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ویژگی های حسابرس
براســاس بیانیــه ی مفاهیم بنیادی حسابرســی که انجمن 
حسابداران امریکا  منتشــر کرده است، ویژگی های الزم برای 
حســابرس، به طور مســتقیم تابع شرایطی اســت که نیاز به 
حسابرســی را به وجود آورده و فرایندی اســت که این نیاز 
را بــرآورده می ســازد. این ویژگی ها را می تــوان به دو گروه 

ویژگی های فردی و ویژگی های ساختاری تقسیم کرد. 

1-  ویژگی های فردی
ویژگی های فردی، خصوصیاتی است که تاحدودی منحصر 
به حرفه ی حسابرسی است. اســتقالل، صالحیت حرفه ای و 
صالحیت اخالقی از جمله ویژگی های فردی حسابرس است. 
1-1-  استقالل و جایگاه سازمانی: تضاد منافع بین دو گروه 
تهیه کننده و استفاده کننده ی اطالعات، مهم ترین توجیه برای نیاز 
به حسابرسی است. وجود تضاد منافع، انجام خدمات حسابرسی 

حسابرســان همچون سایر افراد در جســتجوی موفقیت و تعالی اند. ازاین رو، ویژگی های 
یك حســابرس موفق، موضوعی جذاب و جالب برای آن هاست. کتاب بیانیه ی مفاهیم بنیادی 
حسابرسی در مباحث خود به موضوع ویژگی های حسابرس پرداخته است. در این مقاله برای 
شناخت حسابرســان موفق، ابتدا ویژگی های طرح شده در این بیانیه مورد توجه قرار می گیرد، 
در ادامه دیدگاه های آلن دبلیو اندرسون در مورد حسابرس موفق عنوان می شود که در مقاله ای 

سال 2011 در نشریه ی حسابداران رسمی ایالت کانزاس ارائه شده است. 
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توسط فردی مستقل از هر دو گروه را اجباری می سازد. درنتیجه، 
از مهم ترین ویژگی های حســابرس استقالل اوست. استقالل به 
معنی این است که حسابرس در ارائه ی خدمات خویش تحت 
نفوذ دیگران قرار نگیرد. رابطه ی بین حســابرس و تهیه کننده ی 
اطالعات محور اصلی بحث اســتقالل است. در سال های اخیر، 
از اندیشه ی انتخاب حسابرس توسط زیرمجموعه ای از اعضای 
غیرموظف هیئت مدیره، پس از تأیید ســهام داران، استقبال شده 
است. هم سو کردن منافع حسابرس با اعضای غیرموظف هیئت 
مدیره یا کمیته ی حسابرســی بهترین روش دستیابی به رابطه ی 

مستقل بین حسابرس و مدیریت بنگاه است. 
مبنای قضاوت حرفه ای حســابرس، انتخــاب و ارزیابی 
شواهد است. حسابرس در این امر باید آزادی عمل و استقالل 
داشــته باشد. تأکید بر اســتقالل در اینجا به این دلیل است که 
فرایند آزمون و گزارشگری، مســئولیت حسابرس است و نه 
تهیه کننده ی اطالعات. در واقع حســابرس در فرایند آزمون و 
گزارش باید نقش بی طرفانه داشته باشد، نه آن که مدافع منافع 

واحد مورد رسیدگی باشد. 
اســتقالل ســازمانی باعث رهایــی حســابرس از نفوذ 
تهیه کننده ی اطالعات می شــود. جایگاه ســازمانی مســتقل، 
فراهم کننده ی اطمینان منطقی از آن اســت که حسابرس تحت 
تأثیر منافع مدیران واحد مورد رسیدگی قرار نمی گیرد. با توجه 
به استقالل حسابرس، استفاده کنندگان در سطح فرد و جامعه، 

می توانند پذیرای نقش حسابرســی به عنوان سازوکار نظارتی 
باشند و در چنین شرایطی است که حسابرس می تواند بیشترین 

