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ترجمه: علی فرزین بیلندی   
J. F. Brazel, T. Schaefer

بررسی تردید حرفه ای حسابرس؛

بخش سوم: صالحیت کشف تقلب، صفتهای فردی، نتیجه گیری و پژوهشهای آینده

مقدمه

در ســپتامبر 2015، هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) و یک گروه پژوهشی قرار گذاشتند 
تا تمامی پژوهشــهای علمی انجام شــده با موضوع تردید حرفه ای حســابرس را که در فاصله سالهای 2013 تا 2015 انجام شده است، 
 (Hurtt و هرت و همکاران (Nelson, 2009) خالصه کنند. این کار به منظور به روزرسانی پژوهشهای صورت گرفته به وسیله نلسون

(et al., 2013  صورت گرفت.

این پژوهش بخشــی از طرح هیئت اســتانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشــی برای نحوه پاسخ مؤثرتر به موضوعهای 
مرتبط با تردید حرفه ای است. پژوهش یادشده از سه بخش مشخص تشکیل شده است: خالصه ای فهرست وار از پژوهشهای مربوط 
به تردید حرفه ای، ارائه مشاهده های بااهمیت به هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی در نشست دسامبر 2015، 
و خالصه اجرایی طرح. خالصه کامل و تمامی مســتندهای مربوط به پژوهش در صفحه اینترنتی نشســت دسامبر 2015 در دسترس 

است.
این مقاله به بخش ســوم از این سه بخش می پردازد. درخور ذکر اســت که قسمت اول و دوم نیز به زبان اصلی در مرکز اطالع رسانی 

اینترنتی فدراسیون بین المللی حسابداران(IFAC) و ترجمه آنها در همین شماره مجله حسابرس در دسترس است.
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صالحیت کشف تقلب
با توجه به اهمیت اســتفاده از تردید حرفه ای برای شناســایی 
تقلب ، پژوهشــهای اخیر به بررســی صالحیت حســابرس در 
 (Carpenter & این حــوزه پرداخته اند.  کارپنتــر و ریمرز
(Reimers, 2013، اهمیــت لحن برخــورد مافوق را مدنظر 

قرار دادنــد و به این نتیجه رســیدند که میزان تأکید شــرکای 
مؤسسه حسابرسی بر تردید حرفه ای موجب می شود تا مدیران 
حسابرســی بتوانند به طــور مؤثرتر و کارامدتــری عوامل خطر 
تقلب را شناســایی و رویه های مرتبط با آزمون حسابرســی را 
 (Brazel et al., 2014) انتخاب کنند. برازل و همکارانش
نشــان می دهند که حسابرســان به طور کلی بــه وجود عالمت 
خطر تقلب حســاس نیســتند. ســرنخی که در شناسایی این 
عالمت خطر به حسابرســان کمک می کنــد، تنها زمانی مؤثر 
اســت که ارزیابی اولیه از خطر تقلب برای کار حسابرســی باال 
باشد. کوهن و همکارانش (Cohen et al., 2015) مواردی 
از تقلب شــرکتها را بررســی و به دشــواریهای حسابرسان در 
ارزیابی مؤلفه های ذهنی رفتارهای متقلبانه اشاره کرده اند. آنها 
نشــان می دهند که توانایی تشخیص گرایش به تقلِب مبتنی بر 
شــخصیت، یک »مهارت نرم« اســت که بخشــی از استفاده  

مناسب از تردید حرفه ای به حساب می آید.
مشاهده های کلیدی

• بیشــتر مطالعه هــای مربوط به شایســتگی بــر این مطلب 
تأکید دارند که حسابرســان می توانند نشانه های خطر تقلب را 

شناسایی کرده و به آنها واکنش نشان دهند؛
• حسابرسان به طور معمول به گرایش مدیران به تقلب مبتنی بر 

شخصیت، به طور مناسبی واکنش نشان نمی دهند؛ و
• لحــن برخورد مدیران ارشــد مهم اســت و اهمیت فرهنگ 

سازمانی بر تردید حرفه ای را نشان می دهد.

