
چکیده

 بحث ها و استدالل های بسیاری چه در سطح ملی و بین املللی، چه به

 صورت علمی و عملی، در رابطه با "تردید حرفه اي در حسابرسی" صورت

منجر مستقل،  حسابرسان  پیرامون  خارجی  و  داخلی  محیط  است.   گرفته 

 به کاهش تدریجی تردید حرفه اي و تهدیدی برای تضعیف اعتامد جامعه

 به حسابرسان گردیده است. استانداردهای حسابرسی به طور گسرتده، بر

 اعامل درجه مناسبی از تردید حرفه اي در متام مراحل پردازش شواهد، شامل

ارزیابی و  حسابرسی  فرآیندهای  اجرای  حسابرسی،  های  برنامه   طراحی 

 شواهد حسابرسی تأکید کرده اند. از حسابرسان انتظار می رود تا دریابند

 که ماهیت تردید حرفه اي، "طرح سؤال" و "ذهنی پرسشگر" است. با این

حسابرسی های  شکست  از  جلوگیری  برای  کامکان  مواردی  چنین   وجود، 

ناشی از تردید ناکافی، کافی نبوده اند.ت

 تردید حرفه اي در حسابرسی، مفهومی دورگه است که در برگیرنده جنبه

بُعد معرفت از شناخت می باشد.   های معرفت شناختی و روان شناختی 

 شناختی تردید حرفه اي به روش کسب آگاهی و دانسنت مربوط است که

 بر اساس آن حسابرس باید بداند، چه رویکردی )مثبت یا منفی( را پیش از

 طراحی فرآیند پردازش شواهد اتخاذ کند. بُعد روانشناختی آن نیز به گرایش

 حسابرس به طرح سؤال در یک محیط خاص حسابرسی مربوط است که به

اندازه گیری عمق و وسعت ذهن پرسشگر حسابرس می پردازد. 

 پژوهش های مرتبط با تردید حرفه اي طی زمان توسعه یافته اند و چنین

 به نظر می رسد که بیشرت به جنبه روان شناختی معطوف بوده اند و تقریباً

 بعد معرفت شناختی را نادیده گرفته اند. مقاله حارض چارچوبی مفهومی

 از تردید حرفه اي ارائه می کند که به بهبود کیفیت حسابرسی نیز کمک

می مناید.

 واژگان کلیدی: تردید حرفه اي، تأییدپذیری، ابطال پذیری، مفروضات بدیهی

حسابرسی حسابرسی،  ریسک  رویکرد  گامن،  بر  مبتنی  شک   حسابرسی، 

مالی، تردید دادگاهی

مقدمه

که است  اهمیت  با  قدری  به  حسابرسان  برای  حرفه اي۳"  "تردید   توسعه 

 حرفه جهانی حسابرسی، همواره توجه قابل مالحظه ای به آن دارد. تردید

 حرفه اي، به طور مکرر در بیانیه هایی رسمی همچون بیانیه های اتحادیه

 اروپا۴ )۲۰۱۰(، هیئت رویه های حسابرسی۵ )۲۰۱۰ و ۲۰۱۱(، مقام خدمات
  مالی۶ و شورای گزارشگری مالی۷  )۲۰۱۰(، انجمن حسابداران رسمی آمریکا۸
  )۲۰۱۰(، و هیئت بین املللی استانداردهای اطمینان بخشی و حسابرسی۹

انجمن حسابداران مثال،  به عنوان  قرار گرفته است.  تأکید   )۲۰۱۱( مورد 

 رسمی آمریکا در پاسخ به نسخه مشورتی کمیسیون اروپا۱۰ )۲۰۱۰( بر این

 موضوع تأکید می کند که تردید حرفه اي یک مهارت مهم محسوب شده و

 الزم است تحقیقاتی برای ارزیابی چگونگی کاربرد تردید حرفه اي صورت

کشف برای  بایست  می  که  داشته  اظهار  مذکور  انجمن  همچنین   پذیرد. 

گیرد. هایی صورت  پژوهش  حرفه اي  تردید  دهنده  تشکیل  رفتاری   موارد 

 برای مثال، آیا رفتار حسابرس، متأثر از سوگیری ها و پارادایم های شخصی

رشکت حسابداری  بر  نظارت  هیئت  رئیس  تازگی،  به   .)۲۰۱۰(  های است 

"تردید و  "استقالل"  اساس حسابرسی   سهامی عام۱۱ اظهار منوده است که 

حرفه اي" است )دوتی۱۲ ، ۲۰۱۱(.

 اساساً، مفهوم تردید حرفه اي باید از صداقت۱۳ و اعتامد نشأت گرفته باشد.

 با این حال، این موضوع الزاما بر فلسفه عدم صداقت یا عدم اعتامد داللت

 منی کند )برتون۱۴، ۱۹۸۰(. زمانی که حسابرس به عدم صداقت مدیریت پی

 پرده و اعتامدش از مدیریت سلب می شود، در دیدگاهش نسبت به ارتباط

 و تعامل با مدیریت تجدید نظر خواهد کرد. این سخن و اصطالح معروف

 "اعتامد کنید اما بازبینی هم منایید"۱۵ ، به اندازه ای که تردید حرفه اي در

حسابرسی باید اعامل شود، داللت دارد )گرامت۱۶ ، ۲۰۰۳(.

 این سؤال که "چگونه باید کیفیت حسابرسی های مالی را افزایش دهیم؟"

 )پیچر۱۷ و همکاران، ۲۰۱۱( به مفهوم تردید درونی مربوط است. این نوع

به سوی
 چارچوب نظری

 تردید حرفه اي
در حسابرسی

ترجمه:حمیدرضا گنجی۱ -ریحانه احمدی۲

۱۳… دوماهنامه حسابرسان داخلی…
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 تردید بیانگر نوعی از تردید حرفه اي است که حسابرسان بر اساس آن، تناسب قضاوت های

 خود و نیز اثربخشی فرآیندهایی که این قضاوت ها از طریق آنها صورت گرفته اند را مورد

بررسی قرار می دهند )بل۱۸و همکاران، ۲۰۰۵(.

 با وجود آن که به روش های گوناگون بر اهمیت تردید حرفه اي تأکید شده است، مبنای

 مشرتک همه روش های مذکور این سؤال است که "چگونه حسابرسان می توانند میزان

 صحیحی از تردید حرفه اي را اعامل کنند"؟ اما، بهبود تردید حرفه اي کار ساده ای نیست،

 زیرا میزان تردید به کار گرفته شده، به طور مثبت یا منفی تحت تأثیر عوامل متعددی

می باشد.

 افزون بر این، "فرهنگ حسابرسی" )دوتی، ۲۰۱۱( و "فرهنگ مؤسسه حسابرسی"، ممکن

 است، تردید حرفه اي را تضعیف مناید. به عنوان مثال، دوره تصدی طوالنی تر ممکن است،

 برای حسابرس، چالش و تردید کمرت و مصالحه در پی داشته باشد )دیس و جیرو۱۹ ، ۱۹۹۲؛

 شائوب و الرنس۲۰ ، ۲۰۰۲؛ کارچلو و ناگی۲۱ ، ۲۰۰۴؛  بدارد و جانستون۲۲ ، ۲۰۱۰(. الزام

 کمیسیون اوراق بهادار و بورس۲۳ به چرخش رشیک مسئول کار بیانگر ریسک از دست

 دادن تردید حسابرس است. در این حالت، چرخش اجباری مؤسسه های حسابرسی، که به

 تغییر در فرهنگ حسابرسی منجر می شود، ممکن است بر میزان تردید حرفه اي به کار

 گرفته شده نیز تأثیر گذارد. فرض کنید، چنین فرهنگی در کوتاه مدت تغییر نکند، با این

 وجود، الزم است که طرز تفکر حسابرسان نسبت به تردید حرفه اي بهبود یابد. به عبارت

ساده، این موضوع در تردید حرفه اي، موردی است که حرفه حسابرسی با آن مواجه است.

این زمینه است که به تردید حرفه اي با نفوذ و توامنند در   هارت۲۴ )۲۰۱۰( پژوهشگری 

 به عنوان "یک ویژگی فردی چند بعدی" می نگرد. چنین دیدگاهی در راستای تحقیقات

تردید  پیشین وی است؛ }هارت، )۱۹۹۹( و هارت و همکاران، )۲۰۰۸({ هارت )۲۰۱۰(، 

 حرفه اي را به عنوان یک خصلت منحرص به فرد نه به عنوان عکس العملی نسبت به رشایط

 حسابرسی، مد نظر قرار داده است. در رابطه با قضاوت های حسابرسان، این اطمینان وجود

 دارد که به ویژگی های شخصی حسابرس مرتبط هستند. با این وجود، چنین دیدگاهی،

 ماهیت مرکب و پیچیده تردید حرفه اي حسابرسان را بسیار ساده می پندارد. گرچه به نظر

 می رسد هارت در تحقیقات پیشین، دیدگاهش را محدود ساخته، اما به رصاحت، مشکالت

 موجود در انجام تحقیق پیرامون تردید حرفه اي را اینگونه بیان می کند:

 به دلیل نبود درکی روشن از آنچه تردید حرفه اي را تشکیل می دهد، مقایسه و نتیجه"

 گیری از مطالعات و تحقیقات حسابرسی و حسابداری که بر مفهوم تردید حرفه اي داللت

دارند، بسیار دشوار است )هارت، ۲۰۱۰(."

آن(، با  مرتبط  تحقیقات  )یا  حرفه اي  تردید  پیرامون  پیشین  های  پژوهش  متامی   تقریباً 

 که پژوهش های هارت هم از آن مستثنی نیست، به جنبه روان شناختی - رفتاری تردید
 حرفه اي پرداخته اند )شائوب،۱۹۹۶ و ۲۰۰۴؛ چو وتان۲۵ ،۲۰۰۰؛ کوآداکرز۲۶، ۲۰۰۷؛  نلسون۲۷

 ،۲۰۰۹( و جنبه معرفت شناختی را نادیده گرفته اند. ممکن است، پژوهشگران این موضوع

"تأییدپذیری" نوعی  بدانند که فعالیت های معرفت شناختی حسابرسان اساساً   را مسلم 

پذیر تأیید  "رفتار  که  است  آن  نشانگر  تجربی  مطالعات  برخی  حال  این  با  است،   بوده 

 ممکن است در فرآیند قضاوت حسابرسی مسلط یا غالب نباشد" )مک میالن و وایت۲۸،

 ۱۹۹۳(. هم چنین، این فعالیتهای معرفت شناختی، هرگز نباید در مفهوم فلسفی "ابطال

 پذیر" باشند. هر بحثی پیرامون تردید حرفه اي می بایست بدون هیچ نظر از پیش تعیین

شده ای آغاز گردد.

…دوماهنامه حسابرسان داخلی…۱۴

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 h
es

ab
ra

sa
nd

ak
he

li.
ir 

at
 1

6:
26

 +
04

30
 o

n 
M

on
da

y 
M

ay
 2

1s
t 2

01
8

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ia

ia
m

ag
az

in
e.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             2 / 18

http://iaiamagazine.ir/article-1-107-fa.html


   روند تاریخی تردید حرفه اي در حسابرسی

 مفهوم تردید در حسابرسی چگونه شناخته شده است؟ در این بخش پیش

 از آنکه تجزیه و تحلیل ها مطرح شوند، تحوالت مفهومی تردید حرفه اي در

 حسابرسی به ترتیب زمانی توضیح داده می شوند.

 نبود یک تعریف معمول و متداول از تردید در حسابرسی، بزرگرتین مشکلی

 است که محققان با آن مواجه شده اند )بل و همکاران، ۲۰۰۵ ؛ نلسون،

 ۲۰۰۹؛ کوآداکرز، ۲۰۰۹؛ هارت، ۲۰۱۰(. رایج ترین تعریف موجود، هامن

 ذهن پرسشگر حسابرس است که بر جنبه روانشناسی از شناخت حسابرسی

 متمرکز است. این تعریف بر این موضوع تأکید می کند که حسابرس در

 زمان ارزیابی شواهد، ذهنی پرسشگر داشته باشد و تردید را تنها به عنوان

 تحوالت در دهه ۱۹۶۰راهی برای "کسب آگاهی و دانسنت" تلقی نکند.

 کمیسیون اوراق بهادار و بورس  سازمانی است که به طور مکرر، با تکیه
کوهن۳۱ است.  کرده  تأکید  حرفه اي  تردید  اهمیت  بر  بخشی،  آگاهی   بر 

 )۱۹۶۶(، رئیس سابق کمیسیون اوراق بهادار و بورس، نگرانی خویش را در

 رابطه با فهم و درک کامل تردید حرفه اي اینگونه بیان کرده است:

"منی دانیم که آیا حسابرسان گاهی فراموش می کنند که رشط اصلی دعوت  

 از آنان برای همکاری، این موضوع است که دارای تردیدی مناسب و بجا

 هستند و به فعالیت های واحد تجاری به صورت کلی می نگرند، نه به

عنوان مجموعه ای از سؤال ها فنی جداگانه."

 کتاب فلسفه حسابرسی )ماتز و رشف۳۲، ۱۹۶۱( که به عنوان اثر کالسیک

تأثیر تفکر حسابرسی  بر   ادبیات حسابرسی محسوب می شود و همواره 

 گذار بوده است، این مفهوم را یکی از راه های کسب دانش انسانی معرفی

 می کند:

 مونتاگ۳۳ یک روش ششم و البته منفی به نام تردید، به پنج روش مثبت"

 اقتدارگرایی۳۴، عرفان )شهود( گرایی۳۵، خردگرایی۳۶، تجربه گرایی۳۷ و عمل

 گرایی۳۸ که برای گردآوری شواهد پشتوانه اندیشه ها و باورها استفاده می

 شدند، اضافه منود. ارزش این روش کسب آگاهی و دانسنت در یک نگاه،

برای حسابرس آشکار است."

