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Abstract: The present study was conducted to provide a model of critical thinking for 

faculty members of Accounting with the aim of promoting education. In this research, a 

combination of quantitative and qualitative methods was used. In terms of data type, the 

study was descriptive, and as far as data collection was concerned, it was a Delphi / 

survey. The number of experts in the Delphi phase of the study was 22 faculty members 

with professional experience, and the survey phase included 384 graduates and students in 

the field who expressed their views on the dimensions and components of critical 

thinking. In this study, after reviewing the critical thinking literature and using the 

opinions of experts, the initial model was extracted and then the final model was approved 

in three steps using the Delphi method to achieve the convergence of opinions. The 

validity and reliability of the model were confirmed using confirmatory factor analysis 

and Cronbach's alpha. Based on the obtained results, the critical thinking model consisted 

of 12 main dimensions including: truth-seeking, analytics, analysis, subject openness, 

curiosity, regularity, self-confidence, perfection, interpretation, evaluation, explanation, 

and self-regulation as well as 45 sub-components. 
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 مقدمه

اغلب انسانها عادت زده اند؛ به همین دلیل روش انجام      

کارهای معین توسط آنان، به مرور زمان، به صوورت روش 

(. حسابداران نیز به 1393هایی ثابت در می آید )رضائیان 

دلیل انجام کارهای معین و ثابت در طی دوره مالی به این 

 رگذشتهدعادت زدگی دچار می شوند. حسابداری همیشه 

بووده  هاسازماننظام اطالعاتی  نیتریاصلو در حال حاضر 

ی اقتصوادی هواتیفعالاطالعواتی حسوابداری  نظوام است.

کوه  کننودیمو حسابداران ادعا  کندیمسازمان را گزارش 

ی، بوا نیازهوای اطالعوواتی انودوزتجربهطوی چنودین قورن 

 ردفراگوی و مودیران داللوی، سازمانبرون کنندگاناستفاده

ی هواگزارشی تجاری و انواع اطالعات موالی و ریگمیتصم

ی مربوط است، آشنا ریگمیتصمی مختلف هاتیوضعکه با 

(. در این راستا تأکید به این نکتوه 1373)رحمانی  اندشده

که با توجه به تنوع، پیچیدگی و تغییرات سوری  نیازهوای 

ی و سوووازمانبرونمختلوووف  کنندگاناسوووتفادهاطالعووواتی 

ی در دنیای امروزی تنها تجربه جوابگو نخواهد سازماندرون

بود و استفاده حسابداران از قدرت تفکر جهت پاسوخگویی 

 ریناپوذاجتناببه این نیازها و جلووگیری از عوادت زدگوی 

 .باشدیم

ق، منطقوی، شوهودی، الاز انتقادی، لو ندانواع تفکر عبارت

 .پیش منطقی، نمادی، واگرا، عملی، حسی و تفکور لفظوی

در تفکر عادی، فرد به حود  زدن، تورجید دادن، گموان 

 کوهیدرحال. پوردازدیمکردن و قضاوت کردن بدون معیار 

ی، درك اصول، ابوراز بندطبقهدر تفکر انتقادی، به برآورد، 

معیار مشخصی پردالته  بر اسا عقیده با دلیل و قضاوت 

 (.1995 )فوواکون، سووانچز، فوواکون و جینووین شووودیم

لوانواده  طمالتفکر انتقادی در مرکز امووا  پورت نیبنیدرا

 .تفکر قرار دارد

 ی بووا عنوووانادر مطالعووه( 2018چانگونووو و همکوواران )

