمود وجود

ذهني در عملکردهاي تعاملي و ارتباطي با صاحبکاران

اينرسي در حرفه حسابرسي باعث خواهد شد ،تا

ميباشد .به عبارت ديگر بر مبناي اينرسي ميبايست

پشتوانهاي قابل اتکاتر از گزارشهاي حسابرسي يا

نگرش ذهني مستقلي داشته باشد ،تا از نفوذ واسطهها

اظهارنظر حسابرس ايجاد شود و اين موضوع ريسک

و صاحبکاران جلوگيري نمايد ،چراکه اگر حسابرس

بررسيهاي حسابرسي کاهش خواهد داد (سعادتنيا،

در گردآوري و ارزيابي شواهد سوگيري داشته باشد،

 .)۱۳۹۶لذا در اين پژوهش باتوجه به اينکه مبناي

صالحيت او در انجام حسابرسي مورد نقد قرار

تئوريک و نظري قابل اتکايي در مورد اينرسي رفتاري

ميگيرد .حسابرسي صورتهاي مالي زماني داراي

در حرفه حسابرسي وجود ندارد ،اين پژوهش تالش

ارزش محتوايي بيشتري خواهد بود که حسابرس بر

دارد تا با اتکا به تحليل نظري داده بنياد نسبت به ارائه

مبناي اينرسي ،استقالل رفتاري و عملکردي خود را

مدلي براساس تحليل مصاحبهها با نخبگان به واسطه

حفظ نمايد و مرز مشخصي بين ارتباطات و تعامالت

اکتشافي بودن روش پژوهش ،در گام اول اقدام نمايد و

حرفهاي و اجتماعي خود با کارکردهاي تخصصي و

در گام دوم با هدف تبيين موضوع در سطح جامعه

قضاوتهاي حرفهاي خود ايجاد نمايند .در يک
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( )۲۰۱۲در توصيف اينرسي در

هدف ،براساس ارزيابي ماتريس قطبي ،تحليل ميکمک

دستهبندي احمد

را با هدف شناخت سطح محرکهاي اينرسي در حرفه

حرفه حسابرسي آن را از دو منظر اينرسي در استقالل

حسابرسي انجام دهد .لذا هدف اين پژوهش طراحي

سازماني و اينرسي در استقالل عملياتي تفکيک ميکند
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به طوريکه اينرسي در استقالل سازماني را به استقالل
حرفه حسابرسي و اينرسي در استقالل عملياتي را به

اینرسی در

توانايي ذاتي حسابرسي براي مستقلبودن مرتبط

عمل

رويکرد ماتز و شرف

اینرسی در
بینش

اینرسی در

ميداند .به عبارت ديگر ،احمد ( )۲۰۱۲با الهام از
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اینرسی رفتاری

شناخت

( )۱۹۶۱در مورد اينرسي،

استقالل را در انتهاي طيفي از تفکر تا عملکردهاي
بيروني توصيف ميکند که مفهوم آن در حرفه

شکل  :2رويکرد گودکين و آلکورن ()۲۰۰۸

حسابرسي سه بعد را ميتواند در بر بگيرد.
همانطور که در شکل ( )۲مشخص است ،اين سه
بعد عبارتند از :اينرسي در بينش ،14اينرسي در عمل
اینرسی در

اینرسی در

گزارشگری مستقالنه

تصمیمگیری مستقالنه
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و اينرسي روانشناختي .16اينرسي در بينش به مدلهاي
ذهني و تئوريهاي كنش مربوط ميشود ،درحاليکه
پيش فرض مورد بررسي قرار ميگيرد و اينرسي

اینرسی در برنامهریزی

روانشناختي نيز در بعد استرس و اضطراب و

مستقالنه

سازوكارهاي دفاعي پاسخ به تغيير ،بررسي ميشوند
17

(اسليک  .)۱۱۱ :۲۰۱۹ ،در مقابل پواليتس و کارهانا
شکل  :1اينرسي در حرفه حسابرسي
همانطور که در شکل ( )۱مشاهده ميشود ،در بعد
اول ،حسابرس بايد استقالل در برنامهريزي داشته
باشد ،يعني براي تصميمگيري در مورد نوع و دامنهي
روشهاي حسابرسي بدون دخالت عوامل بيروني و
واسطهاي آزادي عمل داشته باشد .در بعد دوم،
حسابرس بايد استقالل در رسيدگي ،يعني دسترسي به
همه منابع مجاز اطالعات در سطوح فعاليتها ،روابط
فردي و خط مشيهاي مديريتي که براي رسيدگي الزم
است ،داشته باشد و در نهايت همانطور که مشاهده
ميشود ،در بعد سوم ،حسابرس بايد به طور مستقالنه
اقدام به تدوين گزارش خود نمايند و به دور از کنترل
يا تحت نفوذ ديگران بودن ،نتيجهي بررسي
عملکردهاي مالي صاحبکاران را به ذينفعان ارائه نمايد.
در يک دستهبندي ديگر ،گودكين و آلكورن)۲۰۰۸( 13
اينرسي فردي را شامل سه بعد در قالب شکل زير ارائه
نمود:
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( )۲۰۱۲پنج نوع اينرسي در رفتار سازماني را معرفي
نمود )1 ،اينرسي شناختي؛ اين نوع اينرسي بيان ميكند
كه تصميمگيرندگان كليدي ،با وجود اينكه ميدانند
ممكن است ،جايگزينهاي بهتر ،مؤثرتر و كارآمدتري
وجود داشته باشد ،آگاهانه بر استفاده از سيستم و
رويههاي موجود ،اصرار ميورزند )2 ،اينرسي رفتاري؛
اين نوع اينرسي بيان ميكند كه تصميمگيرندگان
سازمان به استفاده از روشهاي موجود ادامه ميدهند،
زيرا به اين روشها عادت داشته و در گذشته به آن
خو گرفتهاند )3 ،اينرسي شناختي اجتماعي؛ استفاده از
فرايندها و روشهاي موجود را ادامه ميدهند ،به اين
دليل كه تغيير روشها و رويههاي موجود با مقاومت
فردي مواجه است و تغيير ارزشها و هنجارهاي به
سادگي امكانپذير نيست )۴ ،اينرسي اقتصادي؛ تغيير
فرآيندهاي موجود به دليل هزينههاي باالي آن با
مشكل مواجه است .بنابراين ،عمل طبق فرآيندهاي
موجود از نظر تصميمگيرندگان راحتتر است و )5
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اينرسي عملي از دو بعد فرضهاي مديريتي و كنترل
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اينرسي سياسي؛ تصميمگيرندگان شرکتها به دليل

و براي  185حسابرس داخلي ،مديران اجرايي و

اينكه ،تغيير رويههاي موجود با مخالفت يا ممانعت

حسابداران در يونان ارسال شد و  ۹۰پرسشنامه

شركا و ذينفعان استراتژيك مواجه ميشود ،به استفاده

برگشت شد که براساس تجزيه و تحليل رگرسيون

از فرايندهاي سنتي موجود اصرار ميكنند (ماالکار و

تحليل ها صورت پذيرفت و نتايج نشان داد ،بين

همکاران.)۴۷ :۲۰۱۸ ،19

اجزاي حسابرسي داخلي مبتني بر ريسک ارتباط مثبت
و معناداري وجود دارد و ارائه آموزش مديريت
ريسک ،نقش کميته حسابرسي فعال و استقرار يک

پيشينه پژوهش
20

( )۲۰۲۱پژوهشي تحت

سيستم مديريت ريسک رسمي ،تاثيرگذارترين

عنوان «اندازه گيري تاثيرگذاري حسابرسان داخلي»

معيارهاي حسابرسي داخلي مبتني بر ريسک مي باشد.

