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  تحقیقات حسابداري پیش روي یچالش،بحران مالی جهانی 

  

  عضو انجمن حسابداري ایران، سید جعفر الریمی 

  و عضو انجمن حسابداري ایران مدرس موسسه غیر انتفاعی عالمه محدث نوري(ره) ،ابراهیم محسنی

   

   چکیده

احیاي  ايبر واندمی ت و قرار گرفتهفعلی  مالی هاي حسابداري به شدت تحت تأثیر بحرانیه رو  

هاي  شکاف آن دسته از . این مقالهشته باشدتأثیر عمده اي دانظام مالی جهانی ،ایی موسسات مالی و پای

 ناحققناتوانی م باعثکه  ري موجود در تحقیقات حسابداري را تجزیه تحلیل می کندتئوروش شناختی و 

را به مالی بحران تحلیل و پاسخگویی به  تجزیهرا براي  محققین و توانایی است پیش بینی بحران شده در

در پیش بینی بحران  حسابداري نادو دلیل براي ناتوانی محقق دراین جاسازد.محدود می  این تحقیقات

اشاره به شکاف موجود میان دنیاي تحقیقات دانشگاهی حسابداري و دنیاي  اول،دلیل ،مطرح شده است

ن براي درك ارتباط میان حسابداري خرد و نهادهاي امحقق حسابداري عملی دارد.و دلیل دوم به ناتوانی

  نظارتی حسابداري، اقتصاد کالن ، محیط سیاسی و محل به کار گیري حسابداري اشاره دارد. 

  حسابداري، حسابداري عملیتحقیقات بحران مالی،رویه هاي حسابداري، ه هاي کلیدي:ژوا
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  مقدمه 

به عنوان عامل بحران مالی  ،بهره پرداختی سرمایه گذاريبانکداران و  خواندنمقصر که  در حالی  

جدیدي درباره سیستم  سوال هايتر شدن بحران اقتصادي موجب بروز وخیم ، شمرده می شود اخیر

موسسات زیربنایی با یکی از این  به عنوان جامعه دانشگاهیشده است .اقتصادي و موسسات زیر بنایی آن 

در گفتمان آکادمیک تبدیل  سیاست رایجکر اقتصادي نئوکالسیک به چرا تف که ستاین سوال روبه رو

هاي علمی و نقد اجتماعی  هاي تجاري و اقتصادي به جاي اینکه کانون بحث بخش راچ وشده است 

همزمان  گذشته،هاي  در سال و نیز این سوال مطرح است که .از عقاید متعصب طرفداري می کندباشند، 

را  بحرانایجاد این محققان دانشگاهی نتوانند عالئم  تا هشدچه عاملی باعث ریکا،نظام مالی آمفروپاشی  با

  .شناسایی کنند 

من ، حوزه هاي دانشگاهی و اقتصادي یبه حدي است که باید تمامکنونی شدت بحران مالی   

که  داشاره می شو تحقیقات حسابداري ، مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد. در این مقاله به دالیلی جمله

پیش بینی را  زمان وقوع بحران،در چهارچوب رویه هاي حسابداري باعث شد تحقیقات حسابداري نتواند

هاي میان روش شناسی و نظریه هاي تحقیقاتی به منظور تفسیر  شناسایی شکاف ،هدف این مقاله.کند

 مشکلاین  براي مناسب هاي رایج براي یافتن راه حلی قش حسابداري در تالشندرك بحران،و درست

اولین  ،دو دلیل براي ناتوانی محققان حسابداري در پیش بینی بحران مطرح شده است  جادر این.می باشد

حسابداري و دنیاي  دانشگاهی شکاف موجود میان دنیاي تحقیقات اشاره به که روش شناختی است،دلیل 

براي درك ارتباط میان ن محققیناتوانی  به،می باشد کتئوریکه دوم  دلیل ودارد. حسابداري عملی

به کار گیري محل و محیط سیاسی  ،، اقتصاد کالن  نهادهاي نظارتی حسابداريو  خرد حسابداري
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درك ن آ هدف که ارائه می شود تحقیقاتی هايپیشنهاد ،مقاله نیزاین . در پایان اشاره دارد ،حسابداري

  می باشد.نقش حسابداري در بحران مالی 

  

 

   یحسابداري عملو دنیاي  حسابداري دانشگاهیتحقیقات  ایجاد ارتباط بین

رابطه  ترینشکارآ.است ارتباطدر  کنونیحسابداري به چند طریق با بحران مالی  هاي یهدنیاي رو  

اهمیت .و اقالم خارج از ترازنامه است مالی حاکم بر ارزشیابی دارایی ها گريمربوط به الزامات گزارش 

 تداوم فعالیتیا  و انحالل ، تصفیه دریابیمزمانی آشکار می شود که ، ر ساده ظاهدر این قوانین حسابداري 

توسط حسابداران و گستره الزم براي موسسات مهم مالی در گرو چگونگی ارزیابی دارایی هاي بانکی 

که از  منصفانه،حسابداري ارزش  هايز ترازنامه از نظر حسابرسان است.استانداردتلفیق نهادهاي خارج ا

 ،کنندگزارش ، سب ارزش بازار در حال سقوط حهاي مالی خود را بر  ها می خواهد دارایی تشرک

ابتدا منجر به در  منصفانهحسابداري ارزش  عقیده دارندمنتقدان هاي شدیدي شده است. موجب بحث

 اقتصادي ریسک پذیري موجب تشدید رکود واسطه ترویجه از حد شده و سپس ب بیشتوسعه اعتباري 

تدوین روي ،می شود نیز بانکداري از حرفه طیف وسیعی شامل کهمنصفانه ست . مخالفان ارزش شده ا

