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Abstract 
The recent increase in the tendency of companies for capital increases from 

revaluations (Note (1) of Article 149 of the Amendment to the Act of Direct 

Taxes) has highlighted the role of experts. Increasing trust in the work of 

experts has led to growing concerns about audit quality. The aim of this 

study is to identify the challenges and barriers to using expertise services in 

auditing and ways to improve it. The research is qualitative, and the data 

were collected in the year 2020 through interviews with 17 auditors and 

official experts of Justice and analyzed by theme analysis using MAXQDA 

software. According to the research findings, weakness of supervision, lack 

of expert independence, limitations, structural inefficiency, auditor 

reluctance, non-compliance with the auditor’s professional ethics, and 

economic environment and communication and coordination problems are 

identified as challenges and barriers to using expertise services. Also, rules 

and regulations improvement, strengthening infrastructure, and promoting 

and developing expertise services are recognized as strategies to improve the 

use of expert services. The results of the research can be useful to achieve 

effective use of experts in the audit process and as a result higher audit 

quality. 
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ها و چالش ،یدر حسابرس یاستفاده از خدمات کارشناس

 بهبود یراهکارها

 

 .رانینور، تهران، ا امیدانشگاه پ ،یحسابدار اریاستاد   یلندیب یزهرا معصوم

  

 .رانیدانشگاه الزهرا )س(، تهران، ا ،یگروه حسابدار اریدانش   ینیحس یعلدیس

 چکیده
اصاااحی ااان    141( مااه) 1هاا تتبرار) تها از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابیاستقبال اخیر شرکت

تر نما ه)   اتتمااه افزایناد) بار کاار کارشناساا  منجار باه نقش کارشناسا  را پررنا  های مستقیم(مالیات

هاا   م انا  هایی هر ارتباط باکیفیت حسابرسی گرهید) است. هدف پژ هش حاضر، شناسایی چالشنگرانی

   استفاه) از خدمات کارشناسی هر حسابرسی   راهکارهای بهبا ه ن  اسات. پاژ هش از نا ف کیفای با ه)

حرفه حسابرسی   کارشناسا  رسمی  نفر از خبرگا  11از طریق مراحبه با  1911هر سال  م رهنظرهای )هاه

اسات. مطاابق باا  شاد)لیتحا MAXQDAافازار با استفاه) از نرم تمتحایلهاهگستری گرهن ری   با ر ش 

ها، ناکارنمدی ساختاری، تدم تمایال های پژ هش ضعف نظارت، تدم استقاال کارشناس، محد هیتیافته

هاا چالش ای حسابرس، محیط ااتراهی   مشکاات ارتباط   همااهنگی،حسابرس، تدم رتایت اخااق حرفه

اح اا انی    مقاررات، تق یات   م ان  استفاه) از خدمات کارشناسی شناخته شدند   تق یات نظاارت، اصاا

ها   تار ی    ت ساعه خادمات کارشناسای، راهکارهاای بهبا ه اساتفاه) از خادمات کارشناسای ساختزیر

از کارشناساا  هر فرنیناد  اثاربششهست یافت  باه اساتفاه)  منظ ربهت اند میپژ هش   ینتا شناسایی شدند.

 .ا  ش هکیفیت حسابرسی بالاتر س همند  ا جهیهرنتحسابرسی   

   .تمتحلیل ،یحسابرس ،یخدمات کارشناس ،یحسابرس تیفیک :هاواژهکلید
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 مقدمه

های م ا  شرکتشفافیت بازار سرمایه من ط به گزارشگری مالی هرست، صحیح   به

شد) هر ب رس است   حسابرسی باکیفیت بالا، از طریق بهب ه اابایت اتکا   افزایش پذیرفته

مالی، به س همندی ای  فرنیند   کارایی بازار مالی کمک  اتتبار فرنیند گزارشگری

(. استفاه) از کارشناسا  بر کیفیت حسابرسی تأثیرگذار 1911مشایشی   همکارا ، کند تمی

  فقدا  هماهنگی   ارتباط بی   (Boritz et al., 2020؛ Jenkins et al.2018 ,( است

al Bauer et ,.ت ت اند کیفیت حسابرسی را به خطر بیندازهحسابرسا    کارشناسا  می

2019). 

اان    141ها با ت جه به ماه) ها از تجدید ارزیابیبا ت جه به استقبال شرکت

  مطرح نم ه  ها افزایش سرمایه از محل ای  تجدید ارزیابی تب به   میمستقهای مالیات

های منرفانه گیری ارزشهای انداز)تن ا  یکی از چالشاستفاه) از خدمات کارشناسی به

؛ گل 1911؛ سایمانی امیری   محم ه خانی، 1911هر مطالعات متعده تمراهی   همکارا ، 

شد)   کیفیت  ترپررن (، نقش کارشناسا  هر حسابرسی 1911محمدی   رحمانی، 

 های نهاههای ناظر هر کش ر تبدیل شد) است.سی به یکی از نگرانیهای کارشناگزارش

شد) ت سط کارشناسا  رسمی های ارائهها   نظریههای اخیر برخی از گزارشهر سال

  انتقاه جدی ارارگرفته است. هر م ارهی ه  یا چند کارشناس یا  راهیم رهاهاهگستری، 

اند که با یکدیگر بسیار متفا ت )ای ابراز نم ههیئت کارشناسی، هر امری  احد، نظریه

هستند یا کارشناسا ، هر برخی م اره، بد   هات لازم   بد   هر نظر گرفت  جزئیات   

ض تات کارشناسی، گزارش خ ه را تد ی  ها   م اطااتات کامل مرب ط به هارایی

(. از س ی هیگر، 1911هست رالعمل تهیه   تد ی  گزارش   نظریه کارشناسی، اند تنم ه)

نیز بیانگر  1619هر سال  016الماای حسابرسی نتای  بررسی پس از اجرای استانداره بی 

شد) ها   مفر ضات کارشناس، کار انجام، هرک ناکافی حسابرس از ر شازجماهم ارهی 

ی نامناسب   تدم براراری ارتباط ریگیپت سط کارشناس با هخالت اندک حسابرس، 

های ناکافی هر ارتباط با مناب  هاه) نزم   های کارشناسا ،مناسب با نتای    پیشنهاه
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حد بر صااحیت کارشناس بد   بررسی ازشد) ت سط کارشناس   اطمینا  بیشاستفاه)

 .( 2015et alJoe ,.ت تناسب ن  استبیشتر راج  به

( بیانگر ن  است که 1911تاا ) برای ، نتای  پژ هش معر می بیاندی   همکارا  ت

ضر رت استفاه) از خدمات کارشناسی هر حسابرسی، رغم اتتقاه حسابرسا  بهتای

ات کارشناسی هر حسابرسی ندارند   استفاه) از حسابرسا  تمایای به استفاه) از خدم

از س ی هیگر، استاندارهها  .خدمات کارشناسی هر حسابرسی هر سطح مطا بی ارار نداره

های کافی نظارت   هات هر هنگام حسابرسی ط ر  اضح ر یه  رهنم ههای م ج ه به

 کندنمی را مششص ر ندهای خاص   پیچید) که هر ن  کارشناسا  به کار میح ز)

خاص به مسائل پیرام   استفاه) از  ط ربهبنابرای  ضر ری است که  ؛(Hux, 2017ت

ی بر اثربششی استفاه) از خدمات ت جهاابل ط ربهت اند خدمات کارشناسی که می

 سؤالهنبال پاسخ به  حاضر بهکارشناسی اثرگذار باشد، پرهاخته ش ه. بر ای  اساس پژ هش 

 زیر است:

ها   م ان  استفاه) از خدمات کارشناسی هر حسابرسی   رابطه با چالشخبرگا  هر 

 هیدگاهی هارند؟ ننچهراهکارهای بهب ه 

های جدی ی پژ هشی بیشتر   چالشهافرصتت اند میپاسخ به پرسش ف ق 

مشارکت کارشناسا  هر فرنیند حسابرسی را نشکار نماید. تاا ) بر ای ، شناسایی 

ت اند برای مؤسسات میهای بهب ه استفاه) از خدمات کارشناسی هر حسابرسی راهکار

  از کارشناسا  هر فرنیند حسابرسی  اثربششهست یافت  به استفاه)  منظ ربهحسابرسی 

 کیفیت حسابرسی بالاتر س همند  اا  ش ه. جهیهرنت

برای ای  منظ ر هر اهامه هر بشش ه م مبانی نظری   مر ر پیشینه پژ هش تشریح 

هر بشش س م، به ت ضیح ر ش انجام پژ هش   بشش چهارم به  ازن پسشد) است. 