مودل  کیو لیوتحلهیو: تجزیتوسعه مهوارت تفکور انتقواد

ی، بوه لنودیتا رسوتانیدب یبورا دیوجد یریادگیو تیریمد

دانوش آمووزان  یلیتحل یهاو مهارت انتقادیتفکر ارزیابی 

ی هوامهارت. جهت ارزیابی اندپردالته لندیاستان تا 10در 

 شودهاستفادهی امرحلهتفکر انتقادی از مدل یادگیری پنج 

 .انوددهینام " PUCSCمدل "است که نویسندگان آن را 

 تیریمود یبورا یآموادگ عنوانبوه pمدل دارای ابعاد  نیا

 یراهکارهوا عنوانبوه Cدرك و عمول عنوانبه Uیریادگی

 Cو  دیواشوتراك گذاشوتن دانوش جد عنوانبوه Sی تعاون

اسوت. در  شودهگرفتهدر نظور  دیدانش جد جادیا عنوانبه

 35دانش آموز استفاده شوده اسوت کوه  69این مطالعه از 

دانش آموز با اسوتفاده از مودل فووق تحوت آمووزش قورار 

دانش آمووز بوه صوورت سونتی آمووزش داده  34گرفته و 

د که استفاده از مودل فووق شدند که نتایج حاکی از آن بو

باعث افزایش مهارتهای تفکر انتقادی در دانش آموزان می 

ی هوواراه( بووه بررسووی 2017همکوواران ) و گووردد.  بووراون

 ی تفکر انتقادی پردالتند. در این مطالعههامهارتارتقایی 

دوره جووام  و  تیووموفقی بوورا یتفکوور انتقوواد یهووامهارت

 یهواروش پژوهش را مسئله، گردیده است دیتأک یاحرفه

 انود.نمودهبیوان  در  یهواها در کال مهارت نیتوسعه ا

ی چالشو سؤاالت» ی مطالعه حاکی از این است کههاافتهی

 یروش آموزشو کی« ییدانشجو یلودآموز یهاآزمون در

را بوا اجوازه دادن بوه  یتفکور انتقواد یهااست که مهارت

 شیاکوال  در ، افوز یهوابحث قیودانش آموزان از طر

 یزموان محتوواهم کوهی. بحث و مشوارکت درحالدهدیم

کووه  یآموووزانو توسووط دانش کووردیم تیوورا تقو یآموزشوو

  .است شدهانیموردعالقه ب اریقرار گرفتند، بس یموردبررس

تفکور  یهوامهارت( به بررسی 2015) واشنگتنو  تامسون

ی پردالتنود. در ایون مطالعوه حسوابدار سیو تدر یانتقاد

طور بوه یحسوابدار یدرسو یهواکتاباست کوه  شدهانیب

و  یمووال یحسووابدار یاسووتانداردها ئووتیمووداوم توسووط ه

 دنظریووتجد یحسووابدار یالمللوونیب یاسووتانداردها ئووتیه

 کیوسرعت به سمت به یحسابدار گریداز سوی  .شوندیم

 و کندیحرکت م یحسابدار یهاوهیاز ش یجهان ییهمگرا

 یدرسو یهوادر کتابت زیاد اطالعا دانش آموزان با حجم

 نیوتموام ا دیوبا انیوچگونه مرب .شوندیغرق م یحسابدار

ی را به دانوش آمووزان انتقوال دهنودا بورا دیاطالعات جد

اسوت کوه  یحرفوه، ضورور یدانش آموزان برا یسازآماده
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 کیورا بوا اسوتفاده از  دیجد میدانش آموزان بتوانند مفاه

 شودههیتوص در ایون مطالعوه. رندیبگ ادیچارچوب سازگار 

به دانش آمووزان بوا  دیبا یحسابدار میکه تمام مفاه است

، صیتخصو یبورا "A"ارائه شوود.  ABCمدل  استفاده از

"B" کتاب و  یابیارز یبرا"C" اسوت.  یبنودطبقه یبورا

 را دیومطالب جد تا دانش آموزان شودیممدل موجب  نیا

 .رنودیفراگ اتیوها جزئو روش نیبدون درهم شکستن قوان

را  یشوتریموواد ب تواننودیدانوش آمووزان م بیوترت نیبد

 یهواو آموزگاران قادر به تمرکز بر آموزش مهارت اموزندیب

 سیاست. هدف تدر ازیهستند که بازار موردن یتفکر انتقاد

 یبورای تفکر انتقواداز  شدهیآموزه طراح کی دیبا شهیهم

 باشد. باید از تفکر یکشف نظم باالتر

ی بوا عنووان امطالعوه( بوه 2013) مانیآدوا سول وروسونه 

 یحسوابدار ایو: آیتفکر انتقواد یهامهارت ای یآموزش عال

بووه . در ایوون مطالعووه پردالتنوود بووه اصووالر داردا ازیوون

 یبورا یدر حرفوه حسوابدار نفعانیمکرر ذ یهادرلواست

 یحسوابدار النیالتحصودر فارغ انتقوادی هاتوسعه مهارت

 اسوت. شودهاشاره رفهاز توسعه بلندمدت ح نانیاطم یبرا

 یتفکور انتقواد یهواتوسعه مهارت تیاهم مطالعه نیدر ا

قبول از ورود بوه بوازار  یحسابدار النیالتحصباالتر از فارغ

 شدهانیب طورنیادر انتها  ؛ واست کار موردبحث قرارگرفته

تووا  شووودیمی موجووب تفکوور انتقوواد یهووامهارت کووه

 هاشورفتیابله بوا پرا قادر به مق یحسابدار النیالتحصفارغ

 کیودر  یرقابت یتجار طیمح کی در اطالعات یدر فناور

( در بررسوی 1395تقدسی و مرادی ) .ی شونداقتصاد جهان

 انتقووادی تفکوور بوور محووور مسووئلهبووالینی  آموووزش تووأثیر

پرستاری هدف لود را آموزش بالینی به روش  دانشجویان

بورای تقویوت  موؤثریوک اسوتراتژی  عنوانبوهحل مسئله 

ی حل مسوئله بیوان نمووده هامهارتلالقیت، کارگروهی، 

یی بالینی در دانشوگاه کار آزما صورتبهکه در این مطالعه 

دانشجوی پرستاری در دو  36علوم پزشکی کاشان بر روی 

ایون مطالعوه از  در گروه آزمون و کنترل انجام داده اسوت.

