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عوامل مؤثر بر
اظهارنظر حرفه ای

حسابرسان

دکتر نظام الدین رحیمیان

عضو هیات علمی مؤسسه آموزش عالی خاتم 

علی هدایتی

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابرسی دانشگاه عالمه طباطبائی

حسابرســی از ارکان اساسی فرایند پاسخ گویی است. زیرا 
پاسخ گویی مســتلزم وجود اطالعات معتبر و قابل اتکاست و 
قابلیت اتکای اطالعات، مستلزم بررسی آن ها به دست شخصی 
مســتقل از تهیه کننده ی اطالعات است. در فرایند پاسخ گویی، 
حسابرسی از طریق تعیین اعتبار اطالعات، ارزش افزوده ایجاد 
می کند. منشاء ارزش حسابرسی صورت های مالی را قضاوت  
حرفه ای حســابرس و قضاوت های جمعی تشکیل می دهد. به 
اعتقاد کارشناسان، پاسخ تعداد زیادی از موضوعات و ابهامات 

که زاییده ی ماهیت حسابرسی اســت، تنها با اتکا به قضاوت 
حرفه ای مقدور است )نیکخواه آزاد، 1379(.

حســابرس برای اطمینان دادن به استفاده کنندگان اطالعات 
و پذیرش بی طرفانه بودن اظهارنظر حسابرس، نباید هیچ گونه 
منافع مالی مســتقیم )یا بااهمیت غیرمستقیم( در رابطه با واحد 
مورد رســیدگی داشــته باشــد بلکه وی باید صالحیت های 
کافــی بــرای اظهارنظر را کســب کند. در غیــر این صورت، 
استفاده کنندگان ممکن اســت قضاوت حسابرس را جهت دار 
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تلقی کنند. در پاســخ به نگرانی های موجود و افزایش کیفیت 
قضاوت و اظهارنظر حسابرس، مراجع حرفه ای و صاحب نظران 
حرفه راهکار های مختلفــی ارائه کرده اند. آیین رفتار حرفه ای 
حســابداران رســمی به عنوان تنظیم کننده ی رابطه ی جامعه با 
اســتفاده کنندگان صورت هاي مالي، ویژگی های حســابرس و 
روابط اعضای جامعه ی حسابداران رسمی با صاحب کاران را به 
عنوان عواملی تلقی می کند که کیفیت حسابرسی را تحت تأثیر 
قرار می دهند و آینده ی حرفه را در رعایت الزامات آن می داند. 
تأکید آیین رفتار حرفه ای بر ارائه ی خدمات در باالترین سطح 
در صورتی امکان پذیر خواهد شد که عوامل متعدد اثرگذار بر 

قضاوت و اظهارنظر حسابرس شناسایی  گردد. 
در مقالــه ی حاضر، بر اســاس مرور نوشــتارهای نظری 
مربوط، عوامل تأثیرگذار بر قضاوت و اظهار نظر حســابرس 
مورد بررسی قرار می گیرد که برخاسته از ویژگی های حسابرس 
و محیط فعالیت حرفه ی حسابرسی است و مبنایی برای تحقیق 

و مطالعات بیش تر در این حوزه فراهم می آورد.
1. قضاوت حرفه ای1

براســاس اســتانداردهای حسابرســی هدف حسابرسي 
صورت هــاي مالي این اســت که حســابرس بتواند درباره ی 
انطباق صورت هاي مالي تهیه شده، از تمام جنبه هاي بااهمیت، 
با اســتانداردهاي حسابداري اظهارنظر کند. اظهارنظر حرفه ای 
همــواره با محدودیت های ذاتی مانند قضاوت حســابرس در 
فرایند انجــام کار همراه بوده و فعالیت  هایی که حسابرســان 

برای رسیدن به اظهارنظر  انجام می دهند، متأثر از قضاوت ها و 
تصمیم گیری های حرفه ای است. 

