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 مقدمه

 اطالعات اشکالگزارش ساالنه و دیگر  چراکه دارد،در بازار سرمایه ی محوری اطالعات حسابداری نقش

. اما گذارددر اختیار ذینفعان میهای تجاری یک شرکت را فعالیتعملکرد مالی و  ای ازخالصه حسابداری

وی ن و تصمیمات اهای انسزیرا قضاوت ،نیست، بدون سوگیری و فاقد ارزش اطالعات حسابداری عینی

 [.28گذار هستند ]و تفسیر اطالعات تأثیر بکارگیری تاسازی مادهآبرروی تمامی مراحل از 

در دنیای اقتصادی امروز با افزایش روزافزون تقاضا برای ارائه اطالعات قابل اتکاء، نیاز به حسابرسانی با 

[. قضاوت و 2رسد ]ها و اطالعات ارائه شده امری حیاتی به نظر میت اعتباردهی به گزارشکفایت جه

گیری و قضاوت، انتخاب رایج برای [. استراتژی تصمیم6گیری از عناصر اصلی حسابرسی است ]تصمیم

ت، های نامطلوب است. در این موقعیها با یک ویژگی برگزیده به منظور حذف راه حلمقایسه راه حل

ها را با هر راه حل به منظور اطالعات هایی را انتخاب کند که ویژگیگیرنده تمایل دارد تا استراتژیتصمیم

ی استفاده درست صاحبکار از استانداردهای حسابداری [. حسابرسان هم درباره4ارائه شده مقایسه کند ]

ای خود ید پیوسته از قضاوت حرفهی انجام کار خود با توجه به استانداردهای حسابرسی باو هم نحوه

ها قضاوت [. در واقع،5استفاده کنند؛ در نتیجه شناسایی عوامل مؤثر بر قضاوت حسابرسی ضروری است ]

ثر از عوامل زیادی مانند متغیرهای انسانی، کاری و أمت حسابرسیحسابداری و های حوزه و تصمیمات در

پیشینه ها و توانایی ازجملهگیرنده تصمیمفرد وصیات متغیرهای انسانی شامل خص[. 13هستند ]محیطی 

روانشناسی رفتار، اثر . شوندمی گیری و قضاوتدخیل در امر تصمیم شناختیفرآیندهای یا وی فرهنگی 

شود. فرآیندهای [، اما در این تحقیق به اثر حافظه پرداخته می7خود را بر حیطه مالی گذاشته است ]

[. ضرورت 3۹و  12شوند ]محسوب میگیری قضاوت و تصمیمدر فرآیند  لیاص هایبخشیکی از حافظه 

بازیابی اطالعات  کدگذاری اطالعات جدید و انجام پژوهش درباره فرآیندهای حافظه در این است که

کی عوامل فیزیولوژی همگی. اینها هستندهای شناختی محدودیت ون احافظه انس نظام تحت تأثیرقدیمی 

 نظیر های فردیدر افراد و تواناییپردازش اطالعات  ایجاد محدودیت در کیفیتباعث که  هستند

حافظه برروی قضاوت و فرآیندهای تأثیر [. 51و  11شوند ]می حافظه کاذبو  ها در رمزگذاریسوگیری

نخستین است.  بوده حسابرسیحسابداری و  هایمورد توجه پژوهشگران حوزهاز دیرباز  گیریتصمیم

و  توجهشناختی درونی مانند فرآیندهای با ذکر [ 12بیرنبرگ و شیلدز ] ماننداین حوزه  پژوهشگران

 با این وجود،ایفا کردند. در این زمینه را  زیادیسهم  گیری در حسابداریآن بر قضاوت و تصمیمتأثیرات 

گیری برروی قضاوت و تصمیم مشخصهای شناختی محدودیت احتمالی تأثیرات آنها توضیحی پیرامون

و خطاها  ها[  به بررسی سایر دالیل وجود سوگیری32هو و روگر ] دیگر مانندپژوهشگران  .ارائه نکردند

نیافتند. ها و خطاها سوگیریشناختی و فرآیندهای بین  ایاما رابطه گیری پرداختندو تصمیمدر قضاوت 

-و محدودیت شناختینظری و روش تنقاط قو شناساییاست. ابتدا  بر دو هدف استوارقیق حاین ت، بنابراین

 هاسوگیری برثر ؤعوامل م وحافظه  هاینقش برای تلفیقارائه مدلی  در ادامهو  های گذشتهپژوهشهای 

 حافظه نظرگرفتن در برای مناسبی تواند شروعمی مطالعه است. اینگیری و خطاها در قضاوت و تصمیم

 باشد. تحقیقات حسابداری و حسابرسی در
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 ،. عالوه بر اینپردازدحاضر به بررسی فرآیندهای حافظه با تاکید بر حسابداری و حسابرسی میپژوهش 

ها در مراحل پردازش حافظه گیرندهتصمیم مختلفی کههای شناختی محدودیت پیرامونجامعی  توضیح

 ،. سرانجامشودمیگیری ارائه ها بر امر قضاوت و تصمیمبا آنها مواجه بوده و همچنین تأثیرات این محدودیت

گیری شناسی، اثرات عوامل شناختی طبیعی بر تصمیمبا اشاره به مطالعات صورت گرفته در حوزه روان

 پردازد.افراد می

 نقش حافظه در قضاوت 

 کاری، متغیرهای مانند زیادی عوامل از متأثر حسابرسی و حسابداری هایحوزه در تصمیمات و هاقضاوت

اند که فعال کردن یک فرضیه [. تحقیقات زیادی پیشنهاد کرده1هستند ]( حافظه مانند) انسانی و محیطی

سازی گسترده نامیده دهد. این پدیده، فعالهای مربوط را افزایش میسازی فرضیهدر حافظه، سرعت فعال

 ها کاهششود. به بیان دیگر، تحریک یک بخش حافظه، فرآیند اضافی را برای تحریک سایر بخشمی

ها به اثبات رسیده است. این پدیده توجه ما دهد. این اثر راهنما در تشخیص، یادآوری و ایجاد فرضیهمی

کند، زیرا یافتن یک اشتباه خاص های مالی جلب میرا به ساختار حافظه در خصوص اشتباهات صورت

سابرسی در خصوص [. تحقیقات متعددی در زمینه ح41شود ]باعث تسریع در یافتن سایر اشتباهات می

ساختار و عملکرد حافظه بر قضاوت حسابرس انجام شده است. قضاوت حسابرس در شرایط پیچیده به 

های های ادراک انسان و محدودیت[. حسابرسان باید محدودیت6شود ]وسیله پردازش حافظه کنترل می

