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در این مقاله، در رابطه با موضوع محوری این ش��ماره مجله با عنوان »راهكارهای ارتقای جایگاه و 
نفوذ حسابرس��ی در كشور«، سعی شده است با استفاده از مدل های روز مطالعات راهبردی، تحلیلی 
 (P.E.S.T.L.E.) 1از ش��رایط موجود حرفه حسابرس��ی ارائه ش��ود. در این تحلیل از مدل پس تل
برای بررس��ی محیط كالن حرفه، مدل 5 نیروی پورتر2 جهت بررس��ی تهدیدهای محیط رقابتی 
در س��طح ملی و مدل س�وات3 (SWOT) جهت بررس��ی نقاط تهدید و فرصت )عناصر بیرونی( و 
قوت و ضعف )عناصر درونی( استفاده شده است. از آنجایی كه درك درست و جامع مشكل، بخش 
عمده ای از راه حل اس��ت، لذا امید اس��ت نتایج حاصل شده قدمی در راه شناسایی مشكالت و بهبود 

وضع موجود باشد.

هوشنگ نادریان  	

تحلیلی بر
 شرایط حرفه حسابرسی
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بررسی با مدل پس تل
عوامل سیاسی

ق��وه مجریه به موج��ب قوانین و مق��ررات مربوط به تش��كیل 
دارای  رس��می،  جامع��ه حس��ابداران  و  س��ازمان حسابرس��ی 
اختی��ارات گس��ترده در این دو مجموعه بوده و ل��ذا تأثیرپذیری 
حرفه از سیاستهای دولت در سطح باالیی ارزیابی می شود. در 
دولت گذش��ته بی اعتمادی به جامعه حس��ابداران رسمی به اوج 
خود رسیده بود كه این امر موجب قطع روابط و اعمال تغییر در 
مقررات جامعه به ویژه اساس��نامه آن بدون هماهنگی با جامعه 

گردید. 
سیاس��تهای دول��ت در حمای��ت از حرفه به می��زان پایبندی 
دولت به قانون گرایی، فسادزدایی، شایسته ساالری، شفافیت، 
نظم و انضباط، پاس��خگویی و حسابدهی بستگی دارد. هرچند 
ارزیابی سیاست های دولت جدید و پیش بینی تأثیر آن بر حرفه 
كمی زود است، اما در شرایط كلی قرائنی از بهبود روابط دولت 
ب��ا جامعه حرف��ه ای و توجه بیش��تر دولت به مقوله حسابرس��ی 
و خدم��ات حرفه ای وج��ود دارد. به میزانی ك��ه دولت در ایجاد 
پایداری اقتصادی و توس��عه فضای كس��ب وكار توفیق به دست 
آورد، به همان میزان می ت��وان به رونق حرفه نیز امیدوار بود. 
در ای��ن بخش، ایجاد زمین��ه رقابت س��الم و عادالنه در حرفه 
برای تمامی دس��ت اندركاران به ویژه در حیطه كارهای مرتبط با 
دول��ت، بهبود روابط بین المللی و منطقه ای و حضور در تجارت 

جهانی، از عوامل مؤثر بر توسعه حرفه ارزیابی می شود.
عوامل اقتصادی 

گذش��ته،  س��الهای  ط��ول  در  كش��ور  اقتص��ادی  ش��رایط 
فرازونش��یب های عم��ده ای داش��ته اس��ت. در س��الهای اول 
انق��الب گرایش ب��ه مدیریت دولت��ی در بنگاه ه��ای اقتصادی 
موجب تجمیع امور حسابرس��ی در بخش دولتی شد. به تدریج 
ب��ا تصویب قوانی��ن مربوط به اصل 44 قانون اساس��ی و خروج 
دول��ت از بنگاه ه��ا، ش��رایط ب��رای فعالی��ت بخ��ش خصوصی 
به طور نس��بی فراهم شد. طبیعتًا رش��د اقتصادی مورد نظر در 
برنامه های توس��عه و س��ند چش��م انداز نظام می تواند به بهبود 
شرایط اقتصادی كش��ور و افزایش فعالیت  بنگاه های اقتصادی 
و توس��عه حرفه حسابرس��ی منجر ش��ود؛ هرچند عواملی مانند 
تحریم اقتصادی، تورم و نرخ س��ود بانكی باال، اجرایی نشدن 

كام��ل نظام جام��ع مالیاتی و ضع��ف در مصرف بهین��ه بودجه 
عمومی كماكان آثار منفی خود را بر حرفه دارد. 

