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ری فراوانی در آمریکا، اروپا و سایر نقاط دنیا رخ داد که های مالی و حسابدا ، بحران71با شروع قرن  -چکیده
ها شهره است. جای تعجب ندارد با توجه به آثار بسیار  از میان آن« وردکام»و « انرون»هایی از قبیل  بحران شرکت

رفه سوی ح گذاران و جامعه(، دولتمردان، انگشت اتهام را به نفعان )کارگران، سرمایه ها بر منافع ذی مخرب آن
هایی انجام گرفت، وضع  هایی که برای جلوگیری یا تسکین بروز چنین رسوایی حسابداری نشانه روند. یکی از گزینه

ها  های عالج بحران عنوان یکی از راه همواره وضع قوانین به .در آمریکا بود 7227در سال « ساربینز آکسلی»قانون 
لی در کنار آن باید به موارد مهم و اثرگذار دیگری نیز توجه داشت. گیرد؛ و های مالی مدنظر قرار می ویژه رسوایی به

شود با مطرح کردن  ای تالش می این پژوهش از نوع توصیفی بوده و با استفاده از مطالعات پیشین و روش کتابخانه
تای شناختی به کیفیت قضاوت حسابرسان و پدیده تعصب در حسابرسی پرداخته شود. لذا در راس مالحظات روان

شود و مواردی از  ها، مسئله تعصب ناخودآگاه و ناخواسته حسابرسان مطرح می پذیری حسابرسی شرکت آسیب
گردد.  هایی در راستای مشکالت موجود ارائه می شود و توصیه های مرتبط با حرفه حسابرسی بررسی می چالش

که برخی خطاهای  طوری اشته باشد بههای حسابرسی د تواند اثرات جدی بر گزارش افزایش تعصب در حسابرسی می
های غیرقابل جبرانی گردد. الزم به ذکر است  نهایت تبدیل به زیان های کوچک، ممکن است در ناشی از قضاوت

شود که بر  که وضع قوانین و مقررات تنها راه چاره برای چنین مسائلی نخواهد بود؛ بنابراین شرایطی توصیف می
های  ها و گزارش ایه افکنده و حرفه آنان را تحت تأثیر قرار داده است و یافتهروحیات و افکار حسابرسان س

که نباید افراد را مسئول عواملی دانست که  شود کند. در این مقاله به این نکته تأکید می دار می حسابرسی را خدشه
لکرد این موارد را مدنظر قرار ها الزم است هنگام ارزیابی عم ها هیچ کنترلی اعمال کنند و شرکت توانند بر آن نمی

 دهند.
 گیری، کیفیت حسابرسی. گزارش حسابرسی، تعصب حسابرس، سوگیری، قضاوت، تصمیم کلمات کلیدی:
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 مقدمه -1

های مشتریان  که در نظر مشتری خوب جلوه کنند؛ لذا برای تائید حساب حسابرسان دالیل زیادی دارند برای این

ترتیب، از گروه اجرایی سطوح پایین گرفته تا حسابرسان مستقل،  این باشند؛ به ای قوی می خود، دارای انگیزه

 ،1شود )بازرمن و همکاران تر می های مطلوب، عمیق انگیزه حسابرسی شرکت برای فراهم آوردن حسابرسی

کار ممکن است روی کیفیت  اما از سوی دیگر متأسفانه، اهدافی مانند تالش برای حفظ یک صاحب(؛ 7227

 (.1884میمات حسابرس تأثیر بگذارد )رحیمیان، تص

عنوان  هایی است که حسابرسان به های حسابرسی، قضاوت ترین جنبه ترین و مهم طورکلی یکی از جالب به

( و به اعتقاد متخصصان، پاسخ 1887 یگانه و تاالنه،بخشی از کار روزمره خود با آن سروکار دارند )حساس

ای  ابهامات که زاییده ماهیت حسابرسی است، تنها با اتکای به قضاوت حرفهتعداد زیادی از موضوعات و 

(. باید توجه داشت که حسابرسی بیش از هر چیز فرایندی قضاوتی 1821خواه آزاد،  مقدور خواهد بود )نیک

های گیری و قضاوت هستند. در این راستا، همه فرایند های گوناگون ملزم به تصمیم است و حسابرسان در زمینه

باشند.  های نادرست می گیری نهایت، نتیجه گیری، موضوعاتی برای اشتباهات قضاوتی بالقوه و در تصمیم

های اشتباه در حسابرسی وجود ندارد اما حسابرسان با  های خاص، مؤثر و کامل برای از بین بردن قضاوت روش

ضاوتی خود را به حداقل برسانند )حساس طور معقول، بسیاری از تعصبات ق توانند به آگاهی از برخی موارد می

 (.1881 ،یگانه و شکر خواه

های بزرگی تبدیل شوند و فرد  ها به درگیری آید که موارد کوچکی از اختالفات و قضاوت گاهی پیش می

واقع افزایش تعصب در حسابرسی  عامل اصلی آن بوده است. در« تعصب»دهد که  حسابرس تشخیص می

 (.7227های حسابرسی داشته باشد )بازرمن و همکاران،  ر گزارشتواند اثرات جدی ب می

کند که بسیاری  حسابدار ارشد بخش الزامات اجرایی بورس اوراق بهادار آمریکا، اظهار می 7کارلس نیمر

شوند  طور ناخواسته در شرایطی گرفتار می نهایت به گاه خواستار انجام کار اشتباه نبودند، در از افرادی که هیچ

تدریج خود را در  و به  بار انجام تقلب، اسیر انجام مکرر آن شده باشند و صرفاً با یک ناچار به انجام تقلب می که

 (.7227 یابند که اصرار به انجام تقلب دارند )بازرمن و همکاران، شرایطی می

                                                             
1 Bazerman et al 
2 Charles Niemeirer 
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بر آن تأکید های حسابداری در این مقاله  هایی که در ارتباط با چالش حل مجموع بخش عمده از راه در

وجود، الزم به ذکر است که موضوع تحمیل کردن  این شود، عمدتاً در حوزه استقالل حسابرس است. با می

(. کلید بهبود وضعیت 1812یگانه، واقع، راه چاره مناسبی نیست )حساس استانداردهای محدودکننده در

ی را تصور کنیم که فاقد تعصب باشد. حسابرسی، کنار گذاشتن تعصب است. البته بسیار دشوار است که سیستم

شده این است که چگونه برخی متخصصان حسابداری و حسابرسی که از دانش و تجربه کافی در  سؤال مطرح

های  دهند؟ این پژوهش در تالش برای ارائه توصیه کیفیت انجام می های بی این حوزه برخوردارند، حسابرسی

باشد. لذا آشنایی حسابرسان با مسائل  های حوزه حسابرسی می ز چالشمنظور فائق آمدن بر برخی ا کاربردی به

 درگیرد.  ای، مورد تأکید قرار می های حرفه های ناخودآگاه در جهت آموزش شناختی و تبیین سوگیری روان

 در حسابرسی، کارهای خالل در حسابرسان قضاوتی اشتباهات ترین شایع که است این بر سعی حاضر، مقاله

 روش در این پژوهش همچنین به چند .شود بررسی مستقل حسابرسان کار در مؤثر ادراکی های گیریسو کنار

 تصمیمات اتخاذ از پرهیز منظور به گیری تصمیم فرایند در ادراکی های سوگیری از جلوگیری برای مختلف

 .است شده اشاره کیفیت بی و اشتباه

 

 ای غلبه بر آن:اشتباهات رایج در قضاوت حسابرسان و راهکاره -2

کننده باشد، اما  فهرست طوالنی اشتباهات بالقوه قضاوت در حسابرسی ممکن است برای حسابرسان نگران