گائوسونگ و ليپينگ

22

( )۲۰۲۰پژوهشي تحت عنوان

انجام دادند .اين پژوهش که مبتني بر روش شناسي

جيانگ و همکاران

تحليل کيفي بود ،از تحليل فراترکيب استفاده نمود تا

بررسي ارتباط نقش حسابرس داخلي بر کيفيت

براساس آن طيفي از تاثيرگذارترين مولفه هاي

خدمات شرکتها انجام دادند .در اين پژوهش با
23
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حسابرسي داخلي را جهت حضور اثربخش در توسعه

مشارکت موسسه پژوهشهاي حسابرسي داخلي

کيفيتِ گزارشگري مالي ارائه دهد .لذا اين مطالعه با

( )IIARFدادههاي مربوط به پرسشنامههاي متغيرهاي

طراحي معماري سيستم شاخص اندازهگيري اثربخشي

پژوهش جمعآوري گرديد و تعداد مشارکتکنندگان

حسابرسي داخلي ،سه بُعدِ عملکردِ حسابرسي؛ توانايي

 ۲۸۸نفر از حسابرسان داخلي در قالب شرکتهاي

حسابرسي و اثربخشي را به عنوان ابعاد اندازه گيري

برونسپاري شده مشارکت داشتند .در اين پژوهش نقش

تاثيرگذاري حسابرسي داخلي در قالبِ ده شاخص

حسابرسان داخلي برونسپاري شده به بيرون شرکت

ايجاد نمودند .سپس از تحليل  FAHPبراي اولويت

مورد بررسي قرار گرفت و نتايج نشان داد ،فعاليتهاي

بندي ،شاخص هاي مولفه هاي پژوهش استفاده شد که

تخصصي حسابرسان داخلي در قالب نهادي خارج از

نتايج نشان داد ،مشکالت موجود اثربخشي حسابرسي

چارچوبهاي شرکت ميتواند به توسعه استراتژيهاي

داخلي عمدتاً در موانع سيستم مديريت حسابرسي،

تجاري و ارتقاي سطح کيفيت خدمات اطالعاتي به

ارزيابي زيان و هزينه هاي شرکت است که به دليل

ذينفعان کمک نمايد و باعث گردد تا سطح افشاي

نفوذ مديريت و فعاليت آنان در ساختارهاي شرکت ها،

اطالعات با اظهارنظرهاي حسابرس مستقل نزديک بهم
24

( )۲۰۱۹پژوهشي تحت

عمالً کارکردهاي حسابرسان را با چالش جدي مواجه

باشند .چانگ و همکاران

مي نمايد .لويئز و همکاران )۲۰۲۱( 21پژوهشي تحت

عنوان تاثير نگرش حسابرسيداخلي بر اثربخشي

عنوان حسابرسي داخلي مبتني بر ريسک :عوامل مرتبط

کنترلداخلي انجام دادند .در اين پژوهش  ۱۸۲نفر از

با اجراي آن انجام دادند .اين پژوهش که يک پژوهش

حسابرسان داخلي شرکتهاي دولتي از طريق

ترکيبي از نظر نوع داده بود ،به عنوان اولين قدم در

پرسشنامه مشارکت داشتند .به منظور جمعآوري

بخش کيفي ،اقدام به بررسي ادبيات مربوط به ادبيات

اطالعات از پرسشنامه استفاده شد و براي آزمون

مربوطه انجام شد که نتايج از وجودِ پنج عامل بالقوه

فرضيههاي پژوهش از حداقل مربعات جزئي استفاده

مربوط به اجراي حسابرسي داخلي مبتني بر ريسک

گرديد .در اين پژوهش نگرش حسابرسان نسبت به

حکايت داشت ،سپس در بخش کمي باهدف تبيين

انجام متعهدانه وظايف شغلي مورد سنجش قرار گرفت

موضوع در سطحِ جامعهي هدف ،پرسشنامه اي تدوين

و اثربخشي کنترلداخلي از طريق کيفيت گزارشگري

طراحي تفسيرگرايانهي و ساختارمندانه کارکردهاي اينرسي حسابرسا ِن داخلي شرکتهاي بازار سرمايه 69 /

مالي ،کاهش محدوديتهاي مالي و فرصتهاي

تهران است و نمونه پژوهش با اعمال شرايط متغيرهاي

سرمايهگذاري سنجش شد .نتايج نشان داد ،نگرش

پژوهش به تعداد  87شرکت طي سالهاي -1385

حسابرس در قالب انجام وظايف حسابرسيداخلي به

 1394انتخاب شده است .با توجه به ماهيت متغير

عنوان معياري جهت تسهيل نظارتهاي مديريت و

وابسته از روش رگرسيون الجيت براي آزمون فرضيهها

اثربخشي کنترلهاي داخلي در ابعاد گزارشگري مالي،

بهرهگرفته شده است .نتايج پژوهش حاضر ،حاکي از

فرصتهاي

وجود عدم ارتباط معنيداري بين پاداش مديران و

سرمايهگذاري نقش تاثيرگذار ،ايفا مينمايند .عليپور و

کيفيت کنترل داخلي است .همچنين ارتباط منفي بين

همکاران ( )۱۳۹۹پژوهشي تحت عنوان ارائه مدلي

متغير کارايي مديران و ضعف در سيستم کنترل داخلي

براي پيشبيني کيفيت کنترلهاي داخلي در شرکتهاي

نشان از ارتقاي سيستم کنترل داخلي در سايه توانايي

پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران انجام دادند.

مديران دارد.

کاهش

محدوديتهاي

مالي

و

سال-شرکت) از تمامي شرکتهاي پذيرفتهشده در

به طور مستقيم مفهوم اينرسي و قابليتهاي تاثيرگذار

بورس اوراق بهادار تهران براي دوره زماني  1391تا

آن بر کارکردهاي مستقالنه حسابرسان داخلي را مورد

 1396انتخاب شد و با استفاده از رويکرد دادههاي

بررسي قرار نداده اند و بيشتر تمرکز پژوهشها از منظر

ترکيبي ،فرضيههاي پژوهش آزمون شدند .نتايج تحقيق

مفاهيم مشابه اين پژوهش ،بروي فرآيندهاي

نشان داد که مدل مبتني بر ويژگيهاي واحدهاي

روانشناختي و ساختاري در عملکردهاي حسابرسان

اقتصادي توانايي شناسايي واحدهاي اقتصادي داراي

داخلي بوده است که از بسط اين مقولهها ميتوان در

ضعف کنترلهاي داخلي را دارد .ويژگيهاي

تحليل کدگذاري انتخابي اين پژوهش به خوبي استفاده

حسابرسان در شناسايي و گزارش واحدهاي اقتصادي

نمود .از طرف ديگر فقدان اين مفهوم در کارکردهاي

داراي ضعف کنترلهاي داخلي مؤثر است و نهايتاً بين

حرفهاي حسابرسان داخلي ميتواند به عنوان يک

شاخصهاي اندازهگيري اهداف مورد انتظار از

شکاف بين استانداردها با تئوريها قلمداد شود،

پيادهسازي کنترلهاي داخلي و واحدهاي اقتصادي

موضوعي که با مفهومسازي بيشتر آن در دل

داراي ضعف در کنترلهاي داخلي گزارششده توسط

پژوهشهاي حسابرسي داخلي ميتواند ،به شناخت

حسابرسان رابطه معناداري وجود دارد .قادري و

بهتر اين حرفه و تدوين استراتژيهاي رفتاري در

همکاران ( )۱۳۹۸پژوهشي تحت عنوان نقش توانايي

حوزه منابع انساني در حرفه حسابرسي داخلي کمک

مديريت در ارتقاي کيفيت کنترل داخلي انجام دادند.

شايان توجهي نمايد.

در اين راستا ،از دو معيار پاداش مديران و کارايي
مديران به عنوان شاخصهاي شناسايي توانايي مديران

روش شناسي پژوهش

استفاده شده است .همچنين براي شناسايي کيفيت

براساس دستهبندي روششناسي هر پژوهش

کنترل داخلي از شاخص ضعف سيستم کنترل داخلي

باتوجه به نتيجه؛ هدف و نوع داده ،اين پژوهش از

در گزارش حسابرسي استفاده شده است .پژوهش

حيث نتيجه ،جزء پژوهشهاي اکتشافي محسوب

حاضر از نوع پژوهشهاي کاربردي بوده و روش آن از

ميشود ،زيرا پژوهشهاي منسجمي در حوزهي قابليت

نوع علي و پسرويدادي است .جامعه آماري پژوهش

اينرسي در حسابرسان داخلي انجام نشده است و اين

شامل شرکتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار

مفهوم به ميزان زيادي ميتواند به بسط رويکردهاي
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براي دستيابي به هدف پژوهش 141 ،شرکت (846

همانطور که مشاهده ميشود ،تقريبا هيچ پژوهشي
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استقالل رفتاري و عملکردي حسابرسان داخلي کمک

جامعهآماري و روش نمونهگيري پژوهش
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نمايد .اين پژوهش ابتدا از طريق تحليل داده بنياد به

در اين پژوهش در بخش کيفي ،براساس اعتقاد

دنبال بسط و توسعهي تئوريک مفهوم قابليت اينرسي

اشتراوس و کوربين ( ،)1998براي پايبندي به اصول

در حسابرسان داخلي ميباشد .بر اين مبنا ماهيت روش

نظريه برخاسته از دادهها از نمونهگيري نظري با

پژوهش اکتشافي و تفسيري است .به عبارت ديگر ،اين

رويکرد هدفمند «براي حداکثرکردن فرصتهاي

روش به پژوهشگر اين امکان را ميدهد در مواردي که

مقايسه رويدادها ،وقايع ،يا اتفاقات» استفاده شد تا از

امکان تدوين فرضيه وجود ندارد و يا انسجام نظري در

اين طريق به تعيين نحوه تغيير يک مقوله براساس

رابطه با موضوع مورد بررسي نيست ،بهجاي استفاده از

ويژگيها و ابعاد آن دست يافت شود .بر اين مبنا ابتدا

نظريههاي از پيش تعريف شده ،يک نظريه جديد

محقق براساس فهرست نمودن معيارهايي ،سعي در

تدوين کند .رويکرد پژوهشي مطالعهي حاضر ،بهلحاظ

انتخاب افراد آگاه نمود تا از انحراف و تلف شدن زمان

منطق گردآوري دادهها از نوع استقرائي-قياسي است؛

در جريان مصاحبهها جلوگيري شود .اين معيارهاي

زيرا به بررسي پديدهاي ميپردازد که نظريه جامعي

عبارتند از:

درباره آن در حيطههاي استقالل رفتاري و عملکردي

 )1داشتن تجربه حرفهاي حسابرسي داخلي چه از

حسابرسان داخلي وجود ندارد و يا مورد اجماع نيست.

