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پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر آینده حسابرسی و نحوه بر این اساس هدف . ستین یقاعده مستثن

از نظر روش، توصیفی همبستگی و از  نظر  این پژوهش اثرگذاری این عوامل بر آینده این حرفه است.

ی تلقی می گردد که به روش گرندد تئوری طراحی و اجرا شده است. بدین منظور ابتدا  کاربردهدف 

ن و متخصصان حسابرسی انتخاب و از طریق مصاحبه با آنان مدل اولیه و ابزار نفره از خبرگا 16نمونه ای  

نفر از حسابرسان و  264گردآوری داده ها طراحی گردید. سپس پرسشنامه ی طراحی شده در اختیار 

های فعال در بورس اوراق بهادار قرار گرفت. داده های گردآوری شده بوسیله ی تحلیل مدیران مالی شرکت

 Smartو  Matlab 2018( و با استفاده از نرم افزاری PLS( و حداقل مربعات جزیی )ANPی )شبکه ا

PLS  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 
بندی عامل موثر بر آینده پژوهشی حرفه ی حسابرسی شناسایی و اولویت 66بر اساس یافته های پژوهش 

و چرخه های تجاری نقش تعیین کننده ای را در آینده  IFRSشدند که بر اساس مدل نهایی، الزامات 

 ی حرفه حسابرسی ایفا می کنند.
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 مقدمه

هایی حلها پیش مطرح بوده است. یکی از راهسازی گزارشگری مالی از مدتیکسان سازی ونیاز به جهانی

المللی گزارشگری مالی است. از دیدگاه ن مشکل اندیشیده شده، استفاده از استانداردهای بینایبرایکه 

سازمان  های جهانی، نظیر اتحادیه اروپا،ها و اتحادیهشدن اقتصاد و ظهور سازمان موافقان، به دلیل جهانی

المللی، گسترش دالت تجاری بینها در مباتجارت جهانی، نفتا و اپک و همچنین روند رو به رشد نوآوری

 ...المللی وو پیچیدگی مبادالت در بازارهای جهانی، افزایش قابلیت مقایسه، افزایش کارآیی بازارهای بین

سازی المللی گزارشگری مالی الزم و ضروری است. در مقابل، مخالفان پیادهسازی استانداردهای بینپیاده

ن باورند که برخورد حسابداری یکسان و یکنواخت با صنایع ای مالی برالمللی گزارشگری استانداردهای بین

به اندازه  ،سازی استانداردهای حسابداریو اقتصاد کشورهای مختلف میسر نیست و همچنین در یکپارچه

فرآیندهای استانداردگذاری، همواره یک فرآیند سیاسی  معتقدند ها توجهی نشده است وو بزرگی شرکت

المللی سازی استانداردهای بینرسد با توجه به دیدگاه مخالفان پیادهن حال، به نظر میای است. با

کارگیری تر از معایب عدم بهالمللی گزارشگری مالی بیشکارگیری استانداردهای بین حسابداری، مزایای به

ش اساسی مواجه عموماً هر تغییری در حرفه ی حسابرسی با سه دسته چال .مذکور باشد استانداردهای

های حسابرسان قرار دارد. پیشران ی که بر دوشفیوظا ی وهای سازمانچالش ،های تغییرپیشراناست؛ 

 تیجمع راتییتغ ی وتکنولوژ شرفتیپ ی،اسیس یایجغراف و یطیمح ،یاقتصاد راتییتغتغییر شامل؛ 

 و واکنش موثر و ییشناسا تضرور های سازمانی در برگیرنده ی عواملی مانندی و....  است. چالششناخت

منابع عات از اطال یآورجمع ،رکانهیو ز خالقانهصورت  به هاها و فرصتچالش دها،یدر برابر تهد مداوم

 توسعه و تیریمد ،هایگذاربهبود ارزش ضرورت ،رندگانیگمیها به تصمآن ارائه و هاداده مختلف

ش التحسابرسان قرار دارد عبارتند از؛  ی که بر دوشفیوظااست و در نهایت برخی از  نامشهود یهاییدارا

در  حسابرسینقش  توسعه ،عملکرد تیریمد و نگرانهندهیآ در توسعه ایفای نقش ،سکیر تیریمد یبرا

 ی. و روابط انسان یساختار هیسرما حوزه

 حسابداریدنیای مالی و در  حسابرسانو نقش  حسابرسیدر عملکرد  یاساس راتییتغ ر،یاخ یهادر دهه

 تیریمد یرا برا شانو مفید بودن فعالیتممکن است مناسب  حسابرسان دهدیرخ داده است که نشان م

بر این اساس مسئله د. ناز دست بده ندهآی آن در لهیشده به وس هیکنندگان از اطالعات تهاستفاده ریو سا

توجه به الزامات بکارگیری ی بویژه با حرفه حسابرس ی اصلی پژوهش حاضر این است که آینده ی

همچنین تغییرات عظیم وضعیت کسب و کار و  و  )1IFRSاستانداردهای بین المللی گزارشگری مالی )

کنون تا  پژوهشگر نشان داد کهتوسط  ی چگونه خواهد بود؟ بررسی های انجام شده تجار یهاچرخه

، لذا با توجه به اهمیت موضوع و پژوهش جامعی در این زمینه بویژه در داخل کشور انجام نشده است

ضرورت انجام آن، پژوهش حاضر در پی طراحی الگویی به منظور تبیین نقش عوامل مختلف از جمله 

ی حسابرسی ی حرفهمالی و چرخه های تجاری بر آینده الزامات استانداردهای بین المللی گزارشگری

                                                           
1 International Financial Reporting Standards 
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ه های پژوهش ارائه خواهد شد. سپس اهداف و است. بدین منظور و در ادامه ابتدا مبانی نظری و پیشین

 سی پیرآمون نتایج مطرح خواهد شد.روش انجام پژوهش تبیین و در نهایت یافته ها و بحث و برر

 و پیشینه نظری مبانی نظری

 یو حسابرس یحسابدار چهیاز در هیبازار سرما ویژگی نای است و تیشفاف ه،یبازار سرما یژگیو نیبارزتر

رو به  یهای متعددهمواره با چالشمختلف های دوره و در دالیل متعددبه  این حرفهاست.  یابیقابل دست

های ها و سازمانشرکت یهای مالدادیها و روتیفعال زمعقول ا نانیکسب اطم ،یاست. حسابرس شدهرو 

ها وجود یدگیکه در رس یهای ذاتتیمحدود لیمعقول به دل نانیاست. کسب اطم یانتفاع ریو غ یانتفاع

 نیبنابرا ؛شودیای انجام مهای حرفهقهیاظهارنظرها و سل هیبر پا یحسابرس والًاص عموما مشکل است.دارد، 

