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 حرفه ی حسابرسی، خدمات جدید مالی و مشاوره ای
و انتظارات از جامعه ی حسابداران رسمی ایران

محمد جواد صفار / حسابدار رسمی
فرهود صابری سرابی/ دانشجوی كارشناسی ارشد حسابرسی دانشگاه عالمه طباطبایی

از مهم تریــن  منافـــع عمومـــی  تأمیـــن 
ویژگی هــا و دغدغه هــای هــر حرفــه به شــمار 
مــی رود. در حقیقــت حرفه هایــی كــه بــا گــذر 
زمــان موفــق بــه تــداوم فعالیت و حفــظ بقای 
خــود شــده اند همــواره در جهــت تأمیــن 
منافــع عمومــی گام برداشــته اند. از آن جــا كــه 
وجــود هــر حقــی، حضــور محقــی را الزامــی 
می ســازد، پــس در مقابــل وظیفــه ی حرفه هــا 
در زمینــه ی تأمیــن منافــع عمومــی، انتظــارات 
عمومــی و اجتماعــی شــکل خواهــد گرفــت. 
در حقیقــت، ذی نفعــان هــر حرفــه انتظــارات 
ــب  ــه اغل ــد ك ــرح می كنن ــی را مط و مطالبات
منطقــی و در مــواردی نامعقــول بــه نظــر 

می رســد. 
از آن جــا كــه اغلــب حرفه هــای موجــود، 
دارای ســاختاری خودانتظــام و صاحــب 
اركانــی مركــزی هســتند، اصــوالً انتظــارات 
ــه  ــه ای ك ــع حرف ــه ســمت جوام ــی ب عموم
ــر عملکــرد  ــری و نظــارت ب ــه ی راهب وظیف
دارنــد  عهــده  بــه  را  حرفــه  اعضــای 
معطــوف خواهــد شــد. در نتیجــه، ایــن 

نهاد هــا و مراجــع حرفــه ای بایــد انتظــارات 
و توقعــات عمومــی را به شــکلی جامــع 
ــول را از  ــارات معق ــند، انتظ ــل بشناس و كام
ــه  ــد و حرف ــك كنن ــارات تفکی ــایر انتظ س
را به ســمت تأمیــن و رفــع ایــن نیاز هــا 
ــن شــرایط اســت  ــا در ای ــد. تنه ســوق دهن
ــظ و  ــود را در حف ــای خ ــا بق ــه حرفه ه ك
جایــگاه اجتماعــی بهتــری می یابنــد. از ایــن 
منظــر نقــش نهاد هــا و جوامــع حرفــه ای در 
راســتای ارتقــا یــا تنــزل جایــگاه اجتماعــی 

ــت. ــت اس ــز اهمی ــیار حائ ــه بس ــر حرف ه
ــی  ــوان یکـ ــابرسی به عن ــه ی حسـ حرفـ
مقبــول  و  شــده  پذیرفتــه  حرفه هــای  از 
ــمی  ــابداران رس ــه ی حس ــی و جامع اجتماع
ــن  ــی ای ــاد نظارت ــن نه ــوان اصلی تری ــه عن ب
ــن قاعــده مســتثنا نیســت. اگــر  ــه از ای حرف
ــطح  ــی در س ــه ی حسابرس ــال حرف ــا به ح ت
بین المللــی و داخلــی بــه بقــای خــود ادامــه 
ــن  ــه فراموشــی ســپرده نشــده، بدی داده و ب
دلیــل بــوده كــه همــواره در راســتای تأمیــن 
ــا  ــت، ام ــته اس ــی گام برداش ــع عموم مناف

