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Abstract
The aim of creation of the paradigm in modern auditing is to provide a framework for solving 

scientific problems. Therefore, the aim of this study is to introduce the concept of paradigm 
and its description in the field of modern auditing. Paradigm, as a way of seeing the world, 
is a common scientific field among certain group of scientists which results in knowledge 
creation, increase abilities to obtain financial facilities and resources for scientific activities, 
and scientists cultural behaviourism in each discipline. It is the paradigm that determines what 
questions are asked and how to answer these questions. 

Tapping into a specialised profession that requires decision - making needs distinctive features 
and the most important of which is the ability to make professional judgments. Auditors› duty 
as specialised practitioners are to express an opinion on the financial statements, which requires 
them to have and express an objective judgment. Moving towards a more digital economy is 
under way, thus the attitude towards Auditing paradigms and obtaining work and clients are 
also changing.  The concept of digital economy and auditing in the current age is changing 
significantly. Modern way of working is replacing the old traditional methods. As such, auditors 
relationship with their clients are evolving, and on the other hand, the auditor›s professional 
independence evolving along side of the changes and it is currently creating a new form. 
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چکیده
هدف از تدوین پارادایم در حسابرسی نوین، ارائه چارچوبی برای حل مسائل علمی است. لذا هدف از این مطالعه، 
معرفی مفهوم پارادایم و شرح آن در حوزه حسابرسی نوین است. پارادایم به عنوان یک شیوه دیدن جهان که میان 
گروهی از دانشمندان یک رشته علمی مشترک است، هدایتگر جریان های علمی اعم از تولید دانش، جذب تسهیالت 
و منابع برای فعالیت های علمی، و رفتارهای دانشمندان در هر رشته ی علمی است. در هر رشته، این پارادایم است 

که تعیین می کند چه سؤال هایی پرسیده شود و چگونه به این سؤال ها پاسخ داده شود. 
ورود به یک حرفه ی تخصصی که نیازمند تصمیم گیری است، مستلزم مشخصه ها و ویژگی های متمایزی است که 
مهم ترین آن توانایی اتخاذ قضاوت های حرفه ای است. وظیفه ی حسابرسان به عنوان شاغلین یک حرفه ی تخصصی، 
اظهارنظر درباره صورت های مالی است، که این امر مستلزم بی طرفی حسابرس در قضاوت است. تغییرات در رویکرد 
اقتصاد دیجیتال در حال انجام است. ازاین رو نوع نگرش به پارادایم حسابرسی و کسب وکار نیز در حال تغییر است. 
نوع رویکرد اقتصاد دیجیتال و حسابرسی در عصر حاضر در حال تغییر چشمگیری است. جایگزینی روش های مدرن 
با روش های سنتی گذشته در حال انجام است. ازاین رو بخش مشارکت حسابرسان در بازار کسب وکار با کارفرمایان 
در حال شکل گیری است و از طرفی استقالل مسئولیت حرفه ای حسابرسان نیز در حال تغییر شکل و ایجاد ماهیتی 

جدید است.

واژههایکلیدی: پارادایم، حسابرسی نوین، قضاوت حسابرسی، اقتصاد دیجیتال، حسابرسی عملیاتی.
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1-مقدمه
از ارکان اساسی پاسخگویی و تصمیم گیری های  ارائه ی اطالعات شفاف و روشن یکی  امروزه 
اقتصادی آگاهانه محسوب می شود. اطالعات افشاشده ی شرکت ها یکی از منابع مهم و ارزشمند 
اطالعاتی برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر ذی نفعان است. هرچه سرعت نشر اطالعات 
در اقتصاد بیش تر باشد، امکان اتخاذ تصمیمات آگاهانه و پاسخگویی بخش خصوصی و دولتی در 
مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع بیش تر شده و باعث کاهش فساد مالی می گردد )ایورلی 

و همکاران، 2014(
حرفه ی حسابرسی در تالش است تا از جهانی شدن اقتصاد و انقالب اطالعات دور نباشد و همگام 
با تغییرات فناوری در راستای نیازهای جامعه حرکت کند. در چنین شرایطی، استفاده کنندگان 
کیفیت  ارزیابی  در  حسابرسان  نقش  دارند.  نیاز  اتکا  قابل  مالی  اطالعات  به  تصمیم گیری  برای 
صورت های مالی، به عنوان مهم ترین مجموعه ی اطالعات مالی مورد استناد عموم ذی نفعان بسیار 
حیاتی و تأثیرگذار است. ویژگی های فردی حسابرسان می تواند در کیفیت این تأثیرگذاری مؤثر 
حسابرس  رفتاری  انعطاف پذیری  است.  رفتاری  انعطاف پذیری  فردی،  مؤلفه های  ازجمله  باشد. 
بیان گر یک ویژگی شخصیتی است که ممکن است پتانسیل مشابهی برای کاهش تأثیر پیامدهای 

منفی عوامل استرس زا نقش فردی و سازمانی داشته باشد )کوتو، 2002(
حسابرسي به طورکلی فرآیندی است که طي آن شخصي مستقل و با صالحیت حرفه اي برمبناي 
شواهد جمع آوري شده، تطابق اطالعات کسب شده را با معیارهاي از قبل تعیین شده، مشخص 
مي سازد. در حسابرسي مالي مندرجات صورت های مالي بر مبناي معیارهاي از قبل تعیین شده از 

اصول متداول حسابداري ارزیابي مي شوند.
رشد فزاینده سرمایه داری جهانی و سرعت فرآیند جهانی شدن حسابرسی را با مشکل مواجه 
نیز سرعت  تجزیه شرکت ها  و  ادغام  پروسه  یابد  است. هر چه سرعت جهانی شدن شدت  کرده 
نظر  بدون در   ، تقلب دوچندان می گردد. همه حرفه ها  و  احتمال فساد  پروسه  این  می یابد. در 
که  هستند  دستورالعمل هایی  و  استانداردها  اصول،  قوانین،  دارای  فعالیتشان،  زمینه ی  گرفتن 
ازجمله حسابداران و  از کارشناسان،  انجام آن شغل خاص رعایت شوند. بسیاری  به منظور  باید 
حسابرسان، تابع استانداردها، مقررات و ضابطه های فنی، اخالقی و رفتاری سخت گیرانه هستند 
و  تجربه  و  مهارت  شایستگی،  دانش،  از  وظایف  چه بهتر  هر  انجام  برای  آن ها  چارچوب  در  که 
به عبارت دیگر قضاوت حرفه ای خود استفاده می کنند. بسیاری از رشته ها از مفهوم قضاوت حرفه ای 
بهره می برند. کارشناسان می گویند بسیاری از تصمیمات اتخاذشده با توجه به قضاوت حرفه ای شان 
به  به این ترتیب، موقعیت هایی  یا تشریح آن نیستند.  به تبیین  قادر  انجام می گیرد، ولی معموالً 
پذیرفته  منطقی  دالیل  ارائه ی  بدون  اشتباه  یا  غیرحرفه ای  تصمیم گیری های  که  می آید  وجود 
می شود. ازاین رو عواقب ناشی از استفاده نامناسب از قضاوت حرفه ای می تواند به مشکالت جدی 

با پیامدهای منفی اقتصادی، مالی و اجتماعی منجر شود )فالح و همکاران، 1395(.
در حسابرسی صورت های مالی، قضاوت نقش بسیار مهمی ایفا می کند، به طوری که تمام مراحل 
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حسابرسی )برنامه ریزی، اجرای عملیات و اظهارنظر( با قضاوت همراه است )کمیته ی تجدیدنظر 
حسابرسی، 1378(.

این مطالعه در حوزه ی حسابرسی و ارتباط قضاوت حسابرسی و اقتصاد دیجیتال به بررسی و 
تدوین پارادایم در حسابرسی نوین برای حل مسائل علمی با ارائه چارچوبی است. لذا هدف از این 
مطالعه، معرفی مفهوم پارادایم و شرح آن در حوزه حسابرسی است. ضرورت انجام این پژوهش 
داشته  توسعه یافته ای  و جامعه ی حرفه ای  نماید  پیشرفت  بخواهیم حسابرسي  اگر  که  است  آن 
نماییم.  را عوض  فکرمان  باید طرز  یعني  پارادایم روشن در حسابرسي هستیم.  نیازمند  باشیم، 
فعلي  آن جامعه ی حرفه ای  بر طبق  که  فکري  مباني  و  اساس  بدانیم،  می بایست  به عبارت دیگر 
شکل گرفته مطابق با تفکر و برداشت جهاني از حسابرسي نیست نتایج این پژوهش می تواند ایده 

و دستاورد علمی برای حسابرسی نوین باشد.

