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Abstract 
 

Objective: Entrance to the specialized audit profession requires to make decision 
and have distinct attributes and properties, which the capability of taking wise 
decisions is one of them. The task of auditors as a specialized profession 
participants, is to opine about financial statement that in turn to it requires to 
auditor’s neutrality in decision making. If auditors be independent from clients, in 
the best possible way, they can make free from bias decisions. The goal of the 
research is to provide a model of auditor decision making based on grounded 
theory approach. 

Methods: The research method is a developmental research in terms of goal and 
an exploratory research based on data collection method. According to the 
qualitative research method, needed data was collected through grounded theory 
and interview. Open coding, selective coding and theoretical coding were done 
too. Finally, research model designed based on the theoretical framework. 

Results: The results show a structure with a component called wise auditors 
decision making. This approach introduces wise decision making as an emotional, 
cognitive, reflective and integrated process which considers internal and external 
condition about the decisions and focuses on the maximum number of 
stakeholders. The findings of the research both approve and challenge previous 
conceptual research about knowledge and provide a practical method for wise 
decision by auditors.  



 

Conclusion: The application of the research plays significant role because of 
making wider of practical perspective of knowledge in auditors and more 
understanding of complicated nature of decision in professional auditing context. 
From auditors’ perspective, the development of making wise decisions in real 
condition requires a multi-faced and integrated approach which can be taught. 
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  چكيده
 اتخـاذ  توانـايي  آن تـرين  مهم كه نياز دارد متمايزي هاي مشخصه به ،گيري تصميم بر عالوه حسابرسي تخصصي حرفه به ورود :هدف
 اسـت  مـالي  هاي صورت درباره اظهارنظر تخصصي، اي حرفه نشاغال عنوان به حسابرسان وظيفه .است حسابرس بخردانه هاي تصميم

 شـكل  بهتـرين  بـه تواننـد   مـي  باشند، مستقل خود صاحبكاران از حسابرسان اگر .است گيري تصميم در حسابرس طرفي بي مستلزم  كه
 تحليـل  اسـاس  بـر  حسابرسـان  خردمندانـه  گيـري  تصـميم  مـدلِ  ارائه پژوهش اين  هدف .كنندگيري  تصميم جانبداري بدونو  ممكن
  .است بنياد داده

 شناسي روش حيث از و اكتشافي تحقيقات جزء ها داده آوري جمعجنبه  از اي، توسعه تحقيقات جزء هدفلحاظ  از تحقيق روش :روش
 و )بنيـاد  داده تحليـل ( يا نـه يزم تئـوري  تحليل طريق از ها آوري داده جمع، پس از كيفي شناسي روش اساس بر .است كيفي كار اجراي

  .شد طراحي تئوريك چارچوب اساس بر پژوهش مدل نهايت در و كدگذاري شدند محوري و انتخابي باز، صورت ها به ، مؤلفهمصاحبه
 ييندافر ،بخردانه گيري تصميم نآ در كه شدشناسايي  »حسابرسان بخردانه گيري تصميم« نامه ب اي لفهؤم طي اين پژوهش :ها يافته

 نفعـان  ذي بـه  و دهـد  مـي  قـرار  مدنظر گيري تصميم زمينه در را بيروني و دروني شرايط كه است عاطفي و شناختي انعكاسي، منسجم،
كشد  مي چالش به هم و كرده أييدتهم  را دانايي يا خرد زمينه در قبلي مفهومي تحقيقات تحقيق، اين  هاي يافته .كند مي توجهبيشتري 

  . دهد ارائه مي حسابرسان بخردانه گيري تصميم براي عملي يروش و
 پيچيـده  ماهيـت  بيشـتر  درك و حسابرسـان  در حكمـت  يـا  خـرد  عمليـاتي  ديـدگاه  دادن به وسعت دليل به تحقيق، اين  :گيري نتيجه
 گيري تصميم توانايي توسعه و بسط حسابرسان،ديدگاه  از .است برخوردار بسزايي اهميت از حسابرسي، اي حرفه فضاي در گيري تصميم
  .شود زش دادهآمو افراد به بايد كهنياز دارد  بعدي چند و منسجم رويكرد به ،واقعي شرايط در بخردانه

  
  .بنياد داده تحليل كيفيت حسابرسي، ،حسابرس بخردانه گيري تصميم :ها كليدواژه

  
 بـر  حسابرسـان خردمندانـه   گيـري  تصـميم  سـازي  مفهوم ).1398( عليرضا جهرمي، كوشكي محمدرضا؛ عبدلي، حسن؛ وليان، :استناد
  .326 -301 ،)2(26 حسابرسي، و حسابداري هاي بررسي .بنياد داده تحليل اساس
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  مقدمه
 استانداردهاي از خارج كه استمبتني  اي محدوده در تجربه و مربوط دانش كارگيري به بر حسابرسي، در گيري تصميم

 اين  از تا باشد متعهد اي حرفه رفتار آيين  به حسابرس يعني گيرنده تصميمدر كنار آن،  و نبوده حسابرسي و حسابداري
 ي،كمال  يكرمان و يانصار( كند ايفا  درستي به را اجتماعي هاي مسئوليت خود، تخصصي هاي مسئوليت رعايت ضمن طريق
 در كه آورد مي وجود به آنهادر  را ادراك اين  آنها، بر شده محول اجتماعي هاي مسئوليت از حسابرسان اطالع ).64 :1391
 گيري تصميم گيري، تصميم ابعاد از يكي .كنند اتخاذهايي مبتني بر عدالت و اخالق  تصميم ،مالي هاي صورت هاي بررسي

 تفكر بر مبتني هاي گيري تصميم از نوعي خردمندانه گيري تصميم ).186 :1396 ناصري، و گراغاني سعيدي( است خردمندانه
 در  ).3 :1393 نعمتي، و اسدي( شود مي گفته تر سنجيده هاي تصميم آن به اصطالحدر  كه است افراد دروني هاي ويژگي و

 كامل درك براي بخردانه گيري تصميم به نياز امروزي، هاي شفافيت عدم با توأم فضاي در )2014( 1اسمالرابطه،  همين
 خرد واقع در .استكرده  تلقي ضروري را حسابرسان توسط مالي هاي صورت بررسيمنظور  به دانايي و خرد ماهيت از

 تلفيق يكديگر در را عينيت و ذهيت و گيرد مي تئنش انساني عواطف و كردار شناخت، از كه است چندوجهي يمفهوم
 و مختلف هاي باور و ها ارزش منافع، سازي امحتو طريق از را خود خرد، ).279 :2019 ،2گودكين و والنتينه( كند مي

 انتخاب رفتار علت دانايي يا خرد ديگر، منظر از .گذارد مي نمايش به اهداف، تحقق منظور به داوري و قضاوت همچنين
 و گيرد مي كار هب انتخاب و داوري زمينه در را فرد توانايي ذهني، هاي چارچوب طريق از دانايي و خرد ديگر،بيان   به است،

 در خرد نقش زمينه در تجربي تحقيقات بهمحققان  ،اخير ساليان طي ).2013 ،3روني( بخشند مي غنا گيري تصميم به
 چنين و اند آورده روي گيرندگان تصميم فردي و دروني رويكردهاي همچون انساني  علوم هاي حيطه در گيري تصميم
 كند مي كمك گيري، تصميم هنگام صحيح قضاوت از استفاده در تصميم اتخاذكنندگان به خرد كه كنند مي استدالل

 تحقيقات گيري، تصميم در خرد حياتي نقش بر اخير هايتأكيد با وجود ).175 :1396 ،، حصارزاده و باقرپورزاده يرجبعل(
 كافي اطالعات گيري، تصميم در مهم موضوع اين  به توجهي بي دليل به حسابرسي فضاي در شهود و خرد زمينه در موجود
 درك اما دهد، نمي قرار رشته اين  پردازهاي نظريه و تحليلگران اختيار در حسابرسي ةحرف در مناسب هاي تصميم اتخاذ براي
 شود محسوب حسابرسان قضاوتي هاي حيطه در يياتكا ةنقط تواند مي حسابرسان هاي گيري تصميم در خرد مفهوم نظري

 رشد حال در مختلف هاي رشته در خرد تئوري به عالقه و توجه كه حالي در ).28 :1990 ،4وثونديار و چيكسنت ميهاي(
 درباره آنها اي حرفه اظهارنظرهاي و گيري تصميم ويژه به حسابرسي، همچون اي حرفه هاي روش در خرد تلفيق است،
 و خرد بين رابطه از صريح و تجربي درك نبودبه  توجه با و دارد قرار ابهام از اي هاله  در همچنان مالي هاي صورت
 از اين رو پژوهش حاضر ).506 :1393 ا،يك يلياسماع و مالنظري( شده است چندان دو شكاف اين  حسابرسان، گيري تصميم

 اين  در .است حسابرسي استانداردهاي كنار در حسابرسان اي حرفه رفتارهاي در بخردانه گيري تصميم سازي مفهوم پي در
 باز، هاي كدگذاري مرحله  سه طريق از حسابرسي، هاي حيطه متخصصان با مصاحبه به اتكا با شود مي تالش پژوهش
 مدل طراحي به ،آن مبناي بر نهايت در و شده تحليل ها مصاحبه ،5بنياد داده تحليل كار اساس عنوان به انتخابي و محوري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Small 2. Valentine & Godkin 
3. Rooney 4. Csikszentmihalyi & Rathunde 
5. Grounded Theory 
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 سازي مفهوم پژوهش اين  هدف شده،بيان  توضيحات به توجه با .شوداقدام  حسابرسان خردمندانه گيري تصميم زمينه در

 ،نظري مبانيمرور  ضمن دوم بخش در ،اساس اين بر .است بنياد داده تحليل اساس بر حسابرسان خردمندانه گيري تصميم
 سوم بخش در .استاقدام شده  پژوهشي و كاربردي هاي استدالل باآن  مفهومي بسط و پژوهشاجراي  چرايي بيان به

كه  شود مي تالش ،تحقيق اعتبار نشان دادن و ها داده گردآوري  ابزار و كنندگان مشاركت تحقيق، روشمعرفي  پس از
 هاي كدگذاري قالب در پژوهش هاي مصاحبه ،تحليل چهارم بخش در .شود ارائه پژوهش محتواي از تري منسجم مسير
 نتايج در خصوص استدالل و بحثضمن  پنجم، بخش در شده و منجر پژوهش مدل ارائه به انتخابي و محوري باز،

  .خواهد شد ارائه الزم هايپيشنهاد، پژوهش

  نظري مباني
  حسابرسي حرفه محتواي در خرد

 خود دربارة )641 :2010 ،1ميلي( ها قضاوت درستي بهدر موقعيت حساس  كه است ويژگينوعي  خرد كالسيك،ديدگاه  از
 سازي مفهوم روش دو به ،است مرتبط زندگي در دانش كارگيري به و درست قضاوت با كه يخرد .پردازد مي ديگران و

   :شود مي
   )تئوريكي يا ناب خرد( 2سوفيا •
   ).عملي خرد يا احتياط( 3فرونسيس •
 و شرايط در درست رفتار به و دارد سروكار رفتار با عملي خرد پردازد، مي دروني حقيقت به نظري خرد كه حالي در

