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فرآیندهای حافظه یکی از بخشهای اصلی در فرآیند قضاوت و تصمیمگیری محسوب میشوند؛ بنابراین
بهطور عمدهای بر فعالیت حسابداران و حسابرسان اثرگذار است .پژوهش حاضر درصدد دستیابی به دو
هدف است .اوال به بررسی نقاط قوت و محدودیتهای مطالعات صورت پذیرفته پیشین پیرامون تأثیر
حافظه بر قضاوتها و تصمیمگیریها در حوزه حسابداری و حسابرسی میپردازد .ثانیا ،درصدد ارائه مدلی
است که نقشهای حافظه را با عوامل مؤثر بروز سوگیریها و خطاها در فرآیندهای قضاوت و تصمیمگیری
در هم آمیزد .این مدل چارچوبی سودمند برای آن دسته از پژوهشهای آتی حسابداری و حسابرسی
محسوب میشود که بجای تنها در نظر گرفتن مغز بعنوان یک «جعبه سیاه» به دنبال کشف دالیل اصلی
سوگیریهای شناختی و خطاها در فرآیند پردازش اطالعات هستند و مباحث مربوط به حافظه را در
تحقیقات حسابداری و حسابرسی میتوانند دنبال نمایند .این مطالعه میتواند شروع مناسبی برای در
نظرگرفتن حافظه در تحقیقات این حوزه باشد.
واژههای کلیدی :حافظه ،قضاوت ،فرآیند شناختی ،تصمیمگیری ،حسابرس.
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مقدمه
اطالعات حسابداری نقشی محوری در بازار سرمایه دارد ،چراکه گزارش ساالنه و دیگر اشکال اطالعات
حسابداری خالصهای از عملکرد مالی و فعالیتهای تجاری یک شرکت را در اختیار ذینفعان میگذارد .اما
اطالعات حسابداری عینی ،بدون سوگیری و فاقد ارزش نیست ،زیرا قضاوتهای انسان و تصمیمات وی
برروی تمامی مراحل از آمادهسازی تا بکارگیری و تفسیر اطالعات تأثیرگذار هستند [.]28
در دنیای اقتصادی امروز با افزایش روزافزون تقاضا برای ارائه اطالعات قابل اتکاء ،نیاز به حسابرسانی با
کفایت جهت اعتباردهی به گزارشها و اطالعات ارائه شده امری حیاتی به نظر میرسد [ .]2قضاوت و
تصمیمگیری از عناصر اصلی حسابرسی است [ .]6استراتژی تصمیمگیری و قضاوت ،انتخاب رایج برای
مقایسه راه حلها با یک ویژگی برگزیده به منظور حذف راه حلهای نامطلوب است .در این موقعیت،
تصمیمگیرنده تمایل دارد تا استراتژیهایی را انتخاب کند که ویژگیها را با هر راه حل به منظور اطالعات
ارائه شده مقایسه کند [ .]4حسابرسان هم دربارهی استفاده درست صاحبکار از استانداردهای حسابداری
و هم نحوه ی 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 [ .]5در واقع ،قضاوتها
و تصمیمات در حوزههای حسابداری و حسابرسی متأثر از عوامل زیادی مانند متغیرهای انسانی ،کاری و
محیطی هستند [ .]13متغیرهای انسانی شامل خصوصیات فرد تصمیمگیرنده ازجمله تواناییها و پیشینه
فرهنگی وی یا فرآیندهای شناختی دخیل در امر تصمیمگیری و قضاوت میشوند .روانشناسی رفتار ،اثر
خود را بر حیطه مالی گذاشته است [ ،] 7اما در این تحقیق به اثر حافظه پرداخته میشود .فرآیندهای
حافظه یکی از بخشهای اصلی در فرآیند قضاوت و تصمیمگیری محسوب میشوند [ 12و  .]3۹ضرورت
انجام پژوهش درباره فرآیندهای حافظه در این است که کدگذاری اطالعات جدید و بازیابی اطالعات
قدیمی تحت تأثیر نظام حافظه انسان و محدودیتهای شناختی هستند .اینها همگی عوامل فیزیولوژیکی
هستند که باعث ایجاد محدودیت در کیفیت پردازش اطالعات در افراد و تواناییهای فردی نظیر
سوگیریها در رمزگذاری و حافظه کاذب میشوند [ 11و  .]51تأثیر فرآیندهای حافظه برروی قضاوت و
تصمیمگیری از دیرباز مورد توجه پژوهشگران حوزههای حسابداری و حسابرسی بوده است .نخستین
پژوهشگران این حوزه مانند بیرنبرگ و شیلدز [ ]12با ذکر فرآیندهای شناختی درونی مانند توجه و
تأثیرات آن بر قضاوت و تصمیمگیری در حسابداری سهم زیادی را در این زمینه ایفا کردند .با این وجود،
آنها توضیحی پیرامون تأثیرات احتمالی محدودیتهای شناختی مشخص برروی قضاوت و تصمیمگیری
ارائه نکردند .پژوهشگران دیگر مانند هو و روگر [ ]32به بررسی سایر دالیل وجود سوگیریها و خطاها
در قضاوت و تصمیمگیری پرداختند اما رابطهای بین فرآیندهای شناختی و سوگیریها و خطاها نیافتند.
بنابراین ،این تحقیق بر دو هدف استوار است .ابتدا شناسایی نقاط قوت نظری و روششناختی و محدودیت-
های پژوهشهای گذشته و در ادامه ارائه مدلی برای تلفیق نقشهای حافظه و عوامل مؤثر بر سوگیریها
و خطاها در قضاوت و تصمیمگیری است .این مطالعه میتواند شروع مناسبی برای در نظرگرفتن حافظه
در تحقیقات حسابداری و حسابرسی باشد.
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پژوهش حاضر به بررسی فرآیندهای حافظه با تاکید بر حسابداری و حسابرسی میپردازد .عالوه بر این،
توضیح جامعی پیرامون محدودیتهای شناختی مختلفی که تصمیمگیرندهها در مراحل پردازش حافظه
با آنها مواجه بوده و همچنین تأثیرات این محدودیتها بر امر قضاوت و تصمیمگیری ارائه میشود .سرانجام،
با اشاره به مطالعات صورت گرفته در حوزه روانشناسی ،اثرات عوامل شناختی طبیعی بر تصمیمگیری
