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مقدمه 
وضعیت آینده هر پدیده ای تابع عوامل و شــرایط متعددی اســت. آینده حرفه حسابرســی نیز از این قاعده مستثنی نیست. به طور مثال در 
دو دهه گذشــته روی دادن شــرایطی همچون رسوایی های مالی شرکتهایی مانند انرون، ورلدکام و پارماالت، تغییرهای قانونی در رابطه با 
نظارتهای مالی و تحولهای چشــمگیر در حوزه مسئولیتها و ســاختار حرفه حسابرسی از عواملی به شمار می رود که در شکل گیری وضعیت 
کنونی حرفه حسابرســی تأثیر به ســزایی داشته است. این شــرایط در آینده نیز برقرار خواهد بود و تغییرها و تحولهای آینده می تواند آینده 
حرفه حسابرســی را تا حد زیادی متأثر ســازد. تغییر فضای تجارت جهانی و جهانی سازی، درک نیاز حسابرسان و ذینفعان به ارائه خدمات 
نوین مالی و مشــاوره ای و تحولهای ایجادشــده در زمینه های فناوری و به خصوص فناوری اطالعات را شــاید بتوان از اصلی ترین عوامل 
مؤثر بر آینده حرفه حسابرســی به شــمار آورد (Giersberg & Kafsack, 2011; Ludwig et al., 2011). بدین لحاظ، هدف اصلی 
پژوهش موضوع این مقاله تبیین و تشــریح محتمل ترین گزینه های مرتبط با آینده حرفه حسابرســی در دهه آینده است. در این راستا باید 
عوامل کلیدی و تأثیرگذار بر آینده حرفه حسابرســی به شــکل مشخصی شناسایی و تبیین شــود. بدین منظور استفاده از روش تحقیقهایی 
از نوع کّمی بســیار دشوار و در عمل غیرممکن است. در این شــرایط با بهره گیری از روشی با عنوان »تحلیل سناریو«، طیف گسترده ای از 
اطالعات کّمی و کیفی جمع آوری و بدین واسطه زمینه تبیین و ترسیم گزینه های محتمل در رابطه با آینده حرفه حسابرسی فراهم می شود 

.(Mietzner, 2009; Schoemaker, 1995)

بدین منظور، بازتعریف و تشــریح روشــن و  صریح مفهوم »حرفه حسابرســی« از منظر پژوهش یادشــده الزم به نظر می رســد. حرفه 
حسابرسی، شامل ارائه خدمات اعتباربخشی و مشاوره ای در رابطه با زمینه های مرتبط است. مطابق این تعریف، بخش اعظم فعالیت های 

حرفه حسابرسی را فعالیتهای اعتباربخشی تشکیل می دهد؛ اما خدمات مشاوره ای نیز بخش مهمی از این حرفه به شمار می رود.

ترجمه: محمدجواد صفار 	
فرهود صابری سرابی  

K. Backhaus, H. Kirsch, and CH. Rossinelli

آینده حرفه حسابرسی؛
روش تحلیل سناریو
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تعریف روش تحلیل سناریو
تمامی حرفه ها از جمله حسابرســی در راســتای تأمین مستمر 
منافع عمومی، نیازمند تجهیــز نمودن خود به منظور رویارویی 
و مقابله بــا تغییرها و تحولهای آینده هســتند. نتایج پژوهش 
موضوع این مقاله می تواند زمینه مناسبی را به منظور شناسایی و 
تجزیه وتحلیل تهدیدها و فرصتهای پیش روی حرفه حسابرسی 
مهیا ســازد و به این حرفه و اعضــای آن در جهت تجهیز خود 

 .(Borjeson et al., 2006) برای آینده یاری رساند
با توجه به هدف و ماهیت پژوهش یادشــده، می توان آن را 
در دســته مطالعات آینده پژوهی طبقه بندی کرد. روش تحلیل 
سناریو به شکل کلی شامل سه مرحله اصلی است که در نهایت 
منجــر به تدوین و ارائه چندین ســناریوی محتمل در رابطه با 
آینده پدیــده مورد مطالعه می شــود. به منظــور درک ماهیت 
مراحل روش تحلیل ســناریو، هر یک از آنها به شکلی اجمالی 

تشریح شده است.
مرحله اول: در این مرحله پژوهشــگران بــا برگزاری چندین 
کارگاه تخصصی ســعی می کنند تا عوامل اصلــی تأثیرگذار بر 
آینده موضوع مورد مطالعه و شدت و اهمیت هر یک از عوامل 
شناسایی شــده را به شکلی روشن مشــخص کنند. کارگاه های 
تخصصی با حضور متخصصان باتجربــه از تمامی زمینه های 
مرتبط با موضوع مورد مطالعه، مســئله ای تعیین کننده به شمار 
می رود. حاصل این اقدام، تعیین عواملی خواهد بود که انتظار 
می رود تأثیر چشــم گیری بر آینده موضوع مورد مطالعه داشته 

باشند.
مرحلــه دوم: در ایــن مرحله نیز پژوهشــگران بــا برگزاری 
کارگاه هــای تخصصی، به دنبــال تبیین و تعییــن رویدادهای 
محتمل در رابطه با هر یک از عوامل شناسایی شــده در مرحله 
قبل خواهند بود. فرض کنید وضعیت جهانی ســازی و سرعت 
پیوستن کشورها به فرایند جهانی سازی در مرحله قبل به عنوان 
یکی از عوامل تأثیرگذار بر آینــده موضوع مورد مطالعه تعیین 
شده اســت. حال در این مرحله سعی می شــود تا وضعیتهای 
محتملی همچون افزایش ســرعت جهانی ســازی و توقف یا 
کاهش ســرعت آن به شــکل درخور توجه به عنــوان رویدادها 
و وضعیت هــای محتمــل در رابطه با آینده عامــل موردنظر، 

شناسایی و تشریح شود.