در تعریــف قضاوت، می توان عنوان کــرد که قضاوت به 
مفهوم عام آن فرایندی اســت که در آن افراد درباره جنبه های 
مربوط به مســئله ی مورد تصمیم گیری، اظهــار نظر می کنند. 
قضاوت حرفه ای در حسابرســی به مفهــوم به کارگیری دانش 
و تجربــه ی مربوط در محیط اســتانداردهای حســابداری و 
حسابرســی و آیین رفتار حرفه ای اســت تا تصمیم های الزم 
برای گزینش راه کارهای مختلف اتخاذ شــود )حساس یگانه، 
1385(. طبق تعریف، حسابرسان در موارد استفاده ی درست از 
اســتانداردهای حسابداری در تهیه و ارائه ی صورت های مالی 
و هم در فرایند حسابرســی باید پیوســته از قضاوت حرفه ای 
اســتفاده کنند. برنامه ریزی، جمع آوری شواهد، بررسی کلی و 
گزارشگری حســابرس همواره تحت تأثیر قضاوت حرفه ای 
قرار می گیرد. حسابرسان با توجه قضاوت خود باید روش ها 
و فرایند حسابرســی را به گونــه ای برنامه ریزی کنند که خطر 
حسابرسی را به سطح مورد انتظار کاهش دهند و امکان ارائه ی 
اطمینان معقــول از نبود تحریف های بااهمیت در صورت های 
مالــی را کســب کنند. عــدم صالحیت حســابرس در انجام 
قضاوت های حرفه ای می تواند منجر به تصمیمات نادرســتی 
شــود که اغلب دارای تأثیرات منفی روی کیفیت حسابرسی، 
صاحب کار و اشــخاص ذی نفع مرتبط بــا صورت های مالی 

است.
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2. اظهارنظر حرفه ای حسابرس
گزارشــگری حرفه ای حســابرس به عنوان فعالیتی تلقی 
می شــود که مستلزم اظهارنظر حرفه ای وی نسبت به اطالعات 
مالی اســت. حســابرس در فرایند ارائــه ی خدمات حرفه ای 
ممکن اســت با موضوع تضاد منافع روبرو شــود. این موارد 
تضاد منافع به شکل های بســیار متفاوت، از موارد نسبتًا ساده 
تا مســایل پیچیده ای چــون تقلب و اعمــال غیرقانونی بروز 
می کند. از طرفی، پیچیدگي روزافــزون موضوعات اقتصادي 
و فرایند گزارشــگری آن ها نیز ممکن است با اشکاالتی همراه 
باشــد. با این حال، حسابرس باید نظر حرفه ای خود درباره ی 
صورت های مالی بر اســاس ارزیابی نتایج به دســت آمده از 
شــواهد حسابرسی به صورت گزارشــی کتبی جهت استفاده 
جامعه اظهار نماید. حساس یگانه )1385( اظهارنظر حسابرس 
را مجموع قضاوت های حرفه ای، تصمیم گیری ها و توجیه های 
حسابرس به صورت فشرده به عنوان نظر کارشناسی و حرفه ای 
تعریف می کند. حســابرس در اظهارنظر نسبت به صورت های 
مالــی باید از نبــود تحریف بااهمیت اطمینان معقول کســب 
 کند. الزمه ی اظهارنظر حســابرس گرد آوری شــواهد و انجام 
قضاوت های گســترده در انطباق صورت هــای )فعالیت های( 

مالی با استانداردهای حسابداری است. 
بر اســاس آیین رفتار حرفه ای، حفــظ اعتماد عمومي به 
حرفه ی حسابرسی زماني میسر اســت که حسابداران رسمي 
خدمات خود را در ســطحي ارائه کنند که شایســته ی اعتماد 
جامعه باشند، ازاین رو، خدمات حســابداران رسمي از جمله 
اظهارنظر نســبت به صورت های مالی باید در باالترین سطح 
ممکن و با رعایت ضوابطي ارائه شــود که تــداوم انجام این 

خدمات با کیفیت مناسب را تضمین کند.
3. عوامل مؤثر بر اظهارنظر حرفه ای حسابرس

ارزش نهایی فعالیت حسابرســی در کمک به استفاده کننده 
برای تشــخیص کیفیت اطالعات دریافت شده است، ازاین رو 
استفاده کنندگان اطالعات باید صالحیت حسابرس را پذیرفته 
تا بــه اظهار نظر او اعتمــاد کنند و در شــرایطی که اطمینان 
استفاده کنندگان جلب نشود، هدف های حسابرسی به صورت 
کامل تحقق نمی یابد )نیکخواه آزاد، 1379(. اظهارنظر حسابرس 
ممکن است تحت تأثیر شــرایط مختلفی قرار گیرد. بر اساس 
تحقیق دریجر و رایس2 )1999( شــرکت های خدماتی عمدتًا 
بر اســاس مهارت های کارکنان شــکل گرفته اند. توان فکري 
و اندیشــه هاي کارکنان در ســازمان به عنوان سرمایه ی نهفته 