افراد میپردازد.
نقش حافظه در قضاوت
قضاوتها و تصمیمات در حوزههای حسابداری و حسابرسی متأثر از عوامل زیادی مانند متغیرهای کاری،
محیطی و انسانی (مانند حافظه) هستند [ .]1تحقیقات زیادی پیشنهاد کردهاند که فعال کردن یک فرضیه
در حافظه ،سرعت فعالسازی فرضیههای مربوط را افزایش میدهد .این پدیده ،فعالسازی گسترده نامیده
می شود .به بیان دیگر ،تحریک یک بخش حافظه ،فرآیند اضافی را برای تحریک سایر بخشها کاهش
میدهد .این اثر راهنما در تشخیص ،یادآوری و ایجاد فرضیهها به اثبات رسیده است .این پدیده توجه ما
را به ساختار حافظه در خصوص اشتباهات صورتهای مالی جلب میکند ،زیرا یافتن یک اشتباه خاص
باعث تسریع در یافتن سایر اشتباهات میشود [ .]41تحقیقات 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 [ .]6حسابرسان باید محدودیتهای ادراک انسان و محدودیتهای
حافظه را به منظور رسیدن به قضاوتهای مناسب بپذیرند [ .]47پژوهشهای آغازین صورت گرفته در
این حوزه از جمله بیرنبرگ و شیلدز [ ]12مدلی برای تصمیمگیری ارائه دادهاند که هدف از آن تببین
تأثیر فرآیندهای شناختی درونی بر قضاوت و تصمیمگیریهای حسابداری و حسابرسی است .این مدل با
طرح رابطه بین چندین فعالیت شناختی مدلهای پیشین را [ ]46بسط میدهد .مدل پیشنهادی بیرنبرگ
و شیلدز [ ]12از سه مرحله حافظه حسی ،کوتاهمدت و بلندمدت تشکیل شده است .بر طبق این مدل
عالئم اطالعاتی ابتدا توسط ارگانهای حسی ،بصری و شنوایی مانند چشم و گوش که توانایی ذخیره
اطالعات را در ملیونیوم ثانیه تا چندین ثانیه دارند دریافت میگردد .در مراحل بعدی اطالعات دریافتی
در حافظه کوتاهمدت رمزگذاری و موقتا ذخیره شده و پس از تمرین یا رمزگذاری بیشتر به حافظه بلندمدت
منتقل میشوند .اطالعات در حافظه بلندمدت تا چندین روز یا حتی دهه بعد قابل بازیابی هستند .بیرنبرگ
و شیلدز [ ]12مدل مختصری برای درک فعالیتهای شناختی دخیل در پردازش اطالعات ارائه دادهاند.
اما این الگو فرآیندهای حافظه را خیلی کارآمد تلقی نموده و به سوگیریها و خطاهایی که کار پردازش
اطالعات را مختل میکنند نپرداختهاند .بعالوه تحقیقات نشان داده است که فرآیندهای تصمیمگیری و
قضاوت متأثر از محدودیتهای فیزیولوژیکی و شناختی گوناگون هستند [ .]31هیرشلیفر و تئوه []31
شواهدی دال بر محدودیت دقت و توجه انسان و متعاقب آن محدودیت وی در پردازش همزمان حجم
کثیری از اطالعات ارائه نمودند .حافظه کوتاهمدت تنها قادر به حفظ  5تا  ۹مورد یا  4دسته از چیزی
است[ .]1۹این دقیقا مورد توجه حوزههای حسابداری و حسابرسی است که در آن افراد مدام با اطالعات
زیاد و وقت کم مواجه هستند [ .]14آنچه که مسلم است این است که به منظور انجام هرگونه قضاوتی
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میبایست به اطالعات بررسی شده موجود در حافظه بلندمدت رجوع نمود .نهایتا ،بیرنبرگ و شیلدز []12
با تاکید بر تأثیر فرآیندهای شناختی درونی بر قضاوت افراد کمک شاخصی در این زمینه نمودند .لیکن
هرگونه اختاللی در روند پردازش اطالعات منجر به فراموشی یا بازیابی حافظه کاذب میگردد .بدین
ترتیب ،الزم است که آنها مدل خود را بسط داده و توضیح دهند که چه وقت و چرا این اختالالت اتفاق
میافتد و البته این اختالالت چه پیامدهایی برای قضاوت و تصمیمگیری در حسابداری و مالی به دنبال
خواهند داشت .بر این اساس چارچوب ارائه شده در شکل  1به تببین رابطه بین حافظه و قضاوت و
تصمیمگیری با تاکید ویژه بر سوگیریها و خطاهای احتمالی مشروح در مطالعات حسابداری و مالی ذکر
شده است میپردازد.
چارچوب مطرح در پژوهش حاضر از دو بخش تحت عناوین رابطه بین قضاوت و حافظه و دیگری دالیل
سوگیریها و خطاهای حافظه تشکیلشدهاست .این چارچوب بین قضاوتهای همراه بازیابی حافظه
(بعنوان قضاوتهای حافظه محور) و قضاوتهای بدون بازیابی حافظه (بعنوان قضاوتهای آنالین) تمایز
قائل است .این دو متأثر از  3نقش وابسته به حافظه شامل رمزگزاری اطالعات (پردازش اطالعات خام در
حافظه کوتاه مدت) ،ذخیره اطالعات (نگهداری اطالعات در حافظه بلندمدت) و بازیابی اطالعات (بازیابی
از حافظه بلندمدت) هستند.
گرچه فرآیند قضاوت برخط متأثر از ذخیره و بازیابی اطالعات نیست اما جدای از سایر نقشهای حافظه
هم نیست چراکه دربرگیرنده فرآیند پردازش اطالعات در حافظه کوتاهمدت است که خود بر ذخیره و
بازیابی اطالعات اثرگذار است [ .]26بنابراین چارچوب مطرح در شکل  1دو راه را پیش روی مطالعات
بعدی پیرامون قضاوت و تصمیمگیری میگذارد .باالخص ،قضاوتهای آنالین متأثر از نقشهای رمزگزاری
اطالعات هستند (مسیر الف) .قضاوتهای حافظه محور محصول مشترک هر  3نقش حافظه است چراکه
اطالعات اماده برای بازیابی نیازمند پردازش در مراحل رمزگذاری و ذخیره اطالعات هستند (مسیر ب).
قضاوتهایی بدون
بازیابی اطالعات

