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Abstract
The present research was conducted with the aim of studying, analyzing and modeling 

the role of psychological components of existential critical thinking, personal meaning 
generation, transcendental awareness and expansion of self-awareness on intellectual capital. 
The psychological components of existential critical thinking, personal meaning generation, 
transcendental awareness, and self-awareness development, may, through interaction with other 
variables, affect auditors' intellectual capital. This research is applied in terms of purpose and 
descriptive survey in terms of data collection method. The statistical population of the research 
includes all auditors working in audit institutions and audit organizations in Iran during the year 
2021, 319 people were randomly selected as a sample based on Cochran's formula. A standard 
questionnaire with a 5-level Likert scale was used to collect data. The analysis of the collected 
data as well as the testing of the hypotheses was done in the form of descriptive analysis and 
inferential statistics using SPSS26 and SmartPLS3 software by applying the new generation of 
SEM using PLS method. The results showed that the psychological components of existential 
critical thinking, production of personal meaning, transcendental awareness and expansion of 
self-awareness have a positive and significant effect on intellectual capital. The results of this 
research are a novel turning point for increasing attention and development of acquired skills 
training related to the those psychological components among auditors, which can lead to a 
great increase in intellectual capital in the auditing profession.
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چکیده
تولید  انتقادی وجودی،  تفکر  روان شناسانه  مولفه های  نقش  و مدل یابی  تحلیل  مطالعه،  با هدف  پژوهش حاضر 
معنای شخصی، آگاهی متعالی و بسط خودآگاهی بر سرمایه فکری انجام گرفته است. مولفه های روان شناسانه تفکر 
سایر  با  تعامل  از طریق  است،  ممکن  بسط خودآگاهی،  و  متعالی  آگاهی  معنای شخصی،  تولید  وجودی،  انتقادی 
متغیرها، بر سرمایه فکری حسابرسان تأثیر داشته باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری 
داده ها، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی حسابرساِن شاغل در مؤسسات حسابرسی و 
تعداد 319  براساس فرمول کوکران  ایران طی سال 1400 هجری شمسی است که  سازمان حسابرسی در کشور 
از پرسش نامه استاندارد دارای طیف  انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها  نفر به عنوان نمونه و به روش تصادفی 
قالِب تحلیِل  آزموِن فرضیه ها، در  نیز  و  استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده  لیکرت 5 سطحی 
توصیفی و آمار استنباطی با استفاده از دو نرم  افزار SPSS26 و SmartPLS3 با به   کارگیری نسل جدید مدل یابی 
معادالت ساختاری )SEM( به روش حداقل مربعات جزئی )PLS( صورت گرفت. نتایج حاصل نشان داد مولفه های 
روان شناسانه تفکر انتقادی وجودی، تولید معنای شخصی، آگاهی متعالی و بسط خودآگاهی تأثیر مثبت و معناداری 
بر سرمایه فکری دارند. نتایج این پژوهش نقطه عطفی بدیع برای توجه روزافزون و توسعه هر چه بیشتر آموزش 
مهارت های اکتسابی مرتبط با مولفه های روان شناسانه تفکر انتقادی وجودی، تولید معنای شخصی، آگاهی متعالی 

و بسط خودآگاهی در بین حسابرسان است که می تواند منجر به افزایش سرمایه فکری در حرفه حسابرسی گردد.

واژههایکلیدی: تفکر انتقادی وجودی، تولید معنای شخصی، آگاهی متعالی، بسط خودآگاهی، سرمایه فکری
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1-مقدمه
در سال   های اخیر، با تغییر پارادایم اقتصادی حاکم از اقتصاد صنعتی ماشین محور به اقتصاد 
دانشی ذهن محور، بسیاری از سازمان ها و نهادهای حرفه ای )از جمله حرفه حسابرسی( در شرایطی 
قرار گرفته اند که صرفاً توجه به منابع فیزیکی و مالی نمی تواند بقای آن ها را تضمین کند؛ بلکه، 
استفاده هم زمان از سرمایه های فیزیکی و مالی در کنار سرمایه فکری و منابع انسانی بهره   مند از 
توانایی های ذهنی است که امروزه می تواند مزیت رقابتی پایدار ایجاد کند و حتی موجبات بقای 
حرفه حسابرسی را فراهم آورد. تکوین و تکامل سرمایه فکری و منابع انسانی در ارتقای اثربخشی 
و بهره وری حرفه حسابرسی نقش مؤثری را ایفا می کند. حسابرسانی که دارای سطوح باالیی از 
توانایی ذهنی هستند باعث ارتقای سرمایه فکری در حرفه حسابرسی می شوند و با القای دانش 
و ایده های جدید و افزایش نگرشهای فلسفی عمیق منجر به بروز و ایجاد مزیت رقابتی پایدار 
در حرفه حسابرسی می گردند. به بیان دیگر، تعامالت سازنده بین مولفه های روان شناسانه تفکر 
انتقادی وجودی، تولید معنای شخصی، آگاهی متعالی و بسط خودآگاهی که بر سرمایه فکری 
حسابرسان موثرند از طریق بسط ابعاد سرمایة فکری، حسابرسان را قادر به ایفای تعهدات خود در 
سطوح باالتر و خلق ارزش و تحوالت اقتصادی-اجتماعی پایدار در سطوح مختلف می سازد که به 
کارگیری عوامل یادشده در تحقق توسعة پایدار هر کشور سهم بسزایی خواهد داشت و این خود 

منجر به تحقق مفهوم پاسخگویی نیز می گردد.
در جوامعی از افراد با هوش باال، نوآوری و سرمایه فکری بیشتری وجود دارد. افراد باهوش، 
افق فکری و درک باالیی دارند که آن ها را قادر می سازد با رفتارهای نوآورانه و اتخاد تصمیمات 
مناسب، سرمایه فکری را در جامعه توسعه دهند. افراد باهوش حاضرند چالش های عقالنی بیشتری 
حرفه حسابرسی  در  باال  هوش  با  فعالیت حسابرسان  باشند.  داشته  فکری  سرمایه  با  مرتبط  را 
موجب استفاده بیشتر از ایده ها و فرصت های موجود و انطباق پذیری بهتر با محیط پیرامون خود 
و افزایش زمینه برای توسعه بستر سرمایه فکری می شود. ارتقاء مهارت های هوش معنوی می تواند 
به افزایش و در نهایت بسط سرمایه فکری در ابعاد مختلف و ایجاد توسعه پایدار کمک نماید؛ یعنی 
هوش معنوی با توجه به اکتسابی بودن باید در سیاست های مدیریت منابع انسانی از استخدام و 
آموزش گرفته تا حفظ و نگهداشت و ارتقاء به کار گرفته شود. از جمله موضوعاتی که امروزه به 
طور وسیعی در پاسخ به محیط های متالطم و پیچیده در سازمان ها به آن توجه می شود معنویت، 
حل اختالفات و عدالت همراه آن است. فرایند افزایش اعتماد در کارکنان بر اساس انتظار مثبت 
از عدالتی است که باید همراه حل اختالف مورد نظر باشد و هوش معنوی مسئله ای است که با 
توجه به وضعیت فرهنگی که در کشور ما وجود دارد به دنبال نگرش نسبت به عدالت سازمانی و 
تعارضات سازمانی شکل می گیرد. اط طرفی، فلسفه وجودی حرفه حسابرسی نیاز جامعه و مردم 
کشور می باشد    و همان طور که مردم برای دریافت خدمات اعتبار بخشی به حسابرسان نیاز دارند، 
حسابرسان نیز برای حفظ، بقاء و ادامه فعالیت خود به جامعه و مردم نیازمند هستند. بنابراین، 
حسابرسان جزئی متشکل از افراد جامعه می باشند    که از آن تأثیر پذیرفته و بر آن تأثیر می گذارند. 
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درنتیجه، عملکرد حسابرسان در بخش های مختلف، عالوه بر تأثیر آن بر سایر زمینه های مختلف 
حسابداری و گزارشگری و ...، موجب تأثیرات مستقیم یا غیرمستقیم در تمامی بخش های جامعه 
می شود. بنابراین، حرفه حسابرسی می بایست جهت دستیابی به اهداف خود، به گونه ای نیروی 
انسانی خود )که مهم ترین منابع و در واقع سرمایه فکری ارزشمندی به شمار می روند( را انتخاب و 
تربیت نماید که کیفیت هوش و سرمایه فکری آن ها نه تنها اثرات مضری برای جامعه در برنداشته 
باشد بلکه همه افراد جامعه از اثرات مثبت آن در دستیابی به اهداف حسابرسی در کشور و جامعه 

