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 رهی؛فا  از اساتف؛ه  را؛ حسا؛رر  اساتدل  سا؛تت؛ر  الگای  طراحای (.9911) حسا  ولیا؛،، و محمدرضا؛؛ عبدلی، مرتضی؛ شفعتی،
   .93-39 (،4)91 ،انسانی علوم در ای رشته میان مطالعات .تفسیر  ا س؛تت؛ر  الگیس؛ز 

  1002-4449ش؛پ؛: 

 آزاه اس .  نییسندگ؛، / هسترسی ره مت  ک؛مل مق؛له رراس؛  قیانی  کریتیی ک؛م؛نز ) 

 یافتبا استفاده از ره طراحی الگوی ساختاری استدالل حسابرس
 یفاز تفسیریـ  ساختاری یساز الگو

 

 3، حسن ولیان2*عبدلی رضا، محمد1مرتضی شفعتی
 91/90/9000؛    پذیرش: 90/90/9000دریافت: 

 

 چکیده
هر . دکنا یم  عقالنای عمال ا ی یشعنیا، نش؛نۀ وجیه تفکر منطقی، استعداه  ذهنی اس  که ره  استدل ، ره

کا؛ر  راه ؛یجاز نت حم؛ی  راست؛ هر  ،هدفمندا   گینه رهرا  ه؛ همقدمررتی که    قرار هارهفرههر استدللی،  پس
نتا؛یج  هیاتیج  استدل  رارا آوره،ره  ؛زین کمتر ر؛شد، ه؛ گزار   محتیا میمستقۀ امک؛، تجرر ههرچ و رهیگ یم
رارا     اسا ،ا حرفاها  که ویژگای اصا ی آ،، اعما؛  قضا؛و   عنیا، عرصه حس؛ررسی، ره. شیه می شتریر

رن؛ررای ، هر ای  مق؛لاه، عایام ی را معرفای  ؛ه؛یی قی  اس  ارزشمندتر شد، نی؛زمند قض؛و  رر پ؛یٔه استدل 
تبارٔ   99کما    ای  مق؛له ره هر. دکنن یمه؛  رهبیه قدر  استدل  حس؛ررس؛، را فراهم  تیاهیم کره که زمینه

رار اساتدل ، هر را؛ز   ماثررع؛مل  14روش هلفی نخس ،  م؛لی و ررپ؛یۀ مدیری   و  ،حس؛ردار حس؛ررسی،
ک؛رگیر  ضاری  هما؛هنگی کنادا   تبرگ؛، ر؛ ره نظر اتف؛ق، مشخص و سپس 9912ت؛  9913رهم   س؛له  ی

سا؛تته را؛ نارا ن؛سا؛زگ؛ر   مق؛یسه زوجی محقا  ن؛مه پرسشنیز ره کم      پژوهشه؛ هاه . تأیید شد  اس 
 ،تجرراه ،. هایشاند شد   س؛ز سطح، الگی 99تصییر  ف؛ز ، هر  ا   س؛تت؛ر س؛ز و ررپ؛یۀ روش الگی 09/0

ساطح الگای، و تیانا؛یی   یتر  ییپ؛  حس؛ررسی، هر ه؛ هستیرالعمل ، و حس؛ردار و یحس؛ررساست؛ندارهه؛  
رار اساتدل ( هر را؛لتری   رگاااریتأرعنیا، عیامال  عدم سیگیر  مت ، ترهید، و استقال  حس؛رر  )راه ،هف؛ع

 محایر و اتاالق یسا؛زم؛ن هنا فراتاالق،  راه یبند پ؛م ،  . همچنی ، هر نمیهار می اند گرفتهسطح قرار 
عنیا، عیامل پییند   ، رهاطالع؛  ی صراح  و شف؛فمیرهنظر، و هانش و مه؛ر  هر صنع  ، از تق   هور ره

 استدل  حس؛ررس؛، را رهبیه رخشد. تیاند می ه؛ که تأکید رر آ، اند شد استخراج 
تفسیر   ف؛ز  ،  ا مع؛هل  س؛تت؛ر استدل ، قدر  استدل ،  استدل  حس؛رر ، رهبیه :ها کلیدواژه

 حس؛رر  منط 
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

 ایرا، سمن؛،، اسالمی، آزاه هانشگ؛  ش؛هروه، واحد حس؛ردار ، گرو  هکتر ، هانشجی  .1
  

 مسئی ( )نییسند  ایرا، سمن؛،، اسالمی، آزاه هانشگ؛  ش؛هروه، واحد حس؛ردار ، گرو  ی؛ر،هانش .2
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 . مقدمه1
ا  و محل پییند پاژوهش  رشته ه؛  ری  گیر ، عرصۀ نیظهیر  از پژوهش تصمیماستدل  و 

ه؛یی که عم کره مغز  شن؛سی، و منط  اس . پژوهش شن؛سی رشد، ع یم عص  محقق؛، روا،
را هنگ؛م اندیشید،، تط؛ کره،، تصحیح تط؛  ی؛هشد ، متیقف کره، س س ه افک؛ر ریهایه  و 

ه؛ و ر؛وره؛ و رسی؛ر  هیگر از میانع اساتدل  هرسا ،   تیه ، ع؛ه معن؛، مزاحم و تیهره ری
نخساتی  و « هانستِ  هلیال آوره، و هانساتِ  اندیشاید،»کنند.  تعقل و ترهورز ، رررسی می

شیه؛ یعنای فراتیاناد، تاره شخصای  مطرح می 1تری  تعریفی اس  که ررا  استدل  س؛ه 
. 4ها؛ ، و هیج؛،3، ر؛ورها؛2م؛،؛ یعنی شهیهه؛ ه؛  سریع و ن؛گه؛نی ررا  مس ط شد، رر پ؛سخ

ها؛   تیاند هر ق؛ل  ی  فضی   ظ؛هر شد  ی؛ ره یا  نقاص تبادیل شایه. روش استدل  می
و تصاییرررهار  از مغاز  ها؛  تجررای اند از: آزم؛یش ه؛ نیز عب؛ر  میرهاستف؛ه  هر ای  حیز 
ا ، ازجم اه ع ایم،  ه؛  رسای؛ر گساتره  ه؛  فکر . امروز  عرصاه افراه هنگ؛م انج؛م فع؛لی 

طیر مساتقیم از نتا؛یج و هسات؛ورهه؛   وترری ، ره ویژ  آمیزش و تع یم  ری؛ضی؛ ، ف سفه، و ره
ها؛  کا؛ر رسات  آ، تر، راه رین؛ناه انداز  هورتار و تیش ررناد و هر چشام ه؛ رهر  می ای  پژوهش

ا   تیاند نییادرخش ترریا  حس؛ررسا؛، تبار  و ترهمنادتر ر؛شاد، زیارا قضا؛و  حرفاه می
شایه و هر تما؛م مراحاال  عنیا، گایهر اصاا ی حس؛ررسای یا؛ه می کاه از آ، راه ا   حس؛ررسا؛،

ریز ، گارهآور  و  حس؛ررسی از شروع ت؛ پ؛ی؛، ی  ک؛ر حس؛ررسی )ش؛مل پایرش ک؛ر، ررن؛مه
را؛ شان؛ت  عیامال ماثرر رار  ا رو هستیم د، و سرانج؛م، گزارشگر ( ر؛ آ، رورهارزی؛ری شیاه

ی؛راد و ارتقا؛  عم کاره  ها؛  آ،، رهبایه می ه؛ و نیاز تاالش رارا  رهبایه ویژگی استدل  آ،
 ه؛ را هر پی تیاهد هاش . ه؛  م؛لی آ، حس؛ررس؛، و افزایش اعتب؛ر مجمیعه صیر 

ها؛   گیر  اسا ، راه ویژگی نی؛زمند تصامیما  تخصصی که  عنیا، حرفه حس؛ررسی ره
ا ، ر؛ کیفی  را؛ل، و  ه؛  حرفه ه؛، تیان؛یی انج؛م قض؛و  تری  آ، متم؛یز  نی؛ز هاره که مهم

(. قض؛و ، فرایند انتخ؛ب ی؛ گرفت  34، 9914زاه ،  یکنیات  اس  )ارراهیمی و اسم؛عیل
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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طراحی الگوی ساختاری 

 ... استدالل حسابرس
 

؛ه  از قض؛و  اس ، ایا  شیه. ای  ی  تعریف س تصمیم اس  که سب  انج؛م فع؛لیتی می
لح؛ظ مفهایمی، قضا؛و ، هرررهارنادر هرو اولیاه و  تر  نیاز هاره. راه واژ  تعریف گساتره 

ههای راه اطالعا؛   وجی ررا  کسا  اطالعا؛ ، ارزیا؛ری و وز، شن؛ت  میضیع، جس 
میجیه، مالحظه ارزش و مط یری  پی؛مده؛  ر؛لقی ، و سرانج؛م اتخ؛ذ تیه تصمیم اسا . 

ا ، سن  رنا؛  حرفاه حسا؛ردار  و حس؛ررسای اسا  )اساد  و نعمتای،  قض؛و  حرفه
قضا؛و  »کناد:  ( نیز ری؛، می9113که انجم  حس؛ردارا، تبرر ک؛ن؛ها ) (. چن؛،99، 9914

ه؛  ما؛لی ، ن؛شای از قضا؛و   ا ، گیهر اصا ی حس؛ررسای رایه  و ارزش صایر  حرفه
کااه هر چاا؛رچیب  ا  اساا  ه؛  حرفااه قضاا؛و   حساا؛رر  و هر کاال، ن؛شاای از مجمیعااه

حساا؛رر  هر تماا؛م مراحاال «. شاایه اساات؛ندارهه؛  حساا؛ردار  و حس؛ررساای انجاا؛م می
ریز ، گرهآور  و ارزی؛ری شایاهد، و  حس؛ررسی، از شروع ت؛ پ؛ی؛، )ش؛مل پایرش ک؛ر، ررن؛مه

اس؛ ، قض؛و  و  ر؛یستی از رو  هلیل  رو اس . ررای  ا  روره گزارشگر ( ر؛ قض؛و  حرفه
کسی مج؛ز ره انج؛م آ، ر؛شد که ق؛هر ره هستی؛ری ره هلیال لزم رارا  حکام تایه  ریه  و تنه؛

 (.13، 9924طینا  و رسات؛نی؛،،  ر؛شد؛ حکمی که تیه، نی؛ز ره تایا، اساتدل  هاره )تیش
ه؛  حس؛ررسی اض؛فه کنیم  شیه ت؛ رتیانیم عن؛صر  را ره ک؛رررگ وجیه ای  ویژگی سب  می

کنند. ای  پژوهش، مجمیعه ک؛م ی  از ای  عیامل  کم  میکه ره قض؛و  منطقی حس؛رر  
 زند. را ره یکدیگر پییند می

ا  یکپ؛رچه  گینه ر؛ر، ارتب؛ط ری  عیامل مثرر رر استدل  ره هر مق؛له ح؛ضر ررا  نخستی 
کنندر  و سیستمی، رررسی شد  اس . اگرچه ررتی از متغیره؛  شن؛تتی ر؛زهارند  و تسهیل

ا   گیناه ها؛، متغیرها؛ را ره اند، ایا  پژوهش ه؛  پیشای  مط؛لعاه شاد  استدل  هر پژوهش
ه؛ رر  اند و هرنتیجه، ف؛قد تنیع و فراوانی لزم هستند و تأریر تفکیکی آ، جداگ؛نه رررسی کره 

ها؛ هر هار  استدل  حس؛ررس؛، نیز مشاخص نشاد  اسا ؛ رنا؛ررای ، انجا؛م ایا  پژوهش
رسد، زیرا رق؛ر   نظر می ک؛ر هاره، لزم و ضرور  رها  که را؛ حرفاه حس؛ررسی سرو ج؛معه

ا  رارا  رارآوره  کاره، انتظا؛را   میف  هر محایط حس؛ررسای، نی؛زمناد کیشاش پییساته
گیر  و  حاداکثر رس؛ند، رض؛ی  او، از طری  رهبایه اساتدل  هر تصامیم ک؛ر و ره ص؛ح 

نای  پژوهشای رارا  ا  اس . ر؛ تیجه راه اهمیا  مایاره ی؛هشاد ، انجا؛م چ قض؛و  حرفه
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ا  و ، و  س؛ز  عیامل مثرر رر استدل  حس؛رر ، رهباایه قضاا؛و  حرفه شن؛س؛یی و الگی
 تعیی  معی؛ره؛  من؛س  ای  ارزی؛ری، ضرور  اس .