ی آورجمو ی تفکر انتقادی کالیفرنیا برای هامهارتآزمون 

اطالعات استفاده شد و ابتودای دوره و یوک هفتوه بعود از 

انتهووای مداللووه مهووارت تفکوور انتقووادی دانشووجویان 

نتیجووه آن بووه ایوون صووورت  و ی قوورار گرفووتموردبررسوو

که اگرچه دو شیوه آموزش بالینی تفکر انتقوادی  شدهانیب

دانشجویان را نسبت به قبل افوزایش داده و مهوارت تفکور 

نسوبت بوه آمووزش  مسئلهالینی حل انتقادی در آموزش ب

 تووانیمبالینی معمول افزایش بیشتری نشان داده اسوت. 

در آموزش بالینی از روش حل مسئله برای افزایش مهارت 

 تفکر انتقادی دانشجویان استفاده کرد.

ی اثربخشو( در بررسوی 1393مرادی مخلص و همکواران )

ی هواطیمحی پورورش تفکور انتقوادی در چندعاملالگوی 

در ایون پوژوهش یوک  کوهیادگیری الکترونیکی پردالتند 

بورای پورورش تفکور انتقوادی در  مؤلفوهعامل یا  7الگو با 

 شدهارائهی یادگیری الکترونیکی توسط پژوهشگر هاطیمح

ی معنواداربود که تفواوت  آناست. نتایج تحقیق حاکی از 

بین نمرات گروه آزمایش و گواه در پرورش تفکر انتقوادی 

ی اسوتنباط، شناسوایی مفروضوات، هامؤلفهیان در دانشجو

استنتا ، تعبیر و تفسیر و ارزشیابی اسوتدالل منطقوی در 

. بوه ایون صوورت کوه در دهودیمرا نشوان  001/0سطد 

پوورورش تفکوور انتقووادی، گووروه آزمووایش کووه در محوویط 

بودنود، در مقایسوه بوا  دهیودآموزشیادگیری الکترونیکوی 

 دهیودآموزشی کوال  گروه گوواه کوه در محویط حضوور

 آورده بودند. به دستبودند، نتایج بهتری را 

بیشتر مطالعات در لصوص ارزیابی مهارت تفکر انتقادی و 

اند.  در ایون پوژوهش سوعی در زمینه آموزش انجام گرفته

شده است ابعاد و مؤلفوه هوای موورد نیواز بورای ایجواد و 

رشوته افزایش سطد تفکر انتقادی حسابداران ارائه گوردد. 

 قضواوت از کوه اسوت متفکرانی نیازمند همواره حسابداری

کوه چوه  داننودیبرلوردارند و محرفه  مسائل درباره لوب

حرفووه را در  انتقووادی تفکوور یهووازمووانی و چگونووه مهارت

 بکار گیرنود، برلوورداری از تفکور انتقوادی درحسابداری 

اه کنندگان آگتا استفاده رساندیبه افراد یاری م حسابداران

تجربوه کننود؛  فهم دقیق از گزارشوگری موالی را ،و مطل 

فرد در تعبیر و  یهاعنوان مهارتتفکر انتقادی به ،نیبنابرا

رویودادهای ارزیابی و نیز شناسوایی  ،لیوتحلهیتجز ،تفسیر
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محسوووب  حرفووه حسووابداریمنبعووی نیرومنوود در  مووالی،

ها مطرر اسوت کوه این سؤال حسابداراندر مورد  .شودیم

در آمووزش حسوابداران  ی تفکور انتقوادیهاصوالً مهارتا

ی تفکور هواچیستا و آیا امکان سنجش و ارزیوابی مهارت

وجود داردا اگر این امکان وجوود دارد انتقادی حسابداران 

هوا را ارزیوابی نموود و مودل تووان ایون مهارتچگونه موی

ا بوا توجوه بوه ها چیسوتمناسب برای ارزیابی این مهارت

شووده، یووافتن و طراحووی الگووویی بوورای ایجوواد و موووارد یاد

سنجش و ارزیابی مهارت های تفکر انتقادی در دوره هوای 

آموزشی به لصوص در دانشجویان حسابداری موی توانود 

در ارتقای کیفیت آمووزش احسوا  نیواز شوود. بنوابراین 

پژوهش حاضر با هودف یوافتن مهارتهوای الزم در الگووی 

ن ابعواد و مؤلفوه اهمیوت و تفکر انتقادی  و همچنین تعیی

اولویت این تفکر در اعضای هیئت علمی این رشوته انجوام 

 شد.

 هاروشمواد و 

پژوهش حاضر از نوع تحقیقوات کواربردی اسوت. روش      

این پژوهش یک روش ترکیبی است که در آن هوم از روش 

نووع  نظور ازاسوت.  شده استفادهکمّی و هم از روش کیفی 

ی دلفی/پیمایشو هوادادهروش گوردآوری و  توصویفی هاداده

 بوهکوه از نوامش  گونوههمان. تحقیقوات توصویفی باشدیم

دریافوت، توصویف عینوی، واقعوی و مونظم  تووانیم وضور

حوادث، رویودادها و موضووعات مختلفنود )نوادری و نراقوی 

 که از نظراتشد استفاده(. از روش دلفی به این دلیل 1385

مچنوین از ابوزار پرسشونامه ود. هشو گرفتوهلبرگان بهوره 

اه ی اطالعوات از دیودگآورجمو پیمایشی جهوت  صورتبه

 حسابداران استفاده شد.