 سپس ماتز )۱۹۶۷( تردید را به این صورت رشح داد:

"عالوه بر پنج روش مثبت در کسب آگاهی و دانسنت، یک روش ششم و  

از اهمیت ویژه ای برخوردار  "منفی" نیز وجود دارد که برای حسابرسان 

معنی بدین  بودن  تردید  بر  مبتنی  است.  "تردید"  روش هامن  این   است. 

 نیست که متقاعد شدن غیر ممکن است، بلکه حاکی از نگرش نسبت به

 شواهدی است که ارزیابی عقالنی شواهد، بهرتین توصیف آن است."

و منود  تعریف  را  تردید  تنها  خود،  بعدی  های  نوشته  در  ماتز   متأسفانه 

 اقدامی فراتر از آن نکرد. به طور کلی، در دهه ۱۹۶۰، سایر پژوهشگران

 حسابرسی نیز به طور دقیق مفهوم تردید در حسابرسی را بررسی نکردند،

 با این وجود، به لحاظ فلسفی، تاکنون هیچ بینشی همچون بینش ماتز، این

موضوع را بررسی نکرده است.

 پایه گذاری در دهه ۱۹۵۰ 

 پس از ماجرای مک کیسون و رابینز۲۹ در سال ۱۹۳۸، کمیسیون اوراق بهادار

 و بورس از حسابرسان خواست که "فرآیند حسابرسی را با میزان زیادی از

 تردید آغاز کنند" )انجمن حسابداران رسمی آمریکا، ۱۹۸۸(. ممکن است،

چنین درخواستی، رسآغاز مترکز بر"تردید حرفه اي" باشد.

 توبا )۲۰۱۲( برای اینکه بداند چگونه "تردید" و یا "تردید حرفه اي" مورد

 استفاده قرار گرفته است، پیامیش وسیعی از طریق جستجوی این واژه ها

 در فایلهای الکرتونیکی منت کامل مقاالت چاپ شده در مجالت تخصصی

و حسابرسی  ادبیات  گسرتده  بررسی  داد.  انجام  حسابرسی  و   حسابداری 

 حسابداری نشان می دهد که "تردید" در ابتدا به معنای متداول آن باز می

 گردد، نه به مفهوم و تصویر کلی آن. در ابتدا "نگرشی از تردید درست" در

 مقاله ای با عنوان "استانداردهای حرفه اي" به وسیله ویلکاکس۳۰ )۱۹۵۲(

"مراقبت افزایش میزان  برای  این اصطالح  از   بیان شد. ویلکاکس )۱۹۵۲( 

استفاده اعامل شود،  وسیله حسابرس مستقل  به  است  که الزم   حرفه اي" 

 منود. وی مفهوم تردید حرفه اي را به عنوان نگرشی تعریف کرد که حسابرس

 در زمان رسیدگی به شواهد می بایست مورد توجه قرار دهد و این نگرش

را به عنوان نگرشی مؤثر در نظر بگیرد.

۱۵… دوماهنامه حسابرسان داخلی…
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 تحوالت در دهه ۱۹۷۰

 شکست های حسابرسی در اوایل دهه ۱۹۷۰ نشان دادند که تأکید رصف

 نهادهای نظارتی و قانونگذاری بر اهمیت مراقبت حرفه اي، کافی نبوده و

 آن نقطه آغاز فعالیت های کمیسیون بورس و اوراق بهادار در این راستا

، ابتدا بیان منود که  می باشد. در بیانیه حسابداری۳۹ شامره ۱۵۳ )۱۹۷۴(

شکست های حسابرسی تا حدی به دلیل نبود تردید حرفه اي می باشد:

"چنین اطالعاتی نشان می دهند که توش۴۰ در کسب شواهد کافی مستقل  

 برای پشتیبانی از اظهار نظر حرفه اي در رابطه با تعداد زیادی از تراکنش

به به وسیله مدیریت  تراکنش ها  آن  است.  نبوده  بااهمیت، موفق   های 

 گونه ای طراحی و ایجاد شده بودند که نشان دهنده کسب درآمد بودند،

 در حالیکه در حقیقت درآمدی کسب نگردیده بود. کامالً روشن است که

های روش  توسعه  و  اطالعات  اهمیت  کامل  تخمین  و  ارزیابی  در   توش 

تردید حرفه اي که  با چنین معامالتی تحت رشایطی  رابطه  در   حسابرسی 

نامیده می شود، نیز با شکست مواجه بوده است".

یک تردید  که  است  کرده  تأکید   ۱۵۳ شامره  حسابداری  بیانیه   بعالوه، 

حسابداری بیانیه  زمانیکه  از  باشد.  بجا  و  درست  همیشه  باید   حسابرس 

 شامره ۱۵۳ کیفیت روش های حسابرسی را مورد قضاوت قرار داد و علت

 شکست های حسابرسی را بررسی منود، کمیسیون بورس و اوراق بهادار به

 اعامل دیدگاه تردید حرفه اي ادامه داد و ساختار تردید حرفه اي را تقویت

کرد.

 چندان مشخص نیست که انجمن حسابداران رسمی آمریکا از چه زمانی

بررسی با  داد.  قرار  نظر  مورد  را  حرفه اي  تردید  اهمیت  بار،  اولین   برای 

 ادبیات، مشخص می شود که کمیسیون مسئولیتهای حسابرسان۴۱ }کمیسیون

 کوهن )۱۹۷۷({که کمیسیونی مستقل در انجمن حسابداران رسمی آمریکا

 است، برای اولین بار به طور رسمی این مفهوم را شناسایی کرد. به عبارت

 دیگر کمیسیون کوهن به مفهوم تردید حرفه اي در پیش نویس گزارش خود

 )]۱۹۷۷[، ۳۸( اذعان داشته است. بیانیه استانداردهای حسابرسی۴۲شامره

 ۱۶، تنها به دلیل تأکید بر این موضوع که حسابرسان می بایست با توجه به

 نگرش تردید حرفه اي، برنامه هایشان را طرح ریزی و اجرا منایند، به مفهوم

تردید اشاره منود. گزارش کمیسیون کوهن )۱۹۷۸( تأکید می کند که:

"اعامل مهارت و مراقبت حرفه اي، نیازمند تردیدی درست و بجا است،  

ادعاهای متام  اعتبار  بررسی  بررسی  و  ،آزمون  سوال  طرح  به  متایل   یعنی 

و درستکاری۴۳  به  نسبت  باز  نگرشی  با  باید  مستقل  حسابرس   مدیریت. 

 حسن نیت مدیریت، بررسی هایش را اجرا مناید. وی نباید فرض کند، که

اینکه درستکاری و یا  و  کند  نادرست عمل می  و  باشد   مدیر صادق منی 

 حسن نیت مدیریت را مسلم فرض کند. البته این احتامل نیز وجود دارد

 که آزمون های حسابرس در رابطه با اعتبار معامالت و مقادیر صورت های

نیت حسن  یا  صداقت  حسابرس  تا  شوند  موجب  دیگر،  شواهد  یا   مالی 

مدیریت را زیر سؤال بربد."

 علی رغم دیدگاه های گزارش شده به وسیله کمیسیون کوهن، مفهوم تردید

 حرفه اي در بازبینی های بعدی بیانیه های استانداردهای حسابرسی منعکس

 نشد. در دهه ۱۹۷۰، برای متام حسابداران، مفهوم تردید حرفه اي، چیزی

بیش از ابزاری برای حسابرسی تدافعی نبود )چیزن و سالومن۴۴، ۱۹۷۵(.

در شهودی  خطاهای  مسئله   )۱۹۷۳( حسابرسی۴۵  اساسی  مفاهیم   بیانیه 

 فرآیند رسیدگی را مد نظر قرار داد. بیانیه مذکور چهار دلیل زیر را برای

ها/ )دانش  شهودی  های  توانایی  نبود   .۱ کرد:  شناسایی  ناظر   خطاهای 

 مهارتها(. ۲. نبود واقع بینی و بی طرفی )سوگیری که به وسیله حسابرس

شواهد مسئله   .۴ ناظر.  وسیله  به  محیط  تخریب   .۳ شد(.  می   اعامل 

 غیرمستقیم حسابرسی. همچنین این بیانیه، دلیل )۱( را به طور خالصه به

صورت زیر بیان کرد:

"افراد تنها چیزهایی را مشاهده می کنند که می دانند چگونه باید آنها را  

 مشاهده کنند. آنچه که از طریق تحصیل، تجربه، تصور و تردید، بدست می

 آید، فراتر از چیزی است که تنها با چشم قابل رویت است )دیدِن بیشرت از

آنچه که چشم ها می بینند۴۶(."

"دیدِن بیشرت از آنچه که چشم ها می بینند" بدین معنی است که برای  

 شناسایی اظهارات اشتباه، مغایرت ها و یا بی نظمی های پنهان موجود در

 صورت های مالی، دفاتر و ثبت های حسابداری، می بایست ذهن پرسشگر

 به طور کامل به کار گرفته شود. به بیان دیگر، حسابرس برای یافنت ردی

 از هر گونه تناقض یا بی نظمی در شواهد حسابرسی "آزمون بویایی۴۷" را

انجام دهد.

 آندرسون۴۸ )۱۹۷۷( نیز تحت تأثیر بیانیه مفاهیم اساسی حسابرسی، عوامل

مراقبت وجود  عدم   )۳( شهودی،  های  سوگیری   )۲( ناظر،  صالحیت   )۱( 

در مشاهده ها می شوند ایجاد خطا  که سبب  کرد  را شناسایی   حرفه اي 

 و حتی بر حسابرسان حرفه اي نیز تأثیر می گذارند. بعالوه، وی سه عامل

ایجاد مشاهده های اشتباه شوند:  را تعیین منود که ممکن است موجب 

وسیله به  حسابرسی  شواهد  "تخریب  حسابرسی"،  غیرمستقیم   "شواهد 

 ناظر"، "ریسک عدم شناسایی رشایط مشکوک" و سپس متام آنها را کم و

 بیش به عدم وجود "تردید معقول" نسبت داد. با این وجود چندان واضح

نیست که چگونه "تردید معقول" را تفسیر کرده است.

 از نقطه نظر تردید حرفه اي، دهه ۱۹۷۰ می تواند مقدمه ای برای تجدید

تردید بر  تأکید  باشد. بدون  آینده  استانداردهای حسابرسی دهه   نظر در 

 حرفه اي در جمع آوری و پردازش شواهد حسابرسی، به ویژه در چارچوب

 استانداردهای حسابرسی - استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی۴۹ - عمق

روش های حسابرسی به طور کامل قابل دستیابی نخواهد بود.

…دوماهنامه حسابرسان داخلی…۱۶
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 تحوالت در دهه ۱۹۸۰

 در دهه ۱۹۸۰، تحوالت آشکاری در مفهوم تردید حسابرسی صورت گرفت.

فقدان مقوله  دو  میان  معکوس  رابطه  به   )۱۹۹۳( کالدرون۵۰  و   براون 

به شکست های منجر  که  کردند  اشاره  تردید حرفه اي  فقدان  و   استقالل 

های سال  بین  نیز  بهادار  اوراق  و  بورس  کمیسیون  شود.  می   حسابرسی 

کمرت استقالل  مقوله  "به  کرد:  بیان  زیر  صورت  به  را  آن   ۱۹۸۹ تا   ۱۹۸۰ 

توجه مورد  بیشرت  تردید  مقوله  که  است  در حالی  این  است.   اشاره شده 

 قرار گرفته است". کمیسیون اوراق بهادار و بورس نگرانیش را در رابطه با

 موضوعاتی از قبیل "حسابرسان در انجام حسابرسی ها، میزان کافی تردید

و دنبال جذب رضایت  به  به شدت  "آنها  و  دهند"  نشان منی  از خود   را 

 خوشحالی صاحبکاران هستند" بیان منود )انجمن حسابداران رسمی آمریکا،

 ۱۹۸۵(. همچنین، تأکید کرد که "استقالل و تردید از عواملی هستند که در

رسمی )انجمن حسابداران  گیرند"  می  قرار  استفاده  مورد  قضاوت   اعامل 

 آمریکا، ۱۹۸۷( و همچنین اینکه "به منظور توسعه ذهن و تفکر کنجکاو،

 مهارت های تحلیلی، تردید و درستکاری حرفه اي، می بایست آموزش کافی

 به حسابرسان و حسابداران ارائه گردد" )انجمن حسابداران خربه آمریکا،

.)۱۹۸۸
 در پاسخ به شکست های مکرر حسابرسی، )به عنوان مثال آرتور یانگ۵۱

 در ایاالت متحده آمریکا، ۱۹۸۴(، به دلیل قضاوت های نادرست حسابرسی،

شامره حسابرسی  استانداردهای  بیانیه  آمریکا،  رسمی  حسابداران   انجمن 

 ۵۳ را صادر کرد. بیانیه استانداردهای حسابرسی شامره ۵۳ که اولین بیانیه

گرفت نام  انتظارات"   فاصله  "پروژه  بود،  تردید حرفه اي  مورد  در   رسمی 

 )گای و سالیوان۵۲، ۱۹۸۸(. بیانیه استانداردهای حسابرسی شامره ۵۳، بدون

برنامه به  منحرصاً  را  آن  حرفه اي،  تردید  اصطالح  از  دقیقی  تعریف   هیچ 

در درجه نخست، بیانیه  این  مربوط ساخت.  و عملکرد حسابرسی   ریزی 

 تردید را به شکل بی طرفی بیان کرد که بر اساس آن، حسابرس نه به طور

 کامل به مدیریت اعتامد می کند و نه نسبت به مدیریت بی اعتامد می

 باشد و در درجه دوم، به تردید، به صورت تجویزی نگریست و از این طریق

 آن را به استانداردهای حسابرسی مرتبط ساخت. با توجه به ارتباط تردید

 با استانداردهای حسابرسی، چنین به نظر می آید که مفهوم تردید در این

 سطح، به سادگی با کارهایی که حسابرسان در میدان عمل انجام می دهند

در ارتباط باشد. همچنین در صورت رویارویی با افزایش ریسک معامالت

 با اشخاص وابسته یا تحریف های با اهمیت بر میزان باالی تردید تأکید 

گردیده است )ویسن و کارمایکل۵۳، ۱۹۸۳(.