منظر تحصيالت دانشگاهي و چه از منظر بررسي

بهعبارت ديگر از طريق رويکرد استقرايي تالش

صورتهاي مالي

ميشود ،الگوي مناسبي طراحي گردد .بدين منظور با
اتکاء بهروش نظريه زمينهاي و رويکرد نوخاسته يا
ظاهرشونده ،گليزر
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 )2احاطه به پژوهشهاي کيفي و آشنايي با روند
مصاحبهگري آن

( )1992تالش شد از طريق

براساس دو معيار فوق ابتدا ليستي از محققان

مصاحبه با متخصصان امر ،مباحث مربوط به نقش

حيطههاي رفتاري و تخصصي در حرفهي حسابرسي

قابليتهاي اينرسي در حسابرسان داخلي مشخص و

داخلي که در دسترس بودند ،مشخص گرديد که اين

دستهبندي شود .اين رويکرد به محقق اجازه ميدهد تا

کار از طريق جستجو در سايتهاي معتبر علمي و

از طريق مصاحبه با متخصصان ،ابتدا براساس مرحلهي

پژوهشي در داخل و خارج از کشور انجام شد .سپس

اول کدگذاري ،يعني کدگذاري باز ،سواالت باز را از

از طريق ايميل و توضيحات مرتبط با اهداف پژوهش،

مصاحبهشوندگان بپرسد و سپس براساس کدگذاري

ايميلهايي براي حداقل  2۶نفر ارسال گرديد و از آنها

محوري ،مفاهيم زياد ايجاد شده را مختصر و در مسير

خواسته شد ،تا در صورت تمايل ،مقدمات انجام

پژوهش هدايت کند و در نهايت براساس کدگذاري

مصاحبه محيا گردد .از مجموع ايميلهاي ارسال شده،

انتخابي ،مدل پژوهش را به منظور نظريهپردازي ارائه

 ۱۶ايميل پاسخ داده شد ،که از اين ميان  14نفر نهايتا

دهد .از طرف ديگر براساس رويکرد قياسي اين

به عنوان مصاحبه شونده انتخاب شدند .روند انجام

پژوهش تالش دارد تا ابعاد مدل شناسايي شده در

مصاحبه تالش شد تاحد امکان رودررو انجام شود .در

جامعه هدف تبيين نمايد تا درک منسجمترين از ابعاد

بخش کمي پس از طراحي مدل از طريق انتخاب

مدل در جامعه هدف مورد بررسي قرار گيرد.

جامعه هدف در بين حسابرسان ديوان محاسبات
براساس تجربههاي کاري و سطح دانش فني و
تخصصي ،تعداد  ۲۳نفر به عنوان جامعه هدف در
بخش کمي براساس نمونهگيري در دسترس انتخاب
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شدند .اندازه جامعه در تحليلهاي ماتريسي به دليل

محققان کمک مينمود ،اما در مراحل بعدي فرآيند

ماهيت تحليل و جلوگيري از انحراف و تجميع

تحقيق ،بدليل معنا پيداکردن مفاهيم ،مصاحبهها به

دادههاي پژوهش معموال در مطلوبترين حالت بين

سمت نيمهساختاريافته هدايت شد ،تا چارچوب نظري

 ۱۵تا  ۲۵نفر ميباشد (اسماعيلپور و همکاران۱۳۹۶ ،؛

هدفمندي به منظور توليد محتواي اثربخشتر ايجاد

آذر و همکاران )۱۳۹۲ ،که با اتکا به اين موضوع تعداد

شود .اين کار ميتواند به کاهش تاثيرگذاري گرايش يا

 ۲۱نفر از حسابرسان داخلي شرکت هاي بازار سرمايه

جهت ناشي از تئوريهاي مبتني بر ادبيات پژوهش در

در بخش تحليل تفسيري ساختاري مشارکت مي

حين گردآوري دادهها ،کمک شاياني نمايد .يکي از

نمايند.

مهمترين بخشهاي تحليل داده بنياد ،اتمام مصاحبهها
ميباشد ،که رسيدن به نقطه اشباع به عنوان يک فرآيند

گردآوري و تجزيه و تحليل

و استراتژي در اين تحليل بسيار حائز اهميت بود.

مصاحبه ،در ابتدا از مصاحبههاي باز و سپس از

تاحدي کدگذاري انتخابي مينمودند تا مفاهيم و

مصاحبههاي نيمهساختارمند با زمان متوسط يک ساعت

اشتراکاتشان مشخص گردد و بر اين اساس در هر

استفاده گرديد .سواالت مصاحبهها شامل موقعيتهاي

مرحله کدهاي ايجادشده از مرحلهي کدگذاري انتخابي

واقعي بودند که شرکتکنندگان برحسب تجربه و يا

باهم مورد مقايسه قرار ميگرفتند .چرا که استفاده از

تحصيالت با آن مواجه شده بودند که برخي از اين

مقايسه دائمي سبب کنترل پيدرپي مفاهيم جديد ،بسط

سواالت مصاحبه عبارت بودند از:

و توسعه و مقايسه طبقهبنديها و تصميمگيري درباره

 ويژگيهاي ادراکي حسابرسان داخلي براي

کافي بودن يا نبودن طبقهبنديهاي موجود ميشود

جلوگيري از تحت تاثير قرار گرفتن مديريت و

(واستِل .)2001 ،26در واقع در مرحلهي کدگذاري

ساختارهاي فعال در آن کداکند؟

محوري ،محقق هرگونه ايده نوظهور ،کدها و

 ويژگيهاي

براي

طبقهبنديهاي احتمالي و روابط بين طبقهبنديهاي

ذهني

حسابرسان

داخلي

جلوگيري از تحت تاثير قرار گرفتن واسطهها و

اصلي و فرعي را بر مبناي مشابهت ثبت و ضبط

صاحبکاران کداکند؟

ميکند .در مرحلهي کدگذاري انتخابي طبقهبنديهاي

 وجود مهارتهاي اشراقي جهت حفظ استقالل در
حسابرسان داخلي را چگونه ارزيابي ميکنيد؟

فرعي و طبقهبندي اصلي بر مبناي چارچوب نظري
ساخته ميشوند .روند انجام مصاحبهها بر اين مبنا بود

 چه معيارهايي از حرفهايگرايي در حسابرسي

که از مصاحبه اول تا مصاحبه  ۸تقريبا مدل شکل

داخلي وجود دارد که ميتواند در کنترل نفوذ

گرفت چراکه بعد از هر مصاحبه محققان شروع به

ديگران بر حسابرس موثر باشند؟

تحليل مصاحبهها بر مبناي کدگذاري باز و محوري

 چه ويژگيهاي از منظر رواشناختي براي تقويت

مينمودند .از مصاحبه  ۹تا مصاحبه  ۱۴براي مطمئن

استقالل منسجم در حرفه حسابرسي براي

شدن از رسيدن به نقطه اشباع مصاحبهها ادامه يافت و

حسابرسان داخلي الزم است؟

اغلب کدها در مصاحبهها تکرار ميشدند و بر اين مبنا

در آغاز فرآيند تحليل کيفي ،مصاحبهها عموما

در مصاحبه  ،۱۴پايان انجام مصاحبه اعالم گرديد.