و راکد اســت. تغییرات فنی ســازمان ها را مجبور به توسعه ی 
شایستگی هاي نیروي انسانی می کند که عاملی مهم در دستیابی 
به موفقیت و کسب مزیت رقابتی است. مؤسسات حسابرسی 
نیز به عنوان ارائه دهندگان خدمات اعتباربخشــی، ازاین قاعده 
مســتثنی نیســتند و اظهارنظر آن ها تاحدودی به ویژگی های 
فردی حسابرس بستگی دارد. همچنین، تجربه نشان داده است 
کــه مهارت )تخصص( در صنعت خاص، کیفیت گزارش های 
حسابرســی را تحت تأثیر قرار می دهد. شــرایط محیطی نیز 
ممکن اســت اظهارنظر حرفــه ای را تحت تأثیــر قرار دهد. 
وابســتگی غیر متعارف به صاحب کاران، ریســک حسابرسی 
را زیاد کرده و حســابرس اســتقالل الزم را از دست می دهد. 
وابســتگی مالی حسابرس به مشــتریان و قرارگرفتن آن ها در 
وضعیت وسوسه انگیز نیز می تواند انگیزه ای برای چشم پوشی 
از تحریفات بااهمیت ایجادکند )یعقوب  نژاد و امیری، 1388(. 
از طرفی، نگرانی ناشــی از آثار روابط درازمدت حسابرس و 
صاحب کار بر استقالل حسابرس و کیفیت حسابرسی موجب 
تدوین قوانینی مبنی بر محدود کردن این روابط شــده اســت 

)لی3، 2007(.
عوامل اثرگذار بر اظهارنظر حسابرس عبارتند از:

1-4. منابع انسانی
هر ســازمانی برای رسیدن به هدف های خود، به کارکنانی 
کارآمد و کارشناس با ســطح و دامنه ای مشخص از وظایف، 
دانــش و مهارت ها نیاز دارد. توانایی کارکنان در کاربرد دانش 
تخصصــی یا تخصص هاي ویژه به عنــوان مهارت های کاری 
شــناخته می شــود )رابینز، 1377(. این توانایی ها و مهارت ها 
را می توان به عنوان منابع انســانِی در اختیار ســازمان ها برای 
پیشــبرد اهداف آن ها قلمداد کرد. براساس تعریف ایوربرگ4  
)1972( منابع انسانی انرژی ها، مهارت، و دانش نیروی انسانی 
اســت که به طور بالقوه می تواند و یــا باید برای تولید کاال و 
یا ارائه ی خدمات به کار گرفته شــود. بنابراین، این واژه شامل 
انســان ها در ارتباط با دنیای کار می شــود که در تولید کاالها 
و فراهم کردن انواع خدمات در اجتماع، سیاســت، فرهنگ و 
توســعه ی اقتصادی ملت ها نقش دارند. منابع انسانی از عوامل 
کسب مزیت رقابتی برای سازمان ها است و کم توجهی به این 
موضوع می تواند نتایج نامناســبی برای سازمان ها داشته باشد. 
از این رو، منابع انســانی ماهر و متخصص برای سازمان مانند 
دارایی های مشهود دارای اهمیت است و مدیران سازمان ها به 
منظور افزایش کارایی سازمان تحت سرپرستی خود هزینه هایی 
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را صرف آموزش کارمندان می کنند. آموزش و کســب مهارت 
فرد را قادر می ســازند تــا کار را ماهرانــه )نظیر تصمیم هاي 
درســت و انجام کارهاي اثربخش )در موقعیت هاي پیچیده و 
نامعیــن انجام دهد، مانند کار حرفــه اي و تعهدات اجتماعی. 
بنابراین، نیروی انسانی به عنوان یکی از منابع اصلی سازمان ها 
مطرح است. توفیق در به کارگیری این منابع در فرایند تولیدکاال 
و خدمات، منشــاء رشد و توسعه ی ســازمان خواهد بود. در 
صورت عدم ایجاد بسترهای مناســب برای بهره گیری از این 
منابــع، عالوه بر هدر دادن منابع و از دســت دادن فرصت ها، 

سازمان خودبه خود به سوی بحران کشیده خواهد شد.
حسابرس نیز برای آن که بتواند از عهده ی وظایفی که عرفًا 
یــا به موجب قوانین و مقررات بر عهده ی او گذاشــته شــده 
است، به نحوی رضایت بخش و قابل اطمینان برآید، الزم است 
از مهارت کافی در امور مربوط به حســابداری و حسابرســی 
برخوردار باشد تا قضاوت حرفه ای مناسبی ارائه دهد. بنابراین، 
شایســتگی و مهارت کارکنــان را می توان به عنــوان یکی از 
دارایی های ارزشــمند مؤسسات حسابرسی تلقی کرد که نقش 

اساسی در فرایند حسابرسی ایفا می کنند.
بر اســاس اصول بنیادی رفتار حرفه ای، حسابدار رسمي 
باید خدمات حرفه اي را با دقت، شایســتگي و پشتکار انجام 
دهد. وي همواره موظف است میزان دانش و مهارت حرفه اي 
خود را در ســطحي نگاه دارد که بتــوان اطمینان حاصل کرد 
خدمات وي به گونــه اي قابل قبول و مبتني بر آخرین تحوالت 