مرحله سوم: در این مرحله تمامی یافته ها و اطالعات 
کسب شــده در مراحل قبلی با یکدیگــر تجمیع و ترکیب 
می شــود و در نهایت تعــداد زیادی ســناریو در رابطه با 
آینده موضــوع مورد مطالعه شــکل خواهــد گرفت. در 
ادامه، مراحلی به شرح ذیل طی خواهد شد تا سناریوهای 
غیرمحتمل شناســایی و حذف و در نهایت چند سناریوی 
محتمــل و معقــول در رابطه بــا موضوع مــورد مطالعه 

مشخص شود:
• تجزیه وتحلیل سازگاری،

• تجزیه وتحلیل خوشه ای، و
• ارزیابی چندبعدی.

شناسایی عوامل مؤثر
در مرحلــه اول روش تحلیــل ســناریو، عوامــل تأثیرگذار بر 
آینده حرفه حسابرســی پیگیری شــد تا از این طریق اقدام به 
تدوین و توســعه ســناریوهای محتمل برای این حرفه شــود 
(Fink et al., 2001; Gausemeier et al., 1995). این 

مرحلــه با برگزاری کارگاه های تخصصی و با بهره گیری از نظر 
متخصصان زمینه های گوناگون آغاز شد.

 حاصــل برگــزاری کارگاه های مذکــور، در نهایــت تدوین 
مدل مفهومی به شــکل مدل 1 بــود. در حقیقــت، این مدل 
به شــکلی صریح زمینه های مؤثر بر آینده حرفه حسابرســی را 
تبیین و مشــخص می کند؛ ضمن آنکه هر یــک از زمینه های 
مطرح شــده می تواند در بردارنده چندین عامل مختلف باشــد.
پس از شناسایی زمینه های تأثیرگذار بر آینده حرفه حسابرسی، 
ســعی شــد تا مهم ترین عوامل مرتبط با هر یک از زمینه های 
شناسایی شده مشخص و تبیین شود. به منظور شناسایی عوامل 
مرتبط بــا هر یک از زمینه های پیشــگفته، ادبیات پژوهشــی 
مرتبط با موضــوع تحقیق مورد بازنگری قرار گرفت. در ادامه، 
مطالعــات آینده پژوهی مرتبط و ســایر آثار منتشرشــده در این 
حوزه تا حدی که امکان آن برای پژوهشــگران وجود داشــت، 
مــورد مطالعه و بررســی قرار گرفــت و در پایــان تمامی نتایج 
کسب شــده در کارگاه های تخصصی مطرح و در نهایت منجر به 

شناسایی 44 عامل تأثیرگذار بر آینده حرفه حسابرسی شد. 
عوامــل شناسایی شــده به ترتیــب هــر یــک از زمینه های 

مطرح شده در مدل 1، در جدول 1 خالصه شده است.
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محیط اقتصادی و سیاسی

ذینفعان

حرفه 
حسابرسی

چارچوبهای قانونی و مقرراتیفناوری اطالعات

سطح تحصیالت و مهارت جامعه

رقابت

مشتریان

مدل 1- زمینه های مؤثر بر آینده حرفه حسابرسی

محیط عمومی حرفه

محیط درونی حرفه

جدول 1-   عوامل تأثیرگذار

3-  مشتریان )ادامه(ردیف1- حرفه حسابرسیردیف

پایبندی مشتریان به ارزشها و هنجارها25ساختار حرفه ای حسابرسان1

صالحیت و شایستگی مشتریان26بازار خدمات حسابرسی)خدمات اعتباربخشی و مشاوره ای(2

صالحیت نهادهای ناظر بر مشتریان27موانع و محدودیت عضویت در حرفه حسابرسی3

چگونگی ارتباط فی مابین نهادهای ناظر)نظارتی( و حسابرسان28خدمات حسابرسی)اعتباربخشی(4