که  در حالیارزشیابی اصالح شود، استاندارد هاي تامی کنند حسابداري فشار وارد  کنندگان استاندارد

وسعت براي آشکار کردن  آننیز با تعصب زیادي از لزوم اجراي  طرفداران حسابداري ارزش منصفانه

  هاي بانکی دفاع می کنند.  کامل زیان



4 
 

 ،کمتر از ارزش منصفانه مورد توجه قرار گرفته است ،دیگري که با وجود اهمیت بسیار زیاد موضوع

حاکم بر ابزارهاي سرمایه گذاري ساختار یافته خارج از ترازنامه گزارش گري قوانین و استاندارد هاي 

(SIV) خاصنگاه هاي با اهداف شامل مقررات مربوط به ب است که (SPE)  ،اهداف  با نگاه هاي مجازب

تدوین کنندگان استانداردهاي ، 1980باشد.در دهه  بنگاه هایی با سود متغیر میو  (QSPE) خاص

هاي مربوطه را از ترازنامه  و بدهی شده ها اجازه دادند که وام هاي تضمین حسابداري در آمریکا به بانک

نقص داراي  روشنیبه این قانون که براي اقالم خارج از ترازنامه منتقل کنند. اصیخخارج و به دفاتر خود 

،در  شداصالح ین بار چند 1980دهه شد و از  "سیستم بانکداري در سایه  "  موجب شکل گیري می باشد

ی شد تا منتقل مترتیب عملیات بانکداري به خارج از ترازنامه و به این  بی فایده بوده استحالی که  نتیجه 

هاي  ر نسبتیاین مسئله و چگونگی تغی.نباشدي حسابدار استانداردهاي وانین وق الزامی براي رعایت

سرمایه براي وادار کردن بانک ها به تلفیق اقالم خارج از ترازنامه، یک مسئله اساسی براي نهادهاي 

  است .  بوده حسابداري و قانونگذاري

هاي  ز جنبه هاي دیگري نیز در بحران نقش دارد، شرکتحسابداري عالوه برگزارشگري مالی ا  

 و تضمین آن در فرایند تأمین منابع مالی ساختاریافتهمستقیم به طور آمریکا نیز  اروپا و مهم حسابداري در

مشاوره ان عالقه مند به سرمایه گذار براي مشاوران  شرکت هاي مورد نظر در نقشمشارکت داشتند. 

و به تضمین هزاران میلیارد دالر اوراق  وارد عمل شدندراي اقالم خارج از ترازنامه حسابداري و مالیاتی ب

کمک کردند.  (CDO)و تعهدات متقابل مالی تضمینی  (MBS)هاي مسکن  رهنی با پشتوانه وام

فراتر از مقاله حاضر است ، یک  فعلیهاي حسابداري در تولید بحران  اگرچه بررسی میزان نقش شرکت

ها نقش فعالی  ها نشان می دهد که بخش هاي خدمات مشاوره اي آن روي تبلیغات شرکت مرور سطحی

  . است هاي منتهی به بحران داشته طی سالدر ها  در تضمین بدهی
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بیگ فور بدهی است که توسط شرکت بین المللی حسابداري زیر گوشه هایی از خدمات تضمین  موارد

)Big Four: ارائه شده است (  

 & Deloitte( چمریکایی دلویت و تآ شرکت امور مالی به بعد ، متخصصان 1985از سال  •

Touche USA(  میلیارد دالر  5000مورد تضمین به ارزش کلی بیش از  14000در بیش از

داخلی و بین المللی  مالیدر بازارهاي  معتبربا خدمت به مشتریان  این امرمشارکت داشته اند. 

تحلیل ، فناوري ، عملیات، رسیدگی سازي مالی، ارآمد در مدلانواع محصوالت و سیستم هاي ک

 .  شده استدقیق، حسابداري و مالیات ارائه 

در  (SFG))و گروه معامالت ساختاریافتهPWCموسسه حسابرسی کوپرز(در سال گذشته  •

انواع  می باشند قادر آنها اند.ارزش میلیاردها دالر مشارکت داشته معامالت تضمین بدهی به 

رایی ، ، ارزشیابی دارسیدگی دقیق ، ی از قبیل تعیین ساختار معامالتات تضمین بدهخدم

ه فناوري ، مالیاتی و توسع گريحلیل مالیاتی و حسابداري ، گزارش، تمدلسازي ، مشاوره عملیاتی

 نگهداري و پیاده سازي را ارایه کنند.

ن که حسابدار . در حالیه استدهمگام نبوحسابداري  ش هايدنیاي جدید رو باتحقیقات حسابداري 

محققان حسابداري و داشتند فعالی هاي تضمین بدهی که عامل ایجاد بحران بود نقش در طرح حرفه اي

ها یا مشکالت در حال ظهور در بازارهاي اعتباري و سیستم بانکداري در سایه  هاي آن عموماً از فعالیت

به خطرات سرمایه گذاري ساختار یافته ، تضمین  یخاص حسابداري توجه عتبرم نشریاتبی اطالع بودند. 