آغازین صورت گرفته در های [. پژوهش47های مناسب بپذیرند ]حافظه را به منظور رسیدن به قضاوت

هدف از آن تببین که  انددادهارائه  گیریبرای تصمیم مدلی[ 12این حوزه از جمله بیرنبرگ و شیلدز ]

. این مدل با است و حسابرسی های حسابداریگیریشناختی درونی بر قضاوت و تصمیمفرآیندهای  تأثیر

پیشنهادی بیرنبرگ  مدل دهد.[ بسط می46ن را ]های پیشیرابطه بین چندین فعالیت شناختی مدل طرح

. بر طبق این مدل تشکیل شده استمدت و بلندمدت سه مرحله حافظه حسی، کوتاه[ از 12و شیلدز ]

توانایی ذخیره های حسی، بصری و شنوایی مانند چشم و گوش که ابتدا توسط ارگان عالئم اطالعاتی

ی . در مراحل بعدی اطالعات دریافتگردددریافت می دارندملیونیوم ثانیه تا چندین ثانیه اطالعات را در 

حافظه بلندمدت به  بیشتراز تمرین یا رمزگذاری  پسو  شدهرمزگذاری و موقتا ذخیره  تمددر حافظه کوتاه

بیرنبرگ  .اطالعات در حافظه بلندمدت تا چندین روز یا حتی دهه بعد قابل بازیابی هستند شوند.منتقل می

اند. پردازش اطالعات ارائه داده دخیل در های شناختیفعالیت درکمدل مختصری برای [ 12و شیلدز ]

کار پردازش  و خطاهایی که هاسوگیری بهو  نمودهمد تلقی آحافظه را خیلی کارفرآیندهای اما این الگو 

و  گیریفرآیندهای تصمیمن داده است که ا. بعالوه تحقیقات نشاندنپرداخته کننداطالعات را مختل می

[ 31[. هیرشلیفر و تئوه ]31هستند ] گوناگون های فیزیولوژیکی و شناختیثر از محدودیتأقضاوت مت

شواهدی دال بر محدودیت دقت و توجه انسان و متعاقب آن محدودیت وی در پردازش همزمان حجم 

دسته از چیزی  4یا  مورد ۹تا  5قادر به حفظ مدت تنها . حافظه کوتاهکثیری از اطالعات ارائه نمودند

که در آن افراد مدام با اطالعات  حسابرسی استحسابداری و  هایحوزه مورد توجها قاین دقی[. 1۹است]

[. آنچه که مسلم است این است که به منظور انجام هرگونه قضاوتی 14] زیاد و وقت کم مواجه هستند
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[ 12بیرنبرگ و شیلدز ] ،نهایتانمود.  بایست به اطالعات بررسی شده موجود در حافظه بلندمدت رجوعمی

لیکن . نمودند در این زمینه کمک شاخصی افراد قضاوت بر یشناختی درونفرآیندهای  تأثیربا تاکید بر 

بدین . گرددمی حافظه کاذببازیابی  یاپردازش اطالعات منجر به فراموشی  هرگونه اختاللی در روند

اتفاق  این اختالالتو توضیح دهند که چه وقت و چرا  دادهآنها مدل خود را بسط الزم است که  ترتیب،

به دنبال گیری در حسابداری و مالی قضاوت و تصمیم چه پیامدهایی برای اختالالتاین  البته افتد ومی

رابطه بین حافظه و قضاوت و به تببین  1در شکل  ارائه شده چارچوب. بر این اساس خواهند داشت

مطالعات حسابداری و مالی ذکر  احتمالی مشروح در یو خطاها هاسوگیری برویژه  تاکیدگیری با یمتصم

 . پردازدمیشده است 

دالیل دیگری ظه و فرابطه بین قضاوت و حا چارچوب مطرح در پژوهش حاضر از دو بخش تحت عناوین

ای همراه بازیابی حافظه هبین قضاوت چارچوباست. این شدهتشکیلو خطاهای حافظه  هاسوگیری

نالین( تمایز آهای ن قضاوتاهای بدون بازیابی حافظه )بعنوهای حافظه محور( و قضاوتن قضاوتا)بعنو

رمزگزاری اطالعات )پردازش اطالعات خام در  لوابسته به حافظه شام نقش 3ثر از أمت دوقائل است. این 

مدت(، ذخیره اطالعات )نگهداری اطالعات در حافظه بلندمدت( و بازیابی اطالعات )بازیابی حافظه کوتاه

 . هستنداز حافظه بلندمدت( 

های حافظه جدای از سایر نقشخیره و بازیابی اطالعات نیست اما ذثر از أمت برخطقضاوت فرآیند گرچه 

خیره و ذبر  خودکه است مدت کوتاهپردازش اطالعات در حافظه ربرگیرنده فرآیند د هم نیست چراکه

دو راه را پیش روی مطالعات  1در شکل  چارچوب مطرحبنابراین [. 26اثرگذار است ] بازیابی اطالعات

های رمزگزاری نقشاز  ثرأنالین متآهای قضاوتباالخص، گذارد. گیری میقضاوت و تصمیم پیرامونبعدی 

 چراکهحافظه است  نقش 3 هرمحور محصول مشترک های حافظه (. قضاوتالف)مسیر  هستنداطالعات 

 (.ب)مسیر  هستندخیره اطالعات ذو  رمزگذاری مراحل درپردازش  منداطالعات اماده برای بازیابی نیاز
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 و خطاها هاسوگیریدالیل 

 اطالعات رمزگذاری

دهد تا اطالعات خام را به افراد این اجازه را میحافظه است که فرآیند  نقش نخستیناطالعات  رمزگذاری

امری اطالعات برای  رمزگذاری. نمایندو دستکاری  رمزگذاریمدت با اطالعات قبلی در حافظه کوتاه

شکلی قابل تا اطالعات را به  سازدرا قادر میافراد  چراکهذخیره و بازیابی اطالعات است ضروری برای 

های شناختی و ظرفیت محدود پردازش باعث وقوع محدودیت. نمایندیل تبد ذخیره در حافظه بلندمدت

اطالعات پرداخته  در حین رمزگذاری ایجاد سوگیریعامل  شش در ادامه .شوندها و خطاهایی میسوگیری

افزایش میزآن . این عوامل جهت از این عوامل هستندبزرگ  خواهد شد که تنها بخشی از یک فهرست

که در طول مرحله  ین اطالعات حسابداری و همچنین اگاهی نسبت به عوامل خاصاکنندگتهیهاگاهی 

 ،شودمی سوگیریاطالعات بر ذخیره اطالعات و بازیابی آن موثر است و منجر به قضاوت و  رمزگذاری