در حرفه و قوانین و مقررات ارائه مي شود.
در دوران گذشته، حسابرســان مهارت و دانش اندکی در 
حســابداری و حسابرسی داشــته اند و به تدریج در طی چند 
دهه ی اخیر، حسابرسان به مرحله ای رسیده اند که دارای دانش 
و مهارت حرفه ای شــده اند. این فرایند تغییر در مهارت ها، نیز 
در طی چند دهه ثبات حرفه ای ایجاد کرده است. اکنون، انتظار 
می رود که حسابرسان در اغلب موقعیت های کاری مختلف در 
چند زمینه ی مربوطه، صالحیت حرفه ای داشته باشند و سپس 

به انجام حسابرسی بپردازند )حساس یگانه، 1391(. 
از طرفــی، عامــل تغییــرات و جابه جایی زیــاد کارکنان 
مؤسسات حسابرسی باعث می شود بخشی از بدنه ی تخصصی 
مؤسسات حسابرسی که عالوه بر دانش فنی و تجربه ی حرفه ای 
اطالعات ذهنی بسیار ارزشمندی از صاحب کاران دارند به طور 
کارا و اثربخش در اختیار اهداف حرفه ای قرار نگیرد و حتی با 
فرض استمرار حضور آن ها در حرفه ی حسابرسی، جابه جایی 

باعث می شــود از اطالعات آن ها اســتفاده ی بهینه ای به عمل 
نیامده و به دلیل هزینه های ناشــی از جایگزینی کارکنان الیق، 
موجب کاهش قدرت حرفه ای حسابرسی مستقل شود )رجبی، 

.)1384
 این موضوع به روشــنی بیان می کند کــه عدم به کارگیری 
یا تغییرات کارکنان حرفه ای در حسابرســی عاملی اســت که 
می توانــد بر تصمیم گیــری و قضاوت حســابرس در فرایند 

حسابرسی تأثیرگذار باشد.
2-4. تخصص حسابرس در صنعت

هنگامي کــه هزینه هاي نمایندگي افزایــش مي یابد، تقاضا 
براي حسابرســي هاي با کیفیت باال افزایــش مي یابد. این امر 
یــا به طور داوطلبانه توســط مدیران به عنوان یک ســازوکار 
رابط صورت مي گیرد یا از بیرون به صورت ســازوکار کنترلي 
توســط ســهام داران یا اعتباردهندگان تحمیل مي شود )واتز و 
زیمرمن5 ،1986(. بدون شــک، تخصــص صنعت بر ماهیت 
تجربه و کار حسابرسي و دست یابي به مهارت تأثیر مي گذارد 
و ممکن اســت براي کارشناسان انفرادي شــرایطي را فراهم 
نماید تا بهتر مســایل و موضوعات پیرامون خاِص صنعت را 
شناسایي و مورد توجه قرار دهند )سولومون و شیلد6، 1995(. 
همچنیــن، با افزایش تخصص در صنعت در ســطح انفرادي، 
تخصــص صنعت در ســطح مؤسســه نیز افزایــش مي یابد. 
تخصص صنعت حسابرس شامل خلق ایده هاي سازنده برای 
کمک )خلق ارزش افــزوده( به صاحب کاران، همچنین فراهم 
کــردن دیدگاه ها یا راهکارهاي تازه براي برخي از موضو عاتي 
تعریف مي شــود که صاحب کاران در صنایع مربوط به خود با 
آن مواجه مي شــوند )کند7، 2008(. تجربه، دانش و تخصص 
حســابرس برتصمیم گیری وی و همچنین کیفیت حسابرسی 
تأثیر می گذارد. با افزایش پیچیدگی مبادالت تجاری، تغییرات 
در رویه هــای مالی و همچنین روش های حســابداری )مانند 
ابزارهای مالی(، در مواردی حســابداران و مؤسسات حرفه ای 
و نیز دانشــگاهیان مرتبط با حسابداری، در فهم محتوای منابع 
صورت های مالی با مشکل مواجه می شوند، بنابراین در موارد 
حسابرسان متخصص در صنعت، می توانند در حل مشکالت و 
ارائه ی اطالعات قابل اتکا، نقش اساسی داشته باشند. از طرفی، 
میزان تجربه ی باالی حســابرس در ارتباط با صاحب کاران و 
همچنیــن تخصص در صنعتی خاص، شــرایط کاهش قصور 
حســابرس و جلوگیــری ازشکســت حسابرســی را فراهم 
می کند )اچ یانگ و شــو لــی8، 2012(. از طرفی، صرفه جویی 
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در هزینه های ناشــی از به کارگیري حســابرس متخصص، از 
دیگر مزایا اســت. زیرا اغلب، حسابرســانی که ســهم باالیی 
از شــرکت هاي یک صنعت را رســیدگی می کنند )حسابرس 
متخصص در آن صنعت( به دالیلی مانند تجارب قبلی، نسبت 
به سایر حسابرسان ازصرفه جویی بیشتري نسبت به مقیاس بهره 
می برند و بنابراین در حالت عادي، حق الزحمه ی کمتري نسبت 
به دیگر حسابرســان طلب می کننــد و انتظار می رود این گونه 
حسابرســان مشــاوره و راهنمایی بهتــري درزمینه ی نحوه ی 
تهیه و افشــاي اطالعات ارائه دهند و براي برطرف ســاختن 
 مشــکالت و ایرادات فرایند حســابداري و گزارشگري مالی 
نیز اقدامات اصالحی مناســب تري به عمل آورند )کیمبرلی و 