 حس کردند. پس از راوقوع بحران اعتباري  2008بدهی و اقالم خارج از ترازنامه نداشتند تا اینکه در سال 

که  گذشته بودسال سه  ، فقط در  2007  تا 1998یعنی از سال شکل گیري بحران از ده سال  گذشت
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درباره برخی مطالعات  1990چه در اواسط دهه اگر  . است شدهنتشر م نظرمورد مقاالتی با موضوعات 

ولی این  ، را می توان در بدنه اصلی تحقیقات حسابداري مشاهده نمود منصفانهحسابداري ارزش 

 اند در بازارهاي سرمایه پرداخته منصفانهبه ارزیابی اطالعات حاصل از حسابداري ارزش  تحقیقات عمدتا

به جز  ، تحقیقات دانشگاهی حسابداري ،یامدهاي آن در حوزه اقتصاد کالن نداشتندبه پ خاصی و توجه

و یا انتقاد جدي به نقش حسابداري در ناپایداري  ندرا پیش بینی ک مالی نتوانست وقوع بحرانچند استثناء 

وارد نابع مالی ساختار یافته هاي حسابداري در تضمین بدهی ها و تأمین م مالی و  یا مشارکت شرکت

  .کند

به دلیل و  است سیستم بانکداري در سایه خیلی مبهم بوده،  حسابداري به عقیده برخی محققین  

. طبق این دیدگاه باید در این باره تحقیق کنندتوانند  نمی ن ها اطالعات کافی در اختیار ندارند،آاین که 

عات و داده هاي موجود تعیین واسطه اطاله و ب اشدتحقیق محدود بمورد دستورالعمل و لیست موضوعات 

به دنبال حل  دوچندانو به جاي آن باید با یک تالش  می باشدشود. این دیدگاه به هیچ وجه قابل قبول ن

  هایی براي ورود و شناسایی دنیاي حسابداري عملی بود.  مشکل روش شناختی و یافتن روش

خش هایی هستند که دشواري همان با دقیقبرخی از مهمترین جنبه هاي اجتماعی حسابداري   

است. در این ضاي مبهم در تحقیقات آکادمیک شده فموجب شکل گیري یک ، به اطالعات  یدسترس

هاي مالی  پولشویی ، قیمت گذاري انتقاالت داخلی، فعالیت، اهد موضوعاتی مثل فرار از مالیاتبخش ش

رفع شکاف میان تحقیقات م.هر چند حسابداري هستیخارج از ترازنامه ، و سیاست تدوین استانداردهاي 

  ضروري می باشد. بسیار انجام این کار ولی ،حسابداري و دنیاي حسابداري عملی دشوار است
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هایی براي درك   تالش چون کههایی را می توان مشاهده نمود پیشرفت در حوزه حسابداري مدیریت نیز

ت جمعیت شناختی هاي تحقیقا شناسی شواز طریق مطالعات موردي و ر ،ها در سازمان یعملحسابداري 

ست که ا براي تحقیقات حسابداري این کنونیترین چالش هاي بحران  یکی از مهمصورت گرفته است .

و ابزارهاي روش شناختی ،  بدکاهش یاهاي اطالعاتی کمی  باید وابستگی تحقیقات حسابداري به بانک

تا بتوان شکاف میان تحقیقات آکادمیک و دنیاي  دانش سازمانی و پیوندهاي به دنیاي بیرونی ایجاد شود

  حسابداري عملی را بر طرف نمود.

  رابطه حسابداري با اقتصاد کالن سیاسی

و حسابداري در سطح خرد با اقتصاد کالن را باید یکی دیگر از پیامدهاي  نهاد هاي نظارتیپیوندهاي میان 

توان این مسئله را به وضوح در  ابداري میحس ش هايدانست . در حوزه رو یبحران براي تحقیقات عمل

روي اقتصاد و در اعمال فشار روي تدوین کنندگان  منصفانهمباحث مربوط به تأثیر حسابداري ارزش 

مالی  گريو اهداف گزارش لزوم قرار گیري پایداري مالی جز براي توجه به ،استانداردهاي حسابداري

)در تحقیقی که در سال Jules Musisسیس (ایر ژولس مبرخی از محققین حسابداري نظمشاهده نمود . 

 یسیستماتیکهاي حسابداري ملزم شوند هر نوع ریسک  شرکت نمود کهپیشنهاد منتشر کرده است  2008

در عملکرد منظم بازارهاي مالی اخالل ایجاد  دهندمی   و احتمال اند را که هنگام فعالیت مشاهده کرده

  گزارش نمایند.  راکند 

 ، همگام نشودحسابداري  ش هايدنیاي روبا  فوق طر وجود دارد که تحقیقات در زمینهاین خ  

چون بدنه اصلی تحقیقات حسابداري هنوز نتوانسته است توانایی تئوري الزم براي تحلیل و تفسیر رابطه 

ورد. آدست ه میان حسابداري و محیط کالن سیاسی و محیط اقتصادي محل فعالیت حسابداري را ب
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و این دیدگاه از است رد رایج تحقیقات حسابداري هنوز هم گرفتار نظریه اقتصاد نئوکالسیک رویک

تأمین که وظیفه آن کاهش عدم تقارن اطالعات و  ،عمل می کندحسابداري به عنوان یک فناوري خنثی 

نظریه بازار اعتبار کنونی، بحران  کارآمد بازارهاي سرمایه می باشد. الزم براي عملکرداطالعاتی شفافیت 

اگر بپذیریم در بازارهاي سرمایه به  حسابداري را به چالش کشیده است .ی نظریه یهاي زیر بنا و ایده

تأثیري  این سوال مطرح است که قیمت گذاري نمی شوند، در این صورت مالی درستی دارایی ها

حفظ پایداري مالی نقش حسابداري در  و این که ؟بودچه خواهد  منصفانهحسابداري ارزش  اقتصادي

و فقط  اردهیچ پاسخی براي این پرسش ها ندحسابداري رایج در جامعه معمول و هاي  چیست ؟ نظریه

و آن ها را  می شودموجب بازگشت اطمینان به بازارهاي مالی  طریقی که افزایش شفافیت به معتقد است