بدون ساختار انجام ميشد چراکه اين موضوع به ايجاد
ديدگاههاي متفاوت در مورد موضوع پژوهش به

سال دوازدهم /شماره بيست و ششم/تابستان1400

در بخش تحليل کيفي در جمعآوري دادههاي

محققان پس از هر مصاحبه ،شروع به کدگذاري باز و
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سهسوسازي يا چندجانبهگري براي سنجش اعتبار
پژوهش استفاده شده است .براي محقق شدن
چندجانبهنگري در پژوهش حاضر رويکردهاي
مختلف مصاحبهشوندگان در  4بعد زير مورد
بررسي قرار گرفت و عالوه بر تقويت نتايج ،داده-
هاي معتبرتري فراهم شده است.
 )1اعتباريابي يا بازبيني توسط مصاحبهشوندگان :اين
شکل  :3مراحل تحليل در گرندد تئوري

روش عبارت است از بررسي صحت يافتههاي
پژوهش توسط مصاحبهشوندگان به منظور تعيين
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سپس در بخش کمي ،باتوجه به مشخص شدن

آنکه آيا اين پژوهش به شکل صحيح ديدگاههاي

ابعاد قابليت اينرسي حسابرسان داخلي ،پرسشنامه

آنان را درباره موضوع پژوهش تحت پوشش قرار

تحليل ماتريسي طراحي شد و براساس اين پرسشنامه

ميدهد يا نه؟ براي پژوهش اين روش با  1۰نفر

و با مشارکت  ۲۳نفر از حسابرسان داخلي شرکت هاي

از بين  1۴مشارکتکننده پس از اتمام مصاحبه و

بازار سرمايه ،مقايسه زوجي و قطري بين مولفههاي

تجزيه و تحليل دادهها ،در مورد مطابقت ديدگاه-

قابليت اينرسي داخلي در چندين مرحله انجام گرفت

هاي ايشان با مصاحبهشوندگان سوال و بحث

تا براساس آن ،نمودار تحليلي ميکمک ارائه گردد.

انجام شد که خوشبختانه در همه موارد محقق

مولفههايي که به انسجام ادراکي بيشتر به منظور تبيين

درک صحيحي از اظهارات مصاحبهکنندگان داشته

مدل در جامعه هدف کمک مينمايد .در اين راستا

است ،اين امر ميتواند ناشي از تعامل مطلوب و

تالش گرديد تا پرسشنامه با هماهنگيهاي قبلي براي

درک نظري مصاحبهشوندگان و مصاحبهکننده

مشارکتکنندگان جامعه هدف در بخش کمي ارسال

دربارهي موضوع پژوهش باشد.

گردد .منتها به منظور رعايت دستورالعملهاي پر

 )2مرور همتا :با استفاده از اين راهبرد ،پژوهشگر

نمودن پرسشنامه ماترسي تالش شده تا آنجاکه امکان

طي انجام پژوهش ،به منظور فراهمکردن نقدي

دارد به صورت حضوري نحوه پرنمودن آن تشريح

درباره شيوههاي به کار گرفته شده و بررسي

شود.
اعتبار پژوهش
مفهوم اعتبار در تحقيقات کيفي از منظرهاي
مختلفي به کار رفته است .اين مفهوم واحد نبوده ،بلکه
مفهومي پيچيده و فراگير و همه جانبه بوده است .در
مصاحبه با رويکرد کيفي ،ذهنيت نقش برجستهاي دارد،
بنابراين ،دربارهاينکه آيا مصاحبهها قابل تکرار و نتايج
قابل تعميم هستند ،جاي شک و ترديد وجود دارد و
پژوهشگران بايد از فنوني که در تحقيقهاي کيفي براي
نشان دادن قابليت اعتماد و صحت يافتهها به کار گرفته
ميشود ،استفاده کنند .در اين پژوهش از روش

نتايج و صحت آنها ،از ساير محققان کمک مي-
گيرد؛ از آنها ميخواهد تا به بررسي يادداشتها،
مقولهبندي انجام شده با استفاده از فهرست
مقولهها و تحليلهاي رايانهاي که در حين
پژوهش انجام شده است ،بپردازند .به دليل
محدوديتهاي موجود کمک گرفتن از ساير
محققان در اين تحقيق امکانپذير نبود اما براي
تحقق اين روش ،تجزيه و تحليل دادههاي
مصاحبه پس از دو هفته مجددا انجام گرفت و در
درک مفاهيم مربوط به مصاحبه در دو زمان،
اختالف قابل مالحظهاي وجود نداشت.
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 )3توضيح شيوه يادداشتبرداري و انجام پژوهش:

پژوهش در گزارش توضيح داده شود .بر اين مبنا

در اين مرحله پروتکل و فرآيند انجام مصاحبهها

مصاحبهها ،يادداشتبرداري و گزارشدهي مرتب

در اختيار  1۰نفر از مصاحبهشوندگان قرار گرفت

نتايج ،منجر به فراهم نمودن دادههاي معتبر

تا تاييد نمايند ،آيا نحوهي تحليل درست طي

گرديد که اين موضوع مورد تاييد قرار گرفت.

شده است يا خير ،که مرور ياداشتها نشان داد،

اما در بخش کمي به منظور سنجش اعتبار از تحليل

روند پژوهش و تحليل کدها در مسير درستي

دلفي باتوجه به دو معيار ميانگين و ضريب توافق

پيشرفته است.

استفاده شده است .در واقع براي رسيدن به کفايت

 )4تهيه گزارش مفصل نتايج :در تحليل تفسيري،

نظري در جامعه هدف در باب ابعاد و مولفههاي

باتوجه به اين اصل که «معناها برخاسته از

شناسايي شده ،تحليل دلفي انجام ميشود تا سطح

موقعيت هستند» ،هريک از نتايج بايد همراه با

بکارگيري مفاهيم در جامعه هدف مورد بررسي قرار

موقعيت ،بهطور کامل در نظر گرفته شود و

گيرد .نتايج در اين بخش در قالب جدول ( )۴در بخش

خواننده پژوهش توجهي خاص به موقعيت داشته

دوم تحليل يافتههاي پژوهش ارائه شده است.

جدول  :1کدهاي مفهومي و طبقهبندي شده ناشي از مصاحبهها
کد گذاريهاي اصلي
کد گذاري باز

کد گذاري محوري

کد گذاري انتخابي

کدهاي مفهومي

مولفههاي اصلي

مقولهها

کد گذاري تئوري
طبقهبندي اصلي

درک محتواي حرفه حسابرسي داخلي
درک تفاوتهاي ويژگي شغلي
درک معيارهاي وظيفهاي
قضاوتهاي مبتني بر واقعيت و شواهد

حمايت ادراک شده

درک تضاد منافع
درک استقالل حسابرس داخلي
وابستگي و تعلق خاطر به حرفه حسابرسي داخلي
تمرکز بر واقعيتهاي عملکردي در بررسيهاي حرفهاي

قابليت اينرسي در حرفه حسابرسي

نهادينهشدن ارزشهاي حرفه در حسابرس داخلي

هويت حرفهاي

اينرسي بينش حرفهاي

احترام به قوانين و استانداردهاي حرفه حسابرسي داخلي
تصميمگيري براساس استانداردهاي تخصصي و رفتاري
پايبندي نسبت به تعهدات حرفهاي
پايبندي به ارائه گزارش صادقانه بدون وابستگي

تعهد حرفهاي

پايبندي نسبت به باورها و ادراکهاي حرفه حسابرسي
پايبندي عاطفي نسبت به حرفه حسابرسي
افزايش تجربههاي مهارتي
کسب تجربه از اشتباهات
تعالي حرفهاي در حسابرسي
شناخت نقاط بحراني در حرفه حسابرسي

مسيرشغلي مطلوب

اينرسي انگيزشي حرفهاي
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باشد .بنابراين ،الزم است جزئيات موقعيت
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کد گذاريهاي اصلي
کد گذاري باز

کد گذاري محوري

کد گذاري انتخابي

کدهاي مفهومي

مولفههاي اصلي

مقولهها

کد گذاري تئوري
طبقهبندي اصلي

ايجاد تناسب بين عواطف و ويژگيهاي رفتار حرفهاي
وجود انگيزههاي ارزش کثرت گرايي در حرفه
وجود انگيزه پيشرفت بيشتر در حرفه
ايجاد ارزشهاي اخالقي

انگيزه حرفهاي

تمرکز بر انگيزههاي معنوي در حرفه
آرامش رواني و ذهني
خودباوري نسبت به توانمنديهاي فردي و تخصصي

منبع کنترل دروني

اتکا به هويت فردي نه هويت مديريت
حفظ ثبات هيجاني
قدرت کنترل در برابر فشارهاي وارده
کنترل استرس

اينرسي روانشناختي حرفهاي
کنترل تعارض
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تصميمگيري در شرايط بحران

يافتههاي پژوهش

يافتههاي تحليل نظري داده بنياد

پس از گريزي از مصاحبههاي مرتبط با کدهاي
ايجاد شده در اين بخش ،اقدام به ارائه مدل مبتني بر

هيچ ليست از قبل تعيين شده و قطعي درباره

تحليل نظري داده بنياد خواهد شد .به عبارت ديگر،

ويژگيها و مولفههاي قابليت اينرسي حسابرسان ،و

پس از شناسايي و تشريح مولفههاي طبقهبندي

هيچ احتمال قطعي براي شناسايي و محدود ساختن

مفهومي ،فرعي و اصلي و براساس کدهاي ايجاد شده

تمامي ويژگيهاي مرتبط با رويکردها و تناسب

ناشي از تحليل مصاحبهها در سه بخش کدگذاري،

حرفهاي حسابرسان در يک مجموعه مشخص از

يعني کدگذاري باز ،سواالت باز را از مصاحبهشوندگان

ويژگيها با مرزبنديهاي شفاف و متمايزکننده وجود

پرسيده شد و سپس براساس کدگذاري محوري،

ندارد .باوجود اين ،يافتههاي اين پژوهش نشان ميدهد

مفاهيم زياد ايجاد شده را مختصر و در مسير پژوهش

که مصاحبهشوندگان در اين مطالعه نسبت به مفهوم

هدايت گرديد.