در ش��رایط فعل��ی نزدی��ك به 300 ه��زار ش��ركت اظهارنامه 
مالیات��ی ارائ��ه می كنن��د ك��ه اگر حتی یك س��وم آنه��ا را فعال و 
واجد ش��رایط حسابرس��ی ش��دن بدانیم بازار عمده قابل تحقق 
جهت حسابرس��ی موجود اس��ت. اگر به این موضوع سایر انواع 
خدمات حرفه ای مورد نیاز  بنگاه ها مانند حسابرس��ی عملیاتی، 
مش��اوره مدیریت و سیستم، خدمات مالی و ... را اضافه كنیم 
حج��م بازار بس��یار چش��مگیر خواهد بود. هر چن��د آمار دقیقی 
از كل حجم فروش یا داراییهای رسیدگی ش��ده حسابرس��ان در 
دس��ت نیست لكن مقایس��ه كلی آمار موجود با تولید ناخالص 
داخلی (GDP) نش��ان از حجم عمده بازار حسابرسی نش��ده و 
ضریب نفوذ پایین حسابرس��ی نس��بت به كش��ورهای پیشرفته 
دارد. عوامل��ی مانند حاكمیت ش��ركتی، سیاس��ت های اقتصاد 
مقاومتی، نقش نظارتی س��ازمان بورس اوراق بهادار، افزایش 
س��رمایه گذاری خارجی و اس��تقرار نظام جامع مالیاتی و سامان 
یافتن  بازار پولی  نیز الزمه اش ش��فافیت و بهبود نظارت است 

كه می تواند بر توسعه حرفه تأثیر مثبت داشته باشد. 
عوامل اجتماعی و فرهنگی

متأس��فانه به رغ��م فرهنگ غنی اس��الم، ارزش ه��ای دینی و 
اخالق��ی بر رواب��ط كس��ب وكار در حد مطلوب جاری و س��اری 
نیس��ت و به دالی��ل اجتماعی عدیده، به اس��تثنای بخش های 
خاص��ی از اقتصاد مانند ش��ركت های دولتی یا پذیرفته ش��ده در 
بورس، تمایل به عملكرد ش��فاف كمتر مورد اس��تقبال فعاالن 
اقتص��ادی اس��ت. روحیه مالیات گری��زی، اقتص��اد زیرزمینی یا 
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غیرش��فاف و تمایل نداش��تن ب��ه حس��ابدهی و نظارت پذیری، 
بی توجهی به منافع عمومی و مسئولیت های اجتماعی، از عوامل 

محدودكننده نهادینه شدن و توسعه حرفه حسابرسی است.
حرفه حسابرس��ی در حد باالیی عجین با اخالقیات است و در 
كمتر حرفه ای این حجم مس��ائل اخالق حرفه ای مورد توصیه و 
تأكید می باشد. ش��رایط رعایت اخالق حرفه ای به دلیل ضعیف 
بودن مؤسسه ها، اش��باع نبودن كاری و وجود زمینه رقابت های 
غیرحرف��ه ای در تحصی��ل كار، فقدان نظ��ارت اثربخش جامعه 
حس��ابداران رس��می و بی توجهی برخی همپیشگان، در شرایط 