قضاوتهایی براساس
بازیابی اطالعات
قضاوتهایی که
براساس اطالعات

قضاوتهایی که
فورا پس از دیدن

تحت
تأثیر

توسط

بازیابی
حافظه
منجر به
وقوع
سوگیری یا
خطا در

دسترسی
ذهنی،
تداخل،
اثر موقعیت
سریالی،
خلق و
احساسات،

افزایش
یافته
توسط

ذخیره
حافظه

رابطه
بین
قضاوت و
حافظه
(سطح

کدگذاری
اطالعات
منجر به
وقوع
سوگیری یا
خطا در

منجر به
وقوع
سوگیری یا
خطا در

گذر زمان،
دالیل مربوط
به استرس،
تداخل

توجه
دلخواهانه،
اثر
برجستگی،
رقابت
سیگنالها،
مطالب

مژثر

قضاوت

مسیر الف
مسیر ب

دالیل
سوگیری-
ها و
خطاها
در
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دالیل سوگیریها و خطاها
رمزگذاری اطالعات
رمزگذاری اطالعات نخستین نقش فرآیند حافظه است که به افراد این اجازه را میدهد تا اطالعات خام را
با اطالعات قبلی در حافظه کوتاهمدت رمزگذاری و دستکاری نمایند .رمزگذاری اطالعات برای امری
ضروری برای ذخیره و بازیابی اطالعات است چراکه افراد را قادر میسازد تا اطالعات را به شکلی قابل
ذخیره در حافظه بلندمدت تبدیل نمایند .محدودیتهای شناختی و ظرفیت محدود پردازش باعث وقوع
سوگیریها و خطاهایی میشوند .در ادامه شش عامل ایجاد سوگیری در حین رمزگذاری اطالعات پرداخته
خواهد شد که تنها بخشی از یک فهرست بزرگ از این عوامل هستند .این عوامل جهت افزایش میزآن
اگاهی تهیهکنندگان اطالعات حسابداری و همچنین اگاهی نسبت به عوامل خاصی که در طول مرحله
رمزگذاری اطالعات بر ذخیره اطالعات و بازیابی آن موثر است و منجر به قضاوت و سوگیری میشود،
میباشند.
توجه گزینشی
توجه گزینشی عاملی مهم در بروز سوگیریها و خطاها در فرآیند رمزگذاری اطالعات در حافظه یک فرد
محسوب میشود چراکه تصمیمگیرندگان همواره با محدودیت ظرفیت پردازش اطالعات مواجهاند .این
بدان معنی است که آنها مجبورند ظرفیت محدود پردازشی خود را به کارهای محدود و گزینشی اختصاص
دهند تا قادر به اثربخشی و کارآمدی خود در امر تصمیمگیری را حفظ نمایند [ .]68این پدیده در ادبیات
موضوع بعنوآن مکانیسم اجباری و جهانی پردازش اطالعات مورد تایید قرار گرفته است [ 12و  .]31برخی
از مطالعات قبلی نشان دادند که توجه گزینشی (توجه آگاهانه) ،یک منبع شناختی محدود برای تصمیم-
گیرندهها محسوب میگردد چراکه این افراد از ظرفیت پردازشی محدودی برخوردار هستند [.]58
کاهنمان [ ]38بیان میکند که بهرهبرداری منطقی از این منبع محدود از اهمیت بسزایی برای پژوهشهای
قضاوت و تصمیمگیری برخوردار است .چراکه توجه اگاهانه که مستلزم تالش بسیار است بر روی کارها و
یا خاطرههای خاص تمرکز نموده و سایر موارد را کنار میگذارد .بدون توجه کافی برروی کار خاص (وجود
عوامل اخاللگر زیاد) عملیات رمزگذاری اطالعات به درستی صورت نگرفته ،و حتی ممکن است منجر به
فراموشی اطالعات و در نهایت کاهش ظرفیت حافظه در بازیابی اطالعات گردد.
تهیهکنندگان اطالعات حسابداری باید این موضوع را در نظر بگیرند که نه تنها باید اطالعات را فراهم
کنند ،بلکه بایستی توانایی فرد در توجه و پردازش اطالعات را نیز در نظر بگیرند [ 14و  .]31هیرشلیفر و
تئوه [ ]31خاطر نشان میکنند که بجای اینکه سرمایهگذارآن را افرادی کامال منطقی در نظر بگیریم،
باید به توانایی پردازش محدود آنها در زمان بررسی قضاوت و تصمیمگیری آنها توجه شود .مطالعات آنها
حاکی از این است که توجه محدود ممکن است بر نحوه تخصیص منابع شناختی از سوی سرمایهگذاران
تأثیرگذار بوده و منجر به توجه گزینشی نسبت به برخی اطالعات حسابداری گردد .این توجه گزینشی
ممکن است میتواند بدلیل اطالعات افشا شده در اشکال گزارشگری متفاوت ،پیچیدگی و اندازه فونت
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باشد [ 50و  .]48چندین سوگیری در فرآیند قضاوت و تصمیمگیری از جمله اثر برجستگی و بررسیهای
کوتاهبینانه ممکن است مربوط به این ویژگی رمزگذاری اطالعات باشد.
اثر برجستگی
این اثر به پدیده رمزگذاری اطالعاتی اطالق میگردد که در آن محرک یا سیگنالی برجستهتر از دیگرآن
رمزگذاری میشود .برجستگی یک مورد به وضیعتی گفته میشود که باعث آن مورد با سایر موارد موجود
در محیط میشود .اثر برجستگی یک مکانیسم شناختی قدرتمند است که با جلب توجه محدود افراد به
منابع موجود باعث تسهیل فرآیند یادگیری و پردازش اطالعات در آنها میشود [ .]6این اثر کاربرد بسیاری
در مطالعات بینرشتهای قضاوت و تصمیمگیری دارد .مثال برزیده و همکاران [ ]3به بررسی برجستگی
هویت در قضاوت حسابرس پرداختند .پژوهشهای پیشین نشان میدهند که درجات متفاوت برجستگی
اطالعات بر روی توجه استفادهکنندگان اطالعات حسابداری تأثیر میگذارد .برای مثال میتوان به اشکال
مختلف گزارشگری مالی اشاره نمود .عناصر طراحی مانند رنگها [ 5۹و  ]18و نمودارها [ ۹و  ]50ممکن
است ضمن جلب توجه افراد به خود بر پردازش اطالعات فرد و قضاوت و تصمیمگیریهای وی تأثیرگذار
هستند [ .]45مطالعات قبلی نشان میدهد که شرکتها با استفاده از برجستهسازی بعضی از اطالعات،
سعی در منحرف کردن برداشت کاربران اطالعات از عملکرد واقعی شرکت دارند [ 25و  .]۹برای مثال
