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Recognize the Approaches of Critical Thinking of 
Auditors and Its Representation in the Form of Link 

Analysis(IQA) 

Abstract  

Critical thinking in any profession will help the dynamism of that profession to 
create responsibility. Auditing also requires critical thinking to meet the needs and 
expectations of stakeholders in the capital market, a thinking that better understands 
deviant approaches, distortion, and fraud in financial performance, and demonstrates 
a stronger understanding and intuition against such situations. This research seeks to 
identify the approaches of critical thinking of auditors and its representation in the 
form of link analysis. In order to identify the criteria for critical thinking in the 
profession, systematic search was used on theoretical foundations with the help of 
accounting experts. Through metasyn thesis analysis, the propositions related to 
critical thinking in the profession were identified and as a result, the components of 
analytical capability, inferential capability and intuitive capability were determined 
as important dimensions in creating critical thinking in the auditing profession. 
There was a systemic link between connections and impact. The results showed that 
in order to strengthen the approaches of critical thinking in professional judgments, 
the existence of technical and specialized knowledge is considered as an important 
stimulus that gives the auditor results such as improving the level of intuition and 
the power of mental analysis. 
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 در آن بازنمایی و حسابرسان انتقادي تفکر رویکردهاي شناخت
 (IQA) تعاملی/کیفی تحلیل(پیوندي هايتحلیل قالب

  ایران ،شاهرود ،آزاد اسلامی دانشگاهواحد شاهرود  ،حسابداري دکتري دانشجوي    پورسمیعی محمد
  

  ، ایرانشاهرود ،آزاد اسلامیدانشگاه واحد شاهرود دانشیار حسابداري،     محمدرضا عبدلی
  

 ایران شاهرود، اسلامی، آزاد دانشگاهواحد شاهرود  حسابداري، گروه استادیار   حسن ولیان

 دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایرانواحد بندرگز،  دانشیار گروه حسابداري، مهدي صفري گرایلی

  چکیده
 از حسابرس فلسفی تفکر کهدرصورتی. کنندمی استفاده ايحرفه قضاوت از حسابرسی مراحل تمام در حسابرسان
همچنین، . آوردمی دنبال به را تريصحیح ايحرفه قضاوت باشد، برخوردار لازم پذیريانعطاف و تعمق جامعیت،

عنوان معیاري براي هاي زمانی، بهسسات حسابرسی براي دستیابی به بودجهؤواسطه توجه و اهمیت زیادي که مبه
هاي کنترل و گیري کیفیت حسابرسی، تضاد بالقوه بین هزینههاي آنان براي اندازهکارایی، قائل هستند، دشواري

تأثیر ذهنیت فلسفی حسابرس هدف این تحقیق بررسی . است نمودهتشدید  را ت بالاهایی با کیفیدستیابی به حسابرسی
اي حسابرس و تأثیر فشار بودجه زمانی بر اي حسابرس و نیز تأثیر فشار بودجه زمانی بر قضاوت حرفهبر قضاوت حرفه

و  باشدیمپیمایشی -اي حسابرس است. روش پژوهش، توصیفیرابطه ذهنیت فلسفی حسابرس و قضاوت حرفه
حسابرسی عضو جامعه  مؤسساتي که در بین حسابرسان سازمان حسابرسی و اپرسشنامهاز  هادادهي آورجمع

نتایج تحقیق نشان داد  .حسابداران رسمی شامل کلیه شرکا، مدیران و سرپرستان حسابرسی توزیع شد، صورت گرفت
اي رابطه و قضاوت حرفه سه بعد ذهنیت فلسفیدر مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، بین  که

اي حسابرس تأثیر ؛ و فشار بودجه زمانی بر رابطه ابعاد ذهنیت فلسفی و قضاوت حرفهوجود دارد يعنادارو ممثبت 
 گردد.اي نیز بیشتر میتمال بروز رفتارهاي غیرحرفهمتناسب با افزایش فشار بودجه زمانی اح منفی و معناداري دارد.

صورت که ذهنیت اتمام کار در زمان مقرر به دلیل فشار بودجه زمانی حسابرسان را از بکار بردن ذهنیت فلسفی بدین
 صورت سطحی قضاوت نماید.تواند موجب شود حسابرس بهاین می ؛ وسازدبهینه دور می

   پیوندي تحلیل ، انتقادي تفکر هايمحرك ، انتقادي تفکر ها:کلیدواژه

 نویسنده مسئول Mrab830@yahoo.com  
 شاهرود  است. اسلامیته حسابداري دانشگاه آزاد مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتري رش  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

https://dx.doi.org/10.22054/qjma.2019.46462.2053
mailto:Mrab830@yahoo.com
https://orcid.org/0000-0002-2903-0372
https://orcid.org/0000-0002-8927-1231
https://orcid.org/0000-0002-3365-1593
https://orcid.org/0000-0003-3431-7869


 177 |و همکاران پورسمیعی 

  مقدمه
از نیمه دوم قرن بیستم تا به امروز، حرفه حسابرسی شاهد تغییراتی در متر و معیارهاي 

، گاهی بر اهمیت شرایط ویژه واحدهاي مورد وت بوده است.  در این بازه زمانیقضا
حسابرس تاکید شده و گاهی اي هاي فردي و تجارب حرفهرسیدگی و متعاقبا بر قضاوت

اي اولویت در نظر گرفته شده است. اگرچه هاي جمعی و استانداردهاي حرفهبراي قضاوت
توان برخی از این اکثر این تغییرات از سوي نهادهاي قانون گذار تحمیل شده، زیرا می

نتیجه  تغییرات را (مانند تدوین استانداردهاي حسابداري متعدد، پیچیده، مبهم و ناکامل)
، نژاديدیتوح و یباباجانهاي تدافعی ، توسط حرفه حسابرسی به حساب آورد (اتخاذ حالت

). این تغییرات بیشتر رویکردهاي فردي در حسابرسی را هدف قرار داده است، 1398
گیري نماید بایست تصمیمهاي عملکردي، میجاییکه فرد به عنوان مواجه شونده با واقعیت

شود، ها که در نهایت به قضاوت ختم میگیري). این تصمیم2019، 1ن(پایِن و همکارا
نیازمند وجود تفکر انتقادي در فرد است، چراکه به دور از هیجانات و بدور از احساسات 

اي و تخصصی خود متمرکز شود و براساس آن اقدام به بایست بر کارکردهاي حرفهمی
 گیري نماید.تصمیم

که هدف اولیه تدوین استانداردهاي حسابرسی حفاظت از باید توجه داشت درحالی 
بایست با نیت باشد، حسابرسان برمبناي تفکر انتقادي میهاي مالی میمنافع کاربران صورت

ساخت غشایی مستحکم براي حفاظت از سلول حرفه حسابرسی در برابر دعاوي حقوقی و 
). 1398، نژاديدیتوح و یباباجانسایر محاکم، از خود و جامعه هدف  خود مراقبت نمایند (

به عنوان یکی از صاحبنظران این عرصه در رابطه با تفکر انتقادي  )1996( 2فَسین و فَسین
براین باور است که حتی هزاران صفحه از استانداردهاي حسابداري و حسابرسی مکتوب، 

د بود و تنها راه هاي احتمالی نخواهقادر به صیانت از حسابرسان در برابر نفوذ و وابستگی
اي حفظ کارکردهاي تخصصی حسابرسی، اتکا به سطح تفکر انتقادي در ادامه مسیر حرفه

 ). 1398، نژاديدیتوح و یباباجانباشد (خود می

1 Payne ezt al 
2 Facione & Facione 
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توان براساس این رویکردها نسبت به موضوع تفکر انتقادي، وجود آن در حسابرسی را می
ها و داد که باعث افزایش سطح کیفی بررسیهاي عمیق و تیزبینی پیوند به بروز دیدگاه

کمی، باید از کیفیت هاي ضمن ارزش ، مالیهاي گزارششود.اظهارنظرهاي حسابرسان می
بودن، شامل مربوط(حسابداري  اطلاعات هاي کیفی ویژگی. نیز برخوردار باشند بالایی

مفیدي جهت  طلاعات ا منتج به ایجاد ) بودنفهماتکابودن، قابلیت مقایسه و قابلقابل
توان دریافت پس می .)1398شود (صفرزاده و محمديکنندگان میگیري استفادهتصمیم

هاي که تفکر انتقادي در عملکردهاي فردي حسابرس یک التزام و پایبندي به ارزش
حسابرسی براي تامین اهدافی در حرفه حسابرسی همچون تردید و بی طرفی است و باتوجه 

هایی براي آن هاي رفتاري است، گاها معیار و مولفهی بر شهود فردي و ویژگیبه اینکه مبتن
به طور مشخص نمی توان تعیین نمود، زیرا شناخت مفهومی و نظري آن و انجام 

تواند به توسعه رویکردهاي ملموس تر آن، در حرفه هایی در این زمینه میپژوهش
رفتاري حسابرسی در مسیر پیشبرد حسابرسی کمک نماید و باعث گردد تا کارکردهاي 

 هاي تعیین شده، حرکت نماید و باعث کاهش شکاف انتظارات گردد. ارزش

هاي مربوط به تفکر انتقادي این با درك شکاف بین استانداردهاي حسابرسی و ارزش
ها و به دنبال بررسی ارتباط پیوندي بین مولفه 1تحلیل کیفی/تعاملیپژوهش، براساس 

