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چگونهمیتوانیم

استانداردهایحسابرسیمرتبطباکنترلکیفیترا

تقویتکنیم؟

هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) افزون بر تدوین استانداردهای جهانی حسابرسی، همچنین باید استانداردهای 
جهانی کنترل کیفیت برای مؤسســه های حسابرســی را نیز تدوین کند. اســتاندارد بین المللی کنترل کیفیت11 (ISQC 1)، مبنایی برای رویکرد کنترل 
کیفیت در تمامی مؤسســه های حسابرسی، صرفنظر از اندازه  آنها، ارائه می دهد. به باور هیئت، این استاندارد همان چیزی را که برای سامانه کنترل کیفیت 
حسابرســی صورتهای مالی، خدمات اطمینان بخشــی و دیگر خدمات مرتبط برای مؤسسه ضروریســت، ارائه کرده است. سامانه اثربخش کنترل کیفیت، 

از کیفیت استوار و قوی تمامی خدمات ارائه شده از سوی یک مؤسسه پشتیبانی کرده و یکی از اجزای اصلی چگونگی مدیریت مؤسسه به حساب می آید.
اســتاندارد بین المللی کنترل کیفیت 1، هر مؤسسه را به برقراری سیاستها و روشهای مرتبط با اجزای اصلی سامانه کنترل کیفیت ملزم 

می کند. این اجزا شامل موارد زیر است )بند 16 استاندارد بین المللی کنترل کیفیت 1(:
• مسئولیتهای مدیریت درباره کیفیت در درون مؤسسه،

• پذیرش و ادامه کار، 
• نظارت

•  الزامهای اخالقی، 
• منابع انسانی، و

• ادامه کار. 
اســتاندارد بین المللی حسابرســی 2 220 (ISA220) مرتبط با کیفیت در ســطح هر کار، یا برای هر کار حسابرســی، مکمل استاندارد 
بین المللی کنترل کیفیت 1 اســت. پیشفرض استاندارد بین المللی حسابرســی220، الزامی بودن استاندارد بین المللی کنترل کیفیت1 یا استاندارد 

ملی دیگری با همان میزان از ضرورت کاربردی، از سوی هر مؤسسه ای است.
در پی بحران مالی، بســیاری از شــرکتها از راه بازبینی روشهای کســب وکار و فعالیتهای مرتبط خود نسبت به خطرهای محیط درحال دگرگونی و 
ریسکهای نوپدید راهبری بنگاه، واکنش نشان داده اند. همراه با تحول محیِط فعالیت مؤسسه ها و افزایش تأکید بر کیفیت، درباره امکان تجدیدنظر 

در استاندارد بین المللی کنترل کیفیت1، جهت پذیرش الزامهای شدیدتر برای برخورد بهتر و آشکارتر با موارد معین، پرسشهایی مطرح می شد. 

بازخورد پس از اجرای استاندارد بین المللی کنترل کیفیت 1
افزون بر این، پروژه نظارت بر اجرای اســتانداردهای بین المللی حسابرســی، موضوعهای مرتبط با به کارگیری استاندارد بین المللی کنترل کیفیت 1 را 
مشخص کرد. هیئتهای نظارتی و انتظام بخشی، خواستار اقدام هیئت برای اصالح استاندارد مزبور برحسب انتظارهای خود از مؤسسه های حسابرسی، 
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به ویژه در ارتباط با موارد زیر بودند: 
الف- پذیرش مســئولیت و پاســخگویی بیشــتر از ســوی مدیریت 
مؤسســه ها درباره کیفیت. مدیریت مؤسسه باید سیاستهای مدیریتی 
مناســبی را به منظور تمرکز نیروی مؤسسه و کارکنانش بر دستیابی و 

تقویت مستمر کیفیت در پیش گیرد.
ب- درک عوامل ایجادکننده یافته های هردو نوع بازرسیهای3 درون 
و برون سازمانی. شایسته است که مؤسســه ها نیز در برابر یافته های 

مزبور با انجام فعالیتهای اصالحی یا جبرانی، واکنش نشان دهند.
پ- پایش اثربخشــی اقدامهــای اصالحی و تعدیــل آنها در صورت 