گیری پژ هش جهاختراص یافته است. هر انتها نیز بحث   نتی تمتحایلهای حاصل از یافته

 ارائه شد) است.
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 مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش

ای غیر از ششص حقیقی یا حق ای هارای تشرص هر ح ز) حسابرس کارشناس

منظ ر کمک به حسابداری یا حسابرسی است که حسابرس از کار  ی هر ن  ح ز) به

شمار) شش استانداره  کند. بر اساس بندکسب ش اهد حسابرسی کافی   مناسب استفاه) می

ت اند از خدمات ششری که هر م اره نیاز به کارشناس، حسابرس می 016حسابرسی 

شد) است تکارشناس هاخای( یا از تن ا  کارشناس هر م سسه حسابرسی استشدامبه

( 94-ش ه، استفاه) نماید. بند تتخدمات ششری که از بیر   م سسه بکار گرفته می

نیز به کارشناس مدیریت اشار) هاره   کارشناس مدیریت را به ه   566استانداره حسابرسی 

 نماید.بندی مین ف کارشناس هاخای   خارجی طبقه

العمل حسابرسا  به تغییرات سازمانی   محیطی ( به تشریح تکس1116نظریه گیدنز ت

ی های با اهمیتی هربار) چگ نگی نقش اساسی سیستمشناختجامعهت ضیح  کند  کمک می

ها   تکن ل ژی مؤسساتها، تشرری هر مجاب ساخت  افراه هر اتتماه نم ه  به سازما 

های لازم ای با هانش   مهارتافراه حرفه تن ا به( سیستم تشرری را 1116ت دنزیگاست. 

که یک ششص متکی بر کارشناس ااهر  کندبرای انجام   هرک فرنیندهای فنی معرفی می

هایی را ارائه به انجام ن  نیست. سیستم تشرری، مناب   اجد صااحیت بااهمیت   مکانیسم

ی جابهسیستم  اهی سبهههد که با اتکا بر تشرص ارائه شد) کند که به افراه اجاز) میمی

های تشرری سیستم . اتتماه به(Reed ,1996ت تحریل ن ، با پیچیدگی بیشتر ر بر  ش ند

کند تاحساس تسای   نرامش به هرک ششص از جها (. فراهم می «یشناسیهستامنیت »

های تمای   مجم ته هانش کارشناسا  نگاهی اندکی هر م ره فعالیت ن تاًافراه  اگرچه

بر اساس تجربیات زندگی ر زمر) که حاکی از ای  است که  تم ماً هان هارند، 

کنند   به کار کارشناسا  باید تمل کنند، تمل می گ نههما غاب های تشرری اسیستم

ی است که حسابرسا  بر سیستم تشرری از کارشناسا  اتکا منطقبنابرای ، ؛ اتتماه هارند

ها   برای حمایت از کنند که هانشی که حسابرسا  فااد ن  هستند اما برای انجام حسابرسی

کنند. ت سعه اتتماه برای  ری است را ارائه میها ضرصااحیت   اختیارشا  بر حسابرسی
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 کند از اهمیت زیاهی برخ رهار استی ارائه میشناسیهستسیستم تشرری که امنیت 

 .(Griffith ,2020ت

ها   م ان  استفاه) از خدمات کارشناسی که هر مطالعات هر اهامه به برخی از چالش 

ط ر که هر نتای  نمد) است، بسیاری ش ه. هما شد) است اشار) ک تاهی میخارجی بیا 

 اند.شد)کنندگا  هر ای  پژ هش نیز بیا از ای  ت امل ت سط مشارکت

هانش کمتری هارند مسئ ل نظارت   ش ه فرض میگرچه ا سابرسا ح :.نظارت

ش ه. یی هر تمل میهایهش ار  ای  باتث ایجاه هستند  کارشناسا کار  بررسی

 هنگام حسابرسیهر کافی نظارت   هات  یهاهی اضح ر ط ر به ی فعایاستاندارهها

کنند را مششص نمی ر ندیبه کار م که هر ن  کارشناسا خاص   پیچید)  یهاح ز)

ط ر مناسب م ره نظارت   ارزیابی ارار کار کارشناسا  به کهیهرص رت (.Hux, 2017ت

ااهمیت به تات اشتبا) یا نگیره، ممک  است منجر به افزایش ریسک تدم کشف تحریف ب

 .(al., 2015 Joe etت گرههتقاب 

ای حرفهزمانی احتمال بر ز رفتارهای غیر جهبا افزایش فشار ب ه ای:های بودجهنگرانی

 ص رتبهش ه حسابرس گرهه   ذهنیت اتمام کار هر زما  مقرر م جب میبیشتر می

(. تعارض بی  حسابرسا    کارشناسا  1466سطحی اضا ت نماید تفتحی   همکارا ، 

ش ه ت اند از فرا رفت  از ب هجه   تأخیراتی که به استفاه) از کارشناسا  نسبت هاه) میمی

تعامل حسابرسا    کارشناسا  بر « برهب هجه را از بی  می» کارشناس کهیهنگامناشی ش ه. 

گرهه هاشته باشد. ازجماه هلایای که باتث فراتر رفت  از ب هجه میمنفی تأثیر  ت اندیم

ی زمانی   شناسایی تحریفات اشار) نم ه. رهایتأخت ا  به مشکاات   مسائل ارتباطی، می

اابایت کنترل کمتری نسبت  احتمالاًفراتر رفت  از ب هجه به هلیل تحریفات تارائه ناهرست( 

ی ن رجم ت اند نزم   اضافی، اطی هاره. یک خطا   اشتبا) میبندی   ارتببه مسائل زما 

 (.et al., 2020  Boritzتیا کارشناسا  را ضر ری سازه  کارصاحبش اهد   بررسی 

( هر پژ هشی به بررسی ای  م ض ف پرهاختند که چرا   چگ نه 1611همکارا  تجنکینز   

کنند. نتای  اجرای فاه) میحسابرسی از کارشناسا  حق ای هر حسابرسی است مؤسسات
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پیمایش اکتشافی از کارشناسا  حق ای   حسابرسا  با تجربه نشا  هاه که حسابرسا  به 

ی اضافی   فراتر بششنرام هان میزا  زیاهی بر کارشناسا  حق ای متکی هستند تا به 

هش نماید، ارائه نماید. نتای  پژ های سنتی حسابرسی کسب میاز ر یه هان  ازننچه

که ارزش مشارکت کارشناس  معتقدندهمچنی  نشا  هاه که اکثر حسابرسا    کارشناسا  

های مرب طه، حتی هر ص رت تدم  ج ه نتای  اضافی حق ای هر حسابرسی از هزینه

هرصد از کارشناسا   11هرصد از حسابرسا     11ای   تاا ) برحسابرسی، بیشتر است. 

 .ش هچالش برای غابه تاقی می  یترمهمتن ا  ای بهحق ای معتقدند که فشارهای ب هجه

گذارا  هر های اان  استفاه)   اتتماه افزایند) بر کار کارشناسا  منجر به نگرانی اعتماد:

مسئاه اصای که حسابرسا  (. 20171PCAOB ,ارتباط باکیفیت حسابرسی گرهید) است ت

نات انی هر ترکیب کامل کار کارشناسا     اندم اجههر هنگام اتکا بر کار کارشناسا  با ن  

 سیاه کارشناسا  یا حل اختاافات یا شد) بهتدم ت جه به پی گیری ش اهد متنااض شناسایی

 (. 2015et alJoe ,.ت اندنم ه)شناسایی  کارشناسا هایی است که سایر نگرانی

کار : تدم هرک حسابرسا  از شده توسط کارشناسکمبود شناخت از کار انجام

ی است که کار کارشناس برای م سسه اافز ه)ارزششد) ت سط کارشناسا    انجام

اگر ت اند بر تعامل حسابرسا  با کارشناسا  تأثیرگذار باشد. کند میحسابرسی ایجاه می

، تر ر کنند تیاهمرا هرک نکنند یا ن  را کم کارشناسحسابرسا  کامااً اهمیت ت صیه 

 .(Griffith, 2014ت   نتای  نامناسب ش هی ناکافی هامنجر به نزم   ت اندیم

های هاخای   خارجی مرتبط با م ض ف استفاه) از خدمات هر اهامه برخی از پژ هش

 کارشناسی هر حسابرسی ارائه شد) است.

نقش کارشناسا  ارزشیابی هر »تن ا  ( هر پژ هش با 1611گریفیث   همیرسای ت

هیئت نظارت  شد)اصااحی منرفانه   پتانسیل تغییر تحت استاندارهای هاحسابرسی ارزش

به تشریح نقش کارشناسا  ارزشیابی هر حسابرسی  «های سهامی تامبر حسابداری شرکت
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ش ه، های منرفانه   مشکااتی که هر حسابرسی تحت رهنم ههای ا لیه ایجاه میارزش

منجر به تغییراتی هر تمل  شد)اصااحی بررسی کرهند که نیا رهنم هها هان  پرهاختند.

ن  مشکاات کاهش یابد؟ نتای  پژ هش نشا  هاه که کارشناسا   جهیهرنتخ اهد شد که 

 چهبششی از کار هستند. اگر   اتمامریزی بیشتر هرگیر کارمیدانی نسبت به برنامه

ی مجده کار الزامات خاص هر م ره ارتباط با کارشناسا    بررس شد)اصااحاستاندارههای 

های کای نسبت به گیریههد، نقش محد ه کارشناسا  هر انجام نتیجهرا تغییر می هان 

 شد)اصااححسابرسا  اهامه خ اهد یافت. همچنی  بعید است تغییرات هر استاندارههای 

مسئ لیت  شد)اصااحباتث تغییرات معناهاری هر تمل گرهه، زیرا هر استاندارهای 

 ل نتای  افزایش نیافته است.کارشناسا  هر ابا

( به مقایسه هیدگا) کارشناسا    حسابرسا  هر م ره 1616ب ریتز   همکارا  ت

 ضعیت فعای استفاه) از خدمات کارشناسا  پرهاختند. نتای  بیانگر ن  ب ه که هم 

تن ا  تامل اصای هر ها بهاند   هزینهحسابرسا    هم کارشناسا  از  ضعیت فعای ناراضی

یم به استفاه) از کارشناسا    تعیی  میزا  استفاه) از کارشناسا  هر حسابرسی شناسایی ترم

تن ا  پیامد استفاه) از کارشناسا  شد. همچنی  فراتر رفت  از ب هجه   تأخیر زمانی به

 گزارش گرهید.