ه؛  اس؛ساای  عنیا، مثلفااه گیر ، قضاا؛و ، و اسااتدل ، رااه هر عصاار ح؛ضاار، تصاامیم
آیناد، زیارا  شام؛ر می تتی رهشن؛سای شان؛ ها؛  روا، شن؛ت ، از محیره؛  اص ی پژوهش

گاار   س؛ز سی؛س  کنند، زمینه ه؛ و اطالع؛تی که اندیشمندا، هانشگ؛هی مطرح می استدل 
( 39، 9912ه؛  غیرهولتی هستند )افراتته،  الم  ی، و حتی س؛زم؛، ه؛، نه؛هه؛  ری  هول 
ه؛   ت؛ر ه؛ و گرف تری  رس؛ل  هانش ک؛ررره  هر حس؛ردار ، کم  ره حل هشیار  و مهم

شاد  از سای  ج؛معاه حس؛ررسا؛،،  ه؛  ارائه روه، تیصیه رو، انتظ؛ر می ج؛معه اس ؛ ازای 
(. 934، 9919گشاا؛  مشااکال  و معضااال  آناا؛، ر؛شااد )منصاایر  و همکاا؛را،،  گر 

شد  اس .  عنیا، هشیارتری  ح قه هر زنجیر  پرهازش اطالع؛  ی؛ه  ری ، از استدل  ره هرای 
ه؛  سااریع و  تیانااد، تااره شخصاای راارا  مساا ط شااد، راار پ؛سااخاسااتدل ، یعناای فرا

م؛، و اق؛مه استدل ، یعنی طرح ی  اهع؛ و ارائه اهع؛ه؛  هیگر  ررا  پایرفته شد،  ن؛گه؛نی
عنیا، ی  استعداه ذهنی ک ی که ره شایی   آ،. استدل  کره،، نش؛نۀ تفکر منطقی اس  و ره

(؛ رنا؛ررای ، هار 932، 9123، 1شایه )ررار کند، هرنظر گرفتاه مای ک؛ماًل عقالنی عمل می
واسطه اهع؛ه؛  هیگر تأیید  ه؛ ر؛ید ره ا  از اهع؛ه؛یی اس  که یکی از آ، استدللی، مجمیعه

شد  هر استدل  تأیید شیه. ررا   شیه. همچنی ، نتیجه، اهع؛یی اس  که ر؛ید ر؛ هلیل ارائه
استدل  کره، را شروع کنایم، میاناع  اینکه رتیانیم از استدل  کره، رهر  ربریم، لزم اس 

رساای؛ر  از کره، را رشن؛ساایم، و ساارانج؛م، راارا  تقییاا  آ، رکیشاایم.  اسااتدل  هرس 
ه؛،  اناد و راه رررسای ک؛ساتی پژوهشگرا،، استدل  را ررپ؛یۀ هیدگ؛  جدیاد  مط؛لعاه کره 

نییساد:  می 2اند. ج؛ن؛ت؛، ایایانز ه؛  منط  هر انس؛، پرهاتته ه؛، تط؛ه؛، و شک؛ف سیگیر 
حد  زیا؛ه اسا  کاه  ه؛  استدل  ره ه؛  میجیه هرر؛ر  تط؛ه؛ و سیگیر  نظر م ، هاه  ره

کند. پرسش اص ی هر ای  حیز  ای  اس   مند ای  پدید  را تیجیه می رند  نظ؛م اقدام ره طبقه
 .«؟ه؛ پ؛و کره ی؛ استدل  را از سیگیر تیا،  چگینه می»که 
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ها؛   تیضیح و ری؛، اهمی  اساتدل  حسا؛رر ، پیشاینۀ پژوهشهر ای  مق؛له، پس از 
شد  هرر؛رر ای  میضیع را رررسی تیاهیم کره. ساپس، را؛ تیضایح  هات ی و ت؛رجی انج؛م

تفسیر   فا؛ز ، عیامال ماثرر رار  ا ه؛  تحقی  و روش پژوهش مع؛هل  س؛تت؛ر  پرسش
تفصایل  آمد  را ره هسا  رهازآ،، الگای  نها؛یی  کنیم. پاس استدل  حس؛رر  را مط؛لعه می

 تیضیح تیاهیم هاه و ک؛ررره آ، را هر حس؛ررسی رررسی تیاهیم کره.
 
 . پیشینه پژوهش2

کاه  گیاریم. زم؛نی ک؛ر می استدل ، ارزار  اسا  کاه ما؛ رارا  اقنا؛ع عقالنای هیگارا، راه
هر ه؛یی  ه؛یم؛، متق؛عاد کنایم، اساتدل  تیاهیم هیگرا، را ررا  پایرش هرستی هیادگ؛  می

حتی  ه؛ راارا  ریاا؛، تیضاایح هساات؛ورهه؛یم؛، ا آوریم. همچناای ، از اسااتدل  تأییااد آ، ماای
ا   کنیم. استدل ، مجمیعاه ا استف؛ه  می ا  ره متق؛عد کره، هیگر  نداریم که عالقه زم؛نی

ه؛(  ه؛  )مقدمه ه؛  ای  مجمیعه )نتیجه( ررآمد  از گزار  ه؛ اس  که یکی از گزینه از گزار 
ه؛ ر؛شاد،  س . اگر چنی  ر؛شد که مقدم؛ ، ص؛هق ریه  و نتیجه نیز ن؛شی از مقدماههیگر ا

ههد.  هس  می گ؛  استدل  ی؛هشد ، شیاهد ی؛ مب؛نی عق ی ی؛ هلی ی ررا  صدق نتیجه ره آ،
و سپس، ارائه اهع؛ه؛  هیگار رارا  پاایرش  1اق؛مۀ استدل  عب؛ر  اس  از طرح ی  اهع؛

وسای ۀ  ها؛ را ره ا  از اهع؛ه؛یی اس  که ر؛ید یکی از آ،  ، مجمیعهآ،؛ رن؛ررای ، هر استدل
شد ، اهع؛یی اس  که ر؛ید ر؛ استن؛ه ره هلیل  ری؛، 2اهع؛ه؛  هیگر تأیید کره. همچنی ، نتیجه

عنیا، هلی ی ررا   نیز اهع؛ه؛یی هستند که ره 3ه؛ شد  هر مت  استدل  تأیید شیه. مقدمه ارائه
تایانیم رگایییم کاه هار اساتدل ،  ه؛ می شیند. ر؛ استف؛ه  از ایا  اصاطالح نتیجه، ارائه می

ه؛ را ره ی  نتیجه و ی  یا؛ چناد مقدماه تقسایم  تیا، آ، ا  از اهع؛ه؛ اس  که می مجمیعه
کنیم، هرحا؛   گیر  مای ( نتیجاهه؛ ا  از مقدماه که از ی  مقدمه )مجمیعاه کره. هر زم؛نی

ا  مطارح و  ه؛ ممکا  اسا  هر هار زمیناه نتیجه گرفت  ی؛ استنت؛ج کره، هستیم. استدل 
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ه؛  ری؛ضی،  پ؛افت؛ه  ی؛ عمی ( ر؛شند و م؛ هر رس؛له ه؛  پیش مقتضی هر میضیعی )میضیع
رو  راهها؛ رو شن؛سای، و نیاز هر مب؛حاو روزمار ، را؛ آ، ه؛  اهرای، ف سافی و ج؛معه نشریه

معن؛ کاه  ای  ؛ راه«فهام اساتدل ، کا؛فی نیسا »شیه:  شییم. هرر؛رر استدل  گفته می می
رس؛ ارزشمند اس  که رتیاند  شرطی مثرر و چه تیضیح م؛هی  استدل  ررا  هیگرا،، تنه؛ ره

ه؛ و نیروه؛  زی؛ه  وجیه هارند کاه  ه؛ را ررانگیزه ت؛ پیش از هرچیز استدل  کنند. ع   آ،
کاه  ه؛ استدل  نکنند. ای  واقعیتی هرر؛ر  انس؛، اس  و زم؛نی اس  ر؛عو شیند، آ،ممک  

تنه؛یی ک؛فی نیس ، منظیرم؛، همی  نکته اس . شکس  ما؛ هر  گیییم فهم استدل  ره می
ک؛ررره استدل  ی؛ ک؛ررره هرس  آ،، ن؛شی از نقص م؛هیاِ  تایه اساتدل  نیسا . هرو 

کند؛ رن؛ررای ، فهم استدل  هرگز  یر ره استدل  کره، نمیهرس  مفهیم استدل  م؛ را مجب
رر ن؛تیانی م؛ هر فهم اصی   کند، افزو، ک؛فی نیس . آنچه هرس  استدل  کره، را تهدید می

( فرایناد تفکار و 1001) 1شان؛تتی ما؛ ریشاه هاره. آرگاریس ه؛  روا، عقالنی، هر ویژگی
کناد،  رسیم کره  اس ؛ الگییی که کم  میشکل نرهر؛،، ت استدل  را هر ق؛ل  الگییی ره

گا؛هی از آ، از راروز تطا؛  فرایند ذهنی تصمیم گیر  و رسید، ره نتا؛یج رهتار را هرو و را؛ آ
ه؛  ی  نرهر؛، تشبیه شد  اس  که  گیر  ره پ ه پیشگیر  کنیم. هر ای  الگی، فرایند تصمیم

گ؛  پ ه انس؛، هر زم؛، تصمیم تیا، گف ،  نیرهه. همچنی ، می ه؛  آ، را هرمی گیر ، ن؛تیهآ
ه؛   گیار  و نقاش انایاع ساایگیر  ه؛  تصمیم شن؛سای تجررای، مبحاو ساب  هر روش

هااا؛  حس؛ررساا؛،، از مب؛حااو ناایی  و  هااا؛  اقتصااا؛ه  و تصمیم شااان؛تتی هر قض؛و 
 (. 933، 9913پیر،  پرچ؛لش اس  )فراه؛نی و ت؛نی

کنیم و  ها؛  شخصای تیهما؛، زنادگی مایواقعی  ای  اس  که ما؛ هر هنیا؛یی از ر؛ور
گیر  و  اس؛ ، نتیجه ه؛ ره رتداهه؛  محیطی تیه معن؛ هاه  و سرانج؛م، ررهمی  رراس؛  آ،

شیه کاه  عنیا، پ ه نخس  نرهر؛، تعریف می ه؛  م؛ ره کنیم. هر ای  مسیر، مش؛هد  اقدام می
کند )پ ه هوم(. سپس،  ش میه؛ را انتخ؛ب و پرهاز شکل انتخ؛ری، تنه؛ رخشی از آ، ذه  م؛ ره
ها؛ معنا؛  کند و راه آ، ه؛  تیه، تفسیر می ه؛ و وق؛یع را ر؛ تیجه ره ر؛وره؛ و تجرره ذه ، هاه 

ههد )پ ه سیم( و سرانج؛م، مفروض؛  تیه را ره آ، اض؛فه )پ اه چها؛رم( و رراسا؛  آ،  می
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ههد  قدر سریع را می ه؛ هر ذه ، آ، کند )پ ه پنجم(. حرک  رر رو  ای  پ ه گیر  می نتیجه
تیانناد  میا؛،، تنها؛ چیاز  کاه هیگارا، می شییم و هرای  که م؛ حتی از وجیه آ، ر؛تبر نمی

ربینند، رفت؛ره؛ و اقدام؛  نه؛یی م؛س  که هرواقع، پ ۀ آتر ای  نرهر؛، اس  )هر ایا  الگای 
تایا،  یه؛  طارفی  را م ه؛  نرهر؛،، نم؛ه مراحل رشد تجرری و ذهنی ر؛شند، چیب اگر پ ه

مث؛ره مرزه؛  تصیر تیه از جه؛، هرنظر گرف (. البته نب؛ید فرامیش کنیم که نرهر؛، ذه   ره
معن؛ اس   ای  کند و ای  ره ه؛  تیه استف؛ه  می هری  از م؛، از محتیا  متف؛وتی رر رو  پ ه

 م؛،، نرهر؛، ذهنی تیهم؛، را هاریم. ه؛  انتخ؛ری که هری  از م؛، ر؛ تیجه ره هاه 
ه؛  سریع ر؛ تیجاه  گیر  ه؛  ذه  م؛س  که هنگ؛م تصمیم واقع، ای  یکی از تیانمند هر

سا؛ز   ه؛ را انتخ؛ب کاره  و راه تعمایم و ک یشه ه؛  پیشی ، تعداه  از هاه  ره ر؛وره؛ و تجرره
شایه و هقیقاً؛ ایا  هما؛،  آوریم، ام؛ همی  تیانمند  گ؛هی سب  رروز تط؛ها؛یی می رو  می

وگی ر؛ هیگارا،، ما؛ را متیجاه  گیر  و گف  ر رر رو  مسیر مش؛هد  ت؛ نتیجهج؛یی اس  که تفک
گیر  و  تیانیم تصامیم ه؛  انتخ؛ری، مفروض؛ ، و ر؛وره؛یم؛، ر؛ هیگرا، کره  و می تف؛و  هاه 

عنیا، مبنا؛یی رارا   (. اساتدل  راه12، 9911اقدام هرس  را رقم رزنیم )راساتگی جهرمای، 
، فرایند  اس  که هر آ، ذه ، ری  چند قضیه ی؛ حکام، ارتبا؛ط ههی ره مع؛رف عقالنی شکل

ه؛، نتیجه، ح؛صل، و نسبتی مبهم ره نسبتی یقینی و  کند ت؛ از پییند آ، هقی  و منظمی ررقرار می
صریح تبدیل شیه. حرک ، نی؛زمند پیمیه، مراح ی تدریجی و البته پییسته اس  که هار نایع 

کناد. حا؛  اگار  واره و کسا  نتیجاه را نا؛ممک  میگسستی، ره س؛تت؛ر آ، آسای  اس؛سای 
گا؛  اساتدل   ه؛ ر؛شاد، آ، ه؛  میرهاستف؛ه  ص؛هق ریه  و نتیجاه نیاز ن؛شای از مقدماه مقدمه

کناد. اق؛ماۀ اساتدل   ی؛هشد ، شیاهد ی؛ مب؛نی عق ی ی؛ هلی ی را ررا  صدق نت؛یج ایجا؛ه می
یگار رارا  پاایرش آ،؛ رنا؛ررای ، هار عب؛ر  اس  از طرح ی  اهع؛ و سپس، ارائه اهع؛ه؛  ه

وسای ه هیگار  تأییاد کاره.  ه؛ را ره ا  از اهع؛ه؛یی اس  که ر؛ید یکی از آ، استدل ، مجمیعه
شاد  هر مات  اساتدل   شد ، اهع؛یی اس  که ر؛ید ر؛ استن؛ه ره هلیل ارائه همچنی ، نتیجۀ ری؛،