استانداردها،  نیها به تدوچالش نای از یتواند متفاوت باشد. بخشار نظرها میظها ،یادر جامعه حرفه

و  هااز استاندارد یمختلف یرهایتفس رایز ؛ددگرای بر میرفتار حرفه نآیی ها ورهنمودها، دستورالعمل

اصول و  نیدر تدو دیکه شا ی. در صورتردیتواند توسط هر حسابرس صورت پذمجموعه رهنمودها می

 طیشرا لیآن به دال ینحوه اجرا یها اتفاق نظر داشته باشند ولها، همه حسابرسداستاندار نای اهداف

 تغییر سرعت ]10[ .شودمی أیبه ر ریکرده و تفس رییحسابرس، تغ طیشرا گریو د تیموقع ،یمکان ،یزمان

را تحت  هاسازمانهمه فعالیت است که  یابه گونه یو فرهنگ یاجتماع ،یعلم یهادهیدر پد هایو دگرگون

 دندیکوشیم ،یراهبرد یزیرو برنامه یسنت یزیرها، در گذشته با برنامهسازمان رانی. مدتاثیر قرار می دهد

ها را رقم برنامه ینامطمئن، ناکام وپرتالطم  طیرا به نفع سازمان مهار کنند؛ اما اکنون مح هایدگرگون

 ،یپژوه ندۀآی است. در ،«یپژوه ندهیآ»ها سازمان تیهدا یبرا دیو مف دیجد یهااز دانش یکی. زندیم

 یآگاه نای .ابندییم یآگاه ندهآی و نبوغ، از تیخالق یریو به کارگ دادهایرو لیبا تحل مندشیاند رانیمد

 رانیمد یرو شیپ آینده را  از یاچهیدر تواندیمطلوب مه ندآی وممکن ه ندآی محتمل،ه ندآی به صورت

از  ]9[ کنند. تیریمتعدد، حرکت سازمان را بهتر مد یهاو طرح وهایتا آنان با شکل دادن سنار دیبگشا

بر  منطقی یریگمیتصم ،یو پر شتاب کنون یرقابت یایها در دنشرکت تیالزمه رقابت و موفقطرفی دیگر 

 عیسر هایشرفتیپبر این اساس  ]2[ .مربوط، قابل اتکا و به موقع است ق،یدق ح،یاطالعات صح یمبنا

و  هیلزوم ته ،یاطالعات هایستمیس یدگیچیهمراه با پ ر،یهای اخدر دهه یواحدهای انتفاع هایتیفعال

 کرده است. دیمربوط و قابل اعتماد را تشد یارائه اطالعات مال

ای حسابرسان را با هدف ارتقای کیفیت حرفه آینده تأثیرگذار بر عوامل (2016)آندریاس و همکاران 

نفر از حسابرسان دولتی کشور اندونزی ادعا نموده  119مورد مطالعه قرار داده و بر اساس نظر حسابرسی 

کلیدی ترین عوامل موثر بر آینده ی حرفه تجربه و مهارت  ،طرفیبی ،هایی همچون استقاللژگیوی اند که

 270دیدگاه  "های مالیای حسابرس و بحرانحرفه"پژوهشی تحت عنوان در  (2017) اوتو و الیاس .است

ه اند و نتیجه گرفته مورد بررسی و تجزیه و تحلیل علمی قرار دادجریه یدر کشور نحسابرس حرفه ای را 

شوند می محسوب حسابرسیی تقویت حرفه فاکتورهایترین فردی و اجتماعی از جمله مهم عوامل اند که

حدی  را تا این حرفهآینده  هایبحران ،گریهای سازمان یافته و واسطهد با پیشگیری از فسادنتوانمی که

( پیش بینی عملکرد آتی خدمات حسابرسی را از دیدگاه 2019کنچل و همکاران ) .دهندکاهش 
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های ناشی از انتظارت مشتریان بیشترین حسابرسان مورد بررسی قرار داده اند و ادعا نموده اند که اصطکاک

ین المللی تغییر را در آینده ی این حرفه ایجاد خواهد نمود، زیرا تغییر سریع در فرآیند معامالت مالی و ب

 بر فرآیند عملکرد حسابرسی موثر است. 

 یفاز یو دلف بهنامه باز، مصاحپانل خبرگان، پرسش یهابا استفاده از روش( 1397باباجانی و همکاران )

 ،خبرگان پرداخته و از نظر "اطالعات یاز منظر علم و فناور تیریمد یحسابدار یپژوه ندهآی"به بررسی

پژوهش این پژوهشگران نشان داده است  جینتا .کرده اند استفاده رانایاه دراستادان و متخصصان دانشگ

در حوزه ی حسابداری  رگذاریتاث شرانیترین پهوشمند مهم یحسابدار یهاستمیافزارها و ستوسعه نرمکه 

د خواه شمندهو ی کامالحسابدار یهاستمیس ندهآی موضوع دارد که در نای و داللت برمدیریت خواهد بود 

به عنوان  عاتالاط یفناوردریافته اند که در آینده،  ]6[ (1395) رادی ونیو هما یرودپشتشد. رهنمای 

 یبا حسابدار تیریمد یحسابدار ییعامل بهبود در جهت همگرا ای زور، محرکیکننده، کاتاللیتسه کی

و  یعاتالاط یهاستمیس یسازکپارچهیشامل  یدر حوزه فن یین همگراای .خواهد شدبکار گرفته  یمال

در پژوهشی تحت  ]7[( 1390معین الدین و همکاران ) است. استانداردها ها وروش بیو ترک یافزارنرم

 TOPSISو  AHPهای کیبا استفاده از تکن یهای حسابرسبندی چالشو رتبه ییشناساعنوان 

نتایج پژوهش  . بررسی نموده اندنظرات کارشناسان و حسابرسان  را با استفاده از  یهای حسابرسچالش

و  یمناقصه و استعالم، عدم ثبات درآمدپیش روی حرفه های چالشآنها نشان داده است که مهمترین 

 طبقاتی است.  وندیو پ یآموزش کم و رابطه ساالر

بطور کلی و بر اساس مبانی نظری و پیشینه های مطالعه شده، برخی از عواملی که بر آینده ی حرفه ی 

در گرایی تخصص خدمات قایل عرضه ومیزان ابرسی موثرند عیارتند از؛ ساختار حرفه ای حسابرسان )حس

خدمات حسابرسی (، رشد و توسعه بازارو  سهم حسابرسان از بازارهای مشترک )بازار خدمات حرفه(، 

و تنوع  هحوز) ایخدمات مشاوره ایجاد شده برای مشتریان(، ارزش افزودهو  حوزه و گستره خدمات)

 حق الزحمه حسابرسان، ارتباط خدمات با وظایف حرفه ای و محدودیت های ارائه ی خدمات(، خدمات

