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چکیده
حسابرسی بیش از هر چیز یك فرآیند قضاوت است و حسابرسـان در زمینـههـای گونـاگونی ملـزم بـه
قضاوت هستند .بـه اعتقـاد متخصصـان ،پاسـخ تعـداد زیـادی از موضـوعات و ابهامـات کـه زاییـده ماهیـت
حسابرسی است تنها با اتکای به قضاوت حرفهای مقدور است (نیکخواه آزاد  . )9198حسابرسان در هر کار
حسابرسی ویژگیهای فردی خود را به کـار مـیگیرنـد و محـدودیتهـای شـناختی نیـز منجـر بـه انحـراف
قضاوتهای آنان میشود .اگر زمینههای حسابرسی شامل قضاوت حرفهای باشد آنگاه بررسی تأثیر این قبیل
ویژگیهای حسابرسان هم از لحاظ عملی و هم از لحاظ نظری جـذابیت دارد (حسـاس یگانـه و شـکرخواه
 . )9192دستیابی به افزایش کیفیت قضاوت حرفهای حسابرسان ،مستلزم شناسایی عوامـل مـؤثر بـر قضـاوت
حرفهای است .این نوشتار به نقش مدلهای تصمیمگیری و الگوهـای رفتـاری در قضـاوت و تصـمیمگیـری
حسابرســان مــیپــردازد و از دیــد روانشناســی بــرای درک ،ارزیــابی و بهبــود قضــاوت و تصــمیمگیــری در
فرآیندهای حسابرسی استفاده میکند.
واژههای کلیدی :حسابرسی ،الگوهای رفتاری ،تصمیمگیری
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تصمیمگیری و قضاوت
قضاوت و تصمیمگیری از عناصر اصلی حسابرسی است .حسابرسان هم دربارهی استفاده درست
صاحبکار از استانداردهای حسابداری و هم نحوهی انجام کار خود با توجه به استانداردهای
حسابرسی باید پیوسته از قضاوت حرفهای خود استفاده کنند؛ در نتیجه شناسایی عوامل مؤثر بر
قضاوت حسابرسی ضروری است .یکی از این عوامل تأثیرگذار بر قضاوت ویژگیهای فردی و
روان شناسی افراد است .برخی تحقیقات به بررسی رابطه بین اجرای عملیات حسابرسی و برخی از
جنبههای شخصیتی و یا ویژگیهای شناختی افراد پرداختهاند .تصمیمگیری افراد در حال حاضر
یکی از مهمترین مسائل در مطالعات رفتاری میباشد و تحقیقات معتبری در این خصوص در
زمینهی حسابداری انجام شده است .لیبی 9در سال  9899در کتاب خود به نام "حسابداری،
پردازش اطالعات توسط افراد ،تئوری و کاربرد" به طور ضمنی به چگونگی اتخاذ تصمیمات
توسط افراد میپردازد و معتقد است در مورد اینکه اطالعات به افراد در فرآیند تصمیمگیری
کمك میکند بحثی وجود ندارد ،اما چگونگی شکلگیری تصمیمها و تشریح فرآیند تصمیم-
گیری است که ما معموالً قادر به درک آن نیستیم .آگاهی از نحوه تصمیمگیری افراد ،منجر به
بهبود کیفیت مجموعه اطالعات تهیه شده برای تصمیم گیرندگان میشود .رسیدن به یك مدل عام
(عمومی) برای تصمیمگیری از طریق مطالعه و بررسی فرآیند تصمیمگیری تكتك افراد امکان-
پذیر نیست ،زیرا یکسان سازی عالیق ذهنی افراد در خصوص اهمیت و جایگاه اطالعات در
تصمیمگیری آنها دشوار است.

