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 : ای حسابرسیحرفهحسابرسان بر قضاوت  احساسات و حاالت روانیِتاثیر 

  ای از مفاهیم و رویکردهای پیشنهادیارائۀ چکیدهبررسی مطالعات و 

 

 1زادهجواد رجبعلی

 

 چکیده

 حساسبینی یا بدبینی نسبت به صاحبکار و پرسنل وی، ا)خوشهای احساسی در طی فرآیند حسابرسی، حسابرسان واکنش

 روانی )نسبت به محیط کار، شرایط جوی و ...(حاالت  و های کار حسابرس( نگرانی و استرس در مورد اجزاء و مولفه

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تعدادی از مطالعات . العمل نشان دهندها عکسنمایند و در برابر آنربه متفاوتی را تج

یری و گای و تصمیمها بر قضاوت حرفهالت روانی حسابرسان و تاثیر آنشده بر روی این دسته از احساسات و حاانجام

حاکی از آن است که تجربۀ  ، به طور خالصه،شدههای انجامنتایج پژوهشباشد. در نهایت، عملکرد حسابرسی می

نهایتا تاثیر  و تواند سبب جانبداری و سوگیری آنانمی ،توسط حسابرسانمثبت و به ویژه منفی  حاالت روانیو  احساسات

رخی باز مفاهیم و رویکردهای عملیِ برگرفته از  ایچکیده. در این پژوهش، شودگیری تصمیمای و سوء بر قضاوت حرفه

 گردآوری شده است. در این حوزهشده انجامخاصِ های پژوهش

 حاالت روانی، احساسات.گیری، ای، تصمیمقضاوت حرفه: های کلیدیواژه

                                                           
 علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد.  ۀسی ارشد حسابرسی، دانشکدانزاده، جواد. کارشرجبعلی 1 
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 مقدمه. 1

بکار های احساسی گوناگونی نسبت به صاحفرآیند حسابرسی، واکنشطی تحقیقات نشان داده است که حسابرسان در 

( یا هر یک از عناصر مربوط به محیط کاری )مانند حس نگرانی نسبت نسبت به صاحبکاربینی خوش)به عنوان مثال حس 

د. شوای وی میکه این امر، در ادامه سبب خطا در قضاوت حرفه دهندمیافراد و پرسنل مسئول صاحبکار( نشان به 

ی، چنین پیامدی را خواهد همچنین، حاالت روانی حسابرس )مانند حس بدی نسبت به آب و هوا( نیز همچون احساسات و

حقیقات های تبه دو بُعد  تقسیم نمود. هدف نخست، ترکیب یافتهتوان میپژوهش حاضر را ، هدف وصفبا این . 1داشت

اسی های احساز این دسته واکنشبخشی به حسابرسان در مورد مسائلِ بالقوۀ ناشی جهت آگاهیشده در این حوزه انجام

باشد. امید بر این است که آگاهی دادن به حسابرسان های حسابرسی میبرای انجام رویهای از رهنمودها و ارائۀ مجموعه

و  هادر موردِ تاثیرات این گونه خطاها )احساسات و حاالت روانیِ نامناسب(، نقش مهمی در کاهش احتمال رخداد آن

های نیکبرآورد و تبیین ابزارها و تکف دوم این تحقیق، داشته باشد. همچنین، هد در ادمه، تاثیر بر خروجی کار حسابرسی

 .که در بخش آخر تبیین گردیده است باشدموردعالقۀ حسابرسان جهت کاهش احتمال رخداد چنین خطاهایی می

تبیین  ای روانشناسی و حسابرسی، به تعریف ورشتهدر بخش ادبیات موضوع و مبانی نظری، با استفاده از تحقیقات بین

ای و برخی عوامل اثرگذار بر آن )عوامل فردی و احساسات و حاالت روانی در افراد و به ویژه حسابرسان، قضاوت حرفه

شده در حوزۀ تخصصصی انتخاب های انجامعوامل محیطی( پرداخته شده است. پس از این بخش،  تعدادی از پژوهش

شده ات انجامقیتحقاز ، سه گروه یین گردیده است. برای این منظورها تبآنها و راهکارهای استفاده شده در مثال گردیده و

ینی حسابرسان بشده به بررسی تاثیرات صاحبکار و خوشهای انجام. نخستین گروه از پژوهشاندمورد استفاده قرار گرفته

؛ 2002، 2و مورنو تواند روی قضاوت حسابرسی داشته باشد، پرداخته است )باتاچاریانسبت به آنان و پیامدی که می

، ابرساننگرانی حساسترس و (. دومین گروه از تحقیقات به بررسی چگونگی تاثیر احساس 2012، 3باتاچاریا و همکاران

ند اکار حسابرسی در اتخاذ تصمیمات مناسب پرداختههای نسبت به مولفه هاسرپرستان و مدیران فنی مسئول کار آن

سان گیری حسابرگروه سوم نیز تاثیر کلی حاالتِ روانی مثبت و منفی بر تصمیم(. 2010، 5؛ بیگلی2001، 4)کدوس

                                                           
استفاده شده است که هر دو ُبعد احساسات و حاالت روانی را در بر  روحیاتدر تحقیقات حسابداری، از واژۀ  1 

گردد و هایی هستند که به هدف به خصوصی )مثال فرد خاص( باز میگیرد. احساسات آن دسته از واکنشمی
باشد. حاالت روانی نیز به طور کلی، حاالت توانند منفی یا مثبت )یعنی ناراحتی، عصبانیت، لذت بردن و ...( می