منافع را در هر دو سطح خرد و کالن داشته باشد. 
درستکاری و بی طرفی در دستیابی به قضاوت های حساس و 
دقیق الزامی اســت. یافته ها باید مبنای قضاوت حسابرس باشند و 
هیچ گونه منافع شخصی نباید نقشی در قضاوت حسابرس داشته 
باشــد. الزمه ی اعتبار حسابرسی داشتن نگرش بی طرفانه )نگرش 
ذهنی مســتقل( اســت که بر قابلیت اتکای قضاوت حســابرس 
می افزاید. گردآوری و ارزیابی بی طرفانه ی شــواهد، از شروط الزم 
برای معتبر بودن قضاوت حسابرس است. اصل بی طرفی حسابرسان 
را به برخورد منصفانه، درســتکاری و به دور از تضاد منافع ملزم 

می کند. )جامعه ی حسابداران رسمی ایران، آیین رفتار حرفه ای(
برای اطمینان دادن به استفاده کنندگان اطالعات و پذیرش 
بی طرفانه بودن اظهارنظر حسابرس، وی نباید هیچ گونه منافع 
مالی مســتقیم و یا منافع مالی بااهمیت غیرمســتقیم در واحد 
مورد رسیدگی داشته باشد. در غیر این صورت استفاده کنندگان 
ممکن اســت قضاوت را جهت دار تلقی کنند. داشــتن چنین 
روابطی اســتقالل حســابرس را مخدوش می کند و به سلب 

صالحیت او منجر می شود. 
در هرگونه بحث مرتبط با اســتقالل باید توجه داشت که 
اصل استقالل دارای دو بعد استقالل واقعی و استقالل ظاهری 
)استقالل از دیدگاه استفاده کنندگان اطالعات( است و استقالل 
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ظاهری به همان اندازه ی استقالل واقعی دارای اهمیت است. 
2-1- صالحیــت حرفه ای: الزمه ی رســیدگی مؤثر به 
موضوعــات پیچیده داشــتن صالحیت حرفه ای حســابرس 
اســت. صالحیت حرفــه ای ازطریق آمــوزش، تجربه ی کار 
حرفه ای، آمــوزش ضمن خدمت و مــواردی از این گونه به 
دســت می آید. حسابرس به عنوان شــخص باصالحیت، باید 
از یک رشــته دانش های عمومی برخوردار باشــد و همچنین 
درکی عمیق از فرایند حسابرســی و موضوع مورد رســیدگی 
داشــته باشد که اطالعات از آن اســتخراج شده است. عالوه 
بر آن، حســابرس باید دارای سطح مناسبی از تجربه حرفه ای 
باشد. ایفای مؤثر نقش حسابرسی در جامعه نیازمند صالحیت 
حرفه ای حســابرس است و چون اســتفاده کنندگان اطالعات 
به طور مســتقل نمی توانند صالحیت حرفه ای حســابرس را 
ارزیابی کنند، حســابرس از دیدگاه اخالقی، حرفه ای و قانونی 
موظف است که خود پیوسته باالترین استانداردهای صالحیت 

حرفه ای را رعایت کند. 
3-1- صالحیت اخالقی: اعتماد واعتقاد مردم به خدمات 
حسابرســی تابع یک رشــته ویژگی های حســابرس اســت. 
ارزش های واالی انســانی، صالحیت اخالقی و استعدادهای 
طبیعی ازجمله ویژگی های ضروری حســابرس اســت. برای 
کسب اعتماد مردم حسابرس باید وظایف خود را با دقت عمل 
حرفه ای انجام دهد. پای بندی به اصول اخالقی از شــخصیت 
ذاتی واعتقادات شــخصی فرد سرچشــمه می گیرد و نه ازیک 
رشــته قوانین و مقررات. در نتیجه ابعاد درســتکاری حرفه ای 