 ها به شرح زیر است: ترین آن مواردی از مهم

 گیری خود را تعریف کنند. روشنی موضوع تصمیم توانند به حسابرسان نمی 

 ها را ارزیابی کنند. م شواهد مربوط به دادهحسابرسان ممکن است آگاه نباشند یا نتوانند تما 

 تأثیر تعصب عمل کنند.حسابرسان ممکن است تحت 

 .حسابرسان ممکن است بهترین راهکار را انتخاب نکنند 

های مختلفی برای دوری از اشتباهات قضاوتی یا کاهش اثر آن وجود دارد. برخی از مؤثرترین این  روش

گیری  انداز، تصمیم های غیرمتعصبانه، ایجاد چارچوب و چشم روشها شامل بهبود مهارت، اعمال  روش

باشد )رحیمیان،  گیری می گروهی، بررسی تصمیمات فردی، توجیه تصمیمات و استفاده از راهنمای تصمیم

1884.) 
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 قضاوت به ملزم گوناگونی های زمینه در حسابرسان و است قضاوت فرآیند یک چیز هر از بیش حسابرسی

 تنها است حسابرسی ماهیت زاییده که ابهامات و موضوعات از زیادی تعداد پاسخ متخصصان، عتقادا به. هستند

 حسابرسی کار هر در حسابرسان(. 1821 آزاد، خواه نیک) است مقدور ای حرفه قضاوت به اتکای با

 آنان های قضاوت انحراف به منجر نیز شناختی های محدودیت و گیرند می کاربه را خود فردی های ویژگی

 مستلزم حسابرسان، ای حرفه قضاوت کیفیت افزایش به دستیابی(. 1881 شکرخواه، و یگانهحساس) شود می

 بالقوه تأثیر درباره دانستن(. 1811 نوشادی، و خواجوی) است ای حرفه قضاوت بر مؤثر عوامل شناسایی

 توجه ها، موقعیت برخی در. است اییه قضاوت چنین از اجتناب برای ضروری گام اولین متعصبانه، های قضاوت

 به مربوط مسائل کننده توصیف قضایای آموزش. شود عملکرد بهبود به منجر تواند می بالقوه موضوعات به افراد

 رحیمیان،) کند کمک حسابرسان قضاوت در تعصب کاهش به تواند می حسابرسی در ها قضاوت اشتباهات

1884.) 

 شده انجام حسابرس قضاوت بر حافظه عملکرد و ساختار درخصوص یحسابرس زمینه در متعددی تحقیقات

 حسابرسان (.1181 ،1لیبی) شود می کنترل حافظه پردازش وسیله به پیچیده شرایط در حسابرس قضاوت است،

 .بپذیرند مناسب های قضاوت به رسیدن منظور به را حافظه های محدودیت و انسان ادراک های محدودیت باید

 (.1112 ،7)موکل

 دارای تصمیمات که شود می باعث قضاوت، هنگام در حسابرسان توسط گیری تصمیم های مدل از استفاده

(. 1181 لیبی،) دارد وجود ها مدل این یافتن تحقق راه در زیادی مشکالت حاضر حال در اما باشند بیشتری ثبات

 فرآیندهای در که هایی اوتتف از آگاهی حسابداری، و حسابرسی قبیل از تخصصی بسیار های رشته در

 برای کمکی ابزارهای طراحی در دارد، وجود کارها تازه مقابل در متخصصین تجربی روش و گیری تصمیم

 بسیار کارکنان آموزشی های برنامه پیشبرد و (گیری تصمیم پشتیبان و خبره های سیستم مثل) گیری تصمیم

 نتایج اند، کرده بررسی را حسابرسی در قضاوت بر جربهت اثرات که اندکی های پژوهش اما باشد، می ارزشمند

 بصیرت و قضاوت به نیاز ساختاریافته وظایف به نسبت ساختارنیافته وظایف در اغلب. دهد می نشان را متفاوتی

 بیشتر تجربه اثرات شود می بیشتر حسابرسی موضوعات پیچیدگی چه هر نتیجه در. شود می احساس بیشتری

 قضاوت و هیجانی هوش هایمولفه بر مبنی پژوهشی در همچنین(. 1811 نوشادی، و خواجوی) گردد می نمایان

                                                             
1 Libby 
2 Moeckel 
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 و مشایخی) دهندمی انجام تریمناسب قضاوت باالتر هیجانی هوش با حسابرسانی داد نشان نتایج حسابرس

 (1811 اسکندری،

 

 شناختی بازدارنده انجام حسابرسی اثربخش های روان سوگیریهای  ریشه -3

یابی صورت گیرد و به بررسی تأثیرات مخرب آن پرداخته  ارتباط با سوگیری و تعصب الزم است تا ریشهدر 

رفته به رشته حسابرسی را  های مالی اخیر، چنانچه بخواهیم اعتماد ازدست خصوص پس از رسوایی شود. به

توان از  صورت میها در اینهای مخرب نداریم و تن کن کردن سوگیری ای جز شناسایی و ریشه بازگردانیم چاره

ها و بررسی و تائید شده توسط  شده و انتشاریافته توسط شرکت های مالی تهیه میزان قابلیت اتکای گزارش

 (.1812حسابرسان اطمینان یافت )رؤیایی و محمدی، 

شیوه طور ناخواسته به میزان زیادی بر  تحقیقات روانشناسی نشانگر این است که تمایالت ذهنی افراد به

طور  طرف و منصف بودن هستند به که افراد در تالش برای بیتفسیر اطالعات تأثیرگذار است. حتی زمانی

یابی به نتیجه مشخصی وجود داشته  ناخودآگاه تحت تأثیر سوگیری قرار دارند. زمانی انگیزه کافی برای دست

یل است که افراد اغلب بر این باور هستند یابی به آن نتیجه مقدور خواهد شد؛ به همین دل باشد، معموالً دست

کنند حتماً بهترین خواهد  تر هستند و سهامی را که انتخاب می کنند، باهوش گیری می که بهتر از سایرین تصمیم

که تمام شواهد خالف آن را نشان دهند  صورتی بود و بهترین بازده و نتیجه را در پی خواهد داشت. حتی در

صورت ناخودآگاه، این تمایل در افراد وجود دارد که بر مبنای تصورات  (. لذا به1112 ،1)بابکوک و لئونستین

وتحلیل و  ذهنی خود و بدون آگاهی صحیح از فرایند و آنچه در حقیقت در حال وقوع است، به تجزیه

 هایی بدون تعصب داشت. که باید تا حد ممکن سعی شود قضاوت بینی وضعیت خود بپردازند. درحالی پیش

تواند مذاکرات قانونی را  که چطور تعصب می تجربیات زیادی بیانگر قدرت تعصب و خودمحوری و این

 (.7228، 7باشد )بونر تخریب کند می

نظر برسند؛ اما شرایط محیطی شرکت ای ممکن است نسبت به چنین تعصباتی مصون به حسابرسان حرفه

 (. 7227 مورد فراهم سازد )بازرمن و همکاران، بیهای  حسابرسی ممکن است زمینه مساعدی را برای تعصب

                                                             
1 Babcock & Leowenstein 
2 Bonner 
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های بالقوه برای تعصب و تأثیر آن  الزم به ذکر است سه جنبه ساختاری در حسابداری موجب ایجاد فرصت

در شرایطی که امکان تفسیر اطالعات  اند از ابهام، وابستگی و تائیدکنندگی. بر قضاوت خواهند بود که عبارت

یابد. مردم اغلب تمایل دارند به نتایج موردنظر خود  جود داشته باشد، ابهام افزایش میهای مختلف و به شیوه

که شواهد موجود همراه با ابهام باشند. البته واقعیت این است که بسیاری از تصمیمات خصوص زمانی برسند؛ به

االت مالی اساسی به میزان ها، در پاسخ به برخی سؤ حسابداری درگیر ابهام است. لذا حسابرسان و دستیاران آن