جامعه آماری تحقیق حاضر در بخش دلفی بر اسوا  روش 

نفور از اعضوای  22ی غیر احتمالی هدفمند، تعداد ریگنمونه

لبرگان  و اعضای هیئت علمی رشته حسابداری کوه دارای 

 در سوابقه کوار در دانشوگاه داشوتند، بوود.مدرك دکتورا، و 

کلیووه فووارغ  مطالعووه موووردبخووش دوم تحقیووق، جامعووه 

التحصیالن رشته شواغل در بخوش عموومی و لصوصوی و 

. بوا توجوه شد گرفتهدانشجویان ترم آلر این رشته در نظر 

به مشخص نبودن تعداد حسابداران و نامحدود بودن جامعه 

فرمول کوکران در حوالتی  آماری برای تعیین حجم نمونه از

. حجوم نمونوه شد استفادهکه تعداد جامعه مشخص نباشد، 

 5درصود و لطوای مجواز  95انتخابی در سوطد اطمینوان 

نفر شاغل   204نفر برآورد شد که از این تعداد  384درصد، 

 .بودندنفر دانشجوی ترم آلر  180و 

موووازین الالقووی شووامل الووذ رضووایت  حاضوور در پووژوهش

تضومین حوریم لصوصوی و رازداری رعایوت شود.  آگاهانه،

تکمیول پرسشونامه هوا ضومن تأکیود بوه هنگوام همچنین 

تکمیل تمامی سؤال ها، شرکت کنندگان در مورد لورو  از 

 پژوهش در هر زمان و ارائه اطالعات فردی مختوار بودنود و

 مانود و به آنها اطمینان داده شد که اطالعات محرمانه موی

 رعایت شد. پژوهش حاضر بوا کود الوالقاین امر نیز کامالً 

IR.IAU.TMU.REC.1399.227 ثبت شد. 

 هاافتهی

پژوهش، نرمال بودن متغیور  انجام مراحل ابتدا قبل از     

اسومیرنف موورد ارزیوابی  –تحقیق با آزمون کولمووگروف 

نشان دهنده نرموال بوودن آن  1رفتکه نتایج جدول قرار گ

 است.

 ن متغیرهای پژوهشبررسی نرمال بود . 1جدول 

Table1. Testing the normality of research variables 
 سطح معناداری Zآماره  متغیرها

 069/0 019/1 ییجوقتیحق

 111/0 988/0 گشوده ذهنی

 069/0 019/1 تحلیلگری

 076/0 014/1 یمندقاعده

 101/0 993/0 نفساعتمادبه
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 107/0 99/0 کنجکاوی

 08/0 012/1 پختگی شناختی

 071/0 017/1 تفسیر

 103/0 992/0 لیوتحلهیتجز

 066/0 02/1 ارزشیابی

 092/0 002/1 توضیح

 116/0 987/0 خودتنظیمی

 

بعد از بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش، به بررسوی 

. شودیمی پژوهش پردالته هاسؤالیافته های مربوط به 

ش کیفوی اول مربوط بوه بخو سؤالالزم به ذکر است که 

ی دوم و سوم مربوط بوه بخوش کمّوی هاسؤالپژوهش و 

 .باشندیمپژوهش 

داران ی تفکر انتقادی در حسوابهامؤلفهاول: ابعاد و  سؤال

شامل چه مواردی استا جهت استخرا  مودل مفهوومی 

 اولیه تحقیق با استفاده از تکنیک مصاحبه بوا لبرگوان و

قیووق اسووتفاده از مبووانی نظووری تحقیووق موودل اولیووه تح

 83بعود اصولی و  12استخرا  گردید. مدل اولیوه دارای 

پواالیش مودل مفهوومی، مودل  منظوربوهشد کوه  مؤلفه

نفوور از  22از مبووانی نظووری تحقیووق، بووه  شوودهاستخرا 

لبرگان که دارای مدرك تحصیلی دکترا و عضوو هیئوت 

یوزان ی، ارائه شد تا ماحرفهعلمی دانشگاه و دارای سابقه 

بور اسوا   هامؤلفوها هر یک از ابعواد و موافقت لود را ب

 ی اعالم کنند. جهت پاسخگویی به اطبقه 7طیف لیکرت 

 

اول پژوهش از تکنیک دلفی در سه مرحله استفاده  سؤال

 شد.