می باید فراتر از مجموعه ای از آیین نامه های حرفه ای باشد. 
صالحیت اخالقی، از شرایط الزم استقالل است. حسابرس 
نبایــد اطالعات مهم را تحریف یا پنهــان کند و یا به گونه ای 
تحت نفوذ غیرمشــروع مدیران ســازمان مورد رسیدگی قرار 
گیرد که استقالل وی مخدوش شود. اظهارنظر حسابرس باید 
برمبنای شواهدی باشد که درفرایند حسابرسی با استقالل رأی 
و استقالل عمل گرد آوری شــده است. حسابرس برای ایفای 
وظایف خویش باید از اســتعدادهای طبیعی همانند خالقیت، 
کنجکاوی، نکته ســنجی، قدرت تحلیــل و قضاوت )داوری( 
خوب نیز برخوردار باشد. از تحلیل مطالب پیش گفته می توان 
چنین اســتنتاج کرد که مســئولیت اخالقی حســابرس بدون 
شــک باالتر از مسئولیت قانونی و یا مسئولیت حرفه ای است. 
حسابرســان درنخستین گام باید به ارزش های اخالقی پای بند 

باشند و وظایف خود را درچارچوب آن ارزش ها ایفا کنند. 
2-  ویژگی های ساختاری 

برخی از ویژگی های حسابرس به طور غیرمستقیم ازطرف 
اســتفاده کنندگان برون ســازمانی اطالعات به او تفویض شده 

است. این ویژگی ها که با عنوان ویژگی های ساختاری شناخته 
می شود شامل اختیار و پذیرش است. 

1-2- اختیــار: از آن جا که حســابرس بایــد بدون هیچ 
محدودیتی درجست وجوی شــواهد مورد نیاز و گزارشگری 
به استفاده کنندگان اطالعات باشد، باید مجوز واختیارات کافی 
برای گرد آوری هرگونه شــواهد الزم بــرای اعمال قضاوت 
داشــته باشد. اهمیت قضاوت حســابرس به لحاظ حمایت از 
منافع افرادی اســت که بر قضاوت حســابرس اتکا می کنند و 
تحت تأثیر آن قرار می گیرند. دولت ها در راســتای به رسمیت 
شناختن حرفه ی حسابرسی، حسابرسان مستقل را به عنوان یک 
سازوکار کنترل اجتماعی بر مؤسسات تجاری تلقی می کنند و 
از این رو به آنان برای ایفای نقش خود مجوز رســمی داده اند. 
ایــن مجوز واکنش قانونگذار به یک نیاز اجتماعی اســت. در 
مقام مقایســه، حسابرســان داخلی مجــوز فعالیت های خود 
را از مدیــران واحدهایی می گیرند کــه درآن خدمت می کنند. 
حسابرسان مســتقل برای دریافت مجوز رسمی برای فعالیت، 
می باید از دیدگاه یک تشکل حرفه ای )به عنوان نمونه جامعه ی 

حسابداران رسمی (، واجد شرایط شناخته شوند. 
2-2 - پذیرش: ارزش نهایی فعالیت حسابرســی در یاری 
دادن به اســتفاده کنندگان، بر اساس تشخیص کیفیت اطالعات 
دریافت شده، نهفته است. از این رو استفاده کنندگان اطالعات 
می باید صالحیت حسابرس برای ارائه ی خدمات حسابرسی را 
بپذیرند تا بتوانند بر اظهارنظر و قضاوت وی اتکا کنند. پذیرش 
واجد شــرایط بودن و قضاوت حســابرس متکــی بر تصور 
اســتفاده کنندگان از اســتقالل، صالحیت حرفه ای، صالحیت 
اخالقی و حدود اختیارات حســابرس است. در تحلیل نهایی، 
این پذیرش مبتنی بر اعتماد و اعتقاد قلبی استفاده کنندگان است 
نه شــواهد عینی. در رابطه ی میان تهیه کننده و استفاده کننده ی 
اطالعات، افزودن حســابرس و فعالیت حسابرسی نمی تواند 
برطرف کننده ی شــرایط تضــاد منافع، پی آمدهــای اقتصادی 
بااهمیــت، پیچیدگی و عدم دسترســی مســتقیم باشــد. تنها 
پدیده ی مشــهودی که وجود حسابرس و حسابرسی بر فرایند 
گزارشــگری اطالعات می افزاید اظهارنظر حسابرس درباره ی 
میزان تطابق اطالعات حسابداری ارائه شده با معیارهای کیفِی 
ازقبل تعیین شــده اســت. اطمینان یا اعتماد قبلی استفاده کننده 
بــه حســابرس و درنتیجه پذیــرش قضــاوت وی، به همان 
میزان مهارت حرفه ای حســابرس و روش های حسابرسی در 
موفقیت حسابرســی مهم است. برای حصول و حفظ اطمینان 
اســتفاده کننده، عملیات حسابرســی می باید درچارچوب یک 
سیستم کنترل کیفیت انجام شــود. جایگاه حرفه ای حسابرس 
تابع وجود سیستم کنترل کیفیت است و منجر به ایجاد اطمینان 
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در اســتفاده کننده ی اطالعات می شــود. بنابراین در شرایطی 
که اطمینان اســتفاده کننده ی اطالعات جلب نشود، هدف های 
حسابرسی تحقق نمی یابد. )انجمن حسابداری امریکا، 1388(