شایند. را؛  هلی ای رارا  نتیجاه ارائاه میعنیا،  هستند که راه  ه؛ نیز اهع؛ه؛یی تأیید شیه. مقدمه
ا  از اهع؛ها؛ اسا  کاه  تیانیم رگیییم، هر استدل ، مجمیعاه ه؛ می استف؛ه  از ای  اصطالح

کاه از یا  مقدماه  ه؛ را ره ی  نتیجه و یا  یا؛ چناد مقدماه تقسایم کاره. زم؛نی تیا، آ، می
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ه؛  ، هساتیم. اساتدل کنیم هرحا؛  اساتنت؛ج کاره گیر  مای ه؛( نتیجه ا  از مقدمه )مجمیعه
شن؛سی و  ه؛  اهری، ف سفی، و ج؛معه ه؛  ری؛ضی، نشریه ا  )رس؛له ممک  اس  هر هر زمینه

 نیز هر مب؛حو روزمر ( مطرح و مقتضی هر میضیعی ر؛شند.
شان؛تتی  هر اینج؛ هدف م؛ ای  اس  که نش؛، ههایم، از ایا  واقعیا  کاه عیامال روا،

تیا، آمیتا   ه؛یی می کنند، چه هر  کره، تضعیف میق؛ر ی  م؛ را ررا  هرس  استدل  
ه؛یی منطقای  تایا، انجا؛م هاه. ما؛ تنها؛ آفریاد  و اینکه هر ررارر چنی  عیام ی چه ک؛ر  می

لح؛ظ عّ ی راه آ،  نیستیم، ر که از تیان؛یی و استعداه استدل  کره، ررتیرهاریم که گ؛هی ره
؛  غیرعقالنی نیرومند  که سب  شکس  ما؛ تم؛یل هاریم، ام؛ ای  امر ررا  کنتر  فراینده

کند ت؛ هر  شیند، ک؛فی نیس . ای  فراینده؛  غیرعقالنی م؛ را واهار می هر استدل  کره، می
، 1091، 1کرهیم، ر؛وره؛  پیشی  تیه را  تکارار کنایم )گیینادا، که ر؛ید استدل  می ج؛یی
تیانیم اطمین؛، ریشتر  پیدا کنیم  کنیم که ررپ؛یۀ آ، می (. هر اینج؛ روشی را تیصیف می104
 کنیم. ا  معقی  استدل  می گینه که ره

ت؛زگی، رررسی آرا؛ر عیامال غیرما؛لی رار  پژوهشگرا، حیز  حس؛ردار  و حس؛ررسی، ره
تیاناد راار  اناد. یکای از ایا  عیامال کاه می طرفی حس؛ررسا؛، را آغا؛ز کره  قضا؛و  و ری

، نگرش سیگیرانۀ آن؛، اس ؛ میضیعی که ر؛هپا؛ قض؛و  عینای حس؛ررس؛، ارر منفی رگااره
ه؛  حم؛یتی و آشن؛یی حسا؛رر  را؛  ارر نگرش»( هر پژوهشی ر؛ عنیا، 9912و همک؛را، )

اناد.  رررسی کره « وجی  شیاهد ک؛ر رر قض؛و  اولیه حس؛رر  و استراتژ  جس  ص؛ح 
ر  هر ه؛  حس؛ررسی معتمد رای حس؛رر  مستقل عضی مثسسه 944هر پژوهش ی؛هشد ، 

هرصاد  13اند. نت؛یج ای  پژوهش هر سطح اطمینا؛،  آزمی، شد  9913و  9914ه؛   س؛ 
گاااره و  ههد که نگرش حم؛یتی حسا؛رر  رار نایع قضا؛و  اولیاۀ و  تاأریر می نش؛، می

شیه که قض؛و  اولیه حس؛رر  هر راست؛   رراس؛  آ،، نگرش حم؛یتی سطح ر؛ل ر؛عو می
شایه کاه قضا؛و  اولیاه  حم؛یتی سطح پ؛یی  ر؛عااو میک؛ر ر؛شد و نگرش  من؛فع ص؛ح 

ک؛ر نیاز رار میازا،  ک؛ر ر؛شد. آشان؛یی حسا؛رر  را؛ صا؛ح  حس؛رر ، ع یه من؛فع ص؛ح 
رارای ، رای  هو متغیاار تجررااه و هییا   ک؛ر ارر مثبا  هاره. افزو، میافق  و  ر؛ ص؛ح 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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رادهی احتما؛لی، ا  حس؛رر  ر؛ نیع قض؛و  اولیه و ، یعنی احتما؛  عادم افشا؛   حرفه
ک؛ر  هرنظاار گرفتااه  تیاند همسی ر؛ اصل مح؛فظاه رارطه منفی معن؛هار  وجیه هاره که می

ههاد کاه رای  هو متغیار نگارش حماا؛یتی  شیه. نت؛یج الگی  هوم پاژوهش نیاز نشا؛، می
وجی  شیاهد حس؛ررسای، رارطاه مثباا   حس؛رر  و نیع قض؛و  اولیه او ر؛ راهبره جس 

کنناد کاه را؛ نگارش  وجی می اره؛ یعنی حس؛ررس؛،، شیاهد  را جسا معنا؛هار  وجیه ه
ک؛ر و  ش؛، همسی ر؛شد. همچنی ، ری  آشن؛یی حس؛رر  ر؛ صا؛ح  حم؛یتی و قض؛و  اولیه

 .وجی  رعد  حس؛ررس؛، رارطه معن؛هار  وجیه نداره راهبره جس 
ررسا؛، رررسی طارز تفکار حس؛»( هر پژوهشی ر؛ عنیا، 9913پیر و همک؛را، ) مهرر؛،

ا   ها؛  تفکار را رار ترهیاد حرفاه تاأریر روش« ا  هر ایارا، مستقل هر ک؛ررره ترهید حرفاه
راست؛، مدات ه را هر سه وضعی  طرز  اند. نییسندگ؛، ی؛هشد  هرای  حس؛ررس؛، رررسی کره 

اند  تفکر هدفمند، طرز تفکر اجرایی، و وضعی  ردو، مستندس؛ز ، طراحی، و تالش کره 
ره فراینده؛  اجرایی را تحری  نم؛یند. ج؛معه آم؛ر  ایا  پاژوهش، شارک؛ و ت؛ تفکر منجر 

ه؛  حس؛ررسی عضی ج؛معاه حسا؛ردارا، رسامی ایارا، هر سا؛   مدیرا، ش؛غل هر مثسسه
ن؛مه  پ؛ساخ 40ه؛ تعداه  گیر  هدفمند، از ری  آ، اند که ر؛ استف؛ه  از روش نمینه ریه  9914

و را؛  افازار  شد  نیاز از طریا  نرم آور  ه؛  گره هاه عنیا، نمینه آم؛ر  انتخ؛ب شد.  ره
اند. نتا؛یج  وتح یل شاد  ویتنای تجزیاه والیس و م  ه؛  آما؛ر  کروساک؛  استف؛ه  از روش

ههاد کاه حس؛ررسا؛، هر وضاعی   ه؛  ای  پژوهش نش؛، می آمد  از آزمی، فرضیه هس  ره
تفکر هدفمند، نسب  ره هو وضعی  مرریط ره تفکر اجرایی و وضعی  ردو، مستندسا؛ز ، 

 (.903، 9913پیر،  رند )مهرر؛،ا  ریشتر  ها ترهید حرفه
ارائه الگییی ررا  هرو ترهیاد »( نیز پژوهشی را ر؛ عنیا، 9913ولی؛، و صفر  گرای ی )

، راه روش پاژوهش ترکیبای )کیفای و کمای( «ا  حس؛ررس؛، ر؛ رویکره تح یل محتیا حرفه
رای  اعضا؛  شد  ررپ؛یۀ مب؛نی نظر  و تیزیع آ،  ه؛ از طری  فهرس  تهیه اند. آ، انج؛م هاه 

ه؛  الگای   نفر از تبرگ؛، م؛لی، حس؛ردار ، اقتصا؛ه، و مادیری ( مثلفاه 94پنل )ش؛مل 
اند که از طری  روش هلفای تأییاد شاد  اسا .  ا  حس؛ررس؛، را شن؛س؛یی کره  ترهید حرفه

حسا؛رر  کاه از  49سا؛تته رای   ن؛مۀ محق  ه؛  میرهنظر را هر ق؛ل  پرسش سپس، مثلفه
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افازار  کم  نرم اند، تیزیع، و نت؛یج آ، را راه یر  هرهستر  انتخ؛ب شد گ طری  روش نمینه
 99مثلفاۀ اصا ی و  4اند. ر؛ تیجه ره نت؛یج ای  پژوهش، هر رعاد کیفای،  رررسی کره  

هر رخاش کمای نیاز نتا؛یج اند.  ه؛  الگی  میرهنظر تعیی  شد  عنیا، مثلفه مثلفۀ فرعی ره
ها؛  شخصایتی،  شان؛تتی، ویژگی ها؛  روا، ه ویژگیآزمی، الگی  رگرسیینی نش؛، هاه کا

ا   ا ، و عیاماال محیطاای، تااأریر مثباا  و معناا؛هار  راار ترهیااد حرفااه هاا؛  حرفااه مه؛ر 
 .(99، 9913ولی؛، و صفر  گرای ی، اند ) حس؛ررس؛، هاشته

ه؛  شخصی  را رار ترهیاد  ( نیز هر پژوهشی، تأریر اتتال 9912رض؛یی و حسنی ) غالم
شد  هر حس؛ررسی،  تری  اصی  مطرح اند. یکی از مهم س؛، مستقل رررسی کره ا  حس؛رر حرفه

ا ، نیعی نگرش اس  که لزمۀ آ،، وجیه ذه  پرسشاگر و  ا  اس . ترهید حرفه ترهید حرفه
ه؛   ه؛  شخصیتی و هرنتیجه، اتتال  ارزی؛ری نق؛هانۀ شیاهد تیسط حس؛رر  اس  و ویژگی

نفاار از  119؛معااۀ آما؛ر  ایاا  پاژوهش، هرررهارناادر گاارنااد. ج شخصای  راار آ، تاأریر می
حس؛ررس؛نی اس  که حس؛ردار رسمی یا؛ هارا  شارایط شارک  هر آزمای، حسا؛ردار رسامی 

لح؛ظ روش، پیم؛یشی اس  که ر؛ استف؛ه  از تح یل آم؛ر  مع؛هل   اند. پژوهش ی؛هشد  ره ریه 
ا  حس؛ررسا؛،  ترهید حرفه منظیر سنجش شیه. ای  پژوهش ره س؛تت؛ر  و رگرسیی، انج؛م می

ا  ترهید ذاتی  مثلفه رر مقی؛  شش ( که مبتنی1090ن؛مۀ ترهید ذاتی ه؛ر  ) مستقل، از پرسش
شدر  ه؛  شخصیتی حس؛ررس؛، نیز ر؛ استن؛ه ره نمینۀ تالصه اس ، استف؛ه  کره  اس . اتتال 

شاد   )تدوی  1جمنسخۀ پن شن؛تتی،  ه؛  روا، ن؛مۀ راهنم؛  تشخیصی و آم؛ر  اتتال  پرسش
ه؛  ایا  پاژوهش  اند. نت؛یج رررسی ( سنجید  شد 1099پزشکی آمریک؛،  تیسط انجم  روا،

ا  آن؛،، رارطاۀ  ه؛  شخصیتی حس؛ررس؛، مستقل و ترهید حرفه ههد که می؛، اتتال  نش؛، می
ه؛  شخصیتی، هارا  ریشتری  رارطۀ منفی را؛  منفی و معن؛هار  وجیه هاره. همچنی ، اتتال 

 اند. ا  ریه  فره  ترهید حرفه معی؛ر هرو می؛،
ک؛ر رر قض؛و   تأریر تع؛مل ر؛ ص؛ح »( هر پژوهشی ر؛ عنیا، 1092) 2آتس ر و همک؛را،

ج؛  اساتف؛ه   اند که حس؛ررس؛نی که ره ای  نتیجه هس  ی؛فته  ره« ا  حس؛رر  و ترهید حرفه
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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ه؛  نقد  مشکیکی که  ره پرهات  ک؛را، تیه هارند، تر  ر؛ ص؛ح  از تهدید، رفت؛ر هوست؛نه
حا؛ ،   ههناد. ر؛ای  شایند، حس؛سای  کمتار  نشا؛، می سب  نقص هر کنتر  هات ای می

ههاد کاه  می شن؛سی اجتما؛عی هر مایره تم؛یزها؛  فاره ، نشا؛،  ه؛  حیز  روا، پژوهش
اناد، ممکا  اسا   لح؛ظ میزا، ترهیادگرایی کسا  کره  حس؛ررس؛نی که کمتری  نمر  را ره

ریشتر  نسب  ره میاره استثن؛یی هر کنتر  ه؛  هات ای نشا؛، ههناد. )آتسا ر و  حس؛سی 
 (.943، 1092همک؛را،، 

ه؛  حس؛رر  رار  تأریر ویژگی»( هر پژوهشی ر؛ عنیا، 1092) 1کیزوم؛واتی و همک؛را،
ها؛   اند که ویژگی ره ای  نتیجه هس  ی؛فته« ا  و ارتب؛ط آ، ر؛ کیفی  حس؛ررسی ترهید حرفه

ا  نیز ارر مساتقیمی رار کیفیا   ا ، و ترهید حرفه ، تأریر مستقیمی رر ترهید حرفهحس؛رر 
ه؛  حس؛رر ، تاأریر مساتقیمی رار کیفیا  حس؛ررسای  حس؛ررسی هاره. همچنی ، ویژگی

عهاد  هاره  هو، نقاش میا؛نجیگر  ک؛مال را ره ا  اس  که می؛، ایا  نداره و ای  ترهید حرفه
 (.112، 1092)کیزوم؛واتی و همک؛را،، 