 د. نباشمی

 توجه گزینشی

در حافظه یک فرد ها و خطاها در فرآیند رمزگذاری اطالعات عاملی مهم در بروز سوگیری توجه گزینشی

. این اندمواجه اطالعات پردازش ظرفیتمحدودیت  گیرندگان همواره باشود چراکه تصمیممحسوب می

گزینشی اختصاص خود را به کارهای محدود و  پردازشی محدود ظرفیتن معنی است که آنها مجبورند ابد

ادبیات این پدیده در [. 68نمایند ] گیری را حفظاثربخشی و کارآمدی خود در امر تصمیم دهند تا قادر به 

برخی  [.31و  12] بعنوآن مکانیسم اجباری و جهانی پردازش اطالعات مورد تایید قرار گرفته است موضوع

-یک منبع شناختی محدود برای تصمیم توجه گزینشی )توجه آگاهانه(،که  نشان دادندمطالعات قبلی از 

 [.58از ظرفیت پردازشی محدودی برخوردار هستند ] این افراد گردد چراکهمحسوب میها هگیرند

 هایپژوهشبرای  از اهمیت بسزایی این منبع محدوداز منطقی  برداریبهرهکند که ن میابی[ 38] کاهنمان

بر روی کارها و است بسیار اگاهانه که مستلزم تالش  چراکه توجه. برخوردار استگیری قضاوت و تصمیم

کافی برروی کار خاص )وجود  توجه. بدون گذاردنموده و سایر موارد را کنار میهای خاص تمرکز یا خاطره

ممکن است منجر به  عملیات رمزگذاری اطالعات به درستی صورت نگرفته، و حتی( گر زیادعوامل اخالل

 .فراموشی اطالعات و در نهایت کاهش ظرفیت حافظه در بازیابی اطالعات گردد

تنها باید اطالعات را فراهم ه بگیرند که ن داری باید این موضوع را در نظرن اطالعات حساباکنندگتهیه

[. هیرشلیفر و 31و  14] در نظر بگیرند نیزاطالعات را  بایستی توانایی فرد در توجه و پردازشبلکه  ،کنند

یریم، کامال منطقی در نظر بگ آن را افرادیارگذکنند که بجای اینکه سرمایهن میاخاطر نش[ 31تئوه ]

. مطالعات آنها شودتوجه  آنها گیرین بررسی قضاوت و تصمیمادر زمتوانایی پردازش محدود آنها  باید به

 انگذارسرمایه از سویمنابع شناختی بر نحوه تخصیص محدود ممکن است  توجهکه حاکی از این است 

 توجه گزینشی. این گردداطالعات حسابداری برخی  توجه گزینشی نسبت بهو منجر به تأثیرگذار بوده 

اندازه فونت  گی وپیچیدمتفاوت،  اطالعات افشا شده در اشکال گزارشگریبدلیل تواند میممکن است 
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های اثر برجستگی و بررسی از جمله گیریسوگیری در فرآیند قضاوت و تصمیمچندین [. 48و  50] باشد

 ات باشد. اطالع رمزگذاریبینانه ممکن است مربوط به این ویژگی کوتاه

 اثر برجستگی

تر از دیگرآن که در آن محرک یا سیگنالی برجسته گردداطالق می اطالعاتی رمزگذاریاین اثر به پدیده 

آن مورد با سایر موارد موجود که باعث  شودگفته می یوضیعت مورد بهیک گی شود. برجستمی رمزگذاری

تمند است که با جلب توجه محدود افراد به اثر برجستگی یک مکانیسم شناختی قدرشود. می در محیط

کاربرد بسیاری . این اثر [6شود ]منابع موجود باعث تسهیل فرآیند یادگیری و پردازش اطالعات در آنها می

[ به بررسی برجستگی 3دارد. مثال برزیده و همکاران ]گیری ای قضاوت و تصمیمرشتهمطالعات بین در

دهند که درجات متفاوت برجستگی ن میانش های پیشین. پژوهشهویت در قضاوت حسابرس پرداختند

اشکال  توان بهمیگذارد. برای مثال اطالعات حسابداری تأثیر میکنندگان استفاده توجهروی  اطالعات بر

ممکن [ 50و  ۹]و نمودارها [ 18و  5۹] ها. عناصر طراحی مانند رنگاشاره نمودمالی  گزارشگری مختلف

های وی تأثیرگذار گیریپردازش اطالعات فرد و قضاوت و تصمیم توجه افراد به خود برضمن جلب است 

 ،سازی بعضی از اطالعاتها با استفاده از برجستهدهد که شرکتین مامطالعات قبلی نش[. 45هستند ]

 برای مثال[. ۹و  25] دارند شرکتاطالعات از عملکرد واقعی کاربران سعی در منحرف کردن برداشت 

قضاوت فرد )حسابرس( را دچار اخالل نادرست های اطالعات و گزارشمدیر ممکن است با استفاده از 

 . نماید

  نشانهرقابت 

پردازش متفاوتی از ن اگیرندگوقتی تصمیم باشد.ها مینشانهو خطاها رقابت  سوگیرییکی از عوامل 

شود ربط باعث میهای بینشانهدهد و اثر کاهش میها را نشانهاثر دیگر  هانشانه، بعضی از ها دارندنشانه

رقابت اوج که  [ معتقدند57] د. اسچیک و همکارانهای مرتبط داشته باشنشانهافراد توجه کمتری به 

بداری برای پردازش اطالعات از گنجایش ااطالعات حسکنندگان استفادهتقاضای  زمانی است که نشانه

های نشانهعلت هب زمان محدود همراه بااطالعات  حجم اضافی این .گیردپیشی می خودپردازش واقعی 

 . آوردپایین میقضاوت را  دقتدر نتیجه  وشود متضاد باعث افزایش خطاهای پردازش می

ن حجمه اطالعات اگذار در زمگیری سرمایهها را برروی تصمیمنشانهاثر رقابت [ 30] هیرشلیفر، لیم و تئوه

باعث واکنش نامناسب  چندین شرکت اعالن سودن اشار همزمتن داد که اناآنها نشبررسی کردند. نتایج 

ن متغیر وابسته و انتشار چندین ابعنو بازده غیرعادی آنها از. شودبه اطالعات از بازار مین اگذارسرمایه

ن باعث اشار همزمتن داد که اناالعه آنها نشط. ماستفاده کردندمستقل متغیر ن ابعنو اعالن سود در روز

از  .گرددمییری درست گتصمیمباعث اختالل در گذار شده و این رقابت و تضاد منحرف کردن سرمایه