ویژگی های حسابرس موفق
آیا تا به حــال درباره ی ویژگی های حســابرس موفق فکر 
کرده اید؟ چه حسابرســی برازنده ی این عنوان اســت؟ آیا شما 
حسابرس موفقی هستید؟ آن چه مسلم است مهارتهای مورد نیاز 
برای تبدیل شــدن به حسابرس موفق فراتر از یادگیری بدهکار/
بســتانکار و پر کردن چک لیســت های از پیش تعیین شده است. 
ارنست شوماخر، اقتصاددان معروف و نویسنده ی کتاب کوچک 
زیباست جمله ی معروفی بدین مضمون دارد: "می توانید مطلبی را 
به منظور اطمینان از درک کلیه ی مفاهیم آن، بارها و بارها مطالعه 
کنید یا می توانید ابتدا اهداف خود را تعریف کرده، سپس فنونی را 
به کار گیرید که به شما اطمینان می دهد مطالب مورد نیازخود را 
دریافت کرده اید." اگر این جمله ی شوماخر را با مفاهیم حسابرسی 
درآمیزیم جمالت پیش گفته این گونه می شــود که "ممکن است 
به منظور اطمینان از اجرای رویه های حسابرســی، بارها و بارها 
چک لیست های حسابرسی را بررسی کنید یا می توانید ابتدا هدف 
حسابرسی را برای خود تعریف کرده و سپس به منظور اطمینان 
از تحقق الزامات حسابرســی و آنچه که به دنبال آن هســتید، از 

مهارت های حسابرسی خود استفاده کنید."
حسابرسی فرایند پیچیده ای، شامل مهارت ها و مسئولیت های 
متفاوتی اســت و در عصــر حاضر، به دلیل الزامــات قانونی و 
انتظارات صاحب کاران، مطالبات از حسابرسان روزبه روز در حال 
افزایش است. حسابرس از یک سو تأکید دارد که کار اجراشده را 
به نحومناسب مستندسازی کند و از سوی دیگر ملزم به انجام کار 
در چارچوب بودجه و زمان مقرر است. این فشارها، حسابرسان 
را در دام پرکردن چک لیســت ها می اندازد و به آنان این دیدگاه 
نادرست را القا می کند که کار را در زمان مناسب انجام و اظهارنظر 
درستی نسبت به صورت های مالی ارائه کرده اند. اما حتی اگر پر 
کردن چک لیست ها تنها روشی باشد که حسابرس فرا گرفته است، 

باز هم نمی توان وی را حسابرس موفق نامید. 
برای حسابرس موفق، داشتن ویژگی های زیر ضروری است:

1- موضوعات بنیادی و اولیه: داشتن صالحیت اخالقی 
و حرفه ای

داشــتن صالحیت اخالقی و حرفه ای از اصــول اولیه و 
بنیادی فردی برای حســابرس موفق اســت و همواره انتظار 
می رود همه ی حسابرسان مجموعه ای از این ویژگی ها را داشته 
باشد. حسابرس خوب ملزم به ایجاد این ویژگی ها در خود از 