 (.7227 شوند )بازرمن و همکاران، توجهی درگیر اختالف و انحراف می قابل

های  دهد که حسابرسان به دلیل حفظ روابط کاری و منافع مالی، حساب وابستگی زمانی خود را نشان می

های مدیریت در تهیه  گیریآید که سو وجود میکار را تائید کنند و مفهوم تأییدکنندگی نیز زمانی به صاحب

شده و  ها افزوده راستا شوند، بنابراین بر میزان خطا های ناخودآگاه حسابرسان هم های مالی با سوگیری صورت

های  زیاد، گزارش احتمال شود. معنای ساده این سوگیری آن است که حسابرسان به تحریف حادث می

دادند،  طور مستقل تهیه و پیشنهاد می که اگر خودشان به هایی کاران را در مقایسه با گزارش متهورانه صاحب

 (.7228)بونر،  تائید خواهند کرد

 

 های اثرگذار در حوزه حسابرسی انواع تعصب -4

 از نوع های شایع در حوزه حسابرسی، چندین در ارتباط با موضوع تعصب، روانشناسان، در ارتباط با سوگیری

 اند کرده بندی طبقه و شناسایی را شوند می تشریح روزمره های رهمحاو در اغلب که ادراکی های سوگیری

 تعبیر «یمنی خوش» به ما ادبیات در که رویداد یا واقعه یک تلقی به توان می جملهآن از(. 1884 رحیمیان،)

 دده می رخ آینده در که ای واقعه دارد باور شخص حالت این در. کرد اشاره معتقدند، آن به بسیاری و شود می

 نوعاً ادراکی های سوگیری. ندارد گذشته رویدادهای با ای رابطه هیچ و شودمی متأثر تصادفی موضوعی از

 .دارند اثر روزانه تصمیمات کیفیت بر سرسختانه ای گونه به اثرگذار، و متضاد

 در. دنگیر جدی را پیشگیرانه هشدارهای فرد که گردد باعث می ،«1شترمرغی اثر»در حالتی دیگر به نام 

 مؤثر موضوعی هر در ها گیری تصمیم فرایند در انسانی های قضاوت بر توانند می ادراکی های سوگیری واقع

 دارند تری مخرب آثار سیستماتیک ی جانبه همه فشارهای و پیچیده موضوعات در مشخص طور به اما شوند واقع

                                                             
1 Ostrich effect                                                                       توجهی به یک موقعیت خطرناک کامالً آشکار بی  

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLrbK4vtjVAhWGApoKHaF4DREQFghOMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.hesabeman.ir%2F%25D8%25A7%25D8%25AB%25D8%25B1-%25D8%25B4%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25BA%25DB%258C-ostrich-effect-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2582%25D8%25AA%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25AF%2F&usg=AFQjCNH7WhwOjiZ4Js7qsrpDj0P5swJHJw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLrbK4vtjVAhWGApoKHaF4DREQFghOMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.hesabeman.ir%2F%25D8%25A7%25D8%25AB%25D8%25B1-%25D8%25B4%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25BA%25DB%258C-ostrich-effect-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2582%25D8%25AA%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25AF%2F&usg=AFQjCNH7WhwOjiZ4Js7qsrpDj0P5swJHJw
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(. 7217 نپ،) کنند می وارد تقلمس حسابرسی کار یک در هایشان قضاوت در حسابرسان بر فشارهایی و

 تکراری و قضاوتی کارهای در معموالً 1ادراکی های سوگیری که دهد می نشان روانشناسان مطالعات

 در حسابرسان، شخصی عالیق دلیل به اغلب ها، فرض پیش نفوذ از زیادی مصادیق. دارند حضور حسابرسان،

 یک گزارش نشدن تعدیل با ارتباط در ها داوری پیش یا ازحد بیش انتظار. است شده مشاهده ها آن های قضاوت

 و بازرمن) باشد مستقل حسابرس یک استقالل دیدن آسیب از ای نشانه تواند می که است موضوعی کار، صاحب

 که را حسابرسانی از کثیری شمار های بررسی ای بیانیه در نیز بهادار اوراق و بورس کمیسیون(. 7227 همکاران،

 بینانه خوش طور به دارند تمایل گیرندگان تصمیم معموالً. است داده انتشار اند شده تأیید به مایلت دام قربانی

 شاید تمایل این. کنند ارزیابی و بینی پیش را وقایع رسد، می ذهنشان به که الگویی ترین ساده و نخستین براساس

 پوشش برای شواهدی طلب و بینی خوش به تمایلی کمترین اغلب که حسابرسانی و بدبین های ای حرفه شک

 های تقلب حسابرسان، اغلب نظر به صورتاین غیر در. برانگیزد را دارند را کاران صاحب های تقلب

 های تقلب از روشنی ذهنی تصویر آنان اغلب لحاظ همین به است ذهن از دور و بعید موضوعات کاران صاحب

 نوعاً که باورند این بر حسابرسان اغلب که است توهمی همان این و ندارند خود ذهن در مدیریت

 منصفانه بااهمیت های جنبه تمامی از را خود مالی های صورت که هستند صادقی های سازمان آنان کاران صاحب

 معرفی روانشناسان را ادراکی های سوگیری انواع از بسیاری(. 7227 همکاران، و بازرمن) کنند می ارائه

 های سوگیری خصوص در واقعیت این. هستند یکدیگر مشابه آنان از هایی جنبه یا رندیکدیگ مشابه که اند، کرده

 داری جانب» و «گرا ثبات تمایل» مختصرتر عبارتبه یا «گیرنده تصمیم ثابت عملکرد» از ناشی ادراکی

 (.7217، 7نپ) دارد مصداق «بینانه خوش

 کارگیری به و انتخاب مستعد فرادا عمومی و تکراری تصمیمات اتخاذ شرایط در معمول، طور به

 آوری جمع به نسبت حسابرسان که هنگامی. کنند می استفاده ها آن از مشابه کارهای در که هستند هایی حل راه

 ممکن کند، می اقدام آن درخصوص مدیریت اظهارات ارزیابی و حساب یک صحت میزان درخصوص شواهد

 دهد می نشان شناسی روان تحقیقات. باشد واقعی مانده میزان از کمتر یا تر بیش موردانتظار ریالی ارزش است

 اولیه موردانتظار میزان کفایت موارد برخی در است ممکن کند می تعیین گیرنده تصمیم فرد که تعدیالتی میزان

 مبادرت خود موردانتظار ارزش ترمیم به شواهد گردآوری فرایند در گیرنده تصمیم فرد لحاظ همین به نکند؛ را

                                                             
1 Cognitive Bias 
2 Knapp 
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 کهزمانی ویژه به. دارند گرا ثبات عملکرد به تمایل برای را الزم استعداد که اند داده نشان حسابرسان. کند می

 (.1182، 1و رایت عبدولمحمدی) کنند ارزیابی را حساب یک ریالی مانده میزان بخواهند

 به نسبت ها، یگیر تصمیم از ای پاره در مبهمی شکل شود که برخی اشخاص به گاهی اوقات دیده می

 در گیری تصمیم. ندارد وجود امر این بابت فشاری گونه هیچ که درحالی دارند؛ ناخوشایندی احساس موضوعی

 باشد داشته وجود روشنی و واضح و مشخص دلیل هیچ مختلف های حل راه برای اینکه بدون حالتی چنین

 مستعد فرد ناشناخته، احساس این از ناشی هایفشار حذف با. گردد منجر آمده دست به نتایج تقویت به تواند می

 حسابرسان اگر که ندارد تعجب جای بنابراین گردد؛ می روشن نتایج کسب و واضح و سریع تصمیمات اتخاذ

 مبادرت بیراه و نامناسب تصمیمات اتخاذ به و ندهند خاتمه شروع، زمان همان در را ناخوشایندی احساس چنین