 گردد.منفی یا مثبتی است که به طور مستقیم به فرد خاص یا رویدادی به خصوص باز نمی
2 Bhattacharjee & Moreno  
3 Bhattacharjee et al 
4 Kadous 
5 Bagley 
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الذکر، به شدۀ فوق(. نتایج تحقیقات انجام2002، 7؛ ساینسی و بیرستیکر2002، 6رابررسی نموده است )چانگ و همکاران

ته باشد روی قضاوت حسابرس داش تواندبالقوه و نامناسبی میاتفاق حاکی از آن است که احساسات و حاالت روانی تاثیر 

ند و در ادامه، روی اثربخشی و کارایی فرآیداشته گیری حسابرسان تواند مفاهیم مهمی را در تصمیمو چنین خطاهایی می

 بگذارد.تاثیر حسابرسی 

 مبانی نظری پژوهشادبیات موضوع و . 2

 احساسی )شامل احساسات و حاالت روانی( نقش بسزاییهای اند که واکنشبه این نتیجه رسیدهپژوهشگران حوزۀ رفتاری 

اوت های احساسی متفهای گوناگون از جانب افراد، ناشی از واکنشگیری دارند و قضاوتدر فرآیند قضاوت و تصمیم

، 11؛ ملرز1225، 10؛ کیدا و اسمیت1226، 2؛ کِرِن2000، 2ها به عوامل درونی و بیرونی است )فینوکین و همکارانآن

رقراری گیریِ مناسب مستلزم بشناسی حاکی از ان است که فرآیند تصمیم(. نتایج تحقیقات روانشناسی و جامعه2000

به ( 1223)وکس دلی(. به عنوان مثال، 1223، 14وکسدلی؛ 1224، 13افراد است )دامسیو 12تعادل میان احساسات و ادراک

به  های متفاوت سبب کمکتواند در وضعیتاحساسی وی، میهای این نتیجه رسید که ادراک افراد نسبت به واکنش

همچنین، اگر فرد در گذشته احساسات و حالت روانی مشابهی را تجربه گیری وی شود. قدرت انتخاب و نهایتا تصمیم

نستن دا گیری افزایش خواهد یافت. بنابراین،ها شناخت داشته باشد، توانایی وی در قضاوت و تصمیمکرده و نسبت به آن

ها ضروری است، چرا که در صورت عدم مدیریت صحیح، های احساسی، مدیریت و فهمیدن روابط میان آنمنشأ واکنش

  (.1225، 15گیری خواهند شد )گولمنبه راحتی سبب سوگیری در قضاوت و تصمیم

گیری در مقضاوت و تصمیگذارانِ مربوط به تاثیرگذاری احساسات و حاالت روانی بر فرآیند ترین بنیانیکی از اصلی

، به هاهای احساسی نسبت به عوامل بیرونی و محرک(، بر این عقیده است که واکنش1220) 16علم روانشناسی، زاژونک

 پردازش ددهند و پس از این مرحله، فرآینطور خودکار و ناخودآگاه در برخوردهای ابتدایی با عوامل مربوطه رخ می

درگیر احساسات و حاالت روانی  ،دهند. بر اساس تحقیق وی، تمامیِ مفاهیم و ادراکاتاطالعات و قضاوت را شکل می

ئم گیری، نظریۀ عالهای جامع و گسترده در مورد نقش احساسات در فرآیند تصمیمهستند. همچنین، یکی از تئوری

                                                           
6 Chung et al 
7 Cianci & Bierstaker 
8 Finucane et al 
9 Keren 
10 Kida & Smith 
11 Mellers 
12 cognition 
13 Damasio 
14 LeDoux 
15 Goleman 
16 Zajonc 
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ب چه فرآیندی در مغز انسان سب ( ارائه شد. بنیان اصلی نظریۀ مذکور بر این اساس بود که1224، توسط دامسیو )17فیزیکی

( بر این عقیده است که تفکر، فراتر از گمان و 1224دامسیو )د. گیری کنکه به طور منطقی تفکر نمایند و تصمیمشود می

مان شود اندیشه و گهایی از ادراک و مفاهیم است. طی کردن مراحل یادگیری سبب میعقیده است و شامل عالئم و نشانه

احساسات منفی و مثبت وی، به طور مستقیم و غیرمستقیم به وضعیت بدنی و جسمانی او مرتبط شود. هنگامی از طریق  فرد

چنانچه این  شود و بالعکس،شود، به فرد اعالن هشدار میکه عالئم فیزیکی منفی به تصور فرد از نتایج آتی مربوط می

( بر این عقیده است که عالئم 1224ایان خواهد شد. دامسیو )عالئم فیزیکی نسبت به آینده مثبت باشند، به شکل انگیزه نم

افراد به  گیری خواهد شد و نبود این دسته عالئم درفیزیکی مربوط به فرد سبب افزایش صحت و کارایی فرآیند تصمیم

 .ددهنگیری و عملکرد آتی خود را نشان میهای ذهنی و نهایتا، اختالل در تصمیمصورت انواع مشخصی از آسیب

هنگامی هند. دشوند و واکنش نشان میحسابرسان نیز در محیط کاری صاحبکار با این دسته از عالئم فیزیکی مواجه می

دهند، می ها و رفتاری که از خود نشانکه حسابرس با افراد پیرامون خود )یعنی پرسنل صاحبکار( تعامل دارد، نسبت به آن