دست نیافتن به نتیجه های مورد انتظار، و
ت- برقراری پیوند شفاف تر بین پاسخگویی برای کیفیت در چارچوب 
سیاســتها، و روشهای برخورد با مســائل منابع انسانی )برای نمونه، 

استخدام نیرو، حفظ آن، آموزش وحق الزحمه(. 
حسابرســی  مؤسســه های  بعضــی  به ویــژه  ذینفعــان،  از  برخــی 
کوچک ومتوسط، به استاندارد بین المللی کنترل کیفیت 1 به مثابه رویکرد 
»روشــی یکتا برای همه موارد« برای کنترل کیفیت، نگاه می کنند. آنها 
هیئت را به اصالح و بهبود این استاندارد برای برخورد با تفاوتهای موجود 

در اندازه و ماهیت مؤسسه ها و یا خدمات آنها برمی انگیزند. 

رویکردی جدید در مدیریت کیفیت 
پیشگفتار 

هیئت باید راهی برای پاســخ به چالشــهای گوناگون نوپدید بیابد؛ یعنی 
چگونگــی اصالح این اســتاندارد در عیــن پذیرش کاربرد آن از ســوی 
مؤسســه های حسابرســی با اندازه های مختلف و در زمینه دیگر خدمات 
غیرحسابرســی. با توجه به بازخوردهای دریافتی، هیئت هوادار پیشــبرد 
رویکــرد نوینی در زمینه مدیریت کیفیت4 اســت. رویکرد پیشــنهادی 
هیئت با تأکید بر مسئولیت مدیریت مؤسسه برای ابراز واکنشی فعاالنه تر، 
ســنجش پذیرتر و قوی تر در برابر ریسک کنترل کیفیت است که می تواند 

هماهنگی آسانتری با محیط شتابان رو به تغییر کسب وکار فراهم کند.
امروزه، مؤسســه ها برای نیــل به هدفهای اســتاندارد بین المللی 
کنترل کیفیت 1، سیاســتها و روشــهای متفاوتی متناســب با شرایط 
خود به کار می گیرند. برخی مؤسســه ها شاید برای رویارویی با چالش 
حاصل از یافته های بازرســیهای برون ســازمانی برای تمرکز بیشــتر 
بر اجزای خاصی از ســامانه کنترل کیفیت خود، از هم اینک به ســوی 

کاربرد رویکردهای فعاالنه تر مدیریت کیفیت، حرکت کرده باشند. 

رویکرد مدیریت کیفیت، از راه شناســایی ریسکهای مرتبط با کیفیت و 
طراحی سیاستها و روشهای مناسب برای برخورد با این ریسکها، می تواند 
سیاســتها و روشهای مؤسســه را درون ســامانه کنترل کیفیت ادغام کند. 
نظرخواهی حاضر، فرصتی اســت برای کســب دیدگاه هــا و درونداد های 
بیشــتر برای کمک به پیشبرد امر تجدیدنظر در استاندارد بین المللی کنترل 
کیفیــت 1، از جمله امکان گنجاندن دیــدگاه »رویکرد مدیریت کیفیت« در 

استاندارد یادشده.
تجدیدنظردر استاندارد بین المللی کنترل کیفیت 1 برای گنجاندن 
»رویکرد مدیریــت کیفیت« در آن، می تواند فرصتی مناســب برای 
ارائه رهنمود درباره ســودمندی و مرتبط بودن اصول راهبری بنگاه5  
با شناســایی، ارزیابی و واکنش در برابر خطرهای کنترل کیفیت، به 

مؤسسه های حسابرسی به شمار آید.
در عیــن حفظ الزامهای مســتحکم، گنجانــدن رویکرد مدیریت 
کیفیت در استاندارد بین المللی کنترل کیفیت 1 )که در بندهای 60-65 
مورد بحث قرار می گیرد( مستلزم تجدیدنظر و تجدیدساختار وسیعی 
در اســتاندارد یادشده اســت و تنها یک اصالح هدفمند برای الزامها 
و رهنمودهای خاص مندرج در آن نیســت. در بازنگری ساختار این 
اســتاندارد، به طور همزمان به نگرانیهــای مرتبط با الزامهای کنترل 
کیفیت فعلی منــدرج در بندهای 83-67، و تقویــت بالقوه الزامها و 

