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مه مقد
سبب  مستقل،  حسابرسان  توسط  شده  انجام  حسابرسی های 
نقش  و  وظيفه  و همچنين  اطاعات شركت ها شده  به  اعتبار بخشی 
شركت ها و مديران آنها را در راستای تهيه و ارائه اطاعات مالی متذكر 
يك  ايجاد  باعث  شركت  يك  مالی  گزارش های  حسابرسی  می شود. 
اطمينان منطقی برای ذينفعان آن شركت كه از اين اطاعات استفاده 

 .)b2008 ،)1(می كنند، می شود )سيكا
در سال های اخير، بر اساس اين ادعا كه حسابداران اظهار نظرهای 
مستقل، واقعی، منصفانه و درستی از رويدادهای شركت فراهم می كنند، 
مستحكم  را  خود  حقوقی  جايگاه  حسابرسان،  عنوان  به  حسابداران 
كرده اند با اين وجود ادعا شده است كه اين مهارت، سرمايه گذاران، 
را  ريسك  تا  می سازد  توانمند  را  ذينفعان  ساير  و  اعتباردهندگان 
كاهبرداری ها  به  باتوجه  پيوسته  ادعا  اين  كنند.  مديريت  و  كنترل 
و ورشكستگی های غيرمنتظره شركت ها نقض شده است. باتوجه به 
تشديد چنين رويدادهای اين سوءظن افزايش داده است كه حسابرسان 
استقال، مهارت و انگيزه الزم را برای اظهار نظر نسبت به رويدادهای 

شركت ندارند )اوكنر)2(، 1987(. 
در سال 2008ميادی، اقتصادهای كان غربی وارد بحران عميق مالی 
شدند كه اين بحران خود را از طريق ورشكستگی بانك ها و مداخله های 
زياد دولت برای نجات مؤسسات مالی نشان داد. دراين مقاله، از طريق 
درباره  متقلبانه،  مالی  صورت های  از  حسابرسی  گزارش های  بررسی 

كيفيت كار حسابرسی صحبت خواهد شد )سيكا، 2009(. 

حسابرسان و  مالی  بحران 
از مشخصه های بارز بحران های مالی اخير اين بوده است كه اين 
بحران ها به تدريج توسط اقتصادهای غربی به ويژه اياالت متحده به وجود 
آمده است واز طريق افزايش اعتبار و پذيرش ريسك از ميان سند های 
مالی پيچيده و ساختار های شركت و ساز وكار های نظارتی غير موثر 
تحريك شده است. بانك ها، صندوق های سرمايه گذاری و شركت های 
بيمه عامل های اصلی در امور مالی اقتصاد بوده اند، برآوردهای انجام 
شده نشان می دهد كه اين بنگاه ها در حدود 2/8ميليارد دالر از دست 
داده اند. عاوه بر هزينه های مالی، اين بحران ها هزينه های اجتماعی نيز 
در پی داشته اند كه محاسبه دقيق اين هزينه ها امكان پذير نبوده است 
اقدامات زيادی توسط كشورهای مختلف  انگليس)3(، 2008(.  )بانك 
برای برون رفت از اين بحران ها انجام گرفته است به عنوان نمونه، دولت 
بريتانيا در حدود 750ميليارد دالر برای حمايت از اقدامات مالی در نظر 
گرفته است )سيكا، a2008(. دولت اياالت متحده حدود 8/5 ميليارد 
دالر )حدود 60 درصدتوليد ناخالص داخلی( را برای جلوگيری از سقوط 
سيستم مالی خود در نظر گرفته است )سيكا، c2008(. دولت آلمان 
بالغ بر 400ميليارد دالر برای كمك به بانك های بحران زده اختصاص 
ايسلند، مجارستان و  ايرلند،  داده است و همچنين كشورهای مانند 
تركيه از بانك بين المللی پول تقاضای كمك كردند تا از اين طريق 