 است، صحيح دادن انجام براي چيزي چه كه پردازد مي موضوع ينه اب نظري خرد ديگر،بيان  به .كند مي توجه معين زمان
 در را مختلف هاي رشته محققان از بسياري توجه ،خرد مفهوم ريشه .است آن انجام براي توانايي مستلزم عملي خرد اما

 ،شناسي روان هاي رشتهمحققان  و پس از آن فلسفه رشته محققان ابتدا .است كرده جلب خود به معاصر تحقيقات علمي
طي  .اند بوده خرد واژه سازي امحتو و سازي مفهوم دنبال به ها حيطهساير  و حسابرسي، مديريت، سازماني مطالعات، رهبري

 هاي توانمندي اساس بررا  خرد مبناي بر گيري تصميم و خرد موضوع ،حوزة حسابرسي بسياري در ساليان اخير، تحقيقات
 اند متمركز بوده مالي هاي صورت بررسي در حسابرسان قضاوت بر بيشتر ها اين بحث كهاند  به بحث گذاشته فردي

 هاي ويژگي تلفيق ،حسابرسان گيري تصميم در خرد كه است اين  توجه شايان   نكته ).89 :1990 ،4اسميت و بالتيس(
 و فني دانش و مهارت بر الزاماً و دانند نمي افراد تمام در عمومي ويژگي را آن و شود مي تعريف انعكاسي و شناختي

 نبايد و است آگاه و عاقل افراد مختص خرد ،)2012( 5آردلت و برگسما در واقع، طبق نظر .مبتني نيست فرد تخصصي
 هاي گيري تصميم در خرد نقشدربارة  حسابرسي هاي پژوهش ديگر، طرف از .شود نگريسته آن به فردي ويژگي همانند

 و نيست هميشگي ثبات داراي خرد« كند كه بيان مي برلين مكتب بر وارد شده انتقاد از مالي، هاي صورت در حسابرسان
 كهكرد  استنباط طور اين  توان مي پس .اند استقبال كرده »كند گيري تصميم خردورزي بدون يمواقع درممكن است  فرد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Melé 2. Sophia 
3. Phronesis 4. Baltes & Smith 
5. Bergsma and Ardelt 



  304  بنياد داده تحليل اساس بر حسابرسان دمندانهخر گيريتصميمسازيمفهوم

 
 ).166 :2004 ،2استرانبرگو  140 :2005 ،1پاسوپاتي و ريچاردسون( كنند مين رفتار عاقالنه شرايط تمام درهميشه  افراد

 تجربه و هوش از ارزش بر مبتني  استفاده حسابرسان، هاي گيري تصميم در خرد كه دهد مي نشان استرنبرگ تعادل تئوري
 در فرافردي و فردي بين حسابرسان، فردي درون منابع بين تعادل برقراري طريق از برد ـ برد رابطه تحقق منظور به

 ديگر، بياني به .است جديد محيط انتخاب يا موجود وضع دهي شكل و پذيرش بين تعادل ايجاد  و بلندمدت و مدت كوتاه
   .گيرد مي نظر در مختلف شرايطدر  افراد تعادل را خرد تعادل، تئوري

  پژوهش يمفهوم بسط و حسابرسان يريگ ميتصم
 هاي حل راه ميان انتخاب يا خلق درباره گيري تصميم هنگام كه دارداشاره  ذهني هاي فعاليت اي از مجموعه به گيري تصميم
 در گيري تصميم موضوع كه است اين  توجهشايان  نكته .)4 :2008 ،3، كليِن و نوشاديچاراگين( دهد مي رخ مختلف،
 در سيستماتيك يندافرنوعي  عمدتاً گيري تصميم و دارد طوالني  سابقه سازماني مطالعات و مديريت همچون هايي پژوهش

 جايگزين هاي حل راه آن طريق از كه )264 :1995 ،4، مينتنزبرگ، پيچِر، پوسادا و سانتي ماكاريالنگلي( شود مي گرفته نظر
 ،حسابرسي همچون مالي علم هاي حيطه در اما؛ شوند مي انتخاب مدنظر اهداف تحقق منظور به ،مقايسه و توسعه پس از
در  يتر جدي طور بهاين موضوع  ،1990 سال در مالي رفتاري هاي ديدگاه توسعه از پس؛ زيرا است ينوظهوركمابيش  دانش

 گيري تصميم معيارهاي عنوان به رفتاري و شناختي نروا مباحث ،حاضر قرن اوايل در اينكه  تا گرفت قراركانون توجه 
 عملكردهاي ةدربار نظر اظهار و گيري تصميم موضوعتوجه ويژه به  ،واقع در .شدند مطرح حسابرسي هاي حوزه در خصوص به

 و هردينگ( است رخ داده اخير هاي سال طي ،حسابرس اي حرفه هاي قضاوت منظر از حسابرسي ةحرف در ها شركت مالي
 مراحل تمام كه طوري به ؛كندمي ايفا مهمي بسيار نقش قضاوت مالي، هاي صورت حسابرسي در ).113 :2017 ،5تروتمن

 در ).507 :1393 ا،يك يلياسماع و يمالنظر( است همراه قضاوت با اظهارنظر تا عمليات اجراي ريزي،برنامه از حسابرسي
 استراتژي از حسابرس هر ،اساس اين بر .شودمي آغاز مسائل از ذهني برداشت و فردي ساختار با مسائل حل فرايند ،واقع

، سيراني( كند استفاده ميگيري براي حل مسائل يا تصميمدارد،  او يا هحرف قضاوت در يتوجه شايان نقش كه خاصي
   .)36 :1388 خواجوي، نوشادي،

 در كه است يا محدوده در تجربه و مربوط دانش كارگيري به ،يحسابرس در يا حرفه قضاوتبايد گفت كه 
 نيا بر و كرد انتخاب را يكي آنها از بين بتوان تا شده نييتع اي حرفه رفتار نييآ و يحسابرس و يحسابدار ياستانداردها

 يا حرفه قضاوت اعمال اما ؛ندارد وجود يا حرفه قضاوت اعمال يبرا ياستاندارد كرديرو .گرفت يمناسب ميتصم مبنا
دارد  تياهم اريبس حسابرسان يبرا قضاوت در مهارت شيافزا و است يا برجسته عامل حسابرس، فهيوظ انجام در درست

 با ،حسابرسان هاي گزارش ارائه  حيطه در حسابرسي استانداردهاي ).2 :1396 ،، وكيلي فرد و رهنماي رودپشتيحيراني(
 رفتار اي، حرفه و مسئوليتي هاي انگيزه برانگيختن طريق از دنكن مي تالش حسابرسان اي حرفه رفتار آيين  بر تكيه

 و دروني هاي جنبه بر اينكه  دليل هب معموالً كار  اين  اما؛ )2 :1393 ي،تنعم و اسدي(كنند  كنترل حدي تا را حسابرسان
 چنداناين زمينه  در  تواند نمي گيرد، مي ناديده تر كالن ابعاد در را آنها اي حرفه هويت وكند  مي توجه كمتر افراد رفتاري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Richardson & Pasupathi 2. Sternberg 
3. Schraagen, Klein, & Hoffman 4. Langley, Mintzberg, Pitcher, Posada, & Saint-Macary 
5. Harding & Trotman 
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 هاي پيچيدگي از يكي حاضر، شرايط در رو ناي  از ).226 :2018 ،1، سعيد خليفا، مورگان و تروتمنچن( باشد كارساز

 كتاب در كه است حسابرسان گيري تصميم معيارهاي نظرگرفتن در دارد،نياز  توجه به كه حسابرسي و حسابداري
 و دارد وجود حسابرسي عمليات فرايند تمام در كه است رفتاري گيري تصميم ؛ زيرااست نشده اشاره آن به استانداردي

 از .شود مي منجر حسابرسان قضاوت كيفيت در انتظار افزايش به ،گرايي اي حرفه همچون هايي ويژگي به توجه ضرورت
 و خاص مكان و زمان فضا، در فني، دانش با است يفرد حسابرس حسابرسي، هاي حيطه در رفتاري هاي تئوريديدگاه 
 بر هم و تخصصي هاي حيطه بر هم ،كالن نگاهي با حسابرس بايد شرايط اين  در .خود قبلي هاي بررسي تمام از متفاوت
، مورثي لينچ( كند حفظ صاحبكاران با بازرگاني منظر از را خود ارتباطات كه كندو تالش  كردهمتمركز  رفتاري هاي حيطه

 و فني دانش كارگيري به با حسابرسان ،اي حرفه هاي قضاوت يا گيري تصميمبر مبناي  ).1210 :2009 ،2و اينگلي
 افزايش جهت درو  اخالقي رفتارهاي اساس بررا  گرايانه واقع اظهارنظرهاي توانند مي خود  هاي تجربه بر مبتني تخصصي

 هاي رويكرد اساس بر كه داشتند اعتقاد سنتي هاي تئوري كه حالي در ).4 :1997 ،3زسامبوك(كنند  اتخاذ ها شفافيت ميزان
. دنشو اتخاذ گيري تصميم اصول گام به گام كردن طي بر مبتني بايد بهينه هاي تصميم ،هنجاري هاي مدل و بخردانه

طوري كه  ؛ بهاعتقاد دارند گيري تصميم هايفرايند در پيچيده هاي محيط گذاريتأثير به شناختي و رفتاري رويكردهاي
 گام به گام فرايند از گيري تصميم واقع در .دانند گيري مي را مبناي تصميم شهود قدرت همچون حسابرسان دروني نيروهاي

 در عملي هاي جنبه بر بيشتر و دهد مي جهت تغيير حسابرسان شخصي ادراك بر مبتني قضاوتي هايفرايند به
  .شود مي متمركز گيري تصميم

 واقع در ).43 :2011 ،4ويندهورست( كنيم مي برخورد پرگماتيسم همچون هايي واژه به گيري تصميم در همواره
 درتوانند  مي كه هستند مشابهي مفاهيم 8»محيط به واكنش« و 7»مسئله حل« ،6»عملگرايي« ،5»پراگماتيك« گانواژ

 اين در )2006( 9منساح و الم .دنگير قرار توجهدر كانون  حسابرسي حرفه در دمندانهخر گيري تصميم واژه سازي مفهوم
 وي. 1 :بندد مي نقش ما ذهن در مفهوم سه است، كرده اتخاذ را تصميمي حسابرس شود مي گفته كه  زماني گويند مي باره
 از فارغ خاص يموضوع انجام براي را خود ذهن وي .2 ؛است كرده آغاز آن دادن انجام براي را اقدامات از سري يك

 در بايد هر فردي كه كرده هئارا زمينه اين  در را ينظر رأي يا وي .3 ؛است ساخته آماده گذشته، ذهني هاي چارچوب
   .دهد انجام ،جايگزين هاي حل راه هئارا از بعد ،خاص شرايط

 در حسابرس يها ميتصم شناخت ،كمتر توجه شده است يدر حسابرس يريگ ميتصمبه موضوع از آنجا كه 
 يها تيواقع و يذهن ميمفاه شتريب ييراستا هم به تواند يم خرد، يساز مفهوم به اتكا با يمال يها صورت يها يبررس

