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Iranian auditing firms face increasing challenges such as hyper-

competition, underdevelopment, and severity of expectations gap. 

For exaltation and sustainable development, it is required to meet 

multiple and complex performance objectives, which highlights 

the need for strategic planning and performance evaluation. In 

this regard, the purpose of this study is to provide a balanced 

scorecard and strategy map for Iranian auditing firms. The 

present research is qualitative and exploratory which is done 

using the method of grounded theory in the professional and 

academic area of Iran during the period 2019-2020. The research 

data collection is a triangular (triangulation) manner that includes 

25 semi-structured interviews, 38 secondary interviews, and 

qualitative analysis of 548 documents from Iranian professional 

journals. Findings showed that a balanced scorecard with five 

perspectives including financial, client, internal processes, 

learning and growth, and reputation, provides a comprehensive 

and purposeful framework for evaluating the strategic 

performance of Iranian audit firms. Furthermore, the results 

showed that the strategy map obtained from the balanced 

scorecard model provides a systematic and effective roadmap to 

meet the challenges and basic needs of Iranian audit firms and it 

can protect and support the growth and development of the audit 

firm and profession of the country. 
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1-Introduction 

The purpose of this study is to develop a balanced scorecard and 
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strategy map for Iranian audit firms. Auditing firms not only face increasing 

challenges such as hyper-competition, underdevelopment, and severity of 

expectations gap, but also deal with multiple and complex performance 

goals that require strategic planning and performance evaluation. Therefore, 

the present article seeks to discover a balanced scorecard and strategy map 

as a comprehensive system of strategic planning and performance 

evaluation, so as to provide a roadmap for success and sustainability for 

Iranian audit firms. 

  

2- Questions 

According to the stated purpose, the present study seeks to answer the 

following two questions:  

Q1: How should the balanced scorecard of Iranian audit firms be? 

Q2: How is the appropriate strategic plan for Iranian audit firms? 

  

3- Method 

The present study is a qualitative and exploratory research in the 

professional and academic area of Iran during the period 2019-2020 that 

identifies the key success factors of auditing firms through a grounded 

theory and then structures them in the form of a comprehensive balanced 

scorecard and a coherent strategy map. The research evidence was collected 

by snowball sampling. In this regard, three sources have been used including 

25 semi-structured interviews, 38 secondary interviews, and qualitative 

analysis of 548 articles, roundtables, and interviews published in 

professional journals. Also, in order to determine the sample size, the 

theoretical saturation rule has been followed. 

  

4- Results 

The findings showed that a balanced scorecard with five perspectives 

including finance, clients, internal processes, learning and growth, and 

reputation, provides a comprehensive and purposeful framework for 

evaluating the strategic performance of Iranian auditing firms. Also, the 

audit firm's strategy map showed how good reputation is linked to learning 

and growth, and then to the internal, business, and financial processes, 

turning the organization's intangible assets into economic capital, and again 

economic capital leads to the empowerment and sustainable development of 

reputation, and learning and growth perspectives. Therefore, the strategy 

map outlines the cycle of continuous evolution and progress of an audit firm 
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and supports and protects it. 

 

In this regard, the most fundamental aspect of the balanced scorecard of 

an audit firm is the perspective of good reputation. The presence of 

reputable partners institutionalizes the commitment to the public interest in 

the firm. As a result, the firm puts professionalism at the forefront of its 

work in accepting and continuing to work with owners and only establishes 

working relationships with honest and transparent owners. Continuation of 

this practice has led to the formation of an outstanding quality background 

for the firm in the audit profession market and the profession observers, and 

this provides the grounds for attracting international cooperation for the 

organization. The result of the strategic efforts of the firm in the perspective 

of good reputation can be observed and evaluated, to a large extent,  as a 

summary indicator of the institute. 

Categories of reputation form the basis of a learning and growth 

perspective in an audit firm. In other words, a reputable firm employs 

personnel with the highest training quality and up-to-date technologies. In 

addition, the reputable firm has a higher capacity to nurture and satisfy its 

employees. On the other hand, a reputed audit firm is consciously and 

purposefully interested in achieving a special quality level as well as 

expanding the diversity of its services by using prominent experts and 

consultants. The product of the categories of learning and growth is the 

organization's access to experienced personnel, who with their unique 

abilities can transform the internal processes of the organization. 

The most fundamental effect of learning and growth in the audit firm is 

the institutionalization of a special level of professionalism in the process of 

doing work, which makes the services of the firm uniquely attractive to the 

clients and the supervisory bodies of the profession. Next, the process of 

doing work in the leading firm is carried out under the supervision of 

experienced personnel and experts, and this phenomenon not only brings 

high quality services but also high productivity. The result of these 

categories is that they protect the internal processes of the firm from the two 

main challenges of doing the work, namely time pressure and fee pressure, 

and as a result, the intellectual capital of the firm is yielded in the form of 

high-quality services. 

Then the firm with the obtained high-quality services from the 

perspective of internal processes can take over the market of highly 

prestigious clients. If this goal is met, the audit firm will not only be 
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recognized as an industry expert but will also provide the organization with 

the opportunity to offer a variety of services. Also, with the branding of the 

firm, more clients come to it and the firm's market share changes 

dramatically. Finally, the outcome of the firm's strategic efforts from the 

perspective of the balanced scorecard is summarized in the category of client 

profitability. 

If the audit firm has succeeded in the perspective of the client, it is time 

to change the financial perspective of the balanced scorecard. First, auditing 

firms earn higher fees by achieving high-prestige, superior quality, and 

international-prestige ownership. Second, the reputable firm protects itself 

from the risk of deferred fees by attracting reputable clients. Third, the 

equipping of the audit firm with modern information technology, unique 

productivity, and economies of scale results in a significant reduction in the 

cost of services and a favorable profit margin for the organization. Finally, 

the firm's return on investment is a summary indicator of the financial 

success of the strategy. 

  

5- Discussion and Conclusion 

The results showed that the strategy map obtained from the balanced 

scorecard model provides a systematic and effective roadmap to meet the 

challenges and basic needs of Iranian audit firms and it can protect and 

support the growth and development of the audit firm and profession of the 

country.  

 

Keywords: Audit Firms, Balanced Scorecard, Performance Evaluation, 

Strategy Map, Iranian Audit Profession. 
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 . مقدمه1

مؤسسات حسابرسی از جایگاه مهمی در اقتصاد جامعه برخوردار بوده و منافع ذینفعان 

های اخیر، (. در سال2014، 2؛ پورتر2017، 1گیرد )نهمتأثیر عملکرد آنها قرار میمتعددی تحت 

؛ 2014، 3های محیطی مواجه بوده است )آلمر و همکارانحسابرسی با تغییرات و چالش

سو، افزایش شمار مؤسسات حسابرسی به پیدایش رقابتی (. از یک1400پور و همکاران، مهربان

های فزاینده ( و در تخطی1398منجر شده )محمدرضائی و فرجی،  آور در بازار کارسرسام

های مالی متعدد )عسکری و ای و دامن زدن به رسواییحسابرسان مستقل از آیین رفتار حرفه

گذاران و ذینفعان را در دار شدن اعتبار حرفه نزد قانون(، خدشه2014؛ پورتر، 2006، 4اولینیک

ز سوی دیگر، کیفیت خدمات مؤسسات حسابرسی همواره با (. ا2019، 5پی داشته است )کافی

تواند بقاء و چالش عدم رضایت ذینفعان مواجه بوده و شدت یافتن پدیده فاصله انتظارها، می

(. افزون 2014توسعه آتی حرفه و مؤسسات حسابرسی را با بحران اساسی مواجه سازد )پورتر، 

های فکری بنیان، از وابسته باالیی به سرمایهانشد بر آن، مؤسسه حسابرسی به عنوان یک بنگاه

(. با این حال، ادبیات موجود 2019، 6؛ لو و همکاران2017و فناورانه برخوردار هستند )نهم، 

(، 2021، 7های فناوری اطالعات )باکاریچ و ابرینشواهد متعددی از توسعه نیافتگی زیرساخت

(، و عدم تخصیص کافی و مناسب 1400مکاران، پور و هکمبود و گردش زیاد کارکنان )مهربان

اند. بافت حرفه و ( گزارش نموده2019نیروی انسانی به فرآیند انجام کار )لو و همکاران، 

پور و همکاران، مؤسسات حسابرسی ایران نیز از این اوضاع و احوال مستثنی نیست )مهربان

، حرفه حسابرسی در 1380ال (. از زمان تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران در س1400

مؤسسه که اغلب آنها  256گیری کشور به سوی بخش خصوصی گسترش یافت و اکنون با شکل

از  -ایران رسمی حسابداران جامعه عالی دهند )شورایرا مؤسسات کوچک و متوسط شکل می

پایین بودن (، حرفه را با معضالت بسیاری از قبیل رقابت حاد، 1398 این به بعد شورای عالی،

شکنی، کمبود سرمایه انسانی، کیفیت خدمات پایین و نارضایتی الزحمه حسابرسی، نرخحق

ها و نیازهای مؤسسات (. چالش1400پور و همکاران، ذینفعان مواجه نموده است )مهربان

های اقتصادی و طوری که اکنون اغلب بنگاههای اقتصاد جهانی است، بهحسابرسی حاصل تحول

تری نسبت به عملیات خود مواجه ط مؤسسات حسابرسی با ریسک و عدم اطمینان بیشنه فق

(. در پاسخ به چنین 1392؛ نمازی، 2019؛ لو و همکاران، 2014هستند )آلمر و همکاران، 
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ترین ابتکارها در پژوهش حسابداری، در مسائلی، کارت ارزیابی متوازن به عنوان یکی از مهم

های آفرین برای غلبه بر چالشی و به عنوان یک راهکار جامع و تحولاواخر سده بیستم میالد

؛ 2001، 8ها در محیط کسب و کار جدید ارائه شد )مالینا و سلتوبقاء و توسعه پایدار بنگاه

های ( بیان نمودند که اتکای واحد تجاری به شاخص1996) 9(. کاپالن و نورتون1392نمازی، 

توجهی به عوامل کلیدی موفقیت واحد سوی موجب بید، از یکگیری عملکرمالی برای اندازه

نیافتگی آنها شده، و از سوی دیگر، به تمرکز بیش از حد مدیریت بر رویکردی تجاری و توسعه

بنیان شود. به بیانی دیگر، در عصر دانشنگر در کسب و کار منجر میکوتاه مدت و گذشته

اتی سودمند برای مدیریت سازمان به سوی مزیت توانند اطالعهای مالی نمیامروز، شاخص

رقابتی پایدار فراهم آورند. همچنین، در پژوهش بعدی خود بیان نمودند که کارت ارزیابی 

ای جامع و مؤثر از اطالعات استراتژیک برای رهبری موفق سازمان در تنها منظومهمتوازن نه

های عملکردی علت و معلولی بین سنجهآورند، بلکه با ایجاد روابط شرایط رقابتی فراهم می

افزایی و ارزش اقتصادی پارچه و هدفمند برای دستیابی به همغیرمالی و مالی، یک نقشه راه یک

(. از سوی دیگر، آنها معتقدند که 2001آید )کاپالن و نورتون، تر در کسب و کار فراهم میبیش

ه بر حسب بافت و خصوصیات کسب و مدل کارت ارزیابی متوازن یک کالبد قطعی ندارد، بلک

 (.1996تواند مورد تحول و بازآفرینی قرار گیرد )کاپالن و نورتون، کار می

رغم اهمیت باالی ارزیابی و مدیریت استراتژیک عملکرد در مؤسسات حسابرسی، علی

تاکنون این مسئله در پژوهش حسابرسی چندان مورد توجه نبوده است. در این راستا، هدف 

ش حاضر ارائه یک مدل کارت ارزیابی متوازن و نقشه استراتژی برای مؤسسات حسابرسی پژوه

سازی یک کارت ارزیابی متوازن و نقشه استراتژی ایران است. بنابراین، مطالعه حاضر با مدل

های با افزاییهای متعددی دارای دانشبرای بافت مخصوص مؤسسات حسابرسی کشور، از جنبه

نخست، در این پژوهش تئوری کارت ارزیابی متوازن و نقشه استراتژی در بافت باشد. اهمیت می

گیرد و ادبیات کارت ارزیابی سازی قرار میویژه مؤسسات حسابرسی ایران مورد مطالعه و مدل

دهد. دوم، شناسایی ابعاد ارزیابی عملکرد استراتژیک متوازن را به حوزه حسابرسی گسترش می

گرایانه پیرامون ارزیابی عملکرد و هایی عملتواند دستاوردیمی مؤسسات حسابرسی کشور

گذاران حرفه حسابرسی و رهبران مؤسسات حسابرسی توانمندسازی مؤسسات برای سیاست

ای و دانشگاهی، شناختی جدید و نظران حرفهایران فراهم آورد. سوم، مطالعه حاضر برای صاحب
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تواند در رمزگشایی از دهد که میسابرسی ارائه میمتفاوتی پیرامون عوامل بنیادی کیفیت ح

معمای چگونگی دستیابی به مؤسساتی پیشرو و کیفیت خدمات پایدار مؤثر واقع شوند. چهارم، 

پژوهش حاضر با برقرار رابطه بین ادبیات حسابداری مدیریت و حسابرسی، به توسعه یک جریان 

هیم مدیریت استراتژیک و حسابداری نماید که در آن مفاای کمک میرشتهپژوهشی بین

 یابند. مدیریت به بافت ویژه مؤسسات و حرفه حسابرسی گسترش می

ه حرف هایدر ادامه مطالعه حاضر، ابتدا در بخش مبانی نظری و پیشینه پژوهش، چالش

قشه نن و حسابرسی در سطح جهان و ایران ارائه شده و سپس به ادبیات کارت ارزیابی متواز

یابی شناسی پژوهش برای طراحی کارت ارزشود. در بخش بعد، روشپرداخته می استراتژی

 گردد. سپس،متوازن و نقشه استراتژی ویژه بافت مؤسسات حسابرسی ایران تشریح می

 د.شوگیری و پیشنهادها بیان میهای پژوهش ارائه گردیده و در نهایت، نتیجهیافته

 

 . مباني نظری و پیشینه پژوهش2

 های مؤسسات حسابرسي در عصر امروزالش. چ1-2

یکم در ایاالت متحده و کشورهای وهای مالی اوایل سده بیستپس از رخداد رسوایی

اش متزلزل شد و آن را مورد آماجی از قوانین و اروپایی، اعتبار حرفه نزد ذینفعان جهانی

های گذاریا این سیاست(. ام2014؛ پورتر، 2014، 10مقررات جدید قرار دادند )دولینگ و لیچ

ها و تباهی منافع عمومی در حرفه حسابرسی را بگیرد، جدید و فزاینده نتوانست جلوی رسوایی

، انتقاد سیاستمداران بریتانیا از ضعف خدمات چهار مؤسسه 2018طوری که در سال به

ام های سهامی عحسابرسی بزرگ، کشف ارتشاء به مقامات هیأت نظارت بر حسابداری شرکت

های مالی متعدد در آفریقای جنوبی و دانمارک، پرده از در ایاالت متحده آمریکا و وقوع رسوایی

های جدید و نیز سازوکار کنترل کیفیت حرفه و دارد که قوانین و نظارتاین حقیقت بر می

اند عملکردی متناسب با انتظارهای ذینفعان و در جهت مؤسسات حسابرسی بزرگ نتوانسته

 (.1400پور و همکاران، ؛ مهربان2019 کافی،) پایدار حرفه حسابرسی به وجود آورندتوسعه 

هایی که اعتبار و ارزش خدمات حرفه حسابرسی را با مخاطره جدی ترین چالشیکی از مهم

مواجه ساخته، معضل رقابت حاد مؤسسات حسابرسی در بازار کار است. شدت رقابت به حدی 

سابرسی را ناگزیر به تخصیص ناکافی سرمایه انسانی کلیدی و تنها مؤسسات حاست که نه
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(، بلکه موجب 2021، 11نماید )کریستنسن و همکارانای میجایگزینی آنها با کارکنان غیرحرفه

زنی صاحبکار و گزینش جسورانه حسابرسان شده که نتیجه این پدیده، شدت قدرت چانه

؛ 2007، 12ل است )اتریدج و همکاراندار شدن استقالل و کیفیت حسابرسی مستقخدشه

دهند که رقابت حاد و (. در این راستا، مطالعات اخیر نشان می2015، 13استنلی و همکاران

زنی صاحبکار به پدیده تمرکز بیش از حد مؤسسات حسابرسی بر کسب درآمد و قدرت چانه

انی دیگر، اکنون (. به بی1398تر منجر شده است )محمدرضائی و فرجی، سهم از بازار بیش

تر خالصه نموده و اغلب مؤسسات حسابرسی موفقیت خود را در تصاحب مشتریان و درآمد بیش

اند بنیان امروز غافل ماندههای بنیادین ارزش آفرینی اقتصادی در کسب و کارهای دانشاز جنبه

ی خدماتی ها(. اما مؤسسات حسابرسی به عنوان بنگاه2006 اولینیک، و ؛ عسکری2017)نهم، 

(، برای 2015، 15؛ وسترمن و همکاران2020، 14محور )برگنر و همکارانبنیان و کیفیتدانش

، 16ریزی و اقدام استراتژیک )هگازی و همکاراناستمرار بقاء و توسعه پایدار خود ملزم به برنامه