ر قضاوت تدهد. در ادامه به تبیین بیشای خود را شکل میگیری و قضاوت حرفهو بر این اساس، تصمیم دادهواکنش نشان 

 شود.گیری در حسابرسی پرداخته میو تصمیم

 ای حسابرسانگیری و قضاوت حرفهتصمیم. 1-2

موجب امکان بروز اشتباه در پردازش اطالعات شده و ، ها به اطالعاتیند تبدیل آنآپیچیدگی موضوعات اقتصادی و فر

سویی، ند . از کهای ارائه شده دچار مشکل میارشگز کیفیت تشخیص در  ها راکنندگان از گزارشاستفاده ،به این ترتیب

. شودان میکنندگها موجب نگرانی استفادهکنندگان از آنهای مالی و استفادهکنندگان صورتمنافع بین تهیهتضاد 

ستفاده ارا در مقابل همه اشخاصی که به هر دلیل از گزارش های مالی  خود ،حسابرسان باید هنگام رسیدگی و گزارشگری

ناسب اتخاذ تصمیمات اقتصادی م ،های مالی به وسیله حسابرسانول بدانند تا آنان با اتکا به تایید گزارشئمس کنند،می

اص گزارش حسابرسی اشخنده اصلی کن. اما استفادههای صاحبکاران استدر برخی موارد بر خالف خواسته کهکنند 

ای مالی امکان هنفعی هستند که جزو صاحبکاران نیستند و برای بررسی و حصول اطمینان از قابل اتکا بودن صورتذی

 ،یاشود که کیفیت قضاوت حرفه. این عوامل باعث میهای مالی را ندارنددسترسی به اطالعات و شواهد پشتوانه صورت

ای قضاوت حرفه. (2013، 12)گالور و پراویت دکن ایفا اقتصادی ۀجامع در بااهمیتی نقش ،حسابرسی اصلی  یعنی ستون

منظور  .باید از روی دلیل باشد و کسی مجاز به انجام آن است که قادر به دستیابی به دلیل های الزم برای حکم خود باشد

 گردد و احساسات وآوری میکار جمعاز دالیل الزم، همان شواهد است که در کار حسابرسی، از تعامل با پرسنل صاحب

                                                           
17 somatic marker 
18 Glover  & Prawitt 
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 هاگیری راجع به آناین فرآیند، نقش مهمی در نحوۀ گردآوری و در نهایت، قضاوت و تصمیم یحاالت روانی در ط

بنابراین، شناسایی عوامل تاثیرگذار بر قضاوت )در نتیجۀ تاثیر بر احساسات و حاالت روانی( حسابرس خواهد داشت. 

 رسد.ضروری به نظر می

 ای در حسابرسیشناسايی عوامل موثر بر قضاوت حرفه. 1-1-2
های شخصی )شامل خبرگی، توان به دو دسته تقسیم نمود: دستۀ اول، ویژگیای را میعوامل موثر بر قضاوت حرفه

 ،طرفی، اخالق، شخصیت فردی و اجتماعی( و دستۀ دوم، عوامل محیطی )شامل شرایط بازار حسابرسی، پاسخگوییبی

ذارد و گای حسابرس اثر میهای شخصی بر قضاوت حرفهویژگیباشند. گیری( میای، ابزار تصمیماستانداردهای حرفه

مل عوا .سزایی داردآموزش و تربیت حسابرسان اهمیت ب ،ها در مورد چگونگی انتخابشناسایی آن ،به همین جهت

سابرسان خنثی توانند حمحیطی مثبت می عواملبه این ترتیب که، . است موثر حسابرسان ایحرفه قضاوت  محیطی نیز بر

و مبانی  یتیهای شخصیا مردد را به سوی رفتار مثبت و درستکارانه متمایل کنند و حسابرسانی را که بر اساس ویژگی

جب تشویق وم ،بر عکس عوامل محیطی منفی .وادار به درستکاری کنند ،بندی چندانی ندارنداخالقی به درستکاری پای

ه این عوامل، به طو مستقیم یا غیرمستقیم ب .شوندحسابرسان به رفتار نادرست یا خروج درستکاران از حوزه حرفه می

سابرس طرفی حاز میان عوامل دستۀ اول، بی گردد.های احساسی حسابرسان از طریق عوامل درونی و برونی باز میواکنش

 شود. به نوعی با محتوای این پژوهش مرتبط میو عوامل دستۀ دوم، پاسخگویی حسابرس، 

 طرفیبی. 1-1-1-2

آید می ای در حسابرسی به شمارهای فردی وی است که از ابعاد اصلی تردید حرفهطرفی حسابرس نیز از جمله ویژگیبی

اند )گالور مردهبرشای باکیفیت ای را از عناصر اصلی قضاوت حرفه(. تحقیقات دانشگاهی نیز تردید حرفه2002، 12)نلسون

 یااشته نباید اعتماد کامل را د ،حسابرس در نگرش خود نسبت به مدیریت طرفی به این معناست که(. بی2013و پراویت، 

آمده توسط (. طبق این گفته، شواهد حسابرسی بدست2002)نلسون،  را برگزیندعدم اعتماد تام  ، رویکردنسبت به وی

و اظهارات مدیریت را تایید و تصدیق نماید، بلکه توضیحات متضاد و ضد و نقیض را از بین  حسابرس، نه تنها باید ادعاها