منتفع شوند.
امروزه، سازمان ها و به ویژه نهادهای حرفه ای از جمله حرفه حسابرسی با تغییرات گسترده و 
فزاینده در مسائل اقتصادی، اجتماعی، منابع انسانی، آموزشی و فناوری و حتی آموزه ها و باورهای 
معنوی و دینی روبه رو شده اند. چنانچه حسابرسان بتوانند در مقابل تغییرات و تحوالت واکنش 
بسیار  عوامل  از  یکی  کنند.  حل  را  رو  پیش  مشکالت  و  مسائل  می توانند  دهند،  نشان  خوبی 
مهمی که در حرفه حسابرسی باید مورد توجه قرار بگیرد، منابع انسانی است که باید در تأمین و 
ارتقای نیروی انسانی مورد نیاز به مدیریت سرمایه فکری توجه و آن را با ویژگی های شخصیتی 
و توانایی های ذهنی )هوش( حسابرسان همسو کنند. همان گونه که انیشتن هشدار داده بود، ما 
نخواهیم توانست با به کارگیری ساختارها، طرز تلقی ها و دانشی که در گذشته مفید بوده است، 
بر  تمرکز  و  به کارگیری  )مارکوارت، 2002(. پس  باشیم  برخورد مؤثری داشته  با مسائل جدید 
مولفه های هوش معنوی می تواند موجب تحول شگرف در حرفه حسابرسی بشود. با وجود اهمیت 
آگاهی  شخصی،  معنای  تولید  وجودی،  انتقادی  تفکر  روان شناسانه  مولفه های  این  زیاد  بسیار 
متعالی و بسط خودآگاهی در ایجاد سرمایه فکری، می بایست به نقش آن ها بیش از پیش توجه 
شود، زیرا آگاهی از توانایی های ذهنی می تواند کمک کند تا در فرایند استخدام، انتقال و ارتقای 
کارکنان بهتر عمل شود که این کار نیز خود موجب خواهد شد که جابه جایی کارکنان کاهش و 
در نهایت رضایت شغلی و عملکرد آنان افزایش یابد)رابینز، 1998(. از سوی دیگر، امروزه سرمایه 
فکری به عنوان یک دارایی راهبردی برای عملکرد بهتر شناخته می شود و مدیریت سرمایه فکری 

برای رقابت پذیری سازمان ها مهم و حیاتی است )مقیمی و همکاران، 2011(.
به طور کلی، حسابرسان مراحل جامعه پذیری و ورود به جامعه را از طریق تجربیات خود در 
نظام های رسمی و غیر رسمی آموزشی و اجتماعی حرفه کسب می کنند )هوسامی، 2001(. به 
همین دلیل در بسیاری مواقع، انتظارات جامعه از حسابرسان بیش از آنکه به توسعة حرفه ای افراد 
مرتبط باشد، به توسعة اخالقیات و معنویات، رشد سرمایة اجتماعی آن ها ارتباط دارد. معنویت 
و به تبع آن مولفه های روان شناسانه آن ها؛ یعنی مولفه های روان شناسانه تفکر انتقادی وجودی، 
تولید معنای شخصی، آگاهی متعالی و بسط خودآگاهی می تواند بر سرمایه فکری اثرگذار باشند. 
این عوامل نه تنها می توانند در بهبود عملکرد نهادهای حرفه ای )از جمله حرفه حسابرسی(، بلکه 
در کمک به پیشرفت های اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاسی حرفه حسابرسی )مانند ارتقای 
جایگاه و منزلت حسابداران و حسابرسان در اذهان عمومی و ایفای نقش فعاالنه حرفه حسابداری 
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و حسابرسی و مشارکت دادن هر چه بیشتر و موثرتر اعضای حرفه در تصمیم سازی های کالن 
کشوری از سوی دولتمردان( نیز، نقشی مهم و کلیدی ایفا نمایند. بر اساس تئوری اقتصاد سیاسی 
تمرکز مدیران شرکت ها نباید فقط متکی بر تأمین منافع سازمانی و حقوق صاحبان سهام باشد. 
بلکه آن ها باید تحت عنوان یک امر اخالقی در راستای تأمین رفاه، آسایش، نیازها و عالیق سایر 
کردن  وارد  به  منجر  نباید  مدیریت  تصمیم های  پس  باشند.  داشته  مشارکت  نیز  جامعه  آحاد 
خسارات، زیان و آسیب به جامعه و افراد آن باشد. توسعه این چارچوب ریشه در پرورش اخالق 
و درستکاری، عملکرد حرفه ای،  رفتار حرفه ای حسابداران رسمی، صداقت  دارد.  در حسابداری 
استقالل و بی طرفی و رازداری حسابداران رسمی، مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت  ها را افزایش 
می دهد. با رعایت اخالق در بین حسابداران رسمی، مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها بهبود 

می یابد. )ژوالنژاد و همکاران، 1401(
رفتاری  منشاء  می تواند  فکری  سرمایه  که  داده اند  نشان  پژوهش گران  اخیر  سال های  در 
یا  با خلق وخو،  مرتبط  ویژگی های  و  و همکاران، 1399(  مهد  باشد)بنی  داشته  روان شناسانه  و 
همان صفات شخصیتی، بر آن تأثیر می گذارند)آزجن، 2005(. محیط حرفه حسابرسی به دلیل 
مسئولیت هایی که بر عهده دارد، عرصه ای بسیار پیچیده و پرتالطم می باشد. چراکه ضمن تحمل 
فشارهای موجود در این حرفه، می بایست قابلیت های روان شناختی و رفتاری و عملکردی را برای 
مقابله با نفوذ و واسطه گری های ذی نفعان داشته باشد تا استقالل خود را حفظ نماید. )عبدی و 
همکاران، 1401( همچنین، با توجه به توضیحات قبلی و پژوهش های پیشین، یکی از مهم ترین 
مولفه های روان شناسانه مؤثر بر سرمایه فکری، هوش1 و انواع آن است که برای تعریف و تبیین 
دقیق مفهوم آن، تالش های بسیاری از سوی اندیشمندان و پژوهش گران رشته های مختلف صورت 
گرفته ولی تا به امروز، کماکان محل بحث و بررسی و انجام پژوهش های مختلف بوده و اِجماعی 
تعریف آن حاصل نشده است. نقش سازه هوش در جنبه های گوناگون زندگی فردی  در مورد 
و مورد عالقه پژوهش گران مطرح شود.  بدیع  به عنوان یک موضوع  باعث گردیده  اجتماعی،  و 
هم چنین، گروهی دیگر از پژوهش ها همچون نادلِر و کادئوس؛ بک آف و همکاران و همچنین، 
پیتچووا و همکاران بر نقش محیط های اخالقی و فرهنگ کالن یک جامعه اشاره داشتند و آن را 
عامل مهمی در توسعه سرمایه فکری مطرح نمودند. اینکه چه عواملی بر سرمایه فکری حسابرسان 
تأثیر می گذارد تا در برابر خواسته های صاحب کار رویکرد مطلوب و مناسبی نشان دهند همیشه 
عنوان  به  را  معنوی  فردی سرمایه  ابعاد  نظرپور  و  موسوی  است.  بوده  پژوهش گران  بحث  مورد 
مباحث  که  دریافتند  و  نموده  آزمون  و  پیشنهاد  فکری حسابرسان  سرمایه  بر  تاثیرگذار  عوامل 

مرتبط با معنویات نیز می تواند به تعدیل آن بیانجامد )موسوی و همکاران، 1396(.
بررسی نتایج پژوهش های پیشین در خصوص سرمایه فکری نشان می دهند که در کشور ایران 
هنوز به نحو شایسته ای در این حوزه، فعالیت و اقدامات موثری انجام نشده و کارهای پراکنده و 
محدود انجام گرفته در این خصوص حاکی از آن است که سرمایه فکری در ابعاد مختلف تحت 
انتقادی  تأثیر عواملی نظیر فرهنگ سازمانی، ویژگی های فردی و مولفه های روان شناسانه تفکر 
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وجودی، تولید معنای شخصی، آگاهی متعالی و بسط خودآگاهی و ... قرار می گیرد. از آنجا که 
ایران می توانند نقش مهمی در توجه به  اعتقادی و ارزش های معنوی نیز در کشور  انگیزه های 
جنبه های انسانی سرمایه فکری ایفاء کنند، انتظار می رود که سازمان ها و شرکت ها و نهادهای 
حرفه ای مختلف از جمله حرفه حسابرسی در راستای تقویت سرمایه فکری به وظایف خود به نحو 
شایسته و مناسب و حتی بهتر عمل نمایند اما آنچه که عماًل بر کشور ایران حاکم است و در همان 
ابتدا در اذهان عموم مردم و جامعه و ذی نفعان خطور می کند، وضعیت نامناسب سرمایه فکری و 
مؤلفه های آن ها در کشورمان است. در همین راستا، برای پی بردن به وضعیت سرمایه فکری در 
میان حسابرسان، به دنبال بررسی هم زمان نقش مولفه های روان شناسانه تفکر انتقادی وجودی، 
تولید معنای شخصی، آگاهی متعالی و بسط خودآگاهی بر سرمایه فکری هستیم که مشابه آن در 

هیچ یک از پژوهش های گذشته )چه در داخل و چه در خارج کشور( یافت نشد.