قادر به کاهش خطاهای که چطور فردی  [ به بررسی این مسئله پرداخت14براون ]، منظر حسابرسی

ن ادر می ورانهمتهاز الگویی خاص برای شناسایی فعالیت  حسابرسیک  است که زمانیدر  نشانهرقابت 

فشار زمانی  تحت حسابرسنگر آن هستند که زمانیکه ااین نتایج بی کند.یماز اطالعات  استفاده  انبوهی

شود. می های مربوطهنشانهاگاهانه به  توجهاین باعث  ؛ ویابدکاهش می نشانه، پدیده رقابت کمتری است
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های مربوطه هم نشانهشود ولی تشخیص می خطاهای رقابت نشانه باعث کاهش محدودیت زمانیگرچه 

 . و همراه با سوگیری صورت گرفته باشد حسابرسممکن است بدلیل ذهنیت یا تجربه 

 رئوس مطالب

ن اگیری افراد بعلت منابع شناختی محدود در قید و بند است. افراد در میانطور که گفته شد، تصمیممه

در  «رئوس مطالب»مفهوم کنند. استفاده می های متفاوت جهت رمزگذاریها از سبکاین محدودیت

که در آن افراد بخشی از اطالعات را با توجه به معنای کلی  گرددای اطالق میبه پدیدهش اطالعات زپردا

اولین کسانی [ 53] نا و برینردری های معنایی اطالعات(.عبارت دیگر خصیصهه کنند )بآن رمزگذاری می

کته اشاره کردند که افراد اطالعات نن کردند آنها بدین اای بیر قالب نظریهرا د "رئوس مطالب"بودند که 

خواندن یک پاراگراف حفظ کنند. برای مثال از های معنای یک اتفاق کدگذاری میرا برطبق خصیصه

ند ولی فاقد کبراساس معنای کلی آن از این دست موارد هست. اگرچه این کار به فهم کلی کمک می

 یات متن است. ئجز

انرژی ن و اد در زمنشوف میذیات حئجاییکه جزنا شوند از رمزگذاریاگر اطالعات براساس مطالب کلی 

 سوگیریشود. اما این مکانیسم از طرفی باعث جویی میسازی صرفهو ذخیره رمزگذاریبرای  صرف شده

به این نتیجه رسیدند پژوهشی [ در 10بتی و جونز ]شود. و بازیابی اطالعات می رمزگذاریو خطا در 

 کلیات را به یادافراد تنها  شوند،ن داده میاتصویری نش در قالب اشکالاطالعات حسابداری  هکزمانی

کنند بازیابی جزییات برای آنها می رمزگذاریبراساس رئوس مطالب  راکه افراد اطالعات ورند. تا زمانیآمی

وال بر اساس اطالعات کلی خود قادر به بازسازی حافظه از دست [. افراد معم53] پذیر نخواهد بودناامک

گیرد لذا احتمال از آنجاکه رئوس مطالب تنها اطالعات صریح و البته محدود را در بر می. شان هستندرفته

 [.15هرگونه سوگیری و یا خطا در این زمینه وجود دارد ]

 ایمقولهیادگیری 

از جمله . استیادگیری  آنها در عادات و رفتارهای افراد ناشی از ی شناختیو خطاها هاسوگیریبعضی از 

 بندی کردنمقولهتالش برای  عبارت است ازکه  اشاره نمود ایمقولهیادگیری توان به این عادات می

ه ب[. 12] دنهای متفاوت تمایز قائل شون طبقهاها از میناهمسها و ناناتواند بین همسهایی که مینشانه

گان گیرندهای ذهنی به تصمیمبا کمک مقولهاستراتژی است که نوعی  ایمقولهدیگر یادگیری  عبارت

. این بندی نمایدمشترکشان طبقههای مرتبط و براساس خصیصهرا ها اشیا، وقایع یا ایده کند تاکمک می

چرا که  شودبازیابی اطالعات از حافطه مربوط می در و دقت در رمزگذاری مدی فردآموضوع دقیقا به کار

-و ذخیره رمزگذاریچگونگی بر مستقیما  های مختلفدر قالب مقولهاطالعات  رمزگذاری درتوانایی فرد 

 . تأثیرگذار است توسط آن فرد سازی اطالعات

ردازش بندی شده باعث کاهش هزینه پکه توسعه ساختارهای طبقه [ معتقدند42لیبی و همکاران ]

مدتری پاسخ دهند و یاد بگیرند. آدهد تا بطور کارن را میااین امک گانگیرندشود و به تصمیماطالعات می

 ،ندنکارزش یک شرکت را ارزیابی می نگذاراسرمایه زمانیکه [ معتقدند51] پنگ و ژیونگ برای مثال

 توجه نگذاراشود. مخصوصا، سرمایهآنها می ایمقولهباعث رفتار یادگیری  آنهاتوانایی پردازش محدود 
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های شوند تا خصیصهبندی میهای مشترک طبقهبازار که ببیشتر بر اساس خصیصه عواملبیشتر به خود را 

 دهند. شرکتی خاص، اختصاص می

ها بندیمقولهباشد. اما وقتی این گیری میمد برای یادگیری و تصمیمآیک مکانیسم اصلی و کار بندیمقوله

[ 42و لیبی و همکاران ] د. برای مثالنشوشناختی می هایسوگیریربط باشند باعث بی عواملس براسا

گیری انجام دادند. آنها چندین اطالعات مالی برروی تصمیم اشکالجهت بررسی چگونگی تأثیر  یتحقیق

ی کردند. ن برای ارزیابی عملکرد شرکت به آنها متکی هستند را شناسایاگذارذهنی که سرمایه مقوله

مد و ارتباط دادن سود خالص به عملکرد آبندی کردن اطالعات عددی مثل دراستراتژی هایی مانند طبقه

که بخشی از اطالعات به . وقتیداردگذار اطالعات توسط سرمایه رمزگذاریسازی نقش مهمی در ساده

بندی مسدود شده که این منجر به اطالعات خارج از این طبقه ،بندی ذهنی خاصی ارجاع داده شودطبقه

 شود. اطالعات افراد می رمزگذاری ظرفیتو تنزل  سوگیری

 حالت و احساس

در قضاوت  و خطاها سوگیریهای شناختی ذکر شده، احساسات شخصی افراد منجر به  عالوه بر علت

کلور  برای مثال. [17و  67] دنباشمطالعات روانشناسی حاکی از این موضوع میبرخی از شود. می اشخاص

ت شرایط را مثبت قضا ،اظهار داشتند که افراد زمانیکه در شرایط روحی خوبی هستند[ 17و هانسینگر ]