مطلوبی ارزیابی نمی شود. 
اصرار وافر مشتریان به دریافت گزارش مطلوب از حسابرس، 
بدون فراهم كردن زمینه های واقعی آن، بی توجهی به شفافیت 
و ... حسابرس��ان را در برزخ كاری نامناس��بی ق��رار می دهد كه 
یك طرف آن اس��تواری و پایداری ب��ر اصول و پذیرش هزینه از 
دست دادن كار حسابرس��ی، مشكوك الوصول شدن حق الزحمه 
و ... و ط��رف دیگر آن لغزش از اصول و تن دادن به خواس��ت 

غیرحرفه ای مشتریان است.
عوامل فناوری

به رغم فعالیت های سازمان حسابرسی در تدوین استانداردهای 
حس��ابداری و حسابرس��ی و زحمات محققان و اس��تادان كشور 
و دسترس��ی آس��ان به مجموعه تألیفات و تحقیقات جهانی،در 
میدان عمل فاصله عمیقی با فناوری روز دنیا ایجاد شده و منابع 
دانش��ی موجود پاس��خگوی نیازهای حرفه نمی باش��د. در سیر 
تطور حسابرس��ی از »سند رس��ی« به »حساب« رسی و رسیدگی 
به صورت های مالی، دنیای پیش��رفته به حسابرس��ی مبتنی بر 
سیس��تم، س��پس مبتنی بر »ریسك« و نهایتًا اس��تفاده گسترده 
از»فناوری اطالعات« رس��یده است. شواهد موجود حسابرسی 
كش��ور حاك��ی از آن اس��ت ك��ه در بهتری��ن و خوش��بینانه ترین 
شرایط، عمومًا در موقعیت انجام  بخشی از حسابرسی مبتنی بر 
سیستم هس��تیم، در حالی كه استفاده گسترده بنگاه های مورد 
رس��یدگی از نرم افزاره��ای مختلف با حجم عم��ده عملیات در 
دستگاه های بزرگ )مانند بانك ها( و گسترش مدیریت ریسك، 
ضرورت انجام حسابرس��ی مبتنی بر ریس��ك و استفاده جامع از 
فناوری های روز در فرایند اجرای عملیات حسابرسی را ایجاب 
می نماید. به طور مشخص حرفه حسابرسی به شكل معناداری 
در اس��تفاده از فناوری اطالعات (IT) از حرفه حس��ابداری و 
مدیریت عقب افتاده است. ضعف جدی دانشگا ه ها در آموزش 
نیروه��ای كیفی و نامتناس��ب بودن دروس و مطالب درس��ی با 
نیازهای روز مؤسس��ه های حسابرس��ی و نبود ارتباط مناس��ب 
حرف��ه ب��ا دانش��گاه ها در مراكز عال��ی و انجمن ه��ای حرفه ای 
بین الملل��ی بر نارس��ایی های حرفه افزوده و عم��اًل حرفه فاقد 
زیرس��اخت های الزم جه��ت ارائه خدمات متن��وع حرفه ای در 

سطح مؤسسه های بین المللی می باشد.
عوامل قانونی

 قوانین و مقررات مختلف مصوب در مورد حسابرسی مانند قانون 
تشكیل سازمان حسابرسی، الزام قانونی به رعایت استانداردهای 
حس��ابداری توس��ط بنگاه ها، قانون تش��كیل جامعه حسابداران 
رس��می، مصوبه هیئت وزیران در ایج��اد ضمانت اجرایی برای 
كار حسابرس��ان، اصالح اخیر قانون مالیات ه��ا در جهت الزامی 
كردن حسابرسی برای واحدهایی كه وزارت امور اقتصاد و دارایی 
ضروری تش��خیص می دهد، و سایر قوانین و مقررات هر چند با 