٢-مبانینظریوتوسعةفرضیهها
تلفیق و کاربرد معنویت  به  یافته و توجه  امروزه هوش معنوی و کاربرد آن، رشد فزاینده ای 
افزایش است. جایگاه هوش معنوی در روان شناسی دین  اثربخشی سازمان رو به  در عملکرد و 
است و همان طور که از عنوان آن مشخص است این مفهوم متشکل از مفاهیم هوش و معنویت 
است. هوش معنوی سازه های معنویت و هوش را درون یک سازه جدید ترکیب می کند و به افراد 
کمک می کند کارکرد و سازگاری فرد را پیش بینی کنند و در محیط کار نقش بارزی در افزایش 
عملکرد مطلوب کارکنان ایفا می کند. با وجود پیچیدگی مفهوم هوش معنوی بسیاری از نظریه 
پردازان در صدد ارائه تعریفی از آن برآمده اند. به کارگیری معنویت به منظور حل مسائل سازمانی 
و فردی به نوعی توانایی اشاره دارد که هوش معنوی نامیده می شود )قربانی و همکاران، 2011(. 
برخی پژوهش گران هوش معنوی را مجموعه ای از ظرفیت های عقلی می دانند که به آگاهی کامل 
و کاربرد انطباقی از جنبه های معنوی و جهان مافوق وجودی شخص کمک می کند و منجر به 
خروجی هایی مثل تفکر وجودی عمیق، افزایش معنا، شناسایی عالم مافوق و سلطه حالت های 
بروز  و  بکارگیری  توانایی  را  معنوی  دیگر هوش  )کینگ، 2008(. صاحبنظران  می شود  معنوی 
منابع، ارزش ها و کیفیت های معنوی به گونه ای که بتواند کارکرد روزانه سالمت جسمی و روحی 
را ارتقاء دهد، تعریف کرده است )آمرام، 2009(. هوش معنوی به زندگی درونی، ذهن، و نفس 
ارتباط می یابد این هوش ظرفیت فهم عمیق سئواالت وجودی را همراه با بینش نسبت به سطوح 
چندگانه هوشیاری را شامل می شود )ذبیحی و همکاران، 2011(. مدل های زیادی برای هوش 
معنوی ارائه شده است یکی از مهم ترین مدل ها، مدل کینگ است؛ این مدل دارای 4 مؤلفه بشرح 

ذیل است:
هستی،  ماهیت  مورد  در  انتقادی  صورت  به  کردن  فکر  ظرفیت  وجودی2:  انتقادی  تفکر   .1
واقعیت، جهان، فضا، زمان، مرگ و دیگر موضوعات وجودی یا متافیزیکی. تفکر انتقادی در کلیت 
خود، قدرت تنظیم کلیت پذیرفتن احتماالت نوین، پرهیز از پیش داوری و توقف داوری )تردید 
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بی طرفانه، پرهیز از تعجیل در قضاوت و تصمیم گیری( را برای فرد به وجود می آورد. هم چنین، 
با استفاده از این بعد از تفکر فرد قادر خواهد بود که افکار خود و دیگران را از بنیان مورد تردید 
و سؤال قرار داده و از طریق مشاهده، آزمایش، ارزیابی کنترل شده و بی طرفانه به منظور یافتن 

حقیقت، افکار را مورد تجزیه، تحلیل، ترکیب و ارزیابی قرار دهد.
2. تولید معنای شخصی3: توانایی ایجاد مفهوم و هدف شخصی در تمامی تجارب فیزیکی و 
ذهنی، ظرفیت خلق و تسلط بر یک هدف زندگی، داشتن درک درستی از مسیر، درک نظم و 
ترتیب و دلیلی برای وجود. این بعد ناظر بر توانایی افراد در مشخص کردن اهداف زندگی و تسلط 
بر آن است. رفتار آدمی تحت تأثیر اهداف و انگیزه ها هستند. اهداف و انگیزه به عنوان نیازهای 
بیرونی و درونی بر همدیگر اثر متقابل داشته و رفتار آدمی را مشخص می کند. اهداف بلند و واال 
انگیزه بیشتر و اهداف پایین تر و پست تر انگیزه کم تری را ایجاد می کنند. هم چنین، افراد با انگیزه، 
اهداف بلندتر و واالتری را انتخاب نموده ولی افراد بی انگیزه اهداف پایین و پست تری را انتخاب 

می کنند. از این رو هدف گذاری واالتر به افراد با انگیزه نیاز دارد.
3. آگاهی متعالی4: ظرفیت شناسایی ابعاد تعالی فرد، دیگران و جهان مادی، همراه با ظرفیت 
شناسایی ارتباط آن ها با خود فرد و جسم او. این بعد توانایی شناخت ابعاد برتر و متعالی خود و 
دیگران است. غیر از شناختی که انسان به وسیله حواس پنجگانه به دست می آورد، در انسان نوع 
دیگری شناخت مستقیم نفس با عین خارجی وجود دارد که شهودی است و حواس پنجگانه در 
آن نقشی ندارد و نمونه آن، شناخت انسان از مِن »خود« و ذهن و باطِن »خود« است که حتی 

در نبود حواس هم برای انسان کاماًل حاصل و روشن است.
4. بسط خودآگاهی5: ظرفیت ورود به موقعیت های معنوی باالتر مانند هوشیاری محض، یگانگی 
مانند تفکر عمیق، نیایش و مراقبه و خروج از آن. خود آگاهی بر شناخت دقیق ودرست ازخود،به 
عبارتی دیگرشناخت نگرش ها، آراء، عقاید، اندیشه ها، هیجانات، توانایی ها، مهارت ها و کاستی های 
خود تأکید دارد. رشد خودآگاهی به فرد کمک می کند تا اطالعاتی را در حوزه شخصیتی خود 

به دست آورد.
نظریه سرمایه فکری در دهه اخیر توسط »جان کنت کالبریث« مطرح و به طور گسترده به کار 
برده شد )چنگ و همکاران، 2010(. در تعاریف اولیه، »اقدام فکری« چیزی فراتر از مفهوم تفکر 
به عنوان »تفکر محض« است. به کارگیری این نگرش به این معناست که سرمایه فکری فرایندی 
ایدئولوژیک و پویاتر از شکل ثابت سرمایه است )چان، 2009(. سرمایة فکری یک مفهوم چندرشته 
ای است و فهم و درک آن در رشته های مرتبط با کسب و کار و تجارت متنوع است )هوانگ لی، 
2010(. در تعریف سرمایة فکری می توان بیان کرد که قابلیت های منابع غیرملموس برای ایجاد و 
نگهداری مزیت رقابتی است. در واقع سرمایة فکری، دانش موجود در سازمان است و در دو سطح 
فردی و سازمانی مطرح می شود که سطح فردی شامل دانش، مهارت و استعداد است و سطح 
ساختاری مواردی مانند پایگاه داده خاص هر مشتری، فناوری، روش ها و فرایندهای سازمانی و 
فرهنگ را دربرمی گیرد )جشی و همکاران، 2009(. در مجموع می توان گفت که سرمایة فکری 
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نماینده مجموعه دارایی های ناملموسی است که هم چنین به عنوان دارایی های دانش معروف اند 
)سودارسانام و همکاران، 2006(. این نوع سرمایه فراهم کننده یک پایگاه منابع جدید است که 
از طریق آن سازمان می تواند به رقابت بپردازد )بونتیس و همکاران، 2002( و شامل آن بخش 
یا دارایی شرکت است که مبتنی بر دانش بوده و شرکت دارنده و مالک آن به  از کل سرمایه 
شمار می آید )انوری رستمی و همکاران، 2005(. سرمایه فکری از لحاظ منابع سازمانی، مربوط 
به ثروت آفرینی از راه سرمایه گذاری در دانش، اطالعات، دارایی فکری و تجربه تعریف می شود. 
از نظر استوارت سرمایة فکری دارای ابعاد سرمایه انسانی و ساختاری و مشتری یا رابطه ای است. 
مرر سرمایه  و همچنین،  همکاران  و  تایلز  از جمله  از صاحبنظران  بسیاری  )استوارت، 1997(. 
انسانی شامل دانش و مهارت ها و تجربه های  به سه جزء تقسیم می کنند: 1. سرمایه  را  فکری 
حرفه ای، تخصص، سطح آموزش و خالقیت کارکنان؛ 2. سرمایه ساختاری شامل سرمایه نوآوری، 
پایگاه داده ها، سیستم های نرم افزاری، شبکه توزیع، چارت سازمانی، فرهنگ مشترک، استراتژی ها 
و سیاست ها؛ 3. سرمایه ارتباطی شامل شبکه های بازاریابی، ارتباطات مشتری، وفاداری مشتری 