  یکبار دیگر عملکرد کارآمدي داشته باشند.  ، قادر می سازد

در سطح  د سیاسی یک چشم انداز نظري جایگزین براي درك پیوند هاي میان حسابدارياقتصا  

شاخه جدیدي از تحقیقات انتقادي حسابداري بر مبناي  1980. در دهه پیشنهادمی کندو اقتصاد کالن  خرد

آمد. رویکرد اقتصاد وجود ه نظریه هاي اقتصاد سیاسی در حوزه تحقیقات میان رشته اي حسابداري ب

یاسی تحت تاثیر  مستقیم یا غیر مستقیم اندیشه مارکسیستی ، به نقد این دیدگاه پرداخت که حسابداري س

اعالم نمود که  نیز ین حالیک فناوري خنثی و عینی براي بهبود کارایی بازارها می باشد و در ع

ي رابطه حسابدار،دیدگاه اینع ثروت میان طبقات اجتماعی است .طبق براي توزی یحسابداري روش

تاثیر این روابط روي رد که دا محل به کار گیري حسابداري ط قدرت در اقتصاد سیاسی بمتقابلی با روا

و سیاست هاي  است می پذیرد . بنابراین حسابداري اساساً سیاسی بوده نیز تاثیر از آن متقابال و می گذارد

 و به این ترتیب ، می باشد رایج ايو ایدئولوژي هدر جامعه تحت تاثیر نخبنگان حاکم  نیز حسابداري

  و قدرت در جامعه تأثیر می گذارد . روش هاي حسابداري نیز روي توزیع در آمد، ثروت 
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 بررسیسابداري را مربوط به اقتصاد سیاسی حسابداري ، توسعه تاریخی روش هاي ح مطالعات  

در  قدرت انتقال و توزیعن ها روي تعارضات اجتماعی و آگذاري  و می کوشد فرایندهاي اثرمی کند

در این فرایند یک سري مبانی تئوري براي درك رابطه میان کند .جوامع سرمایه داري را ارزیابی 

از نظریه  مطالعاتمختلف تاریخی ارائه شده است . در این  مقاطعحسابداري و گسترش سرمایه داري در 

در تعامل میان لیل نقش حسابداري دولت ها نیز براي درك نقش دولت در جامعه سرمایه داري و تح

 از ان که سیاسی،سیاست دولتی و اقتصاد بازار استفاده شده است . و هم چنین از مفهوم ایدئولوژي اقتصاد 

براي ارزیابی نقش روش هاي حسابداري و  ،می شود  یاد "ایده هاي تحت خدمت قدرت"به عنوان 

در ت موجود و انتقال ثروت با کمک روش هاي تحقیقات حسابداري در مشروعیت بخشی به روابط قدر

  ظاهر خنثی و عینی استفاده می شود . 

رواج  ولی از تحقیقات انتقادي حسابداري تداوم یافت، یانیاگرچه اقتصاد سیاسی به عنوان جر  

باعث شد که  1990ساختار گرایانه در علوم اجتماعی و علوم انسانی در دهه پسا نظریه هاي پست مدرن و 

در دیدگاه ساختارگرایی ، حسابداري انتقادي به عنوان یک روش و یر آن کمتر از واقع تصور شوداثت

شناخته  ستیاصالحی براي جبرگرایی اقتصادي و کارکرد گرایی موجود در اقتصاد نئوکالسیک و مارکسی

روش  مثل ،خرددیدگاه یک تحلیل اجتماعی دارد که روي انتشار قدرت فناوري هاي این شده است . 

در مقابل ساختارهاي قدرت کالن سیاسی و اقتصادي تمرکز دارد. در عین حال نظریه  ،هاي حسابداري 

که روي روش هاي تلفیق اجتماعی حسابداري در هنجارهاي فرهنگی ، مولفه هاي  ،سازمانی –د رخ

پیدا کرده  شناختی و فرضیات بدیهی تأکید می کند نیز طرفداران زیادي در حوزه حسابداري انتقادي

حسابداري داشته  مطالعاتد سازمان گرایی بی تردید نقش مهمی در راست . اگر چه ساختارگرایی و خ

سوي ارائه توصیفات فرهنگی از نقش ه ب، و اقتصاد اند ، در هر دو مکتب شاهد چرخش از تحلیل سیاست 
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پیش بینی بحران ، رشد شکست تحقیقات حسابداري براي .حسابداري در سازمان ها و جامعه بوده ایم

سیستم بانکداري در سایه و ناپایداري اقتصاد کالن را می توان تا حدودي به این چرخش فرهنگی از 

  اقتصاد سیاسی و نقد سرمایه داري آن مرتبط دانست. 

بـه   ،دالیل متعددي براي چشم پوشی از تحقیقات انتقادي برخاسته از اقتصاد سیاسـی وجـود دارد    

هـاي   حـراس از تجمـع محققـان انتقـادي در سـاز و کارهـاي دانشـکده        نیزی توان دشواري و م ،عنوان مثال

ادر بـه انجـام تحقیقـات انتقـادي     قکشورها  را ذکر کرد . براي افرادي که سایر ویژه در امریکا و ه ب اقتصاد

هی این هاي دانشگا در امریکا دشوار است زیرا عرصهدکتري تخصصی هستند ، حضور و فعالیت در مقطع 

کشور تمایل زیادي به مطالعات انتقادي ندارند. در سایر کشورها که مجال بیشتري براي رویکردهایی غیـر  

هستیم که تقسیمات نظري درون جامعـه تحقیقـات انتقـادي     این تفکر اثبات گرایی وجود دارد نیز شاهداز 

توسـعه همـه جانبـه ایـن      کـه از است حسابداري ، باعث شکل گیري مشاجرات و بحث هاي متضادي شده 

واگـذاري   ماننـد  ،بـراي محققـان حسـابداري     ینهایت ، مشـوق هـاي سـازمان   در د.کنمی حوزه جلوگیري 

مـی توانـد نقـش    ، که محققان حسابداري با آن روبه رو بودندسمت ، سیستم ترفیع و رتبه بندي دانشگاهی 

مقـاالت  بر نظریـه هـا و ایـده هـا،روي      ها به جاي تاکید آنو اساسی را در تحقیقات حسابداري بازي کند.