طریق تعهد به یادگیری مســتمر در طول دوران حرفه ای خود 
است. او باید دارای اصول و پیش زمینه ی قوی اخالقی باشد و 
هنگام بررسی موضوعی نیازمند عمق و دقت بیشتر که ممکن 
است منجر به کشف تقلب و اشــتباه شود، از هرگونه سستی 
و اهمال کاری و به اصطالح "تیک بــزن بره!!" اجتناب ورزد. 
ایــن اصول بنیادی در مورد مهارت هــای حرفه ای نیز باید در 
نظر گرفته شود. حسابرس باید مهارت های حرفه ای مناسب و 
موردنیاز را در طول دوران حرفه ای خود کســب و حفظ کند. 
حســابرس ناآشنا با اصول و ضوابط حرفه ای، به آسانی ممکن 
اســت اظهارنظر نامناسب ارائه کند. حرفه ی ما، این دو ویژگی 
اساسی را با الزام به تخصیص ساعات کارکنان به آموزش های 
حرفه ای مســتمر تقویــت می کند. به رغــم اهمیت صالحیت 
اخالقی و حرفــه ای، این مفاهیم بنیــادی به تنهایی نمی تواند 
حســابرس موفق را از دیگران متمایز نماید بلکه او باید دارای 

ویژگی های زیر نیز باشد:

2- داشتن چشم انداز آتی و درك غریزی از کسب وکار
تعامل حسابرس با مشــتریان مختلف در صنایع گوناگون 
منجر به کســب تجربه برای وی می شــود و حسابرس خوب 
را قــادر به درک غریــزی و ذاتی از کســب وکار صاحب کار 
می نماید. حسابرس در هنگام اجرای حسابرسی قادر به تجسم 
انواع موانع و مشــکالت آتی موجود در فرایند حسابرســی و 
کســب وکار صاحب کار خواهد بود. جمله معروفی اســت که 
بیان می کند غریزه حس بویایی مغز اســت. حســابرس خوب 
در برابر معامالت و پاسخ های غیر منطقی مشتری، عقب نشینی 
نمی کند. غریزه عاملی اســت که باعث کاوش عمیق تر وی به 
منظور دستیابی به نتایجی می شــود که هماهنگ با چشم انداز 
آتی کسب وکار است. حســابرس به منظور گسترش غریزه و 
چشــم انداز، باید ذهن پرسشگر خود را تقویت کند و از تمام 
تجاربــی درس بگیرد که در حین کار با مشــتریان مختلف به 

دست آورده است. 

3- داشــتن توانایی دیدن تصویر بزرگ )دید کلی( از 
کسب وکار صاحب کار

حســابرس ملزم به درک صنعت و کسب وکار صاحب کار 
است. در این مورد، حســابرس باید توانایی چارچوب سازی 
برای تصویر کســب وکار مشــتری و ویژگی هــای کلیدی و 
ســازمانی آن را داشته باشد. حسابرس خوب به منظور تمرکز 
بر رویه های حسابرســی، باید قادر به طبقه بندی کردن کلیه ی 
ارتباطات و زنجیره های ارتباطی درون شــرکت باشد. توانایی 
دیدن این تصویــر کلی و همراه با دید از بــاال به فرایندهای 
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صاحب کار، در مرحله ی برنامه ریزی بسیار بااهمیت است. 
چک لیست های حسابرسی به دلیل پرسش سؤال های بسیار 
و تجزیه ی فرایندهای اصلی و فرعی، مانع از توجه حسابرس 
به تصویر کلی صاحب کار می شــوند. اغلب حسابرسان تالش 
خود را بر کامل کردن کلیه ی سؤاالت چک لیست ها می گذارند 
و زمانی صرف نمی کنند که به عقب برگردند و از خود بپرسند 
معنی و هدف این سؤاالت چیست؟ حسابرسان خوب فهرست 
کوتاه تری از سؤاالت هدفمند برای هر مشتری خاص طراحی 
می کنند تا به او کمک کند نسبت به کسب وکار صاحب کار دید 

کلی داشته باشند. 