٢-روششناسیپژوهش
می پردازد.  نوین  حسابرسی  پارادایم  علمی  به  و  فلسفی  رویکرد  بر  مبتنی  حاضر،  پژوهش 
روش شناسی پژوهش حاضر از نوع شناخت علمی و رویکرد ترویجی )مهارت حرفه ای و دانشی( 
است. در این راستا از مبانی نظری و پیشینه ی تحقیقات به روش کتابخانه ای استفاده شده است.

9-مبانیعلمیوادبیاتموضوع
1-3- پارادایم

کوهن برای اولین بار بحث پارادایم را مطرح و این واژه را در مورد تاریخ علم در رشته فیزیک 
این طور تعریف نمود: پارادایم یک پرتو و الیه ای از حقیقت است که محدوده ای از عالم هستی و 
قواعد آن را برای ما باز می کند و پیش فرض ها و باورها و برداشت های ما را نسبت به موضوعات 

تعیین می کند )کوهن، 1387(.
پارادایم مثل نقشه ای است که راه را به ما نشان می دهد ولی خودش واقعیت راه نیست. با ظهور 
هر پارادایم و حاکمیت آن، قواعد و قوانینی بر محیط کسب وکار و زندگی حاکم می شود که قواعد 
قبلی را از بین می برد و یا خیلی محدود می کند. البته تا زمانی که پارادایم حاکم است، قواعد 
خاص خودش را دارد و بایستی به آن عمل شود. با شروع هر پارادایم همه به نقطه صفر می رسند 
و اگر یک کشور و یا یک شرکت بتواند یک پارادایم نوظهور را قبل از دیگران کشف و ضوابط و 
روابط آن را درک کند، خواهد توانست کشورها یا شرکت های رقیب را از صحنه رقابت حذف و یا 

به طورکلی از بین ببرد )رضایی نایه، 1398(. 
قبلی،  پارادایم  ضابطه های  و  قواعد  به  پای بندی  می رسد،  راه  از  جدیدی  پارادایم  هنگامی که 
مسیری شکننده و نابودکننده است و تنها کشورها و شرکت هایی در فضای جدید موفق و پیشتاز 
خواهند بود که قبل از دیگران عالئم و نشانه های نزدیک شدن پارادایم را تشخیص داده و خود 
را با مقررات و قواعد پارادایم جدید وفق داده و از فرصت های موجود در بطن آن حداکثر استفاده 
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را کرده و با آینده نگری و آینده نگاری مطلوب، حتی االمکان مسیر حوادث و تحوالت پیش رو را 
در جهت دلخواه خود سوق داده و یا با آن همسو و هماهنگ شوند. به طورکلی می توان پارادایم را 
مجموعه ای از باورها و پیش فرض های بنیادی تصور کرد که در هستی شناسی، شناخت شناسی و 

روش شناسی متجلی می شود )دانایی فرد،1386(.

باورهایهرپارادایم

هستیشناسی
ماهیت واقعی چیست 
و چه درباره اش باید 

بدانیم؟

شناختشناسی
ماهیت رابطه بین 

پژوهشگر
و واقعیت چیست

روششناسی
پژوهشگر چگونه 

می تواند واقعیت را 
درک کند

شکل)1(باورهایهرپارادایم)داناییفرد،13۸6(

پارادایم جدید حرکت  با  باید  »استراتژیست ها  می گوید:  هنلی  مدیریت  کالج  استاد  ترنر  یان 
کنند. استراتژی اثربخش، تنها بر پایه تغییر قواعد و منطق موجود میسر خواهد بود. پارادایم های 
آینده ساز استراتژی های بدیع خلق می کنند، قواعد جدیدی را از هستی رمزگشایی کرده و انسان 

را به سطح باالتری از معارف هستی رهنمون می سازند.
ارائه ی چارچوبی برای حل مسائل علمی در  هدف از تدوین پارادایم در هر علم و موضوعی، 
محدوده ای مشخص است. درواقع پارادایم، جهت گیری کلی کلیه ی تئوری ها و نظریات را بر عهده 

دارد )چالمرز 1379(.
پارادایم ها، ایجاد ساختاری برای پیش فرض ها، باورها و برداشت های مشترک است. پارادایم ها 
به  پارادایم ها  می دهند.  نشان  را  مسائل  درک  طریق  و  بنا  را  حقیقت  به  نسبت  انسان  دیدگاه 
انسان قدرت تجزیه وتحلیل مسائل پیچیده و نظم دهی به اجرای آن را می بخشند و مبنایی برای 
نیز  نتایج  این  به  و چگونگی رسیدن  بودن  غلط  یا  و  فراهم می آورند. صحیح  را  او  قضاوت های 
زاییده ی پارادایم حاکم است. پارادایم ها اگرچه کامل نیستند ولی حتی در چنین شرایطی نیز 

برای انسان ها راهگشا خواهند بود )یزدانی زاده، حبیبی، 1389(.
از خصوصیات پارادایم این است که هنگام ظهور یک پارادایم جدید توانمندی هایی که متکی 
بر پارادایم گذشته شکل  گرفته اند از بین خواهند رفت و همه صرف نظر از جایگاه خود و پارادایم 
قبلی می بایستی از صفر شروع کنند. بدین ترتیب در بستر یک پارادایم جدید فرصت های جدیدی 
برای همه و ازجمله سازمان هایی که حتی از قبل نامی از آن ها نبوده نیز به وجود خواهد آمد. 
بنابراین دوران انتقال پارادایم یک دوران استثنایی برای شکار فرصت ها است. خصوصیات مهم 
دیگر پارادایم ها این است که با ایجاد یک چارچوب نگرشی، بر برداشت ها و پیش فرض های انسان 
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به شدت تأثیر می گذارند، تا حدی که پای بندان به پارادایم را از درک حقایق خارج از پارادایم 
محروم می سازند )رضایی نایه، 1398(.

این ویژگی سبب می شود تا نوآوری و خالقیت در فضای پارادایم تنها به مرزهای آن محدود 
گردد. نتیجه این که مادامی که پارادایم حاکم است، قواعد اثربخشی را برای درک و حل مسائل 
بشر در اختیار می گذارد و هرگاه از این کار بازماند زمان مرگ آن فرارسیده و با پارادایم جدیدی 
جایگزین خواهد شد. با ظهور هر پارادایمی مجموعه ای از قواعد و فرصت های بدیع ظهور می یابد 

و فرصت های پارادایم های گذشته را بی اعتبار می سازد )یزدانی زاده، حبیبی، 1389(.
2-3- حسابرسی

براي یافتن مفهوم حسابرسي، دیدگاه های تني چند از صاحب نظران، موردبررسی قرار خواهد 
گرفت:

حسابرسي عبارت از رسیدگي به طورکلی مالي واحد تجاري توسط حسابداران مستقل است. 
حسابرسي شامل بررسي و تحقیق در مورد ثبت های حسابداري و سایر مدارکي است که صورت های 
مالي متکي به آن ها ست. حسابرس از طریق انجام مطالعه و ارزیابي سیستم کنترل داخلي واحد 
تجاري، بازرسي مدارک، مشاهده ی دارایی ها، استعالم و پرسش در واحد تجاري و خارج از آن و 
اعمال سایر روش های حسابرسي، مدارکي فراهم مي سازد که براي تعیین این که صورت های مالي 
نشان گر تصویر مطلوب و معقولي از وضعیت مالي واحد تجاري و نتایج فعالیت آن در طي دوره ی 

مورد رسیدگي است، ضرورت دارد )وحیدي الیزه اي، 1372(.
حسابرسي را رسیدگي و اظهارنظر درباره ی صحت نسبي و قابلیت قبول اقالم مربوط به وضع 
مالي و نتایج حاصل از فعالیت های مالي )مندرج در ترازنامه و صورت سود و زیان( مؤسسه ها نیز 