برایان، 2004(.
از آن جایي کــه حاالت مختلف تخصص حســابرس در 
صنعت به طور مســتقیم قابل مشــاهده نیســت، رویکردهای 
مختلفي را براي تخصص صنعت حسابرســی به کار گرفته اند. 
بر اســاس رویکرد سهم بازار فرض می شود، مؤسسه  ی دارای 
ســهم بزرگ تر از بازار، از دانش تخصصــي باالتري در مورد 
آن صنعت خاص برخوردار  باشــد. در رویکرد سهم پرتفوي، 
مؤسســه ای که ســهم بزرگ پرتفوی صنعت را دارد به عنوان 
حســابرس متخصص در نظر می گیرد. برخی از پژوهشگران 
نیز، تعداد مشتریان حسابرســي شده به وسیله ی حسابرس را، 
به عنوان معیاری برای تعیین حسابرسان متخصص در صنعت 

لحاظ می کنند.

با افزایش تخصص حسابرســان و پیشرفت حرفه ای آنان، 
حسابرســان دارای توانایی بیشــتری در کســب و گردآوری 
شــواهد بوده و قضاوت حرفه ای مناسب تری خواهند داشت. 
بنابرایــن تقاضا برای حسابرســان متخصــص  بیش از پیش 

احساس می شود.
3-4. وابستگی اقتصادی حسابرس

مؤسســه ی حسابرســی هنگام ارائه ی خدمات به مشتری 
حق الزحمه دریافت می کند، در نتیجه حسابرس از لحاظ مالی 
به مشــتری وابسته اســت )دی آنجلو9، 1981(. حق الزحمه ی 
حسابرسی منبع اصلی درآمد حسابرســان به شمار می رود. بر 
اســاس نظریه های اقتصادی هرچه اهمیت صاحب کار بیش تر 
باشــد، احتمال به خطر افتادن اســتقالل حســابرس بیش تر 
خواهد بود )اچ یانگ و شــو لــی10، 2012(. ارائه ی خدمات 
از جانب حسابرســان بســته به نوع خدمات حسابرســی یا 
غیرحسابرســی دو نوع رابطه ی قراردادی ایجــاد می کند. در 
زمینه ی قراردادهای خدمات غیرحسابرسی می توان عنوان کرد 
که حرفه ی حسابرســی طی چند دهه ی اخیر از رشد مناسبی 
برخوردار بوده اســت. پــس از توزیــع جغرافیایی و افزایش 
رقابت، مؤسسات حسابرسی به سمت سودآوری و رشد رفتند 
تا قدرت رقابتی خود را حفظ کنند. صنعت حسابرسی مجبور 
شــد تا درآمد بیش تری از طریق به دست آوردن صاحب کاران 
حسابرسی جدید و نگه داشتن صاحب کاران فعلی کسب کند. 
به دلیل تقاضای صاحب کاران فعال در ســطح بین المللی، سایر 
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خدمات، تبدیل به جایگزین های ســودآور شــدند. ازاین رو، 
درصد روبه رشــدی از درآمد کل مؤسسات حسابرسی بزرگ 
از خدمات غیرحسابرســی نظیر مشــاوره ی مالیاتی، طراحی 
و اجــرای سیســتم های اطالعاتی، مدیریت منابع انســانی و 
مشــاوره ی عمومی تأمین می شــود. این افزایش، بیانگر رشد 
قابل توجهی در فعالیت های غیرحسابرســی و در کنار آن رکود 
در بازار خدمات حسابرسی است. اما ارائه ی همزمان خدمات 
حسابرسی و غیرحسابرســی به یک صاحب کار، بیانگر وجود 
روابط قراردادی متفاوت بین حســابرس و صاحب کار است. 
ارائه ی خدمات غیرحسابرســی به صاحب کاران حسابرســی 
وابســتگی اقتصادی بین مؤسسه ی حسابرسی و صاحب کار را 
افزایش می دهد. این وابستگی می تواند به کاهش استقالل منجر 