همین مشوق هـا موجـب همسـویی بـا هنجارهـاي محافظـه کارانـه شـده و مـانع از           وتاثیرگذار تکیه داشتند

  پذیرش ریسک الزم براي فعالیت در حوزة نقد اجتماعی گردید.

داري شـود  ن حسابداري امیدوار هستند که بحران مالی موجب احیاي دوبارة نوعی تحقیقـات حسـاب  امحقق

که هدف آن درك روابط میان روش حسابداري و محیط کالن سیاسی و اقتصادي محل فعالیت آن باشد. 

اقتصادي سوابق تحقیقاتی کاملی از خـود بـه    نویسندگان اقتصاددانان سیاسی و تعداد بسیاري از خوشبختانه
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. اگـر چـه اندیشـۀ    شناسایی کنیم ها می توانیم عوامل بنیادي بحران مالی را جا گذاشته اند که به کمک آن

مارکس هنوز هم سنگ بناي اقتصاد سیاسی است، حوزة تئوري براي نقش حسابداري در اقتصـاد سیاسـی   

را می توان کلی تر تعریف نمود تا هر نوع چهارچوب اقتصادي نئوکالسیک بـراي درك اقتصـاد و رابطـۀ    

اقتصادي مثل جامعه شناسی اقتصـادي و   -عیاجتمامختلف .چهارچوب هاي دربرگیردحسابداري با آن را 

) نیز یک مبناي نظري براي تحقیقات حسابداري فراهم مـی کنـد کـه بوسـیلۀ     regulationتئوري تنظیم (

  آن می توان رابطۀ میان حسابداري و اقتصاد کالن سیاسی را تحلیل نمود.  

  تحلیل رابطۀ حسابداري و بحران مالی از منظر اقتصاد سیاسی

ات مربوط به تحول اقتصاد آمریکا در انتهاي  قرن بیستم، ریشـه هـاي بحـران در رکـود اقتصـادي      در مطالع

، ناشی از افزایش شدید تولید جهانی و کاهش نرخ سـود، بیـان مـی شـود. آمریکـا در پاسـخ بـه        1970دهه 

زایش کاهش سود در اقتصاد واقعی، مجموعه اي سیاست هاي پـولی، مـالی، قـانونی و تجـاري را بـراي افـ      

رشد و توسعۀ بخش مالی به کـار گرفـت. ایـن تغییر،کـه موجـب افـزایش سـرمایۀ مـالی و تمرکـز قـدرت           

مـی شناسـند. پدیـدة مـالی شـدن      » مالی شدن«اقتصادي و سیاسی در بخش مالی شد،را معموالً تحت عنوان 

بـه حالـت    1990توانست مشکل تولید بیش از اندازه را به طور موقتی حل کند. سودآوري در اواسط دهـه  

موجب ناپایداري سود شده و حباب هاي مـالی پـی در پـی ابتـدا در      "بورس بازي "مطلوب بازگشت ولی

بازار سهام و پس از آن در مسکن و بازار اعتباري به وجود آمد. وقوع این تحول در اقتصاد کـالن سیاسـی   

درك رابطۀ حسابداري با بحران  چند پرسش براي تحقیقات حسابداري به همراه آورد که در ادامه در بیان

مـی تـوان سـه مسـیر بـالقوه را بـراي تحقیقـات         مفـاهیم اریـه شـده   مالی به آن خواهیم پرداخت.با توجه بـه  

  حسابداري متصور شد.  
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  مسیر اول:سیاست تدوین استانداردها

رشـگري  مطالعات بیشتري الزم است تا تأثیر متقابل مالی شـدن اقتصـاد و شـکل گیـري اسـتانداردهاي گزا     

.با انجام این مطالعات مشخص می شود کـه  چـه ارتبـاطی میـان اسـتاندارد      شودمالی روي یکدیگر ارزیابی 

هاي گزارشگري مالی و افزایش قدرت و تأثیر گذاري بخش مالی وجود دارد و این که آیا اسـتانداردهاي  

تـا چـه   و نیـزاین حرفـه   ؟ خدمات مالی داشته اسـت  حرفهحسابداري مالی تأثیري روي استراتژي و ساختار 

) و FASBاسـتانداردهاي حسـابداري مـالی آمریکـا (    هیـات  میزان روي فرآیند تدوین استانداردها توسط 

) تأثیر گذاشته است؟آیا تسلط حوزة امـور مـالی روي   IASBبین المللی استانداردهاي حسابداري ( هیات

و کنـار گذاشـتن مـدل انـدازه گیـري      نصـفانه  سرمایه صنعتی می تواند حرکت به سوي حسابداري ارزش م

درآمد و استفاده از رویکرد ارزشیابی ترازنامه در حسابداري مالی را توصیح دهد؟ و این کـه چـرا تـدوین    

عملیـات بـانکی را از    1980هـا اجـازه دادنـد در دهـه      کنداردهاي حسابداري آمریکا به بانـ کنندگان استا