کیفیت زنجیره تأمین خدمات ) ساختار مشتریانآن(، قابل مذاکره بودن مبلغ )میزان حق الزحمه و 

پتانسیل بالقوه ) تجاریپیچیدگی معامالت و روابط منابع مورد نیاز(، ارهای تأمین کتنوع راه وحسابرسی 

انتظارها ) میزان اطمینان و اعتماد ذینفعان به حسابرسان(، شفافیت معامالت تجاریو  هاشرکت زیان دیده

قوانین و (، های قابل ارائهچگونگی ارتباط خدمات حسابرسی و مشاورهو  نسبت به عملکرد حسابرسان

حاکم بر حسابرسان و جرائم و تعهدهای شدت قوانین و مقررات ) مقررات حاکم بر حرفه حسابرسی

شدت قوانین و مقررات حاکم بر ) قوانین و مقررات حاکم بر مشتریان(، ناشی از تخطی از آناحتمالی 

تأثیر و هاوظایف و حوزه مسئولیت) ایوضعیت نظارت حرفه(، تنوع و گوناگونی قوانین و مقرراتو  مشتریان

امنیت در محیط فناوری ) محیط فناوری اطالعات(، حسابرسی های کالن حرفهو نفوذ در تدوین سیاست

تغییر و تحول ساختارهای ) توسعه اقتصادی(، فناوری اطالعات بکارگیریافزایش اثربخشی  واطالعات 

( و های کاری مناسبموقعیتو وضعیت دسترسی به نیروی انسانی ) بازار کار(، رشد اقتصادی و اقتصادی

 (.ساختارهای قالب و پذیرفته شده اقتصادیو  سازیفرایند جهانیوضعیت شامل ) محیط سیاسی
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 به جای حدس و گمان ندهآی بینی روندهایپژوهی به معنای پیشیندهبا توجه به توضیحات ارائه شده، آ

دهد که و استنتاج منطقی از آن نشان می حسابرسیی بررسی پیشینهت. های علمی اسی روشپایه بر

این حرفه نیز مانند سایر حرفه های تخصصی، طی دهه های عمر خود با چالش ها، موانع و فرصت های 

مختلفی مواجه بوده است و در آینده نیز به دلیل رقابت های شدید تجاری، تغییرات تکنولوژی و سایر 

ن عوامل این ( مهمتری1388ملک آرایی ) ]8[عوامل محیطی شاهد چالش های عظیمی خواهد بود. از نظر 

. از نگاه عوامل سیاسی و قانونی، عوامل اقتصادی و اجتماعی و عوامل فرهنگی و تکنولوژیکی ؛عبارتند از

نیز محیط عمومی و درونی حرفه و محیط اقتصادی و سیاسی عوامل   ]10[ (2014بیگهوس و همکاران )

ژوهشهای گذشته با اتکای به تعیین کننده آینده ی حسابرسی هستند. لذا پژوهش حاضر متفاوت از پ

 مبانی نظری و پیشینه های مرتبط و با استفاده از نظر خبرگان و صاحبنظران حرفه ای و علمی الگویی را

و همچنین چرخه های تجاری  IFRSدر زمینه ی آینده پژوهی حرفه ی حسابرسی مبتنی بر الزامات 

 ارائه خواهد نمود.

 وال پژوهش:س

های تجاری و چرخه IFRSی حسابرسی کدامند؟ نقش بکارگیریی الزامات حرفهی ر بر آیندهعوامل موث

 در روابط بین متغیرها چگونه خواهد بود؟

 روش پژوهش

در پژوهش حاضر جهت دستیابی به اهداف و نتایج سواالت، از چهار تکنیک گرندد تئوری، مصاحبه 

 -1398 سالهای پژوهش یزمان و مدل حداقل مربعات جزیی استفاده خواهد شد. قلمرو ANPاکتشافی، 

عضو جامعه حسابداران  یحسابرسحرفه ی متخصصان و خبرگان ی اول مورد نظر شامل  جامعه و 1397

نفر از آنها به روش قضاوتی انتخاب و با آنها  16ت که تعداد اسو اساتید دانشگاهی مجرب  رانیای رسم

حبه ی عمیق صورت پذیرفت و مدل مفهومی اولیه و ابزار گردآوری داده ها بر اساس نظر این افراد مصا

جامعه ی دوم مورد نظر شامل طیف گسترده تری از حسابرسان شاغل در موسسات  .طراحی گردید

به روش تصادفی طبقه ای نفر  264 ی شرکت های بورسی بودند کهمال رانیو مد حسابرسی معتمد بورس

 .انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند

 برآورد مدل و یافته های پژوهش  

ی یافته های پژوهش، ابتدا نتایج مصاحبه های انجام شده به روش گراندد به منظور مدلسازی و ارائه

های مهم بر اساس تئوری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. خروجی این روش تعیین شاخص

 .گردداستفاده می ANPها از روش ترین شاخصکه سپس به منظور اولویت بندی مهمنظر خبرگان است 

 روش گراندد تئوری

 بابر اساس مبانی و پیشینه های پژوهش و نظر خبرگان بر اساس مصاحبه های عمیق، مدل مفهومی 

ی گیرنمونه باو  وعشر هدفمندی گیرنمونه با مطالعه. گردید منجاا ریتئو دنداگر دیکرو رو کیفیروش 

آوری جمع ایبر. شد منجاا نهمزما رتصو به هاداده تحلیلو  آوریجمعضمن اینکه . یافت مهادا ینظر
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به گونه ای استفاده شد که ابتدا  داریبر شتددایاو  یافته رساختا هـنیم یهامصاحبه ی مورد نظر ازهاداده

 30 ودحد مصاحبه هرو  فتر پیش جزئیتر تالاسؤ تـسم بهو  وعشر دهساو  کلی تالاسؤ با مصاحبهها

 نکنندگاکترمشا تأیید بهسپس و  همزمان یادداشت هامصاحبه متما. انجامید لطوبه  قهـقید 40 تا

 تحلیلروش  بهو  مددرآ رینوشتا رتصو به اریکدگذ جهت مصاحبه هراز  همدآ ستد به یهاداده. سیدر

 .گرفت ارقر تحلیلو  تجزیه ردمو اوممد ایمقایسه

 راتعبا یا تکلمااز  دهستفاا باو  شد ینگرزبا مجدداو  استخراج مصاحبهها کلیهاز  نمتو مصاحبه هراز  بعد

ها روی داده بر نتخابیو ا ریمحو ز،با اریکدگذ مرحله سه پژوهشگر طستنباا یا متندر  دموجو یکلید

ابزار گردآوری  پایاییو  صحتاز  نطمیناا ایبر ی مختلفیهاروش ،مطالعه لطودر . شد منجاا اریکدگذ

