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آیا تردید حرفهای کافی است؟
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شـرایط محیطـی (داخلـی وخارجی) اطراف حسابرسـان مسـتقل،
منجربـه کاهـش اعتمـاد جامعـه بـه حسابرسـان شـده اسـت.
مدتهاسـت کـه اسـتانداردهای حرفـهای ،کاربـرد سـطح مناسـبی
از تردیـد حرفـهای را در فرآینـد گـردآوری شـواهد مـورد تاکیـد قرار
دادهانـد کـه متشـکل از برنامهریـزی برنامههـای حسابرسـی ،اجـرای
عملیـات حسابرسـی وارزیابـی شـواهد حسابرسـی میباشـد .تردیـد
حرفـهای در حسابرسـی ،مفهومیترکیبـی متشـکل از جنبههـای
معرفتـی( )1و جنبههای روانشناسـی( )2شـناخت اسـت .جنبه معرفتی
مرتبـط بـا شـناخت ،اساسـا به رویکـردی ( مثبـت یا منفـی ) مربوط
میشـود که حسـابرس قبل از پردازش شـواهد ،اتخـاذ میکند .جنبه
روانشناسـی مرتبـط بـا وضعیـت پرسشـگری حسـابرس در محیـط
خـاص حسابرسـی اسـت واساسـا به انـدازه گیـری عمق پرسشـگری
ذهن حسـابرس میپردازد .حسابرسـان باید شـواهد حسابرسـی را به
صـورت منتقدانهای مـورد ارزیابی قرار دهند .ایـن ارزیابی میتواند در
برگیرنده هرگونه اطالعاتی باشـد که تایید کننده و پشـتوانه اظهارات
مدیریـت ویـا در تضاد با چنین اظهاراتی اسـت ( هیات اسـتانداردهای
بینالمللـی حسابرسـی و اطمینـان بخشـی(.)2012،)3
حسابرسـان بایـد ،هرجـا که مناسـب اسـت ،راهکارهـای جایگزین
را درنظرگرفتـه و دیـدگاه خـودرا در رابطـه بـا آن راهکار یا پیشـنهاد
مسـتند نمایند(هیات اسـتانداردهای حسابرسـی و اطمینان بخشـی،
2012؛ هیـات پاسـخگویی عمومـی کانـادا .)2013،در ایـن رابطه بل
وهمـکاران ( )2005تاکیـد میکننـد کـه حسابرسـان باید نسـبت به
مقولـه تردیـد حرفـهای بـه دلیـل امـکان بـروز اشـتباه دراظهـارات و
قضاوتهای خویش ،هوشـیار وآگاه باشـند .حسـابرس براي شناسايي
مشـكالت موجـود در کار ،طراحـي برنامـه حسابرسـی مناسـب و
اجـراي برنامـه ،تفكـر انتقـادي را بـه كار ميگيـرد كـه بايد به كسـب
برآيندهـاي موردنظـر منتـج شـود .فرآیند حسابرسـی همـراه با تفکر
انتقـادی ،تبدیـل بـه ابـزاری انعطـاف پذیر شـده و کیفیت بـاالی کار
حسابرسـی را تضمیـن میکنـد .درایـن مقالـه ،تلاش میشـود تا به
ایـن سـوال پاسـخ داده شـود کـه آیـا بـه کارگیـری تردیـد حرفـهای
بـه تنهایـی وبـدون بهکارگیـری تفکر انتقـادی بـرای ارزیابی شـواهد
پیچیـده حسابرسـی کافی اسـت؟
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تردید حرفهای
همزمـان با ظهور شـرایطی چون جهانی شـدن ،پیچیدگـی ،پویایی
و عـدم اطمینان شـرایط اقتصادی در سراسـر جهان ،نیازهـا وانتظارات
افـراد در رابطه بـا قابلیت اطمینـان ویکپارچگی ،اطالعـات صورتهای
مالـی بـه طـور مـداوم در حـال افزایـش اسـت.همزمان درحسـابداری
وگزارشـگری مالـی نیز به طـور فزاینـدهای موضوعـات قضاوتی ،جهت
گیریهـای آتـی ،برآوردها و امور ذهنی از رشـد قابـل توجهی برخوردار
بـوده اسـت( هیـات اسـتانداردهای بینالمللـی حسابرسـی و اطمینان
بخشـی )2012،درزمینـه ایـن تحـوالت ،حسابرسـی نیـز کـه هـدف
اصلـی آن اعتباردهی واطمینان دادن نسـبت به اطالعات ارائه شـده در
صورتهـای مالـی اسـت به ابزاری مهـم برای سـنجش کارایی عملیات
بـازار سـرمایه در سراسـر جهـان تبدیـل گردیـده اسـت .بـه منظـور
دسـتیابی و حفـظ کیفیـت بـاالی صورتهـای مالـی ،ارائـه اطالعـات
عینی به سـرمایهگذاران وپشـتیبانی از قابل اعتماد بـودن بازار؛ کیفیت
انجام حسابرسـی ،امـری ضروری اسـت (کندیـل(.)2014،)4
تردیـد حرفـهای ،از اجـزای کلیـدی کیفیت حسابرسـی محسـوب
میشـود.تردید حرفـهای نقـش اساسـی در حسابرسـی ایفـا میکنـد.