ری کسب و های فکهای نامشهود و سرمایه( در زمینه توسعه پایدار دارایی1392؛ نمازی، 2020

(. از طرف دیگر، مؤسسات حسابرسی با ذینفعان متعددی 2014کار هستند )دولینگ و لیچ، 

طوری که تنها با سروکار دارند که جلب رضایت آنها یک مسئله چند وجهی و دشوار است، به

 اولینیک، و توان آن را برآورده نمود )عسکریمدیریت درآمد محور کسب و کار حسابرسی نمی

(. به بیانی دیگر، ایفای حرفه و مؤسسات حسابرسی به 2010، 17سوندین و همکاران؛ 2006

ریزی و اقدام استراتژیک در زمینه دامنه قرارداد اجتماعی خود در برابر ذینفعان منوط به برنامه

؛ 1399پور و همکاران، پذیری در قبال آنها است )مهربانای از ذینفعان و مسئولیتگسترده

(. در ایران نیز مؤسسات حسابرسی از وضعیت مشابهی برخوردار هستند 6201، 18دوف

(. پس از تشکیل جامعه حسابداران 1399؛ امیری و فخاری، 1400پور و همکاران، )مهربان

مؤسسه  256سازی شد و اکنون ، حرفه حسابرسی خصوصی1380رسمی ایران در سال 

طرف، توسعه سریع (. از یک1398 عالی، یحسابرسی در عضویت جامعه مذکور قرار دارند )شورا

و بیش از حد مؤسسات حسابرسی، و از طرف دیگر، انحصار بخش عمده بازار حرفه توسط 

فروشی در حرفه شکنی و امضاءمؤسسات حسابرسی دولتی موجب شده است تا بحران نرخ

(. افزون بر 1399؛ امیری و فخاری، 1400پور و همکاران، حسابرسی ایران مطرح شود )مهربان

دهند آن، اغلب مؤسسات حسابرسی بخش خصوصی را مؤسسات کوچک و متوسط تشکیل می
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پذیری باالیی در بازار رقابتی برخوردار بوده و برای تداوم بقای خود، ناگزیر به که از آسیب

(. تصویر 1398 عالی، الزحمه حسابرسی هستند )شورایترین حقپذیرش صاحبکارانی با کم

های عصر اطالعات را در ده از مؤسسات حسابرسی ایران به روشنی مستولی شدن چالشارائه ش

؛ هگازی و 1400پور و همکاران، دهد )مهربانبازار خدمات حسابرسی کشور را نشان می

-رو، حرفه و مؤسسات حسابرسی ایران نیازمند یک راه حل جامع، عمل(. از این2020همکاران، 

تنها آنها را به کسب رضایت و تأمین انتظار طوری که نهستند بهگرایانه و تحول آفرین ه

ذینفعان متعدد خود نائل گرداند، بلکه نقشه راهی پیرامون چگونگی رهبری استراتژیک سازمان 

 به منظور کسب موفقیت پایدار در محیط رقابتی امروز فراهم آورد. 

 

 . کارت ارزیابي متوازن برای مؤسسات حسابرسي2-2

شمول، خواستار ای و استانداردهای حسابرسی به عنوان ضوابطی جهانرفتار حرفهآیین 

ای و تأمین باالترین کیفیت در ترین درجه از اصول حرفهپایبندی حسابرسان مستقل به عالی

(. 2006؛ عسکری و اولینیک، 2014؛ پورتر، 2015خدمات حرفه هستند )وسترمن و همکاران، 

ن، محدودیت منابع و شرایط سخت محیطی همواره مؤسسات حسابرسی اما، مسئله تعدد ذینفعا

-سازد که برآورده نمودن همه آنها مستلزم یک راهرا با گلوگاهی پیچیده از تعهدات مواجه می

(. به 2010؛ سوندین و همکاران، 2006گرایانه است )عسکری و اولینیک، حل جامع و عمل

ات حسابرسی در شرایط دشوار و پیچیده فعلی منوط به عبارت دیگر، بقاء و توسعه پایدار مؤسس

صورتی سیستماتیک و طوری که عملکرد سازمان بههایی استراتژیک است، بهریزی و اقدامبرنامه

(. کارت 2017؛ نهم، 2001هدفمند با اهداف متعدد پیشرو تطابق پیدا کند )مالینا و سلتو، 

گرایانه است که در ن، یک چارچوب دستوری عملارزیابی متوازن و نقشه استراتژی حاصل از آ

بنیان ارائه شده های عصر اقتصادهای دانشجهت رفع مشکالتی از این دست و برای سازمان

کند تا عوامل کلیدی موفقیت خود است. کارت ارزیابی متوازن به مؤسسه حسابرسی کمک می

طور متوازن و پارچه بهو یک را شناسایی کرده و تمامی آنها را در قالب یک چارچوب منسجم

(. افزون بر آن، نقشه 2001هماهنگ مورد توجه و مدیریت قرار دهد )کاپالن و نورتون، 

وسیله برقراری روابط علت و معلولی استراتژی یک برنامه هدفمند و سیستماتیک است که به

ؤسسه حسابرسی قرار میان عناصر کارت ارزیابی متوازن، نقشه راه موفقیت پایدار را در اختیار م
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طور مشابه و متواتر از معضل (. ادبیات اخیر حسابرسی به2001دهد )کاپالن و نورتون، می

های پژوهشی و نظارتی در تولید کیفیت خدمات مطلوب به دلیل تأکید ماندن تالشعقیم

؛ 2007اند )اتریدج و همکاران، برداری نمودههای تجاری پردهمؤسسات حسابرسی بر انگیزه

(. در این راستا، کاپالن و نورتون مانیفست کارت 1400پور و همکاران، ؛ مهربان2019کافی، 

ریزی پی 2001و  1996های ارزیابی متوازن استراتژیک را در دو مطالعه بنیادین خود در سال

ائه های تجاری امروزی در ار( منشأ سوء مدیریت و ناتوانی بنگاه1996نمودند. کاپالن و نورتون )

-های مالی گذشتهتر برای ذینفعان را در تأکید بر سنجهافزایی بیشمحصوالتی رقابتی و ارزش

ای از ریزی و ارزیابی عملکرد عنوان نمودند. کاپالن و نورتون معتقدند که مجموعهنگر در برنامه

از انرژی، هایی های غیرمالی از قبیل فرآیندهای داخلی، و یادگیری و رشد، همانند کانالسنجه

-توانمندی و دانش تخصصی هستند که افراد سازمان را در مسیر دستیابی به اهداف و ارزش

کنند که کارت ارزیابی رو، آنها ادعا مینمایند. از اینآفرینی بلند مدت کسب و کار حفظ می

-تنها آفرینش استراتژی و دانش در سازمان را تحت تضمین و صیانت خود قرار میمتوازن نه

نماید. نیازمندی دیگر طور مؤثر در سازمان نهادینه، راهبری و تهییج میدهد، بلکه آنها را به

قیمت خود به اهداف علمکردی مؤسسات حسابرسی، تخصیص بهینه منابع محدود و گران

چندگانه و پیچیده است. غالب بودن رویکرد مدیریت سنتی در مؤسسات حسابرسی موجب 

ابرسی همیشه معضل کمبود سرمایه فکری چیره باشد و به تبع آن، شده است تا در حرفه حس

کیفیت خدمات حرفه از تأمین انتظارهای ذینفعان ناتوان بماند. در این راستا، کاپالن و نورتون 

یافته از مدل کارت ارزیابی توازن، تئوری خود را به قلمرو ( با ارائه یک نگرش تکامل2001)

گویند که کارت ارزیابی متوازن در اصل یک روش ارزیابی و می مدیریت استراتژیک بسط داده

ریزی و انتقال استراتژی است که مدیران را در مسیر توسعه پایدار نیست، بلکه یک ابزار برنامه

نماید. بر مبنای این های مالی و غیرمالی راهنمایی میکسب و کار، بر اساس روابط بین سنجه

توانند انتظارهای ذینفعان خود را برآورده سازند که امی میدیدگاه، مؤسسات حسابرسی هنگ

ای از نقشه و نخست، اهداف آنها را شناسایی نموده باشند، و دوم، این اهداف را در قابل مجموعه

ریزنقشه در کار ارزیابی متوازن خود پیاده سازند. در گام سوم، نقشه استراتژی کاپالن و نورتون 

ها به یکدیگر، سیستم کارت ارزیابی متوازن را به یک برنامه تاکتیکبا مرتب و مرتبط نمودن 

ها و برداری تبدیل نموده و سازمان را از سردرگمی در میان سنجهسیستماتیک و آماده بهره
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حالی از (. در واقع، نقشه استراتژی شرح2001سازد )کاپالن و نورتون، ابعاد متعدد آن آزاد می

دهد و یک مسیر هدفمند از عناصر بنیادین خلق سازمان ارائه میچگونگی آفرینش ارزش در 

نماید و بدین وسیله، یک نقشه راه کامل ارزش به سوی اهداف و انتظارهای ذینفعان ترسیم می

-انداز و عملکرد استراتژی سازمان، عینیت و تنظیمآورد که به چشمو هدفمند به دست می

(. کاپالن و نورتون در 2001؛ کاپالن و نورتون، 1996بخشد )کاپالن و نورتون، پذیری می

های های بعد خود تالش کردند با ارائه مطالعات موردی متعدد و متنوع و تبیینپژوهش

گرایانه و انقالبی بودن تئوری خود را بیش از پیش تر، وجهه عملمدیریتی و استراتژیک بیش

یر یا تحول بنیادی در چارچوب اولیه تئوری گونه تغیهویدا سازند. با این وجود، آنها قصد هیچ

ای الزم برای اجرای خود را نداشتند، بلکه تنها تالش نمودند تمهیدات و شرایط زمینه

های دیگر نیز طور مشابه، برخی پژوهشآمیز مدل خود را بیش از پیش تبیین نمایند. بهموفقیت

های دیگری ارائه نورتون تفاسیر یا نسخهاند از مدل کارت ارزیابی متوازن کاپالن و تالش نموده

را ببینید(. با این وجود، تاکنون تبیین تئوری کارت ارزیابی متوازن و  2014 19نمایند )حق

نقشه استراتژی در بافت اختصاصی مؤسسات حسابرسی توجه چندانی صورت نگرفته است. 

بنای علم مدیریت عمومی های عملکرد کارت ارزیابی متوازن را بر مکاپالن و نورتون، سنجه

های تواند برای کسب و کارها و بافتاند. اما این مدل میکسب و کار تدوین و تبیین نموده

(. در 1996؛ کاپالن و نورتون، 2001خاص، مورد بازنگری تخصصی قرار گیرد )مالینا و سلتو، 

متعددی دارای های مختلف و توان ادعا نمود که مؤسسات حسابرسی از جنبهاین راستا، می

رو، نیازمند یک کارت ارزیابی متوازن و نقشه خصوصیاتی ویژه و منحصر به فرد هستند و از این

(. 1399؛ ثورن، 2020باشند )هگازی و همکاران، استراتژی متفاوت و مخصوص به خود می

 زا فراتر که دارد انتظار حسابداران قسم خورده از نخست، حسابرسی یک حرفه بوده و جامعه

(. دوم، 2020بدانند )هگازی و همکاران،  عموم به خدمت به متعهد را خود ها،انگیزه و مادیات

ای و استانداردهای حسابرسی، کلیه خدمات ارائه شده توسط حسابداران طبق آیین رفتار حرفه

رسمی باید باالترین کیفیت ممکن را داشته باشند و کیفیت همواره باید به عنوان رکن اساسی 

(. سوم، اگر چه آموزش 1400پور و همکاران، انجام کار مورد تأکید و صیانت قرار گیرد )مهربان

نیازهای الزم برای آزمون حسابدار رسمی تا حدودی حسابرسان را برای عمل دانشگاهی و پیش

ای بدست سازد، اما بخش عمده دانش حسابرسان در حین انجام کار حرفهحرفه آماده می
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ای برای مؤسسات های انسانی از اهمیت ویژهرو، پرورش و توانمندسازی سرمایهز اینآید و امی

تنها از (. چهارم، مؤسسات حسابرسی نه2015حسابرسی برخوردار است )وسترمن و همکاران، 

سوی ارکان حرفه حسابرسی، بلکه از طرف متولیان بازارهای سرمایه و پول نیز تحت نظارت 

های مخصوص به خود را دارند و عدم هر یک از آنها ضوابط و خواستهتخصصی قرار داشته و 

پور و تواند بقاء و توسعه پایدار آن را تحت تأثیر قرار دهد )مهربانتأمین آنها توسط مؤسسه، می

(. پنجم، تحریف در گزارشگری مالی خطرناک و دارای پیامدهای اقتصادی با 1400همکاران، 

ترین (. ششم، حرفه حسابرسی به عنوان یکی از مهم2014تر، اهمیت برای کشور است )پور

-های جلوگیری از فساد و انضباط اقتصادی جامعه، با انتظارهای گستردهارکان اجرایی سیاست

ای است که با رخداد هر گونه رسوایی ای از سوی عموم مواجه است. شرایط مذکور به گونه

-شده و کل حرفه حسابرسی زیر سؤال قرار میشنیده « حسابرسان کجا بودند؟»مالی، فغان 

های محیط کامالً ترین ویژگی(. شرایط مذکور، به روشنی مهم1398گیرد )شورای عالی، 

(. بر این 2020دهند )هگازی و همکاران، متفاوت و تخصصی مؤسسات حسابرسی را نشان می

اتژی مخصوص بافت اساس، هدف پژوهش حاضر ارائه یک کارت ارزیابی متوازن و نقشه استر

تنها آنها را با عوامل کلیدی الزم برای موفقیت و طوری که نهمؤسسات حسابرسی ایران است، به

توسعه پایدارشان در محیط پیچیده فعلی آشنا نماید، بلکه یک نقشه راه سیستماتیک و 

 ورد.ریزی استراتژیک و کسب مزیت رقابتی پایدار برای آنها فراهم آهدفمند برای برنامه

 

 . پیشینه پژوهش3-2

( بیان نمودند که یک کارت ارزیابی متوازن با پنج بُعد یادگیری 2020هگازی و همکاران )

و رشد، مشتریان، فرآیندهای داخلی، مالی و منظر آیین رفتار برای ارزیابی و ارتقای عملکرد 

عملکرد نامناسب های ارزیابی ( بیان نمود رویه2017مؤسسات حسابرسی مؤثر است. نهم )

رو، وی تأکید نمود که بخشند. از اینفعلی، سوء رفتارها را در حرفه حسابرسی شدت می

شان تهیه نمایند که های ارزیابی دیگری مطابق با اهدافمؤسسات حسابرسی باید تکنیک

( دریافتند که 2015) 20حسابرسان را به سوی رفتارهای نادرست سوق ندهد. کمپبل و همکاران

های طور سیستماتیک و به موقع، اطالعات الزم پیرامون چالشرت ارزیابی متوازن بهکا

کند. استراتژی را فراهم نموده و به شناسایی نقاط ضعف و دالیل شکست استراتژی کمک می
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همچنین، آنها اذعان نمودند که کارت ارزیابی متوازن، موجب تجربه مثبت بهتری از سوی 

( نشان دادند زمانی که کسب و 2010شود. سوندین و همکاران )میمشتری نسبت به سازمان 

کار با ذینفعان متعددی سروکار دارد، بکارگیری کارت ارزیابی متوازن در مدیریت استراتژیک 

طور متوازن به کند تا بهطور بالقوه به سازمان کمک میاهداف ضروری است، زیرا این مدل به

( بیان نمودند که 2006اولینیک ) و ه خود بپردازد. عسکریعناصر الزم برای موفقیت و توسع

رو است. بدین پذیری در قبال منافع عمومی روبهحرفه حسابرسی با چالش چگونگی مسئولیت

کند تا چارچوب جامع و استراتژیک منظور، کارت ارزیابی متوزان به حرفه حسابرسی کمک می

پور زمینه را بدست آورد. در ادبیات داخلی، مهربانالزم برای دستیابی به موفقیت پایدار در این 

از حرفه حسابرسی مستقل ایران بیان نمودند حرفه  SWOT( با یک تحلیل 1400و همکاران )

یافته ای قانونی و سازمانحسابرسی مستقل ایران از لحاظ برخورداری از یک تشکیالت حرفه

الزحمه حسابرسی، تعامل با بودن حقدارای قوت است. با این وجود، از چهار بُعد پایین 

باشد. از افزایی دچار ضعف میهای ساختاری و قانونی، و عدم همبستگی و همذینفعان، مشکل

های پیشروی حرفه شامل چهار بُعد جلب توجه و اعتماد ذینفعان، توسعه سوی دیگر، فرصت

در ارکان حرفه بوده و تر شدن مؤسسات حسابرسی، و تجدید ساختار المللی، بزرگروابط بین

های اقتصادی کشور، و شرایط سیاسی و حرفه با سه تهدید فاصله انتظارها، شرایط بنگاه

حل اعتالء و پایندگی حرفه حسابرسی اقتصادی ایران رویارو است. در نهایت، این پژوهش راه