بحران رخ داده را مديريت كنند )وال استريت)4(، 2008(. 
بسياری  برخاف  غربی،  بانك های  كه  می دهد  نشان  اوليه  برآورد 
از استانداردهای حسابداری، در حدود 5000ميليارد دالر دارايی ها و 
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بدهی های اشتباه داشته اند در حالی كه اكنون اين ارقام در حال اصاح 
برای  باالتری  ارزش  دادن  نشان  طريق  از  بانك ها  از  تعدادی  است. 
دارايی های خود برای دوره طوالنی از آن برای نشان دادن سودهای 
باالتر و پنهان كردن خسارت ها و زيان های خود استفاده می كردند. 
در اين شرايط، فشار روی حسابرسان به خاطر اين باور كه "چراغ سبز 
از حسابرس بدين معنی است كه روش های حسابداری شركت مورد 

پذيرش است " افزايش يافته است )فرگوسن)5(، 2008(. 
ايسلند،  آلمان،  متحده،  اياالت  بريتانيا،  در  گرفته  انجام  مطالعات 
متقلبانه  مالی  اقدامات  كه  می دهد  نشان  سوئيس  و  فرانسه  هلند، 
از ورود به بحران  انجام گرفته كه قبل  بانك های  توسط شركت ها و 
بوده  مقبول  آن ها،  مالی  به صورت های  نسبت  اظهار نظر حسابرسان 
است. به عنوان نمونه در 28ژانويه سال 2008ميادی، پنجمين بانك 
بزرگ سرمايه گذاری در آمريكا، برن استرن)6( اظهار نظر مقبول نسبت 
به  دريافت كرد كه سرانجام در 10مارس  مالی خود  به گزارش های 
علت مشكات مالی با حمايت دولت فروخته شد )بورس اوراق بهادار 
كارلی  شركت  2008ميادی  سال  27فوريه  در   )2008 آمريكا)7(، 
نسبت  مقبول  اظهار نظر  لی)8( 
خود  مالی  صورت های  به 
 9 تا  حالی كه  در  كرد  دريافت 
مارس شركت در حال صحبت 
نهايت در  بود ودر  با بدهكاران 
12 مارس به علت عدم توانايی 
خود  بدهی های  پرداخت  در 
گرفت  قرار  نابودی  معرض  در 

 .)a2008 ،سيكا(

بحران  در  حسابرسان  نقش 
مالی

بحران های مالی اخير برخی 
با  ارتباط  در  را  جديد  سؤاالت 
طرح ها و روش های حسابرسی 
مطرح كرده است. ادعای مطرح 
حسابرسی  كه  است  اين  شده 
بيرونی، باورپذيری را نسبت به گزارش های مالی افزايش می دهد. چنين 
ادعايی می تواند ناشی از اين ديدگاه باشد كه حسابرسان دارای دانش 
اطاعات ممتاز  افشای  به  قادر  آن،  اساس  بر  حسابداری هستند كه 
می باشند. مشكل چنين فرضيه ای اين است كه بحران مالی موجود 
موجود  بحران  گرفتار  كه  بانك هايی  و  ساير شركت ها  كه  داد  نشان 
به گزارش های  از دريافت اظهار نظر مقبول نسبت  نشدند حتی پس 
شمالی)9(  راک  شركت  نمونه  عنوان  به  نشدند  قانع  خود  مالی 
دربريتانيا، پس از اينكه اظهار نظر مقبول نسبت به گزارش های مالی 
گزارش  سال2007نيز  25ژوئيه  در  كرد  دريافت  2006خود  سال 
صحت  به  نسبت  تا  كرد  دريافت  شركت  داخلی  بازرسان  از  تاييد 
سهام  )كميته  برسد  منطقی  اطمينان  به  شده  انجام   حسابرسی 

خزانه اروپا)10(، 2008(. 
مطالعات انجام شده توسط )سيكا، 2009( نشان می دهد كه بسياری 
از بانك ها حتی در زمانی كه اظهار نظر مقبول نسبت به صورت های 
مالی خود دريافت كردند باز نيز خواستار حمايت دولت بودند با اين 
ترديد  مورد  حسابرسان  اظهار نظر  به  نسبت  كمی باورپذيری  شرايط 

قرار گرفت. در اينجا سؤال مطرح شده اين است كه چرا گزارش های 
حسابرسی دچار فرسايش شده اند؟ علت اين است كه نتايج گزارش های 
حسابرسی در معرض سياست های سازمانی و نظارتی قرار گرفته است 
افتادن منافع خود،  يعنی حسابرسان ممكن است به خاطر به خطر 