ایـن امـر بـه ویـژه بخاطـر ایـن واقعیـت اسـت کـه حسابرسـی تنهـا
حرفـهای اسـت کـه در آن کاربـرد تردیـد بـه طـور شـفاف و قانونـی
مـدون شـده اسـت (کوآدیکـرز  .)2009،)5بنـد  13اسـتانداردهای
حسابرسـی بینالمللـی( )6شـماره  200تردید حرفهای را به شـرح زیر
تعریـف مینماینـد:
"نوعـی طـرز نگـرش در برگیرنـده ذهنـی پرسشـگر کـه باعـث
هوشـیاری نسـبت بـه شـرایطی میشـود کـه در آن امـکان تحریـف
بـه دلیـل اشـتباه ویـا تقلـب وجـود دارد و همچنین منجر بـه ارزیابی
منتقدانـه شـواهد حسابرسـی نیـز میگـردد".
طبـق ایـن تعریـف ،تردید حرفـهای در اصـل موضوعی رفتـاری()7
اسـت .در واقـع تردیـد حرفهای ،موقعیتی از ذهن اسـت کـه برحالتی
پرسـش گرایانـه( )8در ارزیابـی شـواهد ،پـردازش اطالعـات ،قضـاوت
وتصمیـم گیـری داللـت دارد .تردیـد حرفـهای مسـتلزم بـه چالـش
کشـیدن اطالعات وشـواهد حسابرسـی فراهم شـده درسراسـر فرآیند
حسابرسـی اسـت که مغایر با اجرای حسابرسـی در مسـیر عادی خود

کیفیتحسابرسی
حسابرسـان از فـرض صداقـت مشـتریان خـودداری میکننـد و بـه
کمتر از شـواهد قانـع کننده ،راضی نمیشـوند (استانداردحسابرسـی
ایـاالت متحده شـماره .)15()1

هسـتند .ایـن تعریـف عمومی به دلیـل مبهم بودن ونامشـخص بودن
درجـه معقـول پرسـش گری و بررسـی انتقـادی واینکه چطـور دقیقا
یـک طـرز نگـرش تردید حرفـهای باید درفرآیند حسابرسـی مسـتند
ونمایش داده شـود ،شـدیدا مورد انتقاد قرار گرفت (گالور(.)2013 )9
هیـات اسـتانداردهای بینالمللـی حسابرسـی و اطمینـان بخشـی
تفــکر
اذعـان کـرد کـه ارائـه تعریـف منحصر بـه فردی بـرای چنیـن موضوع
تفکـر محـور اصلـی شـناخت و ارائـه راه حلهـای ممکـن در هنگام
بنیـادی( ،)10چنـد بعـدی()11و پیچیـده ،کاری غیرممکـن اسـت .مواجـه بـا مسـائل اسـت .تفکـر دارای عناصـری شـامل نشـانهها و
علاوه برایـن ،شـناخت گسـترده از رفتـار تردیـد حرفـهای میتوانـد رمـوزی اسـت کـ ه انسـانها بـا آن میـزان یادگیـری خـود را گسـترش
درشـمارمختلفی از راههـا ونه صرفا یک مسـیر مشـخص ،نمایـش داده داده ،آموختههایشـان را بـاز شناسـی میکننـد و بـهکار میبرند« .تفکر
شـود.با ایـن وجـود ،ایـن هشـدارها در تعریـف ارائـه شـده در بنـد  13فعالیت جهت دار ذهن برای حل مسألهاسـت» (شـعبانی  .)1372بیش
اسـتاندارد حسابرسـی بینالمللی شـماره  200درنظرگرفته نشـده واین از ارائـه تعریفـی برای تفکر انتقادی ،الزم اسـت روشـن کنیم که منظور
تعریـف تنهـا برخـی از عناصر محـوری با هدف تسـهیل در درک معنی از کلمـه انتقـادی در اینجـا تیزبینانـه اسـت نـه گلهمندانه یا شـکاکیت