 تحوالت در دهه ۱۹۹۰

بهادار اوراق  کمیسیون  نگرانی های  افزایش  به  پاسخ  در   در سال ۱۹۹۲، 

 و بورس و انتقادات عمومی از حرفه به درخواست رئیس وقت کمیسیون

انجمن عمومی  نظارت  هیئت  لویت۵۴(،  )آرتور  بورس  و  بهادار   اوراق 

مدل اثربخشی  سنجش  منظور  به  را  هیئتی  آمریکا۵۵،  رسمی   حسابداران 

 حسابرسی موجود )به ریاست شوان اف. امالی۵۶( تشکیل داد که شامل ۸

 عضو بود. با این وجود تکمیل مطالعات هیئت مذکور بیش از ۷ سال به

طول انجامید.

آمریکا رسمی  حسابداران  انجمن  عمومی  نظارت  هیئت   ،۱۹۹۳ سال   در 

بود:)۱( ذیل  موضوعات  کننده  بیان  که  کرد  منترش  را  ای  ویژه   گزارش 

 حسابرسان به حد کافی به میزانی از تردید حرفه اي که از سوی استانداردهای

مؤسسه )۲(از  دهند.  نشان منی  است، حساسیت  الزامی شده   حسابرسی 

 های حسابرسی درخواست شده بود که پیاده سازی مکرر تردید حرفه اي را

تضمین کنند )هیئت نظارت عمومی ۱۹۹۳(.

بیانیه انتشار  با  آمریکا،  رسمی  حسابداران  انجمن   ،۱۹۹۷ سال   در 

بیانیه در  شده  بیان  تردید  موضوع   ،۸۲ شامره  حسابرسی   استانداردهای 

 استانداردهای حسابرسی شامره ۵۳ را اصالح منود. در تحوالت بعدی، بیانیه

کیفیت عنوان  به  را  حرفه اي  تردید   ،۸۲ شامره  حسابرسی   استانداردهای 

 کلیدی مراقبت حرفه اي قلمداد کرد و به آن در "استانداردهای عمومی" به

 جای "استانداردهای اجرای عملیات" اشاره کرد. بعالوه، در بیانیه مذکور،

 تردید حرفه اي همچنین بیانگر میزان مراقبت حرفه اي است که حسابرس

باید آن را اعامل مناید.

ذهن در  را  روانشناسانه  کامالً  ای  جرقه   ۸۲ شامره  حسابرسی   استاندارد 

بر ذهن عواملی  "چه  که  این سؤال  پرسش  برای   پژوهشگران حسابرسی، 

 پرسشگر )تردید حرفه اي( مؤثر هستند؟" ایجاد کرد. در پاسخ به این سؤال،

 کندی۵۷)۱۹۹۵( نشان داد که "برخورد غیرمتعصبانه با اطالعات موجود به

طور بالقوه برای تردید حرفه اي سودمند است."

ملزم را  حسابرسان   ،۸۲ شامره  حسابرسی  استانداردهای  بیانیه   همچنین، 

 منود تا به تأثیر نگرش مبتنی بر تردید در تشخیص تحریف ها توجه بیشرتی

 منایند. به عنوان مثال، این بیانیه بر این موضوع تأکید کرد که "حسابرسان

۱۷… دوماهنامه حسابرسان داخلی…
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 باید شاخص های منفی بالقوه را، به منظور تعیین اینکه آیا صورت های

کنند" بررسی  خیر،  یا  هستند  اهمیتی  با  تحریف  هرگونه  از  عاری   مالی 

 )گراومن۵۸، ۱۹۹۵(. به بیان دیگر، برای دست اندرکاران حسابرسی، مفهوم

 تردید حرفه اي بدین معناست که آنها نباید هیچ چیز را مسلم فرض کنند و

 باید به اشتباهات موجود توجه منایند و نسبت به پاسخ های فاقد پشتوانه

حساس باشند و آنها را مد نظر قرار دهند )بارنت۵۹و همکاران، ۱۹۹۸(.

 تحوالت در دهه ۲۰۰۰

 در ۳۱ آگوست سال ۲۰۰۰، شوان اف. امالی گزارش خود را با عنوان "گزارش

 و رهنمودهای اثر بخشی حسابرسی"۶۰منترش کرد. در این گزارش، حسابرسی

 مالی، تحت استانداردهای حسابرسی، از "حسابرسی تقلب" یا "حسابرسی

 دادگاهی" متامیز گردید و دیدگاهی را به صورت زیر برای تعریف تردید

 حرفه اي با ارجاع به فاز میدانی حسابرسی از نوع دادگاهی۶۱ مطرح منود:

 برخالف فازهای سنتی حسابرسی نظیر برنامه ریزی، ضمنی، نهایی و بررسی"

 اجاملی در فرآیند حسابرسی، این فاز جدید حسابرسی یعنی فاز دادگاهی

با تفکری دقیق در مورد چگونگی و زمان اجرای آن همراه است، به  که 

 عنوان یک مرحله مهم مورد توجه قرار می گیرد و یکپارچه با سایر مراحل

 اجرا شود. فاز میدانی حسابرسی از نوع دادگاهی بدین معنی نیست که

تقلب به حسابرسی  باید  استانداردهای حسابرسی  تحت  مالی   حسابرسی 

 تبدیل شود، بلکه خصوصیات این مرحله از حسابرسی تحت استانداردهای

 حسابرسی، هامنند یک مرحله حسابرسی از نوع دادگاهی، سعی در تغییر

نگرش در میزان تردید حسابرسی دارد."

 فاز میدانی حسابرسی از نوع دادگاهی" ممکن است این مفهوم را تداعی"

 مناید که حسابرسان دیدگاه بی طرفانه خود نسبت به تردید حرفه اي را با

 فرض امکان وجود تحریف های با اهمیت جایگزین منایند و از روش های

 حسابرسی گذشته نگر استفاده کنند که این روش ها، مسائل گوناگون، از

 جمله اینکه چگونه برآوردها و قضاوت های حسابداری، در صورت های

 مالی پیشین، حل و فصل شده اند، را مورد بررسی قرار می دهند )کارپنرت

 و ماهونی۶۲، ۲۰۰۰(.

 هیئت مذکور، پیرو استاندارد حسابرسی شامره ۸۲، این موضوع را بررسی

 منود که ارزیابی ریسکی که در آن نتوان روش های حسابرسی را به سوی

تشخیص و تعیین تقلب ها هدایت کرد، نیز کافی منی باشد، از این رو به

را کلی  تقلب های  احتامل که حسابرسان،  این  قابل مالحظه ای،   به طور 

 آشکار خواهند منود، نیز افزایش نخواهد یافت. به عالوه، آنها اشاره کردند

تردید سازی  پیاده  برای  را  کافی  رهنمود  حسابرسی،  استانداردهای   که 

 حرفه اي فراهم منی آورند.

 رسوایی های حسابداری در آغاز قرن ۲۱، نیاز به تردید حرفه اي را تقویت

 کرد. بیزلی۶۳ و همکاران )۲۰۰۱(، این موضوع را دریافتند که فقدان تردید

کمیسیون اقدامات  برای  استناد  قابل  دلیل  ترین  اصلی  شاید   حرفه اي، 

 اوراق بهادار و بورس در خصوص حسابرسان است. در سال ۲۰۰۲، انجمن

را  ۹۹ شامره  حسابرسی  استانداردهای  بیانیه  آمریکا،  رسمی   حسابداران 

 منترش کرد و آن را "ارزیابی تقلب در حسابرسی مالی" نامید. این استاندارد

 که جایگزین بیانیه استانداردهای حسابرسی شامره ۸۲  شد، بحث پیرامون

بر مسئولیت های حسابرسان در و  داد  را گسرتش  تردید حرفه اي   مفهوم 

منود. تأکید  تعاملی  هر  در  تقلب  وجود  امکان  به  رصیح  توجه   خصوص 

 بیانیه استانداردهای حسابرسی شامره ۹۹ مقرر می کند که حسابرسان باید

 تردید حرفه اي را بدون در نظر گرفنت تجربه های پیشین خود و نیز بدون

 توجه به عقایدشان درباره صداقت و درستکاری مدیریت حفظ کنند. این

متقاعد شواهد  به  حسابرسان  که  است  آن  مستلزم  حرفه اي  تردید   قبیل 

کننده اندک، بسنده نکرده و راضی نشوند )ویکتور و لویتین۶۴، ۲۰۰۴(.

 راموس۶۵ )۲۰۰۳(، اهمیت بیانیه استانداردهای حسابرسی شامره ۹۹ را به

 صورت زیر ارزیابی کرد: "این بیانیه، به متام حوزه های فرآیند حسابرسی

 منتهی می شود و حسابرسان را در جهات مختلف، دور از "ذهنیت چک

این هامن )که  کند  تفکر شخصی، هدایت می  به سوی  بیشرت  و   لیستی" 

 حسابرسی مبتنی بر تردید حرفه اي است(. در این رابطه، بکارگیری ذهنیت

چک لیستی ممکن است، مانع تردید حرفه اي حسابرسی شود )۲۰۱۱(.

 بیانیه استانداردهای حسابرسی شامره ۹۹، بار دیگر این سؤال را مطرح منود

 که "چه عواملی بر ذهن پرسشگر )تردید حرفه اي( حسابرس تأثیرگذارند"؟

)۲۰۱۰( هارت  کنند.  می  بررسی  را  سؤال  این  منحرصاً  تجربی   تحقیقات 

 که گویا پیشتاز مطالعه در این رابطه است، به طور تجربی ویژگی های

شخصی حسابرسان را از عوامل مؤثر شناسایی کرد.

ساالنه بررسی  عام،طی  سهامی  رشکت های  حسابداری  بر  نظارت   هیئت 

 گزارشات،از عدم کفایت تردید حرفه ای، به ویژه در حوزه هایی که شامل

 قضاوت های پیچیده مدیریتی هستند،انتقاد کرد.بر این اساس ، از هیئت

 نظارت بر حسابداری رشکت های سهامی عام هامنند کمیسیون اوراق بهادار

 و بورس انتظار می رود که بر شاخص های عدم وجود تردید حرفه ای در

 طول فرآیند بررسی ، متمرکز شود.

…دوماهنامه حسابرسان داخلی…۱۸
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   چرا پرداخنت به مفهوم تردید حرفه اي در حسابرسی دشوار است؟

 رصف نظر از اهمیت بسیار زیاد این موضوع، تا زمانی که بیانیه استانداردهای

 حسابرسی شامره ۸۲ )۱۹۹۷( صادر نشده بود، حسابداران و پژوهشگران

 حسابرسی، توجه چندانی به تردید حرفه اي نداشتند. پس از آن، تشخیص

 اهمیت تردید، تنها به تعدادی از دانشگاهیان و برخی خربگان حسابرسی و

 حسابداری محدود شد. به عالوه، مفهوم عبارت "تردید حرفه اي" در ادبیات

)انجمن داشت  تفاوت  ادبیات حرفه اي حسابرسی  و   آکادمیک حسابرسی 

پانل۶۸، ۲۰۰۰؛  کاشینگ۶۷،  ۲۰۰۰؛  تان۶۶،  و  چو  آمریکا؛  رسمی   حسابداران 

 ۲۰۰۰؛ هارت، ۲۰۱۰؛ بل و همکاران، ۲۰۰۵؛ نلسون، ۲۰۰۹(. سه دلیل به

اینکه چرا پرداخنت به مفهوم تردید حرفه اي در حسابرسی مشکل  توضیح 

است، کمک می کند.

   دلیل اول: ترس از افزایش مسئولیت های حرفه اي

حرفه اي تردید  تا  کشید  طول  زیادی  زمان  چرا  که  نیست  روشن   چندان 

حرفه شود.  شناخته  رسمیت  به  حسابرسی  استانداردهای  های  بیانیه   در 

 حسابرسی )هامنطور که انجمن حسابداران رسمی آمریکا بیان منوده است(

ثانویه ای را درباره تردید حرفه اي دارا باشد به هامن افکار   ممکن است 

دلیل که در نظر گرفنت"تقلب" می تواند بسیار دشوار و طوالنی باشد.

 انجمن حسابداران رسمی آمریکا این احتامل را طرح می مناید که هر گونه

 اشاره رصیح به "تردید حرفه اي" و "تقلب" در بیانیه های رسمی منجر به

تا موضوع  این  شود.  می  مالی  حسابرسی  در  حرفه اي  مسئولیت   افزایش 

 حدی قابل درک است که حرفه حسابرسی نگران این قبیل افزایش مسئولیت

استانداردهای حسابرسی از تجدید نظر در  این رو همواره  از  باشد و   ها 

شود، تعهدات حسابرسان  و  ها  مسئولیت  افزایش  سبب  است  ممکن   که 

  استقبال منی کند. کارمایکل و کریگ۶۹ )۱۹۹۶( از مشاهده ها و مالحظات

 فوق حامیت کرده اند.

     دلیل دوم: افزایش پیچیدگی ها در محیط حسابرسی مستقل 

به تردید حرفه اي در اشاره رصیح  به  پذیرا بودن حرفه، راجع   نگرش غیر 

 استانداردهای حسابرسی، ممکن است به دلیل ماهیت ذاتی انجام حسابرسی

یا افراد دیگر می باشد.  باشد که دربردارنده پرسیدن سواالتی از اشخاص 

 حتی بدون تأکید بر عامل تردید، حسابرس باید سؤال ها و شبهاتی را در

 طول فرآیند پردازش شواهد مد نظر قرار دهد. یک حسابرس که در فرآیند

 حسابرسی فاقد تردید و ذهن پرسشگر است، فاقد صالحیت حسابرسی به

شامر می آید.