چگونگی ارتباط بین مشتریان و حسابرسان29خدمات مشاوره ای5

4- ذینفعانکیفیت گزارشگری مالی6

ذینفعان اصلی30موارد ارجاعی به حسابرسان7

میزان اطمینان و اعتماد ذینفعان به حسابرسان31موارد ارجاعی به مشاوران8

5- چارچوب قانونیصالحیت فنی و حرفه ای حسابرسان9

قوانین و مقررات حاکم بر حرفه حسابرسی32وظایف حرفه ای حسابرسان10

قوانین و مقررات حاکم بر مشتریان33مسئولیت های حسابرسان11

وضعیت نظارت حرفه ای34حق الزحمه حسابرسان12

وضعیت سایر نهادهای نظارتی35حق الزحمه مشاوران13

6-  فناوری اطالعاتمدت زمان فرایند حسابرسی14

ابزار و راهکارهای نرم افزاری236- رقابت

حفظ امنیت و محرمانگی اطالعات37بازارهای رقابتی مرتبط15

فناوری های ارتباطی و اطالعاتی38ساختار رقبا16

7- محیط اقتصادی و سیاسیموانع ورود به بازارهای رقابتی17

توسعه اقتصادی339- مشتریان

بازار کار40اندازه و حجم کار مشتریان18

محیط سیاسی41وضعیت مشتریان در فرایند جهانی سازی19

8-  آموزش و جامعهساختار قانونی مشتریان20

آموزش، تحصیالت و رشد علمی42حوزه فعالیت مشتریان)عمومی یا خصوصی(21

جامعه34وضعیت عضویت مشتریان در بازارهای سرمایه22

رسانه ها44پیچیدگی معامالت و روابط تجاری23

وضعیت و کیفیت سیستم کنترلهای داخلی و حسابرسی داخلی24
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تجزیه وتحلیل اثر
پس از شناســایی و تبیین اولیه عوامل تأثیرگذار بر آینده حرفه 
حسابرسی، در این مرحله اقدام به محاسبه و کمی نمودن اثر هر 
یک از عوامل یادشده به وسیله تدوین و انتشار یک نظرسنجی 
اینترنتی شــده است. این نظرسنجی شــامل دو مرحله اصلی 
بود. اول از پرسش شــوندگان خواســته شــد تا از بین عوامل 
مطرح شــده در جدول 1، تأثیرگذارترین عوامل مؤثر بر آینده 
حرفه حسابرســی را مشــخص و اولویت بندی کنند. در بخش 
دوم و طی پرسشنامه ای مجزا، از پرسش شوندگان خواسته شد 
تا با تکمیل نمودن ماتریس ارائه شــده، اقدام به تعیین ارتباط 
موجــود بیــن عوامل شناسایی شــده و اهمیت ایــن ارتباطات 
کننــد (Gausemeier et al., 2009).در ادامــه، ماتریــس 
به دست آمده نشــان دهنده اولویت و ماهیت هر یک از عوامل 
شناسایی شــده تأثیرگذار بر آینده حرفه حسابرســی و مطابق با 
نتایج کسب شــده از نظرســنجی اینترنتی به عمل آمده اســت. 
این نتایج حاکی از آن اســت که عامل »قوانین و مقررات حاکم 

بر حرفه حسابرسی« و عامل »ســاختار قانونی مشتری« به نظر 
متخصصان حوزه های مختلفی که در این پژوهش مورد پرسش 
قرار گرفته اند، به ترتیب بیشترین و کمترین اثر را بر آینده حرفه 
حسابرســی در دهه آینده خواهند داشت. بااهمیت ترین عوامل 
تأثیرگــذار بر آینده حرفه حسابرســی و زمینه های مرتبط با هر 
یک از آنها، مطابق با نتایج کسب شــده از نظرسنجی اینترنتی 

به عمل آمده، در جدول 2 ارائه شده است.
تعیین عوامل کلیدی

در مرحلــه نهایــی روند شناســایی عوامل تأثیرگــذار بر آینده 
حرفه حسابرســی، آزمون تجزیه وتحلیل اثر انجام شده است  
 .(Herzhoff, 2004; Gausemeier et al., 1995)

این آزمون بر مبنای اطالعات کسب شــده در مراحل قبل، به 
تعیین و مقایســه عوامل شناسایی شده تأثیرگذار بر آینده حرفه 
حسابرسی در دهه آینده می پردازد. نتایج آزمون تجزیه وتحلیل 
اثر، نشان دهنده عواملی بود که شباهت بسیار زیادی با یکدیگر 
داشــتند یا در ماهیت با یکدیگر در تناقض بودند. سپس برخی 

جدول 2-  عوامل با اهمیت تأثیرگذار بر آینده حرفه حسابرسی

عواملردیفزمینه

ساختار حرفه ای حسابرسان11- حرفه حسابرسی

بازار خدمات حسابرسی)خدمات اعتباربخشی و مشاوره ای(2

خدمات حسابرسی)اعتباربخشی(4

خدمات مشاوره ای5

صالحیت فنی و حرفه ای حسابرسان9

بازارهای رقابتی مرتبط215- رقابت

اندازه مشتری318- مشتریان و ذینفعان

وضعیت مشتریان در فرایند جهانی سازی19

وضعیت عضویت مشتریان در بازارهای سرمایه22

پیچیدگی معامالت و روابط تجاری23

قوانین و مقررات حاکم بر حرفه حسابرسی532- چارچوب قانونی و مقرراتی

قوانین و مقررات حاکم بر مشتریان33

وضعیت نظارت حرفه ای34
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عوامل شناسایی شــده حذف و همچنین برخی دیگر از عوامل 
ترکیب و ادغام شد. 