تفکر  يکردهایروبه منظور شناخت  2هاي شناسایی شده براساس تحلیل فراترکیبگزاره
توان نوآوري این پژوهش را پیوند بین مبانی نظري باشد. در واقع میمی حسابرسان يانتقاد

هاي عملکردي حسابرسان بیان هاي مشابه با واقعیتبه واسطه واکاویی محتوایی در پژوهش
هاي فرضنمود، چراکه از آنجاییکه غالبا حسابرسان برمبناي رویکردهاي ذهنی و پیش

امر  نیا و نمایندتجربی قبلی خود اقدام به اظهارنظر در رابطه با عملکردهاي صاحبکاران می
 .دهدمیرا در معرض خطر قرار  یمال يگزارشگر تیفیک ،ياهندآیبه طور فزتواند می

راهکارهایی را در جهت تقویت رویکردهاي تفکر  این پژوهش در تلاش است تا 
حد حسابرسان به  از شیب ياتکاباید توجه داشت، . انتقادي در حرفه حسابرسی ارائه نماید

1 link analysis  
2 Meta-synthesis 
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ی با عقلانیت از چارچوب حسابرس يساختارهاي یژگیاز و یبخش ،تجربی قبل يندهایفرآ
ترین مسیر و باشد، رویکردي که کوتاه) می1972( 1محدود مورد تاکید سایمون

کند و صرفاّ شواهد و مستندات گیري انتخاب میترین رویکرد را در تصمیمبخشرضایت
باشد و کمتر از بینش و قدرت شهودي یا استفاده از تجربیات و دلیلی براي اظهارنظر می

هاي انتقادي در ا زمانیکه دیدگاهام شود.هاي گذشته ذهن، در این رابطه استفاده میورودي
هاي حسابرسی با تخصص حسابرس تلفیق گردد، شواهد و مستندات برحسب بررسی

گیري و قضاوت  گیرد و در جهت تصمیمقدرت شهودي حسابرس مورد ارزیابی قرار می
، 2گیرد (گریفیتس و همکارانبر عملکردهاي مالی صاحبکاران مورد استفاده قرار می

2015 .( 
ر رابطه با سطح دانش افزایی این پژوهش باید بیان نمود، باتوجه به اینکه در این د

پژوهش از فرآیندهاي تحلیل تعاملی/کیفی استفاده شده است، رویکردِ تحلیلی که در 
هاي مشابه یا انجام نشده است یا به طور محدود صورت پذیرفته است، این پژوهش پژوهش

هاي تفکر انتقادي، به ایجاد پیوندِ بین دانش ریسی گزارهتواند به دلیل ترکیبِ ماتمی
اي با تجربه حسابرسان منجر شود اي حسابرسی در حوزه تفکر انتقادي و تردید حرفهحرفه

و به نهادهاي نظارتی همچون دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی کمک نماید تا ادراك 
سابرسان داشته باشند و براساس اي حهاي آموزش حرفهتري نسبت به نیازمنديمنسجم

ها و پیامدهاي سیستمی رفتار حسابرسی، به تقویت سطح تفکر انتقادي به ایجاد محرك
 توانمی اساس براین اي در حسابرسی کمک نمایند.عنوان اولویت مقدم بر تردید حرفه

 در که حسابرسی شرکاي کاربردي رویکردهاي با تئوریک مفاهیم اینکه به باتوجه گفت
 از نوع این تئوریک بسط و توسعه به است شده تلاش هستند، خود کار ايحرفه انجام متن

براین اساس در این پژوهش در بخش دوم مبانی نظري  .شود پرداخته حسابرسی در تفکر
پژوهش باهدفِ بسط مفهومی تحقیق ارائه گردیده است. در بخش سوم نیز پژوهش با بیان 

تري از شود تا مسیر منسجمگردآوري تلاش میکنندگان، ابزارروش تحقیق، مشارکت

1 Simon 
2 Griffith et al 
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باهدفِ ارائه مدل  محتوایی پژوهش ارائه گردد و در بخش چهارم تحلیل نتایج تعاملی
پذیرد تا در نهایت در بخش پنجم، بحث و استدلال نتایج پژوهش ارائه سیستمی صورت می

 و پیشنهادات لازم ارائه شود.
 

 نظري مبانی
 مبانی تفکر انتقادي 

کنکاش  مورد زندگی اگر که است کرده نشان خاطر) دفاعیه(  لوژیا آپا کتاب در  سقراط
با  مرتبط هايمشخصه غالباً). 2013 ، لیمپن( ندارد زیستن ارزش نگیرد، قرار بررسی و

 در کنندمی پیدا تجمیع  انتقادي تفکر سازه در خلاصه، طوربه تربیت، و تعلیم در اندیشیدن
 کار محتواي و ماهیت به نسبت حسابرس فردي بینشی قالب انتقادي تفکر حسابرسی

 حرفه در انتقادي تفکر واقع در. گیردمی شکل مستندات و شواهد اساس بر ايحرفه
 .است خلاق و کنجکاو ذهن یک با همراه حسابرسی

. داد قرار بررسی مورد ترجزئی صورت به توانمی را حسابرسی در انتقادي تفکر مفهوم   
 بینش، برگیرنده در که کندمی عمل فرآیند یک همانند حسابرسی در انتقادي تفکر واقع در

 منظور به موضوع و محتوا بهتر شناخت منظور به حسابرس ادراك و تخصص توانمندي،
 اگر که است معیاري مهارتی توانمندي و ذهنی هم راستایی وجود. باشدمی گیريتصمیم

 به تواندمی گردد، متوازن حسابرس ادراك و افکار در مالی هايصورت بررسی هنگام در
 و مسئله به نسبت تريمتفاوت درك تا نماید کمک حسابرس استنباطی قدرت و تهیج

 حرفه در انتقادي تفکر اتخاذ طریق از رسدمی نظر به. باشد داشته روپیش هايچالش
 و اقتصادي روابط اجتماعی، اعتماد همچون مختلف انحاء در اجتماعی روابط حسابرسی،

 ).2019).2018 ، همکاران و گِلوِر( . بگیرد خود به تريمطلوب شکل فرهنگی
 

  انواع  رویکردهاي تفکر انتقادي
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هاي زیادي به از زمان سقراط و ارسطو تا زمان حال درباره تفکر و ماهیت انتقادي آن بحث
عمل آمده است. تفکر انتقادي فرآیندي است که از طریق آن یک بازنمایی ذهنی جدید به 

استدلال و حل مسئله وسیله تبدیل اطلاعات و تعامل بین خصوصیات ذهنی، قضاوت، انتزاع، 
) طی پژوهشی نشان دادند که رویکردهاي 2009( 1گردد. آرمسترانگ و کولزایجاد می

هاي فردي به هاي فردي افراد و چگونگی پاسختفکر انتقادي به رویکرد خاص و تفاوت
یک شرایط خاص تاثیر داشته و رویکردهاي خاص افراد در پردازش و ارزیابی اطلاعات و 

باشد. هاي تفکر انتقادي میگیري و قضاوت و اظهارنظر متاثر از سبکتصمیم حل مسائل و
ها در هاي عقلایی است و به عنوان ایده آلرویکردهاي تفکر انتقادي بخشی از روش

هاي ) این نوع از سبک1997( 2شود. استرنبرگهاي فردي تعریف میاستفاده از توانایی
هاي مختلفی براي اداره یک جامعه امد زیرا روشنمی 3تفکري را یک خود حکومتی ذهنی

ها مایل است تا از هاي مختلفی وجود دارد که فرد به واسطه آنوجود دارد و روش
هاي کند. اندیشه اساسی نظریه او این است که انواع حکومتهاي خود استفادهتوانایی

ها د، بلکه آنموجود در جهان صرفا به صورت تصادفی و اتفاقی به وجود نیامده ان
ها منعکس کننده دهند، هستند. یعنی آنهاي بیرونی از آنچه در ذهن افراد روي میانعکاس

کنند. ها ذهن خود را کنترل و سازماندهی میهاي متفاوتی هستند که افراد با آنروش
 هایی از ذهن افراد هستند. به طورکلی  رویکردهاي تفکربنابراین تفکرهاي انتقادي، آیینه

گرایش  2گستره یا محدوده و  2سطح،  2شکل،  4کارکرد،  3انتقادي استرانبرگ شامل 
 باشد:است. کارکردهاي تفکر انتقادي شامل سه  بخش زیر می

 ) کارکردهاي سبک تفکر انتقادي1( شکل

 
1 Armstrong and Cools 
2 Sternberg 
3 Mental Self-Government 
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مراتی یا سالاري، سلسلهاز طرف دیگر چهار شکل الگوي تفکر انتقادي شامل تک
قانونی یا هرج و مرج سالاري. دو سطح رشی یا جرگه سالاري و بیپایورسالاري، الیگا

حکومت عبارتند از کلی یا فراگیر و محلی یا جزئی. دوگستره نیز عبارتند از درون نگر یا 
امور داخلی و برون نگر و در نهایت دو گرایش نیز عبارت است از محافظه کار و 

هاي تفکر ابعاد فوق و با مطالعه سبک ). با شناخت1398آزاداندیش (خلیفه و همکاران، 
تر از قبل عمل نماید و تواند بسیار اثربخشتواند دریافت، حرفه حسابرسی میانتقادي می