 يحسابرس در يريگ ميتصم يجا به قضاوت واژه از شده انجام يها پژوهش شتريب در. كند كمك ها شركت يعملكرد
 پژوهش، نيامحققان  باور به كه حالي در ،استاستوار  حسابرس تخصص و شواهد و مدارك مبناي بر كه شود يم استفاده
 با راستا هم حسابرس نشيب و مسئله شناخت بر ؛ زيراشود مي قلمداد قضاوت از فراتر يا هواژ حسابرس يريگ ميتصم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Chen, Saeed Khalifa, Morgan &Trotman 2. Lynch, Murthy & Engle 
3. Zsambok 4. Windhorst 
5. Pragmatic 6. Practical 
7. Problem-Solving 8. Responding to an Environment 
9. Lam & Mensah 
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 اركان يبرا چشمگيرتري يامدهايپ به تواند يم و وي مبتني است يدرون و يا حرفه ،يرفتار يها يتوانمند و تخصص

 را پژوهش نيا تفاوت و ينوآور از اين رو، .شود منجر لگرانيتحل و گذاران هيسرما نفعان، يذ همچون هيسرما بازار
 و كيتئور لحاظ از .كرد يبررس هيسرما بازار در آن گذارتأثير نقش و كاربرد ،يپژوهش شواهد ،كيتئور ثيح از توان يم

 مفهوم در خصوص كشور داخل رياخ سال 10 يها پژوهش از آمده عمل به ينسب يها يبررس يط ،يپژوهش شواهد
 باشد، شده يسازيتئور كه يمستقل ريمتغدر قالب  واژه نياشد به  مشخص ،يمال يها صورت در حسابرس يريگ ميتصم
 قضاوت فقط استاندارد يها نامه پرسش با استفاده از )نگاه كنيد 1به جدول (قبلي  يها پژوهش شتريب و شده توجه كمتر
 نيا ،يحسابرس يريگ ميتصم هاي مربوط به نبودن نظريه يكپارچه ليدل به ،اساس نيا بر .اند را بررسي كرده يا هحرف

 .كند ارائه پژوهش موضوع با رابطه در را يا كپارچهي و منسجم يمحتوا ،اديبن داده ليتحل قيطر از تا شد آن بر پژوهش
 ،يمال و تيريمد يها رشته در يريگ ميتصم خصوص در مختلف يها يتئور وجود ليدل هب كه ستا نيا توجه شايان نكته

 پژوهشگران از ياريبس و )1967( دراكر ،)1976( 2، رايسينياني و تئورِتنتزبرگيم ،)1979( 1مونيسا يها دگاهيد همچون
 ليتحل گليزر .اجرا شده است )1992( 3زريگل روش اساس بر و اديبن داده ليتحل طريق از پژوهش نيا حوزه، نيا معاصر
 نيا )1998( 4نيكورب و اشتراوس روش با آن تفاوت ومعرفي كرده  كرديرو كي كردن منسجم يبرا ييمبنا را اديبن داده
 نيا .آيد دست مي به يقبل يكردهايرو بر اساس يمدل فقط بلكه شود، نمي ارائه يميدااپار مدل در انتهاي كار، كه است
 كامل چندان نه يكرديرو يدر حرفه حسابرس شود باعث و كند كمك پژوهش موضوع يمفهوم انسجام به تواند يم ليتحل

  .در آينده آن را توسعه داد و كرد يسازمفهوم قضاوت از قبل را آن توان يم كه يمفهوم .شود بناگيري  براي تصميم

  حسابرس حرفه در يريگ ميتصم مربوط به شده انجام هاي پژوهش .1 جدول
  گرفته انجام پژوهش عنوان  پژوهش سال  قانمحق

  حسابرسان قضاوت در يريگ ميتصم يها مدل و يرفتار يالگوها نقش  )1391(  ينوشاد و يخواجو
  آنها يريگ ميتصم و قضاوت و حسابرسان يا حرفه ديترد يها يژگيو ارتباط  )1392(  ، گودزي و فتاحيهايحاج

ــر مــؤثر عوامــل يبررســ  )1391(  يكمال يكرمان و يانصار ــزار« از اســتفاده جهــت حسابرســان ميتصــم ب  يكمكــ اب
  تيريمد تقلب سكير يابيارز در »يريگ ميتصم

  يحسابرس يريگ ميتصم بر يفرد هاي تفاوت نقش  )1389(  وسفيپور و يآباد حيمس
 واژه ديكلوجوي  جست قيطر از ها پژوهش نيا .درج شده است اند، كرده يبررس را يريگ ميتصم واژه كه ييها پژوهش فقط در اين جدول :نكته

  .شد انجام SIDو  Magiran ،يحسابرس و يحسابدار مجالت ياطالعات هاي گاهيپا درگيري يا قضاوت حسابرس  تصميم
  

از  فقط حسابرس ؛ زيراشود منجر هيسرما بازار در شتريب ارزش جاديا به تواند يم پژوهش نيا جينتا يكاربرد لحاظ از
 يمحتوا در تعمقبا  بلكه ،كند نمي يريگ ميتصم و قضاوتدربارة عملكردهاي مالي صاحبكاران  مدارك و شواهدطريق 
 كننده قضاوت عنوان به را حسابرس نقش وكرده  جاديا هيسرما بازار در يشتريب ارزش كه كند يم تالش ،يحسابرس حرفه

 بازار توسعه و رشد به قيطر نيا از تا كند ليتبد ،يحسابرس حرفه ندهيآ قبال در يا حرفه مسئول و گيرنده تصميم نقش به
 نيا و است يمبتن يريگ ميتصم موضوع سازي مفهوم بر حاضر پژوهش گفتني است كه .دينما كمك ياطالعات تيشفاف و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Simon 2. Mintzberg, Raisinghani, & Theoret 
3. Glaser 4. Strauss & Corbin 
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 تيتقو يبرا ؛ زيراباشد دور پژوهش نيا ياصل ريمس از تواند يم جامعه يها تيواقع يحد تا كه رديپذ يم را تيمحدود
 ،ياقتصاد ،ياجتماع يها تيواقع و متن با يحسابرس يا حرفه يها نماد و ها ارزش يسازراستا هم به ،مند منظا يحسابرس

 انجام يها مصاحبه قيطر از و اديبن داده ليتحل روش اساس بر پژوهش نيا  مبنا، نيا بر .نياز است ...و يفرهنگ ،ياسيس
 است تا حسابرسان  هخردمندان يها يريگ ميتصم خصوص در منسجم ساختار بدون و افتهي توسعه كمتر ابعاد دنبال به شده،
 .ايجاد كند يمال يها صورت يها يبررس در حسابرسان يا حرفه يها ميتصم يشناخت و يرفتار يها فرايند ي ازبهتر درك

  گيري حسابرسان چيست؟  نقش خرد در تصميم: شود، بدين شرح است سؤالي كه در اين پژوهش به آن پاسخ داده مي
بنياد، پاسخ مناسبي براي  تفسيري بر اساس تحليل دادهكند با اتكا به مطالعه اكتشافي و  اين پژوهش تالش مي

  .سؤال پژوهش ارائه كند

  پژوهش شناسي روش
 گيري تصميم در خرد حوزه در منسجمي هاي پژوهش چون شد، داده توضيح نظري مباني قسمت در كه طور همان

 ،ابهام زيادي دارد حسابرسان گيري تصميم هايفرايند در مفهوم اين  و است نشده انجام حسابرسي  حيطه در خصوص به
 پژوهش روش ماهيت مبنا اين  بر واست  آن تئوريك  توسعه و بسط دنبال به بنياد داده تحليل طريق از پژوهش اين 

 با رابطه در يا پذير نيست امكان فرضيه تدوين كه مواردي در تواند مي پژوهشگر ديگر،بيان  به .است تفسيري و اكتشافي
 يجديد نظريه شده، تعريف پيش از هاي نظريه از استفاده جاي به ،انسجام نظري وجود ندارد بررسيدر دست  موضوع
و  محيط از شده گردآوري هاي داده اساس بر كهبل ،نيست پژوهشگر شخصي نظر مبناي بر جديد، نظريه .كند تدوين

 و ها فصلنامه و ها هينشر ،ياطالعات هاي گاهيپا درشده  هاي انجام يواكاو اساس بر .شود مي تدوين واقعي موقعيت
 كرد كه استنباط توان مياز اين رو  ،است شده پرداختهكمتر  يحسابرس در گيري تصميم موضوع به شده، فيلأت هاي كتاب

 يها نامه پرسش اساس بر شده انجام يها پژوهش شتريب و است شده يساز يتئوركمتر  مستقل ريمتغ در قالب واژه نيا
 يريگ ميتصم هاي مربوط به نبودن نظريه يكپارچه ليدل به ،اساس نيبر ا .اند را بررسي كرده يا حرفه قضاوت استاندارد،
 موضوع با رابطه در را يا كپارچهيمنسجم و  يمحتوا ،اديبن داده ليتحل قيپژوهش بر آن شد تا از طر نيا ،يحسابرس
  .كند ارائه پژوهش

 در كه پردازد مي اي پديده بررسي به زيرا است؛ يياستقرا نوع از ها داده گردآوري منطق لحاظ به حاضر پژوهش
 استقرايي رويكرد طريق از ،ديگر بيان  به .ندارد وجودجامعي  نظريهآن  درباره حسابرسي عملكردي و رفتاري هاي حيطه
 يا 2نوخاسته رويكرد و 1بنياد داده تحليل نظريه روش  به اتكا با منظور بدين .شود طراحي مناسبي الگوي شود، مي تالش

 خردمندانه گيري تصميم به مربوط مباحث ،حرفه متخصصان با مصاحبه طريق از شد تالش )1992( 3گليزر ظاهرشونده
 اساس بر ابتدا متخصصان، با مصاحبه طريق از كه دهد مي اجازه محقق به رويكرد اين  .شود بندي دسته و مشخص
 شده ايجاد  مفاهيم محوري، كدگذاري اساس بر سپس مطرح كند، شوندگان مصاحبه هاي باز را براي پرسش باز كدگذاري

 پردازي نظريه منظور به را پژوهش مدل انتخابي، گذاري كد اساس بر نهايت در و كند هدايت پژوهش مسير در وكوتاه  را
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Grounded Theory 2. Emerging 
3. Glaser 
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 با ها مقوله آن در كه است ثابت تطبيقي بندي مقوله مستلزم ،تئوري گرندد در نوخاسته رويكرد ديگر، بيان به .دهد ارائه
   .توصيف شوند ها مقوله صرفاً اينكه نه ،شوند مي مقايسه هم با رويدادها و هم

  پژوهش كنندگان مشاركت
 گيري نمونه از ،بنياد داده تحليل اصول به پايبندي براي ،)1998( كوربين و اشتراوس اعتقاد اساس بر پژوهش اين  در

 طريق ناي  از تا شد استفاده »اتفاقات يا وقايع رويدادها،  مقايسه هاي فرصت حداكثركردن براي« هدفمند رويكرد با نظري
را براي  زير معيارهاي محقق ابتدا بنابراين، .يافت دست آن ابعاد و ها ويژگي اساس بر مقوله يك تغيير  نحوه تعيين به

  : شود جلوگيري ها مصاحبه جريان در زمان شدن تلف و انحراف از تاانتخاب افراد آگاه در نظر گرفت 
  مالي هاي صورت بررسيلحاظ  از چه و دانشگاهي تحصيالتلحاظ  از چه حسابرسي اي حرفه تجربه داشتن .1
 و داخل در حسابرسان اي حرفه هاي قضاوت و رفتاري هاي حيطه با رابطه در كيفي پژوهش دو حداقل انجام .2