قابليت اينرسي بيشتر از منظر کابردي آشنا بودند و
کمتر حيطههاي تئوريک اين رويکرد را در حرفه

يافتههاي تحليل دلفي

حسابرسي به کار ميبرندند که براساس يافتههاي اين

در اين بخش به منظور بررسي سطح پايايي

پژوهش ميتوان به عنوان مبنايي براي توسعه

مولفههاي اصلي مدل ارائه شده از تحليل دلفي براي

استراتژيهاي رفتاري در حرفه حسابرسي مورد استفاده

تعيين ميزان کفايت نظري به عنوان تاييدي براي انجام

قرار گيرد .جدول ( )۱فرآيند سه مرحلهاي کدگذاري را

تحليل تفسيري ساختاري استفاده ميشود .جدول ()۲

نشان ميدهد.

نتايج تحليل دلفي را براساس دو معيار ميانگين و

چارچوب تئوريک

ضريب توافق نشان ميدهد.
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جدول  :2تحليل دلفي مولفههاي اصلي پژوهش
مقولهها
اينرسي بينش حرفهاي

اينرسي انگيزشي حرفهاي
اينرسي روانشناختي حرفهاي

مولفههاي فرعي

ميانگين

ضريب توافق

تاييد/حذف

حمايت ادراک شده

۵/۱۰

۰/۶۵

تاييد

هويت حرفهاي

۵

۰/۵۵

تاييد

تعهد حرفهاي

۵/۲۰

۰/۸۰

تاييد

مسيرشغلي مطلوب

۵/۱۰

۰/۶۵

تاييد

انگيزه حرفهاي

۵/۲۰

۰/۸۰

تاييد

منبع کنترل دروني

۵/۵۰

۰/۹۰

تاييد

کنترل تعارض

۵/۲۰

۰/۸۰

تاييد

معيار ميانگين (حدمطلوب در ليکرت  ۷گزينهاي  )۵و

مرحلهي تحليل دلفي کدگذاري شوند .در اين بخش

ضريب توافق (حدمطلوب  )۰/۵کليه مولفههاي فرعي

الزم است ابتدا گزارهها صورت تصادفي مرتب شود و

توسط

سپس کدگذاري شوند تا از اين طريق سطح

مشارکتکنندگان مورد تاييد قرار گرفت .در واقع

اظهارنظرهاي ماتريسي به صورت تخصصي صورت

باتوجه به اينکه براي انجام تحليل دلفي مولفههاي

پذيرد.

براساس

چک

ليستهاي

پر

شده

فرعي در قالب پرسشنامهاي  ۷گزينهاي تدوين شد و
علت آن ايجاد فواصل بيشتر در پاسخ استانداردتر
اعضاي پانل بود ،اگر ميانگين  ۵و از  ۵باالتر باشد

جدول  :3کدگذاري اختصاري گزارههاي تاييد شده
گزاره

اختصار

مورد تاييد قرار ميگرفت و همچنين باتوجه به حد

تعهد حرفهاي

P1

استاندارد ضريب توافق که  ۰/۵تعيين شده است،

هويت حرفهاي

P2

حمايت ادراک شده

P3

باشند مورد تاييد قرار ميگرفتند .باتوجه به نتايج فوق

مسيرشغلي مطلوب

P4

منبع کنترل دروني

P5

ميتوان بيان نمود ،تمامي مولفههاي فرعي پژوهش از

انگيزه حرفهاي

P6

کفايت نظري و توافق براي انجام تحليل ماتريس

کنترل تعارض

P7

مولفههاي فرعي که ضريبي بيش از  ۰/۵کسب کرده

تفسيري ساختاري برخوردار هستند.
همانطور که در جدول ( )۷مشاهده ميشود،
تحليل تفسيري ساختاري

مضامين گزارهاي تأييد شده توسط خبرگان ،به شکل

يافتههاي تحليل مدل جامع تفسيرگرايانه و ساختارمندانه

عالئم اختصاري براي تشکيل ماتريس خود تعاملي

پس از رسيدن به حدکفايت نظري مضامين

ساختاري تعيين شده است .در اين مرحله ابتدا نظر ۲۱

گزارهاي تقويت کنترل داخلي پس از تاييد دور دوم

نفر از حسابرسان داخلي شرکت هاي بازار سرمايه

دلفي ،به منظور انجام تحليل جامع تفسيرگرايانه و

دربارهي رابطه بين گزارهها ،مورد مقايسه قرار گرفت.

ساختارمندانه پژوهش ،از اعضاي پانل خواسته ميشود

بدين منظور از گزاره «مُد» استفاده ميشود به گونهاي

تا براساس توضيحات اين تحليل ،پرسشنامههاي

که از بين چهار گونه رابطه ممکن بين گزارهها،

ماتريسي را مورد تحليل قرار دهند .ابتدا به منظور

رابطهاي که بيشترين فراواني را از نظر متخصصان
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براساس نتيجه کسب شده و باتوجه به اينکه دو

شروع اين تحليل الزم است ،گزارههاي تاييد شده از
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داشته باشد ،در جدول نهايي منظور خواهد شد .براي

جدول  :4روابط مفهومي در تشکيل ماتريس خود

تعيين نوع روابط پيشنهاد شده است که از نظر خبرگان

تعاملي ساختاري

و کارشناسان بر اساس تکنيکهاي مختلف مديريتي ،از

نماد

مفهوم نماد

جمله طوفان مغزي و تکنيک گروه اسمي و غيره

V

 iمنجر به  jميشود( .سطر منجر به ستون)

استفاده شود .براي تعيين نوع رابطه ميتوان از نمادهاي

A

 jمنجر به  iميشود( .ستون منجر به سطر)

X

رابطه دو طرفه  iو  jوجود دارد.

O

رابطه معتبري وجود ندارد.

مندرج در جدول ( )۴استفاده کرد.

باتوجه به اين موضوع ماتريس خودتعاملي ساختاري نهايي ( )SSIMبه شکل ذيل محاسبه ميشود.
جدول  :5ماتريس خودتعاملي ساختاري نهايي
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تعهد حرفهاي
هويت حرفهاي
حمايت ادراک شده
مسيرشغلي مطلوب
منبع کنترل دروني
انگيزه حرفهاي
کنترل تعارض

𝟕𝐏

𝟔𝐏

𝟓𝐏

𝟒𝐏

𝟑𝐏

𝟐𝐏

P1

O

X

V

V

V

V

P2

O

A

V

A

A

P3

O

A

V

A

P4

O

A

V

P5

V

A

P6

V

𝟏𝐏

P7

پس از تعيين روابط مفهومي براساس گزاره مد ،در اين بخش براساس جدول زير:
جدول  :6نحوه تبديل روابط مفهومي به اعداد
نماد مفهومي

تبديل نمادهاي مفهومي به اعداد کمي

V

خانهي مربوط به اين زوج در ماتريس دستيابي عدد  1و خانهي قرينهي آن عدد  0قرار ميگيرد.

A

خانهي مربوط به اين زوج در ماتريس دستيابي عدد  0و خانهي قرينهي آن عدد  1قرار ميگيرد.

X

خانهي مربوط به اين زوج در ماتريس دستيابي عدد  1و خانهي قرينهي آن عدد  1قرار ميگيرد.

O

خانهي مربوط به اين زوج در ماتريس دستيابي عدد  0و خانهي قرينهي آن عدد  0قرار ميگيرد.