شبکه های دولتی و صنعتی و رابط ها یا شرکا )تیلز و همکاران، 2007 و مور، 2008(.
فکری سبز  عناصر سرمایه  نشان می دهد که  و همکاران )2022(  آسیائی  پزوهش  یافته های 
مدیریت  حسابداری  با  سبز(  ارتباطی  سرمایه  و  سبز  ساختاری  سرمایه  سبز،  انسانی  )سرمایه 
این فرضیه  از  یافته ها  این،  بر  و عملکرد زیست محیطی مرتبط هستند. عالوه  زیست  محیطی 
حمایت می کنند که استفاده از حسابداری مدیریت زیست محیطی رابطه بین سرمایه فکری سبز و 
عملکرد محیطی را واسطه گری می کند و بینش های تازه ای در مورد چگونگی برخورد یک سازمان 
با همسویی مؤثر )یعنی هماهنگ سازی( منابع سبز مختلف، به عنوان مثال، سرمایه فکری سبز و 

حسابداری مدیریت زیست محیطی، برای ارتقای عملکرد محیطی ارائه می دهد.
نتایج پژوهش االمش و همکاران )2022( نشان می دهد که سرمایه فکری به طور قابل توجهی 
بر چابکی زنجیره تأمین، ایجاد دانش مشارکتی و پایداری شرکت تأثیر می گذارد. عالوه بر این، 
یافته ها تأیید می کنند که ایجاد دانش مشترک و چابکی زنجیره تأمین به طور قابل توجهی بر 
پایداری شرکت در طول بحران COVID-19 تأثیر می گذارد که به توسعه ادبیات سرمایه فکری، 
مدیریت زنجیره تأمین و مدیریت دانش و نقش این قابلیت ها در حفظ پایداری شرکت در طول 

بحران های بی سابقه کمک می کند.
یافته های پژوهش سعیدی و همکاران )1401( حاکی از آن است که بین سرمایه اجتماعی و 
سرمایه فکری با کیفیت حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بین سرمایه اجتماعی 
اما  با تأخیر در گزارش حسابرسی رابطه منفی و معناداری وجود داشته است  و سرمایه فکری 
بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری با نوع اظهارنظر حسابرس )گزارش مقبول( رابطه مثبت و 

معناداری برقرار بوده است.
نتایج پژوهش ایمانی و همکاران )1400( نشان دهنده آن است که هوش هیجانی باال، تفکر 
تحلیلی و نوآورانه، مهارت های دیجیتالی، تطبیق پذیری و ... الگوهای ذهنی مدیران در راستای 
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شایسته گزینی منابع انسانی در عصر پساکرونا می باشند. نتایج پژوهش عیوضی نژاد و همکاران 
)1400( نشان داد که تأثیر هوش معنوی بر سرمایه انسانی قرارگاه، مثبت و معنادار بوده است؛ 
در بین ابعاد هوش معنوی شاخص آگاهی متعالی دارای بیشترین تاثیرگذاری بوده و تأثیر شاخص 
بسط حالت هوشیاری در سطح خطای 5 درصد مورد تأیید قرار نگرفت. هم چنین، نقش متغیر 
تعدیل گر تناسب فرد- سازمان بر تأثیر هوش معنوی بر سرمایه انسانی قرارگاه مورد تأیید قرار 

گرفت.
منابع  مدیریت  بین  که  داد  نشان   )1400( و همکاران  پژوهش خداکریمیان  از  نتایج حاصل 
انسانی با پاسخگویی اخالقی و هوش معنوی رابطه معناداری وجود داشت. از طرفی مولفه های 
بر  مبتنی  پاداش  نظام  توسعه،  و  آموزش  استخدام،  و  انتخاب  جمله  از  انسانی  منابع  مدیریت 
عملکرد، توانمندسازی کارکنان و امنیت شغلی با پاسخگویی اخالقی و نیز هوش معنوی دارای 
جمله  از  انسانی  منابع  مدیریت  مولفه های  که  شد  مشخص  هم چنین،  بودند.  معناداری  رابطه 
هم چنین،  داشتند.  را  اخالقی  پاسخگویی  پیش بینی  توانایی  شغلی؛  امنیت  و  توسعه  و  آموزش 
مولفه های آموزش و توسعه توانایی پیش بینی هوش معنوی را داشتند. نتایج پژوهش حدادنیا و 
شهیدی )1398( در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین 
هوش معنوی و سرمایه فکری وجود دارد. بین هوش معنوی و جو اخالق سازمانی رابطه مثبت و 
معناداری وجود داشت و هم چنین، جو اخالق سازمانی با کنترل هوش معنوی، سرمایه فکری را 
پیش بینی می کند و معیارهای اخالقی از قدرت پیش بینی کننده بیشتری برخوردار است و نقش 
واسطه ای جو اخالق سازمانی نیز در ارتباط بین هوش معنوی و سرمایه فکری مورد تأیید قرار 

گرفت.
نتایج پژوهش مجتبی زاده و همکاران )1396( نشان داد که بین سرمایه فکری، اخالق سازمانی 
توان  اخالق سازمانی  و  فکری  دارد. هم چنین، سرمایه  معنادار وجود  رابطه  عملکرد سازمانی  و 
پیش بینی عملکرد سازمانی را دارد. اخالق سازمانی و سرمایه های فکری موسسه/سازمان، جزء 
مهم ترین دارایی های سازمانی محسوب شده و یکی از منابع حیاتی برای کسب مزیت رقابتی در 
مؤسسات/سازمان ها می باشند    )بیورسون و همکاران، 2008(. یافته های پژوهش طبرسا و زرین 
پور )1396( نشان داد که ضریب همبستگی پیرسون میان هوش معنوی و سرمایه فکری 0/653 
می باشد بیان گر آن است که میان هوش معنوی و سرمایه فکری رابطه مثبت و معناداری وجود 
دارد. نتایج پژوهش هادی   زاده مقدم و همکاران )1395( با عنوان »تأثیر نقش هوش معنوی بر 
سرمایه فکری و اجتماعی در بهبود عملکرد« نشان داد که به منظور قرار گرفتن در مسیر دستیابی 
به قله های پیشرفت و تعالی در جوامع و سازمان ها، وجود سرمایه فکری و اجتماعی به عنوان 

الزامات اساسی، برای پیمودن این راه، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
برآیندهای تصمیم و نیت  نونهال   نهر )1394( نشان داد که  یافته های پژوهش رضوی زاده و 
تأثیر  باال،  فکری  سرمایه  دارای  حسابرسان  اخالقی  قضاوت  و  اخالقی  حساسیت  بر  مدیران 
با وجود برآیندهای تصمیم و نیت مدیران، سرمایه فکری حسابرس بر  داشته است. در نهایت، 
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انتخاب مجازات علیه سایر حسابرسان تأثیر نداشته است. از آنجایی که نیروی انسانی متخصص، 
کمیاب ترین و گران ترین سرمایه های سازمان محسوب می شوند، معموالً کارکنان یکی از مشکالت 
سازمانی است. با وجود یک فرهنگ قوی و منسجم و وجود خالقیت افراد، ضمن کسب آگاهی 
بیشتر پیرامون اهداف و استراتژی های سازمان، نسبت به ارزش ها و هنجارها احساس مسئولیت 
بیشتری شکل خواهد گرفت که این امر در کنار مدیریت قوی، موجب بهبود روحیه، انگیزش، 
افزایش عملکرد سازمان و بهره وری کارکنان می شود. ساندارا و همکاران )2002( در پژوهش خود 
به وجود رابطه مثبت و معنادار بین فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری اشاره داشته است. تریلو و 
سانچز )2002( در پژوهش خود به وجود رابطه بین فرهنگ و به ویژه فرهنگ سازمانی و سرمایه 
فکری تاکید داشته اند. نتایج پژوهش نصیری پور و همکاران )1392( نشان دهنده وجود رابطه 
بهبود مدیریت سرمایه های فکری  بنابراین،  بود.  بین فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری  معنادار 
ضروری است و در این راستا فرهنگ سازمانی به عنوان زیر ساخت اساسی مطرح است که باعث 