به جلب  نکتکنندگارمشا با پژوهشگر تمد طوالنی طتباو ار ستما. بکار گرفته شد داده ها و اطالعات

 ینگرزبااز  کدهاو  هاداده صحت تأیید ایبرهمچنین . کمک نمودهش وپژ محیطو درک  اعتماد

از  تا شد هندداگرزبان کنندگاشرکت به مصاحبه متن اریکدگذاز  بعد یعنی. شد دهستفان اکنندگاشرکت

 د،نبو نناآ هیدگاد بیانگرن کنندگاشرکت نظراز  که کدهایی گردد و حاصل نطمیناا تفاسیرو  کدها صحت

 با .ددمیگر ابزار پژوهش نیدرو رعتباا باعث که میباشدزی سامثلث هجواز و یکیروش  ینا. شد حصالا

چالش های اصلی که حرفه حسابرسی در آینده  ،نتخابیو ا ریمحو یهااریگذ کد منجاو ا هاداده تلفیق

( 1و طبق جدول شماره ) مهدر ادا که یددگر اجستخرا مفهومی طبقه 16 قالبدر  با آنها مواجه است

 شناسایی صلیا متغیر ،نتخابیا اریکدگذ مرحلهدر  نهایتاً ریمحو اریکدگذ منجااز ا پس. نددمیگر تشریح

الزم به توضیح است همه ی متغیرهای بدست آمده با مبانی نظری و پیشینه های علمی . یددگر تعیینو 

 نیز تطبیق داده شدند تا از پشتوانه ی قوی تری برای تحلیل برخوردار باشند.
 های پژوهش )استخراج شده بر اساس روش گرندد تئوری(: شاخص1جدول شماره 

 رفرنس مکنون ریغ یرهایمتغ مکنون ریمتغ حوزه

 عوامل
 یطیمح

 

 یعوامل اقتصاد
(C1) 

 

 (X1تورم )

 

و  نیالد نیز

 مانیسل

2016، 

و  کهوسیب

همکاران 

2014، 

 ییملک آرا

1388 

 

 (X2) رکود و رونق
 (X3) یبانک ستمیس تیمحدود

 (X4) یعمق بازار مال
مناسب،  یانسان یرویبه ن یدسترس تیبازار کار )وضع
 (X5) ( مناسب یکار یهاتیموقع

 (یو درآمد نفت اتیبودجه مصوب دولت )مال بیترک
(X6) 

 (X7) یمداوم در تراز تجار یکسر
 یبودن نرخ بهره واقع یبودن نرخ بهره و منف یدستور

(X8) 

 (بودن ی)تک محصول ینفت یباال به درآمدها یوابستگ
(X9) 

 (X10) یاقتصادتوسعه و رشد 
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 یاسیعوامل س

(C2) 
 

 (X11) مهایتحر

و  نیالد نیز

 مانیسل

2016 ،

بیکهوس و 

همکاران 

2014،  

 ییملک آرا

1388 

 

 (X12) یاقتصاد یمانهایدر پ تیعضو
 (X13) دخالت دولت در اقتصاد؛ تیو ماه زانیم

 یمقررات گزارشگری مال نیورود دولت به عرصه تدو
(X14) 

 رفتهیقالب و پذ ی)ساختارها یسازیجهان ندیفرآ تیوضع
 (X15) ی(شده اقتصاد

 زانی)م یادخالت دولت به عرصه نظارت حرفه زانیم
 (X16) ی(احرفه التیتشک یاستقالل واقع
 (X17) یدولت ینهادها ییپاسخگو

 (X18) یاسیس یبندخوب، فساد و جناح یحکمران
شبه -یدولت-ی)خصوص یاقتصاد یتهایفعال بیترک

 (X19) ی(دولت
 (X20) یو اقتصاد یاسیس ،یاجتماع تیامن

 
عوامل 

 (C3)یفرهنگ
 

  (X21) یسطح فرهنگ سازمان
و  کهوسیب

همکاران 

2014 ،

 یمنطق

1390 ، 

 ییملک آرا

1388 
 

 ،یخودباور ،یحسابرسان )دانش باور یفرد اتیخصوص
 (X22) (تالش و پشتکار ،یهدفمند

 (X23) یو اخالق ینید یاعتقادات و باورها

 (X24) ینسل نیب یشکاف فرهنگ

 (X25) سطح فرهنگ نوآورانه

 (X26) یتیسطح فرهنگ حما

 
عوامل 

 (C4)یاجتماع
 

  (X27) تیجمع یتیجنس راتییتغ
و  نیالد نیز

 مانیسل

2016، 

و  کهوسیب

همکاران 

2014، 

 یمنطق

1390، 

 ییملک آرا

1388 
 

 (X28)یهرم سن بیترک

 (X29) تیرشد جمع

 (X30) جامعه یشکاف در طبقات اجتماع شیافزا

 هادر سازمان یاجتماع یشدن حسابدار نهیسهم نهاد

(X31) 
 (X32) یبه زندگ دیام

 (X33) و مهارت جامعه التیسطح تحص

 (X34) جامعه یسطح دانش و سواد مال
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 تیفیک

و  التیتحص
مهارت جامعه 

 (C5)حسابرسان
 

 (X35) یآموزش دانشگاه ستمینامناسب بودن س

 

و  کهوسیب

همکاران 

2014 

 

 (X36) یاآموزش حرفه ستمینامناسب بودن س

 یالملل نیب یاحرفه یآموزش یهانبودن دوره یکاربرد
(X37) 

و مجامع  یالمللنیقطع ارتباط با موسسات بزرگ ب
 (X38) یاحرفه

 (X39) یداخل یاحرفه یآموزش یهادوره یناکارامد

دانش و مهارت  نیبازار )نبود تناسب ب یازسنجیعدم ن
 (X40) (حرفه ازیمورد ن

 
 عوامل
درون 
 یسازمان
 

 
رقابت در 

 (C6)حرفه
 

 (X41) یاندازه موسسات حسابرس

 

و  کهوسیب

همکاران 

2014 

 

 (X42) یادغام موسسات حسابرس

و  یحسابرس یکارها تیفیک یابینحوه کنترل و ارز
 (X43) هاآن یبندرتبه

 (X44) مرتبط یرقابت یبازارها

 (X45) ساختار رقبا

 یحسابرس یحسابرسان در گزارشگر یریپذانعطاف زانیم
(X46) 

 (X47) حق الزحمه حسابرسان

 
 IFRS الزامات

(C7) 
 

 IFRS(X48)  یاستانداردها یالزام اجرا

 

، 1396 یعیرب

و  کهوسیب

همکاران 

، فرانکو 2014

و همکاران 

و  می، ک2011

همکاران 

، بارث و 2013

همکارانش 

2013 

 