اقدام به تشکيل ماتريس دستيابي ميشود .به عبارت ديگر ،در اين مرحله با تبديل نمادهاي روابط ماتريس
ساختاري به اعداد صفر و يک بر اساس جدول زير ميتوان ماتريس دستيابي را تشکيل داد.
جدول  :7تشکيل ماتريس دستيابي
تعهد حرفهاي
هويت حرفهاي
حمايت ادراک شده
مسيرشغلي مطلوب
منبع کنترل دروني
انگيزه حرفهاي
کنترل تعارض

𝟕𝐏

𝟔𝐏

𝟓𝐏

𝟒𝐏

𝟑𝐏

𝟐𝐏

𝟏𝐏

P1

0

1

1

1

1

1

1

P2

0

0

1

0

0

1

0

P3

0

0

1

0

1

1

0

P4

0

0

1

1

1

1

0

P5

1

0

1

0

0

0

0

P6

1

1

1

1

1

1

1

P7

1

1

0

0

0

0

0
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جدول  :8مقايسه زوجي بين مضامين گزارهاي براساس فرم ماتريس
شماره

𝐨𝐍𝐘𝐞𝐬/

مقايسه زوجي

شرح چگونگي تاثير

 P1 �حمايت ادراک شده
۲

P2 − P1

☒ Yes ☐ NO

۳

P1 − P3

☒ Yes ☐ NO

۴

P3 − P1

☒ Yes ☐ NO

۵

P1 − P4

☒ Yes ☐ NO

۶

P4 − P1

☒ Yes ☐ NO

۷

P1 − P5

☒ Yes ☐ NO

۸

P5 − P1

☒ Yes ☒ NO

۹

P1 − P6

☒ Yes ☐ NO

۱۰

P6 − P1

☐ Yes ☒ NO

۱۱

P1 − P7

☒ Yes ☐ NO

۱۲

P7 − P1

☒ Yes ☐ NO

تعهد حرفه اي مبنايي براي مسير شغلي مطلوب

تعهد حرفه اي مبنايي براي منبع کنترل دروني
انگيزه حرفه اي مبنايي براي تعهد حرفه اي

پس از تشکيل اين ماتريس به منظور بررسي ساير

براي هر ارتباط پاسخ بله « »Yيا خير « »Nداده شده و

ابعاد روابط غيرمستقيم بين گزارهها که مزيت تحليل

در صورت پاسخ مثبت ،دليل آن بيان ميگردد .در

مدل جامع تفسيرگرايانه و ساختارمندانه ()TISM

اينصورت منطق تفسيري روابط زوجي به فرم پايه

نسبت به تفسيري/ساختاري ( )ISMاست ،استفاده

علمي منطقي تفسيري ارائه شده است .در اين مرحله

ميشود .به عبارت ديگر ،به منظور ارتقاي تحليل

روابط به صورت ماتريس دستيابي به صورت « »۱يا

ساختاري تفسيري به تحليل ساختاري تفسيري فراگير

« »۰وارد ميشوند که در جدول ( )۹ارائه شدهاند .طبق

ميبايست به طور کامل هر مقايسه زوجي را با پاسخ

جدول ( )۸خانههايي که گزينه « »Yدارند ،عدد  ۱و

به سوال تفسيري ذکر شده در گام قبلي تفسير نمود.

خانههايي که گزينه « »Nدارند عدد  ۰قرار داده ميشود.

براي مقايسههاي زوجي  iامين گزاره به صورت دو به

در واقع ،اين ماتريس از تبديل ماتريس خود تعاملي

دو با تمام عناصر از ( )i + 1ام تا  nام مقايسه ميگردد.

ساختاري به يک ماتريس دو ارزشي صفر و يک

براي هر ارتباط پاسخ بله « »Yيا خير « »Nداده شده و

بدست ميآيد.

در صورت پاسخ مثبت ،دليل آن بيان ميگردد .اما اگر

همانطور که در جدول شماره  9مشاهده ميشود،

پاسخ خير « »Nباشد ،بايد در مورد جفت متغيرهاي

نمادهاي مفهومي اختصاص داده شده براساس گزاره

مورد نظر مشارکتکنندگان بايد اظهارنظر نمايند.

مد ،تبديل به امتياز  0و  1و * ۱باتوجه به تعريف

به منظور تشکيل ماتريس خودتعاملي ساختاري

روابطه مفهوميبه اعداد طبق جدول قبلي شده است.

« »SSIMمقايسههاي زوجي گزارههاي قابليت اينرسي

در جدول زير قدرت نفوذ (امتياز  1بدست آمده از

حسابرسان داخلي در جدول ( )۸ارائه شده است .براي

سطر) و قدرت وابستگي (امتياز  1بدست آمده از

مقايسههاي زوجي  iامين گزاره به صورت دو به دو با

ستون) را مشخص نماييم( .جدول )10

تمام عناصر از ( )i + 1ام تا  nام مقايسه گرديدند.
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۱

P1 − P2

☐ Yes ☒ NO

تعهد حرفه اي مبنايي براي هويت حرفهاي
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جدول  :9ماتريس دستيابي از نظر ميزان انتقالپذيري ارتباط بين مضامين گزارهاي
گزاره هاي پژوهش

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

حمايت ادراک شده

P1

1

1

1

1

1

1

0

هويت حرفهاي

P2

0

1

0

0

1

0

0

تعهد حرفهاي

P3

0

1

1

0

1

0

0

مسيرشغلي مطلوب

P4

0

1

1

1

1

0

0

انگيزه حرفهاي

P5

0

0

0

0

1

0

1

منبع کنترل دروني

P6

1

1

1

1

1

1

1

فقدان خطاهاي ادراکي

P7

0

0

0

0

0

1

1

جدول  :10تفکيک نيروهاي نفوذ و وابستگي
معيارها

P1

P3

P2

P5

P4

P7

P6

قدرت نفوذ

6

2

3

4

2

7

2

قدرت وابستگي

2

5

4

3

6

2

3
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در ادامه به منظور تعيين روابط بين گزارهها ابتدا

يک بعد/مؤلفه خاص عبارتست از خود آن متغير

بايد مجموعه خروجي ،مجموعه ورودي و عناصر

بانضمام ساير متغيرهايي که از آن تأثير ميپذيرند ،به

مشترک را شناسايي نمود .نمره تعيين سطح و اولويت

عبارت ديگر متغيرهايي که از طريق اين متغير ميتوان

متغيرها مجموعه دستيابي و مجموعه پيشنياز براي هر

به آنها رسيد .مجموعهي ورودي نيز براي هر متغير

متغير تعيين ميشود .مجموعه دستيابي هر متغير شامل

شامل خود آن متغير بانضمام ساير متغيرهايي که بر آن

متغيرهايي ميشود که از طريق اين متغير ميتوان به

تأثير ميگذارند ميباشند و در نهايت عناصر مشترک

آنها رسيد و مجموعه پيشنياز شامل متغيرهايي ميشود

اشاره به ابعاد اشتراکي مجموعه خروجي و ورديهاي

که بر طبق آنها ميتوان به اين متغير رسيد .سپس

متغيرها در تحليل مدل جامع تفسيرگرايانه و

اشتراکات مجموعه دستيابي و پيشنياز همه عوامل

ساختارمندانه به عنوان متغير سطح باال دارد ،به عبارت

تعيين ميشود و در صورت يکسان بودن مجموعه

ديگر ،اين متغيرها در ايجاد هيچ متغير ديگري مؤثر

دستيابي با مجموعه اشتراک آن عامل (عوامل) به عنوان

نميباشند .پس از تعيين عناصر خروجي ،عناصر

سطح اولويت در نظر گرفته ميشود .سطح اشاره به

ورودي و عناصر مشترک ،گزارهي که عناصر خروجي

اليههاي طراحي شدهي مدل نهايي دارد .براي به دست

و عناصر مشترک يکساني دارند ،به عنوان اولين سطح

آوردن ساير سطوح بايد سطوح قبلي از ماتريس جدا

و کماثرترين مضامينِ گزارهاي اينرسي حسابرسان

گردند و فرآيند تکرار شود .پس از تعيين سطوح

داخلي تعيين ميشوند .پس از تعيين اين سطح يعني

دوباره ماتريس دريافتي را به ترتيب سطوح مرتب

کماثرترين مضامينِ گزارهاي اينرسي حسابرسان داخلي،

کرده ،ماتريس جديد ،ماتريس مخروطي ناميده ميشود.