در عقاید و باورهای  -در جهت مثبت یا منفی–طرفی را معادل با نداشتن جانبداری ( نیز بی2000) 20ببرد. کوشینگ

انب و عقاید تماد یا شک داشتن به جوحسابرسان تعریف کرده است. طبق این گفته، مشکوک بودن به معنای اجتناب از اع

طرفی حاکی از آن است که حسابرسان با داشتن تفکری سنجیده نسبت به های تجربی پیرامون مفهوم بیاست. بررسی
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، 21دهند )روسوتری از خود بروز میتر و مناسببیش ایحرفههای داشتن تفکری مطلق و اجرایی، اقدامات و قضاوت

گرا و دارا بودن ذهن باز و تعمق در فرآیند ارزیابی و پردازش شواهد است. ه معنای عینیت، واقع(. تفکر سنجیده ب2015

طبق این تفکر، افراد به منظور بررسی چرایی یک مسئله، گسترۀ بسیار وسیع و چندبعدی از تفاسیر و موارد جایگزین را 

شده ینتعیای از رویکردهای جایگزین و ازپیشعهگیرند. در نقطۀ مقابل، در تفکری اجرایی و مطلق، مجمودر نظر می

حال چنانچه در محیط  گیرد.تری صورت میوجود داشته و بر روی شواهد خاص و مطلوب مواضع فردی، تمرکز بیش

شود، های احساسی حسابرس و حاالت روانی وی که از برخورد با پرسنل و شرایط اطراف حاصل میکاری، واکنش

س، جانبه و بدون غرض از جانب حسابرس را داشت. بالعکانتظار تفکر سنجیده و در ادامه، بررسی همه توان، میمثبت باشد

چنانچه این حاالت منجر به واکنش منفی از حسابرسی شود، به جای اتکا به شواهد، روی مواضع فردی تکیه خواهد کرد 

 دار خواهد شد.و نهایتا قضاوت وی و کیفیت حسابرسی خدشه

 پاسخگويی .2-1-1-2

، مسئلۀ دینه شده استنها و آنچه در پرسنل موسسه )منظور حسابرسان( در ارتباط با انگیزۀ فرهنگ موسسۀ حسابرسی

ود را های خاص خای دارد. به عنوان مثال، سرپرستان حسابرسی در حین انجام کار، اولویتپاسخگویی نیز اهمیت ویژه

مقرر حتی با کیفیت پایین کار در مقابل انجام با کیفیت کار حسابرسی خارج از دارند )مثال اتمام کار در بودجۀ زمانی 

تری شکاری بیها اطالعی نداشته باشد، محافظهچارچوب بودجۀ زمانی مقرر( و زمانی که تیم حسابرسی از این اولویت

 و  (1227) 22هافمن و پاتوندر منطقی بودن و پردازش اطالعات به کار خواهند گرفت. این مفهوم به طور تجربی توسط 

بارۀ های سرپرستان دربررسی شده است و نتایج تحقیق آنان نشان داد هنگامی که حسابرسان از اولویت (1222) 23لرد

هند، دتری در ارزیابی ریسک تقلب از خود نشان میکاری بیشاطالعند، محافظهپاسخگویی به موسسه و صاحبکار بی

 مفهوم پاسخگویی در ادامه بررسی شده است.تر قابل درک و مشاهده است. یشب ایحرفههای چرا که قضاوت

در بخش ادبیات موضوع و مبانی نظری پژوهش، تبیین احساسات و حاالت روانی افراد )به ویژه حسابرسان(، قضاوت 

بررسی  ادامه، بهپذیرد، صورت پذیرفت. در ها میای و تاثیری که به طور مستقیم و غیرمستقیم از این واکنشحرفه

 باره پرداخته شده است. تحقیقات منتخب در این
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 و پرسنل وی نسبت به صاحبکارو بدبینی بینی خوش .3

رسی الزم شواهد حساب شده از جانب مدیریت صاحبکار، از عناصر اساسی وارزیابی حسابرسان نسبت به اطالعات ارائه

(. تعامل مناسب حسابرس با صاحبکار، یکی 2004، 24های سهامیارت بر استاندارهای حسابداری شرکتاست )هیئت نظ

(، به همین دلیل، در 2007، 25آوری شواهد مناسب است )انجمن حسابداران رسمی آمریکااز راهکارهای اساسی در جمع

سابرسان تجربه را ح و پرسنل وی بینی نسبت به صاحبکارطی فرآیند حسابرسی، سطوح متفاوتی از حس تمایل و خوش

تحقیقات  نتایجهای حسابرس تاثیری داشته باشد، اما نمایند. در حقیقت اینگونه احساسات نباید بر روی قضاوتمی

( نقش احساساتِ فردی 2002باتاچاریا و مورنو ) (.2000متفاوت است )فینوکین و همکاران، شده روانشناسی انجام

روی قضاوت حسابرسی را بررسی نمودند. نتایج تحقیق آنان نشان داد که ها آن حسابرسان نسبت به صاحبکار و تاثیر

ت به حسابرسان تجربه نسباحساس نارضایتی نسبت به صاحبکار و پرسنل وی، تاثیر بسزایی در قضاوت حسابرسان کم

تواند تجربه میسابرسان باکه عامل تجربه در ح حاکی از آن استهای تحقیق، گیری حاصل از یافتهتر دارد. نتیجهباتجربه