 كشور از خارج

 اي حرفه هاي قضاوت و رفتاري هاي حيطه در دسترس محققان ازفهرستي  ابتدابيان شده،  معيار دو اساس بر
  پژوهش اهدافدربارة  ايميل، و رودررو تلفني، مذاكره  طريق از سپس .شدتهيه  كشور از خارج و داخل در حسابرسان

 انتخاب شونده مصاحبه عنوان به نفر 15 پژوهش اين در .براي انجام مصاحبه دعوت به عمل آمد آنها ازتوضيح داده شد و 
 كشور داخل حسابرسي فضاي با ، امابودند كشور از خارج در تحصيل و مطالعاتي فرصت دليل به آنها از نفرچهار  كه شدند

سه  براي .شد انجام اجتماعي هاي شبكه ويديويي افزارهاي نرم كه مصاحبه با آنان از طريق داشتندآشنايي كاملي 
 وشد  دريافت ها پاسخ و ارسال ايميل طريق از صورت صوتي هاي مصاحبه به قبلي سؤال هماهنگي بانيز،  كننده مشاركت

 در اخالقي اصول رعايتدر همان ابتداي مصاحبه بر  كه است اهميت حائز نكته اين  ذكر .انجام شد رودرو نيز مصاحبه 7
   .شود جلب ها مصاحبه انجام براي آنها اعتماد و اطمينان تا شد مي تأكيد آنها هاي ديدگاه و مباحث حفظ

  تحليل و تجزيه و گردآوري
انجام  ساعت يك متوسط زمان با ساختارمند نيمه هاي مصاحبهآن  ازپس  و باز هاي مصاحبه ابتدا ها، داده آوري جمعبراي 
 شده مواجه آن با تحصيالت يا تجربه حسب بر شوندگان مصاحبه كه واقعي هاي موقعيت هاي مصاحبه بر اساس سؤال .شد

  : شد و عبارت بودند از مطرح مي ،بودند
  ؟هايي دارد چه ويژگي مالي هاي صورت هاي بررسي در حسابرسان اي حرفه تصميم .1
  چيست؟ ها شركت مالي هاي صورت هاي بررسي در حسابرسان اي حرفه رفتار ابعاد .2
  دهد؟ قرار تأثير تحت را حسابرسان هاي تصميم تواند مي عاطفي و رفتاري هاي ويژگيكدام  .3
  ؟هايي دارد چه ويژگي مالي هاي صورت هاي بررسي در حسابرس خردمندانه گيري تصميم .4
چه نظري  اطالعات افشاي در ها شركت عملكردي و رفتاري سازي پنهان و اطالعاتي هاي پيچيدگي دربارة .5

   داريد؟
  چيست؟ ها پيچيدگي اين  بررسي در حسابرسان بينشي ابعاد .6
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 پژوهش موضوع بارةدر متفاوت هاي ديدگاه ايجاد  به موضوع اين بود؛ زيرا ساختار  بدون ها مصاحبه فرايند ،آغاز در 

 هدايت ساختاريافته نيمه سمت به ،مفاهيم هاي ايجاد شده ازمعنا اساس بر و بعدي مراحل در اما ،كرد مي كمك محقق به
 گرايش تأثير كاهش به محقق در كار اين  .شود ايجاد  تر اثربخش محتواي توليد منظور به هدفمندي نظري چارچوب تا شد
 از يكي .كند مي شاياني كمك ها، داده گردآوري حين تحقيق ادبيات بر مبتني هاي تئوري از ناشيگيري  جهت يا

 حائز بسيار تحليل اين  در نظري است كه اشباع به رسيدنيا  ها مصاحبه اتمامزمان  بنياد، داده تحليل بسيار مهم هاي بخش
 و مفاهيم تاكردند  اقدام مي انتخابي كدگذاري حدي تا و باز كدگذاري به مصاحبه، هر از پس محققان .است اهميت
 مقايسه هم با انتخابي كدگذاري  مرحله از شده ايجاد  كدهاي مرحله هر در اساس اين  بر وشود  مشخصميان آنها  اشتراك

 گيري تصميم و ها بندي طبقه مقايسه و بسط جديد، مفاهيم درپي پي كنترل سبب دائمي مقايسه از استفاده شدند؛ زيرا مي
 محوري، كدگذاري  مرحله در واقع در ).24 :2001 ،1واستل( شود مي موجود هاي بندي طبقه نبودن يا بودن كافي درباره
 مبناي بر را فرعي و اصلي هاي بندي طبقه بين روابط و احتمالي هاي بندي طبقه و ها كد نوظهور، ايده  هرگونه محقق

 چارچوب مبناي بر اصلي بندي طبقه و فرعي هاي بندي طبقه ،انتخابي كدگذاري  مرحله در .كرد ضبط و ثبت مشابهت
نهايي شدن  از قبلها  مؤلفهاين  فرعي، و اصلي هاي لفهؤم بندي دسته و مدل تدوين هنگام ،نهايت در .شدند ساخته نظري
 تحقيق اعتبار ،مرحله اين  در .مطرح كنندآنها نيز پيشنهادها يا انتقادهاي خود را  شد تا  ارسال شوندگان مصاحبه براي
   .شده است بررسي گرين چندجانبه يا سوسازي سه اساس بر كيفي

  

  
 يند تحليل نظري داده بنيادافر. 1 شكل

  تحقيق اعتبار
 است جانبه همه و فراگير ،پيچيده بلكه ،يستن واحدكه  رفته كار به مختلفي هاي در جنبه كيفي تحقيقات در اعتبار مفهوم

 قابل ها مصاحبه آيا اينكه  درباره بنابراين، .دارد اي برجسته نقش ذهنيت كيفي، رويكرد با مصاحبه در ).1391 زاده، عباس(
 نشان براي كيفي هاي تحقيق در كه فنوني از بايد پژوهشگران و دارد وجود ترديد و شك جاي ند،پذير تعميم نتايج و تكرار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Wastell 
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 يا سوسازي سه روش از پژوهش اين  در .كنند استفاده شود، مي گرفته كار به ها يافته صحت و اعتماد قابليت دادن

 از حاضر پژوهش در نگري چندجانبه شدن محقق براي .است شده استفاده تحقيق اعتبار سنجش براي گرين چندجانبه
 .شد فراهم معتبرتري هاي داده نتايج، تقويت بر عالوه و آمد عمل به مصاحبه متفاوت گروه هفت

 شوندگان مصاحبه توسط پژوهش هاي يافته صحت در اين روش  :شوندگان مصاحبه توسط بازبيني يا اعتباريابي .1
 .گرفته است يا خير قرار پوشش تحت پژوهش موضوع درباره آنان از هر يك  ديدگاه مشخص شود شود تا بررسي مي

 را دربارة كننده مشاركت 15 از نفر 11ها، نظر  پس از اتمام مصاحبه و تجزيه و تحليل داده ،روش اين  تحقق براي
 از صحيحي درك محقق از ديد همه آنها خوشبختانه كه جويا شديم كننده مصاحبه با هايشان ديدگاه مطابقت
شاغل بودن پژوهشگر در واحد در دست بررسي و قرار داشتن در شرايط  ،كه شايد علت آن است داشته شاناظهارات

 .شوندگان باشد مشابه مصاحبه

 هاي شيوه درباره نقدي كردن فراهم منظور به پژوهش،اجراي  طي پژوهشگر راهبرد، اين  از استفاده با :همتا مرور .2
 و ها يادداشتكه  خواهد مي آنها ازو  گيرد مي كمك محققان ساير از آنها، صحت و نتايج بررسي و شده گرفته كار به

 هاي محدوديت دليل به. را بررسي كنند اي رايانه هاي تحليل و ها مقوله فهرست از استفاده با شده انجام هاي بندي مقوله
 تحليل و تجزيه روش، اين  تحقق براي اما ،نبود پذير امكان محققان ساير از گرفتن كمكاين تحقيق  در  ،موجود
 اختالف زمان، دو در مصاحبه به مربوط مفاهيم درك در و گرفت انجامبار ديگر  هفته دو از پس مصاحبه هاي داده

 .مشاهده نشد چشمگيري

 از نفر 11 اختيار در ها مصاحبه انجام فرايند مرحله اين  در :پژوهش اجراي و برداري يادداشت شيوه توضيح .3
 پژوهش روند داد، نشان ها ياداشت مرور كه را تأييد كنند تحليل و درست بودن نحوه تا گرفت قرار شوندگان مصاحبه

  .است پيشرفته درستي مسير در كدها تحليل و

 ،»هستند موقعيت از برخاسته معناها« كه اصل اين  به توجه با تفسيري، تحليل در :نتايج مفصل گزارش تهيه .4
 موقعيت به يخاص توجه پژوهش خواننده و شود گرفته نظر در كامل طور به موقعيت، با همراه بايد نتايج از هريك
 ها، مصاحبه ضبط مبنا اين  بر .شود داده توضيح گزارش در پژوهش موقعيت جزئيات است الزم بنابراين، .باشد داشته

 .به تأييد رسيد موضوع اين  كه دمنجر ش معتبر هاي دادهكردن  فراهم به نتايج، مرتب دهي گزارش و برداري يادداشت

 خواستدر حسابرسي شريكچهار  از روش اين در :حسابرس شركاي اظهارنظر /پديده بستر در اعتباريابي .5
 يك و تأييد كردند را شده طراحي مدل حسابرس دو .بيان كند ها مصاحبه از برآمده مدل دربارة را خود نظركه  شد

 را نتيجه محققان توضيح و تعامل با كه بود مردد حسابرس گيري تصميم در تعمق خصوصدر  نيز حسابرس شريك
به آن  كه دانست مي بخردانه گيري تصميم عطف نقطه را عاطفي هاي مهارت نيز حسابرس شريك يك و تأييد كرد

  .توجه زيادي نشده بود

  تئوريك هاي يافته
 و شناسايي براي قطعي احتماليا فهرست از قبل تعيين شده و قطعي  خردمندانه، گيري تصميم بارز هاي ويژگي درباره
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 و شفاف هاي مرزبندي با ها ويژگي از يمشخص مجموعه در دانايي و خرد با مرتبط هاي ويژگي تمام محدودساختن

 شوندگان مصاحبه كه دهد مي نشان تحقيق اين  هاي يافته ،اما .ندارد وجود غيرخردمندانه، و خردمندانه رفتار بين كننده متمايز
 خردمندانه گيري تصميم خصايص و ها ويژگي وكنند  شناسايي را دانايي و خرد هاي ويژگي توانند مي مطالعه اين  در

 اين  و گرفت مي انجام ها كدگذاري مصاحبه هر پايان از پس اساس اين بر .دهند تمييز حسابرسان ساير از را حسابرسان
 نشان را كدگذاري اي مرحله سه فرايند 2 جدول .شد مي مرور آتي روزهاي در دوباره جديد كدهاي شناسايي منظور به روند
  .دهد مي

  ها مصاحبه بر اساس شده بندي طبقه و مفهومي كدهاي .2 جدول
 كدگذاري  اصلي هاي كدگذاري