حساب های بانكی را تعديل كنند. 
قانونگذاران در ورشكسـتگی قبلی بانك ها، اعتقاد داشـتند سـكوت 
حسابرسـان باعـث آسـيب های بزرگـی به سـپرده گذاران و مشـتريان 
شـده اسـت. از موضوعـات مـورد اعتـراض حسابرسـان ايـن بـود كـه 
بحران هـای مالـی بـه طـور ناگهانی رشـد كرده انـد و لذا آنهـا آمادگی 
الزم را بـرای قضـاوت در مـورد مشـكات مالی نداشـتند ولـی ايرادی 
كـه به چنيـن اعتراضی وارد اسـت، نقش مهم نظام های سـرمايه داری 
در بحران هـای اخيـر بـود بـه عنـوان نمونه در ايـاالت متحـده بحران 
پـس انـداز توسـط فايـن مـی)11(  بـه وجـود آمـد كـه يـك تاريخچه 
حسـابداری و حسابرسـی داشـت يا سـقوط بانـك اعتبـاری و تجاری 
بين المللـی بريتانيا )بزرگترين شكسـت بانكی قرن بيسـتم( داليل رد 

ايـن ادعا عنوان شـده اسـت )سـيكا، 2009(. 

مالی بحران  در  حسابرسان  استقالل 
بررسی های انجام شده نشان می دهد كه مؤسسات حسابرسی ارائه 
دهنده خدمات غيرحسابرسی به صورت اجتناب ناپذير، سؤاالت زيادی 
را درباره خودكفايی و استقال حسابرسان ايجاد می كنند كه از جمله 
موضوعات قابل بحث در حسابرسی است. به نظر می رسد كه ميان نقش 
قانونی و عرفی حسابرسان و ساير خدماتی مغايرت ها و تداخل هايی 

 .)b2008 ،وجود دارد كه ارائه می دهند )سيكا
توسـط  حسابرسـی  طرح هـای  و  روش هـا  مـورد  در  نگرانی هـا 
تعدادی از پژوهشـگران گسـترش يافته اسـت به طوری كه پژوهشـگر 
ايرلنـدی، حسابرسـان را بـه عنوان "يـك لطيفه و هـدر رفتن زمان" 
توصيف كرده اسـت. ايشـان حسابرسـان را مانعی برای اشـتغال زايی 
بانك هـای  كـه  مشـكاتی  دارنـد  اعتقـاد  و  می داننـد  شـركت ها 
غربـی گريبان گيـر آن هسـتند بـه علـت حسـابرس های اسـت كـه 
از اسـتقال الزم برخـوردار نبوده انـد ولـی تعـدادی از كارشناسـان 
آمريكايـی اعتقـاد دارنـد كه در جريـان اقدامـات متقلبانـه دربحران 
اخيـر اتهامی عليـه حسابرسـان مطـرح نيسـت اگـر چـه بـر خـاف 
سـاير بحران هـا، ايـن بـار حسابرسـان تحـت فشـار بيشـتری قـرار 

گرفتنـد )سـيكاو... ، 2007(. 
تحقيق و پژوهش در حسابرسی و تغييرات در نظام سرمايه داری 

مديريت  و  كنترل  از  حاصل  نتايج  قبلی،  شده  مطرح  موضوعات 
روش های  بودن  ناموفق  و  حسابرسان  حد  از  بيش  قدرت  درآمدها، 
نيز  هنوز  می دهد.  قرار  تاكيد  مورد  قديمی را  و  متداول  حسابرسی 
شده  پديدار  نتايج  و  سرمايه داری  نظام  در  تغييرات  به  حسابرسان 
توجه كمی دارند، در حال حاضر، الزم است كه حسابرسان روش ها و 
شيوه هايی را فرا بگيرند كه متناسب با تغييرات در نظام سرمايه داری 
است تابه گونه ای بدنامی های اخير را جبران كنند. در بحران های اخير 
مؤسسات حسابرسی به دليل اهميت اظهار نظر آن ها برای مؤسسات 
)هيأت  كردند  دريافت  زيادی  دولتی، حق الزحمه های  سازمان های  و 

عملكردهاي حسابرسي، 2004(. 
بـا توجـه بـه مباحـث موجـود، دو موضـوع اساسـی و مهـم مطرح 
مـورد  در  شـده  مطـرح  موضـوع  قديمی تريـن  و  اوليـن  می گـردد، 
و  شـركت ها  و  بانك هـا  بـه  حسابرسـی  مؤسسـات  خدمـات  سـاير 