اي تر را از خود نشان دهد. استفاده از گیري و قضاوت حرفههاي تصمیمسطحی از قابلیت
سطح عملکرد و  الگوي تفکر انتقادي در یک شرایط و وضعیت خاص امکان ارتقاء در

نتیجه را به همراه خواهد داشت. تلاقی سبک تفکر انتقادي به محیط خاص کاري امکان 
 ). 1398دهد (ذوالفقاري، ارتقاء عملکرد در آن حوزه را افزایش می

 
 بسط تفکر انتقادي در استانداردهاي حسابرسی

 يرا با عناصر لازم برامنطقی  علمی، عناصر اصلی استدلالهاي تفکر انتقادي در تمام رشته
ند. در حسابرسی تفکر انتقادي قالب بینشی کمی صحیح، تلفیقهاي حصول به قضاوت

اي براساس شواهد و مستندات شکل فردي حسابرس نسبت به ماهیت و محتواي کار حرفه
گیرد تفکر انتقادي در حرفه حسابرسی همراه با یک ذهن کنجکاو و خلاق است، و این می

 1اين چیزي است،که استانداردهاي حسابرسی بر ضرورت بکارگیري تردید حرفهدقیقا هما
استاندارد شماره  15هاي حسابرسی بر آن تاکید دارند. به عنوان مثال در بند ریزيدر برنامه

اي در تحریف هاي حرفهطور گذرا به نقش تردید و مراقبتحسابرسی ایران، به 200
 ايحرفهتردید ،200 شمارة استاندارد 15 بند براساس مالی اشاره شده است.هايصورت
 و تقلب احتمال متضاد، حسابرسی شواهد چون موضوعاتی حسابرس به هشیاري مستلزم

 ايحرفهتردید یادشده، استاندارد 19 -ت و 18 -ت ،17 -ت بندهاي براساس. است غیره
شود، است. اما همانطور که مشاهده می حسابرسی ضروري شواهد نقادانۀ ارزیابی براي

ها و اي به عنوان یک مبنا رفتاري و اخلاقی چندان در دستورالعملتردید حرفه

1 Professional Skepticism 
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استانداردهاي حسابرسی دارا مکانیزم مهارتی و عملکردي مشخصی نمی باشد و حسابرسان 
قضاوت  اي باید قادر به انجام آن در زمانبه عنوان یک ویژگی محتوایی در رفتار حرفه

اي که وجود دارد، این سوال است که آیا تفکر انتقادي در اولویت اي باشند. نکتهحرفه
اي است یا بالعکس؟ شواهدي کمی براي پاسخ به این سوال وجود نسبت به تردید حرفه

) از طریق یک پژوهش اکتشافی براساس 2016( 1دارد. به عنوان مثال براسِل و همکاران
و با مصاحبه با متخصصان این حرفه دریافتند وجودِ تفکر انتقادي به عنوان نظریه داده بنیاد 

اي شود که محرك قوي براي تردید حرفهمبنایی رفتاري در حسابرس محسوب می
ها ، عملا این استدلال نمی تواند هاي رفتاري انسانشود. اما بدلیل پیچیدگیمحسوب می

هاي فرهنگی؛ ا داشته باشد، چراکه تفاوتقابلیت پایایی به تمام جامعه حسابرسان ر
تواند،نتیجه را تحت تاثیر قرار دهند. از هاي اجتماعی و فردي و غیره همگی میارزش

ي تحریک تفکر انتقادي در ) بیان نمود، لازمه2016( 2طرف دیگر گیمبِر و همکاران
هاي در پژوهش تري از رفتارهاي حسابرسی است که الزاماحسابرسان، شناخت ابعادِ جزئی

حسابرسی شاید نتوان آن را یافت و نیاز است تا با ترکیبِ سایر علوم همچون روانشناسی و 
تري از سطِح تفکر انتقادي را ایجاد نمود. لذا با علوم عصب شناختی، رویکردهاي منسجم

 اتکاء به مباحث نظري و تجربی مطرح شده، سوال بخشِ کیفی پژوهش عبارتست از:
حسابرسان  يتفکر انتقادابعاد و مضامین رویکردهاي   -ش در بخش کیفیسوال پژوه

 کدامند؟
 اعتبار شواهد از پرسشگر، ذهنی اي نیازمندِ وجودِ حرفهتردید از طرف دیگر ارتقاي نگرش

آورد  عمل نسبت به شواهد به اينقادانه ارزیابی باشد تا از این طریقآوري شده میجمع
است که جامعه  نیاي انتقاد رسیحساب یفرض اساس).. 1395سقرلو،  (تحریري و پیري

 در ي حسابرسانآگاهانه رفتار و کردارِنگریسته شود و  هست، متفاوت از آنچه که تواندمی
اعتماد اجتماعی در بازار بهبود  ای رییتغ کند، توان يرویپ يانتقادهاي يکه از تئور یصورت

رو وجودِ تفکر انتقادي در حسابرسی ).از این1391خواهد داشت (شباهنگ، را سرمایه 

1 Brasel et al 
2 Gimber et al 
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تواند از نظر مفهومی و معنایی، برد وسیعی داشته باشد، اما حاوي یک مفهوم مشخص و می
باشد بارز است و آن تامل بر سر تصمیم و شناخت بهتر موضوع در هنگام تصمیم می

فکر انتقادي در حسابرسی همانند یک فرآیند در واقع ت ).1397(عابدنظري و همکاران، 
کند که در برگیرنده بینش، توانمندي، تخصص و ادراك حسابرس به منظور عمل می

ها در باشد. لذا ترکیب این مولفهگیري میشناخت بهتر محتوا و موضوع به منظور تصمیم
د که گلُور و باشهاي در تفکر انتقادي در حسابرس میاي نیازمند قابلیترفتار حرفه

ي تصمیم گیري هاي توسعه دهنده) از آن به عنوان مجموعه مهارت2018( 1همکاران
هاي تفکر انتقادي، سببِ همراستایی ذهنی کنند. وجود قابلیتبراساس تفکر انتقادي یاد می

اي شود، ظرفیت اثرگذاري بر قضاوِت حرفهو توانمندي مهارتی در حسابرسان می
هاي مالی در افکار و ادراك متوازن گردد، در هنگام بررسی صورت حسابرسان، که اگر

تري نسبت به تواند به تهیج و قدرت استنباطی حسابرس کمک نماید تا درك متفاوتمی
ها در قالب رو داشته باشد. اما سطح تاثیرگذاري این قابلیتهاي پیشمسئله و چالش

اي اتریسی در تحلیل رفتار حرفههاي مهاي تحقیق در عملیات همچون تحلیلتحلیل
حسابرسان مورد بحث و استدلال قرار نگرفته است. لذا براي بخش کمی پژوهش دو سوال 

 گیرد:زیر مدنظر قرار می
حسابرسان  يتفکر انتقاددر ایجاد  هاي سیستمیمحرك -سوال پژوهش در بخش کمی

 کدامند؟
حسابرسان  يتفکر انتقاداد در ایج هاي سیستمیپیامد -سوال پژوهش در بخش کمی

 کدامند؟

 پیشینه پژوهش
بر اساس نتایج این تحقیق ، شناخت رویکردهاي تفکر انتقادي حسابرسان و بازنمایی آن در 
قالب تحلیل هاي پیوندي ، شواهد و مستندات بیشتري و بر حسب قدرت شهودي حسابرس 

گیري و قضاوت فردي حسابرس براي سنجش  گیرد و در کنار تصمیممورد ارزیابی قرار می
ن،خصوصا کشف تقلب استفاده می شود . این در حالی می عملکردهاي مالی صاحبکارا

1 Glover et al 
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باشد که تاکنون عمده پژوهش هاي انجام شده در خصوص  بررسی سنجش عملکرد مالی 
صاحبکاران  و خصوصا کشف تقلب عمدتا با اتکاء به تجارب قبلی حسابرس و با استفاده 

در )1397ن (رادرا داداشی، کردمنجیري و ب از نسبت هاي مالی انجام شده است مانند
تأثیر ساختار حسابرسی داخلی بر احتمال تقلب در صورتهاي مالی "پژوهشی تحت عنوان 

احتمال وقوع تقلب را براساس  "شده در بورس اوراق بهادار تهرانه شرکتهاي پذیرفت
ریزي ژنتیک مورد سنجش قرار دادند.  مقادیر هفت نسبت مالی و با استفاده از مدل برنامه

اي آنها بیانگر این بود که تجربه و دوره تصدي مدیر حسابرسی داخلی به ترتیب ه یافته
اثرات منفی و مثبتی بر احتمال وقوع تقلب در صورتهاي مالی شرکتهاي مورد بررسی دارند 
اما اثر معناداري از سوي سایر ویژگیهاي حسابرسی داخلی بر رخداد تقلب در صورتهاي 

بررسی رابطه بین ")در پژوهش خود تحت عنوان  1396(فر  بیدختی .مالی مشاهده نکردند
م واقعی و استفاده از مدل بنیش براي تشخیص تقلب در لامدیریت سود از طریق اق

، به این نتیجه رسید که بین شاخص "صورتهاي مالی شرکتهاي بورس اوراق بهادار تهران
شاخص  متوسط فروش نسیه روزانه، شاخص کیفیت دارایی، شاخص رشد فروش،