مدلهای تصمیمگیری
با توجه به توضیحات فوقالذکر تحقیق در فرآیند تصمیمگیری افراد میتواند موجب بهبود و
کیفیت تصمیمات شود .به نظر میرسد که مهمترین راه جهت بهبود بخشیدن به کیفیت تصمیمات
میتواند تدوین مدلهای تصمیمگیری باشد که اصالحات موجود را دریافت و پردازش نماید.
استفاده از این مدلها باعث میشود که تصمیمات ثبات بیشتری داشته باشند .لیبی میگوید
تحقیقات زیادی باید انجام شود تا مدلهایی ساخته شوند که برای افراد مختلف مناسب بوده و
تغییرات در متغیرها را در طول زمان در نظر بگیرد ،اما در حال حاضر مشکالت زیادی در راه
تحقق یافتن این مدلها وجود دارد.
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اینهورن 5و هوگارث 1نیز تحقیقات زیادی در زمینه ماهیت مدلهای مطلوب تصمیمگیری و نحوه-
ی شناخت بشر و توانایی آنها در پردازش اطالعات انجام دادهاند .در محیطهای پیچیده که نیاز به
اتخاذ تصمیمات حیاتی احساس میشود ،نامناسب بودن تصمیمات بشری ممکن است به واسطه
بکارگیری یك مدل نامناسب تصمیمگیری به اتخاذ تصمیمات نامناسب منجر شود (جویس 6و
لیبی . )9895 ،لیبی ( )9892میگوید راهحل برای تشخیص مدل مناسب تصمیمگیری ،فعل و
انفعالهای محیطی هستند که به ساختار دانش تصمیمگیرنده اشاره دارند .تصمیمگیرنده ،باید ابتدا
بر دانش قبلی که رویداد مشاهده شده را توصیف میکند جهت ایجاد یك یا چند فرضیه اتکا
کند ،سپس از ارتباط بین فرضیات و دیگر راه حلها به منظور جستجو و ارزیابی اطالعات اضافی
استفاده کند .بنابراین تشخیص مدل با توجه به دانش حسابرس و ساختار حافظه تغییر میکند.

ساختار حافظه
تحقیقات گستردهای پیشنهاد میکنند که فعال کردن یك فرضیه در حافظه ،سرعت فعالسازی
فرضیات مربوط را افزایش میدهد .این پدیده ،فعالسازی گسترده نامیده میشود .به بیان ساده،
تحریك یك بخش حافظه ،فرآیند اضافی را برای تحریك سایر بخشها کاهش میدهد .این اثر
"راهنما "2در تشخیص ،یادآوری و ایجاد فرضیات به اثبات رسیده است .این پدیده توجه ما را به
ساختار حافظه در خصوص اشتباهات صورتهای مالی جلب میکند ،زیرا یافتن یك اشتباه خاص
باعث تسریع در یافتن سایر اشتباهات مربوط میشود (لیبی . )9892 ،تحقیقات متعددی در زمینه
حسابرسی در خصوص ساختار و عملکرد حافظه بر قضاوت حسابرس انجام شده است ،قضاوت
حسابرس در شرایط پیچیده به وسیله پردازش حافظه کنترل میشود .حسابرسان باید محدودیت-
های ادراک انسان و محدودیتهای حافظه را به منظور رسیدن به قضاوتهای مناسب بپذیرند
(موکل. )9882 ،1
در اینجا به تشریح چند مدل تصمیمگیری که میتواند در امر قضاوت صحیحتر حسابرسان را
یاری کند میپردازیم.