مدیر ممکن است با استفاده از اطالعات و گزارشهای نادرست قضاوت فرد (حسابرس) را دچار اخالل
نماید.
رقابت نشانه
یکی از عوامل سوگیری و خطاها رقابت نشانهها میباشد .وقتی تصمیمگیرندگان پردازش متفاوتی از
نشانهها دارند ،بعضی از نشانهها اثر دیگر نشانهها را کاهش میدهد و اثر نشانههای بیربط باعث میشود
افراد توجه کمتری به نشانههای مرتبط داشته باشد .اسچیک و همکاران [ ]57معتقدند که اوج رقابت
نشانه زمانی است که تقاضای استفادهکنندگان اطالعات حسابداری برای پردازش اطالعات از گنجایش
پردازش واقعی خود پیشی میگیرد .این حجم اضافی اطالعات همراه با زمان محدود بهعلت نشانههای
متضاد باعث افزایش خطاهای پردازش میشود و در نتیجه دقت قضاوت را پایین میآورد.
هیرشلیفر ،لیم و تئوه [ ]30اثر رقابت نشانهها را برروی تصمیمگیری سرمایهگذار در زمان حجمه اطالعات
بررسی کردند .نتایج آنها نشان داد که انتشار همزمان اعالن سود چندین شرکت باعث واکنش نامناسب
سرمایهگذاران به اطالعات از بازار میشود .آنها از بازده غیرعادی بعنوان متغیر وابسته و انتشار چندین
اعالن سود در روز بعنوان متغیر مستقل استفاده کردند .مطالعه آنها نشان داد که انتشار همزمان باعث
منحرف کردن سرمایهگذار شده و این رقابت و تضاد باعث اختالل در تصمیمگیری درست میگردد .از
منظر حسابرسی ،براون [ ]14به بررسی این مسئله پرداخت که چطور فردی قادر به کاهش خطاهای
رقابت نشانه در زمانی است که یک حسابرس از الگویی خاص برای شناسایی فعالیت متهورانه در میان
انبوهی از اطالعات استفاده میکند .این نتایج بیانگر آن هستند که زمانیکه حسابرس تحت فشار زمانی
کمتری است ،پدیده رقابت نشانه کاهش مییابد؛ و این باعث توجه اگاهانه به نشانههای مربوطه میشود.
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گرچه محدودیت زمانی باعث کاهش خطاهای رقابت نشانه میشود ولی تشخیص نشانههای مربوطه هم
ممکن است بدلیل ذهنیت یا تجربه حسابرس و همراه با سوگیری صورت گرفته باشد.
رئوس مطالب
همانطور که گفته شد ،تصمیمگیری افراد بعلت منابع شناختی محدود در قید و بند است .افراد در میان
این محدودیتها از سبکهای متفاوت جهت رمزگذاری استفاده میکنند .مفهوم «رئوس مطالب» در
پردازش اطالعات به پدیدهای اطالق میگردد که در آن افراد بخشی از اطالعات را با توجه به معنای کلی
آن رمزگذاری میکنند (به عبارت دیگر خصیصههای معنایی اطالعات) .رینا و برینرد [ ]53اولین کسانی
بودند که "رئوس مطالب" را در قالب نظریهای بیان کردند آنها بدین نکته اشاره کردند که افراد اطالعات
را برطبق خصیصههای معنای یک اتفاق کدگذاری میکنند .برای مثال از حفظ خواندن یک پاراگراف
براساس معنای کلی آن از این دست موارد هست .اگرچه این کار به فهم کلی کمک میکند ولی فاقد
جزئیات متن است.
اگر اطالعات براساس مطالب کلی رمزگذاری شوند از انجاییکه جزئیات حذف میشوند در زمان و انرژی
صرف شده برای رمزگذاری و ذخیرهسازی صرفهجویی میشود .اما این مکانیسم از طرفی باعث سوگیری
و خطا در رمزگذاری و بازیابی اطالعات میشود .بتی و جونز [ ]10در پژوهشی به این نتیجه رسیدند
زمانیکه اطالعات حسابداری در قالب اشکال تصویری نشان داده میشوند ،افراد تنها کلیات را به یاد
میآورند .تا زمانیکه افراد اطالعات را براساس رئوس مطالب رمزگذاری میکنند بازیابی جزییات برای آنها
امکانپذیر نخواهد بود [ .]53افراد معم وال بر اساس اطالعات کلی خود قادر به بازسازی حافظه از دست
رفتهشان هستند .از آنجاکه رئوس مطالب تنها اطالعات صریح و البته محدود را در بر میگیرد لذا احتمال
هرگونه سوگیری و یا خطا در این زمینه وجود دارد [.]15
یادگیری مقولهای
بعضی از سوگیریها و خطاهای شناختی افراد ناشی از عادات و رفتارهای آنها در یادگیری است .از جمله
این عادات میتوان به یادگیری مقولهای اشاره نمود که عبارت است از تالش برای مقولهبندی کردن
نشانههایی که میتواند بین همسانها و ناهمسانها از میان طبقههای متفاوت تمایز قائل شوند [ .]12به
عبارت دیگر یادگیری مقولهای نوعی استراتژی است که با کمک مقولههای ذهنی به تصمیمگیرندگان
کمک میکند تا اشیا ،وقایع یا ایدهها را براساس خصیصههای مرتبط و مشترکشان طبقهبندی نماید .این
موضوع دقیقا به کارآمدی فرد در رمزگذاری و دقت در بازیابی اطالعات از حافطه مربوط میشود چرا که
توانایی فرد در رمزگذاری اطالعات در قالب مقولههای مختلف مستقیما بر چگونگی رمزگذاری و ذخیره-
سازی اطالعات توسط آن فرد تأثیرگذار است.
لیبی و همکاران [ ]42معتقدند که توسعه ساختارهای طبقهبندی شده باعث کاهش هزینه پردازش
اطالعات میشود و به تصمیمگیرندگان این امکان را میدهد تا بطور کارآمدتری پاسخ دهند و یاد بگیرند.
برای مثال پنگ و ژیونگ [ ]51معتقدند زمانیکه سرمایهگذاران ارزش یک شرکت را ارزیابی میکنند،
توانایی پردازش محدود آنها باعث رفتار یادگیری مقولهای آنها میشود .مخصوصا ،سرمایهگذاران توجه
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خود را بیشتر به عوامل بازار که ببیشتر بر اساس خصیصههای مشترک طبقهبندی میشوند تا خصیصههای