تردیـد حرفـهای در حسابرسـی ،را برجسـته وارائـه کـرده اسـت( هیات آمیـز (سـیفرت .)1991،باایـن توضیـح ،تفکـر انتقـادی بـه صورتهای
اسـتانداردهای بینالمللـی حسابرسـی و اطمینـان بخشـی.)2012،
مختلـف تعریف شـده اسـت .بـه نمونههایـی از آن توجـه کنید:
تردیـد حرفـهای ،همـراه بـا الزامـات اخالقـی ،قضـاوت حرفـهای،
"تفکـر مسـتدل وتیزبینانـه درباره اینکـه چه چیزی رابـاور کنیم و
شـواهد حسابرسـی مناسـب و کافـی واجـرای حسابرسـی مطابـق بـا چـه اعمالـی را انجام دهیـم"( .انیز)1985 ،
اسـتانداردهای حسابرسـی ،از ضـروری تریـن شـرایط بـرای اجـرای
"ارزیابی تصمیمات از راه وارسـی منطقی و منظم مسـائل ،شـواهد
حسابرسـی مطابـق بـا اسـتانداردهای حسابرسـی بینالمللـی اسـت .وراهحلهـا"( .وولفولک.)2001،
طبـق بنـد  15اسـتاندارد حسابرسـی بینالمللـی شـماره:200
" حسـابرس بایـد حسابرسـی را با تردیـد حرفهای طراحـی و اجرا
مفهوم تفكر انتقادي
تفکـر انتقـادی ،نوعـی تفکـر هدایـت شـده(جهت دار) میباشـد.
نمایـد تـا شـرایطی را تشـخیص دهـد کـه میتوانـد باعـث تحریـف
تفکـر انتقـادی بـه بررسـی ارزیابـی ،اصلاح ،تعویـض و دوبارهسـازی
صورتهـای مالـی شـود "
بـا توجـه بـه تجربـه مثبـت گذشـته حسابرسـان از یک مشـتری ،مسـأله میپـردازد و بهسـطوح باالتر یادگیری یعنـی تجزیه و تحلیل
بنـد  22اسـتاندارد بینالمللـی حسابرسـی شـماره 200بـه طـور و ترکیـب مربـوط میشـود .ایـن فرآیند فکری ،بحث جدیدی نیسـت
مسـتقیم تصریـح میکنـد کـه بایـد نسـبت بـه اعتبـار و صداقـت و ریشـ ه آن بهزمـان افالطـون برمیگردد .بهترین نمون ه کالسـیک آن
مشـتری درگذشـته کاملا بـی توجـه بـود ونبایـد انتظـار داشـت که «تفکـر انتقادی» اثر «مکـس بالک» ( )1952و دیگـری مقاله«رابرت
آنچـه در گذشـته رخ داده در آینـده نیـز تکـرار شـود .بـا ایـن حـال ،انیـس» ( )1962بـا عنوان«تفکرانتقادی» اسـت .ماهیـت و ذات تفکر
اعتقـاد بـه وفـاداری مشـتری واعتمـاد بـه او ،نمیتوانـد حسـابرس انتقـادی قضـاوت معلـق یـا تردیـد سـالم اسـت و بـه دسـتهایازامور
را از نیـاز بـه حفـظ تردیـد حرفـهای مبـرا نمایـد ویـا
ارتبـاط مییابـد که به جریان تفکر سـنجیده و منطقی
اجـازه دهـد کـه حسابرسـان به کمتـر از شـواهد قانع بكارگيـري ترديـد حرفـهاي منجـر میشـود ..كلمـه انتقـاد از زبـان يوناني مشـتق
کننـده بـرای بدسـت آوردن اطمینان معقـول رضایت همـراه بـا بكارگيـري تفكـر شـده و بـه معنـي سـوال ،انتخـاب ،بحث ،ارزشـيابي و