مدل تصمیمگیری سیمون
تصمیمات تابعی از ساختار شغلی ،درک تصمیمگیرندگان از کارها و تواناییها و ظرفیتهای
آنها میباشد (اینهورن و هوگارث  . )9899در حقیقت ،چارچوب تصمیم ،بر اساس شناخت
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تصمیمگیرنده از جنبههای محیطی شکل میگیرد .شناخت جنبههای محیطی بسیار مشکل است و
مدلی مناسب است که بتوان بر اساس آن در شرایط مختلف تصمیمات متناسب را اتخاذ نمود.
چارچوب تصمیمگیری به مفهوم جایگزینهای تصمیم ،نتایج و احتماالت مشروط و نامعلوم در
مورد کار بازمیگردد .چارچوب تصمیمات اتخاذ شده به وسیله تصمیمگیرندگان ،تابعی از ساختار
شغلی و ویژگیهای شخصی تصمیمگیرندگان است (تورسکی 9و کانمن. )9891 9
در همین راستا سیمون )9812( 8مدلی را برای ساختار شغلی پیشنهاد میکند که در آن ،وی
قضاوتها را به مثابه طیفی از قضاوتهای برنامهریزی شده (وظایف ساختاریافته یا تکراری و
غیرپیچیده حسابرسی) تا قضاوتهای برنامهریزی نشده (وظایف ساختارنیافته و وظایف پیچیده
حسابرسی) طبقهبندی میکند .از یك کار به عنوان پیچیده نام برده میشود که تصمیمگیرنده یا با
این کار آشنایی ندارد و یا برای تصمیمگیری در این خصوص نیاز به پردازش مقدار زیادی
اطالعات دارد (آرنولد ،92کولر ،99لیك 95و ساتن . )5222 ،91حسابرسان نسبت به کارهایی که از
آن به عنوان ساده یاد میشود اعتماد بیشتری برای ایجاد قضاوت دقیق دارند ،در مقابل در خصوص
کارهایی که از آنها به عنوان مشکل یا پیچیده یاد میشود ،حسابرسان اطمینان کمتری نسبت به
دقت قضاوت دارند .این دلیلی است برای اینکه حسابرسان در یك کار ساده (برعکس کارهای
پیچیده) انتظار دارند تا قضاوت دقیقی انجام دهند (چانگ 96و مانرو. )5222 ،92

مدل سیمون فرآیند تصمیمگیری را به سه مرحله آگاهی ،طراحی و
انتخاب تقسیم میکند:
الف -آگاهی :جمعآوری اطالعات جهت درک مشکل ،خطرات موجود در آن و عوامل اصلی
که باید مورد مالحظه قرار گیرند.
ب -طراحی :شناسایی عملیات جایگزین.
ج -انتخاب :رسیدن به یك تصمیم برای انتخاب بهترین جایگزین.
در وظایف ساختاریافته ،سرنخها و مشکالت به صورت عادی و دقیق تعریف شده (آگاهی)  ،راه-
کارهای دقیق و کامالً مشخصی در این خصوص وجود دارد (طراحی) و نیاز به قضاوت کمتری
احساس میشود (انتخاب)  .در وظایف نیمهساختار یافته ،مشکالت تکراری و نسبتاً تعریف شدهای
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وجود دارد (آگاهی)  ،راهکارهای محدودی در این مورد وجود دارد (طراحی) و نیاز به قضاوت
احساس میشود (انتخاب)  .در وظایف ساختار نیافته مشکالت به صورت تعریف نشده و فقدان
رهنمود وجود دارد (آگاهی)  ،راهکاری در این خصوص پیشبینی نشده است (طراحی) و نیاز به
قضاوت و بصیرت بیشتری احساس میشود (انتخاب)  .خالصه این وظایف در جدول  9-5نمایش
داده شده است.
جدول 1-2
پیچیدگی وظایف
ساختار نیافته