ده داشته باشند. شتری نسبت به شواهد ارائهتوجهی در غلبه بر احساسات فردی داشته و در نتیجه، قضاوت مناسبتاثیر قابل

کای طرف، اتشده از منابع درست و بیاز آن است که حسابرسان، نسبت به اطالعات ارائه یهای پیشین حاکپژوهش

(. با این حال، تحقیقات بسیاری نیز در روانشناسی نشان داده است که 2002، 26)کاپالن و همکاراننمایند تری میبیش

(. 1226، 27تواند موثر باشد )پتی و کاشیوپوواکنش احساسی فرد نیز از عواملی است که بر متقاعدکننده بودن شواهد می

ر ببینی عوامل تاثیرگذار د را مبنی بر پیشک خویفرض تئور، پیش22توسعۀ احتمال هایمحققان با استفاده از مدل

گیری مطرح نمودند. بر اساس روش مذکور، فرض بر این است که افراد، به هنگام تصمیم متقاعدکننده بودن شواهد برای

یل ابل، تماشده خواهند داشت و در مقتری نسبت به تفکر دربارۀ شواهد ارائهدریافت اطالعات از منابع نامعتبر، انگیزۀ کم

با (. 2000)فینوکین و همکاران، خواهند داشت به استفاده و اتکا بر عوامل ذاتی همچون احساسات فردی را تری بیش

(، پژوهش قبلی را با بررسی تاثیر حساسیت حسابرس رو صالحیت و 2012باتاچاریا و همکاران ) این نظریه، استفاده از

عنوان معیار نامربوط حسابرسی، یک معیار مربوط در کار حسابرس درستی صاحبکار )که بر خالف احساسات فردی به 

احبکار، بینی یا بدبینی نسبت به صبه این نتیجه رسیدند که احساساتی مانند خوشانجام دادند و آید(، مجددا به شمار می

  ه باشد.اند داشتتوحین دریافت اطالعات از منابعی با اعتبار کم یا زیاد، تاثیر بسزایی روی قضاوت حسابرسی می

                                                           
24 Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) 
25 American Institute of Certified Public Accountants )AICPA( 
26 Kaplan et al 
27 Petty & Cacioppo 
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را برای کارایی حسابرسی دارد، به این ترتیب که، حسابرس در انجام  ایویژه الذکر، مفاهیمبررسی تحقیقات فوق

تری را شوقت و زمان بیشده از جانب منابع نامعتبر، چنانچه احساس بدبینی داشته باشد، های مربوط به شواهد ارائهآزمون

سبت به تجربه نصرف خواهد کرد. همچنین، احساسات حسابرسان کم ،نسبت به همان شواهدبینی نسبت به زمان خوش

 تواند بر روی کارایی و اثربخشی حسابرسی تاثیر بگذارد.صاحبکار می

 های کار حسابرسیاحساسات منفی نسبت به مولفه -4

برسان در چارچوب فرآیند حسابرسی به شده در مورد چندین مطالعه حاکی از آن است که ارزیابی حساهای انجامبررسی

ها بستگی دارد. نتایج این مطالعات زمانی مشهودتر به نظر رسید که افراد مورد بررسی مده از آنآاطالعات و نتایج بدست

را در شرایط نامناسب و برآیندهای منفیِ کار حسابرسی )مانند ورشکستگی صاحبکار یا احتمال وجود تقلب( قرار دادند. 

نامیدند و آن را به غفلت حسابرسان در حین انجام کار مربوط دانستند  22پدیده را تاثیرگذاری نتایج گزارش حسابرسیاین 

(. هنگامی که مسئوالن کار حسابرسی نسبت به تصمیماتی که 1227، 31؛ اندرسون و همکاران1224، 30)لو و ریکرز

اطالعات کامل داشته باشند و بدانند که بر اساس استانداردهای کنند، زیردستان آنان )منظور گروه حسابرسی( اتخاذ می

االتر جه ارزیابی خود از کیفیت حسابرسی را بیاند، قضاوت معقولی نسبت به کار خواهند داشت و در نتمربوطه عمل کرده

هند و دمطابقت میای خواهند دانست. بالعکس، زمانی که افراد مسئول، اطالعات خود را با استانداردهای مراقبت حرفه

 گیرند، ممکن است کیفیت حسابرسی را ناکارآمد بدانند. بنابراین، دانستن تاثیر نتایج کارقصور حسابرسان را نتیجه می

حسابرسی در چارچوب ریسکی )مانند ریسک ورشکستگی صاحبکار( و تاثیراتی که این حالت روانی ممکن است در 

 .داشتشده داشته باشد، اهمیت خواهد طیها نسبت به فرآیند حسابرسی قضاوت آن

کار  یاهنسبت به مولفه -به ویژوه حس نگرانی و استرس–های احساسی منفی تعدادی از مطالعات به بررسی واکنش

( به بررسی تاثیر احساسات منفیِ 2001اند. کدوس )حسابرسی در محیط مربوطه و تاثیر آن بر قضاوت حسابرس پرداخته

نویس و یشهای موردرسیدگی، پمنفی کار حسابرسان )سرفصل خروجیِمسئوالن کار )مدیر فنی و سرپرستان( نسبت به 

ر اتکای شده بایدۀ تحقیق وی از تحقیقات انجامشده( و تاثیر آن در ارزیابی قصور حسابرسان پرداخت. گزارش ارائه

ان و افراد مسئول گزارش حسابرسی روی اطالعات خروجی کار حسابرسی )مثال ورشکستگی صاحبکار( به جای مدیر

نتایج تحقیق وی نشان (. 1227، 33؛ اندرسون و همکاران1224، 32اتکا بر کیفیت حسابرسی اتخاذ شده است )لو و ریکرز

                                                           
29 Outcome effects 
30 Lowe and Reckers 
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32 Lowe and Reckers 
33 Anderson et al 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


9 

 

کار(، برس شود )مثال اعالم ورشکستگی صاحبفی در کار حسابرسی که شاید سبب دعوی حقوقی علیه حسامن خروجی داد

 ممکن است سبب بروز احساسات منفی آنان نسبت به کار حسابرسان و قصور در انجام کار توسط ایشان گردد.