شرکتی خاص ،اختصاص میدهند.
مقولهبندی یک مکانیسم اصلی و کارآمد برای یادگیری و تصمیمگیری میباشد .اما وقتی این مقولهبندیها
براساس عوامل بیربط باشند باعث سوگیریهای شناختی میشوند .برای مثال و لیبی و همکاران []42
تحقیقی جهت بررسی چگونگی تأثیر اشکال اطالعات مالی برروی تصمیمگیری انجام دادند .آنها چندین
مقوله ذهنی که سرمایهگذاران برای ارزیابی عملکرد شرکت به آنها متکی هستند را شناسایی کردند.
استراتژی هایی مانند طبقهبندی کردن اطالعات عددی مثل درآمد و ارتباط دادن سود خالص به عملکرد
نقش مهمی در سادهسازی رمزگذاری اطالعات توسط سرمایهگذار دارد .وقتیکه بخشی از اطالعات به
طبقهبندی ذهنی خاصی ارجاع داده شود ،اطالعات خارج از این طبقهبندی مسدود شده که این منجر به
سوگیری و تنزل ظرفیت رمزگذاری اطالعات افراد میشود.
حالت و احساس
عالوه بر علتهای شناختی ذکر شده ،احساسات شخصی افراد منجر به سوگیری و خطاها در قضاوت
اشخاص میشود .برخی از مطالعات روانشناسی حاکی از این موضوع میباشند [ 67و  .]17برای مثال کلور
و هانسینگر [ ]17اظهار داشتند که افراد زمانیکه در شرایط روحی خوبی هستند ،شرایط را مثبت قضات
میکنند.
ودلینگر و ایساکوئیتز [ ]67تأثیر روحیه برروی محرکهای بصری با چندین سطح مختلف احساسی
(مثبت ،خنثی ،منفی) را بررسی کردند .قبل از دیدن محرک افراد به دو گروه طبقهبندی شدند .اما فقط
به یک گروه شیرینی داده شد تا شرایط مثبت را تلقین کنند .سپس چندین اسالید برای افراد به نمایش
گذاشته شد که هر کدام شامل یک تصویر با سطح مختلف احساسی یودند .نتایج حاصله از ردیابی چشم
نشا ن داد که گروهی که روحیه مثبتی داشتند توجه بیشتری همراه با احساس مثبت داشتند .همچنین
توجه آنها بطور گزینشی برروی محرکهای جانبی بود که منجر به بروز احساس مثبت شده بود .در زمینه
حسابرسی ،مطالعاتی اثر حاالت فردی بر قضاوتهای حرفهای را بررسی کردهاند؛ نتایج آنها حاکی از آن
است که حاالت فردی ممکن است رمزگذاری اطالعات در حسابرسی را تحت تأثیر قرار دهد .برای مثال
چونگ و همکاران [ ]16در تحقیق خود نشان دادند که چطور حالت حسابرس برروی سیاست محافطه
کارانه او جهت ارزیابی موجودی تأثیر میگذارد .مخصوصا ،حسابرسانی که شرایط روحی مثبتتری دارند
در ارزیابی خود احتیاط کمتری دارند .آنها به این نتیجه رسیدند که تصمیمگیرندهها در شرایط روحی
مثبت برداشت مثبتتری از اطالعات دارند .تصمیمگیرندگانی که روحیه مثبتی دارند ،معموال احتماالت
باالتری برای خروجیهای مثبت اختصاص میدهند.
برخی از مطالعات بیان نمودند که ارائه دادن اطالعات حسابداری ممکن است باعث تغییر حالت استفاده-
کنندگان اطالعات که در نتیجه باعث تأثیرگذاری رمزگذاری اطالعات میشود .کیدا و همکاران []3۹
تأثیر پاسخهای احساسی برروی رمزگذاری و بازیابی اطالعات را بررسی کردند .اطالعات عددی در گزارشات
مالی به سه صورت رمزگذاری میشوند :ارزش عددی ،مقایسه ارزشهای عددی و پاسخهای مناسب به
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این مقایسهها .نتایج آنها نشان داد اطالعاتی که منجر به پاسخهای مناسب شدند از دیگر فرم های اطالعات
راحتتر رمزگذاری شدند .آنها اظهار کردند که پاسخ های مناسب میتواند نوعی رئوس مطالب ،که با
اطالعات مالی در پردازش ذهنی رمزگذاری میشود ،در نظرگرفته میشود و توجه آگاهانهتری جلب
میکند.
سوگیریهای ذهنی ذکر شده برگرفته از علوم روانشناسی و شناختی بودند .این سوگیریها زمانی ظاهر
میشوند که اطالعات حسابداری برای قضاوتهای آنالین یا حافظهمحور رمزگذاری میشوند .هر دو نوع
قضاوت باعث سوگیریهایی می شوند که آنها منجر به افزایش یا تخریب توانایی فرد برای به یاد آوردن یا
استفاده از اطالعات درست میشود .تهیهکنندگان و استفادهکنندگان اطالعات مالی و حسابداری باید به
اینگونه سوگیریها توجه داشته باشند ،به طوریکه اطالعات باید بگونهای ارائه شوند که این سوگیریها را
کاهش داده و به تصمیمگیرندگان بطور معنیداری کمک کنند.
ذخیرهسازی حافظه
ذخیرهسازی اطالعات نسبتا در مقایسه با رمزگذاری و بازیابی اطالعات که نیازمند فعالیتهای مغزی مانند
شناخت و مقولهبندی است ،عملکردی ثابت دارد [ .]68همینطور نسبتا عوامل کمتری گنجایش بازیابی
حافظه را تحت تأثیر قرار میدهند .گذر زمان و علل مربوط به استرس از جمله عوامل مهم مرتبط به
قضاوت و تصمیمگیری در رشته حسابداری و حسابرسی میباشد.
گذر زمان
نظریه زوال حافطه ابتدا توسط ثورندایک [ ]62معرفی شد و به معنای کم رنگ شدن خاطره بعلت گذر
زمان است .این نظریه معتقد است وقایع بین رمزگذاری اطالعات و بازیابی آنها اثری برروی خاطرهی
ذخیره شده ندارد اما گذر زمان در این بین میتواند تأثیر بگذارد .هرچه زمان بعد از رمزگذاری بیشتر
باشد ،اطالعات بیشتری زائل و فراموش میشوند .در متون حسابداری ،اثر زمان بر تصمیمگیری و قضاوت
افراد توسط جانسون [ ]36بررسی شد که چگونگی تشخیص خطاها توسط حسابرسان و توانایی بازیابی
اطالعات آنها را مشاهده کرد .در این مطالعه از دو مرحله آزمایش استفاده کرد که گنجایش بازیابی