 یاتیمال نیبا قوان یالمللنیب یاستاندارها یهارتیمغا
(X49) 

  یو اموزش حسابرسان با استانداردها ییآشنا

IFRS(X50) 
  یبا استانداردها یمال رانیو اموزش مد ییآشنا

IFRS(X51) 
 رانیادر  یالمللنیب یاز استانداردها یبرخ تیموضوع

(X52) 
با  IFRS در یابیاز الزامات ارزش یناش یهاتیمحدود

 (X53) رانیا در یتورم طیتوجه به شرا

 (X54) یفعل طیدر شرا IFRS یاستانداردها یمنافع اجرا

 یبا استاندارها یالمللنیب یاستانداردها یهارتیمغا
 (X55) موجود
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و  نیقوان

 (C8) مقررات
 

  (X56) یاحراز عنوان حسابدار رسم طیشرا
، 1396 یعیرب

و  کهوسیب

همکاران 

، فرانکو 2014

و همکاران 

و  می، ک2011

همکاران 

، بارث و 2013

همکارانش 

2013 
 

 (X57) یموسسات حسابرس لیتشک طیشرا
 (X58) مقررات مربوط به سازمان بورس و اوراق بهادار

 از آن یاز تخط یناش یجرائم و تعهدها زانیحوزه و م

(X59) 
 نی)شدت قوان یو مقررات حاکم بر حرفه حسابرس نیقوان

 ...« و رییتراکم، سرعت تغ»و مقررات حاکم بر حسابرسان 

(X60) 

 (X61) یااخالق حرفه
و  مهیب ،یو مقررات حاکم بر بانکها و موسسات مال نیقوان

 (X62) یگذارهیسرما یهاشرکت

 (X63) انیو مقررات حاکم بر مشتر نیقوان

 (X64) یانظارت حرفه تیوضع

 
 یفناور
 (C9)اطالعات
 

 شرفتهیپ یهاستمیعدم وجود نرم افزارها و س
 (X65) یحسابرس

 

و  یلودو

همکاران 

2011 ،

کافساک و 

همکاران 

 نی، ز2011

و  نیالد

 مانیسل

2016 ،

و  کهوسیب

همکاران 

2014 ،

و  یباباجان

همکاران 

1397 ،

و  یرودپشت

راد  یونیهما

1395 ،

و  داسیژ

همکاران 

2014 
 

 یهابه روش یاعتمادیو ب یسنت کردیاعتقاد به رو
 (X66) (یریگمیمسن در حوزه تصم کرهی)پ نینو

و  یحسابرس یهاروش یدر اجرا یسنت یکردهایرو
 (X67) یحق الزحمه خدمات حسابرس

 (X68) یفناور یهاستمیس تیامن

 (X69) یو اطالعات یارتباط یهایفناور
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 (C10)نفعانیذ

 

 یخصوص تیدر برابر مالک یعموم تیمالک زانیم
 (X70) هاشرکت

 
و  کهوسیب

همکاران 

2014، 

، 2014 پویو 

 1396 یعیرب
 

 (X71) یتعداد مؤسسات تجاری خانوادگ

به  یاتیاعتباردهندگان و سازمان مال یاتکا زانیم
 (X72) یحسابرس یهاگزارش

شده  یحسابرس یمال یهاقابل اتکا بودن گزارش
 (X73) بالفعل و بالقوه گذارانهیسرما یبرا

 به حسابرسان نفعانیو اعتماد ذ نانیاطم زانیم

(X74) 

 
 یهایژگیو

 (C11)حسابرس
 

 (X75) یشهرت و خوشنام

 
 1396 یعیرب

 

 (X76) تیجنس

 (X77) سن

 (X78) یاجتماع گاهیجا

 (X79) یسازمان گاهیجا

 (X80) استقالل

 (X81) (بودن یاآموزش ضمن خدمت )حرفه

 (X82) التیتحص

 (X83) یو روان یاخالق اتیخصوص

 (X84) یاحرفه دیترد

 (X85) تجربه
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 (C12)انیمشتر

 

 (X86) انیتعداد مشتر

 
و  کهوسیب

همکاران 

2014 
 

 (X87) انی، خاص( مشترVIP ،یتنوع )عاد

و  یدولت ای یقیحق ،ی)حقوق تیحوزه فعال ای تیماه
 (X88) انی( مشتریخصوص

 (X89) انیحجم کار مشتر

 (X90) یسازیجهان ندیدر فرآ انیمشتر تیوضع

 (X91) انیمشتر یساختار قانون

 (X92) هیسرما یدر بازارها انیمشتر تیعضو تیوضع

 (X93) حسابرس یادوره رییعدم تغ ای رییتغ

 ایخاص  یدرآمد حسابرس به مشتر یوابستگ زانیم
 (X94) انیاز مشتر یگروه

 انیبالقوه ز لی)پتانس یمعامالت و روابط تجار یدگیچیپ
 یفضا تیشفاف یمعامالت تجار تیشفاف -ها شرکت دهید

 (X95) (یتجار

 یو حسابرس یداخل یهاکنترل ستمیس تیفیو ک تیوضع
 (X96) یداخل

 (X97) ها و هنجارهابه ارزش انیمشتر یبندیپا

 (X98) انیمشتر یستگیو شا تیصالح

 (X99) انیناظر بر مشتر ینهادها تیصالح

( و یناظر )نظارت ینهادها نیماب یارتباط ف یچگونگ
 (X100) حسابرسان

 (X101) و حسابرسان انیمشتر نیارتباط ب یچگونگ
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 حرفه
 یحسابرس
 

 یاساختار حرفه
 حسابرسان

 

و  یتراکم در سمت عرضه خدمات اعتباربخش زانیم
 یامشاوره

 
و  کهوسیب

همکاران 

2014 
 

حضور  تیو اهم یحرفه حسابرس ییگراتخصص زانیم
 یحسابرس یهامتخصصان در مؤسسه

بازار خدمات 
 یحسابرس

)خدمات 
و  یاعتباربخش
 (یامشاوره

 

مشترک )همچون خدمات  یسهم حسابرسان از بازارها
 (اطالعات یو خدمات مربوط به فناور یتیریمد

)اعم از خدمات  یخدمات حسابرسرشد و توسعه بازار 
 )مرتبط یاخدمات مشاوره ریو سا یحسابرس

 (و مشاوره یداخل یارائه شده )حسابرس یاتنوع خدمات حرفه

 یدر حرفه حسابرس تیعضو تیموانع و محدود

خدمات 
 یحسابرس

 (ی)اعتباربخش

شده به واسطه  جادیا ارزش افزوده یحوزه و گستره خدمات
 (ی)اعتباربخش یخدمات حسابرس افتیدر