نسبت به اشخاص ثالث )به عنوان یک از جوانب  حسابرس ( به بررسی پاسخگویی2010در پژوهشی دیگر، بیگلی )

تواند می شود و بر عملکرد حسابرسیحسابرس می درسبب احساس نگرانی و استرس  نفوذپذیر در محیط حسابرسی( که

روه از شوند که جانب چند گتاثیرگذار باشد، پرداخت. در حین حسابرسی، حسابرسان به کرّات با این مسئله مواجه می

یت چندگانۀ تنها عایدی مسئول (. در حالی که2001اشخاص ثالت را به طور همزمان باید حفظ نمایند )بیرستیکر و رایت، 

ند که موشکافی اشود، تحقیقات روانشناسی به این نتیجه رسیدهسبب کیفیت مثبت حسابرسی می ،حسابرس و حفظ جوانب

ای هو دقت فراوان حسابرسان جهت حفظ پاسخگویی مناسب به تعددِ اشخاص ثالث، سبب تاثیرات منفی همچون واکنش

به این نتیجه رسید که ( 2010(. با توجه به این توضیحات، بیگلی )1222، 34و همکاران شود )ستااحساسی نامناسب می

های منفی از جانب حسابرسان سبب کاهش عملکرد افزایش الزامات پاسخگویی چندجانبه و نتیجتا، افزایش واکنش

 شد. ها( خواهد تر )همچون برآوردها و ارزیابیهای پیچیدهصحیح حسابرس و به ویژه در محیط

 تاثیر حاالت روانی حسابرسان -5

شده روی تاثیرگذاری احساسات حسابرسان نسبت به صاحبکار یا کار های انجامای از پژوهشهای قبلی، دستهدر بخش

شود. روی عملکرد حسابرسی پرداخته میحسابرسی بررسی شد. در این قسمت، به بررسی تاثیر حاالت روانی حسابرس 

 طرفی و منفی روی تصمیمات مربوط( به بررسی تاثیر حاالت روانی مانند احساس مثبت، بی2002) 35چانگ و همکاران

به ارزشگذاری موجودی کاال توسط حسابرسان پرداختند. حالت روانی همانطور که در بخش مقدمه به آن اشاره شد، 

تواند یرسی، حاالت روانی متفاوتی را مکند. یک حسابرس در حین انجام کار حسابنوعی طرز تفکر یا احساس را بیان می

شده، ممکن است حسابرسان در حاالت روانیِ منفی خود، اطالعات منفی تجربه کند. بر اساس تحقیقات روانشناسی انجام

(. افراد در این گونه شرایط، نگرانی 1224، 36تر( را در قضاوت خود در نظر بگیرند )کلور و همکارانکارانه)محافظه

سبت به این حس خود دارند و در مواجهه با سایرین، حس مشاجره دارند و سعی به کشف اطالعات منفی تری نکم

(. در نقطۀ مقابل، چنانچه افراد حاالت روانی مثبت داشته باشند، ممکن 1224، 37تری خواهند داشت )وگنر و پتیبیش

ی به ااد تقلب( را در حین قضاوت حرفهتر )یعنی اطالعات مربوط به کاهش ریسک و کاهش رخداست اطالعات مثبت

و مواجهه با سایرین داشته باشند. با در نظر های دیگر کار بندند و در ادامۀ کار نیز تمایل به حفظ این حاالت در حوزه
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ج تحقیق آنان نشان داد که افراد حاضر در حالت روانی مثبت ی(، نتا2002گرفتن این موارد توسط چانگ و همکاران )

نمایند و در حالت متعادل، این گذاری میبه افراد حاضر در حالت روانی منفی، موجودی کاال را باالتر ارزشنسبت 

ری را تگذاری نیز متوسط است. همچنین، حسابرسان دارای حالت روانی مثبت، در انجام قضاوت خود آگاهی کمارزش

 . اندطرف از خود نشان دادهدر مقایسه با دو حالت منفی یا بی

( نیز تاثیر حالت روانی متفاوت حسابرس روی قضاوت وی را در 2002در راستای پژوهش پیشین، ساینسی و بیرستیکر )

ت حاالت روانی مثبت یا منفی، گاهی اوقاکارهای متفاوت حسابرسی بررسی نمودند. بر اساس تحقیقات روانشناسی، 

(، از این رو، محققان هر دو نوع 2000؛ بلز، 1225رکاس، گردد )فوسبب ارتقای عملکرد و گاهی اوقات، کاهش آن می

سی های اخالقی در کارهای حسابرسی بررهای مالی و قضاوتحالت را با ارائۀ توصیفات متفاوت برای نوسانات در نسبت

 ش( نشان داد که حاالت منفی حسابرس نسبت به حاالت مثبت وی، تال1225بر اساس تئوری مذکور، فورگاس )نمودند. 