 با این حال، سؤالی که مطرح می شود این است که چرا باید تردید وارد

و اقتصادی  سازمانی،  فاکتورهای  با  حسابرس  شود؟  دانشگاهی   مطالعات 

می حرفه اي  تردید  اعامل  از  مانع  که  گردد  می  مواجه  متعددی   محیطی 

 شوند. حتی اگر حسابرس محتاط، مبتنی بر تردید و دارای صالحیت باشد،

و آوری  جمع  فرآیند  طول  در  مناسب  حرفه اي  تردید  اعامل  در   چنانچه 

 پردازش شواهد موفق نباشد، نتیجه ممکن است، شکست حسابرسی همراه

 با تاثیرات ناگوار بر جوامع مالی باشد. دوم، برنامه ریزی برای گزارشگری

 مالی متقلبانه می تواند بسیار پیچیده و هوشمندانه باشد. در برخی موارد

 )به عنوان مثال ماجرای لینکلن۷۰، در سال ۱۹۸۷؛ ماجرای انرون۷۱ در سال

دست مالی  های  صورت  ارزیابی  در  حرفه اي  تردید  اهمیت  که   )۲۰۰۱ 

 کم گرفته می شود، پیچیدگی و مهارت طرح های متقلبانه، ممکن است،

 مراقبت حرفه اي و تردید حرفه اي که باید به وسیله حسابرسان اعامل شود،

را تحت تأثیر قرار دهد )بنستون و هارت گریوز۷۲، ۲۰۰۲(.

 حتی ممکن است، در دست گرفنت مدیریت برخی حوزه های جدید، نظیر

 مستندات دیجیتالی و مقادیر زیاد تراکنش های دیجیتالی )نیرون۷۳، ۲۰۰۵؛

 کاسرت و وراردو۷۴، ۲۰۰۷(، تولیدات با تکنولوژی باال یا ابزارهای مالی پیچیده

 )گراومن، ۱۹۹۵(، حسابداری ارزش منصفانه با برآوردهای بسیار زیاد

۱۹… دوماهنامه حسابرسان داخلی…
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رسمی حسابداران  انجمن   ۱۰۱ شامره  حسابرسی  استانداردهای  )بیانیه   
همکاران۷۶ )آکرزو  سود  مدیریت  و   )۲۰۰۶ همکاران۷۵،  و  مارتین   آمریکا؛ 

برای  )۲۰۰۴ همکاران،  و  آندرسون  ۲۰۰۱؛  پیتمن۷۷،  و  جکسون  ۲۰۰۷؛   ، 

 حسابرسان حرفه اي دشوار باشد. این حوزه های نوظهور باید به تقاضا برای

 افزایش تردید حرفه اي حسابرسان در طول فرآیند پردازش شواهد نیز پاسخ

دهند.

  دلیل سوم: شواهد مثبته ای که حسابرسان با توجه به آن ها رفتار می کنند

 مدیریت به عنوان مسئول تهیه صورت های مالی، موارد زیر را اعامل می

 کند: )۱( انتخاب و به کار بردن اصول پذیرفته شده حسابداری که معقول

 به نظر می آیند. )۲( حفظ و نگهداری سوابق، دفاتر و ثبت های حسابداری

یک آوردن  فراهم   )۳( است.  مالی  های  صورت  مبنای  که  اطمینان   قابل 

 سیستم کنرتل داخلی اثربخش در رشکت، در فضایی که راهربی رشکتی آن

 به صورت مؤثر عمل می کند. از مدیریت انتظار می رود که صورت های

 مالی را در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری و به صورت منصفانه

 ارائه مناید. از آنجا که صورت های مالی پیش از رشوع فرآیند حسابرسی

های فعالیت  که  دارند  را  فرض  پیش  این  حسابرسان  باشند،  می   موجود 

 اقتصادی رشکت را به طور منصفانه نشان می دهند. این بدین معنی است

 که حسابرسان، صورت های مالی را به هامن شکل می پذیرند و با همکاری

مدیریت آنها را بررسی می کنند.

 در حقیقت بدون توجه به آنکه چه میزان مراقبت از سوی مدیریت اعامل

 می شود، صورت های مالی می توانند شامل تحریف های بااهمیتی باشند

 که بر تصمیامت اقتصادی اثرگذار باشند یا اینکه ممکن است مدیریت عمداً

 صورت های مالی متقلبانه را برای پوشش وضعیت های مالی نامناسب و

 نتایج عملکرد های نامطلوب آماده سازد. به بیان دیگر، هر صورت مالی

 رصف نظر از علت آن، ممکن است شامل تحریف های بااهمیتی )ریسک

 صورت مالی( باشد. هیچ یک از صورت های مالی عاری از چنین ریسکی

 منی باشند. پیرامون حسابرسان "اطالعات مثبته پشتوانه۷۸" وجود دارد که

 به وسیله مدیریت گردآوری شده اند، این اطالعات که مشوقی برای ارائه

 صورت های مالی می باشند، که تا حد ممکن مثبت هستند و حسابرسان

 می بایست برای جلوگیری از غرق شدن و فریب خوردن به وسیله چنین

موارد مثبتی، وارد عمل شوند تا از این بابت مترضر نشوند.

 مشکل پنهان بسیاری از حسابرسان این است که تقلب های عمده مدیریتی

 )تحریف های تعمدی( را تجربه نکرده اند و ممکن است در پذیرش نبود

در که  آن طور  و  باشند  داشته  نفس  به  اعتامد  بسیار  نیز   چنین مواردی، 

مدیریت های  داستان  شود  می  مشاهده  حسابرسی  های  شکست   اغلب 

بایست می  حرفه اي  تردید  باالی  میزان  کنند.  فرض  نقص  بی  و  کامل   را 

 حسابرسان را به سوی به چالش کشیدن شواهد، سوق دهد تا اثبات بیشرت

 نسبت به توضیحات و ارائه های مدیریت به دست آورند.

نیاز  نخست،  درجه  در  در حسابرسی،  تردید حرفه اي  به  توجه  گونه   هر 

 به دانشی عمیق از محدودیت های ذاتی حسابرسی دارد. ماهیت واقعی

 حسابرسی مالی، می تواند توانایی تردید حرفه اي را تضعیف و حتی در

 برخی موارد نیز آن را مهار کند. به این پدیده در اینجا بعنوان "دامی که

نگریسته است"،  شده  نهفته  مالی  حسابرسی  در  حسابرس  شناخت   برای 

مناسب به طور  مالی  که صورت های  کند  اظهار می  مدیریت   می شود. 

 و مطابق با اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری تهیه شده است، حتی

که اطالعاتی  هرگونه  ال،  ایده  به صورت  نباشد.  اینگونه  واقعیت  در   اگر 

با وجود باید "پشتوانه۷۹" باشند،   مدیریت برای حسابرس فراهم می کند، 

 اطالعات حامیتی بسیار، ممکن است حسابرس مقدار محدودی از آنها را

 دریافت کند، اطالعاتی که برخالف رویدادهای واقعی باشند. حسابرس برای

 افشای تحریف های با اهمیت )اطالعات منفی(، چه به عمد یا به اشتباه،

مسئولیت حرفه اي دارد.

به شناخت برای دستیابی  مناسب  ایجاد روشی  تحقیق،  این  اصلی   هدف 

 حسابرسی و تدوین چارچوبی است که حسابرس را قادر سازد تا دام های

 شناختی تردید حرفه اي در حسابرسی مالی را تحلیل مناید. شناخت مؤثر

 و دقیق از موارد مذکور، کیفیت باالی حسابرسی را به ارمغان می آورد.

سازمانی، های  جنبه  حسابرسان،  شخصی  های  خصلت  جمله  از   عواملی 

داخلی و  محیطی  عوامل  و  حسابرسی  موسسه  قراردادی  و   اقتصادی 

 صاحبکار، همگی بر عمق تردید حرفه اي که باید در یک رشایط خاص اعامل

به صورت مجزا عمل منی کنند، لزوماً  این عوامل،  تأثیر می گذارند.   شوند 

ممکن حرفه ای،  تردید  فقدان  هستند.  بالقوه ای  و  ترکیبی  اثر  دارای   اما 

 است، ناشی از یک اشتباه در قضاوت در حسابرسی های پیشین، به سادگی

 حاصل شود؛ با این وجود، این مورد ممکن است از طریق عواملی که نگرِش

 حسابرس را به طرح سؤال یا شک تضعیف می سازند، نیز رخ دهد. با این

 حال، آیا فقدان تردید حرفه ای، تنها به این عوامل قابل استناد است؟ "شیوه

 کسب آگاهی و دانسنت" حرفه حسابرسی، می تواند تردید حرفه ای مورد نیاز

حسابرسان را تضعیف یا محدود سازد.

…دوماهنامه حسابرسان داخلی…۲۰
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     استدالل های کلی در رابطه با تردید در حسابرسی

تردید دارد:  وجود  تردید  با  رابطه  در  عمده  فکری  جریان  دو  فلسفه   در 

 معرفت شناختی۸۰ یا سیستامتیک و تردید متدولوژیک یا کنجکاوانه۸۱ . تردید

یا محلی" "جهانی  دانش  گونه  امکان هر  )سیستامتیک(   معرفت شناختی 

)مالکامل۸۴، ضعیف"  یا  "قوی   ،)۲۰۰۷ مایانتو۸۳؛  و  پاپکین  ،۲۰۰۶؛   )اُبراین۸۲ 

 ۱۹۶۳( را رد می کند و از این رو به فعالیت  های حل مسئله کمکی منی

متدولوژیک تردید  دیگر،  سوی  از   .)۱۹۹۲ کرتز۸۶،  ۱۹۹۱؛  )باونژ۸۵،   کند 

 )کنجکاوانه(، سازنده است و در زندگی واقعی به حل مسائل سوق دارد و

 به شدت از سوی افرادی نظیر کرتز )۱۹۹۲( حامیت می شود.

 از نقطه نظر فلسفی، تردید در حسابرسی، در مواجهه با این سؤال که "آیا

 می توانیم به دانش حقیقی دست یابیم یا خیر؟" نباید شکل معرفت شناختی

 )سیستامتیک( به خود بگیرد و باید از نوع متدولوژیک )کنجکاوانه( باشد

و معقول  "باور  دهی  شکل  موجب  که   )۲۰۰۹ کوآداکرز،   ،۱۹۹۹  )هارت، 

 توجیه شده" حسابرس شود. همچنین باید از تردید "دادگاهی" که تنها بر

"کشف اقدامات خاص افراد" مترکز دارد، مجزا باشد.

    تردید حرفه ای به عنوان یک مفهوم ترکیبی

 بحث های پیشین درباره مفهوم تردید حرفه ای، به طور کلی بر این موضوع

را مدیریت  صداقت  و  درستکاری  بایستی  حسابرسان  که  داشتند   تأکید 

تردید تعریف  با  را  آن  سپس  و  دهند  قرار  نظر  مد  پیش فرض   به صورت 

 حرفه ای )حالت ذهن پرسشگر حسابرس( ترکیب منایند. با این وجود، بیانیه

  استانداردهای حسابرسی شامره ۹۹ مقرر می کند که حسابرسان باید

 تحریف های با اهمیت به ویژه تحریف  های ناشی از تقلب را افشا کنند و

 آن ها را ملزم می مناید تا وظایف و مسئولیت های خود را با اعامل تردید

نیاز است که این تحول کنونی،   مناسب و بجا اجرا منایند  در واکنش به 

تردید باز تعریف شود.

 در حسابرسی، تردید یک مفهوم ترکیبی است که شامل دو حوزه غیر مشابه

 زیر است )شکل ۱ را ببینید(:

 شناسایی عواملی که بر ذهن پرسشگر حسابرس مؤثر است و عمق تردید

 حرفه ای را بر حسب این عوامل اندازه گیری می کند. این فعالیتها شیوه ای

 از روشهای کسب آگاهی و دانسنت را فرض می کنند که در روانشناسی، به

مسیر ایجاد قضاوت ها و تصمیامت مرتبط هستند.

 چگونه باوری معقول و توجیه شده در خصوص حسابرسی صورت های مالی

 در یک حسابرس شکل می گیرد. این مورد اساساً به روش کسب آگاهی و

دانسنت در فلسفه مرتبط است.

انجام می شود، و سازمانی  نهادی  در محیط  مالی  که حسابرسی  آنجا   از 

 تحقیقات نیز به طور اجتناب ناپذیری در حوزه محدودیتهای نهادی و سازمان

استانداردهای وسیله  به  که  موضوعاتی  مثال،  عنوان  به  شوند،  می   انجام 

 حسابرسی بیان شده اند. با این وجود، عالوه بر عوامل سازمانی، الزم است

 این مورد را هم در نظر بگیریم که چه چارچوب مفهومی از تردید حرفه ای

 به دست خواهد آمد. ممکن است نتایج بدست آمده با توجه به تنوع این

 مورد، دیدگاه های جدیدی را به بحث های موجود بیفزایند و بر طرز تفکر

 حسابرسان در رابطه با حسابرسی مالی تأثیر بگذارند.

 

  ذهن پرسشگر
 
 

تردید در 
 حسابرسی

چارچوب شناختی 
 حسابرسی

 فلسفه/ زبان شناسی

 روانشناسی

شکل ۱ : ماهیت ترکیبی تردید در حسابرسی

۲۱… دوماهنامه حسابرسان داخلی…
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    چارچوبی برای تردید حرفه ای در حسابرسی

تعریف نشده یکنواخت  به صورت  تردید  تر ذکر شد،  پیش   هامنطور که 

 است و دیدگاه های متفاوت موجود در ادبیات، منجر به تعاریف متفاوت

 برای مفهوم تردید حرفه اي شده است )نلسون، ۲۰۰۹(. بعالوه، تردید یک

 مفهوم ترکیبی است که متشکل از موارد زیر می باشد: )۱( روش های کسب

 آگاهی و دانسنت که حسابرس آن را دنبال خواهد کرد و )۲( حالت ذهن

پرسشگر حسابرس.