عواملی مانند حاكمیت شركتی 

سیاست های اقتصاد مقاومتی

نقش نظارتی سازمان بورس اوراق بهادار

افزایش سرمایه گذاری خارجی و 

استقرار نظام جامع مالیاتی و

سامان یافتن  بازار پولی نیز

الزمه اش

 شفافیت و بهبود نظارت است

كه می تواند بر توسعه حرفه 

تأثیر مثبت داشته باشد
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نارس��ایی هایی مواجه اس��ت، اما جهتگیری كلی آنها در راستای 
تقویت حرفه و نهادینه ش��دن امر حسابرس��ی در كش��ور است و 
فرصت مناسبی را در اختیار اعضای جامعه می گذارد؛ ضمن آنكه 
تكالیف مختلف مقرر در قوانین مختلف از جمله ماده 151 قانون 
تجارت، قانون مبارزه با پولش��ویی، قانون سالمت اداری و ... 
برای حسابرسان كماكان در حرفه حل وفصل نشده و در بسیاری 
از موارد بدون  اقدام باقی مانده است. به نظر می رسد حرفه هنوز 
از نظر قوانین و مقررات از ش��رایط حمایت��ی الزم جهت دفاع از 
حسابرسان درستكار و اصولگرای حرفه ای در برابر صاحبكاران 

زیاده خواه برخوردار نیست.
عوامل محیطی

 ش��اید به اس��تثنای حجم عمده مصرف كاغذ در حسابرسی كه 
اس��تفاده از فن��اوری اطالع��ات می تواند آن را به ش��دت تقلیل 
دهد، تأثیر زیس��ت محیطی عمده دیگری از حسابرس��ان دیده 
نمی ش��ود. هرچن��د حسابرس��ان در صورت انجام حسابرس��ی 
عملیاتی و  ورود به مقوله حسابرسی محیط زیست می توانند در 
بهبود شرایط زیست محیطی مؤثر باشند و در صورت استفاده از 
مدل حسابرسی مستمر و استفاده از فضای مجازی و اجتناب از 

تردد های اضاف��ی، می توانند در صرفه جویی در مصرف انرژی 
تأثیرگذار باشند. 

تحلیل محیط رقابتی بر مبنای مدل 5 نیروی پورتر
تهدید ناشی از ورود رقبای جدید به بازار

از زمان تشكیل جامعه، در 12 سال اول فعالیت آن، نزدیك 200 
مؤسسه به مؤسس��ه های موجود اضافه شده اند. شرایط تشكیل 
مؤسس��ه حسابرسی در گذشته عمدتًا داشتن سه شریك حسابدار 

رسمی بود كه ورود مؤسسه های جدید را سهل می نمود.
با توجه به افزایش س��االنه حسابداران رسمی و بخش عمده 
حسابداران رسمی غیرشاغل یا شاغل در مؤسسه ها و یا شاغل 
انفرادی، پیش بینی ورود مؤسس��ه های جدید به حرفه كماكان 
متصور است. تنها مانع، تغییر اساسنامه مبنی بر داشتن حداقل 
س��ه سال سابقه مدیریت برای شركا است كه طی دو سال اخیر 
رون��د افزایش مؤسس��ه ها را كم��ی كند كرده اس��ت. پیش بینی 
می شود در صورت افزایش حجم بازار كار شاهد افزایش بیشتر 
تعداد مؤسسه های حسابرسی موجود باشیم؛ به ویژه آنكه برای 
ورود افراد جدید و ایجاد مؤسس��ه حسابرس��ی هزینه س��رمایه 
عمده ای مورد نیاز نمی باشد. البته مخاطره بالقوه عمده با توجه 
به عقب افتادگی تكنولوژیكی، حضور مؤسس��ه های خارجی در 
كش��ور است كه در صورت فراهم شدن زمینه قانونی، آنها با در 
دس��ت داش��تن فناوری روز می توانند موجب جابه جایی بخش 
قاب��ل توجه��ی از بازار حرف��ه از مؤسس��ه های موج��ود به این 