ك، شاخص اهرم مالی و مدیریت سود رابطه معناداري وجود دارد. همچنین نتایج لااسته
نشان داد که بین شاخص حاشیه سود ناخالص، هزینه فروش و عمومی و اداري، مجموع 

درنهایت اینکه  .اقالم تعهدي به کل داراییها و مدیریت سود رابطه معناداري وجود ندارد
 و چن .واقعی و مدل بنیش رابطه معناداري وجود دارداقلام یق بین مدیریت سود از طر

 بر فکري طوفان هايدستورالعمل تاثیر بررسی« عنوان تحت پژوهشی) 2018(  همکاران
 حسابرس 17 پژوهش این در. دادند انجام »بورسی هايشرکت در تقلب نقاط شناسایی

 طریق از و داشتند مشارکت حسابرسی شریک 11 و حسابرسی موسسه مدیر 11 ارشد،
 پژوهش هايداده گذشته، تحقیقات در شده شناسایی معیارهاي و شده ساخته هايپرسشنامه

 دستورالعمل در نتیجه ،. گردید بررسی توافق ضریب و دلفی تحلیل اساس بر و آوريجمع
 حسابرسان، هايهویت سطح ارتقاي طریق از تا کندمی کمک حسابرسان به فکري طوفان

 نتایج. نمایند شناسایی و بررسی را مالی هايصورت در تقلب از بیشتري يبالقوه منابع
 هاییمحدودیت با چند هر فکري طوفان هايروش کاربرد دهدمی نشان آمده بدست
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 .نماید کمک حسابرسان فردي عملکرد سطح ارتقاي به تواندمی حدي تا اما است مواجه
بر اساس  ياحرفهدیمدل ترد یطراح«) پژوهشی تحت عنوان 1398ولیان و همکاران (

هاي پژوهش انجام دادند. یافته» ادیداده بن لیو نگرش حسابرسان: با استفاده از تحل تیذهن
اي تحت تاثیر مجموعه عوامل روانشناختی فردي و حرفهنشان داد، ذهنیت و نگرش تردید

اي حسابرسان نقش ایفا حرفهگیري تردیدهستند که در شکل علل اجتماعی و فرهنگی
تواند کنند. سپس مشخص گردید، پیامد وجود ذهنیت تردیدگرایی حسابرسان میمی

پیامدهایی همچون ارزیابی انتقادي شواهد و مدارك و ارزیابی شناختی را به همراه داشته 
تواند ثبات هیجانی برسان نیز میگرایی حساباشد و از طرف دیگر پیامد وجود نگرش تردید

) پژوهشی 1397اي را به همراه داشته باشد. خواجوي و محمدیان (هاي حرفهو قضاوت
انتقادي انجام دادند.  تفکر بر مبتنی شهروندي حسابداري مفهومی تحت عنوان الگوي

 حسابداري تحت از نو تصویري توصیف و مفهومی الگوي ارائه پژوهش، این هدف

 زیر نظریه خصوص به و هاي شهرونديبررسی نظریه است .با شهروندي حسابداري عنوان

 پاسخگویی نقش شد که حاصل نتیجه این سیاسی، نظریه یعنی انتقادي پارادایم مجموعه

 عنوان ها بهخرد (شرکت سطح به کلان (دولت) سطح از شهروندان و جامعه برابر در

 و است یافته انتقال شهروندي) حسابداريحسابداران ( به نهایتا و شهروند شرکتی)

 رعایت با موظفند دولت) به کمک (درجهت شهروندان حقوق اداي جهت حسابداران

 شهروندان و قبال جامعه در سودمند، اطلاعاتی تهیه و انصاف) و اخلاقیات (عدل کردن

باشند.بر اساس تحقیقات درج شده در بالا ملاحظه می گردد  سهم استفاده از ایجاد  پاسخگو
مدل هاي تفکر انتقادي در راستاي کمک به تصمیم گیري هاي  حسابرسان بسیار ناچیز و 

 اندك می باشد. 
 

  پیشینه تجربی
 مدیران کارآفرینانه هايویژگی تاثیر« عنوان تحت پژوهشی) 1398( همکاران و یادگاري

: مطالعه مورد( بنیان دانش هايشرکت در انتقادي تفکر بررسی طریق از نوآورانه رفتار بر
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 تحقیقات نوع از تحقیق این. دادند انجام)» اسلامی آزاد دانشگاه فناور واحدهاي رشد مراکز
 ابزار و پیمایشی،-توصیفی تحقیقات نوع از اطلاعات گردآوري نظر از کاربردي،

 هايشرکت مدیران حاضر تحقیق آماري جامعه. است بوده پرسشنامه اطلاعات آوريجمع
 در روش به گیرينمونه. است بوده 1396 سال در) نفر 270( مراکز این فعال بنیان دانش

 و محاسبه پرسشنامه 155) مورگان جدول از استفاده با( نمونه تعداد و گردید انجام دسترس
 هايویژگی هايپرسشنامه از اطلاعات گردآوري جهت. شد داده برگشت مورد 145 تعداد

 رفتار و) 2009( ریکتس انتقادي تفکر ،)1386( همکاران و زالی کارآفرینانه شخصیتی
 تفکر سطح افزایش با که داد نشان تحقیق هايیافته. شد استفاده) 1997( جانِسن نوآورانه
 یابدمی افزایش آنها نوآورانه اررفت و کارآفرینانه شخصیتی هايویژگی مدیران، انتقادي

 از استفاده و بیشتر فعالیت با که کنندمی تلاش کارآفرین مدیران که داد نشان تحقیق نتایج
 در قبول قابل نتایج آوردن بدست جهت از جدید کارهاي راه خود هايمهارت و دانش

 هايپیچیدگی بر بایستی کارآفرین مدیران همچنین. آورند بدست واقعی مسائل پیچیدگی
 استدلال نیازمند که هاییموقعیت بینیپیش جهت از و باشند، انتقادپذیر مسلط، واقعی مسائل
 بررسی« عنوان تحت پژوهشی) 2018(  همکاران و باشند. چن داشته را لازم آمادگی است،

 انجام »بورسی هايشرکت در تقلب نقاط شناسایی بر فکري طوفان هايدستورالعمل تاثیر
 شریک 11 و حسابرسی موسسه مدیر 11 ارشد، حسابرس 17 پژوهش این در. دادند

 شده شناسایی معیارهاي و شده ساخته هايپرسشنامه طریق از و داشتند مشارکت حسابرسی
 توافق ضریب و دلفی تحلیل اساس بر و آوريجمع پژوهش هايداده گذشته، تحقیقات در

 از تا کندمی کمک حسابرسان به فکري طوفان دستورالعمل داد، نشان نتایج. گردید بررسی
 هايصورت در تقلب از بیشتري يبالقوه منابع حسابرسان، هايهویت سطح ارتقاي طریق
 . نمایند شناسایی و بررسی را مالی

  روش
 کیتفک گریکدیاز  یهدف و نوع داده از منظر روش شناخت جه؛ینت يهر پژوهش بر مبنا

محسوب  ياتوسعه يهاجزء پژوهش جهینت ثیپژوهش از ح نیمبنا ا نی. براشودیم
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باشد، مفهومی که می حسابرسان انتقادي تفکر شناسائی رویکردهاي بدنبال زیرا شود،یم
تواند به توسعه نظري و براي آن چارچوب منسجمی وجود ندارد و این پژوهش می

هاي وهش در دسته پژوهشبراساس هدف، این پژ دیگر طرف تئوریک آن کمک نمایداز
حسابرسان  هاي تفکر انتقاديقابلیت سطح ارتقاي آن هدف زیرا گیرد،قرار می کاربردي

 است، ترکیبی پژوهش این داده، نوع نظر از نیز در نهایت .باشداي میهاي حرفهدر قضاوت
 آوريجمع در کمی کیفی و تحلیل تحلیل هايروش بر مبتنی فازي دو دیگر عبارت به

 سپس و استقرائی ابتدا پژوهش، فلسفی رویکرد هاداده آوريجمع براي. باشدمی هايداده
 و موضوعات از اقتباس روش طریق از ابتدا پژوهش این که معنا این به. است قیاسی

 تحلیل يواسطه به را حسابرسان انتقادي تفکر ايگزاره مضامین و هامولفه گذشته تحقیقات
 کفایت حدِ دلفی، تحلیل طریق از عوامل این پایش با سپس و نمایدمی مشخص ترکیب فرا

 در دیگر عبارت به. گرددمی اعمال پژوهش هايداده قیاسی آوريجمع شروع براي نظري
 در تحقیق هايروش و دلفی تحلیل روش طریق از محقق قیاسی روش همان یا کمی بخش

 پژوهش فرآیند مسیر زیر شکل .دهد قرار طراحی و ارزیابی مورد را نظر مورد مدل عملیات
 .دهدمی نشان را

 . روش شناسی پژوهش2شکل 

 
 هاي پژوهشگرمنبع: یافته
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 تحلیل فرا ترکیب
هاي در حوزه قاتیبا رشد تحقهاي تحلیل در بخش کیفی، فراترکیب است. یکی از روش