 شکل ۲ یک چارچوب کلی را نشان می دهد که شامل ۴ خانه می باشد،

 هر خانه بیان کننده حالت معرفتی است که در آن ماهیت ترکیبی تردید

)هر حالت است. هر خانه  گنجانده شده  دو محور معرفتی  در   حرفه ای 

 معرفتی( به طور کلی نشان دهنده این است که حسابرس تا چه حد در

 اعامل تردید حرفه ای در فرآیند پردازش شواهد می تواند عمیق عمل کند.

در قسمت  های بعد، هر محور توضیح داده می شود.

روش های کسب آگاهی و دانسنت

رویکرد مثبت رویکرد منفی

ذهن پرسشگر
بی طرفی یک دو

شک مبتنی بر گامن سه چهار

شکل ۲. چارچوب تردید در حسابرسی

    بُعد اول: روش های کسب آگاهی و دانسنت

 تعریف روشن و ابتدایی فلسفه علم )چاملرز۸۷، ۱۹۹۹؛ ساملون۸۸، ۱۹۶۷( دو

 راه متفاوت از کسب آگاهی و دانسنت را بیان می کند که هر دو لزوماً به

 روش شناسی استقرایی تعلق دارند و بر مبنای یک نتیجه گیری کلی بر پایه

 موارد مشاهده شده قرار دارند. این دو روش از راه های کسب آگاهی و
 دانسنت، روش اثبات پذیری۸۹ و روش ابطال پذیری۹۰ هستند )کوان و اولیان۹۱

، ۱۹۷۰؛ ساملون، ۱۹۶۷(.

 فعالیت شناختی یک حسابرس در مقایسه با یک دانشمند از صحت و دقت

 کمرتی برخوردار است، چرا که یک حسابرس در طول فرآیند حسابرسی نه

 تنها با انواع مختلفی از پدیده های انسانی و هنجارهای اجتامعی رسوکار

 دارد، بلکه باید وظایفش را دقیقاً در محدوده زمانی خاصی نیز انجام دهد.

 ویژگی مشرتک دانشمندان و حسابرسان، در رابطه با نحوه استدالل و نتیجه

 گیری های آنان می باشد که مبتنی بر شواهد )نظیر؛ موارد مشاهده شده،

 حقایق مشاهده شده، منونه های مشاهده شده و ...( هستند و هر دو در

 یک زمینه معرفتی قرار دارند. اقتباس افکار زیربنایی و روش شناسی ها از

بر حسب را  تحلیل های معرفتی شناخِت حسابرس  و منطق،   فلسفه علم 

تردید حرفه ای عمیق تر می سازد.

   رویکرد مثبت: اثبات پذیری

 مفهوم تردید حرفه ای به این موضوع مرتبط می شود که "چگونه حسابرس

در که  است  مثبت  رویکردی  یک  کند".  بازبینی  را  گزاره  یک  تواند   می 

 بردارنده جمع آوری شواهد صحیح و کافی برای اثبات ادعاهای مندرج در

 صورت های مالی است. یک ادعا، منعکس کننده دیدگاه های مدیریت است

 و از این رو همواره قابل اثبات و تصدیق است. هر ادعا از طریق بخشی

 از شواهد که پشتوانه مثبتی را به همراه می آورند، تأیید می شود. البته، تنها

 یک بخش مثبت از شواهد، صحت ادعا را ثابت منی کند بلکه هر بخش،

 معقول بودن آن را بیشرت می کند )کوان و اولیان، ۱۹۷۰(. در  واقع هر چه

 حسابرس بتواند شواهد مثبت بیشرتی را جمع آوری کند، با شدت بیشرتی

می تواند ادعاها را تأیید مناید.

 رویکرد مثبت، یک رویکرد استقرایی می باشد. استقرا، روش شناخته شده

مربوط، واقعیت های  از  کلی  ادعای  یک  اثبات  و  تصدیق  تأیید،  برای   ای 

 منونه های مشاهده شده یا شواهد مثبت می باشد. رویکرد مثبت مبتنی بر

 این ایده است که قدرت شواهدی که قضایا، ادعاها و گزاره ها را تأیید می

کنند، با جمع آوری هر بخش از آنها افزایش می یابد. از این رو، حسابرسان

اثبات می کنند. را  ادعای خاصی  افزایش مقدار شواهد مثبت،  با   معموالً 

باالتر نیز  گیری  نتیجه  احتامل  باشد،  بیشرت  مثبت  شواهد  تعداد  چه   هر 

 خواهد رفت. در نهایت، منونه های )شواهد( مثبِت جمع آوری شده از منابع

ادعاهای مندرج در صورتهای اثبات  برای  را  تأیید کننده   مختلف، شواهد 

مالی تشکیل می دهند.

 به لحاظ تاریخی، فرانسیس بیکن۹۲)۱۵۶۱-۱۶۲۶( یک تجربی گرای بریتانیایی

انتزاعی قرون وسطی است و به  است که به شدت منتقد نظریه پردازی 

 روش استقرایی به عنوان روشی برای کسب آگاهی و دانسنت برای اولین بار

 اشاره کرد )وودهوس۹۳، ۲۰۰۶(. وی با تشخیص متایل انسان به سمت اثبات

گرایی، به مسئله معرفت شناختی اینگونه می پردازد )۱۶۲۰/۱۹۶۰(:

 این یک خطای انسانی است که بیشرت با موارد مثبت برانگیخته می شود"

دو به هر  فرد نسبت  باید  به طور صحیح،  در حالیکه  منفی؛  موارد  با   تا 

 موقعیت بی تفاوت باشد و متایل یکسانی از خود نشان دهد. در حقیقت،

 بر اساس یک قاعده کلی، برای ایجاد هر پیش فرض درستی، هر مورد منفی

مؤثرتر از هر مورد مثبت می باشد."

دربردارنده اما  است،  بوده  پذیرش  مورد  گسرتده  طور  به  استقرا  چه   اگر 

 مسائل انسانی از جمله مشکالت روانشناختی است به نحوی که "هنگام

 اهتامم برای جمع آوری اطالعات، افراد متایل به جستجوی اطالعاتی دارند

 که به طور بالقوه باور آنها را تأیید مناید و نه اطالعاتی که ممکن است آن

…دوماهنامه حسابرسان داخلی…۲۲
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 را رد کند" )گیلُویچ۹۴، ۱۹۹۱(. ادبیات آکادمیک حسابرسی )والر و فلیکس۹۵،

که دهد  می  نشان   )۲۰۱۱ همکاران،  گایرال۹۷و  ،۱۹۹۰؛   ۱۹۸۴؛چرچ۹۶ 

 حسابرسان متایل به یک نگرش مستعد به تأیید راجع به شواهد دارند و مهم

 تر اینکه، چنین نگرشی، تردید حرفه اي را تخریب می کند و به اثر بخشی

به رصاحت  )۱۹۹۷( و همکاران  بامرب۹۸  مناید.  وارد می   حسابرسی خدشه 

 بیان می کنند که وجود نگرش مستعد به تأیید در حسابرسان، ممکن است

 با استانداردهای حسابرسی در تعارض باشد.

 رویکرد مثبت به منظور بازبینی در فرآیند حسابرسی مبتنی بر این اصل

مورد رشکت  مدیریت  و  حسابرسان  میان  منافعی  تضاد  "هیچ  که   است 

 حسابرسی وجود ندارد" )ماتز و رشف، ۱۹۶۱(. این اصل ماتز۹۹ نامیده می

 شود. چنین اصلی بیان می کند که هم مدیریت و هم حسابرسان عالقمند

 به نتیجه گیری یکسان هستند که هامن ارائه منصفانه صورت های مالی

 است )ماتز، ۱۹۵۸(. بر اساس اصل ماتز، مدیریت مسئول ارائه گزارش هایی

 است که ماهیت و عملیات رشکت را مطابق با چارچوب های گزارشگری

 مالی موجود نظیر اصول پذیرفته شده حسابداری۱۰۰ یا استانداردهای بین

 املللی گزارشگری مالی۱۰۱ منعکس کنند. در صورت های مالی، مدیریت به

 صورت رصیح یا ضمنی، ادعاهایی را با در نظر گرفنت شناخت، اندازه گیری

فراهم می باشند(  مرتبط می  افشاگری های  )که شامل  اطالعات  ارائه   و 

آوری اظهارات جمع  این  بازبینی  منظور  به  را  شواهدی   کند. حسابرسان 

 می کنند.

 شناخت حسابرس اصوال به سمت شواهد تأییدی برای ادعای خاصی می

 باشد نه شواهدی که آن را نفی می کند. این رویکرد تصدیق آمیز همراه

 با فضای مثبتی که مدیریت رشکت فراهم می آورد، در خالل فرآیند جمع

 آوری و پردازش شواهد، تردید حسابرسان را کاهش می دهد و تبیین می

از سوی مدیران با شواهدی که  اغلب   کند که چرا در گذشته حسابرسان 

 فراهم می شد، کار می کردند. این موضوع بیان می کند که مفهوم تردید

است. عملکردی  جنبه  یک  و  ساختاری  جنبه  یک  شامل  حسابرسی   در 

 رویکرد مثبت، تاکنون به عنوان روش حسابرسی غالب تحت استانداردهای

حسابرسی موجود، مورد استفاده قرار گرفته است.

   رویکرد منفی: ابطال پذیری

است ممکن  سازد،  محدود  مثبت  رویکرد  به  تنها  را  خود  حسابرس   اگر 

 به نادیده گرفنت موارد و نشانه های منفی به منظور تأیید شواهد، متایل

 داشته باشد. یکی دیگر از رویکردهای ممکن برای بازبینی، رویکرد منفی

 یا رویکرد شواهد متقابل است. کارل پوپر۱۰۲ )۱۹۶۸(، از ابطال پذیری به

عنوان قدرمتندترین جایگزین برای اثبات پذیری یاد می کند.

 رویکرد ابطال پذیری بر قدرت شواهد منفی نسبت به شواهد مثبت در

 فرآیند بازبینی، تأکید می کند. به بیان دیگر، رویکرد منفی بیان می کند

 که نفی نسبت به تصدیق قوی تر است و ارزش بخش شواهد منفی را به

 حداکرث می رساند. کوان و اولیان )۱۹۷۰( عدم تقارن میان تصدیق و نفی را

 به صورت زیر توضیح داده اند:

"تعمیم پذیرِی یک گزاره باید از طریق هر یک از عنارصش تأیید شود. 

 در واقع تعمیم پذیری، تنها از طریق یک عنرص، ثابت منی شود، بلکه هر

با یک از سویی دیگر، تعمیم حتی  افزاید.   مورد به معقول بودن آن می 

 مورد اشتباه، بطور بازگشت ناپذیری، نادرست به شامر خواهد رفت. هر

 فرضیه یا گزاره ای که بیانگر موضوعی اشتباه باشد، به خودی خود اشتباه

 است. این عدم تقارن، منطق محض محسوب می شود: هر آنچه که بیان

 کننده مطلب درستی باشد می تواند درست یا غلط باشد، اما آنچه که بیان

 کننده موضوع یا مفهومی اشتباه است به خودی خود نادرست محسوب

می شود".

که دارد  قرار  فرض  پیش  این  بر  مثبت،  رویکرد  بر خالف  منفی،   رویکرد 

 "همواره یک تضاد بالقوه منافع میان حسابرسان و مدیریت رشکت تحت

است. روبرتسان۱۰۳  اصل  این   .)۱۹۷۹ )روبرتسان،  دارد"  وجود   حسابرسی 

تحریف برای جستجوی  را  هایی  روش  فعاالنه،  رویکرد حسابرس  این   در 

 های با اهمیت که می توانند ناشی از خطا، تقلب و یا حتی فعالیت های

 غیر قانونی باشند، طراحی می کند )بیانیه استانداردهای حسابرسی شامره

اصل به  از حسابرسان  بسیاری  آن که ممکن است کامکان  با وجود   .)۵۴ 

 ماتز معتقد باشند، چنین به نظر می رسد که آن ها اهمیت داشنت چنین

دیدگاهی را نیز درک کرده باشند.

یک که  کند  می  تأکید  موضوع  این  بر  بازبینی،  منظور  به  منفی   رویکرد 

اگرچه نیز رد شود.  با اهمیت  از طریق شواهد منفی   گزاره ممکن است 

 تقریباً متام روش های حسابرسی هدف دو منظوره ای را دنبال می کنند، اما

 رویکرد منفی در جستجوی آن سطح از مدارک مثبت نیست که حسابرس

 معموال برای شکل دهی اظهارنظرش نیازمند آن می باشد. رویکرد منفی به

 خودی خود چگونگی برخورد با و نحوه استفاده از شواهد منفی را تعیین

 منی کند، اما حسابرسان را تشویق می کند تا بطور فعاالنه بجای شواهد

 مثبت بیشرت موارد منفی را دنبال کنند یا بر آنها مترکز کنند و این موضوع از

 مرحله برنامه ریزی حسابرسی رشوع می شود. هامنطور که قبالً مطرح شد،

تأکید می کند این موضوع  بر   بیانیه استانداردهای حسابرسی شامره 56، 

 که حسابرسان باید روش های تحلیلی را در مرحله برنامه ریزی برای جمع

 آوری و پردازش شواهد به کار گیرند و نوسانات غیرمعموِل )نشانه هایی

 که حاکی از امکان وجود تحریف های با اهمیت هستند( مرتبط با صورت

که تحلیلی  بخشی روش های  اثر  کنند.  بررسی  و  شناسایی  را  مالی   های 

 تردید حسابرس را افزایش می دهند به لحاظ تجربی به وسیله پژوهشگرانی

نظیر رایت و آشتون۱۰۴ ) ۱۹۸۹( نیز تایید شده است.