  ترازنامه هاي خود خارج کنند؟

اطالعات محدودي دربـارة سیاسـت تـدوین اسـتانداردها، روابـط قـدرت نهفتـه در آن، و        در حال حاضر، 

ــار     ــدوین اســتانداردهاي حســابداري در اختی ــد ت ــدرت در فرآین . چنانکــه اســتمکانیســم هــاي اعمــال ق

Hopwood )1994       اشاره می کند، علی رغم دیدگاه رایج کـه مـی گویـد، تـدوین اسـتانداردهاي بـین (

نیازهاي بازارهاي سرمایه است، تأثیر کاربران صورت هاي مالی در تدوین استاندارد هـا بـه   المللی مبتنی بر 

حضور کاربران در حوزة سیاست گذاري حسابداري بیشـتر جنبـۀ کالمـی دارد    و خوبی بررسی نشده است

ع بـازار  جنبه واقعی داشته باشد. در واقع، حرفه حسابرسی و حامیان آن ها بـه مراتـب بـیش از منـاف     هتااین ک

ارند. وجود این تناقض بین توري  و عمـل،  ذسرمایه و نهادهاي قانونی روي سیاست حسابداري تأثیر می گ
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ــدوین      ــارة سیاســت ت ــه حســابداري درب ــک شــکاف مهــم در دانســته هــاي محققــین و جامع حــاکی از ی

  استانداردهاست.

ایـج، گـروه هـاي ذینفـع را نگـاه      رویکرد اقتصاد سیاسی محققین را وادار می کند که ماوراي نظریه هاي ر

کرده و ساختار قدرت درون جامعه و مسیرهاي ظریف فعالیـت قـدرت را ارزیـابی کنـد.با توجـه بـه مسـیر        

پرسش هایی نظیر این مطرح است که آیا بخش مالی تأثیر مسـتقیمی روي تـدوین اسـتانداردها     مورد اشاره

ولـت و دسـتگاه هـاي قانونگـذاري دولتـی عمـل مـی        دارد و یا اینکه به طور غیر مستقیم از طریق کنتـرل د 

کند.و قدرت تا چه میزان از طریق تسلط ایدئولوژیک عمل می کند؟ یعنی اعتقاد به این کـه وظیفـه اصـلی    

مـی   "تفکـر سـازمانی  "حسابداري خدمت به بازارهاي مالی است چقدر قابل قبول اسـت ؟ و ایـن کـه آیـا     

تاندارد، حسـابداري ارزش منصـفانه را بـراي ابزارهـاي مـالی      تواند توضیح دهد چـرا تـدوین کننـدگان اسـ    

پذیرفتند و توجهی به پیامدهاي اقتصاد کالن تولید محصوالت مالی پیچیده، نامنظم و خطرنـاك نکردنـد؟   

و یا، آیا قدرت اقتصادي، خودش را به شکل واضح تري در فرآیند تدوین استانداردها منعکس می کنـد؟  

ن پرسش ها الزم است تحقیقاتی انجـام شـود کـه تـاریخ سیاسـی اسـتانداردهاي       براي روشن شدن پاسخ ای

و عناصـر خـارج از ترازنامـه و همچنـین فشـارهاي کنـونی        نصفانهگزارشگري مالی در حسابداري ارزش م

روي نهادهاي استاندارد ساز براي بازنگري در قـوانین مـذکور بـه خـاطر بحـران مـالی را مـورد ارزیـابی و         

  دهد.تحلیل قرار 
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  مسیر دوم:نقش شرکت هاي حسابداري

محققان حسابداري باید تحقیقاتی انجام دهند که نقش شرکت هاي حسابداري مهم در منشاء بحـران مـالی   

را ارزیابی کنند.  مالی سازي اقتصاد در بیست و پنج سال گذشته موجب پیدایش بازارهـاي سـودآوري نـه    

الی بلکه براي شرکت هاي حسابداري مهـم شـده اسـت. در بیسـت     تنها براي بانک ها و سایر واسطه هاي م

حسابداري بین المللی در دست چند شرکت آمریکـایی و  حرفه سال گذشته، قدرت اقتصادي و سیاسی در 

هـا فراتـر از خـدمات سـنتی حسـابداري و حسابرسـی گـام         ، آنلیسی بود. با توسعه شرکت بیـگ فـور  انگ

دهنده کلیۀ خدمات مالی مطرح نمودنـد. آن هـا واحـدهاي مشـاورة مـالی       برداشته و خود را به عنوان ارائه

در حوزة ارائه خدمات تخصصـی بـراي ادعـام و تلفیـق، تجدیـد       وسیعی خود را گسترش دادند و تبلیغاتی

سازمان، مشاوره مالیاتی و همچنین مشاورة خصوصی سازي انجام دادند. این شرکت ها بـه حـوزة تضـمین    

ري سـاختار یافتـه نیـز وارد شـده و انـواع خـدمات تضـمین بـدهی را بـه مشـتریان در           بدهی و سرمایه گـذا 

  بانکداري سرمایه گذاري عرضه نمودند.  