 نیدر عمل به ا شمندانیبا انفجار اطلاعات، اند یمختلف علوم و مواجه شدن جامعه علم
تا  نهیزم نیرشته و به روز بودن در ا کیابعاد  یاند که اطلاع و تسلط بر تمامدهیرس جهینت

انجام  قاتیکه عصاره تحق یبیترک يهاانجام پژوهش زیرا ست،ین ریپذامکان يادیحدود ز
 دهند،پژوهشگران قرار می يفرا رو یمند و علم نظام وهیموضوع خاص را به ش نیشده در ا

هاي پژوهش یابیاست که خود به ارزش یپژوهش بیاست. فراترک افتهیگسترش روزافزون 
 ریو تفس بیترک ،یابیجستجو، ارز ندیفرا بیفراترکبه عبارت دیگر،  پردازد.می گرید

 .حوزه خاص است کیدر  یفیک ای یمطالعات کم
 

 تحلیل دلفی
که  ،تکنیک دلفی است انسانی هاي علومدر حوزههاي کسب دانش گروهی کی از روشی

بینی و کمک به تصمیم گیري در طی راندهاي فرایندي است که داراي ساختار پیش
در حالی که اکثر  .پیمایشی، جمع آوري اطلاعات و در نهایت، اجماع گروهی است

چه یا  ، دلفی به سؤال چه می تواندباشندها سعی در پاسخ به سؤال چه هست؟ میپیمایش
در واقع نوعی رویکرد آینده نگرانه در رابطه با د؟ پاسخ می دهد. تکنیک دلفی باید باش

در رابطه با موضوع موردنظر گیري هاي تصمیممهمترین شاخص» غربال«و » شناسایی«
 يریگمیمجموعه در تصم کی یتخصص دگاهیاستفاده از دانش و ددر واقع  باشد.می

 يهااز روش یکی یدلف کیگشا است. تکنراه اریدارند بس یفیک تیکه ماه یمسائل رامونیپ
 کاربرد دارد. زین یفیمسائل ک رامونیپ يریگمیاست که در تصم یکسب دانش گروه

گرا است، زیرا مبتنی بر در ادامه با استفاده از تحلیل کیفی تعاملی که رویکردي ساخت  
یل دلفی و براساس تحلیل فراترکیب و تحل ذهنیت تجربی مشارکت کنندگان پژوهش

هاي شود تا در قالب گروهکنندگان خواسته می، از مشارکت تحلیل گروه کانونی است
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هاي ها را براساس مفاهیم و تجارب شغلی از طریق پرسشنامهها و مولفهکانونی مقوله
 اي از آن در زیر آورده شده است، امتیازبندي نمایند.پیوندي که نمونه

 فکر انتقادي) پرسشنامه پیوندي ت1جدول (

 
 

 تحلیل گروه هاي پژوهش براساسمولفه 1درونی براساس  موراد مذکور  شناخت پیوندهاي
باشند، حاصل شود و نموداري براساس کانونی که در متن جامعه هدف مورد نظر می

 ي ایجاد شود.رگذاریتاثیستمیس ییبازنما
 

 روایی پژوهش
باتوجه به اینکه این پژوهش شامل دو فاز کیفی و کمی است، به منظور درك بهتر محتواي 

با هاي روایی، این دو بخش از یکدیگر تفکیک شده است.در بخش روایی کیفی تحلیل
هاي تعیین شده خبرگان پژوهش، سطح ایجاد اسنجام مضامین و گزارهتن از  15مشارکت 

نتقادي در جامعه هدف بخش کمی مورد بررسی قرار براي تبیین رویکردهاي تفکري ا
گرفت تا مشخص شود تاچه اندازه این مفاهیم ایجاد کننده درك منسجم در بین آنان 

ي معیارهاي مورد نظر بود. در بخش کمی باشد. که در این بخش نظرات، تایید کنندهمی
جهت استفاده شد.  ) یا شاخص روایی محتوایی1990( 2لاوشهبراي تعیین روایی از نسبت 

آزمون مورد نظر  يمحتوا نهینسبت از نظرات کارشناسان متخصص در زم نیمحاسبه ا
مربوط به  یاتیعمل فیها و ارائه تعارآن ياهداف آزمون برا حیشود و با توضاستفاده می

1 Affinity Relationship Table 
2 Lawshe 
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 فیاز سؤالات را بر اساس ط کیشود تا هرها خواسته میها، از آنسؤالات به آن يمحتوا
 هیگو«و  »ستین يضرور یاست ول دیمف هیگو«، »است يضرور هیگو« کرتیل یسه بخش
اي از ) که به خلاصه2) و (1. براساس نسبت زیر و جدول (کنند يطبقه بند» ندارد یضرورت

 آن ارائه شده است، مشخص گردید تمامی مضامین مورد تایید هستند.

CVR =
ne −

N
2

N
2

 

تعداد  Nپاسخ داده اند؛ » ضروري«ي تعداد متخصصانی است که به گزینه neدر این رابطه 
ي قابل توجه اینست که اگر باشد؛ نکتهکل متخصصان مشارکت کننده در این روایی می

شود. می پذیرفته آیتم آن محتواي اعتبار باشد بزرگتر جدول مقدار از شده محاسبه مقدار
 است:حداقل روایی در جدول زیر ارائه شده 

 حداقل مقادیر روایی جهت مناسب بود روایی محتوي -2جدول
 40 .... 15 10 9 8 7 6 5 تعداد ارزیابان

 29/0 ... 49/0 62/0 78/0 75/0 99/0 99/0 99/0 حداقل مقدار نسبت روایی محتوا

 
 با مدلهاي مولفه محتواي حال باتوجه به توضیحات داده شده، از  شاخص روایی (روایی

 نفر از خبرگان پژوهش انجام گرفت. 30شاخص) براساس مشارکت 
 هاي شناسایی شده پس از تحلیل دلفیروایی محتوایی مولفه -3جدول
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 اي ارائه شد.نکته: باتوجه به محدودیت صفحات، بخشی از  مضامین گزاره
ها مورد تایید هستند. برحسب سنجش روایی براساس نتایج مشخص شد تمامی گزاره

نفر  14ها، نفر مشارکت کننده در ارزیابی مولفه 15عنوان مثال بدبینی افراطی از مجموع  به
شود نفر تا حدي را انتخاب نموده است براساس رابطه زیر مشخص می 1گزینه ضروري و 

مشخص شده  93/0تا نفر که برابر با 40) در ردیف 2که عدد بدست آمده از عدد جدول (
 است بیشتر است:

CVR =
29 − 30

2
30
2

= 0/93 > 0/29 

 در بخش کیفی جامعه پژوهش
نفر از متخصصان و خبرگان رشته حسابداري در  15جامعه آماري در بخش کیفی، شامل 

هاي علمی در زمینه حسابرسی، داراي سطح دانشگاهی هستند، که به واسطه انجام پژوهش
گیري همگن مونهباشند. افراد از طریق روش نرویکردي تخصصی و علمی در این رابطه می

کنند، که انتخاب شدند، چراکه هدف این بود، افرادي که در این بخش مشارکت می
داراي دید نظري در رابطه با موضوع پژوهش باشند. همچنین براساس تحلیل فراترکیب، از 

اي تفکر هاي علمی در داخل و خارج براي تعیین ابعاد و مضامین گزارههاي پژوهشپایگاه
 ستفاده شد. انتقادي ا

 مشارکت کنندگان بخش کیفی پژوهش -4جدول 
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نفر از شرکاي حسابرسی 30در فاز دوم، به منظور انجام بخش تعاملی پژوهش، از 
هاي بخش ها و مقولهخواسته شده تا به عنوان اعضاي گروه کانونی پس از ارزیابی مولفه

یل پیوندي تدوین شده نمایند. نکته هاي تحلکیفی و تایید آن ها، اقدام به پاسخ به پرسشنامه
قابل ذکر این است که از آنجایکه تحلیل پیوندي در بخش تعاملی، یک تحلیل مبتنی بر 

کنندگان تجزیه و تحلیلی سیستمی در سطوحی از پیوندهاي درونی مشخص از مشارکت
بایست براساس معیار مشخصی همچون تجربه یا دانش تخصصی توسط باشد، و میمی

کنندگان صورت پذیرد، از نظر حجم نمونه محدود است که پژوهش پِلنت و کتمشار
کات و نرث ) تاییدي بر این ادعا است.2004( 2کويکات و مک)؛ نرث2017( 1همکاران

هاي تعاملی، جامعه آماري را به دلیل کارکردهاي تحلیلی، در تحلیل) 2004( يکومک
 نمایند.کوچک معرفی می

 شناختی بخش کیفیجمعیتآمار  -5جدول 

 
 در بخش کمی

نفر از شرکاي حسابرسی بودند که از طریق  30جامعه آماري در بخش کمی، تعداد 
سال و مدرك  3گیري دردسترس و با تعیین معیارهایی همچون سابقه بیش از نمونه

هاي کنندگان از طریق چک لیستلیسانس و دکتري انتخاب شدند. مشارکتتحصیلی فوق

1 Plant et al 
2 Northcutt & McCoy 
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کنند. به منظور تعیین این افراد از یسی تعیین شده از مرحله فراترکیب مشارکت میماتر
 روش نمونه گیري غیر احتمالی و در دسترس استفاده شد.