داند. میبدست آمده  SWOTریزی استراتژیک مبتنی بر تحلیل مستقل کشور را در گرو برنامه

( نشان دادند که سرمایه اجتماعی مؤسسات حسابرسی دارای یک 1399پور و همکاران )مهربان

سازمانی و سه بُعد ساختاری، چارچوب شش وجهی شامل دو منظر درون سازمانی و برون

ها و روابط درونی و بیرونی ای است. بُعد ساختاری شامل تشکیالت، روششناختی و رابطه

های درونی و بیرونی، و های مؤسسه در تعاملشناختی شامل هنجارها و سیاست مؤسسه، بُعد

افزایی و مشروعیتی است که به واسطه آمیزش دو ای شامل اعتماد، سرمایه فکری، همبُعد رابطه

دهد که سرمایه اجتماعی یک عامل شوند. این پژوهش نشان میبُعد دیگر عاید مؤسسه می

ؤسسات حسابرسی ایران است. همچنین، در پژوهش حسابرسی، طیف بنیادین برای پایندگی م

پردازی و ارائه شواهد در زمینه عوامل کلیدی موفقیت مؤسسات ای از ادبیات به تئوریگسترده

 آورده شده است. 1اند که مضامین آنها به اختصار در جدول حسابرسی پرداخته
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 نیشیپ پژوهش اساس بر يحسابرس مؤسسات تیموفق یدیکل عوامل .1 جدول

 مضامین عوامل کلیدی موفقیت

جب الزحمه حسابرسی باالتر با افزایش جبران خدمات و انگیزش حسابرسان موحق الزحمه حسابرسیحق

و  شود )استنلیفکری، کارایی و کیفیت خدمات مؤسسه حسابرسی میبهبود سرمایه

 (.2015همکاران، 

 وده وبتر از امکانات، منابع و حسن شهرت بهتری برخوردار مؤسسات حسابرسی بزرگ مؤسسهاندازه 

 (.2014الزحمه خدمات آنها باالتر است )دولینگ و لیچ، در نتیجه، کیفیت و حق

 الزحمهزنی، حقمقیاس، قدرت چانه تر، برای مؤسسه حسابرسی صرفهسهم بازار بزرگ سهم از بازار

ور پهربانورد )مآکار را فراهم میمقابله با گزارشگری مالی جسورانه صاحبباالتر و توان 

 (.1400و همکاران، 

-یمالزحمه کار و صرف حقتنها موجب حفظ صاحبکیفیت باالی حسابرسی مؤسسه نه کیفیت حسابرسی

آفریند کار میشهرتی مثبت هم برای حسابرس و هم برای صاحبشود، بلکه حسن

 (.2020ران، )برگنر و همکا

ین ر تأمدهند، و ناتوانی مؤسسه دسرمایه انسانی، بنیان حرفه حسابرسی را شکل می سرمایه انسانی

لو و ید )نماسرمایه انسانی الزم، کیفیت خدمات و موقعیت وی در بازار را تخریب می

 (.2019همکاران، 

ؤسسه م، تخصص و کیفیت حسابرسی المللی مؤسسهای شرکاء و روابط بینروابط حرفه ایسرمایه رابطه

 پورباند )مهردهالزحمه حسابرسی آنها را افزایش میکاران و حقرا ارتقاء داده و صاحب

 (.1399و همکاران، 

طور اساسی فرآیندها، کارایی و کیفیت طی پنج سال آینده، هوش مصنوعی به فناوری اطالعات

 (.2021، حسابرسی را متحول خواهد نمود )باکاریچ و ابرین

آورد و این امر، به کار، ابقاء و تمرکز بازار را برای مؤسسه به ارمغان میرضایت صاحب کاررضایت صاحب

ران، همکا پور وانجامد )مهربانالزحمه حسابرس میزنی و افزایش حقافزایش قدرت چانه

1399.) 

-یتسئولمؤسسات حسابرسی برای تأمین انتظارهای ذینفعان کلیدی خود، ناگزیر به م  انتظارهای ذینفعان

-حق پذیری اجتماعی هستند و بدین وسیله، به ارتقای سرمایه فکری، حسن شهرت و

 (.2016یابند )دوف، الزحمه دست می

موده میل نکار تحالزحمه حسابرسی باالتری به صاحبکارایی پایین، تأخیر زمانی و حق کارایی حسابرسی

 شودو این امر، به چرخش و از دست دادن مزیت رقابتی برای حسابرس منجر می

 (.2007)اتریدج و همکاران، 

ها است و های کلیدی انتخاب حسابرس توسط شرکتحسن شهرت مؤسسه از شاخص حسن شهرت

-یمیب خرهای ناظر، حسن شهرت و بازار کار مؤسسه را تپیگرد مؤسسه به وسیله مقام

 (.2014کند )آلمر و همکاران، 



 354 1400پایيز و زمستان ، دوم، شماره سيزدهمدوره هاي حسابداري، مجله پيشرفت

 سازه طور که از ادبیات پژوهش قابل استنباط است، عملکرد مؤسسه حسابرسی یکهمان

ه شده ذیرفتپردازی عموماً پمبهم و ساختار نیافته است که امکان هر گونه مطالعه و نظریه

ز ان را مؤثر بر آ بینی این پدیده و حتی بررسی علمی عواملگیری و پیشپیرامون اندازه

ی ز راهبرانیز  گذارانای سلب نموده است. به تبع این امر، قانوناندیشمندان دانشگاهی و حرفه

سسات و گی مؤگذاری کارا و مؤثر برای تأمین انتظارهای ذینفعان و پاینداستراتژیک و سیاست

تئوری  انه ازگرایملرو، کسب یک شناخت مفهومی عمیق و عاند. از اینحرفه حسابرسی وا مانده

ور کارت ارزیابی متوازن و نقشه استراتژی آن در بافت اختصاصی مؤسسات حسابرسی کش

-هب منظومقال ها درضرورتی تام دارد تا حقایق اجتماعی بنیادین و سازنده عملکرد این سازمان

فعان نذی ای جامع و منسجم تبیین گردند و امکان مدیریت استراتژیک این سازه حیاتی برای

 حرفه فراهم آید.

 

 . سؤاالت پژوهش3

ش زیر گویی به دو پرسبنابر مبانی نظری و پیشینه پژوهش، هدف مطالعه حاضر پاسخ

 است:

 کارت ارزیابی متوازن برای مؤسسات حسابرسی ایران چگونه باید باشد؟ .1

 نقشه استراتژی مناسب برای مؤسسات حسابرسی ایران چگونه است؟ .2

 

 پژوهششناسي . روش4

بنیاد، عوامل مطالعه حاضر، یک پژوهش کیفی و اکتشافی است که به روش تئوری داده

های باز، محوری و انتخابی شناسایی کلیدی موفقیت مؤسسات حسابرسی را به وسیله کدگذاری

نموده و سپس، آنها را در قالب کارت ارزیابی متوازن و نقشه استراتژی انسجام و ساختار 

گیری (. در این راستا، برای نمونه2015، 22؛ کریستنسن و همکاران2017، 21ردبخشد )گودامی

از رویکرد هدفمند به شیوه گلوله برفی  و برای تعیین حجم نمونه، از قاعده اشباع نظری 

(. همچنین، به منظور اطمینان از ارائه تبینی 2015شود )کریستنسن و همکاران، استفاده می

پدیده مورد مطالعه، روایی پژوهش از پنج منظر توصیفی، تفسیری،  معتبر و قابل اتکاء از

تئوریکی، درونی و بیرونی بررسی و تأیید شده است. در پارادایم پژوهش کیفی، روایی مطلوب، 
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گیرد. روایی توصیفی به معنای فراهم آوردن یک توصیف صحیح و پایایی مطلوب را در بر می

-گانه )مثلثکنندگان سهو بدین منظور از استراتژی بررسیواقعی از پدیده مورد مطالعه است 

شود )کریستنسن و همکاران، سازی بینندگان جریان گردآوری و تفسیر داده( استفاده می

کنندگان (. روایی تفسیری به صحت ترسیم منظور و معانی ارائه شده به وسیله مشارکت2015

ها و بازخورد گرفتن از ان گذاشتن یافتهتأکید دارد. بدین منظور، از دو استراتژی در می

ای از گرایی با استنباط پایین استفاده شده است، یعنی ارائه گزیدهکنندگان و توصیفمشارکت

کنندگان در کنار تفسیرها، که نزدیک بودن های میدانی دقیق و اولیه از مشارکتگزاره

(. 2015کریستنسن و همکاران، کشد )های پژوهش به حقایق میدانی را به تصویر میبرداشت

پردازد. برای تأمین این های نظری پژوهشگر با داده پژوهش میروایی تئوریکی به انطباق تبیین

های موجود و داوری تخصصی سازی با تئوریروایی از سه استراتژی بسط زمانی مطلوب، مثلث

(. روایی درونی به 2015سایر اعضای پژوهش بهره گرفته شده است )کریستنسن و همکاران، 

های استفاده شده برای این روایی توانایی پژوهشگر  در تبیین روابط علّی تمرکز دارد. استراتژی

سازی داده هستند، بدین معنا که سازی روش گردآوری و مثلثشامل پژوهشگر هوشیار، مثلث

)کریستنسن و  داده پژوهش از منشأ مختلفی، مانند مصاحبه با اقشار مختلف بدست آمده باشد

پذیری (. در پژوهش کیفی روایی بیرونی به معنای تعمیم2017؛ گودارد، 2015همکاران، 

پذیری نتایج به افراد و بافت مشابه با حوزه مورد گرایانه است، که به قابلیت تعمیمطبیعت

جزئیات سازی این نوع روایی، الزم است که مطالعه کیفی با مطالعه اشاره دارد. به منظور فعال

کنندگان و بافت مورد نظر بپردازد تا بدین وسیله های کلیدی مشارکتتفصیلی به ویژگی

های مورد نظر خود کشف های قلمرو مورد مطالعه را با قلمرومخاطب بتواند شباهت ویژگی

کند پذیری در پژوهش کیفی، قابلیت تعمیم تئوریکی است، که بیان مینماید. نوع دیگر تعمیم

-پذیری برخوردار نباشد، اما با فراهم نمودن منظومهگونه تعمیمر پژوهش کیفی از هیچحتی اگ

ای برای تواند زمینهها و فرآیندهای مشاهده شده، میهای میدانی شامل ایدهای غنی از واقعیت

در پژوهش حاضر با  (.2015 همکاران، و کریستنسن)های جدید فراهم آورد آفرینش تئوری

ت و جداول تفصیلی از مفاهیم و منابع مربوط به هر جزء از تئوری پژوهش، تالش ارائه جزئیا

 بیرونی فراهم گردد. شده است تا برای مخاطب بینشی عمیق و تفکری تطبیقی برای روایی

 و تابستان در ای است کهیافته ساختارنیمه هایداده نخست این پژوهش شامل مصاحبه
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 با و دقیقه 130 تا 25 بازه دارای آنها انجام طول و اندشده جامان 1399و  1398 هایسال پاییز

مصاحبه ویدئویی نامزدهای هفتمین دوره  38داده دوم، . است دقیقه 48 حدود میانگین زمان

شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران هستند که به وسیله جامعه حسابداران رسمی ایران 

دقیقه به نقد و  15شده و هر یک از نامزدها در زمانی حدود انجام  1398در شهریور ماه سال 

پردازند های خود پیرامون حرفه و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران میاعالم برنامه

(. منبع سوم گردآوری داده در پژوهش حاضر، تحلیل 1398)جامعه حسابداران رسمی ایران، 

های گردآوری سمی، حسابرس و حسابدار است. دادهای ایران شامل حسابدار رسه نشریه حرفه

ای مربوط به های حرفهها و مقالهای مذکور شامل میزگردها، مصاحبههای حرفهشده از نشریه

حرفه و مؤسسات حسابرسی مستقل در ایران است. به منظور کدگذاری شواهد پژوهش، طبق 

-1های ساختار یافته، از شناسهنیمههای الف برای مصاحبه-8الف تا -1های از شناسه 2جدول 

-های حرفهن برای تحلیل نشریه-3ن تا -1های های ثانویه، از شناسهث برای مصاحبه-6ث تا 

 به عنوان شناسه واحد تحلیل استفاده شده است. 611تا  001های ای و از شماره

 

 پژوهشگانه شناختي داده سهجمعیت اطالعات: 2 جدول

 ساختار یافتههای نیمه. مصاحبه1

 شناسه
ای/ سوابق حرفه

 دانشگاهی
 سال 10≤ سال 20≤ سال 30≤ سال 40≤ جمع

 الف-1

عضو شورای عالی 

جامعه حسابداران 

 رسمی ایران

3 1 1 1 0 

 الف-2
 شریک مؤسسه

 حسابرسی
7 0 4 1 2 

 0 1 1 0 2 مدیر مؤسسه حسابرسی الف-3

 الف-4
سرپرست مؤسسه 

 حسابرسی
3 0 0 0 3 

 الف-5
حسابدار رسمی 

 غیرشاغل
2 0 1 0 1 

 3 0 0 0 3دکتری حسابداری و  الف-6
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 مدیریت اجرایی

 1 3 0 0 4 دانشیار حسابداری الف-7

 1 0 0 0 1 استادیار حسابداری الف-8

 11 6 7 1 25 مجموع 

 های ثانویه. مصاحبه2

 شناسه
ای/ سوابق حرفه

 دانشگاهی
 سال 10≤ سال 20≤ سال 30≤ سال 40≤ جمع

 ث-1

عضو شورای عالی 

جامعه حسابداران 

 رسمی ایران

7 0 3 4 0 

 ث-2
شریک مؤسسه 

 حسابرسی
23 3 10 8 2 

 ث-3
معادل شریک مؤسسه 

 حسابرسی
1 0 1 0 0 

 0 0 1 0 1 مدیر مؤسسه حسابرسی ث-4

 0 1 0 0 1 حسابدار رسمی شاغل ث-5

 ث-6
حسابدار رسمی 

 غیرشاغل
5 0 2 2 1 

 3 15 17 3 38 مجموع 

 ایهای حرفه. اسناد تحلیل شده از نشریه3

 نشریه شناسه
تعداد 

 مقاله
1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 

 ن-1
حسابدار 

 رسمی
253 73 74 32 32 8 13 0 

 37 25 23 27 22 0 29 188 حسابرس ن-2

 0 5 46 26 14 11 5 107 حسابدار ن-3

 37 43 77 85 68 85 107 548 مجموع 

 

 های پژوهش. یافته5

 مالي -. منظر اول1-5
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چه  ازماندهنده آن است که استراتژی جدید سمنظر مالی در کارت ارزیابی متوازن نشان

بخش  هایهطور کلی، مقولدستاوردی از نظر اقتصادی برای مؤسسه به ارمغان آورده است. به

راتژی جرای استادهنده تأثیر گیرند و نشانها شکل میهزینهمالی بر پایه دو عنصر درآمدها و 

ز سه ابر عملکرد مالی سازمان است. در مؤسسات حسابرسی ایران، منظر مالی عملکرد مؤس

ط قاء منوار بتوجه باالیی برخوردار است، زیرا به گمان مؤسسات در شرایط رقابتی حاد، استمر

 ایند:نمی. در این راستا، خبرگان پژوهش بیان مبه فزونی عواید بر مخارج کسب و کار است

ر بشیم ر به سمان سهایکنیم با هزینهواقعیت امر این است که ... با شرایط فعلی سعی می

یلی رش در خن نگو منفی نشیم و بدین شیوه کارمان را پیش ببریم تا ادامه داشته باشیم؛ ... ای

ؤسسه الف(. یک م -2007شکلی حفظ بکنند )از مؤسسات هستش، تا اینکه خودشان را به یک 

-سیتاک حسابرسی مانند هر بیزینس دیگری دنبال درآمد است، البته مثل سایر مشاغل، حتی

رسی در الف(. در ایران تنها هدف مؤسسات حساب -2008رانی، اخالق مخصوص خود را دارد )

 الف(.-5017حال حاضر افزایش درآمد است )

سو، به آید و از یکمنظر مالی مؤسسات حسابرسی به شمار می ترین مقوله ازدرآمد مهم

تر، و از سوی دیگر، به صحنه کار بیشانگیزه اصلی کارزار بین مؤسسات برای جذب صاحب

های گذاری و نظارت در حرفه حسابرسی تبدیل شده است. درآمد مؤسسه از جنبهاصلی قانون

میز استراتژی سازمان است. نخست، درآمد آدهنده عملکرد موفقیتمتعدد و متنوعی نشان

باشد که استراتژی تا چه میزان در شکستن سدهای رقابتی، حضور دهنده آن میمؤسسه نشان

کاران مؤثر واقع شده است. به بیان دیگر، در بازار حرفه در بازار و شناخته شدن نزد صاحب

رسی دولتی، مؤسسات با حسابرسی ایران، عالوه بر انحصارات موجود برای مؤسسات حساب

تر به بازار کار ممانعت تر بخش خصوصی از ورود مؤسسات جوان و کوچکتر و بزرگسابقه

نمایند. چنانچه مؤسسه حسابرسی با گذر از موانع رقابتی، بتواند درآمد مطلوبی بدست آورد، می

تر در زنی بیشاین امر نویدبخش توسعه آتی کسب و کار، توسعه روابط در بازار و قدرت چانه

دهی عالوه، در بازار کار حسابرسی درآمد مؤسسه نوعی عالمتکاران خواهد بود. بهبرابر صاحب

تواند هم در جذب آید و این امر، مینسبت به اعتبار سازمان و کیفیت خدمات به شمار می

مقوله دوم  تر مؤسسه در بازار کمک مؤثری نماید.های فکری برتر و هم به پیشروی بیشسرمایه

الزحمه معوق مؤسسه حسابرسی است. در بازار حسابرسی ایران به دلیل کثرت منظر مالی، حق
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-زنی باالیی برخوردار هستند و این پدیده، نهکاران از قدرت چانهسمت عرضه خدمات، صاحب

 ای مناسب محروم ساخته است، بلکه آنها را باالزحمهتنها حسابرسان را از دستیابی به حق

-الزحمه یا تهدید به چرخش مواجه میکار برای تعدیل حقزنی مجدد صاحبهای چانهچالش

ها و رکود اقتصادی کشور نیز موجب تنگنای مالی برای سازد. افزون بر آن، شرایط تحریم

کاران را با تأخیر مواجه الزحمه از صاحبآوری حقکاران شده و این پدیده نیز جمعصاحب

رغم مقررات جدید جامعه حسابداران رسمی ایران مبنی بر دریافت یجه، علیسازد. در نتمی

الزحمه قرارداد انجام کار برای مؤسسات الزحمه قبل از صدور گزارش، همچنان وصول حقحق

الزحمه معوق الوصل شدن مواجه است. حقهای تعویق یا حتی مشکوکحسابرسی با چالش

کار نماید، بلکه مشکالت وابستگی به صاحبیسک مواجه میتنها عملکرد مالی مؤسسه را با رنه

ناپذیری به اعتبار تواند لطمات جبرانآورد که میگرایی را هم به بار میایو نقض حرفه

 مؤسسات و حرفه حسابرسی ایران تحمیل نماید. 