 تحت این رویکرد، یک گزاره مثبت با گزاره ای که به شکل منفی در منفی

 )نفی مضاعف۱۰۵( بیان شده است جایگزین می شود: گزاره    یا به شکل

 "نقیض     " نشان داده می شود. در یک معنای دقیق، کلمه "گزاره" باید

و دهد  می  نشان  را  مدیریت  دیدگاه  "ادعا"  زیرا  شود،  "ادعا"   جایگزین 

 بنابراین تحت رویکرد منفی واژه مناسبی نیست. فرض کنید "ایکس" شکل

 مثبت یک گزاره را نشان می دهد. به عنوان مثال، ایکس بیان کند که "مبلغ

اگر آن )    درست است(.  ارائه شده است"   یک حساب خاص منصفانه 

x منصفانه ارائه نشده باشد، آنگاه ایکس به شکل منفی )    (
-x

x

x

۲۳… دوماهنامه حسابرسان داخلی…
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 نشان داده می شود. زمانی که دو گزاره )قضیه( یا هر دو درست باشند یا

 هر دو اشتباه باشند، گفته می شود که آنها معادل هم هستند و عالمتی که

 برای نشان دادن آن استفاده می شود به شکل “≡” خواهد بود. وقتی هر

 دو گزاره معادل هم هستند، آنها بطور معنی داری به یکدیگر، داللت می

 کنند. این موضوع می تواند به راحتی به وسیله جداول آماری بازبینی و

 تأیید شود. دو گزاره زمانی منطقا معادل هم هستند که بیان منودن معادل

 آنها تکرار هامن چیز با لغات دیگر باشد. بیان گزاره ای به شکل           یک

 عبارت منفی در منفی )نفی مضاعف( را نشان می دهد که هامنطور که

 به وسیله جداول آماری نشان داده می شود، به عنوان تکرار هامن چیز با

 لغات دیگر محسوب می شود، که در آن عالمت "~" بیانگر "نفی" بوده و

 نشان می دهد که منفی در منفی، مثبت است. در واقع، گزاره پایه۱۰۶ که

 بیان می کند "صورت های مالی؛ وضعیت مالی، نتایج عملیات و تغییرات

می نشان  منصفانه  به طور  را  تحت حسابرسی  مالی رشکت   در وضعیت 

 دهد" معادل گزاره "صورت های مالی؛ عاری از هر گونه تحریف با اهمیت

 هستند"، در نظر گرفته می شود. سپس گزاره پیرو۱۰۷ به عنوان مثال، گزاره

 "مقادیر حساب های دریافتنی به طور منصفانه ارائه و افشا شده اند" می

 تواند معادل گزاره "مقادیر و افشا حساب های دریافتنی عاری از هر گونه

 تحریف با اهمیت هستند" قلمداد گردد. در بیان گزاره ها، عبارات "عاری

 از" و "تحریفهای بااهمیت" به ترتیب بیانگر "شامل منی شود" )تکذیب( و

 "به درستی ارائه نشده است" )نقیض     ( می باشند. "تحریفهای بااهمیت"

 کامل کننده "ارائه های منصفانه" است. بنابراین، این دو عبارت یک نفی

 مضاعف )منفی در منفی( را شکل می دهند. منفی در منفی، مثبت است

)لی۱۰۸]۲۰۰۲[، ۲۸۵؛ کوپی۱۰۹ ]۱۹۷۲[، ۲۸۰( است.

 رویکرد منفی حسابرس را ملزم می مناید تا به طور فعاالنه، هرگونه تحریف

 با اهمیت )شواهد منفی( را در رسارس فرایند جمع آوری و پردازش شواهد،

 با رشوع از مرحله پیش از وقوع - پیشینی۱۱۰ )برنامه ریزی حسابرسی( و

 ادامه در گام های در دست اقدام )انجام آزمون های حسابرسی( و تا مرحله

 پس از وقوع - پسینی۱۱۱ )ارزیابی شواهد جمع آوری شده(، آشکار سازد.

 اغلب منابع حسابرسی در راستای آشکارسازی شواهدی که بیانگر گزاره    یا

 رسنخی از     هستند استفاده خواهد شد. چنانچه حسابرس به شواهد منفی

نتیجه می رسد که گزاره مذکور درست این  به  او  یابد،   با اهمیت دست 

تالش از  نظر  اهمیت، رصف  با  تحریف  است. عدم کشف هرگونه   نبوده 

 هایی که حسابرس انجام داده است، از دیدگاه معرفت شناختی، هامنند

 اثبات ادعاهای مدیریت به شامر خواهد آمد. به بیان دیگر، کشف هیچ

 گونه شواهد منفی و تحریف های با اهمیت، در خالل فرایند جمع آوری

 و پردازش شواهد، به عنوان شواهد تأیید کننده برای گزاره های بیان شده

 در قالب منفی در منفی )گزاره های مثبت( بوده و در نهایت حسابرس

 گزاره پایه را به عنوان یک گزاره درست از نقطه نظر معرفتی می پذیرد.

 با توجه به ماهیت دوگانه روش های حسابرسی، تحت این رویکرد حسابرس

 بیشرت بر جستجوی شواهد منفی )تحریف های با اهمیت( بجای شواهد

 مثبت، مترکز می مناید و ممکن است رویکرد چندان مستعد و مناسبی برای

x≡~x

x
x

x

مقابل "در  که  است  بیان شده  درستی  به  مطلب  این  نباشد.   تأییدپذیری 

 نگرش مبتنی بر تردید نسبت به شواهد، تحقیقات آتی بیشرتی برای تعیین

 رشایطی که در آن استعداد تأییدپذیری، غالب و حاکم باشد مورد نیاز است"

)گایرال و همکاران، ۲۰۱۱(.

کارائی با  اما  تر  اثربخش  های  برای حسابرسان، حسابرسی  منفی   رویکرد 

 کمرت؛ و برای صاحبکاران هزینه بیشرت در پی دارد. هامن طور که به وسیله

 فوکوکاوا و ماک۱۱۲ )۲۰۱۰( مطرح شد، انتظار می رود باور مبتنی بر ابطال

 پذیری نسبت به باور مبتنی بر اثبات پذیری قوی تر باشد. اما ممکن است،

 این رویکرد در رشایطی که دعاوی حقوقی ادعا می کنند سوء رفتار توسط

مدیریت به ندرت رخ داده است، مطلوب نباشد.

     بُعد دوم: ذهن پرسشگر

 نگرش حسابرس به طرح سؤال دومین محور معرفتی است. در اینجا نیز دو

 دیدگاه وجود دارد: دیدگاه بی طرفی۱۱۳ و دیدگاه شک مبتنی بر گامن۱۱۴ ،

 که هر دو به میزان پرسشگر بودن ذهن حسابرس بستگی دارند. دیدگاه

 بی طرفی دیدگاهی سنتی است که در استانداردهای حسابرسی وجود دارد

انتظار دارد که  و اجرا می شود. بعالوه، مدیریت رشکت مورد حسابرسی 

بر گامن، مبتنی  دیدگاه شک  گیرد.  کار  به  را  بی طرفی  دیدگاه   حسابرس 

 دیدگاه جدیدتری است که هنوز از سوی نهادها و سازمان ها حامیت منی

 شود. با این حال، اگر چه مقاومتها و مخالفتهای جدی و قوی وجود دارد،

 به نظر می رسد روش های حسابرسی به سوی دیدگاه شک مبتنی بر گامن

 در حرکت اند، هامن طور که در مراجع بین املللی نیز مشاهده می شود

 )هیئت رویه های حسابرسی، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱(.

…دوماهنامه حسابرسان داخلی…۲۴
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   دیدگاه بی طرفانه تردید حرفه اي

 دیدگاه بی طرفی که بعدا "جنبه بی طرفانه تردید حرفه اي" نیز نامیده شد

قطعی را  مدیریت  نه صداقت  که حسابرس  است  نگرشی   )پانل، ۲۰۰۰(، 

 فرض می کند یا نه به رصاحت آن را انکار می مناید، بلکه باید با نگرش

 بی طرفانه به آن بنگرد. این دیدگاه که به طور منادین "تردید درست" و

 "تردید معقول" نیز نامیده می شود، پایه و اساس تحقیقات تجربی پیرامون

دیدگاهی )هاینز۱۱۵، ۱۹۹۹(. چنین  است  بوده   ارزیابی شواهد حسابرسی 

 بیان می کند که حسابرس نباید فرض کند که مدیریت به طور کامل صادق

 است، بلکه می بایست دیدگاهی عاری از تعصب و بدون سوگیری را در

 مورد صداقت )عدم صداقت( مدیریت در پیش گیرد. با این وجود، دیدگاه

بی طرفی در رویه های عملی حسابرسی کمرت قابل دفاع بوده است.

یا عدم صداقت مدیریت مورد بر حسب صداقت  تاکنون   تردید حرفه اي 

 بحث قرار گرفته است، هامنطور که در گزارش پانل )هیئت بررسی اثربخشی

چنین است.  شده  معرفی  نیز   )۲۰۰۰ حسابرسی،  رهنمودهای  و   گزارشها 

 رویکردی تاکنون، روش متداول و مرسوم بحث در خصوص تردید بوده و

 بسیار مشکل است که مباحث و مواردی را یافت که این دیدگاه را نداشته

 باشند. بیانیه استانداردهای حسابرسی شامره ۸۲ و استانداردهای متعاقب

 آن، تنها آن دیدگاه را در پیش گرفتند. یک حسابرسی مالی مبتنی بر فرض

 عدم صداقت، یک رویه واقعی نبوده و چنین فرضی از عدم صداقت می

 تواند مغایر با فرهنگ حسابرسی باشد که حرفه حسابرسی آن را پذیرفته

 است. بنابراین، آیا در نظر گرفنت دیدگاه بی طرفی، هنگام بحث در مورد

تردید حرفه اي، رضوری است؟

   دیدگاه شک مبتنی بر گامن در تردید حرفه اي

بر بی طرفی  شکست های حسابرسی نشان می دهند که رویکرد مبتنی 

 کافی نبوده است. بدون توجه به اینکه )و هیچ اهمیتی هم ندارد که( چه

 میزان تردید حرفه اي به وسیله حسابرس اعامل شده است و یا می شود،

 مدیریت قادر به طراحی نقشه های پیچیده، ماهرانه و موفق برای گزارشگری

 مالی متقلبانه می باشد. چنین حقیقتی، این موضوع را بیان می کند که

 رویکرد حسابرسی، باید از دیدگاه مبتنی بر بی طرفی به دیدگاه دیگر، یعنی

 دیدگاه شک مبتنی بر گامن تغییر یابد. بل و همکاران )۲۰۰۵( و نلسون

)۲۰۰۹( در شناخت این دیدگاه جدید از تردید مشارکت داشته اند.

 دیدگاه شک مبتنی بر گامن بیان می کند که حسابرس، یک رویکرد فعاالنه

 را در بررسی شواهد حسابرسی )به خصوص شواهد منفی( به کار می گیرد،

این مسئله را در ذهن خود تداعی می کند که ممکن است  وی همواره 

 مدیریت مشوق هایی برای تحریف عمدی افشاها و یا اندازه گیری های

 نادرست داشته باشد. از آنجا که چنین نگرشی از تردید در متام مجموعه

 های حسابرسی رضوری است، این امکان وجود دارد که مدیریت به شدت

 مخالف این جهت گیری حسابرسی باشد، هامنطور که پیش از این نیز به

 وسیله نلسون )۲۰۰۹( بدان اشاره شد.

 حسابرسان منی توانند مسئول آشکارسازی تحریف های با اهمیتی شمرده

 شوند که به دلیل انواع تقلب ها و اقدام های غیر قانونی رخ داده اند.

 آشکارسازی تقلب های مبتنی بر تبانی و دیگر نقشه های ظریف و پیچیده

 مثل معامالت زنجیره ای، بسیار دشوار است. این جهت گیری شک مبتنی بر

 گامن بدان معنی نیست که حسابرسی مبتنی بر استانداردهای حسابرسی

در تردید حرفه اي  بر  تأکید  انجام شود.  دادگاهی   باید هامنند حسابرسی 

 استانداردهای حسابرسی، این موضوع را بیان می کند که به منظور به کار

 بردن رویکرد ریسک حسابرسی به صورت گسرتده تر، شدیدتر و با دقت

 بیشرت، تردید نباید در سطح دادگاهی صورت پذیرد بلکه باید تردید سازنده

 اعامل گردد. حال آیا حسابرسان باید توصیه بازرسان تقلب پیرامون تردید

حرفه اي را بپذیرند؟

 در زمان جمع آوری شواهد الزم است که بازرسان تقلب و حسابرسان به

 غریزه شان اطمینان کرده و سوظن های خود را چک و بررسی منایند. 

۲۵… دوماهنامه حسابرسان داخلی…
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 در حقیقت، تردید حرفه اي افزایش "حس

حسابرسان  .)۲۰۰۳ )ولز۱۱۶،  است   ششم" 

استانداردهای تحت  های  حسابرسی   در 

 حسابرسی، نباید متوسل به تفکر "يك رشته

 دالئل بر له و بر عليه چيزى" شوند، بلکه

 در ابتدا به وضوح باید رشوع به تشخیص

اظهارات منفی کنند.

 رویکرد ریسک حسابرسی اصالتا برای حسابرسان طراحی شده است تا بطور

 اثربخشی، مترکز شناختی خود را رصف آشکارسازی تحریف های با اهمیت

 با در نظر گرفنت محدودیت های اقتصادی منایند. با این وجود، این موضوع

 به حسابرسان اجازه منی دهد که بهانه تراشی کنند و به جستجوی تقلب

 ها نپردازند. تجدید ساختار در چارچوب تردید حرفه اي، شانس حسابرسان

 را برای جستجو و آشکارسازی نشانه های تقلب و دیگر بی قانونی ها و

 ناهنجاری ها که منجر به تحریف های با اهمیت در صورت های مالی می

شود، افزایش می دهد.