(، به بررسی هیدگا) حسابرسا  هر خر ص 1911همکارا  تمعر می بیاندی   

تفاه) از خدمات کارشناسی هر حسابرسی پرهاختند. نتای  حاکی از ضر رت    ضعیت اس

استفاه) از خدمات کارشناسی هر شرایط فعای معتقدند.  ضر رتبهحسابرسا   ب ه کهن  

ت سط  هان  الزحمهحقهمچنی  هر  ضعیت فعای حسابرسا  بیشتر از کارشناسانی که 

نقش  کارصاحب لی هر تعیی  کارشناسا   ندینمایماستفاه)  ش هیمپرهاخت  کارصاحب

 چندانی ندارند.

های گیری ارزشی انداز)هافرصتها   ( به بررسی چالش1911مراهی   همکارا  ت

الماای گزارشگری مالی هر ایرا  ی بسازی استاندارههای یاه)پمنرفانه هر راستای 

یت فعای، کارشناسا  ط رکای بیا  نم هند که هر  ضعش ندگا  بهپرهاختند. مراحبه
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ههند   هانش کافی برای رسمی هاهگستری کار ارزیابا  هر هر زمینه تشرری را انجام می

انداز) کافی مستقل نیستند   های نظارتی بهانجام کار را ندارند. همچنی  به تات کاستی

 ش ه.محر ل کار ننا  به اطااتات ناهرست منجر می

های متعده خارجی هر رغم پژ هشست که تایمر ر پیشینه پژ هش حاکی از ن  ا

های معد هی هر ارتباط با م ض ف استفاه) از خدمات کارشناسی هر حسابرسی، پژ هش

های هاخای، کارشناسا  است. مطابق با نتای  پژ هش شد)انجامهر ایرا   ای  زمینه

تفاه) استفاه) از خدمات کارشناسی هر حسابرسی معتقدند  لی هر تمل اس ضر رتبه

گیره. تاا ) بر ای ، م ض ف کارشناسی هر حسابرسی ص رت نمی از خدماتچندانی 

ی استاندارههای ریکارگبههای اصای یکی از چالش تن ا بهاستفاه) از خدمات کارشناسی 

هیچ پژ هشی به بررسی  حال یبااباشد. ی گزارشگری مالی هر ایرا  مطرح میالماا یب

اه) از خدمات کارشناسی هر حسابرسی   راهکارهای بهب ه ن  های استفم ان    چالش

بنابرای  با ت جه به افزایش اهمیت استفاه) از کارشناسا  هر محیط ؛ نپرهاخته است

ی کارشناسا  هر ریکارگبهگزارشگری فعای    ج ه الزام   استانداره هر ارتباط با م ض ف 

ای  زمینه، هدف پژ هش پژ هشی م ج ه هر  خاأهای مالی   حسابرسی ص رت

های استفاه) از خدمات کارشناسی هر حسابرسی   حاضرشناسایی م ان    چالش

 راهکارهای بهب ه ن  است.

 1روش
  از  شد) استانجام تمتحایلپژ هش حاضر به لحاظ ماهیت از ن ف کیفی است   با ر ش 

تحایل  کهییازننجاشد) است. ها استفاه)منظ ر گرهن ری هاه)به یافتهساختارمراحبه نیمه 

مضم  ، تحایل کیفی است، پاسخ ر ش    سریعی برای ای   ج ه نداره که مقدار 

؛ که هلالت بر  ج ه مضم   یا اطااق ن  کند چقدر است ازیم رهنهای مناسب   هاه)

، باکه به ای  بستگی هاره که چقدر به معیارهای کمی بستگی نداره الزاماًبنابرای ، مضم   
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ت ا  به ر ش استقرایی پرهازه. مضامی  را میپژ هش می سؤالاتبه نکته با اهمیتی هربار) 

هر ر ش استقرایی،  (.Patton, 1990نم ه تایاسی شناسایی  ر ش اتمبتنی بر هاه)(   ی

ها مرتبط هستند. هر ای  ر ش فرنیند با خ ه هاه) شدتبه، شد)ییشناسامضامی  

 شد)هیتهها بد   تااش برای انطباق ن  با چارچ ب کدگذاری از ابل کدگذاری هاه)

ش ه. هر ها انجام میهر ر ش استقرایی تحایل مضم   بر اساس هاه) گیره.ص رت می

 اه) شد) است.شناسایی مضامی  استف منظ ربهپژ هش حاضر نیز از ر ش استقرایی 

برخی از پژ هشگرا  مضامی  را به لحاظ ماهیت   برخی هیگر به  :تمتحلیلنوع شناسی 

هر پژ هش  نمایند.بندی میها هر تحایل مضم  ، هستهن  مراتبساساهلحاظ جایگا)   

مضم   هر االب مضامی   مراتبساساهی از مبنا( 1669ت 1حاضر مطابق با ریا    برناره

شد) است. ) است   بر ای  اساس مضامی  به ه  ن ف اصای   فرتی تقسیماستفاه) شد

مضامی  ارار هاره   مضامی  اصای هر  مراتبساساهتر مضامی  فرتی هر سط ح پایی 

های مناسب تحایل مضم  ، گیره. یکی از ر شمضامی  ارار می مراتبساساهسط ح بالاتر 

ش ه که تعداه مت     هایی استفاه) میهشهر پژ  معم لاًتحایل االب مضامی  است   

منب ( باشد. ای  ر ش فهرستی از مضامی  شناخته هر  96تا  16بی   تمثااً اهیزهای ن  هاه)

هرختی   ساساه مراتبی نشا   ص رتبهها را از مت  هاه) شد)استشراجاهبیات نظری   یا 

بندی مضامی    گر ) ی ساساه مراتبیههسازما ههد.  یژگی کایدی ای  ر ش، می

 است. هان ها   ایجاه مضامی  سطح بالاتر از هر االب خ شه تر ییپامضامی  سط ح 

ها منظ ر اتتباربششی به نتای  پژ هش از مثاث سازی هاه)هر ای  پژ هش به

منظ ر  شد) است.های مشتاف بررسی   تحایلشد) است   هیدگا)   نظرات گر )استفاه)

 (.1916ی، اب  المعالها از مناب  مشتاف است تن ری هاه)ها، جم هاه)از مثاث سازی 

 شد) است.منظ ر محاسبه پایایی، از پایایی باز نزم   استفاه)به  یهمچن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Ryan& Bernard 



 755 | ینیحسو  یلندیب یمعصوم...؛ ها و چالش ،یدر حسابرس یاستفاده از خدمات کارشناس

 

هرصد است. با ت جه  11 شد) هر پژ هش حاضرهای انجامپایایی باز نزم   مراحبه

های ای  گفت پایایی کدگذاریت ا  هرصد است، می 06به اینکه ای  میزا  بیشتر از 

 پژ هش م ره تائید است.

هرصدپایایی =
49 × 2

121
 × 0/100 = 81% 

اجرا شد) است.  1911پژ هش حاضر از بعد اامر  زمانی، از ن ف مقطعی ب ه)   هر سال 

جامعه نماری پژ هش حاضر متشکل از خبرگا  حرفه حسابرسی   کارشناسا  رسمی 

ی گا له برفی استفاه) شد) است. هر ای  ر ش، ریگهنم نر ش    ازباشد هاهگستری می

، برای انتشاب کنندگا شرکتتر از کمک ی غنیهاهاه)پژ هشگر برای هسترسی به 

تاب المعالی،  کندیمی بیشتری هر اختیار ا  ارار ههند استفاه) هاهاه) ت انندیمافراهی که 

1916.) 

سی   کارشناسی شناسایی   جهت حسابر هر حرفهنفر از بی  افراه خبر)  4ابتدا 

ا لیه  ش ندگا مراحبهمراحبه انتشاب شدند. سپس مابقی افراه متشرص هیگر ت سط 

هایقه  166تا  56هر مراحبه بی   زما مدتمعرفی   جهت انجام مراحبه ت صیه شدند. 