شد  از حس؛ررس؛، مستقل و  ( ر؛ استف؛ه  از اطالع؛  هری؛ف 1092) 2ِکِنِچل و همک؛را،
ا  حس؛ررسا؛،  اند که می؛، ترهید حرفاه ه؛  ک ی میجیه هر پ؛یگ؛  مشتری؛،، هری؛فته نیز هاه 

اند که میا؛، ترهیاد و  ه؛ همچنی ، هری؛فته مستقل و کیفی  حس؛ررسی، رارطه وجیه هاره. آ،
ه؛  گین؛گی،، رارطاه وجایه هاره. را؛ هرنظار  ره سرپرس  گرو  حس؛ررسی هر شرک عم ک

ه؛  حسا؛رر   ه؛  شخصیتی، تاأریر مساتقیمی رار قضا؛و  گرفت  ای  واقعی  که ویژگی
ه؛  اقتص؛ه  افراه هر را؛زار  گیر  هارند و حس؛رر ، گزارش تیه را که مبن؛یی ررا  تصمیم

گا؛هی از  کند؛ رن؛ررای ، می ص؛هر میه؛  سرم؛یه اس ، ررپ؛یۀ ای  قض؛و  تیا، اهع؛ کره که آ
ا  آنا؛،، اهمیا   ه؛  حرفاه شن؛تتی تأریرگاار رر رفت؛ر حس؛ررسا؛، و قضا؛و  عیامل روا،

سب ، هر ای  پژوهش، تأریر پنج ُرعاد ن؛رهنجا؛ر شخصای  رار ترهیاد  همی  زی؛ه  هاره. ره
 ا  حس؛ررس؛، رررسی شد  اس . حرفه
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گ؛روال و  ا  حس؛ررس؛، و اتالق  ( تأریر تیهر؛ور  را رر ترهید حرفه1093) 1همک؛را،آ
حسا؛رر  هر هو گارو  آزمای، و کنتار   913اناد. هر ایا  پاژوهش،  ا  رررسی کره  حرفه

ههد که تیهر؛ور ، تأریر  آمد  نش؛، می هس  اند و نت؛یج ره ا ( رررسی شد  روش مق؛یسه  )ره
ا  هاره؛ ررپ؛یۀ نت؛یج  ا  حس؛ررس؛، و هرو اتالقی؛  حرفه مثب  و معن؛هار  رر ترهید حرفه

عنیا، یاا  ویژگاای  آمد  از ایاا  پااژوهش، راا؛ افاازایش تیهراا؛ور  حس؛ررساا؛، رااه هساا  ره
گ؛روال و همک؛را،،  ا  آن؛، ررانگیخته می شخصیتی، ترهید حرفه  (.23، 1093شیه )آ

ها؛   حسا؛رر  و رحرا، ا  ترهید حرفاه»( هر پژوهشی ر؛ عنیا، 1093) 2او  و الی؛ 
ا  انجا؛م شاد  اسا ،  حسا؛رر  حرفاه 130کاه را؛ مشا؛رک  « م؛لی هر کشایر نیجریاه

ا   تاری  هلیال تقییا  ترهیاد حرفاه اند که ع ل فره  و اجتما؛عی، ازجم اه مهم هری؛فته
گر ،  ی؛فته و واسطه تیانند ر؛ پیشگیر  از فس؛هه؛  س؛زم؛، آیند که می شم؛ر می حس؛ررس؛، ره

 (.913، 1093ه؛  م؛لی را ت؛حد  ک؛هش ههند )اوتی و الی؛ ،  رحرا،
( هر پژوهشی، ر؛ رررسی عیامل مثرر رر ک؛هش تأتیر هر ارائه 1093) 3ه؛ و ِت یف س؛م؛

ه؛  کمیتاه حس؛ررسای و حسا؛رر  مساتقل و  اند که ویژگی گزارش از حس؛ررسی، هری؛فته
میقع  رائه گزارش حس؛ررسای و راههمچنی ، عیامل راهبره  شرک ، سهم رسزایی هر زم؛، ا

 (.932، 1093ه؛ و ِت یف،  ریه، اطالع؛  هاره )س؛م؛
ها؛  هات ای و  رناد  پیشاینۀ پژوهش گینه که مشخص اس ، ر؛ مط؛لعاه و جمع  هم؛،

یا  از ایا   رسایم کاه هر هی  شد  هرر؛رر ایا  میضایع، راه ایا  نتیجاه می ت؛رجی انج؛م
گیر  تیجه نشاد  و الگای  سیساتمی و  رایند تصمیمعنیا، ی  ف ه؛، ره استدل  ره پژوهش

ج؛معی که رتیاند استدل  حس؛رر  را رهبیه ههد، ارائه نشد  اس . ای  شک؛ف پژوهشای، 
ا  که رتیاناد اساتدل   ا  اس  ررا  انج؛م ای  پژوهش هر راست؛  ارائۀ الگی  ف؛ز  انگیز 

 رهبیه رخشد.ره عیامل محیطی، شخصی، و س؛زم؛نی   حس؛رر  را ر؛ تیجه
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 پژوهش  . روش2
ا   ه؛  گین؛گی، ع یم و روی؛رویی ج؛معۀ ع می ر؛ حجم گستره  ه؛ هر حیز  ر؛ رشد پژوهش

رشته و   اند که تس ط رر تم؛م ارع؛ه ی  از اطالع؛ ، پژوهشگرا، هرعمل ره ای  نتیجه رسید 
رناا؛ررای ، انجاا؛م پااایر نیساا ؛  هاشاات  آ،، تاا؛ حااد زیاا؛ه  امک؛، روز نگااه  همچناای ، رااه

شد  هررا؛رر آ، میضایع تا؛ا را راه شاییر  ه؛  انج؛م ه؛  ترکیبی که نت؛یج تحقی  پژوهش
ی؛فته اس .   ا  روزافزو، گسترش گینه ههند، ره مند فرارو  پژوهشگرا، قرار می ع می و نظ؛م

هاا؛  آماا؛ر  کیفاای و کماای  هاا؛ رراساا؛  روش وتح یل هاه  کم  تجزیااه ترتی ، رااه ای  رااه
لح؛ظ هادف، جاز   ی؛ریم. ای  مق؛لاه راه  تیانیم ره نت؛یج رهتر و مثررتر  هس  خته(، می)آمی

کمی اسا .  ا ها؛  کیفی لح؛ظ روش پژوهش، هر زمرر پژوهش ه؛  ک؛ررره  و ره پژوهش
ه؛   ن؛مه ا ، از پرسااش راار مصاا؛حبه و مط؛لعاا؛  کت؛رخ؛نااه هاا؛، افزو، راارا  گاارهآور  هاه 

راار معاا؛هل   ن؛مه مق؛یسااۀ زوجاای مبتنی فاای و پرسااشراار روش هل ساا؛تته مبتنی محق 
تفسیر   فراگیر استف؛ه  شد  اسا . ج؛معاه آما؛ر  ایا  پاژوهش، هرررهارنادر  ا س؛تت؛ر 

نخبگ؛، و است؛ها، حس؛ردار ، حس؛ررسی، و مدیری  م؛لی و حس؛ررس؛، رسامی و مساتقل 
تعداه هر حد  مگ  رهگیر  هدفمند و ه اس . نمینۀ آم؛ر  پژوهش ر؛ استف؛ه  از روش نمینه

ه؛  حسا؛ردار ،  ع مای هانشاگ؛  و تبرگا؛نی کاه هر رشاته کف؛ی  از ری  اعض؛  هیئا  
کم س؛رقۀ سه س؛  فع؛لی  مارتبط  حس؛ررسی، و مدیری  م؛لی هارا  تخصص ریه  و هس 

اند. روش انتخا؛ب ایا  افاراه، روش غیرتصا؛هفی هدفمناد از نایع  اند، انتخ؛ب شد  هاشته
نفر( انج؛م شد  اس .  99کم  پنل تبرگ؛، ) س . همچنی ، ای  پژوهش رهقض؛وتی ریه  ا

 هر جدو  زیر اطالع؛  مرریط ره پنل تبرگ؛، ارائه شد  اس .
 

 کننده در پژوهش خبرگان شرکت های (. ویژگی2جدول شماره )

 سابقه شغلی مدرک تحصیلی جنسیت سمت شماره
 91 هکتر  مره مدیر حس؛رر  هات ی 9
 1 ک؛رشن؛سی ارشد ز، مستقلحس؛رر   1
 93 هکتر  مره مدیر س؛زم؛، حس؛ررسی 9
 93 ک؛رشن؛سی ارشد مره مدیرع؛مل 4
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 سابقه شغلی مدرک تحصیلی جنسیت سمت شماره
 91 ک؛رشن؛سی ارشد مره حس؛رر  س؛زم؛، حس؛ررسی 3
 1 ک؛رشن؛سی مره حس؛رر  مستقل 4
 2 ک؛رشن؛سی ارشد مره مدیر س؛زم؛، حس؛ررسی 3
 90 ارشدک؛رشن؛سی  مره عضی ج؛معه حس؛ردارا، رسمی 2
 94 ک؛رشن؛سی مره شری  مثسسه حس؛ررسی 1

 3 ک؛رشن؛سی مره شری  مثسسه حس؛ررسی 90
 1 ک؛رشن؛سی مره مدیر حس؛رر  هات ی 99
 91 ک؛رشن؛سی ارشد مره مدیر حس؛رر  هات ی 91
 2 ک؛رشن؛سی ز، حس؛رر  هات ی 99

 
که گارهآور   ا   گینه  رهس؛تته اساتف؛ه  شد؛  ن؛مه محق  ه؛ از پرسش آور  هاه  ررا  گره
ه؛  ن؛مه ه؛  کالمی انج؛م شد. پس از تکمیال پرساش ههندگ؛، از طری  عب؛ر  هیدگ؛  پ؛سخ

ه؛  کالمای(  منظیر انجا؛م مح؛سب؛ ، متغیره؛  زر؛نی )عب؛ر  گیرندگ؛،، ره تیسط تصمیم
د کاه راست؛، هر پژوهش ح؛ضر از طیف ف؛ز  استف؛ه  شا ره اعداه ف؛ز  تبدیل شدند. هرای 
ها؛، و اعاداه فا؛ز  مث ثای اسا .  ها؛  کالمای، کاد آ، نم؛ی؛نگر رارطۀ متن؛ظر ری  عب؛ر 

 (2و  عیامل مثرر رر استدل  حس؛رر  کدامناد؟ (1 اند از: ه؛  پژوهش نیز عب؛ر  پرسش
ا   تفسیر   ف؛ز ، عیامل مثرر رر اساتدل  حرفاه  ا س؛ز  س؛تت؛ر  ره رویکره الگی ر؛ تیجه 

افازار  هر ایا  پاژوهش از نرم شیند؟ رر  هر ق؛ل  الگی چگینه طراحی میهر قض؛و  حس؛
ررا  انج؛م  و  افزاره؛   ، و نرم12نسخه  ، 22نسخه  آم؛ر  

 ه؛ استف؛ه  شد  اس . تفسیر   ف؛ز  و پ؛سخ ره پرسش ا س؛ز  س؛تت؛ر  مح؛سب؛  مد 
کم  است؛ها،  تح یل محتیا  صیر  و ره ه؛  پژوهش ررپ؛یۀ رویکره ن؛مه روایی پرسش

نظر اعضا؛   راهنم؛ و مش؛ور و چند ت  از گرو  تبرگ؛، تأیید شد  و ررا  تعیی  میازا، اتف؛ق
پنال، از ضاری  هما؛هنگی کناادا  اسااتف؛ه  شاد  اسا . ضااری  هما؛هنگی کنادا ، 

شایئی یط راهمقی؛سی ررا  تعیی  هرجه هم؛هنگی و میافق  می؛، چندی  هسته رتبه مررا
ا  مح؛سابه  ا  پای افزار ا  یا؛ فره اس . مقدار ضری  هم؛هنگی کندا  ر؛ استف؛ه  از نرم

نظر رسی؛ر قی  هر  ررا  ضری  هم؛هنگی کندا ، نم؛ی؛نگر اتف؛ق 02/0شد. مقدار ریشتار از 
عضای، حتای مقا؛هیر  90ه؛  ر؛ تعداه ریشاتر از  میره عیامل اس . گفتنی اسا ، ررا  پنل
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ه؛  زوجی نیاز  ه؛  مق؛یسه رسی؛ر کیچ  نیز معن؛هار اس . همچنی ، هر اهامه، پ؛ی؛یی هاه 
رررسی شد  اس . ازآنج؛که نرا ن؛س؛زگ؛ر ،  1از طری  مح؛سبه نرا ن؛س؛زگ؛ر  روش ُجن 

ههد کاه ما؛تریس  شیه و نش؛، می ن؛مه نیز تأیید می آمد  اس ، پ؛ی؛یی پرسش  هس  ره 09/0
 (.104، 1091؛ر  من؛سبی ررتیرهار اس  )گییندا،، ه؛ از س؛زگ پ؛سخ

 
 تصویری فازیـ  سازی ساختاری ها؛ الگو وتحلیل داده . تجزیه3

تیساط انادرو سایج مطارح  9133ر؛ر هر س؛   ، نخستی 2تصییر  ا س؛ز  س؛تت؛ر  روش الگی
تیسط آگ؛روا  مطرح و هر  1004ی  روش س؛تت؛ر تفسیر  اس  که هر س؛   شد. روش 

تصییر ، گزیناۀ من؛سابی  ا س؛ز  س؛تت؛ر  ا  ارائه شد. الگی تیسط ک؛ن؛، هر مق؛له 1003س؛  
ه؛  پیچیاد  هر راسات؛  شن؛سا؛یی، تعیای  ساطح، و تعیای  رواراط  اس  ررا  مق؛ر ه ر؛ میضیع