مطالعات انجام گرفته در 
کشورهای مختلف نشان 
می دهد اقدامات مالی 
متقلبانه توسط شرکت ها 
و بانك هایی انجام گرفته 
که قبل از ورود به بحران 
 اظهارنظر حسابرسان

 نسبت به صورت های 
 مالی آنها مقبول 
بوده است
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تأثيـر آن بـر خودكفايـی و اسـتقال كار حسابرسـی اسـت. از مـوارد 
بدنامی مؤسسـات حسابرسـی، انجام مشـاوره های مالی برای مشتريان 
خـود بـوده اسـت امـا در تحقيقـی كـه توسـط هيـأت عملكردهـاي 
حسابرسـي)12( انجـام گرفـت، مشـخص شـد مغايرت هـای موجـود 
در سـود تحـت تأثيـر خدمـات غير حسابرسـی مؤسسـات حسابرسـی 
قـرار نداشـته اسـت كه بر اسـاس نظـر برخـی از پژوهشـگران، هيأت 
عملكردهاي حسابرسـي تحت تأثير مؤسسـات حسابرسـی قرار گرفته 
اسـت. در چنيـن حالتـی كـه بخـش عمـده ای از نظـارت و كنتـرل 
توسـط گروه هايـی انجـام می شـود كـه خـود توجيه كننـده و مشـاور 
طرح هـای اقتصـادی هسـتند، خـاف قوانيـن نظارتـی اسـت و در 
ايـن حالـت نيـاز بـه اصـاح قوانيـن حسابرسـی وجـود دارد. موضوع 
دوم در ارتبـاط بـا مـدل كلـی حسابرسـی و حق الزحمـه حسابرسـان 
اسـت. مؤسسـات حسابرسـی، شـركت های سـرمايه داری هسـتند كه 
وابسـته بـه شـركت ها برای كسـب درآمد می باشـند. تأثير نـوع اظهار 
نظـر حسابرسـان برحق الزحمـه آن هـا باعث تحـت تأثير قـرار گرفتن 
اسـتقال حسابرسـان می شـود و اين قابليت را دارد كه حسابرسـان را 
نسـبت به اعمال متقلبانه شـركت ها سـاكت كند )هيأت عملكردهاي 

حسابرسـي، 2007(. 
خصوصی سازی  مدل  حسابرسی،  مورد  در  شده  مطرح  مدل 
حسابرسی است كه در اين مدل، يك گروه سرمايه دار )حسابرسان( بر 
گروه ديگر سرمايه دار )مديران شركت ها( نظارت می كنند. از عيب های 
اين مدل به وجود آوردن اكثريت قانونی مستقل به عنوان حسابرسان 

در جامعه است )هسلتين)13(، 1987(. 
رفتار  زنجيره های  به  تا  كرد  ايجاد  را  فرصتی  اخير،  مالی  بحران 
كه  نيست  نيازی  مدل  اين  در  شود  توجه  برای حسابرسی  سازمانی 
شركت ها حسابداری مستقيما درگير حسابرسی شوند بلكه حسابرسی 
بانك ها و شركت ها توسط بازرسان قانونی داخلی انجام شود. در اين 
مدل، دانش حسابرسان داخلی نسبت به فعاليت های شركت يا بانك 
افزايش می يابد و گزارش های حسابرسی علناً شاهد آشكار حسابرسی 
وابسته  سازمان،  ارزش های  و  فرآيندها  حدودی  تا  اگرچه  می باشند 
كاركنان،  مديريت  فرآيندهايی  چنين  است  حسابرسی  محصول  به 
انگيزه های اقتصادی و بينش مشتريان، مردم و حسابرسان را افزايش 

می دهد. 
در سال های اخير طرح ها و روش های حسابرسی تا حدود زيادی 
مورد انتقاد قرار گرفته است و اين فرصت مناسبی را برای تحقيقات 
بيشتر از طريق بررسی و تحقيق پرونده های دادخواهی عليه حسابرسان 
ايجاد كرده است. اكنون نظام سرمايه داری سؤاالت زيادی درباره مبنای 
دانش حسابرسی مطرح كرده است. آن ها اعتقاد دارند حسابرسان بيش 
از يك قرن است كه روش های ثابت و سنتی را به كار گرفته اند كه در 
آن چيزهای مشهود محاسبه، اندازه گيری و درستی وصحت آن ها از 
طريق مداركی چون فاكتورها، سندهاو... آزمون می شود در صورتی كه 
اكنون سندهای پيچيده وابسته به وقايع آينده، اين روش را تأثير قرار 