دهنـد .درحالتی مشـابه ،مرکز کیفیت حسابرسـی( )12انتقادي براي ارزيابي شـواهد قضـاوت اسـت (اسـنوانبرگ و همـکاران(.)2002،)16
اسـتدالل میکنـد کـه حسابرسـان درزمـان اجـرای حسابرسـي ضـروري اسـت .تفكـر انتقـادي ،تقريباً بـه معناي تفكر انديشـمندانه و
منطقي اسـت كـه بر تصميم گيـري براي انجـام دادن
مسـئولیتهای خـود بایـد به شـدت به منافـع عمومی
()17
چيـزي يا بـاور آن تاکیـد دارد (انیـز .)2010،
توجـه نمایند:
تفكـر انتقـادي فرآينـدي اسـت كـه بـه موجـب آن ،فـرد نظرات،
"حسابرسـان وظایـف خـود را بـا طـرز نگرشـی تردیدآمیـز اجـرا
میکننـد ونمیتواننـد نسـبت بـه چالش کشـیدن اظهـارات مدیریت اطالعـات و منابـع فراهـم كننده اطالعـات را ارزيابي نمـوده و به طور
بـی تفـاوت باشـند که در تضاد با شـواهد حسابرسـی و قضـاوت خود منسـجم و منطقـي نظم بخشـيده ،با عقايـد و اطالعـات ديگر مرتبط
ميكنـد و نيـز منابع ديگـر را در نظر گرفته و مفاهيـم ضمني را مورد
حسابرسـان است"
طبـق بند  13اسـتانداردهای بینالمللی حسابرسـی شـماره  ،200ارزيابـي قـرار ميدهد (آندولینـا(.) 2001،)18
بیانیههـای اسـتانداردهای حسابرسـی ایـاالت متحـده( )13شـماره ،1
تعريف تفكر انتقادي
تردیـد حرفـهای را بـه شـرح زیـر تعریف کرده اسـت:
"نوعـی طـرز نگـرش کـه در برگیرنـده ذهنـی پرسشـگر وارزیابی
از تفكـر انتقـادي تعاريـف متفـاوت شـده اسـت كه نشـان دهنده
منتقدانه شـواهد حسابرسـی اسـت"
تفـاوت ديدگاههـا در تعريـف اين مقوله اسـت .ريچارد پـاول ()1992
همچنیـن برضرورت اجـرای آن برای اعمـال مراقبتهای حرفهای ،تفكـر انتقـادي را ايـن گونـه تعريـف ميكنـد" :هنـر انديشـيدن
تاکیـد میشـود .مطابـق بـا اسـتانداردهای بینالمللـی حسابرسـی ،دربـاره تفكرتـان ،وقتـي كـه شـما ميانديشـيد تـا تفكـر خـود را
اسـتانداردهای حسابرسـی ایـاالت متحـده تاکید میکند کـه فرآیند بهتـر كنيـد ،يعنـي آن را روشـن تـر ،درسـت تـر و قابـل توجيـه تـر
حسابرسـی باید برمبنـای نگرش تردیـد حرفهای ،برنامهریـزی و اجرا بيـان كنيد"(اسـتونر( .)1998،)19از نظـر جـان چافـي ( )1994تفكر
گردد ( اسـتاندارد حسابرسـی ایاالت متحده ،شـماره  )14()109واینکه انتقـادي ،فرآينـد تفكـر را بـا روش و قاعـده كشـف ميكنـد كـه اين
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نـه تنهـا به معناي تعمـق هدفمندانه بلكـه آزمودن مـدرك و منطقي پيامدهـاي تصميمـات و قضاوتها اسـت (فسـین(.)1996،)24
استنباط يا تبيين :به معني توانايي نتيجهگيري از مطالب است.