(. منظایر از رواراط 941، 9914فای )رمضا؛نی؛، و همکا؛را،، مستقیم و انتق؛لی ری  عن؛صر کی
اناد و هر  ه؛ اش؛ر  نکره  طیر مستقیم ره آ، انتق؛لی، روارطی اس  که تبرگ؛، هر مق؛یسۀ زوجی، ره

اند. همچنای ، اساتف؛ه  از رویکاره فا؛ز  هر  کم  م؛تریس انتق؛لی کشاف شاد  مسیر حل، ره
ه؛  تبرگا؛،  معن؛  تیجه ره عدم قطعی  هر هیدگ؛  هتصییر ، ر ا س؛ز  مع؛هل  س؛تت؛ر  الگی

ررای ، رسی؛ر  از پژوهشاگرا،  کند. افزو، تر می ه؛ را ره واقعی  نزهی  اس  که ای  میضیع، هاه 
تر اسا   ره هقی  نبیه، مفهیم استدل ، ک؛ررره مح؛سب؛  ف؛ز  مط یب رر ای  نظرند که ر؛ تیجه 

ف؛ز  مث ثی نیاز رارا  هساتی؛ری راه انعطا؛ف و هقا   (. عدهه؛ 4923، 1001، 3)لیی و وان 
ه؛یی که هارا  معی؛ر کیفی ی؛ ذهنی ر؛ پیچیدگی  ویژ  هر گزینه ه؛  ک؛رشن؛س؛نه، ره ریشتر هر هاور 

 (.913، 9921روند )عمرانی و پیر ،  ک؛ر می ریشتر  هستند، ره
 . مرحله نخست: شناسایی عوامل مؤثر بر استدالل حسابرس1-3

ها؛   کم  روش ا  ارتدا ر؛ید عیامل و معی؛ره؛  اصا ی پاژوهش راه س؛ز  ئ ه الگیهر هر مس
کم   کیفی و کمی شن؛س؛یی و تأیید شیند. هر ای  پژوهش نیز عیامل ماثرر رار اساتدل ، راه

اند. هر پژوهش ح؛ضر، ارتادا را؛ مط؛لعاه و رررسای اهریا؛   روش هلفی شن؛س؛یی و تأیید شد 
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ل  اسااتخراج شاادند؛ ساپس، رارا  تکمیال و تأییاد عیامال میجیه، عیامل مثرر رر اساتد
و هر  9130ر؛ر هر ههۀ  شد  از رویکاره هلفای اساتف؛ه  شاد. تکنیا  هلفی، نخستی  شن؛س؛یی
ه؛  گینااا؛گینی از آ،  آ، نیااز هر رشااته از هاا؛  ع اایم هفاا؛عی اسااتف؛ه  شااد  و پااس پژوهش

تری  میازا،  اطمینا؛، هلفای، کسا  ق؛رل شد  اس . هدف اص ی از انج؛م مط؛لعه ررهار   رهر 
همرا  ر؛زتیرهها؛   ه؛ راه ن؛مه ه؛  گارو  متخصص؛،، از طری  تیزیع پرسش تیاف  ری  هیدگ؛ 

عنیا، اعضا؛  پنال اسا .  شد  ریه  اس . شن؛س؛یی عیامال نی؛زمند انتخ؛ب تبرگ؛، ره کنتر 
تم؛یل و تیان؛یی مشا؛رک   معی؛ره؛  انتخ؛ب تبرگ؛،، هرررهارندر تس ط نظر ، تجرره عم ی،

هر پژوهش، و هسترسی هستند. هر تکنی  هلفای، رارا  تعیای  متخصصا؛، اغ ا  از روش 
شیه. تعاداه اعضا؛  پنال نیاز هر  گیر  غیرتص؛هفی هدفمند از نیع قض؛وتی استف؛ه  می نمینه

دگ؛، کنن ت؛ ارق؛م گین؛گی، متغیر ریه  اسا ، اما؛ چن؛نچااه شارک  90ه؛  پیشی  ری   پژوهش
پیر و همکا؛را،،  عضی ررا  پنال کا؛فی تیاهاد رایه )قررا؛، 93ت؛  90همگا  ر؛شاند، تعداه 

اند، گییا؛   ترتی ، عیامل مثرر رر استدل  که هر ای  گا؛م مشاخص شاد  ای  (. ره3، 9913
 اند: ( ارائه شد 1پ؛سخ ره پرسش نخس  پژوهش هستند که هر جدو  شم؛ر  )

 
 ر بر استدالل حسابرس )خروجی تحقیق کیفی((. عوامل مؤث1جدول شماره )

 متغیر نم؛ه متغیر نم؛ه
 پ؛یبند  ره اصی  اتالقی  ط ره است؛ندارهه؛  حس؛ررسی و حس؛ردار تس ّ 

 تحمل استر   ه؛ ه؛  اکتش؛فی و تح یل هاه  استف؛ه  از روش
 نظ؛م ه؛  کنتر  هرونی حس؛ررسی  عدم سیگیر 

 هور از تق   محیر و ره س؛زم؛نی اتالق فرهن    حس؛رر استقال   
 عدم فش؛ر گروهی  ترهید حس؛رر  
 عدم سیگیر  تأیید و نگرش حم؛یتی هاشت   تیان؛یی هف؛ع 
 فش؛ر هزینه  هانش و مه؛ر  هر صنع  ت؛ا 

 ا  رر حس؛ررس؛، نظ؛ر  حرفه  گییی و مسئیلی  اجتم؛عی پ؛سخ
 صراح  ک؛فی و شف؛فی  هر اطالع؛   هیش

 هسترسی ره اطالع؛  هقی  و مرتبط  انگیزش و من؛رع کنتر  هات ی 
 ری؛، روش  است؛ندارهه؛  حس؛ررسی  نفس اعتم؛هره

 ه؛  حس؛ررسی وجیه فهرس  رررسی و هستیرالعمل  تجرره 
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 (D)های زوجی به کمک نظرسنجی از خبرگان  . مرحله دوم: تشکیل ماتریس مقایسه2-3

ههندگ؛،، هنگ؛م پر  شیند. پ؛سخ هو مق؛یسه می ه؛  زوجی، عیامل، هوره هر م؛تریس مق؛یسه
کنند. ایا   استف؛ه  می ه؛  تیه از کاده؛   ن؛مه ررا  ری؛، هیدگ؛  کره، پرسش

ههندر انیاع ارتب؛ط؛  ممک  ری  هو متغیر اسا . همچنای ، میازا، شاد   ه؛ نش؛، عب؛ر 
ه؛  کالمی، هر پنج طیِف ردو، تأریر، تأریر کم، تأریر  تأریرگاار  هو متغیر، ره کم  عب؛ر 

 شیه: متیسط، تأریر زی؛ه، و تأریر تی ی زی؛ه ری؛، می
 گااره )کم، متیسط، زی؛ه، تی ی زی؛ه(؛ أریر میت رر متغیر  : متغیر 
 گااره )کم، متیسط، زی؛ه، تی ی زی؛ه(؛ تأریر می رر متغیر  : متغیر 
 گاارند )کم، متیسط، زی؛ه، تی ی زی؛ه(؛ رر هم تأریر می و  : متغیر 
 ارتب؛ط هستند. ری و ع؛مل  : ع؛مل 

راسات؛،  کنند. هرای  تأریرگاار  را نیز ری؛، میههندگ؛،، چرایی وجیه ای   سرانج؛م، پ؛سخ
( استف؛ه  شد کاه نم؛یا؛نگر رارطاۀ 9هر پژوهش ح؛ضر از طیف ف؛ز  مث ثی )جدو  شم؛ر  

 ه؛، و اعداه ف؛ز  مث ثی اس . ه؛  کالمی، کد آ، متن؛ظر ری  عب؛ر 
 

 های کالمی، کدها، و اعداد فازی موجود در الگو (. عبارت9جدول شماره )

 عدد طیف لیکرت عبارت کالمی کد فازی مثلثیعدد 
 0 ردو، تأریر (0، 0، 13/0)

 9 تأریر کم (0، 13/0، 3/0)
 1 تأریر متیسط (13/0، 3/0، 33/0)

 9 تأریر زی؛ه (3/0، 33/0، 9)
 4 تأریر تی ی زی؛ه (33/0، 9، 9)

کییز و ک ی   149، 1093، 1منبع: آ

 
تصییر   ، نیمۀ هیگر  ا مفهیمی میجیه هر روش مع؛هل  س؛تت؛ر ره نم؛هه؛   ر؛ تیجه 

 شیه. شکل زیر تکمیل می ه؛  زوجی تبرگ؛،، ره م؛تریس مق؛یسه
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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یس به کمک نمادها و اعداد فازی4جدول شماره )  (. نحوه تکمیل ماتر

نماد جواب خبرگان نماد
 

نماد فازی  نماد نماد فازی 

 

 (0، 0، 13/0)  (33/0، 9، 9)  تأریر تی ی زی؛ه  هاره. رر  : متغیر 

 (0، 0، 13/0)  (3/0، 33/0، 9) تأریر زی؛ه  هاره. رر  : متغیر 

 (0، 0، 13/0)  (13/0، 3/0، 33/0)  تأریر متیسطی هاره. رر  : متغیر 

 (0، 0، 13/0)  (0، 13/0، 3/0) تأریر کمی هاره. رر  : متغیر 

 (33/0، 9، 9) (0، 0، 13/0)  تأریر تی ی زی؛ه  هاره. رر  : متغیر 

 (3/0، 33/0، 9)  (0، 0، 13/0)  تأریر زی؛ه  هاره. رر  : متغیر 

 (13/0، 3/0، 33/0)  (0، 0، 13/0) تأریر متیسطی هاره. رر  : متغیر 

 (0، 13/0، 3/0)  (0، 0، 13/0)  تأریر کمی هاره. رر  : متغیر 

 (9 ،9 ،33/0)  (9 ،9 ،33/0) 

 (9 ،33/0 ،3/0)  (9 ،33/0 ،3/0) 

 (33/0 ،3/0 ،13/0)  (33/0 ،3/0 ،13/0) 

 (3/0 ،13/0 ،0)  (3/0 ،13/0 ،0) 

 (9 ،9 ،33/0)  (33/0 ،3/0 ،13/0) 

  (13/0 ،0 ،0) (13/0 ،0 ،0) 

کییز و ک ی ، منبع:   149، 1093آ

 
شاکل  تیاناد ره رارطاه می 1شاکل هوطرفاه اسا ،  ه؛ ره هر میره متغیره؛یی که رارطۀ آ،

و نما؛ه هوم  رار  صیر ، نم؛ه نخسا  رارا  تاأریر ع؛مال  متف؛وتی تأریرگاار ر؛شد. هرای 
ره نظر تبر ، هر سطر و ستی، متن؛ظر  اس  که میزا، تأریرگاار  ر؛ تیجه  رر  مرریط ره تأریر 

 شیه. نیشته می
هلیل  شایه و راه ه؛ استف؛ه  می ن؛مه ه؛ کمتر از ای  نیع پرسش ره اینکه هر پژوهش ر؛ تیجه 

صیر  حضایر  راه تبرگا؛،  هن؛مه ر ه؛، ای  پرسش ن؛مه گینه پرسش ن؛آشن؛یی تبرگ؛، ر؛ ای 
ری؛نگر  تحییل هاه  شد  و تیضیح؛  لزم هراتتی؛رش؛، قرار گرفته اس . هر م؛تریس ر؛ل 

حاد  حد پا؛یی ،  ام و ام رر معی؛ر نش؛نگر میزا، تأریر معی؛ر  (=ام، )معی؛ر 
 اس . حد ر؛ل  عده ف؛ز  مث ثی  وسط، و 
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 (G)وم: تشکیل ماتریس قضاوت فازی . مرحله س3-3

ه؛  تبرگا؛، اسا .  تفسیر  ، نی؛زمند اهغ؛م هیدگ؛  اانج؛م عم ی؛  هر مع؛هل  س؛تت؛ر 
کم  می؛نگی  هندسای( مشاخص و ما؛تریس  ه؛  تبرگ؛، )ره راست؛، می؛نگی  هیدگ؛  هرای 

 (.4913، 1093، 1شیه )زولکیف ی و عبدال ه ه؛ مح؛سبه می تجمیع هیدگ؛ 
 (N). مرحله چهارم: ایجاد ماتریس نرماالیزشده 4-3

 γشایه.  ررا  مح؛سبۀ م؛تریس نرم؛لیزشد ، از م؛تریس قض؛و  و مقدار گ؛ما؛ اساتف؛ه  می
 شیه: کم  مع؛هله زیر مح؛سبه می نیز ره

∑ =γ 
ترتی ،  ای  ری؛نگر حد ر؛ل  اعداه ف؛ز  هر م؛تریس قض؛و  اس . راه هر ای  رارطه، 

 تقسیم شیند. γررا  نرم؛لیز کره، ک؛فی اس  تم؛م اعداه م؛تریس قض؛و  رر عده 
   

γ
 = 

 ری؛نگر م؛تریس نرم؛لیز اس . رارطه،  هر ای  
 (BNP). مرحله پنجم: دیفازی کردن ماتریس نرماالیزشده 5-3

ه؛  گین؛گینی وجیه  تبدیل م؛تریس ف؛ز  ره م؛تریس هیف؛ز  ر؛ اعداه قطعی، روشررا  
اس  که ررا  مح؛سبۀ عاده غیرفا؛ز  از  2ه؛، روش عم کره غیرف؛ز  هاره که من؛سبتری  آ،
کییز و ک ی ،  رارطۀ زیر استف؛ه  می  (:1093شیه )آ

       
               

 
    