كدگذاري  محوري كدگذاري  باز كدگذاري  تئوري
  انتخابي

بنديطبقه  مفهومي كدهاي
  مفهومي

بندي طبقه
  فرعي

 بنديطبقه
  اصلي

  نتايج بيني پيش  پيامدها و نتايج تحليل و تجزيه
 چند هاي ديدگاه

  بعدي

ميم
تص

 
ري

گي
 

دانه
خر

ب
  

  بلندمدت و مدت كوتاه تفكر
  گروهي و فردي منافع راستايي هم  ها ديدگاه كسب  )ديگران هاي ايده  قبول طرفي، بي جمله، از( جايگزين هاينظر مجدد نمايش
  اخالقيات  اخالقيات و اخالقي اصول رعايت

  )مهارت داشتن( مناسب دانشبرخورداري از 

  شناختي مهارت

   و عاطفي ثبات
  شناختي مهارت

  موردنياز اطالعات و دانش يادگيري توانايي
  دانش بستن كار هب توانايي
  تجربه از استفاده

  )سطحي تفكر مقابل در عميق تفكر( روشنفكري
  حيطه از بيرون تفكر
  شهود و بصيرت بر متعادل اتكاي

  عاطفي مهارت
  )نابخردانه هاي تصميم برابر در مقاومت و متعادل احساسات( عاطفي تنظيم
  )اندازه از بيش نفس به اعتماد نه نفس، هب اعتماد احساس( نفس هب اعتماد
  همدلي
  شجاعت
  فردي هاي توانايي از آگاهي

 هاي ويژگي  خودآگاهي
  دانايي

  فردي هاي توانايينا از آگاهي
  داند مي فرد كه اطالعاتي ازآگاهي 
  داند نمي فرد كه اطالعاتي ازآگاهي 
  ها قوت از اطالع
  ها ضعف از اطالع
  فردي عاليق و ها ارزش از اطالع
  رفتاري هاي ويژگي و شخصيتي هاي ويژگي از اطالع
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  2ادامه جدول 
  هاي اصلي كدگذاري

كدگذاري 
كدگذاري  كدگذاري محوري  كدگذاري باز  تئوري

  انتخابي

بنديطبقه  كدهاي مفهومي
  مفهومي

بندي طبقه
  فرعي

بندي طبقه
  اصلي

  ديگران هاي توانايي از آگاهي

هاي  ويژگي  دگرآگاهي
  دانايي

ميم
تص

 
دانه

خر
ي ب

گير
  

  ديگران هاي توانايينا از آگاهي
  ديگران هاي دانسته از اطالع
  ديگران هاي ندانسته از اطالع
  ديگران هاي قوت از اطالع
  ديگران هاي ضعف از اطالع
  ديگران منافع و ها ارزش از اطالع
  رفتاري هاي خصيصه و ها ويژگي از اطالع
  موقعيتي آگاهي

  فردي اشتباهات از يادگيري

  دروني تعمق

  تعمق

  فردي ارزشي سيستم ارزيابي
  فردي اهداف و منافع ارزيابي
  فردي دانش ارزيابي
  فردي هاي توانايي ارزيابي

  فردي اشتباهات از يادگيري
  ديگران اشتباهات از يادگيري

  بيروني تعمق
  جامعه / ديگران باورهاي و ها ارزش درباره تفكر
  نفعان ذي منافع درباره تفكر

  ديگران دانش ارزيابي
  ديگران توانايي ارزيابي

  
انجام شده در زمينه  تحقيقات سايه در فرعي هاي بندي طبقه و مفاهيم دربارهبحث  و تحقيق هاي يافتهبه  ،ادامه در

 خردمندانه گيري تصميم دهنده تشكيل هاي لفهؤم توسعه و پيدايش در خصوص زمان هم و پرداخته شده گيري تصميم و خرد
: اند از دست آمد كه عبارت به فرعي بندي طبقه چهار شود، مي مشاهده 2 جدولدر  كه طور همان .شود مي داده توضيح
 3 جدولدر  .درونيـ  بيروني قتعم ؛ديگرانـ  خوداز  آگاهي عاطفي،ـ  شناختي مهارت ؛چندبعدي هاي ديدگاه بررسي
 با خردمندانه گيري تصميم دهنده تشكيل هاي لفهؤم در متغيرها .ئه شده استارا فرعي هاي بندي طبقه ازيك  هر تعريف
  .دارند دروني ارتباط يكديگر
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  تعريف هر يك و فرعي هاي بندي طبقه. 3 جدول

  تعريف  فرعي هاي بندي طبقه

 اسـت،  بينـي  پـيش  از قبـل  هـا  گيـري  تصـميم  نتـايج  .گيري تصميم در مختلف هاي ديدگاه تلفيق ميزان  بعدي چند هاي ديدگاه
  گيرند مي قرار مدنظر اخالقي، اصول و مختلف هاي ديدگا

  )ديگران از آگاهي( پيرامون محيط از وي آگاهي با همراه ) خود از آگاهي( خود از گيرنده تصميم آگاهي  ديگران ـ خود از آگاهي
  وي عاطفي هاي كيفيت با گيرنده تصميم شناختي هاي توانايي تلفيق  شناختي و عاطفي هاي هيجان ثبات

 در رفتـاري  هـاي  عـادت  فكـري،  هاي فرايند ها، نگرش ،ها هفرضي پرسيدن :بيروني و دروني تعمق تلفيق  بيروني ـ درونيتعمق 
  ديگران و خود با رابطه

  چندبعدي هاي ديدگاه
 و گيرند مي قرار مدنظر مختلف هاي ديدگاه ،پذيرند بيني پيش نتايج بخردانه، هاي گيري تصميم در شوندگان، مصاحبه گفته به بنا

 هاي تصميم دارد باور آورده شده است، وي هشوند مصاحبه افراد از يكي نظر ادامه در .شوند مي لحاظ اخالقي كدهاي
  :دنده نمي قرار مدنظر را مدت طوالني نتايجخردانه بنا

 از بنـابراين  .است مدت كوتاه اندازه چشم يك داراي كه است تصميمي غيرخردمندانه، گيري تصميم يك بالقوه، طور به«
  .»پردازد نمي آتي موضوعات به و ندارد نظر دور خيلي آينده به كه است تصميمي نابخردانه، تصميم يك من نظر
 به كه هايي تصميم شوندگان، مصاحبهنظر  از .دارندي بسيار اهميت معنويات و اخالقيات ،خردمندانه هاي تصميم در
 زير نظر .شوند نمي محسوبخردمندانه  تصميم گذارند، نمي احترام جامعه ها ارزش به و دنندار توجه معنويات و اخالقيات

  :گذارد مي صحه حسابرس عاقالنه هاي تصميم در اخالقي اصول اهميت بر
 بخردانه، هاي تصميم اخذ براي بلكه هستند، مهم حسابرسان هاي تصميم در تنها نه اخالقيات و معنويت من، عقيده به«

 اصـول  رعايـت  بدون تواند نمي ،مالي هاي صورت كننده بررسي حسابرس هيچ من، نظر به .[…] باشند مي نيز ضروري
 احتـرام  د،نـ كن مـي  كـار  آن در كـه  اي جامعـه  هـاي  ارزش در بايـد  حسابرسان .باشد موفق خود كاري حيطه در اخالقي
  .»دنبگذار

 قرار اخالقيات، و گزيني ديدگاه نتايج، بيني پيش گروه سه در توان مي را چندبعدي هاي ديدگاه انتخابي، كدگذاري از بعد
نظرهاي  ارائه نتايج، و بلندمدت مدت، كوتاه هاي پيامد پذيري بيني پيش ميزان  به ،چندديدگاهي بررسي حالت اين  در .داد

 كه كردند اظهار كنندگان مصاحبه .دارد اشاره اخالقي اصول به توجه و جمعي و فردي عاليق ييهمسو متفاوت،
به   است؛ اخالقيات و گزيني ديدگاه نتايج، بيني پيش مختلف هاي ديدگاه به توجه اساس بر حسابرسان بخردانه گيري تصميم

 و ها شركت گيرنده، تصميم باورهاي و ها ارزش به احترام جايگزين، نظرهاي تر، بزرگ تصوير از درست درك اين معنا كه
 كه چندديدگاهي بررسي كيفيت درباره موجود تحقيقاتنتيجة  .است حياتي بسيار حسابرسان بخردانه گيري تصميم در جامعه،

 و تجربهبا  حسابرسان ،)1990( 1برنر و كيتچنر گفته به بنا .كنند توضيحات تئوريكي ارائه مي دست آمده، به تجربي طور به
 را جايگزين تفسيرهاي دهند، مي قرار مدنظر را چندبعدي هاي ديدگاه ،گيري تصميمبراي  ، در حل مشكالتفني دانشداراي 
 با يافته اين .شود مي مسئله حل سبب كهيابند  دست مي تركيبي ديدگاه به و كنند مي پيدا را مشترك معاني كنند، مي ارزيابي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Kitchener and Brenner 
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 و مدت كوتاه اهداف بخردانه گيري تصميم كهدهد  مي نشان و دارد خواني هم )2013( 1پائوليين وانتظاري   تحقيق، نتايج

 چندديدگاهي، تلفيقي رويكرد كنار در .دهد مي قرار راستا يك در را گروهي و فردي سطح در مختلف هاي ديدگاه و بلندمدت
 از اطرافيان و خود از حسابرسان آگاهي كه دارند باور همچنين شونده مصاحبه افراد حسابرسان، خردمندانه گيري تصميم در

  .شد خواهد پرداخته بدان ادامه در كه دارد نام ديگران و خود از آگاهي ويژگي، اين  .است برخوردار بسياري اهميت

  ديگرانـ  خود از آگاهي
 حسابرسان آگاهي توسعه ؛نسبت دادند حسابرسان  خردمندانه گيري تصميم به شونده مصاحبه افراد كه هايي ويژگي ي ازيك

 ويژگي، مهارت، توانايي، نگرش، از فرد آگاهي( خود از آگاهي :شود ميبندي  دسته اصلي گروه دو به ويژگي اين  .است
كه  شود مي سبب ديگران و خود از آگاهي .اطراف محيط از آگاهي يا ديگران از آگاهي و )فردي هاي ارزش و عاليق

 و قضاوت ،مختلف هاينظر تلفيق با وكرده  تعامل ديگران با دلسوزانه كنند، رفتار خوبي به مشخص فضاي درحسابرسان 
   .دنبپروران ذهن در يمناسب و خوب هاي تصميم

   خود از آگاهي
 آگاهي خرد، با و دانا حسابرسهر  براي .شود مي محسوب خردمند حسابرسان فرديِ و بنيادين هاي ويژگي از يكي آگاهي،

  :به نقل قول زير توجه كنيد .است اهميت حائز بسيار توانايي،نا و دانش قدرت، و ضعف از
 را امكـان  ايـن  حسابرسان به خودآگاهي من، عقيده به .دارند آگاهي خود هاي توانايي به نسبت بسيار باتدبير انحسابرس«

 اسـتفاده  گيري تصميم براي خود رفتار از مثبت طور به توانند مي و نمايند مشاهده ديگران بر را خود رفتار تأثير تا دهد مي
 تصـميات  بـا  ارتباط برقراري با خودآگاهي بنابراين .بينديشند آن نادرستي و درستي درباره گيري، تصميم از قبل يا كنند
  .»نمايد مي شاياني كمك خود
 مناسب تلفيق با بلكه باشند، داشته خود از واقعي يتصوير تنها نه خردمند حسابرسان شود مي سبب آگاهي خود
  .كنند درك بهتر راطراف  محيط و مدير بين روابط ها، گيري تصميم در هايشان قوت و ها توانايي