اسـت كه ما و ديگران از آن اسـتفاده ميكنيم (جانسـون(.)2001،)20
خودتنظيمـي :به معني اصلاح و بازبيني تفكرات خود بر اسـاس
يودروايـز( )1995( )21ضمن ارائه منتخبـي از تعريفهاي صاحبنظران
مطالـب مـورد بررسـي ميباشـد .خـود تنظيميبـه
و پژوهشـگران مختلف مينويسـد با نظـري اجمالي به
ايـن تعاريـف ،بـه سـادگي ميتـوان دريافـت كـه اكثر ترديــد حرفــهاي ،نوعــي تجربيـات فـرد بسـتگی دارد و نوعـي امتحـان از خـود
آنهـا بـه پويايـي ،نظـام منـدي ،هـدف داري ،مسـتدل نگــرش در برگيرنــده ذهنــي اسـت (لیپـا( .)1997،)25مهارتهـای خودتنظيمـيدر
بـودن و منجـر بـه حـل مسـاله شـدن تفكـر انتقـادي
گذشـته و بـه طـور معمـول تحـت عناويـن اسـتدالل
پرسشــگر اســت كــه باعــث
اسـتقرايي و قياسـي دسـته بندي ميشـدند .استدالل
اذعـان دارنـد و اغلـب بـر اصـول منطق يـا مهارتهاي
هوشــياري بــه شــرايطي
اسـتقرايي بـه معنـي اسـتخراج نتيجـه براسـاس
كلـي حـل مسـاله در ايـن زمينـه تاكيـد ميكننـد.
ميشــود كــه در آن امــكان
داليـل منطقـي اسـت و اسـتدالل قياسـي بـه عنـوان
برآينـد ايـن تعاريـف را ميتوان بـه اين صـورت عنوان
تحريــف بــه دليــل اشــتباه و
نتيجهگيـري بـر اسـاس اسـتنباط يـا اصـل كلـي
كـرد كه تفكر انتقـادي ،فرآيندي منظم و هوشـمندانه
اسـت كـه در آن اطالعـات جمـع آوري شـده بـه طرز تقلــب وجــود دارد.
ميباشـد( فسـین .)1996،تفكـر انتقـادي نيـاز بـه
مهارتهـاي شـناختي ،عادت سـوال كـردن صادقانه و
ماهرانـهاي درك شـده و بـه مرحلـه كاربـرد ،تجزيـه و
تحليـل و ارزشـيابي ميرسـد.
تمايـل به تفكر درباره مسـائل گوناگـون دارد .فرد با به
كارگيـري ايـن مهارتها ،نيـاز به تجربه وبررسـي متفكرانـه در رابطه
خصوصيات تفكر انتقادي
بـا بـه كارگيـري دانش كسـب شـده در محيط واقعـي دارد .لـذا ،بين
سـوانزبورگ ( )2002خصوصيـات تفكـر انتقـادي را بـه شـرح زيـر ميـزان توانايـي تفكر انتقـادي و ارائه نقـش حرفهاي فـرد رابطه وجود
برشـمرده است:
دارد (کیتینـگ.)2006 ،
• تفكـر انتقـادي ،فرآينـد شـناختي و چنـد بعـدي اسـت كـه
نيازمنـد بـه كارگيـري ماهرانـه دانـش و تجربه بـراي قضاوت و
چارچوب تفكر انتقادي در حسابرسی
تفكـر انتقـادي در تمام رشـتههاي علمـي ،عناصر اصلي اسـتدالل
ارزشـيابي در موقعيتهـاي پيچيـده اسـت
منطقـي را با عناصـر الزم برای حصول بـه قضاوتهاي صحيح ،تلفيق
• فرآيند -مدار است.
• چارچوبـي بـراي چالـش بـا پيشـفرضها ،ايجاد تغييـر ،خلق ميكنـد .بـه ايـن ترتيـب ،تفكـر انتقـادي اغلب در هر رشـته ،شـكل
حـل مسـاله يـا تجزيـه و تحليـل به خـود ميگيـرد .با اين حـال ،هم
فرضيـات ،و ايجـاد تعديل اسـت.
• آگاهـي از خـود و تواناييهـاي خـود اسـت و به عنـوان پايهاي اسـتدالل منطقـي و هـم حل مسـاله در چارچوب رشـتههاي مختلف
بـراي برقـراري ارتبـاط بـا صاحبـکار؛ آگاهـي هوشـيارانه از تحصيلـي شـكلهاي مختلـف بـه خـود ميگيرنـد .كوئيـن ()2001
احساسـات ،باورهـا ،ارزشهـا و نگرشـهاي خـود عمـل ميكنـد .نيـز مينويسـد ،اين ديدگاه اشـتباه اسـت كـه تفكر انتقـادي ،مهارت
كلـي اسـت و ميتوانـد در هـر موقعيتي بـه كار گرفته شـود .اما براي
• نظريه يادگيري اجتماعي را شامل ميشود.