 انجام تحقیقات. کند تأمین را کننده سؤال هدف بتواند تا شوند می داده شکل ای نهگو به سؤاالت اغلب،. کنند

 و مدیران که آنجایی از. است تر مهم سؤال خود از سؤال پرسیدن نحوه اغلب که است امر این بیانگر شده

 است ممکن دارند، مستقل حسابرس هدف و نقش از کافی درک دقیق، و کامل طور به معموالً کارکنان

 بیرون آن از را خود موردانتظار نتایج که بدهند شکل ای گونه به کنند می ارائه حسابرسان به که را شواهدی

 (.1182 شانتئو،) بکشند

 را موضوع رفتار از نمونه یک خود های رسیدگی برای گیرندگان تصمیم که دارد وجود عمومی تمایل این

 چنین در. دهند تسری موردبحث موضوع رفتارهای سایر به را حاصله نتایج سپس و دهند قرار رسیدگی مورد

 نفوذ کننده، بررسی فرد قضاوت بر تواند می قضاوت مورد فرد محبوبیت که دهد می نشان تحقیقات شرایطی،

 همراه به را جذابیت فردی ی خصیصه بیشترین تجاری واحد مدیریت تکنیکی های مهارت حسابرسان برای. کند

 که دهد می نشان را کاردانی و لیاقت دارای فردی تجاری، واحد مدیریت از ای کلیشه صویرت که آنجا از. دارد

 تردید دچار او صداقت ازجمله مدیریت فردی خصایص سایر به نسبت که سازد متمایل را حسابرسان تواند می

 تجاری واحد یتمدیر اظهارات که کنند می پیدا تمایل حسابرسان که است مفهوم این به سوگیری این. نشوند

 (.7211، 7)چنگ. بپذیرند را آن و کنند تلقی باارزش را

                                                             
1 Abdolmohamadi & Wright 
2 Cheng 
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 برای سنگری ساختن برای خود تمایالت قربانی است ممکن کنندگان،قضاوت تمامی همانند نیز حسابرسان

 نادرست تصمیمات آن که دهد نشان بسیاری شواهد آنکه ولو اند، گرفته قبالً که باشند تصمیماتی از پشتیبانی

 (.7227 همکاران، و بازرمن) شود می مربوط تعصب و دندگی یک به غیرمنطقی تمایالت. اند ودهب

 است حسابرسان معمول مشکالت اولین از یکی «کار در دقت» از ناشی سوگیری حسابرسی، ی مقوله در

. گذارد می رتأثی داخلی، های کنترل سیستم و حسابداری های چرخه و ها فعالیت ای گسترده طیف اجرای بر که

 این چنانچه. شود می مربوط آنان اهداف به حدودی تا کنند می گردآوری حسابرسان که اطالعاتی از بسیاری

. گردد می حسابرسان ابتکار رفتن دست از به منجر باشند، درگیر محیطی های مزاحمت با اندازه از بیش اطالعات

 اثر نتایج از حسابرسان، تغییر طریق از توانند می د،دارن کردن پنهان برای چیزی که تجاری واحدهای مدیران

 کنند جلوگیری شود می ایجاد حسابرسان در ناخودآگاه طور به حسابرسی کار تکرار اثر در که یادگیری منحنی

 (.7222 همکاران، و آرنولد)

 های ادراکی در فرایند حسابرسی ترین سوگیری : شایع1جدول 

  سوگیریتشریح نوع   عنوان سوگیری ردیف

 تمایل به تائید 1
گرفتن تمامی اطالعات و تمایل به گرداوری شواهدی که نظریه نادیده

 کند. کننده را تائید می موردعالقه یا مورد انتظار فرد بررسی

 داری خوش بینانه جانب 7

بینانه براساس طور خوش گیرنده به شود تصمیم تمایلی که موجب می

بینی و  رسد، وقایع را پیش ه به ذهنش میترین الگویی ک اولین و ساده

 ارزیابی کند.

 گرا تمایل ثبات 8

رغم متفاوت بودن شرایط، تمایلی به تغییر در نحوه  گیرنده به تصمیم

گزیند که در  گیری خود ندارد و عملکردی را برمی عملکرد و تصمیم

 شرایط قبلی اتخاذ کرده است. 

 تمایل به عملکرد مورد انتظار 4

ایطی اشاره دارد که در آن یک موضوع مشخص قرار است از به شر

یک مقدار عددی اولیه برآوردی شروع و با یک تعدیل به مقدار 

 شده برسد.  نهایی تعدیل

 بیزاری ناشناخته 1

گیرنده به دالیل نامعلومی از موضوع موردبررسی  شرایطی که تصمیم

ارد از درگیر قدر پیچیده است که تمایل د بیزار است یا موضوع آن

 شدن با آن پرهیز کند.

 های کاری تمایالت ناشی از چارچوب 1
چارچوب ارائه اطالعات مربوط به یک تصمیم ممکن است بر 

 گیرنده نفوذ کند. های انتخابی تصمیم بدیل
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 ای تمایل هاله 2

تمایالتی که در اثر رفتارها یا خصوصیات بارز یک فرد با یک 

گیرنده  تی منفی، بر قضاوت فرد تصمیمصورت مثبت یا ح موضوع به

 گذارد. براساس سایر رفتارهای آن فرد یا موضوع اثر می

 تمایالت غیرمنطقی 8
گیرنده برای توجیه تصمیمات قبلی خود  تمایالتی که براثر آن تصمیم

 دهد.  وضوح دالیل غیرمنطقی ارائه می به

 تمایل به همرنگی با جماعت 1
آمیز تصمیمات خود را  ای اغراق گونه ده بهگیرن تمایالتی که تصمیم

 دهد تا نتایج کارش با باورها و نظرات دیگران مطابقت کند. تغییر می

-تصمیم قضاوت بر تواند می ها سوگیری از مختلفی انواع گیری، تصمیم های مقوله از بسیاری طورکلی در به

 حسابرسان کاری روند در ادراکی های گیریسو ترین شایع از مواردی دهنده نشان 1 جدول. کند نفوذ گیران

 (.1817 زندبابارئیسی،) باشد می

 

 های درونی و بیرونی حرفه حسابرسی بررسی انواع چالش -5

ای دیگر خود  این موضوع که حسابرسان از دانش، آموزش و تجربه متفاوتی نسبت به همکاران حرفه

سسات حسابرسی صرفاً در ارائه خدمات حسابرسی به برخوردارند چیز عجیبی نیست. در دنیا نیز برخی از مؤ

های الزم در این خصوص را در برنامه کاری خوددارند )بزمی و  اند و آموزش صنایع خاصی متبحر شده

هاست چراکه حسابرسان این خطه در همه  (؛ اما موضوع آن در ایران متفاوت از دیگر مکان7211 ،1همکاران

که چند سالی از تأسیس جامعه  و ادعا نیز دارند. این ادعا با توجه به ایناند  نوع حسابرسی و صنعت خبره

ای قبل از  ترین نهاد حرفه رقیب عنوان بی ها در سازمان حسابرسی به )هرچند که اکثریت از کسانی هستند که سال

منسجم شکل طور  ای مستمر نیز در حرفه به گذرد و وضعیت آموزش حرفه شده بود( نمی  تشکیل جامعه شناخته

گذارد که سطح سواد و آموزش در مؤسسات مختلف بوده و در غیاب عدم  نگرفته جای تردید را باقی نمی

شود. این چالش صرفاً به  ارتباط فکری و گروهی منسجم در شرایط موجود مشکالت سطح کیفیت حادتر می

فزایش جامعه )اجتماع( از موضوع نبود چارچوب و دستورالعمل جامع و مناسب در خصوص نیازهای روبه ا