تعریف کرده اند )نبوي، 1368(.
یکي از جامع ترین تعاریف حسابرسي را در نشریه شماره ی 78 سازمان حسابرسي مي توان دید: 
»حسابرسي عبارت از بازرسي جستجوگرانه مدارک حسابداري و سایر شواهد زیربنای صورت های 
مالي است. حسابرسان از راه کسب آگاهي از سیستم کنترل داخلي و بازرسي مدارک، مشاهده ی 
دارایی ها، پرسش از منابع داخلی و خارجی شرکت و اجراي سایر روش های رسیدگي، شواهد الزم 
را براي تعیین این که صورت های مالي، تصویري مطلوب و به نسبت کامل از وضعیت مالي شرکت 
و فعالیت های آن در طول دوره ی مورد رسیدگي ارائه مي کند یا خیر، گردآوري مي کنند« )ارباب 

سلیماني، نفري 1371(.
در اغلب متون تخصصي حسابرسي، تعریف ارائه شده در مورد حسابرسي فقط جنبه ی حسابرسي 
صورت های مالي )آنچه مدنظر این پژوهش است( را در برمی گیرد اما براي درک بهتر حسابرسي 
نیاز به داشتن تعریف جامع از آن است، این تعریف را کمیته ی مسئول تدوین بیانیه هاي مفاهیم 

بنیادي حسابرسي انجمن حسابداران آمریکا ارائه نموده است.
حسابرسي فرآیندي است منظم و با قاعده )سیستماتیک( جهت جمع آوري و ارزیابي بی طرفانه ی 
شواهد درباره ی ادعاهاي مربوط به فعالیت ها و وقایع اقتصادي، به منظور تعیین درجه ی انطباق 
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ادعاها  این  انطباق  درجه  تعیین  به منظور  اقتصادي،  وقایع  و  فعالیت ها  به  مربوط  ادعاهاي  این 
)اظهارات( با معیارهاي از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به افراد ذي نفع )نیکخواه آزاد، 1377(.

عملیاتي،  حسابرسي  مالي،  صورت های  حسابرسي  که  است  جامع  آن چنان  تعریف  این 
حسابرسي رعایت و حسابرسي جامع را در برمی گیرد. حسابرسی فرآیند منظم و با قاعده داللت 
آن  برمبناي  که  انجام مي شود  مناسب  برنامه ریزي  اساس  بر  فعالیت حسابرسي  دارد که  آن   بر 
مجموعه اي از شواهد مربوط جمع آوري و ارزیابي مي گردد و به این طریق هدف های حسابرسي 

تحقق مي یابد.
ماهیت  و  نوع  اگرچه  است.  حسابرسي  شالوده  شواهد«،  بی طرفانه  ارزیابي  و  »جمع آوري 
تمام  ولي  باشد  متفاوت  پروژه هاي مختلف حسابرسي  بین  ارزیابي مي تواند  معیارهاي  و  شواهد 
حسابرسی ها بر محور »جمع آوري و ارزیابي شواهد« متمرکز است. موضوع مورد رسیدگي از یک 
سري »ادعاهاي )اظهارات( مربوط به فعالیت ها و وقایع اقتصادي« تشکیل شده است. این ادعاها 
شرایطي  هرگونه  نمایانگر  »اقتصادي«  کلمه-ی  اینجا  در  مي شود.  نامیده  اقتصادي«  »اطالعات 

است که منجر به تصمیم گیري در تخصیص منابع محدود مي شود.
3-3- حسابرسی عملیاتی

بررسی اسناد و مدارک و شواهد تاریخی نشان می دهد که نیاز به انجام حسابرسی عملیاتی و 
فلسفه ی وجود آن موضوع جدیدی نیست )حساس یگانه، 1383(. کوتنز و دونیل )1987( در 
حسابرسی  مدیریتی،  کنترل های  مؤثر  ابزارهای  دیگر  »از  می کنند:  بیان  مدیریت  مبانی  کتاب 

داخلی یا عنوانی که امروزه آن را به آن نام می شناسند، حسابرسی عملیاتی است.
فرآیند  در  و  دارد  مختلف  زمانی  دوره های  و  کشورها  در  ریشه  نوع حسابرسی،  این  مبادی   
شکل گیری آن تشکل های حرفه ای متعددی هم همچون حسابرسی داخلی، مستقل و دولتی نقش 
داشته اند. براین اساس، بررسی اجمالی تعاریف ارائه شده در کتاب ها و نشریه های مختلف نمایانگر 
استفاده از واژه های متنوعی بر پایه این نوع حسابرسی است. برای نمونه، در کانادا به حسابرسی 
جامع و در کشورهای مشترک المنافع بریتانیا به حسابرسی صرفه جویی، کارایی و اثربخشی معروف 

است )فلشر، زارسکی، 2002(.
برخی دیگر ترجیح می دهند واژه های حسابرسی عملکرد مدیریت، حسابرسی داخلی جدید، 
حسابرسی عملیات، حسابرسی عملکرد و حسابرسی مدیریت را برای این نوع حسابرسی به کار 
این واژه ها  را به همراه دارد، عدم همسانی  بار معنایی خاص خود  ازآنجاکه هر کلمه ای  گیرند. 
نیز می تواند ناشی از گوناگونی خدمات ارائه شده توسط حسابرسان و منحصربه فرد بودن دامنه ی 
به طورکلی  ولی  وکرکت،1982(.  باشد)کسلر  سازمان ها  از  برخی  در  خدمات  آن   رسیدگی 
حسابرسی صرفه جویی، کارایی و اثربخشی بیش تر در بخش دولتی مصطلح است و دیگر واژه های 
ذکرشده را هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی مورداستفاده قرار می دهند )کسیرات، 

.)2005
عملیاتی  برای حسابرسی  تعریفی  سازمان حسابرسی،  عملیاتی  کمیته ی حسابرسی  ایران  در 
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ارائه کرده است که برگرفته از تعریف کسلر و کرکت )1982( است: »حسابرسی عملیاتی« فرآیند 
منظم و روشمند ارزیابی اثربخشی، کارایی و صرفه ی اقتصادی عملیات سازمان و گزارش نتایج 
ارزیابی، همراه با پیشنهادهای عملی به اشخاص ذی صالح برای بهبود عملیات است )بختیاری، 
1386(. اثربخشی معرف میزان دستیابی به هدف ها است. کارایی عبارت از نتایج به دست آمده از 
عملیات )ستانده( به منابع مصرف شده )داده( است و صرفه ی اقتصادی عبارت از تالش در جهت 
حداقل کردن هزینه ی تحصیل و استفاده از منابع واحد اقتصادی با حفظ کیفیت مناسب است 

)کمیته ی حسابرسی عملیاتی سازمان حسابرسی، 1380(. 
حسابرسی  است.  اقتصادی  صرفه  و  اثربخشی  کارایی،  بر  همواره  عملیاتی  حسابرسی  تأکید 
عملیاتی با تأکید بر بهبود عملیات آتی از حسابرسی مالی و حسابرسی رعایت متمایز می شود، که 

گذشته نگر هستند )کسلر وکرکت، 1982(.
طراحی و اجرای حسابرسی عملیاتی همواره از طریق انتخاب هدف های خاص صورت می گیرد. 
زیرا این کار، موضوع را برای افراد ذی نفع بسیار معنادارتر و مفیدتر می سازد )رحیمیان، 1383(. 
مدیریت  و  عملیاتی  حسابرسی  کمیته ی  گزارش  اساس  بر  عملیاتی  حسابرسی  کلی  هدف های 
ب(شناسایی  عملکرد،  ارزیابی  الف(  شامل:   1982 سال  در  آمریکا  رسمی  حسابداران  انجمن 
فرصت های بهبود عملیات، ج(ارائه ی پیشنهادهایی برای بهبود عملیات یا لزوم انجام بررسی ها و 

اقدامات بیش تر است )صفار، 1376(.