 18/0نتایج آزمون کندال، ضریب کندال حدود  بر اسا 

، همواهنگی بوین نظورات دهودیمبود که این امر نشوان 

اسوت کوه ایون ضوریب  درصود18دهندگان، تقریباً پاسخ

(. 1396ی مووؤمنباشوود ) درصوود70بیشووتر از  سووتیبایم

 05/0ی آزمون کندال کمتور از داریمعنهمچنین سطد 

بووود کوووه نشوووان داد ایووون همووواهنگی بوووین نظووورات 

  معنادار است. درصد95دهندگان با سطد اطمینان پاسخ

ی تفکور هامؤلفهپس از اتمام مراحل تکنیک دلفی، ابعاد و 

 گزارش شدند. 2در جدول ادی در نزد حسابدارانانتق

 

 

 

 ی تفکر انتقادی جهت حسابدارانهامؤلفه. ابعاد و 2جدول 

Table 2. Dimensions and components of critical thinking of accountants 
 مؤلفهعنوان  مؤلفهشماره  بعد

 ییجوقتیحق

 ییجوقتیحق 1

 یاندوزدانشافزایش علم و  2

 تقویت یادگیری مستمر 3

 یاحرفهرشد توانایی  5

 داشتن روحیه پژوهش محوری 7

 یاحرفهداشتن مهارت و تخصص  8

 گشوده ذهنی

 ذهن باز 9

 بر تجربه دیتأک 11

 تقویت خرد و بینش 16

 نوآوری 19
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 تحلیلگری

 تحلیل گیری 20

 کنندگاناستفادهتوجه به نیازهای حال و آینده  21

 کنندگاناستفادهتشخیص نیازهای اجتماعی  22

 یمندقاعده

 یمندقاعده 25

 نظم و انضباط کاری 26

 توجه به ضوابط و قوانین 28

 توجه به اصول و مفروضات 29

 هاتیاولومدیریت  30

 مدیریت زمان 31

 تمرکز کاری 33

 توجه به استانداردها 34

 نفساعتمادبه

 نفساعتمادبه 35

 اقتدار و توانایی 40

 روحیه خودباوری 42

 کنجکاوی

 کنجکاوی 43

 پروراندن افکار جدید 45

 یخود اکتشافپرورش تفکر  47

 پختگی

 پختگی شناختی )کمال( 50

 صدرسعهتحمل و  52

 قضاوت بدون جانبدارانه 54

 داشتن تعهد 56

 روحیه نقدپذیری 60

 تحمل تضاد و ابهام 61

 تفسیر

 تفسیر 62

 تبادل دانش 63

 آشنایی با گزارشگری مالی 65

 لیوتحلهیتجز

 رویدادهای مالی لیوتحلهیتجز 68

 تشخیص ارتباط گزارشگری مالی با اهداف سازمان 69

 ی مختلف حسابداریهاشیگراتسلط بر  70

 آشنایی با فناوری روز 71

 ی فعلیهاهدادی آینده با استفاده از نیبشیپتوانایی  72

 ارزشیابی
 ی مختلف ارزشیابیهاکیتکناستفاده از  73

 ی اتکاءهاتیباقابلداشتن توانایی برآورد همراه  75

  توضیح

 )قدرت بیان( 

 توانایی ارائه اطالعات )قدرت بیان( 78

 داخلی کنندگاناستفادهپاسخگو بودن به  79

 خارجی کنندگاناستفادهپاسخگو بودن به  80

 فهمقابلبیان  83

 ینیبشیپی و قدرت نیبندهیآ 84

 ارائه کامل اطالعات 85

 قدرت ارتباط دادن اطالعات 86
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 پاسخگو بودن به جامعه و ذینفعان 88

 وظیفه اخالقی عنوانبهارائه خدمات  89

 خودتنظیمی

 خودتنظیمی 90

 توانایی خودارزیابی 91

 یخود اکتشافتوانایی  92

 یتگریخود هداوانایی ت 93

 پرورش تفکر مستقل 94

 

 ازان ی تفکر انتقوادی در حسوابدارهامهارتی بندتیاولو

؛ قرار گرفوت سنجش موردلبرگان با آزمون فریدمن  نظر

و  بنابراین با استفاده از آزمون فریدمن به بررسی اهمیوت

 ازنظوری تفکور انتقوادی در حسوابداران هامهارتاولویت 

یی بیشوترین جوقتیحقالته شد که مهارت لبرگان پرد

میانگین رتبه را به دست آورد. این امر گویوای آن اسوت 

یی بیشووترین میووزان اهمیووت و جوقووتیحقکووه مهووارت 

ی تفکوور انتقووادی در نووزد هووامهارتاولویووت را در بووین 

حسابداران به لوود التصواص داده اسوت کوه سوهم آن 

ری اسووت. از طرفووی، سووطد معنووادا درصوود1/14حوودود 

گویوای  ،یودمناز آماره لی دو از آزموون فر آمدهدستبه

 این مطلب است که درصد لطای تأیید اثر معناداری 

 

 