 

 ها یافته
 هاي تئوریکیافته

 روش هاياستراتژي ماهیت و محتوا به توجه و این تحقیق در شده مطرح مباحث به باتوجه
 تا است بوده دلفی و فراترکیب تحلیل بخش دو شامل کیفی بخش تحلیل پژوهش، شناختی

 و هامولفه نظري کفایت دلفی تحلیل طریق از ، انتقادي تفکر رویکردهاي شناسایی ضمن
 تا پذیرد، صورت برگشتی و رفت تحلیل چندگام طی شده شناسایی ايگزاره مضامین
 نتایج کیفی بخش گیري نتیجه از بخش اولین در. گردد کمی تحلیل فاز وارد پژوهش

 گیرد.می قرار تئوریک استدلال و بحث مورد دلفی تحلیل نتایج سپس و فراترکیب تحلیل
از طریق مشارکت کنندگان بخش کمی و کیفی مشخص شده در بخش جامعه پژوهش و 

 و ایجاد تشریح موضوع از طریق مراجعه و مصاحبه حضوري با مشارکت کنندگان ، ضمن
در  آن ، ابعاد و هادر بین اعضاء ، ویژگی انتقادي تفکر مفهوم رویکردهاي از مناسبی درك

 هاي بخش کمی و کیفی ، بشرح ذیل مشخص گردید:قالب یافته
 

 هاي فراترکیبیافته
است،  ياپژوهش توسعه نیاعلت استفاده از روش فراترکیب این است، باتوجه به اینکه 

 ییاقدام به شناسا ستیبایم یفیک لیتحل قیندارد، از طر یمشخص ییچارچوب مبنا یعنی
هاي ها و گزارهابتدا مولفه بیفراترک لیهاي پژوهش نمود. براساس تحلها و گزارهمولفه

بایست تعیین شوند. در این پژوهش براساس ي میانتقاد یابیپژوهش به واسطه روش ارز
متیازي براي آماده هاي ا) اقدام به تعیین چک لیست2008مراحل سندلوسکی و باروس (

شود و به واسطه روش ارزیابی انتقادي با مشارکت خبرگان پژوهش سازي تحلیل دلفی می
 يآورجمع ،يبردارنمونه ق،یتحقطرح ق،یمنطق روش تحق ق،یتحقاهدافمعیار  10براساس 
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 قیتحقو ارزش هاافتهیو شفاف  کیتئور انیب ل،یو تحل هیدقت تجز ،يریپذها، انعکاسداده
) نحوه ارزیابی ابعاد و مضامین 6شود. جدول (اي میاقدام به تعیین ابعاد و مضامین گزاره

معیار توضیح  10براساس  5تا  1اي در قالب امتیازهاي نمره 50اي را براساس شاخص گزاره
 دهد.داده شده مورد سنجش قرار می

 

 هاي غربال شدهفرآیند تحلیل حیاتی پژوهش-6جدول

 
 

نفر مشارکت کنندگان بخش کیفی  15براساس فرآیند تحلیل و امتیازهاي اعضاء شامل
به دلیل اینکه  )2010گول و همکاران (؛ )2018( لیموباکو و دونپژوهش  2مشخص شد، 

هاي مربوط به تفکر انتقادي را کسب نمودند، از دور بررسی شناسایی مولفه 30امتیاز زیر 
را کسب  30، نمره زیر 50به دلیل اینکه از مجموع امتیاز خارج شدند. به عبارت دیگر، 

 شوند. هاي حیاتی/انتقادي حذف مینمودند، از ادامه بررسی
هاي تایید شده، اقدام به استخراج اطلاعات در قالب اساس پژوهشسپس بر       

 ايهیافته ترکیب و تحلیل و تجزیه منظور به این مرحله، شود. درهاي پژوهش میشاخص
 این طبق. شد استفاده کل، فراوانی تعیین روش از هاي پژوهششاخص تعیین جهت کیفی
 جدول ستون در شده، تایید مقالات متن از شده استخراج فرعی ي معیارهايکلیه روش
 آورده شده تاییدهاي پژوهش محققان نام جدول هر ردیف در سپس و شودمی نوشته
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 جدول، ستون در شده نوشته فرعی معیارهاي از پژوهشگر هر از استفاده مبناي بر. شودمی
 جمع باهم فرعی، معیارهاي ستون در ستاره هر امتیازهایی سپس شود،می درج«*»  علامت

رویکردها و  عنوان به شده، انجام هايپژوهش میانگین از بالاتر امتیازهاي و شودمی
 .شوندمی انتخاب هاي پژوهشمولفه

شان هایپژوهش جدول اسامی پژوهشگرانی را که، هر ستون تر، دربه عبارت ساده         
اي مشخص گردد شود تا براساس آن فراوانی بیشترین مضامین گزارهمشخص می شده تایید

 شود،می درج» « علامت جدول، سطر در شده نوشته فرعی معیارهاي از گرپژوهش هر از
 از بالاتر امتیازهاي و شودمی جمع باهم فرعی، معیارهاي سطر در  هر امتیازهایی سپس

 .شوندمی انتخاب پژوهش هايمولفه عنوان به شده، انجام هايپژوهش میانگین
هاي تعیین ها و پژوهشدر ستون و سطر مربوط به مولفه» «براساس قرار گرفتن         

بخش براساس کلیه ابعاد تفکر  پژوهش در این 12شده، مشخص گردید، باتوجه به اینکه 
انتقادي در حرفه حسابرسان بررسی شدند و برحسب فراوانی امتیازهاي کسب شده، 

هاي تایید شده را کسب نمودند، به عنوان هایی که بیش از نصف پژوهشپژوهش
مولفه فرعی انتخاب  3هاي مربوط به مولفه فرعی پژوهش انتخاب شدند و مجموعا مولفه

در گام پنجم براساس چک لیست تدوین شده امتیازي وارد مرحله بعد به گردیدند که 
 شود. منظور تعیین حدکفایت نظري می

 
 تحلیل دلفی

در بیان چرایی انجام تحلیل دلفی باید بیان گردد، باتوجه به اینکه تعیین حدِ کفایت نظري 
باشد، لذا براساس دو معیار ها به جامعه هدف موثر میهاي پژوهش در تعمیم آنگزاره

هاي پژوهش گردید. در این ضریب توافق و میانگین اقدام به تعیین حِد کفایت نظري گزاره
هاي پژوهش، با استفاده از مشارکت متخصصان ،براساس تایید/حذف مولفهبخش به منظور 

) 7هاي ناشی از تحلیل فراترکیب که در جدول (دو مقیاس میانگین و ضریب توافق، مولفه
 گیرد. اند، مورد بررسی قرار میآورده شده
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 7یست همان طور که عنوان شد، براساس دو معیار میانگین و ضریب توافق در چک ل      
قرار بگیرد تا  5/0اي که طبق دستورالعمل ضریب توافق که باید در حد استاندارد گزینه

باشد، باید بیان در آن استاندارد می 5اي بودن، امتیاز گزینه 7تایید شود و میانگین باتوجه به 
(باتوجه به مقیاس  5گزاره که میانگین زیر  16اي، مضمون گزاره 25نمود، از مجموع 

اند، حذف شدند. همچنین براساس داشته 5/0اي) و ضریب توافق زیر گزینه 7کرت لی
 اي نیز باهم ادغام شدند.مضمون گزاره 2نمرات میانگین و توافق بین اعضاي پانل، 

 تحلیل دور اول دلفی -7جدول 

 
 

اي حذف شده و در گام بعدي تحلیل دلفی، باتوجه به مشخص شدن مضامین گزاره      
اي پژوهش جهت ورود، به ام شده، به منظور تعیین حدکفایت نظري مضامین گزارهادغ

هاي کمی، لازم است مجددا، در راند دوم فرآیند تحلیل دلفی اقدام به تعیین میانگین تحلیل
کنندگان پژوهش گردد، تا مشخص گردد، آیا در این و ضریب توافقی بین مشارکت

شوند یا تفکر انتقادي حسابرسان، حذف یا ادغام می اي سطوحمرحله هنوز مضامین گزاره
شود که حدکفایت نظري تعیین شده خیر. در صورت عدم حذف یا ادغام مشخص می

اي موردنظر از هاي امتیازي با حذف مضامین گزارهاست. در این دور مجددا چک لیست
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هاي ا گزارهشود تکنندگان بخش کیفی پژوهش ارسال میتحلیل دور اول، براي مشارکت
 پژوهش به حد کفایت نظري از منظر خبرگان پژوهش برسد.