      تجزیه و تحلیل هر یک از حالت های چارچوب

تحت حسابرسی،  شده  پذیرفته  استانداردهای  بر  مبتنی  مالی   حسابرسی 

های مؤسسه  علیه  قضایی  دعاوی  قانونگذاری،  نهادهای  مستمر   نظارت 

 حسابرسی و بی اعتامدی های اجتامعی نسبت به نقش حسابرسی مستقل،

 تکامل یافته است. با این حال، عکس العمل آن نسبت به تردید حرفه اي

که است  ساختاری  جنبه  یک  دارای  حرفه اي  تردید  است.  نیافته   گسرتش 

 هدایت و کنرتل آن، در رشایطی که یک کار حسابرسی، مبتنی بر اعتامد

 متقابل میان مدیریت و حسابرسان مستقل و تالش های مفروض دو جانبه

ارائه منصفانه صورت های مالی می باشد، بسیار دشوار است.  آنها برای 

 اصطالح "تردید درست" بیانگر این است که شدت وخامت مسئله تردید چه

در تئوری و چه در عمل، چقدر است.

مورد پرسشگر حسابرس  بر حسب ذهن  تنها  توان  را منی   تردید حرفه اي 

تأثیر تحت  پرسشگر حسابرس،  ذهن  و عمق  زیرا گسرته  داد،  قرار   بحث 

قرار می است،  پذیرفته  که حسابرس  دانسنت  و  آگاهی   روش های کسب 

 گیرد. بخش پیشین، چهار حالت از چارچوب تردید در حسابرسی )حالت

 های یک تا چهار( را پیشنهاد داد که سطوح مختلف اثربخشی و کارایی

حسابرسی را مشخص می کردند. هر حالت در زیر توضیح داده می شود.

حالت اول: رویکرد مثبت همراه با دیدگاه بی طرفی

 در شکل ۲ خانه اول بیانگر رویکرد مثبت همراه با دیدگاه بی طرفی نسبت

 به تردید حرفه اي است و فرض را بر اصل ماتز قرار می دهد. به نظر می

 رسد چارچوب رویه های حسابرسی سنتی پیش از معرفی رویکرد ریسک

 حسابرسی، به حالت اول تعلق داشته باشد. مدیریت و همچنین حسابرسان

 این چارچوب )رویکرد اثبات پذیری( را ترجیح می دهند. برعکس، ممکن

 است گفته شود که مدیریت متایل کمرتی نسبت به تردید حسابرس دارد.

 بهن۱۱۷ و همکاران )۱۹۹۷(، به شواهد تجربی دست یافتند که وجود رابطه

 منفی معنی دار بین تردید حسابرس و رضایت صاحبکار را نشان می دهد.

 به لحاظ تاریخی، حسابرسی مالی که تحت قانون رشکت ها۱۱۸ در قرن ۱۹

 در انگلیس انجام می شد، هر چند به میزان کم، می تواند در حالت اول قرار

 داده شود. چنین نتیجه گیری، در تصمیم دادگاهی که در خصوص پرونده

رشکت کینگستون کاتن میل۱۱۹ بود، نیز دیده می شود )دیکسی۱۲۰، ۱۹۰۲(.

 در صورت اعامل مراقبت معقول، حسابرس حق دارد که چنین فرض مناید

 مدیران رشکت مورد حسابرسی صادق هستند و بر اظهارات آنان اتکا مناید.

 اگر موضوعی وجود داشته باشد که سوءظن حسابرس را برانگیزد، او باید

 آنها را کاوش مناید. اما در نبود موضوعاتی از آن قبیل، وی موظف است تنها

 با مراقبت و احتیاط معقول عمل کند.

به مدرک و دلیل با قطعیت متکی   به هر حال دیدگاه بی طرفی همراه 

 ممکن است تردید حرفه اي که الزم است حسابرسان اعامل منایند را تضعیف

مناید یا به آن لطمه بزند.

 در یک حسابرسی مالی، حسابرس با دلیل و مدرک در حال اثبات مقادیر

 و افشاهای مندرج در صورتهای مالی می باشد. استانداردهای حسابرسی -

 به ویژه بیانیه استانداردهای حسابرسی شامره ۱، )۱۹۷۳( و استانداردهای

-  )۱۹۸۱(  ،۳۹ شامره  حسابرسی  استانداردهای  بیانیه  تا  آن   متعاقب 

 چارچوب کلی اثبات پذیری را که "آزمون های محتوا" نیز نامیده می شوند

جزئیات "آزمون  الف:  موارد  بر حسب   را 

 معامالت و مانده حسابها" و ب: "بررسی

نتایج و  مهم  نسبتهای  و  روندها   تحلیلی 

موارد و  غیرمعمول  نوسانات   بررسی 

)بیانیه منایند  می  ترصیح  برانگیز"   سؤال 

 استانداردهای حسابرسی شامره ۱ ،۱۹۷۳(.

دیگر و  معمول  حسابرسی  های   "رویه 

 رویه های حسابرسی که حسابرس در وضعیت های مفروض اجرای آنها را

 رضوری می داند" و در اشکال پیشین گزارش های حسابرس مستقل ظاهر

 شده اند، چارچوبی را برای روش های حسابرسی تشکیل داده اند.

 رصف نظر از مشاهداتی که نشان می دهند "جهت گیری نسبت به ارزیابی

است"، داشته  وجود  مالی  حسابرسی  در  سال   ۱۰۰ برای  حداقل   ریسک 

 ریسک محوری در این مرحله کامال محدود بود )بل و همکاران، ۲۰۰۵(.

 ریسک نسبی - احتامل اینکه یک عنرص خاص در صورت های مالی بطور

 نامناسبی ارائه شده باشد در مقایسه با احتاملی که سایر اقالم بطور نامناسبی

 ارائه شده باشند - تنها مفهومی بود که به رصاحت، با یک حسابرسی مرتبط

به تنها به آن سطح محدود شده بود و  از ریسک   بود. آگاهی حسابرس 

 ریسک کلی صورت های مالی یا دیگر گامهای ریسک حسابرسی بسط پیدا

 نکرده بود. رویکرد حسابرسی ارائه شده در حالت یک، رضورتاً به منظور

 تعیین مبنایی معقول برای ارائه اظهارنظر حسابرس در خصوص صورتهای

 مالی اما به صورت تدریجی، مطرح شد. نقشه هایی برای گزارشگری مالی

 متقلبانه بسیار ماهرانه تر و بسیار پیچیده تر شده و اغلب با تبانی اشخاص

 ثالث طراحی دقیق می شدند. این پدیده که بیشرت در دهه ۱۹۷۰ رخداد آن

 افزایش یافت، از عمق تردید حرفه اي مورد انتظار تحت حالت اول سبقت

…دوماهنامه حسابرسان داخلی…۲۶
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 گرفت. به بیان دیگر، تردید حرفه اي تضعیف شد یا به آن لطمه وارد شد

 و در نتیجه ریسک حسابرسی افزایش یافت. بنابراین، حرفه حسابرسی به

 آرامی، رشوع به تغییر از چارچوب سنتی به چارچوب دیگری کرد که نسبت

کشف به  نیز  حرفه اي  حسابرسان  بود.  بیشرتی  آگاهی  دارای  ریسک   به 

 "تحریف های با اهمیت" عالقه بیشرتی از خود نشان می دادند، در حالیکه

 کامکان رویکرد اثبات پذیری را حفظ می کردند.

    حالت دوم: رویکرد منفی همراه با دیدگاه بی طرفی

کافی اندازه  به  اول،  حالت  در  شده  ارائه  سنتی،  پذیری  اثبات   رویکرد 

ریسک "رویکرد  نشد.  گرفته  نظر  در  مؤثر  حسابرسی  ریسک  کاهش   در 

 حسابرسی" که به وسیله بیانیه استانداردهای حسابرسی شامره ۳۹ )۱۹۸۱(،

 معرفی شد، برای استفاده از منابع حسابرسی به صورت اثربخش و کارا به

 منظور آشکارسازی تحریف های با اهمیت بر مبنای ارزیابی ریسک تجاری

 مرتبط با صنعت و عملیات صاحبکار، ریسک کنرتلهای داخلی صاحبکار و

 ریسک ذاتی حساب ها و اطالعات افشا شده به وسیله صاحبکار، طراحی

 شده بود. رویکرد ریسک حسابرسی، حسابرسان را وادار منود تا نسبت به

 آشکارسازی تحریف های با اهمیت آگاهانه تر عمل کنند و چارچوب تردید

 را از حالت اول به حالت دوم تغییر داد. در مراحل اولیه، حسابرس "میزانی

و اینکه خطاها  از  معقول  اطمینانی  برای کسب  که  را  تردید حرفه اي   از 

می کار  به  است"  مناسب  بااهمیت کشف خواهند شد،  های   نابهنجاری 

 برد )واالس۱۲۱، ۱۹۹۱( و سپس میزان اولیه تردید را در برنامه ریزی اعامل و

 حسابرسی را پیاده سازی می کند.

استانداردهای حسابرسی بر  مبتنی  که  فعلی  رسد حسابرسی  نظر می   به 

 است به حالت دوم تعلق دارد. در چارچوب تردید که در حالت دوم نشان

بر گام  پذیری  اثبات  فرآیند  با  همراه  اساساً  است، حسابرسان   داده شده 

 می دارند در حالیکه نسبت به ریسک های )داخلی و خارجی( صاحبکار

 حساس تر می شوند و بسته به ارزیابی ریسک صاحبکار اظهارات منفی

بیشرتی میزان  اعامل  به  حسابرسان  دوم،  حالت  در  آورند.  می  فراهم   را 

پیگیری و سپس  تقلب  های  نشانه  تشخیص  منظور  به  تردید حرفه اي   از 

 موضوع، بویژه هنگام برخورد با عالیم هشدار دهنده، تشویق می شوند.

 تردید حرفه اي آنها به این سطح محدود شده است. نکته کلیدی این است

 که آیا حسابرسان اظهارات )گزاره های( منفی را در رشایط خاص که سازگار

خیر؟ یا  دهند  می  تشخیص  وضوح  به  است  صاحبکار  ریسک  افزایش   با 

 رفتارهایی نظیر "جستجو برای شواهد متقاعد کننده تر"، "به تعلیق درآوردن

 قضاوت" و "جستجو برای دانسنت" )هرت، ۲۰۱۰(، رفتارهای مبتنی بر تردید

 بیشرت حسابرس را منعکس می سازند )با آن که وقوع چنین رفتارهایی تحت

حالت اول نیز قابل تصور می باشد(.

 رویکرد ریسک حسابرسی یک پیام اسرتاتژیک است که حسابرسی مبتنی بر

 استانداردهای حسابرسی، چارچوب اولیه آن را تغییر داده است. در هامن

 زمان، این رویکرد هنگامی که در حالت دوم بکار گرفته می شود، اثربخشی

 آن را افزایش منی دهد، زیرا تشخیص رصیح اظهارات منفی )به عبارت دیگر

 جهت گیری به سمت شواهد منفی( تحت بیانیه استانداردهای حسابرسی

 شامره ۵۳ تنها در صورتی مجاز است، که اگر محیط بیانگر ریسک باالیی از
  گزارشگری مالی متقلبانه باشد. تحقیقات صورت گرفته به وسیله هاکنرباک۱۲۲

تردید درجه  بر  است  ممکن  ریسک  ارزیابی  که  دهد  می  نشان   )۱۹۹۳( 

 حرفه اي تاثیر گذار باشد. اما این تحقیقات، به تحلیل پیکربندی گزاره ها

 در مرحله برنامه ریزی بسط داده نشده بود. پس از شکست حسابرسی
 در ورلدکام۱۲۳ ، رویکرد ریسک حسابرسی در گزارش کمیته بررسی خاص۱۲۴

 )۲۰۰۳( ، مورد انتقاد قرار گرفت. با این وجود، آنچه که باید مورد انتقاد

 قرار گیرد، خوِد رویکرد ریسک حسابرسی منی باشد بلکه کاربردهای آن نیز

 باید نقد شود: )۱( حسابرس ارزیابی ناکافی از ریسک کنرتل های داخلی

 صاحبکار و ریسک تجاری صاحبکار به عمل آورده بود. )۲( حسابرس در

 اطالع رسانی به هیئت مدیره در خصوص محدودیت های به وجود آمده

.به وسیله مدیریت رشکت پیرامون رویه های حسابرسی کوتاهی منوده بود

 بطور خالصه، چارچوب حالت دوم به حسابرس این اجازه را می دهد که با

 اثبات پذیری اظهارات مثبت و نه موشکافی گزاره های منفی به کار خود

 ادامه دهد. در این معنا، این رویکرد ریسک حسابرسی موفقیت محدودی

 دارد زیرا منی تواند هامنگونه که مد نظر بوده است به طور کامل به کار

از تشخیص رصیح گزاره های منفی،  گرفته شود. حسابرسان ممکن است 

 بویژه در مرحله برنامه ریزی حسابرسی، احساس ناراحتی کنند و یا حتی

ممکن است از انجام آن خودداری ورزند.

     حالت سوم: رویکرد مثبت همراه با دیدگاه شک مبتنی بر گامن

 قدرت شواهد فراهم شده به وسیله رویکرد مثبت بسته به اینکه آیا حسابرس

 در مورد صداقت مدیریت دیدگاه بی طرفی یا دیدگاه شک مبتنی بر گامن

استانداردهای بیانیه  متداول،  بطور  است.  متفاوت  باشد،  کرده  اتخاذ   را 

 حسابرسی دیدگاه بی طرفی را الزام می کند. اثربخشی یک رویکرد ریسک

 حسابرسی منوط به محدودیت هایی است که به وسیله چارچوب تردید

 حرفه اي )حالت اول( تحمیل شده است، زیرا رویکرد ریسک حسابرسی به

 خودی خود از "دیدگاه شک مبتنی بر گامن" طرفداری می کند.