درصود معنوادار اسوت و 95آزمون فوق با سطد اطمینان 

ی تفکر انتقادی در حسوابداران هامهارتی بندتیاولولذا 

 تووانیمبنوابراین ؛ لبرگان مورد تأیید قرار گرفت نظر از

یی، جوقووتیحقی هووامهارتبووه ترتیووب »کووه گفووت 

، گشووده ذهنوی، کنجکواوی، لیتحل و هیتجزتحلیلگری، 

، پختگوی شونالتی، تفسویر، نفساعتمادبوهی، مندقاعده

ارزشیابی، توضید و لودتنظیمی دارای اهمیت و اولویوت 

 «.باشندیمدر بین حسابداران 

 با استفاده از آزمون فریدمن به گزارش  اهمیت 3جدول  

ی تفکوور انتقووادی در هووامهارتی هامؤلفووهو اولویووت 

 پردازد.لبرگان می نظر ازحسابداران 

 

 

Table3. Importance and priority of critical thinking skills components in accountants from the point of 

view of experts 

 خبرگان ازنظرادی در حسابداران ی تفکر انتقهامهارتی هامؤلفهاهمیت و اولویت . 3جدول 

 مؤلفهعنوان  مؤلفهشماره  مهارت
میانگین 

 رتبه
 یبندتیاولو

 آماره

 خی دو
 سطح معناداری درجه آزادی

 ییجوقتیحق

 1 4/07 یاندوزدانشافزایش علم و  2

65/805 4 0/001 

 4 1/91 تقویت یادگیری مستمر 3

 2 3/86 ایحرفهرشد توانایی  5

7 
شتن روحیه پژوهش دا

 محوری
1/50 5 

8 
داشتن مهارت و تخصص 

 یاحرفه
3/66 3 

 گشوده ذهنی

 3 1/07 بر تجربه دیتأک 11

 2 1/93 تقویت خرد و بینش 16 0/001 2 42/659

 1 3/00 نوآوری 19

 21 تحلیلگری
 توجه به نیازهای حال و آینده

 کنندگاناستفاده
1/50 1 - 1 - 
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22 
 خیص نیازهای اجتماعیتش

 کنندگاناستفاده
1/50 1 

 یمندقاعده

 1 6/23 نظم و انضباط کاری 26

93/6 6 0/001 

 2 3/59 توجه به ضوابط و قوانین 28

 5 2/14 توجه به اصول و مفروضات 29

 1 6/23 هاتیاولومدیریت  30

 4 3/05 مدیریت زمان 31

 3 3/18 تمرکز کاری 33

 2 3/59 توجه به استانداردها 34

 نفساعتمادبه
 1 1/50 اقتدار و توانایی 40

- 1 - 
 1 1/50 روحیه خودباوری 42

 کنجکاوی
 1 1/57 پروراندن افکار جدید 45

3 1 0/083 
 2 1/43 یاکتشاف خودپرورش تفکر  47

 پختگی شناختی

 1 3/57 صدرسعهتحمل و  52

53/513 4 0/001 

 1 3/57 دارانهجانبقضاوت بدون  54

 4 1/41 داشتن تعهد 56

 3 3/16 روحیه نقدپذیری 60

 2 3/30 تحمل تضاد و ابهام 61

 تفسیر
 1 1/93 تبادل دانش 63

19 1 0/001 
 2 1/07 آشنایی با گزارشگری مالی 65

 لیوتحلهیتجز

69 
تشخیص ارتباط گزارشگری 

 اف سازمانمالی با اهد
3/91 1 

49/571 3 0/001 
70 

مختلف  یهاشیگراتسلط بر 

 حسابداری
2/34 2 

 3 1/41 آشنایی با فناوری روز 71

72 
آینده با  ینیبشیپتوانایی 

 فعلی یهادادهاستفاده از 
2/34 2 

 75 ارزشیابی
داشتن توانایی برآورد همراه 

 اتکا یهاتیباقابل
- - - - - 

 توضیح

79 
پاسخگو بودن به 

 داخلی کنندگاناستفاده
9/75 1 

147/301 9 0/001 

80 
پاسخگو بودن به 

 خارجی کنندگاناستفاده
6/64 2 

 6 1/95 فهمقابلبیان  83

 4 3/98 ینیبشیپو قدرت  ینیبندهیآ 84

 3 6/09 ارائه کامل اطالعات 85

 3 6/09 قدرت ارتباط دادن اطالعات 86

88 
پاسخگو بودن به جامعه و 

 ذینفعان
6/09 3 

89 
وظیفه  عنوانبهارائه خدمات 

 اخالقی
2/23 5 
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 خودتنظیمی

 1 2/50 توانایی خودارزیابی 91

- 3 - 
 1 2/50 یاکتشاف خودتوانایی  92

 1 2/50 یتگریهدا خودتوانایی  93

 1 2/50 پرورش تفکر مستقل 94

 

 مؤلفهیی جوقتیحقدهد که در مهارت نشان می 3 جدول

، در مهوارت گشووده ذهنوی «یاندوزافزایش علم و دانش»

مشوترك  طوربوهی منودقاعده، در مهارت «نوآوری» مؤلفه

در  ،«هاتیمدیریت اولوو  نظم و انضباط کاری»ی هامؤلفه

، در «پرورانوودن افکووار جدیوود» مؤلفووهکنجکوواوی مهووارت 

ی هامؤلفووهمشووترك  طوربووه تیپختگووی شوونالمهووارت 

در مهارت  ،«قضاوت بدون جانبدارانهو  صدرتحمل و سعه»