به کارگیری مفیدتر و کاراتر نیروی انسانی می گردد.
با توجه به مبانی نظری، پیشینه پژوهش )داخلی و خارجی( و چارچوب نظری پژوهش؛ در ادامه 
قصد داریم به مطالعه تأثیر مولفه های روان شناسانه تفکر انتقادی وجودی، تولید معنای شخصی، 
بپردازیم،  حسابرسی  حرفه  در  سرمایه  فکری  بر  حسابرسان  خودآگاهی  بسط  و  متعالی  آگاهی 
لذا، پژوهش حاضر در پی پاسخی منطقی به این سؤال اصلی است که آیا سرمایه فکری متأثر 
انتقادی وجودی، تولید معنای شخصی، آگاهی متعالی و بسط  از مولفه های روان شناسانه تفکر 
خودآگاهی حسابرسان است یا خیر؟ برای دستیابی به اهداف پژوهش، فرضیات پژوهش )با توجه 

به مطالعات اکتشافی و بر اساس پرسش های مطرح شده( به شرح زیر تدوین شدند:
فرضیه 1: بین تفکر انتقادی وجودی حسابرسان و سرمایه فکری رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه 2: بین تولید معنای شخصی حسابرسان و سرمایه فکری رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه 3: بین آگاهی متعالی حسابرسان و سرمایه فکری رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه 4: بین بسط خودآگاهی حسابرسان و سرمایه فکری رابطه معناداری وجود دارد.

3-روششناسیپژوهش
این پژوهش از لحاظ طبقه بندی بر مبنای نوع هدف از نوع کاربردی است. این گونه پژوهش ها 
با استفاده از زمینه فراهم شده از طریق مبانی نظری برای رفع نیازمندی ها و بهبود و بهینه سازی 

ابزارها و روش ها در جهت توسعه و ارتقای موضوعات مربوطه مورد استفاده قرار می گیرند.
پژوهش حاضر، از لحاظ طبقه بندی بر اساس روش پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی است و 
با استفاده از پرسش نامه های استاندارد با طیف لیکرت 5 امتیازی )از 1=کاماًل مخالف تا 5=کاماًل 
موافق( دارای مجموعاً 66 سؤال انجام گرفت. از پرسش نامه هوش معنوی کینگ )2008( با 24 
انتقادی وجودی )7 گویه(، معناسازی شخصی )5 گویه(،  تفکر  گویه جهت سنجش مولفه های 
آگاهی متعالی )7 گویه( و بسط خودآگاهی )5 گویه( استفاده شد. همچنین، برای سنجش متغیر 
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وابسته، از پرسش نامه سرمایه فکری بونتیس )2002( با 42 گویه برای سنجش ابعاد انسانی )15 
ارتباطی )14 گویه( استفاده شد. در پژوهش توصیفی آنچه که  گویه(، ساختاری )13 گویه( و 
هست بدون دخل و تصرف، توصیف و تفسیر می شود. این نوع از پژوهش شامل جمع آوری داده ها 

برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سؤاالت در وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه است.
در این پژوهش از روش مطالعه کتابخانه ای برای مطالعه ادبیات و پیشینه پژوهش های داخلی و 
خارجی استفاده شد. منابع علمی پژوهش شامل پایان نامه های قبلی داخل و خارج کشور، کتب و 
نشریات حرفه ای معتبر اعم از ماهنامه ها و فصلنامه های داخلی و خارجی و هم چنین، پایگاه های 
از  آماری  آزمون های  انجام  و  داده ها  پردازش  برای  هم چنین،  است.  معتبر  پژوهشی  اطالعاتی 

نرم افزار های Excel و SPSS26 و SmartPLS3 استفاده گردید.
قلمرو مکانی این پژوهش سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی مستقر در کشور ایران و 
قلمرو زمانی پژوهش نیز، سال 1400 )هجری شمسی( و ضمناً، قلمرو موضوعی پژوهش حاضر در 
خصوص ارزیابی تأثیر مولفه های روان شناسانه تفکر انتقادی وجودی، تولید معنای شخصی، آگاهی 
از طریق طراحی  در حرفه حسابرسی  بر سرمایه  فکری  بسط خودآگاهی حسابرسان  و  متعالی 

الگویی روان شناسانه به روش معادالت ساختاری است.
جامعه آماری این پژوهش عبارت از کلیه حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسات 
اطالعات  دارای  که  است  )هجری شمسی(  ایران طی سال 1400  در کشور  مستقر  حسابرسی 
بررسی  برای  می باشند.  بررسی  مورد  دوره  پژوهش طی  متغیر های  محاسبه  الزم جهت  مرتبط 
جامعه آماری، نمونه گیری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی صورت گرفت و نسبت به ارسال 
اینکه  به  باتوجه  گردید.  اقدام  آماری  تحلیل های  انجام  پاسخ ها جهت  و جمع آوری  پرسش نامه 
امکان تعیین حجم نمونه به صورت روشن و واضح وجود نداشت و آمار دریافتی همگی تقریبی 

بود لذا، برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران طبق رابطه زیر استفاده شد:
 

n: حجم نمونه
z: آماره توزیع نرمال در سطح اطمینان 95 درصد برابر با 1/96 است.

p: نسبت موفقیت برابر است با 0/5
ε: خطای برآوردی نمونه که برابر است با 5 درصد

لذا، بر اساس رابطه فوق؛ حجم نمونه برابر با 385 نفر می شود که به منظور افزایش اعتبار نتایج 
پژوهش، پرسش نامه های ناقص و فاقد اطالعات کافی از فرایند تحلیل حذف و خارج گردیدند، که 
سرانجام تعداد 319 پرسش نامه کامل، برای تجزیه و تحلیل آماری پژوهش حاضر مورد استفاده 

قرار گرفت.
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4-یافتههایپژوهش
تجزیهوتحلیلتوصیفییافتهها)جمعیتشناختی(

موضوع آمار توصیفی تنظیم و طبقه بندی داده ها، نمایش ترسیمی، و محاسبه مقادیری از قبیل 
نما، میانگین، میانه و ... می باشد    که حاکی از مشخصات یکایک اعضای جامعه مورد بحث است. 
در آمار توصیفی اطالعات حاصل از یک گروه، همان گروه را توصیف می کند. در ادامه توصیف 

پاسخ گویان در سطوح هر یک از متغیرهای جمعیت شناختی آمده است:

جدول1-فراوانیودرصدفراوانیپاسخگویانبراساسمتغیرهایجمعیتشناختی
درصدفراوانینام متغیر

جنسیت
9228/8زن
22771/2مرد

سن

30/9کم تر از 20 سال
207924/8 تا 30 سال
3010432/6 تا 40 سال
409730/4 تا 50 سال

3611/3بیشتر از 50 سال

سطح تحصیالت
12739/2لیسانس

13442فوق لیسانس
5818/2دکتری

میزان تجربه کاری 
در حرفه حسابرسی

11636/4کم تر از 10 سال
107322/9 تا 15 سال
156119/1 تا 20 سال

6921/6بیشتر از 20 سال

آخرین عنوان 
شغلی

4313/5حسابرس
7322/9حسابرس ارشد

8225/7سرپرست
5717/9سرپرست ارشد

6420/1مدیر / شریک / هیئت عامل
319100جمع کل

در جدول )2( آماره های توصیفی شاخص های پژوهش شامل تعداد پاسخ گویان، کم ترین مقدار، 
بیشترین مقدار، میانگین، انحراف معیار، ضرایب کشیدگی و چولگی گزارش شده است.
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جدول٢-توصیفپاسخگویانبراساسشاخصهایپژوهش

کم ترین تعدادنام متغیر
مقدار

بیشترین 
انحراف میانگینمقدار

کشیدگیچولگیمعیار

0/5741/563-319254/1370/53تفکر انتقادی وجودی
0/8471/824-319254/1530/506معناسازی شخصی

1/0442/449-3191/28653/9310/569آگاهی متعالی
319152/9700/7860/2910/191بسط خودآگاهی

0/5742/413-3191/96453/7980/426هوش معنوی
0/6971/456-319153/6190/611انسانی

0/6820/927-319153/5510/677ساختاری
0/9381/916-319153/6450/627ارتباطی

0/8341/858-319153/6050/572سرمایه فکری
با توجه به جدول )2(، میانگین اکثر متغیرهای پژوهش در میان حسابرسان باالتر از میانگین 

نظری بوده است.
تحلیلهایآماریجهتبررسیاعتبارمدلها

استفاده می شود. هنگام  از آزمون کولموگروف - اسمیرنوف  بودن داده ها  نرمال  بررسی  برای 
بررسی نرمال بودن داده ها فرضیه صفر مبتنی بر اینکه توزیع داده ها نرمال است در سطح خطای 
5 درصد تست می شود. بنابراین، اگر مقدار معناداری آزمون بزرگتر مساوی 0/05 بدست آید، در 
این صورت دلیلی برای رد فرضیه صفر مبتنی بر اینکه داده ها نرمال است، وجود نخواهد داشت. 