شود، زیرا:
1. مؤسســه ی حسابرســی نمی خواهد کاری را که به مدد 
بخش خدمات غیرحسابرسی خود ارائه می کند زیر سؤال ببرد.
2. مؤسسه ی حسابرسی نمی خواهد خدمات غیر حسابرسی 

سودآور خود به صاحب کار را از دست دهد.
3. مؤسسه ی حسابرسی نمی خواهد قرارداد حسابرسی را 

از دست دهد. 
حسابرس در چنین شرایطی ممکن است با تفاسیر مدیریت 
از موضوعات مختلف حســابداری موافقت کند. از این منظر، 
خطر اخالقی می تواند حســابرس را به سمتی ببرد که با سطح 
معینی از اســتقالل با صاحب کار توافق کند تا حق الزحمه های 

اضافی ناشــی از خدمات غیر حسابرسی را به دست آورد. در 
چنین شــرایطی خطر اخالقی از لحاظ قانونی با حق الزحمه ی 
غیر حسابرسی اضافی پوشــانده می شود. ازاین رو، حسابرس 
دارای انگیزه های فرصت طلبانه می شود که ممکن است منجر 
به قضاوت سوگیرانه در خصوص ماهیت و دامنه ی بررسی های 
)کار حسابرسی( انجام شــده و گزارشگری سوگیرانه در این 
زمینه شود که آیا صورت های مالی به طور منصفانه ای وضعیت 
مالی شرکت حسابرسی شده را نشان می دهند، یا خیر )کالتن، 

روداك و تیلور 2007(11.
در قراردادهای حسابرسی )صورت های مالی(، حسابرس 
وظیفــه ی متفاوتــی در مقابــل ذی نفعان دارد. حسابرســي 
صورت هاي مالي از انواع خدمات اطمینان بخشــي محســوب 
می شود. اطمینان بخشی، خدمتي اســت که طي آن حسابرس 
نظر خود را درباره ی حاصــل ارزیابي یا اندازه گیري موضوع 
براساس معیارهاي ازپیش تعیین شــده، براي افزایش اطمینان 
اســتفاده کنندگان موردنظر، اظهار مي کند. استفاده از حسابرس 
مســتقل یکی از ســازوکار های کنترلی برای کاهش ریســک 
فرصت طلبی مدیر تلقی می شــود و عالوه بر این، حســابرس 
در معــرض نظارت قانونی قرار می گیــرد. از این منظر، صرفًا 
حق الزحمه ی خدمات حسابرســی، به عنــوان عامل مؤثر بر 
اظهارنظر حســابرس بررسی می شــود و می توان عنوان کرد 
که مؤسســات حسابرســی دارای مجموعــه ای )پرتفویی( از 
صاحــب کاران بوده که نســبت بــه صورت هــای مالی آن ها 
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اطمینان بخشــی می کنند. در مواردی که مشتری )صاحب کار( 
خاص بخش نســبتًا بزرگی از پرتفوی مؤسسه را تشکیل دهد، 
حسابرس انگیزه ی بیش تری برای حفظ آن به عنوان یک منبع 
درآمد و ســود خواهد داشت. بنابراین احتمال اقدام به سازش 
و عمل در جهت حفظ منافع صاحب کار وجود خواهد داشت 

)بالی12، 2005(.
نظریه های حسابرســی نیز وابستگی های اقتصادی را مورد 
بررســی قرار داده اند. بر این اساس، دو نیروی رقیب وابستگی 
اقتصادی و حفاظت از شــهرت در زمان کشف تقلب، فرایند 
گزارشــگری حسابرسان را تحت تأثیر قرار می دهند. )رینولدز 
و فرانســیس13، 2001(. براساس عامل وابســتگی اقتصادی، 
حســابرس با زیر پا گذاشتن اســتقالل، منافع آتی خود را با 
راضی نگه داشــتن صاحــب کار فعلی حفــظ خواهد کرد. در 
مقابــل، انگیزه ی حفاظت از شــهرت مانع از به خطر انداختن 
اســتقالل حسابرس شــده و درنتیجه از کاهش حق الزحمه ی 
حسابرســی مشــتریان جدید یا اخراج به دست صاحب کاران 