جدول )1( کارایی و اثربخشی در نگرش های مختلف )بنی فاطمی کاشی،1382(
تعریفکاراییتعریفاثربخشینوعنگرش

سیستمی
ارزیابی نتایج به دست آمده )ستانده ها( 

با نتایج هدف های مورد انتظار
توانایی به دست آوردن ستانده های بیش تر با 

حداقل داده ها

سازمانی 
میزان گام برداشتن در جهت 

هدف های سازمان
به کارگیری منابع سازمان جهت تحقق اهداف 

آن

نیروی انسانی
میزان دستیابی به هدف ها و رضایت 
نیرو انسانی از تالش های انجام شده

انجام کار به بهترین روش، به وسیله افراد حائز 
شرایط در بهترین محل و مناسب ترین زمان

تولید
مقایسه ی بازدهی کاال با خدمات 

ایجادشده با یک مقدار یا استاندارد از 
پیش تعیین شده

تحصیل حجم معین کاال و خدمات باکیفیت 
مطلوب در کمترین زمان ممکن و با کمترین 

ضایعات

4-3- قضاوت حسابرسی
قضاوت حرفه ای از دو کلمه قضاوت و حرفه ای تشکیل شده است. معنای قضاوت در بحث ما 
عاقالنه«  تصمیم های  اتخاذ  یا  معقول  »اظهارنظر   ،)1379 )معین،  مسئله ای«  در  کردن  »حکم 
)آکسفورد، 1996( و » فتوا « )آریانپور کاشانی، 1381( است. حرفه نیز که در معنای عام پیشه 
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و کاری است که شخص به طور تمام وقت به آن اشتغال دارد، معنای واالتری نیز دارد، به گونه ای 
انجمن  تعریف  اساس  بر   )1385( نژاد-اکبری  سجادی  حسابداری  اصطالحات  فرهنگ  در  که 
حسابداران انگلستان به » شغلی که اشتغال به آن عمدتاً مستلزم به کار گرفتن توانایی های فکری 
اگرچه معنای  بنابراین  باشد« گفته می شود.  از تحصیالت و تجارب نسبتاً طوالنی  به دست آمده 
عام »حرفه ای« کسی است که کاری را پیشه تمام وقت خود قرار دهد، »حرفه ای« معنای خاصی 
نیز دارد و به شخصی گفته می شود که »تجربه ی گران قدر و استانداردهای حرفه ای باال دارد« 

)پراکتر،1981(.
» قضاوت حرفه ای در حسابرسی به معنای اظهارنظر معقول و حکم کردن مستدل درباره ی 
تجربه ی  و  تحصیالت  هم  که  است  شخصی  به وسیله ی  حسابرسی  و  حسابداری  موضوعات 

ارزشمندی دارد و هم ویژگی های الزم برای اظهارنظرهای بی طرفانه را دارا است«.
که  است  محدوده ای  در  تجربه  و  مربوط  دانش  به کارگیری  حسابرسی  در  حرفه ای  قضاوت 
به وسیله ی استانداردهای حسابداری و حسابرسی و آیین رفتار حرفه ای تعیین شده، تا زمانی که 
می توان بین اقدام های جایگزین، یکی را انتخاب کرد، تصمیم مناسبی گرفته شود0 حسابرسی 
حرفه ای است که شباهت زیادی به قضاوت در دادگاه ها دارد. هم قاضی و هم حسابرس با ادعاهایی 
مواجه هستند، شواهد پشتوانه ی ادعا را جمع آوری و ارزیابی می کنند و نهایتاً بر اساس معیارهایی 
که در اختیار آن ها قرار داده شده نظر می دهند و قضاوت می کنند. هر دوی آن ها در اظهارنظر و 

قضاوت خود باید انصاف را رعایت کنند )ماتز و شرف، 1961(.
 رویکرد استانداردی برای اعمال قضاوت حرفه ای وجود ندارد اما اعمال قضاوت حرفه ای درست 
در انجام وظیفه یک حسابرس، عامل برجسته ای است و افزایش مهارت در قضاوت برای حسابرسان 

اساسی است.
قضاوت حسابرس یکی از موضوعات مهم حوزه ی تحقیقات حسابرسی است. برخی از کارهای 
اگر بخواهیم  حرفه ای مانند قضاوت، پزشکی و حسابرسی متکی به قضاوت فرد حرفه ای است. 
حسابرسی را از سایر حرفه ها متمایز کنیم، می توانیم دو ویژگی استقالل و بی طرفی حسابرس 
و دیگری قضاوت حسابرس را برشماریم. این دو موضوع به حسابرس شخصیت می دهد. وظیفه 
اصلی حسابرسان گواهی دادن نسبت به این موضوع است که صورت های مالی صاحب کار از تمام 
جنبه های بااهمیت عاری از هرگونه تحریف اساسی باشد. این امر که مستلزم بی طرفی در قضاوت 

حسابرس است )جانستون و همکاران، 2001(.
عوامل مختلفی در مطالعات کتابخانه ای بر قضاوت حرفه ای حسابرسان مؤثر تشخیص داده شد. 
همچنین عواملی که محقق بر اثر تجربه شناسایی کرده بود، در قالب ویژگی های شخصی مؤثر بر 
قضاوت حرفه ای در حسابرسی و عوامل محیطی مؤثر بر قضاوت حرفه ای در حسابرسی به شرح 

زیر طبقه بندی شد)خوش طینت و همکاران، 1387(.
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جدول )2( عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس)خوش طینت و همکاران 1387(
توضیحاتگروهاصلیویژگیدسته

اول
ویژگی 
شخصی

توانایی انجام کار باکیفیت خوب در یک حوزه.خبرگی

بی طرفی
یک حالت بدون سوگیری فکری است که دستیابی کامل 

به این حالت غیرممکن است ولی پیگیری برای دستیابی به 
حداکثر بی طرفی، قابلیت اتکا را افزایش می دهد.

مجموعه ایده آل های جامعه است. پرهیزکاری و پاک دامنی اخالق
تمایل فرد را به رعایت اخالق نشان می دهد.

شخصیت فردی و 
در حوزه ی روان شناسی است و ارزش های شخصی فرد است.اجتماعی

دوم
عوامل 
محیطی

شرایط بازار 
حسابرسی

حسابرسی فعالیت اقتصادی در بازار است و مؤسسات 
حسابرسی به عنوان بنگاه اقتصادی کار می کنند.

حسابرسان در معرض پاسخگویی در مقابل ارکان ناظر پاسخگویی
حرفه ای و یا شکایاتی از طرف ذی نفعان دارند.

استانداردهای 
حرفه ای

استانداردهای با توجه به شرایط هر کشور باز و خالصه و یا 
بسته و تشریحی می باشند.

ابزارهای 
تجربه ی حسابرسان و برنامه و چک لیست های آن هاتصمیم گیری

5-3- اقتصاد دیجیتال
تغییرات ذاتی ایجادشده در ساختار کسب وکارها و شیوه های بازرگانی و مبادله در اثر شکل گیری 
با  اقتصادها  نوین،  این نظم  را تشکیل می دهد. در  نوین  اقتصادی  فناوری های جدید، یک نظم 
بهره گیری از مزایای اقتصاد شبکه سهم خود را از بازار جهانی افزایش و روند الگوهای تجارت و 
جریان سرمایه را به طور اساسی تغییر خواهند داد ) کستلز، 1996( و )یامول، 2002(. از سوی 
دیگر، افزایش میزان و سطح فعالیت های آنالین، ضرورت شکل گیری یک پلتفرم دیجیتال بین 
افراد و کسب وکارها را در سطح جهانی ایجاد نموده که منجر به بهبود و شخصی سازی مبادالت 
شده است، این تغییرات فرصت های فراوانی را به وجود آورده که می تواند منجر به رشد اقتصادی 
پایدارتر شود. همچنین فناوری های جدید، مانند هوش مصنوعی می توانند عملیات مالی را در 
انجام دهد. در سطح  نفع مشتریان  به  با کاهش هزینه ها  و  بسیار سریع تر و سفارشی تر  بازارها 
با  را  انجام پروژه های سرمایه گذاری تسهیل شده و فرصت های جدید کسب وکار  نیز  بین المللی 
در اختیار گرفتن و نزدیک تر کردن بازارهای محلی و جهانی افزایش داده است. بنابراین اقتصاد 
دیجیتالی و با ابزار اینترنت، رفتار اقتصادی و تولیدی جوامع را به صورت بنیادین تغییر داده است 

)اسعدی، 1398(.
پلتفرم محور توسعه ی اقتصاد دیجیتالی است و عبارت است از نظامی که نهادها بر پایه ی آن 
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ساخته شده و برای همه دسترس پذیر است )کاستیلو، 2013(. پلتفرم را ابزار توانمندسازی افراد، 
با سهولت  ایده های جدید تعریف می کند که  نوآوری، توسعه ی کسب وکارها، و پرورش  افزایش 
در ارتباطات و مبادالت، بازارها و جامعه را تغییر می دهد. هر پلتفرم به عنوان یک عنصر کلیدی 
در انقالب صنعتی چهارم، شامل شش گروه کاری با محوریت های معماری مرجع، استانداردها و 
هنجارها، تحقیق و نوآوری، امنیت سیستم های شبکه، چارچوب قانونی و آموزش و مهارت آموزی 

است )شواب، 2017(.
6-3- حسابرسی نوین در ایران

اقتصادي کشور  تغییرات و تحوالت  زاده ی  ایران  اقتصادي در  اندیشه ی حسابرسي واحدهاي 
نبوده است، به عبارت دیگر، پیدایش و گسترش شرکت های سهامي و توسعه ی بازار سرمایه، نیاز 
الگوبرداری بدون مضمون از روابط اقتصادي - اجتماعي  به حسابرسي را پدید نیاورده بلکه در 
غرب، در قانون تجارب سال 1310 که به اقتباس از قانون تجارت بلژیک تهیه و تصویب شده در 
مبحث راجع به شرکت های سهامي مقرر گردیده که مجمع عمومي هر شرکت سهامي یک یا 
چند بازرس را از بین صاحبان سهام یا از خارج انتخاب کند تا با رسیدگي به حساب ها و اسناد و 
مدارک شرکت، درباره ی اوضاع عمومي شرکت و صورت های مالي که توسط مدیریت تهیه مي شود 
گزارشي به مجمع عمومي صاحبان سهام در سال بعد بدهد )ماده ی 61 قانون تجارب( )ارباب 

سلیماني، نفري، 1371(.