جدول3-نتایجآزموننرمالبودندادهها
مقدار معناداریآماره آزموننام متغیر

0/1760/000تفکر انتقادی وجودی
0/1430/000معناسازی شخصی

0/1880/000آگاهی متعالی
0/1430/000بسط خودآگاهی

0/0820/000هوش معنوی
0/0920/000انسانی

0/0940/000ساختاری
0/1090/000ارتباطی

0/0830/000سرمایه فکری
نرمال  پژوهش  متغیرهای  به  مربوط  داده های  است،  مشخص   )3( جدول   در  که  همان طور 
با   )PLS( جزئی  مربعات  حداقل  روش  از  پژوهش،  فرضیه های  بررسی  برای  بنابراین،  نیستند. 
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نرم افزار SmartPLS3 استفاده شده است.
بررسیبرازشمدلپژوهش

محور  کواریانس  روش  برخالف  جزئی  مربعات  حداقل  روش  به  ساختاری  معادالت  مدل یابی 
بررسی  جهت  دو،  کای  بر  مبتنی  مدل  برازش  شاخص های  فاقد  آموس(  لیزرل،  )نرم افزارهای 
میزان مطابقت مدل نظری با داده های گردآوری شده می باشد   . این امر به ماهیت پیش بین محور 
روش حداقل مربعات جزئی بستگی دارد. بنابراین، شاخص های برازش که به همراه این رویکرد 
مانند  وابسته می شوند،  متغیرهای  بررسی کفایت مدل در پیش بینی  به  یافته اند مربوط  توسعه 
شاخص های افزونگی6 می باشد   . در واقع جمیع پژوهش گران از یک چارچوب واحد برای برازش 
آزمون مدل یابی معادالت ساختاری واریانس محور یا همان روش حداقل مربعات جزئی پیروی 
نموده اند که عبارتند از: ارزیابی مدل اندازه گیری )مدل بیرونی7( انعکاسی یا ترکیبی؛ آزمون مدل 

ساختاری )مدل درونی8(؛ آزمون مدل کلی.
 

نمودار1-مدلضرایباستاندارد–مدلاصلی

انسانی
ساختاری

ارتباطی

سرمایه فکری

[+]
0/771[+]

0/833

[+]
0/782

0/8780/913

0/884

هوش معنوی

بسط خودآگاهی
آگاهی متعالی

معناسازی شخصی

تفکر انتقادی وجودی

[+]
0/535

[+]
0/787

[+]
0/707[+]

0/171

0/732

0/887

0/841
0/413

[+]

0/099

[+]
0/279
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ارزیابیمدلاندازهگیری
یک مدل اندازه گیری مربوط به بخشی از مدل کلی می شود که در برگیرنده یک مؤلفه به همراه 
پایایی،   اندازه گیری سه معیار  برازش مدل های  بررسی  برای  به آن مؤلفه است.  سؤاالت مربوط 

روایی همگرا و روایی واگرا استفاده می شود که نتایج حاصل به شرح زیر است:
جدول4-بررسیپایاییورواییهمگرا

تعداد نام متغیر
گویه ها

ضرایب بارهای عاملی
برای هر گویه

آلفای 
کرونباخ

پایایی 
AVEترکیبی

0/9090/9310/665بزرگ تر از 70/4تفکر انتقادی وجودی
0/8010/8630/557بزرگ تر از 50/4معناسازی شخصی

0/9030/9250/642بزرگ تر از 70/4آگاهی متعالی
0/9090/9320/734بزرگ تر از 50/4بسط خودآگاهی

0/9290/940/524بزرگ تر از 150/4انسانی
0/9280/9390/546بزرگ تر از 130/4ساختاری
0/9310/940/53بزرگ تر از 140/4ارتباطی

مقدار مالک برای مناسب بودن ضرایب بارهای عاملی، 0/4 می باشد. در پژوهش حاضر ضرایب 
بارهای عاملی مربوط به عامل های پژوهش از 0/4 بیشتر می باشد. با توجه به اینکه مقدار مناسب 
برای آلفای کرونباخ 0/7، برای پایایی ترکیبی 0/7 و برای AVE، 0/5 می باشد و تمامی معیارها 
در قسمت سنجش بارهای عاملی مقدار مناسبی دارند، می توان مناسب بودن وضعیت پایایی و 

روایی همگرای پژوهش را تأیید ساخت.
جدول5-بررسیرواییواگرایمولفههایاصلیپژوهشبهروشفورنلوالرکر

نام متغیر

دی
جو

ی و
قاد

 انت
کر

تف

صی
شخ

ی 
ساز

عنا
م

لی
تعا

ی م
گاه

آ

هی
آگا

ود
 خ

سط
ب

نی
سا

ان

ری
ختا

سا

طی
تبا

ار

    0/816تفکر انتقادی وجودی
  0/560/746معناسازی شخصی

0/4220/6760/801آگاهی متعالی
0/1060/2130/2440/857بسط خودآگاهی

0/0260/2030/2480/2550/724-انسانی
0/0630/130/1340/2530/7260/739-ساختاری
0/0070/1270/1470/2490/640/7160/728-ارتباطی
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همان گونه که در جدول  )5( مشخص شده است،  در جاهایی که با رنگ تیره مشخص شده 
است مقدار جذر AVE هر عامل از مقدار همبستگی دو عامل بیشتر است. بنابراین، روایی واگرای 

پژوهش را به روش فورنل و الرکر تأیید می کنیم.
هنسلر و همکاران )2015( شاخص جدیدی به نام HTMT 9 برای ارزیابی روایی واگرا ارائه 
کرده اند. حد مجاز معیار HTMT میزان 0/85 تا 0/9 می باشد   . اگر مقادیر این معیار کم تر از 0/9 
باشد روایی واگرا قابل قبول است. مطابق مندرجات جدول )6(، معیار HTMT برای همه جفت 

متغیرها کم تر از 0/9 به دست آمده است.
HTMTجدول6-بررسیمعیار

نام متغیر

دی
جو

ی و
قاد

 انت
کر

تف

صی
شخ

ی 
ساز

عنا
م

لی
تعا

ی م
گاه

آ

هی
آگا

ود
 خ

سط
ب

نی
سا

ان

ری
ختا

سا

طی
تبا

ار

      -تفکر انتقادی وجودی
    -0/662معناسازی شخصی

  -0/4740/798آگاهی متعالی
-0/1170/2480267بسط خودآگاهی

    -0/1060/2450/2720/28انسانی
-  0/1430/1670/1560/280/789ساختاری
-0/0860/1680/1690/2750/6940/769ارتباطی

 HTMT در مجموع با بررسی انجام شده به 3 روش جدول بارهای متقاطع، فورنل الرکر و معیار
روایی واگرای مدل پژوهش تأیید می شود.

آزمونمدلساختاری
اندازه گیری نوبت به برازش مدل ساختاری پژوهش می رسد.  از بررسی برازش مدل های  بعد 
بخش مدل ساختاری بر خالف مدل های اندازه گیری، به سؤاالت )متغیرهای آشکار( کاری ندارد 

و تنها عامل های پنهان همراه با روابط میان آن ها بررسی می گردد.
اولین و اساسی ترین  از چندین معیار استفاده می شود که  برازش مدل پژوهش  برای بررسی 
معیار،  ضرایب معنی داری t یا همان مقادیر t-value می باشد. مهم ترین معیار برای سنجش رابطة 
بین عامل ها در مدل، اعداد معنی داری t است. در صورتی که مقدار این اعداد از 1/96 بیشتر شود، 
نشان از صحت رابطة بین عامل ها و در نتیجه تأیید فرضیه های پژوهش در سطح اطمینان %95 
البته باید توجه داشت که اعداد فقط صحت رابطه را نشان می دهند و شدت رابطه بین  است. 