ــداوم همیشــگی  ــای ت ــه معن ــرایط ب ــن ش ای
ــرات  ــت. تغیی ــده نیس ــابق در آین ــع س وض
ــوص در  ــده، به خص ــاد ش ــوالت ایج و تح
ــارات  ــر انتظـ ــث تغییـ ــاری باع ــای تج فض
ذی نفعــان از حرفــه ی حسابرســی شــده 
اســت. در ایــن شــرایط، شناســایی نیاز هــا و 
انتظــارات اجتماعــی ایجــاد شــده و حركــت 
بــه ســمت پاســخ دادن بــه آن هــا شــاید رمــز 
بقــا و موفقیــت ایــن حرفــه در آینــده باشــد و 
جامعــه ی حســابداران رســمی در ایــن مســیر 
ــد.  ــا كن ــی ایف ــیار حیات ــد نقشــی بس می توان
بــا توجــه بــه ایــن شــرایط شــناخت عمیــق 
ــده  ــی ایجادش ــارات اجتماع ــع از انتظ و جام
ــز  ــه ی حسابرســی بســیار حائ ــال حرف در قب
ــه ی  ــت جامع ــت. در حقیقـ ــت اســ اهمیـ
حســـابداران رســمی به عنــوان باالتریــن 
ركــن حرفــه ی حسابرســی در ایــران زمانــی 
ــمت  ــه س ــه را ب ــن حرف ــا ای ــت ت ــادر اس ق
تعالــی و ارتقــای جایــگاه اجتماعــی بــه 
پیــش بــرد كــه از نیاز هــا و انتظــارات پیــش 
روی ایــن حرفــه درك درســتی داشــته باشــد. 
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حــال در ایــن چارچــوب ایــن ســؤال مطــرح 
ــه جامعــه ی حســابداران رســمی  می شــود ك
ــع  ــناختی جام ــد ش ــه می توان ــران چه گون ای
ــر از نیاز هــا و انتظــارات پیــش روی  و فراگی

ــد. ــه ی حسابرســی كســب كن حرف
ایــن پرســش از جملــه ســؤاالتی اســت كه 
ــه ای  ــای حرف ــش روی بســیاری از نهاد ه پی
ــای  ــه ج ــی در هم ــه های حسابرس و مؤسس
دنیــا قــرار گرفتــه اســت. در حقیقــت، 
ــن  ــی از ای ــؤال و مباحث ــن س ــه ای ــه ب توج
دســت می توانــد عملکــرد مؤسســه های 
حسابرســی و در ادامــه حرفــه ی حسابرســی 
چه گونــه  امــا  ســازد.  متأثــر  بســیار  را 
می تــوان بــه چنیــن ســؤالی پاســخی جامــع 

و فراگیــر داد؟
مؤسســـه ی حسابرســـی PWC كــه از 
چهــار مؤسســه ی بــزرگ حسابرســی در 
ــه  ــیر قابل توج ــی رود، مس ــمار م ــا به ش دنی
ــن  ــخ ای ــن پاس ــرای یافت ــی را ب و قابل اتکای
ــه  ــن مؤسس ــت. ای ــش گرف ــؤاالت در پی س
ــی  ــری از تیم ــا بهره گی ــال 2001 و ب در س
متشــکل از كارشناســان حرفــه ی حسابرســی 

و ســایر زمینه هــای مرتبــط، بــه انجــام 
یــك پــروژه ی نیازســنجی جامــع در ســطح 
ــی  ــور های اروپای ــی كش ــركت های بورس ش
ــل  ــه مراح ــت ك ــی اس ــرد. گفتن ــدام ك اق
بعــدی ایــن پــروژه ی نیازســنجی بــه ســایر 
مناطــق آســیایی و آمریکایــی تعمیــم یافــت 
و در نهایــت نتایــج بســیار جامعــی را بــرای 
آن مؤسســه بــه همــراه آورد. در ایــن پــروژه 
 PWC نیازســنجی مؤسســه ی حسابرســی
ــران  ــی مدی ــای اساس ــن نیاز ه ــال تعیی به دنب
ــن  ــوان اصلی تری ــی به عن ــركت های بورس ش
ذی نفعــان و ذی حقــان حرفــه ی حسابرســی 
ــر رویکــرد  ــود. حاصــل ایــن مطالعــه تغیی ب
مؤسســه های حسابرســی بین المللـــی بــزرگ 
ــات اطمینان بخشــی  ــه ی خدم از ســمت ارائ
ــی  ــن مال ــات نوی ــه ی خدم ــمت ارائ ــه س ب
ــی، گزارشــگری  همچــون حسابرســی داخل
راهبــری  نظــام  گزارشــگری  و  ریســك 
ــه ی  ــج مطالع ــت نتای ــود. در حقیق ــگاه ب بن
صــورت گرفتــه نشــان مــی داد كــه بــا ایجــاد 
تغییــر و تحــول در نظام هــای اقتصــادی 
تجـــاری، شـــركت های  و ســـاختار های 