فعلی جلوگیری می کند )دیویس و سیمون14، 1992(. 
در زمینــه ی مقــررات حاکم بــر تعییــن حق الزحمه ی 
حسابرسی و وابستگی حســابرس، بورس اوراق بهادار ایران 
تاکنون مقرراتی وضع نکرده است. اما این موضوع مورد تأکید 
آیین رفتار حرفه ای قرار گرفته اســت. بر اساس بند 11- 16 
آیین رفتار حرفه ای جامعه ی حسابداران رسمی ایران تحصیل 
بیش از 25 درصد درآمد مســتمر ساالنه ی حسابدار رسمی از 
صاحب کار برای مدت بیش از دو سال مجاز نیست. همچنین 
بر اســاس بند 12- 16 حســابداران رســمی مجاز به ارائه  ی 

خدمات بر اساس حق الزحمه ی مشروط نیستند.
4-4. چرخش حسابرس

بعد از رســوایی های مالی اخیر در ســطح جهان )انرون و 
وردکام در ایاالت متحده و پارماالت در اروپا( در بین متقاضیان 
خدمات حسابرسی )سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان و...( این 
اندیشه شکل گرفته که افزایش مدت دوره ی تصدی حسابرس 
با صاحب کار، موجب ایجاد رابطه ی دوســتی بین حسابرس و 
مدیریت صاحب کار شــده و مدیریت صاحب کار می تواند با 
سوءاستفاده از این رابطه، حسابرس را به شدت تحت تأثیر قرار 
دهد و باعث کاهش کیفیت حسابرسی شود. این اندیشه باعث 
شکل گیری طرح چرخش مؤسسات و شریک حسابرس شده 

است )لی15، 2007(.
طرح چرخش مؤسســات و شریک حسابرس بر سه عامل 

تأثیرگذار مؤثر اســت که هریک از ایــن عوامل خود موجب 
تغییر در کیفیت خدمات حسابرسی می شوند:

1. ارتباط با مدیریت صاحب کار
2. توجه به فرایند حسابرسی سال های قبل

3. اشتیاق برای راضی نگه داشتن صاحب کار
 ماهیت چرخش مؤسســات یا شریک حسابرس این گونه 
است که بر هریک از عوامل پیش گفته تأثیر دو سویه دارد و از 
این طریق موجب تغییر در کیفیت خدمات حسابرسی می شود. 
از یک ســو، چرخش مؤسسات و شــریک حسابرس موجب 
قطع ارتباط دراز مدت حســابرس با صاحب کار ، نداشتن توجه 
به فرایند تکراری حسابرســی سال های قبل و از بین رفتن میل 
ناآگاهانه ی حسابرس برای خشنود کردن صاحب کار می شود. 
در نگاه نخست، با مطالعه ی هریک از عوامل پیش گفته می توان 
نتیجه گرفت که چرخش مؤسسات و شریک حسابرس موجب 
بهبود کیفیت حسابرسی می شود. اما از بُعد دیگر با بررسی هر 
یک از عوامل حاصل شــده در اثر فرایند چرخش مؤسسات و 
شریک حســابرس کاهش کیفیت خدمات حسابرسی حاصل 
می شــود. زیرا فرایند چرخش مؤسسات و شریک حسابرس 
موجب قطع ارتباط حســابرس و صاحب کار می شــود و در 
نتیجه مدیریت صاحب کار با حسابرس جدید احساس راحتی 
نمی کند و در صورت وجود مشــکالت آن ها را با وی در میان 

نمی گذارد )جعفری، 1387(.
توجه به فرایند حسابرســی ســال های قبل به دلیل درك 
بهتر از تغییرات، جابه جایــی و طبقه بندی اطالعات که در اثر 
شناخت حسابرس در سال های قبل حاصل شده است، موجب 
بهبود کارایی حســابرس می شود. مرور پرونده های حسابرسی 
در ســال های قبل عالوه بــر تأثیر روی کارایی حســابرس، 
فرایند حسابرســی را نیز اثر بخش تر می کند، زیرا شــرکت ها 
با نوع ســؤاالت حسابرس آشنا هســتند و حسابرس با مرور 
کاربرگ های قبلی از ایجاد وقفه در فرایند حسابرســی زمان بر 
جلو گیــری می کند، اما اتکای صرف به پرونده های ســال قبل 
مانع از اجرای کنترل های جدید و در خور نیاز برای حسابرسی 