مؤسسه ها را فراهم نمایند.
تهدید ناشی از قدرت چانه زنی مشتریان 

در ش��رایط فعلی به دلیل عدم اش��باع بازار موجود، كوچك بودن 
بخش عمده ای از مؤسس��ه ها، و ناآش��نایی كامل بازار با كیفیت 
خدمات، و احساس مشتریان مبنی بر وابسته بودن حسابرسان 
ب��ه آنان، قدرت چانه زنی مش��تریان باالس��ت و آنه��ا عالوه بر 
تعدیل حق الزحمه به حداقل ممكن، توان تعویض حسابرسان 
را نیز به راحتی دارا هستند. به استثنای شركت های پذیرفته شده 
بورس��ی و برخی شركت های دولتی وابس��ته به دولت كه دارای 
س��ازوكار تعیین حس��ابرس با ش��رایط خاص می باش��ند، عمده 
ش��ركت های دیگر تابع ضوابط خاصی برای تعیین حسابرس و 

حق الزحمه و یا تعویض حسابرس نیستند. 

استفاده گسترده بنگاه های مورد رسیدگی

از نرم افزارهای مختلف

 با حجم عمده عملیات در

دستگاه های بزرگ )مانند بانك ها( و

 گس�ترش مدیریت ریسك ضرورت انجام 

حسابرسی مبتنی بر ریسك و

استفاده جامع از فناوری های روز 

در فرایند اجرای عملیات حسابرسی را 

ایجاب می نماید
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مقایس��ه نرخ های حق الزحمه حسابرس��ی در كشور با دنیای 
پیش��رفته، تف��اوت معن��ی داری را نش��ان می دهد ك��ه این امر 
تأثی��ر منف��ی بر رش��د و بهبود حرفه در راس��تای ایج��اد امكان 
س��رمایه گذاری مؤسس��ه ها در زمینه ه��ای تحقیق وتوس��عه و 

آموزش نیروی انسانی داشته است. 
تهدید ناشی از جایگزینی محصول )خدمات(

این تهدید در ش��رایط فعلی برای حرفه مطرح نیست و بررسی 
رون��د افزایش كار مؤسس��ه ها در س��ال های اخیر نش��ان از نبود 
خطر جایگزینی خدمات دارد. ضمن آنكه دامنه وس��یع خدمات 
قابل ارائه توس��ط حسابرس��ان، الزامات قانونی و توسعه دنیای 
اطالع��ات، ریس��ك جایگزین��ی محص��ول را به حداق��ل خود 

می رساند.
تهدید ناشی از قدرت چانه زنی تأمین كنندگان كاال و خدمات 
در ش��رایط فعل��ی تأمین كنن��دگان نق��ش عم��ده ای در حرف��ه 
حسابرس��ی ندارن��د. م��ورد خ��اص، محدودیت ه��ای تأمی��ن 
ساختمان و تجهیزات اس��ت كه گرچه با مشكالتی روبه روست 
ول��ی از طری��ق اخذ تس��هیالت از سیس��تم بانك��ی حل وفصل 

می ش��ود. در ش��رایط رش��د فناوری در حرفه حسابرسی، یكی 
از تأمین كنندگان تأثیرگذار مؤسس��ه های فناوری محور خواهند 
ب��ود. كه در ش��رایط فعلی تحریم، دسترس��ی به آن با مش��كل 

همراه است.
تهدید ناشی از شدت رقابت در داخل

ش��رایط رقابتی در میان مؤسسه ها حسابرسی به دلیل كمبود بازار 
كار در س��ال های اول فعالیت جامعه، غیرحرفه ای و با مش��كالت 
عدیده ای همراه بود. به نظر می رس��د با توسعه بازار این شرایط به 
وضعیت مطلوب تری برسد. هرچند تعدد مؤسسه ها، كوچك بودن 
برخی مؤسسه ها، كمبود كار، ضعف  در عملكرد مراجع توزیع كار و 
دخالت مجریان به ویژه مدیران مالی در تعیین حسابرس مستقل، 
تأثیر منفی بر شرایط رقابتی مؤسسه ها و حفظ استقالل حسابرس 