آگاهی
مشــکل منحصــر بــه فــرد و

طراحی
راهکارهای تعریف نشده

گزینش
نیاز به قضاوت و بصیرت

تعریــف نشــده ،فقــدان یــا
کمبود رهنمود
نیمهساختار یافته

مشــکل تکــراری و نســبتاً

راهکارهــــای محــــدود و

تعریف شده ،رهنمود قابل

مشخص

نیاز به قضاوت

دسترس
ساختار یافته

سرنخها و مشکالت عادی

راهکارهای کامالً مشخص

نیاز به کمی قضاوت

و دقیق تعریف شده

گوری 91و اسکات-

مورتون99

( )9899و کین 99و اسکات -مورتون ( )9899از مدل سیمون

( )9812برای بررسی رابطهی بین ساختار وظیفه و هر یك از مراحل تصمیم همانگونه که در
جدول  9-5نشان داده شده استفاده کردهاند .در محیطهای ساختاریافته ،مشکل و متغیرهای مهم
مشخص گردیدهاند ،در حالی که وظیفه بدون ساختار مستلزم قضاوت و بینش شخصی
تصمیمگیرنده جهت تعریف مشکل میباشد .مرحله آگاهی در مورد وظایف نیمهساختار یافته،
وسط طیف قرار میگیرد (طیفی که شامل مشکل دقیق و عادی تعریف شده تا مشکل منحصر به
فرد و تعریف نشده میشود) یعنی در جایی که مشکل نسبتاً واضح است ولی عوامل اصلی واضح
نیستند .با این وجود ،راهنماییها یا معیارهایی جهت تعریف متغیرها موجود است که میتوان آنها
را در نظر گرفت.
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در مرحله طراحی ،وظایف ساختار یافته یا نیمهساختار یافته در برگیرنده تعدادی جایگزین میباشد
که به طور دقیق یا نسبتاً دقیق مشخص شدهاند .وظایف بدون ساختار منجر به تعداد بیشتری
جایگزینهای تعریف نشده میگردد که این امر تصمیمگیرنده را ملزم به شناسایی انتخابهای
مرتبطی میکند که در اختیار دارد .نهایتاً سطح قضاوت و بینشهای مورد نیاز جهت رسیدن به یك
تصمیم در وظایف مختلف متفاوت است :از وظیفه ساختار یافته گرفته که در آن به هیچ قضاوتی
نیاز نیست و یا قضاوت کمی نیاز است ،تا وظیفه ساختار نیافته که در آن سطح بسیار باالی قضاوت
الزم است .بعضی وظایف ساختاریافته ممکن است اتوماتیك باشند مثل تصمیم درباره مقدار
سفارش اقتصادی در مدیریت موجودی کاال که در آن دخالت محدودی مورد نیاز است .بنابراین
مدل سیمون بیان میکند که با پیچیدگی وظیفه تأثیر تجربه افزایش مییابد.

مدل تصمیمگیری هوگارث و اینهورن
مدل تطبیقها و باورهای 98هوگارث و اینهورن ،یك تئوری بههنگام کردن باورها است که فرض
میکند افراد عقاید و باورهای خود را با استفاده از تکیهگاه

ترتیبی52

(مداوم) فرآیندهای

تعدیلی 59بههنگام میکنند .این مدل فرض میکند که تصمیمگیرنده بر باورهای جاری اتکا
میکند و این باورها بر اساس دستیابی به شواهد بههنگام تعدیل میشوند و تصمیم بر اساس
دستیابی به شواهد جدید پیوسته در حال تعدیل است (هوگارث و اینهورن. )9885 ،
این مدل از  1مفهوم اساسی قضیه بیز 55استفاده میکند :مرتبط بودن شواهد ،قوی بودن شواهد و
نوع شواهد .به عالوه از سبك ،فرآیند رویه عادی 51و پیچیدگی کار به عنوان متغیرهای اثرگذار
در فرآیندهای تعدیلی یاد میکند .فرآیند رویه عادی (مد) میتواند به صورت مرحله به