 (C) 3نه. مرحله ششم: محاسبه حد آستا6-3

کم  میا؛نگی   پس از تبدیل اعداه ف؛ز  ره اعداه قطعی، لزم اس  ی  حاد آسات؛نه را راه
هسا  آوریام  شاد  هر کال ما؛تریس، ررپ؛یاۀ رارطاۀ زیار، ره حس؛ری مق؛هیر اعاداه هیف؛ز 

 (:1094و همک؛را،،  4)ر؛کیدیی
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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∑ ∑    

 
   

 
    

  
      

، تعاداه عیامال را نشا؛، شاد  هر ما؛تریس و  مقا؛هیر اعاداه هیف؛ز  هر رارطۀ ر؛ل، 
تیاند تیساط گارو  مادیری  نیاز مشاخص شایه )گایمس و  ههد. مقدار حد آست؛نه می می

 (.1099، 1همک؛را،
 (R) 2. مرحله هفتم: تشکیل ماتریس وقوع7-3

شاد   هیف؛ز ، ر؛یاد تما؛م اعاداه 093/0پس از تعیی  مقدار حد آست؛نه که ررارار اسا  را؛ 
ی  ر؛ حد آست؛نه مق؛یسه کنیم. عن؛صر  که ر؛ حد آسات؛نه ررارار یا؛ از حاد  ره م؛تریس را ی 

تر هساتند را صافر قارار  و مق؛هیر  که از حد آست؛نه کیچ  9تر هستند را ررارر  آست؛نه رزرگ
 .شکل زیر تیاهد ریه ترتی ، م؛تریس وقیع ره ای  (. ره1099، 3ههیم )ژن  و همک؛را، می

 

یس وقوع 5جدول شماره )  (R)(. ماتر
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 (M) 1. مرحله هشتم: تشکیل ماتریس دسترسی اولیه8-3

منظیر تشکیل ای  م؛تریس تنه؛ ک؛فی اس  م؛تریس وقیع را ر؛ ما؛تریس هما؛نی رراسا؛   ره
، 2شایند )جیا؛ و همکا؛را، 9عن؛صر قطر اص ی ای  ما؛تریس ررارار رارطۀ زیر جمع کنیم ت؛ 

 شکل زیر تیاهد ریه. ترتی ، م؛تریس هسترسی اولیه ره ای  (. ره34، 1094
 

یس دسترسی اولیه 6جدول شماره )  (M)(. ماتر

 
 

  

 

 
  

  

 
 (*M) 3تشکیل ماتریس دسترسی نهایی. مرحله نهم: 9-3

پایر  هر روارط متغیره؛،  پس از مشخص شد، م؛تریس هسترسی اولیه، ر؛ واره کره، انتق؛ 
آید. ای  عم ی؛  ررا  س؛زگ؛ر  هرونی م؛تریس اسا   هس  می م؛تریس هسترسی نه؛یی ره

آوره، ما؛تریس هسترسای، از نظریاۀ اوی ار  هسا   (. ررا  ره9913)ع؛ه  آذر و همک؛را،، 
رسا؛نیم. فرمای  زیار، روش تعیای  ما؛تریس  می س را راه تایا، کنیم و ما؛تری استف؛ه  می

 ههد. هسترسی را ر؛ استف؛ه  از م؛تریس مج؛ور  نش؛، می
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 اس؛  آ،: انج؛م شیه که رر 1تیا، رس؛ند، م؛تریس ر؛ید طب  ق؛عد  ریلی  عم ی؛  ره
ₓ

قدر ره تیا، ررس؛نیم که رارطه  ررا  شن؛س؛یی روارط هرونی ری  عن؛صر، ر؛ید م؛تریس را آ،
تیا، رس؛ند، ریشتر، هیگار ما؛تریس تغییار نکناد )ژنا  و  هس  آید؛ یعنی پس از ره ر؛ل ره

 شکل زیر استخراج شد  اس : سرانج؛م، م؛تریس هسترسی نه؛یی ره (.1099همک؛را،، 
 

یس دسترسی نهایی(. مات7جدول شماره )  (*M)ر

 

  

 

 
  

 

 

 

هسترسی نه؛یی، روارطی که هر م؛تریس هسترسی اولیه هر نظرسنجی تبرگ؛، لح؛ظ نشاد  ریهناد، ولای  روارط انتق؛لی: هر م؛تریس)*(  
 اند. هار مشخص شد  شکل ست؛ر  ه؛ هر م؛تریس هسترسی نه؛یی تأیید شد  اس  و عده ررارر ی  هارند، روارط انتق؛لی هستند و ره رارطۀ آ،

 بندی عوامل مشترک و سطح . مرحله دهم: تشکیل مجموعه ورودی، خروجی، و11-3

ههندر  شیه. اجزا  تشکیل رند  می هر ای  گ؛م، م؛تریس هسترسی هر سطیح گین؛گینی هسته
ههناد کاه  ا  از تطایط متصال را تشاکیل می ه؛، شبکه ه؛  رزرگ و روارط می؛، آ، سیستم

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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ک؛هناد. تفکیا   وتح یل آ، می افزایناد و از ق؛ر یا  تجزیاه اغ   ره پیچیدگی سیساتم می
ههند  و تع؛مال  س؛ز  نقش هری  از اجازا  تشاکیل سیستم ره سطیح گین؛گی،، ره شف؛ف

تر،  ری؛، روشا  کناد. راه ها؛ را تساهیل می وتح یل آ، ه؛ کما  و فرایناد تجزیاه هوسییۀ آ،
ه؛  فرعی، ساب  کا؛هش  ه؛ و تفکی  آ، ره سیستم گیر  از روش تعیی  سطح سیستم رهر 

شیه. هر ای   ه؛ می وتح یل آ، زرگ و افزایش ق؛ر ی  تجزیهه؛  ر پیچیدگی میجیه هر سیستم
مرح ه، مجمیعۀ تروجی و وروه  ررا  هر متغیر ر؛ استف؛ه  از ما؛تریس هسترسای نها؛یی 

 شیه: صیر  زیر تعریف می آید. مجمیعۀ تروجی و وروه  ررا  ی  متغیر ره هس  می ره
سیستم اسا  کاه از آ، جاز  نشائ  مجمیعه تروجی ی  متغیر هرررهارندر اجزایی از ( 1

ههندر تطاایط  هاا؛  سااطر، نشاا؛،«1»گیرنااد. راارا  تعیاای  مجمیعااه متااأتر، تعااداه  می
مجمیعه وروه  ی  متغیر، هرررهارندر ( 2 اند؛ هار  اس  که از آ، جز  ت؛رج شد  جه 

شیه. ررا  تعیی  مجمیعاه متقادم، تعاداه  اجزایی از سیستم اس  که ره آ، جز  منتهی می
 اند. هار  اس  که ره آ، جز  واره شد  ههندر تطیط جه  ؛  ستی،، نش؛،ه«1»

ه؛ رارا  هریا  از  ه؛  وروه  و تروجی، اشتراو ایا  مجمیعاه پس از تعیی  مجمیعه
شیه. ر؛ ایا  روش، مجمیعاۀ مشاترو رارا  هریا  از متغیرها؛ مشاخص  متغیره؛ تعیی  می

؛ ک؛ماًل شبیه هام ر؛شاد، هر را؛لتری  ه شیه. متغیره؛یی که مجمیعۀ تروجی و مشترو آ، می
، 1002، 1گیرند )ت؛ک؛ر و همکا؛را، قرار می تصییر  ا س؛تت؛ر مرات  الگی   سطح از س س ه

 ههد. رند  را نش؛، می (، تکراره؛  سطح2ه؛  جدو  شم؛ر  ) ترتی ، هاه  ای  (. ره999
 

 تصویری  فازیـ  بندی در معادالت ساختاری (. سطح4جدول شماره )

ــه  مجموعه ورودی مجموعه خروجی معیارها مجموع
 سطح مشترک

9-1-9-4-3-4-3-2-90-99-99-
94-93-94-93-92-91-10-19-11 9-1-91-19-14 9 90 

1-9-4-3-4-3-2-90-99-99-94-
94-93-92-91-19-11 9-1-1-91-93-19-14 1 2 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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ــه  مجموعه ورودی مجموعه خروجی معیارها مجموع
 سطح مشترک

 9-4 
9-1-9-4-3-4-3-2-1-90-99-

91-99-94-93-94-93-92-91-
10-19-11-19-14 

9-4 9 

9-4-4 
9-1-4-3-2-1-90-99-91-99-

94-93-94-93-92-91-10-19-
11-19-14 

4 1 

9-3-4 
9-1-3-3-2-1-90-99-91-99-

94-93-94-93-92-91-10-19-
11-19-14 

3 1 

 9-4 
9-1-9-4-3-4-3-2-1-90-99-

91-99-94-93-94-93-92-91-
10-19-11-19-14 

9-4 9 

 
9-4-3-4-3-2-90-99-99-94-94-

93-92-91-19 
9-1-3-1-91-99-93-94-10-

19-11-19-14 
3-99-

94-19 4 

9-4-3-4-2-93-92-91 
9-1-2-1-90-99-91-99-94-

93-94-93-92-91-10-19-11-
19-14 

2-93-
92-91 9 

 
9-1-9-4-3-4-3-2-1-90-99-99-

94-93-94-93-92-91-10-19-11 1 1 99 

 9-4-3-4-2-90-93-92-91 9-1-3-1-90-91-99-93-94-
10-19-11-19-14 90 4 

9-4-3-4-2-99-94-93-92-91 9-1-3-1-99-91-99-93-94-
10-19-11-19-14 99 3 

 
9-1-9-4-3-4-3-2-90-99-91-99-

94-93-94-93-92-91-10-19-11 91-14 91 99 

 
9-4-3-4-3-2-90-99-99-94-94-

93-92-91-19 
9-1-3-1-91-99-93-94-10-

19-11-19-14 
3-99-

94-19 4 

 9-4-3-4-2-94-93-92-91 9-1-3-1-99-91-99-94-93-
94-10-19-11-19-14 94 4 

1-9-4-3-4-3-2-90-99-99-94-
93-94-93-92-91-19-11 

9-1-91-93-19-14 93 1 

 
9-4-3-4-3-2-90-99-99-94-94-

93-92-91-19 
9-1-3-1-91-99-93-94-10-

19-11-19-14 
3-99-

94-19 
4 
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ــه  مجموعه ورودی مجموعه خروجی معیارها مجموع
 سطح مشترک

9-4-3-4-2-93-92-91 
9-1-3-2-1-90-99-91-99-94-

93-94-93-92-91-10-19-11-
19-14 

2-93-
92-91 9 

 9-4-3-4-2-93-92-91 
9-1-3-2-1-90-99-91-99-94-

93-94-93-92-91-10-19-11-
19-14 

2-93-
92-91 9 

 9-4-3-4-2-93-92-91 
-1-3-2-1-90-99-91-99-94-

93-94-93-92-91-10-19-11-
19-14 

2-93-
92-91 9 

 
9-4-3-4-3-2-90-99-99-94-94-

93-92-91-10-19-11 9-1-91-10-19-14 10 2 

 
9-4-3-4-3-2-90-99-99-94-94-

93-92-91-19 
9-1-3-1-91-99-93-94-10-

19-11-19-14 
3-99-

94-19 4 

 
9-4-3-4-3-2-90-99-99-94-94-

93-92-91-19-11 9-1-1-91-93-10-11-19-14 11 3 

9-1-9-4-3-4-3-2-90-99-99-94-
93-94-93-92-91-10-19-11-19 19 19 99 

 
9-1-9-4-3-4-3-2-90-99-99-94-

93-94-93-92-91-10-19-11-14 14 14 99 

 
 فازی تصویریـ  . مرحله یازدهم: ترسیم الگوی ساختاری11-3

هار  را  پایر  نه؛یی، نمایهار جها  پس از تعیی  سطیح عیامل، از رو  م؛تریس هستر 
اس . هر ایا  نمایهار، از تصییر   ف؛ز   ا ههندر الگی  س؛تت؛ر  کنیم که نش؛، ترسیم می

ایم ت؛ رتیانیم تأریرگاار  متف؛و  عیامال  نم؛ه؛یی ر؛ شد  تأریر متف؛و  استف؛ه  کره  جه 
ه؛   کم  ما؛تریس اهغا؛م هیادگ؛  تایا، راه را نش؛، ههیم. شد  تأریرگااار  عیامال را می

  آ، رارطاه هر ا  را همارا  را؛ شاد هس  آوره و هر رارطه ه؛ ره تبرگ؛، ررپ؛یۀ فراوانی هیدگ؛ 
تصییر ، روارط انتق؛لی را  ا تیا، ر؛ ترسیم الگی  س؛تت؛ر  ررای ، می الگی نم؛یش هاه. افزو،

ه؛  زوجی اش؛رر  نیز نش؛، هاه. منظیر از روارط انتق؛لی، روارطی اس  که تبرگ؛، هر مق؛یسه
اناد  مد هسا  آ اند و ایا  رواراط، هر ما؛تریس هسترسای نها؛یی ره ه؛ نکره  مستقیمی ره آ،

 (.13، 1093، 1)تطیانی و همک؛را،
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 تصویری  فازی استدالل حسابرسـ  (. الگوی ساختاری2شکل شماره )

 
ه؛یی ر؛ شد  تاأریر متفا؛و   نم؛ تصییر   ف؛ز  از جه  ا ررا  ترسیم الگی  س؛تت؛ر 

تأریرگااار  عیامال را ایم ت؛ تأریرگاار  متف؛و  عیامل را نش؛، ههایم. شاد   استف؛ه  کره 
هسا  آوره و  ه؛ ره ه؛  تبرگ؛، ررپ؛یۀ فراوانی هیادگ؛  کم  م؛تریس اهغ؛م هیدگ؛  تیا، ره می