رتقای تر در حاالت روانی منفی، ممکن است سبب اطلبد، در نتیجه، تالش بیشتری را میهای تحلیلی بیشباالتر و رویه

ت( رود حاالت روانی منفی )مثبعملکرد حسابرس در ارائۀ توضیحات ثانویه در مورد نوسانات شود. متعاقبا، انتظار می

 رض بودندبر این فهای اخالقی، برخی محققان گیریبا توجه به تصمیم عملکرد حسابرسی را نیز افزایش )کاهش( دهد.

تیجه، حفظ قطاران و در نشوند که سبب کمک به سایر کارکنان و همکه حاالت روانی مثبت سبب تسهیل رفتارهایی می

 32یسبب درستگوینان نشان داد که حاالت روانی مثبت نتایج تحقیق آ(. 2001، 32و حمایت سازمانی شود )جورج و جونز

یکر با توجه به توضیحات مذکور، ساینسی و بیرست )نوعی رفتار اخالقی( و حاالت روانی منفی سبب کاهش آن خواهد شد.

ری را در مورد تتوضیحات مناسب ،( به این نتیجه رسیدند که حسابرسان دارای حالت روانی منفی )در مقابل مثبت(2002)

دهند. همچنین، در شرایط حالت روانی الص و نسبت گردش موجودی کاال ارائه مینوسانات مربوط به حاشیه سود ناخ

حقیق های تلی، یافتهبه طور کدهند. تری روی هر دو نوع کار حسابرسی از خود بروز میهای اخالقی کممنفی، قضاوت

االت هنگام بررسی تاثیر ح آنان حاکی از آن است که ماهیت کار حسابرسی که در حال انجام است، عاملی بسیار مهم به

 باشد.روانی روی قضاوت حسابرسی می

 گیری پژوهشو نتیجه هايافته مفاهیم،از  ایچکیده -6

اسی وی های احسشده در این پژوهش، مسائل بالقوۀ تاثیرگذار بر قضاوت حسابرس، ناشی از واکنشتحقیقات خالصه

حسابرسی و همچنین حاالت روانی مثبت و منفی را مشخص نمود. های مربوط به کار نسبت به پرسنل صاحبکار و مولفه

 ها در محیط انجام حسابرسی بسیارهای احساسی حسابرسان و حاالت روانی آنبا در نظر داشتن این واقعیت که واکنش

                                                           
38 George & Jones 
39 truth telling 
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حقیقات، ت رسد. چکیدۀناپذیر به نظر میها روی عملکرد حسابرس نیز اجتنابها در این محیطفراگیر است، تاثیرات آن

ژوهش ترین دستاورد این پ. در نهایت، اصلیدر برداشتها را برای این تاثیرات و پیامدهای منفی و بااهمیت آن یمفاهیم

بخشی به آنان در مورد تاثیرات این گونه احساسات و حاالت روانی بر قضاوت حسابرسی و در برای حسابرسان، آگاهی

 باشد.می ادامه، بر کارایی و اثربخشی حسابرسی

ن ز آچرا که نتایج، حاکی ا ای باشد،تواند مورد عالقۀ کاربران و افراد حرفهنخستین گروه مطالعات در این پژوهش، می

سی های احسااز واکنش نشانپایین ممکن است شده توسط حسابرسان ردهکارهای حسابرسی محوله و انجامکه است 

اری وی باشد. این دسته از حسابرسان، در تعامل با پرسنل کاری صاحبکار، تر آنان نسبت به صاحکار و محیط کنامربوط

نمایند. در حالی که مدیریت صاحبکار منبعی حیاتی برای شواهد حسابرسی آوری شواهد حسابرسی میشروع به جمع

نامناسبی  و تاثیرات شده نشان داد که حسابرسان در مورد احساسات خود نسبت به آناناست، نتایج ناشی از مطالعات انجام

آگاهانه عمل نمایند. همچنین، خالصۀ تحقیات نشان داد که سرپرستان باید های آنان موثر باشد، تواند بر قضاوتکه می

واند بر عملکرد تنسبت به پرسنل صاحبکار را که می حسابرسان حسابرسی باید تاثیرات بالقوۀ احساسات و حاالت روانی

 باشد، در نظر بگیرند.حسابرسی تاثیر داشته 

اد استرس توانند سبب ایجهای کار حسابرسی نیز میشده حاکی از آن بود که عناصر و مولفهدومین گروه از مطالعات انجام

( به این نتیجه رسید که احساسات منفی مسئوالن کار حسابرسی 2001کدوس )و در نتیجه تاثیر بر عملکرد حسابرسی شوند. 

این اثیر بگذارد. آنان از کیفیت حسابرسی ت تواند بر ارزیابیبه طور فزاینده می )به عنوان مثال تقلب(نسبت به نتیجۀ کار 

یط کاری حسابرسی تاثیر بگذارد و مفاهیم بااهمیتی در ارزیابی حتواند روی مها حاکی از آن است که احساسات مییافته

که داشتن  نشان داد( 2001کدوس )نتایج پژوهش اینکه با محصول نهایی حسابرسی داشته باشد. به طور خاص، 

گیری مسئوالن کار حسابرسی کاهش دهد، به تواند تاثیر احساسات را روی تصمیمدستورالعمل و رهنمودهای ساده می

هنگام وجود دعوی حقوقی علیه حسابرسان و ریسک ناشی از آن )مثال ورشکستگی صاحبکار( نیز مفاهیم بااهمیتی را در 

بیگلی همچنین،  دهد.طرفانه جهت استفاده توسط مسئوالن کار حسابرسی ارائه میهای موثر مربوط به دید بیرد تکنیکمو

تواند تاثیرات و یانبه، منجام حسابرسی، یعنی پاسخگویی چندجکه یکی از عناصر نافذ در کنترل کیفیِ انشان داد( 2010)

ه منظور ب ، مفاهیم بااهمیتی راهای این مطالعهیافتههمچنین، عواقب غیرمنتظرۀ منفی بر عملکرد حسابرس داشته باشد. 