داشته است. 
نبود ضوابط كافی یا رعایت نش��دن آن در زمینه تبادل نیرو بین 
مؤسسه ها، انجام كار مشترك، جابه جایی كارها و ...، نیز بر حجم 
اشكاالت در این زمینه اضافه می كند. قطعًا رقابت غیرحرفه ای در 
سطح مؤسسه ها، موجب كاهش سوداوری و بنیه مالی مؤسسه ها 
و فاصله گرفتن آنها از اجرای صحیح استانداردها و اصول حرفه ای 
می گردد. در این بخش تعیین نش��دن راهبردها برای تعیین نقش 
آینده سازمان حسابرسی، در مواردی چالش هایی در بخش دولتی 

و خصوصی حرفه ایجاد نموده است.

جمع بندی فرصت ها و تهدیدها
ب��ه كم��ک تحلیل محیط حرف��ه بر مبنای مدل ه��ای پس تل و 
5 نی��روی پورتر، فرصت ه��ا و تهدیدهای حرفه حسابرس��ی را 

می توان به شرح ذیل نام برد: 
فرصتها 

• قوانین  حامی حرفه كه انجام حسابرس��ی را در بخش عمده ای 
از كسب وكار الزام آور نموده است،

• حمایت كلی س��ند چش��م انداز از پایداری و توسعه اقتصادی، 
ارتقای سالمت، شفافیت و نظم و انضباط، 

• تأكیدات اساس��ی آموزه ه��ای دینی و اصول اخ��الق حرفه  بر 
رعایت اخالقیات در حرفه،

• حجم عظیم بازار بالقوه برای حرفه حسابرس��ی به ویژه نیاز به 
خدمات حرفه ای متنوع، 

تعدد مؤسسه ها

كوچك بودن برخی مؤسسه ها

كمبود كار

ضعف  در عملكرد مراجع توزیع كار و

دخالت مجریان به

 ویژه مدیران مالی

در تعیین حسابرس مستقل

تأثیر منفی بر شرایط رقابتی مؤسسه ها و 

حفظ استقالل حسابرس 

داشته است
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• جایگاه رس��می و قانونی جامعه حس��ابداران رسمی در نظارت 
و هدایت حرفه، و

• دسترسی نسبتًا آسان به منابع دانشی روز دنیا. 
تهدیدها

• تأثیرپذی��ری عمده از تصمیم گیری سیاس��ی كه در ش��رایطی 
موجب فشار عمده به حرفه می گردد،

• فاصله گرفتن عمده از فناوری روز حسابرس��ی و ریسك ورود 
بالقوه مؤسسه های بین المللی به بازار كشور،

• ش��ناخت نداش��تن ذینفع��ان از مزای��ای حرفه و نب��ود آمادگی 
صاحبكاران جهت پرداخت حق الزحمه حسابرسی مناسب،

• تأمین نشدن نیازهای دانشی حرفه توسط دانشگاه ها و مراجع 
حرفه ای، 

• وج��ود فاصل��ه انتظارات ذینفعان با توانایی ه��ای حرفه و ابراز 
توقعات غیرحرفه ای نزد صاحبكاران،

• وج��ود ابهام��ات در برخ��ی قوانین ك��ه تكالیفی ب��رای حرفه 
حسابرسی ایجاد نموده است،

• تمكی��ن نك��ردن از قوانی��ن و مالیات گری��زی، نبود ش��فافیت 
و ضع��ف در نظام حس��ابخواهی، پاس��خگویی و حس��ابدهی و 

بی توجهی به منافع عمومی در محیط كسب وكار، 
• تع��دد مراك��ز نظارت كننده ب��ر اعضای جامع��ه و در عین حال 
ناكارام��دی نظارت م��ورد عمل و پایین ب��ودن هزینه تخلف از 

اصول حرفه ای، و
• فراهم نبودن شرایط مناسب جهت رقابت عادالنه و سالم در حرفه. 