در ادامــه، نتایج اجرایی نمودن آزمون تجزیه وتحلیل اثر در 
قالب عوامل کلیدی و نهایی تأثیرگذار بر آینده حرفه حسابرسی 

به شکل جدول 3 ارائه  شده  است.

تحلیل و جمع بندی نتایج مراحل قبلی و توسعه 
طرحهای پیش بینی کننده

پــس از شناســایی و تبییــن عوامل کلیــدی تأثیرگــذار بر آینــده حرفه 
حسابرســی، الزم اســت محتمل ترین گزینه ها در رابطه با آینده هر یک 
از این عوامل به شــکلی روشن تعیین و ارائه شــود. بدین منظور، اجرای 
روشــهایی همچون طوفان فکــری و یا برگــزاری کارگاه های تخصصی 
متعدد و شناسایی حداقل دو زمینه ابهام در رابطه با آینده هر یک از عوامل 
کلیدی، ضرورت می یابد. در حقیقــت، تدوین این زمینه های ابهام به ما 

کمــک می کند تــا گزینه های مورد انتظار و محتمــل در رابطه با آینده هر 
یک از عوامل کلیــدی را تبیین و درک کنیم. در جدول 4 نتایج حاصل از 
برگزاری کارگاه های تخصصی و به کار بستن روش طوفان فکری در مورد 
شناســایی، بسط و توســعه زمینه های ابهام در رابطه با هر یک از عوامل 
کلیدی مؤثر بر آینده حرفه حسابرسی، به اجمال نمایش داده شده است.

ترکیب و ادغام طرحهای پیش بینی کننده در جهت 
تدوین سناریو

نتیجــه مراحل باال، تدویــن محتمل ترین گزینه هــا در رابطه 
با وضعیــت آینده هر یک از عوامل کلیــدی تأثیرگذار بر آینده 
حرفه حسابرســی بود. در این شرایط تنها الزم بود تا با ترکیب 
وضعیتهای مختلف تدوین شــده در رابطه با هر یک از عوامل 
کلیدی، ســناریوهای نهایی در رابطه با آینده حرفه حسابرسی 
در یک دهه پیش رو تدوین و توسعه یابد. واضح است در چنین 

جدول 3- عوامل کلیدی تأثیرگذار بر آینده حرفه حسابرسی

عواملردیفزمینه

1- حسابرسان

ساختار حرفه ای حسابرسان1

بازار خدمات حسابرسی)خدمات اعتباربخشی و مشاوره ای(2

خدمات حسابرسی)اعتباربخشی(3

خدمات مشاوره ای4

حق الزحمه حسابرسان5

2- مشتریان
ساختار مشتریان6

پیچیدگی معامالت و روابط تجاری7

میزان اطمینان و اعتماد ذینفعان به حسابرسان38- ذینفعان

5- چارچوب قانونی و مقرراتی

قوانین و مقررات حاکم بر حرفه حسابرسی9

قوانین و مقررات حاکم بر مشتریان10

وضعیت نظارت حرفه ای11

محیط فناوری اطالعات612- فناوری اطالعات

7-محیط اقتصادی و سیاسی

توسعه اقتصادی13

بازار کار14

محیط سیاسی15
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شرایطی با تعداد بسیار زیادی ســناریوهای قابل طرح روبه رو 
خواهیم بود. این در شرایطی اســت که بسیاری از سناریوهای 

قابل طرح، غیرمحتمل و غیرمنطقی به نظر می رسد و از طرفی 
بســیاری از ســناریوهای یادشــده از لحاظ ماهوی شباهتها و 

جدول 4- بسط و توسعه زمینه های ابهام در رابطه با هریک از عوامل کلیدی

زمینه ابهام)نبودقطعیت(عامل کلیدیردیف

ساختار حرفه ای حسابرسان1
الف( میزان تراکم در سمت عرضه خدمات اعتباربخشی و مشاوره ای

ب( میزان تخصص گرایی حرفه حسابرسی و اهمیت حضور متخصصان در مؤسسه های 
حسابرسی

بازار خدمات حسابرسی2
 )خدمات اعتباربخشی و مشاوره ای(

الف( سهم حسابرسان از بازارهای مشترک )همچون خدمات مدیریتی و خدمات مربوط به 
فناوری اطالعات(

ب( رشد و توسعه بازار خدمات حسابرسی )اعم از خدمات حسابرسی و سایر خدمات 
مشاوره ای مرتبط(

الف( حوزه و گستره خدماتخدمات حسابرسی )اعتباربخشی(3
ب( ارزش افزوده ایجادشده به واسطه دریافت خدمات حسابرسی )اعتباربخشی(

خدمات مشاوره ای4

الف( حوزه و تنوع خدمات مشاوره ای
ب( میزان ارتباط زمینه هایی که در آنها خدمت حسابرسی و سایر خدمات مشاوره ای