اطالعات حسابرسان را بعد از مشاهده برگه حسابرسی مورد آزمون قرار داد .از افراد خواسته شد تا یک
ساعت یا یک روز بعد از دیدن برگه کار یک فعالیت بازیابی اطالعات را کامل کنند .نتایج بهتری بعد از
یک ساعت نسبت به یک روز حاصل شد ،و این نشان دهنده نظریه زوال حافظه میباشد.
اخیرا محققان علوم عصبی شرح طبیعی برای این زوال مغزی را در حالی که کدگذاری اطالعات جدید رد
پاهای شیمیایی عصبی میگذارند ،عرضه کردند .اما این ردپاها بتدریج از بین میروند مگر اینکه فعاالنه
تکرار شوند [ .]64هرچه زمان بیشتر سپری شود اطالعات بیشتر در معرض زوال و در نهایت فراموشی
خواهند بود .نرم افزارهای تکنولوژی محور این سوگیریها را کاهش میدهند .در متون حسابرسی []23
سیستمهای پشتیبان حسابرسی و تصمیمیار بطور گسترده در مؤسسات حسابرسی جهت استخراج و
تحلیل دادههای صاحبکار استفاده میشوند ،به جهت تقویت روشهای حسابرسی و فراهم آوردن پشتیبان
تصمیم خودکار بکار گرفته میشوند .به طور خاص ،حسابرسان از انواع برنامههای کاربردی شامل روشهای
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تحلیلی ،نوشتن گزارش حسابرسی ،برگههای الکترونیکی ،ابزارهای جستجوگر در اینترنت ،و پایگاههایی
برای مدیریت دانش استفاده میکنند [ .]37حسابرسان همچنین از تکنیکهای دادهکاوی برای تحلیل
مقادیر زیاد دادههای خارجی در فرآیند حسابرسی استفاده میکنند ،اما دادههای بدست آمده باید تفسیر
شوند و این فرآیند در طی مرحله رمزگذاری ممکن است با سوگیرهایی همراه شود.
علل مربوط به استرس
محققان باور دارند استرس نه تنها بر ظرفیت ذخیره حافظه بلکه رمزگذاری و بازیابی آنها تأثیر میگذارد
[ .]40مخصوصا ،تصمیمگیرندگان بازیابی اطالعات را در شرایط استرس سخت میپندارند .تحقیقات نشان
دادند که در شرایط استرسزا هورمون استرس که باعث تغییرات در مغز میشود (مثل هیپوکامپ) و در
نتیجه اغلب منجر به تخریب حافظه بلندمدت میشود [ .]27اما اثر استرس در حیطه حسابرسی و
حسابداری کمتر توجه شده است .مطالعات کمی برروی اثر فشار زمانی برروی جستجوی اطالعات و
تصمیمگیری انجام شده است [ .]14اما فشارهای دیگر شامل اضطراب از عواقب اشتباه ،فشار از طرف
صاحبکار و باالدستیها و همچنین فشار حاصله از تقابل اخالق و سود [ ]6۹است .از آنجائیکه فشار باعث
استرس و افسردگی در تصمیمگیرندگان میشود ،عملکرد و گنجایش حافظه آسیب میبیند .استرس باعث
تخریب پردازش اطالعات شده و ذخیره حافظه نیاز به بررسیهای بیشتر در حسابداری و حسابرسی دارند.
بازیابی حافظه
بازیابی حافظه بهمعنای بخاطر آوردن اطالعات کدگذاری شده قبلی است .این فرآیند مستعد انحراف و
خطا میباشد [ .]61اطالعات بازیابی شده ممکن است از لحاظ کیفیت و کمیت با اصل خود متفاوت باشد.
اطالعات جدید ممکن است رد پاهای عصبی را در مغز ایجاد کند که در طی زمان دچار فرسایش شود
[ .]37با بکارگیری فرآیندهای نوسازی افراد میتوانند با اضافه کردن اطالعات شخصی این محدودیت را
برطرف کرده و اطالعات کاملتری را ارئه دهد ولی این کار خود ممکن است باعث سوگیری و خطا در
اطالعات شود .از میا ن عوامل ذکر شده ،دسترسی ذهنی ،تداخل ،موقعیت سریالی و خلق جزو مهمترین
عاملهای تأثیرگذار در حسابداری و حسابرسی شناسایی شدند [.]44
دسترسی ذهنی
این به معنای بکارگیری در دسترسترین اطالعاتی که به ذهن میآید در هنگام تصمیمگیری است .در
واقع این یک گرایش شناختی نااگاهانه است و طبق این عبارت که " اگر میتونی بهش فکر کنی پس باید
مهم باشد" میباشد.
تحقیقات نشان داده شده که قضاوتها و پیشبینیها درباره بسامد یا احتمال بعضی وقایع اغلب از
دسترسی ذهنی بعنوان استراتژی میانبر برای پردازش اطالعات استفاده میکند [ .]66مخصوصا هر چه
موارد بیشتری بهیاد آورده شوند یا هر چه دسترسی به آنها آسانتر باشند احتمال وقوع آن اتفاق باالتر
خواهد بود [ .]4۹بعضی از تحقیقات قبلی معتقدند قضاوت براساس دسترسی ذهنی مجزا از قضاوتهای
آماری بهینه منجر به خطاها و تعصبات میشود [ .]41تحقیقات قبلی حاکی از آن است که از انجائیکه در
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بازیابی ،اطالعات تبعیضانه یاد آورده میشوند استنتاجها هم مغرضانه خواهند بود .برای مثال موزر []4۹
از سرمایهگذاران خواست تا دالیلی را برای حمایت و عدم حمایت از رشدی خاص در سود شرکت بیاورند
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
تداخل بمعنای از دست دادن حافظه بدلیل اثر متقابل یک نشانه بازیابی با دیگر ردپاهای ذخیره شده در
حافظه است [ .]20تداخل میتواند در تمامی عملکردهای حافظه تنها بازیابی اتفاق بیافتد .آن ممکن است
به دو طریق قبلی و بعدی باشد [ .]33تداخل قبلی بمعنای تداخل اطالعات جدید با قدیم در حین بازیابی
است که این خود بمعنای فراموش کردن یا تحریف کردن اطالعات قبلی باشد .تداخلی بعدی بهمعنای
تداخل اطالعات موجود با اطالعات جدید در حین رمزگذاری است .از همه مهمتر تداخل هم سرعت
پردازش و هم عملکرد ضبط حافظه را تحت تأثیر قرار میدهد و این زمانی اتفاق میافتد که اطالعات و