ارتقای مطالب کاربردی این استاندارد، پرداخته می شود.
باز طراحــی اســتانداردهای کنتــرل کیفیــت، همچنین فرصت 
نمایش بهتر چگونگی ســنجش پذیری مدیریت کیفیت به ویژه برای 
مؤسسه هایی که حسابرسی شرکتهای بورسی را برعهده ندارند )یا در 

اصل حسابرسی نمی کنند(، میسر می سازد.
هیئت بر این باور اســت که الزامی کردن رویکرد مدیریت کیفیت، 
مؤسســه ها را قادر به طراحی و اجرای ســامانه های مدیریت کنترل 

کیفیت اثربخشی با ویژگیهای زیر خواهد کرد:
الف- توجه به اندازه و ماهیت مؤسســه، خدمات ارائه شــده از ســوی 

مؤسسه، ماهیت شرکتهای دریافت کننده خدمات مزبور، و 
ب- انعطاف پذیری کافی برای توجه به تغییرهای محیط اطراف مؤسسه.

اســتاندارد بین المللــی 220 را می تــوان به منظور اتخــاذ یک رویکرد 
فعاالنه تــر، ســنجش پذیرتر و قوی تــر کنتــرل کیفیت در ســطح هر کار 
حسابرســی نیز مــورد تجدیدنظر قــرار داد. برای نمونه، شــاید برقراری 
الزامهــای صریح تــری در ایــن اســتاندارد به منظور مدیریــت فعاالنه تر 

ریسکهای کیفیت در سطح کار برای شریک هر کار، ضروری باشد. 
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هیئت، همچنین پیاده سازی رویکرد مدیریت کیفیت در سطح مؤسسه 
را برای حسابرســی گروه نیز در نظر خواهد گرفــت. برای نمونه، رویکرد 
مدیریت کیفیت در ســطح مؤسسه ممکن است بر مالحظه های مربوط به 

پذیرش و ادامه کار حسابرسی گروه در سطح هر کار تأثیر بگذارد.
گنجانــدن رویکرد مدیریت کیفیت در اســتاندارد بین المللی کنترل 

کیفیت 1 
رویکرد مدیریت کیفیت، اثری فزاینده بر تأکید اســتاندارد بین المللی 
کنترل کیفیت 1 بر اهمیت و ضرورت مدیریت اثربخش مؤسسه دارد؛ 
مدیریتی که به مثابه زیربنای قابلیت دســتیابی مؤسسه به کیفیت در 
تمام ســطوح به شمار می آید. برقراری الزامهایی مشخص، می تواند 

براورنده نیازهای زیر باشد:
الف- ایجاد فرهنگ مناســب در درون مؤسســه؛ شــامل تمرکز بر 
پاســخگویی مدیریــت بابت کیفیــت و نقش مهمی کــه مدیران در 

مؤسسه بابت این موضوع ایفا می کنند، و
ب- تعییــن مبنایی برای چگونگــی رویارویی و برخورد با ریســک 
دســت نیافتن به هدفهای کیفیت مؤسسه )یا به عبارت دیگر ریسک 
کیفیت( از ســوی مؤسســه و کارکنــان آن که شــامل مالحظه های 

درستکاری و ارزشهای اخالقی و محیط فعالیت مؤسسه است.
چگونگی تعامــل رویکرد مدیریت کیفیــت با فرهنگ و 

راهبرد مؤسسه 
فرهنگ مؤسســه، مانند دیگر جنبه های محیطی که مؤسســه در آن 
فعالیت دارد، شــریک مؤسسه و بقیه اعضای گروه حسابرسی را تحت 
تأثیر قرار می دهــد. محیط و فرهنگ می تواند بر ذهنیت، ارزشــها، 
نگرشــها و اخالق، و در نتیجه شــیوه ای که آنها مسئولیشان را انجام 

می دهند، تأثیر بگذارد. 
در عیــن این که یکی از هدفهــای اصلی برنامه ریزی حسابرســی 
حفاظت از منافع عمومی است، نباید از نظر دور داشت که مؤسسه های 
حسابرسی، واحدهای تجاری نیز به شمار می آیند. فرهنگ هر مؤسسه 
عامل مهمی در تعیین چگونگی موفقیت شــرکا و کارکنان آن درحفظ 
منافع عمومــی و نیل به هدفهای تجاری مؤسســه در طول عملیات 
حسابرسی است. رویکرد مدیریت کیفیت به روشنی نشان می دهد که 
مدیریت مؤسسه به عنوان بخشی از ساختار راهبری مؤسسه، مسئول 
برقراری راهبرد و فرهنگ کلی مؤسسه و در نهایت پاسخگوی کنترل 