سومین مقوله منظر مالی کارت ارزیابی متوازن، سود مؤسسه حسابرسی است. سود 

ه فزونی ورود منافع کسب شده بر منابع مصرف شده سازمان طی دوره مالی است. دهندنشان

کند و بر این شرایط رقابت حاد، حاشیه سود پایینی را به مؤسسات حسابرسی ایران تحمیل می

گیرد. به اساس، سود مؤسسه حسابرسی در گرو حجم عملیات یا مدیریت هزینه سازمان قرار می

تری در تواند سود مطلوب خود را بدست آورد که یا کار بیشسه میعبارت دیگر، زمانی مؤس

تری بازار خدمات بدست آورد، و یا با مدیریت هزینه، کارهای موجود خود را با حاشیه سود بیش

آمیز ظاهر های دو گانه مذکور موفقیتبه انجام رساند. چنانچه مؤسسه حسابرسی در مأموریت

کانه، بنیه مالی و رفاه اعضای مؤسسه کمک کرده و بنابراین، شود، سود به افزایش حقوق مال

تر، حوزه کسب و کار خود را توسعه بخشد. سازمان قادر خواهد بود با تأمین سرمایه فکری بیش

آمیزی نداشته باشد، این امر به تضعیف وضعیت مالی کسب و اما اگر مؤسسه عملکرد موفقیت

دهد. در نهایت، مقوله چهارم منظر مورد تهدید قرار می کار منجر شده و تداوم بقای مؤسسه را

های دهنده برآیند تمامی مقولهگذاری مؤسسه است. در واقع، این مقوله نشانمالی، بازده سرمایه

منظر مالی کارت ارزیابی متوازن بوده و به عنوان یک شاخص خالصه، به مالکان مؤسسه نشان 

ت تغییری فراگیر از منظر مالی ایجاد نماید یا خیر. بازده دهد که آیا استراتژی توانسته اسمی

رو، به طور گذاری شرکاء تعلق گرفته و از اینگذاری، عایدی خالصی است که به سرمایهسرمایه
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یابد. در این راستا، خبرگان پژوهش معناداری با استمرار همکاری شرکاء با مؤسسه ارتباط می

 اند:اذعان نموده

 ست،ا مؤسسه اختیار در که ملکم اجاره اندازه به نتوانستم حتی رفهح در امسال من

 رکایش عایدی کوچک، هابانک حتی و هاشرکت مدیران با مقایسه در باشم؛ داشته عایدی

داها خ. مخصوصًا برای مؤسسات کوچک که بنده (الف-1001) است ناچیز ایران در حسابرسی

ه کای ث(. هر مؤسسه-1032بسیار تاریک است )ث(! آینده حرفه -1026چه وضعی دارند )

 های مناسب نجاتالزحمهشریک شدم، همه رو به افول بودند. باید اعضای مؤسسات را ... با حق

 ث(.-2044دهیم )

اهیم ها پیرامون عملکرد مؤسسات حسابرسی از منظر مالی و مف، سایر یافته3جدول 

 دهد.مرتبط با آن را نشان می

 

 : ارزیابي عملکرد مؤسسه حسابرسي از منظر مالي3 جدول

 منظر اول. مالی

 . درآمد مؤسسه1مقوله 

ار{، کسب و کگزیده مفاهیم: }شناخته شدن در بازار{، }حضور در بازار{، }شکستن موانع رقابتی{، }توسعه 

هی دعالمتبرای سرمایه فکری{، }زنی{، }اعتبار حرفه و مؤسسه{، }جذابیت }توسعه روابط{، }قدرت چانه

 برای کیفیت خدمات{، }پیشرو بودن در بازار{؛

ث{، -2051ث{، }-1035الف{، }-7021الف{، }-5017الف{، }-2008الف{، }-2007گزیده منابع: }

ن{، -2356ن{، }-2328ن{، }-1288ن{، }-1276ن{، }-1243ن{، }-1132ث{، }-6061ث{، }-2056}

 ن{؛-3545ن{، }-3522ن{، }-2415}

 الزحمه معوق. حق2مقوله 

درت کار{، }تهدید به چرخش حسابرس{، }کاهش قگزیده مفاهیم: }ریسک عملکرد{، }وابستگی به صاحب

یسک کار نامعتبر{، }رزنی حسابرس{، }نقض استقالل حسابرس{، }تخریب کیفیت خدمات{، }صاحبچانه

 حسن شهرت{؛

ث{، -2044ث{، }-1032الف{، }-7023الف{، }-5016الف{، }-1003الف{، }-1001گزیده منابع: }

ن{، -2407ن{، }-2405ن{، }-2371ن{، }-2358ن{، }-1242ن{، }-1213ن{، }-1071ث{، }-2047}

 ن{؛-3566ن{، }-3526ن{، }-3524}

 . سود مؤسسه3مقوله 
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 منظر اول. مالی

أمین {، }تیگذاری{، }بنیه مالگزیده مفاهیم: }حقوق مالکان{، }عملکرد مؤسسه{، }عملکرد مراکز سرمایه

ار{، ب و کسرمایه فکری{، }مدیریت هزینه{، }تداوم بقای مؤسسه{، }رفاه اعضای مؤسسه{، }انگیزش در کس

 }کیفیت خدمات{، }روابط بین المللی{؛

ث{، -2052ث{، }-2048الف{، }-7021الف{، }-4014الف{، }-2008الف{، }-2004گزیده منابع: }

ن{، -2420ن{، }-2358ن{، }-2322ن{، }-1276{، }ن-1271ن{، }-1243ن{، }-1157ث{، }-2057}

 ن{؛-3592ن{، }-3556ن{، }-3531}

 گذاری. بازده سرمایه4مقوله 

 گزیده مفاهیم: }انگیزش شرکای مؤسسه{، }تداوم فعالیت شرکاء{، }رشد و توسعه کسب و کار{؛

-2056ث{، }-2053ث{، }-2044ث{، }-1032الف{، }-7023الف{، }-5016الف{، }-1001گزیده منابع: }

-3512ن{، }-2415ن{، }-2393ن{، }-2358ن{، }-1243ن{، }-1157ن{، }-1120ن{، }-1115ث{، }

 ن{.-3533ن{، }-3531ن{، }

 

 کارصاحب -. منظر دوم2-5

ای اید برشوند که مؤسسات حسابرسی بکاران و بازارهایی تعریف میدر این منظر، صاحب

های تظرفی کار، منابع واقدام نمایند. در واقع منظر صاحبریزی و بدست آوردن آنها برنامه

ازار . در بنمایدکاران هدف بسیج و تجهیز میطور مؤثر در جهت بازار و صاحبسازمان را به

 وستند هکاران به لحاظ اندازه و صنعت از تنوع باالیی برخوردار حسابرسی ایران، صاحب

 یند. هرنما اید شرایط و تخصص مورد نیاز را احرازمؤسسات حسابرسی برای دستیابی به آنها ب

ملکرد اید، عتر و با صنایع ویژه را تصاحب نمکاران بزرگچقدر مؤسسه حسابرسی بتواند صاحب

سو یک ران، ازدر ای زند. با این وجود، به دلیل وزن باالی اقتصاد دولتیتری را رقم میمالی موفق

ر و مورد تخصص و عالقه خود ممکن است با انحصاکاران مؤسسات حسابرسی در جلب صاحب

ی ارهاکمنع قانون مواجه شوند، و از سوی دیگر، به دلیل دخالت دستوری دولت در تقسیم 

کاران به مؤسسات حسابرسی ها و نهادهای بخش عمومی، ممکن است صاحبشرکت

 د:کیفیت واگذار شوند. در این راستا، خبرگان پژوهش معتقدنغیرمتخصص یا بی

کنند. معتمد بورس، معتمد بانک بازار مؤسسات حسابرسی را با سیستم دستوری اداره می

ها را خواهیم داشت! آنها به گذاری غدیر و کمی بعد معتمد سوپر مارکتمرکزی، معتمد سرمایه

دهند کنند و به کسی که کار بانک نکرده، حسابرسی بانک میتخصص در حرفه توجه نمی
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ث(. به مؤسسات -2046الف؛ -3011است ) ]و البی[فقط رانت  ]ازار حرفهب[الف(. -1001)

-دهند، بهترین شرکتهای بزرگ بورس را میمعتمد بورس، آنهایی که گروه الف باشند، شرکت

اند معتمد باشند، همه کوچک و متوسط که نتوانسته ]هم[الف(. مؤسساتی -5016های ایران )

رسی و دیوان، حسابرسی عملیاتی را فقط برای خودشان ث(. چرا سازمان حساب-2047هستند )

ها کاماًل متفاوت است دهم، از آن سازماندارند؟ حسابرسی عملیاتی که من انجام میبر می

 ث(.-2049)

ابرسی کار کارت ارزیابی متوازن مؤسسات حسترین مقوله در منظر صاحبکنندهتعیین

زم یط الچنانچه مؤسسه حسابرسی بتواند شرا کاران است.ایران، پرستیژ )ارزشمندی( صاحب

ز آن ا را اهتواند برند تخصص صنعت آن شرکتکاران را فراهم آورد، میبرای این قبیل صاحب

 صبا برند تخص خود نماید و به سهم از بازار متفاوتی از سایر رقباء دست یابد. افزون بر آن،

یه جویی حاصل از مقیاس حاشرفهصنعت و افزایش سهم از بازار مؤسسه، صرف تخصص و ص

شور، کنماید. از سوی دیگر، بنابر قوانین و مقررات سود مؤسسه حسابرسی را متحول می

 وراقهای بورس امشتریان سایر خدمات مؤسسات از قبیل حسابرسی عملیاتی معموالً شرکت

 رزشمند،ان اارکبهادار و نهادهای بخش عمومی هستند و مؤسسه با دستیابی به بازار این صاحب

اخص شر یک های مذکور دتواند به تنوع خدمات دست یابد. در نهایت، برآیند تمامی مقولهمی

 ر منظریابد که حاصل موفقیت استراتژی دکار نمایش میخالصه تحت عنوان سودآوری صاحب

 کار وهای پژوهش پیرامون منظر صاحبکار کارت ارزیابی متوازن است. سایر یافتهصاحب

 خالصه شده است. 4فاهیم مرتبط با آن در جدول م

 

 کارصاحب منظر از يحسابرس مؤسسه عملکرد يابیارز: 4 جدول

 کارمنظر دوم. صاحب

 کاران. پرستیژ )ارزشمندی( صاحب1مقوله 

مه الزح}عدم حقگزیده مفاهیم: }مبلغ قراردادها{، }اعتبار حرفه و مؤسسه{، }حسن شهرت حسابرس{، 

زرگ شدن بخشی به خدمات{، }بگرایی باالتر{، }تنوعایمند حسابرس{، }حرفهمعوق{، }چرخش ضابطه

 مؤسسه{، }صرف پرستیژ مؤسسه{؛

ث{، -2051ث{، }-2049ث{، }-2047الف{، }-3011الف{، }-2010الف{، }-1003گزیده منابع: }

-2422ن{، }-2420ن{، }-2415ن{، }-1232ن{، }-1167ن{، }-1123ن{، }-1100ث{، }-2056}
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 کارمنظر دوم. صاحب

 ن{؛-3592ن{، }-3565ن{، }-3551ن{، }

 . برند تخصص صنعت2مقوله 

ل یی حاصجوالزحمه{، }کاهش بهای تمام شده{، }صرفهگزیده مفاهیم: }کیفیت خدمات باال{، }صرف حق

 کار{، }تمکن مالی{؛ زنی باال{، }توان کار گرفتن{، }حفظ صاحباز مقیاس{، }قدرت چانه

ث{، -2044ث{، }-1027الف{؛ }-8025الف{، }-6019الف{، }-5016الف{، }-1001گزیده منابع: }

ن{، -2371ن{، }-2348ن{، }-1290ن{، }-1192ن{، }-1157ن{، }-1083ث{، }-2057}

 ن{؛-3575ن{، }-3569ن{، }-3529ن{، }-2479}

 . سهم از بازار3مقوله 

رقابتی  کاران{، }مزیتکاران{، }بازگرداندن صاحبکار{، }رشد صاحباحبگزیده مفاهیم: }رضایت ص

صل از یی حاجومؤسسه{، }رشد توان کار گرفتن مؤسسه{، }توسعه کسب و کار{، }تمرکز بر بازار{، }صرفه

 زنی{، }تمکن مالی{؛مقیاس{، }قدرت چانه

ث{، -3058ث{، }-2047ث{، }-2046الف{، }-6019الف{، }-4013الف{، }-4010گزیده منابع: }

ن{، -2377ن{، }-2358ن{، }-1158ن{، }-1157ن{، }-1111ن{، }-1080ث{، }-4059}

 ن{؛-3531ن{، }-3529ن{، }-2406ن{، }-2993}

 . تنوع خدمات4مقوله 

هبود گزیده مفاهیم: }تنوع تخصص{، }پرتفوی درآمدی{، }کاهش ریسک عملکرد{، }تنوع بازار{، }ب

نی{، زچانه کار{، }قدرتتر برای صاحبل در سرمایه فکری{، }ارزش افزوده بیشمدیریت پیک کار{، }تحو

 افزایی{؛}تکامل و بزرگ شدن مؤسسات{، }هم

ث{، -2051ث{، }-1037ث{، }-1029الف{، }-3012الف{، }-1002الف{، }-1001گزیده منابع: }

-3529ن{، }-2465ن{، }-2379ن{، }-2358ن{، }-2343ن{، }-1122ن{، }-1090ن{، }-1087}

 ن{؛-3566ن{، }-3545ن{، }-3539ن{، }

 کار. سودآوری صاحب5مقوله 

کار{، }صرف ریسک حسابرسی{، }صرف برند مؤسسه{، گزیده مفاهیم: }ارزش خدمات برای صاحب

 }صرف تخصص حسابرس{؛ 

، ث{-1035الف{، }-8025الف{، }-7022الف{، }-7021الف{، }-5016الف{، }-2010گزیده منابع: }

ن{، -1276ن{، }-1158ن{، }-1157ن{، }-1083ن{، }-1080ث{، }-2057ث{، }-2044}

 ن{.-3531ن{، }-3518ن{، }-2358ن{، }-2328}

 

 فرآیندهای داخلي -. منظر سوم3-5

های کلیدی تعریف ای از مقولهدر منظر فرآیندهای داخلی کارت ارزیابی متوازن، مجموعه
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استراتژی در جریان عملیات کسب و کار را مشخص  شود که چگونگی اجرای عالی و کاملمی

شود که به ایجاد ارزش و نماید. در این منظر، عملیات سازمان حول فرآیندهایی متمرکز میمی

نمایند. بدین کار و به تبع آن، تحقق اهداف مالی کسب و کار کمک میرضایت برای صاحب

ای منسجم، هدفمند و مبتنی بر منظومههای منظر مذکور عملیات سازمان را به منظور، مقوله

سازند. در حرفه حسابرسی ایران، اگر چه وری و تنوع خدمات متحول میسه محور کیفیت، بهره

فاصله انتظارها موجود حاکی از عدم دستیابی مؤسسات به یک استراتژی مؤثر در اجرای 

ای و خبرگان حرفه عملیات است، اما سه محور گفته شده برای این منظر، در کانون توجه

 کنند:دانشگاهی ایران قرار دارند. در این راستا، خبرگان پژوهش بیان می

ات شود در کیفیت خدمدر حرفه ما همه چیز از ب بسم اهلل تا ن پایان خالصه می

اشد، ند نبالف(. اگر مؤسسه پرسنل کیفی نداشته باشد، اگر پرسنل گردآوری شواهد بل-7024)