گزاره راند اول  11ي باتوجه به اینکه نتایج در دور دوم فرآیند تحلیل دلفی، همه       
توان بیان نمود، که پژوهش به حد کفایت نظري رسیده تحلیل دلفی را تایید نمود، می

از آن حذف شده است و نه به آن اضافه شده است.  اياست، حدي که نه مولفه و نه گزاره
اي تایید شده و اصطلاحا به حد کفایت نظري ها و مضامین گزارهتوان براساس مولفهلذا می

 رسیده، مدل مفهومی مبتنی بر شناخت محتوایی بیشتر ابعاد پژوهش را ارائه داد:
 

 دلفیهاي فراترکیب و مدل مفهومی پژوهش مبتنی بر تحلیل -4شکل 

 
 
 

 هاي گروه کانونیتحلیل یافته
  1پیوندهاي درونی و روابط بین پیوندها

،اجزا معنایی یک پدیدار همچون تفکر انتقادي، پیوندهاي  در روند تحلیل کیفی/تعاملی
هاي فردي هستند که هاي سیستمی و یا مولفهشوند که همانند تک پارهدرونی نامیده می

هاي ذهنی مورد کنند. پیوندهاي درونی اجزایی هستند که در نقشهسیستم را ایجاد می
از ترکیب تجربیات زندگی است. گیرند که خود نمایش سیستم تصویري استفاده قرار می

1 Affinity Relationship Table 
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ي حسابرسی در قالب گیري در حرفهتجربیاتی که در قالب رویکردهاي رفتاري و تصمیم
بندي معنایی پیوندهاي درونی در واقع دستهتواند مورد بررسی قرار گیرد. تفکر انتقادي می

(حسابرسان) از ها دهد که خود تجربیات گروهها را نشان میسیستم و یا مجموعه سیستم هر
 یک پدیدار (همچون تفکر انتقادي) است.

این پژوهش تجربیات شرکاي حسابرسی پس از ارائه یک چارچوب تئوریک براساس   
بخش تحلیل کیفی  با استفاده از تحلیل فراترکیب و دلفی، در قالب ارتباط بین پیوندهاي 

دهاي درونی، گام بعدي پس از مشخص کردن پیونشوند. درونی ،طبق جدول زیر ارائه می
هاي چک لیستدرونی است که پس از طرح در  کدگذاري نظري روابط بین پیوندهاي

درونی و توصیف دیداري روابط پیوندهاي درونی  توان به ترسیم نمودار روابطامتیازي می
پرداز در این روش، در دو عنوان نظریه) به2004( 1کويکات و مکاست اقدام نمود. نرث

جداگانه روابط پیوندهاي درونی و روابط دورنی سیستمی  را براي تحلیل اعضاي  مرحله
 ها ارائه دادند. گروه کانونی و تحلیل محققان براساس جهت فلش

به عبارت دیگر روابط پیوندهاي درونی براساس تعیین جهت تاثیرگذاري ابعاد بر یکدیگر 
یل روابط درونی سیستمی محقق با پذیرد و در تحلبراساس چک لیست ماتریسی انجام می

نماید. از دو علامت استفاده از تفسیر جهت رابطه از فلش رو به بالا یا رو به چپ استفاده می
عنوان یک مبناي تحلیلی و داراي بار معنایی استفاده فلش به سمت رو به بالا و رو به چپ به

باشد که این تحلیل می کنند. دو جهت یادشده فلش داراي معنا و مفهومی مشخص درمی
 ارائه شده است: 8تعریف آن در جدول 
 هاي در تحلیل روابط درونی پیوندهاتعریف جهت فلش -8جدول 

 

1 Northcutt & McCoy 
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شناسایی رویکردها در لیلی و ترسیم نمودارهاي حباتوجه به این که گزارش ت
عملا در چهارچوب این مقاله ممکن نیست، در این مرحله به ذکر  چارچوب تحلیل کانونی

چگونگی تحقق کفایت نظري در مفاهیم شناسایی شده  و تعامل جمعیمفاهیم برآمده از 
اي شود. برمبناي ماهیت روش تحلیل کیفی تعاملی، محقق ابعاد و مضامین گزارهبسنده می

اي) از مرحله تحلیل کیفی (نظریه زمینه هاي فرعی و اصلیبنديبدست آمده در قالب طبقه
هاي کانونی در قالب نام پیوندهاي درونی را به منظور ترسیم در جامعه هدف توسط گروه

و مفهوم پیوندهاي درونی مجددا بازسازي نماید تا بتوان نمودارهاي لازم براساس این 
پیوند درونی در آن تحلیل تدوین شود. در قالب جدول زیر که نام پیوند درونی و مفهوم 

 گردد.ها ارائه میمشخص شده است مولفه
 پیوندهاي درونی و مفاهیم مدنظر هر پیوند -9جدول

 
 هاي پژوهشمأخذ: یافته

  
پس از مشخص شدن پیوندهاي درونی تفکر انتقادي در حرفه حسابرسی، محققان براساس 

از این طریق ر این مرحله د ) اقدام به تعیین روابط پیوندهاي درونی نمودند.13جدول (
هاي تأثیرگذاري) 14( و نیز جدول نمود توان به شناسایی پیوندهاي درونی اقداممی

در همین مرحله انجام شد.  . کدگذاري مفاهیم پیوندهاي درونی نیزکردسیستمی را ترسیم 
سازي در بخش تحلیل که به واسطه مفهوم اندتعاریف پیوندهاي درونی عمدتا مفهومی
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و براساس این مفاهیم گروه کانونی در قالب مشارکت کنندگان اقدام به  فی ایجاد شدندکی
فرایند در هر سه مصاحبۀ گروه کانونی تا نیل به  . ایننمایندتحلیل ماتریسی این پیوندها می

موافقان با رابطۀ بین پیوندهاي  الگویی تحلیلی ادامه خواهد یافت. در هر مورد فراوانی
کنندگان گروه در نظر شرکتها دهندة میزان قدرت این رابطهشد که نشان درونی شمارش

 شوند. تعیین می» مد«کانونی است. در این مرحله مجموع نظرات براساس شاخص 
 هاروابط پیوندهاي درونی  بین مولفه -10جدول 

 
 هاي پژوهشمأخذ: یافته

نظري در باب تاثیر ي بیشترین میزان هماعداد مشخص شده در فراوانی نشان دهنده
باشد که براساس شاخص مد ماتریسی دو مضمون در قالب پیوندهاي درونی بر یکدیگر می

دهد هاي خالی نشان میشود. قسمتعنوان امتیاز نهایی درج میبیشترین تعدد نظرات به
اثیر معنادار ماتریسی دو متغیر بر یکدیگر بوده است. همانطور بیشترین نظرات مبنی بر عدم ت

توجه که در جدول فوق مشخص است بیشترین فراوانی در سطح پنجم بررسی و در مورد 
نفر گروه  20ی است که از بین و فن انتزاعی فنون از استفاده ی بربه الهام و احساسات درون

بر استفاده  یوجه به الهام و احساسات درونتنفر موافق عدم وجود تاثیرگذاري  19کانونی 
 ی بودند.و فن یاز فنون انتزاع
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 هاي سیستمی بازنمایی سیستم: ترسیم نمودار تاثیرگذاري
، خلاصه نتایج هاي مصاحبۀ گروه کانونیآخرین مرحلۀ تجزیه و تحلیل داده در

هاي ست محركنخ، براي ترسیم نمودارشود. هاي سیستمی در نمودار ترسیم میاثرگذاري
هاي هاي پیوندجعبه سیستم را در یک سمت و پیامدهاي سیستم را در سمت دیگر در قالب

نماییم. در ها عمل میبراي این منظور براساس تحلیل جهت فلش دهیم.درونی قرار می
هاي سیستم خروجی هاي رو به بالاهاي سیستم و فلشوروديهاي سمت نمودار فوق فلش

هاي سیستم دلتاي ورودي هاي سیستم ازشوند. تفریق مجموع تعداد خروجیمیخوانش 
ها بیش از خروجی دهد که در صورتی که این عدد مثبت باشد وسیستم را نشان می

که تعداد  شود و در صورتیها باشد، آن عدد محرك سیستمی خوانش میورودي
پیامد  منفی شود، به این عدد ها باشد و دلتاي سیستمها بیش از تعداد خروجیورودي

را درکلیت سیستم نشان  مضامیندر واقع این عدد میزان اثرگذاري شود. سیستمی گفته می
خواهد داشت.  دهد و فهم آن در خوانش مبتنی بر واقعیات سیستمی سهم به سزاییمی

اط هاي پیوند درونی، نشان دادن ارتبمؤلفه مرحلۀ بعدي، پس از چینش مناسب این جعبۀ
گر توانند به دو دستۀ نمایانخطوط می ها با خطوط نمایانگر ارتباط است که اینبین آن

 )2004( کويکات و مکشوند. نرث گر ارتباط غیرمستقیم تقسیمارتباط مستقیم و نمایان
وجود  هاي نموداردر صورتی که آشفتگی و به هم ریختگی در شاخه شوندمتذکر می

هاي پیوند تواند براي تعداد اندك مؤلفهاملاً جامع و غنی باشد، میاگر کداشته باشد، حتی 
هاي در واقع نمودار تأثیرگذاري تفسیر و خوانش نموداري را فراهم آورد. درونی مشکل

تحلیل هایی است که در ارتباط بین مؤلفه سیستمی در گام نخست براي شناسایی و بازنمایی
 اند.شناسایی شده نی سیستمیگروه کانونی به منزلۀ پیوندهاي درو

ترین کنید تحلیل متکی بر دانش تخصصی به عنوان محركهمان طور که مشاهده می
شود که به صورت مستقیم بر عامل براي تفکر انتقادي در حرفه حسابرسی محسوب می

تفسیر ساختار مالی شرکت؛ بررسی سیستماتیک شواهد و تحلیل بیان دیدگاه صاحبکاران 
روابطش با متغیرهاي یاد شده، مشخص شده است،  8در جدول  ↑اینکه با علامت  باتوجه به
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دهد تحلیل متکی بر دانش تخصصی به طور مستقیم به تاثیرگذار است. این نتیجه نشان می
هاي سیستمی ساختار مالی شرکت؛ بررسی سیستماتیک شواهد و تحلیل بیان محرك