جدول )3( تاریخچه                                                         ی حسابرسی نوین در ایران )ارباب سلیماني، نفري، 1371(
موضوعسال
تأسیس انجام حسابداری ایران با هدف توسعه حرفه حسابداری و حسابرسی1345

تشکیل کانون حسابداران و تصویب آیین نامه انتخاب حسابداران رسمي و 1345
اساسنامه کانون

طبق مادهی 242 قانون تجارت، شرکت های سهامی عام موظف به حساب های 1347
سود و زیان و ترازنامه ی شرکت، گزارش حسابداران رسمي را نیز ضمیمه کنند.

شرکت سهامي حسابرسي که سهام آن تماماً متعلق به دولت بود، به منظور انجام 1350
خدمات حسابرسي شرکت های دولتی تشکیل شد.

الزام قوانین دیگري مثل قوانین مربوط به بورس اوراق بهادر یا شرکت های تا 1357
تعاوني، حسابرسي 

تشکیل مؤسسه هاي حسابرسي سازمان صنایع ملي و سازمان برنامه، بنیاد 1361-1359
مستضعفان و بنیاد شهید 

تصویب ادغام مؤسسه هاي حسابرسي بخش عمومي مطرح و قانون تشکیل 1362
سازمان حسابرسي 

تصویب اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي1366
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تعیین سازمان حسابرسي به عنوان مرجع تخصصي و رسمي تدوین اصول و 1366
ضوابط حسابداري و حسابرسي 

قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صالح به عنوان 1372
حسابدار رسمي به تصویب مجلس شوراي اسالمي رسید.

تصویب آیین نامه ی تعیین صالحیت حرفه اي حسابداران رسمي1374

سازمان حسابرسي موفق گردید طي دو کتاب مجزا استانداردهاي حسابداري و 1377
حسابرسي را به جامعه ی حرفه اي عرضه دارد.

کلیه ی حسابداران و حسابرسان ملزم به رعایت اصول و ضوابط عنوان شده در 1378
استانداردها شدند.

تصویب اساسنامه ی جامعه ی حسابداران رسمي توسط هیئت محترم وزیران1378

تصویب آیین نامه ی چگونگي استفاده از خدمات و گزارش های حسابداران رسمي 1379
و مؤسسه هاي حسابرسي مورد تصویب هیئت محترم وزیران 

7-3- پارادایم نوین حسابرسی
جامعه  موردقبول  نظامات  و  برداشت ها  و  ارزش ها  شامل  فکري  چارچوب  یک  یعني  پارادایم 
آن چارچوب  در  را  آینده  از  انتظارات خود  و  و حوادث  واقعیات  موردنظر،  به نحوی که جامعه ی 
تحلیل و توصیف و جمع بندی می کند. پارادایم رایج حسابرسي، حسابرسي را به عنوان بخشي از 
نظام نظارتي تلقي کرده و آن را مقوله ای فني و تکنیکي تصور می کند. تقلیل گرایی خصوصیت 
اصلي پارادایم فعلي است و به همین جهت کارکردهاي اجتماعي، جایگاه سیاسي و موقعیت بالقوه 
حرفه در سلسله مراتب اجتماعي و سیاسي نادیده گرفته می شود. در پارادایم مسلط فعلي دالیل 
عدم موفقیت و در حاشیه بودن حسابرسي به عنوان یک حرفه این است که حسابرسي به اندازه ی 
نامزدهاي  جاودان  برنامه  همواره  حرفه  شناساندن  دلیل،  همین  به  نیست.  شناخته شده  کافي 
عضویت در شوراي عالي و بخش اصلي برنامه های هیئت مدیره و شوراي عالي جامعه است. این 
پارادایم که امتداد آن حتي در سیاست های تدوین استانداردهاي حسابداري و فرآیند پذیرش و 
اجراي IFRS نیز به خوبی قابل مشاهده و ردیابي است، پارادایمي نادقیق و ناکام است، چنانچه 

تاکنون بوده و بعد از این نیز نخواهد توانست به توسعه آتي حرفه مساعدت نماید.
نظام حسابرسي فعلي ما در تمام ابعاد نیازمند تجدیدنظر بر اساس پارادایم نوین است اما در این 
زمینه فاقد اجماع تئوریک هستیم و می بایست تالش گردد تا در سطح حرفه به یک جمع بندی 
نظري روشن از حسابرسي برسیم. این جمع بندی حاصل نمی شود مگر این که سند توسعه ی پایدار 

حرفه ی حسابرسی تدوین شود.
سند توسعه ی پایدار حرفه اگر بر مبناي درک جهاني و مدرن از حسابرسي و با توجه کامل به 
کارکرد و جایگاه اجتماعي حرفه و وظایف و انتظارات فعلي و آتي از حرفه و درک روشن از محتوي 
تغییرات و پیشرفت های علمي و فني آتي حرفه تدوین شود، می تواند به جمع بندی تئوریک و فهم 
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مشترک از حسابرسي منجر شود. چنین سندي، منبع مناسب و عامل ترازکننده ی قانون جامع 
حسابرسي و سپس اساسنامه ی جامعه حرفه ای خواهد بود )محامی، 1396(.

صورت های مالی حسابرسی شده به وسیله ی حسابرسان مستقل، وسیله ی بسیار مناسبی در انتقال 
قابلیت  برای اظهارنظر درباره  اتکا است و حسابرس مستقل، شایسته ترین شخص  قابل  اطالعات 
فردی  وی  که  است  دلیل  این  به  شایستگی حسابرس  اقتصادی.  واحد  مالی  گزارش های  اعتماد 
مستقل بوده و حسابرسی را طبق استانداردهای حسابرسی انجام می دهد تا اطمینان یابد که اقالم 
صورت های مالی مطابق با استانداردهای حسابداری تهیه  شده است. بنابراین، حسابرس به ادعاهایی 
اعتبار می دهد که توسط شخص دیگری در قالب صورت های مالی تهیه شده است و بدین وسیله 