خدمات 
 یامشاوره

 یاحوزه و تنوع خدمات مشاوره

خدمات  ریو سا یحسابرس یها نهیارتباط زم زانیم
 یامشاوره

 یاارائه خدمات مشاوره یموجود در راستا یهاتیمحدود
 (یحسابرس یها)حاکم بر مؤسسه

 یمال یگزارشگر تیفیک

 به حسابرسان یموارد ارجاع

 به مشاوران یموارد ارجاع

 حسابرسان یاحرفه فیوظا

 های حسابرسانمسئولیت

 حق الزحمه مشاوران

 مدت زمان فرآیند حسابرسی
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اولویت بندی  FANPبر اساس روش ( 1در ادامه، طبقه بندی انجام شده متغیرها در جدول شماره )

مدل حذف شدند.  ی فوق در فرایند اولویت بندی ازشاخصها از سوم کی روش نی. بر اساس اگردید

، X90 ،X80 ،X83 ،X70 ،X67 ،X69 ،X45 ،X63 ،X18 ،X72 ،X4 شامل حذف شده یرهایمتغ

X47 ،X84 ،X42 ،X55 ،X32 ،X73 ،X24 ،X59 ،X92 ،X99 ،X52 ،X44 ،X20 ،X74 ،X9 ،

X28 ،X62 ،X22 ،X100 ،X77 ،X97 ،X71 ،X8  وX27  یرهایمتغ انیاز م ازیامت نیترکه کمبودند 

موثر  یرهایبندی متغتیدر اولو ییاجرا احلاز صحت مر نانیجهت اطم .مورد بررسی به آنها تعلق گرفت

. انجام شدحذف شده  یرهایعدم حضور متغ ایبرآورد مدل در هر دو حالت با حضور  ی،حسابرس ندهیبر آ

 FANPگراندد تئوری و مدل  جیبر اساس نتاپس از اطمینان از فرایند اولویت بندی متغیرها، مدل اولیه 

 انجام خواهد شد. یساختار ادالتو صحت مدل بر اساس روش مع یبررس تیدر نها طراحی گردید که

  جزئی برای جامعه آماری اول )خبرگان(نتایج روش حداقل مربعات 

مدل پژوهش بر اساس اهداف و سئواالت مورد نظر در سه حالت طراحی گردیده است که در ادامه هر یک 

از مدلها ارائه و بوسیله مدلسازی معادالت ساختاری مورد آزمون قرار خواهد گرفت. در مدل اول متغیرهای 

دوم به عنوان متغیر و چرخه تجاری متغیرهای توضیحی در نظر گرفته شده اند. در مدل  IFRSالزامات 

 گر و در مدل سوم به عنوان متغیر میانجی در نظر گرفته شده اند.تعدیل

 برازش ییکوین یهاشاخص

 یهاداده نیب یهمخوان زانیشناخت م ،یمعادالت ساختار یسازدر استفاده از مدل یاز اهداف اصل یکی

از  یو مدل مفهوم یتجرب یهاداده یهمخوان زانیشناخت م یاست. برا یو نظر یبا مدل مفهوم یتجرب

 یساز. در مدلندیگویبرازش م ییکوین یهاها شاخصکه به آن شودیاستفاده م ییارهایها و معشاخص

. شودیبرازش مدل استفاده م ییکویاز ن نانیحصول اطم یبرا یمتفاوت یهااز شاخص یمعادالت ساختار

 مختلف ارائه شده است. یهابرازش مدل ییکوین یهاشاخص نیترمهم (2در جدول شماره )
 های نیکویی برازش مدلشاخص :2جدول شماره 

  مدل رتبه نتیجه میزان شاخص

GFI 0.62 مطلوبنا 
 اول 3

 حذف متغیرها

RMSEA 0.091 نامطلوب 

GFI 0.83 نسبتاً مطلوب 
 دوم 2

RMSEA 0.059 نسبتاً مطلوب 

GFI 0.89 مطلوب 
 سوم 1

RMSEA 0.011 مطلوب 

GFI 0.57 مطلوبنا 
 اول 3

 حضور همه متغیرها

RMSEA 0.136 نامطلوب 

GFI 0.69 نسبتاً مطلوب 
 دوم 2

RMSEA 0.119 نسبتاً مطلوب 

GFI 0.71 مطلوب 
 سوم 1

RMSEA 0.074 مطلوب 
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 مالی(برای جامعه ی آماری دوم )حسابرسان و مدیران نتایج روش حداقل مربعات جزیی 

ها و دیدگاههای اساتید و متخصصان مربوطه و برای اطمینان از روایی پرسشنامه تدوین شده از راهنمایی

استفاده گردید که نتایج در جدول  AEVشاخص برای ارزیابی میزان پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ و 

 نیبه اشتراک گذاشته شده ب انسیوار نیانگینشان دهنده م AVE معیار( مشاهده می گردد.  3شماره )

خود  یهاسازه با شاخص کی یهمبستگ زانیم AVEتر ساده انیخود است. به ب یهاهر سازه با شاخص

 یهمگرا زمان ییروا عمومااست.  شتریب زیباشد، برازش ن شتریب یهمبستگ نیکه هرچه ا دهدیرا نشان م

 تر باشد.بزرگ 5/0از  AVEدارد که  جودو

 شاخص روایی و پایایی :3شماره  جدول

 AEVشاخص  آلفا کرونباخ شاخص

 0.913 0.785 یعوامل اقتصاد

 0.893 0.892 یتجار چرخه

 0.935 0.873 یاسیس عوامل

 0.898 0.936 یفرهنگ عوامل

 0.834 0.826 یاجتماع عوامل

 0.807 0.847 و مهارت جامعه حسابرسان التیتحص تیفیک

 0.901 0.791 در حرفه رقابت

 IFRS 0.879 0.793 الزامات

 0.827 0.783 و مقررات نیقوان

 0.859 0.884 اطالعات یفناور

 0.927 0.919 نفعانیذ

 0.934 0.904 حسابرس یهایژگیو

 0.918 0.865 انیمشتر

 0.898 0.858 یحسابرس حرفه

 0.938 0.834 یدرون سازمان عوامل

 0.833 0.755 یبرون سازمان عوامل
 

 جهیاست، در نت 5/0 باالتر از AVEو شاخص  7/0 یکرونباخ باال یآلفا بیضرا زانیم نکهیا با توجه به

، پرسشنامه ییایو پا ییروا یبرخوردار است. پس از بررس ییباال ییایو پا ییاز روا ابزار گردآوری داده ها

 طراحی می گردد. ریمس لیمدل تحل

جزیی، ابتدا الزم است ارتباط متغیرها  مربعات حداقلجهت برآورد روابط بین متغیرهای پژوهش بر اساس 