 ارائه می شود
ج( محدودیت های موجود در راستای ارائه خدمات مشاوره ای )حاکم بر 

مؤسسه های حسابرسی(

حق الزحمه حسابرسان5
الف( قابل مذاکره بودن مبلغ حق الزحمه حسابرسی

ب( میزان و مبلغ حق الزحمه خدمات مشاوره ای

ساختار مشتریان6
الف( کیفیت زنجیره تأمین خدمات حسابرسی )اعتباربخشی و مشاوره ای(

ب( تنوع راهکارهای تأمین سرمایه

الف( پتانسیل بالقوه زیان دیده  شرکتها پیچیدگی معامالت و روابط تجاری7
ب( شفافیت معامالت تجاری )شفافیت فضای تجاری(

میزان اطمینان و اعتماد ذینفعان به 8
حسابرسان

الف( انتظارها نسبت به عملکرد حسابرسان
ب( چگونگی ارتباط خدمات حسابرسی و مشاوره های قابل ارائه

الف( شدت قوانین و مقررات حاکم بر حسابرسان )تراکم، سرعت تغییر و …(قوانین و مقررات حاکم بر حرفه حسابرسی9
ب( حوزه و میزان جرائم و تعهدهای ناشی از تخطی از آن

الف( شدت قوانین و مقررات حاکم بر مشتریان )تراکم، سرعت تغییر و …(قوانین و مقررات حاکم بر مشتریان10
ب( تنوع و گوناگونی قوانین و مقررات

الف( وظایف و حوزه مسئولیت هاوضعیت نظارت حرفه ای11
ب( تأثیر و نفوذ در تدوین سیاستهای کالن حرفه حسابرسی

الف( امنیت در محیط فناوری اطالعات )محرمانگی اطالعات(محیط فناوری اطالعات12
ب( افزایش اثربخشی به کارگیری فناوری اطالعات در صنعت و تجارت

الف( تغییر و تحول ساختارهای اقتصادیتوسعه اقتصادی13
ب( رشد اقتصادی

الف( وضعیت دسترسی به نیروی انسانی مناسببازار کار14
ب( موقعیت های کاری مناسب

الف( وضعیت فرایند جهانی سازیمحیط سیاسی15
ب( ساختارهای قالب و پذیرفته شده اقتصادی
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جدول 5-  نتایج به دست آمده در رابطه با آینده حرفه حسابرسی

سناریوی 1: حرفه حسابرسی در سطح بین المللی

توســعه فضاهای اقتصادی به همراه گسترش فرایند جهانی سازی منجر به ایجاد شرکتهایی بزرگ با عملکرد بین المللی خواهد شد. این شرایط باعث 
می شود تا تقاضای پیش روی حرفه حسابرسی نسبت به تدوین و ارائه طیف وسیع و متنوعی از خدمات اعتباربخشی و مشاوره ای به شکل چشم گیری 
افزایش یابد. همین امر تا حد درخور توجهی باعث افزایش ســطح تخصص گرایی مؤسســه های حسابرســی خواهد شد. در ادامه به واسطه گسترش 
بازارهای کار و پیوستن بازارهای کار داخلی به بازارهای بین المللی کار طی فرایند جهانی سازی، تأمین نیروی کار متخصص و پویا تسهیل خواهد شد. 
از طرفی مؤسســه های حسابرسی به منظور تأمین بعضی از نیازهای پیچیده مشــتریان، ناچار از به کارگیری ابزار فناوری اطالعات به نحوی اثربخش 
در ارائه خدمات خواهند بود و این شــرایط جایگاه به کارگیری فناوری های نوین در حوزه فناوری اطالعات را ارتقا خواهد داد. از ســوی دیگر، توسعه 
و گســترش فضاهای تجاری و اقتصادی باعث پیچیده تر شــدن معامالت و روابط تجاری شــده و در این شرایط احتمال وارد شدن زیان و خسارت به 
شــرکتها به شکل چشم گیری افزایش می یابد. تمامی این موارد در نهایت باعث افزایش ریسکهای قانونی و مسئولیت های حرفه ای برای حسابرسان 

خواهد شد. از اینرو نقش عملکرد نیروی انسانی در انجام فرایند حسابرسی بیش از پیش مورد تأکید قرار خواهد گرفت.

سناریوی 2 : تضعیف جایگاه خدمات اعتباربخشی

شــرایط بد، راکد و نامطلوب اقتصادی، فضای تجاری بین المللی را فرا خواهد گرفت. در این شــرایط یکی از اساسی ترین تقاضاهای پیش روی حرفه 
حسابرســی، ارائه خدماتی در جهت افزایش اثربخشــی و کارایی بازارهای راکد است. بدین منظور، حسابرســان بیش از پیش بر ارائه طیف وسیعی از 
خدمات مشــورتی به شرکتها تأکید خواهند نمود. از طرفی، شــرایط بد اقتصادی می تواند کار را برای حسابرسان بسیار مشکل سازد. پیچیده تر شدن 
معامالت و روابط تجاری، ریسک زیان دیدن شرکتها را افزایش داده و به تبع آن خطر ابتالی حسابرسان به مسئولیت های قانونی و حرفه ای افزایش 
می یابد. از ســوی دیگر، رســانه ها با انتشــار خبرهای مربوط به ورشکستگی های رخ داده، رویکرد ذینفعان را نســبت به خدمات اعتباربخشی منفی 
خواهند کرد. در ادامه، حسابرسان تالش خود را بر افزایش کیفیت خدمات حسابرسی اعم از اعتباربخشی و مشاوره ای معطوف خواهند نمود. از سوی 
دیگر با در نظر گرفتن رویکرد منفی اجتماعی پیش آمده در رابطه با حسابرســان و به خصوص خدمات اعتباربخشــی، مشــتریان تالش خود را بر رفع 
نیازهای اطالعاتی به وســیله تأکید و اســتفاده از متخصصان داخلی و بهره گیری از ابزار فناوری اطالعات معطوف خواهند کرد. تمامی این موارد در 
شرایطی است که به واسطه بحران و شرایط نامطلوب اقتصادی موج بیکاری فراگیر شده و از همین رو، نیروی انسانی متخصص و باصالحیت به اندازه 