قابلیت اتکای اطالعات به کاررفته در تصمیمات اقتصادی را افزایش می دهد )نیکخواه آزاد، 1377(.
به  حسابرسی  هدف  ابتدا  در  است.  داشته  قابل مالحظه ای  تکامل  تدریجی  به طور  حسابرسی 
ارائه ی اطمینان درباره ی صحت و دقت اطالعات حسابداری واحد تجاری محدود بود که باگذشت 
گسترش  حسابرسی  دامنه ی  مختلف،  گروه های  انتظارات  و  اقتصادی  توسعه ی  و  رشد  و  زمان 
بیش تری پیدا کرده است. با تشکیل جامعه ی حسابداران رسمی از نیمه ی دوم سال 1380 و نیز 
الزامی شدن استانداردهای حسابداری و حسابرسی در این سال گام مهمی در جهت رشد حرفه ی 
حسابداری و حسابرسی انجام گرفت، به طوری که پژوهش های انجام گرفته ساختارمند شدند. از 
زمان الزم االجرا شدن استانداردهای حسابداری و حسابرسی، پژوهش های مختلفی در رابطه با 
ابعاد مختلف و متنوع حسابرسی انجام شده است. بیش تر این پژوهش ها در قالب پایان نامه های 
هرچند  است.  رسیده  چاپ  به  علمی  مجالت  در  مقاالت  به صورت  آن ها  از  برخی  و  دانشگاهی 
تعداد مقاالت چاپ شده در رابطه با حسابرسی در مقایسه با موضوعات حسابداری و بازار سرمایه 
دارای سهم اندک است اما این امر در سال های اخیر نسبت به سال های قبل افزایش بیش تری 
داشته است. در این مقاله تالش شده پژوهش های انجام گرفته تاکنون جمع آوری و سپس در 
طبقه بندی های موضوعی قرار گیرد. این کار از دو جنبه دارای اهمیت است: اوالً( مشخص می شود 
که تاکنون محققین بر روی چه موضوعاتی کار کرده اند و از نظر آن ها چه موضوعاتی دارای اهمیت 
بیش تری بوده است؛ ثانیاً( با مطالعه این پژوهش، چشم اندازی برای پژوهش های آتی ترسیم می 
گردد به طوری که کسانی که عالقه مند به انجام پژوهش در حسابرسی هستند از موضوعات و نتایج 
برای آن ها مشخص می گردد و می توانند در جهت گسترش  یافته و مرزهای دانش  آن اطالع 
سامانه ی  قالب  در  ابتدای سال 1390  از  رسمی  جامعه ی حسابداران  هرچند  نمایند.  اقدام  آن 
سحر اطالعات مربوط به کلیه ی قراردادها و گزارش های حسابرسی، درآمد مؤسسات حسابرسی 
و غیره را به صورت پیوسته جمع آوری می نماید اما به سبب محرمانه تلقی نمودن این اطالعات 
و نیز کوچک بودن بازه زمانی این اطالعات، ارائه ی پژوهش های علمی که دارای قابلیت اتکا و 
تعمیم باشد در عمل انجام نگرفته است. بنابراین جمع آوری داده در ارتباط با حسابرسی دارای 
دشواری های خاص خود است. این امر باعث گردیده که در برخی از زمینه های حسابرسی پژوهش 

خاصی انجام نپذیرد )مهربانی، جمکرانی، 1396(.
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4-پیشینهیپژوهش
 محمدی نوره و همکاران در سال 1400 در پژوهشی اقدام به بررسی تأثیر دیجیتالی شدن بر 
حسابرسان مستقل و مؤسسات حسابرسی در ایران نمودند. آنان از روش کدگذاری سه مرحله ای 
و  ایران  رسمی  حسابداران  جامعه ی  عضو  حسابرسی  مؤسسات  کل  در  انتخابی  و  محوری  باز، 
انتخاب خبرگان تعداد 20 مصاحبه ی ساختار نیافته در 13 مؤسسه ی حسابرسی عضو جامعه ی 
حسابداران رسمی ایران انجام دادند. نتایج کیفی پژوهش نشان می دهد که دیجیتالی شدن موجب 
بهبود نقش و تأثیرگذاری حسابرس به عنوان یک سازوکار حاکمیتی، بهبود فرآیندها و روش های 
و  روش ها  بهبود  ذی نفعان،  تصمیم گیری  بهبود  حسابداری،  اطالعات  کیفیت  بهبود  رسیدگی، 
دیجیتال  تحوالت  با  متناسب  قانونی  الزامات  و  استانداردها  تغییر  و  استخدامی  سیاست های 
می گردد. همچنین دیجیتالی شدن از یک سو، به واسطه ی حذف بایگانی کاغذی، بهبود دسترسی 
و تسهیل در انتقال اطالعات موجب بهبود امنیت اطالعات و از سوی دیگر، به واسطه تسهیل در 
افشا و سوءاستفاده های شبکه ای موجب کاهش امنیت اطالعات شده و درنتیجه این موضوع، لزوم 

ایجاد بسترهای امنیتی را ضروری می سازد.
 بهرامی و همکاران در سال 1400 در پژوهشی به تأثیر استرس بر استقالل حرفه ای حسابرسان 
پرداختند. نتایج پژوهش داللت بر تأثیر منفی پنج عامل مهم استرس بر استقالل ظاهری و باطنی 
حسابرسان دارد. همچنین یافته ها حاکی از آن است که تخصص در صنعت و تجربه ی حسابرسان 
باعث تأثیر بر رابطه ی بین استرس و استقالل باطنی می شود و بر رابطه ی بین استرس و استقالل 

ظاهری تأثیری ندارد.
اثنی عشری در سال 1399به بررسی تأثیر اطالعات بر گزارش گری مالی پرداخت. این مطالعه 
معرفی اثرات تغییرات فناوری و تحوالت آن در آینده ی گزارش گری مالی است. این مطالعه ابتدا 
ابزارهای فن آوری را معرفی می کند و سپس نمای کلی از مزایا و تهدیدهای تغییرات فناوری را 

در گزارش گری مالی ارائه می دهد.
اسعدی در سال 1398 در پژوهشی به بررسی ابعاد اثرگذاری انقالب صنعتی چهارم و اقتصاد 
دیجیتال بر رشد اقتصادی پایدار و تغییرات بنیادین در نظام اقتصادی کالسیک پرداخته است. این 
مطالعه استدالل می کند که نظام اقتصادی نوین ایجادشده با کاهش هزینه های تولید و مبادله، 
رفاه اقتصادی جامعه را افزایش می دهد. همچنین اثر فناوری و یادگیری مرکب بر اصل محدودیت 
منابع در اقتصاد غلبه نموده و با تغییر ساختاری در فضای کسب وکارها، رشد اقتصادی درون زا و 
پایدار را تسریع می نماید. درنهایت نیز نقش دولت ها در سیاست گذاری و تأمین زیرساخت های 
ضروری برای استقرار و تکامل فرآیند گذار به انقالب صنعتی چهارم و اقتصاد دیجیتال بررسی و 

تبیین شده است.
زهره محمود دهنوی در سال 1395 به بررسی استفاده از فناوری اطالعات در حسابرسی مستقل 
فناوری  اثربخشی  و  کارایی  افزایش  اثر  بر  امروزه  است.  پرداخته  آن  مشکالت  و  موانع  ایران،  در 
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اطالعات، افزایش هزینه های حسابرسی، فعال شدن بازار سرمایه و ضرورت نیاز به اطالعات دقیق و 
بهنگام، استفاده از فناوری اطالعات در حرفه ی حسابرسی مقرون به صرفه شده است و شرکت های 
حسابرسی به منظور همراه شدن با این شرایط، نیازمند تغییر تکنیک ها و روش های سنتی خود 
هستند. حرفه ی حسابرسی ایران، گرچه تأثیر فناوری اطالعات بر حرفه و اهمیت آن را درک می کند 
اما به کندی به آن واکنش می دهد و متأسفانه در حال حاضر عمدتاً حسابرسی بر اساس شیوه سنتی 
صورت می گیرد و کارهای حسابرسی به طور عمده دستی و بر اساس شیوه های قدیمی انجام می شود. 
فالح و همکاران در سال 1395 به بررسی قضاوت ها و تصمیم گیری های حرفه ای حسابرسان 
پرداختند..در این مقاله مهم ترین عوامل مؤثر بر قضاوت و تصمیم گیری های حرفه ای حسابرس مورد 
شناسایی قرار گرفته است. شناسایی این عوامل موجب بهبود کیفیت قضاوت حسابرس می شود 
و کیفیت خدمات حسابرس را افزایش می دهد. حسابرس برای آن که بتواند از عهده ی وظایفی 
که عرفاً یا به موجب قوانین و مقررات بر عهده ی او گذاشته شده است، به نحوی رضایت بخش و 
قابل اطمینان برآید، الزم است از مهارت کافی در امور مربوط به حسابداری و حسابرسی برخوردار 

باشد تا قضاوت حرفه ای مناسب ارائه دهد.
موسی زاده و همکاران در سال 1393 به بررسی تأثیر آگاهی و مهارت حسابرسان از مبانی 
داد،  نشان  نتایج  پرداختند.  اجرای مطلوب عملیات حسابرسی  بر  اطالعات  فناوری  و روش های 
علی رغم وجود رابطه ی همسو بین تمامی متغیرهای مستقل و وابسته، تنها چهار عامل اساسی 
مشتمل بر آگاهی از سیستم های اطالعاتی حسابداری، شناخت سطوح امنیت سیستم، آشنایی در 
خصوص پردازش داده ها و آشنایی و کار با نرم افزارهای حسابداری دارای تأثیر معنادار بر ارزیابی 