بر اساس مبانی نظری ارائه شده در تحقیق تدوین گردد. قبل از برآورد مدل نهایی بدون ایجاد ارتباط میان 
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ای در نمودار ذیل نمایش داده شده است اقدام به برآورد مدل شد سواالت تحقیق که به صورت دو سویه

درصد است، بنابراین با استفاده از خاصیت بازویرایشی  9زان خطای مدل در حدود اما مشاهده گردید می

در اختیار پژوهشگر قرار می گیرد، اقدام به برآورد نهایی مدل شد و با  Smart PLSکه توسط نرم افزار 

 رسید این نتیجه حاصل گردید که اعمال ارتباط جدید 0.05توجه به اینکه خطای مدل برآوردی به زیر 

موجب بهبود نتایج گردیده است. بر اساس نتایج تمامی متغیرهای وارد شده در مدل دارای بار عاملی 

 ها در مدل دارای توجیه آماری است.باشند، در نتیجه حضور آنمناسب می
 نمودار بار عاملی متغیرها :1 شماره نمودار

 
تاثیر هر یک از متغیرهای غیر مکنون بر با توجه به توجیه حضور متغیرهای مورد نظر در مدل، میزان 

( بعنوان ضرایب 2متغیر مکنون مربوطه مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه این بررسی در نمودار شماره )

 استاندارد شده عوامل نشان داده شده است. 

 ضرایب استاندارد شده عوامل :2نمودار 
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های غیر مکنون بر متغیرهای مکنون )اصلی( خود نمودار فوق ضریب مسیر )میزان تاثیر( هر یک از متغیر

را نشان می دهد. با توجه به مسیر بین متغیرها و ضرایب مسیر می توان شدت تاثیر را مورد قضاوت قرار 

استفاده شده است که نتایج آن در نمودار  tمعناداری ضرایب مسیر از آزمون داد. لذا به منظور آزمون 

 است.( نشان داده شده 3شماره )

 tضرایب معناداری بر اساس آماره  :3 شماره نمودار

 
برای هر یک از ضریب مسیرهای تعیین شده را نشان می دهد از آنجاییکه مقدار  tنمودار باال آماره آزمون 

حاکی از معنی دار بودن ضرایب است می توان در مورد نتایج  -1.96+ و کمتر از 1.96آماره بیش از 

در این مسیرها به استثنای ضریب مسیر کیفیت تحصیالت و مهارت جامعه  حاصله قضاوت نمود.

حسابرسان به متغیر مکنون خود یعنی عوامل برون سازمانی، سایر ضرایب مسیر از نظر آماری معنی دار 

است، لذا می توان ادعا نمود متغیرهای غیر مکنون توان توضیح کنندگی متغیر مکنون را دارند و متغیرهای 

به عنوان متغیرهای اصلی و اثر گذار بر آینده ی حرفه حسابرسی موثرند. دو متغیر الزامات بکارگیری  مکنون

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و چرخه های تجاری نیز از عوامل تعیین کننده ی آینده حرفه 

ین شده تا چه اندازه حسابرسی محسوب می گردند. در ادامه و به منظور بررسی این موضوع که مدل تدو

های نیکویی برازش مدل استفاده شده است که نتایج آن در جدول شماره شاخص قابلیت برازش دارد از

 ( ارائه شده است.4)

 های نیکویی برازش مدلشاخص :4 شماره جدول
 

 ضریب تبیین اصالح شده ضریب تبیین

 SRMR 0.045 0.044شاخص 

GFI 0.897 0.929 
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و ریشه خطای میانگین مجذورات  0.9باالی  GFIبا توجه به اینکه مقدار ضریب تبیین اصالح شده شاخص 

های نیکویی برازش در سطح مطلوبی قرار دارد. لذا می توان است، مدل از لحاظ شاخص 0.05کمتر از 

 ادعا نمود مدل برآوردی دارای برازش قابل قبول و نتایج حاصل از آن از نظر علمی قابلیت اتکا را دارد. 

  بحث و نتیجه گیری

ر آینده پژوهی و پیش بینی رخدادهای آنی بر اساس پژوهشهای علمی می تواند منجر به شناخت دقیق ت

موانع، چالش ها و فرصت ها شود و در طراحی استراتژیها و طراحی چشم اندازهای آتی نقش موثری داشته 

باشد. در دهه های اخیر به دلیل شدت تغییرات تکنولوژی، پیچیدگیهای تولید و تجارت، تالطم های 

فعالیت ها و کسب اقتصادی، بروز و ظهور پدیده های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، پیش بینی آینده ی 

و کارها و آینده پژوهی بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است. یکی از حرفه هایی که به 

شدت تحت تاثیر این تغییرات قرار می گیرد و آینده ی نحوه ی فعالیت و تغییرات آن مستلزم مطالعات 

از حرفه های تخصصی، ضروری و اساسی است، حرفه حسابرسی است. حرفه ی حسابرسی به عنوان یکی 

اجتناب ناپذیر مطرح است و روز به روز بر دامنه ی فعالیت و پیچیدگی های مهارت های آن افزوده می 

شود. نگاهی به توسعه ی شرکتهای سهامی عام، افزایش شرکت ها و کسب و کارهای فرا ملی و بین 

، تغییرات در قوانین تجارت، قوانین IFRSجمله المللی، تغییرات در بکارگیری استانداردهای حسابداری از 

بانکداری و بیمه ای، قوانین گمرکی، افزایش سطح مسئوولیت ها و تعهدات و الزامات اخالقی و رفتار حرفه 

ای، شرایطی را ایجاد می نماید که به مطالعه ی مستمر و مداوم مسائل این حرفه بویژه آینده پژوهی آن 

 توجه شود. 

ین توضیحات فوق، پژوهش حاضر به منظور مطالعه ی آینده پژوهی حرفه ی حسابرسی مبتنی با توجه به ا

بر الزامات بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و چرخه های تجاری طراحی و اجرا گردید. 