  اطراف محيط از آگاهي :دگرآگاهي
 ،ها قوت شرايط، از آگاهي .از آن برخوردارند دانا حسابرسان كه است ديگري ويژگيمحيط اطراف  از حسابرسان آگاهي
 اي معتقد بود كه هشوند مصاحبه .شود مي محسوباطراف  محيط از آگاهي از بخشي ،ديگران باورهاي و ها ارزش ،ها ضعف

 هاي تصميم كه حسابرسان شود مي سبب است و  اهميت حائز بسيار بخردانه هاي تصميم براي دگرآگاهي و خودآگاهي
  .كنند اتخاذ فردي منافع وراي اي بخردانه
 يـك  .اسـت  حيـاتي  بسـيار  حسابرسـان  بخردانـه  گيري تصميم براي حسابرسي اي حرفه محيط از آگاهي و خودآگاهي«

 واقـع،  در .شـود  محسـوب  دانايي با توأم تصميم يك تواند نمي باشد، خودمحوري با توأم كه صورتي در بخردانه تصميم
  .»شود شامل را فرد يك هاي وابستگي و متعلقات جمله از را وسيعي طيف بايد بخردانه تصميم يك

 اظهار در آنها به افراد هاي قوت و ها ضعف ها، قابليت دانستن .دارند اطرافيان از خوبي درك توانمند حسابرسان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Intezari and Pauleen 
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  :كردبيان  شوندگان مصاحبه از يكي. كند مي شاياني كمك مناسب، هاي توصيهارائه  و حسابرسي تر مطلوب نظرهاي
 آنهـا  عهـده  از خـوبي  به توانند مي ديگرافراد  كه دارد وجود جاهايي زيرا است، اهميت حائز بسيار پيرامون محيط درك«

 تقـارن  عـدم  كـاهش  بـراي  نفعـان  ذي اطالعـاتي  نيـاز  شناسايي از است عبارت پيرامون محيط درك .بالعكس و برآيند
  .»آنها گيري تصميم جهت الزم شرايط كردن فراهم و اطالعات

 آن درباره بايد كه را ي مربوط به موضوعها ديدگاه انواعو  دارداشاره  دانا حسابرسان درك به ،آگاهي ديگر مؤلفه
 و دروني آگاهي تلفيق( دگرآگاهي و خودآگاهي از بااليي سطح توانمند انحسابرس .دهد مي قرار مدنظر شود، گرفته تصميم
 ها توانايي شخصي، هاي ويژگي از فرد درك معناي به خودآگاهي .دنده عنوان ويژگي اصلي نشان مي به را) بيروني آگاهي

 .دارد قرار بيروني آگاهي مقابل در دروني آگاهي .ستباورها و ها ارزش ،ها تجربه ، دانشسطح  ها، خصيصه ،)ها توانينا(
 باورهاي و ها ارزش نفعان، ذي منافع جمله از جامعه واطراف  محيط :مانند ،است بيرون دنياي از فرد درك بيروني آگاهي
حسابرسي رفتاري، هاي پژوهشي مديريت و  در حيطه زيادي تحقيقات .محيطي زيست و سياسي اقتصادي، عوامل و غالب

 از كه نشان داد )2000( 1جورج مثال، براي .اند گذاشته صحه خردمندانه گيري تصميم اثربخشي در خودآگاهي اهميت بر
هاي بهتري اتخاذ  بر عواطف و احساسات خود، كنترل بيشتري دارند و بر اين اساس تصميم حسابرسان خودآگاهي، طريق
  .كنند مي

  عاطفي ـ شناختي هيجان ثبات
 دانش پردازش .است عواطف كنترل و منطق اساس بر حسابرسان بخردانه هاي تصميم كه كردند تأكيد شوندگان مصاحبه
 هاي تصميم با شوندگان مصاحبه باور به كه است شناختي هاي ويژگي از هايي نمونه دانش، اين  از استفاده توانايي و مناسب
 مهارت و شناختي مهارت و ثبات عنوان به را مفهومي بندي طبقه دو اين  حاضر تحقيق .است ارتباط در حسابرسان بخردانه

 در احساسات و عواطف كنترل همچنين و تجربه و دانش گذاري اشتراك به با كه كند مي بندي طبقه عاطفي ثبات يا
 شناختي ـ عاطفي مهارت زيرگروه در عاطفي مهارت و شناختي مهارت .راستاست هم حسابرسان، بخردانه گيري تصميم

 شوندگان مصاحبه بين شده درك عواطف و منطق / شناخت بين تعادل بهتر نمايش كار، اين  انجام از هدف .گيرند مي قرار
  :كه دارد باور شوندگان مصاحبه از يكي كه طوري به است؛ حسابرسان، بخردانه گيري تصميم هنگام

 از برخـي  اما هستند، احساسات و عواطف داراي افراد همه .پنجاه پنجاه است گيري، تصميم فرايند در منطق و احساس«
 كـه  هيجـاني  ثبات تاس الزم اساس همين بر .نه ديگر برخي و دانند مي را ها گيري تصميم در آن از استفاده نحوه افراد
  .»گيرد قرار توجه مورد ،است احساس و منطق بين تعادل

  شناختي )ثبات( مهارت )الف
 تجربه و دانش حول ،دانند مي ارتباط در حسابرسان بخردانه هاي تصميم با را آن شوندگان مصاحبه كه شناختي هاي ويژگي

در حيطة خاصي  كه حسابرساني دارند، باور شوندگان مصاحبه .چرخد مي گيري تصميم در مؤلفه دو اين  سازي پياده توانايي و
  :به نقل قول زير توجه كنيد .اي اتخاذ كنند بخردانه هاي تصميم نيستند قادر ،ندارند يمرتبط مهارت و دانش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. George 
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 صـنعت  آن در قبالً يا است، نداشته زمينه آن در اي تجربه هيچ كه گيرد قرار شغلي موقعيت يك در حسابرس يك اگر«

  .»باشد مي شكست به محكوم تجربه بر مبتني فني دانش نبود دليل هب است، نداده انجام حسابرسي
 گيري تصميم متمايز ويژگي عنوان بهآن را  شوندگان مصاحبه كه است ديگري شناختي ويژگي چارچوب، از خارج تفكر
 به .ارائه دهند جديد و خالقانه هاي حل راه ندقادر توانمند حسابرسان مشكل، يك با مواجهه هنگام .معرفي كردند بخردانه،

  :بردارند گام تفكر عرفي هاي روش حسابرسان فراتر ازكه  شود مي سبب ويژگي اين  شوندگان، مصاحبه باور
 بـا  هـا  بررسـي  دنبـال  بـه  و آورند مي رو ها بررسي در جديد هاي ديدگاه و ها ايده به خردورزي منظر از توانمند حسابرسان«

 هـاي  چـارچوب  از خـارج  كـردن  فكر توانايي ،خرد […] است نكرده فكر بدان كسي قبالً كه هستند متفاوت هاي روش
  .»بينديش خالقانه :است مشخص
  از هـايي  نمونـه  .است عاطفي هاي ويژگيساير  راستاي در ،كنندگان شركت توسط شده شناسايي شناختي هاي ويژگي

 كنتـرل  مهارت يا تسلط ها، ويژگي اين  .عجوالنه هاي تصميم برابر در مقاومت و تئجر همدلي، :از ندا عبارت ها ويژگي اين
  .دارند نام عاطفي

   عاطفي مهارت )ب
 و عواطفاما  است، تجربه و دانش اين  سازي پياده توانايي و معتبر و مرتبط تجربه و دانش مستلزم بخردانه اتمتصمي
  .شايان توجهي دارد اهميتنيز  )همدلي مانند( احساسات با مرتبط هاي ويژگي

 .كند مي پيدا نمود زيادي ميزان به حسابرسان هاي گيري تصميم در كه شود ميمحسوب  عاطفي هاي ويژگياز  شهود
 از عواطفو  باشد حسابرسان بخردانه هاي تصميم بنايزير تواند مي منطق كه دارد باور كنندگان شركت از يكي مثال، براي
 مقابل در شهود، به ديگري  شونده مصاحبه مشابه طور به .محسوب شود گيري تصميماساس  تواند مي نيز شهود طريق
  :است دخيل حسابرسان بخردانه گيري تصميم در شهود معتقد بود وكرد  اشاره استدالل، و منطق

 ممكـن  منطقـي  هـاي  تصميم از برخي هرچند، است، منطق اساس بر زيادي اندازه تا بخردانه هاي تصميم من، نظر از«
 توانمنـد  حسـابرس  يـك  مشـاهده  با احتماالً شما بنابراين […] باشد برداشته در نيز را عاطفي هاي جنبه از برخي است

  .»باشد مي شهود اساس بر آنها هاي تصميم از برخي كه يافت درخواهيد
 هاي تصميم جاي به مرحله به مرحله هاي تصميم به آنانگرايش  ،توانمند حسابرسان به منتسب هاي ويژگي ي ديگر ازيك
 اين  .دهند مي زمان خود به گيري تصميم از قبل و اند آرام توانمند حسابرسان ،شوندگان مصاحبهاز نظر  .است يكباره

اند،  احتماالً ناديده گرفتهتا عواملي را كه  دهد زمان بيشتري مي آنها به عجوالنه، هاي گيري تصميم برابر در مقاومت
 عواطف شناسايي و آگاهي عاطفي، حساسيت( همدلي شوندگان، از ديد مصاحبه .كنند تحليل و تجزيه تري صورت جامع به

 .است حسابرسان  بخردانه هاي تصميم براي ديگر ويژگي دو ،جرئت و )آن به شده كنترلو  مناسب واكنش و ديگران
 از يكي نظر در توان مي را موضوع اين  .است ديگران بر ها تصميم تأثير بررسي و توجه شامل بخردانه، گيري تصميم
  :كرد مشاهده شوندگان مصاحبه
 بسـيار  »حسـابرس  ييعقال« هاي تصميم اتخاذ براي وكار كسب از احساسي و عاطفي درك يك داشتن من، عقيده به«

 مـردم  سـاير  و كنند مي كار شما براي كه افرادي بر هايتان تصميم گذاريتأثير نحوه به بايد شما زيرا ؛است اهميت حائز
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 هـوش  داشتن چراكه .نمايد لحاظ خود  حرفه در را هيجاني ثبات و عاطفي هوش از ميزاني بايد حسابرس .نماييد تعمق

  .»ببخشد اي تازه رنگ بخردانه گيري تصميم گيري شكل به تواند مي قوانين هاي يسخت وجود كنار در عاطفي
 كه دارند باور شوندگان مصاحبه .دارند نيز »شجاعت« بنام ديگري ويژگي توانمند حسابرسان همدلي، همانند
 چالش به باشند، موافق آن بادر صورتي كه همه  حتي را نامناسب هاي ايده  و هستند يشجاع افراد توانمند حسابرسان

   .كشند مي
 عامل يك خرد درك كه داد نشان آنها هاي يافته .كند مي حمايت )1990( 1فيشر و برين تحقيقات نتايج از يافته اين