را جمع  ساعت همه کار 3تواند در کنند ... یک پرسنل متخصص میلگد میانگار دارند ِگل 

زینه هو « کنندگِل لگد می»کیفیت، اصطالحاً کند، اما مؤسسات با بکارگیری پرسنل بی

یله حسابداران وسنوع خدمت به 30تا  20الف(. اکنون در دنیا -5016برند )حسابرسی را باال می

 الف(. -1002متأسفانه فقط چسبیدیم به حسابرسی )شود، اما ما رسمی عرضه می

گرایی است. ایترین مقوله در منظر فرآیندهای داخلی مؤسسات حسابرسی، حرفهبنیادی

گرایی یگانه عاملی است که موجب اعتبار و ارزشمندی خدمات مؤسسات حسابرسی نزد ایحرفه

ای و تعهد ر صیانت از آیین رفتار حرفهگرایی بر پایه دو عنصایگردد. حرفهذینفعان و جامعه می

سازد. در یک بنای خدمات مؤسسات حسابرسی را میگیرد و سنگخدمت به عموم شکل می

گرایی نهادینه شده باشد، کیفیت خدمات به عنوان رکن اصلی ایمؤسسه حسابرسی که حرفه

تأمین منافع عمومی، عملیات مدنظر تمامی اعضاء سازمان قرارداشته و پایبندی کسب و کار به 

آورد. مقوله دوم منظر، سرپرستی فرصت کسب حسن شهرت و توسعه کسب و کار را فراهم می

ای بنیان، بر مبنای مجموعهای و دانشهایی حرفهاست. مؤسسات حسابرسی به عنوان سازمان

یت به ای با باالترین کیفپیچیده و گسترده از دانش تخصصی خود ملزم به ارائه خدمات حرفه

ای از دانش تخصصی حرفه حسابرسی، دانشی ضمنی عموم هستند. از طرف دیگر، بخش عمده

آورند. در این راستا، وجود سرپرستی مطلوب است که پرسنل طی فرآیند انجام کار بدست می

گرایی ایهای حرفهتنها نسبت به برآورده نمودن الزامای مؤسسه حسابرسی، نههای حرفهبر رده
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کند، بلکه به پروش سرمایه انسانی و تأمین نیروهایی مؤسسه اطمینان خاطر فراهم میبرای 

نماید. افزون بر آن، تر کیفیت خدمات کمک معناداری میمتخصص در جهت ارتقای بیش

های پرسنل، کارایی عملیات را بهبود کاریتواند با کاهش خطاها و دوبارهسرپرستی مطلوب می

کار، ، نقشی کلیدی هم در کاهش بهای تمام شده و جلب رضایت صاحببخشیده و بدین وسیله

سازی مؤسسه از ریسک دعاوی حقوقی و ریسک حسن شهرت ایفا نماید. مقوله و هم مصون

های مختلف مؤسسه برای دستیابی به حداکثر کارایی و وری است که نتیجه تالشسوم، بهره

ری باالتر مؤسسه، با مدیریت ارزش در کسب و ودهد. بهرهاثربخشی در عملیات را نمایش می

ای وری از نقش ویژهها تمرکز دارد. مقوله بهرهها و هزینهکار سروکار داشته و بر کاهش اتالف

کار و هم از منظر مالی برخوردار است، زیرا کاهش بهای تمام شده خدمات، هم از منظر صاحب

شود، بلکه با ایجاد مزیت کاران منتج میحبتر صاالزحمه و رضایت بیشتنها به کاهش حقنه

-گذاری مالکان مؤسسه میرقابتی و گسترش سهم از بازار مؤسسه، بازدهی باالتری عاید سرمایه

 نماید.

چهارمین مقوله، فشار زمانی حاکم بر فرآیندهای داخلی کسب و کار است. خدمات 

های ترین دغدغهه و یکی از مهمطور عمده از ماهیت فصلی برخوردار بودمؤسسات حسابرسی به

آنها، مدیریت مطلوب پیک کار است. فشار زمانی در منظر فرآیندهای داخلی، در اصل به 

یابد و به عنوان یک پاشنه آشیل دهی در علم مدیریت ارتباط میریزی و سامانمفاهیم برنامه

گردد. تحمیل تلقی میهای اقتصادی برای آن های فکری مؤسسه به سرمایهبرای تبدیل سرمایه

ای از قبیل نارضایتی کارکنان ارشد، فشار زمانی باال در فصل شلوغی کار تبعات پر هزینه

کیفیت/سیار و افت کیفیت حسابرسی را برای مؤسسه به دنبال دارد که بکارگیری پرسنل بی

شوند. میکار و سهم از بازار برای سازمان منجر نهایتًا به از دست رفتن حسن شهرت، صاحب

الزحمه بر مؤسسات حسابرسی کشور است. در بازار خدمات حسابداران مقوله پنجم، فشار حق

الزحمه به یک معضل جدی برای حرفه رسمی به دلیل حاکم بودن شرایط رقابت حاد، فشار حق

های زمانی فشرده الزحمه به کاهش تالش و بودجهحسابرسی کشور تبدیل شده است. فشار حق

شود، انجامد و بدین ترتیب، نه تنها کیفیت خدمات مورد تهدید واقع میند انجام کار میدر فرآی

گرایی در مؤسسات ایهایی از قبیل امضاء فروشی و نقض حرفهتوان به شیوع رسواییبلکه می

طور معناداری تحت شعاع های منظر فرآیندهای داخلی را بهحسابرسی بیانجامد و سایر مقوله
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ماندگی و الزحمه، عقبافزون بر آن، یکی از تبعات جبران ناپذیری دیگر فشار حق قرار دهد.

کوچ سرمایه فکری از حرفه حسابرسی کشور است. سرانجام مقوله نهایی این منظر کارت 

ارزیابی متوازن، کیفیت خدمات مؤسسه است که برآیند دستاوردهای سازمان از منظر 

ترین عامل در تداوم فعالیت و توسعه کیفیت خدمات مهم دهد.فرآیندهای داخلی را نشان می

های کیفی نهادهای ناظر را تأمین آید. مؤسسات حسابرسی که الزامشمار میپایدار مؤسسه به

های نمایند، حسن شهرت و خوشنامی شرکای خود را ارتقاء بخشیده، و این پدیده فرصت

برند تخصص صنعت، توسعه سهم از بازار و  کاران بزرگ،متمایزی در بازار کار از قبیل صاحب

های پژوهش پیرامون منظر فرآیندهای آورد. سایر یافتهتنوع خدمات را برای آنها به ارمغان می

 ارائه شده است. 5داخلی و مفاهیم مربوط به آن در جدول 

 

 داخليفرآیندهای  منظر از يحسابرس مؤسسه عملکرد يابیارز: 5 جدول

 منظر سوم. فرآیندهای داخلی

 گراییای. حرفه1مقوله 

دمات{، کار{، }کیفیت خای{، }کنترل کیفیت مؤسسه{، }کیفیت صاحبگزیده مفاهیم: }آیین رفتار حرفه

-هت چان}تأمین منافع عمومی{، }حسن شهرت{، }سهم از بازار{، }تمکن مالی{، }رشد کسب و کار{، }قدر

 کار{، }استقالل{؛ ه صاحبزنی{، }عدم وابستگی ب

ث{، -1033الف{، }-7024الف{، }-7021الف{، }-5016الف{، }-4013الف{، }-1001گزیده منابع: }

ن{، -2407ن{، }-2405ن{، }-2358ن{، }-2356ن{، }-1276ن{، }-1071ث{، }-2048ث{، }-2044}

 ن{؛ -3565ن{، }-3540ن{، }-3532}

 . سرپرستی2مقوله 

 کارایی}پرورش سرمایه انسانی{، }دستیابی به نیروی متخصص کافی{، }تقویت تخصص{، }گزیده مفاهیم: 

کار{، }کیفیت خدمات{، }کاهش ریسک خدمات{، عملیات{، }کاهش بهای تمام شده{، }رضایت صاحب

 }اعتبار مؤسسه{، }کاهش ریسک دعوای حقوقی{؛

ث{، -1032الف{، }-7024لف{، }ا-6018الف{، }-5016الف{، }-3012الف{، }-3011گزیده منابع: }

ن{، -2331ن{، }-2329ن{، }-2328ن{، }-1271ن{، }-1198ن{، }-1164ث{، }-2052ث{، }-2039}

 ن{؛-3558ن{، }-3556ن{، }-3526}

 وری. بهره3مقوله 

ه ت هزینالزحمه{، }کاهش زمان انجام کار{، }مدیریگزیده مفاهیم: }کاهش بهای تمام شده{، }کاهش حق

مات{، فیت خدگذاری{، }کاهش فشار زمانی{، }کیکاهش ظرفیت بالاستفاده{، }بهبود بازده سرمایهسربار{، }

 کار{، }کسب مزیت رقابتی{؛}رضایت صاحب
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ث{، -1032الف{، }-8025الف{، }-6018الف{، }-5016الف{، }-4014الف{، }-3011گزیده منابع: }

ن{، -3526ن{، }-2364ن{، }-2328}ن{، -1157ن{، }-1083ن{، }-1080ث{، }-2057ث{، }-2043}

 ن{؛-3575ن{، }-3532}

 . فشار زمانی4مقوله 

کیفی گزیده مفاهیم: }نارضایتی پرسنل ارشد{، }جبران خدمات باال{، }کاهش سرپرستی{، }پرسنل غیر

 الزحمه باال{، }ریسک از دست دادن کار{؛سیار{، }افت کیفیت خدمات{، }حق/

-3058ث{، }-2057ث{، }-1033ث{، }-1032الف{، }-5016الف{، }-4014الف{، }-3011گزیده منابع: }

-2406ن{، }-2322ن{، }-1153ن{، }-1227ن{، }-1219ن{، }-1157ن{، }-1147ن{، }-1083ث{، }

 ن{؛-3584ن{، }-2415ن{، }

 الزحمه. فشار حق5مقوله 

 سسه{،کاهش بازده مؤگزیده مفاهیم: }کاهش تالش حسابرس{، }بودجه فشرده{، }کاهش کیفیت خدمات{، }

 نیافتگی کسب و کار{، }شدت فاصله انتظارها{؛}کاهش سرمایه فکری{، }توسعه

ث{، -1032الف{، }-7022الف{، }-7021الف{، }-4013الف{، }-2010الف{، }-1001گزیده منابع: }

ن{، -2322ن{، }-1276ن{، }-1169ن{، }-1157ن{، }-1083ث{، }-2057ث{، }-2039ث{، }-1035}

 ن{؛-3576ن{، }-3518ن{، }-2358}

 . کیفیت خدمات6مقوله 

ازار{، هم از بگرایی{، }رضایت نهادهای ناظر{، }حسن شهرت{، }اعتبار شرکاء{، }سایگزیده مفاهیم: }حرفه

 خدمات{، الزحمه{، }رشد{، }سرمایه فکری{، }توسعه و تنوعکار{، }حقزنی{، }کیفیت صاحب}قدرت چانه

 }فاصله انتظارها{؛}دعوای حقوقی{، 

ث{، -2039ث{، }-1030الف{، }-7024الف{، }-5016الف{، }-4013الف{، }-2010گزیده منابع: }

ن{، -2358ن{، }-2331ن{، }-1111ن{، }-1075ن{، }-1071ن{، }-1068ث{، }-2048ث{، }-2046}

 ن{.-3575ن{، }-3518ن{، }-2384}

 

 یادگیری و رشد -. منظر چهارم4-5

های سازمانی است که مؤسسه حسابرسی برای دستیابی به بیانگر زیرساختاین منظر 

-کار، به آنها نیاز دارد. در عصر اقتصاد دانشاهداف خود در مناظر فرآیندهای داخلی و صاحب

طور پایدار و مستمر به موفقیت در بازار و عملکرد تواند بهبنیان امروز، مؤسسه حسابرسی نمی

های برتر در حرفه مجهز نماید. ها و قابلیتآنکه همواره خود را به فناوریمالی دست یابند، مگر 

طور مستمر از لحاظ سه محور سرمایه انسانی، فناوری یادگیری و رشد، مؤسسه حسابرسی را به

دارد. در زمان تدوین ها خلق ارزش در کسب و کار، مهیا و مترقی نگه میاطالعات و ظرفیت

خواهد در های سازمان و آنچه که مؤسسه میها و ظرفیته بین قابلیتاستراتژی سازمان، همیش
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شود. این کار و فرآیندهای داخلی به دست آورد، یک شکاف شناسایی میمناظر مالی، صاحب

شکاف یک نقطه عطف برای مؤسسه است، بدین معنا که اگر سازمان بتواند شکاف شناسایی 

شود. اگر چه در ای میسابقهدچار تحول و رونق بی شده را بر طرف نماید، کسب و کار مؤسسه

فرما است، اما تاکنون حرفه حسابرسی مؤسسات حسابرسی ایران نیز همین بینش حکم

ماندگی نهادینه شده در کشور از لحاظ منظر مذکور رهایی بخشد. در نتوانسته خود را از عقب

 نمایند:این راستا، خبرگان پژوهش بیان می

 ا چشمیتوانیم حسابرس چینی انک مرکزی و سازمان بورس گفتم ما که نمییک روز در ب

الف(. -1001آبی وارد کنیم، بلکه باید فنون و فناوری برای حسابرسان خودمان بیاوریم )

قرآن  کنند، به قولافرادی که در محیط حسابرسی ایران رشد می ]مشکل دیگر آن است که[

 تر کشورهای براند و از استعدادای خوب و برتر قبول نشدههکریم، اال قلیال، اینها در رشته

. نمره ث(-2057به شدت از حرفه فرار مغزها داریم ) ]از طرف دیگر[الف(. -1001نیستند )

 ]رفهحدر [ث(. بحران نیروی انسانی -1032اند )ها در مؤسسات حسابرسی نایاب شدهبیست

د که هستن شوند، نیروهای دانشگاهیرسی میجدی است ... نیروهایی که وارد بازار کار حساب

 ث(.-2056شناسند و استانداردها را بلد نیستند )هیچ آموزش خاصی ندارند، کاربرگ نمی

ترین مقوله کیفیت آموزشی پرسنل است. این مقوله در در منظر یادگیری و رشد، بنیادی

نماید. به بیان دیگر، اگر میبخشی به خدمات مؤسسه نقش اهرم را ایفا ارتقای کیفی و نیز تنوع

مؤسسه موفق شود پرسنلی با کیفیت آموزشی باال جذب نماید، به دلیل ضریب هوشی و 

آورد که با هزینه و تالش اندوخته دانش مدرن سرمایه انسانی خود این توانایی را بدست می

رمایه فکری خود و های ستری خدمات با کیفیت باال و نوین به بازار عرضه کرده و سایر مقولهکم

تر تحصیل و تقویت نماید. افزون بر آن، کیفیت آموزشی پرسنل در فنون نوین حرفه را هم آسان

ای و در نتیجه، ارائه ای از قبیل صالحیت و مراقبت حرفههای آیین رفتار حرفهپشتیبانی از الزام

شود که این امر گرایی و تخصص در بازار کار مثمرثمر واقع میاییک سطح خاص از حرفه

آورد. مقوله دوم این کاران و توسعه پایدار بازار مؤسسه را فراهم میفرصت جلب توجه صاحب

های کاران حسابرسی مستقل از انبوهی تراکنشمنظر، فناوری اطالعات است. امروزه صاحب

یر پذهای سنتی امکانبخشی به آنها به روشمالی برخوردار هستند که رسیدگی و اطمینان

-گیری نیز خطای باالیی به فرآیند انجام کار حسابرسی تحمیل مینبوده و استفاده از نمونه



 369 کارت ارزیابی متوازن و نقشه استراتژي براي مؤسسات حسابرسی ایران

های جدید از نماید. این پدیده موجب پیشروی مؤسسات حسابرسی به سوی استفاده از فناوری

های بزرگ شده است. فناوری هوش مصنوعی به سازمان این قبیل هوش مصنوعی و تحلیل داده

طور خودکار، با سرعت باال و دقت های تکراری حسابرسان را بهدهد که فعالیتیامکان را م

تقریباً کامل به انجام رساند و این امر، کارایی و اثربخشی فرآیندهای داخلی سازمان را متحول 

گیری های بزرگ موجب کاهش خطای نمونهنماید. همچنین، استفاده از فناوری تحلیل دادهمی

یابد. افزون بر آن، ی شده و بدین وسیله کیفیت خدمات مؤسسه بهبود میو ریسک حسابرس

یخشی یا مشاوره نسبت به فناوری اطالعات فرصت ارائه خدمات نوینی از قبیل اطمینان

نماید. سومین مقوله، پروش ای و راهبری فناوری اطالعات را فراهم میهای رایانهسیستم

ضوابط حرفه حسابرسی، مؤسسات باید سیاست مدونی  سرمایه انسانی است. بر اساس اصول و

طوری که نسبت به تأمین پیرامون جذب، حفظ و ارتقای سرمایه انسانی خود داشته باشند، به

عالوه، در مقررات نهادهای ناظر بر نیروی کار کیفی خود از اطمینان برخوردار باشند. به

اعضای جامعه حسابداران رسمی  نامه سقف مجاز خدماتمؤسسات حسابرسی از قبیل آیین

ایران، دستورالعمل مؤسسات معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و نیز ضوابط مؤسسات 

حسابرسی منتخب بانک مرکزی به تناسب تعداد و ترکیب پرسنل با حجم کار مورد رسیدگی 

می، به دلیل تأکید شده است. از طرف دیگر، طبق ضوابط کنترل کیفیت جامعه حسابداران رس

کار، مدیر مسئول کار حسابرسی باید تغییر داده شوند. تهدیدهای ناشی از آشنایی با صاحب

تعدد مقررات ذکر شده پیرامون کارکنان مؤسسه حسابرسی، اهمیت باالی مقوله پرورش 

 سازد. سرمایه انسانی در رشد و توسعه آتی کسب و کار را آشکار می

طور ظر یادگیری و رشد است. جلب رضایت پرسنل بهرضایت پرسنل مقوله دیگر من

کند. به بیان دیگر، اگر مؤسسه حسابرسی نتواند معناداری با پرورش پرسنل ارتباط پیدا می

تنها کارایی و کیفیت فرآیندهای داخلی سازمان دچار رضایت پرسنل خود را جلب نماید، نه

ی باقیماندن در مؤسسه، سازمان را از شوند، بلکه به دلیل عدم انگیزش پرسنل براآسیب می

سازد. بنابراین، راضی نگهداشتن کارکنان از نقش مهمی پرورش نیروی متخصص هم محروم می

کاران، حسن شهرت مؤسسه و بازدهی و توسعه کسب و کار برخوردار در جلب رضایت صاحب

ار واقع شوند که توانند در کسب رضایت کارکنان تأثیرگذاست. عناصر متعددی و متنوعی می

ترین آنها یاد گرفتن کار، کسب سابقه، جبران خدمات و دستیابی به یک اشتغال پایدار و معمول
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با شأن و منزلت مطلوب است. مقوله پنجم، کارشناسان و مشاوران مؤسسه حسابرسی هستند. 