ــد در  ــی جدی ــه  ی خدمات ــه ارائ ــی ب بورس
ــوی  ــابداری و از س ــی و حس ــه ی مال حیط

مؤسســه های حسابرســی نیازمندنــد.
بــا توجــه بــه اهمیــت نقــش انجــام چنیــن 
مطالعاتــی در كیفیــت راهبــری حرفــه ی 
ــده  ــالش ش ــه ت ــن مقال ــی، در ای حسابرس
ــا  ــی نیاز ه ــدود و اجمال ــکلی مح ــا به ش ت
ــركت های  ــی ش ــران برخ ــارات مدی و انتظ
بورســی به عنــوان یکــی از اصـــلی ترین 
ــن  ــی تبیی ــه ی حسـابرسـ ــان حرفـ ذی نفعـ
ــری از  ــا بهره گیـ ــه، ب ــن زمین ــود. در ای شـ
نظــرات و پیشــنهادهای تنــی چند از اســتادان 
باتجربــه ی حرفه ی حسابرســی پرسشــنامه ای 
منظــور  بــه  و  ادامــه  در  شــد.  تدویــن 
ــاز از روش  ــورد نی ــای م ــردآوری داده ه گ
دلفـــی بهـــره گـــرفته شــد و در همین راستا 
پرسشــنامه ی تدوین شــده را بــرای تنــی 
ــص  ــه و متخص ــا تجرب ــران ب ــد از مدی چن
شــركت های بورســی و طــی دو مرحلــه 
ارســال و نظــرات آن هــا را به شــکل مــدون 
و مســتندی گردآوردیــم. در نهایــت نتایجــی 

ــد. ــل ش ــر حاص ــرح زی به ش
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 .شد دخواهتشریح شده نتایج کسبسایر  ،. در ادامهاستسازی روش دلفی شرایط خبرگی به منظور پیاده
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 نمودار سه نشان داده شده است.
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ســـطح  دو،  و  یـــك  نمودارهـــای  در 
ــورد  ــراد م ــابقه ی كاری اف ــالت و س تحصی
ایــن  اســت.  داده شــده  نشــان  پرســش 
نمودارهــا تاحــدی ویژگی هــای نمونــه ی 
مــورد بررســی را توصیــف می كنــد. بــا 
ــت  ــوان دریاف ــاال می ت ــج ب ــه نتای ــه ب توج
ــز شــرایط  ــورد بررســی حائ ــه ی م ــه نمون ك
خبرگــی بــه منظــور پیاده ســازی روش دلفــی 
ــده  ــج كسب ش ــایر نتای ــه، س ــت. در ادام اس

ــد. ــد ش ــریح خواه تش
1. براســـاس پاســخ های دریافتــی، آشــنایی 
خدمــات  بــا  پرســش  مــورد  مدیــران 
ــر  ــات غی حسابرســی )اعتباربخشــی( و خدم
ــه  ــل ارائ ــر اعتباربخشــی( قاب حسابرســی )غی
توســط مؤسســه های حسابرســـی عضــو 
جامعــه ی حســابداران رســمی در نمــودار ســه 

ــت. ــده اس ــان داده ش نش
بـراســــاس نمـــودار ســـه، می تـــوان 
ــوب  ــنایی مطل ــالف آش ــه برخ ــت ك دریاف
ــات  ــا خدم ــران شــركت های بورســی ب مدی
قابل ارائــه  بخشــی(  )اعتبــار  حسابرســی 
توســط مؤسســه های حسابرســی عضــو 