از  م رهاستفاه)هر  ش ند)مراحبهب ه) است. مراحبه با پرسش هر ارتباط با تجربه افراه 

  هر اهامه با پرسش هر ارتباط با م ان     نغازشد)خدمات کارشناسی هر حسابرسی 

ی استفاه) از خدمات کارشناسی   راهکارهای بهب ه اهامه پیدا کره. هر انتها نیز هاچالش

جمعیت شناختی مطرح گرهید   تمام جاسات مراحبه نیز با پرسش هر خر ص  سؤالات

 ، پایا  یافت.م رهنظربا تجربه هر ح ز) معرفی سایر افراه متشرص   

است.  سال 11 هان مره ب ه)   میانگی  سابقه کاری  کنندگا مشارکتتمامی 

که  ههدیمنشا   کنندگا مشارکتهمچنی  سطح تحریاات، سابقه کاری   سمت شغای 

 56 باًیرتق. لازم به ذکر است که باشندیمی مرتبط احرفههارای پیشینه تامی    هان تمامی 

 .باشندیمکارشناس رسمی فعال  هاش ند)مراحبههرصد 
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 هایافته

های مفه می ارائه شد)   هر همرا) با هسته تمتحایلاز  نمد)هستبه( نتای  1تهر جد ل

  .هر تم پرهاخته شد) است حیت ضاهامه به 

 ها و موانع استفاده از خدمات کارشناسی در حسابرسیچالش .1جدول 

 های اصلیتم تم فرعی های مفهومیدسته

 نح ) کنترل کیفیت
 ضعف نظارت بر مؤسسات حسابرسی

 ضعف نظارت
 کفایت نظارتتدم

 هانظارت بر کارشناسی ضعف -

 هاضعف نظارت بر شرکت -

 هانف ذ شرکت هر کارشناسی -

 تدم استقاال کارشناس
 انتشاب کارشناس ت سط شرکت

استقاال  کنند)شرایط تضعیف

 کارشناس
 الزحمه با مباغ کارشناسیارتباط حق

 ارتباطات هر نی کارشناسا 

 الزحمه حسابرسیکفایت حقتدم

 محد هیت مناب  مالی

 هامحد هیت

 بالا ب ه  هزینه کارشناسی

تدم تقبل هزینه کارشناسی ت سط 

 کارصاحب

 محد هیت زمانی -

 کارشناستدم هسترسی به مستندات کار 

 هامحد هیت هر هسترسی
های لازم تدم هسترسی به تشرص

 کارشناسی   کارشناس باصااحیت

 محد هیت هر هسترسی به اطااتات

 مشکاات ساختاری کان   کارشناسا 
 ایهای حرفهتشکل

 ناکارنمدی ساختاری

 ای ارزیابیفقدا  تشکل حرفه

 
ضعف فرهن  اتتباربششی هر 

 هاشرکت

 استاندارههای حسابرسی
 ا انی    مقررات   استاندارهها

 ا انی  کارشناسی

تدم تمایل حسابرس به  هااتکا نب ه  کارشناسیاابل -
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 های اصلیتم تم فرعی های مفهومیدسته

- 
تجربه نام فق استفاه) از خدمات 

 کارشناس

استفاه) از خدمات 

 کارشناسی

- 
ازحد حسابرس به اطمینا  بیش

 های خ یش   تیم رسیدگیت انایی

 هانش   تشرصضعف 
 ضعف صااحیت کارشناس

 ضعف نم زش کارشناس

 فرار از مسئ لیت کار کارشناس -

ای تدم رتایت اخااق حرفه

 حسابرس
- 

ذینف  ب ه  حسابرسا  هر کار 

 کارشناسی

 کارصاحبترس از هست هاه   -

 تدم  ج ه بازار کارا -

 محیط ااتراهی
 فقدا  شفافیت -

 هازمانی کارشناسیمحد ه ب ه  اتتبار 
 تدم ثبات ااتراهی

 های ارزشیابیاتکا نب ه   ر هیاابل

 ازحد به کارشناسیشاتتماه ب -

 مشکاات ارتباط   هماهنگی

 گ یی کارشناستدم پاسخ -

- 
هر مقابل استفاه)  کارصاحبمقا مت 

 از کارشناس

- 
تدم هرک کارشناس از اهداف 

  کارمشارکت   کسب

 اصلی اول: ضعف نظارتتم 

ضعف نظارت بر »، «ضعف نظارت بر مؤسسات حسابرسی»از سه تم فرتی  نتمیا

 شد) است.تشکیل «هاضعف نظارت بر شرکت»  « هاکارشناسی

که نظارت کافی بر  معتقدند ش ندگا مراحبه :ضعف نظارت بر مؤسسات حسابرسی

کار حسابرسا    مؤسسات حسابرسی  ج ه نداره   کنترل کیفیت هر االب یک 

یست هر همه صنای  یکسا  است. ای  هر لچکش ه   ای  استانداره انجام می یستلچک



 7447 تابستان | 14شماره | نوزدهم سال | یمال یحسابدار یمطالعات تجرب  | 751

 

ها هر صنای  خاص همانند بانک   بیمه ممک  است به حالی است که حسابرسی شرکت

 است. هاتشرصباشد که تیم رسیدگی فااد ن   های خاصی نیاز هاشتهتشرص
تیم کنترل کیفیت جامعه هم نظارتش فقط شکای هست به محت ا کاری نادار)  متأسفانه...»

شاد) مهر را ببینه میگه خ ب، کارشناس استفاه) که ی  هم  اکتفا میکنه به مهر کارشناس 

 (M3ت. ...«  گزارش کارشناسی هار) هیگه

ی باشه حسابرس ریسکش را ریگقهی نگهی کمتر هست، ریگقهاز ا   طرف هم ی چ   ..»

که بش ام گزارشگری کنم بد   اینکه از کارشناس مارتبط بارای هار)، ریسک ای بر نمی

 (M14«. تکنمهای هاخای استفاه) ارزیابی کنترل

کنند که حسابرسا  استاندارههای حسابرسی مازم می ها:ضعف نظارت بر کارشناسی

 ش ندگا مراحبهیدگا) از هشد) ت سط کارشناسا  هاشته باشند. نظارت کافی بر کار انجام

هر حال حاضر نه از س ی کان   کارشناسا  رسمی هاهگستری   نه حسابرسا ، نظارت 

 ها  ج ه نداره.کافی بر کارشناسی
گزارش کارشناسی بدهم کاان   کااری باه ما    گزارشام  اگر م  برای یک شرکتی...»

. هایچ نظاارتی ر ی کاار کارشاناس کانمیماارائاه  کارمصااحبندار) م  گزارش را باه 

 (.M10. ت«نیست

، تدم نظارت کافی بر تمتحایلهای حاصل از بر اساس یافته :هاضعف نظارت بر شرکت

ها نسبت به هرج بند محد هیت هر گزارش حسابرسی ها باتث شد) است که ن شرکت

منظ ر متقاتد نم ه  یچ تااشی بهه یزنتفا ت باشند؛ بنابرای  هر برخی از م اا  حسابرس بی

کارگیری کارشناس نداشته   استفاه) از بند محد هیت را جایگزی  شرکت جهت به

 نماید.ز خدمات کارشناسی میاستفاه) ا
که ای  بند محاد هیت  دیخ اهیممدیر) یک شرکت باید بگه شما چه اطااتاتی ئتیه »...

های محد هیت اهمیتای بارای شارکت ناداره، هلیال ایا  ای  بند متأسفانهرا برهاری .  لی 

 (M11ت .«.ها استی تدم نظارت کافی بر شرکتتفا تیب
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 استقلال کارشناستم اصلی دوم: عدم 

کنند) استقاال شرایط تضعیف»   «هانف ذ شرکت هر کارشناسی»از ه تم فرتی  نتمیا

 شد) است.تشکیل «کارشناس

ها اشار) ها هر کارشناسیش ندگا  به نف ذ شرکتمراحبه ها:نفوذ شرکت در کارشناسی

مدیر) مبالغ را اتاام نم ه)   معتقدند هر برخی از م اره کارشناسا  مطابق با نظر هیئت

 کنند.می

 نجاایاهایشا  هاشته باشند  لی ما هر ی خاصی برای کارشناسبندره)ها ...شاید هر بقیه جا»
ها هار چای کارفرماا اکثر کارشاناس کنمیماریم   م  فکر فقط یک کان   کارشناسا  ه

 (M2ت .«کنند   استقاال ندارندمیمیگه تائید 

، هر حال حاضر تمتحایلبر اساس نتای   کننده استقلال کارشناس:شرایط تضعیف

الزحمه کارشناس با مباغ کارشناسی   انتشاب کارشناس ت سط شرکت، ارتباط حق

کند. نح ) ارجاف کار به می هارخدشهارتباطات هر نی کارشناسا ، استقاال کارشناس را 

ت اند از طریق کان   پذیر است. هر ر ش ا ل شرکت میکارشناس از ه  طریق امکا 

را ارجاف ههد که هر ای  ر ش رابطه مالی کارشناس با کان   برارار  کارشناسا  رسمی کار

ش ه. هر ر ش ش ه   نسبت به ر ش ه م استقاال کارشناس به میزا  بیشتری حفظ میمی

ط ر مستقیم کار را به کارشناس م رهنظر خ ه ارجاف ههد که هر ت اند بهه م شرکت می

ش ه. بر اساس گفتارهای ار میای  ر ش رابطه مالی کارشناس با شرکت برار

ت اند باتث تضعیف استقاال ش ندگا  رابطه کارمزهی بی  کارشناس   شرکت میمراحبه

های پژ هش حاضر، هرحال حاضر هر اکثر م اره کارشناس کارشناس ش ه. مطابق با یافته

ی  امر باتث تضعیف استقاال کارشناس   اش ه ط ر مستقیم ت سط شرکت انتشاب میبه

 گرهه.می
ی تجدیاد ارزیاابی کارشاناس را هتا ت   برام ا  ارجاف ههند) مدیر است  هی ..»

مدیر هم انتظارش ای  است کاه  اتای کاار را ارجااف میاد) ایمات تاا  اطعاًمیکنه، 
جایی که جا هار) بالا اتاام بشه   مدیر هنبال فیر  لی  نیست. اصطکاک منااف  هار) 
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است که شااید اساتقاال کارشاناس باه  نجایاالا باشه با سهامدار. شاید هنبال ایمت ب
 (M13ت«خطر بیفته اگر مدیر ارجاف بد).