 لیوتحلهیوتجزدر مهوارت  ،«تبوادل دانوش» مؤلفه تفسیر

تشووخیص ارتبوواط گزارشووگری مووالی بووا اهووداف » مؤلفووه

 پاسخگو بودن به » مؤلفهو در مهارت توضید « سازمان

 

رار دارنود. در اولویوت نخسوت قو« کنندگان داللیاستفاده

و  نفساعتمادبووهی تحلیلگووری، هووامهارتدر  کووهیدرحال

ی یکسوانی هواتیاولوی آنوان دارای هامؤلفهلودتنظیمی 

مشووخص کوورد کووه در ایوون  توووانینمهسووتند و بنووابراین 

بیشترین اهمیوت را دارد. همچنوین  مؤلفهکدام  هامهارت

قوورار دارد،  مؤلفووهدر مهووارت ارزشوویابی چووون تنهووا یووک 

ی آن معنووا و هامؤلفووهی بنوودتیاولوین اهمیووت و بنووابرا

 مفهومی ندارد.

از روایوی  شودهیطراحبرای سنجش روایی و اعتبار مودل 

 گرفته شد. بهرهمحتوایی، روایی سازه و پایایی 

 کفایت حجم نمونه روایی محتوایی و بررسی . 4جدول 

Table 4. Content validity and sample size adequacy 

 هپرسشنام
درصد تبیین 

 واریانس

 ضریب

KMO 

 آزمون

 بارتلت
 درجه آزادی

 سطح

 معناداری

 001/0 1596 481/9595 758/0 95/71 تفکر انتقادی حسابداران

 

گویوای ایون مطلوب اسوت کوه مقوادیر ضوریب  4جودول 

KMO 758/0 تفکر انتقادی حسابداران، برای پرسشنامه 

ریب باشوند. ضودار میمعنوی P<01/0که در سوطد  است

KMO همبستگی متغیرها را محاسوبه نمووده و میوزان ،

شوده، محاسوبه همبستگی بین متغیرها را در نمونه گرفته

دهنده ایون نشوان 7/0تر از بزرگ KMOکند. ضریب می

است که تحلیل عاملی مفیود اسوت و حجوم نمونوه دارای 

(. آزمووون 2004باشوود )هینتووون و همکوواران، کفایووت می

ارتبواط بوین متغیرهوا را اگور وجوود  میزان کرویت بارتلت

تر از دهد. سطد معنواداری کوچوکداشته باشد، نشان می

تحلیول  هوادادهیتووان بور رودهد کوه مینشان می 05/0

 (. 2004عاملی مناسب انجام داد )هینتون و همکاران، 

 

 

بوار  AMOS افوزارنرماز  آمدهدستبهبا توجه به لروجی 

 قادی حسابدارانتفکر انتامه تک سؤاالت پرسشنعاملی تک

باشد و این امر گویای این مطلب اسوت می 5/0تر از بزرگ

 تفکر توانند )متغیرهای آشکار( می که سؤاالت پرسشنامه

 تبیوین یلوب)متغیرهای مکنون( را به انتقادی حسابداران

مقودار تموامی  یدر مدل موردبررسبا توجه به نتایج . کنند

باشوند کوه نشوان قبول بیشوتر میبلاز مقدار قا هاشالص

دهنوودم مناسووب بووودن موودل تحلیوول عوواملی تأییوودی در 

بعد از بررسی باشد. می تفکر انتقادی حسابدارانپرسشنامه 

گفوت کوه  تووانیمروایی محتوایی، روایی سازه و پایوایی 

اسوت.. و در  قبولقابول شودهیطراحروایی و اعتبوار مودل 

نهوایی تفکور انتقوادی اصلی تحقیوق مودل  سؤالپاسخ به 

 حسابداران به شرر ذیل لواهد بود.
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 مدل نهایی تفکر انتقادی حسابداران .3شکل شماره 

Figure 3. The final model of accountants’ critical thinking 
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اول پژوهشوی بوا اسوتفاده از  سوؤالجهت پاسخگویی بوه 

مصاحبه و تکنیک دلفوی بوه شناسوایی نظور لبرگوان در 

بعود  12صوص تفکر انتقادی پردالتوه شود کوه تعوداد ل

برای تفکر انتقادی حسابداران استخرا   ؤلفهم 45اصلی و 

 و نهایی گردید.

یی دارای رتبووه یووک و جوقووتیحقلبرگووان بعوود  ازنظوور

رتبوووه سووووم و  لیوتحلهیوووتجزتحلیلگووری رتبوووه دوم و 

و  نفساعتمادبووهی، منوودقاعدهکنجکوواوی رتبووه چهووارم و 

لتی رتبه پنجم و تفسیر، ارزشیابی و توضوید پختگی شنا

اهمیت به  ازلحاظی رتبه هفتم را میلودتنظرتبه ششم و 

 لود التصاص داده بودند.