آن گزاره را حذف ميکنيم و اقدام به بررسي گزارههاي

در اين مرحله با استفاده از ماتريس دسترسي نهايي،

يکسان عناصر ورودي و مشترک مينماييم ،و آن را به

مجموعه خروجي و ورودي براي هر متغير به دست

عنوان سطح بعدي انتخاب ميکنيم .اين عمليات تاآنجا

ميآيد .مجموعه خروجي و ورودي براي يک متغير به

تکرار ميشود که اجزاي تشکيلدهنده تمام سطوح

صورت زير تعريف ميشود .مجموعه خروجي براي

سيستم مشخص شوند.
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جدول  :11مجموعه گزاره خروجي ،ورودي و عناصر مشترک مضامين گزارهاي
سطح

گزارهها

اختصار

گزاره خروجي

گزاره ورودي

عناصر مشترک

تعهد حرفهاي
هويت حرفهاي
حمايت ادراک شده
مسيرشغلي مطلوب
منبع کنترل دروني
انگيزه حرفهاي
کنترل تعارض

P1

1,2,3,4,5,6

1,6

1,6

VI

P2

2,5

1,2,3,4,6

2

III

P3

2,3,5

1,3,4,6

3

IV

P4

2,3,4,5

1,4,6

4

V

P5

5,7

1,2,3,4,5,6

5

VI

P6

1,2,3,4,5,6,7

1,6,7

1,6,7

II

P7

6,7

5,6,7

6,7

I

سطح ششم
سطح سوم
سطح چهارم
سطح پنجم
سطح ششم
سطح دوم
سطح اول

همانطور که در جدول ( )۱1مشاهده ميشود،

اعتباربخشي به صورتهاي مالي براي حفظ منافع

مضامينِ گزارهاي تقويتِ اينرسي حسابرسان داخلي

عموم است .به عبارت ديگر ،سهامداران به منظور

شرکت هاي بازار سرمايه نشان مي دهد ،تاثيرگذارترين

کنترل وظايف مدير در راستاي کاهش تضاد نمايندگي

گزاره ،گزاره هاي منبع کنترل دروني ( )P5و تعهد

نيازمند خدمات حسابرسي ميباشند .هرچه سطح

حرفه اي ( )P1مي باشند که عاملي براي تقويتِ

استقالل حسابرس بيشتر باشد ،اين موضوع ميتواند

اينرسي حسابرسان داخلي شرکت هاي بازار سرمايه

تضاد نمايندگي ميان مدير و سهامداران را کاهش دهد.

هستند .همچنين مشخص گرديد ،کم اثرترين گزارهي

يکي از استراتژيهاي رفتاري در مورد تحکيم استقالل

تقويتِ اينرسي حسابرسان در شرکت هاي بازار سرمايه

رفتاري و عملکردي حسابرس ،قابليت اينرسي

بازار سرمايه ،کنترل تعارض به عنوان گزارهي اينرسي

ميباشد .قابليت اينرسي که ريشه در علم فيزيک دارد،

روانشناختي حرفهاي مي باشد.

نوعي واکنش در برابر کنشهايي است که در فکر
برهمزدن ثبات ميباشد .در واقع اينرسي در برخي از

بحث و نتيجهگيري

حرفه ها همچون حرفه حسابرسي به خصوص

همانطور که در بخش هاي مختلف ،استانداردهاي

حسابرسان داخلي که نيازمندِ حفظ استقاللِ رفتاري و

حسابرسي به آن اشاره شده است ،وظيفه حسابرسان

عملکردي است ،به عنوان يک بُعد مثبت تلقي ميشود

سال دوازدهم /شماره بيست و ششم/تابستان1400

شکل  :5مدل مضامين گزارهاي اينرسي حسابرسان داخلي
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که کارکردهاي مستقالنه و ايستادگي در برابر نفوذِ

در برابر نفوذ و رفتارهاي واسطهگري با قاطعيت

مديران و ساختارهاي تحکم گراي شرکت هايي را که

برخورد نمايد .وجودِ حمايت نسبت به اين رويکرد

در آن مشغول فعاليت هستند را ،همسو با استانداردهاي

حرفهاي در ساختارهاي شرکت ها ميتواند انگيزههاي

حسابرسي داخلي ،به عنوان يک ارزش تبديل مي کند،

معنوي در آنان را تقويت نمايد و باعث گردد تا

درحاليکه اين مفهوم در رفتار سازماني ،به دليل

کارکردهاي استقالل واقعي در قالب استراتژيهاي

مقاومت در برابر تغيير سازمان ،يک رفتار کاهنده و

رفتاري اينرسي تقويت گردد .از طرف ديگر حسابرسان

مُضر محسوب ميشود .لذا در اين پژوهش که هدف

بر مبناي ويژگيهاي روانشناختي ،زماني قابليت اينرسي

آن طراحي ساختارمندانه و تفسيرگرايانهي کارکردهاي

در رفتار خود را تبديل به ارزش مينمايند که شناخت

اينرسي حسابرسانِ داخلي شرکت هاي بازار سرمايه

مناسبي از اين حرفه براي حسابرس داخلي ايجاد شده

بود ،ابتدا از طريق روش شناسي اکتشافي و به واسطه

باشد.حسابرسان داخلي به دليل مسئوليت تخصصي که

تحليل نظري داده بنياد ،برمبناي روش گليزر)1992( 27

بر عهده دارند ،نيازمند ثبات و کنترل هيجانات خود در

تالش شد از طريق مصاحبه با متخصصان امر ،مقولهها

برابر خواسته و نفوذ ديگران همچون مديران يا طيفي

و مولفههاي اصلي نقش قابليتهاي اينرسي در

از صاحبان قدرت در ساختارهاي شرکت ،هستند تا

حسابرسان داخلي شرکت هاي بازار سرمايه مشخص و

بتواند چه از منظر شناختي و چه از منظر رفتاري،

دستهبندي نمايد .در اين بخش  ۱۴مصاحبه انجام

قابليتهاي منسجمتري از استقالل و اينرسي را به

گرفت که مبناي پايان دادن به مصاحبههاي پژوهش،

نمايش بگذارند .اگرچه انعطافپذيري در اين حوزه

رسيدن به نقطه اشباع تئوريک بود .نتايج نشان داد،

ميتواند به ارتقاي سطح تعامالت حرفهاي بين مديران

جهت تقويت قابليتهاي اينرسي حسابرسان داخلي،

با حسابرسان داخلي منجر شود و خطاهاي ادراکي را

نياز است سطح بينش؛ ادراک و شناخت و عملکردهاي

کاهش دهد ،اما يک حسابرس بر مبناي ويژگيهاي

رفتاري و تخصصي اين گروه از حسابرسان برمبناي

روانشناختي ميبايست توانمندي الزم در ايجاد مرز

ويژگيهاي فردي تقويت شود تا حسابرسان داخلي

مشخصي از عملکرد حرفهاي با تعامالت ساختاري

نسبت به محيط حرفهاي رويکردي اخالق گرايانهتر

خود داشته باشد و هويت تخصصي و حرفهاي خود را

داشته باشد تا شکاف انتظارات در اين عرصه في مابين

بر مبناي ويژگيها و توانمنديهاي خود شکل داده

شرکت؛ حسابرسان مستقل و ذينفعان کاهش يابد.

باشد نه اينکه اين هويت بر مبناي هويت ساختاري؛

حسابرس داخلي از يک سو برمبناي اينرسي در بينش

شرکتي يا مديريتي و تساهل با آنها شکل گرفته باشد.

حرفهاي قادر خواهد بود تا براساس استدالل و

در تحت اين شرايط حسابرس قابليت الزم براي کنترل

قابليتهاي ادراکي ،نسبت به محيط حرفهاي خود

تعارض و حفظ استقالل رفتاري و عملکردي خود را

متعهدانهتر عمل نمايد و با هويت تقويت شده تري،

خواهد داشت .در نهايت در قالب ،اينرسي انگيزشي

اقدام به انجام عمل حرفهاي حسابرسي نمايد .يک

حرفهاي حسابرس ،زماني ميتواند به استقالل در

حسابرس داخلي برمبناي هويتي که از محيط حرفهاي؛

عملکردهاي خود دست يابد و اجازه نفوذ ديگران را

نظارتهاي نهادي؛ منافع سهامداران و سرمايه گذاران

نداده باشد ،که قابليت تجربهپذيري و استفاده از دانشي

و  ...ادراک مينمايد ،به سطح اهميت کارکردهاي

که در سالهاي کاري خود بدست آورده است ،را

رفتاري خود در جامعه بيشتر پي ميبرد و بر اين مبنا

داشته باشد .حسابرس برمبناي تناسبي که بين ادراک با

تالش مينمايد تا ضمن حفظ استقالل عملکردي خود،

مهارتها و استانداردهاي حرفه حسابرسي در سوابق
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هموارتري براي انجام درست وظايف خود طي ميکند

وابسته به سطح توانمنديهاي خود قلمداد مينمايد.