 کنند. می

مختلف احساسی  سطحهای بصری با چندین تأثیر روحیه برروی محرک [67ودلینگر و ایساکوئیتز ]

بندی شدند. اما فقط )مثبت، خنثی، منفی( را بررسی کردند. قبل از دیدن محرک افراد به دو گروه طبقه

د. سپس چندین اسالید برای افراد به نمایش نکن نبه یک گروه شیرینی داده شد تا شرایط مثبت را تلقی

دند. نتایج حاصله از ردیابی چشم گذاشته شد که هر کدام شامل یک تصویر با سطح مختلف احساسی یو

ن داد که گروهی که روحیه مثبتی داشتند توجه بیشتری همراه با احساس مثبت داشتند. همچنین انش

 زمینهاحساس مثبت شده بود. در  به بروزهای جانبی بود که منجر برروی محرک گزینشیآنها بطور  توجه

حاکی از آن نتایج آنها  اند؛ای را بررسی کردهحرفههای ی اثر حاالت فردی بر قضاوتمطالعات حسابرسی،

 برای مثال تحت تأثیر قرار دهد.را  در حسابرسیاطالعات  رمزگذاریت فردی ممکن است است که حاال

برروی سیاست محافطه  حسابرسن دادند که چطور حالت ادر تحقیق خود نش [ 16چونگ و همکاران ]

تری دارند که شرایط روحی مثبت حسابرسانی ،گذارد. مخصوصاتأثیر می موجودیکارانه او جهت ارزیابی 

ها در شرایط روحی گیرندهنتیجه رسیدند که تصمیم د. آنها به اینندر ارزیابی خود احتیاط کمتری دار

معموال احتماالت  ،که روحیه مثبتی دارند گانیگیرندعات دارند. تصمیماطال تری ازمثبت برداشت مثبت

 دهند.های مثبت اختصاص میی برای خروجیباالتر

-که ارائه دادن اطالعات حسابداری ممکن است باعث تغییر حالت استفاده نمودندن ابی اتمطالع برخی از

 [ 3۹. کیدا و همکاران ]شوداطالعات می رمزگذارین اطالعات که در نتیجه باعث تأثیرگذاری اکنندگ

و بازیابی اطالعات را بررسی کردند. اطالعات عددی در گزارشات  رمزگذاریهای احساسی برروی تأثیر پاسخ

های مناسب به های عددی و پاسخشوند: ارزش عددی، مقایسه ارزشمی رمزگذاریصورت  سهمالی به 
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های مناسب شدند از دیگر فرم های اطالعات ن داد اطالعاتی که منجر به پاسخاتایج آنها نشنها. این مقایسه

، که با رئوس مطالبتواند نوعی شدند. آنها اظهار کردند که پاسخ های مناسب می رمزگذاریتر راحت

تری جلب گاهانهآشود و توجه شود، در نظرگرفته میمی رمزگذاریاطالعات مالی در پردازش ذهنی 

 کند. می

زمانی ظاهر  اهسوگیریذهنی ذکر شده برگرفته از علوم روانشناسی و شناختی بودند. این  هایسوگیری

شوند. هر دو نوع می رمزگذاریمحور نالین یا حافظهآهای اطالعات حسابداری برای قضاوت شوند کهمی

 وردن یاآ یاده شوند که آنها منجر به افزایش یا تخریب توانایی فرد برای بمی هاییسوگیریقضاوت باعث 

اطالعات مالی و حسابداری باید به کنندگان استفادهن و اکنندگتهیهشود. استفاده از اطالعات درست می

را  هاسوگیریای ارائه شوند که این اطالعات باید بگونه به طوریکه ،توجه داشته باشند هاسوگیریاینگونه 

 داری کمک کنند. یمعن گان بطورگیرندکاهش داده و به تصمیم

 سازی حافظهذخیره

های مغزی مانند و بازیابی اطالعات که نیازمند فعالیت رمزگذاریسازی اطالعات نسبتا در مقایسه با ذخیره

همینطور نسبتا عوامل کمتری گنجایش بازیابی [. 68] عملکردی ثابت دارد ،است بندیمقوله شناخت و

مرتبط به  از جمله عوامل مهممربوط به استرس  عللن و اد. گذر زمندهمی حافظه را تحت تأثیر قرار

 باشد. می حسابرسیی در رشته حسابداری و گیرقضاوت و تصمیم

 گذر زمان

معرفی شد و به معنای کم رنگ شدن خاطره بعلت گذر  [ 62ثورندایک ] ریه زوال حافطه ابتدا توسطظن

ی رهطالعات و بازیابی آنها اثری برروی خااط رمزگذارین است. این نظریه معتقد است وقایع بین ازم

بیشتر  رمزگذارین بعد از اتواند تأثیر بگذارد. هرچه زمدر این بین می ناذخیره شده ندارد اما گذر زم

گیری و قضاوت بر تصمیمن ااثر زم متون حسابداری،شوند. در ل و فراموش میئزا بیشتری اطالعات ،باشد

و توانایی بازیابی  ناحسابرسبررسی شد که چگونگی تشخیص خطاها توسط [  36جانسون ]توسط افراد 

زمایش استفاده کرد که گنجایش بازیابی آدر این مطالعه از دو مرحله  .نها را مشاهده کرداطالعات آ

. از افراد خواسته شد تا یک مورد آزمون قرار داد حسابرسیرا بعد از مشاهده برگه  حسابرساناطالعات 

بهتری بعد از  روز بعد از دیدن برگه کار یک فعالیت بازیابی اطالعات را کامل کنند. نتایج یکساعت یا 

  .باشدن دهنده نظریه زوال حافظه میاو این نش ،یک ساعت نسبت به یک روز حاصل شد

که کدگذاری اطالعات جدید رد  را در حالی مغزی طبیعی برای این زوال شرحن علوم عصبی اا محققراخی

اینکه فعاالنه  ند مگرروعرضه کردند. اما این ردپاها بتدریج از بین می ،گذارندپاهای شیمیایی عصبی می

ن بیشتر سپری شود اطالعات بیشتر در معرض زوال و در نهایت فراموشی اهرچه زم .[64] شوند تکرار

[ 23] حسابرسی متوند. در ندهرا کاهش می هاسوگیریخواهند بود. نرم افزارهای تکنولوژی محور این 

جهت استخراج و  مؤسسات حسابرسی دربطور گسترده  یارو تصمیم حسابرسیهای پشتیبان سیستم

وردن پشتیبان آو فراهم  حسابرسیهای جهت تقویت روش، به شونداستفاده می صاحبکار هایداده تحلیل