عامل ها را نمی توان با آن سنجید.
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جدول7-بررسیروابطدرونمدلساختاری

ضرایب بررسی رابطه ها درون مدل ساختاری پژوهش
استاندارد

خطای 
Value TValue Pاستاندارد

0/7320/04217/5790/000هوش معنوی ← تفکر انتقادی وجودی
0/8870/01462/2640/000هوش معنوی ← معناسازی شخصی

0/8410/02140/9010/000هوش معنوی ← آگاهی متعالی
0/4130/0914/5510/000هوش معنوی ← بسط خودآگاهی
0/0990/0482/0720/001هوش معنوی ← سرمایه فکری

0/8780/01655/5640/000سرمایه فکری ← انسانی
0/9130/0194/1760/000سرمایه فکری ← ساختاری
0/8840/01656/3020/000سرمایه فکری ← ارتباطی

با توجه به مندرجات جدول )7( که برای همة رابطه ها نشان داده شده است بین متغیرهایی 
رابطه معنی داری برقرار است که مقدار t-value برای این رابطه ها بیشتر از 1/96 باشد )نشان از 

صحت رابطة بین عامل ها و در نتیجه تأیید فرضیه های پژوهش در سطح اطمینان %95 است(.
Q2وR2معیارهای

 R2 است.  مدل  )وابسته(  درون زای  پنهان  عامل های  به  مربوط   R2 ضرایب  پژوهش  یک  در 
معیاری است که نشان از تأثیر یک عامل برون زا بر یک عامل درون زا دارد و سه مقدار 0/19، 
0/33 و 0/67 به عنوان مالک هایی برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی در نظر گرفته می شود. 

مقدار R2 برای عامل های برون زا یا مستقل برابر صفر است. 
R2جدول8-بررسیمعیارهای

R2نام متغیر

قوی0/535تفکر انتقادی وجودی
قوی0/787معناسازی شخصی

قوی0/707آگاهی متعالی
متوسط0/171بسط خودآگاهی

قوی0/771انسانی
قوی0/833ساختاری
قوی0/782ارتباطی

متوسط0/279سرمایه فکری
با توجه به مندرجات جدول )8( معیار R2 برای متغیرهای وابسته در حد متوسط و قوی است.

برای بررسی کیفیت یا اعتبار مدل از بررسی اعتبار که شامل شاخص بررسی اعتبار حشو یا 
افزونگی10 می باشد    استفاده شده است. شاخص حشو که به آن Q2 استون – گیسر نیز می گویند، 
با در نظر گرفتن مدل اندازه گیری، کیفیت مدل ساختاری را برای هر بلوک درونزا اندازه گیری 
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می کند. در صورتی که مقادیر این شاخص ها در مورد یک عامل وابسته صفر و یا کم تر از صفر 
شود، نشان از آن دارد که روابط بین عامل های دیگر مدل و آن عامل وابسته به خوبی تبیین 
نشده است و در نتیجه مدل احتیاج به اصالح دارد. این معیارها قدرت پیش بینی مدل را مشخص 
می سازد و در صورتی که مقدار این شاخص در مورد یکی از عامل های درون زا سه مقدار 0/02، 
0/15 و 0/35 را کسب نماید، به ترتیب نشان از قدرت پیش بینی ضعیف،  متوسط و قوی عامل یا 

عامل های برون زای مربوط به آن دارد.
Q2جدول9-بررسیمعیارهای

SSOSSEQ² (=1-SSE/SSO)نام متغیر
قوی22331501/6580/328تفکر انتقادی وجودی

قوی1595937/5960/412معناسازی شخصی
قوی22331304/4460/416آگاهی متعالی

متوسط15951414/0280/113بسط خودآگاهی
قوی47853048/3230/363انسانی

قوی41472430/0780/414ساختاری
قوی44662768/9840/38ارتباطی

قوی957757/4540/209سرمایه فکری

با توجه به مندرجات جدول )9( معیار Q2 برای متغیرهای وابسته در حد متوسط و قوی است.
F2معیار

این معیار شدت رابطه میان سازه های مدل را تعیین می کند )کوهن، 1988(. معیار اندازه تأثیر از 
شاخص R2  که در باال توضیح داده شد، برای تحلیل رابطة میان سازه ها کمک می گیرد. مقادیر 0/02، 

0/15 و 0/35 به ترتیب نشان از اندازه تأثیر کوچک، متوسط و بزرگ یک سازه بر سازه دیگر است.
f2جدول10-بررسیمعیار

f2نام متغیر

قوی1/152اندازه اثر هوش معنوی بر تفکر انتقادی وجودی
قوی3/684اندازه اثر هوش معنوی بر معناسازی شخصی

قوی2/408اندازه اثر هوش معنوی بر آگاهی متعالی
قوی0/206اندازه اثر هوش معنوی بر بسط خودآگاهی
قوی0/213اندازه اثر هوش معنوی بر سرمایه فکری

قوی3/372اندازه اثر سرمایه فکری بر انسانی
قوی4/992اندازه اثر سرمایه فکری بر ساختاری
قوی3/594اندازه اثر سرمایه فکری بر ارتباطی

با توجه به مندرجات جدول )9( معیار f2 برای متغیرهای وابسته در حد قوی است.
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آزمونمدلکلی
مدل کلی شامل هر دو بخش مدل اندازه گیری و مدل ساختاری می شود و با تأیید برازش آن، 
بررسی برازش در یک مدل کامل می شود. معیار GOF مربوط به بخش کلی مدل های ساختاری 
است. بدین معنی که توسط این معیار پژوهش گر می تواند پس از بررسی برازش بخش اندازه گیری 
و بخش مدل ساختاری پژوهش خود، برازش بخش کلی را نیز کنترل نماید. معیار GOF توسط 
تننهاوس و همکاران11 )2004( ابداع گردید. با توجه به سه مقدار 0/01، 0/25 و 0/36 که به 
عنوان مقادیر ضعیف،  متوسط و قوی برای GOF معرفی شده است و حصول مقدار 0/738 برای 

GOF، نشان از برازش مناسب مدل دارد.
 

نمودار٢-مدلضرایبمعناداری–مدلاصلی
در مجموع با عنایت به نتایج به دست آمده باید گفت با توجه به مراحلی که جهت تصدیق مدل 
اندازه گیری و محاسبات روایی سازه و تشخیصی و به دنبال آن آزمون روابط بین سازه های پژوهش 

انسانی
ساختاری

ارتباطی

سرمایه فکری

[+]
[+]

[+]

55.56494.176

56.302

هوش معنوی

بسط خودآگاهی
آگاهی متعالی

معناسازی شخصی

تفکر انتقادی وجودی

[+]

[+]

[+]
[+]

17.579

62.264

40.900
4.551

[+]

2.072

[+]
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بررسی  به  تأیید می شود، حال می توان  ارائه شده توسط پژوهش گر  باید گفت مدل  انجام شد، 
فرضیات پژوهش پرداخت.

نتایجحاصلازبررسیفرضیاتپژوهش
 t-value مقادیر  و  استاندارد  ضریب  از  پژوهش  متغیرهای  بین  مستقیم  روابط  بررسی  برای 
استفاده شده است که اگر مقدار t-value برای یک رابطه بزرگتر از 1/96 باشد نشان دهنده رابطه 
معنادار بین آن دو متغیر است. جهت بررسی فرضیات پژوهش از جدول ذیل استفاده شده است:

جدول11-نتایجبررسیفرضیههایپژوهش

ضرایب بررسی رابطه ها درون مدل ساختاری پژوهش
نتیجهT-ValueP-Valueاستاندارد

تأیید0/2433/6240/000فرضیه 1: تفکر انتقادی وجودی ← سرمایه فکری
تأیید0/2684/8370/000فرضیه 2: معناسازی شخصی ← سرمایه فکری

تأیید0/3625/1730/000فرضیه 3: آگاهی متعالی ← سرمایه فکری
تأیید0/2173/6840/000فرضیه 4: بسط خودآگاهی ← سرمایه فکری

نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش در خصوص ارتباط تفکر انتقادی وجودی و سرمایه 
انتقادی  تفکر  بین  استاندارد شده مسیر  داد که ضریب  نشان  در جدول 11  فکری حسابرسان 
وجودی و سرمایه فکری حسابرسان برابر با 0/243 و مقدار آماره t برابر با 3/624 بوده و در سطح 
اطمینان 95% معنادار است، لذا، بین تفکر انتقادی وجودی و سرمایه فکری حسابرسان رابطه 