موارد قوت و ضعف حرفه حسابرسی 
براساس مجموعه اطالعات و مستندات موجود و نظر كارشناسان 

نقاط قوت و ضعف حرفه را به شرح ذیل می توان نام برد:
موارد قوت

• وجود افراد با سابقه و عالقه مند به كار در حرفه، 
• تمایل افراد حرفه ای به ایفای نقش در اركان جامعه حسابداران 

رسمی و برخی مراجع رسمی،
• وجود راهبرد و سیاست های مشخص جهت پیشرفت حرفه، و
• تع��داد كثی��ر ف��ارغ التحصیالن و دانش��جویان در رش��ته های 

حسابداری و مالی.
موارد ضعف )قابل بهبود(

• نبود ارتباط مستمر با مراجع حرفه ای بین المللی جهت ارتقای 

سطح دانش حرفه ای و تبادل تجربه ها و دانش روز،
• فاصله گرفتن از تكنولوژی روز دنیا در زمینه های حسابرس��ی 
به ویژه در بحث حسابرس��ی مبتنی بر مدیریت ریسك، فنا وری 

اطالعات، آمار و ...،
• نب��ود ارتب��اط مناس��ب بین جامع��ه و مراجع رس��می كه نقش 

كلیدی و تأثیرگذار در مسائل جامعه دارند،
• مجه��ز نبودن حسابرس��ان به ارائه خدمات متن��وع مورد ارائه 

مؤسسه های بین المللی،
• نب��ود اقدام مؤثر جهت به فع��ل درآوردن ظرفیت های قانونی 

جامعه به ویژه در زمینه بازار كار تعریف شده،
• ضعف در جلب مش��اركت اعض��ای جامعه در بهبود ام��ور و ارائه 

نظرات اصالحی به مراجع ذیصالح در راستای ایجاد آینده پایدار،
• بی توجه��ی و متمرك��ز نب��ودن جامعه و اعضای حرف��ه بر نیاز 

ذینفعان، 
• ضعف در تبیین درس��ت ارزش ها در جهت الگو بودن و ایفای 

مسئولیت اجتماعی، 
• ضعف در فرهنگ مؤسس��ه داری حرفه ای و تمایل به اقدامات 

انفرادی،
• نبود اقدام مناس��ب جهت شناس��اندن حرف��ه و خدمات آن به 

ذینفعان در جهت تقویت فرهنگ حسابدهی،
• ایجاد نش��دن زمینه مناسب جهت رشد مؤسسه های حرفه ای 

كارامد،
• نب��ود مش��اركت فع��ال در س��ازوكار و تدوی��ن اس��تانداردهای 

حسابداری و حسابرسی و قوانین و مقررات مربوط، 
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• ضع��ف در انجام تحقیق��ات كاربردی در جه��ت رفع نیازهای 
حرفه ای اعضا،

• ضعف در نظارت بر كیفیت كاری مؤسسه ها و اعضای شاغل،
• نبود اقدام در انجام كنترلهای راهبردی )رصد مستمر محیط، 
بازخوان��ی و بازنگری راهبردها( در جهت توس��عه قابلیت های 

سازمانی،
• ضعف در ایجاد زمینه رقابت سالم و تأمین استقالل حرفه ای،

• ضعف در بهبود م��داوم و هدایت نظام مند خالقیت و نوآوری 
اعضا،

• ضع��ف در اخذ نظرات از مش��تریان و دیگر ذینفعان در جهت 
ارزش افزایی بیشتر، 

• ضعف در اتحاد اعضا حول محور اس��تراتژی ها، سیاست ها و 
ارزش های مصوب،

• ضعف در ش��فافیت عملكرد اعضا و پاس��خگو نمودن آنان در 
قبال جامعه و ترجیح منافع عمومی بر منافع شخصی،

• تدوین نش��دن عوامل حیاتی موفقیت و شاخص های كلیدی 
عملكرد و پایش مستمر آن جهت تحقق هدفها، 