جامعــه ی حســابداران رســمی، آشــنایی 
ــی  ــات غیرحسابرس ــف خدم ــا طی ــا ب آن ه
ــه  ــا ب ــم و یـ ــی( كـ ــر اعـتبـاربخشـ )غیـ
عبارتــی نامطلــوب اســت. شــاید بتــوان 
دلیـــل ایـــن امـــر را در درجـــه ی اول 
عدم انجـــام فعالیت هـــای اطالع رســانی و 
حوزه هــا  ایــن  دربــاره ی  آگاهی بخشــی 
توســط جامعــه ی حســابداران رســمی و 
در  و  دانســت  حسابرســی  مؤسســه های 
ــرایط  ــن ش ــی ای ــل اصل ــه ی دوم دلی درج
ارائــه ی  و  تولیــد  عــدم  در  می تــوان  را 
خدماتــی در حیطــه ی خدمــات جدیــد مالی 
ــه های  ــط مؤسس ــترده توس ــکل گس و به ش
حســابداران  جامعــه  عضــو  حسابرســی 

آورد. به شــمار  رســمی 
دریافتــی،  پاســخ های  بــا  مطابــق   .2
بــه  پرســش  مــورد  مدیــران  تمایــل 
ــر  ــی )غی ــر حسابرس ــات غی ــت خدم دریاف
ــی  ــه های حسابرس ــی( از مؤسس اعتباربخش
عضــو جامعــه ی حســابداران رســمی در 
نمــودار چهــار نشــان داده شــده اســت.
مطابــق بــا نتایــج كسب شــده در بــاال 

می تــوان گفــت بخــش اعظــم مدیــران 
ــناختی  ــود ش ــا وج ــی ب ــركت های بورس ش
بــه  خدمــات  ایــن  از  كــم  به نســبت 
و  غیرحسابرســی  خدمــات  دریافــت 
توســط  اداری  و  مالــی  حوزه هــای  در 
مؤسســات عضــو جامعــه ی حســابداران 
ــد. البتــه گفتنــی اســت  رســمی تمایــل دارن
مدیــران  از  درصــد   20 حــدود  در  كــه 
بــرای  زیــادی  تمایــل  پرســش  مــورد 
دریافــت ایــن خدمــات از مؤسســه های 
ــی از  ــوان یک ــاید بت ــد. ش ــی ندارن حسابرس
ــی و  ــنایی كاف ــر را عدم آش ــن ام ــل ای دالی
ــا  ــی ب ــركت های بورس ــران ش ــب مدی مناس
ــط  ــه توس ــی قابل ارائ ــات غیرحسابرس خدم
ــه ی  ــو جامع ــی عض ــه های حسابرس مؤسس

حســابداران رســمی دانســت.
ــزان  ــی، می ــخ های دریافت ــا پاس ــق ب 3. مطاب
خدمــات غیــر حسابرســی )غیر اعتباربخشــی( 
ــط  ــه توس ــی ك ــركت های بورس ــاز ش موردنی
مؤسســه های حسابرســی عضــو جامعــه ی 
در  نمی شــود  ارائــه  رســمی  حســابداران 

ــار نشــان داده شــده اســت.  نمــودار چه

تمایل به دریافت خدمات 
غیرحسابرسی)غیر اعتباربخشی(

 
 نمودار چهار ـ

 
کم  تبنسهبا وجود شناختی ب ی بورسیهاشرکتبخش اعظم مدیران  گفتتوان می باالدر شده مطابق با نتایج کسب

 ی حسابدارانجامعهات عضو مؤسسی مالی و اداری توسط هاحسابرسی و در حوزهبه دریافت خدمات غیر از این خدمات
دریافت این  برایادی تمایل زی مدیران مورد پرسشاز درصد  10که در حدود  گفتنی استدارند. البته تمایل رسمی 

آشنایی کافی و مناسب مدیران ندارند. شاید بتوان یکی از دالیل این امر را عدم های حسابرسیمؤسسهخدمات از 
ی رسم ی حسابدارانجامعهعضو  های حسابرسیمؤسسهارائه توسط حسابرسی قابلهای بورسی با خدمات غیرشرکت
 دانست.