 افشای مکرر گزارشگری های مالی متقلبانه و دیگر مسائل سوء مدیریتی در

 رشکت های سهامی، این سؤال را به وجود آورده است که: آیا مسئله واقعی

 این است که مدیریت صادق است یا خیر؟ درک اینکه مدیریت ممکن است

 مشوق هایی برای تحریف صورتهای مالی داشته باشد، باید حرفه حسابرسی

 را به تغییر چارچوب تردید حرفه اي از "دیدگاه بی طرفی" به "دیدگاه شک

 مبتنی بر گامن" تشویق مناید. پیشنهاد هیئت بررسی اثربخشی گزارش ها

 و رهنمودهای حسابرسی )پانل، ۲۰۰۰(، مبنی بر اینکه حسابرسان دیدگاه

 بی طرفانه تردید حرفه اي را تعدیل می کنند با حالت سوم مطابقت دارد

 که تحت آن حسابرس مجاز خواهد بود مقادیر و یا افشاها در صورت های

 مالی را مبتنی بر دیدگاه شک مبتنی بر گامن با دلیل و مدرک اثبات کند.

 با این وجود حالت سوم حالتی فرضی است، از اين حيث كه دیدگاه شک

استانداردهای حسابرسی پذیرفته نشده بیانیه  بر گامن معموال در   مبتنی 

 است. هیات رویه های حسابرسی        در مقاله مروری اخیر خود )]۲۰۱۰[،

۶( اذعان داشته است که "استانداردهای حسابرسی ای که به تازگی تجدید
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گامن بر  مبتنی  شک  رویکرد  کننده  منعکس  توانند  می  اند،  شده   نظر 

 محسوب شوند" و همچنین گفته است که "رویکرد شک مبتنی بر گامن در

 استانداردهای بین املللی حسابرسی۱۲۵         ۲۴۰ .... )انگلستان و ایرلند(

 نیز تقویت شده است". با این وجود، واکنش منفی از حرفه وجود داشته

است)      ]۲۰۱۱[،۷-۶(.

به عنوان تالش های نلسون )۲۰۰۹(   تحقیقات بل و همکاران )۲۰۰۵( و 

 دانشگاهی محسوب می شود که به حالت سوم تعلق دارند، زیرا آنها گزاره

گیرند. منی  نظر  در  مفروض  حسابرس،  موشکافی های  در  را  منفی   های 

 اصطالحات "انتظارات" و یا "مقایسه انتظارات و مشاهده ها" که در شکل

 ۳.۲ تحقیق بل و همکاران )۲۰۰۵( مورد استفاده قرار گرفته بود، بیان می

با دیدگاه "ابطال "تأییدپذیری" همراه هستند، نه  با دیدگاه   کنند که آنها 

 پذیری". روش شناسی پیشنهاد شده آنها برای شواهد حسابرسی، که "زاویه

 بندی" نامیده می شود این معنا را می رساند که شواهد از دیدگاه های سه

منبع مختلف تأیید می شود.

اینگونه را  حسابرسی  در  حرفه اي  تردید   )۲۰۰۹( نلسون  این،  بر   عالوه 

 تعریف می کند "با فرض در دسرتس بودن اطالعات برای حسابرس، تردید

کننده منعکس  که  تصمیم هایی  و  ها  از قضاوت  است  عبارت  ای   حرفه 

 باال بودن ارزیابی حسابرس از ریسک نادرست بودن یک ادعا است". این

 تعریف بر حسب میزان حساسیت حسابرس به هر گونه تحریف با اهمیت،

 به تردید حرفه اي نزدیک است، اما به نظر می آید نلسون گزاره منفی را

 فرض نکرده است. چنین رویکردی به تعریف تردید حرفه اي مطابق با این

 ایده است که ”ارزیابی ریسک منجر به اتخاذ میزانی از تردید حرفه اي به

 وسیله حسابرس می شود" )بلومفیلد۱۲۶، ۱۹۹۷(. هم بل و همکاران )۲۰۰۵(

 و هم نلسون )۲۰۰۹( هر دو رویکرد اثبات پذیری را دنبال می کردند: سطح

 شواهد مورد نیاز برای یک "مبنای معقول" یا "باوری معقول" افزایش یافته

 و اعامل بیشرت تردید حرفه اي را تقاضا می طلب. با این وجود، اگر چه در

 این حالت، در مقایسه با حالت های اول و دوم، توجه بیشرتی در رابطه

زمانیکه تا  اما  است،  پذیرفته  صورت  اهمیت  با  های  تحریف  احتامل   با 

 حسابرس با حالت سوم پیش می رود، مجاز نیست گزاره های منفی را برای

بررسی های موشکافانه بنا نهد.

     حالت چهارم: رویکرد منفی همراه با دیدگاه شک مبتنی بر گامن    

 این حالت نیز فرضی می باشد. تاکنون هیچ رویکردی شواهد حسابرسی

 ادعاهای منفی را به منظور بازبینی گزاره پایه فرض نگرفته است. با این

 وجود، بر خالف سه رویکرد اول، در حالت چهارم حسابرس فعاالنه و به

 وضوح گزاره های منفی را تشخیص می دهد و از مرحله برنامه ریزی آغاز

آشکارسازی هدف  با  را  هایی  برنامه  حسابرس  دیگر،  بیان  به  شود.   می 

 تحریف های با اهمیت مبتنی بر ارزیابی آگاهانه و گسرتده ریسک تجاری

 )داخلی و خارجی( صاحبکار طراحی می کند. به ویژه، حسابرس چه در

 مرحله ارزیابی شواهد و چه در مرحله جمع آوری شواهد، به هر نشانه

 منفی که ممکن است منجر به تحریف های با اهمیت شود، توجه می کند.

 رسانجام، حسابرس از طریق اثبات اینکه گزاره های منفی با اتکا به مدارک

رد شده اند، تعیین می کند که آیا شواهد در دامنه قابل قبولی از ریسک

 حسابرسی )ریسکی که حسابرس به نادرستی اظهارات مدیریت را به عنوان 

 اظهارات صحیح بپذیرد( قرار گرفته اند یا خیر.

دارد. را مفروض منی  فریبکاری  استانداردهای حسابرسی،   حسابرس تحت 

 اگر حسابرس به وجود فریبکاری مظنون باشد، کار حسابرسی را نخواهد

 پذیرفت. اما زمانی که کار حسابرسی صورت پذیرد، حسابرس باید معلوم

 کند که آیا تحریف های با اهمیت می تواند با فریبکاری صورت پذیرفته

برده است که کشف این موضوع پی  به  یا خیر؟ حرفه حسابرسی،   باشد 

 بسیاری از رسوایی های رشکتی و یا تقلب های مدیریتی، اغلب تا زمان بروز

 ورشکستگی یا خسارت های جربان ناپذیر این گونه رشکت ها از دیده ها

 پنهان می ماند. تاریخ حسابرسی های مستقل بیان می کند که تجربه منودن

 انواع نقشه های تقلب ممکن نیست به اندازه کافی یک حسابرس را برای

 تشخیص دیگر نقشه ها آماده سازد. هیچ دستورالعملی برای کشف تقلب

 هایی که منجر به تحریف های با اهمیت شده اند، وجود ندارد )لوی۱۲۷ ،

 ۱۹۸۵(. این درسی است که حرفه حسابرسی باید از تاریخ خود فرا گیرد.

 تنها راه آماده سازی حسابرسان برای تشخیص تقلب تشدید حس کنجکاوی

 آنان، افزایش حساسیت آنان به تقلب و به عبارت دیگر تقویت عمق تردید

شود می  حسابرسی رشوع  ریزی  برنامه  مرحله  از  که  است  آنها   حرفه اي 

 )در سطح تشخیص ادعا(. طبیعتا، چارچوب های تردید حرفه اي ارائه شده

 در حالت های ۱ تا ۱، بسته به گسرته ای که حسابرس مجاز است تا به

 رصاحت ادعاهای منفی را مورد مالحظه قرار دهد، اثر بخشی خود را به

با مالی  حسابرسی  که  دارد  رضورت  دهند.  می  کاهش  متفاوتی   درجات 

نیرومندی با  جدید،  ای  دامنه  به  حرفه اي  تردید  معمول  وضعیت   تبدیل 

 بیشرتی ادامه یابد.

)ISA(
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     بحث و نتیجه گیری

غیرتأییدی و  تأییدی  شواهد  تأثیر  تحلیل  به  بیشرت  حسابرسی   تحقیقات 

 )شواهدی که در مرحله برنامه ریزی حسابرسی به آنها متایل پیدا می شود( بر

 فرآیند شکل گیری باور حسابرس و رابطه آنها با تردید حرفه اي پرداخته اند.

 با این حال، از نقطه نظر تردید حرفه اي، تاکنون تحقیقات تجربی تقریبا

اند که چگونه شواهد غیرتأییدی آشکار این موضوع پرداخته  به   منحرصاً 

تردید حرفه اي حسابرسان و قضاوت بر میزان  فرآیند حسابرسی   شده در 

 های حسابرسی تاثیر می گذارد. این موضوع نشان می دهد که در چارچوب

 تردید حرفه اي )حالت های اول و دوم(، تحقیقات حسابرسی شواهد تأییدی

 و به ویژه در برخی موارد شواهد غیرتأییدی را می پذیرند. در مکان اول،

 حسابرسانی که مورد مطالعه قرار گرفتند، ممکن است ذهنیتی نسبت به

 تشخیص رصیح اظهارات منفی )گزاره های منفی( نداشته باشند یا اگر هم

 داشته باشند، نگرش شان بسیار ضعیف بوده است. به طور کلی، حسابرسان

با اظهارات منفی و کاربردهای  ممکن است مهارت کافی برای رویارویی 

 آن نداشته باشند.

 تغییر چارچوب تردید حرفه اي از حالت اول و دوم به حالت سوم و یا حتی

متام پردازش  به  که حسابرسان  است  معنی  بدین  اساساً   به حالت چهارم، 

 شواهد در خصوص اظهارات منفی گرایش پیدا می کنند و نزدیک می شوند.

 حالت چهارم چارچوبی است که به شدت و به طور کامل، اظهارات منفی را

 در نظر می گیرد. در این معنا، تغییر در چارچوب تردید حرفه اي و ذهنیت

 حسابرسان ممکن است به تغییرات زیاد، هم در تئوری شواهد حسابرسی

 و هم در رویه های حسابرسی نیاز داشته باشد. نویسنده بیان می کند که

 "رشد متایل عموم، خواستار این است که حسابرسان، باید کشف کنندگان

 تقلب باشند" )ونوتی۱۲۸ و همکاران، ۲۰۰۲(. با این حال، حالت چهارم به

 هیچ وجه با این قصد نیست که چارچوبی برای حسابرسان به عنوان کشف

 کنندگان تقلب، فراهم کند.

شخصی های  خصلت  نهایتا  حرفه اي  تردید  که  کند  می  بیان  مقاله   این 

 افراد را منعکس می کند و در اصل یک خصلت روانی است و عالوه بر

 ماهیت شخصی؛ موقعیتی را اتخاذ می مناید که شناختی، معرفتی، فلسفی،

 سازمانی، اقتصادی، ساختاری و محیطی است. به این معنا که در معرض

 و متأثر از روابط با صاحبکار نیز خواهد بود. تردید حرفه اي باید به عنوان

 یک مفهوم چند وجهی فهمیده شود و مد نظر قرار گیرد.

گیری اندازه  در  سعی  که  ای  حسابرسی  تحقیقات  شکل،  به  توجه   بدون 

 عمق و وسعت تردید حرفه اي دارند نه تنها باید با ساختار ترکیبی تردید،

 بلکه باید با دشواریهایی ساختار چند وجهی آن نیز روبرو شوند و به مبارزه

 بپردازند. تردید حرفه اي مفهومی بسیار دشوار تر و گسرتده تر از آن چیزی

 است که تصور می شود. در این معنا، تحقیقات پیرامون تردید حرفه اي در

 حسابرسی تازه آغاز شده است.

 به عنوان نتیجه گیری از مطالب فوق، نویسنده متایل دارد تا این مقاله را

 با نقل قول زیر از پایان کتاب "تعهد دانشمند اجتامعی " )گیلُویچ، ۱۹۹۱(

 جمع بندی مناید: 

از میزانی  قطعا  چه  )اگر  ندارد  اهمیت  نادرست  باورهای  رفع  "تنها   

 شایستگی در آن وجود دارد(، بلکه فهم اینکه چگونه باورهای نادرست را

 پدید می آوریم، نیز مهم است. به منظور ارزیابی درست پیچیدگی های

 جهان و ظرافت های تجارب انسانی، درک این موضوع نیز رضوری است که

 چگونه ممکن است بوسیله شواهد آشکار حاصل از تجربیات روزمره گمراه

 شویم. در عوض، این موضوع به نوبه خود مستلزم آن است که ما به وضوح

 درباره تجربیات خود تفکر مناییم، مفروضات خود را مورد سؤال قرار دهیم

و آنچه را که فکر می کنیم می دانیم را به چالش بکشیم".

۱.دکرتی حسابداری – دانشگاه تهران 
۲.کارشناس ارشد حسابداری – دانشگاه الزهرا 

۳. Professional Skepticism
۴. European Union )EU(
۵.Auditing Practices Board )APB(
۶.Financial Services Authority )FSA(
۷.Financial Reporting Council )FRC(
۸.American Institute of Certified Public Accountants )AICPA(
۹.International Auditing and Assurance Standards Board )IAASB(
۱۰.European Commission Green Paper
۱۱.Public Company Accounting Oversight Board )PCAOB(
۱۲.Doty
۱۳.Honesty 
۱۴.Burton
۱۵.Trust but Verify 
۱۶.Grumet 
۱۷.Peecher
۱۸.Bell
۱۹.Deis and Giroux
۲۰.Shaub and Lawrence
۲۱.Carcello and Nagy
۲۲.Bedard and Johnstone
۲۳.Securities and Exchange Commission )SEC(
۲۴.Hurtt
۲۵.Choo and Tan
۲۶.Quadackers
۲۷.Nelson
۲۸.McMillan and White
۲۹.McKesson and Robbins
۳۰.Wilcox
۳۱.Cohen
۳۲.Mautz and Sharaf
۳۳.Montague
۳۴.Authoritarianism
۳۵.Mysticism
36.Rationalism
37.Empiricism

پی نوشت ها:ت
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