ها برای کایه اان   کان   کارشناسا  رسمی هاهگستری، هستمزه ارزیابی 11هر اجرای ماه) 

، هر هر م ره ارجاتی 10/11/1911های کارشناسی رسمی هاهگستری هر تاریخ رشته

شد) است. مطابق با هیدگا) ریال تعیی  666/666/516سقف ص رت پاکانی   با به

ت اند ای  انگیز) را ایجاه کند که الزحمه   مباغ کارشناسی میحسابرسا ، ارتباط بی  حق

حال، کارشناسا  رسمی فعال به ای  م ض ف کارشناس مبالغ را بالاتر اتاام نماید. باای 

 اتتقاهی نداشتند.

شمار ب ه  تعداه ش ندگا ، انگشتهیدگا) مراحبه ، ازلیتحابر اساس نتای  

ها منجر به نشنایی   شناخت کارشناسا  باصااحیت   متشرص هر برخی از زمینه

کنند) استقاال گرهه که تضعیفگیری ارتباطات هر نی میکارشناسا  باهم هیگر   شکل

 کارشناس است.

 هاتم اصلی سوم: محدودیت

، «محد هیت مناب  مالی» یفرتاز سه تم  نتمیاست. ا «هامحد هیت»تم اصای س م 

 شد) است.تشکیل «هاهسترسی محد هیت هر»   «محد هیت زمانی»

الزحماه حسابرسای هر ایارا  که حق هارند اتتقاهش ندگا  مراحبه :محدودیت منابع مالی

هر سطح مطا بی ارار نداره   بنابرای  هر ای  شرایط استفاه) از کارشناس حساابرس مطاابق 

های بالاای کارشناسای   بار هزیناه تااا ) باشاد.پذیر نمیامکا  016با استانداره حسابرسی 

هاای کارشناسای از ش ندگا  به تدم تقبل هزینهالزحمه حسابرسی، مراحبهکفایت حقتدم

ها   م ان  استفاه) از خدمات کارشناسی هر بحث تن ا  یکی از چالش، بهکارصاحبس ی 

 اند.مالی اشار) نم ه)
هایی مثال ها الا  هشتش   گر  نهش   هست   نمیت نند از خدمات کارشناس...حسابرس»

 (M2ت«..کنند استفاه)نی تی 
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گ یای ن  است که به هلیل  ج ه  تمتحایلهای حاصل از یافته :محدودیت زمانی

ی   از س ی هیگر فرنیند ط لانی هریافت خدمات از کار حسابرسمحد هیت زمانی هر 

بهتری  حالت    هرکنند حسابرسا  از خدمات کارشناسی استقبال نمی معم لاًکارشناسا ، 

محد هیت  بندباالهر م ارهی که نیاز به استفاه) از خدمات کارشناس است م ض ف را هر 

 کنند.هر گزارش حسابرسی اید می
ناداریم  خ رم با ت جه به محد هیت زمانی، تاایمیمیم  حسابرس  اتی به مشکای بر... »

 .«..ن یسام میارممیبنادم را  م  میشه. تریط لانکه بگم ناا بر  کارشناس بیار  ...مسائاش 
 (M10ت

شا ندگا  اتتقااه هارناد کاه کارشناساا  مستندساازی مراحبه :هامحدودیت در دسترسی

شا ه کاه هاا هسترسای ندارناد   ایا  باتاث میکنند   حسابرسا  به مستندات کاار ن نمی

 پذیر نباشد.راحتی امکا ارزیابی کار کارشناسا  ت سط حسابرسا  به

ر از یکی هیگا «های لازم کارشناسی   کارشناس باصااحیتتدم هسترسی به تشرص»

 اند.م ارهی است که هر بحث محد هیت هر هسترسی، حسابرسا  به ن  اشار) هاشته

های ا راق بهاهار پیش میریم   ارزیابا  ا راق مالی کمتر هاریم   به سمت ارزیابی...»

رسد که کارشناسا  باید خ هش   را مجهز به میش ه   به نظر می تریتشررمباحث 

 (M2ت«.هایی کنندچنی  تشرص

تن ا  یکاای از بااه« محااد هیت هر هسترساای بااه اطااتااات»شاا ندگا  بااه برخاای از مراحبه

هاا بیاا  نم هناد کاه اناد. ن ها   م ان  اساتفاه) از خادمات کارشناسای اشاار) نم ه)چالش

ها تمایای به هسترسی حسابرسا  به اطااتات ندارند، بناابرای  حتای هر ما ارهی کاه شرکت

ر تیم رسیدگی  ج ه هاشته باشد هر تمل چندا  تاأثیری نش اهاد کارشناس حسابرس هم ه

 هاشت.

ا ماد)  گا  یماهانناد. می ریاراهگیابیشتر حساابرس را  هار)یمدئتیه متأسفانهایرا   هر ..»

ایراه بگیر) پس هر چی محد هترش کنیم   اطااتات کمتر بهش بدیم تاا نت ناه کاارش را 

 (M16ت«.خ ب انجام بد) ایراهاتش هم کمتر خ اهد ب ه
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 تم اصلی چهارم: ناکارآمدی ساختاری

  « هاضعف فرهن  اتتباربششی هر شرکت»، «ایهای حرفهتشکل» یفرتهای از تم نتمیا

 شد) است.تشکیل «مقررات   استاندارههاا انی    »

ای فقدا  تشکل حرفه»به ه هسته مفه می  نتمیاکدهای مرتبط با  :ایهای حرفهتشکل

 شد) است.تقسیم «مشکاات ساختاری کان   کارشناسا »  « ارزیابی

ای   به فقدا  نهاه رسمی ارزیابی، فقدا  ارزیاب حرفه ش ندگا از مراحبهبرخی 

ای ارزیابی اند که هر سایه  ج ه تشکل حرفهای ارزیابی اشار) نم ه)حرفه نیی  رفتار

 باشد.ی میهسترساابل

ش ندگا ، هر حال حاضر کان   کارشناسا  رسمی   مرکز مطابق با گفتار مراحبه

باشند که هر ارتباط با ام ر مشا را    کارشناسا  ا ) اضائیه مت لی ام ر کارشناسی می

ا  به اشکالاتی ازجماه نامناسب ب ه  شی ) اتطای مج ز کارشناسی،  ج ه کان   کارشناس

ها با مبالغ کاا  به   صاحب ادرت هر بی  اتضای کان     انحرار کارشناسی بانف ذافراه 

ها به ت ا  اشار) نم ه. همچنی   ج ه افراه بانف ذ هر کان      ابستگی ن ای خاص میتد)

راحتی ش ه که ایجاه تشکل مستقل برای حرفه ارزیابی به ا ) اضائیه ممک  است باتث

 ر  ش ه.پذیر نباشد   با مقا مت کان   ر بهامکا 
ای هام ناداریم   بایاد یکای متا لی بشاه   ما استانداره ارزیابی نداریم   ارزیاب حرفه...»

 هایش هم مد   ش ه. هر مرحاه ا ل کان     یاا حاداال با رس خا هش متا لیاستانداره

 (M15ت«ها باشند.های ا راق م  باید از بی  ای بشه   بگه کارشناس

ش ندگا ، هر حال حاضر تنها از هیدگا) مراحبه :هاضعف فرهنگ اعتباربخشی در شرکت

ها به ها را مازم به استفاه) از خدمات حسابرسی نم ه) است   شرکتالزام اان نی، شرکت

ها هر مقابل استفاه) از خدمات کارشناسی هر شرکتبنابرای  ؛ هنبال اتتباربششی نیستند

منظ ر اتتباربششی به اطااتات حسابرسی مقا مت نم ه)   حاضر به پرهاخت هزینه به

 باشند.های مالی خ ه نمیص رت
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ای کاه بایاد بپارهازی تاقای تن ا  هزیناهالزحمه حسابرسی را باهها، حق.. هر ایرا  شرکت»

ارت مازم کره)، باید بازرس هاشته باشی   حالا باید یک پ لی را باه کنند، حالا اان   تجمی

 ی به شرکت بدهد. اگار همای  امار ز الازاماه صفحهبازرس بدهی   ا   هم یک گزارش 

 اصاااًها میگ  هساتت هره نکناه ماا ناه هرصد شرکت 15به حسابرسی را برهارند  هاشرکت

 (M9ت .«بازرس میش ایم   نه حسابرس

فرتی، هر ه هسته مفه می  نتمیبا اکدهای مرتبط  :مقررات و استانداردها قوانین و

 شد) است.بندیطبقه «ا انی  کارشناسی»   «استاندارههای حسابرسی»

های جایگزی  استفاه) ر ش»ش ندگا  به ، مراحبه«استاندارههای حسابرسی»هر مفه م 

 «استاندارههای حسابداری   حسابرسیمغف ل ماند  برخی از »  « از خدمات کارشناسی

ها   م ان  استفاه) از خدمات کارشناسی اشار) نم هند. به اتتقاه برخی از تن ا  چالشبه

ص رت غیررسمی ممک  است اتفاق ش ندگا  استفاه) از خدمات کارشناسی بهمراحبه

های اجتماتی  ج ه هسترسی به شبکه بیفتد. برخی هیگر هم اتتقاه هاشتند هر حال حاضر با

ت ا  هانش نسبی هر م ض تات م رهنیاز را کسب کره. همچنی  به اتتقاه   اینترنت می

ای   یا تدم هرک کامل استاندارهها یکی هیگر از ت جهی به استاندارهای حرفهبی هان 

به  ارتباط یهراباشد که ها   م ان  استفاه) از خدمات کارشناسی هر حسابرسی میچالش

های ثابت   استانداره حسابداری مرتبط با کاهش ارزش هارایی 016ی اره حسابرساستاند

 اند.اشار) نم ه)