دوره جاری می شود.
اشــتیاق برای راضی نگه داشتن صاحب کار سومین عاملی 
اســت که نتیجــه ی ماهیت چرخش مؤسســات و شــریک 
حســابرس اســت. فرایند چرخش موجب از بیــن رفتن میل 
آگاهانه و یا ناآگاهانه ی راضی نگه داشــتن مشتری می شود و 
از این طریق موجبات حفظ اســتقالل حسابرســان را فراهم 
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می آورد، اما ممکن است کیفیت خدمات حسابرسی تحت تأثیر 
این تمایالت حسابرس برای انتخاب به عنوان حسابرس مستقل 
در دوره ی مجاز بعدی یا شــرکت های تحت نفوذ صاحب کار 
قرار گیرد که چرخش نمی تواند مانع از انجام چنین کاری شود 

)لی، 2007(.
چگونگي تأثیر طول دوره ی تصدي حسابرســي بر کیفیت 
حسابرســي و اظهارنظر حسابرســان در قالــب دو فرضیه ی 
تخصص حســابرس و فرضیه ی اســتقالل حســابرس ارائه 
می شــود. فرضیه ی تخصص حســابرس بر این باور است که 
با افزایش طول دوره ی تصدي حسابرســي، کیفیت حسابرسي 
افزایش مي یابد. برعکس، فرضیه ی اســتقالل معتقد به کاهش 
کیفیت حسابرســي با افزایش طول دوره ی تصدي حسابرسي 

است )ارل و همکاران16، 2005(.
پدیده ی چرخش حسابرســان مانند تیغ دولبه است که هم 
می توانــد موجبات حفظ اســتقالل و افزایش کیفیت خدمات 
حسابرســی را فراهم آورد و هم می تواند فلســفه ی وجودی 
حسابرسی را متزلزل کند. استفاده ی مفید و مؤثر از این پدیده 
به منظور افزایش کارایی و اثربخشــی بازار ســرمایه مستلزم 
شناسایی ابعاد وجودی آن و اتخاذ تمهیدات مناسب و اقتضایی 

در زمینه ی تکرار این پدیده است.
تغییر ادواری حسابرسان در ایران برای نخستین بار در آیین 
رفتار حرفه ای جامعه ی حســابداران رسمی ایران مورد اشاره 
قرار گرفته است. براساس بند 16- 16، هیچ کاری بیش از سه 
سال توسط یک مسئول کار و بیش از پنج سال با مسئولیت یک 
شریک نباید انجام شود. سازمان بورس و اورق بهادار نیز، در 
اجرای بیست و چهارمین مصوبه ی شورای عالی آن سازمان، در 
راســتای حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران، سامان دهی 
و توســعه ی بازار اوراق بهادار و نظر به ضرورت نظارت عالی 

بر امور بازار سرمایه، دستور العمل مؤسسات حسابرسی معتمد 
ســازمان بورس و اوراق بهادار را تصویب کرد. بر اساس مفاد 
این دستور العمل، چرخش منظم مؤسسات و شریک حسابرسی 

در دوره ی زمانی چهارساله الزامی شده است.
5. نتیجه گیری

در حسابرسی صورت های مالی قضاوت نقش بسیار مهمی 
را بازی می کند. همان طور که عنوان شــد حسابرس در فرایند 
حسابرســی )برنامه ریزی، گرد آوری شــواهد، بررسی کلی و 
گزارشــگری( همواره با موقعیت  ها و پیچیدگی هایی روبه رو 
می شــود. موضوعات و ابهاماتــی که در فرایند حسابرســی 
پدیــد می آید، با اتکای به قضــاوت حرفه ای قابل حل خواهد 
بود. بنابراین، اعتباربخشــی و اظهارنظر حســابرس نسبت به 
صورت های مالی پیوســته تحت تأثیر قضاوت هایی است که 

حسابرس به کار گرفته است.
ازایــن رو، انتظــار مــی رود حسابرســان در قضاوت و 
تصمیم گیری های خود به شیوه ای عمل کنند که تحت تأثیر نفوذ 
صاحب کار و عوامل اقتصادی قرار نگیرند. از طرفی، حسابرسان 
باید نسبت به مســئولیت هایی که جامعه از آنان انتظار دارد به 
گونه ای عمل کنند که خدمات خود را در باالترین سطح ارائه 
دهند. براساس مباحث ارائه شده، به کارگیری نیروی انسانی که 
صالحیت و شایستگی الزم را دارند، از عوامل کلیدی موفقیت 
حسابرســان به شمار می رود. تدوین ضوابط و مقررات توسط 
نهادهای نظارتی نیز از دیگر عواملی اســت که می تواند نقشی 

اثرگذار در این زمینه را فراهم آورد.
در ایــن مطالعه،مهم تریــن عوامــل مؤثر بــر قضاوت و 
اظهارنظر حســابرس مورد بحث قرار گرفت. شناســایی این 
عوامل می تواند موجبات بهبود کیفیت قضاوت حســابرس را 

فراهم آورد و کیفیت خدمات حسابرس را افزایش دهد.
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