کیفیت در کل امور مؤسسه است.
رویکرد مدیریــت کیفیت می تواند به صورتــی اثربخش تر، به 

یکپارچگــی ســامانه کنترل کیفیت مؤسســه با دیگــر جنبه های 
ســاختارهای مدیریتی و فرایندهای کســب وکار آن، کمک  کند. 
هیئت بر این باور اســت که این امر ســبب گسترش هر چه بیشتر 
فرهنگ کیفیت در ســطح مؤسسه و پاســخگویی مدیریت درباره 
کیفیــت خواهد شــد. یکپارچگی ســامانه های مدیریت می تواند 
منجر به فرایندهای فعاالنه تر درک یافته های بازرســیهای درون 

و برون سازمانی و واکنش در برابر آنها شود. 
فرهنگ و راهبرد مؤسســه، در مرکز رویکــرد مدیریت کیفیت 
قرار دارد، و برای اثربخشــی آن، بنیادی اســت. راهبرد کلی هر 
مؤسسه، برای دربرگرفتن هدفهای کیفی مؤسسه، ضروری است 
که همراســتا با استاندارد بین المللی کنترل کیفیت 1، با برقراری و 
حفظ ســامانه مدیریت کیفیت، اطمینانی معقول درباره موارد زیر 

برای مؤسسه فراهم   آورد: 
الف- پایبندی مؤسســه و کارکنانــش به اســتانداردهای حرفه ای و 

الزامهای قوانین و مقررات ذیربط، و 
ب- مناسب بودن گزارشهای صادرشــده از سوی مؤسسه یا شرکای 

مسئول کار با توجه به شرایط موجود6.  
کارکرد اثر بخش ســامانه مدیریــت کیفیت یــا به عبارتی مدنظر 
قراردادن کیفیت در تمام فعالیتهای مؤسســه، مستلزم ارائه تعاریفی 
روشن و شفاف و تبادل اطالعات درباره نقشها و مسئولیتها، به همراه 
تدارک منابع کافی و مناســب از نظر ســرمایه انســانی، سیاســتها، 

روش شناسیها، ابزار و دیگر رهنمودهای الزم است. 
اجزای رویکرد مدیریت کیفیت 

تجدیدنظــر در اســتاندارد بین المللی کنترل کیفیــت 1 به منظور 
گنجاندن کاربرد رویکرد مدیریت کیفیت می تواند شامل استفاده از 
رویکردی مشابه یا هماهنگ با اصول مدیریت ریسک و چارچوب 
راهبری7 موجود باشد. جنبه های اصلی طرز فکر مقدماتی هیئت 
درباره چگونگی گنجاندن رویکرد مدیریت کیفیت در اســتاندارد 

بین المللی کنترل کیفیت 1 شامل موارد زیر است: 
• فعالیتهای مرتبط در حمایت از فرایند پیوسته در تحول رویکرد مدیریت 

کیفیت، که اجزای آن در شکل 1 و جدول 1 نشان داده شده است.
• حفظ هدفهــای موجود و اســتحکام الزامهای اســتاندارد بین المللی کنترل 
کیفیت 1، به رغم تجدیدنظرپذیری احتمالی شیوه ساختاربندی این استاندارد.
به بــاور هیئت، تجدیدنظــر در اســتاندارد بین المللی کنترل 
کیفیت 1 برای گنجاندن رویکرد مدیریت کیفیت در آن، می تواند 
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دستاوردهایی به شرح زیر درپی داشته باشد:
• پاسخگویی به نگرانیهای ذینفعان،

• الزام مدیریت مؤسســه به پاســخگویی بیشــتر در خصوص 
کیفیت،

• قابلیت استقرار اثربخش استاندارد در مؤسسه ها در اندازه های مختلف، و
• ارتقای کیفیت حاصل از اجرای استاندارد به مرور زمان.