شخص شد پیامدهاي سیستمی اولیه در تفکر شود. همچنین مدیدگاه صاحبکاران منجر می
انتقادي سه مضمون توجه به الهام و احساسات درونی و تحلیل بر مبناي شواهد ذهنی در 
مولفه قابلیت شهودي و مضمون بررسی جزئیات ثبت اسناد در قابلیت تحلیلی است که بر 

جهت  گریکدها یمبناي این دو پیامد، تفکر انتقادي در قالب مضمون تطبیق حساب
دهد. این در مولفه قابلیت تحلیلی خود را در حرفه حسابرسی نشان می هااختلاف ییشناسا

اي خود به معناي آن است که اگر یک حسابرس دانش تخصصی لازم را در کار راهه حرفه
تواند بر مبناي تفسیري ساختارهاي مالی و بررسی شواهد به صورت کسب نموده باشد، می

حلیل تعامل با صاحبکاران، از طریق دو قابلیت تحلیلی و شهودي اقدام به سیستماتیک و ت
هاي براي استنباط تفکر انتقادي در قضاوت حسابرسی نماید. یعنی پیامد تفکر تطبیق حساب

هاي حسابرس از ها بر مبناي تحلیلانتقادي در حرفه حسابرسی، قابلیت تطبیق حساب
  اشد.بهاي عملکردي صاحبکاران میواقعیت

 

 گیريبحث و نتیجه
اي به پویایی و رشد آن حرفه در جهت ایجاد مسئولیت و وجود تفکر انتقادي در هر حرفه

تعهد بیشتر به متصدي آن منجر خواهد شد، چرا که از زوایایی مختلف به شغل و حرفه 
بینی جهانگردد تا الگوها و معیارهاي پنهان آن حرفه را با کند و باعث میخود نگاه می

). حسابرسی نیز به عنوان یکی از مشاغل نیازمند تفکر 2018، 1بهتري کشف نماید (باکارو
از این قاعده مستثی نیست و براي پاسخگویی به نیازها و تغییرات سطح آگاهی و انتظارات 

باشد، تفکري که رویکردهاي انحرافی و ذینفعان در بازار سرمایه، نیازمند تفکر انتقادي می
نماید و قدرت فهم و شهودي حریف و تقلب در عملکردهاي مالی را بهتر استنباط میت

 دهد.هایی از خود نشان میتاثیرگذارتري در برابر چنین وضعیت

1 Bucaro 
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مهم در حوزه حسابرسی هاي رهیافت از در واقع وجود پارادایم تفکر انتقادي، یکی  
هاي محاسباتی ذهنی و ي فعالیتشود، چراکه حسابرسان از طریق تفکر انتقادمحسوب می

) بیان نمود. باتلِر و 2015( 1آورند و همانطور که زکیتري بدست میادراکی قابل توجه
ها با راهبردهاي شناختی تلقی ) نیز تفکر انتقادي را استفاده از مهارت2012( 2هالپِرن

ن رویکردها شود. براساس اینماید که باعث شناخت محتوایی از عملکردهاي فردي میمی
هاي توان به بروز دیدگاهنسبت به موضوع تفکر انتقادي، وجود آن در حسابرس را می

ها و اظهارنظرهاي عمیق و تیزبینی پیوند داد که باعث افزایش سطح کیفی بررسی
 شود. حسابرسان می

به عبارت دیگر حسابرس براساس تفکر انتقادي قدرت تامل و استدلال در حل مسائل، 
آورد فشار و استرس، یکپارچگی اطلاعات از طریق فرآیند پرسش و ... را بدست میتحمل 

طرفی را در اي همچون تردید و بیگردد تا حسابرس عملکردهاي حرفهو باعث می
هاي خود لحاظ نماید. براساس ماهیت این پژوهش، در بخش تحلیل کیفی یعنی بررسی

هاي مشابه، مفاهیم و رویکردهاي ر پژوهشبخش اول، تلاش شد تا با واکاوي محتوایی د
تفکر انتقادي در حرفه حسابرسی استخراج گردد. براین مبنا از تحلیل فراترکیب استفاده شد 

هاي مرتبط با ها و گزارههاي مشابه، از طریق ارزیابی انتقادي مولفهتا با غربالگري پژوهش
 متغیرهاي پژوهش استخراج گردد.

ترین گزاره ژوهش یعنی بخش تعاملی، مشخص ساخت، محركنتایج در بخش دوم پ  
در ایجاد تفکر انتقادي، وجود رویکردهاي تحلیلی در قضاوت حرفه حسابرسی براساس 

باشد، چراکه فرد قبل از هرچیزي، میزان تناسب خود با نوع دانش فنی و تخصصی می
بایست ابی میصنعت و تخصص موردنیاز براي بررسی عملکردهاي حسابرسی مورد ارزی

قرار دهد تا در فاز محرك ثانویه به طور مستقیم ساختارهاي مالی شرکت را مورد تفسیر و 
هاي صاحبکاران، از فنون بررسی قرار دهد و با بررسی سیستماتیک شواهد و بیان دیدگاه

هاي خود استفاده نماید. دانش تخصصی گیريانتزاعی و فنی و محاسباتی براي تصمیم

1 Zeki 
2 Butler & Halpern 
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اي ند فرد در زمان قضاوت براساس الگوهاي تفکر انتقادي به طور تردید گونهککمک می
هاي سیستمی شواهد و مدارك را مورد بررسی قرار دهد و از طریق سطح دوم محرك

ها؛ استفاده از فنون انتزاعی و تحلیِل گفتمان صاحبکاران اقدام یعنی تجربه؛ ردیابی حساب
ها منجر به افزایش کیفیت حسابرسی گردد. به ق حساببه قضاوت نماید تا در نهایت تطبی

اي در عبارت دیگر، نتایج کسب شده، فرآیند مبتنی بر دانش تخصصی تا اصول حرفه
هاي کارکردي گیرد که در نهایت با افزایش کیفیتاستانداردهاي حسابرسی را در بر می

 هاي حسابرسی گردد.تواند منجر به افزایش پویایی قضاوتمی
گیري تا قضاوت در حرفه حسابرسی است. واقع تفکر انتقادي در ابتداي طیفی از تصمیمرد 

یعنی اگر تفکر تحلیلی، تفسیري و شهودي در حسابرس محدود یا کم باشد، عملا حسابرس 
اولا تصمیم درستی را اتخاذ نمی کند؛ ثانیا نمی تواند قضاوت درستی بر مبناي معیارهاي 

هاي ثانویه در حد و تردید از خود به نمایش بگذارد. زیرا محرك اخلاقی همچون بی طرفی
شود تا حسابرسان براساس شواهد و اطلاعاتی که گیري باعث میفاصل بین تفکر تا تصمیم

هایی فراتر از شواهد، براساس بدست آوردند، ابتدا اسناد را بررسی سپس براساس تحلیل
اي نمایند. ها جهت قضاوت حرفهه تطبیق حسابهاي دورنی خود اقدام بها و احساسالهام

به عبارت دیگر محصول تفکر انتقادي در پیامدهاي اولیه وجود شهود و شواهد ذهنی در 
هاي کمی است تا در نهایت در قالب پیامدهاي سیستمی ثانویه، کارکردهاي کنار بررسی

 ها را مورد ارزیابی قرار دهد.تطبیق گونه حساب
 بیشتريهاي گزاره  توانستمی چند هر گفت، باید تحقیق این یتمحدود راستاي در

 مختلفی دلایل به بنا اما شود، شناسایی حسابرسی در انتقادي تفکر رویکردهايي حوزه در
 و شد اکتفاها معیار این به تنها...  و نخبگان با هماهنگی و زمانیهاي محدودیت همچون

 رویکردهاي شناخت به نسبت لازم دیدگاه یک به معیارها، همین با کرد، تلاش تحقیق این
 اساس این بر و یابد دست تقلب کشف به منتج مسیرهاي در حسابرسی انتقادي تفکر

 گرندد همچون مختلفیهاي روش از گیري بهره با آتی تحقیقات براي شودمی پیشنهاد
 ..یابد دست مهم موضوع این تر پنهانهاي لایه به سازي سناریو تئوري،
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هاي آموزش تفکر انتقادي به عنوان یک الزام شود، برنامهبراساس تحقیق پیشنهاد می  
ها و نهادهاي زیربط همچون دیوان محاسبات در آموزشی براي حسابرسان از جانب سازمان

هاي لازم در استفاده از الگوي پارادایم انتقادي ایران، مورد توجه قرار گیرد و بر استراتژي
شود سرعت عمل و قدرت هاي حسابرسی تمرکز گردد. همچنین پیشنهاد میاوتدر قض
گیري ذهنی را در کنار اولویت مربوط به بررسی شواهد و مدارك صاحبکاران به تصمیم

گیري حسابرسان در مواقع بحرانی و حساس به هاي تصمیمعنوان بخشی از استدلال
ایش سطح کیفیت حسابرسی به ارتقاي حسابرسان آموزش دهند تا از این طریق ضمن افز

 گیري ارکان بازار سرمایه کمک گردد.قدرت تصمیم
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