های روش شامل ی کاربردیهابرنامه انواعاز  ناحسابرس به طور خاص،شوند. بکار گرفته می خودکارتصمیم 
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ی یهاپایگاهو اینترنت،  گر درترونیکی، ابزارهای جستجوهای الک، برگهارش حسابرسی، نوشتن گزتحلیلی

 تحلیلکاوی برای های دادههمچنین از تکنیک نا[. حسابرس37] کننددانش استفاده میبرای مدیریت 

مده باید تفسیر آی بدست هااما داده، کننداستفاده می حسابرسی فرآیندخارجی در  هایر زیاد دادهیدامق

 با سوگیرهایی همراه شود.ممکن است  رمزگذاریدر طی مرحله فرآیند شوند و این 

 مربوط به استرس علل

 گذاردتأثیر می آنهاو بازیابی  رمزگذاریتنها بر ظرفیت ذخیره حافظه بلکه  نه ن باور دارند استرسامحقق

ن انش پندارند. تحقیقاتبازیابی اطالعات را در شرایط استرس سخت میگان گیرندتصمیم ،مخصوصا .[40]

در  وشود )مثل هیپوکامپ( رمون استرس که باعث تغییرات در مغز میوزا هدادند که در شرایط استرس

و  حسابرسیاما اثر استرس در حیطه  [.27]شود ه بلندمدت میظنتیجه اغلب منجر به تخریب حاف

اطالعات و  یروی جستجورحسابداری کمتر توجه شده است. مطالعات کمی برروی اثر فشار زمانی ب

اما فشارهای دیگر شامل اضطراب از عواقب اشتباه، فشار از طرف [. 14] گیری انجام شده استتصمیم

یکه فشار باعث ئنجاآ. از [ است6۹]ها و همچنین فشار حاصله از تقابل اخالق و سود و باالدستی صاحبکار

بیند. استرس باعث سیب میآظه شود، عملکرد و گنجایش حافمیگان گیرنداسترس و افسردگی در تصمیم

 دارند.  حسابرسیهای بیشتر در حسابداری و تخریب پردازش اطالعات شده و ذخیره حافظه نیاز به بررسی

 بازیابی حافظه

ستعد انحراف و فرآیند موردن اطالعات کدگذاری شده قبلی است. این آمعنای بخاطر هبازیابی حافظه ب

متفاوت باشد.  خوداصل  با کمیتابی شده ممکن است از لحاظ کیفیت و العات بازیط. ا[61] باشدخطا می

 ن دچار فرسایش شودادر طی زم هاطالعات جدید ممکن است رد پاهای عصبی را در مغز ایجاد کند ک

را  محدودیتتوانند با اضافه کردن اطالعات شخصی این های نوسازی افراد میفرآیند. با بکارگیری [37]

و خطا در  سوگیریولی این کار خود ممکن است باعث  تری را ارئه دهدالعات کاملکرده و اط برطرف

ن عوامل ذکر شده، دسترسی ذهنی، تداخل، موقعیت سریالی و خلق جزو مهمترین ااطالعات شود. از می

 . [44] شناسایی شدند حسابرسیهای تأثیرگذار در حسابداری و عامل

 دسترسی ذهنی

گیری است. در ید در هنگام تصمیمآترین اطالعاتی که به ذهن میدسترس درمعنای بکارگیری ه این ب

تونی بهش فکر کنی پس باید اگر می "واقع این یک گرایش شناختی نااگاهانه است و طبق این عبارت که 

 باشد. می "مهم باشد

وقایع اغلب از ها درباره بسامد یا احتمال بعضی بینیها و پیشن داده شده که قضاوتاتحقیقات نش

مخصوصا هر چه  [.66د ]کنبر برای پردازش اطالعات استفاده مین استراتژی میانادسترسی ذهنی بعنو

تر باشند احتمال وقوع آن اتفاق باالتر سانآورده شوند یا هر چه دسترسی به آنها آیاد هموارد بیشتری ب

های اس دسترسی ذهنی مجزا از قضاوتبعضی از تحقیقات قبلی معتقدند قضاوت براس [.4۹] خواهد بود

یکه در ئانجا تحقیقات قبلی حاکی از آن است که از [.41] شودماری بهینه منجر به خطاها و تعصبات میآ
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[ 4۹] موزرها هم مغرضانه خواهند بود. برای مثال شوند استنتاجورده میآاد یبازیابی، اطالعات  تبعیضانه 

بیاورند  شرکتن خواست تا دالیلی را برای حمایت و عدم حمایت از رشدی خاص در سود اگذاراز سرمایه

و در این حین احتمال آن را هم براورد کنند. او دریافت که افرادی که دالیل حمایتی بیشتری را ذکر 

 کردند احتماالت باالتری را نیز دادند. 

 تداخل

بازیابی با دیگر ردپاهای ذخیره شده در  نشانهابل یک تداخل بمعنای از دست دادن حافظه بدلیل اثر متق

تواند در تمامی عملکردهای حافظه تنها بازیابی اتفاق بیافتد. آن ممکن است . تداخل می[20] حافظه است

تداخل قبلی بمعنای تداخل اطالعات جدید با قدیم در حین بازیابی [. 33] قبلی و بعدی باشد به دو طریق

معنای هعنای فراموش کردن یا تحریف کردن اطالعات قبلی باشد. تداخلی بعدی باست که این خود بم

از همه مهمتر تداخل هم سرعت . است رمزگذاریتداخل اطالعات موجود با اطالعات جدید در حین 

افتد که اطالعات و دهد و این زمانی اتفاق میپردازش و هم عملکرد ضبط حافظه را تحت تأثیر قرار می

 [.63] یه هم باشندحافظه شب

شده قبلی و ذخیره  رمزگذاریکند که اطالعات تحقیقات انجام شده در این زمینه به این نکته اشاره می

روئدیگر و  [.54و  55] شوندهای بعدی میها و بازیابیرمزگذاریکنند و مانع شده نوعی تداخل ایجاد می

هایی که گروه اول باید با توجه به سرنخ .ندم کردزمایش خود افراد را به دو گروه تقسیآدر  [ 55ثروپ ]

ها محروم بودند. در ابتدا گروه اول و گروه دوم از این سرنخ ،یابی کنندزشد اطالعات را بابه آنها داده می

ها بازیابی اطالعات را اما وقتی در مرحلع بعدی از آنها خواسته شد بدون سرنخ ،عملکرد بهتری داشتند

ن کدگذاری اطالعات جدید با اها در زمقادر به انجام آن نبودند و این بدلیل تداخل سرنخانجام دهند 