• اعمال نش��دن مدیریت ریسك حرفه در س��طوح استراتژیك، 
عملیاتی و مالی، 

• ضعف در بازنگری س��اختار جامعه و بازمهندس��ی فرایندهای 
مورد عمل، 

• ضعف در مدیریت بر مبنای هدف با هدف گذاری مش�خص، 
قابل اندازه گیری، قابل دستیابی، واقع بینانه و زمان دار4، 

ارزیاب��ی مس��ائل حرف��ه و  از مدل ه��ای  • اس��تفاده نك��ردن 
بهینه كاوی مس��تمر جهت دستیابی به راه كارهای مناسب برای 

اصالح امور، و
• ضعف در اعمال مدیریت دانش جهت جمع آوری، سازماندهی 

و در دسترس قراردادن تمامی دانش حرفه.

راهكارهای پیشنهادی
1- تقویت نظارت دولت، جامعه حس��ابداران رس��می، بورس، 
مجام��ع عموم��ی بنگاه ها و مراج��ع نظارتی حاكمیت ش��ركت 
)مانند كمیته حسابرس��ی( جهت تأمین اس��تقالل حسابرس و 

فراهم نمودن انجام مطلوب خدمات حرفه ای؛ 
2- حمای��ت دولت و مراجع ذیربط از توس��عه خدمات حرفه ای 
غیرالزامی ضمن تجهیز حرفه به توانایی انجام خدمات متنوع؛ 
3- فراهم نمودن زمینه تجهیز جامعه حرفه ای به فناوری روز و 

تسهیل ارتباطات با تشكل های حرفه ای بین المللی؛
4- تفكیك وظایف س��ازمان حسابرسی از وظایف مؤسسه های 
حسابرسی خصوصی از طریق تدوین راهبردهای الزم در مورد 

چگونگی  انجام حسابرسی بنگاه های دولتی؛ 
5- به فعل درآوردن تمام زمینه های حسابرس��ی پیش بینی شده 
در قوانین و مقررات حسابداران رسمی و اصالحات اخیر قانون 

مالیاتی؛
6- ارتباط مناس��ب حرفه با ذینفع��ان و تأثیرگذاری نتایج آن بر 

ساختار، فرایندها و امور حرفه؛
7- برنامه ری��زی مناس��ب جه��ت تبیی��ن درس��ت ارزش ه��ا و 
سالم س��ازی محیط حرف��ه از رقابت غیراصولی، نرخ ش��كنی و 

رعایت نكردن اخالق و موازین حرفه ای؛ 
8- تقویت فرهنگ حسابخواهی ، حسابدهی ونظارت در كشور؛

9- كم��ك ب��ه اجرایی ش��دن سیاس��ت های دول��ت در پایداری 
اقتصاد، شفافیت و گذر از اقتصاد زیرزمینی؛ 

10- سرمایه گذاری دولت و جامعه حسابداران رسمی، بورس و 
دیگر مراجع ذیربط در تقویت مدیریت دانش حرفه ای؛ 

11- ارتباط مناس��ب با دانش��گاه ها و مراكز علمی جهت تقویت 
س��طح علم��ی فارغ التحصی��الن و تأمین نیازه��ای تخصصی 

حرفه؛ 
12- فراهم نمودن زمینه مشاركت، نوآوری و خالقیت اعضای 

حرفه در راستای بهبود مستمر حرفه؛
13- اس��تفاده از مدل ه��ای ارزیابی عملك��رد حرفه، بهینه كاوی 
مستمر جهت دستیابی به راهكاری مناسب برای اصالح امور؛ و 
14- اقدام در جهت كنترل اس��تراتژیك در راس��تای بررس��ی و 

ارزیابی سند راهبردی جامعه و اصالح و بازنگری آن. 

پانوشتها:
1- Political, Economical, Social- Cultural, Tech-

nological, Legal, Environmental (P.E.S.T.L.E.) 

2- Porter Five Forces Analysis

3- Strengths, Weaknesses, Opportunities, 

Threats (SWOT) 

4- Specific, Measurable, Attainable, Realistic, 

Timely (SMART)