ت ای برخوردار هستند و مؤسساکسب و کارها و صنایع امروزی از پیچیدگی قابل مالحظه

کاران ناگزیر هستند از مشاوران و متخصصان حسابرسی در ارائه خدمات با کیفیت به صاحب

ها های مختلف کمک بگیرند. در واقع، مؤسسه حسابرسی نیازمند کلینیکی از تخصصحوزه

است که برای آن توانایی ارائه خدماتی با کیفیت و متنوع را فراهم آورند. متخصصان صنایع و 

حقوقی، فناوری اطالعات، مدیریت و تحلیل سیستم، ارزشیابی و مدیریت ریسک  مشاوران امور

آیند. شمار میهای مؤسسات حسابرسی در ارائه خدمات خود بهترین نیازمندیاز جمله مهم

سرانجام، ششمین مقوله، کیفیت تجربی پرسنل است. در واقع، این مقوله یک شاخص خالصه 

آورد. کیفیت تجربی پرسنل ر منظر یادگیری و رشد فراهم میاز دستاورد استراتژی سازمان د

ای، عدم سوء سابقه و بیانگر دستیابی مؤسسه به کارکنانی با دانش تخصصی باال، پرستیژ حرفه

های اصلی مولد ارزش در فرآیندهای باشد. این پرسنل، در واقع کانونهای کاری ویژه میتوانایی

کار و ، نقش مؤثری در موفقیت مؤسسه از لحاظ مناظر صاحبداخلی سازمان بوده و به تبع آن

های پژوهش پیرامون منظر یادگیری و رشد و مفاهیم زنند. سایر یافتهعملکرد مالی رقم می

 ارائه شده است. 6مربوط به آن در جدول 

 

 یادگیری و رشد منظر از يحسابرس مؤسسه عملکرد يابیارز: 6 جدول

 منظر چهارم. یادگیری و رشد

 . کیفیت آموزشی پرسنل1مقوله 

فیت ، }کیگزیده مفاهیم: }سوابق تحصیلی{، }تناسب رشته تحصیلی{، }کیفیت دانشگاه{، }عملکرد تحصیلی{

رسانی ، }بروزهای خارجی{ای{، }تخصص علمی{، }آشنایی با فناوری اطالعات{، }تسلط بر زبانهای حرفهدوره

 فنون{، }ارتقای خدمات{؛دانش و 

-1077ث{، }-6042ث{، }-3058ث{، }-2056الف{، }-7022الف{، }-2009الف{، }-1001گزیده منابع: }

-2409ن{، }-2340ن{، }-2331ن{، }-2330ن{، }-1276ن{، }-1188ن{، }-1164ن{، }-1121ن{، }

 ن{؛-3520ن{، }-2419ن{، }

 . فناوری اطالعات2مقوله 

-رفهات{، }حای{، }راهبری فناوری اطالعمصنوعی{، }تحلیل داده{، }حسابرسی رایانهگزیده مفاهیم: }هوش 

، }بزرگ االتر{گذاری بوری{، }بهبود کیفیت خدمات{، }تنوع خدمات{، }بازده سرمایهگرایی{، }بهبود بهرهای

 شدن مؤسسه{، }کاهش فاصله انتظارها{؛

ث{، -2045ث{، }-6042الف{، }-7024، }الف{-5017الف{، }-4013الف{، }-2008گزیده منابع: }
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 منظر چهارم. یادگیری و رشد

ن{، -2379ن{، }-2358ن{، }-1115ن{، }-1076ن{، }-1075ن{، }-1070ث{، }-3058ث{، }-2048}

 ن{؛-3515ن{، }-3514ن{، }-2389}

 . پرورش سرمایه انسانی3مقوله 

ی هش بهاکاگرایی{، }جذب، حفظ و ارتقای سرمایه انسانی{، }نیروی متخصص{، }ایگزیده مفاهیم: }حرفه

الی{، مکار{، }حسن شهرت{، }سهم از بازار{، }تمکن تمام شده{، }کیفیت خدمات باال{، }رضایت صاحب

 }رشد مؤسسه{، }کاهش فاصله انتظارها{؛

 الف{،-5016الف{، }-6018الف{، }-4014الف{، }-3011الف{، }-2008الف{، }-1001گزیده منابع: }

-2415ن{، }-2375ن{، }-2328ن{، }-1242ن{، }-1147ث{، }-5060الف{، }-7021الف{، }-5017}

 ن{؛-3566ن{، }-2472ن{، }-2456ن{، }

 . رضایت پرسنل4مقوله 

-بهرهگزیده مفاهیم: }سرپرستی{، }کسب سابقه{، }جبران خدمات{، }انگیزش پرسنل{، }حفظ پرسنل{، }

بازده هرت{، }مه باال{، }حسن شالزحکار{، }سهم از بازار{، }حقوری{، }خدمات با کیفیت{، } رضایت صاحب

 گذاری{، }بزرگ شدن مؤسسه{؛سرمایه

ث{، -1026الف{، }-7022الف{، }-5017الف{، }-4014الف{، }-4013الف{، }-3011گزیده منابع: }

ن{، -2419ن{، }-2415ن{، }-2328ن{، }-1242ن{، }-1198ن{، }-1157ث{، }-2057ث{، }-1032}

 ن{؛-3576ن{، }-3566ن{، }-3558}

 . کارشناسان و مشاوران5مقوله 

انش گزیده مفاهیم: }دانش صنعت{، }دانش ارزشیابی{، }دانش حقوقی{، }دانش فناوری اطالعات{، }د

سک اهش ریگرایی{، }کایمدیریت استراتژیک{، }دانش مدیریت منابع انسانی{، }دانش بازاریابی{، }حرفه

 مؤسسه{، }بهبود کیفیت خدمات{، }تنوع خدمات{؛

-1115ث{، }-2049ث{، }-6042ث{، }-1034الف{، }-5017الف{، }-2008ن{، }-1001ه منابع: }گزید

 ن{؛-3531ن{، }-3514ن{، }-2478ن{، }-2467ن{، }-1248ن{، }

 . کیفیت تجربی پرسنل6مقوله 

-رفهحوابق سگزیده مفاهیم: }سوابق تجربی مرتبط{، }پرستیژ سوابق تجربی{، }عدم سوء سابقه{، }گستردگی 

کار ن{، }کاراای{، }تجربه تخصصی{، }کیفیت خدمات{، }کارایی و اثربخشی عملیات{، }جذابیت برای صاحب

 کار{؛گرفتن{، }رضایت صاحب

 الف{،-7024الف{، }-7022الف{، }-5016الف{، }-4013الف{، }-3011الف{، }-2009گزیده منابع: }

-2420ن{، }-2348ن{، }-2331ن{، }-2328ث{، }-2057ث{، }-2056ث{، }-1032ث{، }-1026}

 ن{.-3576ن{، }-3540ن{، }-3531ن{، }

 

 حسن شهرت -. منظر پنجم5-5

ترین منظر و پایه کارت ارزیابی متوازن مؤسسات حسابرسی را منظر حسن شهرت بنیادی
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خانه حسن تجارت»ای و دانشگاهی، مؤسسات حسابرسی را نظران حرفهدهد. صاحبشکل می

دهی به بازار و ذینفعان درباره حسن شهرت مؤسسه، یک نوع عالمت دهند.لقب می« شهرت

کاران نظر ارکان حرفه، صاحبشود و در جلبکیفیت و ارزشمندی خدمات سازمان محسوب می

نماید. خبرگان پژوهش پیرامون چیستی و الزحمه مؤسسه تأثیر معناداری ایجاد میو نرخ حق

 گویند:برسی ایران میاهمیت حسن شهرت در حرفه و مؤسسات حسا

-می ستقدا نوعی را حرفه کار که آنها و ایحرفه کار به معتقد خوشنام، خوب، شرکای

رفتار فساد گکشور ما اآلن  (.الف-1001) سازندمی را مستقل حسابرسی حرفه بنایسنگ دانند،

سات بزرگ، از ؤسالف(. م-6019است و ذینفعان از حرفه انتظار مبارزه با فساد و تقلب را دارند )

جربه نشان تالف(. -1003کنند )کاران شفاف برخودارند و اصالً کار دو دفتره قبول نمیصاحب

ختار رد و ساتری با استانداای طوالنیهای ایرانی سابقه حرفهداده است که هر چقدر مؤسسه

ت اشد المللی خواهندمناسب داشته باشند ... شرایط بهتری برای همکاری با مؤسسات بین

تری کاران بیشآورد تا صاحبالمللی برای مؤسسات ما پرستیژ مین(. روابط بین-2419)

 الف(.-2009مراجعه کنند )

ترین مقوله در کل کارت ارزیابی متوازن مؤسسات حسابرسی به شرکای خوشنام، بنیادی

تمامی مناظر آیند. به بیان دیگر، شرکای مؤسسه منشأ اولیه عملکرد سازمان از لحاظ شمار می

های اصلی حرفه های دیگر مدل کارت ارزیابی متوازن هستند. شرکای خوشنام، سرمایهو مقوله

حسابرسی کشور هستند و وجود آنها در موفقیت و مزیت رقابتی پایدار مؤسسات حسابرسی 

 آید. اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران، به منظور دستیابیکننده به شمار میعنصری تعیین

تنها باید تخصص و اشراف باالیی پیرامون عملیات مؤسسات به جایگاه یک شریک خوشنام نه

ها تجربه، فعالیت برجسته و سوابق شاخص در حوزه حسابرسی بدست آورند، بلکه نیازمند سال

باشند. دومین مقوله منظر حسن شهرت، تأمین منافع عمومی است. مؤسسات فعالیت حرفه می

ترین آنها در کشور با نهادهایی فعان متعدد و متنوعی برخوردار هستند که مهمحسابرسی از ذین

از قبیل وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی، سازمان امور 

های اقتصادی یابند. همچنین، افزایش نوسانمالیاتی و جامعه حسابداران رسمی ایران ارتباط می

ای طور فزایندهحاکمیت برای جلوگیری از فساد و سوءرفتارهای اقتصادی، به و تکاپوی

مداران قرار داده است. بنابراین، پر حسابداران رسمی را در کانون توجه افکار عمومی و سیاست
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واضح است که بقاء و توسعه پایدار مؤسسات حسابرسی منوط به پایبندی آنها به تأمین منافع 

صورت، سودمندی حرفه ت ذینفعان کلیدی خدمات حرفه است. در غیر اینعمومی و جلب رضای

کنندگان مورد تردید قرار گرفته و با شدت و مؤسسات حسابرسی در تأمین انتظارهای استفاده

یافتن فاصله انتظارها نسبت به قابلیت اتکاء و اعتبار خدمات مؤسسات حسابرسی، قوانین و 

ار حسابداران رسمی و ضریب نفوذ آنها در جامعه مورد مقررات پشتوانه خدمات، بازار ک

گیرد. مقوله سوم در تأمین حسن شهرت برای مؤسسات توجهی، تهدید یا فسخ قرار میبی

باشد. طبق استاندارد کنترل کیفیت مؤسسات کاران آنها میحسابرسی، کیفیت صاحب

حسابرس باید نسبت به  کار،حسابرسی، طی فرآیند پذیرش کار یا تداوم همکاری با صاحب

های کاران کسب شناخت نماید. از سوی دیگر، در سالدرستکاری و صالحیت اخالقی صاحب

ای خود، مقررات اخیر به منظور کمک به حسابداران رسمی در جهت ایفای به مسئولیت حرفه

ب مذکور راهبری شرکتی در کانون توجه نهادهای ناظر بر بازار کار حرفه قرار گرفته است. مطال

بیانگر آن است که ذینفعان خدمات مؤسسات حسابرسی انتظار دارند حسابرسان به گزینش 

کاران خود توجه داشته باشند، زیرا امکان پایبندی حسابرسان به اصول و ضوابط کیفی صاحب

شان وابسته کارانای آنها، تا حد زیادی به کیفیت صاحبگرایی و کیفیت خدمات حرفهایحرفه

 است.

پیشینه کیفی مؤسسه، مقوله دیگری است که در ساختن حسن شهرت برای کسب و کار 

تأثیر قابل توجهی دارد. یک مؤسسه با سابقه حضور بلند مدت در بازار کار حرفه، نزد ذینفعان 

آورد. همچنین، مؤسسه با کیفیت باالی ای بدست میای گستردهشناخته شده و روابط حرفه

سازد و مورد توجه و اعتماد مدت، برند و تخصص صنعت خود را میخدمات خود در بلند 

ای گسترده و اعتماد ذینفعان، مسیر گیرد. روابط حرفهنهادهای ناظر بر بازار کار قرار می

گشاید و بدین وسیله تمکن مالی و موفقیت را به روی گسترش بازار و خدمات مؤسسه می

گرایی و ایآید که آنها را در حفظ و ارتقای حرفهمی زنی برای حسابرسان به ارمغانقدرت چانه

المللی سازد. مقوله پنجم مولد حسن شهرت، روابط بینذخایر فکری خود توانمند و مترقی می

ترین راهکارها برای تکامل المللی یکی از مؤثرترین و سریعمؤسسات حسابرسی است. روابط بین

شود. ابی متوازن مؤسسه حسابرسی شناخته میو توانمند نمودن تمامی مناظر کارت ارزی

بخشد که هم در المللی به مؤسسه حسابرسی پرستیژ و اعتبار باالیی مینخست، روابط بین
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الزحمه مثمرثمر است. دوم، تبادل دانش، تجربه و کاران مهم و هم در صرف حقجذب صاحب

المللی یابی به روابط بینهای مهم مؤسسات حسابرسی کشور برای دستفناوری یکی از انگیزه

-آورد، بلکه در حفظ و بهای به ارمغان میتنها برای آنها سرمایه فکری ویژهاست، راهکاری که نه

شود. موارد مذکور، توان های سازمان نیز مقرون به صرفه و مؤثر واقع میروزرسانی توانمندی

بازار، تخصص صنعت و اعتماد  رقابتی مؤسسه را در بازار متحول نموده و بدین وسیله سهم از

های فکری مؤسسه را به طور منحصر به فردی، سرمایهآورد و در مجموع، بهناظران را فراهم می

نماید. در نهایت، ماحصل منظر حسن شهرت مؤسسات حسابرسی سرمایه اقتصادی تبدیل می

مود که اکسیر رشد و توان ادعا نشود. به بیان دیگر، میدر مقوله بزرگ بودن مؤسسه خالصه می

های حسن شهرت آنها است. حسن شهرت مؤسسه، بزرگ شدن مؤسسات حسابرسی مقوله

آورد و بازدهی و بنیه مالی حاصل از آن، به شکوفایی منظر مالی کارت ارزیابی به ارمغان می

انجامد و در عین حال، بزرگی مؤسسه نیز به گسترش کسب و کار و بزرگ شدن سازمان می

آید. سایر های عموماً پذیرفته شده برای حسن شهرت به شمار میود یکی از شاخصخودی خ

-دیده می 7های پژوهش پیرامون منظر حسن شهرت و مفاهیم مربوط به آن در جدول یافته

 شود.
 