، در آمریکا و قـوانین مشـابه در سـایر    2002،مصوب  Sarbanes-Oxley)اکسلی( -اگر چه قانونساربینز

ریان حسابرسی منـع کرد،ولـی   کشورها، شرکت هاي حسابداري را از فروش برخی خدمات مشاوره به مشت

شرکتهاي بزرگ مشاورة مالی هنوز هم فعالیت وسیعی را انجام می دهند. مشاورة مالیاتی و برخی خـدمات  

مشاوره اي هنوز هم براي مشتریان حسابرسی قابل اجراست و ارائه خدمات به مشتریان غیر حسابرسـی هـم   

حسابداري هنوز هم به فعالیت همزمان به عنـوان   ممنوعیتی ندارد. در نتیجه، گروه کوچکی از شرکت هاي

حسابرس و مشاور به حرفه بانکداري خدمات ارایه می دهند.این شرکت ها به عنوان حسابرس، یک نقـش  

شبه قانونی به عنوان ناظر دارند و باید اشخاص ثالث را مطمئن کنند که صورتهاي مالی، تصـویر درسـت و   

  نعکس می کنند.  منصفانه اي از وضعیت مالی بانک م
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خدمات مالی کمک کرده انـد کـه ابزارهـاي سـرمایه      حرفهبه  ي مورد اشارهبه نظر می رسد که شرکت ها

گذاري شان را به نحوي طراحی و ساختار بندي کنند که بتوانند آن ها را به خارج از ترازنامه منتقل نماینـد  

از ریسـک و اهـرم موجـود در سیسـتم      تصویر کاملی ها یعنی کمک کرده اند که صورت هاي مالی بانک

مالی ارائه نکند.در این بین باید تحقیقاتی انجام شود که میزان دخالت و نقش شرکت هـاي حسـابداري در   

فرآیند تضمین بدهی هاي خطرناك و رواج عملیات خارج از ترازنامه را ارزیابی کند.اما سـوال اینجاسـت   

وره مالیاتی، مدلسازي، ارزشـیابی و  خـدمات حسـابداري    که ماهیت خدمات رسیدگی دقیق به حسابها،مشا

یک اتکه این شرکت ها به مشتریان بانکی خود ارائه می کنند، چیست؟ آیـا حسابرسـان از ریسـک سیسـتم    

موجود در سیستم بانکداري آگاه بوده اند؟ و آیا شرکت هاي مهـم حسـابداري بـه واسـطۀ نقـش شـان در       

  ساختار یافته، مسئولیتی در بحران مالی دارند؟ تضمین بدهی ها و سرمایه گذاري هاي

  مسیر سوم:شفافیت در بازارهاي سرمایه

و نقش آن در سیسـتم   "شفافیت"در این مسیر باید تحقیقاتی انجام شود که ریشه هاي ایدئولوژیک مفهوم 

بـه تخصـیص   مالی پیچیده و متنوع امروزي را ارزیابی کند. این ایده که بازارها به صورت کارآمدي نسبت 

سرمایه و ریسـک در شـرایط رقابـت کامـل و اطـالع رسـانی کامـل اقـدام مـی کننـد، از نظریـۀ اقتصـادي             

نئوکالسیک ریشه می گیرد. طبق این دیدگاه، حسابداري مالی و حسابرسی یک نقش اساسی دارند و باید 

ن افشـا مـی شـود. ایـن یـک      این اطمینان را ایجاد کنند که اطالعات مرتبط و قابل اتکا براي سرمایه گـذارا 

استدالل نظري است، اماسوال اینجاست که ریشه هاي واقعی تاریخی و سیاسی نقـش شـبه قـانونی اي  کـه     

  گزارشگري مالی و حسابرسی در ادارة بازارهاي سرمایه دارد،کجاست؟
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لی آن در )و الزامـات افشـاي مـا   SECدر مطالعۀ قوانین آمریکا براي تأسیس بورس اوراق بهادار امریکـا (  

گري مالی و حسابرسی یک نقش ایدئولوژیک مهـم  ش، این نتیجه به دست امد که الزامات گزار1930دهۀ 

داشته است.در ایـن بـین ایـن سـوال مطـرح       1929براي احیاي بازار سهام آمریکا پس از ورشکستگی سال 

آیـا حسـابداري مـالی    الزامات چقدر ادامه یافته و در حال حاضـر بـه کـار گرفتـه مـی شـود؟        است که این

توانسته است وظیفۀ ایجاد شفافیت در بازارهاي سرمایه را به عهده گیرد؟ با توجه  بـه شـرایطی کـه اقتصـاد     

به شدت مالی بوده و ترکیبی از ابتکارهاي مالی کنترل نشـده، ابزارهـاي مـالی پیچیـده،      2000و  1990دهۀ 

رت اقتصـادي و سیاسـی در بخـش مـالی، سیسـتم      قانون زدایی، آشفتگی هاي اخالقی و همچنین تلفیق قـد 

مالی را به شدت غیر قابل اداره کرده بود؟ اگر پاسخ به چند سوال فوق منفی است هنوز هـم مـی تـوان بـه     

  جاي تجدید آرایش قدرت سیاسی و اقتصادي،بهبود شفافیت را یک راه حل بحران تصور کرد.

 -1990و این مسئله به خوبی در مجموعه بحران هاي دهـۀ  اقتصاد مالی شده، ذاتاً یک اقتصاد ناپایدار است 

مثل بحران پزوي مکزیک، بحران مالی آسیا، بحران بدهی هـاي روسـیه و سـقوط صـندوق هـاي بیمـه اي        

آمریکا دیده می شود. این وقایع به خوبی شکنندگی سیستم مالی بین المللی و نیاز بـه کنتـرل هـاي سـرمایه     

تر براي ادارة بخش مالی و کاهش ریسک سیستماتیک را نشان می دهـد.   ویا یک چهارچوب قانونی قوي

پس از بحران مالی آسیا، پیشنهاداتی براي تأسیس یک نهاد جهانی تنظیم مـالی، یـک دادگـاه بـین المللـی      

سـاختار  "ورشکستگی، بیمۀ سپرده گذاري بین المللی،  و حتی یک بانک مرکزي جهـانی ارائـه شـد. ایـن     