صفات )صداقت، استعداد و تجربه(
بسیاری از مطالعه ها در حال بررسی ویژگیهای حسابرس  هستند 
و تردیــد حرفه ای را به صورت صفتی فــردی مطالعه می کنند. 
هارت و همکاران )2015( به بررسی این مسئله می پردازند که 
اگر تردید حرفه ای را صفتی فردی بدانیم و نه واکنش به شرایط 
حسابرسی، آیا ارتباط شــفاف تری بین تردید حرفه ای و رفتار 

حســابرس به ما نشان می دهد؟ براســاس نتایج این مطالعه، 
حسابرســانی که تردید حرفه ای بیشــتر )مانند ذهن پرسشگر( 
دارند، رفتارهای ناشی از تردید حرفه ای بیشتری از خود نشان 
می دهند )به هنگام بررسی مســتندهای مربوط به حسابرسی 
بدهیهــا و موجودیها، وجود تناقض در اســناد مربوط به آن را 
 (Robinson رابینسون و همکارانش .)تشخیص می دهند
(et al., 2015 به بررســی دو عامل حالتها و صفتهای مربوط 

به تردید حرفه ای پرداختند و نتیجه گرفتند که حالتهای مربوط 
به تردید حرفه ای به وسیله افزایش خطر ذاتی، افزایش می یابد 
و حسابرسانی که کمتر دارای ویژگی تردید حرفه ای اند، نسبت 
به حسابرسانی که بیشتر تردید دارند، افزایش رفتارهای مربوط 

به تردید حرفه ای بیشتری از خود نشان می دهند. 
 (Brown-Liburd et al., براون لیبــور و همــکاران
(2013 آزمایشــی را انجــام دادند که دربرگیرنــده یک مذاکره 

شبیه سازی شده بین حسابرس و صاحبکار بود. در این آزمون، 
از معیار مرکب تردید حرفه ای )براساس اقدامهای شرکت کننده 
در مذاکره، از قبیل اشاره به شواهد ناکافی و توجه به مشوقهای 
تقلب/مدیریت( استفاده شــد تا مشارکت کنندگان به گروه های 
با تردید حرفه ای کم و زیاد تقســیم بندی شــوند. آنها دریافتند 
که وقتی حسابرســان تردید حرفــه ای بیشــتری از خود بروز 
می دهند، محافظه کارتر شــده و در طــول مذاکره با مدیریت، 

موضع قاطع تری در برابر صورتهای مالی می گیرند.
 (Quadackers et al., 2014) کوآداکرس و همــکاران
بــرای ارزیابی دو ُبعــد تردید حرفه ای )یعنی شــک ازپیش، و 
بی طرفی(، آزمایشــی را انجام دادند. آنهــا دریافتند که وقتی 
حسابرســان با شــک ازپیش و اندازه گیری میــزان آن روبه رو 
می شــوند، انتظار می رود که این موضوع بر قضاوتهای مربوط 
به شــک و تردید )بــرای مثال ارزیابی توضیحــات مدیریت، 
تشخیص احتمال تقلب، توضیح خطا( اثر بگذارد، و بی طرفِی 
حسابرس را تحت الشعاع قرار دهد. کوهن و همکاران )2015( 
با نظرســنجی از افــراد حرفه ای با تجــارب مختلف در عرصه 
حسابرسی دریافتند که بین تردید حرفه ای بی طرفانه و دو عامل 
درک انطباق شــغلی و هویت حرفه ای، رابطه مستقیمی وجود 
دارد که موجب می شود حسابرسان کارشان را کمتر ترک کنند. 
در مقابل، بین وجود شک از پیش در تردید حرفه ای حسابرس 
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و وجود انطباق شغلی و اعتماد سازمانی، رابطه معکوسی وجود 
دارد که موجب می شود حسابرسان کارشان را بیشتر ترک کنند.

سرجنت (Sergent, 2015) به بررسی تأثیر ویژگی تردید حرفه ای 
و تجربــه پرداخته و نتیجه می گیرد که حسابرســان باتجربه تر به میزان 
بیشــتری از تردید حرفه ای اســتفاده می کنند )این موضوع به وســیله 
اندازه گیری واکنشها به توضیحات صاحبکار سنجیده شده است(. با این 
حال، رویکــرد همراه با تردید در کنار تجربــه  کاری، منجر به تغییر در 
واکنش حرفه ای می شــود. در آزمایش وی، افرادی که به طور متوسط 
ویژگــی تردید کمتری دارند، در ابتدا تردید زیادی نشــان می دهند، اما 
با افزایش تجربه، از شــدت آن کاسته می شــود و زمانی که به مدیرانی 
با تجربه تبدیل می شــوند، بار دیگر میزان تردیدشــان بــه اندازه یک 
تازه کار باالســت. اما افرادی که تردید باالیی دارند، مســیر متفاوتی را 
طــی می کنند؛ به این ترتیب که در ابتدا از تردید کمتری اســتفاده کرده 