کافی در دسترس مؤسسه های حسابرسی و سایر شرکتها خواهد بود.

سناریوی 3 : تأکید بر نقش مشورتی حسابرسان

ایجاد و توسعه بازارهای جهانی آزاد و به نسبت یکپارچه باعث کاهش شدت قوانین و مقررات حاکم بر فضاهای اقتصادی و سیاسی خواهد شد و بدین 
لحاظ آزادی عمل بیشــتری را در اختیار بنگاههای اقتصادی و مؤسســه های حسابرســی قرار خواهد داد. در این شرایط زمینه شفافیت اطالعاتی در 
رابطه با واحدهای تجاری و بنگاه های اقتصادی افزایش یافته و همین امر منجر به کاهش تقاضا برای خدمات اعتباربخشی، به غیر از موارد اجباری 
می شــود. در این شرایط حسابرسی شــامل اجرای روشهای به نسبت ساده، فرایندهای استانداردشده و مســائل مربوط به فناوری اطالعات است که 
در نهایت باعث افزایش بهره وری بنگاه ها خواهد شــد. مؤسســه های حسابرسی نیز ســعی خود را در حفظ موارد حداقلی کیفیت نموده و بدین لحاظ 
اعتماد موجود بین مشــتریان و حسابرسان در سطح مطلوبی قرار خواهد گرفت. این شرایط باعث جلب توجه مؤسسه های حسابرسی به ارائه خدمات 
مشاوره ای می شود و از اینرو مؤسسه های مذکور تالش خود را بر دستیابی به فناوری و مهارت مورد نیاز در ارائه چنین خدماتی معطوف خواهند کرد. 
در این شرایط، برخورداری از خدمات مشورتی قابل ارائه از سوی حسابرسان، یکی از زمینه های مکمل برای انجام هر کسب وکاری به شمار می رود.

سناریوی 4 : مؤسسه های حسابرسی با سطوح تخصصی پایین

روند جهانی سازی کندتر از قبل پیش خواهد رفت و بخش اعظم فضای اقتصادی و تجاری را بازارهای محدود منطقه ای تشکیل خواهند داد. در این 
شــرایط، وضعیت سیاســی و اقتصادی هر منطقه به عنوان عامل بسیار مهمی در تعیین آینده حرفه حسابرســی به شمار خواهد رفت. در این شرایط، 
بخش اعظم فضاهای اقتصادی را شرکتهایی با اندازه های متوسط تشکیل داده و معامالت و روابط تجاری از پیچیدگی خاصی برخوردار نمی باشند. از 
اینرو، خطر ابتال به مسئولیت های قانونی و حرفه ای برای حسابرسان در این شرایط بسیار اندک بوده و این امر منجر می شود تا حسابرسی به فرایندی 
به نسبت ساده و استانداردشده تبدیل گردد. در این شرایط به واسطه متوقف شدن توسعه بازارهای بین المللی، شرکتها در بیشتر موارد از خدمات قابل 
ارائه از ســوی مؤسسه های حسابرســان داخلی و در زمینه های ممیزی و مشاوره ای بهره خواهند گرفت. همچنین، توقف توسعه بازارهای بین المللی 
و تسلط بازارهای داخلی، باعث ثبات بیش از حد وضعیت اقتصادی شده و در چنین شرایطی تأمین نیروی انسانی متخصص به واسطه جابه جایی کم 

نیروی انسانی، امری مشکل به نظر می رسد.
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قرابتهای بســیار زیادی با هم داشته یا گاهی دارای تناقضهای 
محتوایی است. به همین منظور، الزم بود تا تعدادی از سناریوها 
به شــکلی منظم و بدون از قلم افتادن اطالعات مفید، از جمع 
سناریوهای نهایی خارج شود. همان طور که پیشتر مطرح شد، 

در این زمینه از رویکردی شامل این مراحل استفاده شد:

• تجزیه وتحلیل سازگاری، 
• تجزیه وتحلیل خوشه ای، و

• اندازه گیری با چندین مقیاس.
این مرحله از تحقیق که به تدوین سناریوهای نهایی منجر 
 (Fink می شــد، با انجام تجزیه وتحلیل سازگاری آغاز گردید