حافظه شبیه هم باشند [.]63
تحقیقات انجام شده در این زمینه به این نکته اشاره میکند که اطالعات رمزگذاری شده قبلی و ذخیره
شده نوعی تداخل ایجاد میکنند و مانع رمزگذاریها و بازیابیهای بعدی میشوند [ 55و  .]54روئدیگر و
ثروپ [ ]55در آزمایش خود افراد را به دو گروه تقسیم کردند .گروه اول باید با توجه به سرنخهایی که
به آنها داده میشد اطالعات را بازیابی کنند ،و گروه دوم از این سرنخها محروم بودند .در ابتدا گروه اول
عملکرد بهتری داشتند ،اما وقتی در مرحلع بعدی از آنها خواسته شد بدون سرنخها بازیابی اطالعات را
انجام دهند قادر به انجام آن نبودند و این بدلیل تداخل سرنخها در زمان کدگذاری اطالعات جدید با
یادآوری بعدی بوده است [ .]21هوک [ ]33معتقد است وقتی افراد درباره قضاوتی دالیلی را میپرورانند
نمی توانند برای اطالعات جدید دالیلی دیگر را ذکر کنند زیرا تأثیر قوی خاطره شکل گرفته قبلی مانع
این کار میشود .دنر و همکاران [ ]21همچنین بیان میکنند که سه یا چندین بازیابی برای یک موضوع
راههای فکری جدید به آن موضوع را سد میکنند.
چندین مطالعه درباره اثر تداخل برروی دلیل اوری و گنجایش حافظه انجام شده است [ 24و  .]48برای
مثال فردریک [ ]24برروی دانش کنترلی درونی حسابرسان گوناگون با تجربههای متفاوت و همچنین
بازیابی حافظه آنها مطالعه کرد .در این آزمایش به حسابرسان روشهای کنترلی درونی :معنایی یا طبقه-
بندی داده شد که هر دو ساختارهای شناختی سلسه مراتبی داشتند ،اما با روشهای کنترلی که برای
اهداف کنترلی گروهبندی و مرتبط بودند .بنابراین هر دو حافظه را به روشهای یکسان تحت تأثیر قرار
می داد اما الگوهای بازیابی متفاوتی را داشتند .این تحقیق فرض کرد که تداخل اطالعات بیرونی برروی
ساختارهای طبقهبندی تأثیر میگذارد از آنجائیکه اقالم به هم ربطی نداشته و فقط با سرگروه آن طبقه-
بندی که تشکیل داده بودند مرتبط بودند .نتایج نشان داد حسابرسان از ساختار طبقهبندی رویههای
کنترل داخلی کمتری را بیاد آوردند و این بدلیل همان تداخل میباشد .موریل و همکاران [ ]48هم به
نتایج یکسانی در مورد ارزیابی کنترل داخلی حسابرسان رسیدند .مطالعهای برروی تأثیر اثر تداخل از
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دیدگاه سرمایهگذاران انجام شد ،و به این نتیجه رسید که تداخل دلیل اوری در رفتار پیشگویانه سرمایه-
گذاران را تحت تأثیر قرار میدهد .موزر [ ]4۹تداخل نقش مهمی در شناخت منابع شناختی موجود برای
سرمایهگذاران در زمان پیشبینی دارد .اکثر پیشبینیهای مربوط به سرمایهگذاری چالش برانگیز و
نامطمئن هستند ،سرمایهگذار بر اساس اطالعات موجود و سهلالوصول پیشبینی میکند .بنابراین ،اولین
فکری که در ذهن سرمایهگذار خطور میکند از درجه اهمیت باالیی برخوردار است ،و استفاده از صورت-
های مالی خیلی کم میتواند این اثرات را کم رنگ کند.
اثر تداخل بخوبی میتواند توضیح دهد که چرا افراد باتجربه و باهوش در زمان بازیابی اطالعات از حافظه
بلندمدت بیشتر اشتباه میکنند [ .]36مطالعات قبلی نشان میدهد که حسابرسان با تجربه ممکن است
اشتباهات بازسازی حافظه بیشتری به دلیل تداخل ،مرتکب میشوند [ .]47این نتایج نشان میدهد که
تجربه حسابرس ممکن است در زمان بازیابی اطالعات از حافظه به اشتباهات بازسازی حافظه بیشتری
منجر شود .مخصوصا ،پیشنهاد میدهد که حسابرسان باتجربه ساختار دانشی وسیعتر و پیچیدهتری دارند،
که به آنها این توانایی را میدهد تا قسمتهای نامربوط حافظه را به راحتی جهت حمایت از قضاوت خود
مرتبط بسازند .اما حسابرسان تازهکار ،که فاقد دانش و تجربه معین جهت ادغام قسمتهای حافظه هستند،
از آنجائیکه سعی بیشتری برای بازیابی اطالعات درست میکند خطای کمتری مرتکب شوند .بعالوه،
بازیابی اطالعات نادرست یک حسابرس با تجربه منجر به تداخل و سوگیری تائیدی با استدالل و بازیابی
بعدی بشود .این احتمال خودآزمایی را کم کرده و در نتیجه کیفیت بازیابی حافظه را کمتر می کند
[.]52
اثر موقعیت سریالی
اثر موقعیت سریالی یا متوالی به معنای یادآوری بهتر اقالم اول و اخر و ضعیفتر اقالم میانه است [.]34
این موقیعت سریالی از دو مولفه تشکیل شده است :اثر تقدم و تاخر .اثر تقدم بمعنای به یاد آوردن اقالم
اولیه یک لیست است .اثر تاخر یک تعصب بالقوه در قضاوت است که اقالم اخر یک لیست احتمال بیاداوری
باالتری را دارند .از آنجاییکه فرآیند قضاوت یا پروسه سریالی دستیابی و ارزیابی است ،این موضوع در
حسابداری و حسابرسی مورد توجه است .هلمن و همکاران [ ]2۹اثر تاخر را در گزارشات مدیریتی نشان
دادند .همچنین ،هلمن و همکاران [ ]2۹معتقدند که وجود شکل در گزارش مدیریت اثر تاخر را کاهش
نمیدهد.
بطور مشابه ،برخی مطالعات حسابرسی نشان دادند که اثر ترتیب پردازش اطالعات بر روی قضاوت
حسابرسان میتواند تأثیر داشته باشد [ 65و  8و  .]60تیوبس و همکاران [ ]65معتقدند که اثر ترتیب
مخصوصا تاخر بر تجدیدنظر حسابرسان تأثیر میگذارد .آنها معتقدند که اگر حسابرسان براساس شواهد
نامربوط اطالعات را ارزیابی کنند ،ممکن است کیفیت قضاوت آنها خدشهدار شود .همچنین نتایج مشابه