ای فقدا  استانداره حرفه»بعد از مفاهیم هر ه   تن ا  یکی هیگربه «ا انی  کارشناسی»

ش ندگا  ت سط مراحبه «اشکالات چارچ ب ارزشیابی م ج ه»  « هر کارشناسی

ش ندگا  بر ای  است که هر  ضعیت است. خااصه نظر مراحبه ارارگرفته م رهاشار)

ا )  ای مششص   مد نی که کان   کارشناسا  یا مشا را فعای، استاندارههای حرفه

اضائیه برای کار کارشناسی تعیی  کره) باشند   کارشناسا  مازم به اجرا   گزارشگری 

 نتای  کارشناسی مطابق با ن  باشند  ج ه نداره.
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باشند به ها کارشناس رسمی فعال میش ندگا  که نیمی از ن هرصد مراحبه 06

ی سازیخر صکه ت سط سازما   اان   اساسی 44ی اصل هابنگا)ی گذارمتیاچارچ ب 

است  شد) یتد  1911سال  هر« یگذارمتیانح ) انجام کار   ارائه گزارش »تحت تن ا  

ی ارزشیابی را بیا  نم ه)، ها )یش   اان نی هاره  تن ا  تنها چارچ ب ارزیابی که مرجبه

 بااتکا نیست   های ارزیابی ای  چارچ ب اابلها ر ش. به اتتقاه ن اندکره)اشار)

هرصد کارشناسا  رسمی فعال بیا  هاشتند که  46ی منرفانه انطباق نداره. هاارزش

ی هاباارزشخر صی  رغم اتتقاهشا  به تدم انطباق چارچ ب ارزشیابی سازما تای

 ب ه  کنند)گمرا)منرفانه طبق استاندارههای حسابداری   حسابرسی   نگاهی نسبت به 

های چارچ ب سازما  احتمالی گزارش کارشناسی هر ص رت استفاه) از ر ش

ی هر برخی از م اره، به هلیل اابل هفاف ب ه  نظرات کارشناسی خ یش هر سازیخر ص

ارزشیابی استفاه)  چارچ بی ارزیابی مر ب هر هار شز مراج  اضائی   اان نی ا

 کنند.می

 ی کارشناسریکارگبهتم اصلی پنجم: عدم تمایل حسابرس به 

تجربه نام فق استفاه) از خدمات »، «هااتکا نب ه  کارشناسیاابل»های فرتی از تم نتمیا

ضعف »   «رسیدگیازحد حسابرس به ت انایی خ ه   تیم اطمینا  بیش»، «کارشناسی

 شد) است.یلتشک« صااحیت کارشناس

ش ندگا  اتتقاه هارند که مطابق با استاندارههای مراحبه ها:اتکا نبودن کارشناسیقابل

حسابرسی، باید حسابرس به کارشناس چنا  اتکایی هاشته باشد که به کار  ی هر گزارش 

 حسابرسی اشار) نکند   ای  امر هر تمل مشکل است.

میای    56کنند یکی میگذاری ها هر کد م مثااً یک هارایی خاص را ایمتکارشناس...»

نهم   ااعااًمیای  . هر کد م هم استدلال خ هش را هار). نمیشه  5ایمت مید) ا   یکی مثااً 

 (M4ت«.اتکا کنه
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به تجارب  ش ندگا مراحبهبرخی از  تجربه ناموفق استفاده از خدمات کارشناسی:

ها به استفاه) از خدمات نام فق استفاه) از خدمات کارشناسی اشار) نم هند که بر تمایل ن 

اند اشار) نم ه) نتمیایک از افراهی که به کارشناسی مؤثر ب ه) است. لازم به ذکر است هیچ

 باشند.کارشناس رسمی فعال نمی

ام م  مطمئ  هستم که هر فاه) ابایخر ص هر م ره ا راق مالی بر اساس تجربه استبه...»

 (M5ت«.کارشناسی هم که بیاه تشرص را ندار)

 تمتحایلهای بر اساس یافته :های خویش و تیم رسیدگیازحد به تواناییاطمینان بیش

های خ ه   تیم رسیدگی منجر هر برخی از م اره بیش اطمینانی حسابرس نسبت به ت انایی

 گرهه.به تدم استفاه) از خدمات کارشناس ت سط حسابرس می
ممک  است خ هش را تالم بداند   نیازی به اساتفاه) از خادمات کارشاناس  حسابرس»... 

 (.M12ت«.احساس نکند

شا ندگا ، هر حاال مطاابق باا گفتارهاای مراحبه ای کارشنناس:ضعف صلاحیت حرفه

حاضر کان   کارشناسا  رسمی هاهگستری   مرکز ام ر مشاا را  اا ) اضاائیه متا لی امار 

 ای لازم برخ رهار نیستند. لازم باه ذکارحرفه یهانم زشکارشناسی هستند   کارشناسا  از 

 باشاند.رسامی فعاال می اناد کارشاناساست تمامی افراهی که به ای  م ضا ف اشاار) نم ه)

ش ندگا  اتتقاه هاشتند که شی ) اتطای مج ز کارشناسی مناسب نیسات   مراحبه  یهمچن

کارشناساا  رسامی  تضا  کاان  ها که هر حال حاضر کارشناسا  مالی خر ص ارزیاببه

 هاهگستری هستند، هر ای  زمینه تشرص   هانش لازم را ندارند.
کش ر ما یک ششص یک نزم   را پشت سار میگاذار)   باا یاک ه ر) نما زش  هر »...

ساختار هارند. مثل انجما   ها یامشترر میشه کارشناس. هر حقیقت هر هنیا مثااً انگاستا  
ش ه باید یاک فرنینادی را حسابداری ایرا  که اگر یک ششص بش اهد حسابدار رسمی 

  بایاد یاک سااری ه کارشاناس رسامی نزما   را ابا ل شااد نمیشا کاه یهمطای کناد   

 (M11ت«را طی بکنه... هانم زش
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 ای حسابرستم اصلی ششم: عدم رعایت اخلاق حرفه

ذینف  ب ه  حسابرسا  هر کار »، «فرار از مسئ لیت کار کارشناس»تم فرتی  از سه تم  یا

 شد) است.تشکیل «ترس از هست هاه  صاحبکار»   «کارشناس

، هر م ارهی که 016مطابق با استانداره حسابرسی  کارشناس:فرار از مسئولیت کار 

کند، نباید هر گزارش خ ه به کار کارشناس حسابرس اظهارنظر تعدیل نشد) ارائه می

که طبق ا انی  یا مقررات مازم به انجام ای  کار باشد. اگر حسابرس اشار) کند، مگر ای 

، حسابرس باید هر گزارش حسابرس باشد یالزامای طبق ا انی    مقررات چنی  اشار)

تن ا  کند که اشار) به ای  م ض ف، مسئ لیت حسابرس را هر خر ص اظهارنظر 

حاکی از ن  است که حسابرسا  از طریق اشار) به  تمتحایلهای حال یافتهکاهد. باای نمی

 کنند.کار کارشناس هر گزارش حسابرسی از مسئ لیت کار  ی فرار می

بحث کارشاناس مطارح میشاه کاه  الآ چ   هر کنترل کیفیت جامعه هم که م  هستم ...»

بعضای ه ساتا   متأسافانهکنناد   ایا  ارزیاابی را میمیا  زمی  ساختما    ... را ارزیاابی 
 الاصاا لیتاااکه اندازنااد گااره  کارشااناس   ماایگ  ا   ارزیااابی کااره) هرصاا رتیمی

 (M4ت«.مسئ لیتش پای حسابرس هست

یک کارشناس هیچ حسابرسا  کهبرخی از  :ع بودن حسابرسان در کار کارشناسذینف

باشند اتتقاه هارند که چ   تعداه زیاهی از حسابرسا ، کارشناس رسمی رسمی فعال نمی

کنند از هرنمد ها هرنمدی که از محل کار کارشناسی کسب میهستند   حتی برخی از ن 

شا  بیشتر است بنابرای  هر شرایط فعای کارشناسی ذینف  هستند   از کار یحسابرس

 پذیرند.گزارش کارشناسی را می  چراچ  کنند   بد   کارشناسا  رسمی حمایت می
ها ها کارشناس هستند   تعداهش   هم کم نیست. حسابرسچ   خ ه حسابرس»

ر کارشناسی ش  ( برید) میشه کنند   میگ  ن   ن   رم   تکامیخ هش   مقا مت 

 (M17ت«.چ   ذینف  هستند
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که مطابق با گفتار برخی از حسابرسا ، با ت جه به ای  :ترس از دست دادن صاحبکار

ها هم تمایای به استفاه) بازار کار حسابرسی یک بازار راابتی است   از طرفی شرکت

ترس از هست هاه  صاحبکار حسابرس از کارشناس ندارند، بنابرای  حسابرسا  به هلیل 

 ههند.تااش چندانی برای متقاتد نم ه  شرکت انجام نمی
صا رت مساتقل از گاهی ا اات حسابرس اگر زیاه اصارار باه اساتفاه) از کارشاناس به...»