 حسن شهرت منظر از يحسابرس مؤسسه عملکرد يابیارز: 7 جدول

 منظر پنجم. حسن شهرت

 . شرکای خوشنام1مقوله 

 وای حرفه سوابقگزیده مفاهیم: }عدم سوء سابقه{، }سابقه عضویت در ارکان حرفه، بازار سرمایه یا دولت{، }

مات{، کاران{، }توسعه مؤسسه{، }اعتبار خدتحصیلی{، }پرستیژ مؤسسات طرف همکاری{، }پرستیژ صاحب

 }نهادینه کردن کیفیت در مؤسسه{؛ 

ث{، -1029ث{، }-1026الف{، }-7022الف{، }-4013الف{، }-1003الف{، }-1001گزیده منابع: }

ن{، -3526ن{، }-2420ن{، }-2419ن{، }-1268ن{، }-1147ن{، }-1100ن{، }-1083ث{، }-1032}

 ن{؛-3575ن{، }-3566ن{، }-3531}

 . تأمین منافع عمومی2مقوله 

قاومتی{، تصاد م}بهبود شفافیت{، }مبارزه با فساد{، }اقگزیده مفاهیم: } صالحیت پرسنل{، }کنترل کیفیت{، 

 پذیرییتها{، }مسئولها و کنگرهها، همایشزایی{، }تعامل با دانشگاه{، }مشارکت در رسانه}اشتغال

 اجتماعی{، }توسعه پایدار کشور{؛

{، ث-1026الف{، }-8025الف{، }-6019الف{، }-5016الف{، }-4014الف{، }-1001گزیده منابع: }

-1268ن{، }-1164ن{، }-1077ن{، }-1068ث{، }-2049ث{، }-2040ث{، }-1033ث{، }-1028}
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 منظر پنجم. حسن شهرت

 ن{؛-3562ن{، }-3507ن{، }-2382ن{، }

 کاران. کیفیت صاحب3مقوله 

برسی ی حساپذیرگزیده مفاهیم: }راهبری شرکتی{، }کنترل داخلی{، }شفافیت{، }دو دفتره نبودن{، }امکان

تالش حسابرسی{، }کاهش بهای حسابرسی{، }استقالل حسابرس{، }کیفیت مبتنی بر ریسک{، }کاهش 

 خدمات باال{، }کاهش فاصله انتظارها{؛

ث{، -1033ث{، }-1030الف{، }-5016الف{، }-4013الف{، }-2010الف{، }-1003گزیده منابع: }

، ن{-3514ن{، }-2428ن{، }-2354ن{، }-2351ن{، }-2352ن{، }-1083ن{، }-1075ث{، }-6042}

 ن{؛-3558ن{، }-3518ن{، }-3515}

 . پیشینه کیفی مؤسسه4مقوله 

زار{، بر با ای{، }توان کار گرفتن{، }سلطهگزیده مفاهیم: }تجربه{، }تخصص{، }حسن شهرت{، }روابط حرفه

کیفی  گرایی{، }سوابقایزنی{، }تمکن مالی{، }تکامل{، }رشد{، }تأمین سرمایه فکری{، }حرفه}قدرت چانه

 کاران{؛{، }سوابق صاحبخدمات

ث{، -1032ث{، }-2046الف{، }-5017الف{، }-3011الف{، }-1003الف{، }-1002گزیده منابع: }

ن{، -3526ن{، }-2422ن{، }-2419ن{، }-2415ن{، }-1243ن{، }-1158ن{، }-1157ث{، }-2041}

 ن{؛-3532}

 المللی. روابط بین5مقوله 

{، المللیوری{، }تخصص صنعت{، }حسن شهرت{، }اعتبار بینگزیده مفاهیم: }دانش نوین{، }به روزآ

بزرگ  وزنی{، }تکامل }صادرات{، }پرستیژ{، }صرف درآمد{، }جذابیت{، }ارتقای خدمات{، }قدرت چانه

 افزایی{، }کاهش فاصله انتظارها{؛شدن{، }هم

ث{، -4059ث{، }-2049ث{، }-2044الف{، }-3012الف{، }-2009الف{، }-1002گزیده منابع: }

ن{، -2422ن{، }-2420ن{، }-2377ن{، }-2374ن{، }-2358ن{، }-1132ن{، }-1092ن{، }-1090}

 ن{؛-3579ن{، }-3530ن{، }-3531}

 . بزرگ بودن مؤسسه6مقوله 

پرستیژ{، }تمایز{، مگرایی{، }بازار ایزنی{، }استقالل{، }حرفهگزیده مفاهیم: }سرمایه متمایز{، }قدرت چانه

 صرفهر{، }}تنوع خدمت{، }سبد درآمدی{، }روابط خارجی{، }تأیید ناظران{، }سلطه بر بازا }نرخ باال{،

 گیری{؛مقیاس{، }نفوذ در مراجع تصمیم

ث{، -2048ث{، }-2047ث{، }-1029الف{، }-2009الف{، }-1003الف {، }-1001گزیده منابع: }

ن{، -2415ن{، }-2379{، }ن-2371ن{، }-2357ن{، }-1232ن{، }-1205ن{، }-1100ن{، }-1083}

 ن{.-3533ن{، }-3532ن{، }-3531}

 

 نقشه استراتژی برای مؤسسه حسابرسي

-های باز، محوری و انتخابی برخاسته از پژوهش کیفی به گونهاکنون، باری دیگر کدگذاری
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گرایانه، جامع، مؤثر و سیستماتیک به صورت راه عملشوند که یک نقشهای چیدمان داده می

استراتژی کاپالن و نورتون برای اعتالء و توسعه پایدار مؤسسات حسابرسی کشور استخراج نقشه 

شود که چگونه اهداف شود. در نقشه استراتژی، به وسیله یک فرآیند منطقی نشان داده می

استراتژیک سازمان در مناظر مختلف کارت ارزیابی متوازن، یک طرح منسجم و سیستماتیک 

آورند. به بیان دیگر، نقشه زی پایدار مؤسسه در کسب و کار فراهم میبرای پیشرفت و پیرو

دهد که چگونه حسن شهرت به منظر یادگیری و رشد، و استراتژی مؤسسه حسابرسی نشان می

های نامشهود کار و مالی متصل گشته و سرمایهسپس به مناظر فرآیندهای داخلی، صاحب

های اقتصادی به توانمندی و کند و مجدداً، سرمایهسازمان را به سرمایه اقتصادی تبدیل می

انجامد. بنابراین، نقشه استراتژی چرخه توسعه پایدار مناظر حسن شهرت و یادگیری و رشد می

نماید. در تحول و ترقی مستمر را پیشروی مؤسسه ترسیم نموده و از آن پشتیبانی و صیانت می

تر، عوامل پیشایندی هستند که مناظر و پایینهای اولیه و نقشه استراتژی، مناظر و مقوله

دهند. در این طور علت و معلول تحت تأثیر قرار میهای باالتر )عوامل پسایندی( را بهمقوله

ترین منظر کارت ارزیابی متوازن مؤسسه حسابرسی، منظر حسن شهرت است. راستا، بنیادی

سازد. در در مؤسسه نهادینه می حضور شرکای خوشنام، پایبندی به تأمین منافع عمومی را

گرایی را سرلوحه کار خود ایکاران، حرفهنتیجه، مؤسسه در پذیرش و تداوم همکاری با صاحب

کند. تداوم این رویه، کاران درستکار و شفاف ارتباط کاری برقرار میقرار داده و تنها با صاحب

کار و نزد ناظران حرفه شده گیری یک سابقه کیفی شاخص برای مؤسسه در بازار موجب شکل

های سازد. برآیند تالشالمللی را برای سازمان فراهم میهای بینو این امر زمینه جلب همکاری

استراتژیک مؤسسه در منظر حسن شهرت، در میزان بزرگی مؤسسه به عنوان یک شاخص 

یادگیری و رشد های حسن شهرت، زیربنای منظر خالصه، قابل رصد و ارزیابی خواهد بود. مقوله

نمایند. به بیان دیگر، در یک مؤسسه دارای حسن شهرت، در مؤسسه حسابرسی را ایجاد می

عالوه، شوند. بههای روز حرفه بکار گرفته میپرسنل با باالترین کیفیت آموزشی و فناوری

مؤسسات دارای حسن شهرت در پرورش و جلب رضایت کارکنان خود از توانایی باالتری 

ار هستند. از سوی دیگر، مؤسسات دارای حسن شهرت برای دستیابی به سطح کیفی برخورد

مند به استفاده از طور آگاهانه و هدفمند عالقهویژه و نیز گسترش تنوع خدمات خود به

های یادگیری و رشد، دستیابی سازمان به متخصصان و مشاوران برجسته هستند. ماحصل مقوله
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توانند فرآیندهای داخلی مؤسسه های منحصر به فرد خود میناییپرسنل مجربی است که با توا

 را متحول سازند.

ترین تأثیر یادگیری و رشد در مؤسسات حسابرسی، نهادینه شدن یک سطح ویژه از بنیادی

گرایی در فرآیند انجام کار است که این امر موجب جذابیت منحصر به فرد خدمات ایحرفه

شود. در وهله بعد، فرآیند انجام کار در نهادهای ناظر بر حرفه میکاران و مؤسسه برای صاحب

گیرد یک مؤسسه پیشرو تحت سرپرستی و هدایت پرسنل مجرب و کارشناسان خبره انجام می

آورد، تنها دستیابی به یک کیفیت ممتاز را برای خدمات مؤسسه به ارمغان میو این پدیده، نه

های مذکور آن است که سازد. برآیند مقولهاداری متحول میطور معنوری را نیز بهبلکه بهره

الزحمه، فرآیندهای داخلی مؤسسه را از دو چالش اصلی انجام کار یعنی فشار زمانی و فشار حق

های فکری مؤسسه در قالب خدماتی با کیفیت باال به بار مصون نموده و در نتیجه، سرمایه

خدمات مؤسسه در بازار و تبدیل آنها به سرمایه  نشینند. اکنون نوبت به عرضه گذاشتنمی

اقتصادی برای سازمان است. چنانچه مؤسسه حسابرسی به کیفیت خدمات به عنوان هدف 

کاران با پرستیژ باال را تواند در بازار صاحبنهایی منظر فرآیندهای داخلی دست یافته باشد، می

-کار، بدست آوردن صاحبدر منظر صاحب ترین مقوله موفقیتتصاحب نماید. بنابراین، بنیادی

های منظر کاران ارزشمند فعال در بازار است. چنانچه این هدف برآورده گردد، سایر مقوله

کاران با پرستیژ کار نیز برای مؤسسه قابل دستیابی خواهند بود. به بیانی دیگر، صاحبصاحب

سسه با دستیابی به آنها یک امتیاز ویژه باال، از وزن باالیی در اقتصاد ایران برخوردار بوده و مؤ

شود. آورد که در بین اهالی حرفه و دانشگاه، برند تخصص صنعت گفته میدر بازار بدست می

عالوه، بر حسب قوانین و مقررات، متقاضیان اصلی سایر خدمات مؤسسات حسابرسی نیز به

تیاز ویژه دیگر، یعنی فرصت کاران یک امکاران با پرستیژ باال بوده و این صاحبهمان صاحب

 کارانآورند. با برند شدن مؤسسه، صاحبعرضه خدمات متنوع را نیز برای سازمان به ارمغان می

های شود. سرانجام، برآیند تالشتری به آن مراجعه نموده و سهم از بازار متحول میبیش

کار سودآوری صاحبکار کارت ارزیابی متوازن، در مقوله استراتژیک مؤسسه در منظر صاحب

کار به توفیق دست یافته باشد، اکنون نوبت گردد. چنانچه مؤسسه در منظر صاحبخالصه می

به تحول در منظر مالی کارت ارزیابی متوازن رسیده است. نخست، مؤسسات حسابرسی با 

-خ حقالمللی خود، نرکاران با پرستیژ باال، کیفیت برتر و پرستیژ روابط بیندستیابی به صاحب
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کاران نمایند. دوم، مؤسسات دارای حسن شهرت با جذب صاحبالزحمه باالتری را عاید خود می

نمایند. سوم، مجهز بودن مؤسسه به فناوری الزحمه معوق مصون میمعتبر، خود را از خطر حق

جویی حاصل از مقیاس، به کاهش قابل مالحظه بهای وری منحصر به فرد و صرفهاطالعات، بهره

نماید. سرانجام، مقوله ام شده خدمات منتج شده و حاشیه سود مطلوبی را عاید سازمان میتم

ای است که برآیند موفقیت استراتژی را در گذاری مؤسسه، یک شاخص خالصهبازده سرمایه

آمیز استراتژی مذکور، مؤسسات گذارد. به وسیله اجرای موفقیتمنظر مالی به نمایش می

سازند، بلکه به ضایت ذینفعان درون سازمانی و برون سازمانی را برآورده میتنها رحسابرسی نه

های روز حرفه نگه داشته عنوان یک سازوکار خودتنظیم، مؤسسه را همواره در جهت نیازمندی

و یک چرخه بهبود مستمر را برای اعتالی پایدار مؤسسات و حرفه حسابرسی کشور نهادینه 

  ارائه شده است. 1صل برای مؤسسات حسابرسی ایران در شکل سازد. نقشه استراتژی حامی
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 گیری و بحث. نتیجه6

در پژوهش حاضر به ارائه یک مدل کارت ارزیابی متوازن و نقشه استراتژی برای مؤسسات 
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های اساسی های اخیر، مؤسسات حسابرسی ایران با چالششد. در سالحسابرسی ایران پرداخته 

توانند ریزی و اقدام استراتژیک نمیطوری که بدون برنامهو متعددی مواجه هستند، به

پور و همکاران، های عصر جدید و انتظارهای ذینفعان را برآورده سازند )مهرباننیازمندی

و  1996بی متوازن و نقشه استراتژی کاپالن و نورتون )(. در این راستا، مدل کارت ارزیا1400

( از قابلیت باالیی برای ارزیابی عملکرد استراتژیک سازمان و ایجاد یک نقشه 2001

سیستماتیک و مؤثر برای ایجاد تحول و توسعه پایدار کسب و کارها در عصر رقابتی و اقتصادی 

های پژوهش (. در این راستا، یافته2006، بنیان امروز برخوردار است )عسکری و همکاراندانش

ریزی استراتژیک مؤسسات حسابرسی کشور با یک حاضر نشان داد که ارزیابی عملکرد و برنامه

کار، فرآیندهای داخلی، یادگیری کارت ارزیابی متوازن مبتنی بر پنجم منظر شامل مالی، صاحب

رد استراتژیک مؤسسات حسابرسی ریزی و ارزیابی عملکو رشد، و حسن شهرت، برای برنامه

الزحمه کشور مناسب و ممکن است. در این مدل، منظر مالی دارای چهار مقوله درآمد، حق

دهنده میزان حضور و شناخته شدن باشد. درآمد نشانگذاری میمعوق، سود و بازده سرمایه

کستن موانع رقابتی مؤسسه در بازار بوده و بیانگر آن است که استراتژی سازمان تا چه حد در ش

الزحمه معوق ایمایی از ریسک عملکرد مالی و ناپایداری و در کسب و کار موفق بوده است. حق

کاران مؤسسه است. سود مؤسسه بیانگر میزان ارزش خدمات مؤسسه برای اعتباری صاحبکم

بازده کاران و نیز درجه موفقیت سازمان در مدیریت ارزش کسب و کار است. در نهایت، صاحب

گذاری به عنوان یک شاخص خالصه، برآیند دستاوردهای استراتژی در منظر مالی را به سرمایه

کاران، برند تخصص کار شامل پنجم مقوله پرستیژ صاحبگذارد. منظر صاحبنمایش می

-کار است. در این منظر، پرستیژ صاحبصنعت، سهم از بازار، تنوع خدمات و سودآوری صاحب

ان یک عنصر بنیادی مورد توجه قرار گرفت، بدین معنا که دستیابی به آن، مسیر کاران به عنو

سازد. در اقتصاد ایران، سازمان برای محقق نمودن اهداف استراتژیک چهار مقوله دیگر هموار می

های بزرگ محدودی در یافتگی بخش خصوصی و بازار سرمایه، شرکتبه دلیل عدم توسعه

که دستیابی به آنها موجب شناخته شدن حسابرس به عنوان متخصص  نمایندصنایع فعالیت می

شود. برند تخصص صنعت، موجب جلب صنعت و افزایش قابل مالحظه سهم از بازار مؤسسه می

تر تنها بازار مؤسسه بزرگکاران به مؤسسه شده و بدین وسیله نهتوجه و اعتماد سایر صاحب

الزحمه را عاید سازمان تقاضا برای خدمات، صرف حق شود، بلکه به دلیل پرستیژ و افزایشمی
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نماید. افزون بر آن، بر اساس قوانین و مقررات کشور، بازار کار سایر خدمات مؤسسات می

های بزرگ و نهادهای بخش عمومی مطرح است که با جلب توجه حسابرسی نیز پیرامون شرکت

ائه خدمات متنوع برای حسابرس کاران ویژه، فرصت ارنهادهای ناظر و تصاحب این صاحب

شود. همچنین، مشاهده گردید که منظر فرآیندهای داخلی دارای شش مقوله شامل فراهم می

الزحمه و کیفیت خدمات است. در وری، فشار زمانی، فشار حقگرایی، سرپرستی، بهرهایحرفه

ای کسب موفقیت نیازهای عملیاتی را هویدا نمود که برواقع، منظر فرآیندهای داخلی پیش

کار و مالی از اهمیت اساسی برخوردار هستند. سپس، در منظر سازمان در عرصه مناظر صاحب

یادگیری و رشد، شش مقوله شامل کیفیت آموزشی پرسنل، فناوری اطالعات، پروش پرسنل، 

های رضایت پرسنل، کارشناسان و مشاوران، و کیفیت تجربی پرسنل مطرح گردید. مقوله

نمایند که بستر بنیان مورد نیاز برای مؤسسه حسابرسی را فهرست میهای دانشرمایهمذکور، س