نه های بدین منظور ابتدا مبانی نظری و پیشینه های موضوع مطالعه شد که به دلیل محدودیت در پیشی

ی مرتبط، با استفاده از دیدگاه خبرگان و صاحبنظران حرفه بصورت مصاحبه های عمیق، مدل مفهومی 

و ابزار گردآوری داده ها )پرسشنامه( با تطبیق مبانی و پیشینه ها طراحی گردید. در ادامه سئواالت پژوهش 

قرار گرفت تا بوسیله ی آن  در اختیار جامعه ی دوم پژوهش شامل حسابرسان و مدیران مالی شرکت ها

مدل نهایی پژوهش طراحی گردد. بطور کلی در این پژوهش برای گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها از 

  FANP و الگوی (PLS) (، حداقل مربعات جزیی ANP) شبکه ای لروش گراندد تئوری و تحلی

ی بندتعامل برتر شناسایی و اولوی 66ی استخراج و سابرسح ندهموثر بر آی رمتغی 101استفاده گردید که 

( و چرخه های IFRSشدند. نتایج نشان داد که الزامات بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری )

تجاری رونق و رکود نقش تعیین کننده ای را در آینده ی حرفه حسابرسی ایفا خواهند نمود، بر اساس 



 49 شماره ،1400بهار  ،یحسابرس و یحسابدار تحقیقات                                            .150

 

 

های تجاری وارد مدل و چرخه IFRS لزامات بکارگیری، زمانی که انهمدل بهی نی در تدویوسازسناری

شدند، مدل از دقت باالتری برخوردار شد. همچنین عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی، عوامل فرهنگی و 

اجتماعی به عنوان عوامل برون سازمانی بیشترین نقش را در آینده ی حرفه خواهند داشت و از طرفی 

انین و مقررات حرفه، فناوری اطالعات، ذینفعان و ویژگیهای حسابرسان دیگر مشتریان، رقابت در بازار، قو

نیز از جمله عوامل تعیین کننده در آینده ی حرفه هستند که تغییر در آنها می تواند برای حرفه چالش 

 ها و یا فرصت هایی را ایجاد نماید و یا زمینه های نقاط قوت و ضعف را فراهم نماید. 

هایی بزرگ با شرکت جادای سازی منجر بههمراه گسترش فرآیند جهانی به یاداقتص یفضاها توســعه

نسبت به  یحرفه حسابرس یشرویپ یتا تقاضاشــود می باعث طیشرا نای المللی خواهد شد.عملکرد بین

. ابدی شیافزاگیری شکل چشم به یو مشاورها یاز خدمات اعتباربخش یو متنوع عیوس فیو ارائه ط نیتدو

 خواهد شد.  یحسابرســ موسساتگرایی ســطح تخصص شیباعث افزا یامر تا حد درخور توجه نیهم

در چرخه های تجاری، حرفه حسابرسی را  بطور مستقیم و غیر مستقیم بد، راکد و نامطلوب  طیشــرا

ره ای بطور تحت تاثیر قرار می دهد. کاهش درآمدهای حسابرسی و سایر خدمات از جمله خدمات مشاو

افزایش سطح انتظارات ذینفعان به منظور دقت در رسیدگی ها در شرایط بحران و رکود بطور  مستقیم و

 دهی شرکتها و ریسک های ورشکستگی انیزغیر مستقیم بر حرفه اثر خواهند گذاشت. در شرایط بحران، 

انتشــار  گرید ی. از سوهدمی دش یافزارا ای و حرفه یهای قانونحسابرسان به مسئولیت یخطر ابتال

 خواهند یمنف یرا نسـبت به خدمات اعتباربخش نفعانیذ کردی، رویهایمربوط به ورشکستگ یخبرها

شــده و ارکان  یفشــارها بر حرفه حسابرســ شینامطلوب باعث افزا یاقتصاد طیشــراهمچنین  کرد.

وضع خواهند کرد.  یحسابرسهای مؤسسه را بر یارانهیو مقررات سختگ نیحاکم بر حرفه، قوان ینظارت

و توسعه  رشــدمی یابد. در نقطه مقابل و در شرایط کاهش  اریها بسعمل مؤسسه یآزاد ط،یمح نایدر

 موسسات ی شود وفراهم م یوکارها از جمله حرفه حسابرستوسعه اغلب کسب یبرا نهیزمی، اقتصاد یفضا

 انیدرخور توجه به مشترو با ارزش افزوده  یارائه خدماتو به در همه سطوح توسعه می یابند  یحسابرس

های شود تا مؤسسهباعث می یحسابرس حرفه تقاضا، اعتماد و انتظارها از شیافزا طیشرا نای . درپردازدیم

 مد خدماتآدهند. در تیاز گذشته ادامه فعال یترشکل اثربخش و و بهبررو یمطلوب طیبا شرا یحسابرس

 درآمدهای بیشتری یو حسابرسان بابت ارائه خدمات مشورت خواهد شدمطلوب  طیشرا نای در یاعتباربخش

 .ندینمایکسب م

عوامل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در تعیین جایگاه و آینده ی حرفه  حسابرسی نقش تعیین کننده ای 

یم گیری های مهم و دارند. رفتار سیاسی دولت ها، قانون گذارها، روابط بین الملل، استراتژیها و تصم

چالش برانگیز می توانند مخاطرات جدی و یا فرصت های طالیی را برای موسسات حسابرسی ایجاد نماید. 
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عوامل اجتماعی و فرهنگی از جمله سطح باورها، اعتقادات، آداب و رسوم و مسائل اجتماعی نیز به سهم 

آنرا با چالش های اساسی مواجه نمایند. از  خود می توانند زمینه های موفقیت حرفه را فراهم سازند و یا

طرفی دیگر رقابت در بازار موضوع بسیار مهم و حساسی است. با در نظر گرفتن اینکه آئین رفتار حرفه  

رقابت ها به دلیل ورود موسسات حسابرسی  حسابرسی منع تبلیغات را مورد تاکید قرار داده ولی افزایش

در آینده شرایط رقابتی وضعیت مناسبی نداشته باشد، این  جدید در سطوح مختلف موجب می شود

موضوع تجدید نظر در تعیین سهم بازار و شرایط مربوط را توسط مجامع حرفه ای و هیات های مربوطه 

الزامی می کند. در شرایط فشرده رقابتی و چرخه های تجاری و تحت الزام بکارگیری استانداردهای بین 

ویژگیهای حسابرس از جمله حفظ استقالل و بیطرفی، آموزش، تخصص، اخالق المللی گزارشگری مالی، 
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The future of “auditing” like any other phenomena depends on a range of variables: 

conditions such as forthcoming developments in international trade, globalization, 

needs of auditors and stakeholders for modern financial services and consulting, as 

well as developments in information technology, etc. could all have their own effects. 

Methodology: This research lies in the “application research category”. Utilizing view 

and comment by 16 experts, the future model of auditing was formalized (designed). 

Based on views and comments expressed by 264 pundits, professional auditors and 

financial directors, the recommended model is tested. Technically, grounded theory 

and analytic network process (ANP) have been utilized. To achieve this objective, a 

primary model was developed; and re-implementing PLS model, an optimum model 

was prepared and was evaluated by pundits, auditors and finance directors. An 

optimum model was thus evolved. 

 

Findings: The optimum model was determined. Based on the final model, internal 

factors have positive effect on future of auditing while external factors have negative 

effect. Furthermore, application of the model confirmed modifying effects of the IFRS 

requirements as well as business cycles in connection with internal and external 

factors effecting audit profession. 
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