ی ی بورسهاشرکتنیاز خدمات غیر حسابرسی )غیر اعتباربخشی( مورد نهای دریافتی، میزامطابق با پاسخ .3
نشان داده  در نمودار چهارشود مینرسمی ارائه  ی حسابدارانجامعهعضو  های حسابرسیمؤسسهکه توسط 

 شده است. 
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ی بورسی با خدمات حسابرسی هاشرکتمدیران  توان دریافت که برخالف آشنایی مطلوبمی براساس نمودار سه،
 ها با طیف خدماترسمی، آشنایی آن ی حسابدارانجامعهعضو  های حسابرسیمؤسسهارائه توسط )اعتبار بخشی( قابل

انجام عدم اول یبخشی( کم و یا به عبارتی نامطلوب است. شاید بتوان دلیل این امر را در درجهغیرحسابرسی )غیر اعتبار
های مؤسسهرسمی و  ی حسابدارانجامعهتوسط  هااین حوزه یبارهبخشی دررسانی و آگاهیی اطالعهافعالیت

 یخدماتی در حیطه یتوان در عدم تولید و ارائهدوم دلیل اصلی این شرایط را می یدر درجهدانست و  حسابرسی
 شمار آورد.هجمعه حسابداران رسمی ب عضو های حسابرسیمؤسسهشکل گسترده توسط همالی و ب جدیدخدمات 

شی( غیر اعتباربخخدمات غیر حسابرسی ) به دریافتتمایل مدیران مورد پرسش های دریافتی، مطابق با پاسخ .1
 در نمودار چهار نشان داده شده است.رسمی  ی حسابدارانجامعهعضو  های حسابرسیمؤسسه از
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ــت  ــوان دریاف ــج، می ت ــودار پن ــاس نم براس
كــه كــه بیــش از نیمــی از خدمــات مــور دنیاز 
ــای  ــران شــركت های بورســی در حوزه ه مدی
ــار  ــول انتظ ــکل معق ــه به ش ــی و اداری ك مال
می رفتــه توســط مؤسســه های حسابرســی 
ــه  ــمی ارائ ــابداران رس ــه ی حس ــو جامع عض
ــده  ــه نش ــات ارائ ــن مؤسس ــط ای ــود، توس ش
اســت. ایــن شــرایط بــه معنــای وجــود 
ــدم  ــا و ع ــمت تقاض ــوه در س ــی بالق ظرفیت
اقدامــی مناســب در ســمت عرضــه و بــه 
ــان  ــای ذی نفع ــه نیاز ه ــخ دادن ب ــور پاس منظ
اصلــی حرفــه ی حسابرســی )شــركت های 
در  اســت.  آن هــا(  ذی نفعــان  و  بورســی 
ادامــه، بــا توجــه بــه تبییــن وجــود تقاضایــی 

نســبتاً قابل توجـــه بــرای خدمــات حسابرســی 
ــر  ــی )غی ــر حسابرس ــی( و غی ــار بخش )اعتب
اعتباربخشــی( از ســوی مدیــران شــركت های 
بورســی و عــدم پاســخ بــه چنیــن نیاز هایــی از 
ســوی مؤسســه های حسابرســی، شناســایی و 
تبییــن نیاز هــای پاســخ داده نشــده بســیار حائز 
اهمیــت اســت. نتایــج ایــن تحقیــق تــا حــدی 
ــی  ــرایط و معرف ــن ش ــردن ای ــن ك ــه روش ب
ــران  ــاز مدی ــورد نی ــات م ــش از خدم آن بخ
شــركت های بورســی كــه تــا به حــال توســط 
ــه نشــده اســت  مؤسســه های حسابرســی ارائ
كمــك خواهــد كــرد. براســاس نمــودار پنــج، 
ــی از  ــركت های بورس ــران ش ــارات مدی انتظ
مؤسســه های حسابرســی عضــو جامعــه ی 

خدمــات  قبــال  در  رســمی  حســابداران 
حسابرســی )اعتباربخشــی( و غیر حسابرســی 
به شــکل  ارائــه  قابــل  )غیراعتباربخشــی( 
اجمالــی تشــریح شــده اســت. براســاس 
ــارات  ــق و انتظ ــده عالی ــت آم ــج به دس نتای
مدیــران شــركت های بورســی مــورد پرســش 
ــت در جــدول  ــب اولوی ــه ترتی ــوان ب را می ت