آورند. در الزم برای دستیابی به اهداف استراتژیک در منظر فرآیندهای داخلی را به ارمغان می

ترین و پایه کارت ارزیابی متوازن مؤسسه نهایت، در منظر حسن شهرت به عنوان بنیادی

کاران، پیشینه وله شرکای خوشنام، تأمین منافع عمومی، کیفیت صاحبحسابرسی، شش مق

-المللی و بزرگ بودن مؤسسه شناسایی گردید. منظر حسن شهرت نهکیفی مؤسسه، روابط بین

نمایند، تنها در پشتیبانی از اهداف استراتژیک یادگیری و رشد سازمان نقش کلیدی ایفا می

های کارت ارزیابی متوازن را نیز مورد تحول و مناظر و مقولهبلکه عملکرد سازمان از لحاظ سایر 

 دهند.تکامل قرار می

در نقشه استراتژی مؤسسه حسابرسی، به برقراری ارتباط بین عوامل کلیدی موفقیت 

طوری که یک نقشه راه سیستماتیک و مؤثر برای اجرای مؤسسات حسابرسی پرداخته شد، به

متوازن در بافت مؤسسات حسابرسی بدست آمد. در این راستا،  موفقیت آمیز مدل کارت ارزیابی

( مشاهده گردید که حسن 1399پور و همکاران )( و مهربان2016های دوف )مطابق با پژوهش

های فکری الزم و توانمندسازی منظر یادگیری شهرت مؤسسه حسابرسی بر دستیابی به سرمایه

پور و ( و مهربان2021ق با نتایج باکاریچ و ابرین )و رشد سازمان تأثیرگذار است. همچنین، مطاب

(، این نتیجه بدست آمد که عملکرد مؤسسه از منظر یادگیری و رشد با 1399همکاران )

نماید. همچنین، دستاورد منظر فرآیندهای داخلی سازمان در ارتباط بوده و از آن پشتیبانی می

کار در استراتژیک خود در منظر صاحببیان گردید که دستیابی مؤسسه حسابرسی به اهداف 



 381 کارت ارزیابی متوازن و نقشه استراتژي براي مؤسسات حسابرسی ایران

ها با مطالعات نیازهای مطرح در منظر فرآیندهای داخلی که این یافتهگرو برآورده نمودن پیش

( سازگار است. سپس، مطابق با نتایج 2020( و برگنر و همکاران )2007اتریدج و همکاران )

مؤسسه حسابرسی به میزان  ( نشان داده شد که موفقیت مالی1400پور و همکاران )مهربان

باشد. سرانجام، نقشه استراتژی کار کارت ارزیابی متوازن وابسته میدستاورد آن در منظر صاحب

آفرین و مؤثر برای مؤسسات حسابرسی ایران گرایانه، تحولبدست آمده یک نقشه راه عمل

آفرینی، از ارزشتوانند به یک چرخه دائمی و خودتنظیم وسیله آن، مینمودار ساخت که به

توانند از تأمین انتظارهای تنها میطوری که نهیابند، بهبهبود مستمر و پایندگی دست می

گرایانه طور مؤثر و واقعتوانند بهطور معناداری اطمینان حاصل نمایند، بلکه میذینفعان خود به

 پشتیبانی نمایند. از اعتالء و توسعه پایدار کسب و کار و حرفه حسابرسی در کشور صیانت و

های هگازی و همکاران در مجموع، نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مطابق با پژوهش

( و عسکری و 2010(، سوندین و همکاران )2015(، کمپبل و همکاران )2017(، نهم )2020)

(، کارت ارزیابی متوازن و نقشه استراتژی در برآورده نمودن نیازهای عصر 2006اولینیک )

باشد. به عالوه، تی و تأمین انتظارهای ذینفعان مؤسسات حسابرسی توانمند و مؤثر میرقاب

افزایی متفاوت و وجه تمایز پژوهش حاضر نسبت به کارهای مذکور آن است که در دانش

استقرائی و مبتنی بر  -مطالعه حاضر برای نخستین بار با استفاده از یک چارچوب قیاسی

در بطن مؤسسات و حرفه حسابرسی، یک ابر تئوری دارای روابط  های اجتماعی سیالواقعیت

تنها تمامی ابعاد و علت و معلولی برای چرخه عملیاتی مؤسسه حسابرسی ترسیم شد که نه

نماید، بلکه به روشنی، گیرد و تبیین میای را در بر میضروریات یک سازمان حسابرسی حرفه

های حسن شهرت را به رسی، یعنی مقولهارزش در مؤسسه حساب عناصر بنیادین خلق

منسجم، دستاوردهای اقتصادی و پایندگی حرفه مؤسسه و حرفه حسابرسی به صورت یک کل

سازد. افزون بر آن، کارت ارزیابی متوازن و نقشه استراتژی گرایانه مربوط میگرایانه و واقععمل

ژیک مؤسسات حسابرسی ریزی استراتاین پژوهش، یک چارچوب سیستماتیک برای برنامه

آورد. به بیانی دیگر، حرفه حسابرسی مستقل ایران فراهم می SWOTکشور مطابق با تحلیل 

(، نقشه راه غلبه بر 1400پور و همکاران )های پژوهش حاضر در انطباق با مطالعه مهربانیافته

ط قوت در نقاط ضعف و تهدیدها حاکم بر محیط حرفه حسابرسی ایران و چگونگی پیدایش نقا

ای خود های حرفههای پیشروی سازمانمؤسسات حسابرسی کشور در جهت دستیابی به فرصت
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 نماید.بینی میرا به روشنی تبیین و پیش

 سسات وهای مختلف و متعددی برای ادبیات و رویه عمل مؤهای مذکور، از جنبهیافته

ضر هش حادار است. نخست، پژوآفرین برخورافزایی با اهمیت و تحولحرفه حسابرسی از دانش

ؤسسات میژه برای نخستین بار ادبیات کارت ارزیابی متوازن و نقشه استراتژیک را به بافت و

های کلیدی موفقیت در حرفه حسابرسی ایران بسط نمود و شناختی منسجم از شاخص

گرایانه لی عمهای شناسایی شده در پژوهش، دستاوردحسابرسی فراهم آورد. دوم، ابعاد و مقوله

-طوریهرد، بگرایانه برای ناظران حرفه حسابرسی و رهبران مؤسسات حسابرسی در بر داو واقع

ر ه پایداتوسع وریزی و ارزیابی عملکرد استراتژیک در جهت بهبود مستمر که آنها را در برنامه

شه قننماید. سوم، کارت ارزیابی متوازن و مؤسسات و حرفه حسابرسی کشور پشتیبانی می

سات استراتژی پژوهش با ارائه یک شناخت متفاوت از عوامل بنیادین کیفیت خدمات مؤس

ا ار رحسابرسی، رموز و مبانی چگونگی دستیابی به مؤسساتی پیشرو و کیفیت خدمات پاید

 نمایدیقل مهویدا نمود. چهارم، پژوهش حاضر به روشنی این پیشنهاد را به مطالعات آتی منت

ر دتوانند م حسابداری مدیریت استراتژیک به حوزه مؤسسات حسابرسی، میکه با بسط مفاهی

 افزایی باال قدم بردارند.ای و با دانشرشتهجهت آفرینش یک قلمرو پژوهشی بین

 

 هایادداشت
2. Porter 1. Nehme 
4. Askary & Olynyk 3. Almer & et al. 
6. Lo & et al. 5. Coffee 

8. Malina & Selto 7. Bakarich & O'Brien 
10. Dowling & Leech 9. Kaplan & Norton 

12. Ettredge & et al. 11. Christensen & et al. 
14. Bergner & et al. 13. Stanley & et al. 

16. Hegazy & et al. 15. Westermann & et al. 

18. Duff 17. Sundin & et al. 

20. Campbell & et al. 19. Hoque 

22. Christensen & et al. 21. Goddard 

 

 منابع

 الف. فارسي



 383 کارت ارزیابی متوازن و نقشه استراتژي براي مؤسسات حسابرسی ایران

برس (. شاخص ترکیبی برای خرید اظهارنظر حسا1399امیری، اسماعیل و فخاری، حسین. )

 .31-1(، 1)27بررسی های حسابداری و حسابرسی، مبتنی بر فن تحلیل ممیزی. 

. دالیبی، و لین های حسابداری. ترزا.سازههای رفتاری برای (. تدوین سنجه1399ثورن، لیندا. )

دقی )امید فرجی، محمد جن های حسابداری رفتاریپژوهشثورن )تدوین کنندگان( در، 

 (. تهران: انتشارات بورس.302-277، ص. 1قمی، و فروزان فتاحی، مترجم، جلد 

. ی ایرانویدئوهای جامعه حسابداران رسم(. 4-2 06، 1398جامعه حسابداران رسمی ایران. )

، از صفحه جامعه حسابداران رسمی ایران در آپارات: 1398، 4-2 06بازیابی در 

https://www.aparat.com/video/video/listuser/username/iacpa/wrapper/tr

ue/%D9%87%D9%85%D9%87_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%

8C%D9%88%D9%87%D8%A7 
امعه گزارش ساالنه شورای عالی ج(. 1398شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران. )

امعه جتهران:  .1397اسفند ماه  29حسابداران رسمی ایران برای سال مالی منتهی به 

 حسابداران رسمی ایران.

-وهش(. معمای سنجش کیفیت حسابرسی در پژ1398محمدرضائی، فخرالدین و فرجی، امید. )

ری سابداحهای بررسیژوهشی ایران. های آرشیوی: نقد و ارائه پیشنهادهایی برای محیط پ

 .122-87(، 1)26و حسابرسی، 

ایه (. چارچوب سرم1399مهربان پور، محمدرضا؛ کرمی، غالمرضا و جندقی قمی، محمد. )

 .68-29(، 10)5، حسابداری ارزشی و رفتاریاجتماعی برای مؤسسات حسابرسی ایران. 

برای  SWOT(. تحلیل 1400محمد. )مهربان پور، محمدرضا؛ کرمی، غالمرضا و جندقی قمی، 

-359(، 2)28، های حسابداری و حسابرسیبررسیحرفه حسابرسی مستقل در ایران. 

397. 

 ب. انگلیسي

Almer, E. D., D. R. Philbrick, & K. H. Rupley. (2014). What drives auditor 

selection? Current Issues in Auditing, 8(1), A26–A42. 

Amiri, E., & Fakhari, H. (2020). A composite index for audit opinion 

shopping based on discriminant analysis technique. Accounting and 

Auditing Review, 27(1), 1-31. (In Persian) 

Askary, S., & M. Olynyk. (2006). Public interest, ethics, and the balanced 

scorecard: implications for the accouting profession. Australian 



 384 1400پایيز و زمستان ، دوم، شماره سيزدهمدوره هاي حسابداري، مجله پيشرفت

Accouting Review, 16(1), 51-58. 

Bakarich, K. M., & P. O'Brien. (2021). The robots are coming...But aren't 

here yet: The use of artificial intelligence technologies in the public 

accounting profession. Journal of Emerging Technologies in 

Accounting, 18(1), 27-43. 

Bergner, J., B. B. Marquardt, & P. Mohapatra. (2020). The auditor 

reputation cycle: A synthesis of the literature. International Journal of 

Auditing, 24(2), 292-319. 

Campbell, D., S. Datar, S. L. Kulp, & V. G. Narayanan. (2015). Testing 

strategy with multiple performance measures evidence from a balanced 

scorecard at Store24. Journal of Management Accounting Research, 

27(2), 39–65. 

Christensen, B. E., Newton, N. J., & Wilkins, M. S. (2021). How do team 

workloads and team staffing affect the audit? Archival. Accounting, 

Organizations and Society, 92, 

https://doi.org/10.1016/j.aos.2021.102225. 

Christensen, L. B., R. B. Johnson, & L. A. Turner. (2015). Research 

Methods, Design, and Analysis (12 ed.). Essex, England: Pearson 

Education Limited. 

Coffee, J. C. (2019). Why do auditors fail? What might work? What won’t? 

Accounting and Business Research, 49(5), 540-561. 

Dowling, C., & S. A. Leech. (2014). A Big 4 firm’s use of information 

technology to control the audit process: How an audit support system is 

changing auditor behavior. Contemporary Accounting Research, 31(1), 

230–252. 

Duff, A. (2016). Corporate social responsibility reporting in professional 

accounting firms. The British Accounting Review, 48(1), 74-86. 

Ettredge, M. L., S. Scholz, & C. Li. (2007). Audit fees and auditor 

dismissals in the Sarbanes-Oxley era. Accounting Horizons, 21(4), 371-

386. 

Goddard, A. (2017). Grounded theory approach to accounting studies: 

overview of principles, assumptions and methods. In Z. Hoque, L. D. 

Parker, M. A. Covaleski, and K. Haynes (Eds.), The Routledge 

Companion to Qualitative Accounting Research Methods (pp. 91-111). 

New York. 

Hegazy, M., Hegazy, K., & Eldeeb, M. (2020). The balanced scorecard: 



 385 کارت ارزیابی متوازن و نقشه استراتژي براي مؤسسات حسابرسی ایران

Measures that drive performance evaluation in auditing firms. Journal 

of Accounting, Auditing & Finance, DOI: 10.1177/0148558X20962915. 

Hoque, Z. (2014). 20 years of studies on the balanced scorecard: Trends, 

accomplishments, gaps and opportunities for future research. The 

British Accounting Review, 46(1), 33-59. 

Iranian Association of Certified Public Accountants. (2019, 08 24-26). The 

Videos of Iranian Association of Certified Public Accountants. 

Retrieved 08 24-26, 2019, from Iranian Association of Certified Public 

Accountants: 

https://www.aparat.com/video/video/listuser/username/iacpa/wrapper/tr

ue/%D9%87%D9%85%D9%87_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%

8C%D9%88%D9%87%D8%A7. (In Persian) 

Kaplan, R. S., & D. P. Norton. (1996). The balanced score card: translating 

strategy into action. Boston: Harvard Business School Press. 

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2001). The strategy-focused organization: 

how balanced scorecard companies thrive in the now business 

environment. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press. 

Lo, A. W., K. Z. Lin, & R. M. Wong. (2019). Does availability of audit 

partners affect audit quality? Evidence from China. Journal of 

Accounting, Auditing & Finance, DOI: 10.1177/0148558X19893860. 

Malina, M. A., & Selto, F. H. (2001). Communicating and controlling 

strategy: An empirical study of the effectiveness of the balanced 

Scorecard. Journal of Management Accounting Research, 13(1), 47-90. 

Mehrabanpour, M., Karami, G., & Jandaghi Ghomi, M. (2021). Social 

capital framework for Iranian audit firms. Journal of Value and 

Behavioral Accounting, 5(10), 29-68. (In Persian) 

Mehrabanpour, M., Karami, G., & Jandaghi Ghomi, M. (2021). SWOT 

analysis for the independent audit profession in Iran. Accounting and 

Auditing Review, 28(2), 359-397. (In Persian) 

Mohammadrezaei, F., & Faraji, O. (2019). The dilemma of audit quality 

measuring in archival studies: critiques and suggestions for Iran’s 

research setting. Journal of Accounting and Auditing Review, 26(1), 87-

122. (In Persian) 

Nehme, R. (2017). Performance evaluation of auditors: a constructive or a 

destructive tool of audit output. Managerial Auditing Journal, 32(2), 

215 - 231. 

Porter, B. (2014). The audit expectation gap: A persistent but changing 



 386 1400پایيز و زمستان ، دوم، شماره سيزدهمدوره هاي حسابداري، مجله پيشرفت

phenomenon. In D. Hay, W. R. Knechel, & M. Willekens (Eds.), The 

Routledge Companion to Auditing (pp. 43-53). New York: Routledge. 

Stanley, J. D., D. M. Brandon, & J. J. McMillan. (2015). Does lowballing 

impair audit quality? Evidence from client accruals surrounding analyst 

forecasts. Journal of Accounting and Public Policy, 34(6), 625-645. 

Sundin, H., M. Granlund, & D. A. Brown. (2010). Balancing multiple 

competing objectives with a balanced scorecard. European Accounting 

Review, 19(2), 203-246. 

The Supreme Council of Iranian Association of Certified Public 

Accountants. (2019). Annual Report of the Supreme Council of the 

Iranian Association of Certified Public Accountants for the fiscal year 

ending March 20, 2019. Tehran: Iranian Association of Certified Public 

Accountants. (In Persian) 

Thorne, L. (2020). The development of behavioural measures of accounting 

constructs. In T. Libby, & L. Thorne (Eds.), Behavioral Accounting 

Research (O. Faraji, M. Jandaghi Ghomi, & F. Fatahi, Trans., pp. 235-

258). Tehran: Bourse. (In Persian) 

Westermann, K. D., J. C. Bedard, & C. E. Earley. (2015). Learning the 

“craft” of auditing: a dynamic view of auditors’ on-the-job learning. 

Contemporary Accounting Research, 32(3), 864-896. 
 