مثبت و معناداری وجود دارد و فرضیه اول پژوهش تأیید می گردد.
ارتباط معناسازی شخصی و سرمایه  از آزمون فرضیه دوم پژوهش در خصوص  نتایج حاصل 
فکری حسابرسان در جدول 11 نشان داد که ضریب استاندارد شده مسیر بین معناسازی شخصی 
و سرمایه فکری حسابرسان برابر با 0/268 و مقدار آماره t برابر با 4/837 بوده و در سطح اطمینان 
و  مثبت  رابطه  حسابرسان  فکری  سرمایه  و  شخصی  معناسازی  بین  لذا،  است.  معنادار   %95

معناداری وجود دارد و فرضیه دوم پژوهش نیز تأیید گردید.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم پژوهش در خصوص ارتباط آگاهی متعالی و سرمایه فکری 
حسابرسان در جدول 11 نشان داد که ضریب استاندارد شده مسیر بین آگاهی متعالی و سرمایه 
فکری حسابرسان برابر با 0/362 و مقدار آماره t برابر با 5/173 بوده و در سطح اطمینان %95 
معنادار نیست. لذا، بین آگاهی متعالی و سرمایه فکری حسابرسان رابطه معناداری وجود ندارد و 

فرضیه سوم پژوهش تأیید می گردد.
و سرمایه  رابطه بسط خودآگاهی  پژوهش در خصوص  فرضیه چهارم  آزمون  از  نتایج حاصل 
فکری حسابرسان در جدول 11 نشان داد که ضریب استاندارد شده مسیر بین بسط خودآگاهی و 
سرمایه فکری حسابرسان برابر با 0/217 و مقدار آماره t برابر با 3/684 بوده و در سطح اطمینان 
95% معنادار است. لذا، بین بسط خودآگاهی و سرمایه فکری حسابرسان رابطه مثبت و معناداری 
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وجود دارد و فرضیه چهارم پژوهش نیز تأیید شد.
لذا، نتایج حاصل از آزمون   های آماری و تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش حاضر نشان داد که 
تأثیر هوش معنوی و مولفه های روان شناسانه تفکر انتقادی وجودی، تولید معنای شخصی، آگاهی 
متعالی و بسط خودآگاهی بر سرمایه فکری مثبت بوده و این تأثیر از نظر آماری در سطح اطمینان 
95% معنا   دار است که در نتیجة جستجوی مقاالت و پژوهش های مرتبط، موارد دقیقاً مشابهی 
با جامعه آماری و متغیرهای مورد استفاده پژوهش حاضر یافت نشد. با این وجود، می توان گفت 
مرتبط پژوهش های خداکریمیان و همکاران  با یافته   های نسبتاً  نتایج حاصل از پژوهش حاضر، 
)1400(، حدادنیا و شهیدی )1398(، طبرسا و زرین پور )1396(،  هادی زاده مقدم و همکاران 
)1395( مطابقت داشته و در یک راستا می باشد   . لذا، تأثیر تفکر انتقادی وجودی، تولید معنای 
شخصی، آگاهی متعالی و بسط خودآگاهی حسابرسان بر تکوین نظریه سرمایه فکری در حرفه 
لذا،  است.  و معنادار  الگویابی معادالت ساختاری مثبت  با  روان شناسانه  از دیدگاهی  حسابرسی 
بین ابعاد مختلف هوش معنوی با سرمایه فکری ارتباط معناداری وجود دارد و از طرفی، مشخص 
شد که سرمایه های فکری موسسه/سازمان حسابرسی، جزء مهم ترین دارایی های موسسه/سازمان 
حسابرسی محسوب شده و یکی از منابع حیاتی برای کسب مزیت رقابتی در حرفه حسابرسی 
می باشد. بنابراین، بهبود مدیریت سرمایه های فکری در حرفه حسابرسی ضرورتی انکارناپذیر است 
و در این راستا، ابعاد مختلف هوش معنوی به عنوان زیر ساختی اساسی است که باعث به کارگیری 
مفیدتر و کاراتر نیروی انسانی در حرفه حسابرسی می گردد. لذا، به منظور پیشرفت و تعالی هر 
چه بیشتر حرفه حسابرسی و حسابرسان در سطح اجتماع، وجود سرمایه فکری به عنوان یکی از 

الزامات اساسی، برای پیمودن این راه، از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار است.

5-بحثونتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر، نشان می دهد که مولفه های روان شناسانه تفکر انتقادی وجودی، تولید 
معنای شخصی، آگاهی متعالی و بسط خودآگاهی تأثیر مثبت و معناداری بر سرمایه فکری دارند. 
لذا، به طور خالصه می توان چنین نتیجه گیری نمود که تقویت و توسعه روزافزون مولفه های 
روان شناسانه تفکر انتقادی وجودی، تولید معنای شخصی، آگاهی متعالی و بسط خودآگاهی از 
حرفه  در  فکری  سرمایه  افزایش  موجب   ... و  حرفه ای  و  دانشگاهی  مختلف  آموزش های  طریق 
تولید معنای  انتقادی وجودی،  تفکر  آنجا که مولفه های روان شناسانه  از  حسابرسی خواهد شد. 
از طریق تمرین و  اکتسابی هستند و  شخصی، آگاهی متعالی و بسط خودآگاهی نوعی مهارت 
آموزش تا مقدار قابل توجهی قابل بهبود است، در برنامه های آموزشی مراکز آموزش آکادمیک 
آموزش  )مرکز  حرفه ای  آموزش  مراکز  و  و...(  هنرستان ها  و  عالی  آموزش  مراکز  و  )دانشگاه ها 
حسابداران رسمی )ماحر(، مرکز آموزش حسابداران خبره، دوره   های بازآموزی ضمن خدمت و...(، 
به مقوله های معنوی و ابعاد آن ها و تبیین و ارتقای سطح حسابرسان در سطوح مختلف حرفه ای 
اساتید محترم ضمن آموزش محتواهای تخصصی دروس  توجه ویژه ای مبذول شود. هم چنین، 
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حسابرسی؛ می بایست به رشد و ارتقای شاخص های معنوی حسابرسان نیز توجه کنند. نهادهای 
فرهنگی در محور دانشگاهها، برنامه های ویژه ای را در زمینة رشد و آموزش ارزش های انسانی و 
معنوی و اجتماعی در بین حسابرسان اجرا کنند. الزم است جهت گیری دروس مرتبط بر روی 
رشد و ارتقای مولفه های روان شناسانه تفکر انتقادی وجودی، تولید معنای شخصی، آگاهی متعالی 

و بسط خودآگاهی و پرورش آن ها در حسابرسان متمرکز شود.
جنبة اعتماد یکی از اصلی   ترین عناصر سرمایة اجتماعی حسابرسان است که به دلیل حساسیت 
باال همیشه در معرض تخریب قرار دارد و عنصری است که روابط اجتماعی و سایر ابعاد سرمایة 
اجتماعی را تشکیل می دهد و زمینه   ساز مشارکت است. به منظور اعتمادسازی حرفه حسابرسی نزد 
اذهان عمومی جامعه، می توان به انجام اموری نظیر سمینار و کنفرانس و میزگردهای تلویزیونی و 
مطبوعاتی و انتشار مقاالت قابل فهم برای آشنایی آحاد مردم با حرفه حسابرسی و... اجرا کرد که 
از طرفی باعث بسترسازی مناسب در مؤسسات/سازمان حسابرسی برای انجام فعالیت   های گروهی 
و دخالت و مشارکت دادن وسیع حسابرسان در امور معنوی و اخالقیات و ... به صورت تشکیالتی 
و سازمان  یافته باشد و از سوی دیگر، موجب شود حسابرسان عماًل با بسیاری از مالحظات، الزامات 
و حتی محدودیتهای مرتبط با فعالیت های جمعی و گروهی آشنا شده، نهایتاً توان سرمایه فکری 

خود را در قبال عملکرد بروز و ارتقا دهند.
با توجه به نتایج ویافته های حاصل از این پژوهش، انجام پژوهش های بیشتر در زمینه تأثیر 
فکری  سرمایه  ارتباط  حسابرسان،  عملکرد  و  حسابرسی  کیفیت  بر  معنوی  هوش  مولفه های 
حسابرسان با کیفیت گزارشگری مالی و ریسک عدم تقارن اطالعاتی در ایران ضروری و مفید 

خواهند بود.
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