 منجر خردمندانه، هاي تصميم و نتايج به كه است كردار و احساسات شناخت، تعادل براي و بوده تلفيقي و بعدي چند
 ـ خود آگاهي و بعدي چند ديدگاه همچنين احساس، ثبات و شناخت تلفيق كه دارند باور شوندگان، مصاحبه .شود مي

 مبتنيو  هوشمندانه ،كامل طور به تلفيق اين  كه زماني .يابد مي افزايش )بيروني و دروني( تفكر نوع دو طريق از ديگران،
 خارج و داخل دنياي دروني ارتباط تقويت براي قوي يابزار تواند مي گيرد، صورت حسابرسان  آگاهانه هاي توانمندي بر

  .باشد

  بيروني ـ دروني تعمق

  دروني تعمق
 ،خود شايستگي و مهارت توسعه ،يادگيري برحسب و خردورزي اساس بر توانمند حسابرس شوندگان، مصاحبه باور به

 ،شهاي توانمندي از بودن آگاه واسطه هب .است قدم ثابت عمل در و قاطع گيري، تصميم در وي. است پذير انعطافبسيار 
فعاالنه  خود رفتارهاي و هاتفكر درباره دهد مي توسعه يادگيري طريق از را خود هاي قابليت و مهارت دانش، دائمطور  به
  :به نقل قول زير توجه كنيد .كند مي كسب تجربه اشتباهات از هميشه و انديشد مي

 اتفاق هاي رخداد به انديشيدن من، عقيده به .كند مي شاياني كمك بخردانه هاي تصميم اتخاذ به اشتباهات از يادگيري«
 انديشـد  نمي خود گذشته اشتباهات به هرگز كه است توانمندي بدون حسابرسي من، باور به و باشد مفيد تواند مي افتاده

 شـود،  مـي  مطلع خود اشتباه از وي شود، اشتباه مرتكب حسابرس يك اگر .كند مي تكرار بارها و بارها را اشتباهات آن و
  .»كند مي جلوگيري آن مجدد فاقتا از و تعمق آن درباره

 توسعه به خود خودبه ها است؛ به اين معنا كه تجربه اشتباهات از فرد يادگيري نحوه خردمندانه، گيري تصميم بنابراين
  :اين مطلب از گفته زير برداشته شده است .ها اهميت دارد هتجرب از آموخته شده هاي درس بلكه شود، نمي منجر خرد

 تجربـه  از كـه  چيزهايي اتتأثير و علل بلكه دارند، تجربه تنها نه كه هستند افرادي توانمند، حسابرسان من، عقيده به«
  .»كنند مي درك را اند گرفته ياد
 تغيير از آنها .كنند مي ارزيابي راخود  هاي ارزش و باورها دائماً توانمند حسابرسان اشتباهات، از يادگيري كنار در
 خوداطراف  تغييرات مقابل در را هايشان باور و ها ارزش دائمي ارزيابي و ضرورت نياز بنابرايناند،  آگاه اطرافشان محيط

   .است تعمق و آگاهي بين دوطرفه رابطه همچنين و بيروني تعمق معناي به تفسير اين  .كنند مي احساس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Birren and Fisher’s 
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  بيروني تعمق

 و عاليق كنند، مي منعكس را غالب اجتماعي باورهاي و ها ارزش دائماً توانمند حسابرسان كه دارند باور شوندگان مصاحبه
 بر زير نظر .كنند مي انتخاب گيري تصميم براي را ها گزينه بهترين اساس اين  بر و دهند مي قرار مدنظر را نفعان ذي منابع

  :گذارد مي صحه حسابرسان بخردانه گيري تصميم در جامعه غالب هاي باور و ها ارزش به توجه اهميت
 درك را هسـتند  اهميـت  با گيري تصميم جهت نفعان ذي براي كه موضوعاتي و توجه، خود پيرامون به بايد حسابرسان«

 حـدي  تـا  و باشـد  مطلـع  خود حرفه در يندهآ تغييرات از ،خود فني دانش و اطالعات داشتن نگه روز به با و ،[…] دننماي
 دنبـال  بـه  دائـم  طـور  بـه  و كننـد  مطـرح  را الؤس اين دائم طور به بايد حسابرسان بنابراين .باشند داشته بيني پيش قدرت

  .»دننماي درك را ها شركت هاي ديدگاه و كارها انجام نحوه در تغييرات تا كنند تالش باشند، اطالعات

 و توانمند حسابرسان اجتماعي، و فرهنگي هاي ارزش تكامل حال در و پويا ماهيت فرض با دروني، تعميق همانند
 جاري هاي ارزش از برگرفته خرد شوندگان، مصاحبه از يكي به گفتة .انديشند مي خود پيرامون محيط به دائماً خرد، داراي
 توانمند حسابرسان دروني تعمق .دائمي نياز دارد بيروني تعمقبه  حسابرسان بخردانه گيري تصميم بنابراين ،است جامعه

 تعمق در .شود مي شامل نيز را قبلي اشتباهات و ها هتجرب اما هاست، ارزش و باورها ها، ويژگي ها، قابليت بررسيدربردارندة 
 زماني برهه در خاص يتصميم به كه جامعه هاي ارزش و باورها و نفعان ذي موقعيت بايد به خرد داراي حسابرس بيروني،
 طريق ازخود را  دانش و ها كمبود ها، توانايي توانمند حسابرس تعمق، طريق از .نيز توجه كند شود، ميمربوط  خاص
  .شناسد بهتر مي بيرون، دنياي هاي واقعيت با دروني درك مقايسه

 ؛1975 ،1فري و كلب( دهد مي نشان را تفكر از بعد رفتار خطي فرايند از سنتي بسيار يدرك بيروني و دروني تعمق
 ـ دروني تعمق .شوند مي تلفيق يكديگر در تعمق نوع دو حسابرسان، بخردانه گيري تصميم در اما ،)2005 ،2كلب و كلب

 راستاي در مالي هاي صورت حسابرسي هاي بررسي واطراف  محيط خود، با ارتباط در حسابرس كه است زماني بيروني
 و تعمق آگاهي، تلفيق فرايند بخردانه تصميمهر  بنابراين .كند اقدام مي گيري تصميم به اهداف، و عاليق باورها، ها، ارزش
 در صرف،دادن  نشان واكنش جاي هب كه دهد مي تشخيص حسابرس ،رابطه اين  در .است شناختي ـ عاطفي تسلط
  .دهد مي قرار مدنظر را خوداطراف  محيط با روابط اساسي طور به و دارداي  فعاالنه نقش خود پيرامون محيط دهي شكل
ايجاد  مستلزم ،اطراف محيط به خردمندانه واكنش وي، باور به .كند مي حمايت )1998( استرنبرگ استدالل از درك اين
 همخواني )2011( 3يانگ هاي يافته با همچنين يافته اين .است مختلف منافع بين بخشي تعادل جهت در محيط در تغيير
 هوشمندانه استفاده فرايند اين  .است بيروني و دروني تعمق مستلزم حسابرسان بخردانه گيري تصميم خالصه، طور به .دارد
 مالحظات و شناختي ـ عاطفي ثبات دگرآگاهي، و خودآگاهي با آن تعامل همچنين و بيروني و دروني تعمق از

 طور به فرعي گروه چهار اين  .اتخاذ كنند را اي خردمندانه هاي تصميم دهد مي اجازه حسابرسان به كه است چندديدگاهي
  .دهند مي تشكيل را حسابرسان خردمندانه گيري تصميم اجزاي رسمي

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Kolb & Fry 2. Kolb & Kolb 
3. Yang’s 
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  موجود تحقيقات و حسابرسان بخردانه گيري تصميم

 چگونه كه دهد مي نشان شكل اين  .شود مشاهده مي حسابرسان بخردانه گيري تصميم دهنده تشكيل اجزاي 2 شكلدر 
 شناختي مهارت و عاطفي ثبات دگرآگاهي، و خودآگاهي چندبعدي، هاي ديدگاه( حسابرسان بخردانه گيري تصميم هاي مؤلفه

 گيري تصميم كه دهد مي نشان تحليل از آمده دست هب هاي مؤلفه .اند مرتبط يكديگر با )بيروني ـ دروني تعمق همچنين و
 بيروني و دروني شرايط تحليل اساس بر كه است تعمقي و عاطفي ـ شناختي منسجمِ فرايندنوعي  ،حسابرسان بخردانه
 گيري تصميم .كند مياقدام  نفعان ذي بيشتر بر گذاريتأثيربراي  تصميم ترين خردمندانه اتخاذ به تصميم، يك به مربوط
 ها روش تنوع خرد، قبلي تحقيقات در .كند مي تلفيق يكديگر در را گيري تصميم هاي جنبه تمام حسابرسان، بخردانه

 و يكپارچه چندان حسابرسان رفتارهاي و مالي رفتاري حوزه در خصوص به تجربي هاي تالش و خرد سازي مفهوم منظور به
 اين  .است مانده مغفول حسابرسان اي حرفه و رفتاري عملكردهاي در گذارتأثير مفهوم اين  زيادي حد تا و نيست منسجم
 حرفه در را جديد رويكرد اين  بنياد، داده تحليل اساس بر و اكتشافي تحقيق روش كارگيري به باكرد كه  تالش پژوهش

 ،در واقع .شود ايجاد  زمينه اين  در آتي تجربي تحقيقات در بهتري جمعي ادراك تاكند  سازي مفهوم وواكاوي  حسابرسي
 فرعي هاي بندي طبقه تنها اند و كرده سكوت گيري تصميم در خرد احتمالي نقش درباره گيري تصميم زمينه در تحقيقات

 مفهوم با بخردانه گيري تصميم. اند داده قرار مدنظر را سازماني رفتار و مديريت هاي رشته در ادهوكراسي صورت هب
 كه حالي در است، شده بررسي كمترمبتني بوده و  حسابرسان دروني و شخصيتي هاي ويژگي بر خود، چندبعدي يتئوريك

 مالي هاي صورت در گيري تصميم و حسابرسان اي حرفه هاي قضاوت سطح ارتقاي به تواند مي پژوهش اين  پيامدهاي
 آن دهنده تشكيل اجزاي و حسابرسان بخردانه گيري تصميم ةساز عالوه به .كند توجهي شايان كمك ها شركت

 به تواند مي )بيروني ـ دروني تعمق و شناختي هاي مهارت و عاطفي ثبات دگرآگاهي، و خودآگاهي بعدي، چند هاي ديدگاه(
، در خصوص شهود و فني دانش تجربه، اساس بر هم و ها واقعيت براساس هم تا كند كمك حسابرسان بينش ارتقاي
 اخير هاي پيچيدگي با حسابرسي در درگير عوامل متنوعمجموعه  بررسيدر  .ها اظهار نظر كنند هاي مالي شركت صورت

در  بايدبلكه  ،گرفت ناديده را موارد اين نبايد  حسابرسي،  حرفه دنياي در سياسي و اقتصادي محيطي، زيست اجتماعي،
 بين رابطه از مفهومي حاضر تحقيق .كرد بررسي تر وسيع طور به متغير محيطي شرايط را در آن ازاستفاده  تحقيقات آتي

 ـ توصيفي ديدگاه و ييعقالـ  تجويزي بخردانه هاي ديدگاه تواند مي كه ارائه كرد حسابرسان گيري تصميم و خرد
 و شناخت دانش، آموزش، بر بخردانه گيري تصميم .كند تلفيق اي حرفه هاي قضاوت و گيري تصميم فرايند در را طرفانه بي