مرحله56

( )SBSیا پایان هر مرحله )EOS( 52باشد .رویه  SBSفرض میکند که تصمیمگیرنده نظر خود
را بعد از دریافت هر نوع اطالعات اضافی تعدیل میکند ،اما رویه  EOSفرض میکند که تصمیم-
گیرنده نظر خود را بعد از جمعآوری کلیهی اطالعات مورد نظر تعدیل میکند .نحوه برخورد فرد
با شواهد به عنوان یك عامل تأثیرگذار در فرآیند تصمیمگیری محسوب میشود .سرانجام یك
تصمیمگیری در هر زمان تابعی از باورهای قبلی و ارزیابی ذهنی با توجه به شواهد جدید است.
مدل تطبیقها و باورها پیشبینی میکند که اثرات بههنگام کردن 51زمانی اتفاق میافتد که
استراتژی  SBSمدنظر باشد ،شواهد پردازش شود و فرآیند تصمیم ساده باشد .در حالی که اثرات
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برتری 59هنگامی اتفاق میافتد که استراتژی  EOSمدنظر باشد و فرآیند تصمیم ساده باشد و این
مدل پیشبینی میکند که اثرات بههنگام کردن بدون توجه به رویه عادی ،زمانی اتفاق میافتد که
فرآیند تصمیمگیری در مورد اطالعات پیچیده بهکار گرفته شود.
مدل تصمیمگیری

فیلیکس٢8و کینی٢9

فیلیکس و کینی ( )9895چارچوب و مدلی در خصوص ساختار شغلی حسابرسی جهت کمك
به امر تصمیمگیری برای تحقیقات رفتاری در نظر گرفتهاند که این فرآیند به پنج مرحله تقسیم
شده است .عبدالمحمدی ( )9888نیز با ارائه مدلی جدید ،یك مرحله نهایی به این پنج مرحله
اضافه کرد .این شش مرحله عبارتند از:
 -1مرحله اول :شناخت :12شناخت به طور گسترده به عنوان جمعآوری اطالعات درباره
صاحبکار و محیطی که صاحبکار در آن فعالیت میکند تعریف میشود .شناخت میتواند به عنوان
یك پیششرط برای تمهیدات برنامهریزی در یك سطح استراتژیك تلقی شود .در این مرحله،
اطالعاتی در خصوص موقعیت جغرافیابی ،اقتصاد و صنعتی که صاحبکار در آن فعالیت میکند،
ماهیت عملیات صاحبکار ،صالحیت و خصوصیات اخالقی پرسنل مالی و مدیریتی و ماهیت و
ویژگیهای سیستمهای حسابداری و گزارشگری مالی جمعآوری میشود.
 -٢مرحله دوم :درک ساختار کنترلی :31این مرحله بر اساس مشاهده و پرسوجو برای
توصیف رویههای بکار گرفته شده ،سازماندهی میشود .اساساً این مرحله شامل ارزیابی اشتباهات
موجود در سیستم حسابداری صاحبکار میباشد ،که کیفیت عملیات سیستم موجود با سیستم
طراحی شده مقایسه میشود.
 -3مرحله سوم :آزمون کنترلها :3٢هدف این مرحله کسب اطمینان منطقی از رعایت رویه-
های تجویز شده کنترلی حسابداری میباشد.
 -4مرحله چهارم :آزمونهای منحصر به فرد :33هدف این مرحله ،دستیابی به شواهد
جهت آزمون صحت معامالت و مانده حسابها و یا کشف خطاها و اشتباهات و عدم رعایت
قوانین و مقررات میباشد .این آزمونها هنگامی که اهداف حسابرسان تعیین این است که آیا
مقدار ریالی یك مانده حساب به صورت بااهمیت تحریف شده است یا خیر بهکار گرفته میشود.
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 -5مرحله پنجم :اظهارنظر :34پس از اینکه فرآیند ارزیابی برای همه عناصر صورتهای مالی
انجام شد ،شواهد پشتوانه عناصر صورتهای مالی به گونهای مناسب جمعآوری میشود و بعد از
آن حسابرسان جهت ارائه اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی اقدام میکنند .حسابرسان در این
مرحله نظر خود را نسبت به صورتهای مالی به صورت مختصر و به شکل رسمی به صاحبکار
مکاتبه میکنند.
 -6مرحله ششم :گزارشگری صورتهای مالی :35اگر چه حسابرسان گزارش حسابرسی را
منتشر میکنند ،ولی مدیریت نسبت به صورتهای مالی و یادداشتهای همراه آن مسئول است.
حتی اگر حسابرسان صورتهای مالی و یادداشتهای همراه آن را تأیید کنند ،باز هم مدیریت
باید مسئولیت صورتهای مالی ساالنه را بپذیرد.
عالوه بر موارد فوق تحقیقات حسابداری ثابت کردهاند که تنوع سطوح سازمانی نیز (از لحاظ
تجربه) بر قضاوت حسابرس تأثیر دارد و اثر تنوع سطوح سازمانی بر قضاوت با افزایش پیچیدگی
کار تغییر میکند (تان 11و کاو 9888 19و لیبی  . )9882پژوهشگران از دیرباز متوجه تأثیر تجربه
بر تصمیمگیری بودهاند .برای مثال در رشتههای بسیار تخصصی از قبیل حسابرسی و حسابداری،
آگاهی از تفاوتهایی که در فرآیندهای تصمیمگیری و روش تجربی متخصصین در مقابل تازه-
کارها وجود دارد ،در طراحی ابزارهای کمکی برای تصمیمگیری (مثل سیستمهای خبره و
پشتیبان تصمیمگیری) و پیشبرد برنامههای آموزشی کارکنان بسیار ارزشمند میباشد ،اما پژوهش-
های اندکی که اثرات تجربه بر قضاوت در حسابرسی را بررسی کردهاند ،نتایج متفاوتی را نشان
میدهد .بر اساس فرضیه همیلتون 19و