4- ارتقای مهارت های اجتماعی
حرفه ی حسابرســی فقط در تیــک زدن و کنترل جمع ها 
خالصــه نمی شــود. حسابرســی در ارتباط با انسانهاســت. 
حسابرسان نیاز به داشتن مهارت های اجتماعی ویژه ای هستند. 
آنان ملزم به داشــتن توانایی برقــراری ارتباط با انواع مختلف 
مشــتریان در موقعیت های مختلف هستند. در برخی از موارد، 
کارکنان صاحب کار از حســابرس واهمه داشــته یا تمایل به 
حســابدهی و همکاری با او ندارند. بنابراین حســابرس بابد 
توانایی اطمینان بخشی و القای حس آرامش و همکاری متقابل 
را داشــته باشد. همچنین احترام به مشتری از الزامات حرفه ی 
حسابرسی اســت و حسابرس نباید حس خودبرتربینی نسبت 

به صاحب کار و کارکنان وی داشته باشد. 
بخــش بااهمیتــی از مهارت های اجتماعــی، مهارت های 
شــنیداری یا به اصطالح خــوب گوش کردن اســت. به نظر 
می رســد گوش کردن مفهوم ساده ای اســت ولی اغلب افراد 

به خوبی آن را اجرا نمی کنند. اکثر حسابرســان به پاســخ هایی 
گوش می کنند که تمایل دارند آن ها را بشنوند. 

چک لیســت های حسابرســی به صورت پرسشــنامه های 
بسته ای است که مانع از توصیف شرایط و موقعیت های مختلف 
توسط مشتری می شود. هنگامی که صاحب کار پاسخ های خود 
را بسط می دهد حسابرس باید به خوبی به سخنان او گوش فرا 
دهد، زیرا از دست دادن بخشی از پاسخ ها می تواند به از دست 
دادن کل پیام منجر شود. بنابراین کسب مهارت های اجتماعی 

برای مؤسسه و تیم حسابرسی بسیار با اهمیت است. 

5- بهبود قدرت تصمیم گیری
حســابرس هنگام گردآوری شــواهد بایــد درباره ی این 
موضوع تصمیم گیری کند که چه مســتنداتی و با چه حجمی، 
اطالعات مربوط محسوب می شود. تصمیم گیری در این مورد، 
به دلیل حجم باالی اطالعات گردآوری شده و برقراری ارتباط 
بین آن ها آسان نیســت و مسئله ای چالش برانگیز است. حجم 
باالی مســتندات غیرمرتبــط معموالً از عــدم اعتماد به نفس 
حســابرس و ضعف وی در تصمیم گیری ناشــی می شود. در 
برخــی موارد، این گرایــش وجود دارد کــه تصمیم گیری به 
بهانه ی عدم کفایت اطالعات به تعویق انداخته شود. به تعویق 
انداختن تصمیم گیری منجر به زمان بر شدن حسابرسی می شود 
و در نهایت، حســابرس با توجه به نیاز بی درنگ صاحب کار 
به صورت های مالی حسابرســی شده، در تنگنا قرار می گیرد و 
گاه تصمیم هــای غیرمنطقی اتخاذ می کند. صاحب کاران تمایل 
دارند که حســابرس آن ها، افرادی قــوی و تصمیم گیرندگانی 
تأثیرگذار باشند. در غیر این صورت، اطاله ی کالم و ناتوانی در 
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تصمیم گیری به از دست دادن اعتماد صاحب کار به حسابرس 
منجر می شود. 

6- داشتن توانایی رهبری
رهبران بزرگ خواستار موفقیت دیگران هستند. هنری فورد 

می گوید: "کاستی ها را جست وجو نکن، به چاره بیاندیش"
رهبران راه حل ها را جســت وجو می کنند و از عیب جویی 
می پرهیزنــد. حسابرســان رهبر بــه منظور حل مشــکالت 
صاحب کار به آنها مشــاوره می دهند، راه حل ها را جست وجو 
می کنند و این مهارت و توانایی را دارند که آن ها را اجرا کنند. 
از ویژگی های حســابرس خوب تالش برای تبدیل شــدن به 

رهبر خوب است. 
هرچند ویژگی های شــخصیتی رهبران می تواند اکتسابی 
باشد ولی معموالً این ویژگی ها به طور مستمر و طی دوره های 
بلندمدت ســاخته می شــود. کارکنان صاحب کار، حسابرسان 
رهبر را به عنوان معلم و محرم اســرار خود می دانند و اعضای 
تیم حسابرســی نیز او را به عنوان مربی و مرشد خود می بینند. 
مؤسسات حسابرسی و حسابرسان موفق، به نقش رهبری خود 

توجه کند و موفقیت خود را به این نقش گره زده اند. 