 گيري تصميم نوع اين  برلين، مكتب طبق كه است ضروري نكته اين  به توجه اما است،مبتني  چندبعدي هاي ديدگاه
 و مينتزنبرگ( كند ايجاد ثبات هميشگي  گيري تصميم براي فرد در تواند نمي زيرا ؛نيفتد اتفاق هميشه است ممكن
؛ به اين كند مي پيروي انساني استدالل دوگانه فرايند هاي تئوري از گيري تصميم نوع اين  واقع در ).93 :2001 ،1وِستلي
 يفرايند تفكر .است گام به گام و عقاليي تفكر از فراتر ، بسياراي حرفه هاي قضاوت و حسابرسي گيري تصميم معنا كه

 يا ناخودآگاه اغلب صريح، ،خودكار نگر، كل يفرايند شهودي، تفكر اما ،انعكاسي و شهودي تفكر اساس بر دوگانه است
 ،نيز انعكاسي تفكر. شود مي تلقي هوش با اندك ارتباطو  ها احساستم  با مرتبط و موازي سريع، نسبتاً داورانه، پيش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Mintzberg & Westley 
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 با تر مرتبط و ترتيبي بر، زمان و آهسته نسبتاً آگاهانه، اغلب ضمني، شده، كنترل تحليلي، سخت، اختياري، تر، عقاليي
 تنها حسابرسان بخردانه گيري تصميم تحقيق، اين  هاي يافته اساس بر ).123 :2012 ،1ايونز( شود مي گرفته نظر در هوش،

 و اطالعات داده،( صريح دانش از تلفيقي بلكه نيست،محدود  )ضمني يا صريح دانش( دانش از يخاص نوع كاربست به
 نحوه و بخردانه گيري تصميم كاربردپذيري نحوه درباره اطالعاتي باور، اين  .است )شهود( ضمني دانش و )منطق
   .دهد مي قرار ما اختيار در حسابرسان خرد دهي شكل

  

  
  برگرفته از نتايج تحقيقگيري بخردانه  چارچوب نظري تصميم. 2شكل 

  

  آتي تحقيقات و مضامين گيري، نتيجه
داده نشده  زيادي اهميت حسابرسان بخردانه گيري تصميم ةساز توسعهبه  هاي قبلي در پژوهش شد، بيان كه طور همان
 هاي حيطه در آن تسهيل و خرد درباره تجربي هاي داده تر مهم همه از و جديد مفاهيم ها، ايده  حاضر تحقيق .است

بررسي  اي حرفه هاي قضاوت و گيري تصميم در را خرد نقش تحقيق اين .است كرده معرفي را حسابرسان گيري تصميم
 را حسابرسان گيري تصميم روش و درك ودست يافت  حسابرسان گيري تصميم شواهد بر مبتني و جديد سازه به كرد و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Evans 
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 از آمده دست هب متغيرهاي بين بالقوه تداخلو  است چندوجهي و پيچيده يمفهوم خرد كه داد نشان تحقيق اين  .داد بسط
 درك براي چشمگيري هاي داده امروزه، .كرد بررسي را موجود تحقيقات در مفاهيم مغفول مانده و بنياد داده تحليل طريق
 هاي قضاوت و حسابرسان اظهارنظرهاي تواند مي حدي تا پژوهش اين  نتايج و شود نمي مشاهده عمل در مفاهيم اين  بهتر
 زمينه در مشابهي همان طور كه بيان شد، تحقيقات .دهد نشان را مالي هاي صورت هاي بررسي در آنان اي حرفه
 را چندبعدي هاي ديدگاه همچون آمده دست هب يهاي مؤلفه توان ميبا اين حال  است، نشده انجام پژوهش اين  هاي يافته

با تحقيقات  را )2010 ،2هيس( خود از شناخت با را خودآگاهيو ) 2012 ،1همكاران و گراسمن( جانبه همه بررسي  مؤلفه با
 هايفرايندلحاظ  از .تطبيق داد ها پژوهش ساير باتوان  را نمي آمده دست هب معيارهاي ساير اما كرد؛ مقايسه ديگر

 3همكاران و سندلر ؛)1987( سايمون گيري تصميم هاي سبك با راستا هم توان مي را پژوهش اين  نتايج ،گيري تصميم
 چالش بههاي قبلي  گزارش در را خرد كلي هاي ديدگاهها  در برخي از جنبه حاضر تحقيق حال، اين  با .كرد مقايسه )2004(

  هاي يافته اساس بر .دهد ارائه مي گيري تصميم پيچيدگي و بودن چندبعدي ي ازمنسجم و فرد همنحصرب درك و كشد مي
 مجموعه بستن كار هب براي فرد توانايي و درك افزايش صرف يندابر جاي هب حسابرسان، بخردانه گيري تصميم تحقيق، اين

 و خودآگاهي تلفيق براي پيوسته تفكر فرايند از ينديابر خاص، گيري تصميم فرايند طريق از ،تحليلي هاي قابليت خاص
 ابرسحس تلفيقي به فرايند كل در .دهد مي نشان را چندگانه هاي ديدگاه و شناختي هاي مهارت و عاطفي ثبات دگرآگاهي،
 مانند پيرامونش محيط به خود باورهاي و ها ارزش تجربه، دانش، ويژگي، توانايي، خردمندي، اساس بر كهكند  كمك مي

گيري  تصميم محيطي زيست و سياسي اقتصادي، عوامل حدي تا و اجتماعي غالب هاي ارزش و باورها نفعان، ذي منافع
 ـ خودآگاهي .گيرد مي صورت گيري تصميم عواطف، و شناخت تلفيق همچنين و نوظهور آگاهي اين  اساس بر .ندك

 فعال مشاركت طريق از ها، گيري تصميم خود و چندبعدي هاي ديدگاه شناختي، هاي مهارت و عاطفي ثبات دگرآگاهي،
 اين  كاربردپذيري .شود تقويت مستمر يادگيري فرايند در تواند مي آگاهي اين  .كند مي پيدا افزايشدوطرفه  گيرنده، تصميم
 گيري تصميم حيطه در شناختي روش و مفهومي نظر از حاضر تحقيق .دارد بسزايي اهميت عملدر  و تحقيقات در ها يافته

 فرايند در را طرفانه بيـ  توصيفي و تجويزيـ  عقاليي هاي رويكرد تواند مي كه ارائه كرد را خرد از دركي حسابرسان،
 و عملي يادگيري رويكرد از بخشي بايد گيري تصميم هاي قابليت توسعه .كند استفاده قابل حسابرسان، گيري تصميم
 چندبعدي هاي ديدگاهبرخورداري از  ظرفيت و عواطف كنترل و شناخت تلفيق توانايي حسابرسان، آگاهي كه باشد تفكري

 دنياي در آن سازي پياده بلكه است، بخردانه هاي تصميم اتخاذ نحوه درباره يادگيري تنها نه توسعه اين  .دهد افزايش را
 تعمقي هاي ارزيابي مستلزم بخردانه گيري تصميم اتخاذ يادگيري عمل، در .شود مي شامل نيز را عمل بر مبتني و واقعي

   .است حسابرسان گيري تصميم شرايط و موقعيت درباره پي در پي
 تخصصي، و فني دانش در خرد تلفيق طريق از حسابرسان اثربخش هاي تصميم ظرفيت كه دارد باور حاضر تحقيق

 اجتماعي هاي ارزش افزايش به ويابد  ميافزايش  شناختي، هاي مهارت و عاطفي ثبات دگرآگاهي، و خودآگاهي يادگيري،
 و ها داده بر مبتنيصرفاً  هاي گيري  تصميم نگران حاضر تحقيق .شود منجر سهامداران گيري تصميم جهت بيشتر منفعت و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Grossmann et al 2. Hays 
3. Sadler-Smith & Shefy  
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 قابليت حسابرسان در بخردانه گيري تصميم وجود كه بيان كرد حتم طور به توان نمي اما هاست، واقعيت بر مبتني شواهد
 ونياز دارد  متفاوت حسابرسي هاي محيط از تجربه كسب و مستمر يادگيريبه  موضوع اين  ؛ زيرادارد را شدن نهادينه
 شناسايي هاي ويژگي چگونه كه باشد اين  تواند مي آتي هاي سال براي تحقيقاتي هاي حيطهيكي از   .است برانگيز چالش
 نمود داخلي هاي كنترل و مديران رفتاري هاي حيطه همچون سرمايه بازار هاي محيط ساير در تري اثربخش طور به شده
 حسابرسي حرفه در گيري تصميم و خرد زمينه در تجربي تحقيقاتنخستين  از يكي عنوان به تحقيق اين  واقع در .يابد مي

 برآنان فقط  تا كند توجهي شايان كمك حسابرسان اي حرفه هاي قضاوت در تر كالن هاي ديدگاه  بهتواند  مي كهاست 
 احساس همچون ديگري هاي قدرتبا استفاده از  بتوانند تاحدي و نكننداقدام  گيري تصميم به ظاهري هاي واقعيت اساس
 كمك نفعان ذي براي بيشتر ارزش ايجاد  به شناختي، هاي مهارت و عاطفي ثبات بيروني، و دروني هاي كنكاش شهود،
 ها شركت عملكرد به نسبت تري عميق ادراك با تا كند كمك سهامداران به همچنين تواند مي تحقيق اين  نتايج .كنند

   .كنند كمك سرمايه بازار در گذاري سرمايه جهت بيشتر هاي جذابيت ايجاد  به وكرده  گيري تصميم
 مؤلفه .پردازد نمي آماري جامعه هاي ويژگي به خاص طور به كه است آن تحقيق اين  هاي محدوديت از يكي

 معيارهاي ساير به توجه لزوم اما شد، ارائه بنياد داده تحليل روش اساس بر و ها مصاحبهدل  از بخردانه گيري تصميم
 دست بدان حسابرسان اي حرفه هاي قضاوت چرايي تفسير و مباحثه با توان مي تنها كه طلبد را مي حوزه اين  ناشناخته

 محققان تحقيق، اين  نتايج سازي تعميم منظور به چراكه نياز دارد؛ حوزه اين  در بيشتر تحقيقاتبه  محدوديت، اين  .يافت
 كمتر بيروني ابعاد همچون ،آن ابعاد سايراز  بيشتر شناخت با بايست مي ،خردمندانه گيري تصميم مطالعه به مند عالقه
 پذيري تعميم هاي قابليت كمي تحقيقات طريق از واقدام كنند  حوزه اين  در تر تازه تحقيقات به پژوهش، اين  در شده تمركز
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فصلنامه تحليلي اطالع رساني . گيري حسابرسي هاي فردي بر تصميم نقش تفاوت). 1389(مسيح آبادي، ابوالقاسم؛ پوريوسف، اعظم 
  . 87 -76، )43( پژوهشي سازمان حسابرسي،

اثرگـذار بـر مهـارت حسابرسـان در انجـام       يشـناخت  روان يهـا  يژگـ يو ييشناسـا ). 1393( بـه يغر ا،يـ ك يلياسماع ؛مهناز ،يمالنظر
  .526-505 ،)4(21 ،يو حسابرس يحسابدار يها يبررس .يحسابرس يها قضاوت
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