رایت18

( )9895یکی از دالیل ممکن این امر پیچیدگی

شغلی است .بدین معنی که ممکن است تجربه برای قضاوتهای پیچیده ضروری باشد اما در
تصمیمات عادی و ساختارمند خیلی مهم نباشند (عبدالمحمدی 62و رایت . )9899 ،سیرانی،
خواجوی و نوشادی ( )9199به این نتیجه رسیدند که تفاوتهای معناداری در تصمیمگیری افراد
باتجربه و کمتجربه میان وظایف ساختارنیافته و وظایف ساختار یافته وجود دارد .این نتایج در
راستای این فرض است که در وظایف ساختار نیافته نسبت به وظایف ساختار یافته مشکالت و
سرنخها تعریف نشده و نیاز به قضاوت و بصیرت بیشتری احساس میشود .در نتیجه هر چه
پیچیدگی موضوعات حسابرسی بیشتر میشود اثرات تجربه بیشتر نمایان میشود.
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نتیجه
قضاوت حرفه ای نتیجه و گوهر اصلی حسابرسی است در نتیجه کیفیت حسابرسی در گرو کیفیت
قضاوت حرفهای حسابرسان است .دستیابی به قضاوت حرفهای مطلوبتر مستلزم شناسایی عوامل
کلیدی مؤثر بر قضاوت و تصمیمگیری حسابرسان است .در این مقاله یکی از این مفاهیم کلیدی
که مربوط به قضاوت و تصمیمگیری حسابرسان با در نظر گرفتن ویژگیهای فردی ،الگوهای
رفتاری و مدلهای مختلف تصمیمگیری است مد نظر قرار گرفت و تشریح شد .ما معتقدیم توجه
به این مفاهیم و استفاده و مد نظر قرار دادن مدلهای تصمیمگیری منجر به بهبود کیفیت قضاوت
در مراحل مختلف حسابرسی میشود .در پایان این نکته قابل ذکر است که تحقیقات کافی در
زمینهی حاالت فردی و احساسی تیم حسابرسی انجام نشده است .برخی ویژگیهای فردی مانند
حاالت عاطفی و احساسی حسابرسان که در نتیجه محدودیتهایی همچون فشار زمانی و
محدودیتهای بوجهای با آن مواجه میشوند و ممکن است بر عملیات حسابرسی تأثیر گذارد
مستلزم تحقیق و بررسی بیشتر در این زمینه است.
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