ادامه جدول 5-  نتایج به دست آمده در رابطه با آینده حرفه حسابرسی

سناریوی 5 : اعمال کنترلهای شدید بر حرفه حسابرسی

شــرایط اقتصادی نامطلوب باعث افزایش فشــارها بر حرفه حسابرســی شــده و ارکان نظارتی حاکم بر حرفه، قوانین و مقررات سخت گیرانه ای را بر 
مؤسسه های حسابرسی وضع خواهند کرد. در این محیط، آزادی عمل مؤسسه ها بسیار کاهش یافته و مؤسسه های حسابرسی در اغلب موارد تنها به 
ارائه خدمت اعتباربخشــی می پردازند و از ارائه خدمات مشورتی خودداری می نماید. در این شــرایط حتی نرخ حق الزحمه مؤسسه ها به وسیله قوانین 
و مقررات معین  شــده و این مبالغ در اغلب اوقات در ســطوح مناسبی قرار دارند. این موارد باعث می شود تا خطر ابتالی حسابرسان به مسئولیت های 
قانونی و حرفه ای افزایش یابد و به همین دلیل، فرایند حسابرسی تا حد درخور توجهی گسترش و بسط می یابد و به فرایندی به نسبت پیچیده تبدیل 
خواهد شــد. این امر را می توان به عنوان پاســخی منطقی از سوی حرفه حسابرســی در مقابل افزایش خطر ابتال به مسئولیت های قانونی و حرفه ای 
قلمداد کرد. اما نامطلوب بودن شــرایط اقتصادی و در ادامه ورشکســتگی های رخ داده، فشار و نظارت بر حرفه حسابرسی و به خصوص چند مؤسسه 

بزرگ را افزایش می دهد و این موارد باعث کاهش حسن شهرت حرفه حسابرسی خواهد شد.

سناریوی 6 : مؤسسه های حسابرسی با سطوح تخصصی باال

وضعیت اقتصادی بین المللی و به تبع آن شرایط اقتصادی داخلی کشورها در وضع رکود کلی به سر می برد. ممکن است بتوان این امر را برای بنگاه های 
تجاری و واحدهای اقتصادی، شــرایطی بحرانی توصیف کرد. شــرکتهایی با اندازه های متوســط در این شرایط به سرعت دارایی های خود را از دست 
داده و به ســمت ورشکســتگی پیش می روند. از طرفی به واسطه تســلط بازارهای تحت کنترل منطقه ای، حجم قوانین و مقررات حاکم بر فضاهای 
اقتصادی بسیار زیاد و متنوع خواهد شد. شرکتها به منظور پوشش دادن ریسک خسارات و زیانهای درخور توجه، متمایل به دریافت خدمات مشورتی 
از مؤسســه های حسابرســی خواهند شــد. از همین رو، بازار ارائه خدمات مشورتی از سوی مؤسسه های حسابرســی جذاب تر از قبل خواهد شد. این 

شرایط پیچیده، وجود متخصصانی با توانایی باال در مؤسسه های حسابرسی را می طلبد.

سناریوی 7 : مشاوران متخصص

با تشدید فضای رقابتی در بازارهای داخلی و بین المللی، معامالت و روابط تجاری پیچیده تر از قبل می شود و از همین رو احتمال ورود زیان و خسارت 
به شــرکتها افزایش می یابد. بدین لحاظ، انتظارهای اجتماعی از حرفه حسابرسی افزایش می یابد و مراجع قانونی و حرفه ای تعهدها و مسئولیت های 
ســنگین و فراتر از اصولی را بر حرفه حسابرســی تحمیل می کنند. در این شــرایط، حسابرســان فرایند حسابرســی را تا حد امکان به منظور پوشش 
دادن خــود در مقابل ابتال به مســئولیت های قانونی و حرفــه ای عمیق تر و پیچیده تر می نمایند. این موارد به عــالوه حق الزحمه کم و ناکافی خدمات 
اعتباربخشــی، در نهایت باعث می شود تا حرفه حسابرسی از موارد کم جذابیت به منظور ورود افراد جدید تلقی شود. بدین لحاظ، حسابرسان به منظور 
کســب مقدار معقولی از درامد درصدد ارائه حجم بیشــتری خدمات مشورتی برمی آیند. شرایط یادشده منجر به افزایش کیفیت خدمات اعتباربخشی و 
مشاوره ای قابل ارائه از سوی مؤسسه های حسابرسی می شود و این امر ارتقای جایگاه حرفه ای و اجتماعی حرفه حسابرسی را به همراه خواهد داشت.