پانوشتها:
1- اســتاندارد بین المللی کنترل کیفیت با عنوان »کنترل کیفیت در مؤسســه های ارائه کننده 

خدمات حسابرسی، دیگر خدمات اطمینان بخشی و خدمات مرتبط«
2- اســتاندارد بین المللی حسابرســی 220 با عنــوان »کنترل کیفیت حسابرســی اطالعات مالی 

تاریخی« 
  3- Inspection
  4- Quality Management Approach  (QMA)

5- بــرای نمونــه، اصول راهبــری بنگاه  ســازمان همکاری اقتصادی و توســعه، 
دربرگیرنده اصولــی در زمینه اولویتهــا مانند حق الزحمه، مدیریــت خطر، اعمال 

مدیریت از سوی هیئت مدیره و چگونگی اعمال حقوق سهامداران است.
6- هدفهای کیفی در راستای هدفهای استاندارد بین المللی کنترل کیفیت 1 می باشد 

که در بند 11 استاندارد توصیف  شده است.
7- برای نمونه، می توان به اصول راهبری بنگاه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه 
و چارچوب مدیریت یکپارچه ریســک تجاری (ERM 2004) منتشرشده از سوی 
  (COSO ERM Framework)  کمیته ســازمانهای حامی کمیسیون تردوی
اشــاره کرد. چارچوب کوزو برای هرچه مرتبط ترکردن آن با شرایط محیط کسب وکار 
دارای پیچیدگی فزاینده، در شــرف به روزرســانی اســت. انتظار می رود کوزو متن 

پیشنهادی را برای نظرخواهی عمومی در سه ماهه اول سال 2016 منتشر کند.

منبع:
International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB), En-
hancing Audit Quality in the Public Interest, www.iaasb.org, 2015

جدول1- اجزای رویکرد مدیریت کیفیت 

تدوین هدفهای کیفیت- هدفهای کیفی مؤسسه، بخش جدایی ناپذیری از هدفهای راهبردی کلی آن است که در زمینه الگوی کسب وکار و فرهنگ مؤسسه تدوین  شده و اجزای 
فرایند کنترل کیفیت در هر حوزه کسب وکار را مورد توجه قرار می دهد. 

انجام ارزیابی ریسک کیفیت- شناسایی رویدادها و شرایطی که ممکن است اثر مهمی بر توانایی مؤسسه جهت نیل به هدفهای کیفی داشته باشد.

طراحی و اســتقرار واکنشها به ریسکهای کیفیت - طراحی واکنشــهای مناسب در برابر خطرهای شناسایی شده کنترل کیفیت. هدفهای کیفی به مثابه چارچوبی برای این تصمیم گیریها به شمار 
می آید. به عنوان نمونه در زمینه حسابرسی، سیاستها و روشهای طراحی شده برای واکنش در برابر خطرهای کیفی شناسایی شده، می تواند احتمال اجرای حسابرسی باکیفیت را افزایش دهد.

به کارگیری فعالیتهای کنترل کیفیت  اجرای سیاستها و روشهای کنترل کیفیت.

اطالع رسانی، برقراری ارتباط، و مستندسازی - شناسایی و گرداوری اطالعات مرتبط با ریسکها و تبادل نظر درباره آنها با اشخاص ذیربط برای ارائه اطالعات به هنگام و مرتبط 
با مدیریت مؤسسه در مورد عملیات سامانه مدیریت کیفیت مؤسسه.

پایش کیفیت- انجام فعالیتهای پایشی یکپارچه و مشخص. ارتقای مستمر اثربخشی سامانه مدیریت کیفیت و ترغیب مدیریت مؤسسه در توجه به تمامی بازخوردهای دریافتی درباره کیفیت.

 تدوین هدفهای کیفیت
پایش کیفیت

طراحی و استقرار واکنشها
 به ریسکهای کیفیت

به کارگیری فعالیتهای
 کنترل کیفیت

اطالع رسانی، 
برقراری ارتباط، 

و مستندسازی

مسئولیت و
 پاسخگویی

 مدیریت

انجام ارزیابی ریسک کیفیت

فرهنگ و راهبرد مؤسسه
کیفیت

ش 
مثابه عامل گستر

 به 

شکل1- اجزای رویکرد مدیریت کیفیت