راساات؛ از ماا؛تریس  ا  را هماارا  راا؛ شااد  آ، رارطااه هر الگاای نماا؛یش هاه. هرای  هاار رارطااه
(.1ه؛  تبرگ؛، مد ی؛ فراوانی گرفته شد  اس  )جدو  شم؛ر   هیدگ؛ 
 

هوش 

 حسابرسی

 دقت

 ای بر حسابرسنظارت حرفه اکتشاف و تحلیل داده ها

 های حسابرسیدستورالعمل استانداردهای حسابرسی تجربه

 کنترل های درونی حسابرس 

 تسلط حسابرس

 اعتماد به نفس

 انگیزش تحمل استرس

 شفافیت فرهنگ سازمانی رعایت اخالقیات دانش

 عدم سوگیری تأیید عدم فشار گروهی پاسخگویی
 تأییر

 کنترل فشار هزینه

 توانایی دفاع متن سوگیریعدم 

 استقالل حسابرس تردید حسابرس

 سطح اول

 سطح دوم

 سطح سوم

 سطح چهارم

 سطح پنجم

 سطح ششم
 

 هفتمسطح 
 

 سطح هشتم
 

 سطح نهم
 

 سطح دهم

 سطح یازدهم
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 شده (. نوع رابطه و شدت تأثیرگذاری در الگوی ترسیم1) جدول شماره

 الگو در ثیرگذاریأت شدت رابطه نوع
  متیسط تأریر ر؛ مستقیم
 زی؛ه تأریر ر؛ مستقیم

 
 زی؛ه تی ی تأریر ر؛ مستقیم

 
 

 

 تصویری  فازی استدالل حسابرسـ  (. الگوی نهایی ساختاری2شکل شماره )

 

 های حسابرسیدستورالعمل هوش حسابرس استانداردهای حسابرسی تجربه

 حسابرسکنترل های درونی 

 تسلط حسابرس

 ای بر حسابرسنظارت حرفه اکتشاف و تحلیل داده ها

 انگیزش

 اعتماد به نفس

 شفافیت فرهنگ سازمانی رعایت اخالقیات دانش

 دقت

 توانایی دفاع عدم سوگیری متن

 عدم فشار هزینه عدم سوگیری تأیید عدم فشار گروهی پاسخگویی

 استرستحمل 

 تردید حسابرس استقالل حسابرس
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وتحلیل قـدرت نفـوو و میـزان وابسـتگی توانمندسـازها   . مرحله دوازدهـم: تجزیـه12-3

 (1مک )نمودار میک

ا   گیناه ها؛ را ره رواراط میا؛، آ،تیانیم هرو رهتر  از روارط متغیره؛ هاشته ر؛شیم که  زم؛نی می
تر رررسی کنیم و آر؛ر متغیره؛ را رار هام رشن؛سایم. رسای؛ر  از متغیرها؛  اساتدل ، از  عمی 

یکدیگر مستقل نیستند، ر که تیه متأرر از متغیره؛  هیگر  هستند که ای  امار رار پیچیادگی 
ه کدام متغیر ریشتری  تأریر را تیا، ره ای  هرو رسید ک افزاید، ام؛ چگینه می مسئ ه استدل  می

رر استدل  هاره و کدام متغیر، تأریرپایر  ریشتر  هاره. ررا  رسید، راه چنای  هرکای، روش 
عنیا،  ، ی  رویکره نیی ، ک؛را، و مفید اسا . هر تح یال ارار متق؛رال، راه2تح یل ارر متق؛رل

ری؛،  شیه. راه رند  می رجهروشی ررا  تشخیص روارط متق؛رل، تأریر هر متغیر رر متغیر هیگر ه
مع یلی سا؛ه ،  ا ج؛  روارط ع   کمی اس  که هر آ،، ره ِا ، ی  روش نیمه آ  تر، سی روش 

عنیا،  شیه. تح یل ارر متق؛رل، راه روارط متق؛رل ری  متغیره؛  گین؛گی،، هر م؛تریس تح یل می
و، یا  سیساتم ارزار پژوهش، نقش ش؛تص ی  متغیر را هر ارتبا؛ط را؛ متغیرها؛  هیگار هر

کنند.  کند که نقش مهم و معن؛هار  ایف؛ می هسته از متغیره؛یی را شن؛س؛یی می آشک؛ر کره  و آ،
کند، تصییر  اس  از ارر متق؛رل ری  رونده؛ و متغیره؛ و را؛  اطالع؛تی که ای  روش تأمی  می

چه چیز هم؛، هرجه اهمی ، تصییر  اس  از اینکه چه چیز وارسته و چه چیز مستقل اس ، 
 شیه. رره  می  پیشرا، و چه چیز تیسط چیزه؛  هیگر پیش

روش تح یل ارر متق؛رل، رارا  شن؛سا؛یی متغیرها؛  ک یاد ، رسای؛ر مفیاد اسا . یکای از 
ه؛  هر متغیر هاشت  ارتب؛ط قی  ر؛ سیساتم اسا  کاه را؛ تعاداه و شاد  ایا   تری  ویژگی مهم

ا  هارناد، متغیرها؛  ک یاد  ن؛میاد   ویژگایشیه. متغیرها؛یی کاه چنای   ه؛ سنجید  می ارتب؛ط
گاااره، ش؛یساته  شیند. ازآنج؛که هرگینه تغییر  هر متغیره؛  ک ید ، رر کال الگای تاأریر می می

شایند  رند  می  ه؛ تیجه کنیم. هر ای  الگای، متغیرها؛ هر چها؛ر گارو  هساته اس  که ریشتر ره آ،
نخستی  گرو ، متغیرها؛  تیهمختا؛ر  تیهمخت؛ر:متغیره؛  ( 9 (:9913)ع؛ه  آذر و همک؛را،، 

شیند که قدر  نفیذ و وارستگی کم و ضعیفی هارند. ای  متغیره؛ ر؛ متغیرها؛  هیگار،  ن؛مید  می
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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گارو  هوم، متغیرها؛   متغیرها؛  وارساته:( 1 ها؛ جادا هساتند؛ ارتب؛ط کمی هارند و تقریبً؛ از آ،
گارو  سایم،  متغیرها؛  پییناد :( 9   هارند؛وارسته هستند که قدر  نفیذ کم و وارستگی زی؛ه

کاه تغییار  ا   گیناه  قدر  نفیذ و هم وارستگی را؛لیی هارناد؛ ره  متغیره؛  پییند  هستند که هم
گرو  چه؛رم، متغیره؛  مساتقل  متغیره؛  مستقل:( 4 شیه؛ ه؛ سب  تغییر متغیره؛  هیگر می آ،

وتح یل، متغیرها؛یی کاه از  د. هر ایا  تجزیاههستند که قدر  نفیذ ر؛ل و وارستگی پا؛یینی هارنا
 شیند. اصطالح، متغیره؛  ک ید  تیاند  می قدر  نفیذ ر؛لیی ررتیرهارند، ره

 
یس دسترسی نهایی21جدول شماره )      (. قدرت نفوذ و میزان وابستگی متغیرها در ماتر

 قدرت  
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 وابستگی متغیرهای استداللـ  مک یا قدرت نفوذـ  (. نمودار میک2نمودار شماره )

 
 های پژوهش . یافته4

و تعیای   1ام ا  تصییر   آ  ا هدف از انج؛م ای  پژوهش، طراحی الگی  تح یل س؛تت؛ر 
ه؛  مثرر رار  که پس از شن؛س؛یی مثلفه ا   گینه عیامل مثرر رر استدل  حس؛ررس؛، اس ؛ ره

ه؛  ماثرر رار اساتدل   ایم ت؛ لیاه استدل  از طری  تشکیل م؛تریس هستی؛ری، تالش کره 
ایم. هر  اس؛ ، الگییی هرررهارندر ی؛زه  سطح تدوی  کره  حس؛ررس؛، را رررسی کنیم. ررای 

اا معی؛رها؛یی  تری  سطح الگی یعنی پ؛یی  ه؛، هر سطح ی؛زههم اا گی  ی؛هشد ، ررپ؛یۀ ی؛فتهال
ه؛( قارار  لیسا  ه؛ )چ  چی، هیش، تجرراه، اسات؛ندارهه؛  حس؛ررسای، و هساتیرالعمل

شد  نیز معی؛ر تس ط حس؛رر  رار اساتدل  ظا؛هر  اند. هر سطح ههم الگی  طراحی گرفته
ها؛  هرونای حسا؛رر ، نظا؛ر   هشاتم، ساه مثلفاۀ کنتر شد  و سپس، هر سطح نهم و 

اند. هر  ه؛  اکتش؛فی و تح ی ای هاه  مطارح شاد  ا  رر حس؛رر ، و استف؛ه  از روش حرفه
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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سطح هفتم نیز ره هق  حس؛رر  اش؛ر  شد  و سپس، هر سطح رعد ، یعنی ساطح ششام 
از تق ا ، و شاف؛فی  هور  سا؛زم؛نی راه  ه؛  هانش، پ؛یبند  ره اتالق، فرهن  الگی، مثلفه
نفس را  اند. لیاۀ پانجم الگای، ع؛مال اعتم؛هراه زما؛، مطارح شاد  صیر  هم اطالع؛  ره

نم؛یش گااشته و سطح چه؛رم نیز هو معی؛ر انگیزش و تحمال اضاطراب را نم؛یا؛، کاره   ره
گییی، عادم فشا؛ر گروهای، عادم  ههندر تأریر پ؛ساخ اس . رررسی نت؛یج سطح سیم، نش؛،

تری  عیامل هر فرایند استدل  اسا . هر  عنیا، اس؛سی و عدم سیگیر  تأیید رهفش؛ر هزینه، 
اند و  ها؛  مهام، تعیای  شاد  عنیا، ویژگی سطح هوم الگی، استقال  و ترهید حس؛رر ، راه

اا ره تیان؛یی هف؛ع و عدم سیگیر   عنیا، ر؛لتری  سطح الگی ره سرانج؛م، هر سطح نخس  اا
 رسیم. مت  )اررا  مت ( می

یا  از عیامال ی؛هشاد  هر گارو   م ، هی  ه؛  نمیهار می  ررای ، ررپ؛یۀ رررسی افزو،
معن؛  آ، اسا  کاه ارتبا؛ط عیامال ماثرر رار  اند و ای  راه متغیره؛  تیهگرها، قرار نگرفته

استدل  حس؛رر ، هر حد مط ایب و قای  اسا . همچنای ، مشاخص شاد  اسا  کاه 
(، (، ترهید حس؛رر  )تقال  حس؛رر  )(، اسه؛یی همچی، عدم سیگیر  ) مثلفه

(، (، عادم فشا؛ر گروهای )گییی و مسئیلی  اجتم؛عی ) (، پ؛سختیان؛یی هف؛ع )
(، انگیازش و منا؛رع (، فش؛ر هزینه )عدم سیگیر  تأیید و نگرش حم؛یتی هاشت  )

  متغیره؛  ( هر گرو(، و تحمل اضطراب )نفس ) (، اعتم؛هرهکنترلی هات ی )
شد  و مثرر رار  هسته از عیامل شن؛س؛یی معن؛  آ، اس  که ای  گیرند و ای  ره وارسته قرار می

رو، ایا   استدل  حس؛رر ، قدر  نفیذ ضعیف، ام؛ ت؛حد ، وارستگی ر؛لیی هارند؛ ازای 
 آیند. شم؛ر می ه؛  سیستم ره متغیره؛ تروجی

(، اساتف؛ه  از حسا؛رر  ) ه؛یی همچی، تسا ط همچنی ، مشخص شد که ش؛تص
(، کنتار  هرونای (، تجرراه )(، هایش )ها؛ ) ه؛  اکتش؛فی و تح یال هاه  روش

(، هسترسی ره اطالعا؛  هقیا  و ا  رر حس؛ررس؛، ) (، نظ؛ر  حرفهحس؛ررسی )
لیساا  و  (، وجاایه چ (، ریاا؛، روشاا  اساات؛ندارهه؛  حس؛ررساای )ماارتبط )

گیرنااد و ایاا   (، هر گاارو  متغیرهاا؛  مسااتقل قاارار میحس؛ررساای )ه؛   هسااتیرالعمل
ا  حساا؛رر   هاا؛ از نفاایذ راا؛لیی راار اسااتدل  حرفااه معن؛  آ، اساا  کااه ایاا  ویژگی رااه
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آیناد، زیارا  شام؛ر می ه؛ ره تاری  مثلفاه رحرانی  ررتیرهارند. متغیره؛  تأریرگااار، ازجم اه
ها؛  اس  و ره همی  هلیل، میازا، کنتار  رار آ،ه؛ وارسته  تغییرا  سیستم ت؛ حد زی؛ه  ره آ،

آیناد و  شام؛ر می ررای ، متغیره؛  ی؛هشد ، متغیرها؛  وروه  ره اهمی  فراوانی هاره. افزو،
 ه؛ نیس . کنتر  آ، طیر معمی ، سیستم ق؛هر ره  ره

(، پ؛یبند  ره اصی  اتالقی ه؛  هانش و مه؛ر  هر صنع  ت؛ا ) سرانج؛م، مثلفه
( و نیاز صاراح  کا؛فی و هور از تق ا  ) محیر و راه س؛زم؛نی اتالق  (، فرهن )

گیرناد کاه ایا   ( هر گرو  متغیره؛  پییناد  )راراط( قارار میشف؛فی  هر اطالع؛  )
ا  حسا؛رر ، از  ه؛  ماثرر رار اساتدل  حرفاه هسته از شا؛تص معن؛  آ، اس  که ای  ره