پرورانند معتقد است وقتی افراد درباره قضاوتی دالیلی را می[ 33[. هوک ]21] وری بعدی بوده استآیاد

فته قبلی مانع توانند برای اطالعات جدید دالیلی دیگر را ذکر کنند زیرا تأثیر قوی خاطره شکل گرنمی

کنند که سه یا چندین بازیابی برای یک موضوع ن میاهمچنین بی[ 21]ن او همکار دنرشود. این کار می

 کنند. های فکری جدید به آن موضوع را سد میراه

برای  [.48و  24] جایش حافظه انجام شده استنچندین مطالعه درباره اثر تداخل برروی دلیل اوری و گ

های متفاوت و همچنین گوناگون با تجربه حسابرسانبرروی دانش کنترلی درونی  [ 24فردریک ] مثال

-های کنترلی درونی: معنایی یا طبقهروشحسابرسان زمایش به آبازیابی حافظه آنها مطالعه کرد. در این 

ی های کنترلی که برااما با روش ،بندی داده شد که هر دو ساختارهای شناختی سلسه مراتبی داشتند

ن تحت تأثیر قرار اهای یکسبندی و مرتبط بودند. بنابراین هر دو حافظه را به روشاهداف کنترلی گروه

خل اطالعات بیرونی برروی اداد اما الگوهای بازیابی متفاوتی را داشتند. این تحقیق فرض کرد که تدمی

-به هم ربطی نداشته و فقط با سرگروه آن طبقه اقالمیکه ئنجاآ گذارد ازبندی تأثیر میساختارهای طبقه

 هایرویهبندی از ساختار طبقهحسابرسان ن داد ابندی که تشکیل داده بودند مرتبط بودند. نتایج نش

به  هم [ 48موریل و همکاران ] باشد.ن تداخل میالیل همدوردند و این بآکمتری را بیاد  اخلیکنترل د

 ازتداخل  برروی تأثیر اثر ایمطالعه .ندرسید کنترل داخلی حسابرسانارزیابی  مورد نتایج یکسانی در
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-و به این نتیجه رسید که تداخل دلیل اوری در رفتار پیشگویانه سرمایه ،انجام شد نگذارادیدگاه سرمایه

نقش مهمی در شناخت منابع شناختی موجود برای  لتداخ [ 4۹. موزر ]دهدرا تحت تأثیر قرار می نگذارا

رانگیز و بچالش  گذاریسرمایه های مربوط بهبینیپیش اکثردارد.  بینیپیشن ادر زم نگذارایهسرما

اولین  ،کند. بنابراینمی بینیالوصول پیشسهلو اساس اطالعات موجود  گذار برسرمایه هستند،نامطمئن 

-صورتو استفاده از  ،از  درجه اهمیت باالیی برخوردار است کندخطور میگذار فکری که در ذهن سرمایه

 تواند این اثرات را کم رنگ کند.مالی خیلی کم می های

ن بازیابی اطالعات از حافظه اتواند توضیح دهد که چرا افراد باتجربه و باهوش در زماثر تداخل بخوبی می

 تممکن اس با تجربه حسابرساندهد که ن میامطالعات قبلی نش[. 36] کنندبلندمدت بیشتر اشتباه می

دهد که این نتایج نشان می [.47شوند ]مرتکب می ،تداخل به دلیلاشتباهات بازسازی حافظه بیشتری 

بیشتری  اشتباهات بازسازی حافظهتجربه حسابرس ممکن است در زمان بازیابی اطالعات از حافظه به 

 ،تری دارندپیچیدهتر و باتجربه ساختار دانشی وسیع دهد که حسابرسانمنجر شود. مخصوصا، پیشنهاد می

را به راحتی جهت حمایت از قضاوت خود  نامربوط حافظههای دهد تا قسمتکه به آنها این توانایی را می

 های حافظه هستند،، که فاقد دانش و تجربه معین جهت ادغام قسمتکارتازه حسابرسانمرتبط بسازند. اما 

کند خطای کمتری مرتکب شوند. بعالوه، مییکه سعی بیشتری برای بازیابی اطالعات درست ئنجاآ از

تائیدی با استدالل و بازیابی  سوگیریبا تجربه منجر به تداخل و  حسابرسبازیابی اطالعات نادرست یک 

 را کمتر می کندحافظه زمایی را کم  کرده و در نتیجه کیفیت بازیابی آبعدی بشود. این احتمال خود

[52]. 

 اثر موقعیت سریالی

 [.34] میانه است اقالمتر اول و اخر و ضعیف اقالموری بهتر آمعنای یاده ب سریالی یا متوالیاثر موقعیت 

 اقالموردن آ یاده این موقیعت سریالی از دو مولفه تشکیل شده است: اثر تقدم و تاخر. اثر تقدم بمعنای ب

لیست احتمال بیاداوری اخر یک  اقالماولیه یک لیست است. اثر تاخر یک تعصب بالقوه در قضاوت است که 

قضاوت یا پروسه سریالی دستیابی و ارزیابی است، این موضوع در  فرآیندنجاییکه آ باالتری را دارند. از

ن ااثر تاخر را در گزارشات مدیریتی نش[  2۹هلمن و همکاران ]مورد توجه است.  حسابرسیحسابداری و 

اثر تاخر را کاهش  مدیریت در گزارش شکلود که وج [  معتقدند2۹همچنین، هلمن و همکاران ]دادند. 

 دهد. نمی

روی قضاوت  اثر ترتیب پردازش اطالعات بر حسابرسی نشان دادند کهمطالعات  برخی ،بطور مشابه

که اثر ترتیب  [ معتقدند65[. تیوبس و همکاران ]60و  8و  65تواند تأثیر داشته باشد ]حسابرسان می

براساس شواهد  که اگر حسابرسان معتقدندگذارد. آنها تأثیر می سانحسابرمخصوصا تاخر بر تجدیدنظر 

همچنین نتایج مشابه د. دار شوخدشه آنها قضاوتکیفیت  ، ممکن استاطالعات را ارزیابی کنند نامربوط

ایجاد ن عامل ابعنو شغلیتأثیر گذاشته و تعصب  گیری حسابرساناثر ترتیب بر تصمیمنشان دادند که 

تاثیر عوامل اثرگذار قضاوت انفرادی حسابرسان  [ 8، اهالوات ]مثال به عنواناست.  حافظهتحریف کننده 

را در مقابل قضاوت گروهی آنها مقایسه کردند. این مطالعه نشان داد که حسابرسانی که بصورت مستقل 
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کار گروهی ت بصورکه  اند. حسابرسانیاند، به احتمال بیشتری عوامل تأثیرگذار را تجربه کردهکار کرده