جدید هرگز تشکیل نشد. در عوض، دولـت هـاي غربـی یـک نظـام ادارة ضـعیف تـر را         "یمالی بین الملل

انتخاب کردند که به نفع بخش مالی بود و گزارشـگري مـالی و حسابرسـی نقـش مهمـی در آن دارا بـوده       

نامید شـد، متکـی بـر روش هـاي بـه نسـبت        "سیستم رعایت و نظارت بر استانداردها"که  -است. این نظام

شفافیت و رعایت استانداردهاي مالی بین المللی شامل اسـتانداردهاي  ، نینظارت و کنترل، یع ضعیف براي
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گزارشگري مالی و حسابرسی، بوده اسـت و از ایـن طریـق مـی کوشـد کـه مشـکل ریسـک سیسـتماتیک          

 موجود در سیستم مالی جهانی را حل کند. باید تحقیقات بیشتري انجام شود تا فرآیندهاي سیاسی و روابط

قدرت که مانع از شکل گیري سـاز و کارهـاي قـوي تـر بـراي ادارة بخـش مـالی شـده و در عـوض روي          

مؤسسات بخش خصوصی، مثل هیات هاي استانداردهاي حسابداري، شرکت هاي حسابداري و مؤسسات 

ود.با رتبه بندي سهام، براي ایفاي نقش شبه قانونی و ادارة بازارهاي مالی تکیه نمودند، درك و شناسایی ش

توجه به مطالب فوق این سوال مطرح است که، این تصور که اسـتانداردهاي گزارشـگري مـالی و بررسـی     

هاي حسابرسی می تواند جایگزین نظارت دقیق و یا اعمال محدودیت روي جا به جایی سـرمایه شـود، در   

ظ شـفافیت در  پیدایش بحران فعلی نقش داشته است؟ اعتمـاد نادرسـت بـه توانـایی حسـابداري بـراي حفـ       

بازارهاي سرمایۀ خود تنظیم، تا چه میزان در ناپایداري سیستماتیک،از طریـق حمایـت ایـدئولوژیک بـراي     

نقـش داشـته    -2000و دهـه   1990سطوح خطرناکی از لیبراسیون مالی جهانی و قانون زدایی ملـی در دهـۀ   

  است؟   

  نتیجه گیري

قاعـده منـد،   "نجام می شـود محققـان حسـابداري بایـد     درتحقیقاتی که پیرامون اقتصاد سیاسی حسابداري ا

را تشـویق کـرد کـه در قضـاوت هـاي قاعـده اي خـود صـریح          آن هاباشند.و نیز باید  "توصیفی و انتقادي

را توضیح و تفسیر کنندو در مواجهه با ماهیت سیاسی و اجتمـاعی روش هـاي    "حسابداري عملی"باشندو 

باشند. به طور کلی، تحقیقات حسابداري مالی به شیوه هـاي کـامالً   حسابداري، رویکردهاي انتقادي داشته 

هـاي ارزشـی کـه سـنگ بنـاي نظریـه هـا و         متفاوتی گسترش یافته است وهیچ صـراحتی دربـارة قضـاوت   

دستورالعمل هاي تحقیقاتی می باشد، وجود ندارد. محققـین حسـابداري کـامالً بـه بانـک هـاي اطالعـاتی        

ــی وابســته  ــد تحــوالت دنیــاي روش هــاي حســابداري را درك کــرده و یــا نقــش   ده و نتوانســتشــکم ه ان
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هـاي حسـابداري را در شـکل گیـري      استانداردهاي گزارشگري مالی، شرکتهاي حسابداري و ایـدئولوژي 

بحران توضیح دهند. نظریه هاي رایج در حسـابداري نتوانسـته مبـانی کـافی بـراي درك تحـوالت اقتصـاد        

پنج سال گذشته و یا تحلیل رابطۀ میان تغییرات کالن، مثل افـزایش قـدرت    سیاسی بین المللی طی بیست و

در بخش مالی،و تغییرات خُرد روش هاي حسابداري مالی را فراهم کند. و در این بین مشـخص اسـت کـه    

محققین حسابداري نتوانسته اند فرهنگ انتقاد گسترده اي را در میان جامعـه دانشـگاهی بـه عنـوان یکـی از      

  هاي مهم تحقیقاتی  توسعه دهند.پایگاه 

ضعف هاي مورد اشاره نه تنها شکست در پـیش بینـی بحـران مـالی اخیـر را توضـیح مـی دهد،بلکـه عـدم          

توانایی کافی براي تحلیل، تفسیر و پاسخگویی به این بحران را نیز محدود مـی کننـد. محققـان حسـابداري     

گی هـاي اسـتاندارد هـاي حسـابداري، و ماهیـت      باید از دانش موجود درباره مؤسسات حسابداري، پیچیـد 

اجتماعی و سیاسی روش هاي حسابداري استفاده کننـد و توضـیح دهنـد کـه چطـور روش هـاي در ظـاهر        

ــروت و ظهــور ایــن بحــران مــالی شــده اســت.     ــی حســابداري، موجــب تســهیل در انتقــال گســتردة ث خنث

خـود را مـورد بـازنگري     یتحقیقات دیدگاهايا تکند می وادار را بنابراین،بحران مالی جهانی اخیر محققین 

قرار دهند،تا تحقیقات حسابداري بتواند تحلیل اجتماعی و سیاسی وسیع تري از بحـران مـالی ارائـه نماینـد     

  نظیر بحران اخیر جلوگیري کرد.،با استفاده از این تحلیل ها از وقوع بحران هاي مالی که 
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