و پس از آن، با افزایش تجربه، به میزان تردید آنها افزوده می شود.
مشاهده های کلیدی

• ویژگیهــای فــردی حســابرس )مانند گرایش حســابرس به 
داشتن ذهنی پرسشگر یا داشتن شک ازپیش(، پیش بینی کننده 

قضاوت برآمده از تردید حرفه ای وی است؛
• حسابرســانی که از اعتماد به نفس و ثبــات باالتری برخوردار 
هســتند، در مواضع خود در برابر مدیریت صاحبکار، ایستادگی 

و سرسختی بیشتری نشان می دهند؛ و
• تجربه موجب می شود که تمایل حسابرس به استفاده از تردید 

حرفه ای افزایش یابد.

نتیجه گیری و تحقیقهای آینده
در مجموع، بررســی ما نشــان داد که پژوهشــهای انجام شده 
در مورد تردید حرفه ای حســابرس در فاصله ســالهای 2013 
تا 2015، موجب شــکل گیری مطالعات بسیاری شده است که 
این مســئله حیاتی را بررسی می کنند. از زمان نلسون )2009( 
تاکنون، پژوهشــهای صورت گرفته روی تردید حرفه ای رشــد 
درخور توجهی پیدا کرده و پژوهشگران جدید دانشگاه ها به رشد 
بیشتر آن ادامه خواهند داد. از اینرو، در طرح ما، تالش بر این 
بوده تا پرسشهایی برای پژوهشهای آینده مشخص شود که  در 
زیر برخی از این پرسشها ارائه می شوند )برای مشاهده فهرست 

کامل پرسشها، لطفًا خالصه اجرایی کامل ما را ببینید(:

• در دنیای واقعی، استفاده از تردید حرفه ای همانند هندوانه ای 
بریده نشــده اســت.  در صورت امکان، محققــان باید درباره 
شکســتها و موفقیتهای تردید حرفه ای واقعــی مطالعه کنند تا 
مشــخص شــود که آیا ممکن اســت مجموعه ای از صفتهای 
مشــترک )بــرای مثال، میــزان فشــار بودجه یــا صالحیت 
حســابرس(، تفاوت را تعیین کند؟ حتی اگر دسترسی پژوهشی 
فقط برای موفقیت تردیدهای حرفه ای مجاز باشــد، شناسایی 
این موضوع که چه عوامل مشــترک محیطی موجب اســتفاده 

مناسب از تردید حرفه ای می شوند نیز مفید خواهد بود؛
• با مطالعات معدودی روبه رو شــدیم که به نقش مهم آموزش 
در افزایش اســتفاده از تردید حرفــه ای پرداخته بودند. با توجه 
به وجود منابــع مطالعاتی غنی که موانــع و راهکارهای بالقوه 
مرتبــط با تردید حرفه ای را شناســایی می کننــد، برای تعیین 
چگونگــی عملی کردن این یافته ها با توجه به آموزش مؤثرتر، 

پژوهشهای بیشتری باید انجام شود؛ و
• در پایان اینکه؛ درســت اســت که تردید حرفه ای مسئله ای 
جهانی اســت، ولــی اکثر قریب بــه اتفاق پژوهشــهای مورد 
بررســی ما از طریق آزمایشــها و نظرســنجی از حسابرســان 
امریکا یا آزمودن داده های شــرکتهای ســهامی عــام امریکا 
انجام شــد. معلوم نیست آیا مســائل مربوط به تردید حرفه ای 
کــه در مطالعات صورت گرفته در امریکا شناســایی شــدند، با 
مســائل مرتبط با حسابرسان غیرامریکایی ســنخیتی دارند یا 
خیــر؟ در خارج از ایاالت متحد، بیشــتر از پژوهشــهای کیفی 
اســتفاده می شــود. انجــام پژوهشــهای کیفی دقیــق )برای 
مثال، مصاحبه های غیرســاختاری حسابرسان در این زمینه(، 
به طــور حتم درک ما از تردید حرفــه ای را افزایش خواهد داد. 
افزون بر این، پژوهشــهای اخیر درباره  تردید در دیگر حوزه ها 
)برای مثال علوم سیاســی، بازاریابی و غیره(، ممکن است در 
خصوص مســائل فعلی تردید حرفه ای که حرفه  حسابرســی با 

آنها روبه رو است، رهیافتهایی ارائه کنند.
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