شود بلکه مسائل مالی و هزینه و منفعت در اجرای  ای از افراد حرفه محدود نمی خدمات متنوع و متعدد حرفه

های موجود نیز سد راه مؤسسات برای ارتقاء کیفیت در موسسه تحت مدیریت خود شده  ها و دستورالعمل برنامه

                                                             
1 Bazmi et al 
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توان به موارد زیر  های درگیر در حرفه حسابرسی می ترین چالش هم(. ازجمله م7222است )آرنولد و همکاران، 

 اشاره کرد:

 چالش آموزش و فراگیری اندک .1

 چالش استانداردهای ناکامل و ناتمام .7

 چالش رابطه ساالری .8

 های ارتباطی نوین های اطالعاتی و شبکه گرایی در دنیای سیستمچالش سنتی .4

 های واحدتجاری انداز صحیح از ریسک مچالش گزارش حسابرسی مبهم و بدون ارائه چش .1

 گرایی واگرایی در مقابل هم .1

 چالش استانداردگذاری سیاسی .2

 کننده مایه و روتین حسابرسی از دید استفاده چالش گزارشگری بی .8

 چالش فاصله انتظارات از خدمات حسابرسی و اعتباردهی .1

 جا از حسابرسان انتظارات نابه .12

 رونق چالش اقتصاد کالن ضعیف و صنعت بی .11

 ای و دانشگاهی در جهان چالش عدم ارتباط با سایر مراکز حرفه .17

 های دولتی چالش سیاست .18

 اجتماع سازی اندک وعدم آشنایی با خدمات حسابرسان توسط چالش فرهنگ .14

 

 گیری در حسابرسی عوامل اثرگذار بر کیفیت قضاوت و تصمیم -6

گاه مبتنی بر عملکرد و فرایند مطرح است. اگر گیری در حسابرسی دو دید برای تعیین کیفیت قضاوت و تصمیم

 شود؛ گیری فقط به عملکرد یا نتیجه کار توجه شود، مسئله یادگیری منتفی می برای کیفیت قضاوت و تصمیم

شود. بسیاری از  فقط به عملکرد یا نتیجه کار توجه شود، مسئله یادگیری منتفی می« گیری قضاوت و تصمیم»که 

گیری در  ری بر این باورند که گاهی در یک پروژه تحقیقی بر روی قضاوت و تصمیماستادان رشته حسابدا

واقع در رابطه با یک قضاوت یا تصمیم خاص یک نتیجه  حسابداری چیزی به نام پاسخ درست وجود ندارد. در

رسد که  ینظر ماینکه دیدگاه مبتنی بر فرایند حائز اهمیت است، ولی چنین به وجود مستقیم وجود ندارد. با

نظران دارای این  دیدگاه مبتنی بر عملکرد با فرایند ارزیابی دنیای واقعی و عقل سلیم سازگارتر باشد. صاحب
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ها هیچ کنترلی اعمال کنند و اغلب  توانند بر آن دیدگاه هستند که نباید افراد را مسئول عواملی دانست که نمی

یدگاه را رعایت کنند. برای مثال، امکان دارد یک موسسه کوشند هنگام ارزیابی عملکردها این د ها می شرکت

حسابرسی هیچ احتمال ندهد که یک شرکت ورشکست خواهد شد و این در حالی است که شرکت 

 کند.  شود، زیرا زلزله واحد تولیدی آن را ویران می ورشکست می

ها و تصمیمات  یابی قضاوتهای ضعف هم هست. ارز الزم به ذکر است که کاربرد استانداردها دارای نقطه

استانداردهای »های درگیر تحقیق در مورد معنی  کند همه گروه شده براساس استانداردها ایجاب می گرفته

توافق نظر داشته باشند. با توجه به ماهیت درهم تافته استانداردهای حسابداری گاهی چنین وضعی « حسابداری

شده به دو عمل زمان صرف شده و هزینه  اوت و تصمیم گرفتهعالوه شخص ثالث در مورد قض وجود ندارد. به

های حسابرسی  آنجاکه موسسه کند. از کند و عقل سلیم هم این روش را تائید می به مصرف رسیده توجه می

کنند و یا این نوع اطالعات  زمان صرف شده را اعالم کنند و آن را خالف رازداری می ای ندارند مدت عالقه

 وجود ندارد لذا استفاده از عامل زمان بسیار مشکل است. ها در بایگانی

براساس توافق نظر حسابداران « شده کیفیت قضاوت و تصمیم گرفته»ضعف روش تعیین  آشکارترین نقطه

نظر دارند درست نباشد  موافقت نظران این است که امکان دارد دیدگاه کسانی که باهم توافق ارشد یا صاحب

توان آن فرد خاص را شناسایی کرد.  گوید اما نمی انگر این است که یک نفر نادرست مینکردن افراد نیز بی

 گوید که وی تا چه اندازه درست می گوید را شناسایی کرد و این توان فردی که درست می حتی نمی

 (.7228)بونر،

تواند  هشگر نمیگذشت زمان دیدگاه قبلی خود را رد کند اما پژو در مواردی حتی امکان دارد یک نفر با

که اشتباه وی به چه میزان است. دسترسی  مشخص کند که او در کدام مورد مرتکب اشتباه شده است و این

شود  گیری باعث می ها و بسیاری از سایر عوامل ازجمله پیچیده بودن فرایند قضاوت و تصمیم نداشتن به داده

 راحتی انجام داد. ها را به نتوان این نوع تحقیق

حسابرسان باعث بروز گیری  های اقتصادی در رابطه با قضاوت و تصمیم های تئوری ضعف وه عال به
 کم برخیتوان دست شناسی می های روان با استفاده از تئوری شود. ها می های آن مشکالتی درخصوص قضاوت

باره قضاوت و های اقتصادی در ضعف این است که در تئوری از این نقاط ضعف را از بین برد. نخستین نقطه
شوند که نه توصیفی و نه هنجاری هستند. لذا با استفاده از  هایی در نظر گرفته می گیری فرد قضیه تصمیم

گیری حسابرسان را بهتر درک کرد و کیفیت آن را  توان فرایند قضاوت و تصمیم شناسی می های روان تئوری
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مطلوبیت »بر تئوری  شود که افراد با تکیه های اقتصادی چنین فرض می باال ببرد. برای مثال در تئوری
 گونه نیست. که همیشه این صورتی نمایند در گیری می اقدام به تصمیم« موردانتظار

توانند بهترین  ها هرگز نمی که شاید کیفیت تصمیم برخی از افراد در سطح پایین باشد زیرا آن دوم این
توان عاملی را شناسایی  های اقتصادی قرار گیرد نمی ه تئوریگزینه را شناسایی کنند. اگر یک تحقیق تنها بر پای

گیری افراد را توضیح داد و درنتیجه  کرد که بتوان بدان وسیله بحث عمده تفاوت در کیفیت قضاوت و تصمیم
 گیرد که هیچ اهمیتی ندارد. عاملی در کانون توجه قرار می

شناسی نیست. در بسیاری از  های روان تئوری اندازه های اقتصادی به نظر برخی تئوریسوم، گاهی دقت
توان به صورتی  شناسی می های روان بر تئوری شود لذا با تکیه شناسی شرح تفصیلی داده می های روان تئوری

 (.7228بینی کرد )بونر،  گیری افراد را پیش های مختلف قضاوت و تصمیم تر از جنبه بسیار دقیق

بر  حسابداری و در دنیای واقعی افراد تا چه اندازه باید با تکیه یک پرسش عمده این است که در حوزه
حافظه یا با دیدن قضاوت کنند یا تصمیم بگیرند؟ افرادی که دارای دانش تخصصی و اطالعات بسیار زیاد 

کنند و الزم به ذکر است که در حوزه حسابداری و حسابرسی به  هستند بیش از بقیه به حافظه خود تکیه می
 گیری چنین امکانی وجود ندارد که فرد همه اطالعاتی را که در رح بودن کارایی، اغلب برای تصمیمسبب مط

های متفاوت در به  هرحال افراد مختلف دارای توانایی گذشته دیده است مرور کند یا مورد بازبینی قرار دهد. به
های وخیمی در  باشد نتیجه آورد نادرست یادآوردن اطالعات هستند و اگر آنچه را که فرد به یاد می

 (.7228های حسابرس و کیفیت آن، به بار خواهد آمد )بونر،  قضاوت
 

 های حسابرسان ( اثر شوم آگاهی در قضاوت6-1
شده را فراموش  توانند اطالعات پردازش دانند نادیده انگارند و نمی توانند آنچه را که می یعنی افراد نمی

شده قضاوت  ثر شوم آگاهی رابطه نزدیکی دارد. چنانچه در مواردی مشاهدهکنند. پدیده تعصب به گذشته با ا
نظر دانش  ها از کارآموزان دارای کیفیتی باالتر از قضاوت نیروهای متخصص است و این در حالی است که آن

 تخصصی تفاوت زیادی باهم دارند.
  