 یارتقوا تفکور انتقوادجهوت  شنهادهایپ نیترمهماز جمله 

سطد  یشافزابه  توانیمجویی یقتحق داران در بعدحساب

و  یننازجملوه قووا یوادگیریتکرار مطالوب موورد ، مطالعه

مختلوف  یهابوا شواله ییآشنا ، یحسابدار یاستانداردها

 یدر کارهوا یانضباط فوردی مندقاعدهدر بعد  ی،حسابدار

پذیری، یتمسوووئولیزی،  ربرنامووه یوووقاز طر داریحسوواب

و پرهیوز از انجوام کارهوا بوه  یف،کوردن وظوا بندییتاولو

، اسوتفاده از تجربوهی گشوده ذهنوصورت همزمان در بعد 

لورد  یهابوا اسوتفاده از شوالص یلورد سوازمان یشافزا

، آمووزش و یوادگیریازجملوه اسوتقالل، تفکور و  یسازمان

حافظه  یتتمرکز و تقو یشافزا یهامهارت یره، یادگیریغ

ی گور یولتحلو در بعود  مربوطه یهابا استفاده از آموزش

جسوتجو ، چراا چگونها چطور و ... هاییکاستفاده از تکن

 یهواحلراه یجابوه اییشوهر یهاحلهکردن را یداپ یبرا

 ی،مووال یهوواکنندگان گزارشاسووتفاده ییشناسووای، مقطعوو

 یهواها و اهوداف اسوتفاده از گزارشآن یاطالعات یازهاین

اهوداف، انتظارهوا و  تفکور بوه نفساعتمادبوهدر بعد  ی،مال

 یپختگو افزایش مطالعه، افزایش مهارت ارتباطی و در بعد

یری و انتقادپذ یهروحکاری، تقویت ی افزایش تعهد شنالت

و  هواآنی شخصی و تالش جهت اصالر هاضعفتشخیص 

ی هوواروش، اسووتفاده از دقووتی افووزایش کنجکوواودر بعوود 

بر یر تسلط تفسو در بعد استفاده از مناب  متنوع اکتشافی، 

وتحلیل یوهتجزیسی و در بعد نوتوان گزارش، افزایش ذهن

 یفیوتبور ک یرگوذارعوامول تأث یدصوح ییکشف و شناسوا

 یآورمهوارت در اسوتفاده از فونی، افزایش مال یگزارشگر

 هوواییکدر تکن مهووارتیابی افووزایش ارزشووو در بعوود روز 

 یوتباقابل یدر برآوردها مهارتیابی، افزایش مختلف ارزش

پاسوخگو افوزایش  ارائه اطالعوات ییتواناو در بعد  اتکا باال

ی در و لووارج یلووکنندگان دالبووودن در مقابوول اسووتفاده

صوورت ارائوه اطالعوات بهینفعوان، ذ یوهمقابل جامعه و کل

و  بینوییشپ یوتقابل یو دارا بینییندهفهم همراه با آقابل

در کنتوورل رفتووار،  ییتوانووایمی افووزایش لووودتنظدر بعوود 

و  یویها، عملکردهوا، کوار آنگرش، ارزیابی احسا  و افکار

 ینودفراافوزایش  ،هاو مهارت ، کشف استعداد هادستاوردها

 نام برد. توانیمرا درك اطراف لود بر اسا  مشاهدات 

از جمله نقاط قوت پژوهش حاضور موی تووان بوه پیشوتاز 

بوودن پوژوهش در رشوته حسوابداری اشواره کورد و اک ور 

پژوهش های صورت گرفته در لصوص تفکور انتقوادی در 

ضمینه آموزش و ارزیابی تفکر انتقادی با استفاده از آزمون 

های کالیفرنیا و واتسون و گلیزر صوورت گرفتوه و مهوارت 

های مورد ارزیابی موارد عمومی بوده و لاص یوک رشوته 

نمی باشد در این پژوهش سوعی شوده کوه مهوارت هوای 

مخصوص رشته حسابداری استخرا  گوردد. بوا توجوه بوه 

ی هواآموزشنسوبت بوه  گورددیمنتایج پژوهش پیشنهاد 

، جهوت حسوابداران هامهارت ء هریک ازارتقایالزم جهت 

موجوب  لهیوسونیبددر مقاط  تحصیلی ایجواد گوردد توا 

ء سطد تفکر انتقادی در حسوابداران گوردد. جهوت ارتقای

که با استفاده از این ابعواد  گرددیمتحقیقات آتی پیشنهاد 

ابزاری جهت سنجش تفکر انتقادی حسوابداران  هامؤلفهو 

ی ریگموردانودازهن تهیه و سطد تفکر انتقوادی حسوابدارا

قرار گیرد. با توجه به اینکه این پژوهش از اولوین پوژوهش 

ها در این زمینه می باشد نیاز به نقود و بررسوی از سووی 

شود محققان با حجوم نمونوه  نخبگان دارد و پیشنهاد می

های بیشتر و با سبک های مختلف آموزشوی ایون الگوو را 

 بررسی نمایند.
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