توان بیان کرد تر فراهم کردند و در نتیجه میهای دقیقخطاهای تعصب شغلی کمتر و ارزیابی اند،کرده

خالف این موضوع  یمطالعات دیگر شواهد ،اما[. 56باشد ]تر از حافظه شخصی میکه حافظه گروهی دقیق

ا آزمون کردند و بیان نمودند که عوامل . وقوع اثرات نظم در ارزیابی ریسک ذاتی حسابران ررا ذکر کردند

چنین  آنها معتقدند تمامی حسابرسان گیری حسابرسان پیدا نکردند.قضاوت و تصمیم در تاثیرگذاری

در زمان مواجه شدن حسابرسان با پیامدهای منفی، ممکن است در نتیجه کنند. موضوعی را تجربه نمی

 [. 22یابد ]ی کاهش میشوند و تعصب شغلکار و محتاط میآنها محافظه

 خلق و احساسات 

کنند، تاثیر میکدگذاری و تفسیر  را اطالعات بر اینکه چگونه آنها تنها گیرندگانتصمیمت احساسی حاال

را تحت تأثیر قرار است بازیابی شده  ه قبلی آنها که از حافظهماهیت دانش و تجربهمچنین بر بلکه ندارد 

ممکن است در در گزارشات مالی  عددیاطالعات  اند کهحسابداری اشاره کردهبرخی از مطالعات دهد. می

کند( های عاطفی )یک پاسخ ارزشی که ارزشی مثبت یا منفی را در ساختار حافظه ارائه مینتیجه واکنش

بطور خاص، کیدا و  [.3۹] شود حافظه بعدی در بازیابی سوگیریرا برانگیخته کرده و بنابراین باعث 

را بهتر از دیگر  های عاطفیواکنشن امدیر دادشواهدی تجربی فراهم کردند که نشان می [ 3۹ان ]همکار

-واکنشکه با  هاییدادهد نتوانبهتر میبه احتمال زیاد آنها  ،کنند. بعالوهبازیابی می حافظه ردیابیهای فرم

ن مطالعاتی در رابطه با خلق و اشناسنروا ،عالوه بر این سازگاری دارند را بازسازی کنند. های عاطفی

 به عنوانتواند جذاب باشد. می نیز و حسابرسی ن حوزه حسابداریااند که برای محققخوی انجام داده

نظریه [. 43نتایج مثبت منتج شود ]بازیابی حالت مثبت ممکن است در شرایط قابل مقایسه به  ،مثال

حالت العات با طا که تجانس کنندن میابی نظریهن کند. ایرا تصدیق می نتایجتجانس خلق و حافظه این 

ن انش[ 17، تحقیق اخیر کلور و هانتسینگر ]همچنین[. 50] شودبازیابی  با مهارت بیشتر تواندفعلی می

ت خاص را ارتقا عیهای شناختی موجود یا غالب در موقمنفی پاسخیا داد که اطالعات احساسی مثبت 

 شود. مانع مییا دهد می

 گیرینتیجه

 محیطی کاری، متغیرهای از جمله زیادی عوامل از متأثر حسابرسی و حسابداری در گیریتصمیم و قضاوت

گیری در رشته این مقاله رابطه بین حافظه و قضاوت و تصمیمدر  حافظه است. و همچنین انسانی و

های محدودیت تحت گانگیرندکه تصمیم همچنین بیان شد. شدرا توصیف  حسابرسیحسابداری و 

ن و چگونگی این موضوع اشود. برای فهم زمو خطا می سوگیریکنند که این منجر به شناختی قضاوت می

 مرحله تقسیم کرد.  3ریزی شد که فرآیند حافظه را به الگویی در این مقاله طرح

ای حافظه که سیستم عملکرده ،وردآن بطور دقیق و جز به جز تجارب را بیاد نمیایکه حافظه انسئنجاآ از

 فرآیندوابسته به  حافظه مؤثرازش دو خطا هستند. پر سوگیریسازند در معرض انواع مختلف را می حافظه

-ویژگیگر مانند تمرکز فرد و یف توسط عملکردهای شناختی مداخلهرکدگذاری که آن هم در معرض تح

در معرض  روانی عواملن و اگذر زم علته ب مغز انسانذخیره شده در  حافظهباشد است. می وظیفه های
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و خطاها مثل اثر تاخر  هاسوگیریعلت ه های بازیابی اطالعات بفرآیند ،است. همچنین و زوال فرسایش

 ،. اماکندمی تعدیلفرسایش حافظه را  فناوری محور های تصمیمپشتیبان کاربردتنزل یابند. )تاثیرگذار( 

فردی اشخاص مرتبط  هایویژگیکه به  هاییسوگیریاثری برروی  احتمال دارد که چنین کاربردهایی

به این  [ 35جنسن و همکان ]شود. توسط همه و همه جا استفاده نمی فناوری ،. بعالوهنداشته باشداست 

اغلب  ،. امابخشدمی بهبودها و تازه کارها را ایحرفه ارزیابی دقت ی تصمیمنتیجه رسیدند که این ابزارها

تا اثر فناوری بر این  را نادیده گرفتند. تحقیقات بیشتری نیاز است ی تصمیمهای این ابزارهاصیهآنها تو

 .ها را بررسی نمایدسوگیری

ن اتون را میاهای شناختی انسفرآیندبعضی از  ،باعصام وعل فناوریشناختی مدرن و با توسعه نظریه روان

آتی در حسابداری و تواند برای تحقیقات الگوی ارائه شده می ،گیری کرد. بنابراینهازندو ا مشاهده

پردازش اطالعات و قضاوت و  فرآیندو خطاهای شناختی در  هاسوگیریاساسی برای  عللکه  حسابرسی

 د.گشا باشراه ،اندقائل به عنوان جعبه سیاه ناکنند و راهی برای شناخت مغز انسشکار میآگیری را تصمیم
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Memory processes is one of the main components in judgment and decision making, 

so that effects on accountants and auditors significantly. In this context, memory 

processes are an integral part of judgment and decision making; because that has a 

profound important on auditors activity. The chief aim of this paper is twofold. First, 

it reviews the theoretical and methodological strengths and limitations of the previous 

literature on the effect of memory on judgments and decision-making in an accounting 

and auditing context. Second, it proposes a framework that integrates memory 

functions with factors that may cause biases and errors in judgment and decision-

making processes. This framework may be useful for future accounting and auditing 

research aiming to reveal the fundamental causes for cognitive biases and errors in 

information processing, rather than considering the human brain as black box. This 

study is believed to pave the way for incorporating the variable of memory into the 

further studies in the field. 
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