نشان دادند که اثر ترتیب بر تصمیمگیری حسابرسان تأثیر گذاشته و تعصب شغلی بعنوان عامل ایجاد
کننده تحریف حافظه است .به عنوان مثال ،اهالوات [ ]8تاثیر عوامل اثرگذار قضاوت انفرادی حسابرسان
را در مقابل قضاوت گروهی آنها مقایسه کردند .این مطالعه نشان داد که حسابرسانی که بصورت مستقل
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کار کردهاند ،به احتمال بیشتری عوامل تأثیرگذار را تجربه کردهاند .حسابرسانی که بصورت گروهی کار
کردهاند ،خطاهای تعصب شغلی کمتر و ارزیابیهای دقیقتر فراهم کردند و در نتیجه میتوان بیان کرد
که حافظه گروهی دقیقتر از حافظه شخصی میباشد [ .]56اما ،مطالعات دیگر شواهدی خالف این موضوع
را ذکر کردند .وقوع اثرات نظم در ارزیابی ریسک ذاتی حسابران را آزمون کردند و بیان نمودند که عوامل
تاثیرگذاری در قضاوت و تصمیمگیری حسابرسان پیدا نکردند .آنها معتقدند تمامی حسابرسان چنین
موضوعی را تجربه نمیکنند .در نتیجه ممکن است در زمان مواجه شدن حسابرسان با پیامدهای منفی،
آنها محافظهکار و محتاط میشوند و تعصب شغلی کاهش مییابد [.]22
خلق و احساسات
حاالت احساسی تصمیمگیرندگان تنها بر اینکه چگونه آنها اطالعات را کدگذاری و تفسیر میکنند ،تاثیر
ندارد بلکه همچنین بر ماهیت دانش و تجربه قبلی آنها که از حافظه بازیابی شده است را تحت تأثیر قرار
میدهد .برخی از مطالعات حسابداری اشاره کردهاند که اطالعات عددی در گزارشات مالی ممکن است در
نتیجه واکنشهای عاطفی (یک پاسخ ارزشی که ارزشی مثبت یا منفی را در ساختار حافظه ارائه میکند)
را برانگیخته کرده و بنابراین باعث سوگیری در بازیابی بعدی حافظه شود [ .]3۹بطور خاص ،کیدا و
همکاران [ ]3۹شواهدی تجربی فراهم کردند که نشان میداد مدیران واکنشهای عاطفی را بهتر از دیگر
فرمهای ردیابی حافظه بازیابی میکنند .بعالوه ،آنها به احتمال زیاد بهتر میتوانند دادههایی که با واکنش-
های عاطفی سازگاری دارند را بازسازی کنند .عالوه بر این ،روانشناسان مطالعاتی در رابطه با خلق و
خوی انجام دادهاند که برای محققان حوزه حسابداری و حسابرسی نیز میتواند جذاب باشد .به عنوان
مثال ،حالت مثبت ممکن است در شرایط قابل مقایسه به بازیابی نتایج مثبت منتج شود [ .]43نظریه
تجانس خلق و حافظه این نتایج را تصدیق میکند .این نظریه بیان میکنند که تجانس اطالعات با حالت
فعلی میتواند با مهارت بیشتر بازیابی شود [ .]50همچنین ،تحقیق اخیر کلور و هانتسینگر [ ]17نشان
داد که اطالعات احساسی مثبت یا منفی پاسخهای شناختی موجود یا غالب در موقعیت خاص را ارتقا
میدهد یا مانع میشود.
نتیجهگیری
قضاوت و تصمیمگیری در حسابداری و حسابرسی متأثر از عوامل زیادی از جمله متغیرهای کاری ،محیطی
و انسانی و همچنین حافظه است .در این مقاله رابطه بین حافظه و قضاوت و تصمیمگیری در رشته
حسابداری و حسابرسی را توصیف شد .همچنین بیان شد که تصمیمگیرندگان تحت محدودیتهای
شناختی قضاوت میکنند که این منجر به سوگیری و خطا میشود .برای فهم زمان و چگونگی این موضوع
الگویی در این مقاله طرحریزی شد که فرآیند حافظه را به  3مرحله تقسیم کرد.
از آنجائیکه حافظه انسان بطور دقیق و جز به جز تجارب را بیاد نمیآورد ،عملکردهای حافظه که سیستم
حافظه را میسازند در معرض انواع مختلف سوگیری و خطا هستند .پردازش مؤثر حافظه وابسته به فرآیند
کدگذاری که آن هم در معرض تحریف توسط عملکردهای شناختی مداخلهگر مانند تمرکز فرد و ویژگی-
های وظیفه میباشد است .حافظه ذخیره شده در مغز انسان به علت گذر زمان و عوامل روانی در معرض
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فرسایش و زوال است .همچنین ،فرآیندهای بازیابی اطالعات به علت سوگیریها و خطاها مثل اثر تاخر
(تاثیرگذار) تنزل یابند .کاربرد پشتیبانهای تصمیم فناوری محور فرسایش حافظه را تعدیل میکند .اما،
احتمال دارد که چنین کاربردهایی اثری برروی سوگیریهایی که به ویژگیهای فردی اشخاص مرتبط
است نداشته باشد .بعالوه ،فناوری توسط همه و همه جا استفاده نمیشود .جنسن و همکان [ ]35به این
نتیجه رسیدند که این ابزارهای تصمیم دقت ارزیابی حرفهایها و تازه کارها را بهبود میبخشد .اما ،اغلب
آنها توصیههای این ابزارهای تصمیم را نادیده گرفتند .تحقیقات بیشتری نیاز است تا اثر فناوری بر این
سوگیریها را بررسی نماید.
با توسعه نظریه روانشناختی مدرن و فناوری علوم اعصاب ،بعضی از فرآیندهای شناختی انسان را میتوان
مشاهده و اندازهگیری کرد .بنابراین ،الگوی ارائه شده میتواند برای تحقیقات آتی در حسابداری و
حسابرسی که علل اساسی برای سوگیریها و خطاهای شناختی در فرآیند پردازش اطالعات و قضاوت و
تصمیمگیری را آشکار میکنند و راهی برای شناخت مغز انسان به عنوان جعبه سیاه قائلاند ،راهگشا باشد.
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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 decisionmaking 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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