 . مودننتایج ناشی از استرس در پاسخگویی چندجانبه به اشخاص ثالث در طول فرآیند حسابرسی ارائه کاهش 

ختلف تواند بر انواع مشان داد که حاالت روانی مثبت و منفی حسابرسان میشده نیز نسومین گروه از مطالعات بررسی

ها نشان تواند مورد عالقۀ حرفه باشد، چرا که آن( می2002های چانگ و همکاران )کارهای حسابرسی تاثیر بگذارد. یافته

د بر تواننی ناشی شود( میتواند از جوانب گوناگون محیط کاری حسابرس یا عوامل بیرودادند حاالت روانی )که می
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ب باشد و کار مناستواند برای حسابرسان تازهوی تاثیرگذار باشد. این نتایج می یهاکاری حسابرس و قضاوتمحافظه

و  های تحقیق ساینسییافتهای ایشان مطلع سازد. ها را از تاثیرات احتمالی چنین حاالت روانی روی قضاوت حرفهآن

آور حاالت روانی نیز، نیازمند در نظر گرفتن نشان داد که هر گونه آموزش برای کاهش تاثیرات زیان( نیز 2002بیرستیکر )

ها نشان دادند که حاالت روانی مثبت ممکن است برای کارهای مشخص در حوزۀ باشد. آنماهیت کار حسابرسی می

ی های تحلیلی( کاربردی دیگر )مانند روشهاهای اخالقی( مناسب باشند اما در حوزهحسابرسی )به عنوان مثال قضاوت

 نداشته باشند، از این رو الزم است تا هنگام آموزش، این موارد را در انواع مختلف کارهای حسابرسی در نظر گرفت.

های جمنتواند مباحثی نوظهور در انهای ناشی از این مطالعات که در پژوهش حاضر گردآوری شده است، مییافته

ای هاند که مهارتهای حسابداری به این نتیجه رسیدههای آموزشی داشته باشد. بسیاری از سازمانورهای جهت دحرفه

وانند از سایر تهای این پژوهش، موسسات حسابرسی میبا در نظر گرفتن یافته .ذهنی افراد، عنصر اساسی موفقیت هستند

استفاده نمایند و تاثیر احساسات و حاالت روانی حسابرسان  و انجام خواهد شد، تحقیقاتی که در این حوزه انجام شده

د به تواننبه طور مثال، مطالعاتی میخود را روی عملکرد و برآیند کار حسابرسی مشاهده و مورد کنکاش قرار دهند. 

اثیر اشتباهات واند تتبررسی فرآیند بررسی کار حسابرسی بپردازند، به این ترتیب که آیا فرآیند بررسی کار حسابرسی می

قضاوتی ناشی از حاالت روانی و احساسات حسابرس را کاهش دهد یا خیر؟ چنانچه حسابرسان نسبت به صاحبکار یا نوع 

تواند ثیرات زمانی میهای مربوط به این تاتواند داشته باشد؟ یافتهتجربه باشند، چه تاثیری میکار حسابرسی، باتجربه یا کم

گردش کار و وظایف محوله به حسابرسان توسط موسسات شد که به طراحی هرچه بهتر نتایج چشمگیری داشته با

حسابرسی، جهت کاهش تاثیر احساسات و حاالت روانی کمک نماید و حسابرسان را در تمایل و گرایش به سوی داشتن 

که سبب  های آموزشیتکنیکدر ایجاد و توسعۀ حرفه را توانند عالوه بر این، محققان می. ترغیب کندتر اطالعات مربوط

 .یاری نمایندهای آنان شود، کاهش تاثیرات ناشی از احساسات و حاالت روانی حسابرسان روی قضاوت

د. شده در این پژوهش در نظر بگیرنهای متعددی را جهت بررسی مفاهیم ارائهای حسابرسی باید مکانیزمهای حرفهانجمن

بخشی حسابرسان و تعهد آنان در قبال این گونه خطاها شود. چنین بتواند سبب آگاهیهای آموزشی شاید تمرینات و دوره

اهش ها را نیز بالتبع کتواند اهمیت چنین مسئلی را برای حسابرسان مشخص سازد و عوامل ناشی از رخداد آنهایی میدوره

ایل نهادینه شود تا حسابرسان را نسبت به تالش و تمهای حسابرسی تواند در برنامهآگاهی رسانی نیز میدهد. عالوه بر این، 

ها بر اساس احساسات و حاالت روانی، ترغیب نماید. به طور مشابه، آوری آنآوری منظم اطالعات  به جای جمعدر جمع

بخشی نیز ممکن است برای مسئوالن کار حسابرسی در موارد مربوط به احتمال دعوی حقوقی علیه های آگاهیتکنیک

 ها مفید باشد.آن
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