•برآيند مهم اجتماعي شـدن اسـت و رشـد حرفـهاي را موجب انجـام تفكـر انتقادي در زمينـهاي خاص ،فرد نيازمنـد دانش كافي در
آن زمينـه اسـت .بنابراين ،حسـابرس ممكن اسـت قادر به ارزشـيابي
ميشود.
• نحـوه انديشـيدن را بـه عنـوان ابـزاري بـراي توسـعه و تغيير نظـرات افـراد در زمينههاي خاص حسابرسـی باشـد ،امـا اين موضوع
را نميتـوان بـه ارزشـيابي نظرات در تمـام رشـتهها عموميت داد.
اطالعـات ،آمـوزش ميدهـد.
در نتيجـه وجـود نگرشهـاي متنـوع در آمـوزش تفكـر انتقـادي
بنابرايـن تفكـر انتقـادي مسـتلزم فرآیندهاي عالي ذهنـي و داوري
تعجـب آور نميباشـد( .کوییـن( )1998 ،)26تفكـر انتقـادي در
بر اسـاس شـواهد و مدارك اسـت (سـیف(.)2001 ،)22
رشـتههاي علميمختلـف بايـد بـا شـيوههاي مختلـف توسـعه يابـد.
دسـتورالعمل ثابتـي را نمیتـوان بـراي آمـوزش و پـرورش تفكـر
مهارتهاي تفكر انتقادي
مهارتهاي اصلي تفكر انتقادي شامل:
انتقـادي در تمـام رشـتهها صـادر كـرد.
تفسـير :به معنـي درك و بيـان معاني مربوط بـه تجربيات متنوع
امـا بيشـتر متخصصـان اتفـاق نظـر دارنـد كـه مهارتهـاي تفكـر
ميباشـد .در حسابرسـی بايد اطالعـات به صورت منظـم و با توجه به انتقـادي هنـگام بحـث و تبـادل انديشـه و حـل مسـاله بـه بهتريـن
الگويـي برای دسـته بنـدي اطالعات جمـع آوري گرديـده و اطالعات وجـه پرورش مييابد(شـبانی(.)2007،)27هافمن و همـکاران ()1995
عناصـر اصلـی تفکـر انتقـادی را به سـه گـروه زیـر تقسـیم میکنند:
غيرضروري حذف شـود.
عناصـر عاطفـی :پایـه و بنیـاد احساسـی در فـرد اسـت کـه
تجزیـه و تحليـل :بـه معنـي تشـخيص هـدف مطالـب و پـي
بـردن بـه ارتباطـات موجـود در بين آنهـا ميباشـد و بررسـي ايدهها ،میتوانـد توانایـی او را درتفکرمنتقدانـه ،فعـال یـا محـدود نماید .این
شناسـايي و تجزيـه و تحليـل اسـتداللها را شـامل ميگـردد مولفههـا شـامل ارزش نهـادن بـاال بـه حقیقـت مربـوط بـه منافـع
شـخصی ،پذیـرش تغییر،همدلـی ،اسـتقبال از دیدگاههـای متفـاوت،
(کیتینـگ(.)2006،)23
ارزشـيابي :بـه معنـي تعييـن اعتبـار مطالـب و ارزيابـي نحـوه میـزان تحمـل ابهـام و میـزان شـناخت تعصبـات شـخصی اسـت.
عناصرشـناختی :بیانگـر رونـد فکـری اسـتفاده شـده در تفکر
ارتباطـات بيـن آنهـا ميباشـد.
اسـتنتاج :به معني شناسـايي عناصر مورد نياز بـرای نتيجهگيري انتقـادی اسـت وعبـارت از تفکـر مسـتقل ،تعریـف مسـائل به شـکل
منطقـي ،تدويـن فرضيههـا ،توجـه بـه اطالعـات مهـم و پيشبينـي دقیـق ،تجزیـه و تحلیـل محتـوا وارزش دادههـا ،اسـتفاده از انـواع
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فرآیندهـای تفکـر در حـل مسـئله ،مقاومـت در برابـر تعمیـم بیـش
ازحد اسـت.