 گیری در حسابرسی ( اثر احساسات بر کیفیت قضاوت و تصمیم6-2

عمده این است که حالت روانی دارای بار یا وزن زیادی است. امکان دارد فردی خشمگین یا  دیدگاه

های اقتصادی نامطلوب بیانجامد.  های احساسی به نتیجه تفاوت امکان دارد واکنش مأیوس باشد یا خنثی و بی

 گذارد. تر می ر مثبتها اث باور بر این است که اگر افراد خوشحال باشند این روحیه بر قضاوت و تصمیم آن
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طورمثال اگر در یک روز آفتابی )و نه  بیانگر آن است که به« احساس با منشأ نادرست»ای با عنوان  پدیده

نمایند. مثل حقه  یک روز بارانی( درباره دیدگاه افراد در مورد زندگی سؤال شود، اغلب ابراز رضایت می

گیرد. تا مشتریان  ها با پخش موسیقی هدف می گاهای که ذهن و احساس خریداران را در فروش زیرکانه

 زمان بیشتری را در فروشگاه صرف کنند. مدت
 

 گیری در حسابرسی ( اطمینان شخص به خود بر کیفیت قضاوت و تصمیم6-3

ها و تعصبات خود اصرار  ازحد اطمینان دارند، در سوگیری افرادی که به دانش و اطالعات خود بیش

حساب  حساب دانش و اطالعات خود و کیفیت پایین آن را به الی قضاوت و تصمیم را بهورزند و کیفیت با می

ای عمل کنند که پشیمانی به  گونه کنند به طورکلی افراد هنگام قضاوت سعی می گذارند. به عوامل خارجی می

ها مقایسه  نهکه نتیجه حاصل از تصمیم خود را با نتیجه حاصل از سایر گزی بار نیاورد؛ یعنی شخص هنگامی

 دست بیاید( احساس پشیمانی نکند. برخی افراد در برابرتوانست به ها می کند )که در صورت انتخاب آن می

شود که افراد ریسک  دهند. لذا اساس فرض بر این پایه گذاشته می پشیمانی موردانتظار واکنش بدتری نشان می

های شخصی نامید  توان ویژگی نظر آنچه را که می ازشود که افراد  روان شناسی شخصیت بیان می درگریزند. 

توانند از  صورت نسبی رفتار باثباتی دارند. افرادی که دارای کانون کنترل داخلی هستند بر این باورند که می به

پذیری بیشتری هستند و کسانی که دارای کانون کنترل  ها را کنترل کنند لذا دارای ریسک مجرای عمل نتیجه

 (.7228 آید ناشی از عوامل خارجی )شانس( است )بونر، ند بر این باورند که آنچه به دست میخارجی هست
 

 گیری با توجه به شرایط کنونی حاکم بر حسابرسی ( قضاوت تصمیم6-4

در زمان کنونی حسابرسان باید در محیطی بسیار درهم تافته اقدام به قضاوت کنند و اظهارنظر نمایند 

کردند و  (. شرایط موجود با آنچه پژوهشگران در زمان استخدام در عمل مشاهده می1888 )سیرانی و همکاران،

ای بازتر به  علمی مشغول به کار شدند هیچ شباهتی ندارد. لذا باید از زاویه عنوان عضو هیئت ها به که آنیا زمانی

عنوان  توانند به ام اثر بگزارند، میتوانند بر قیمت سه ها می با توجه به این دیدگاه که رسانه موضوع نگاه کرد.

ها برای ارائه خبرهای مربوط به  خصوص که رسانه عوامل اثرگذار بر کیفیت قضاوت افراد محسوب شوند. به

کنند کامل  کنند و این بدان معناست که آنچه را که منتشر می صورت گزینشی عمل می حوزه حسابداری به

ای باشند  توانند نماینده جامعه سوگیری است و این نوع اطالعات نمیزیاد دارای تعصب و  احتمال نیست و به

 (.7227 نامند )بازرمن، های مطرح در حسابداری می که آن را مسئله
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 ( اثر استفاده از اطالعاتی که مهم و اثرگذار نیستند6-5

و اثرگذار  باشد چراکه استفاده از اطالعاتی که مهم این موضوع در حسابرسی دارای اهمیت زیادی می

گیری نتایج وخیمی به بار خواهد آورد و بر کیفیت قضاوت اثر خواهد گذاشت. همچنین اگر  نیستند در تصمیم

گیرنده ازلحاظ زمانی در فشار باشد )دارای محدوده زمانی باشد(، اثر عاملی که باعث رقیق شدن  فرد تصمیم

کنند و  ر منگنه قرار گیرند احتیاط بیشتری میشود کاهش خواهد یافت؛ زیرا اگر افراد ازلحاظ زمان د می

 (.1112 ،1کوشند از اطالعاتی که مهم و اثرگذار نیستند استفاده کنند )گالیور می
 

 گیری در حسابرسی بندی یا شیوه بیان مطلب بر کیفیت قضاوت و تصمیم ( اثر جمله6-6

ای بیان کند که بتواند بر  نهگو کار ممکن است مطلب را به شود که شرکت صاحب در مواردی دیده می

(. در بسیاری از 1111 ،7قضاوت و تصمیم موسسه حسابرسی )اظهارنظر آن( اثر بگذارد )جمال و همکاران

صورتی آگاهانه گذاری این زاویه دید را به های بازرگانی مانند بازاریابی و سیاست های علمی و فعالیت رشته

(؛ 7221 ،4؛ هستی و دایوز1111 ،8د از پشت آن به دنیا نگاه کرد )ترککنند؛ یعنی شیشه عینکی که بای تعیین می

عاملی است که بر « شیوه بیان مطلب»شود،  بنابراین اگرچه این موضوع تنها منحصر و محدود به حسابداری نمی

تند گذارد. درواقع با کاربرد واژگانی که دارای بار معنایی مثبت یا منفی هس کیفیت قضاوت و تصمیم اثر می

وسوی هدف موردنظر هدایت  توان به نجات جان یک نفر یا از دست دادن زندگی انجامید و فرد را به سمت می

 کرد.
 