شرکت هاشته باشه ای  ممک  است باتث ش ه کاه صااحبکار ساال بعاد حساابرس اش را 
یای تمایل به استفاه) از خدمات کارشناس ت ض کند، به همی  خاطر حسابرس خ هش خ

 (M8ت .«نداره

 تم اصلی هفتم: محیط اقتصادی

ها   م ان  استفاه) از های اصای مرتبط با چالشتن ا  یکی از تمبه «محیط ااتراهی»

 «فقدا  شفافیت»، «تدم  ج ه بازار کارا»خدمات کارشناسی هر حسابرسی از سه تم فرتی 

 شد) است.تشکیل «تدم ثبات ااتراهی»  

ها بازار فعالی  ج ه به اتتقاه برخی از حسابرسا  برای اکثر هارایی عدم وجود بازار کارا:

کنند) از تری  استفاه)که اصایفاصاه هاره   هرحالی کارایی با یزننداره   حتی بازار سرمایه 

 اطااتات است برای گزارش حسابرسی اهمیتی اائل نیست.

ارش را ندارند که بت انند ارزیابی هایقی انجام بدهند. یاک باازار کاارا   کارشناسا  ابز...»

 (M3ت .«شفافی نیست

ههد که از هیدگا) حسابرسا  فقدا  نشا  می تمتحایلهای حاصل از یافته فقدان شفافیت:

گرهه   بر کیفیت گزارش شفافیت ااتراهی منجر به تدم هسترسی به اطااتات می

 کارشناسی تأثیرگذار است.

لغت شفافیت لقاقه زبانماا  هسات  لای هر  هفعاتبهرغم اینکه ما همگی تای متأسفانه...»

افیت هسات   از ا   طارف سیساتم هام کنیم هما   شافمایچیزی که فارار  از تنهاتمل 

 (M11ت«.نیست که شفافیت ایجاه بشه مندتاااه
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محد ه ب ه  اتتبار زمانی »به ه هسته مفه می  نتمیاکدهای مرتبط با  :عدم ثبات اقتصادی

 بندی گرهید) است.طبقه «های ارزشیابیاتکا نب ه   ر هیاابل»   «گزارش کارشناسی

باشند به ها کارشناس رسمی هاهگستری میهرصد ن  15که ش ندگا  ی از مراحبهبرخ

های اساسی فعای تن ا  یکی از چالشبه «محد ه ب ه  اتتبار زمانی گزارش کارشناسی»

اان   کارشناسا  رسمی هاهگستری،  11کارشناسا  اشار) نم هند. مطابق با تبرر) ماه) 

  حداکثر تا شش ما) از تاریخ صد ر معتبر خ اهد ب ه. شد) ت سط کارشناسانظریه اتاام

ش ندگا  اتتقاه هارند که گزارش کارشناسی، با فرض ثبات حال برخی از مراحبهباای 

ماهه برخ رهار است   هر چند سال اخیر به هلیل نرخ بالای ت رم    0ااتراهی از اتتبار 

ی کارشناسی به ها ر، گزارشن سانات نرخ ارز   هرنتیجه تدم ثبات ااتراهی هر کش

 باشند.لحاظ زمانی از اتتبار کمتری برخ رهار می

 تم اصلی هشتم: مشکلات ارتباط و هماهنگی

ها   م ان  استفاه) از تن ا  یکی از چالشبه «مشکاات ارتباط   هماهنگی»حسابرسا  به 

اتتماه »فرتی  چهارتم از نتمیااند که نم ه) خدمات کارشناسی هر حسابرسی اشار)

هر مقابل  کارصاحبمقا مت »، «تدم پاسشگ یی کارشناس»، «به کارشناس ازحدشیب

 « کارتدم هرک کارشناس از اهداف مشارکت   کسب»  « کارگیری کارشناسبه

 شد) است.تشکیل

ها ش ندگا  نشا  هاه که ن نتای  تحایل پاسخ مراحبه :ازحد به کارشناساعتماد بیش

کنند   ای  اششاص یک ند که چ   از کارشناسا  رسمی هاهگستری استفاه) میاتتقاه هار

ها مج ز کارشناسی اتطا کره) است ها را بررسی کره)   به ن مرجعی صااحیت ن 

بنابرای  هر ارتباط باصااحیت   تشرص  ی نیازی نیست  ر ه پیدا کنند   به  ی اتتماه 

 کنند.می
فرض را بر ای  میذاریم که هرست  کهکسی که مهر میزنه مهرش الکی نیست  بالاخر) »...

 (M9ت .«کنیممیکار میکنه   بهش اتتماه 
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ها   م ان  ش ندگا ، یکی از چالشاز هیدگا) مراحبه عدم پاسخگویی کارشناس:

گ یی کارشناسا  است. بر اساس پاسخ استفاه) از خدمات کارشناسی هر حسابرسی تدم

ارههای حسابرسی، حسابرسا  باید بر کفایت کار کارشناسا    مناسب ب ه  ن  استاند

حال کارشناسا  به حسابرسا  تن ا  ش اهد حسابرسی نظارت هاشته باشند  لی باای به

پاسشگ  نیستند   ازنظر کارشناسا ، حسابرسا  فااد صااحیت اظهارنظر هر ارتباط با 

 گزارش کارشناسی هستند.
میگه م  یا به هاهگا) پاسشگ  هستم یا به کارفرما  نهیب یمارارهاه را ...کارشناس »

می که یک گزارش خاصی را از م  خ استه پاسشگ  هستم   به هیگرا  هیچ الزا
 (M3ت .«ندار) که پاسشگ  باشم

هر مقابل استفاه) از خدمات کارشناسی: از هیدگا) حسابرسا ،  کارصاحبمقا مت 

کنند   ها هر مقابل استفاه) از خدمات کارشناسی ت سط حسابرسا  مقا مت میشرکت

ت اند تر هر حض ر کارشناس، میهای کارشناسی   ترس شرکت از بررسی هایقهزینه

 برخی از هلایل ای  مقا مت باشد.

بد) خیای زیر بار نیمر)   حسابرس  کارصاحبس را باید هزینه کارشنا چ  »... 
 (M4ت«کنه که خ هش کارشناس بگیر).هم استقبال نمی

ش ندگا  هر رابطه با راهکارهای بهب ه استفاه) از خدمات های تحایل هیدگا) مراحبهیافته

هر ارتباط با پاسخ  تمتحایلپس از انجام فرنیند  کارشناسی هر حسابرسی

تم  4های بهب ه استفاه) از خدمات کارشناسی هر حسابرسی، ندگا  به راهکارکنمشارکت

 .( به هست نمد1اصای مطابق با جد ل ت

 های بهبود استفاده از خدمات کارشناسی در حسابرسیهای مرتبط با راهکار. تم2جدول 
 نمونه اظهارات خبرگان تم فرعی تم اصلی

 تق یت نظارت
تبدیل ارزیابی سنتی به 

 ایارزیابی حرفه

     مقرراتای ب ه) باید ارزیابا  هارای تشکل حرفه »...

 (M1ت«های خاص ارزیابی تد ی    بکار گرفته ش هاستانداره

ها تمایای به استفاه) از خدمات کارشناسی ندارند. ...اکثر حسابرس»
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 نمونه اظهارات خبرگان تم فرعی تم اصلی

های ناظر برگزارش حسابرسی اتمال باید ت جه بیشتری از س ی نهاه

 .«حسابرسا  بیشتر هر معرض پاسشگ یی ارار گیرند ؛  ش ه

 (M14ت

باید سه تا کارشناس  ج ه  حتماً...برای کارشناسی زمی  گفتند که »

ها هاشته باشه ای  خ هش یک هست رالعمل هست. برای بقیه ارزیابی

 (M9ت .«ی بهتر هر میاهج ر یاهم به ای  شکل تمل بشه، 

به حسابرس یا مراج  اان نی   ...ا ل مکاف بش  به پاسشگ یی »

ه م ای  که مستندسازی کنند هم برای پاسشگ یی   هم مدل شد  

 (M17ت .«شا یکارنیند) 

اتطای مج ز استشدام 

شریک غیر حسابدار 

 رسمی

نامه هر م ره سهام من ط به ا   نیی  خر صاًهای ارزیابی ر ش ..»

ت جهی های نتی اابلهایی که هرنمدنباشه چ   هر م ره شرکت

نامه س ه سه سال گذشته را هارند اگر م  بیام مطابق با ا   نیی 

 حتماً استفاه) کنم ای  فیر  لی  نش اهد ب ه م  باید تایدات نتی را 

 (M13ت «.نظر بشهگذاری باید تجدیدببینم. هر مقررات ایمت

هست که اان   م سسه هاری ت ض ش ه   اجاز) بدهد که  لازم»... 

مؤسسات حسابرسی شرکای متشرص هر نی تی   متشرص 

تری حق ق   حتی ااتراه هاشته باشند تا بت انند خدمات گستره)

 (M7ت«ارائه بدهند.

اتتبار گزارش  زما مدتچالش اساسی هیگر مرب ط به  کی»... 