کنترل داخلی و اجرای عملیات حسابرسی می باشند.
اسکندری در سال 1392 اقدام به بررسی آموزش حسابرسی و اقتصاد دیجیتال نمود. در این 
مقاله، به توصیف و تعریف تغییرهای موردنیاز در آموزش حسابرسی در حرکت به سوی اقتصاد با 
پردازش بی درنگ و حسابرسی مستمر پرداخته شده است. همچنین عوامل انگیزشی مهارت های 
ویژه و دیگر ابزار آموزشی که به سه وضعیت اصلی اقتصاد دیجیتالی با پردازش بی درنگ معروف 

اشاره شده است.
پرداختند.  در حسابرسی  حرفه ای  قضاوت  بررسی  به  سال 1387  در  همکاران  و  خوش طینت 
یافته های تحقیق نشان می دهد که دانش، تجربه، درستکاری، استقالل، پایبندی به مبانی اخالقی، 
تردید حرفه ای و استقالل میدانی مهم ترین ویژگی های شخصی و نظارت حرفه ای بر کار حسابرسان، 
وجود شرایطی که حسابرسان خود را ملزم به پاسخگویی نسبت به قضاوت های حرفه ای انجام شده 
بدانند، وجود برنامه ها و چک لیست های حسابرسی و غیرقابل تفسیر بودن استانداردهای حسابداری 

و حسابرسی مهم ترین عوامل محیطی مؤثر بر قضاوت حرفه ای در حسابرسی است.
با رویکرد  دانایی فرد در سال 1386 به تشریح پارادایم های رقیب در علم سازمان و مدیریت 
هر  شرح  با  مقاله  این  در  پرداخت.  روش شناسی  و  شناخت شناسی  هستی شناسی،  به  تطبیقی 
پارادایم، ارکان سه گانه آن موردبررسی قرار گرفته و با اشاره به کاربرد آن ها در علم سازمان و 
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مدیریت نتیجه گیری می شود که در پژوهش های مدیریتی، همه پارادایم های مذکور می توانند در 
حوزه های مختلف مورداستفاده قرار گیرند.

حساس یگانه در سال 1383 به بررسی چالش های حسابرسی عملیاتی پرداخت. او اهم وظایف  
از  پرهیز  و  اخالقی  رفتار  نمود.  بیان  را  احتمالی  چالش های   کاهش  برای  عملیاتی   حسابرسان 
روش های انتقادی و خرده گیری بی مورد، دوری جستن از جزئی نگری، از عوامل  دیگری است که 
مؤثر است. حسابرسان باید همواره این موضوع  را به خاطر داشته باشند که موفقیت آن ها به  روابط 
انسانی و اخالقی با حسابرسی  شوندگان وابسته است و بدون آن، حسابرسی عملیاتی غیرعملی 

است و چنانچه اجباری باشد، اثربخشی الزم را ندارد.

4-یافتههایپژوهش
1-4- پارادایم اقتصاد دیجیتال

ابزارهای  طریق  از  که  دارد  اشاره  اقتصادی  فعالیت های  از  وسیعی  به طیف  دیجیتال  اقتصاد 
زبان  یک  به عنوان  توسعه پذیر  تجاری  گزارش گری  زبان  می گیرد.  قرار  مورداستفاده  دیجیتال 
آورده،  فراهم  دیجیتال  بستر  در  اطالعات  پردازش  و  خواندن  مبادله،  امکان  گزارش گری  واحد 
اطالعات  ارائه ی  واحد جهت  به عنوان یک چارچوب  مالی  بین المللی گزارش گری  استانداردهای 

واحد تجاری مورداستفاده قرار می گیرد )دقیق روحی، 1396(.
پارادایم های غالب اقتصاد دیجیتال را می توان به شرح موارد ذیل طبقه بندی و تعریف نمود: 

از فناوری اطالعات در حسابرسی: حسابداری و حسابرسی به عنوان زبان تجارت  1- استفاده 
خدمت  در  بتواند  تا  سازد  هماهنگ  جدید  فناوری های  با  در  را  خود  باید  اطالعاتی  سیستم  و 
استفاده کنندگان مالی باشد )دهقان، گلی، افسای، 1391(. حسابرسی کامپیوتری فرآیند کاربرد 
هر نوع سیستم مبتنی بر فناوری اطالعات در راستای کمک به حسابرسان در فرآیند برنامه ریزی، 
بین  تعامل  در   .)1389 منصوری،  )مهدوی،  است  حسابرسی  عملیات  هدایت  و  تکمیل  اجرا 
حسابرسی و فناوری اطالعات، فرض اساسی قبول این واقعیت است که فناوری اطالعات بیش از 
هر چیز دیگر، نقش یک ابزار مؤثر در فرآیند حسابرسی را بر عهده داشته و تحت هیچ شرایطی 

جایگزین نقش انسان نمی شود.
2- نقش فناوری اطالعات در شفافیت اطالعات: با استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات می توان 
شفافیت اطالعات ایجاد کرد. واحدهای اقتصادی می توانند با بهره گیری از قابلیت ها و امکانات فراهم 
آمده توسط زیرساخت های فناوری اطالعات و با ایجاد بهبود در ارائه خدمات آنالین، زیرساخت های 
مخابرات و به کارگیری سرمایه انسانی متخصص در حوزه فناوری اطالعات به پیاده سازی و توسعه 

الکترونیک و افزایش شفافیت اطالعات کمک شایانی نمایند)عبدالهی، توکلی، 1393(.
3- نقش فناوری در گزارش گری مالی: با استفاده از هوش مصنوعی، حسابداران بر تصمیم گیری 
بیش تر از جمع آوری داده ها و تجزیه وتحلیل دستی آن ها تمرکز می کنند و عالوه بر این، مدیریت 
و کنتر داخلی مؤثرتر و بیش تر خواهد بود. استفاده گسترده از فناوری اطالعات در شرکت روند 
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مدرن توسعه ی کسب وکار است. برخی از مزایای استفاده از فناوری در گزارش گری مالی عبارت 
است از: دسترسی شبانه روزی به داده، حسابداری به صورت آنالین، هزینه ی ترافیک کمتر و ..... 
اهمیت گزارش گری مالی در سطح جهانی در حال افزایش است. سیستم اقتصادی سرمایه گذاران 

نیاز به اطمینان کامل در گزارش مالی شرکت ها دارند )اثنی عشری، 1399(.
و  زمانی  محدودیت  در حذف  کلیدی  عنصری  اطالعات  فناوری  فناوری:  ابزار  از  استفاده   -4
مکانی، دسترسی بهتر و سریع تر به اطالعات، به روز بودن و... است. فناوری، روش انجام کارها را 
دگرگون ساخته و باعث شده بستری که بر کاغذ بناشده بود به بسترهای الکترونیکی تبدیل شود 

که آن را در اصطالح تبادل الکترونیکی اطالعات می نامند )موسی زاده و همکاران، 1393(.
2-4- محیط حسابرسی اقتصاد دیجیتال

اقتصاد دیجیتال می تواند به راهی برای تغییر محیط حسابرسی منجر شود. برای حسابرسان 
دستیابی به پیشرفت های فزاینده  ی فناوری به عنوان اساس اقتصاد دیجیتال الزامی است. بنابراین 
انجام کار حسابرسی خود تجدیدنظر کنند. آموزش دهندگان حسابرسی  باید در روش های  آنان 
نیز باید آموزش هایی را ارائه دهند که نه تنها برای تأمین نیازهای این محیط جدید کافی باشد 
بلکه به حسابرسان هم قدرت پذیرش تغییرهای سریع در اقتصاد جدید را بدهد. درنتیجه در این 
خصوص نیز می بایست به سه مؤلفه قابل پذیرش بودن، پذیرش تغییرها، آیین رفتار پیشگیرانه نیز 

توجه کرد )اسکندری، 1392(.
سه وضعیت اصلی اقتصاد دیجیتالی در این محیط و تقابل بین دستگاه های اطالعاتی مدیریت 

با ابزار سنتی حسابرسی عبارت است از: 
1- نگرش ها: به مجموعه ای از دیدگاه ها اطالق می شود که در جهان به طور فزاینده در حال ورود 
به حرفه ی حسابرسی هستند. نگرش ها، حسابرسی سنتی را به صورت پویا به سوی الگوی اقتصاد 
دیجیتال هدایت می کند. بنابراین، بیان موضوع هایی مانند: پذیرش فناوری و مدیریت تغییر که 

در اقتصاد دیجیتالی با آن مواجه می شویم. 