ــرد. ــه ك ــك ارائ ی
بــا كمــی تأمــل بــر نتایــج كسب شــده 
كــه  دریافــت  می تــوان  به راحتــی 
ــادی  ــای اقتص ــركت ها و بنگاه ــرد ش رویک
ــب وكار در  ــرایط كس ــر ش ــطه ی تغیی به واس
ــای  ــی در حیطه ه ــه خدمات ــاز ب ــه ی نی زمین
یافتــه  تغییــر  اداری و حسابرســی  مالــی، 

خدمات مورد تقاضا

 

 یهابورسی در حوزهی هاشرکتنیاز مدیران که که بیش از نیمی از خدمات موردتوان دریافت می براساس نمودار چهار،
رسمی ارائه  ی حسابدارانجامعهعضو  های حسابرسیمؤسسهتوسط  رفتهشکل معقول انتظار میهکه بمالی و اداری 

ات ارائه نشده است. این شرایط به معنای وجود ظرفیتی بالقوه در سمت تقاضا و عدم اقدامی مؤسسشود، توسط این 
ی بورسی و هاشرکت) ی حسابرسیحرفهان اصلی نفعذیی هان به نیازپاسخ داد به منظورمناسب در سمت عرضه و 

خدمات حسابرسی )اعتبار  برایتوجه قابل با توجه به تبیین وجود تقاضایی نسبتاً ،. در ادامهاستها( ان آننفعذی
از سوی  ییهای بورسی و عدم پاسخ به چنین نیازهاشرکتبخشی( از سوی مدیران غیر حسابرسی )غیر اعتباربخشی( و 

ی پاسخ داده نشده بسیار حائز اهمیت است. نتایج این تحقیق تا حدی ها، شناسایی و تبیین نیازهای حسابرسیمؤسسه
حال توسط هی بورسی که تا بهاشرکتدن این شرایط و معرفی آن بخش از خدمات مورد نیاز مدیران کربه روشن 

 کرد. )نمودار پنج(کمک خواهد ارائه نشده است  های حسابرسیمؤسسه

 

رسمی  ی حسابدارانجامعهعضو  های حسابرسیمؤسسهی بورسی از هاشرکتانتظارات مدیران  براساس نمودار پنج،
ده ششکل اجمالی تشریح هبخشی( قابل ارائه ببخشی( و غیر حسابرسی )غیراعتبارخدمات حسابرسی )اعتبار در قبال

توان به ترتیب را می پرسشی بورسی مورد هاشرکتانتظارات مدیران دست آمده عالیق و هنتایج ب براساس است.
 در جدول یک ارائه کرد. اولویت 
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 نمودار چهار ـ

 
کم  تبنسهبا وجود شناختی ب ی بورسیهاشرکتبخش اعظم مدیران  گفتتوان می باالدر شده مطابق با نتایج کسب

 ی حسابدارانجامعهات عضو مؤسسی مالی و اداری توسط هاحسابرسی و در حوزهبه دریافت خدمات غیر از این خدمات
دریافت این  برایادی تمایل زی مدیران مورد پرسشاز درصد  10که در حدود  گفتنی استدارند. البته تمایل رسمی 

آشنایی کافی و مناسب مدیران ندارند. شاید بتوان یکی از دالیل این امر را عدم های حسابرسیمؤسسهخدمات از 
ی رسم ی حسابدارانجامعهعضو  های حسابرسیمؤسسهارائه توسط حسابرسی قابلهای بورسی با خدمات غیرشرکت
 دانست.

ی ی بورسهاشرکتنیاز خدمات غیر حسابرسی )غیر اعتباربخشی( مورد نهای دریافتی، میزامطابق با پاسخ .3
نشان داده  در نمودار چهارشود مینرسمی ارائه  ی حسابدارانجامعهعضو  های حسابرسیمؤسسهکه توسط 

 شده است. 
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