عناصررفتـاری :دربرگیرنـده اقدامات الزم در رسـیدن به تفکر
انتقـادی اسـت وشـامل  :تاخیـر درقضاوت تازمان دسترسـی بـه داده
کافـی ،اسـتفاده از دوره زمانـی دقیـق ،جمـع آوری داده ،تمایـز دادن
حقیقـت از اظهارنظر ،تشـویق گفتگوی انتقادی ،گـوش دادن فعاالنه،
اصلاح در قضـاوت درپرتواطالعـات جدیـد وبـه کارگرفتـن دانش در
شـرایط جدید.
بـه طورخالصـه ،عناصر اصلی تفکر انتقادی را در فرآیند حسابرسـی
میتـوان به شـکل زیر خالصـه نمود:
سابقه حسابرس
عناصرعاطفی
آموزش ویادگیری حرفهای
عناصرشناختی
اجرای فرآیند حسابرسی
عناصررفتاری
خالصه و نتیجهگیری
تردیـد حرفـهای ،عاملـی ضـروری و اساسـی در افزایـش کیفیـت
عملکـرد حسابرسـی اسـت .فقـدان واضـح وآشـکار تردیـد حرفـهای
در کارحسابرسـان ،منجـر بـه نگرانـی عمـده دربیـن قانونگـذاران،
نهادهای نظارتی و اسـتانداردگذاران شـده اسـت .حسابرسـان ،تجربه
قابـل توجهـی دررابطه با مشـکالت حسابرسـی مربوط به حسابرسـی
شـواهد پیچیـده دارنـد وایـن امـر بـه طـور فزاینـدهای ،کیفیـت
گزارشـگری مالـی را در معـرض خطـر قـرار میدهـد .اتـکای بیـش
از حـد حسابرسـان بـه فرآیندهـای مدیریـت ،بخشـی از ویژگیهـای
سـاختاری از چارچـوب حسابرسـی را به وجـود میآورد .بـه این معنا
کـه حسابرسـان معموال مدل حسابرسـی مدیر را انتخـاب میکنند به
جای اینکه از سـایر روشها برای حسابرسـی شـواهد استفاده نمایند.
اسـتدالل میشـود کـه ایـن ویژگیهـا باعـث میشـود حسابرسـان،
انجـام حسابرسـی را بـه طرز تفکـری نزدیک کنند کـه در آن تکمیل
کارهـای تاییـد شـده و نـه وجـود تفکـری انتقـادی و در نظـر گرفتن
مجموعه گسـتردهای از شـواهد ،تشـویق میشـود .برمبنای تجزیه و
تحلیـل خطاهای خاصی که حسـابرس مرتکب میشـود ،حسابرسـان
نیـاز دارند تا با گسـتردگی بیشـتری تفکـر نمایند و اطالعـات مربوط
بـه شـرکتها را از منابـع متنـوع و گوناگونی بدسـت آورند تـا بتوانند
از ایـن طریـق کیفیـت حسابرسـی را بـرای آن دسـته از حسـابهای
بااهمیـت بهبـود دهنـد .اسـتفاده از تفکـر انتقـادی ،میتوانـد توانایی
حسابرسـان را در شناسایی شـواهد غیرمنطقی از طریق بهبود توانایی
آنهـا در شناسـایی و ترکیـب اطالعـات متناقـض ناشـی از بخشهای
مختلـف حسابرسـی وبهبـود توانایی آنهـا برای تفکر منتقدانه نسـبت
بـه شـواهد ،افزایـش دهـد .بـه عبـارت دیگـر ،کاربـرد تفکـر انتقادی
باعث میشـود عملکرد حسـابرس از طریق وادار شـدن به فکر کردن
بـه شـکلی متفـاوت تـر و نـه صرفا انجـا م کار بـه گونهای سـخت تر،
بهبود یابد .تفکر انتقادی میتواند شناسـایی شـواهد غیرمنطقی را در
حیـن انجام کار بهبود و همچنین مسـیرهای جدید بـرای پرداختن و
رسـیدگی کـردن به مسـائل کیفیت حسابرسـی را فراهـم آورد.
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