 .)c2008 ،داده است )سيكا

پیشنهادات و  نتیجه گیری 
بحـران مالـی اخيـر، سـؤاالت متعـددی را دربـاره نقـش و ارزش 
حسابرسـی مسـتقل مطرح كرده اسـت. با توجه به موضوعات مطرح 
شـده، اكنـون چنـدان اظهارنظر مقبـول حسابرسـان در جامعه مورد 
پذيـرش نيسـت و سـوءظن هايی مثـل اينكـه حسابرسـان صاحيت 

كافـی بـرای بررسـی رويدادهـای مالـی را ندارنـد و يـا حسابرسـان 
از اسـتقال كافـی برخـوردار نيسـتند مطـرح اسـت. اكنـون زمـان 
ايـن فرا رسـيده اسـت كـه اسـتانداردهای حسابرسـی نيز همـگان با 
پيشـرفت های نظـام سـرمايه داری ترقـی كـرده و بتوانـد پاسـخ گوی 
نيازهـای موجـود باشـد تـا دربحران هـای مالـی كـه امـكان دارد در 

آينـده رخ دهـد بـه ايـن صـورت تحت فشـار قـرار نگيرند. 

پي نوشت ها: -------------------------------------------------------------------------------
. 1 Prem Sikka
. 2 O’connor
. 3 Bankf of England
. 4 Wall Street
. 5 Ferguson
. 6 Bear Stearn
. 7 Security and Exchange Commission (SEC)
. 8 Car lyly
. 9 Northern Rock

. 10 UK house of commons treasury committee

. 11 Fannie Mae

. 12 Auditing Practices Board(APB)

. 13 Heseltine

منابع و ماخذ: -------------------------------------------------------------------------------
1- Auditing Practices Board(2007). Practice note 19: The audit of 
banks and building societies in the United Kingdom. London: APB. 
2- Bank of England(2008). Financial stability report: No. 24, 
October 2008. London: Bank of England. 
3- Ferguson, N. (2008). The ascent of money: A financial history of 
the world. London: Allen Lane. 
4- Heseltine, M. (1987). Where there’s a will. London: Hutchinson. 
5- O’Connor, J. (1987). The meaning of crisis: A theoretical 
introduction. Oxford: Basil Blackwell. 
6- Sikka, P. (2008a). Watching the detectives. The Guardian 
(Comment is free). <http://www. guardian. co. uk/
commentisfree/2008/mar/14/watchingthedetectives>14 March. 
7- Sikka, P. (2008b). Globalization and its discontents: Accounting 
firms buy limited liability partnership legislation in Jersey. 
Accounting, Auditingand Accountability Journal, 21(3), 398–426. 
8- Sikka, P. (2008c). Enterprise culture and accountancy firms: New 
masters of the universe. Accounting, Auditing and Accountability 
Journal, 21(2),268–295. 
9- Sikka, P. Financial crisis and the silence of the auditors / 
Accounting, organization and society(34). (2009). P 868873-
10- Sikka, P. , Haslam, C. , Kyriacou, O. , &Agrizzi, D. (2007). 
Professionalising claims and the state of UK professional 
accountancy education: Some evidence. Accounting Education: An 
International Journal, 16(1), 3–21. 
11- UK House of Commons Treasury Committee (2008). The run 
on the rock (two volumes). London: The Stationery Office. 
12- United States Bankruptcy Court for the District Delaware 
(2008). Final report of Michael J. Missal bankruptcy court examiner: 
In re: New Century Trs Holdings, Inc. , a Delaware corporation, 
et al. <graphics8. nytimes. com/packages/pdf/business/Final_
Report_New_Century. pdf>.  
13- US Securities Exchange Commission (2008). SEC’s oversight of 
bear stearns and related entities: The consolidated supervised entity 
program. Washington, DC: SEC http://finance. senate. gov/press/
Gpress/2008/prg092608i. pdf>. 




