مجمٌعو مقاالت ىمایش ملی ایده ىای نٌ در حسابداری ً حسابرسی دانشگاه آزاد اسالمی ًاحد خٌراسگان(اصفيان)

شناسایی ً رتبو بندی چالشىای حسابرسی با استفاده از تکنیکىای TOPSIS ً AHP
دکتش هحوْد هعیي الذیي ،اعتادیاس گشٍّ حغاتذاسی داًؾگاٍ آصاد یضد
حویذ اتْهحوذی ،عضْ ُیأت علوی گشٍّ حغاتذاسی جِاد داًؾگاُی یضد
تاتک دٍ هْتذ ،عضْ ُیأت علوی گشٍّ هذیشیت جِاد داًؾگاُی یضد
چکیده
تاسصتشیي ّیژگی تاصاس عشهایَ ،ؽفافیت اعت ّ ایي خصلت تاصاس عشهایَ اص دسیچَ حغاتذاسی ّحغاتشعی
لاتل دعتیاتی اعت .حشفَ حغاتذاسی دس کؾْسها تَ دلیل عاختاس هتفاّت التصادی دسدّسٍ ُای هختلف
ُوْاسٍ تاچالؼ ُای هتعذدی سّتَ سّ تْدٍ اعت.حغاتشعی،کغة اطویٌاى هعمْل اص فعالیت ُا ّ سّیذادُای
هالی ؽشکت ُا ّ عاصهاى ُای اًتفاعی ّ غیشاًتفاعی اعت ّحغاتشعاى ،کلیَ فعالیت ُای التصادی دس
چاسچْب دّلت ُا ساتشًاهَ سیضی هی کٌٌذ.کغة اطویٌاى هعمْل تَ دلیل هحذّدیت ُای راتی کَ دس سعیذگی
ُا ّجْد داسد ،تاچالؼ ُای جذی سّتَ سّعت .اصْالحغاتشعی تش پایَ اظِاسًظشُا ّ علیمَ ُای حشفَ ای
اًجام هی ؽْد ،تٌاتشایي دس جاهعَ حشفَ ای ،اظِاسًظشُا هی تْاًذ هتفاّت تاؽذ.تخؾی اص ایي چالؼُا تَ
تذّیي اعتاًذاسدُا ،سٌُوْدُا ،دعتْسالعول ُا ّآییي سفتاس حشفَای تشهی گشدد ،صیشا تفغیشُای هختلفی اص
اعتاًذاسدُا ّ هجوْعَ سٌُوْدُا هی تْاًذ تْعط ُشحغاتشعصْست پزیشد.دس صْستی کَ ؽایذ دس تذّیي
اصْل ّ اُذاف ایي اعتاًذاسدُاُ ،وَ حغاتشط ُا اتفاق ًظش داؽتَ تاؽٌذ ّلی ًحٍْ اجشای آى تَ دالیل
ؽشایط صهاًی ،هکاًی ،هْلعیت ّ دیگش ؽشایطحغاتشعاى ،هتاعفاًَ تغییش کشدٍ ّ تفغیش تَ سای هی ؽْد .دس
ایي همالَ اتتذا چالؼ ُای حغاتشعی تا ًظشات کاسؽٌاعاى ّ حغاتشعاى ؽٌاعایی ّ تَ صْست دسخت علغلَ
هشاتثی اسائَ ؽذ .دس تحمیك حاضش تشای ستثَتٌذی چالؼ ُای حغاتشعی اص تکٌیک ُای ّ AHP
 TOPSISاعتفادٍ ؽذٍ اعت .دس ساعتای ستثَ تٌذی ؽاخصُا اص پشعؾٌاهَ ای هثتٌی تش همایغات صّجی تَ
عٌْاى دادٍ ُای تکٌیک ُ ّ AHPوچٌیي هاتشیظ ّیژٍ ای تش اعاط همیاط دّلطثی تشای گشدآّسی دادٍ
ُای تکٌیک  TOPSISاعتفادٍ ؽذٍاعت .تشای پشداصػ دادٍُای هزکْس ًشم افضاس  Expert Choiceتشای
تحلیل دادٍُای  ّ AHPاص ًشمافضاس  Excelتشای هحاعثات سّػ  TOPSISاعتفادٍ ؽذٍ اعت .چالؼ ُای
هٌالصَ ّ اعتعالم ،عذم ثثات دسآهذی ّ آهْصػ کن ّ ساتطَ عاالسی ّ پیًْذ طثماتی تَ عٌْاى هِنتشیي
چالؼُای حغاتشعی ؽٌاختَ ؽذًذ ّ پیؾٌِادُایی جِت تِثْد اسائَ ؽذ.
کلمات کلیدی :چالؼُای حغاتشعی ،ستثَ تٌذیTOPSIS ،AHP ،
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