تاری   ر هستند و ره همی  هلیل، جاز  مهمقدر  نفیذ و همچنی ، وارستگی ر؛لیی ررتیرها
هساته از  آیناد. طبیعا  ای  شام؛ر می ا  حس؛ررسا؛، ره ه؛  مثرر رر استدل  حرفاه ویژگی

متغیره؛ ر؛ عدم پ؛یدار  آمیخته شد  اس ، زیرا هر تغییر  هر ای  متغیره؛، سب  واکانش و 
 شیه. تغییر هر متغیره؛  هیگر می

 
 گیری بحث و نتیجه. 5

تر مطرح شد، شن؛ت  عیامل مثرر رر استدل  حس؛ررس؛، و تالش ررا  رهبیه  پیش که چن؛،
ا  حس؛ررس؛، و اعتب؛ررخشی ریشاتر راه  تیاند سب  رهبیه قض؛و  حرفه ه؛  آ،، می ویژگی

ه؛ را فاراهم  رینی قض؛و  ه؛  م؛لی شیه؛ شن؛تتی که امک؛، تفسیر و پیش مجمیعه صیر 
شایه، و سارانج؛م، رار ق؛ر یا  اساتدل  آنا؛،  س؛، میکند، سب  رشد استدل  حس؛رر می
رو، هرو فرایند استدل  حس؛ررس؛، و عیامل مثرر رار آ، )چاه مایاره  کاه  افزاید؛ ازای  می

ه؛ را هر پی هاشته ر؛شاند( ج؛یگا؛   شیند و چه میاره  که ضعف آ، میج  رهبیه استدل  
ه؛  حس؛ررسی نیز نشا؛،  پژوهش ه؛  ا  هر عم کره حس؛ررس؛، تیاهند هاش . ی؛فته ویژ 
ه؛  حس؛ررسای و تفسایرن؛پایر رایه، اسات؛ندارهه؛   لیس  ه؛ و چ  ههد، وجیه ررن؛مه می

ا  هر حس؛ررسای  تاری  عیامال ماثرر رار قضا؛و  حرفاه حس؛ردار  و حس؛ررسی، از مهم
ر را ا  حس؛ررس؛، هر میاضع و میاره گین؛گی،، چن؛نچه مبتنی آیند. قض؛و  حرفه شم؛ر می ره

ه؛  میجایه نب؛شاد،  لیسا  ه؛ و چ  گیر ، ی؛ ارراز هیگر  م؛نناد ررن؛ماه الگیه؛  تصمیم
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ه؛  حس؛ررساای هر  گیااره. تجررااۀ مثسسااه هماایار  هر معاارر تطاار اشااتب؛  قاارار می
، 9924طین  و رسات؛نی؛،،  تیششیه ) ه؛  آن؛، تالصه می لیس  ه؛ و چ  ررن؛مه مجمیعه

ها؛  حسا؛رر   ه؛  مرریط ره ق؛ر ی  یکی از ویژگی ه؛  اکتش؛فی، . استف؛ه  از روش(13
ها؛ مرتکا  تطا؛  ریشاتر   شیه کاه هر پژوهش اس  که آشن؛یی نداشت  ر؛ آ، میج  می

گااره؛ رن؛ررای ، ر؛ید ت؛ حد امکا؛، از  شییم و هر نتیجه، رر فراینده؛  استدللی م؛ تأریر می
یعی کاه ری؛نیاۀ اسات؛ندارهه؛  ه؛  تح یل هاه  ررویم؛ میضا سی  روش آ، هور  کنیم و ره

ها؛  تح ی ای هر  حس؛ررسی نیز ره آ، تیجه هاشته و حس؛ررس؛، را م زم راه اساتف؛ه  از روش
ها؛ را  ه؛  ما؛لی کاره  و اساتف؛ه  از ایا  روش ریز  و رررسی نه؛یی صایر  مراحل ررن؛مه

ها؛   روش کند. حس؛ررسا؛،، هنگا؛م کا؛ررره عنیا، ارزار  ررا  آزمی، محتیا پیشنه؛ه می ره
ه؛   ه؛یی که ممک  اس  هچ؛ر تحریف تح ی ی هر عم ی؛  حس؛ررسی، ررا  تعیی  حس؛ب

ه؛،  کند. آن؛، انتظ؛ر هارند که ارتب؛ط می؛، هاه  ه؛ استف؛ه  می مهمی ر؛شند، از ارتب؛ط می؛، هاه 
میازا، قبی  ریه  و هر طی  زم؛، اهامه هاشته ر؛شد ی؛ اگر شرایط تغییر کاره راه  منطقی و ق؛رل

ریز   ه؛  تح ی ی هر طی  مرح ۀ ررن؛مه ا  تغییر کند. همچنی ، ک؛ررره روش رینی پیش ق؛رل
ه؛  مهمی را که هر مراحل رعد  ک؛ر حس؛ررسی نیا؛ز  کند ت؛ میضیع ره حس؛رر  کم  می

ه؛  تح ی ی هر طی  عم ی؛  حس؛ررسی نیز  ره تیجه هارند، شن؛س؛یی کند. استف؛ه  از روش
ه؛ هر  ک؛رگیر  آ، ، میج  نش؛، هاه، تط؛ه؛  احتم؛لی شد ، و سرانج؛م، رهضرور  هاشته

ت؛طر حس؛ررس؛، از تکمیل  ه؛  م؛لی، میج  افزایش اطمین؛، رررسی ک ی و نه؛یی صیر 
ه؛   کنندگ؛، از صایر  شیه. نظ؛ر  ارک؛، مخت ف و نیاز اساتف؛ه  عم ی؛  حس؛ررسی می

شیه که حس؛رر ، هقا  تایه را  زار نیز ر؛عو میم؛لی، رر فرایند استدللی حس؛رر  هر ر؛
ا  تیه  ا  افزایش ههد و تالش کند ت؛ مب؛نی قض؛و  حرفه هنگ؛م استدل  و قض؛و  حرفه

 (.13، 9924طین  و رست؛نی؛،،  را ارتق؛ هاه  و میج  استیار  تیه هر ر؛زار شیه )تیش
ه؛   عنیا، ع؛مل مثرر رر قض؛و  شن؛تتی فره  را ره ه؛  روا، ( تف؛و 9132) 1چی م 

( نیز هر پژوهشی ر؛ عنایا، 9914کند. سعید  گراغ؛نی و ن؛صر  ) ا  افراه معرفی می حرفه
نفس را یکی از عیامل ماثرر رار  ، اعتم؛هره«ا  حس؛رر  ه؛  فره  و قض؛و  حرفه تف؛و »

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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(، 1009و همک؛را، ) 1نظر هر  اند. ره حس؛ررس؛، هانستها   وجیه تف؛و  هر قض؛و  حرفه
شاایه کااه حس؛ررساا؛، مسااتقل، رااه تیاناا؛یی، ش؛یسااتگی، و  نفس میجاا  می اعتم؛هرااه
ها؛  ما؛لی، عم کاره  ه؛  ع می و فنی تیه اعتم؛ه ک؛مل، و هر کشاف انحراف صالحی 

شی حس؛ررسی را کاه تیاند ک؛رایی و ارررخ نفس ک؛ذب می رهتر  هاشته ر؛شند؛ البته اعتم؛هره
هر نتیجۀ استف؛هر ن؛هرس  از نیرو  انس؛نی و تخصیص ن؛من؛س  منا؛رع حس؛ررسای ایجا؛ه 

 (.903، 1091، 2شیه، ک؛هش ههد )ه؛رهیس و همک؛را، می
ه؛  متنایعی  ا  اس ، مثلفاه رشته هلیل اهمی  ای  پژوهش ای  اس  که پژوهشی ری 

  یکپ؛رچه و سیستمی شن؛سا؛یی کاره  اسا ، ا گینه شن؛سی را ره از حیز  حس؛ررسی و روا،
منظیر هرو رهتار مفا؛هیم،  کند، و سرانج؛م، ره ه؛ رر استدل  حس؛ررس؛، را تبیی  می تأریر آ،

تصییر   ارائاه کاره  اسا ؛ رنا؛ررای ، را؛  ا ه؛ را هر ق؛ل  ی  الگی ر؛ رویکره س؛تت؛ر  آ،
ظ؛ر هاشا  کاه را؛ هرو رهتار عیامال تیا، انت آمد  هر ای  پژوهش می هس  ره نت؛یج ره تیجه 

ها؛   کنندر استدل  حس؛ررسا؛، و تاالش رارا  شان؛ت  رهتار میقعی  تضعیف ی؛ تقیی 
ا   ه؛، فرایناد اساتدللی حس؛ررسا؛، رهبایه ی؛راد و قضا؛و  حرفاه رو  آ، استدللی پیش

 ها؛  آیناد ، پیشانه؛هه؛  تایا، رارا  پژوهش ترتی ، می ای  هف؛عی هاشاته ر؛شاند. راه ق؛رل
کم   عیامل مثرر رار کیفیا  اساتدل  حسا؛رر  راه سنجش( 9 پژوهشی زیر را ارائه هاه:

ه؛  ضم   ارزی؛ری سطح ر یغ استدل  حس؛ررس؛، پیش از هور ( 1 گیر ؛ ارزاره؛  تصمیم
طراحای ( 9 ه؛  تادم ؛ ه؛  ضم  تدم  ی؛ پس از گاش  س؛  تدم  و پس از هور 

 ها؛  آزم؛یشای؛ د استدللی حس؛ررسا؛، هر میقعی ا  ر؛ هدف رهبیه فراین الگی  آمیزشی
راه الگای    شن؛تتی حس؛ررس؛، پیش از وروه ره عرصۀ حس؛ررسی ر؛ تیجاه ارزی؛ری روا،( 4

تایا، پیشانه؛هه؛   رهبیه قادر  اساتدل  حسا؛رر  می منظیر  همچنی ، ره( 3 شد ؛ ارائه
دارهه؛  حس؛ررسی هر حیطاۀ آشن؛یی ک؛مل حس؛ررس؛، ر؛ است؛ن( 4 ک؛ررره  زیر را ارائه هاه:

آشاان؛یی ( 3 هاا؛ و مباا؛نی میجاایه؛ منظیر آشاان؛یی راا؛ تطر شااغ ی هر صاانع  ماایرهنظر رااه
 ه؛  مات ؛ منظیر ک؛هش سیگیر  ه؛  اکتش؛فی و تح یل محتیا و هاه  ره حس؛ررس؛، ر؛ روش

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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نفس و  منظیر ایجاا؛ه اعتم؛هرااه گیر  رااه هاا؛  تصاامیم آشاان؛یی حس؛ررساا؛، راا؛ روش( 2
آشن؛یی حس؛ررس؛، را؛ مفا؛هیم کنتار  هرونای ( 1 هور از فش؛ره؛  گروهی؛ ره گیر  تصمیم

 منظیر ک؛هش فش؛ره؛ و کنتر  فش؛ره؛  اجتم؛عی و س؛زم؛نی. ره
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ا  حس؛رر  هر تخصایص  ریر تیپ شخصیتی رر قض؛و  حرفهأ(. ت9914سعید  گراغ؛نی، مس م؛ و ن؛صر ، احمد)
 .924-941(، 9)1 ،فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاریه؛  ح؛و  ررآوره.  ریهجه زم؛نی ره حس؛ب

یا؛فتگی هر منا؛ط  روسات؛یی اسات؛، سیسات؛، و  (. سانجش تیساعه9921عمرانی، محمد؛ و پیار ، حبیا  )
 .944-913(, 3)1 ،فصلنامه تحقیقات اقتصاد کشاورزی ر یچست؛،.

ا  حس؛ررساا؛،  (.تااأریر اتااتالل  شخصاای  راار ترهیااد حرفااه9912) غالمرضاا؛یی، محساا ؛ و حساانی، محمااد
  .  34-49(، 1)90 ،مبله دانش حسابداری مستقل.

انس؛نی  ه؛  ع یم شن؛سی هر ایج؛ه پییند ری  رشته (. نقش روا،9913فراه؛نی، محمد نقی؛ و ت؛نی پیر، حمید )
. 919-939(،4)2 ،انسانی ای در علوم رشته فصلنامه مطالعات میانا .  رشته ه؛  می؛، ررا  تیسعه مثسسه
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(. طراحی مد  س؛تت؛ر  9913) الدی ؛ و ن؛جی عظیمی، زهرا پیر، احمد؛ پیی؛، ع یرض؛؛ ن؛ظمی، شمس قرر؛،
تحقیلق در س؛ز  س؛تت؛ر  تفسیر  فا؛ز .  می  سبز ر؛ استف؛ه  از رهی؛ف  مد أاقدام؛  مدیری  زنجیر  ت

 .9-10 (،4)99. آن کاربردهای عملیات در

ه؛  هکتار   پایر  رس؛له (. مدلی ررا  ک؛ررس 9919اله ) پیر، نعم  میسیو منصیر ، فرهی ؛ رقفی، ع ی؛ 
کید رر حل معضل ، انسلانی علومای در  رشلته فصلنامه مطالعلات میانه؛  م؛لی و پیلی(.  حس؛ردار  )ر؛ تأ

3(9 ،)939-103 . 

(. رررسای طارز تفکار حس؛ررسا؛، 9913الدی ؛ و آهنگار ، مهنا؛ز ) مهرر؛، پیر، محمدرض؛؛ رحیمی؛،، نظ؛م
 .912-903(، 39)92 ،رسیدانش حسابا  هر ایرا،.  مستقل هر ک؛ررره ترهیدحرفه

ا  حس؛ررسا؛، را؛ رویکاره  (. ارائه الگییی ررا  هرو ترهید حرفه9913) ولی؛،، حس ؛ صفر  گرای ی، مهد 
 .12-99(، 13)3 ،دانش حسابداری و حسابرسی مدیریتتح یل محتیا.
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