سناریوی 8 : ارتقای جایگاه حرفه حسابرسی

رشــد و توسعه فضای اقتصادی بین المللی زمینه را برای توســعه اغلب کسب وکارها از جمله حرفه حسابرسی فراهم می آورد. مؤسسه های حسابرسی 
بزرگ در ســطح بین المللی ایجاد شــده و اقدام به براوردن انتظارهای مشتریان در ســطح مطلوبی از کیفیت می کنند. در عرصه بین المللی، قوانین و 
مقررات به نســبت شدید و یکپارچه ای بر حسابرسان و مشــتریان حکمفرما خواهد بود. با در نظر گرفتن زمینه های مساعد برای رشد و توسعه، حرفه 
حسابرســی گســترش یافته و به ارائه خدماتی با ارزش افزوده درخور توجه به مشــتریان می پردازد. در این شرایط افزایش تقاضا، اعتماد و انتظارها از 
حرفه حسابرسی باعث می شود تا مؤسسه های حسابرسی با شرایط مطلوبی روبه رو و به شکل اثربخش تری از گذشته ادامه فعالیت دهند. درامد خدمات 
اعتباربخشــی در این شرایط مطلوب اســت و حسابرسان بابت ارائه خدمات مشورتی درامدهای اضافی کسب می نمایند که باعث افزایش رضایت آنها 
می شود. موارد پیش گفته باعث می شود تا فشار رقابتی بر حرفه حسابرسی، از بابت ارائه خدمات اعتباربخشی و مشاوره ای ناچیز باشد. در این شرایط، 

فعالیت به عنوان حسابرس یک موقعیت شغلی جذاب و پرطرفدار به حساب می آید.
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(et al., 2001; Gausemeier, 1995. در ایــن مرحلــه با 

بهره گیری از روش تجزیه وتحلیل ســازگاری، تطابق درونی 
سناریوهای مطرح شده، تطابق محتوایی سناریوهای یادشده 
با شــرایط مورد انتظــار آینده و همچنین ســازگاری بین یک 
ســناریوی مشخص با ســایر ســناریوهای قابل طرح، تبیین 
و بررســی شــد. حاصل این امر، اختصاص ارزشی معادل 1 
)ســازگاری به نسبت ناچیز( تا 5 )بســیار سازگار( به هر یک از 
سناریوهای قابل طرح بود. مفهوم سازگاری در این پژوهش، 
معادل انتظــار منطقی از روی دادن و تحقق یک ســناریوی 
مشخص در آینده اســت. در ادامه، تجزیه وتحلیل خوشه ای 
و اندازه گیری چندمقیاسی انجام شد. حاصل عملیاتی نمودن 
مراحل بــاال و در نظرگرفتن مواردی چــون زمینه های ابهام 
)عدم قطعیت( در رابطه با عوامل کلیدی شناسایی شده، منجر 
به تدوین و تبیین سناریوهایی شد که از لحاظ سازگاری دارای 
بیشــترین ارزش بود و به تبع آن بیشــترین احتمال رخ دادن 
و تحقــق در آینده بر آنها مترتب بود. نتایج به دســت آمده در 
قالب هشت ســناریوی نهایی محتمل در رابطه با آینده حرفه 

حسابرسی در جدول 5 مطرح شده است.

نتیجه گیری
در پژوهــش موضوع ایــن مقاله که می تــوان آن را در زمره 
مطالعــات آینده پژوهی دســته بندی نمود، بررســی و تبیین 
گزینه هــای محتمــل در رابطه با آینده حرفه حسابرســی در 
دهه آینده دنبال می شــود. حاصل این امر، تدوین و توسعه 
هشــت ســناریوی مدون به شــرح جدول 5 بود. هر یک از 
ســناریوهای شرح داده شده به ترسیم گزینه ای از بین چندین 
گزینه محتمل در رابطه با آینده حرفه حسابرسی می پردازد. 
این پرســش در رابطه با پژوهش یادشــده مطرح اســت که 
سناریوهای طرح شده چه کمکی به اعضای حرفه حسابرسی 
)به ویژه مؤسســه های حسابرسی( در پیشــبرد عملیات خود 

به نحوی مطلوب می کند.
در درجه اول می توان به این نکته اشــاره نمود که ترسیم 
گزینه های محتمل برای آینده و بررسی شرایط و ویژگی های 
آن ایــن امــکان را در اختیار اســتفاده کنندگان پژوهش قرار 
می دهد تا خود را به منظــور رویارویی و مقابله با تهدیدهای 
پیش رو و همچنیــن بهره برداری از فرصتهــای آینده آماده 
ســازند. اما در ادامه، پژوهش یادشــده می توانــد به مراجع 
حرفه ای و مؤسســه های حسابرســی به منظــور جهت دهی 
بــه تغییرهای در حال تحقق و دســتیابی بــه آینده مطلوب 
و موردنظــر تا حد چشــم گیری یــاری رســاند. در حقیقت، 
پژوهش موضوع این مقاله با شناســایی عوامل کلیدی مؤثر 
بــر آینده حرفه حسابرســی این امکان را فراهــم می آورد تا 
ارکان سیاست گذار در سطح حرفه مذکور با شناسایی و انجام 
اقدامهای الزم و از طریق تنظیم عوامل کلیدی شناسایی شده 
در پژوهش اقدام کنند. به نظر می رسد انجام چنین مطالعاتی 
با موضوعهایــی مرتبط با حرفه حسابرســی و با بهره گیری 
از ســایر روشــهای انجام مطالعات آینده پژوهی و در نهایت 
دســتیابی به ادبیاتــی غنی در این حوزه پژوهشــی می تواند 
چراغ راهی مطمئن برای دستیابی به موفقیت به وسیله حرفه 

حسابرسی به شمار آید.
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