 گیری در حسابرسی ها بر کیفیت قضاوت و تصمیم ( اثر انگیزه6-7

ای که افراد را وادار کند به یک پاسخ درست دست یابند، بر  تصور بر این است که معموالً انگیزه

تواند بر کیفیت قضاوت و تصمیم  هم می گذارد و آن آیند اثر مثبت می عمل میراه شناخت به هایی که در تالش

نتیجه فرد میزان  اثر مثبت بگذارد. از طرفی ممکن است انگیزه موجب اضطراب و آشفتگی فرد شود و در

زان عملکرد گردد و از طریق تواند پولی باشد و مشروط به می انگیزه در افراد می .تالش خود را کاهش دهد

 شوند. های متضاد می حقوق و پاداش محقق گردد؛ اما در مواردی افراد دارای انگیزه

                                                             
1 Glover 
2 Jamal et al 
3 Turk 
4 Hastie & Dawes 
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 گیری در حسابرسی شده بر کیفیت قضاوت و تصمیم های تعیین ( اثر هدف6-8

ام تواند بر کیفیت قضاوت و تصمیم اثرگذار باشد. همگ میزان تعهد به هدف هم عامل دیگری است که می

تواند بر تعهد به هدف اثر  کند می با آن انگیزه و میزان تالش و همچنین اعتماد به شخصی که هدف را تعیین می

 بگذارد.

 

 گیری در حسابرسی ( اثرهای بازخورد بر کیفیت قضاوت و تصمیم6-9

ی به گونه به او کمک کند دانش و اطالعات بیشترتواند اطالعاتی به شخص بدهد و بدین بازخورد می

نهایت بر کیفیت قضاوت و تصمیم اثر مثبت بگذارد. یادگیری ناشی از بازخورد به فرد  دست آورد که در

تری تجربه نماید. البته در  های عالی دهد بیشتر بیاموزد تا در آینده قضاوت بهتری بکند و نتیجه انگیزه می

نفس  (. افرادی که اعتمادبه1111 ،1لگر و دنیسیمواردی نیز امکان دارد بازخورد بر انگیزه اثر منفی بگذارد )کو

 ویژه اگر بازخورد منفی باشد. ها چندان قوی نیست. به تالش در آن -انگیزه -اندکی دارند، رابطه بین بازخورد
 

 گیری در حسابرسی ( اثر گروه بر کیفیت قضاوت و تصمیم6-11

ت و تصمیم فرد تفاوت زیادی دارد. شده توسط گروه باکیفیت قضاو های گرفته کیفیت قضاوت و تصمیم

-طورکلی تصمیم و قضاوت گروه در مقایسه با قضاوت و تصمیم فرد برتری دارد اگرچه همیشه وضع بدین به

تواند خطای  های مختلف می (. قضاوت گروه متشکل از افراد با دیدگاه7224، 7گونه نیست )کر و تیندیل

ها در قضاوت و  ها و تعصب های متضاد داشته باشند اثر سوگیری تصادفی را از بین ببرد و اگر افراد دیدگاه

نمایند  های مختلف قضاوت بهتری نسبت به فرد می تصمیم از بین خواهد رفت. گروه متشکل از افراد با دیدگاه

دهنده گروه دارای اطالعات تخصصی و معموالً مهارت بیشتری هستند لذا هرقدر تضاد  زیرا افراد تشکیل

 (.1127 ،8ضعف بیشتری در قضاوت خواهد شد )استینر ا کمتر شود، گروه دارای کاستی و نقطهه دیدگاه
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 بر کیفیت قضاوت و حسابرسی ( اثرهای ناشی از محدود بودن زمان6-11

های زمانی مطرح است و حوزه  ها و بودجهالعجلهای علمی مسئله ضرب در بسیاری از کارها و رشته

های حسابرسی باید کارهای حسابرسی را در تاریخ  مستثنا نیست. برای مثال، موسسه حسابداری از این قاعده

ها را کاهش دهند و با چالشی عمده  شود حسابرسان هزینه مشخصی تکمیل کنند. فشار ناشی از زمان موجب می

وانند شود حسابرسان نت مواجه شوند و درنهایت با فاجعه مواجه خواهند شد. محدود بودن زمان موجب می

 ها را کشف نمایند. کاری ها و خالف نتیجه بسیاری از انحراف آوری نمایند و در شواهد کافی جمع
 

 ( اثر استانداردها و قوانین و مقررات بر کیفیت قضاوت و تصمیم حسابرسان6-12

ت قضاوت و ها بر کیفی توان درباره اثر آن با توجه به تعداد متغیرهای موجود در استانداردها و مقررات نمی

تافتگی فرایند قضاوت کردن و  راحتی بحث کرد باید یادآور شویم که عواملی مانند درهم تصمیم حسابرسان به

های پولی و ... در فرایندهای گوناگون پردازش اطالعات برای شناخت هم همواره مطرح  تصمیم گرفتن، انگیزه

 هستند.
 

 سانهایی برای باال بردن کیفیت قضاوت حسابر روش -7

شوند که کیفیت قضاوت و تصمیم را  شخص، فرایند، قضاوت و محیط ازجمله موارد کلیدی محسوب می

مورد کیفیت قضاوت را  سهی این  واسطه ها به کارگیری آن توان از طریق به هایی که می دهند. روش افزایش می

 اند از: افزایش داد عبارت

تکرار عمل و کسب تجربه باشد با یادگیری همراه  آموزش، عمل و بازخورد: آموزش چنانچه همراه با

ای  دهد نتواند مطالب را به شیوه برد ولی اگر استاد یا کسی که درس می خواهد بود و کیفیت قضاوت را باال می

نتیجه  درست تنظیم و ارائه کند احتمال دارد این روش بر اطالعات تخصصی شخص اثر مثبت نگذارد و در

 نرود. کیفیت قضاوت او باال

های  ها دارای شکل و اندازه توانند بسیار مفید باشند؛ آن گیری حسابرسان می ابزارهای کمکی برای تصمیم

های پیشرفته الکترونیکی که از  مختلف هستند و امکان دارد به شکلی ساده یا در هم تافته باشند مثل سیستم

نمایند و سرانجام به شکل  ها را پردازش می هکنند و داد های ریاضی استفاده می های داده و فرمول پایگاه

توانند جایگزین انسان شوند ولی در حال حاضر این الگوها بیشتر نقش مشاور  ای باشند که می الگوهای رایانه

کنند یا  گیری اعتماد و استفاده می ها به میزان متفاوت از ابزارهای کمکی در تصمیم اند. افراد و گروه ایفا کرده
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 ،1بران و جانزانگارند ) ها را نادیده می طور کامل آن کنند و به ها استفاده نمی ه از این ابزارها و روشوج هیچ به

تواند بین صفر و صد  گیری می های کمکی در تصمیم (. بدیهی است میزان اعتماد به ابزارها و روش1118

شند لذا برخی افراد متخصص احساس با وجه کامل نمی هیچ ها به درصد باشد. البته تردیدی نیست که این روش

های کمکی  های ناقصی که ابزارها و روش توانند تصمیم بهتری بگیرند نسبت به قضاوت و تصمیم کنند می می

های  ازحد به خود داشته باشد با احتمال کمتری به ابزارها و روش نمایند. هرقدر شخص اطمینان بیش توصیه می

خواهند  د. گذشته از این، مردم پیشرفت فناوری را دوست ندارند و نمینمای گیری تکیه می کمکی در تصمیم

که بسیاری از افراد بر این  گذشته در سطح عالی نبوده است. فراتر این ها در این مطلب را بشنوند که قضاوت آن

. از ها شغل خود را از دست خواهند داد گیری، الگو جایگزین انسان شود، آن باورند که اگر هنگام تصمیم

هم دلیلی است بر استفاده نکردن از ابزار کمکی  سوی دیگر ناتوانی در درک آمار هم مزید بر علت است و آن

حال استفاده از سیستمی مرکب از انسان و الگو باعث باال رفتن کیفیت قضاوت در  عین گیری. در در تصمیم

 شود. حسابرسی می

شود؛ یعنی از افراد  های سازمانی گنجانده می در سیستمگویی و توضیح یا توجیه کردن  اغلب موضوع پاسخ

شده را مستند  اند دلیل ارائه کنند یا دیدگاه ارائه اند یا تصمیمی که گرفته شود برای قضاوتی که کرده خواسته می