7. مهارت های ارتباطی 
مهارت های ارتباطی به حسابرسان کمک می کند که با سایر 
کارکنان، مدیران، شرکا و صاحب کار ارتباط برقرار کند. امروزه 
در دنیایــی زندگی می کنیم که سرشــار از فناوری بوده و این 
مســئله می تواند تأثیر منفی بر توانایی حسابرسان در برقراری 
ارتباط اثربخش بگذارد. به ویژه آن که در حال حاضر، ارتباطات 
اینترنتی و استفاده از پست الکترونیک جایگزینی برای ارتباط 
رودررو با صاحب کار و کارکنان شده است. حسابرس خوب، 
اهمیت ارتباط چهره به چهره و تشخیص موقعیت مناسب آن را 
می داند و این روش را نخستین راه برقراری ارتباط می داند. در 
سطح پایین تر، ارتباط کالمی از اهمیت بسیاری برخوردار است. 
معموالً صاحب کاران تمایل دارند که با حسابرس گفت وگو و 
مشورت کنند و مشــکالت و موانع کسب وکار خود را با وی 
درمیان گذارند و حسابرس باید در تالش برای برقراری ارتباط 

و مکالمه ی اثربخش با صاحب کار باشد. ارتباط اثربخش زمانی 
تحقق می یابد که زبان مشــترکی بین صاحب کار و حسابرس 
وجود داشته باشد. دستیابی به این زبان مشترک به آسانی ممکن 
نخواهد بود ولی در صــورت تحقق، وی را از دیگران متمایز 

می کند. )اندرسون، 2011(

خالصه و نتیجه گیری
حسابرســان همواره دارای دو گروه ویژگی های فردی و 
ساختاری هســتند. ویژگی های فردی حسابرسان شامل داشتن 
ویژگی هــای بااهمیتی چون اســتقالل، صالحیت حرفه ای و 
صالحیت اخالقی اســت. ویژگی های ســاختاری حسابرسان 
مربوط بــه ویژگی های اختیــار و پذیرش اســت که به طور 
غیرمستقیم از طرف استفاده کنندگان برون سازمانی اطالعات، به 
آنان تفویض می شود. اندرسون اعتقاد دارد کسب صالحیت های 
حســابرس موفق منوط به داشــتن ویژگی هــای مختلف در 
زمینه هــای موضوعات اولیــه و بنیادی حرفه ی حسابرســی 
)صالحیت حرفه ای و اخالقی(، داشــتن چشم انداز و غریزه، 
داشــتن توانایی دید کلی و تصویر بزرگ، ارتقای مهارت های 
اجتماعی، قدرت تصمیم گیری، رهبری و مهارت های ارتباطی 

توسط حسابرسان است. 
ویژگی های حســابرس خوب به موارد بیان شــده در این 
مقاله محدود نمی شود و حسابرسان با توجه به ذات و ماهیت 
حرفه، برای کســب و حفظ سایر ویژگی ها ازقبیل ویژگی های 
فردی، ســاختاری و اخالقی )استقالل، رازداری، بی طرفی، فن 
بیان قوی، توانایی اداره ی جلســات، مهارت های شنیداری،...( 
و ویژگی هــای حرفه ای )آشــنایی بــا اســتانداردها، قوانین، 
گزارش نویســی، مباحث نوین مدیریــت، مدیریت راهبردی، 
بازاریابــی، فناوری اطالعات، فرایند های مختلف تولید و ارائه 

خدمات،...( بکوشند. 
حسابرســان برای کســب و حفظ این ویژگی ها و تبدیل 
شــدن به حســابرس خوب به تعهدی درونی و شخصی نیاز 
دارند که در صورت تحقق آن به موفقیت بلندمدت آنان منجر 
خواهد شــد. در پایان این پرســش مطرح اســت که: آیا شما 

حسابرس موفقی هستید؟
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