و اين موضوع ميتواند به افزايش سطح انگيزههاي

يک حسابرس داخلي برمبناي ويژگيهاي تخصصي و

حسابرس داخلي کمک نمايد .انگيزه حسابرسان براي

تجربي که در طي سوابق حرفهاي خود کسب نموده

حفظ قابليتهاي اينرسي ،ميبايست انگيزههايي از

است و با شناخت موقعيتهاي مهم در حرفه

جنس ارزش و معنويات باشند تا در کنار آن به مزاياي

حسابرسي اقدام به اتخاذ تصميمها در زمان اظهارنظر

مادي در حرفه حسابرسي دست يابند .وجود اين

مينمايد و بيجهت شکست يا عدمموفقيت در آن

انگيزهها ميتوان به با کيفيتتر شدن تصميمگيريها و

نقطه را به ديگران نسبت نميدهد .اين موضوع در

افشاي واقعيت هاي عملکردي شرکت ها حتي در

حفظ استقالل رفتاري حسابرس در مقابل واسطهها و

سخت ترين فشارهاي وارد بر حسابرسان داخلي ،منجر

نفوذ ديگران نيز قابل اتکا است ،چراکه يک فرد داراي

شود و پشتوانهاي از کارکردهاي کنترل دروني در اين

باور به توانمنديهاي خود و ارجح قرار دادن

عرصه را براي حسابرس ايجاد کند .وجود کنترلهاي

اولويتهاي رفتار حرفهاي ،در تالش خواهد بود تا در

دروني براساس قابليتهاي اينرسي باعث خواهد شد

برابر نفوذهاي ديگران مقاومت نمايد و اجازه

تا حسابرس در برابر نفوذهاي بيروني مقاومت نمايد و

تاثيرگذاري ديگران بر قضاوتهاي خود را ندهد.

موفقيت و شکست در اين عرصه را صرفاً و صرفاً به

کنترل دروني به فرد قابليت خودباوري ميدهد و

قابليتهاي عملکردي خود نسبت دهد .نتايج اين

براساس آن ميتواند مرز مشخصي بين عملکردها با

بخش ميتواند از نظر مفهومي با پژوهشهايي همچون

ارتباطات و تعامالت اجتماعي خود ايجاد نمايد .از

دمينو و همکاران ()۲۰۱۵؛ تروي و داگالس ()۲۰۰۱؛

طرف ديگر تعهد حرفهاي به عنوان مولفه مقوله اينرسي
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در بينش؛ مولفهي متاثر از باورهاي مبتني بر مبنع کنترل

هِلدبِرگ و اريکسون ( )۱۹۹۷و بِتي و همکاران
( )1998مطابقت دارد.

دروني در حسابرس است ،که از يک سو با تقويت

اما نتايج تحليل مولفههاي اصلي در قالب موثرترين

ويژگيهاي تعهد رفتاري در فرد و تعلق خاطر در او

عامل براي تقويت قابليتهاي اينرسي در حرفه

نسبت به حرفه حسابرسي باعث ميگردد تا حسابرس

حسابرسي بر مبناي تحليل تفسيري ساختاري جامع

در انجام وظايف خود باتوجه به چارچوبهاي

نشان داد ،از مجموع  ۷مولفه اصلي اين پژوهش ،منبع

مشخص در حرفه ،متعهدانه انجام وظيفه نمايد و از

کنترل دروني و تعهدِ حرفه اي به عنوان تاثيرگذارترين

سوي ديگر با دارا بودن منبع کنترل دروني و عزت

عامل براي ارتقاي سطح قابليتهاي اينرسي در

نفسي که در حرفه حسابرسي براي خود ايجاد نموده

حسابرسان داخلي در شرکت هاي بازار سرمايه

است در طول دروه حرفهاي خود زير بار فشارهاي

محسوب ميشود که پايههاي عملکردي استقالل

ناشي از وجودِ ساختارهاي الزامآور و مديران

حسابرسان داخلي در اين شرکت ها را تحکيمتر

فرصتطلب نرود و واقعيت هاي عملکردي شرکت ها

مينمايد .به عبارت ديگر ،منبع کنترل دروني که ريشه

را به گونه اي گزارش دهد ،که ضمن دارابودن

در ويژگيهاي روانشناختي افراد دارد ،اشاره به

توانمندي تخصصي جهت بررسي آن ،از نفوذ ديگران

باورپذيري فرد در مورد تحت کنترل قرار دادن

جلوگيري نمايد .نتيجه بدست آمده در اين پژوهش با

موقعيتهاي رفتاري و عملکردي است به گونهاي که

پژوهشهاي زير مطابقت دارد.

فرد با تالش زياد و مبتني بر توانمنديهاي تخصصي
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شغلي خود کسب ميکند ،مسير شغلي مطلوبتر و

خود اقدام به انجام وظيفه نمايد و پيروز و شکست را
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جدول  :12نتايج حاصل از پژوهش و تطبيق با پژوهشهاي ديگر
هِلدبِرگ و اريکسون ()۱۹۹۷

دوتان و همکاران ()۱۹۹4

چانگ و کاالپور ()۲۰۰۳

شافر ()۲۰۰۹

هردا و مارتين ()۲۰۱۷

اينرسي روانشناختي حرفهاي

بروبِرگ و همکاران ()۲۰۱۸

اينرسي انگيزشي حرفهاي

درايز ()۲۰۱۰

اينرسي بينش حرفهاي

دمينو و همکاران ()۲۰۱۵

مقوله ها

مولفههاي اصلي

حمايت ادراک شده
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منبع کنترل دروني
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کنترل تعارض
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همانطور که مشاهده ميشود عالمت  نشان

قابليتهاي رفتاري فرد تاکيد شود .از طرف ديگر منبع

دهنده تاييد مولفه اصلي در پژوهش مزبور است ،در

کنترل دروني در قابليتهاي عملکردي نيازمند آموزش

حالي که نماد  نشان دهندهي نقد به آن براساس

و توسعه دورههاي بازيابي توانمندي و تطبيق با

رويکردهاي مقوله موردنظر است .به عنوان مثال

استانداردها است تا ضمن اينکه احساس خوشايندتري

هِلدبِرگ و اريکسون ( )۱۹۹۷حمايت ادراک شده

نسبت به حرفه داشته باشند ،بر مبناي عزتنفس و

رويکردي مبتني بر توانمنديهاي شناختي قلمداد

ويژگيهاي شخصي که دارند ،تطبيق الزم را با

نمودند و بينش را توانمندي فراشناختي در

ويژگيهاي حرفهاي در اين عرصه بدهند تا سطح

تصميمگيري تلقي کردند ،درحاليکه دوتان و همکاران

قابليتهاي اينرسي افزايش يابد.

( )۱۹۹۴بينش را در تصميمگيري بخشي از شناخت
فرد بر مبناي تجربيات و محيط عنوان کردند .ساير
مولفههاي اصلي نيز با پژوهشهاي موردنظر مورد

منابع و مآخذ
انصاري،

عبدالمهدي،.

طالبي

نجف

آبادي،

مقايسه و بررسي قرار گرفتند که باتوجه به توضيحهاي

عبدالحسين ،.کمالي کرماني ،نرجس .)۱۳۹۰( .تأثير

نظري در بخش تحليل کيفي قابل مطابقت دادن

انجام خدمات حسابداري ،مديريتي و مشاورهاي

ميباشد .براساس نتايج کسب شده پيشنهاد ميشود،

همراه با خدمات حسابرسي بر استقالل حسابرس،

نهادهاي نظارتي و تدوينکنندهي استانداردهاي رفتاري

پژوهش هاي تجربي حسابداري.۶۳-۷۸ :)۱( ۱ ،

و عملکردي در حرفه حسابرسي داخلي ،به منظور

بختياري ،جواد ،.پورزماني ،زهرا ،.رويايي ،رمضانعلي.

تقويت کارکردهاي مستقالنه حسابرسان در افشاي

( .)1398رابطهمداري و استقالل حسابرس :آزمون

عملکردهاي مالي شرکتها ،اينرسي را به عنوان يک

نظريه پيوندهاي اجتماعي ،دانش حسابداري و

بخش روانشناختي و مبتني بر بينش در رويههاي

حسابرسي مديريت.40-27 :)30( 8 ،

ارتقاي عملکردهاي تخصصي مدنظر قرار دهند و با
تغيير استانداردهاي قبلي ،بر استقالل دروني و مبتني بر

توکلنيا،

اسماعيل،.

حساسيگانه،

يحيي،.

ملکيانکلهبستي ،اسفنديار .)۱۳۹۸( .مدلي براي
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