سازند. برای مثال حسابرسان با ارائه یادداشتی قضاوت و اظهارنظر خود را درباره وجود یا عدم وجود تحریف 

کنند. فراتر از این مردم برحسب طبیعت تمایل دارند عمل خود را توجیه کنند.  های مالی توجیه می ر صورتد

شوند اطالعات موجود در حافظه را  شود عمل خود را توضیح دهند، تشویق می که از افراد خواسته می هنگامی

بیشتری را مورد ارزیابی قرار دهند؛ زیرا  به یادآورند. اطالعات بیشتری از سایر منابع به دست آورند و اطالعات

 (.7228رود )بونر،  شود که درنتیجه کیفیت قضاوت باال می گویی مطرح می در چنین حالتی مسئله پاسخ

 

 گیری نتیجه -8

ها اعتماد عمومی به حرفه  های مالی و آثار مخرب آن رویدادهای گوناگون در اقتصاد جهان و رسوایی

های قانونی و  های محیطی از جنبه رغم تفاوت دهد که به ها نشان می بررسی کرده است.دار  حسابرسی را خدشه

های مختلف  شده در سایر کشورها شامل عدم شناخت عمومی نسبت به جنبه فرهنگی، نتایج تحقیقات انجام

کفایت و تناسب آموزش  حسابرسی، وجود فاصله انتظاری، مدیریت سود و گزارشگری متقلبانه، عدم

                                                             
1 Brown & Jones 
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الزحمه حسابرسی، افزایش احتمال تغییر حسابرس،  ها و کاهش حق ها، برگزاری مناقصه ابرسی در دانشگاهحس

ای، عدم ارائه خدمات متنوع و  کاهش کیفیت حسابرسی، عدم رعایت اصول اخالقی و آیین رفتار حرفه

تجربه،  ز کارکنان کمازحد ا کفایت تخصص و تجربه حسابرسان، استفاده بیش متناسب با نیازهای جدید، عدم

کاهش اعتماد عمومی به حرفه و فقدان راهبری شرکتی، مبین تشابه مشکالت مطرح در حرفه حسابرسی در 

 .(1811ایران با سایر کشورها است )رؤیایی و همکاران، 

ه حسابرسان باید با استقالل شروع کنند، با استقالل انجام دهند و پیام آشکاری ارائه کنند مبنی بر اینک

عنوان شرایطی در نظر گرفته شود که در تمام مراحل انجام حسابرسی  مستقل هستند. در حقیقت، استقالل باید به

کنندگان ضروری است و باید در  و صدور گزارش حسابرسی موردنیاز است. استقالل برای اطمینان استفاده

فرض  ظ شود. وجود استقالل پیشتمام مراحل حسابرسی وجود داشته باشد تا اعتبار فرآیند حسابرسی حف

دیگر، با توجه به وظایف حسابرس، استقالل حسابرس یک  عبارت های مالی است. به کیفیت حسابرسی صورت

لذا حسابرسی که از دانش حسابداری و حسابرسی خوبی برخوردار باشد ولی فاقد  .است مفهوم چندبعدی

 (.1111، 1استقالل باشد، ارزشی نخواهد داشت )تان

کنند. برای مثال  هایی باکیفیت باال ارائه نمی ید توجه داشت که افراد بسیار آگاه یا متخصص همیشه طرحبا

آوری کنند که  ها در دام تائید دیدگاه خود بیفتند )اطالعاتی را جمع م انتخاب آزموناهنگ ها امکان دارد آن

توان در موردی مشاهده  از این نوع را می (. بهترین نمونه1181 ،7شرمن دیدگاه خود را تائید کنند( )اسکو و

دهنده  دهد که با احتمال زیادی نشان توجه قرار می هایی را در کانون کرد که یک موسسه حسابرسی آزمون

سوی دیگر، این پدیده باعث  (. از1112، 8شواهدی باشند مؤید فرضیه موردنظر خود )دیکمن و همکاران

اگر برای  نتیجه اثربخشی کیفیت قضاوت و تصمیم کاهش یابد یا در شود فرضیه نادرست پذیرفته شود و می

 کم، کارایی کاهش یابد. ولی در اکثر موارد سوگیری زمانی فرضیه نادرست موردتوجه باشد، دست مدت

 البته(. 1884 رحیمیان،) باشد داشته مخربی آثار حسابرسی کار هر گیری تصمیم فرایند بر تواند می ادراکی

 گیری نتیجه گمان و حدس براساس اغلب نیز آنان. اند انسان دیگران مشابه نیز حسابرسان که یمنکن فراموش

 آنچه. کنند می رفتار متعصبانه روش به درست، استدالل به نسبت و زنند می حدس را موضوعات. کنند می

 قرار چیزی آن اثیرت تحت مستقیم طور به اغلب کند مشاهده باید خاص قرارداد یک مفاد براساس حسابرس
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 گیری تصمیم بر که ادراکی های سوگیری مختلف اشکال وجود از بودن آگاه. ببیند دارد انتظار او که گیرد می

 افراد که استاندارد کنترل فهرست از استفاده با. هاست آن بر چیرگی برای قدم اولین گذارد، می اثر حسابرسان

 توان می کنند، توجه فرضیه هر به مربوط( شده آوری جمع اتاطالع) شواهد از بخش هر به سازد می ناگزیر را

 برای گرفتند، قرار موردبحث پژوهش این در که سوگیری ضد های روش سایر. کند حل را مسئله این حدی تا

 کنند، دفاع خود از حسابرسی کارهای خالل در افراطی های سوگیری مقابله در دارند سعی که حسابرسانی

 کیفیت نتیجه در است حسابرسی اصلی گوهر و نتیجه ای حرفه قضاوت چراکه. باشد ارزشمند تواند می

 سیربر راستای در که داشت توجه باید نهایت در. است حسابرسان ای حرفه قضاوت کیفیت درگرو حسابرسی

 عامل یک از بیش بر است الزم پژوهشگران ها آن احتمالی های سوگیری و تعصب ردیابی و حسابرسان قضاوت

 عوامل از یک هر بر تکیه با حسابداری، بر حاکم شرایط به توجه با تا نمود تالش و باشند داشته مرکزت

 قرار موردبحث و شود ارائه تئوری بگذارد افراد قضاوت کیفیت بر توانند می که اثرهایی درباره موردبحث

 .گیرد

های مربوط به تصمیمات و  و بحث های مربوط به الگوهای تحلیلی اگرچه ادبیات علوم مالی پر از تحقیق

(. ولی درباره اثر کیفیت قضاوت و 1114 ،8؛ ترومن1117 ،7وتر؛ ف1112 ،1رفتارهای گوسفندوار است، )استین

طورکلی  نشده است. به های حسابرسی از منظر نقش سوگیری و تعصب، تحقیق تجربی انجام تصمیم موسسه

آیند بدبین هستند  ان نسبت به آنچه درصدد شناسایی آن برمیکه نیروهای متخصص و حسابرس باور بر این است

های بسیار  ها از روش نتیجه آن و از سوی دیگر مسئله احتمال کشانده شدن به دادگاه مطرح است. در

نمایند و درباره احتماالت از  کنند، بیشتر توجه خود را به اطالعات منفی معطوف می کارانه استفاده می محافظه

 (.1812نمایند )رؤیایی و محمدی،  کارانه قضاوت می افظهدیدگاه مح

 گیری تصمیم و قضاوت بر مؤثر کلیدی عوامل شناسایی مستلزم تر مطلوب ای حرفه قضاوت به دستیابی

 های مدل دادن قرار مدنظر و استفاده و موارد این به توجه(. 1811 نوشادی، و خواجوی) است حسابرسان

 (.1111 کلینز،) شود می حسابرسی مختلف مراحل در قضاوت کیفیت بهبود به منجر گیری تصمیم
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