جدول )4( نگرش ها در اقتصاد دیجیتال با حسابرسی )اسکندری، 1392(
رویکرداقتصاددیجیتالرویکردسنتیمهارت

آیین رفتار 
رویکرد بخشی به رفتار حرفه ایحرفه ای

نگرش پیشگیرانه به سمت رفتار حرفه ای 
و توجه به بحران های جدید مربوط به 

اقتصاد دیجیتال
پذیرش 
تحقیق های مداوم در ارتباط با رویکرد مبتنی بر صفحه گستردهفناوری

فناوری های جدید مربوط

تغییر 
به سوی 

بهبود

تغییرهای محدود با توجه به قوانین و مقررات
تطبیق محتوایی از طریق حسابرسی غیرقابل 

انعطاف و استانداردهای حسابداری

استقبال از تغییر
قابل پذیرش بودن

اعتباردهی بر مبنای ریسک و حسابداری 
بر مبنای اصول
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2- رفتارها: بر ماهیت تعامل بین حسابرسان و مشتریان، قانون گذاران، گروه های حسابرسی و 
فناوری داللت می کند. 

جدول )5( رفتارها در اقتصاد دیجیتال با حسابرسی )اسکندری، 1392(
رویکرداقتصاددیجیتالرویکردسنتیمهارت

تعامل سنتی با مشتریان همراه با تعامل چهره به چهرهتعامل با مشتریان
تعامل از راه دور

مدیریت گروه از راه دورگروه های پای کارکارگروهی

مدیریت اجرای کار 
حسابرسی

برنامه ریزی جهت حسابرسی از پیش 
تعیین شده

حسابرسی های مداوم
تأکید بر اصول پذیرفته شدهی 

حسابداری

اجرای حسابرسی به صورت پویا
توافق های شبیه سازی شده از راه دور
مالحظات سریع تر سنجش فرآیند 

کسب وکار

یادگیری فناوری 
توانایی خودآموزی با ابزار فناوری تأکید بر آموزش های وسیعشغل

جدید

3- دانش فکری: مشتمل بر دانش خاص و مهارت های موردنیاز برای تبیین مفاهیم، ایجاد و 
اجرای حسابرسی در اقتصاد دیجیتال است. 

جدول )6( دانش فکری در اقتصاد دیجیتال با حسابرسی )اسکندری، 1392(
رویکرداقتصاددیجیتالرویکردسنتیمهارت

داشتن پایه ی 
شناخت مفاهیم و روش های بنیادی فناوری اطالعاتآشنایی با فناوری اولیهفناوری

حسابرسی 
فناوری اطالعات

حسابرسی فناوری 
تأکید بیش تر بر حسابرسی فناوری اطالعاتاطالعات پایه

ابزار حسابرسی 
مبتنی بر فناوری

استفاده ی محدود از 
ابزار نرم افزار خاص

استفاده از کار برگ هایی که به صورت خودکار تهیه شده
استخراج داده ها و استفاده از تجزیه وتحلیل آماری
شناخت و درک سیستم جامع برنامه ریزی منابع
شناخت و درک مناسبی از برنامه های حسابداری

دانش حسابداری 
و حسابرسی

ثبت و به خاطر سپردن 
واقعیت ها

توجه به مجموعه ای از دانش های عمومی وسیع برای 
بهبود تحقیق ها و مهارت های تحصیل اطالعات

تأکید اولیه بر قبولی در گواهینامه ها
امتحان حسابدار رسمی

موفقیت در امتحان های حرفه ای مختلف جهت اخذ 
گواهینامه های مربوط، توانایی دستیابی به اطالعات 

به موقع و منابع موجود، دانش منابع روز
در این محیط، حسابرسان باید دارای مهارت هایی باشند که در تأمین نیازهای اقتصاد دیجیتال 
به آنان کمک کند. به کارگیری و ترکیب مناسبی از دانش ها به آن ها یاری می رساند تا حدی به 
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قرار  را مورداستفاده  انتظار دارند در زمان اجرای حسابرسی ها، آن  بپردازد که  فناوری  شناخت 
دهند. توانایی حسابرسی منسجم در رفتار حسابرسان، نشان داده می شود. مجموعه مهارت های 
حسابرس فعال در اقتصاد دیجیتال، کلیدی برای موفقیت بوده که سه وضعیت نگرش، رفتار و 

دانش های فکری، وجه تمایز حسابرس جدید را با حسابرس سنتی تشکیل می دهند.

جدول )7( مجموعه مهارت های حسابرسان در اقتصاد دیجیتال )اسکندری، 1392( 

گر
دهن

آین
اه
دگ
مدیریت کمک به هدایت افکاردی

خی
اری
هت
دگا

دی

اجرای استخراج اطالعات
دارا بودن مدرک حسابدار رسمیداده های معامالتی باارزش

ارزیابی سیستم های موجودحسابرسی منسجم
کمک های مدیریتحسابرسی داخلی توانمند

صورت های مالی دوره ایآگاهی بخشی بهتر به ذی نفعان
تنوع مدارک حرفه ای

5-بحثونتیجهگیری
تئوری ها و پیش فرض ها، منظرهای دید عالمان را می سازند. پارادایم حاکم بر هر حوزه علمی 
علمی-  فعالیت های  برای  منابع  و  تسهیالت  جذب  دانش،  تولید  از  اعم  علمی  جریان های  کل 
پژوهشی، شیوه ی یک پارچگی افراد و سازمان های علمی و رفتارهای اندیشمندان و پژوهشگران 
به شیوه های  علمی  توسعه ی  مبنا  بر همین  قرار می دهد.  تأثیر  را تحت  علمی خود  زندگی  در 
متفاوت صورت می پذیرد. یک شیوه ممکن است حوزه های معینی از پژوهش را ترجیح دهد یا 
نادیده بگیرد. سبک های معین علم را تقویت کند یا از بین ببرد، مانع حرفه ای شدن گردد یا آن 
را ترجیح دهد یا نادیده بگیرد، سبک های معین علم را تقویت کند یا از بین ببرد، مانع حرفه ای 
شدن گردد یا آن را ترویج نماید و جهان بینی هایی را تحمیل کند که راه های معین تحقیق و 
الگوهای علمی را تسهیل کند یا عقب اندازد. به هر صورت، شیوه ی حاکم بر حوزه ی علمی بر 
تجزیه وتحلیل مناسبات علوم و محیط آن، ادراکات متفاوت از آموزش و دانش، مناسبات علم با 

سیاست، و پیوندهای علم و سایر قلمروهای اجتماعی مؤثر است )قانعی راد، 1381(.
قضاوت حسابرس یکی از موضوعات مهم حوزه ی تحقیقات حسابرسی است. برخی از کارهای 
اگر بخواهیم  حرفه ای مانند قضاوت، پزشکی و حسابرسی متکی به قضاوت فرد حرفه ای است. 
حسابرسی را از سایر حرفه ها متمایز کنیم، می توانیم دو ویژگی استقالل و بی طرفی حسابرس و 
دیگری قضاوت حسابرس را برشماریم. این دو موضوع به حسابرس شخصیت می دهد. وظیفه ی 
اصلی حسابرسان گواهی دادن نسبت به این موضوع است که صورت های مالی صاحب کار از تمام 
جنبه های بااهمیت عاری از هرگونه تحریف اساسی است. این امر مستلزم بی طرفی در قضاوت 

حسابرس است )جانستون و همکاران، 2001(.
است.  چشمگیری  تغییر  حال  در  حاضر  عصر  در  حسابرسی  و  دیجیتال  اقتصاد  رویکرد  نوع 
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جایگزینی روش های مدرن با روش های سنتی گذشته در حال انجام است. ازاین رو بخش مشارکت 
حسابرسان در بازار کسب وکار با کارفرمایان در حال شکل گیری است و از طرفی استقالل مسئولیت 
حرفه ای حسابرسان نیز در حال تغییر شکل و ایجاد ماهیتی جدید است. از دیدگاه حسابرسی در 
عصر دیجیتال، کسب وکارها و اقتصاد به صورت رقابتی شده اند. درنتیجه این امر موجب افزایش 
از  یکی  موضوع  این  می کند.  ایجاد  را  رو  پیش  رقابتی  محیط  در  حسابرسان  مسئولیت پذیری 
پارادایم های حسابرسی عملیاتی است. از طرفی نگاه بودجه ریزی و برنامه در حسابرسی عملیاتی 
تغییر می نماید و حسابرسی سنتی و کلیشه ای کمرنگ تر و حسابرسی نوین جایگاه جدید را به 

دست خواهد آورد.
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