ی است که با ت جه به بالا ب ه  نرخ ت رم   تدم ثبات کارشناس

 .«ما) باید کاهش پیدا کند 0 زما مدتااتراهی هر کش ر 

 (.M13ت

تجدیدنظر هر مدت 

اتتبار گزارش 

 کارشناسی

 تق یت

های زیرساخت

استفاه) از 

خدمات 

 کارشناسی

ها به الزام شرکت

ارجاف کار از طریق 

 کان  

کان   کارشناسا  ارجاف هاه) ش ه استقاال بهتر  ...اگر کار از طریق»

 (M2ت .«حفظ میشه

های مالی معتبر   هارای افزارها به استفاه) از نرم...الزام شرکت»

های حسابرسی افزاری نرم  طراحش رای تالی انف رماتیک  هیدییتأ

 (M1ت.. «هاهای شرکتاترال به پایگا) هاه) تیبااابا

ها سشت بگیر) حداال ا  ب رس بیشتر به شرکتهست سازم لازم ..»

 .«های ب رسی ما گزارش مشر ط نداشته باشیمهر م ره شرکت

 (M16ت

های زیرساخت

 ن ری اطااتاتف 

الزام به حذف 

های مشر ط گزارش

 های ب رسیهر شرکت
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 نمونه اظهارات خبرگان تم فرعی تم اصلی

تر ی    ت سعه 

خدمات 

 کارشناسی

بینی استفاه) از پیش

خدمات کارشناسی هر 

 حسابرسی ارارهاه

... ای  بند ت ی ارارهاه م سسه خ هم   نیست  لی باید ای  بند »

نیازی به کارشناس ب ه حسابرس ا   را انتشاب میکنه  نگهباشه که 

های مرس م ای  است. هر ارارهاه کارصاحببا  اشالزحمهحق لی 

 (M15«تبند  ج ه ندار)

به ر بیشتر ها کایت را خ ب گفته  لی یک مقدا...استانداره»

بیشتر ر ی بپرهاز)   هر اا  بهتر) جامعه حسابدارا  رسمی  اتیجزئ

 (M8«تها تأکید کنه ...ای  ابیل استانداره

از طریق  ازیم رهنهای با تن ف بششید  به ن ف تشرص میبت ن. ..»

برنامه نم زش تالی ای  کار را انجام بدهیم با گسترش نظام 

 (M11«تی..ارشته یبی هاهر تشرصنم زش تالی 

های تر ی  استانداره

 حسابرسی مرب طه

تن ف بششید  به 

های تشرص

 کارشناسی

 گیریبحث و نتیجه
ها   م ان  استفاه) از خدمات کارشناسی هر شناسایی چالش باهدفپژ هش حاضر 

به اتتقاه  .ص رت گرفته است تمتحایل  راهکارهای بهب ه، بر اساس  حسابرسی

کنندگا  هر ای  پژ هش، نظارت کافی بر کار کارشناسی  ج ه نداره. گل مشارکت

( نیز ناکارنمدی   اثربشش نب ه  نظارت مستمر بر تمل   رفتار 1911ت یرحمانمحمدی   

های گزارشگری مالی مبتنی بر ارزش منرفانه هر تری  چالشکارشناسا  را یکی از مهم

شناسایی نم هند. همچنی  نتای   یابی هر محیط گزارشگری مالی ایرا ارتباط با نظام ارزش

  تماکره  هاپر ند)پژ هش حاضر حاکی از کافی نب ه  نظارت هایق   محت ایی بر 

ت جهی حسابرسا  به م ض ف استفاه) از خدمات مؤسسات حسابرسی است که باتث بی

 کارشناسی هر م اره لازم گرهید) است.

 نف ذاتمالها ها هر کارشناسیم اره شرکت هر اغابهای پژ هش مطابق با یافته

الزحمه به مباغ کارشناسی   انتشاب کارشناس ت سط کنند    ابسته ب ه  میزا  حقمی

با ای  نتای  هر  راستاهمباشند. کنند) استقاال کارشناس میشرکت ازجماه ت امل تضعیف

م استقاال کارشناسا  رسمی هاهگستری ( نیز به تد1910پژ هش کرمی   بیک بشر یه ت

ها، های پژ هش حاضر، هزینه بالای کارشناسیاشار) شد) است. تاا ) بر ای  مطابق با یافته

 کارصاحبهای کارشناسی ت سط های حسابرسی   تدم تقبل هزینهالزحمهکفایت حقتدم
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 ازلحاظحسابرسا  ش ند کنندگا ، باتث میازجماه م ارهی ب هند که به اتتقاه مشارکت

مالی، ت انایی استفاه) از خدمات کارشناسی را نداشته باشند که با نتای  پژ هش معر می   

 ( مطابقت هاره.1911همکارا  ت

ای مششص   مد نی که کان   های پژ هش، استاندارههای حرفهمطابق با یافته

باشند   کارشناسا   ا ) اضائیه برای کار کارشناسی تعیی  کره) کارشناسا  یا مشا را 

بر اساس  .مازم به اجرا   گزارشگری نتای  کارشناسی مطابق با ن  باشند  ج ه نداره

ها   تجربه اتکا نب ه  کارشناسیهای پژ هش حاضر، ذهنیت حسابرسا  نسبت به اابلیافته

های استفاه) از خدمات نام فق استفاه) از خدمات کارشناسی از هیگر م ان    چالش

ناسی هر حسابرسی است که بر تمایل حسابرس به استفاه) از خدمات کارشناسی کارش

( مطابقت هاره. گیدنز سیستم تشرری را 1116ت یدنزگتأثیرگذار است که با نظریه 

های لازم برای انجام   هرک فرنیندهای فنی   مهارت هانش باای تن ا  افراه حرفهبه

اس ااهر به انجام ن  نیست. امنیت که یک ششص متکی بر کارشن کندمعرفی می

 کندشناسی مبنایی برای اتتماه   پذیرش خر جی سیستم تشرری فراهم میهستی

(. مطابق با استاندارههای حسابرسی ضر ری است که Covaleski et. al., 2003ت

حسابرسا  به بررسی کار کارشناسا  بپرهازند   هر ابال کار کارشناسا  خ ه پاسشگ  

حداال هرک از فرنیندهای کارشناسا  است. ای  مطاب  هارا ب ه که لازمه ن   باشند

شناسی نائل نش ند یا ن  را حفظ بیانگر ای  است که حسابرسا  ممک  است به امنیت هستی

بنابرای   (،Griffith, 2020ت بازهارهها را از اتتماه بر سیستم تشرری ت اند ن که می نکنند

ه استفاه) از خدمات کارشناسی به هلیل ای  ذهنیت که گزارش تدم تمایل حسابرسا  ب

اتکا نیست بدی  معنا است که حسابرسا  مطابق با ای  نظریه به امنیت حسابرسی اابل

شناسی برای حسابرسا  هرنتیجه   تدم ایجاه امنیت هستی اندنشد)شناسی نائل هستی

مؤثر بر تدم استفاه) یا استفاه) محد ه از  تن ا  تاملت اند بهاستفاه) از کار کارشناسا ، می

 تاقی ش ه. کار کارشناسا 

های تحایل هیدگا) لازم به ذکر است پیشنهاههای کاربرهی پژ هش با یافته

کنندگا  هر ارتباط با راهکارهای بهب ه استفاه) از خدمات کارشناسی مطابقت مشارکت
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منظ ر ترغیب حسابرسا  به استفاه) از هتاا ) بر راهکارهای ارائه شد)، ب حال یبااهاره. 

خدمات کارشناسی هر حسابرسی لازم است فضای پاسشگ یی برای کارشناسا  ایجاه ش ه 

مستقل هر کنار حسابرسا  بپذیرند.  نهاه کتن ا  ی  کارشناسا  مسئ لیت اان نی خ ه را به

سطح پاسشگ یی   ش ه از طریق اصااح ا انی    مقررات میه هر ای  راستا پیشنها

  منظ ر جامعیت فضای پاسشگ یی بنابرای  به؛ مسئ لیت اان نی کارشناسا  ارتقا یابد

های م ج ه هر ش ه با ت جه به محد هیتمیی سطح پاسشگ یی کارشناسا  پیشنهاه ارتقا

اان   بازار ا راق بهاهار  49اان   نیی  هاهرسی مدنی   ماه)  101مقررات فعای نظیر ماه) 

ط ر جام  مسئ لیت کارشناسا  را هم هر ح ز) ی ارائه ش ه که بها احد)، ماه) 1915

ار ر   تقاب   هم ح ز) ترک فعل   هم از بعد ایراه خسارت   هم از بعد تدم النف  

های پژ هش حاضر به ر یکره پژ هش کیفی مرب ط ی از محد هیتکی پ شش ههد.

ههد را هر بستری که رخ می م رهنظرید) های کیفی پدپژ هش کهییازننجاش ه. می

های پژ هش محد ه پذیری نتای    یافتهههد، لذا ممک  است تعمیمارار می م رهمطالعه

تااش   هات  رغمیتا،  یهمچن بستر خاص ب ه)   لازم است با احتیاط ص رت گیره. به

محقق جهت گزینش اششاص هارای سابقه کار   تجربه مناسب هر زمینه کارشناسی   

ش ندگا  هر حسابرسی ممک  است برخی از اظهارنظرهای ص رت گرفته ت سط مراحبه

بنابرای  هر ؛ برخی از م اره ناشی از تفا ت هیدگا) یا تدم اشراف کامل به م ض ف باشد

 ارار گیره. م رهت جهاب  م ض ف استفاه) از نتای  باید 

با سپاس از کارشناسا  رسمی هاهگستری   حسابرسانی که هر ای  پژ هش با ما 

 .اندنم ه)همکاری 
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